مجله مهندسی بهداشت محیط ،پاییز  ،9311سال  ،۸شماره 99۱-11: 9

بررسی مقطعی روند تغییرات کیفی آب دریاچه سد کالن مالیر
(مطالعه موردی )7931-7931 :
بهاره لرستانی* ،1هاجر مریخ پور ،2مهرداد چراغی

1

 1دانشیار گروه محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان ،ایران
 2استادیار علوم خاک ،گروه کشاورزی ،دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ،اسدآباد ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 7933/۴۰/71 :؛ تاریخ پذیرش7933/۴3/71 :

چکیده
زمینه و هدف :استتااده ب ینه از منابع آب در دسترس ،محافظت و پایش منابع آب امری ضروری و حیاتی میباشد .هدف این مطالعه
بررسی تغییرات کیای آب در دریاچه سد کالن ش ر مالیر در استان همدان در طول سال  1931-1931بوده است.
مواد و روشها :با استتااده از نرمافزار  GISو نقشتههای کاربری اراضی ،محلهای دقیق نمونه برداری در دریاچه سد انتخاب شدند.
در نمونههای گرفته شتتده از فلتتول مختل

پارامترهای  pHو  ECو غلظت Ca, Mg, Cl, SO4, PO4, NO3, TDS, TSS, DO,

یافتهها :نتایج تحقیق نشتتان داد که مطابق با رهنمون  ،WHOکدورت در اردیب شتتت ماه و هدایت الکتریکی BOD ،و  CODدر کل
زمانهای نمونهبرداری ،برای ملتارف شرب محدودیت ایجاد میکنند .میانگین غلظت  BODو  CODدر ایستگاههای ورودی آب به
ستد بیشتتر بود و از میانگین غلظت آنها در دریاچه و ایستگاههای نزدیک دیواره سد کاسته شد که دلیل اصلی این پدیده به تخلیه و
راهیابی آالیندهها در باالدستت رودخانه که ستب

افزایش میزان اکستیژنخواهی زیستت شیمیایی و اکسیژن خواهی شیمیایی میشود،

ارتباط دارد .مقدار نوترینتها )(NO3, Cl, SO4, Naدر تمامی نمونهها در محدوده غلظت مجاز تعیین شتتده توستتط  WHOقرار
داشت.
نتیجهگیری :آب در فلتتتل زمستتتتان به دلیل افزایش حجم دبی رودخانه و آب ذخیره شتتتده در پشتتتت ستتتد ،کاهش دما و کاهش
فعالیتهای کشاورزی ،از کیایت مطلوبتری برخوردار بوده است.
کلمات کلیدی :دریاچه سد؛ کیایت آب؛ اکسیژن محلول؛ غلظت کل جامدات محلول
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 TOC, COD, BOD,و کدورت و همچنین غلظت سموم کشاورزی رایج استااده شده در منطقه ،اندازهگیری شد.

بررسی مقطعی روند تغییرات کیفی آب دریاچه سد کالن مالیر

مقدمه

میگردد میتواند باعا انتقال این آلودگیها به انستتان و ستتایر

آب شتتتیرین یکی از حیتاتیترین منتتابع مورد ب رهبرداری

موجوداتی که در اکوستتیستتتم اطراف ستتدها زندگی میکنند،

انستتان و ستتایر جوامع زیستتتی استتت و اهمیت آن تا اندازهای

گردد .برخی از م مترین منابع آلوده کننده آب عبارتند از :مواد

استت که امروزه تقریباً تمامی الگوهای توسعه پایدار بر اساس

آلی ،باکتریهای کلیارم ،مواد جامد معلق ،زبالهها و فضتتوالت

موجودی و دسترسی سرزمین به منابع آب بنیان ن اده میشوند.

جامد صتتنعتی ،مواد ش تیمیایی کشتتاورزی ،آلودگی حاصتتل از

اگرچه بیش از  17درصتتتد ستتتطز کره زمین را آب فرا گرفته

آب ای زیرزمینی ،گرما و کاهش اکسیژن محلول آب . 4

استت ،ولی تن ا بخش بسیار محدودی ( 7/71درصد) از آن به

کاهش چشتتمگیر بارندگی ستتال ای اخیر و نرخ روز افزون

عنوان آب شیرین قابل استااده در دسترس بشر است که بدون

حجم آب ملترفی در کشتاورزی و صنعت با توجه به افزایش

کمترین هزینه ،قابل ب رهبرداری میباشد  . 1با ازدیاد روزافزون

جمعیت اهمیت حااظت و ب رهوری از آب ای سطحی را بیشتر

جمعیتت و در نتیجه افزایش تقاضتتتای استتتتااده از آب برای

نمایان ستتاخته استتت .نوع ملتتارف از منابع آبی ،تعیین کننده

مقاصد مختلای چون کشاورزی  ،شرب و صنعت ،لزوم توسعه

ستتتطز کیایت آن ا خواهد بود .خلتتتوصت تیات کیای آب از

ستتترمایه گذاری در بخش آب و ستتتازههای هیدرولیکی امری

مؤلاههایی استتت که ضتترورت درنظر گرفتن آن در مدیریت

اجتناب ناپذیر است  . 2احداث سد به عنوان مانع م م در برابر

منابع آب و همچنین ارزیابی ستتتالمت حوضتتتههای آبخیز و

جریتانهتای طبیعی رودختانه ،نقش تعدیلی ویژه ای در رژیم

اعمال تغییرات مدیریتی کامال ثابت شده است . 5

آبی رودخانه دارد .ستتتاخت و ب ره برداری از مخازن ستتتدها

بتا توجته به پیچیدگی عوامل تعیین کننده کیایت آب و

بتاعتا افزایش زمتان متاند آب میگردد و این عامل منجر به

کیایت آب استااده

گستتردگی شتاخ

هایی که برای توصی

میشتود ،به عبارت دیگر سد و مخزن آن باعا ایجاد تغییرات

ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی که معموال در ارتباط با

عمده کیای آب رودخانه (تغییرات مثبت یا منای) میشوند .هر

منتاستتت

بودن یک بدنه آبی برای یک کاربری خاص ارائه

چند این پدیده به خودی خود منای نبوده و بستتتته به جایگاه

میشتتوند

1

سد ،اقلیم منطقه و نوع ب ره برداری از سد میتواند نقش بسیار

استتت که برای ارزیابی این ویژگیها در ارتباط با ب داشتتت

مثبتی نیز در رونتد کیایت آبهای ستتتطحی داشتتتته باشتتتد.

انسانی ،شرایط اکولوژیکی و کاربری آب انجام میشود .هدف

فرایندهای طبیعی و فعالیتهای انسانی بر ویژگیهای فیزیکی،

از پایش ،تعیین ستریع غلظت و نوع آالیندهها و ارزیابی سریع

شتتتیمیایی و بیولوژیکی پیکرههای آبی اثر گذاشتتتته و موج

وضتتتعیت موجود پس از وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی

بروز مشتکالتی در کیایت آب ستدها میشوند  . 9سدها باعا

است.

و پایش کیایت آب فعالیت متمرکز و مستتتمری

در یک برنامه پایش کیایت آب ،دادههای مختل

کیایت

رودخانهها کاهش یابد و به مرور زمان با تجمع مواد آلوده کنند

ستتتامانه حیاتی پشتتتتیبان برای تلتتتمیم گیری در برنامههای

در پشت سدها باعا آلودگی جانداران ساکن در دریاچه سدها

مدیریت آب به حستتاب میآید .اطالعاتی که از برنامه پایش

و نیز آلودگی خاکهای اطراف ستتتدها گردد و عالوه بر این

کیایت آب به دست میآید ،میتواند کمک م می برای مدیریت

چون از آب پشتتت ستتدها برای ملتتارف گوناگون استتتااده

ب ینه منابع آبی محسوب گردد.

پشتت ستدها برسد و این موج
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میشود که تاثیر خود پاالیی

آب جمع آوری و تاست تیر میگردند .پایش کیایت آب ،یک
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تااوت کیایت آب خروجی سد در مقابل آب ورودی به مخزن

میشود ،مناس

میشوند که سرعت رودخانه کاهش یابد تا به حالت سکون در

ترین تعری

برای کیایت آب عبارت است از:

بهاره لرستانی و همکاران

سد کالن مالیر با هدف تامین ساالنه  12میلیون متر مکع
آب شرب مورد نیاز ش ر مالیر ،تامین 4میلیون متر مکع
مورد نیاز بخش کشتتاورزی 7/5 ،میلیون متر مکع
صتتنعت و تامین  5/5میلیون متر مکع

مدیریت کیایت منابع آب ،جایگاه ویژه ای دارد لذا با توجه به

آب

اهمیت موضتوع پایش کیای آب ،در این مطالعه هدف بررسی

نیاز بخش

و پایش تغییرات کیای آب در دریاچه سد کالن ش ر مالیر در

آب مورد نیاز مستتایل

استان همدان در طول سال  1931-1931بوده است.

زیستت محیطی احداث شده است .از آنجا که مدیریت تقاضا
و تتتامین آب برای کتتاربری هتتای مختل

بتتا در نظر گرفتن

محتدودیت های کمی و کیای ،شتتتناستتتایی ،کنترل و کاهش
آالیندههای آب به منظور ارتقای شاخ

مواد و روشها
تعیین محل نقاط نمونهبرداری

های کیایت منابع آب

سد کالن مالیر در  97کیلومتری جنوب ش ر مالیر (شکل

و حاظ محیط زیستت از رویکردهای مدیریت منابع آب کشور

 )1بتتا مخزنی بتته حجم  45میلیون متر مکعت

از نوع ختتاکی

محستوب میشود ،در این راستا شناسایی و پایش کیایت منابع

همگن استتتت ،که روی رودخانه کالن ،با دبی  95میلیون متر

آب از جمله مخازن ستتدها به عنوان یکی از گامهای اصتتلی

مکع

در سال احداث شده است.
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شکل  :7موقعیت سد کالن مالیر

بررسی مقطعی روند تغییرات کیفی آب دریاچه سد کالن مالیر

در تعیین محتتل نقتتاط نمونتته برداری ،م م ترین عواملی

ت یه شده از حوزه آبخیز مربوطه ،محلهای دقیق نمونه برداری

مدنظر قرار گرفتند ،شامل اهداف پایش ،کاربریهای مورد نظر

بته گونهای انتخاب شتتتد که بیشتتتترین تاثیر را در پذیرش

از آب مخزن ،تخلیته های احتمالی به مخزن از منابع آلودگی،

آالیندههای ورودی داشتته و کل محدوده ستد را پوشش دهد.

اندازه و شتتتکل مخزن و محل ورود رودخانه منت ی به مخزن

نمونته برداری در  5نوبتت در متاه تای اردیب شتتتت ،خرداد،

بوده استتت .از آنجا که هدف ،تعیین میانگین غلظت آالیندهها

شتت ریور ،م ر و ب من ستتال  1931صتتورت گرفت .قابل ذکر

در مخزن ستتد بود ،برای انتخاب تعداد و نقاط ایستتتگاهها از

استت تاریخهای مذکور عمدتا بر مبنای تغییرات فلتتلی تعیین

روش نمونه تلتتادفی ستتاده ،استتتااده گردید  . 1اما علی رغم

گردیده است.

انتخاب محدوده ایستتتگاه پایش ،نقاط ن ایی نمونه برداری یا

شکل ( )2محل نقاط نمونه برداری نمونههای آب را نشان

اندازه گیری ،پس از بازدید محل و انجام بررستتیهای اولیه و

میدهد .با توجه به نقشتته آماده شتتده مجموعا  13نقطه نمونه

گردید.

برداری تعیین گردیده است .نمونه شماره  13نقطه ورودی آب

حتی در برخی موارد انتدازه گیری های میدانی ،تعیین

همچنین با توجه به مطالعات انجام شده و اطالعات گردآوری

به مخزن سد میباشد.

شتده ،با استتااده از نرم افزار  GISو نقشههای کاربری اراضی
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بهاره لرستانی و همکاران

شکل  :2نقشه پراکنش نقاط نمونه برداری
جدول  :7روشهای استاندارد استااده شده در آماده سازی و آنالیز نمونه

رایج در منطقه اندازه گیری شد  . 3 ,0نمونه در مدت زمان انجام

ها

آزمایشتات در دمای  4درجه سانتی گراد ،در یخچال نگ داری

پارامتر

Standard methods for the
examination of water and
)waste water (APHA, 2005

نمونه برداری

1717

دمای آب

2557

هدایت الکتریکی

2517

پی اچ

4577 -H

اکسیژن محلول

4577 -O

کدورت

2197

اکسیژن خواهی بیوشیمیایی

5217

اکسیژن خواهی شیمیایی

5227

میشتدند .جدول  1شیوه روشهای استاندارد استااده شده در
آماده سازی و آنالیز نمونهها را نشان میدهد.
روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
پردازش آمتاری نتتایج با استتتتااده از ویرایش  27نرمافزار
 SPSSانجام شتتتد .بدینصتتتورت که از آزمون کولموگروف-
استمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها ،از آزمون تی تک
نمونهای برای مقایستته میانگین غلظت عناصتتر مورد مطالعه با
Repeated measures

غلظت آنیون ا

4577 -X

استتتتتانتداردهای بینالمللی ،از آزمون

غلظت کاتیون ا

9577 -X

 Anovaبرای مقایسه میانگین پارامترها با زمان و از آزمونهای

9797 -9111

تحلیتل واریتانس یتکطرفتته (آزمون چنتتددامنتتهای دانکن) و

غلظت عناصر سنگین
سختی کل
غلظت سموم کشاورزی

2947
)0701(EPA

همبستتتتگی پیرستتتون نیز به ترتی

برای بررست تی معنیداری

اختالف بین نمونتههتا در زمتانهای مختل

و از طرفی تعیین

نمونه برداری
نمونه برداری آب در ستتتاعت 17-1صتتتبز انجام شتتتد .
نمونهها در  9تکرار برداشت شدند  . 1نمونهها پس از برداشت
به ظروف مخلوص (با حجم یک لیتر) انتقال داده شدند و در
محیط تاریک و مجاور یخ به آزمایشتتگاه منتقل شتتدند .اندازه
گیری دمای آب ،هدایت الکتریکی ) ،(ECپی اچ ) ،(pHاکسیژن
محلول ) (DOو کتل مواد جتامتد محلول) (TDSدر محل و با
استتتااده از دستتتگاه قابل حمل  Multi- Parameterانجام شتتد.
سپس نمونهها به آزمایشگاه منتقل شدند و بالفاصله پارامترهای
کدورت ،BOD, COD ،غلظت آنیون

هایNO3-, PO43-, SO42-

 , Cl-, HCO3-, CO32-و کاتیون ای  Mg2+, Ca2+, K+, Na+و

شتناخت آب از نظر کیایت ،کمیت و چگونگی حلول آن
قدمی استتاس تی در ج ت ب ینه ستتازی ملتترف استتت .عمده
فعتالیتت هتای پتایش کیایتت آب در ج ت تأمین آب برای
ملتارف کشتاورزی ،شرب و یا صنعت میباشد که هرکدام به
لحاظ کیای باید دارای ویژگی ا و معیارهای مشخ

باشند . 17

نتایج آنالیز آزمایشات نمونههای آب به تاکیک  5ماه نمونه
برداری انجام شده در جداول  2و  9آورده شده است.
جتتدول  ،4غلظتتت مجتتاز برخی پتتارامترهتتای فیزیکی و
شتتتیمیایی در آب آشتتتامیدنی و کشتتتاورزی مطابق با برخی
استانداردهای ملی و بین المللی را بیان میکند.
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سختی کل و همچنین غلظت سموم کشاورزی

یافتهها

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-09

همبستگی بین پارامترها استااده شده است.

بررسی مقطعی روند تغییرات کیفی آب دریاچه سد کالن مالیر

جدول  :2نتایج آنالیز برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نمونههای آب در زمانهای مختل
دما

dS/m

mg/l

NTU

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

میانگین

24/15

0/99

7/42

117/21

9/15

1/14

27/1

3/12

273/21

ماکزیمم

20/17

0/57

7/45

130/7

1/17

11/31

90/4

15/5

912/7

مینیمم

10/17

0/21

7/47

190/7

1/47

1/72

3/12

9/0

154/2

انحراف معیار

2/5

7/75

7/71

11/3

1/1

1/70

1/0

9/1

45/1

میانگین

25/02

1/31

7/55

112/11

4/50

1/93

15/21

1/21

215/45

31/9/13

ماکزیمم

20/1

0/41

7/15

270/7

1/1

3/70

27/1

3/9

923/9

مینیمم

21/1

1/91

7/41

193/7

9/2

1/55

11/2

5/1

143/1

انحراف معیار

2/79

7/91

7/73

27/7

1/70

7/50

2/4

1/2

52/4

میانگین

27/30

0/91

7/94

145/04

5/19

5/11

21/11

11/04

131/09

ماکزیمم

24/97

0/41

7/50

217/7

0/1

5/3

93/7

11/7

974/4

31/1/29

مینیمم

13/1

0/72

7/25

175/7

9/3

5/13

13/7

1/7

154/2

انحراف معیار

1/4

7/14

7/17

97/0

1/1

7/13

5/2

9/1

51/9

میانگین

13/11

0/93

7/94

145/91

12/53

5/11

25/35

12/53

133/14

31/1/11

ماکزیمم

21/1

0/41

7/1

217/7

13/2

5/3

93/7

13/2

920/7

مینیمم

10/2

0/13

7/24

171/7

9/3

5/45

17/7

9/3

150/4

انحراف معیار

7/35

7/71

7/11

97/2

1/1

7/11

1/2

9/3

53/1

میانگین

14/21

1/11

7/94

211/59

9/45

17/7

17/7

4/31

274/59

31/11/27

ماکزیمم

11/3

1/35

7/93

291/7

4/1

11/43

14/7

0/0

213/7

مینیمم

12/1

1/12

7/9

131/7

1/1

3/72

1/7

2/7

105/7

انحراف معیار

1/4

7/70

7/72

17/1

7/11

7/15

1/3

1/3

11/71

pH

°C

جدول  :9نتایج آنالیز غلظت کاتیون ا و آنیون ای نمونههای آب در زمانهای مختل

میانگین

21/9

1/4

10/1

11/1

9/1

50/1

7/50

5/3

19/2

90/1

ماکزیمم

23/1

1/1

23/1

03/1

5/0

01/5

7/37

1/1

01/1

43/9

مینیمم

22/1

1/7

15/1

11/1

7/3

94/1

7/27

9/4

92/1

20/4

انحراف معیار

1/1

7/41

2 /3

3/9

1/41

19/3

7/79

1/9

19/0

1/4

میانگین

21/5

1/5

10/3

14/1

1/5

50/1

7/41

5/1

14/9

93/7

31/9/13

ماکزیمم

23/2

1/4

20/2

13/1

9/5

17/1

7/09

1/3

01/9

53/1

مینیمم

22/2

4/9

15/1

11/2

7/7

45/1

7/17

9/3

45/1

29/4

انحراف معیار

1/1

7/11

2 /5

9/3

1/2

1/1

7/72

1/1

17/1

3/4
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Na
mg/l

K
mg/l

Mg
mg/l

Ca
mg/l

CO3
mg/l

HCO3
mg/l

PO4
mg/l

NO3
mg/l

SO4
mg/l

Cl
mg/l

تاریخ نمونه برداری
31/2/21

نمونه برداری

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-09

EC

سختی کل

کدورت

DO

COD

BOD

TDS

تاریخ نمونه برداری
31/2/21

نمونه برداری

بهاره لرستانی و همکاران

31/1/29

31/1/11

31/11/27

میانگین

25/4

5/1

22/1

51/2

9/3

17/3

7/41

5/4

12/4

13/2

ماکزیمم

20/4

1/0

93/1

10/0

1/1

11/9

7/51

1/9

07/9

31/7

مینیمم

21/5

4/2

11/1

92/1

1/4

94/1

7/92

4/4

40/2

11/2

انحراف معیار

2/1

7/19

1 /4

17/0

1/2

17/1

7/75

7/19

0/5

1/1

میانگین

21/9

5/1

29/1

57/9

9/9

51/1

7/45

5/4

93/0

11/2

ماکزیمم

23/1

1/1

1 /1

14/9

5/1

17/4

7/51

1/3

54/1

01/5

مینیمم

21/0

9/2

9 /2

11/1

1/1

45/9

7/95

4/7

20/1

45/2

انحراف معیار

2/9

7/1

1 /1

3/74

1/9

5/2

7/75

7/14

0/4

19/1

میانگین

21/5

1/4

99/2

13/3

7/7

51/9

7/94

5/1

11/3

17/9

ماکزیمم

91/2

1/1

44/0

31/2

7/7

15/4

7/31

5/3

13/1

03/5

مینیمم

24/2

1/7

27/0

40/3

7/7

45/9

7/72

4/2

41/1

51/2

انحراف معیار

1/1

7/41

5/11

19/4

7/7

1/1

7/91

1/2

0/1

0/1

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

USEPA (United
State
Environmental
Protection
)Agency

)TDS (mg/l

577

)DO (mg/l

سازمان حفاظت
محیط ریست ایران

FAO (Food and
Drug
)Administration

157

457

(استاندارد )1501

7/25
1/5-0/5
<5

≤5

)BOD (mg/lدر یک دوره  5روزه
)COD (mg/lدر یک دوره  5روزه

7

)Turbidity (NTU

)NO3 (mg/l

(استاندارد )1501
457

1/5-0

1 -3

1-0/5
1/5
5

7

5

5

17

17

5
57

)SO4 (mg/l

45

577

)Na (mg/l

277

)Cl (mg/l

257

نتتایج مقتایستتته میتانگین پتارامترهای مختل
شتتیمیایی در نمونهها در زمانهای مختل

WHO

محیط ریست ایران

2/25
1/5-3

>9

سازمان حفاظت

فیزیکی و

به تاکیک  5مرحله

نمونه برداری انجام شتده ،به طور خالصته در شکل ( )4نشان
شده است.

شتده است و نتایج مقایسه میانگین غلظت کاتیون ا و آنیون ای

نمونته برداری را بیان

موجود در نمونتههتا در زمانهای مختل

نمونتههتای آب در زمتان هتای مختل

میکند .همانطور که مشاهده میشود در تمامی نمونهها غلطت
مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،0پاییز 011 ♦ 0911
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نمونه برداری انجام شتده ،به طور خالصته در شکل ( )9نشان

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

به تاکیک  5مرحله
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)EC (dS/m
pH

WHO (World
Health
)Organization

حد مجاز در آب آبیاری

بررسی مقطعی روند تغییرات کیفی آب دریاچه سد کالن مالیر

از حد تشخی

کمتر بوده است.

شکل  :9مقایسه میانگین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده نمونههای آب در زمانهای مختل

(پارامترهای  DO ،COD ،BOD ،TDSو سختی

کل بر اساس میلی گرم بر لیتر ،کدورت بر اساس EC ،NTUبر اساس دسی زیمنس بر متر و دما بر اساس درجه سانتی گراد بیان شده اند)
] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOI: 10.52547/jehe.8.1.99
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بهاره لرستانی و همکاران

شکل  :۰مقایسه میانگین کاتیونها و آنیونهای اندازه گیری شده (میلی گرم بر لیتر) در نمونههای آب در زمانهای مختل

جدول ( )1ضتتری

جدول  :5میانگین غلظت ستتموم شتتیمیایی رایج در منطقه در نمونههای

همبستتتگی بین پارامترهای فیزیکی و

آب در زمانهای مختل

شتتیمیایی نمونههای آب را نشتتان میدهد .به منظور بررستتی

دیازینون

فوزالن

دلتامترین

31/2/21

N.D

mg/l
N.D

*N.D

31/9/13

N.D

N.D

N.D

31/1/29

N.D

N.D

N.D

31/1/11

N.D

N.D

N.D

31/11/27

N.D

N.D

N.D

تاریخ نمونه برداری

ارتبتاط پتارامترهتا با یکدیگر میانگین دادههای هر نقطه نمونه
برداری در ماههای مختل

نمونه برداری

بدست آمده است.

* Not detected

جدول  :1ضرای
Ca2+

1
**5/6

-7/71
-7/7

7/19
*-7/45
-7/72
-7/24

2-

CO3

1
-7/19
7/21
7/13
7/14
7/20
7/11
7/21
7/90
-7/74
7/7
7/29

-

3-

HCO3

PO4

1
-7/21
7/11
-7/72
7/10
7/11
-7/1

1
7/14
7/10
7/41
7/25
-7/71
*-7/40
7/95

-7/71

*5/02

-7/73

7/44
7/2
-7/91
-7/9
-7/12

-7/71
-7/99
-7/74

7/71

-

-

2-

NO3

SO4

Cl

EC

1
7/91
7/2
7/11
**7/14
**7/11
7/99
7/70
**7/05

1
7/4
7/21
7/14
7/70
7/92
7/41
7/91
7/1
7/21

1
-7/21
-7/25
7/11
-7/14
-7/13
-7/23
-7/99
7/20
-7/49
-7/20

7/11
-7/72
7/14
**-7/15
-7/71
7/71

7/94
7/91
7/1
-7/15
-7/92
7/91

7/10
7/9
7/71
7/71
-7/10
-7/13

TDS
TDS

1
-7/23
7/9
**7/01
7/21
-7/71
7/2
**7/12
**7/09
7/91
7/21
**5/75

1
*5/79

EC

-7/25

Cl-

7/94
**7/04
7/24
-7/1
7/11
**7/14
**7/02
7/91
7/24
**5/71

SO42-

7/19
-7/7
7/19
**-7/53
7/73
-7/2

7/11
7/72
7/10
*-7/51
7/72
-7/2

-

NO3

3-

PO4

HCO3CO32Ca2+
Mg2+
K+
Na+
Hard
BOD
COD
DO
Turbid
pH
Temp

ادامه جدول :1
Temp
Temp

pH
pH

Turbid
Turbid

DO
DO

1

1
**7/0

1
7/79
-7/75

Na
Na+

K
K+

Mg
Mg2+

1

1
7/21

7/21
-7/90
-7/95

7/99
7/15
7/25

1
7/91
7/92
**5/8
7/7
-7/1

TDS
EC
ClSO42NO3PO43HCO3CO32Ca2+
Mg2+
K+
+

Na

Hard
BOD
COD
DO
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COD
COD

BOD
BOD

Hard
Hard

+

+

2+
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7/75
7/9
**5/9

همبستگی پیرسون برای پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نمونههای آب دریاچه سد (میانگین نقاط نمونه برداری در ماههای مختل )

بررسی مقطعی روند تغییرات کیفی آب دریاچه سد کالن مالیر
1
-7/24
7/72

1
7/74

1

-7/1

-7/22

7/72
*-7/52

-7/71
-7/92

7/74
7/73
7/91

7/24
*-7/57
7/71

7/93
-7/41
7/7

7/12
-7/1
-7/74

Turbid
pH
Temp

بحث

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

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نمونههای آب

ناشتتی از کاهش قابلیت انحالل اکستتیژن به دلیل افزایش دمای

بتا توجه به نتایج جدول  ،2میانگین اکستتتیژن محلول در

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

ماههای اردیب شتتتت ،خرداد ،شتتت ریور ،م ر و ب من در نقاط

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

 5/11 ،5/11 ،1/93 ،1/14و  17میلی

مورد

مورد مطتالعته به ترتی

بوی آن و همچنین حیتات آبزیان در مطالعات مختل

گرم در لیتر بوده استتت .تااوت معنی داری در میزان اکستتیژن

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

نمونه برداری مشتاهده شد

حاضتتر مبنی بر تغییرات مکانی و زمانی غلظت اکستتیژن در

محلول و  BODبین مراحل مختل

( .)P >7/75ستطز اکستیژن محلول میزان ستالمت اکوسیستم

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

آبی را نشتتان میدهد .در ستتیستتتم ای آبی به کمترین مقدار

بدستتت آمده

مشتخلی اکسیژن محلول نیاز هست .منابع تولیدکننده اکسیژن

ستتد زاینده رود و  11بر روی دریاچه ستتام

14

بر روی تاالب چغاخور،

15

بر روی دریاچه
حاجی ،مطابقت

محلول شتتتامتل هواگیری از اتمستتتار و تولید اکستتتیژن از

دارد .هم چنین در مطالعه ای

نورخاستت و منابع ملترف کننده اکسیژن نیز مواد نیتروژنی و

نشتان داد که بیشترین غلظت اکسیژن محلول در فلل بارانی و

کربنی ،نیاز اکستتیژن رستتوبات و تناس توستتط گیاهان آبزی

کمترین مقدار آن در فلل تابستان مشاهده شد.

11

روی توده آب ای ش رشیموگا

را نشان داد که میتواند ناشی از افزایش قابلیت انحالل اکسیژن

طبیعی است  . 10تاثیر اکسیژن بر کیایت آب از جمله رنگ ،مزه

به دلیل کاهش دمای آب و هم چنین کاهش فعالیت ای حیاتی

و بوی آن و همچنین حیات آبزیان در مطالعات مختل

مورد

(تناس و تجزیه مواد آلی) باشتتتد .کمترین میانگین اکست تیژن

تاکید قرار گرفته است  . 19تحقیق مشاب ی بر روی رودخانه دز

محلول در شت ریور ماه مشتاهده شده که مقدار آن  5/11میلی

انجام گرفت و شتتاخ

های کیای آب اندازه گیری شتتد .نتایج

گرم در لیتر بوده استت و با توجه به استانداردهای موجود این

به دستت آمده از آن نشان داد بیشترین اکسیژن محلول آب 3/0

مقدار اکستتتیژن محلول محدودیتی برای زندگی ماهیها ایجاد

میلی گرم بر لیتر در ایستگاه دریاچه سد کرخه ،در فلل ب ار و

نمی کند .همچنین ستتازمان حااظت محیط زیستتت ایران حد

کمترین میزان آن  4میلی گرم بر لیتر در ایستتتتگاه خروجی

مجاز اکستیژن محلول را  5میلی گرم در لیتر اعالم کرده استتت

نیروگاه در فلتل تابستتان بوده استت .بیشتترین میزان اکسیژن

(جتدول  .)4بر استتتاس جتدول ( )4کیایت آب از نظر میزان

خواهی بیوشتیمیایی آب  3میلی گرم بر لیتر در ایستگاه دریاچه

اکستتیژن محلول ،با توجه به استتتانداردهای موجود ،برای آب

سد کرخه ،در فلل تابستان و کمترین میزان آن  1میلی گرم بر

داده شد و همچنین

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

ستتتازمتان ملی استتتتتاندارد ایران کیایت آب را برای آبهای

میتانگین ( BODجدول  )2در آخرین ماه نمونه برداری (ب من

شترب و آب ستطحی مناست
سطحی و کشاورزی مناس

تشتخی
میداند.

ماه) بیانگر کاهش فعالیتهای حیاتی است.
12

در بررستتتی کیایت

هتدایتت الکتریکی ) ،(ECبه تن ایی دخالتی در ستتتالمت

آب دریاچه سد زاینده رود نشان داد که میزان اکسیژن محلول

انستانها و آبزیان ندارد ولی چون اندازه گیری آن آسان است،
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نتایج مطالعات خلجی و همکاران
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میباشتد  . 11میزان اکستیژن محلول در ب من ماه ،بیشترین مقدار

کاهش اکسیژن در اکوسیستمهای آبی در ماههای گرم سال

بهاره لرستانی و همکاران

میتواند به عنوان شتاخلی برای نمایش سایر مشکالت کیای

فستااتها و نیتراتهای کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،پتاسیم ،آهن و

بکار گرفته شتتتود .اگر هدایت الکتریکی آب شتتت ری به طور

مقتدار کمی از مواد آلی استتتت .حد مجاز  TDSدر آب های

ناگ انی افزایش یابد ،نشانگر آن است که یک منبع حل شونده

آشتتامیدنی طبق استتتاندارد  USEPAو ستتازمان حااظت محیط

در آن ناحیه وجود دارد .بنابراین اندازه گیری  ECمیتواند راه

زیست ایران به ترتی

 577و  157میلی گرم در لیتر بیان شده

ستتتریعی برای کنترل مستتتائل کیای آب باشتتتد .تمام آبهای

استت (جدول  .)4میانگین  TDSاندازه گیری شتتده در ماههای

طبیعی بته خاطر هوازدگی و حل شتتتدن ستتتنگ و خاکهای

مختل

از این حد پایین تر بوده است (جدول  ،)2لذا آب سد

اطراف دارای ذرات جامد هستتتتند .غلظت جامدات معلق در

کتالن متالیر از نظر میزان امالح محلول محتتدودیتی برای

فلتل ب ار نسبت به فلول دیگر بعلت وجود جریانات فللی

ملارف آشامیدنی ندارد.

و ستتیالبی و جنس خاک منطقه بیشتتتر استتت .در تحقیقی در

در فلتتتل ب تار بتا افزایش مقتدار آلودگی مقتدار هدایت

دریاچه زایری نیجر نشتتان داده شتتد که در بستتیاری از نواحی

الکتریکی افزایش مییابد که این افزایش در ورودی ناشتتی از

است

ورود فاضالب و رواناب سطحی حاصل از ذوب شدن برفها

ولی میتوان با کنترل فعالیت ای کشتتاورزی و جنگل زدایی آنرا

در مناطق اطراف و شتتستتتشتتوی خاکهای حاوی ستتموم

ب بود بخشید . 27

کشتتاورزی با باران و ورودشتتان به دریاچه میباشتتد که عاملی

بعلت کدورت زیاد ،آب دارای شتاخ

میزان  ECدر زمتتان هتتای مختل

کیای نامناست

نمونتته برداری دارای

برافزایش کل مواد جامد محلول و هدایت الکتریکی میباش تد.

اختالف معنی دار ( )P >7/75بود .اهمیت هدایت الکتریکی

در اواخر خرداد با کاهش رواناب ستتطحی و آب ورودی به

به دلیل محتوای یونهای مثبت بوده که اثرات زیادی روی طعم

دریاچه و نزدیک شتدن به فلتل برداشت آب برای کشاورزی

و مزه آب و میزان مقبولیت آن برای نوش تیدن دارد  . 21احتماال

کاهش مقدار هر دو پارامتر مشاهده میگردد (جدول .)2

میکند .ولی در بقیه فلول تغییرات خاصی ندارد .عدم تااوت

کیای آب رودخانههای کشتتور ( )1905در محدوده  1/5تا 3/5

این موضوع را

قرار دارد .این فتاکتور تحت تاثیر عوامل مختلای نظیر میزان

نشان میدهد (جدول  .)2هدایت الکتریکی ،نتیجه غیر مستقیم

مواد معلق ،مواد کلوئیدی ،مواد آلی ،وجود آنیونهای هالوژنه

میزان نمکهای حل شتتده استتت ،به طوری که میزان باالی آن

و راهیابی روانابهای کشتتاورزی و  ...در آب قرار میگیرد .با

میتواند ناشتتی از اثر عوامل جوی طبیعی ،ستتنگهای رستتوبی

توجته به دادههای جدول ( )2روند تغییرات میانگین  pHآب

معین و یا منابع انستتانی مثل صتتنعت یا پستتابهای حاصتتل از

در ایستتتگاههای نمونه برداری در ماههای شتت ریور و م ر به

فعالیتهای انستانی باشد .مطابق با استاندارد  WHOحد مجاز

دلیل راهیابی روانابهای کشتتتاورزی به رودخانه و در نتیجه

 ECدر آبهای آشامیدنی  7/25دسی زیمنس بر متر بیان شده

ورود آالیندههایی با پایه استتیدی (هوموس) روند کاهشتتی را

استتت ،که با توجه به نتایج بدستتت آمده  ECآب ستتد کالن از

نشتتان میدهد pH .آب دریاچه ستتد کالن در ستتایر ماههای

این نظر دارای محدودیت میباشتتتد و قبل از استتتتااده نیاز به

مطالعه و در تمامی نقاط و مراحل نمونه برداری در محدوده

تلتایه و فیلتراستیون دارد TDS .بیشتر در برگیرنده نمکهای

قلیایی ( )1/0-91/57قرار داشتتتت pH .آب نقش تعیین کننده

غیر آلی مانند کربنات ها ،بی کربنات ها ،کلریدها ،سولاات ها،

ای در ستتالمت و قابلیت باروری آب داشتتته و به عنوان یک

معنی دار بین میانگین  TDSدر ماههای مختل
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گذاشتتته و  ECدر ب ار بعلت ستتیستتتم الیه بندی دمایی تغییر

برداری استتت و غالباً مقادیر ب ینه آن مطابق با استتتانداردهای
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جریانات رستتوبی در دریاچه ستتد کالن مالیر بر کیایت آب اثر

 pHیکی از پتارامترهتای م م کیای آب از دیتدگاه ب ره

بررسی مقطعی روند تغییرات کیفی آب دریاچه سد کالن مالیر

پارامتر بسیار م م در ارزیابی کیایت آب ایاای نقش میکند . 22

فلتل کمباران اشتاره نمود که سب

در مورد  ،pHرنج حد مجاز در آب ای آشامیدنی طبق استاندارد

جامد معلق و رستوبات در آب میشود که به دنبال آن افزایش

 WHOو ستتتازمتان حاتاظت محیط زیستتتت ایران به ترتی

کدورت آب را شاهد هستیم . 24

 1/5-0/5و  1/5-3بیان شتتتده استتتت (جدول  .)4از آنجا که
میانگین  pHاندازه گیری شده در ماههای مختل

در رنج مجاز

 pHآبهای آشامیدنی قرار دارد (جدول  ،)2لذا آب سد کالن

محستتنی بندپی و همکاران
آبی را از  0ایستتگاه منتخ
هراز و در نقتاط مختل

افزایش میزان غلظت مواد

25

در مطالعه خود نمونههای

که در قسمتهای کلیدی رودخانه
واقع شتتتده ،جمع آوری کردند و

مالیر از نظر میزان  pHمحدودیتی برای ملتتتارف آشتتتامیدنی

پارامترهای مختل

ندارد.

ب ار آنالیز نمودند و آثار فاضتالبهای صتنعتی ،ش ری ،مزارع

میزان  pHدر تودههای آبی مختل

کیایت آب را در طی فلتتل ای زمستتتان و

ناشتی از خلتوصیات

پرورش ماهی و هرزآب کشتتاورزی را بر کیایت آب رودخانه

زمین شتتتناستتتی و هیدرولوژی حوزههای آبخیز ،ورود مواد

هراز بررستتی کردند .نتایج در این رودخانه کدورت زیادی را

pH

در نقاط میان دست و پایین دست نشان داد و غلظت  BODدر

یک پارامتر بس تیار م م در ارزیابی کیایت آب برای کاربریهای

فلل خشک بیش تر بود .در مطالعه ای نمونه برداری در طی 1

استتت  . 29به دلیل تحت تاثیر قرار دادن بستتیاری از

انجام

اسیدی و میزان حاصلخیزی دریاچهها است .از سوی دیگر
مختل

ماه ( 9ماه کم آبی و  9ماه پرآبی) و از  1ایستتتگاه منتخ

فرایندهای شت تیمیایی و بیولوژیکی در پیکرههای آبی یکی از

گرفت و پارامترهای کیای شتامل دما ،اکسیژن محلول ،اکسیژن

پارامترهای حیاتی در هر اکوستتیستتتم آبی استتت .این عامل

مورد نیتاز بیولوژیکی ،pH ،نیترات ،فستتتاات ،کل جامدات

همچنین در همه فرایندهای مرتبط با ت یه و تلتتایه آب مورد

محلول و کدورت در طول رودخانه بررسی گردید .نتایج نشان

نیاز انسان موثر میباشد . 2

داد که میزان همه پارامترها در طول مستتیر رودخانه به غیر از

پراکنتتدگی نور توستتتط مواد معلق در آب استتتتت و جز

افزایش پیدا کرده است که حاکی از ورود آالیندههای گوناگون

پیراستتنجههای کیای آب محستتوب میشتتود .نتایج مقایستته

مانند پسابهای استخرهای پرورش ماهی ،فاضالبهای تخلیه

میانگین کدورت در نقاط نمونهبرداری (جدول  )2با استاندارها

شتده توسط مراکز تاریحی ،رستوران ها ،کافههای سنتی و هم

(جدول  )4نشان میدهد که کیایت آب در ماههای اردیب شت،

چنین واردشدن کودهای شیمیایی به رودخانه میباشد . 21

خرداد و ب من با توجه به استانداردهای سازمان ملی استاندارد
ایران و  EPAبرای شرب مناس

است و در ماههای ش ریور و

م ر در محدوده خارج از استتاندارد این دو ستتازمان قرار دارد.
احتماال این موضوع به کاهش میزان بارندگی در ماههای مذکور
ارتبتاط دارد .بتهگونتهای کته میانگین کدورت آب در فلتتتل
کمباران بیشتتر از فلتل پرباران است .این مسئله مطابقت دارد
با یافتههای پژوهشتتتی لشتتتکریپور و همکارانش و همچنین
میتوان به پایین بودن میزان بارندگی و کاهش ستتتطز آب در
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مواد مغذی مانند فستاات و نیتروژن برای رشد جلبکها و
دیگر گیاهان ضتروری هستتند .زندگی آبزیان به عمل فتوسنتز
آنها وابستتتته استتتت ،که اغل

در عمق کمی از ستتتطز آب

صتورت میگیرد .غلظتهای اضافی مواد مغذی میتواند رشد
جلبتکهتا و گیتاهان آبزی را بیش از حد تحریک کند .تناس
باکتریها و تجزیه مواد آلی ملتتترف اکستتتیژن محلول را باال
میبرد ،در نتیجته متاهیها از اکستتتیژن موجود در آب محروم
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مطتالعهی قندهاری ،آن ا عنوان کردند که در توجیه این مطل

غلظت کاتیونها و آنیونهای محلول
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کتتدورت معیتاری برای ستتتنجش میزان جتتذب نور و یتا

پارامترهای  pHو  DOاز باالدستتت به ستتمت پایین دستتت

بهاره لرستانی و همکاران

میشتتوند .کودهای شتیمیایی ،تخلیه پستتاب ستیستتتم تلتتایه،

نزدیکترین موقعیت را نستبت به ورودی رودخانه به سد دارند

فضتتوالت ناش تی از حیوانات اهلی و مزرعه ای منابعی متداول

دلیلی بر این واقعیت است .در تایید این نظر نتایج مطالعهای در

برای افزایش مواد مغتتذی در آب تتای ستتتطحی هستتتتنتتد .در

دریاچه مانچار پاکستتتان نشتتان داد که میزان نیترات ،نیتریت،

اکوس تیستتتمهای آبی چون مقدار فستتار از دیگر عناصتتر کمتر

فستتتاات وآمونیوم تحت تاثیر ناوذ فاضتتتالبهای خانگی و

استتت ،محدود کننده رشتتد فراوان گیاهان بوده و ن ایتا باعا

کودهای ملترف شتده در بخش کشاورزی است  . 91همچنین

کاهش میزان  DOمیشود.

نتتتتایتج مشتتتتاب ی در پژوهشتتتی کتته توستتتط پرهتتام و

فستتتار م م ترین متاده مغتذی برای تولیدات اولیه در

همکتاران

92
99

برروی دریاچه ستتتد کرخه و ستتتمرقندی و

بر روی دریاچه ستتد اکباتان شتت رستتتان همدان،

اکوستتیستتتمهای آبی استتت ،بنابراین غلظت فستتار در آبها

همکاران

اهمیت ویژه دارد  . 21از نظر اکولوژیکی فستتار یک عامل م م

انجام گرفت ارائه شده است.

در چرخه بیوژئوشتیمیایی استت و هر چه قدر میزان فسار در

مطتالعات محمدی و همکاران با هدف بررستتتی غلظت

یک توده آبی بیشتتتر باشتتد ،تمایل بیشتتتری برای افزایش بار

نیتریت و نیترات در آب آشتتتامیدنی مناطق تحت پوشتتتش

تروفیکی و یوتریایکاستتتیون وجود دارد  . 20نیترات باالترین

دانشتگاه علوم پزشتکی ش ید ب شتی در استان ت ران ،نیز ثابت

فرم اکسیده نیتروژن در حوضه آبی دریاچه بوده و مقادیر آن به

کرد کته افزایش یون های نیتریت و نیترات تحت تاثیر ورود

بیش از  7/2میلی گرم در لیتر منجر به افزایش رشتتتد آلگها

فاضتتالبهای خانگی و صتتنعتی به صتتورت خام به منابع آبی

شتده و شرایط را برای فراغنی شدن محیط م یا میسازد  . 23با

استت  . 94در مطالعه ای

توجه به جدول ( )9بیشتترین مقدار میانگین فساات و نیترات

نشتتان دادکه نیترات به عنوان ماده مغذی اصتتلی برای رشتتد

 7/50و  5/33میلی گرم در لیتر در اردیب شتتتت ماه و کمترین

جلبک ا و فیتوپالنکتون ا محستتوب میشتتود و غلظت آن تحت

مقتتدار آن  7/94و  5/73میلی گرم در لیتر و در ب من متتاه

تاثیر شتتکوفایی پالنکتون ا قرار دارد .ثابت شتتده استتت که

مشاهده شده است ،که این نتایج با پژوهش مشابهای که توسط

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

که برروی روند بروز تغذیه گرایی در

تولید غذا ،کشتتتاورزی ،فاضتتتالبهای صتتتنعتی و خانگی

دریاچه سد مخزنی اکباتان انجام گرفت مشابه

میباشد.

در فلل ب ار به علت وسعت زمینهای کشاورزی ،استااده

میباشتد.کاهش نیترات در نیمه دوم ب ار و فلل تابستان نشان
دهنده همین واقعیت استتتت .نتایج نلتتتراا زاده ستتتاروی و
91

برگشتتتی از زمین ها ،فضتتوالت انستتانی و حیوانی و صتتنعتی

آزاد ستتتنندج ،منشتتتا آنتروپوژنیک دارد و ناشتتتی از ترکیبات

افزایش غلظت این یونها در آب میگردد .نتایج مقایسه

فستتتاردار کودها ،ستتتموم کشتتتاورزی فستتتاره ،پستتتاب ها،

میانگین دادهها نشتتتان داد فاکتورهای فستتتاات و نیترات در

فاضتالبهای صتنعتی و ش ری و رواناب کشاورزی میباشد.

نمونه برداری اختالف معنی داری داشتتتتند

میزان نیتروژن در آبهای آشامیدنی م م است زیرا افزایش آن

( .)P>7/75بتا توجته به نوع فعالیتهای انستتتانی در اطراف

رابطه مستتتقیم با ستتندرم  blue-babyدر بچهها دارد .در ستتال

رودخانه بنظر میرستد ناوذ پسابهای کشاورزی مزارع اطراف

 EPA ،1301غلظت استتاندارد نیترات در آب آشامیدنی را 17

در ناحیه باال دستتت یکی از منابع تامین کننده نیترات دریاچه

میلی گرم در لیتر گزارش کرده استت .بر اساس استانداردهای

استتتتت .بتتاالتر بودن میزان نیترات در نقتتاط  10و  13کتته

کیای آب رودخانه ها (جدول ،)4میزان نیترات آب در تمامی

زمانهای مختل
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از کودهای نیتراته و فستتتااته و ورود پستتتابهای آبهای

همکاران

سب

نشتاان داد که غلظت فستار در دریاچه پشت سد
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روی دریاچه آنستینت هندوستان

بررسی مقطعی روند تغییرات کیفی آب دریاچه سد کالن مالیر

ماههای نمونه برداری در حد استتتاندارد میباشتتد .با توجه به

مخزن ستد کمتر از حد مجاز بوده است و همچنین با توجه به

(NO3, Cl, SO4,

 pHقلیتایی آب احتمتال تجزیته آن وجود دارد  . 90با تکیه بر

)Naدر تمتامی نقاط نمونه برداری در محدوده غلظت مجاز

پتایین بودن نیمه عمر آفت کشها ( 2تا  4هاته) انتظار میرود

تعیین شده توسط  WHOاست (جدول  )4و هیچگونه آلودگی

کته این آفتت کش هتا پس از متدت کوتاهی در محیط تجزیه

مربوط به این ترکیبات مشاهده نگردید.

شتتوند .جذب آفت کشها توستتط رستتوبات و مواد معلق در

آزمایشتتت ای انجام گرفته مقدار نوترینتها

محیط هتتای آبی میتوانتتد نقش م می در پتتای تداری آن تتا و
جلوگیری از تجزیه شتدن در آب داشتته باشد و نبود رسوبات

سموم و حشرهکشها
با بررسیهای انجام شده ،از میان حشره کش ها ،دیازینون،

باعا تجزیه سریع آفت کشها در محیطهای آبی

میشوند . 93

بودن در مزارع مالیر

آفت کشها در  pHقلیایی ستتریع تر تجزیه میشتتود . 91

در باالدست سد کالن ،کاربرد بیشتری داشتند .نتایج آنالیز آفت

شتایقی و ستلسله ،شرایط محیطی ،خواص فیزیکی و شیمیایی

کشهتای مذکور در نمونههای آب نشتتتان داد که هیچ یک از

حشره کش ملرفی ،زمان (ماه و فلل) ملرف آفت کش ،دما

میلی گرم در لیتر ،در

و  pHآب ،بتتارش هتتای جوی و میزان آن تتا را در ارتبتتاط بتتا

دلتامترین و فوزالن به ستب

وسیع الطی

ستتتموم یتاد شتتتده در حد تشتتتخی
نمونههای آب ردیابی و تشتتتخی

داده نشتتتدند (جدول .)5

حشتره کشهای فستاره در مقایسته با سایر سموم به سب
ستریع بر روی آفات و اغل

چون وستیع الطی

باقیمانده حشره کشها در آب مرتبط میدانند . 47

اثر

هستند بیشتر

بررسی رابطه بین متغیرها

میشتتوند و خاصتتیت تجمع پذیری کمتری در بافتهای بدن

سختی کل همبستگی باالی  37درصد وجود دارد ،که دلیل آن

انسان و سایر موجودات و همچنین مواد غذایی دارند .متاساانه

تاثیر مستقیم غلظت امالح بر سختی آب است .همچنین مطابق

ملرف بی رویه ،وارد محیط زیست شده خلوصًا در

با دادههای جدول ( )1میزان فساات در آب با  BODهمبستگی

بستیاری از نقاط به جریان آب ا راه مییابند و مشکالتی را برای

مثبت و  52درصتدی را نشتان میدهد .این موضوع بیانگر این

آن متوجه

استت که فستار از منابع آلی به آب اضافه شده است که باعا

به سب

ملترف کنندگان پدید میآورند که متأساانه عواق
موجودات زنده میباشد.

افزایش میزان اکستیژن خواهی بیوشیمیایی شده است .از نکات

استتتااده وستتیع گاهی بی رویه از حشتتره کشها ستتب

بارز دیگر جدول ،همبستتتگی بین عناصتتر کلستتیم و منیزیم و

آلودگی خاک و ورود مقادیر زیادی از این ستتموم در منابع آب

ارتباط معنی دار آن ا با سختی کل میباشد .این همبستگی بیان

میگردد .ارزیابیها نشتتان میدهد که حداکثر یک درصتتد این

میکند که عوامل اصلی سختی  Ca+2و  Mg2+هستند.

ستموم ،صترف از بین بردن آفات و حشترات شده و در نتیجه

بتا انتدازه گیری مقتادیر  ECکه رابطه مستتتتقیمی با مقدار

مقادیر قابل توج ی از آن ا وارد محیط زیست میگردند و منابع

مجموع نمکهای محلول در آب دارد ،میتوان به طور نستتتبی

آبی و خاکی را آلوده

میسازند . 91

آلودگی معدنی (غیر آلی) آب را مشخ

ساخت .مقادیر باالی

ستتطحی و زیرزمینی از ستتوی ستتازمان ب داشتتت ج انی7/1 ،

نمونه نستبت داده میشود .مقادیر  TDSآب رابطه مستقیمی با

میلی گرم بر لیتر تعیین شتده استتت .غلظت این سموم در آب

شوری دارد  . 41بر اساس گزارش موسسه بین المللی مدیریت

] [ DOI: 10.52547/jehe.8.1.99

میزان حتد مجتاز باقیمانده آفت کش دیازینون در آبهای

 ECمعموال به شوری باال و محتوی کانی شناسی محل برداشت
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مورد استتااده قرار میگیرند .این سموم در محیط سریعًا تجزیه

چنانچه مشتاهده میشود بین بین پارامترهای  EC ،TDSو

بهاره لرستانی و همکاران

آب ) TDS ،(IWMIنقش مستقیمی در ایجاد خطرات ب داشتی

در باالدستت رودخانه که ستب

ندارد اما باعا میشود جذب و دفع نمکهای محلول در آب

زیستت شتیمیایی و اکستیژن خواهی شتیمیایی میشود .میزان

در بدن انسان به تاخیر افتد .غلظت باالی  TDSمیتواند باعا

فستاات اندازهگیری شتده در ایستتگاههای نمونهبرداری بسیار

همبستتتتگی باال و مثبت

انتدک بود کته دلیتل این پدیده میتواند مربوط به واکنشهای

( )7/31بین  ECو  TDSنشتتان دهنده این استتت که بخشتی از

جذبی فستتاات و تثبیت آن در خاک باشتتد که موج

کاهش

مواد جامد محلول در آب را کاتیونهای فلزی و شبه فلزات با

آبشویی فساات میگردد.

کاهش دلپذیری آب شتتتود .ضتتتری

افزایش میزان اکسیژن خواهی

قالبیت هدایت الکتریکی باال تشتتکیل داده اند .با افزایش میزان

با توجه به نتایج بدستتت آمده اقدامات کنترلی برای مقابله

هتدایتت الکتریکی میزان مواد جامد محلول افزایش مییابد.

با وضعیت ویژه افت کیایت آب در سد کالن میتواند شامل دو

هدایت الکتریکی به طور مستتتتقیم به میزان امالح بستتتتگی

مرحله ،کاهش فوری غلظت و بار آالینده مورد نظر در منابع

دارد . 42

تخلیته منت ی بته رودخانه و مخزن و اقدامات کنترلی درون
مخزنی برای مقابله با افزایش غلظت آلودگی یا افت کیایت آب

نتیجهگیری

میبتاشتتتد .اقدامات اولیه در بیش تر موارد مربوط به منابع

عوامل اکولوژیک نقش م می در تغییر کیایت شتتیمیایی

متمرکز و غیرمتمرکز (به خلتتوص کشتتاورزی) تخلیه آلودگی

منابع آب دارند .ناوذ فاضتتالبهای شتت ری و روستتتایی و

در درون حوضتته آبریز باالدستتت مخزن بوده و ممکن استتت

همچنین ورود پستابهای کشاورزی حاوی مواد آالینده ناشی

شامل انواع اقدامات کنترلی درون حوضه نظیر ایجاد سامانههای

از استتااده کودهای آلی و شتیمیایی سموم دفع آفات و عل

تلتتایه در منابع نقطه ای ،افزایش راندمان تلتتتایه خانههای

عوامل در تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی آب نقش م می را

کشتاورزی ،تغییر نوع سموم به سموم دوستدار محیط زیست و

ایاا میکند .نتایج این تحقیق نشتتتان داد که مطابق با رهنمون

قابل تجزیه ،کاهش میزان تخری

و ب ره برداری از مراتع و

 WHOپتارامترهتای کتدورت در اردیب شتتتت متاه ،هتدایتت

جنگلها در ستطز حوضته به منظور کاهش فرسایش و کاهش

الکتریکی BOD ،و  CODدر کل زمانهای نمونه برداری ،برای

انتقال آالیندههای همراه با خاک (ستموم ،فسار ،فلزات سنگین

ملتارف شرب محدودیت ایجاد میکنند .میانگین غلظت اکثر

و مواد معلق) به درون رودخانه و مخزن باشد.

کش هتا ،ستتتب

دیواره ستتد ،کاهش مییابد که این نشتتان از عملکرد س تیستتتم

آالیندهها به داخل رودخانه ،تشتتویق کشتتاورزان در استتتااده از

خودپاالیی در دریاچه است .میانگین غلظت اکسیژن محلول در

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

نقاط میانی دریاچه کاهش مییابد ولی در ایستتتتگاه نزدیک به

رودخانه ،از جمله راهکارهای م م میباشد .الزم است نظارت

دیواره ستد مجدداً افزایش مییابد که تاکیدی بر وجود سیستم

و اجرای قوانین و مقررات ویژه در خلتتوص استتتقرار مراکز

خودپاالیی در دریاچه است .میانگین غلظت  BODو  CODدر

صتتنعتی و تخلیه فاضتتالبها در اطراف رودخانه انجام شتتود و

ایستتتگاههای ابتدایی باالتر استتت و از میانگین غلظت آنها در

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

دریاچه و ایستتتگاههای نزدیک دیواره ستتد کاستتته میشتتود که

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

دلیل اصلی این پدیده باز میگردد به تخلیه و راهیابی آالیندهها

حال توستعه میباشد ،الزم است که از هم اکنون نکات زیست
مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،0پاییز 009 ♦ 0911
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پارامترهای شتتیمیایی با نزدیک شتتدن به ایستتتگاههای نزدیک

آگاهی بیشتتر مردم حاشتیه رودخانه از اثرات مضر و ورود
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افزایش بار آلودگی رودخانه میگردد .این

موجود ،کتتاهش میزان ستتتم و کود ملتتترفی در زمینهتتای

بررسی مقطعی روند تغییرات کیفی آب دریاچه سد کالن مالیر

محیطی بطور دقیق رعایت شتود تا احداث صتنایع جدید همراه

سپاسگزاری
اطالعات این مقاله مستتتتخرج از طرح تحقیقاتی قراردادی
)31/1125/171 :شتتترکتتت آب منطقتتهای همتتدان (کتتد طرح
.میباشد

با ستتیستتتمهای تلتتایه فاضتتالب و برقراری دیگر فعالیتهای
انستانی بر استاس استتانداردهای قابل قبول و کار آمد صورت
 به،پذیرد وهمچنین کنترل مستمر منابع ورودی به دریاچه سد
منظور کاهش و جلوگیری از اثرات ستتو آالیندهها صتتورت
.گیرد
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ABSTRACT
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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, SO 4, 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.
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