
 
دلواری، بوشهرمطالعه لیمنولوژی دریاچه سد رئیسعلی   

 2، دارا باقری1، عیسی ابراهیمی1معصومه خواجه زاده
 دانشگاه خلیج فارس بوشهر2دانشگاه صنعتی اصفهان؛ 1

 (khajezademassome@yaho.com) آدرس پست الکترونیکی

 چکیده:

 یکیمنولوژیل یهایژگیمورد و در یاطالعات کافنیازمند   ،های مهم و انسان ساختمخازن پشت سدها به عنوان یکی از این زیست بوممناسب  تیریمد الزمه .کنندیم ایفامردم  شتیاقتصاد و مع ،تنوع زیستیدر  ینقش مهم یآب یهابومتزیس

برداری ایستگاه در سطح  آن، انتخاب و نمونه 5تعداد  دریاچه سد رئیسعلی دلواری در آن صورت نگرفته است. یرو یکیمنولوژیل هتا به حال مطالعکه  باشدیکشور م یجوان مخزن یهااچهیاز در یکدلواری ی یسعلیرئ ی. سد مخزنباشدمیآنها 

د جامد نیترات، فسفات، تغییرات دما، کدورت و موا، pH ،5BODفرم مدفوعی، اکسیژن محلول، کلی پارامتر 9با استفاده از  NSFWQIصورت گرفت. شاخص  به مدت یک سال روز یکبار 45ون آن با تناوب از آب، فیتوپالنکتون و زئوپالنکت

کیفیت آب دریاچه در طی دوره مطالعه در وضعیت متوسط قرار گرفت. به همین نشان داد که این دریاچه از نظر وضعیت کیفی آب، شرایط مناسبی نداشته و براساس این شاخص  NSFWQIحاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص محلول م

امی وینر، آب دریاچه سد رئیسعلی دلواری را در طبقه کیفی با آلودگی متوسط قرار داد. در مجموع تم-( نیز کیفیت آب دریاچه در وضعیت بد قرار داشت. همچنین شاخص تنوع شانونIRWQIترتیب براساس شاخص کیفی آب ایران )

شود. بدیهی است استفاده از این منبع آبی برای از جمله شرب مناسب نبوده و توصیه نمی های محاسبه شده، کیفیت آب دریاچه را متوسط تا بد ارزیابی کردند. براساس نتایج حاصل آب دریاچه سد رئیسعلی دلواری برای مصارف انسانیشاخص

 مناسب است. یهشتی و تصفمصارف انسانی نیازمند رعایت اصول بهدا

 مقدمه:

 جوامع انسانی یتوسعه اقتصاد گذار برریتأث یکی از عواملبه عنوان آب 

های مصنوعی سدها . دریاچهاست دهیانسان را شدت بخش یهاتیفعال

های زیرزمینی بزرگترین منبع تأمین آب شرب که امروزه پس از آب

روند، به دلیل کاهش نزوالت جوی، تأثیرپذیری در کشور ما بشمار می

برداری بیش از آبخیز و بهرهاراضی حوضههای نامتناسب از کاربری

 یفیمطالعات ک شتریب حد، درمعرض خطر افت کیفیت قرار دارند.

 نیانجام شده است. ا ییایمیو ش یکیزیف یهاها با استفاده از روشآب

 تواندیو نم دهدینشان م یبردارنمونه مرحلهآب را در  تیفیها کروش

 یابیکه ارز یکند، در حال ینیبیشگذشت زمان پ یآب را در ط تیفیک

 آب، حفاظت و تنوع تیفیسنجش ک یبرا یروش سودمند یستیز

بدیهی است پایش دائم منابع آب یکی  است. یآب یهابومزیست یستیز

ریزی، کنترل و کاهش آلودگی محسوب ترین نیازها برای برنامهاز مهم

  شود.می

 روش کار:

 منطقه مورد مطالعه

( در استان بوشهر و در جنوب غربی ایران 1)شکل  سد مخزنی رئیسعلی دلواری

 ۳9و  ۳8به مختصات  کیلومتری شمال شرقی بوشهر ۷۳ دشتستان در در منطقه 

شاپور ساخته  خانهبر روی روددرجه طول شرقی  52و  51درجه عرض شمالی و 

برای بررسی اهداف مورد نظر در این تحقیق با توجه به معیارهایی . است شده

نقطه به عنوان  5مورفولوژی و وسعت دریاچه و برای پوشش کل منطقه مانند 

برداری از ابتدای دریاچه تا نزدیک تاج سد تعیین شد و در های نمونهایستگاه

 8در نمونه برداری در  شد.برداری، انجام روزه نمونه 45های زمانی تناوب

اییز، زمستان و بهار فصل تابستان، پ 4روز یکبار در  45مرحله با فاصله زمانی 

 (.2شد )شکل )فصلی دوبار( انجام 

 

 : تصویری از سد رئیسعلی دلواری، بوشهر(1) شکل

 
 مطالعههای مورد (: تصویری از ایستگاه2شکل )

 برداری از آبنمونه

 15، 5، 5/0برداری در محل، از اعماق برای این کار پس از شستشوی ظروف نمونه

آوری و در شرایط استاندارد به های آب جمعمتری به کمک بطری نانسن نمونه

(. ۳شد شکل )آزمایشگاه مرکزی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل 

درصد اشباعیت پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب شامل دما، اکسیژن محلول و 

، نیترات، نیتریت، 5BOD، COD ،الکتریکیهدایت ،pH ،شفافیتاکسیژن، 

های دانشکده منابع در آزمایشگاه فسفات ، TDS ،TSS ، TS ،سختیآمونیوم، 

 Most Probableمدفوعی به روش و کلیفرم  طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

Number  توسط آزمایشگاه آب و موادغذایی شبکه بهداشت گناوه استان بوشهر

 شد.گیری اندازه

 
 (: نمونه برداری از آب۳شکل )

 هابرداری از پالنکتوننمونه

برداری از جوامع فیتوپالنکتونی، در هر ایستگاه نمونه آب با حجم یک برای نمونه

شد. متری برداشته  15،  5، 5/0برداری نانسن از اعماق لیتر با استفاده از بطری نمونه

شده به ظروف یک لیتری منتقل و با فرمالین آوریهای زئوپالنکتون جمعسپس نمونه

ه آزمایشگاه لیمنولوژی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تثبیت و جهت شناسایی ب 4%

 شد.صنعتی اصفهان منتقل 

 

 نتایج و بحث:

در این مطالعه کیفیت آب دریاچه سد رئیسعلی دلواری با استفاده از شاخص 

IRWQI  بررسی شد. نتایج نشان داد که آب دریاچه سد رئیسعلی دلواری

برداری در طبقه از نظر کیفیت شرایط مناسب نداشته و در همه مراحل نمونه

برداری در مرحله سوم نمونه IRWQIبد قرار داشت. بیشترین مقدار شاخص 

ی وضعیت بد کیفیت دهنده( محاسبه شد که نشان4ماه( )شکل )آبان 1/29

کیفیت آب دریاچه در  NSFWQIبراساس شاخص  ب دریاچه است.آ

( بود 1/5۷ماه )طبقه متوسط قرار گرفت. بیشترین مقدار این شاخص در بهمن

دهنده وضعیت متوسط است. جهت ارزیابی جوامع پالنکتون دریاچه که نشان

وینر، مارگالف و سیمپسون محاسبه گردید. در این -های تنوع شانونشاخص

برآورد گردید که  1/2تا  9/0وینر بین -شاخص تنوع شانون دریاچه

تواند به باشد که میدهنده تنوع متوسط جوامع پالنکتون دریاچه مینشان

 هایی با کیفیت متوسط باشد.دهنده آبنوعی نشان

 

 IRWQI(: تغییرات 4شکل )

 نتیجه گیری:

تر و بهتری را تواند نتایج دقیقهای طوالنی مدت و مداوم میانجام پایش

آب برای کمک به مردم محلی و  حاصل کرده و نظارت مستمر بر کیفیت

های مدیریتی منابع آب را گوشزد نماید. با این حال، گذاریسیاست

های انسانی باید به روش صحیح کنترل شده و های ناشی از فعالیتآلودگی

برای دستیابی به توسعه پایدار تحت مدیریت مناسب قرار گیرد. با توجه به 

های کشاورزی و صنعتی برای کاربرینتایج به دست آمده، آب این دریاچه 

 مناسب بوده ولی برای شرب نیاز به تصفیه کامل دارد.


