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 شاخص از استفاده با کشاورزی نظر از اوزن قزل رودخانه آب کیفیت ارزیابی

 OWQI و NSFWQI کیفی های

نام و نام خانوادگی مؤلف )اول(: فاطمه دلگشا، کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، 

 دانشگاه زنجان

ب، دانشکده کشاورزی، نام و نام خانوادگی مؤلف )دوم( فرهاد میثاقی، استادیار گروه مهندسی آ

 دانشگاه زنجان

  fatemedelgosha@yahoo.co.ukایمیل نویسنده: -09353784273تلفن: 

 
 چکیده:

رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت 

های اخیر و توسعه شهری و روستایی یکی از کسالیباشند. از اینرو پایش کیفیت این منابع با توجه به خشمطرح می

شود. با توجه به اهمیت رودخانه قزل اوزن در امر زیست محسوب میوظایف مهم در حیطه مدیریت محیط

رسد. روش کار در این کشاورزی و آبیاری محصوالت زراعی، ارزیابی کیفی آب این رودخانه ضروری بنظر می

باشد، مراحل مختلف این تحقیق شامل، نمونه برداری از چهار ایستگاه در میمقطعی  -پژوهش از نوع توصیفی

، SAR ،Na ،Clگیری پارامترهای کیفی ( و اندازه1389تا  1345سال )از سال  45طول مسیر رودخانه طی مدت 

4SO ،3HCO ،EC  وTDSهای حاصل از آزمایش با استفاده از دو شاخص، و تجزیه و تحلیل دادهOWQI   و

NSFWQI  .است. پارامترهای مورد سنجش هر دو شاخص با توجه به تاثیر در مبحث کشاورزی تغییر داده شدند

سازد که وضعیت هر دو شاخص در تمامی ایستگاهها تقریباً نابرابر، با این تفاوت که نتایج بدست آمده مشخص می

منطقه را در محدوده  NSFWQIدهد. شاخص تر مورد بررسی قرار میپارامترها را دقیق NSFWQIشاخص 

منطقه را در محدوده بسیار بد ارزیابی کرد. شاخص  OWQIکیفیت بد تا متوسط ارزیابی کرد؛ در حالیکه شاخص 

NSFWQI .به عنوان بهترین شاخص معرفی گردید 

 ، شاخص کیفی آب، رودخانه قزل اوزن.OWQI ،NSFWQIواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه:

از لحاظ  اهميت بسزايي اكولوژيك منحصربفرد ويژگيهاي بدليل كه هستند آبي مهم سيستمهاياكو از جمله ها رودخانه

 و مرتفع نواحي از گرفتن سرچشمه با اكوسيستمها اين زيرا دارند. غيره و اقتصادي شيالتي، محيطي، زيست كشاورزي،

 قرارداده، تاثير تحت را وسيعي مناطق قيانوسهاا و ها، درياها درياچه تاالبها، به ورود نهايت در و اي جلگه نواحي عبور از

 منابع اين آلودگي جهان سطح در موجود هاي نابساماني از يكي امروزه گيرند.قرار مي تاثير تحت نيز اينكه خود ضمن

است،  يافته اي ويژه اهميت آبي منابع مديريت در آنها به وارده آلودگي كنترل و توجه و ضرورت باشد مي باارزش

. همراه با پيشرفت و [1] دارد بسزائي نقش آينده در اقتصادي مهم منابع اين از هاي كاربردي ريزي برنامه كه يبطور

توسعه فناوري، اطالعات فراوان تر و آسانتري در زماني كوتاه تر در اختيار انسان قرار مي گيرد. در مبحث آگاهي از 
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كشاورزي نيز، بايد اطالعات مربوطه را پردازش كرده و نتيجه شرايط كيفي و يا آلودگي آبهاي سطحي مورد استفاده 

خالصه شده آن براي كاربردهاي مختلف به متخصصان ارائه گردد. يكي از روش هاي بسيار ساده و دور از پيچيدگيهاي 

و  رياضي و آماري كه مي تواند شرايط كيفي آب را بازگو كند، استفاده از شاخص هاي كيفي آب مي باشد )شمسايي

 در كيفي هاي شاخص با سطحي هاي آب كيفيت ارزيابي خصوص در شده انجام مطالعات از اي چكيده (.1384همكاران، 

  .است شده ارائه زير

 ريسك 1998 سال در Zandbergen. (Horton,1965) نمود ارائه را آب كيفيت شاخص اولين هورتون 1965 سال در

 كانادا كلمبيا، بريتيش در Brunette رودخانه حوضه در GIS از استفاده با را شهري آبريز هاي حوضه محيطي زيست

 وابسته بزرگ مقياس در را Behta رودخانه در آب كيفيت 2006 سال در همكاران و Pal Sharma. [4] كردند ارزيابي

 شاخص كه دهد مي نشان نتيجه و شد انجام NSF شاخص از استفاده با ارزيابي اين. كردند ارزيابي اقيانوس اعماق به

NSFWQI [5] باشد مي سطحي آبهاي پذيري آسيب ارزيابي جهت خوبي شاخص . 

به بررسي كيفيت آب درياچه ي تاالبي زريوار و پهنه بندي آن با استفاده از  1390در ايران؛ ابراهيم پور و همكاران در سال 

افيايي پرداختند. براي شاخص و استفاده از سيستم اطالعات جغر (OWQI)و  (NSFWQI)شاخص هاي كيفي 

NSFWQI  پارامتر و براي  9تعدادOWQI 8  تا ايستگاه، ميانگين كل  7پارامتر به كار برده شد. اين شاخص ها براي

درياچه در طول هشت ماه نمونه برداري و همچنين براي چهار ماه از سال )از هر فصل يك ماه( به كار برده شد. و سپس به 

در  NSFWQIدرياچه از نظر شاخص ها پهنه بندي شد. كه درياچه با توجه به شاخص  ARC GISوسيله نرم افزار 

 .[6] در محدوده ي بسيار بد قرار مي گيرد OWQIمحدوده ي كيفي متوسط و از نظر شاخص 

 بهره و NSFWQI شاخص براساس همدان بيك مراد دره رودخانه آب كيفي بندي پهنه به( 1388) همكاران و صمدي

 بهترين در NSFWQI شاخص ميانگين كه داد نشان مطالعات نتايج. پرداختند جغرافيايي اطالعات سامانه از يگير

 استفاده مورد كيفي شاخص لحاظ از را متوسط وضعيت كه باشد مي 78/62 معادل بود اول ايستگاه به مربوط كه وضعيت

 گرديد محاسبه 49/27 معادل باشد مي 6 شماره يستگاها به مربوط كه حالت بدترين در مذكور ميانگين و سازد مي مشخص

  . [7] باشد مي بد كيفي وضعيت بروز نشانگر كه

 روي بر آب آلودگي و كيفي شاخصهاي توسط شده انجام هاي بررسي از پس ،(1384) همكاران و شمسايي مطالعه در

 حساسيت اين يا و ندارد وجود گيريها متصمي قبال در زيادي حساسيت كه مواردي در شد مشخص دز، و كارون رودخانه

 كافي گيري اندازه دفعات و مناسب ايستگاههاي تعداد وجود صورت در نيز و است، شده گنجانده محلي استانداردهاي در

 تصميم روي بر ويژه پارامتر چند يا يك كه هنگامي اما است؛ مفيد  BCWQI شاخص از استفاده مناسب، محلهاي در

 شده گيري اندازه پارامترهاي مستقيم دخالت دليل به باشد، داشته توجهي قابل تأثير مربوطه شاخص از شده اخذ گيريهاي

 از استفاده حساسيت، اين دادن قرار توجه مورد براي وزن اثر گرفتن نظر در و كل شاخص و زيرشاخص ساختار در

NSFWQI¬m شاخص بردن كار به نحوه. شود مي داده ترجيح OWQI شاخص مانند نيز NSFWQI¬m باشد مي 

 به الزم. هستند برخوردار شاخص، ميزان براساس گيري تصميم در يكساني اهميت و اثر از پارامترها كليه كه تفاوت اين با

 .[2] است شده انجام 1383 و 1382 ،1381 سال سه در ماهيانه آمارگيري براساس شده ياد تحقيقات كه است ذكر

. باشد مي سطحي هاي آب كيفيت بندي طبقه جهت كارآمد و پركاربرد هاي شاخص از يكي آب كيفيت شاخص امروزه

 لحاظ از سطحي هاي آب كيفي بندي طبقه براي  و بوده متداول بسيار  OWQI و NSFWQI هاي شاخص از استفاده

 آب كيفيت مورد در مناسبي ديد توان مي آن بكارگيري با و گردد مي محسوب جامعي و كامل شاخص كشاورزي

 .آورد بدست ها رودخانه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ي ديواندره بخش سارال دهستــان از آن اصلي سرچشمه كه است اي رودخانه عمده قسمت كنوني نام اوزن قزل رودخانه

 در گيالن الهيجان در اردبيل و شرقي آذربايجان زنجان، كردستان، استانهاي از عبور از پس كه است سنندج شهرستان

 خاك در آن %50از بيش كه است، كيلومتر 500 حدود سيرش خط طول. ريزيد مي خزر ايدري به كياده حسن نزديكي

 برودت شدن كاسته و رطوبت ازدياد موجب زنجان، شهرستان در خود طوالني مسير در رود اين. دارد جريان زنجان استان

 مي رودخانه وارد مختلفي هاي آالينده مسير، طول در. نمايدمي ايفا كشاورزي رونق در را مؤثري نقش و گرديده هوا

 آب كيفيت كه. باشند مي انساني و صنعتي هاي فاضالب كشاورزي، هاي فعاليت از حاصل هاي آالينده شامل كه گردد

 كنترل، جهت رودخانه، به ورودي هاي آالينده كنترل و پايش دليل اين به. اند ساخته مواجه جدي خطر با را رودخانه اين

 .رسد مي بنظر ضروري و الزم آن آب از مناسب كاربري تعيين و كيفيت حفظ

 :ها روش و مواد

 765 درازاي به دايمي رود يك و ايران هاي رودخانه مشهورترين و ترين بزرگ ترين، مهم از يكي اوزن قزل يا سفيدرود

 استان) ارالم دهستان سنندج، باختري شمال كيلومتري 30 آبخيزهاي از كه است درصد 3/0 متوسط شيب و كيلومتر

 عرض. است متر -25 آن ريزشگاه ارتفاع و متر 2300 رودخانه اين سرچشمه ارتفاع. گيرد مي سرچشمه( كردستان

  .باشد مي درجه 32 و 48 تا 58 و 46 آن طول و درجه 31 و 36 تا 36 رودخانه اين جغرافيايي

 از يك هر مشخصات. شد انجام ليالن و گوني قره استور، بيانلو، هاي نام به هيدرومتري ايستگاه چهار روي بر مطالعه

 .است آمده 1 جدول در گيري اندازه هاي¬ايستگاه

 

 

 اوزن قزل رودخانه در آب کیفیت گیری اندازه ایستگاههای مشخصات -1شماره جدول

 ارتفاع عرض طول نام ایستگاه ردیف

 1540 36-00 47-51 بيانلو 1

 1000 37-31 47-59 استور 2

 1410 36-14 47-57 يقره گون 3

 1250 36-45 47-40 ليالن 4

 

 با آن طول از ايستگاه چهار در اوزن قزل رودخانه آب كيفيت آن طي و باشد مي مقطعي -توصيفي مطالعه يك مطالعه اين

 كلي نقشه ابتدا منظور همين به. است گرفته قرار كنترل و پايش مورد OWQI و NSFWQI هاي شاخص از استفاده

  .گرديد تهيه 1 شماره شكل مطابق موجود هيدرومتري ايستگاههاي تمام با هرودخان

 فيزيكي، پارامترهاي. شد انجام ماهيانه بصورت 1389 سال تا 1345 سال از سال 45 مدت طي ايستگاهها از اين برداري نمونه

 .4SO و  SAR ،(EC) ريشو ،(TDS)محلول جامدات كل كربنات، بي سديم، كلر، از عبارتند اندازه مورد شيميايي
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 مطالعاتی ایستگاههای جغرافیایی موقعیت -1شماره شکل

 

يكي از روش هاي بسيار ساده و دور از پيچيدگيهاي رياضي و آماري كه مي تواند شرايط كيفي آب را بازگو كند، استفاده 

مي توان مناطقي را كه از (. به كمك شاخص هاي كيفي 1384از شاخص هاي كيفي آب مي باشد )شمسايي و همكاران، 

نظر آلودگي بيشتر مورد تهديد مي باشند مشخص و منابع آب را مديريت كرد. دو فرم اصلي براي شاخص ها وجود دارد، 
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شاخص هايي كه با افزايش آلودگي، عدد شاخص آنها افزايش مي يابد، با نام شاخص آلودگي شناخته مي شوند و شاخص 

عدد شاخص آنها كاهش مي يابد با نام شاخص هاي كيفي شناخته مي شوند مثل هايي كه با افزايش آلودگي، 

NSFWQI  وOWQI [. شاخص هاي كيفي آب به پنج دسته تقسيم تقسيم مي شوند كه 1392و همكاران،  ]ابراهيم پور

 عبارت اند از:

لوژيكي كه هر هاي بيوشاخص هاي عمومي، شاخص هاي طراحي، شاخص مصارف ويژه، شاخص هاي آماري و شاخص

 هاي شاخص ويژه، مصارف شاخص طراحي، هاي شاخص عمومي، هاي شاخص كدام داراي زير شاخه هايي هستند.

 .هستند هايي شاخه زير داراي كدام هر كه بيولوژيكي هاي¬شاخص و آماري

 را كاهشي كيفي شاخص يك همكارانش و براون آمريكا، ملي بهداشت حمايت با 1970 سال در :NSFWQI شاخص

 ابتدا در آنها. نمودند ارائه زمينه اين در گوناگون هاي تخصص با متخصص افراد از زيادي تعداد از نظرسنجي براساس

 اصلي شاخص ايجاد براي را پارامتر 9 حدود متخصص افراد نظر براساس سپس و كرده مطرح را آلودگي پارامتر 35 حدود

 خاصيت بيوشيميايي، خواهي اكسيژن محلول، اكسيژن دما، شاخص اين در استفاده مورد پارامترهاي. كردند انتخاب

  .باشد مي كدورت و مدفوعي كليفرم محلول، جامدات كل كل، فسفر نيترات، اسيدي،

 مسائل كننده بررسي گروه يك توسط ابتدا در و اورگان اياالت در كيفي شاخص اين(: OWQI) اورگان كيفي شاخص

 هاي شاخص جزو شاخص اين. گرديد ايجاد آب كيفي روند و شرايط ارزيابي براي 1979 سال در محيطي زيست كيفي

 در و سادگي. شود مي استفاده تفريحي مصارف براي آب كيفي ارزيابي براي بيشتر و است شده بندي طبقه آب مصارف

 روش اين مزاياي از تحليلي بطروا يا نمودار از استفاده با ها شاخص زير تعيين و نياز مورد كيفي پارامترهاي بودن دسترس

 .است

در اين پژوهش نوع پارامترهاي مورد استفاده در اين شاخص تغيير داده   NSFWQIجهت محاسبه كيفيت آب با شاخص 

شد، زيرا هدف صرفا بررسي كيفيت آب از لحاظ كشاورزي بود، بنابراين بايد تنها پارامترهاي موثر در آب كشاورزي اثر 

 TDSو  SAR ،Na،4So  ،Cl ،3HCO ،ECپارامتر  7رامترهاي استفاده شده در اين پژوهش شامل داده مي شدند. پا

براي منظور كردن ميزان اثر هر پارامتر و يا زيرشاخص مربوط به آن، به هر يك  NSFWQIاست. در ايجاد شاخص كلي 

كه بيشترين وزن دهي مربوط به  آمده است 2از پارامترها يك وزن يا ارزش عددي نسبت داده شده است كه در جدول 

SAR (0.3   و كمترين آن مربوط به )4واحدSo (0.05 مي )باشد. شاخص كيفيت آب كه از صفر تا صد مي باشد واحد

( استفاده مي شود كه در آن 1طبقه بندي شده است. براي به دست آوردن عدد نهايي اين شاخص از رابطه ي ) 2در جدول 

n  ،تعداد پارامترهاiI  زير شاخصi  ام وiW  ضريب وزني پارامترi .ام مي باشد 
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 NSFWQIفاکتور وزنی به کار رفته در شاخص  -2شمارهجدول 
 

 

 يد نرمال سازي شوند.ام داده ها با iIهمچنين يادآوري مي شود كه براي به دست آوردن زير شاخص 

هر يك از پارامترهاي هشتگانه فاقد ضريب وزني بوده و اثر يكساني در شاخص نهايي دارد و با توجه  OWQIدر شاخص 

به اين كه پارامترهاي با ارزش كم و پارامترهاي با ارزش باال به يك مقدار روي عدد نهايي شاخص تاثير دارند مي تواند از 

د. پارامترهاي مورد استفاده در اين روش دما، اكسيژن محلول، اكسيژن خواهي بيوشيميايي، اشكاالت اين شاخص باش

خاصيت اسيدي، نيتروژن، فسفر كل، كل جامدات محلول و كليفرم مدفوعي مي باشد. از آنجا كه مقدار هيچ يك از اين 

ديم نوع پارامترها را تغيير دهيم و از پارامترها در ارزيابي كيفيت آب كشاورزي موثر نيستند، در اين پژوهش مجبور ش

پارامتر استفاده كرده ايم. پارامترهاي مورد  7پارامتر از  8پارامترهاي مربوط به كشاورزي استفاده كنيم و همچنين به جاي 

. شاخص TDSو  Sar ،Na ،4SO ،Cl ،3HCO ،ECعبارتند از:  NSFWQIاستفاده در اين شاخص همانند شاخص 

 باشد.ام مي iپارامترها  iSIتعداد پارامترها و  nوسيله ي رابطه ي زير محاسبه مي شود. كه در اين فرمول  نهايي اورگان به

 
 

 OWQI, NSFWQIمقدار مجاز شاخص  -3شمارهجدول 
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 نتایج:

در  OWQIو  NSFWQIنتايج بدست آمده از كيفيت آب رودخانه قزل اوزن در ايستگاههاي چهارگانه توسط شاخص 

مشخص گرديد كه ايستگاه  2ارائه شده است. با توجه به داده هاي بدست آمده در شكل شماره  3و  2شكل هاي شماره 
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ه گوني داراي كيفيت يكسان و در محدوده بد و بسيار بد مي باشند. ايستگاه استور در تمامي پارامترهاي سنجش بيانلو و قر

غلظت كمتري داشته و از آلودگي كمتري نسبت به ساير ايستگاهها برخوردار مي باشد و در  89تا  45شده طي سالهاي 

ترهاي اندازه گيري شده در طي سالهاي نمونه برداري و شاخص محدوده متوسط قرار مي گيرد. ايستگاه ليالن از نظر پارام

NSFWQI  يعني شاخص  3در محدوده بد تا متوسط قرار مي گيرد. در نمودار شمارهOWQI تمامي ايستگاهها بدون ،

ستگاههاي ليالن و استثنا در محدوده بسيار بد قرار گرفته اند. ايستگاه استور از نظركيفيت باالتر از بقيه نمودارها مي باشد. اي

قره گوني نيز از نظر كيفيت يكسان مي باشند. با توجه به نتايج هر دو شاخص ايستگاه ليالن طي سالهاي اندازه گيري داراي 

 وضعيت يكساني از نظر كيفيت نمي باشد. 

 

 
 در ایستگاههای نمونه برداری NSFWQIتغییرات شاخص  -2 شماره شکل

 
 در ایستگاههای نمونه برداری OWQI تغییرات شاخص -3 شماره شکل
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 بحث و نتیجه گیری:

نتايج مطالعاتي كه تاكنون جهت تعيين كيفيت آب رودخانه ها با استفاده از شاخص هاي كيفي انجام شده نشان داده است 

العه با توجه به شاخص كه كيفيت آب رودخانه ها از عوامل آالينده غيرطبيعي و منابع انسان ساز تأثير پذيرفته اند. در اين مط

NSFWQI  كيفيت آب منطقه در محدوده بد تا متوسط و با توجه به شاخصOWQI .در محدوده بسيار بد قرار گرفت 

 و رودخانه حوزه شناسي زمين هاي سازنده انواع آنها مهمترين از كه دارد بستگي متعددي عوامل به ها رودخانه آب كيفيت

 مصارف از برگشتي آب كيفيت و كميت و استفاده نحوه همچنين و رودخانه آبدهي ژيمر دوم درجه در و آب جريان مسير

كيفيت آب  مطالعه اين نتايج اساس بر. باشد مي مصنوعي و طبيعي زهكشي طريق از رودخانه به كشاورزي و صنعت شرب،

 آن كيفيت مركزي هاي متقس در نامطلوب، استان داخل به همجوار استانهاي از سطحي آب منابع ورودي هاي قسمت در

 زمين كننده شور عوامل وجود بدليل استان غرب هاي قسمت در قبول، قابل حد در موجود مصرف استانداردهاي اساس بر

 رودخانه بنابراين. باشد مي مطلوب و قبول قابل حد در كيفيت شرقي شمال و شمالي قسمتهاي در نامطلوب، كيفيت شناسي،

 مي وضعيت اين داليل از باشد؛ مي متفاوتي هاي كيفيت داراي خود مختلف هاي بازه با زنجان استان محدوده در اوزن قزل

 در( اصلي عامل عنوان به) موجود تبخيري رسوبات از متاثر استان سطحي هاي آب منابع كيفيت كه نمود اشاره اينگونه توان

 رسوبات وجود به دارد، قرار اوزن قزل دخانهرو فرعي و اصلي هاي سرشاخه آب جريان مسير در كه استان مختلف نقاط

 عوامل وجود گوني، قره و( يساول)بيانلو مناطق ميان استان، ورودي قسمت در خصوص به آهكي و مارني گچي، نمكي،

 تاثير گرفتن نظر در با كه نمود اشاره زنجان استان محدوده در اوزن قزل رودخانه آبخيز حوزه در شناسي، زمين كننده شور

 دوره در روند اين صنعتي، و شهري هاي فاضالب ورود و رودخانه پايه دبي ميزان تعرق، و تبخير ازجمله كيفي هاي لعام

در تمام ايستگاهها مقادير عددي هر دو شاخص برابر نبودند. شاخص . است بوده همراه نوساني روند با سال، از مختلف هاي

NSFWQI  نسبت به شاخصOWQI ورد بررسي قرار داد و نتايج حاصل از آن بيشتر به واقعيت منطقه را دقيق تر م

نزديك است، زيرا اين شاخص با توجه به اهميت هر يك از پارامترها در كشاورزي، به آنها وزني نسبت مي دهد. بنابراين 

ه از بطور كلي، استفاد را بعنوان شاخصي مناسب براي اندازه گيري كيفيت آب معرفي كرد. NSFWQIميتوان شاخص 

براي شناخت كيفيت منابع آبي كشور ) به خصوص درياچه ها و رودخانه ها( مي تواند مناسب و راه  NSFWQIشاخص 

ها، كشگشا باشد. با توجه به فعاليت هاي كشاورزي در اطراف رودخانه و استفاده از كودهاي گوناگون و سموم آفت

عالوه بر آن، به دليل عدم وجود سيستم جمع آوري فاضالب و  مقدار زيادي مواد آلوده كننده وارد رودخانه مي شود.

هاي زيادي را وارد رودخانه مي نمايد. پيشنهاد تصفيه خانه، فاضالب روستاهاي اطراف نيز به رودخانه مي ريزند كه آالينده

اي جمع آوري و تهيه الگوي كشت مناسب، جلوگيري از احداث و توسعه فعاليت هاي انساني فاضالب زا، احداث شبكه ه

تصفيه خانه هاي فاضالب براي روستاهاي اطراف، اطالع رساني و ترويج فرهنگ مصرف بهينه و اهميت به ارزش ذاتي 

آب، احداث سد رسوب گير بيشتر در مسير رودخانه ها و اليه روبي ساليانه آن ها، از عوامل حياتي در بهبود كيفيت آب 

ايستگاه  هاي توسعه قرار گيرد.توسعه پايدار منابع آب است كه بايد در رأس برنامهرودخانه قزل اوزن و رسيدن به اهداف 

بيانلو و قره گوني از نظر كيفيت داراي وضعيت يكساني مي باشند؛ زيرا هر دو ايستگاه در منطقه ورودي رودخانه قرار 

ارد، بنابراين انتظار مي رفت داراي بيشترين دارند. ايستگاه استور در پايينترين ارتفاع نسبت به ايستگاه هاي ديگر قرار د

مقدار آلودگي در منطقه باشد، در حاليكه خالف اين مشاهده شد. در نتيجه مي توان گفت كه رودخانه از عوامل طبيعي، 
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فرسايش، شيب بستر و جنس خاك و عوامل غيرطبيعي، بعالوه ورود فاضالب هاي انساني و كشاورزي و استفاده از مواد 

 ه و كوددهي نامناسب كشاورزي اثر پذيرفته است. شويند
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