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 چکیده
بشور  بدین منظوور   .دکنمی جوامع ایفانقش مهمی در سالمت با کیفیت آب  و تأمینحفظ به منظور  منابع آبمدیریت  :هدف و زمینه

باشود.  موی  فلمون های بکارگیری چاهها مختلفی برای تأمین آب با کیفیت استفاده نموده است. یکی از این روشهای همواره از روش

موورد   السو  5در طوی   و فیزیکوشیمیایی آب رودخانوه دو   فلمن بر کیفیت میکروبیهای این مطالعه سعی شده است تا تاثیر چاه در

 بررسی قرار گیرد.

ر گرفتوه انود. ایون    کیفی رودخانه دو  و چاه فلمن مجاورت آن مورد بررسی قراهای در این مطالعه برخی از پارامتر :هاروش و مواد

هوای  ل سوال ماهانه در طوو های بدین منظور نمونهنماید. می تامین استان گلستان را در واقع کاووس گنبد شهر شرب آب کسری چاه

و  pHاز قبیو  نیتورات، فسوفات، کودورت، دموا،      هوایی  از رودخانه و چاه مجواور آن جموع آوری گردیود، سوار پوارامتر      95تا  91

 کیفوی موورد  هوای  رامتری شدند. در نهایت اثر تغییرات زمان و نفوذ آب از رودخانه به درون چاه بر پوا گیراندازهمدفوعی های کلیفرم

 انالیز قرار گرفتند.

کواهش   مدفوعی بصوورت معنواداری در طوول مسویر    های ، و کلیفرمpHطبق نتایج بدست آمده، نیترات، فسفات، کدورت،  یافته ها:

نشوان   مدفوعی اختالف معناداریهای (. عالوه بر این تغییرات زمانی نیترات، فسفات، کدورت، دما و کلیفرم> 05/0P-Valueیافتند )

 داد. 

 ی شده داشوته اسوت.  گیرهای اندازهاطالعات بدست آمده اثبات نمود که چاه فلمن راندمان مناسبی جهت کاهش پارامتر نتیجه گیری:

 تواند اثر قاب  توجهی بر کیفیت منابع آب داشته باشد.می همچنین تغییرات ماهانه و فصلی

 

 ه فلمن، گلستانمنابع آب، کیفیت آب، رودخانه، چا :یکلیدکلمات 
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 مقدمه
آب یک مواده حیواتی و ضوروری بورای انسوان و تموامی       

است. بحران آب که نتیجه افوزایش مصورف بوی    ها اکوسیستم

رویه آن، تغییرات اقلیموی و توزیوع نوامنظم اسوت، در برخوی      

 انسانیهای یتلباشد. همچنین فعامی مناطق دنیا رو به افزایش

نیوز منجور بوه ورود     شوهری و نونعتی  های و تخلیه فاضالب

را هوا  شود که آلودگی آنمی بیشماری به منابع آبهای آالینده

معمووال  بوسویله    کیفیوت منوابع آب   . 2, 1  در پی خواهد داشت

 شوود. موی  و میکروبوی تعیوین  فیزیکوی، شویمیایی   های پارامتر

ساالنه منجر به بیماری و مرگ و میر تعوداد  کاهش این کیفیت 

شود؛ بنابراین دسترسی به آب بوا کیفیوت   ها میزیادی از انسان

.  5-3 شوود  موی  برای سالمتی و بهداشت یک ضورورت تلقوی  

و سطحی همواره در منواطق و  زیرزمینی های نابع آبکیفیت م

فصول مختلف متفاوت است. در این میوان، تغییورات کیفیوت    

زیر زمینوی بوه علوت    های سطحی نسبت به آبهای منابع آب

.  6  انسانی بیشتر استهای عواملی همچون بارندگی و فعالیت

در مطالعه ای که بر روی منابع آب روستاهای شهر چابهوار در  

درند از منوابع   25ان و بلوچستان نورت گرفت، استان سیست

عوالوه بور ایون، در     . 7 آب از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند 

مطالعه ای که توسط سادات نوری و همکواران در سوفره زیور    

ایج حواکی از کیفیوت   زمینی ساوه نوبران نوورت گرفوت، نتو   

هوا  حان  از چواه های درند نمونه 65شیمیایی پایین آب در 

 . 8 بود 

یکی از منابع مهم جهت تامین مصارف انسوان،  ها رودخانه

کشاورزی و ننعت هستند. بنابراین داشتن اطالعات در موورد  

بخصوص در ایران که یک کشور نیمه خشک ها آن کیفیت آب

 است و با مسولله کمبوود آب روبروسوت، اهمیوت زیوادی در     

بحث مدیریت آب دارد. معموال  جهوت سونجش کیفیوت آب،    

 یگیور انودازه زمانی مختلوف  های مختلفی در دورههای پارامتر

شوند. همچنوین تعیوین عامو  تغییورات کیفیوت منبوع آب       می

 )انسانی یا طبیعی( یک مسولله مهوم در پوایش آن بوه حسواب     

در مطالعه ای که توسط پژمان و همکواران نوورت   .  9 آید می

جامدات ک  و نیترات بیشترین رابطه را بوا  های گرفت، پارامتر

در . همچنوین   10 تغییرات فصلی در رودخانه هراز نشان دادند 

بور روی کیفیوت آب رودخانوه    کوه  مطالعه طبری و همکواران  

کیفوی  هوای  مارون انجام شد، افزایش غلظت برخی از پوارامتر 

ترکیوو   . 11  مشوواهده شوودمسووتان آب را در فصووول بهووار و ز

سووطحی در منوواطق هووای خصونوویات آبسووایر شوویمیایی و 

فرسووایش خووا ،  مختلووف تووابع عووواملی همچووون بارنوودگی،

نیتورات و فسوفات دو   .  12 باشود  موی  انسانی و ...های فعالیت

پارامتر شیمیایی مهوم در بحوث کیفیوت آب هسوتند کوه ورود      

سطحی منجر به ایجاد پدیده اوتروفیکاسویون  های به آبها آن

 شده که خود منجر بوه ایجواد جلبوک در آب و تولیود سوموم     

قبیو  سورطان،    مشوکالتی از  ،. عوالوه بور ایون    15-13  شودمی

به نیترات نسبت داده شده نیز موگلوبینمیا، سقط جنین و ... همت

 . فسفات نیز یک آالینده مهم در منوابع آب محسووب   16 است 

سوطحی و  های زراعی به آبهای شود و انتقال آن از زمینمی

زیور سوطحی   هوای  و زهکشوی ها زیرزمینی از طریق روان آب

. در مطالعوه ای کوه توسوط عطواملکی و      13 گیورد  می نورت

بجنوورد انجوام   همکاران در طول رودخانه چنواران شهرسوتان   

ایسوتگاه پوایین    3گرفت، غلظت نیتورات در اسوفند مواه و در    

دست رودخانه، فراتور از حود مجواز سوازمان محویط زیسوت       

ی شد و گیراندازهمیلی گرم بر لیتر(،  10ایاالت متحده آمریکا )

زراعی اطراف های نیتراته در زمینهای علت آن به مصرف کود

. آلودگی میکروبوی آب پوارامتری    17  رودخانه نسبت داده شد

 شود کوه معمووال   می دیگر در بحث کیفیت منابع آب محسوب

در حوال توسوعه بعلوت ورود مودفوس انسوان و      های در کشور

بیمواری زا بوه   هوای  منجر به انتقال پواتونن  به منابع آبحیوان 

 . 3 گیرد می انسان از طریق نورت

بشر به منظور دستیابی بوه یوک آب بوا کیفیوت هموواره از      

 هوا مختلفی استفاده نموده است. یکوی از ایون سوازه   های سازه

 Radialو  Ranney Wellهای باشد که با ناممی فلمنهای چاه
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 منیره مجلسی و همکاران

     31    1، سال هفتم، شماره 1398پاییز  ،مجله مهندسی بهداشت محیط          

Collector well شود. فلمن سازه ای اسوت کوه   می نیز شناخته

هوا  معموال  جهت جمع آوری آب زیرزمینی حان  از رودخانه

از هوا  شوند. این چواه می طراحی و ساختهها و در مجاورت آن

شده اند کوه در  یک مخزن مرکزی و چند لوله شعاعی تشکی  

 متر و حتی بیشوتر در نظور گرفتوه    6تا  3قطر مخزن بین ها آن

هوای  زیرزمینی از طریوق انشوعابات یوا لولوه    های . آبشودمی

 . 20-18  شوندمی شعاعی وارد مخزن مرکزی شده و پماان

بوا   ،کیلومتر مربوع  20000استان گلستان با مساحتی بالغ بر 

 53°51´و طول جغرافیایی 36°24´تا  36°05´عرض جغرافیایی

(. 1در شمال شرق ایران واقع شده اسوت )شوک      56°04´تا  

درند  50باشد که می نفر 1426288این استان دارای جمعیت 

کواووس   گنبود  . 21 دهود  موی  آن را جمعیت روستایی تشوکی  

 325789درحودود   یتو یجمع شهرستان استان گلستان با نیدوم

 . 22  اسوت  (90نفوس ومسکن سوال   ینفر )براساس سرشمار

 متور  یلو یم 500 در این شهرستان حودود  بارش ساالنه نیانگیم

 یدنیآب آشوام  باشود. می متر 52 ایارتفاس آن ازسطح در بوده و

چواه   لقوه ح 24) ی نو یزم ریو از منوابع آب ز  کاووس شهر گنبد

شود و هم اکنون بر اساس اعالم شورکت آب  می فراهم (قیعم

 چاهدو حلقه طریق  شهر از نیآب ا یکسر شهری، و فاضالب

از  یکو ی)در شهر کاللوه  در مجاورت رودخانه دو   واقعفلمن 

بوا توجوه بوه      شود.می ، تامینکننده گرگانرود( هیتغذ یرودها

و کوچوک،  هوای  در شوهر اطالعوات کیفیوی منوابع آب    کمبود 

سوطحی و  های ابتاثیر شدید تغییرات فصلی بر روانهمچنین 

دبوی جریوان و در    که منجر به تغییور در زیرزمینی های جریان

، در این مطالعه سعی  12, 6 شود می منابعنتیجه غلظت ترکیبات 

بوین رودخانوه دو  و   آب کیفیوت  شوده اسوت توا بوا مقایسوه      

هوای  ، تغییورات برخوی از پوارامتر   فلمون مجواور آن  هوای  چاه

)نیتوورات، فسووفات، کلیفوورم  فیزیکووی، شوویمیایی و میکروبووی  

هوا  و در نتیجه راندمان این چواه و دما(  pHت، مدفوعی، کدور

 مورد بررسی قرار گیرد. 95تا  91های در طول سال

 

 هامواد و روش

 بردارینمونهمحل 

اسووت، محوو   نشووان داده شوده  1هموانطور کووه در شوک    

شهرسوتان کاللوه و بوین دو    شورقی  ی در جنووب  بوردار نمونه

 قرار گرفته است.   جن و قره خوجهواروستای 

 

 
 

 یبردارنمونهموقعیت مح   :1شکل 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

he
.7

.1
.2

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

he
.a

bz
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 13

http://dx.doi.org/10.29252/jehe.7.1.29
https://jehe.abzums.ac.ir/article-1-700-en.html
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یه در لیتر ثان 200در این منطقه دو حلقه چاه فلمن با دبی 

د نزدیکی یکدیگر و در مجاورت رودخانه دو  حفر گردیده ان

و  رودخانه دتا کسری آب شهر گنبد کاووس را تامین نمایند. 

 به گرگان رود ملحق شده و در نهایت به دریاچه خزر وارد

 متر 3ها متر و قطر آن 20ها شوند. عمق هریک از این چاهمی

در  متر 30گالری شعاعی با طول تقریبی  12باشد. همچنین می

 حلقه چاه این دوآب نص  شده اند. ها انتهای هر یک از آن

ه و بصورت پماان وارد شبک رهیذخ ،در مخازن از کلرزنی پر

 .شودمی عیتوز

 یبردارنمونهروش 

 95توا   91هوای  در طی سال مقطعی -تونیفی مطالعهاین 

و رودخانوه   1در دو نقطه انجوام گرفوت )چواه فلمون شوماره      

 و بوه  در نزدیکوی  فلمن های به اینکه چاه مجاور آن(. با توجه

 جهوت هوا  چواه  از این یکی دارند، از یکدیگر قرار کمی فانله

و بصوورت مرکو    ی بردارنمونه .گردید انتخاب یبردارنمونه

نمونه برای هر مح ( انجوام شود و    60سال ) 5ماهیانه در طی 

  23  اسوتاندارد هوای  طبوق روش هوا  ی مقادیر پوارامتر گیراندازه

 و میکروبی بترتیو   ییایمیکوشیزیفهای نمونه .نورت گرفت

از هرگونه  یعارکه  و شیشه ای استری  یکیدر  ظروف پالست

آزمایشوگاه   بوه و بالفانوله   جموع آوری شوده   ،بودند یآلودگ

قاب  ذکر  .ندشددرجه سانتیگراد نگهداری  4و در دمای  منتق 

 یبوردار نمونوه در محو    pHاز قبیو  دموا و   هایی است پارامتر

 ی شدند.گیراندازه بالفاضله

 

 و روش های اندازه گیریها دستگاه

جهت سنجش و مقایسه کیفیت آب رودخانه و چاه فلمن، 

هوای  ، نیترات، فسفات و کلیفورم pHدما، کدورت، های پارامتر

 یانودازه گیوری پارامترهوا   مورد سنجش قرار گرفت. مدفوعی 

دسوتگاه  و  توسوط دماسونج الکلوی     یو کدورت بوه ترت  و دما

همچنوین   ( انجوام شود.  P 2100)مودل   HACHکدورت سنج 

گیوری پارامترهوای نیتورات و فسوفات توسوط دسوتگاه        اندازه

( به ترتیو  بوا روش   /2000DR)مدل  HACHاساکتروفتومتر 

 اسید با طول موو  های استاندارد، احیاء کادمیوم و آسکوربیک 

 نانومتر انجام شد.  890و  500های 

 

 آنالیز آماری

آمواری بترتیو  نورم    های جهت رسم نمودار و انجام آنالیز

مووورد  16نسووخه  SPSS و 2010نسووخه   Excelهووای افووزار

 جهوت نیوز  یوک طرفوه   از آنالیز واریانر . قرار گرفتنداستفاده 

و مکووان  (سووال و موواهزمووان )بووه تفکیووک  هووا مقایسووه داده

هوا  ی آنو همچنین اثر همبستگ )چاه و رودخانه( یبردارنمونه

 استفاده شد.با هم 

 

 هایافته

 نیترات

انجام شده در طول مطالعوه، میوانگین کلوی    های طبق آنالیز

ر میلی گرم بر لیتر و د 7/22 ± 4/2غلظت نیترات در رودخانه 

آب  عبوور . ی شود گیراندازهلیتر  میلی گرم بر 1/18 ± 5/2چاه 

 نیتورات  معنوادار  منجور بوه کواهش    از مسیر رودخانه بوه چواه  

(001/0P-Value < ) سوت. حوداک ر   شوده ا درند  20به میزان

میلوی گورم    22/25غلظت نیترات در رودخانه در خرداد مواه ) 

ی میلو  38/20برلیتر( و حداک ر آن در چاه فلمن در مهور مواه )  

حوداق  غلظوت نیتورات نیوز در      گرم بر لیتور( مشواهده شود.   

یتور  میلی گرم بور ل  37/19رودخانه و چاه در اسفند ماه بترتی  

بیشوترین و کمتورین    میلی گرم بر لیتر مشاهده شود.  83/13و 

ل بترتی  در فصوو  و هم در چاه رودخانه هم در مقادیر نیترات

همچنووین طبووق آنووالیز پوواییز و زمسووتان بدسووت آمووده اسووت. 

ار نیترات در طول زمان )ماه و سوال( معنواد  واریانر، تغییرات 

ت ساالنه غلظت نمودار تغییرا(. > 001/0P-Valueبوده است )

 نشان داده شده است. 2شک   نیترات در چاه و رودخانه در
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 ساالنه غلظت نیترات در رودخانه و چاه فلمننمودار تغییرات  :2شکل 

 

 سفات

بطور کلی مسیر انتقال آب از رودخانه بوه چواه منجور بوه     

. (> 001/0P-Value)درندی فسفات شوده اسوت    16کاهش 

)شوک   همچنین طبق آنالیز واریانر تغییرات ماهانه و سواالنه  

در (.  > 001/0P-Valueغلظت فسفات معنادار بوده است )( 3

میلوی   19/0 ± 01/0مجموس میانگین فسفات در رودخانه دو  

میلی گورم بور لیتور     16/0 ± 02/0گرم بر لیتر و در چاه فلمن 

حداک ر غلظت فسفات هم در رودخانوه و هوم    براورد گردید.

میلی گرم  2/0و  23/0)بترتی   در چاه در مهر ماه مشاهده شد

در اسوفند مواه در    همچنین حداق  غلظت این آالینده. بر لیتر(

میلوی   13/0و  15/0ی بترتی  به میزان بردارنمونههر دو نقطه 

حداق  و حداک ر میزان فسوفات   ی شدند.گیراندازهگرم بر لیتر 

ی بترتیوو  در زمسووتان و پوواییز بووردارنمونووهدر هوور دو محوو  

 مشاهده شد.

 

 
 ساالنه غلظت فسفات در رودخانه و چاه فلمننمودار تغییرات  :3شکل 
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 نمودار تغییرات ساالنه کدورت در رودخانه و چاه فلمن: 4شکل 

 

 کدورت

%  97بطور کلی میزان کدورت در طوول مسویر بوه میوزان     

کاهش داشته است؛ به گونوه ای کوه میوانگین آن در رودخانوه     

3/3 ± 8/23 NTU  5/0 ± 1/0و در چوواه NTU ی گیوورانوودازه

بوا  در این مطالعه تغییرات کودورت   (. > 001/0P-Value) شد

-05/0Pاسوت )  داشتهرابطه معناداری و فصلی ماهانه  تغییرات

Value <         اما ایون تغییورات بور حسو  سوال معنوادار نبوود ،)

(15/0P-Value =.)     حداک ر میزان کودورت بورای رودخانوه و

در تیوور موواه مشوواهده شوود.  NTU 74/0و  8/35چوواه بترتیوو  

همچنین حداق  مقدار کدورت برای رودخانه در خرداد ماه به 

 42/0و برای چاه در شهریور مواه بوه میوزان     NTU 3/9میزان 

NTU هوم رودخانوه و هوم چواه بیشوترین و      ی شد. گیراندازه

رت را بترتی  در تابستان و زمستان داشوته  کمترین مقدار کدو

نشان داده شده  4نمودار تغییرات ساالنه کدورت در شک  اند. 

 است.

 

pH و دما 

برای رودخانوه   pHمیانگین  ،نورت گرفتههای طبق آنالیز

که حاکی از  بدست آمد 2/7 ± 05/0و برای چاه  2/9 ± 04/0

تغییورات   (.> 001/0P-Value) درنودی آن اسوت   20کاهش 

pH   ( 12/0در طول زمان، هم بصوورت ماهانوهP-Value = و )

بیشترین  ( معنادار نبود.> 001/0P-Valueهم بصورت ساالنه )

برای رودخانه و چواه بترتیوت در فصو  زمسوتان و      pHمقدار 

در بهار  pHاما کمترین مقدار فصلی برای تابستان مشاهده شد. 

درجووه  24تووا  9تغییوورات دمووا در رودخانووه  بووه ثبووت رسووید.

درجه سانتیگراد ثبوت شوده    21تا  12سانتیگراد و در چاه بین 

 2/16 ± 5/1همچنین میانگین تغییرات دما در رودخانوه  است. 

درجه سوانتیگراد حانو     8/16 ± 1درجه سانتیگراد و در چاه 

  .(= 17/0P-Value) که معنادار نبوده است شد

 

 کلیفرم مدفوعی

درنوودی کلیفوورم  99مسوویر عبووور آب منجوور بووه حووذف 

 تعداد(؛ به گونه ای که > 001/0P-Valueمدفوعی شده است )

 از نمونووه میلووی لیتوور 100میووانگین ایوون پووارامتر را در هوور  

در چواه  عودد   6/3 ± 5/2در رودخانه به عدد  8/643 ± 6/71

(، = 7/0P-Value) سواالنه  بور خوالف تغییورات    رسانده است.
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ایوون آالینووده معنووادار بوووده اسووت  و فصوولی ماهانووه تغییوورات

(001/0P-Value <.)   بیشترین تعداد کلیفرم مدفوعی رودخانوه

در آبان و آذر ماه و در چاه در مهر ماه مشاهده شود. همچنوین   

حداق  این تعداد هم در رودخانه و هم در چاه در مورداد مواه   

در فص  پاییز، میزان کلیفرم مودفوعی هوم در    ی شد.گیراندازه

چاه و هم در رودخانه به بیشترین مقدار خوود رسویده اسوت.    

میزان کلیفرم مدفوعی هوم در   کمتریناگرچه در فص  تابستان 

   چاه و هم در رودخانه شمارش شده است.

 

ی گیار هاای انادازه  اثر تغییرات فصلی بر پاارامتر 

 شده

کیفوی آب رودخانوه دو  طوی    های نمودار تغییرات پارامتر

نشان داده شده اسوت. طبوق نتوایج     5فصول مختلف در شک  

(، فسفات > 05/0P-Valueنیترات )های پارامترآنالیز واریانر، 

(001/0P-Value <( کوودورت ،)05/0P-Value < و کلیفوورم )

( رابطه معناداری با تغییور فصوول   > 001/0P-Valueمدفوعی )

رابطوه معنواداری از خوود     pHالی است که اند. این در حداشته

 (.= P-Value 37/0نشان نداده است )

 

 مورد مطالعههای پارامتر نیب یهمبستگ

مورد بررسی با یکدیگر در ایون مقالوه از   های رابطه پارامتر

طریق آنالیز واریانر مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که در 

کدورت بوا تعوداد   نشان داده شده است، در رودخانه  1جدول 

کلیفرم و فسفات با نیترات رابطه معناداری از خوود نشوان داده   

اند. همچنین در چاه این رابطه معنوادار در کودورت بوا تعوداد     

 کلیفرم، نیترات با کلیفرم و فسفات با کلیفرم مشاهده شد.

 

 
 

 
 

 ی شده در طول فصول مختلفگیراندازهکیفی های میانگین تغییرات پارامتر :5شکل 
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 مورد مطالعههای همبستگی بین پارامتر :1جدول 

 pH کدورت نیترات فسفات MPN پارامتر یبردارنمونهمکان 

 -R 129/0 037/0 112/0 064/0- 081/0 دما رودخانه دوغ

P-Value 325/0 777/0 395/0 625/0 539/0 

pH R 081/0- 025/0 064/0- 017/0-  

P-Value 539/0 852/0 625/0 898/0  

   R 333/0-** 014/0- 082/0 کدورت

P-Value 009/0 268/0 533/0   

    **R 171/0 430/0 نیترات

P-Value 192/0 001/0    

     **R 605/0 فسفات

P-Value 0     

 -R 04/0 21/0 012/0 0 182/0 دما چاه فلمن

P-Value 759/0 107/0 928/0 998/0 164/0 

pH R 012/0 13/0 045/0 103/0  

P-Value 925/0 324/0 732/0 434/0  

   **R 257/0* 146/0- 55/0 کدورت

P-Value 048/0 266/0 581/0   

    -R 236/0 059/0 نیترات

P-Value 069/0 656/0    

     **R 518/0 فسفات

P-Value 0     

* P-Value < 05/0 , ** P-Value < 01/0  

 

 بحث
کیفیوت  تغییرات اقلیمی بور  مطالعه حاضر با هدف بررسی 

در فلمون  های چاههمچنین تعیین راندمان آب رودخانه دو  و 

مووثر بور کیفیوت آب از طریوق     هوای  حذف برخی از پوارامتر 

سوال   5در طوی  در ایون دو نقطوه   ها ی و مقایسه آنگیراندازه

نمونه( انجام شود. در ایون مطالعوه     60بصورت ماهانه )تعداد 

فیزیکوی )دموا و کودورت(، شویمیایی )فسوفات و      های پارامتر

( و میکروبووی )تعووداد کلیفوورم pHنیتوورات(، فیزیکوشوویمیایی )

در چواه فلمون کوه در     مدفوعی( مورد بررسوی قورار گرفوت.   

شود، آب در زیر زمین پر از عبوور  می نزدیکی رودخانه حفر

از مسیری وارد انشعابات این چاه شده و در نهایت بوه مخوزن   

فیزیکوی )بوه   هوای  فراینود  مسویر،  رسد. در طول اینمی انلی

 عنوان م ال غربالگری( و شیمیایی مختلفی بور روی آب اتفواق  

 . 24, 18 شوود  موی  آنهوای  افتد که منجر به حذف ناخالصیمی

 ،نیترات، فسفات، کودورت های همانطور که اشاره شد، پارامتر

در فانله بین رودخانه و چاه دچار  pHو میکروبی های کلیفرم

در طول مسویر  ها ترتی  کاهش پارامتر کاهش معناداری شدند.

 < (%97کودورت )  < (%99عبارت است از: کلیفرم مدفوعی )

pH ( 20و نیتووورات%) > ( 16فسوووفات%.)  حوووذف اولویوووت

متوون   طی فرایند غربالگری درو میکروبی فیزیکی های آالینده

میزان و اولویوت   نیز به اثبات رسیده است. در این مطالعهقبلی 

متوون قبلوی   هوای  در طول مسیر مطابق با یافتهها حذف آالینده
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همانطور که اشواره شود، عوالوه بور غربوالگری،       . 26, 25  است

و هوا  مختلفوی در خوا  در جهوت حوذف آالینوده     های فرایند

 تووان بوه  هوا موی  افتد. از جمله این فرایندمی اتفاق pHکاهش 

ن و دنیتریفیکاسویون  جوذب، تعوویی یوو    تجزیه بیولوونیکی، 

نتوایج بدسوت آموده،    طبوق   . 28, 27, 15 اشاره نموود  بیولونیکی 

انتقال آب از رودخانوه بوه چواه فلمون در حوذف کودورت و       

 97 و 95کلیفرم مدفوعی، راندمان باالیی داشته است )بترتیو   

 درند(. 

بوور خووالف تغییوورات سوواالنه، تغییوورات فصوولی و ماهانووه 

توان می که علت آن را (> 05/0P-Valueمعنادار بود ) کدورت

بارندگی و در نتیجه دبی رودخانه نسوبت  های به تغییرات الگو

 NTU 23رودخانوه بطوور متوسوط    مقادیر این پوارامتر در   .داد

باشد. اما می EPA (NTU 5)که باالتر از استاندارد بدست آمد 

 NTU 5/0 بوه  بطوور متوسوط  این پارامتر  ،چاهدر اثر انتقال به 

هوای  طبق آنوالیز  .باشدمی قاب  قبولاست که  کاهش پیدا کرده

نورت گرفته، هوم در رودخانوه و هوم در چواه، کودورت بوا       

کلیفرم مدفوعی رابطه معناداری از خود نشان داده اسوت. ایون   

لی به اثبات رسیده است، به گونه ای ای که با رابطه در متون قب

میکروبی در آب افزایش یافته  مقاومتافزایش کدورت، میزان 

, 25 شوود.  می که خود مانع از گندزدایی مناس  در مراح  بعد

 و همکاران، رابطوه معنواداری   Drewryهمچنین در مطالعه .  26

 . 29 میان ذرات معلق با نیترونن و فسفر کو  مشواهده گردیود    

بیشترین مقدار کدورت در فص  تابستان مشواهده شود کوه بوا     

علوت ایون    . 10 قوت دارد  نتایج مطالعه پژمان و همکواران مطاب 

توان کواهش بارنودگی و درنتیجوه کواهش دبوی      می افزایش را

 رودخانه در این فص  دانست.

تغییرات ماهانه، فصلی و سواالنه بورای نیتورات و فسوفات     

معنا دار بوده است. تغییرات معنادار فصلی فسوفات و نیتورات   

در ایون  .  31, 30 العات نیز به اثبوات رسویده اسوت    در سایر مط

مطالعه حداک ر میوزان فسوفات در مهور مواه )اواخور سواتامبر(       

 Mhereو  Jonnalagaddaمشاهده شود کوه بوا نتوایج مطالعوه      

همچنووین حووداک ر غلظووت نیتوورات در  .  32, 14 مطابقووت دارد 

در مطالعه ای کوه   .رودخانه در خرداد ماه )نوئن( مشاهده شد

و همکوواران نووورت گرفووت، بیشووترین میووزان  Gargتوسووط 

همانطور که .  33 مشاهده شد در منابع آب نیترات در ماه نوئن 

سطحی معمووال  ناشوی از   های گفته شد، نیترات ورودی به آب

مجاور و فسوفات  های و سموم بکارگرفته شده در زمینها کود

معمووال  در اثور تخلیوه    ورودی نیز عوالوه بور دو عامو  قبو      

 سووطحی واردهووای نوونعتی و خووانگی بووه آبهووای فاضوالب 

همچنین در تغییرات بلند مدت )ساالنه(، عوالوه  .  34 شوند می

توان تغییرات اقلیم را عاملی دیگر بر غلظوت  می بر نقش انسان

هوای  سطحی و به تبع آن در آبهای نیترات و فسفات در آب

در با تغییرات رنیم بارندگی گونه ای که ر زمینی دانست. به زی

و نووس   ، مقودار محصوول  نووس کاشوت  مختلف، های طی سال

بوه  هوا  مزارس کشاورزی، میزان انتقال ایون مغوذی  در زهکشی 

به عنوان م وال،  . دشومی دچار تغییرات قاب  توجهیداخ  آب 

 منجور بوه  ، در شومال اروپوا   1976وقوس خشکسوالی در سوال   

 . 35 سوطحی شود   هوای  افزایش ناگهانی غلظت نیترات در آب

شووود، مووی مشوواهده 4و  3، 2هووای همووانطور کووه در شووک  

هوای  نیتورات، فسوفات و کودورت در طوول سوال     های پارامتر

ی با میزان بارندگی ساالنه رابطه متناسبی داشوته انود.   گیراندازه

توان میزان رنیم بارندگی را به عنوان عامو  انولی   می بنابراین

 در نظر گرفت.و کدورت ها در تغییرات ساالنه مغذی

، غلظت فسفات و نیترات در رودخانه رابطه 1طبق جدول 

معناداری با یکدیگر داشته اند که خود دلیلوی بور تاییود منشوأ     

در مطالعوه  سوطحی اسوت.   هوای  به آبها انتقال آنو مشتر  

Zhang    و همکاران ارتباط بین این دو پارامتر به اثبوات رسویده

هوا  بنابراین الگوی کشت و استفاده از سموم و کوود .  14 است 

تغییورات داشوته   تواند نقش مهمی در ایون  می در فصول معین

جمع آوری شده از چاه، نیتورات  های همچنین در نمونه  باشد.

هم با کدورت و هم با کلیفرم مدفوعی رابطه معنواداری نشوان   

داده است. فسفات نیز رابطه معناداری بوا کلیفورم مودفوعی از    
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با توجه به اینکه این رابطه معنادار میوان  خود نشان داده است. 

سطحی نشوان  های لیفرم مدفوعی در آبفسفات و نیترات با ک

آلوودگی اولیوه آب نقشوی در ایون     داده نشده اسوت، بنوابراین   

توان اذعوان نموود   می ،ارتباط نداشته و طبق توضیحات مذکور

محویط خوا  در   شویمیایی و بیولوونیکی    فیزیکوی، های فرایند

تواند عامو  انولی ایون    می طول انتقال آب از رودخانه به چاه

)رودخانه بوه چواه(   غلظت نیترات در طول مسیر  .ارتباط باشد

غلظوت  دی داشته است، اما در هور دو نقطوه   درن 20کاهشی 

سازمان محیط زیسوت ایواالت   های این ماده باالتر از استاندارد

در  . 36  میلی گورم بور لیتور(    10است ) بوده (USEPAمتحده )

 53مطالعه ای که توسط جاللی در تویسرکان نورت گرفوت،  

میلوی گورم    50تا  20دارای غلظت نیتراتی بین ها درند نمونه

 .  37 بر لیتر بوده اند 

 خن ی تا کمی قلیوایی  pHغیر آلوده معموال  دارای های آب

ثبت شده  2/9رودخانه  pH. در این مطالعه، میانگین  32 هستند 

( اسوت. بوا   5/5-6/8) EPAاست که باالتر از رنوج اسوتاندارد   

ی شوده  گیرهای اندازهتوجه به اینکه این پارامتر با سایر پارامتر

توان علوت آن را  می خود نشان نداده است، رابطه معناداری از

در آب یا تاثیر جنر بسوتر رودخانوه   ها به حضور سایر آالینده

و همکوواران  Ouyangدر مطالعووه ای کووه توسووط نسووبت داد. 

کیفوی آب بجوز   هوای  بوا تموامی پوارامتر    pHنورت گرفوت،  

پر از ورود  pHمقدار .  38 فسفات رابطه معناداری نشان نداد 

کاهش یافتوه اسوت کوه در     2/7به  2/9به چاه بطور متوسط از 

توانوود ناشووی از وقوووس مووی اسووت و  EPA  36رنووج اسووتاندارد 

در طوول مسویر   ( Redox)بیولونیوک و شویمیایی   های واکنش

در مطالعوه ای کوه   .  39  انتقال از آب رودخانوه بوه چواه باشود    

شوور  حلقوه چواه در ک   40بر روی کیفیت  Subba Raoتوسط 

توا   9/6ی شده بین گیراندازه pHهندوستان انجام داد، محدوده 

 ،(1طبق نتایج بدست آموده )جودول    . 40 ی شد گیراندازه 5/8

بوا هویی یوک از    ی، بوردار نمونوه عوالوه بور محو     پارامتر دما 

ه رابطه معناداری نشان نداده اسوت.  ی شدگیرهای اندازهپارامتر

 و  Bengraine و همچنین   38 و همکاران  Ouyangدر مطالعه 

Marhab  41   بوا هویی یوک از     در اک ور مووارد  پارامتر دموا  نیز

ه معنواداری نشوان نوداد    رابطوه  کیفی آب سوطحی  های پارامتر

با توجه به اینکه  فانله چواه و رودخانوه نواچیز اسوت،       .است

توانود تنهوا ناشوی از تغییورات فصولی و در      می تغییرات دمایی

جغرافیوایی   موقعیوت نتیجه تغییرات دموا باشود و ارتبواطی بوا     

در این مطالعه تغییرات فصولی و ماهانوه بورای کلیفورم      ندارد.

بوه گونوه ای کوه در فصو  پواییز       بوده است.معنادار مدفوعی 

بیشترین مقدار آن هم در چاه و هم در رودخانه مشواهده شود   

در این فصو  از  ها تواند ناشی از ورود روانابمی که علت آن

سوایر  در .  42  سایر مناطق حوضه آبریز به درون رودخانه باشد

کلیفرم مدفوعی  تغییراتکه  ه شده استنشان داد مطالعات نیز

 . 31, 30  داردرابطه معناداری با تغییرات فصلی 
 

 گیرینتیجه

توان اذعان نموود کوه چواه فلمون رانودمان      می در مجموس

مناسبی در افزایش کیفیت آب نس  بوه رودخانوه دو  داشوته    

خصونویات  با توجه بوه نحووه عملکورد ایون سوازه و       است.

فیزیکوی )کودورت( و میکروبوی )کلیفورم     های پارامتر ظاهری

)نیتورات و فسوفات(،    شیمیاییهای مدفوعی( نسبت به پارامتر

از خوود نشوان   هوا  برای آن راندمان حذف باالتری مسیر انتقال

ز: عبوارت بوود ا  ها داد به گونه ای که ترتی  حذف این پارامتر

فسووفات.  <و نیتوورات  pH <کوودورت  <کلیفوورم موودفوعی 

یوک عامو  مهوم در     ماهانه بر خالف ساالنه ولی فص تغییرات

توانود  موی  آید کوه می کیفی آب به حسابهای تغییرات پارامتر

 بوا  از رنیم بارندگی، دمای آب، الگوی کشت و ... باشد. متاثر

 منواطقی  در می گوردد  پیشنهاد شهری مناطق آبی نیاز به توجه

 در شوود  موی  اسوتفاده  شرب مصارف برای رودخانه آب از که

 آب غیرمسوتقیم  برداشت ای، ماسه و شنی بستر وجود نورت

 باعوث  تواند می زیرا گیرد انجام فلمن چاه های حفر طریق از

 هوای  هزینوه  کواهش  و آب هوای  خانوه  تصفیه شدن کوچکتر
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 منیره مجلسی و همکاران

     39    1، سال هفتم، شماره 1398پاییز  ،مجله مهندسی بهداشت محیط          

 مصورف  و( کدورت کاهش) فیلتراسیون نظر نقطه از اقتصادی

 همچنوین جهوت   .گوردد ( میکروبوی  بوار  کواهش ) گندزدا مواد

 آب کیفیوت  سوطح  ارتقای و میکروبی بار کاهش از جلوگیری

 آوری جموع  طور   موی گوردد   پیشونهاد  فلمن چاه و رودخانه

 .گردد اجراء باالدست روستا های فاضالب

 

 سپاسگزاریتشکر و 
بدینوسیله از دانشوکده بهداشوت و ایمنوی دانشوگاه علووم      

و همچنووین سووازمان آب و فاضووالب پزشووکی شووهید بهشووتی 

 مطالعوه  گوردد. ایون  می تشکر و قدردانیشهری استان گلستان 

موی   (MPH) عموومی  بهداشوت  دوره عوالی  از پایان نامه منتج

 باشد.
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ABSTRACT 

 

Background: Water resource management in order to preserving and supplying of high-quality water, 

plays an important role on communities health. For this reason, humans have always used different 

methods to provide high-quality water. One of these methods is the use of Radial Collector wells. In 

this study, the effect of Radial Collector wells on the microbial and physicochemical quality of Doogh 

River during 5 years has been investigated. 

Methods: In this study, we assessed some water quality parameters on Dough River (DR) and its 

adjacent Radial Collector Well (RCW) which supplies water shortage of Gonbad Kavous city, 

Golestan province, Iran. For this purpose, monthly samples during 2012 to 2016 were collected from 

DR and RCW, then parameters included nitrate, phosphate, turbidity, pH, fecal coliform, and 

temperature were measured. Finally, effect of time variation and infiltration of water from DR to 

RCW on qualitative parameters was analyzed. 

Results: According to the results, nitrate, phosphate, turbidity, pH, and fecal coliforms significantly 

decreased during infiltration process (P-Value <0.05). In addition, the time variation of nitrate, 

phosphate, turbidity, temperature, and fecal coliforms had significant difference. 

Conclusion: The present dataset demonstrated that RCW has a good efficiency for reduction of 

measured parameters. Also, monthly variations can be effective on water quality of resources.   

 

Keywords: Water resources, Water quality, River, Radial collector well, Golestan 
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