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 دهیچک

العه ن مطیادف . هباشدیم یاتیو ح یضرور یش منابع آب امریپانه از منابع آب در دسترس، محافظت و یاستتااده ب   :نه و هدفیزم

 بوده است. 1931-1931 ر در استان همدان در طول سالیسد کالن ش ر مال اچهیآب در در یایرات کییتغ یبررس

 .نداچه سد انتخاب شدیدر در ینمونه بردار قیدق یهامحل ،یاراض یکاربرهای نقشته  و GISافزار با استتااده از نرم ها: مواد و روش

 ,OD ,TSS TDS, ,3NO ,4PO, 4SO Cl, Mg, Ca,و غلظت  ECو  pH یپارامترها گرفته شتتده از فلتتول مختل  هایدر نمونه

BOD, COD, TOC,  شد یریگاندازه ،ج استااده شده در منطقهیرا ین غلظت سموم کشاورزیهمچن و کدورتو.   

ر کل د CODو  BOD، یکیت الکتریب شتتت ماه و هدایکدورت در ارد، WHO رهنمونمطابق با که  داد نشتتان قیتحق جینتا: هاافتهی

ورودی آب به  یهاستگاهیدر ا CODو  BODن غلظت یانگیمکنند. یجاد میت ایملتارف شرب محدود  یبرا، یبردارنمونه یهازمان

ه و یه تخلده بین پدیا یل اصلیکه دل شدواره سد کاسته یک دینزد یهاستگاهیاچه و ایها در درن غلظت آنیانگیو از م بود بیشتتر  ستد 

، شودیم ییایمیش یژن خواهیو اکس ییایمیستت ش یز یخواهژنیزان اکست یش میکه ستب  افزا ها در باالدستت رودخانه  ندهیآال یابیراه

قرار   WHOتوستتط شتتده نییتع مجاز غلظت محدوده درها نمونه یتمام درNa) 4, Cl, SO3(NO ,ها نتینوتر مقدارارتباط دارد. 

   .داشت

ره شتتتده در پشتتتت ستتتد، کاهش دما و کاهش یرودخانه و آب ذخ یش حجم دبیل افزایدر فلتتتل زمستتتتان به دلآب : یریگجهینت

 است.بوده برخوردار  یترمطلوباز کیایت  ،یکشاورز یهاتیفعال

 

 اکسیژن محلول؛ غلظت کل جامدات محلولکیایت آب؛ دریاچه سد؛ : یدیکلمات کل
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 مقدمه
 یبردارن منتتابع مورد ب رهیتریاتیتتاز ح یکین یریآب شتتت

 یات آن تا اندازهیاستتت و اهم یستتتیر جوامع زیانستتان و ستتا

اس دار بر اسیتوسعه پا یالگوها یباً تمامیاستت که امروزه تقر 

وند. شیان ن اده مین به منابع آب بنیسرزم یو دسترس یموجود

را آب فرا گرفته  نیدرصتتتد ستتتطز کره زم 17از  شیاگرچه ب

درصد( از آن به  71/7) یمحدود اریتن ا بخش بس یاستت، ول 

قابل استااده در دسترس بشر است که بدون  نیریعنوان آب ش

اد روزافزون یبا ازد . 1 باشدیم یبردارقابل ب ره نه،یهز نیکمتر

 یاستتتتااده از آب برا یش تقاضتتتایجه افزایدر نت ت ویت جمع

، شرب و صنعت، لزوم توسعه یچون کشاورز یمقاصد مختلا

 یامر یکیدرولیههای در بخش آب و ستتتازه یه گذاریستتترما

. احداث سد به عنوان مانع م م در برابر  2 ر استیاجتناب ناپذ

م یدر رژ یژه ایو یلیرودختانه، نقش تعد  یعیطبهتای  انیت جر

از مخازن ستتتدها  یرودخانه دارد. ستتتاخت و ب ره بردار یآب

ن عامل منجر به یگردد و امی ش زمتان متاند آب  یبتاعتا افزا  

 به مخزن یسد در مقابل آب ورود یت آب خروجیایتااوت ک

ات رییجاد تغیگر سد و مخزن آن باعا ایشتود، به عبارت د می

ند. هر شومی (یمناا یرات مثبت ییآب رودخانه )تغ یایعمده ک

گاه ینبوده و بستتتته به جا یخود منا یده به خودین پدیچند ا

ار یتواند نقش بسمی از سد یم منطقه و نوع ب ره برداریسد، اقل

داشتتتته باشتتتد.  یستتتطحهای ت آبیایز در رونتد ک ین یمثبت

، یکیزیفهای یژگیبر و یانسانهای تیو فعال یعیطب یندهایفرا

 اثر گذاشتتتته و موج  یآبهای کرهیپ یکیولوژیو ب ییایمیشتتت

 باعا سدها . 9 شوندمی ت آب ستدها یایدر ک یبروز مشتکالت 

 در سکون حالت به تا ابدی رودخانه کاهش سرعت که شوندمی

 ییپاال خود ریتاث که شودمی موج  نیا و برسد ستدها  پشتت 

 کنند آلوده مواد تجمع با زمان مرور و به ابدی کاهشها رودخانه

 سدها اچهیدر در ساکن جانداران یآلودگ باعا سدها پشت در

 نیا بر عالوه و گردد ستتتدها اطرافهای خاک یآلودگ زین و

 استتتااده گوناگون ملتتارف یبرا ستتدها پشتتت آب از چون

 ریستتا و انستتان بهها یآلودگ نیا انتقال باعا تواندمی گرددمی

 کنند،می یزندگ ستتدها اطراف ستتتمیاکوستت در که یموجودات

ن منابع آلوده کننده آب عبارتند از: مواد یاز م متر یبرخ گردد.

 ها و فضتتوالتارم، مواد جامد معلق، زبالهیکل یهای، باکتریآل

حاصتتل از  ی، آلودگیکشتتاورز ییایمی، مواد شتتیجامد صتتنعت

 . 4 ژن محلول آبی، گرما و کاهش اکسینیرزمیز یآب ا

 افزون روز نرخ و ریاخ ستتال ای یبارندگ ریچشتتمگ کاهش

 شیافزا به توجه با صنعت و کشتاورزی  در یملترف  آب حجم

 شتریب را یسطح آب ای از وریو ب ره حااظت تیاهم تیجمع

 کننده نییتع ،یآب منابع از ملتتارف نوع استتت. ستتاخته انینما

 از آب یایات کیخواهد بود. خلتتتوصتتت آن ا تیایک ستتتطز

 تیریمد در آن گرفتن درنظر ضتترورت که استتت ییهامؤلاه

 و زیهای آبخستتتالمت حوضتتته یابیارز نیهمچن و آب منابع

 .  5  است شده ثابت کامال یتیریمد راتییتغ اعمال

 و آب تیایک کننده نییتع عوامل یدگیچیپ به توجته  بتا 

 استااده آب تیایک  یتوص یبرا کههایی شتاخ   یگستتردگ 

از:  است عبارت آب تیایک یبرا  یتعر نیتر مناس  شود،می

 با ارتباط در معموال که یستیز و ییایمیش ،یکیزیفهای یویژگ

 ارائه خاص یکاربر کی یبرا یآب بدنه کی بودن منتاستتت  

 یمستتتمر و متمرکز تیفعال آب تیایک شیپاو   1  شتتوندمی

 ب داشتتت با در ارتباطها یژگیو این یابیارز یبرا که استتت

 شود. هدفمی انجام آب یکاربر و یکیاکولوژ طیشرا ،یانسان

 عیسر یابیارز وها ندهیآال نوع و غلظت عیستر  نییتع ش،یپا از

 یعیرطبیو غ یعیطب حوادث وقوع از پس موجود تیوضتتتع

   .است

 تیایک مختل های داده آب، تیایک شیپا برنامه کی رد

 کی آب، تیایک شیپا .گردندمی ریتاستتت و یآور جمع آب

های برنامه در یریگ میتلتتتم یبرا بانیپشتتتت یاتیح ستتتامانه

 شیپا از برنامه که یاطالعات د.یآمی حستتاب به آب تیریمد

مدیریت  یبرا یم م کمک تواندمی د،یآمی دست به آب تیایک

 .  گردد محسوب ب ینه منابع آبی
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ون متر مکع  یلیم 12ن ساالنه یر با هدف تامیسد کالن مال

ون متر مکع  آب یلیم 4نیر، تامیاز ش ر مالیآب شرب مورد ن

میلیون متر مکع  نیاز بخش  5/7، یاز بخش کشتتاورزیمورد ن

ل یاز مستتایون متر مکع  آب مورد نیلیم 5/5ن یصتتنعت و تام

 تقاضا تیریاز آنجا که مداحداث شده است.  یطیستت مح یز

 گرفتن نظر در بتتا مختل هتتای یکتتاربر یبرا آب نیتتتام و

کاهش  و کنترل ،ییشتتتناستتتا ،یایک و یکمهای تیمحتدود 

 آب منابع تیایکهای شاخ  یارتقا منظور به آبهای ندهیآال

 کشور آب ت منابعیریمد یکردهایرو از ستت یز طیمح حاظ و

 منابع تیایک شیپا و ییشناسا راستا نیا در شود،می محستوب 

 یاصتتلهای گام از یکی عنوان به ستتدها مخازن جمله از آب

با توجه به لذا دارد  یا ژهیو گاهیجا منابع آب، تیایک تیریمد

 ین مطالعه هدف بررسی، در اپایش کیای آب ت موضتوع یاهم

ر در یاچه سد کالن ش ر مالیآب در در یایرات کییو پایش تغ

 بوده است. 1931-1931استان همدان در طول سال 
 

 هامواد و روش

 یبردارن محل نقاط نمونهییتع

)شکل ر یجنوب ش ر مال یلومتریک 97ر در یسد کالن مال

 یون متر مکعتت  از نوع ختتاکیلیم 45بتته حجم  یبتتا مخزن( 1

ون متر یلیم 95 یبا دب ،رودخانه کالن یهمگن استتتت، که رو

 مکع  در سال احداث شده است.
 

 
 ریت سد کالن مالیموقع :7شکل 
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 یعوامل نیتر در تعیین محتتل نقتتاط نمونتته برداری، م م

 نظر موردهای یش، کاربریپا شامل اهداف گرفتند، قرار مدنظر

، یآلودگ منابع از مخزن به یاحتمالهای هیت مخزن، تخل آب از

مخزن  به یمنت  رودخانه ورود مخزن و محل شتتتکل و اندازه

ها ندهیآال غلظت نیانگیم نییتع هدف، که از آنجابوده استتت. 

 ازها ستتتگاهیا نقاط و تعداد انتخاب یبرا مخزن ستتد بود، در

 رغم یعل اما . 1  استتتااده گردید ستتاده، یتلتتادف روش نمونه

 ای یبردار نمونه یین ا نقاط ش،یپا ستتتگاهیا محدوده انتخاب

 و هیاولهای یبررستت انجام و محل دیبازد از پس ،یریگ اندازه

 .گردید نییتع ،یدانیمهای یریگ انتدازه  موارد یبرخ در یحت

 یبا توجه به مطالعات انجام شده و اطالعات گردآور همچنین

 یاراض یکاربرهای نقشه و GISبا استتااده از نرم افزار  شتده،  

 ینمونه بردار قیدقهای محل مربوطه، زیآبخ حوزه از شده هیت 

 رشیپذ در را ریتاث نیشتتتتریب انتخاب شتتتد که یاگونه بته 

 داشتته و کل محدوده ستد را پوشش دهد.   یورودهای ندهیآال

ب شتتتت، خرداد، یارد ینوبتت در متاه تا    5در  یمونته بردار ن

صتتورت گرفت. قابل ذکر  1931ور، م ر و ب من ستتال یشتت ر

ن ییعت یرات فلتتلییتغ یمذکور عمدتا بر مبناهای خیاستت تار 

 ده است.یگرد

 آب را نشانهای نمونه ی( محل نقاط نمونه بردار2شکل )

نقطه نمونه  13دهد. با توجه به نقشتته آماده شتتده مجموعا  می

آب  ینقطه ورود 13. نمونه شماره برداری تعیین گردیده است

 . باشدمی به مخزن سد
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 ینقشه پراکنش نقاط نمونه بردار :2شکل 
 

استااده شده در آماده سازی و آنالیز نمونه استاندارد  هایروش :7جدول 

 ها

 پارامتر
Standard methods for the 

examination of water and 

waste water (APHA, 2005) 
 1717 نمونه برداری

 2557 دمای آب

 2517 هدایت الکتریکی

 H- 4577 پی اچ

 O- 4577 اکسیژن محلول

 2197 کدورت

 5217 اکسیژن خواهی بیوشیمیایی

 5227 شیمیایی خواهی اکسیژن

 X- 4577 غلظت آنیون ا

 X- 9577 غلظت کاتیون ا

 9797 -9111 غلظت عناصر سنگین

 2947 سختی کل

 0701(EPA) غلظت سموم کشاورزی

 

 

 

  ینمونه بردار

.  صتتتبز انجام شتتتد17-1در ستتتاعت آب  ینمونه بردار

 برداشت پس ازها نمونه.  1  تکرار برداشت شدند 9در ها نمونه

ر د( انتقال داده شدند و تریل کی حجم مخلوص )با ظروف به

ند. اندازه شتتد منتقل شتتگاهیآزما به خی مجاور و کیتار طیمح

ژن ی، اکس(pH)اچ  ی، پ(EC) یکیت الکتریآب، هدا یدما یریگ

در محل و با  (TDS)و کتل مواد جتامتد محلول    (DO)محلول 

انجام شتتد.  Multi- Parameterاستتتااده از دستتتگاه قابل حمل 

 یشگاه منتقل شدند و بالفاصله پارامترهایآزمابه ها سپس نمونه

2-یهاون یآن ، غلظتBOD, CODکدورت، 
4, SO-3

4, PO-
3NO

-2
3, CO-

3, HCO-, Cl یون ایو کات +, Na+, K2+, Ca2+Mg  و

  ین غلظت سموم کشاورزیکل و همچن یسخت

. نمونه در مدت زمان انجام  3, 0 شد یریاندازه گ ج در منطقهیرا

ی خچال نگ داریگراد، در  یدرجه سانت 4 یشتات در دما یآزما

در  ستااده شدهاستاندارد ا هایشیوه روش 1جدول شتدند.  می

 دهد.می را نشانها آماده سازی و آنالیز نمونه
 

 هال دادهیه و تحلیها و ابزار تجزروش

افزار نرم 27ش یرایج با استتتتااده از وینتتا  یپردازش آمتار 

SPSS .صتتتورت که از آزمون کولموگروفنیبد انجام شتتتد-

تک  یها، از آزمون تدادهبودن نرمال  یبررس یرنوف برایاستم 

ن غلظت عناصتتر مورد مطالعه با یانگیستته میمقا یبرا یانمونه

 Repeated measures، از آزمون یالمللنیب یاستتتتتانتداردها  

Anova هاین پارامترها با زمان و از آزمونیانگیسه میمقا یبرا 

دانکن( و  یادامنتتهطرفتته )آزمون چنتتدکیتتانس یتتل واریتتتحل

 یداریمعن یبررستتت ی  برایز به ترتیرستتتون نیپ یهمبستتتتگ

ن ییتع یمختل  و از طرفهای هتا در زمتان  ن نمونته یاختالف ب

 ن پارامترها استااده شده است.یب یهمبستگ

 

 هایافته
 آن حلول یچگونگ و تیکم ت،یایک نظر از آب شتناخت 

 عمده استتت. ملتترف یستتاز نهیب  ج ت در یاستتاستت یقدم

 یبرا آب نیتأم در ج ت آبکیایتت   پتایش هتای  تیت فعتال 

 به هرکدام که باشدمی صنعت ای و شرب ،یکشتاورز  ملتارف 

 17 مشخ  باشند یارهایمع و  ایژگیو یدارا دیبا یایک لحاظ
. 

نمونه ماه  5ک یآب به تاکهای شات نمونهیز آزمایج آنالینتا

 آورده شده است. 9 و 2انجام شده در جداول  یبردار

، غلظتتت مجتتاز برخی پتتارامترهتتای فیزیکی و 4جتتدول 

شتتتیمیایی در آب آشتتتامیدنی و کشتتتاورزی مطابق با برخی  

 کند.استانداردهای ملی و بین المللی را بیان می
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 یمختل  نمونه بردارهای آب در زمانهای نمونه ییایمیو ش یکیزیف یپارامترها یبرخ نتایج آنالیز :2جدول 

 

 یمختل  نمونه بردارهای آب در زمانهای ون ای نمونهیون ا و آنیکات غلظت نتایج آنالیز :9جدول 

TDS BOD COD DO 
 کل یسخت کدورت

EC pH 
 دما

 یخ نمونه برداریتار
mg/l mg/l mg/l mg/l NTU mg/l dS/m  °C 

 21/2/31 نیانگیم 15/24 99/0 42/7 21/117 15/9 14/1 1/27 12/3 21/273

 ممیماکز 17/20 57/0 45/7 7/130 17/1 31/11 4/90 5/15 7/912

 ممینیم 17/10 21/0 47/7 7/190 47/1 72/1 12/3 0/9 2/154

 انحراف معیار 5/2 75/7 71/7 3/11 1/1 70/1 0/1 1/9 1/45
          

 13/9/31 نیانگیم 02/25 31/1 55/7 11/112 50/4 93/1 21/15 21/1 45/215

 ممیماکز 1/20 41/0 15/7 7/270 1/1 70/3 1/27 9/3 9/923

 ممینیم 1/21 91/1 41/7 7/193 2/9 55/1 2/11 1/5 1/143

 انحراف معیار 79/2 91/7 73/7 7/27 70/1 50/7 4/2 2/1 4/52
          

 29/1/31 نیانگیم 30/27 91/0 94/7 04/145 19/5 11/5 11/21 04/11 09/131

 ممیماکز 97/24 41/0 50/7 7/217 1/0 3/5 7/93 7/11 4/974

 ممینیم 1/13 72/0 25/7 7/175 3/9 13/5 7/13 7/1 2/154

 انحراف معیار 4/1 14/7 17/7 0/97 1/1 13/7 2/5 1/9 9/51
          

 11/1/31 نیانگیم 11/13 93/0 94/7 91/145 53/12 11/5 35/25 53/12 14/133

 ممیماکز 1/21 41/0 1/7 7/217 2/13 3/5 7/93 2/13 7/920 

 ممینیم 2/10 13/0 24/7 7/171 3/9 45/5 7/17 3/9 4/150

 انحراف معیار 35/7 71/7 11/7 2/97 1/1 11/7 2/1 3/9 1/53
          

 27/11/31 نیانگیم 21/14 11/1 94/7 59/211 45/9 7/17 7/17 31/4 59/274

 ممیماکز 3/11 35/1 93/7 7/291 1/4 43/11 7/14 0/0 7/213 

 ممینیم 1/12 12/1 9/7 7/131 1/1 72/3 7/1 7/2 7/105

  انحراف معیار 4/1 70/7 72/7 1/17 11/7 15/7 3/1 3/1 71/11

Cl 4SO 3NO 4PO 3HCO 3CO Ca Mg K Na یخ نمونه برداریتار 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

 21/2/31 نیانگیم 9/21 4/1 1/10 1/11 1/9 1/50 50/7 3/5 2/19 1/90

  ممیماکز 1/23 1/1 1/23 1/03 0/5 5/01 37/7 1/1 1/01 9/43

  ممینیم 1/22 7/1 1/15 1/11 3/7 1/94 27/7 4/9 1/92 4/20

  انحراف معیار 1/1 41/7 3/2 9/3 41/1 3/19 79/7 9/1 0/19 4/1
            

 13/9/31 نیانگیم 5/21 5/1 3/10 1/14 5/1 1/50 41/7 1/5 9/14 7/93

  ممیماکز 2/23 4/1 2/20 1/13 5/9 1/17 09/7 3/1 9/01 1/53

  ممینیم 2/22 9/4 1/15 2/11 7/7 1/45 17/7 3/9 1/45 4/29

  انحراف معیار 1/1 11/7 5/2 3/9 2/1 1/1 72/7 1/1 1/17 4/3
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 بهاره لرستانی و همکاران

 011   ♦   0911، پاییز 0سال هشتم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط

 
 

 غلظت مجاز برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در آب آشامیدنی و کشاورزی مطابق با برخی استانداردهای ملی و بین المللی :۰جدول 

 پارامترها

 حد مجاز در آب آبیاری حد مجاز در آب آشامیدنی
USEPA (United 

State 
Environmental 

Protection 
Agency) 

WHO (World 
Health 

Organization) 

سازمان حفاظت 

 محیط ریست ایران

 (1501)استاندارد 

FAO (Food and 
Drug 

Administration) 
WHO 

سازمان حفاظت 

 محیط ریست ایران

 (1501)استاندارد 
TDS (mg/l) 577  157 457 457  
EC (dS/m)  25/7   25/2  

pH 5/0-5/1  3-5/1 0-5/1 3-1 5/0-1 
DO (mg/l) 5 <  5 ≤   5/1 

BOD (mg/l) 5     < 9 روزه 5در یک دوره 
COD (mg/l) 17 17  5 7 7 روزه 5در یک دوره 

Turbidity (NTU) 5  5    
(mg/l) 3NO  57 45    
(mg/l) 4SO  577     

Na (mg/l)  277     
Cl (mg/l)  257     

 

و  یکیزیمختل  ف ین پتارامترها یانگیت ستتته میمقتا  جینتتا 

مرحله  5ک یمختل  به تاکهای در زمانها در نمونه ییایمیشتت

( نشان 9انجام شتده، به طور خالصته در شکل )   ینمونه بردار

ون ای یون ا و آنین غلظت کاتیانگیسه میمقا جیشتده است و نتا 

ه مرحل 5ک یمختل  به تاکهای در زمانهتا  موجود در نمونته 

( نشان 4انجام شتده، به طور خالصته در شکل )   ینمونه بردار

 شده است.

( میانگین غلظت سموم رایج کشاورزی در منطقه در 5جدول )

هتای مختل  نمونته برداری را بیان   هتای آب در زمتان  نمونته 

ها غلطت شود در تمامی نمونهکند. همانطور که مشاهده میمی

            

 29/1/31 نیانگیم 4/25 1/5 1/22 2/51 3/9 3/17 41/7 4/5 4/12 2/13

  ممیماکز 4/20 0/1 1/93 0/10 1/1 9/11 51/7 9/1 9/07 7/31

  ممینیم 5/21 2/4 1/11 1/92 4/1 1/94 92/7 4/4 2/40 2/11

  انحراف معیار 1/2 19/7 4/1 0/17 2/1 1/17 75/7 19/7 5/0 1/1
            

 11/1/31 نیانگیم 9/21 1/5 1/29 9/57 9/9 1/51 45/7 4/5 0/93 2/11

  ممیماکز 1/23 1/1 1/1 9/14 1/5 4/17 51/7 3/1 1/54 5/01

 ممینیم 0/21 2/9 2/9 1/11 1/1 9/45 95/7 7/4 1/20 2/45
  

  انحراف معیار 9/2 1/7 1/1 74/3 9/1 2/5 75/7 14/7 4/0 1/19
            

 27/11/31 نیانگیم 5/21 4/1 2/99 3/13 7/7 9/51 94/7 1/5 3/11 9/17

  ممیماکز 2/91 1/1 0/44 2/31 7/7 4/15 31/7 3/5 1/13 5/03

 ممینیم 2/24 7/1 0/27 3/40 7/7 9/45 72/7 2/4 1/41 2/51
  

  انحراف معیار 1/1 41/7 11/5 4/19 7/7 1/1 91/7 2/1 1/0 1/0
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 از حد تشخی  کمتر بوده است.

 

 

 

 
 

 

 

 یو سخت TDS، BOD ،COD، DO یمختل  )پارامترهاهای آب در زمانهای شده نمونه یریاندازه گ ییایمیو ش یکیزیف ین پارامترهایانگیسه میمقا :9شکل 

 ان شده اند(یگراد ب یاساس درجه سانتمنس بر متر و دما بر یز یبر اساس دس NTU، ECتر، کدورت بر اساسیگرم بر ل یلیکل بر اساس م
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 بهاره لرستانی و همکاران

 011   ♦   0911، پاییز 0سال هشتم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط

 مختل های آب در زمانهای تر( در نمونهیگرم بر ل یلیشده )م یریاندازه گهای ونیو آنها ونین کاتیانگیسه میقام :۰کل ش

 
 

و  یکیزیف ین پارامترهایب ی  همبستتتگی( ضتتر1جدول )

 یدهد. به منظور بررستتمی آب را نشتتانهای نمونه ییایمیشتت

نه نمو هر نقطههای ن دادهیانگیگر میکدیارتبتاط پتارامترهتا با    

 مختل  بدست آمده است.های در ماه یبردار

 
 
 
 
 
 
 
 

های میانگین غلظت ستتموم شتتیمیایی رایج در منطقه در نمونه  :5جدول 
 های مختل  نمونه برداریآب در زمان

 نمونه برداریتاریخ  دلتامترین دیازینون فوزالن
mg/l 

N.D* N.D N.D 21/2/31 

N.D N.D N.D 13/9/31 

N.D N.D N.D 29/1/31 

N.D N.D N.D 11/1/31 

N.D N.D N.D 27/11/31 

 * Not detected 
 

 های مختل (های آب دریاچه سد )میانگین نقاط نمونه برداری در ماهضرای  همبستگی پیرسون برای پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نمونه :1جدول 

 TDS EC Cl- SO4
2- NO3

- PO4
3- HCO3

- CO3
2- Ca2+ 

TDS 1         

EC 79/5 * 1        

Cl- - 25/7  - 23/7  1       

SO4
2- 94/7  9/7  - 21/7  1      

NO3
- 7/04** 7/01** - 25/7  4/7  1     

PO4
3- 24/7  21/7  11/7  21/7  91/7  1    

HCO3
- - 1/7  - 71/7  - 14/7  14/7  2/7  14/7  1   

CO3
2- 11/7  2/7  - 13/7  70/7  11/7  10/7  - 21/7  1  

Ca2+ 7/14** 7/12** - 23/7  92/7  7/14** 41/7  11/7  - 19/7  1 

Mg2+ 7/02** 7/09** - 99/7  41/7  7/11** 25/7  - 72/7  21/7  5/6** 

K+ 91/7  91/7  20/7  91/7  99/7  - 71/7  10/7  13/7  75/7  

Na+ 24/7  21/7  - 49/7  1/7  70/7  -7/40* 11/7  14/7  9/7  

Hard 5/71** 5/75** - 20/7  21/7  7/05** 95/7  - 1/7  20/7  5/9** 

BOD 11/7  19/7  10/7  94/7  11/7  5/02* - 71/7  11/7  - 71/7  

COD 72/7  - 7/7  9/7  91/7  - 72/7  44/7  - 73/7  21/7  - 7/7  

DO 10/7  19/7  71/7  1/7  14/7  2/7  - 71/7  90/7  19/7  

Turbid -7/51* -7/53** 71/7  - 15/7  -7/15** - 91/7  - 99/7  - 74/7  -7/45* 

pH 72/7  73/7  - 10/7  - 92/7  - 71/7  - 9/7  - 74/7  7/7  - 72/7  

Temp - 2/7  - 2/7  - 13/7  91/7  71/7  - 12/7  71/7  29/7  - 24/7  

 

 :1ادامه جدول 

 Mg2+ K+ Na+ Hard BOD COD DO Turbid pH Temp 

TDS Mg2+ K+ Na+ Hard BOD COD DO Turbid pH Temp 
EC           
Cl-           

SO4
2-           

NO3
-           

PO4
3-           

HCO3
-           

CO3
2-           

Ca2+           
Mg2+           

K+ 1          

Na+ 91/7  1         

Hard 92/7  21/7  1        

BOD 5/8** 99/7  21/7  1       

COD 7/7  15/7  - 90/7  79/7  1      

DO - 1/7  25/7  - 95/7  - 75/7  7/0** 1     
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Turbid 93/7  12/7  74/7  24/7  - 22/7  - 1/7  1    

pH - 41/7  - 1/7  73/7  -7/57* - 71/7  72/7  - 24/7  1   

Temp 7/7  - 74/7  91/7  71/7  - 92/7  -7/52* 72/7  74/7  1  
 

 بحث
 آب های نمونه ییایمیو ش یکیزیف یپارامترها

 در محلول ژنیاکستتت نیانگیم، 2بتا توجه به نتایج جدول  

 ور، م ر و ب من در نقاطیب شتتتت، خرداد، شتتت ریاردهای ماه

 یلیم 17و  11/5 ،11/5، 93/1، 14/1  یمطتالعته به ترت   مورد

 ژنیاکستت زانیم در یدار یمعن تااوت .ه استتتتر بودیگرم در ل

شد  مشتاهده  ینمونه بردار مختل  مراحل نیب BODو  محلول

(75/7> P.)  ستمیاکوس ستالمت  زانیم محلول ژنیاکست  ستطز 

مقدار  نیکمتر به یآب یستتتم ایستت دهد. درینشتتان م را یآب

ژن یاکس دکنندهیتول هست. منابع ازین محلول ژنیاکس یمشتخل 

از  ژنیاکستتت دیتول و اتمستتتار از یریهواگ شتتتامتل  محلول

 و یتروژنیمواد ن زین ژنیاکس ملترف کننده  منابع و نورخاستت 

 یآبز اهانیگ تناس توستتط و رستتوبات ژنیاکستت ازین ،یکربن

ن مقدار یشتریب ،در ب من ماه محلول ژنیاکست  زانیم . 11 باشتد یم

 ژنیاکس انحالل تیقابل شیاز افزا یناش تواندیم که داد نشان را

 یاتیح یت ایفعال کاهش نیچن و هم آب یدما کاهشل یدل به

ژن ین اکستتتیانگین میکمتر .باشتتتد (یمواد آل هیتجز و تناس)

 یلیم 11/5ور ماه مشتاهده شده که مقدار آن  یمحلول در شت ر 

ن یموجود ا یتر بوده استت و با توجه به استانداردها یگرم در ل

جاد یاها یماه یزندگ یبرا یتیژن محلول محدودیمقدار اکستتت

ران حد یستتت ایط زین ستتازمان حااظت محیکند. همچن ینم

تر اعالم کرده استتت یگرم در ل یلیم 5ژن محلول را یمجاز اکستت

زان یم ت آب از نظریای( ک4(. بر استتتاس جتدول ) 4)جتدول  

آب  یموجود، برا یهاژن محلول، با توجه به استتتانداردیاکستت

ن ی  داده شد و همچنیمناست  تشتخ   یشترب و آب ستطح  

 یهاآب یت آب را برایایران کیاستتتتتاندارد ا  یستتتازمتان مل 

 داند.یمناس  م یو کشاورز یسطح

ر بررستتتی کیایت د  12  خلجی و همکاران نتایج مطالعات

 محلول اکسیژن آب دریاچه سد زاینده رود نشان داد که میزان

 تواندمی که داد نشان کاهشتی  روند از اردیب شتت تا شت ریور  

 دمای افزایش دلیل به اکستتیژن انحالل قابلیت از کاهش ناشتتی

مواد  تجزیه و حیاتی )تناس فعالیت ای افزایش چنین و هم آب

و  مزه رنگ، جمله از آب کیایت بر اکستتیژن تاثیر باشتتد. آلی(

مورد  مختل  مطالعات در آبزیان حیتات  همچنین و آن بوی

 مطالعه در آمده دستتت . نتایج به 19  استتت گرفته قرار تاکید

 در اکستتیژن غلظت و زمانی مکانی تغییرات بر مبنی حاضتتر

 مشتتاهدات با آن بر طبیعی اثر عوامل همچنین و ستتاکن آب ای

 15 ، چغاخور روی تاالب بر  14 بدستتت آمده 
 دریاچه روی بر 

 حاجی، مطابقت ستتام  دریاچه روی بر 11  و رود زاینده ستتد

 ش رشیموگا آب ای توده روی  11 ای  مطالعه در چنین هم .دارد

 و بارانی فلل در محلول اکسیژن غلظت بیشترین که نشتان داد 

 .شد مشاهده تابستان فلل در آن مقدار کمترین

 سال گرمهای ماه در یآبهای ستمیاکوس در ژنیاکس کاهش

 مزه رنگ، جمله از آب تیایک بر ژنیاکس ریتاث . 10 است یعیطب

مورد  مختل  مطالعات در انیآبز اتیح نیهمچن و آن یو بو

 دز رودخانه یرو بر یمشاب  قیتحق . 19 است گرفته قرار دیتاک

ج ینتا شتتد. یریگ اندازه آب یایکهای شتتاخ  گرفت و انجام

 0/3آب  محلول ژنیاکس نیشتریب داد نشان آن آمده از دستت  به

 و ب ار فلل در کرخه، سد اچهیدر ستگاهیا در تریل بر گرم یلیم

 یخروج ستتتتگاهیا در تریبر ل گرم یلیم 4 آن زانیم نیکمتر

 ژنیاکس زانیم نیشتتر یاستت. ب  بوده تابستتان  فلتل  در روگاهین

 اچهیدر ستگاهیا در تریل گرم بر یلیم 3 آب ییایمیوشت یب یخواه

 بر گرم یلیم 1 آن زانیم نیکمتر و تابستان فلل در کرخه، سد

کاهش قابل توجه  . 13 فلتتل زمستتتان بوده استتت   در در تریل

)ب من  ین ماه نمونه برداری( در آخر2)جدول  BODن یانگیت م

   است. یاتیحهای تیانگر کاهش فعالیماه( ب

در ستتتالمت  یدخالت ییبه تن ا ،(EC)هتدایتت الکتریکی   

 آن آسان است، یریچون اندازه گ یان ندارد ولیو آبزها انستان 
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 یایر مشکالت کیش ساینما یبرا یتواند به عنوان شتاخل می

 به طور یآب شتتت ر یکیت الکتریبکار گرفته شتتتود. اگر هدا

ده ک منبع حل شونیابد، نشانگر آن است که یش یافزا یناگ ان

تواند راه می EC یرین اندازه گیه وجود دارد. بنابرایدر آن ناح

 هایآبتمام آب باشتتتد.  یایکنترل مستتتائل ک یبرا یعیستتتر

های و حل شتتتدن ستتتنگ و خاک یبته خاطر هوازدگ  یعیطب

 در معلق جامدات غلظتذرات جامد هستتتتند.  یاطراف دارا

 یفلل اناتیجر وجود بعلت گرید فلول به ب ار نسبت فلتل 

 در یقیر تحقد .استتت شتتتریب منطقه خاک و جنس یالبیستت و

 ینواح از یاریبستت درنشتتان داده شتتد که  جرین یریزا اچهیدر

 است نامناست   یایک شتاخ   یداراآب  اد،یز کدورت بعلت

آنرا  ییزدا جنگل و یکشتتاورز یت ایفعال کنترل با توانی میول

 .  27 دیبخش ب بود

 یدارا یمختل  نمونتته بردارهتتای در زمتتان ECزان یم

 یکیالکتر تیهدا تیاهم. بود( P <75/7دار ) یمعن اختالف

 طعم یرو یادیز اثرات که بوده مثبتهای ونی یمحتوا لیدل به

احتماال .  21  دارد دنینوشتت یبرا آن تیمقبول زانیو م آب مزه و

اثر آب ت یایبر ک ریکالن مال ستتد اچهیدر در یرستتوب اناتیجر

 رییتغ ییدما یه بندیستتتم الیدر ب ار بعلت ستت ECگذاشتتته و 

وت ندارد. عدم تاا یرات خاصییه فلول تغیدر بق یکند. ولمی

ن موضوع را یمختل  اهای در ماه TDSن یانگین میدار ب یمعن

 میمستق ریغ جهینت ،یکیالکتر تیهدا. (2)جدول  دهدمی نشان

 آن یباال زانیم که یطور به استتت، حل شتتدههای نمک زانیم

 یرستتوبهای ستتنگ ،یعیطب یجو عوامل از اثر یناشتت تواندیم

 از حاصتتلهای پستتاب ای صتتنعت مثل یمنابع انستتان ای و نیمع

 حد مجاز WHOمطابق با استاندارد باشد.  یانستان های تیفعال

EC ان شده یمنس بر متر بیز یدس 25/7 یدنیآشامهای در آب

آب ستتد کالن از  ECج بدستتت آمده یاستتت، که با توجه به نتا

 از بهیباشتتتد و قبل از استتتتااده نمی تیمحدود ین نظر دارایا

های نمک رندهیبرگ در شتریب TDSون دارد. یلتراست یه و فیتلتا 

 سولاات ها، دها،یکلر کربنات ها، یکربنات ها، ب مانند یآل ریغ

 و آهن م،یپتاس م،یسد م،یزیم، منیکلسهای تراتین وها فستاات 

های در آب TDSحد مجاز استتتت.  یآل مواد از یکم مقتدار 

ط یو ستتازمان حااظت مح USEPAطبق استتتاندارد  یدنیآشتتام

ان شده یتر بیگرم در ل یلیم 157و  577  یران به ترتیست ایز

های شتتده در ماه یریاندازه گ TDSن یانگی(. م4استت )جدول  

، لذا آب سد (2ن تر بوده است )جدول یین حد پایمختل  از ا

 یبرا یتیزان امالح محلول محتتدودیر از نظر میکتالن متال  

 ندارد.  یدنیملارف آشام

 تیمقتدار هدا  یش مقتدار آلودگ یدر فلتتتل ب تار بتا افزا  

 از یناشتت یورود در شیافزا نیا که ابدیمی شیافزا یکیالکتر

ها شدن برف ذوب از حاصل یسطح رواناب و فاضالب ورود

 ستتموم یحاوهای خاک یشتتستتتشتتو   و اطراف مناطق در

 یعامل که باشتتدمی اچهیدر به ورودشتتان و باران با یکشتتاورز

. دباشتتی میکیالکتر تیهدا و محلول جامد مواد کل شیبرافزا

 به یورود آب و یستتطح رواناب کاهش با خرداد اواخر در

 یکشاورز یبرا آب برداشت فلتل  به شتدن  کینزد و اچهیدر

 (.2گردد )جدول می مشاهده پارامتر دو هر کاهش مقدار

pH ب ره دگاهیت د از آب یایک م م یپتارامترهتا   از یکی 

 یاستتتانداردها مطابق با آن نهیب  ریمقاد و غالباً استتت یبردار

 5/3تا  5/1محدوده  در( 1905کشتتور )های رودخانه آب یایک

 زانیم رینظ یمختلا عوامل ریتاث تحت ن فتاکتور یدارد. ا قرار

 هالوژنههای ونیآن وجود ،یآل مواد ،یدیمواد کلوئ معلق، مواد

 رد. بایگمی قرار آب در ... و یکشتتاورزهای رواناب یابیراه و

 آب pHن یانگیرات مییتغ روند (2)جدول های به داده توجته 

 به م ر و وریشتت رهای ماه در یبردار نمونههای ستتتگاهیا در

 جهینت در و رودخانه به یکشتتتاورزهای رواناب یابیراه لیدل

 را یکاهشتت )هوموس( روند یدیه استتیپا باهایی ندهیآال ورود

های اهم ریدر ستتا اچه ستتد کالنیدر آب pHدهد. می نشتتان

 در محدوده یبردار نمونه مراحل و نقاط یتمام در و مطالعه

کننده  نییتع نقش آب pHداشتتتت.  ( قرار0/1-57/91) ییایقل

ک ی عنوان به و داشتتته آب یبارور تیقابل و ستتالمت در یا
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 . 22 کندمی نقش یاایا آب تیایک یابیارز در م م اریبس پارامتر

طبق استاندارد  یدنیآشام ی، رنج حد مجاز در آب اpHدر مورد 

WHO   یران به ترتیستتتت ایط زیو ستتتازمتان حاتاظت مح  

(. از آنجا که 4)جدول  ان شتتتده استتتتیب 5/1-3و  5/0-5/1

مختل  در رنج مجاز های شده در ماه یریاندازه گ pHن یانگیم

pH (، لذا آب سد کالن 2قرار دارد )جدول  یدنیآشامهای آب

 یدنیملتتتارف آشتتتام یبرا یتیمحدود pHزان یر از نظر میمال

  ندارد.

 اتیخلتوص  از یناشت  مختل  یآبهای توده در pHزان یم

 مواد ورود ز،یآبخهای حوزه یدرولوژیه و یشتتتناستتت نیزم

 pH گرید یسو است. ازها اچهیدر یزیزان حاصلخیم و یدیاس

های یکاربر یبرا آب تیایک یابیارز در م م اریبستت ارامترپ کی

 از یاریبستت دادن قرار ریتاث تحت لیدل به . 29 استتت مختل 

 از یکی یآبهای کرهیپ در یکیولوژیو ب ییایمیشتتت یندهایفرا

 عامل نیاستتت. ا یآب ستتتمیاکوستت در هر یاتیح یپارامترها

 مورد آب هیتلتتا و هیت  با مرتبط یندهایهمه فرا در نیهمچن

 . 2 باشدمی انسان موثر ازین

ا یتتزان جتتذب نور و یستتتنجش م یبرا یاریتتکتتدورت مع

نور توستتتط مواد معلق در آب استتتتت و جز   یپراکنتتدگ

ستته یمقاج یشتتود. نتایآب محستتوب م یایک یهاراستتنجهیپ

( با استاندارها 2)جدول  یبردارکدورت در نقاط نمونه نیانگیم

ب شت، یاردهای ت آب در ماهیایدهد که کی( نشان م4)جدول 

استاندارد  یسازمان مل یهاخرداد و ب من با توجه به استاندارد

ور و یش رهای شرب مناس  است و در ماه یبرا EPAران و یا

ن دو ستتازمان قرار دارد. یتاندارد ام ر در محدوده خارج از استت

مذکور های در ماه یزان بارندگین موضوع به کاهش میاحتماال ا

ن کدورت آب در فلتتتل یانگیکته م  یاگونته ارتبتاط دارد. بته  

دارد  ن مسئله مطابقتیشتتر از فلتل پرباران است. ا  یباران بکم

ن یپور و همکارانش و همچنیلشتتتکر یپژوهشتتت یهاافتهیبا 

ن مطل  یه ایعنوان کردند که در توج ، آن ایقندهار یمطتالعه 

و کاهش ستتتطز آب در  یزان بارندگین بودن مییتوان به پایم

 زان غلظت موادیش میباران اشتاره نمود که سب  افزا فلتل کم 

 شیشود که به دنبال آن افزایجامد معلق و رستوبات در آب م 

 . 24 میکدورت آب را شاهد هست

های نمونه خود مطالعه در  25  همکاران و یبندپ یمحستتن

 رودخانه یدیکلهای قسمت در که منتخ  ستتگاه یا 0 از را یآب

 و کردند یآور جمع شتتتده، واقع مختل  نقتاط  در و هراز

 و زمستتتان یفلتتل ا یط در را آب تیایک مختل  یپارامترها

 مزارع ،یش ر ،یصتنعت های فاضتالب  آثار و نمودند زیآنال ب ار

 رودخانه آب تیایک بر را یکشتتاورز هرزآب و یماه پرورش

 را یادیز کدورت رودخانه نیا در جینتا .کردند یبررستت هراز

 در BOD غلظت و داد نشان دست نییپا و دست انیم نقاط در

 1 یط در یبردار نمونه ای مطالعه در. بود تر شیب خشک فلل

 انجام منتخ  ستتتگاهیا 1 از و (یپرآب ماه 9 و یآب کم ماه 9) ماه

 ژنیاکس محلول، ژنیاکس دما، شتامل  یایک یپارامترها و گرفت

 جامدات کل فستتتاات، ترات،ین ،pH، یکیولوژیب ازیت ن مورد

. نتایج نشان دیگرد یبررس رودخانه طول در کدورت و محلول

 از ریبه غ رودخانه ریمستت طول در پارامترها همه زانیمداد که 

 دستتت نییپا ستتمت به باالدستتت از DOو  pH یپارامترها

 گوناگونهای ندهیآال ورود از یحاک که است کرده دایپ شیافزا

 هیتخلهای فاضالب ،یماه پرورش یاستخرهاهای پساب مانند

 هم و یسنتهای کافه ها، رستوران ،یحیتار مراکز توسط شتده 

 .  21  باشدیم رودخانه به ییایمیش یکودها واردشدن نیچن

 

 محلولهای ونیو آنها ونیغلظت کات

 وها رشد جلبک یتروژن برایمانند فستاات و ن  یمواد مغذ

ز به عمل فتوسنتان یآبز یهستتند. زندگ  یاهان ضترور یگر گید

از ستتتطز آب  یوابستتتته استتتت، که اغل  در عمق کمها آن

تواند رشد ی میمواد مغذ یاضافهای رد. غلظتیگمی صتورت 

ک کند. تناس یش از حد تحریرا ب یاهان آبزیت و گهتا  جلبتک 

 ژن محلول را باالیملتتترف اکستتت یه مواد آلیو تجزها یباکتر

 موجود در آب محرومژن یاز اکستتتها یجته متاه  یبرد، در نتمی
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ه، یستتتم تلتتایه پستتاب ستتی، تخلییایمیشتت یکودهاشتتوند. می

متداول  یمنابع یو مزرعه ا یوانات اهلیاز ح یفضتتوالت ناشتت

هستتتتنتتد. در  یستتتطح یدر آب تتا یش مواد مغتتذیافزا یبرا

گر عناصتتر کمتر یچون مقدار فستتار از د یآبهای ستتتمیاکوستت

تا باعا یو ن ا بوده اهانیاستتت، محدود کننده رشتتد فراوان گ 

 شود.  می DOزان یکاهش م

 در هیاول داتیتول یبرا یمغتذ  متاده  نیتر م م فستتتار

ها آب در فستتار غلظت نیبنابرا استتت، یآبهای ستتتمیاکوستت

اکولوژیکی فستتار یک عامل م م از نظر  . 21 دارد ژهیو تیاهم

در چرخه بیوژئوشتیمیایی استت و هر چه قدر میزان فسار در   

یک توده آبی بیشتتتر باشتتد، تمایل بیشتتتری برای افزایش بار   

 نیباالتر تراتین.  20  تروفیکی و یوتریایکاستتتیون وجود دارد

 به آن ریمقاد و بوده اچهیدر یآب حوضه در تروژنین دهیاکس فرم

ها آلگ رشتتتد شیتر منجر به افزایگرم در ل یلیم 2/7 از شیب

با  . 23 سازدیم ایم  طیمح شدن یفراغن یبرا را طیشرا و شتده 

ترات ین فساات و نیانگین مقدار میشتتر یب( 9)توجه به جدول 

ن یب شتتتت ماه و کمتریتر در اردیگرم در ل یلیم 33/5و  50/7

تر و در ب من متتاه یگرم در ل یلیم 73/5و  94/7مقتتدار آن 

 توسط که یامشابه پژوهش با نتایج که اینمشاهده شده است، 

 در گرایی تغذیه بروز روند یبررو که  97 همکاران  و ویستتی

  . باشدمی مشابه گرفت انجام اکباتان مخزنی سد دریاچه

 دهاستاا ،یکشاورزهای نیزم وسعت علت به فلل ب ار در

های آبهای پستتتاب ورود و فستتتااته و تراتهین یکودها از

 یصتتنعت و یوانیح و یانستتان فضتتوالت ها، نیزم از یبرگشتتت

 سهیمقا جینتا .گرددیم آب درها ونی نیا غلظت شیافزا سب 

 ترات درین فستتتاات و یفاکتورها داد نشتتتانها داده نیانگیم

داشتتتتند  یدار یمعن اختالف یبردار نمونه مختل های زمان

(75/7>P.)   در اطراف یانستتتانهای تیبتا توجته به نوع فعال 

 اطراف مزارع یکشاورزهای پساب ناوذ رستد یم بنظر رودخانه

 اچهیدر تراتین ن کنندهیتام منابع از یکی دستتت باال هیدر ناح

کتته  13و  10در نقتتاط  تراتین زانیم بودن بتتاالتر. استتتتت

 دارندبه سد  رودخانه یورود به نستبت  را تیموقع نیکترینزد

 در ایمطالعهج ینتانظر  نیا دییتا است. در تیواقع نیا بر یلیدل

ت، یترین ترات،ین زانیم که داد نشتتان پاکستتتان اچه مانچاریدر

و  یخانگهای فاضتتتالب ناوذ ریتاث تحت ومیوآمون فستتتاات

 همچنین.  91 است یکشاورز بخش در شتده  ملترف  یکودها

 و توستتتط پرهتتام پژوهشتتتی کتته در مشتتتتاب ی نتتتتایتج  

و ستتتمرقندی و  کرخه ستتتد دریاچه یبررو  92  همکتاران 

بر روی دریاچه ستتد اکباتان شتت رستتتان همدان،    99 همکاران 

  گرفت ارائه شده است. انجام

غلظت  یبررستتت هدف با همکاران و یمطتالعات محمد 

پوشتتتش  تحت مناطق یدنیآشتتتام آب در تراتین و تیترین

 ز ثابتین ت ران، استان در یب شت دیش  یپزشتک  علوم دانشتگاه 

 ر ورودیتاث تحت تراتین و تیترینهای ونی شیافزا کته  کرد

 یمنابع آب به خام صتتورت به یصتتنعت و یخانگهای فاضتتالب

 روی دریاچه آنستینت هندوستان   95 ای  مطالعه در . 94 استت 

 رشتتد اصتتلی برای مغذی ماده عنوان به نیترات دادکه نشتتان

 تحت آن و غلظت میشتتود محستتوب فیتوپالنکتون ا و جلبک ا

 که استتت  ثابت شتتده  دارد. قرار پالنکتون ا شتتکوفایی  تاثیر

 مانند انستتتانی آب ا، فعالیت ای داخل در نیترات منابع م مترین

خانگی  و صتتتنعتی هایفاضتتتالب کشتتتاورزی، غذا، تولید

 نشان تابستان فلل و دوم ب ار نیمه در نیترات کاهش.باشتد می

نتایج نلتتتراا زاده ستتتاروی و  .استتتت واقعیت همین دهنده

دریاچه پشت سد ان داد که غلظت فستار در  نشتا   91  همکاران

منشتتتا آنتروپوژنیک دارد و ناشتتتی از ترکیبات  آزاد ستتتنندج،

فستتتاردار کودها، ستتتموم کشتتتاورزی فستتتاره، پستتتاب ها،  

 باشد.می صتنعتی و ش ری و رواناب کشاورزی  هایفاضتالب 

 ش آنیرا افزایم م است ز یدنیآشامهای تروژن در آبیزان نیم

دارد. در ستتال ها در بچه blue-babyم با ستتندرم یرابطه مستتتق

1301 ،EPA  17را  یدنیترات در آب آشامیغلظت استتاندارد ن 

 یاساس استانداردها بر تر گزارش کرده استت. یگرم در ل یلیم

 یتمام در ترات آبین زانیم (،4)جدولها رودخانه آب یایک
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 به توجه با باشتتد.می حد استتتاندارد در ینمونه بردارهای ماه

4SO , Cl,3(NO ,ها نتینوتر مقدار گرفته انجام یشتتت ایآزما

Na) مجاز غلظت محدوده در ینمونه بردار نقاط یتمتام  در 

 یآلودگ چگونهیه و (4است )جدول  WHO توسط شده نییتع

  .دینگرد مشاهده باتیترک نیا به مربوط

 

 هاکشموم و حشرهس

نون، یازید ها، ان حشره کشیم انجام شده، ازهای یبا بررس

ر یمال مزارع در بودن  یالط عیستب  وس  به ن و فوزالنیدلتامتر

 ز آفتیج آنالینتا. داشتند یشتریکاربرد ب در باالدست سد کالن،

ک از یچ یآب نشتتتان داد که ههای مذکور در نمونههتای  کش

تر، در یگرم در ل یلی  میاد شتتتده در حد تشتتتخیت ستتتموم 

(. 5  داده نشتتتدند )جدول یو تشتتتخ یابیآب ردهای نمونه

 سب  اثر به سموم ریسا با سته یمقا در فستاره های حشتره کش 

 شتریب   هستندیالط عیوست  چون اغل  و آفات یرو بر عیستر 

 هیتجز عًایسر طیدر مح سموم نیا .رندیگیم قرار استتااده  مورد

 بدنهای بافت در یکمتر یریتجمع پذ تیخاصتت و شتتوندیم

 دارند. متاساانه ییغذا مواد نیو همچن موجودات ریسا و انسان

 در خلوصًا شده ستیز طیمح وارد ه،یرو یملرف ب سب  به

 یبرا را یمشکالت و ابندیمی راه آب ا انیجر به از نقاط یاریبست 

 آن متوجه عواق  متأساانه که آورندمی دیپد کنندگان ملترف 

 باشد.می زنده موجودات

 ستتب ها کش حشتتره از هیرو یب یگاه عیوستت استتتااده

 آب منابع در ستتموم نیا از یادیز ریمقاد ورود و خاک یآلودگ

ن یا درصتتد کی حداکثر که دهدیم نشتتانها یابی. ارزگرددمی

 جهینت در و شده و حشترات  آفات بردن نیب از صترف  ستموم، 

 منابع و گردندیم ستیز طیمح وارد آن ا از یقابل توج  ریمقاد

 91 سازندمی را آلوده یخاک و یآب
.  

های نون در آبیازیمانده آفت کش دیزان حتد مجتاز باق  یم

 1/7 ،یستتازمان ب داشتتت ج ان یاز ستتو ینیرزمیو ز یستتطح

ب ن سموم در آیغلظت ا ن شتده استتت. ییتر تعیگرم بر ل یلیم

با توجه به  نیاست و همچنمخزن ستد کمتر از حد مجاز بوده  

pH ه بر یبا تک . 90 دارده آن وجود یت آب احتمتال تجز  ییایت قل

رود می هاته( انتظار 4تا  2)ها مه عمر آفت کشین بودن نییپتا 

ه یط تجزیدر مح یپس از متدت کوتاه هتا  ن آفتت کش یکته ا 

توستتط رستتوبات و مواد معلق در  ها شتتوند. جذب آفت کش

آن تتا و  یداریتتدر پتتا یتوانتتد نقش م می میآبهتتای طیمح

ه شتدن در آب داشتته باشد و نبود رسوبات   یاز تجز یریجلوگ

 . 93 شوندی میآبهای طیدر محها ع آفت کشیه سریباعا تجز

 . 91 شتتودمی هیع تر تجزیستتر ییایقل pHدر ها آفت کش

 ییایمیو ش یکیزی، خواص فیطیط محیشرا، و ستلسله  یقیشتا 

، زمان )ماه و فلل( ملرف آفت کش، دما یحشره کش ملرف

زان آن تتا را در ارتبتتاط بتتا یو م یجوهتتای آب، بتتارش pHو 

 . 47 دانندمی مرتبطدر آب ها مانده حشره کشیباق

 

  رهایمتغ نیب رابطه یبررس

و  TDS ،EC ین پارامترهایب نیب شودمی مشتاهده  چنانچه

ل آن یدارد، که دل وجود درصد 37 یباال یهمبستگکل  یسخت

مطابق  نیآب است. همچن یم غلظت امالح بر سختیر مستقیتاث

 یهمبستگ BODزان فساات در آب با ی( م1جدول )های با داده

ن یانگر این موضوع بیدهد. امی را نشتان  یدرصتد  52مثبت و 

به آب اضافه شده است که باعا  یاستت که فستار از منابع آل  

کات از ن شده است. ییایمیوشیب یژن خواهیزان اکست یش میافزا

م و یزیم و منین عناصتتر کلستتیب یگر جدول، همبستتتگیبارز د

 انیب یهمبستگ نیا باشد.می کل یدار آن ا با سخت یارتباط معن

 هستند. Mg+2و  2Ca+ یسخت یکند که عوامل اصلمی

با مقدار  یمیکه رابطه مستتتتق ECر یمقتاد  یریبتا انتدازه گ  

 یتوان به طور نستتتبمی محلول در آب دارد،های مجموع نمک

 یر باالی( آب را مشخ  ساخت. مقادیر آلی)غ یمعدن یآلودگ

EC ت محل برداش یشناس یکان یباال و محتو یمعموال به شور

با  یمیآب رابطه مستق TDSر یشود. مقادمی نمونه نستبت داده 

ت یریمد ین المللی. بر اساس گزارش موسسه ب 41  دارد یشور
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 بهاره لرستانی و همکاران

 009   ♦   0911، پاییز 0سال هشتم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط

 یخطرات ب داشت جادیدر ا یمینقش مستق TDS، (IWMI)آب 

محلول در آب های شود جذب و دفع نمکمی ندارد اما باعا

تواند باعا می TDS یر افتد. غلظت باالیانسان به تاخدر بدن 

باال و مثبت  ی  همبستتتتگیضتتترآب شتتتود.  یریکاهش دلپذ

از  ین استتت که بخشتتیا دهنده نشتتان TDSو  ECن ی( ب31/7)

و شبه فلزات با  یفلزهای ونیمواد جامد محلول در آب را کات

 زانیم شیافزا ل داده اند. بایباال تشتتک یکیت الکتریت هدایقالب

. ابدیمی شیافزا محلول جامد مواد زانیم یکیالکتر تیت هتدا 

 یبستتتتگ امالح زانیم به میمستتتتق به طور یکیالکتر تیهدا

  . 42  دارد
 

 یریگجهینت
 ییایمیشتتت تیایک رییتغ در یم م نقش کیاکولوژ عوامل

 و ییروستتتا و یشتت رهای فاضتتالب ناوذ. دارند آب منابع

 یناش ندهیآال مواد یحاو یکشاورزهای پستاب  ورود نیهمچن

 عل  و آفات دفع سموم ییایمیشت  و یآل یکودها استتااده  از

 نیا. گرددمی رودخانه یآلودگ بار شیافزا ستتتب  کش هتا، 

 را یم م نقش آب ییایمیش و یکیزیف خواص رییتغ در عوامل

مطابق با رهنمون که  داد نشتتتان قیتحق نیا جینتا. کندمی اایا

WHO    ت یتتب شتتتت متاه، هتدا  یکتدورت در ارد پتارامترهتای

 یبرا، ینمونه بردارهای ر کل زماند CODو  BOD، یکیالکتر

ن غلظت اکثر یانگیکنند. ممی جادیت ایملتارف شرب محدود 

ک ینزد یهاستتتگاهیک شتتدن به ایبا نزد ییایمیشتت یپارامترها

ستتتم ین نشتتان از عملکرد ستتیابد که اییواره ستتد، کاهش مید

ر ژن محلول دین غلظت اکسیانگیاچه است. میدر در ییخودپاال

ه ک بیستتتتگاه نزدیدر ا یابد ولییاچه کاهش میدر یانینقاط م

ستم یبر وجود س یدیابد که تاکییش میواره ستد مجدداً افزا ید

در  CODو  BODن غلظت یانگیم اچه است.یدر در ییخودپاال

ها در ن غلظت آنیانگیباالتر استتت و از م ییابتدا یهاستتتگاهیا

شتتود که یواره ستتد کاستتته میک دینزد یهاستتتگاهیاچه و ایدر

ها ندهیالآ یابیه و راهیگردد به تخلیده باز مین پدیا یل اصلیدل

 یژن خواهیزان اکسیش میرودخانه که ستب  افزا در باالدستت  

ان زیم شود.یی میایمیشت  یژن خواهیو اکست  ییایمیستت شت  یز

ار یبس یبردارنمونه یهاستتگاه یشتده در ا  یریگفستاات اندازه 

ی هاتواند مربوط به واکنشیده مین پدیل ایت انتدک بود کته دل  

ت آن در خاک باشتتد که موج  کاهش یفستتاات و تثب یجذب

 گردد.می فساات ییآبشو

 مقابله یبرا یکنترل با توجه به نتایج بدستتت آمده اقدامات

دو  شاملتواند می سد کالن در آب تیایک افت ژهیو تیوضع با

 منابع در نظر مورد ندهیآال بار و غلظت یفور مرحله، کاهش

 درون یکنترل مخزن و اقدامات و رودخانه بته  یمنت  هیت تخل

 آب تیایک افت ای یآلودگ غلظت شیافزا با مقابله یبرا یمخزن

 منابع به مربوط موارد تر شیب در اولیه اقداماتبتاشتتتد.  می

 یآلودگ هیتخل (یکشتتاورز خلتتوص )به رمتمرکزیغ و متمرکز

 استتت ممکن و بوده مخزن ز باالدستتتیآبر حوضتته درون در

های جاد سامانهیا نظیر حوضه درون یکنترل اقدامات انواع شامل

های خانه هیتلتتتا راندمان شیافزا ،یا نقطه منابع در هیتلتتا 

هتتای نیزم در یملتتترف کود و ستتتم زانیم کتتاهش موجود،

 و ستیز طیمح دوستدار سموم به سموم نوع رییتغ ،یکشتاورز 

 و مراتع از یبردار ب ره و  یتخر زانیم کاهش ه،یتجز قابل

 کاهش و شیفرسا کاهش منظور به حوضته  در ستطز ها جنگل

 نیسنگ فلزات فسار، )ستموم،  خاک با همراههای ندهیآال انتقال

 مخزن باشد. و رودخانه به درون معلق( مواد و

ورود  و مضر اثرات از رودخانه حاشتیه  مردم بیشتتر  آگاهی

از  استتتااده در کشتتاورزان قیتشتتو رودخانه، داخل بهها ندهیآال

 به پستت ب ورود از جلوگیری و زراعی هایزمین در پمپ آب

 الزم است نظارت باشد.می م م راهکارهای جمله رودخانه، از

 استتتقرار مراکز خلتتوص در ژهیو مقررات و قوانین یاجرا و

شتتود و  انجام رودخانه اطراف درها فاضتتالب تخلیه و یصتتنعت

تلایه خانه مج ز برای تلایه و سالم سازی آب پشت سد به 

 در منطقه از آنجا که منظور تامین آب آشامیدنی، احداث گردد.

 ستینکات ز اکنون هم از که است الزم باشد،می توستعه  حال
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د همراه یجد عیصتنا  احداث تا شتود  تیرعا قیدق بطور یطیمح

 هایتیفعال گرید یو برقرار تلتتایه فاضتتالب هایبا ستتیستتتم

 صورت آمد کار و قابل قبول یاستتانداردها  استاس  بر یانستان 

 به دریاچه سد،کنترل مستمر منابع ورودی به  رد وهمچنینیپذ

 صتتورتها ندهیآال ستتو  اثرات از یریجلوگ و کاهش منظور

 رد.یگ
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ABSTRACT 

 

Background: Using available water resources, protection and monitoring of water resources is essential 

and vital. The aim of this study was to investigate the changes in water quality in Lake of Kalan Malayer 

Dam in Hamedan province during the year 2017-2018. 
Methods: Using GIS software and land use maps, sampling locations in the dam lake were selected. In 

samples was carried out on 5 occasions, pH, EC, Ca, Mg, Cl, SO4, PO4, NO3, TDS, TSS, DO, BOD, 
COD, TOC, Turbidity and concentration of common pesticides used in the area were measured. 

Results: The results showed that according to WHO guidline, turbidity in May and electrical 

conductivity, BOD and COD in all sampling times, limit the consumption of drinking water. The 

average concentration of BOD and COD was higher in the primary stations and decreased from the 

average concentration in the lake and stations near the dam wall, that be related to the discharge and 

route of pollutants upstream of the river, which increases the amount of biochemical and chemical 

oxygen demand. Nutrient concentrations (NO3, Cl, SO4 and Na) in all samples were within the allowable 

range determined by WHO.  

Conclusion: Water in winter was of better quality due to increased river flow and water stored behind 

the dam, lowering the temperature and reducing agricultural activities. 

 
Keywords: Dam Lake; Water quality; Dissolved Oxygen; Total Dissolved Solids 
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