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 . مقدمه1

 در و انسووان سووالمت در کلیوودی نقووش رودخانووه آب

 تأثیر تحت اوقات اغلب و دارد اقتصادی و اجتماعی توسعۀ

 گیورد. موی  قورار  انسوانی  هوای فعالیت هم و طبیعی عوامد

 توسوعۀ  در توانود می آب کیفی عوامد نقش از عمیک درک

 حفاظت برای و باشد مؤثر آبریز حوضۀ مدیریت استراتژی

 از ریبسیا در .(Xu et al., 2016)کنود  کمک آب منابع از

 لماوووووووع ترینمهم از ک،پا آب منابع دجوو ن،جها طنقا

 ینا در اسووووت. جتماعیا و دیقتصاا هتوسعه کنند ودمحد

 از یکی آب، کیفیت کاهش و منابع یجیرتد گیدلوآ ن،میا

 رشمابه یستز محیط تخریب مبحث در صلیا تموضوعا

 گسوترش  و انسانی توسعۀ . (Groot et al., 2002) رودمی

 آب نیاز افزایش به منجر شک بدون اقتصادی، هایفعالیت

بوه  ایوران،  در آب منوابع  .شوود موی  مختلو   اهداف برای

 در حد از بیش مصرف اثر در گذشته ۀده سه در خصوص

 علوت  بوه  و گرفتوه  قورار  توأثیر  تحت مختل  هایکاربری
 توجهی قابد کاهش با هاسال این در هوایی و آب تغییرات

 متوأثر  حتم طور به رودخانه آب کیفیت .است شده مواجه

 اسووت آن مختلوو  منووابع کیفوی  و کمووی هووایکواربری  از

(Vaux, 2001). فیزیکووی، مطلوووب کیفیووت بووه توجووه 

 بخش در استفاده نو  راستای در آب میکروبی و شیمیایی

 زیسوت  محویط  در سوازی رهوا  و صنعت ،کشاورزی ،شرب

 برخوی  غلظوت  کنتورل  مناطک، از برخی در است. ضروری

 ایون  کوه  اسوت  الزم مردم سالمتی تأمین جهت هاآالینده

 و شوویمیایی هووایآزمووایش انجووام شووامد اقوودامات گونووه

 باشوووندموووی آب توووامین منوووابع روی بووور میکروبوووی

.(Nabakhsh, 2003)  مقووووادیر تعیووووین همچنووووین 

 غلظوت  بوین  تموایز  منظوور  بوه  آب، کیفوی  هایپاراسنجه

 بسویار  همودیگر  بوه  کوه  منشأ انسان هایغلظت و طبیعی

 ,Arpine & Gayane).) شوود موی  انجوام  هستند، مرتبط

 انیووووجه نمازسا توسط هشد منتشر رماآ سساا بر 2016

 گمر باعث سالیانه هاوبمیکر ویحا آب فمصر ،شتابهد

 را ادرووووووووفا ینا غلبا که دشومی نیاد در نفر نمیلیو 5

  .WHO, 2004) هنددمی تشکید لسا 5 یرز ناووووکدکو

 بیومیکر کیفیت سیربر در دهستفاا ردمو اولمتد شاخص

 ستا رتاووووووعب د،موجو یهااردستاندابا  آن تطابک و آب

 مکلیفر و 1دکووووووووو مکلیفر یهایباکتر رحضو تعییناز

 و یتائید ،حتمالیا لووووۀمرح سه طی آب در 2موووودفوعی

 رششما وزهمرا ل،حا ینا با  .APHA, 2001) یووووتکمیل

3وفتروهتر یهایباکتر
HPC  جمله از ،ابیوووبشق روش به 

 در مکلیفر شاخص مکمد انعنو بووه که ستا شاخصهایی

 اییووووووو شناس و گرفته ارقر توجه ردمو آب کیفی لکنتر

 راوووبسی نداتومی آب کیفیت یابیارز در HPC یهایباکتر

 وفتروهتر یهایباکتر  .Carter et al., 2000) باشد مفید

 آب کیفیت اخصوووش انووووعن هوووب ایدهستروووگ ربهطو

  .Grabow, 1996) گیرندمی ارقر دهستفاا ردمو شامیدنیآ

  HPCیاوووهیباکتر روی دمتعد تاووومطالع ،یگرد یسو از

 یهارفاکتو اراید هایباکتر نووووویا هوووووک داده نشاووووون

 بوووه آب در HPC مایشآز ینابنابر .هسوووتند ییزا ریبیما

 سالمت از ناوووووووووووووطمینا لحصو ایبر اریبزا انعنو

  دروووووووووگیارقر توجه ردمو باید ناوووووووووکنندگ فمصر

(WHO, 2002.  غلظت ینوووووب تباطیار گرچها HPC و 

 تووو سا هشدوو ن هشاهدوو م زووو هن اوهننساا سالمتی خطر

(Allen et al., 2004،  رفتنووووگ روووونظ در اووووب اووووما 

 و  Sartory, 2004) اووووونید در دووووووموج رباوووووتج

 دیجا)ا 4بیوفیلم شکیدووووت ثرا در آب کیفی فتا یها جنبه

 که ادیفرا در عفونت دیجاا لحتماا همچنین و بو  و طعم

 هووونتیج انووووتیوووم ستندوووه یمنیا نووۀساما نقص دارای

 هووایفعالیووت ردیوو  در توانوودمووی HPC پایش که گرفت

  قرارگیووورد نظووور مووود آب کیفوووی کنتووورل معموووول

(Bartram et al., 2004.   کوه  دهود موی  نشوان  مطالعوات 

 و مکوانی  الگوی در تغییر باعث انسانی هایفعالیت چگونه

 دسوت هبو  نتوایج  و شووند می رودخانه آب کیفیت تغییرات

 توسوعۀ  بورای  مرجعوی  تواننود موی  مطالعوات  ایون  از امده

 
1Total Coliform 

2Fecal Coliform 
3Heterotrophic Plate Count 

4Biofilms 
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 بنوودیاولویووت بوورای و زمووین از اسووتفاده دسووتورالعمد

 یوک  در آب جریوان  کیفیت حفظ برای مدیریت های شیوه

 در .)al et Xu,. (2016 باشووند بووزرگ رودخانووه حوضوۀ 

 پورورش  موزار   کشواورزی،  هایپساب تأثیر حاضر مطالعۀ

 آب کیفیووت بوور روسووتایی فاضووالب همچنووین و موواهی

 مقووادیر همچنووین اسووت. شووده بررسووی پیرغووار رودخانووۀ

 هوای اسوتاندارد  با رودخانه شیمیایی و فیزیکی پارامترهای

CCMEآبزیان زندگی از حفاظت برای کانادا آب کیفیت
2، 

 حفاظت آژانس استانداردهای ایران، صنعتی استانداردهای

EPA آمریکوووا متحووود  ایووواالت زیسوووت محووویط
 و 2

WHO جهوانی  بهداشوت  سازمان استانداردهای
 مقایسوه  3

 ;EPA, 1996; WHO, 2004; CCME, 2006) است شده

Ghane, 2007.  

 

 هاروش. مواد و 2

 مورد مطالعهمعرفی منطقۀ . 1. 2

چشمه از توابوع،   روستای ده پیرغار در نزدیکی رودخانه

کیلومتری جنووب   39در  بخش مرکزی شهرستان فارسان

واقوع  و بختیواری   اسوتان چهارمحوال  غربی شهرکرد مرکز 

 مختصوواتچشوومه در روسووتای ده.  1)شووکدشووده اسووت 

عور    33° 13' طوول جغرافیوایی و   50° 33'ی جغرافیای

متری سطح دریا قورار دارد و  2000جغرافیایی و در ارتفا  

 Rahimi & Ranjbar) ای استاقلیم این منطقه مدیترانه

Dashtestani, 2012 . 94ماه سوال  برداری در بهمننمونه 

حدفاصود ده چشومه توا آب    رودخانوه پیرغوار )  نقطۀ  5از 

  .1کیلومتر انجام شد )شکد 24  به طول بهشت آباد

 

بردارینمونههای ایستگاهموقعیت مکانی  ، شهرستان فارسان وموقعیت جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری .1شکل
123 

 
1Canadian Council of Ministers of the Environment 
2 Environmental Protection Agency 

3 World Health Organization 



 1396، پاییز 3، شماره 70زیست طبیعی، مجله منابع طبیعی ایران، دوره  محیط 676

 

 . روش کار2. 2

هوای فیزیکوی،   جهوت انجوام آزموایش    آببرداری نمونه

 بوار  3 از پوس  ایسوتگاه  هور  شویمیایی و میکروبوی آب در  

آب رودخانه کوه   گیری پلی اتیلنی بانمونهظروف  شستشوی

بورداری بوا    نمونهانجام شد. نقاط از قبد استرید شده بودند 

های فرعی و  های موجود، ورود شاخهدر نظر گرفتن کاربری

برداری انتخاب دسترس بودن نقاط نمونهمنابع آالینده و در 

 بوه  اسوتاندارد  شورایط یو  و در   در هادر ادامه نمونه شدند.

 برداری،نمونه نمودن ظروف، استرید .شد منتقد آزمایشگاه

 طبوک  در آزمایشوگاه  هوا آن نگهوداری  و نقود  و حمود 

 گرفوت  متود انجوام   اسوتاندارد  در موجوود  1060دستورالعمد

(Clesceri et al., 1998; APHA, 2009 . پارامترهای  بین از

 pHحورارت،  درجوۀ  شامد  پارامتر11 تعداد فیزیکوشیمیایی

 1کدورت،
((NTU

  ،BOD5) 2اکسیژن خواهی بیوشویمیایی   

 4، اکسویژن محلوول   COD) 3اکسیژن مورد نیواز شویمیایی  

(DO ،  5هووودایت الکتریکوووی
 (EC)، 6نیتووورات

 (NO3
و  (-

7فسفات آلی
 (PO4

،  TSS) 8مجمو  مواد جامود معلوک  ، (-3

 10و کود موواد جامود    (TDS) 9محلوول مجمو  مواد جامود  

(TS )پوارامتر میکروبوی کلیفورم     3همچنین  شد. گیریاندازه

 طبوک  HPC های هتروتوروف باکتریمدفوعی، کلیفرم کد و 

ایوران   صونعتی  تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ 3759 استاندارد

 ;Alizade, 2003) بررسی قرار گرفتندمورد و استاندارد متد 

APHA, 2009 . متود بر اسواس اسوتاندارد    روش آزمایش ،

های مورد استفاده و دقت و حد تشوخیص دسوتگاه   دستگاه

 . APHA, 2009) گردیده استارائه  1در جدول 

12345678910مایشروش آزحسب  بره شدی گیرازهنداشیمیایی و فیزیکی ی مترهاراپا. 1ولجد
 

 حد تشخیصو قت د توضیحات روش آزمایش پارامتر ردی 

 oC 1/0 لیجیتادترمومتر ه ستگاد 2550 دما 1

2 pH 4500 ه ستگادpH 01/0 متر 

3 DO 4500 ه  ستگاد DO01/0 متر  ppm 

4 BOD 52210 تگاه سد BODمتر OxiDirect (HACH) 01/0  ppm 

5 COD 52210 تگاه سد COD200 متر Digestion (HACH) 01/0  ppm 

6 PO4
3- PO4 4500 3400فتومتروسپکترا Hach DR- 01/0  ppm 

7 NO3- NO3 4500 3400فتومتروسپکترا Hach DR- 1/0ppm 

8 EC 2510  دستگاهEC  مترsension7 (HACH) S/cmµ 

 Solitax ts line (HACH) 1/0 NTU سنسور 2130 کدورت 9

10 TDS 2340 01/0 روش اختالف وزنی  ppm 

11 TSS 2340 01/0 روش اختالف وزنی  ppm 

12 TS 2340 01/0 روش اختالف وزنی  ppm 

13 Total Coliform 3759  ای به روش چندلولهتخمیرMPN MPN/100ml 

14 Fecal Coliform 3759  ای به روش چندلولهتخمیرMPN MPN/100ml 

15 HPC 3759 روش (HPC) Pour Plate CFU/ml 1/0 

 

Nephelometric Turbidity Unit


Biological Oxygen Demand


Chemical Oxygen Demand


Dissolved oxygen


Electrical Conductivity


Nitrate)NO3

-  
( 


 Phosphate(PO4

3- 
) 


Total  Suspended  Solids 


Total Dissolved Solids 


Total  Solids 
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 . نتایج3

نتوایج بوا   مقایسوۀ  هوا و  آزموایش نتایج حاصد از انجام 

 گردیده است.ارائه  2 در جدولاستانداردهای مختل  
 

 استانداردهای مختلفنتایج با  ۀمقایسگیری شده و مقادیر پارامترهای اندازه .2جدول

نام پارامترهای 

گیری شدهاندازه  
 5ایستگاه 4ایستگاه  3ایستگاه  2ایستگاه  1ایستگاه 

حداکثر 

استاندارد 
WHO 

حداکثر 

 استاندارد

 ایران صنعتی

حداکثر 

استاندارد 
EPA 

حداکثر 

استاندارد 

 آبزیان

 واحد

 گیریاندازه

pH 8/7 9/7 18/8 26/8 92/8 5/6-5/8 9/6-5 5/8 5/6-9 - 

 0C - - - 3/32-3/26 10 3/9 3/9 12 5/11 دما

PO4-3 00/0 07/0 07/0 06/0 05/0 05/0 - - - mg/L 

NO3
- 54/6 77/7  71/10 36/11 75/12 50 50 10 13 mg/L 

DO 35/7 97/9 9/9 92/9 33/11 5 - - 5/5 mg/L 

DO (%) 3/58 117 8/108 110 125 50 - - 55 mg/L % 

BOD 00/0 3/2 8/1 7/3 5/4 5 - 2 - mg/L 

COD 00/0 7/4 3/3 9/5 7/7 10 - - - mg/L 

EC 474 467 499 516 525 250 - - - μS/cm 

 

TDS 
270 8/269 3/283 5/289 2/296 1000 1500 500 500 mg/L 

TSS 5 8 7 8 7 1000 - - - mg/L 

TS 275 8/277 3/290 5/297 2/303 1000 - - - mg/L 

 NTU 5 5 5 5 33/9 57/6 56/6 13/7 71/1 کدورت

Total 

Coliform 
00/0 >1600 >1600 >1600 >1600 0 0 0 0 MPN/100

ML 

Fecal 

Coliform 
00/0 12 2/9 4 17 0 0 0 0 MPN/100

ML 

HPC 30 440 580 260 >600 
- 

 
500 500 - cfu 

 

 گیرینتیجه. بحث و 4

 pH تغییورات  دامنۀ 2 شده در جدولطبک نتایج ارائه 

آب  دهود موی  نشوان  کوه  گردیود  بورآورد  8/ 92 توا  8/7 از

آب نقوش تعیوین    pHمیزان دارد.  قلیایی ماهیت رودخانه

یوک   pHشوود  ای در سالمت آب داشته و گفته میکننده

 فووواکتور بسووویار مهوووم در ارزیوووابی کیفیوووت آب اسوووت

(Ahipathy & puttaiah, 2006). مقوادیر  مطالعوه  این در 

pH نوداد.   نشوان  هوا ایسوتگاه  بین را معناداری اختالف آب

 دلیود  معمول به طور به ماهی پرورش مزار  پساب اگرچه

 موواد  بقایوای  و دفعوی  مواد تجزیۀ پرورشی، آبزیان تنفس

در  رسود موی  نظر به اما ،است اسیدی pH دارای... و غذایی

 داشوتن  قورار  رودخانوه و  آب مناسب حاضرکیفیت تحقیک

pH ایجواد   از مانع آن بافری خاصیت و قلیایی دامنۀ در آب

اسوت. طبوک    شده رودخانه آب pH در توجه قابد تغییرات

بوا    pH (21/8 برای آمدهدستبه مقادیر میانگین 2جدول

  آبزیووووووووان بوووووووورای اسووووووووتانداردمقووووووووادیر 

(Lumb et al., 2002; CCME, 2006  استاندارد صنعتی ،
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  EPAگووزارش شووده توسووط همچنووین مقووادیر و ایووران

 (.EPA, 1996; WHO, 2004) مطابقووت دارد  WHOو

 C3/9°  حوداقد  از بورداری نمونه هایایستگاه در آب دمای

 متغیور  2 در ایسوتگاه  C 12° حداکثر تا 4و  3ایستگاه  در

دمای استاندارد گزارش  مجازبود که این میزان از حداکثر 

 اسووتشووده توسووط سووازمان بهداشووت جهووانی کمتوور    

(WHO, 2004). مطالعووۀ در Fan 2012) همکوواران و  

هفده پارامتر کیفیت آب برای درک بیشتر موورد مطالعوه   

داد کوه تموام   هوا نشوان  قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیود 

حورارت آب  درجوۀ  حورارت هووا و   درجوۀ  پارامترها به جز 

دادند کوه  ها از خود نشانبین ایستگاه چشمگیریاختالف 

محودود   دموای آب در   حاضر همخووانی دارد و مطالعۀ با 

et al. Fan (. -3(2009 , دارداسوتاندارد مطلووبی قورار   
4PO  

دهد پیرغار  میزان صفر را نشان میچشمۀ ) 1در ایستگاه 

مواهی  پورورش مزرعوۀ  ولی در ایستگاه بعدی یعنی بعد از 

PO4میزان 
. از جملوه دالیود افوزایش    یابود افزایش موی   -3

PO4میزان 
ورود پساب مزار  پرورش ماهی به رودخانه   -3

 قبلی نیز اشاره شوده اسوت   مطالعات این موضو  در است،

(Aubin et al., 2011; Camargo et al., 2011; 

Guilpart et al., 2012) . PO4
یکوووی از ترکیبوووات 3

های آبوی  تولیدکنندگان اولیه در اکوسیستممحدودکنند  

PO4اسوت،  
ذرات کلوییوودی  در برخووورد بووا موواد دیگوور  -3

توانود  کند که این موضو  میدهد و رسوب میتشکید می

PO4عامود کواهش میوزان    
 باشوود 5و4هوای  در ایسوتگاه  3

(Babaie et al., 2009) . همچنین کاهش میزانPO4
در  3

 پیرغوار  رودخانوۀ  خودپواالیی  علوت  به 5 و 4های ایستگاه

 نیوز   1997) همکاران و Boaventura مطالعۀ در که است

 میانگین (Boaventura et al., 2009). است شده گزارش

NO3
بوود   لیتور  در گورم میلی82/9 با برابررودخانه  آب در-

  ایووران و جهووانی اسووتانداردهای بووا هوواآن میووزان کووه

(WHO, 2004) آبزیووووان اسووووتاندارد همچنووووین و 

 (Lumb et al., 2002;CCME, 2006) دارد.  مطابقووت

NO3میوزان نظور   از آب رودخانه بنابراین
 بورای  مناسوب  ،-

NO3میزان . است مصارف سایر و شرب آبزیان،
در طوول    -

یابود  افزایش موی  5تا ایستگاه  1مسیر رودخانه از ایستگاه 

شودت  بور  تأکیودی    BOD5که به دنبال افوزایش میوزان   

 اسوووت کننوووده هوووای تجزیوووهافوووزایش میکروارگانیسوووم

(Babaie et al., 2009).  این افوزایشNO3
توانود بوه   موی  -

علووت افووزایش اسووتفاده از کودهووای نیتراتووه در مووزار     

های کشاورزی و باغوات  کشاورزی و آبیاری غرق آبی زمین

آبی رودخانه باعث افوزایش بوار   پیکر  که از طریک نفوذ به 

NO3رودخانه شده است. مواد مغذی 
توانود ناشوی از   موی -

مواد آلی باشد، تجزیۀ های در حال میکروارگانیسمفعالیت 

ها دارای ترکیبوات  همچنین در مزار  پرورش ماهی ماهی

حاوی نیتروژن از جمله آمونیاک و اوره هستند که در اثور  

NO3ها ممکون اسوت بوه    ارگانیسمفعالیت میکرو 
تغییور   -

  نیووز بووا بررسووی  2003و همکوواران ) Mehrdadiیابوود. 

NO3تجن علت باال بوودن  رودخانۀ 
در فصود تابسوتان را    -

فاضالب های شوهری و  تخلیۀ افزایش فعالیت کشاورزی و 

 Parham .(Mehrdadi et al., 2003) صنعتی بیان کردنود 

پشت سد کرخه دریاچۀ   نیز با بررسی 2007و همکاران )

منابع ورود نیتروژن و فسفر به ایون دریاچوه را آبشوویی و    

، 1هووای سووطحی از آبخیووز، انتقووال بیولوووژیکی   آبروان

هووای زیرزمینووی کووه بووه    و ورود آب 2نیتریفیکاسوویون

 (.Parham et al., 2007)ها تخلیه شده اشاره کرد  دریاچه

 ۀدرحوضو   2016) همکواران  و Yu مطالعوۀ حاصد از  نتایج

دهد که اسوتفاده از زموین   چین نشان میدر  ویرودخانۀ 

تری نسبت به سایر عوامد بور روی  قویتأثیر به طور کلی 

گذارد، همچنین کشاورزی و اراضوی  کیفیت آب جاری می

های زمین، یوک ارتبواط   شهری در مقایسه با دیگر کاربری

تری با متغیرهای کیفیت آب در هر دو فصد بوارانی و  قوی

و  Baharمطالعوۀ  در  (.2016et al Yu ,.) نود خشوک دار 

NO3مسکونی ارتباط مثبتی با منطقۀ   2008همکاران )
-

شووهری در حووال توسووعه  منطقووۀ  از خووود نشووان داد و ،

NO3همبسووتگی منفووی ضووعیفی بووا 
داشووت. همچنووین  -

NO3صنعتی همبستگی منفی متوسطی با منطقۀ 
نشوان   -
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NO3های کشاورزی ارتباط مثبوت بوا   داد و زمین

نشوان   -

NO3دادند که این میزان 
به دلید وجود کوود و فعالیوت    -

. (2008et al. Bahar ,) بیولوووژیکی گیاهووان وجووود دارد

 بوه  هرگوز  مطالعه  دور در DO برای آمده دست به مقادیر

 را خووب  آب کیفیوت  و نرسویده  5 کمتر ازبحرانی شرایط

 میوانگین  شوود موی  مشاهده که طورکند. همانمی ارزیابی

 بوود  لیتر در گرممیلی 9/69 با برابر محلول اکسیژن غلظت

 WHO جهوانی  استاندارد وCCME  آبزیان با استاندارد که

 و اسوتحمام  شونا، (مصارف انسوانی   برای و داشته مطابقت

 اسوت  مناسوب  آبوزی  موجوودات  از بسویاری  و )نوشویدن 

(Hammer, 1986 .    تغییرات اکسیژن محلول همزموان بوا

هوای  ورود مواد آلی قابد تجزیه بوه آب، فعالیوت بواکتری   

بواال    BODکننده افزایش یافته و در نتیجوه میوزان  تجریه

 ایون دریابد. به سرعت کاهش می DOرفته و به دنبال آن 

 حتوی  و نقاط ۀهم در اکسیژن باالی نسبتاً رودخانه غلظت

 علوت  ایون  به احتماالً ماهی پرورشمزرعۀ  دست پایین در

 شویب  با سنگالخی بستر یک دارای رودخانه که این است

 دهود. موی  انجام مکانیکی صورت به را هوادهی که است باال

 پورورش  موزار   وجوود  دلیود  به اکسیژن آب کاهش البته

 اکسویژن  موازنۀ ولی افتدمی اتفاق منطقه این در نیز ماهی

 ایون  منطقوه،  گرانشوی  نیوروی  وسیلۀ به هوادهی دلید به

  ;Lumb et al., 2002) نمایوودجبووران مووی را کوواهش

WHO, 2004; CCME, 2006 ).   میوزان میوانگین BOD 

بور اسواس    .اسوت  لیتور  در گورم میلوی  2/46آب رودخانوه  

آب بسویار  دهند  نشان  BOD  2-0میزان  EPA استادارد

آب  5آلووده و بیشوتر از    آب نسبتاًدهند  نشان 5-2 تمیز،

که بور ایون اسواس آب     آلوده است آب شدیداًدهند  نشان

های بسیار تمیز و در جزو آب 3پیرغار تا ایستگاه رودخانۀ 

 اسوت آلووده   هوای نسوبتاً  جوزو آب  5و  4ایسوتگاه هوای   

EPA,1996).  باال رفتن میزان BODتواند آب رودخانه می

هووای آلوی قابود تجزیوه، ناشووی از    آالینوده بوه علوت ورود   

کشواورزی و دامپوروری    هوای فعالیوت های انسوانی،   پساب

 ,.Behbahani Nia, Salmasi, 2003, Kazi et al) باشود 

موواد آلوی   تجزیۀ غلظت اکسیژن مورد نیاز جهت . (2009

شیمیایی از فاکتورهای مهوم در شوناخت الگووی معودنی     

ای محسووب  هوای رودخانوه   شدن مواد آلی در اکوسیستم

است که به طور گسوترده بورای    پارامتری  CODگردد،می

های قابد اکسایش شیمیایی استفاده تعیین میزان پسماند

برای ارزیابی مقدار این موواد در مخلووطی از    شده و اصوالً

هوای خوانگی، کشواورزی و    فاضوالب هوا مثود   کنندهآلوده

 شوووودپسوووماندهای صووونعتی بوووه کوووار گرفتوووه موووی  

(Kazi et al.,2009.)  افزایش غلظوت COD   2در ایسوتگاه 

این ایسوتگاه  پذیری تأثیرپرورش ماهی گویای مزرعۀ بعد از 

 دهنود   نشوان است کوه  از منابع خارج از سیستم رودخانه 

 پروری آبزی هایفعالیت شدت با این پارامتر مستقیم ارتباط

 بوه  نیوز  محققوین  سوایر  تحقیقات در و در این منطقه است

 ;Fries and Bowles, 2002) رسوویده اسووت  اثبووات

Pulatsu et al., 2004; Maillard et al., 2005) .   بوا طوی

کاهش  CODمقدار  3مسیری چند کیلومتری در ایستگاه 

بواالی موواد آلوی در مسویر     تجزیوۀ  یابد کوه حواکی از   می

رو بووه  CODمیووزان  5و  4. در ایسووتگاه اسووترودخانووه 

هوای  آبزهتوانود بوه دلیود ورود    افزایش است و ایون موی  

 (.Babaie et al., 2009) اطراف رودخانه باشود کشاورزی 

مورد منطقۀ در  COD یکی از دالید افزایش میزان فاکتور

های خوانگی، همچنوین ورود پسواب    مطالعه ورود فاضالب

. بوا  استهای صنعتی به محیط پسابهای کشاورزی و باغ

تنهوا   ،توجه به ایون کوه از بوین منوابع آالینوده رودخانوه      

های کشاورزی هستند که متناسوب بوا فصوول کوار     پساب

رسد تغییور  لذا به نظر میهستند، کشاورزی دارای نوسان 

هوای  بین فصول مختل  ناشی از فعالیوت COD  در میزان

 مثبوت  هوای یوون  میزان آب ناشی از EC کشاورزی باشد.

 بنوابراین  .دارنود  آب مز  و طعم روی زیادی اثرات که بوده

 نوشویدن  بورای  آب مقبولیوت  میزان روی توجهی قابد اثر

غیور  نتیجوۀ    EC. (Pradeep, 1998; WHO, 2004) دارد

که میوزان  طوریههای محلول است، بنمکمستقیم میزان 

های رسوبی و یا منابع سنگتواند ناشی از اثر میباالی آن 

  انسووانی مثوود صوونعت و یووا خروجووی فاضووالب باشوود    

(WHO, 2004).  حاضوور تغییوورات مطالعووۀ درEC  بووین
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و بعود از   2ها بسیار ناچیز بووده اسوت. در ایسوتگاه    ایستگاه

میکوروزمیننس بور    474به میزان  ECپرورش ماهی مزرعۀ 

سانتیمتر کاهش یافته است. بوا حرکوت بوه سومت پوایین      

یابود.  به مقدار جزئی افزایش موی  EC دست رودخانه میزان

تووان بوه جونس    موی را   EC یکی از علد این افزایش جزئی

بستر نسبت داد که از حالت قلووه سونگی )بواال دسوت  بوه      

ای همراه بوا موواد آلوی توه نشوین شوده       ماسه-سمت شنی

هوای رسووبی در   نهشوته یابد. وجود می)پایین دست  تغییر 

عمد فرسایش یوا آبشوویی   دهند  نواحی پایین دست نشان 

ها  آالیندههای حاوی انوا  پسابهای اطراف و یا ورود زمین

تواند امالح را نیز بوه هموراه داشوته    میبه رودخانه است که 

در امتداد مسیر رودخانه گردد که  EC باشد و باعث افزایش

رابطۀ با افزایش میزان مواد جامد محلول  ECدهد نشان می

 بر اساس نتایج . Georgi por et al., 2007) مستقیم دارد

منطقووۀ   2008) همکوواران و  Baharمطالعووۀحاصوود از 

 ECشهری در حال توسوعه ارتبواط بوا    منطقۀ مسکونی و 

بوه   دارد. مساحت مناطک بوا پوشوش گیواهی بواال تقریبواً     

هوا مربووط اسوت کوه نشوان      یونصورت معکوس به تمام 

دهد ایون شوکد اسوتفاده از زموین بوه منظوور حفوظ         می

 (.2008et al. Bahar ,)کیفیوت آب رودخانوه الزم اسوت    

نشوان    2015) همکواران  و Hillel مطالعوۀ حاصد از  نتایج

و سوطح آب   EC دهد که روند فصلی معکوس کلی بینمی

وجود دارد و نیز مقادیر زیادی مربوط به حوادث سوید در  

دسوت آموده از   همرطوب پیدا شد که با نتایج بو دور  طول 

 میوزان  .(2015et al. Hillel ,) این مطالعه همخوانی دارد

EC  محودود   در مطالعوه  مورد ۀمنطق در رودخانه اینآب 

 قابلیوت  دارای و بووده  آبزیوان  بورای پورورش   قبوول  قابود 

 منبوع  وجوود  عودم  ایون  بور  عوالوه  اسوت.  پوروری  آبوزی 

 آبوزی  توسعۀمثبت  نکات از منطقه در صنعتی های آالینده

 رودخانوه اسوت   خودپاالیی توان با متناسب و پایدار پروری

(CCME, 2006 .  مسیر رودخانه میزاندرطول  TDS  بوه

یابد تا به حداکثر مقدار خود در ایستگاه تدریج افزایش می

رسد که این میزان کمتور از حوداکثر مقودار تعیوین     می 5

 ;EPA, 1996) اسوووت اسوووتانداردهای جهوووانیشووود  

WHO, 2004; CCME, 2006; Ghane, 2007.) 
هوای  آبمطالعات مشابه نشان داده است که افوزایش هورز  

سطحی، طغیان رودخانه، افزایش دبی و تالطوم شودید در   

رودخانوه و  حاشویۀ  هوای انسوانی در   آب رودخانه، فعالیت

شوود.  موی  TDSکاربری اراضی منجر بوه افوزایش میوزان    

هوای  یافتوه های حاصد از این تحقیک بوا بسویاری از   یافته

 ;Mehrdadi, et al., 2003) تحقیقات مشابه مطابقت دارد

Fathi et al., 2011 .) مقووادیرTSS  3آب در ایسووتگاه 

کواهش   4نسوبت بوه   5و در ایسوتگاه   2نسبت به ایستگاه 

یافته است که به دلید کاهش شیب و کاهش سورعت آب  

و همچنین سکون آب و رسوب مقداری از موواد معلوک در   

هوای  کانوال های مخصووص انتقوال آب بوه    حوضچهداخد 

رودخانوه   افزایش تووان آب . در طول مسیر استکشاورزی 

هوا عامود مهموی    در جدا کردن ذرات از بستر و حمود آن 

وجوود  . اسوت در مسیر حرکوت آب   TSSجهت باال رفتن 

تواننود  موی مواد معلک از نظر زیبوایی بوه آب لطموه زده و    

هووایی را بوورای جووذب سووطحی مووواد شوویمیایی و  محوود

 (.Amirbeigie, 2004)وجوووود آورنووود هبیولووووژیکی بووو

اسووتانداردهای سووازمان بهداشووت آب آشووامیدنی آمریکووا 

 mg/L500 را برای یک آب قابد شورب خووب    TSمقدار 

 ای نتوان به اسوتاندارد ناحیهگزارش کرده است اما اگر در 

mg/L 500    دست یافوت مقودارmg/L 1000  اجوازه   نیوز

دسوت آموده از رودخانوه    هداده شده است که با مقوادیر بو  

 دسوت  بوه  مقوادیر (. WHO, 2004) پیرغار مطابقت دارد

 استاندارد آبزیان با و بوده مجاز حد از بیشتر ،کدورت آمد 

  ;EPA,1996) ایوووران و اسوووتانداردهای جهوووانی و

Lumb et al., 2002;WHO, 2004; CCME, 2006  .

رسود افوزایش میوزان    مینظر هب  .2ندارد )جدول سازگاری

کدورت آب در پاییز و زمستان بوه علوت بارنودگی زیواد و     

افزایش دبی رودخانه در این دو فصد باشد کوه عوالوه بور    

هوای  آبهورز های اطراف و افوزایش میوزان   زمینآبشویی 

شوود ،  موی سطحی )که در مناطک مختلو  وارد رودخانوه   

ت موجب تالطم شدید آب رودخانه و به هم خوردن رسوبا

طبیعوی اسوت کوه تغییورات دبوی       بستر شده است. کامالً
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ها و جریان ناشی از نوسانات فصلی و تغییر میزان بارندگی

توانود برخوی از فاکتورهوای فیزیکوی و     آبی رودخانوه موی  

را به سرعت تحت  ECو  TDSشیمیایی از جمله کدورت، 

های زیادی را بین فصوول مختلو    تفاوتقرار داده و تأثیر 

 هووای صووورت گرفتووه توسووطاد نمایوود. بررسوویسووال ایجوو

Van Heets نشووان داد کووه میووزان   2009)همکوواران  و

کدورت با افزایش بارندگی به سرعت تغییر کرده و سوطح  

را   Macatawaباالی آن کاهش اکسیژن محلول در تواالب 

ۀ ظو مالحبوا   . Van Heets et al., 2009) باعوث گردیود  

شود که هور  مشاهده می 2دست آمده در جدول همقادیر ب

چه در طول مسیر رودخانه به سمت پایین دست حرکوت  

ها افوزایش قابود تووجهی را نشوان     کنیم میزان کلیفرممی

سوت کوه در طوول    ا دهد که این افزایش حواکی از آن می

هووایی بووا بووار آلووودگی فووراوان )از جملووه  جریووانمسوویر، 

هوای خوانگی منوازل  وارد    فاضالبهای سطحی و  آب روان

توری تنوزل   پوایین رودخانه شده و کیفیت آن را به سوطح  

هوا  کلیفورم (. et al., 2008) Khatib haghighi  دهنود می

-فورم دارنود کوه کلی  وجودمحیط زیستدرطبیعیطورهب

 وهای مدفوعی از این دسته هسوتند و در مودفو  انسوان   

  خوووووونگرم وجوووووود دارنووووود بیشوووووتر حیوانوووووات 

(EPA, 1996) مطالعوات انجوام گرفتوه در    هوا و  بررسی. با

دست آمودن نتوایج، ثابوت شود کوه      هطول مسیر، پس از ب

های وارد شده بوه رودخانوه بوه دلیود کامود      جریاناغلب 

آوری فاضوالب )روسوتایی و شوهری     شوبکۀ جموع  نبودن 

. شوود موی هوای خوانگی   فاضالبباعث آلودگی رودخانه به 

مقودار   طور کلی در پاییز و زمستان با افوزایش بارنودگی   هب

دهد که ناشی از کلیفرم نیز افزایش قابد توجهی نشان می

های سطحی از طریک چاه های فاضالب یا جریان آبنفوذ 

های آب وارد شوده بوه   مسیرهای خانگی به فاضالبیافتن 

  رودخانوووه اسوووت. بووور اسووواس اسوووتاندارد کیفیوووت آب

(CCME, 2006   هووای مختلوو  میووزان  اسووتفادهبوورای

استاندارد کلیفرم مدفوعی برای مصارف انسوانی و آبزیوان   

 1پیرغوار تنهوا در ایسوتگاه    رودخانوۀ  باید صفر باشود کوه   

پیرغار این میزان صفر اسوت و بوا اسوتاندارد    چشمۀ یعنی 

هوای بعود ایون میوزان     ایسوتگاه آبزیان مطابقت دارد و در 

بورای شورب و   هوای بعود را   ایستگاهیابد و آب میافزایش 

بووه  HPCاصووطالح  کنوود.موویآبووزی پووروری نامناسووب  

هایی گفته می شود که برای رشد نیواز بوه   میکروارگانیسم

ها، باکتریها انواعی از میکروارگانیسمکربن آلی دارند. این 

. (EPA,1996) شووودهووا را شووامد موویکپووکمخمرهووا و 

ساکن طبیعی بودن انسوان و حیوانوات     HPCهای باکتری

شووند. بورگ درختوان،    میهستند و از طریک مدفو  دفع 

های باران و حتی بزاق دهوان نیوز تعوداد    قطرهخاک، آب، 

 انووددادهزیووادی از ایوون بوواکتری هووا را در خووود جووای    

(WHO,2004, Bartram et al., 2004). حفاظت ن مازسا

 یهایباکتر ادتعد زکثر مجااا حدوووووومریکآیست زمحیط 

HPC  یع زتوی هاشبکهرا درcfu/mL 500 ده تعیین کر

ها صوفر  کلیفرممیزان 1با توجه به اینکه در ایستگاه  ست.ا

توان نتیجه میبوده  HPC30های باکتریبوده ولی میزان 

د ووووجم ولیلی بر عدد هووامکلیفرد جوم وعدگرفووت کووه  

، اوووهاخصووون شووویاز ایک ر هده و نبو HPCی هایباکتر

کیفیت ل کنترص خصود را در خوارزش و جایگووووووووواه 

آلووودگی باکتریووایی  درجووۀ . هسووتندآب دارا ی ووومیکرب

اولین استاندارد اروپوایی سوازمان بهداشوت    رودخانه طبک 

یعنوی  )جهانی، با توجه به میزان کلیفرم کد در گروه سوم 

و با   شودمیبرطرف های پرهزینه روشآلودگی زیاد که با 

یعنووی )توجوه بووه میووزان کلیفوورم موودفوعی در گووروه اول  

آلودگی باکتریایی که از طریک ضودعفونی کوردن برطورف    

میووزان   .Shariatpanahi, 2004)قوورار دارد   شووودمووی

 4و 2 و1آب این رودخانوه در ایسوتگاه    HPCی هایباکتر

در  HPCی هایباکتراد تعدز کثر مجااحدکمتووووووووور از 

 مریکاایست زحفاظت محیط ن مازساآب یع زتوی ها شبکه

(EPA,1996)  کثر احدها بیشوتر از  ایستگاهاست ودر سایر

 ستگردیووووووووده اتعیین   HPCی هایباکتراد تعدز مجا

(EPA. 1996; WHO, 2004.  
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