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 Introduction: This study was designed and conducted with the aim of evaluating the 

water quality of Neor Lake using water quality indicators and considering the existence of 

agricultural, recreational and fish farming activities around this lake and determining the 

water status. 

Materials & Methods: According to agricultural and livestock activities around Neor 

Lake, 5 sampling stations were identified and sampling was done in the spring and summer 

of 2016 in Neor Lake and the required parameters to calculate water quality indicators 

were measured according to the standard method. According to the Iran Water Quality 

Index for Surface Water (IRWQISC), which has been prepared with the aim of using the 

appropriate method with natural conditions, issues and problems of Iranian water 

resources, the calculation and parameters of fecal coliform, BOD, COD, nitrate, soluble 

oxygen, Electrical conductivity, chemical required oxygen, phosphate, turbidity, total 

hardness, pH and ammonium were analyzed. 

Result: The results showed that the index of all stations was between 50 and 69 and 

according to the IRWQISC index, it was in two classes; medium (45-55) and relatively 

good (55-70). 

Conclusion: Due to the passage of livestock in the area and some tourist activities and 

agricultural activities in the warm seasons around the lake, it is not suitable for fish, 
especially cold-water fish, but it is suitable for agricultural and recreational purposes. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (IRWQISC)های سطحی ایران آب دریاچه براساس شاخص کیفیت آببررسی 

 )دریاچه نئور اردبیل( رایداپمنظور توسعه هب

  

 
 

  حجت خداپرست ، هادی بابایی ،*منیره فئید
 

 

 ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایرانهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سپژوهشکده آبزی پروری آب

 چکیده  کلمات کلیدی

 هایآب کیفی شاخص
 ایران سطحی
 نئور دریاچه
و  کشاورزی هایفعالیت

  تفریحی
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 کشاورزی، هایفعالیت وجود به توجه آب و با کیفی هایشاخص از استفاده با نئور دریاچه آب کیفیت ارزیابی هدف با مطالعه این :مقدمه

 .گردید اجرا و طراحی ،دریاچه و تعیین وضعیت آب این اطراف در ماهی پرورش و تفریحی

 در بردارینمونه و شده مشخص بردارینمونه ایستگاه 5 دریاچه نئور، اطراف دامداری و کشاورزی هایفعالیت به توجه با ها:مواد و روش

 استاندارد روش طبق آب کیفی هایشاخص محاسبه جهت نیاز مورد پارامترهای و شد یاچه نئور انجامدر در 1395سال  بهار و تابستان فصول

که با هدف استفاده از روش مناسب با شرایط طبیعی و مسائل  IRWQISC ایران سطحی هایآب کیفی شاخص به توجه با. شد گیریاندازه

  محلول، اکسیژن نیترات، ، BOD ،CODگرماپای، فرمکلی و پارامترهای بهمحاس( IRWQISCت منابع آب ایران تهیه شده است )الو مشک

 .گردیدند تحلیل و تجزیه آمونیوم و pH کل، سختی کدورت، شیمیایی، فسفات، نیاز مورد اکسیژن الکتریکی، هدایت

 (45-55) متوسط طبقه دو در SCWQIIR شاخص براساس و بوده  69تا 50 بین هاایستگاه تمام برای شاخص این که داد نشان نتایج نتایج:

 .گرفت قرار( 70-55) خوب نسبتاً و

 زیست برای در اطراف دریاچه سال گرم فصول در کشاورزی و توریستی هایفعالیت برخی و منطقه در دام عبوردلیل هب :بحثگیری و نتیجه

  یحی مناسب است.ولی برای مصارف کشاورزی و تفر باشدنمی مطلوب سردآبی ماهیان خصوصاً ماهیان
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 مقدمه

 فاکتورهای و زنده موجودات اکوسیستم، هر هایویژگی شناسایی       

است.  موثر بسیار آبی منابع کیفیت ارزیابی در آن، فیزیکوشیمیایی

 سطحی، جاری، هایآب شامل( %1 حدود) آبی منابع از کوچکی بخش

 برای هاآب این از برداریبهره منظورهب که است هادریاچه و هاتاالب

 و هادریاچه در آب کیفی تغییرات پایش شرایط مختلف، هایفعالیت

 آبزی و کشاورزی برای کنندهتامین عامل عنوانبه سدها آبی مخازن

 کنندهمنعکس منطقه هر در آب کیفیت. هستند اهمیت حائز پروری

 آالینده منابع و اقلیمی شرایط شناسی، زمین مانند مختلف عوامل اثر

 هایداده تولید موجب اغلب آب منابع کیفیت پایش باشدمی انسانی

 آبی منابع موقعیت درباره غنی اطالعات حاوی که شودمی ایپیچیده

 تعیین. دارند تفسیر و تحلیل برای مناسبی هایروش به نیاز و هستند

 جلوگیری جهت مناسب راهکارهای اتخاذ برای آب منابع کیفی، وضعیت

 ،Abbasi وAbbasi ) است ضروری آن بهبود یا و یتکیف کاهش از

 ساده بسیار هایروش عنوانهب آب، کیفی شاخص از استفاده (.2012

 مدیریت و کیفیت بیان برای آماری و ریاضی هایپیچیدگی فاقد و

 بررسی زمان و مکان طول در را آب کیفی تغییرات روند آب، کیفی

 هستند تهدید مورد تربیش گیآلود نظر از را که مناطقی و نمایدمی

 محلول مواد مقدار لحاظ از سطحی هایآب کیفیت .نمایدمی مشخص را

 فصول طی در دما تغییر و شدن طوفانی و سیالب دلیلهب معلق و

 بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات تغییر است متغیر سال مختلف

 بگذارد یانآبز و انسان زندگی بر باری زیان اثرات است ممکن آن،

 ایران سطحی هایآب کیفیت شاخص .(1395 )خلجی و همکاران،

)SCIRWQI= Iran Water Quality Index for Surface Water 

Resources-Conventional Parameters)، تعیین هایروش از یکی 

 درک و فهم و اندازچشم شاخص این .باشدمی آب کیفیت کننده

 این. دهدمی ارائه نئور دریاچه آب منابع کیفی وضعیت از مناسبی

 کیفیت شرایط و وضعیت تعیین برای ساده و مناسب ابزاری هاشاخص

استفاده از روش مناسب با شرایط طبیعی و آن هدف  و هستند آب

 بسیار بد از را آب کیفیت است که ت منابع آب ایرانالمسائل و مشک

 استفاده با( 1392) دهمحمدزا و پورابراهیم .کنندمی بندیدسته عالی تا

 را زریوار تاالبی دریاچه آب کیفیت مختلف کیفی هایشاخص از

 خوب رده در کیفی محدوده در هاشاخص این براساس نمودند بررسی

 در احشام استفاده و آبیاری نظر از و بد آبزیان برای و آشامیدن برای

 اچهدری آب کیفیت( 2007) همکاران و Parham. گرفت قرار عالی رده

 برای را دریاچه آب کیفیت و دادند قرار بررسی مورد را کرخه سد

 ،(1395)همکاران  و خلجی. دانستند مناسب شرب و آبزیان آبیاری،

 طی در کاهشی تغییرات رغمعلی را رود زاینده سد دریاچه آب کیفیت

 هیچ تاکنون کهجاییآن از. کردند ارزیابی خوب تابستان و بهار فصول

 نگرفته صورت دریاچه نئور آب کیفیت روی بررسی و عهمطال گونه

 و الزم دریاچه امری این آب کیفی کنترل و پایش نتیجه در ،است

هدف ارزیابی آب دریاچه نئور از نظر  مطالعه این در. هست ضروری

 (IRWQISC) ایران سطحی هایکیفی آب شاخص از استفاده کیفی با

 گیرد. می قرار بررسی و لعهدر دو فصل بهار و تابستان، مورد مطا
 

 هامواد و روش

 و بهار فصول طی شده در مشخص هایایستگاه از بردارینمونه       

موقعیت  (.1 شکل) پذیرفت انجام نئور دریاچه از 1395 تابستان

 1برداری شده دریاچه نئور، در جدول های نمونهجغرافیایی ایستگاه

 آورده شده است.        

 فواصل در و تابستان و بهار فصول در دریاچه، از بردارینمونه      

 APHAاستاندارد  طبق هانمونه. شد انجام برداری،نمونه مکانی مختلف

 پژوهشکده شیمی و شناسیباکتری آزمایشگاه به ط استریلشرای و

  شد. انتقال داده انزلی -گیالن استان داخلی هایآب پروریآبزی
 

 

 
1395: شمای کلی از دریاچه نئور سال 1شکل   

یابی ب( نقشه مکان  ،برداریهای مشخص شده برای نمونهالف( ایستگاه

 دریاچه نئور اردبیل
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های مطالعاتی برحسب  : موقعیت جغرافیایی ایستگاه1جدول 

ایستگاه شماره  

 

 محلول اکسیژن دما، شامل آب شیمیایی و فیزیکی پارامترهای       

 هایدستگاه از استفاده با ایستگاه محل در اکسیژن اشباعیت درصد و

 مدل Multi 340 i هدستگا با محلول، شد اکسیژن گیریاندازه پرتابل

(wtw )آلمان ساخت ECدستگاه ، با EC مترمدل CM-20S ساخت 

 کانادا کشور ساخت BECKMAN مدل متر pH با pH و میزان ژاپن

 اسپکتوفتومتر دستگاه با نوری، سنجیطیف با کدورت گیریاندازه و

اکسیژن مورد نیاز اعمال . شد گیریاندازه آمریکا ساخت HACH مدل

 ساخت BSB Controller model 606T مدل متر، BOD با بیولوژیکی

 و ایران ساخت متر COD با نیز اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، آلمان،

، APHA) شد گیریاندازه متریکالری روشبه آمونیوم و نیترات یون

 استاندارد روش از استفاده با مدفوعی، هایفرمکلی گیریاندازه (.2005

 سنجش برای (ایران صنعتی تحقیقات و ستانداردا موسسه 437 شماره)

 در احتمالی تعداد ترینبیش شمارش. است شده استفاده فرمکلی

 کشت هایمحیط در ،MPN ایلوله 5 روشبه آب نمونه لیترمیلی 100

 وEaton ) پذیرفت انجام تکمیلی و تاییدی احتمالی، مراحل در مایع

Franson، 20051376 ،437 شماره استاندارد ؛) . 

 کیفی شاخص محاسبه برای :SCIRWQI شاخص تعیین روش       

SCIRWQI، شدزیر استفاده  فرمول از استفاده با (Samadi ،2016:) 
Y/1=[ n Ii Wi] SCIRWQI 

i=1، Y=∑ Wi، Wi =پارامتر وزن iام ،n= پارامترها تعداد ،Ii =مقدار 

 بندیرتبه منحنی از امi پارامتر برای شاخص

. است ، آورده شدهSCIRWQIفاکتور وزنی نهایی در  ،2 در جدول       

 از شده کیفی محاسبه شاخص توصیفی معادل تعیین برای نهایت در

 آب کیفیت خوب بسیار یا عالی وضعیت که گردید استفاده 3 جدول

 زرد، رنگ با متوسط وضعیت سبز، رنگ با خوب وضعیت آبی، رنگ با

 رنگ با آب، کیفیت بد خیلی ضعیتو و نارنجی رنگ با بد وضعیت

 واریانس آماری آزمون طبق .(Samadi ،2016) است شده داده نشان قرمز

 .شدند مقایسه هم با مختلف فصول و مربوطه هایایستگاه طرفهیک
 

 IRWQISC: فاکتور وزنی نهایی در 2جدول

 

  IRWQISCشاخص  عددی مقدار اساس بر آلودگی : تفسیر3جدول 

 

 نتایج
کننده تعیین فیزیکوشیمیایی عوامل تغییرات عوامل تغییرات محدوده      

  .آورده شد 4در جدول  EPAبرحسب استاندارد  1395دریاچه نئور  در

 

 EPA استاندارد بر حسب 1395محدوده تغییرات عوامل فیزیکوشیمیایی تعیین کننده در دریاچه نئور  :4جدول 

 

 شماره ایستگاه Y X ایستگاه
 1 285896 4206928 دره خرسی

 2 285874 4207418 سیف خان

 3 286193 4209359 مملی داش
 4 286003 4208285 دره اذن

 5 2286382 4210010 روبرو موییش
 وزن واحد پارامتر
 108/0 گرم در لیترمیلی نیترات

 MPN/100ml 14/0 فرم مدفوعیکلی
5BOD (Oxygen Demand Biochemical) 117/0 گرم در لیترمیلی 

COD(Chemical Oxygen Demand) 093/0 گرم در لیترمیلی 
pH - 051/0 
DO 097/0 گرم در لیترمیلی 

 087/0 گرم در لیترمیلی فسفات
 096/0 مترمیکروزیمنس در سانتی هدایت الکتریکی

 059/0 لیترکربتات کلسیم گرم درمیلی سختی کل

 090/0 مجموع آمونیوم آمونیوم

 NTU 062/0 کدورت

 تعریف مقدار عدد شاخص رنگ
 بد 15-9/29 قرمز

 بد نسبتاً 30-9/44 نارنجی
 متوسط 45-55 زرد
 خوب نسبتاً 1/55-70 سبز
 وبخ 1/70-85 رنگآبی کم

 بسیارخوب 85تر از بیش آبی پر رنگ

 محدوده تغییرات حدود استاندارد پارامترهای کیفی آب
NO3   023/0-084/0 1حداکثر  گرم در لیتر()میلی 
NH4    )09/0-8/0 1حداکثر  )مجموع آمونیوم 
PO4   003/0 -04/0 1/0حداکثر  گرم در لیتر()میلی 
BOD  75/3-55/6 شدت آلودههب >5 ،آلوده نسبتاً 3-5 ،تمییز  0-2 گرم در لیتر()میلی 
COD   48/42-19/110 < 60  گرم در لیتر()میلی 
DO   88/4-78/8 > 6 گرم در لیتر()میلی 

pH  (-) 5/6  88/7-83/9 9تا 
 14- 59 ( 50های سطحی و کشاورزی تا برای آب -برای آب آشامیدنی NTU)) ) 5کدورت  

 240-352  250 ر(مت)میکروزیمنس در سانتی هدایت الکتریکی
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 بهار و تابستان فصل در نئور مطالعه دریاچه های موردایستگاه در مختلف پارامترهای برای IRWQISC شاخص : میزان 5جدول
 برداری ایستگاه نمونه

 پارامترها
1 2 3 4 5 

 تابستان بهار تابستان بهار تابستان بهار تابستان بهار تابستان بهار
 م در لیتر(گرمیلی ( نیترات

 MPN/100ml  مدفوعی کلی فرم
BOD5  ) گرم در لیتر(میلی 

COD  ) گرم در لیتر(میلی 
pH 

 گرم در لیتر(میلی ( اکسیژن محلول
 گرم در لیتر(میلی  ( فسفات 

 متر(الکتریکی )میکروزیمنس در سانتی هدایت
 گرم در لیترکربتات کلسیم(کل )میلی سختی

                                آمونیم )مجموع آمونیوم(  
 (NTUکدورت )

95 
100 
70 
18 
87 

9/80 
100 
100 
96 

100 
58 

95 
75 
65 
15 
70 

1/68 
100 
100 
96 
90 
58 

100 
80 
46 
88 
44 

5/88 
95 
95 
96 
95 
58 

100 
70 
40 
80 
40 
72 
95 
95 
96 
94 
58 

95 
100 
70 
20 
87 

5/86 
100 
95 
94 
95 
58 

95 
80 
65 
18 
82 
71 

100 
95 
94 
95 
58 

100 
92 
65 
21 
75 

2/82 
98 
95 
94 
92 
58 

95 
80 
60 
18 
70 
75 
98 
95 
94 
95 
58 

97 
92 
65 
21 
75 

8/85 
98 
95 
94 
92 
58 

95 
80 
60 
18 
70 
74 
98 
95 
94 
95 
58 

 که گردید مشخص( 6 و 5جداول ) آمده دستهب هایداده به توجه با

 تریبیش یآلودگ مطالعه مورد هایایستگاه سایر به نسبت 1 ایستگاه

 کیفیت  بهار فصل در هاایستگاه سایر و داشته است بهار فصل در

 کیفیت تابستان فصل در هاایستگاه تمامی اما داشتند خوبی نسبتاً

 مقدار براساس آلودگی تفسیر 6نداشتند در جدول  مطلوبی چندان

ها در آورده شده است که تمامی ایستگاه SCIRWQI شاخص عددی

 فیت متوسطی داشتند.فصل تابستان کی
 

 IRWQISC شاخص عددی مقدار اساس بر آلودگی تفسیر:  6 جدول
 تابستان بهار های دریاچه نئورایستگاه

 متوسط متوسط 1ایستگاه 
 متوسط خوب نسبتاً 2ایستگاه 

 خوب                نسبتاً 3ایستگاه  متوسط                                  
 متوسط خوب نسبتاً 4ایستگاه 
 متوسط نسبتا خوب 5ایستگاه 

 

  حثب

در این مطالعه، کیفیت آب دریاچه نئور طبق شاخص کیفی        

IRWQIsc  11از  .ارزیابی گردید 1395در دو فصل بهار و تابستان 

پارامتر تاثیرگذار در  5دریاچه نئور،  کیفی مورد مطالعه، در پارامتر

، ن محلولاکسیژ اشباع درصد ،BOD5، COD ،pHکاهش کیفیت آب، 

فرم مدفوعی در فصل در فصول بهار و تابستان و پارامتر کلی کدورت

 یکی .(4)جدول  هایی بیش از حداکثر مجاز بودندغلظت وتابستان جز

 میزان ،است BODتاثیرگذار در کاهش کیفیت آب  پارامترهای از

 مورد یهواز اکسیداسیون در هامیکروارگانیسم توسط که اکسیژنی،

 اکسیژن باشد تربیش رودخانه آلی مواد میزان هرچقدر .باشدمی نیاز

 اروپایی استاندارد با توجه به است نیاز هوازی تجزیه برای تریبیش

 آبی زیست سالمت منظوربه لیتر در گرممیلی 6 نهایت در و 3 حداکثر

 نئور دریاچه در BOD میزان .است شده تعیین رودخانه در هاماهی و

 ،EPA استاندارد براساس) است داشته استاندارد مغایرت مقادیر با

 5-3 ،(تمییز) 0-2های محدوده در سطحی هایآب در BOD مقادیر

 همکاران، و فئید) گرددمی ارزیابی آلوده شدتهب >5 ،(آلوده نسبتاً)

 اکسیژن افزایش باعث دریاچه در ورسوبات لجن زیاد مقادیر (.1394

 پایین هایالیه در اکسیژن کاهش شده( BOD) لوژیکیبیو نیاز مورد

 افزایش دیگر دالیل از برخی گرددمی هاماهی میر و مرگ سبب آب

BOD، ورود و آبزی جانوران و گیاهان نظیر آلی مواد وجود یا ورود 

(. 1398 )فئید و همکاران، باشدمی آب جاری به انسانی هایفاضالب

 فصل تابستان در و 75/3 با فصل بهار رد ،BOD میانگین میزان ترینکم

 نسبتاً محدوده در دریاچه آب. بود لیتر در گرممیلی 55/6  میزان با

 زیست استاندارد به توجه شود بامی ارزیابی آلوده شدتهب تا آلوده

 در موجود  COD حداکثر میزان زمینه پرورش آبزیان، در ایران محیطی

؛ FAO/WHO ،2006) باشدمی لیتر بر گرممیلی 60 سطحی هایآب

 حد از تربیش تابستان در COD میزان .(1395 ساروی،زادهنصراله

 رسد میزاننظر میهب. است بوده سطحی هایآب برای کیفی استاندارد

COD و پرورش برای استاندارد محدوده در هاایستگاه تربیش در هم 

 ماهی وجود دالیل از یکی و نیست سردآبی و گرمابی ماهیان زیست

 علت همینبه نئور دریاچه آب در موجود ماهی تنها عنوانهب کاراس

 سازگاری محیطی بد بسیار شرایط در حتی کاراس ماهی زیرا است

مختلف  نقاط در آب pH (. میزان1398 )فئید و همکاران، دارد باالیی

 آبخیز، هایحوزه هیدرولوژی و شناسیزمین خصوصیات بستگی به

 دیگر سوی از دارد هادریاچه حاصلخیزی میزان و سیدیا مواد ورود

pH، هایکاربری برای آب کیفیت ارزیابی در مهم بسیار پارامتر یک 

 باقری و همکاران،؛ 2002و همکاران،  Blocksom) است مختلف

( است اما در آب دریاچه به 9تا  5/6) pH محدوده استاندارد (.1396

 است سطحی هایآب ملی استاندارد زا تربیش هم رسید و 9باالتر از 

 دریاچه آب در مختلف هایباکتری رشد کاهش سبب باال، pH وجود

مقدار کدورت در فصل بهار و  (.1398 )فئید و همکاران، است شده

دلیل کاهش شفافیت آب هتابستان باال بوده است افزایش کدورت آب ب

گیاهان آبی  ها،پالنکتون و الی، مواد آلی، گل ریز، با توجه به حضور مواد

های اطراف و افزایش میزان هرز آب هایزیاد و آبشویی زمین و بارندگی
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 (88/4-78/8دریاچه نئور )  DOسطحی است. محدوده تغییرات

ها در فصل بهار و تابستان گرم/لیتر بود که در برخی ایستگاهمیلی

یتر( بود دلیل گرم/لمیلی 6تر از )بیش  EPAمغایر با محدوده استاندارد

دلیل پایین بودن درجه هآن، پایین بودن میزان تجزیه بیولوژیکی و ب

باشد. ملوندی و حرارت و وجود پوشش گیاهی اطراف دریاچه می

( در ارزیابی کیفیت آب رودخانه دهبار گزارش دادند 1397) همکاران

پوشش گیاهی اطراف رودخانه از دالیلی است که باعث محدودیت 

شید به آب شده و در نتیجه باعث ایجاد حداقل نوسانات تابش خور

که با نتایج این تحقیق  گردددرجه حرارت آب و کاهش دمای آب می

 و آمونیوم نیترات، مطابقت دارد. هدایت الکتریکی، سختی کل، میزان

 داشت قرار استاندارد محدوده در تابستان و فصول بهار در فسفات

(WHO ،2004). ( گزارش دادند از نظر ارزیابی 1398ن )فئید و همکارا

 هایآلودگی درصد 40 تقریباً  پارامتر میکروبی، دریاچه نئور منشا

 فضوالت ورود نیز، مرتبط با موارد در بقیه و انسانی دخالت با باکتریایی

 زیست برای مذکور شرایط که رسدنظر میهب چنینهم است احشام و دام

است. نتایج حاصل از این  نامطلوبماهیان سردآبی  ماهیان خصوصاً

، در بقیه 1جز در ایستگاه هدر فصل بهار ب IRWQIscتحقیق  براساس 

( همه 55-45بود اما در تابستان ) (55-70/1) خوب ها نسبتاًایستگاه

کیفیت آب رودخانه  (1394) صادقی و همکاران ها متوسط بود.ایستگاه

کیفی آب  هایشاخص زرین گل را بررسی کردند و مشخص گردید که

نشان داد که تمامی ایستگاه به دو  IRWQIscسطحی ایران براساس 

( تعلق داشته است 55-70/1( و نسبتا خوب )55-45طبقه متوسط )

، نیترات، درجه ، کدورتکه پارامترهای تاثیرگذار شامل کل جامدات

دست هفرم مدفوعی بوده است که با توجه به شاخص بخرارت و کلی

مناسب بود. ولی برای مصارف  رودخانه برای کشاورزی یفیت آبآمده ک

در آب  (1395)شرب باید تصفیه شود. مطالعه پورشیانی و همکاران 

نشان داد آب  IRWQIscرودخانه گاز رودبار برای کیفیت آب براساس 

( قرار داشت. براساس تحقیقاتی 70-50) در رده کیفی متوسط رودخانه

های کیفی ( بررسی روند مکانی شاخص1396) زاده و همکارانکه علی

 IRWQIscهای کن و کرج نشان داد که شاخص آب در حوضه رودخانه

قرار داشت  خوب و نسبتاً کیفیت بسیار بد های بادر محدوده آب ترتیبهب

با نتایج این تحقیق مطابقت و برای شرب و کشاورزی مناسب بود که 

دریاچه در فصل تابستان در ها کیفیت آب براساس این شاخص دارد.

جز هها بکه در فصل بهار در تمامی ایستگاهطوریهحد متوسط است ب

 1خوب قرار داشت و ایستگاه  کیفیت آب در طبقه نسبتاً 1ایستگاه 

دلیل رفت و آمد احشام و محل تفرج هدلیل نزدیکی با ساحل و بهب

 هابهتر بودن وضعیت کیفی آب در سایر ایستگاه کیفیت خوبی ندارد.

ها در این فصل دلیل کاهش دمای هوا، بارش و رقیق شدن آالیندههب

های کشاورزی و تفرج در در فصل تابستان با توجه به فعالیت است.

، باال بودن میزان میانگین اکسیژن خواهی و پایین بودن اطراف دریاچه

ر این فصل نسبت به سایر فصول میزان میانگین اکسیژن محلول د

 اکسیژن افزایش باعث دریاچه در رسوبات و لجن زیاد مقادیر است.

 پایین هایالیه در اکسیژن کاهش شده( BOD) بیولوژیکی نیاز مورد

 مواد وجود یا ورود چنینهم گرددمی هاماهی میر و مرگ سبب آب

و  انسانی هایفاضالب ورود و آبزی جانوران و گیاهان نظیر آلی

ستان از دالیل کاهش در فصل تاب دریاچه خصوصاً فضوالت حیوانی به

 شکوهی و (.1394 همکاران، و فئید) باشدمی  کیفیت آب دریاچه نئور

ی پارامترها براساس را آیدوغموش رودخانه آب کیفیت (1390) همکاران

کیفی بررسی کردند که نتایج نشان داد فضوالت دامی بر کیفیت آب 

برای مصارف کشاورزی توان از آب رودخانه رودخانه اثر گذاشته اما می

دلیل هگیری کیفیت آب در طبقه متوسط باستفاده نمود. دلیل قرار

، دامداری بر روی کیفیت آب ف رودخانهاهای تفریحی اطرفعالیت

مشتاقی ، میر(1392) سمرقندی و همکاران. گذار استرودخانه تاثیر

های ( گزارش نمودند که تغییرات فصلی بر شاخص1390و همکاران )

های گرم سال که در ماهطوریهتاثیر گذاشته ب SCIRWQI ی آبکیف

های سرد سال مقادیر عددی این ترین مقادیر و در ماهدارای کم

، مطابقت نداشته ها افزایش یافته است که با نتایج این تحقیقشاخص

 دارای بهار فصل هایماه به نسبت تابستان فصل هایماه . دراست

 داشته قرار شدید تا متوسط آلودگی حد رد و بوده تریپایین کیفیت

در فصل  نئور دریاچه زیستی تنوع و بیولوژیکی فعالیت تغییرات است

 اشاره سال سرد فصول یخبندان از پس دریاچه زیستی فعالیت بهار بر

 و حاکی داشته است سبز گرایش رنگ به رنگیبی از دریاچه آب .دارد

اما در فصل تابستان  . دارد بآ خوب شرایط و آبزیان رشد تکثیر و  از

های در ایستگاه ،SCIRWQI شاخص عددی مقدار اساسبر آلودگی تفسیر

 فعالیت مختلف دریاچه نئور متوسط بوده است که حاکی از افزایش

در آب  هافیتوپالنکتون ویژههب اولیه کنندگانتولید  و هامیکروارگانیسم

 ، CODآب نظیر شیمیدریاچه و افزایش برخی فاکتورهای فیزیکو

BOD، pH  و کدورت بوده است که سبب کاهش شاخص SCIRWQI 

تر بوده و در نتیجه فصل بهار این مقادیر عددی کمکه در شده است 

افزایش یافته است و کیفیت آب  SCIRWQIمقادیر عددی شاخص 

 همکاران و Alobaidyهای فصل تابستان بوده است. بهتر از ماه

 کردستان دوکان دریاچه آب مشابه دریافتند که ایدر مطالعه( 2010)

 و داشته نزولی روند کیفی نظر از ،2009 و 2008 هایسال در عراق

( در اظهار نظری 1395) شیانی و همکارانپورامین .شد ارزیابی ضعیف

 هایماه تمام در رودبار گاز رودخانه آب متفاوت از این پژوهش، کیفیت

 تاثیرگذار پارامترهای. زیابی کردندمتوسط ار کیفی وضعیت در سال

 مدفوعی فرمکلی و حرارت، کدورت ، درجهCOD ،BOD ،pH شامل

 کیفیت که شد مشخص آمده دستبه شاخص به توجه با. است بوده
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 و شرب مصارف برای ولی است مناسب کشاورزی برای دریاچه آب

رزی های کشاونیست. با توجه به فعالیت مناسب آالقزل ماهی پرورش

در اطراف دریاچه  و دام کودهای گوناگون و رفت و آمد احشام استفاده از

پیشنهاد تهیه الگوی  شود.می وارد دریاچه کنندهآلوده مقدار زیادی مواد

، الیه روبی سالیانه، از عوامل حیاتی در رسانیترویج فرهنگ با اطالع

دار منابع بهبود کیفیت آب دریاچه نئور و رسیدن به اهداف توسعه پای

 های توسعه قرار گیرد.       آبی است که باید در راس برنامه

                               

 تشکر وقدردانی
 دکتر آقای جناب انزلی، پروریآبزی پژوهشکده محترم ریاست از       

 ها و بخش شیمیبیماری و بهداشت محترم بخش همکاران و پورخانی

 پژوهش، قدردانی این اجرای در اریهمک برای پروریآبزی پژوهشکده
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