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  چكيده

ّای حفع هحیط سیغت   ىی اس هَارد ولیذی در تزًاهِّا ٍ خزیاًْای عطحی یپایؼ ویفی آب رٍدخاًِ

اًذ. ایي هٌاتؽ آلَدُ ّا تغتزی درخْ  اًتمال پغاتْا ٍ پغواًذّا تثذیل ؽذُوؾَرّاع . اهزٍسُ رٍدخاًِ

ّتای  آبوٌٌذُ ّن تِ صَرت هتوزوش، ًػیز پغاتْای صٌؿتی، ؽْزی ٍ ّن غیزهتوزوش ًػیز ّزسآب ٍ سُ

تزداری اس ایي هٌاتؽ تِ ّای تْزُّا تاثیز تِ عشایی دارًذ. تٌاتزایي ّشیًٌِِوؾاٍرسی تز اف  ویفی  رٍدخا

رف  ضوي ایٌىِ در هحتیط سیغت  ٍ اوَعیغتتن عثیؿتی تتاثیزات      ّای تصفیِ تاالخَاّذٍاعطِ فزآیٌذ

َ  ی رٍدخاًِ اصلی ّای عزؽاخِ اس یىی آب تحمیك ویفی  ایي هخزب ؽذیذ خَاّذ داؽ .در  لزُ عت

ِ  لزار تزرعی هَرد هصزف ؽزب لحاظ اس در اعتاى گلغتاى اؾات هَعَم تِ سیارتارتف در هٌطمِ  گزفتت

 .گزدیتذ  تزداؽت   هٌطمتِ ًاّتارخَراى   تا تاالدع  رٍدخاًِ سیارت )آتؾار( اس آب ًوًَِ 25 تؿذاد اع .

-ًتایح ًؾتاى هتی   .ؽذ گیزی اعتاًذارد، اًذاسُ ّای رٍػ تزاعاط اصلی ّای واتیَى ٍ ّا غلػ  آًیَى

( هیلی گزم تز لیتز اعت . در ًتیدتِ ًوًَتِ     641(، )هیاًگیي TDS، هیشاى ول خاهذات حل ؽذُ)دّذ

ّای هَرد هطالؿِ اس ایي ًػز در هحذٍدُ هداس تزای ؽزب لزار دارًذ. غلػ  عَلفات در ًوًَِ ّتای آب  

افیىتی  گز ّای رٍػ تا ّا ًوًَِ ؽیویایی تزویةّوچٌیي  ( هیلی گزم تز لیتز اع .76/173)هیاًگیي 

ِ  گزدیتذ  آؽىار تذع  تایحً اعاط تز  .لزارگزف  تحلیل ٍ تدشیِ هَرد )ؽَلز( رٍدخاًتِ اس ًػتز    آب وت

 گیزًذ. ّای هَرد هطالؿِ در هحذٍدُ هداس تزای ؽزب لزار هیّای اصلی در تیؾتز ًوًَِغلػ  یَى
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 مقدمه

تزداری تْیٌِ ّای هختلف ًیاس تِ تْزُّای عطحی ٍ تْذیذ ایي هٌاتؽ اس عَی آالیٌذُدی  ووی ٍویفی هٌاتؽ آبهحذٍ

ًوایذ. آتْای عطحی پتاًغیل سیادی تزای ٍ ّوچٌیي ضزٍرت حفاغ  ویفی ایي  هٌاتؽ آب را تیؼ اس پیؼ تَخیِ هی

اًذ تا تَخِ تِ اهؽ ؽْزی ٍهزاوش صٌؿتی هَرد تْذیذ تَدُآلَدُ ؽذى دارًذ ایي آتْا اس دیزتاس تِ عَر خذی اس عَی خَ

تزیي هٌاتؽ آب آؽاهیذًی هَرد اعتفادُ اًغاى لزار گزفتِ اع ، حفاغ  آًْا اس ایي وِ هٌاتؽ آب عطحی تِ ؾٌَاى ؾوذُ

عطحی ٍ  ای در تَعؿِ تْذاؽ  هلی ٍ هٌطمِ ای دارد  لذا تا هطالؿِ در سهیٌِ ویفی  هٌاتؽ آبآلَدُ ؽذى عْن ؾوذُ

 ّای آى ٍ افشایؼ آگاّی خاهؿِ ٍ هتَلیاى آى تایذ اس آلَدگی تیؾتز ایي آتْا خلَگیزی ًوَد.آالیٌذُ

ستالِ  دفي ّایهحل وؾاٍرسی ٍ ؽیزاتِ ٍ صٌؿتی ؽْزی، ّایفاضالب اًَاؼ ّا تذلیل تخلیِدر اثز افشایؼ اًَاؼ آلَدگی

ّای تخلیِ، ر ًػز ًگزفتي اثزات سیغ  هحیطی ٍ ؾذم رؾای  اعتاًذاردّا تؿٌَاى هحل تخلیِ آًْا دٍ اعتفادُ اس رٍدخاًِ

 تٌشل ٍ تغییز ّا واّؼ یافتِ ٍ ویفی  آب آًْا تِ ؽذت تح  تاثیز لزار گزفتِ اع  ٍ هَخةتَاى خَدپاالیی رٍدخاًِ

ّا هی تاؽذ ٍ درصذ اس تغذیِ آتخَاى اس عزیك رٍدخاًِ 80اع ، در اعتاى گلغتاى حذٍد  ؽذُ ّای عطحیویفی  آب

 اس اعتفادُ تِ ؽذیذ ًیاس تا ّوشهاى ّا تز رٍی آب سیزسهیٌی ّن تاثیزگذار اع . تٌاتزایيحفاغ  ویفی آب رٍدخاًِ

 هی ؾل  تذیي ؽَد.ٍهی احغاط آلَدگی هماتل در آى اس حفاغ   تِ تَخِ ضزٍرت دعتزط، در ّای عطحیآب هٌاتؽ

 دلیك لزار ارسیاتی ٍ تزرعی هَرد آى ویفی  ؽزب( یا وؾاٍرسی َى )چَىگًَاگ هصارف در آب اس اعتفادُ اس لثل تایذ

  .گیزد

 Fechrulآب، اس خولِ  ویفی  تزرعی هحَری  تا پضٍّؾی .اًذ دادُ اًدام پضٍّؼ تغیاری هحمماى ارتثاط ایي در

درصذی  33در اًذًٍشی را تزرعی وزدًذ هتَخِ ؽذًذ واّؼ  Cilliwung( ویفی  آب رٍدخاًِ 2006ٍّوىاراى )

، 2009عاًذاری ٍ ّوىاراى ) ٍدخاًِ تَدُ اع .ل تغییز وارتزی اراضی در حاؽیِ رویفی  آب ایي رٍدخاًِ تِ دلی

sundaray) ( ًِویفی  آب رٍدخاmahanadia ٌِّذ را هَرد تزرعی لزار دادًذ. ًتایح ایي هطالؿِ ًؾاى هی دّذ و )

راًی ٍ ّوىاراى)  درصذ هی تاؽذ. 50ع  ٍ ؽاخص هٌیشین تیؼ اس در ًوًَِ ّای دّاًِ رٍدخاًِ غلػ  عذین ٍ ولز تاال

2011 ،Rani et al)   تغییزات سهاًی ویفی  آب در تؿذادی اس رٍدخاًِ ّای هْن در دؽ  ّای گاتگتیه

(Gangetic ،را ارسیاتی وزدًذ. ًتایح ًؾاى داد وِ پاراهتزّای وذٍرت )PH ٍ فغفات، درخِ حزارت، للیائی  ول ،

تأثیز ؽْزًؾیٌی تز  (2006)اٍیاًگ ٍ ّوىاراى  فات، ٍ عذین ؾَاهل اصلی تغییز در ویفی  فصلی آى اع .غلػ  عَل

را تزرعی وزدُ ٍ پاراهتزّای فیشیىَؽیویایی آب رٍدخاًِ  تا اعتفادُ اس( در چیي Pearalویفی  آب رٍدخاًِ پزال )

ی تغیار تذتز اس ًوًَِ ّای رٍعتایی اع . وَهار ٍ تأثیز تخلیِ فاضالب ّا تز ویفی  آب در ًوًَِ ّای ؽْز ًؾاى داد

ًتایح هؾخص  ٌّذ را تزرعی وزدًذ.  (manimukthaّیذرٍصئَ ؽیوی حَضِ رٍدخاًِ هٌیوَوذا ) (2009ّوىاراى )

تز ای در هطالؿِ ( 2010هَسٍلی فلویٌگ ) تاؽذ.وزد غلػ  تیؼ اس حذ هداس ولز ًاؽی اس آب تزگؾتی وؾاٍرسی هی

، در فصل آتیاری  TDSهیشاى پاراهتزّای هَرد تزرعی تِ خشءداد ًؾاى   (muurayٍدخاًِ ای هَرای )آلَدگی ررٍی 

در پغاتْای وؾاٍرسی تغیار تاال اع  وِ ایي اهز ًاؽی اس ؽغتؾَی  هَاد الی خان،وَدّا ٍ هَاد هذفَؾی گاٍّای 

 ٍ تزت  حیذریِ غزب در سر وَُ هؿذًی هٌطمِ در آب هٌاتؽ ویفی  تزرعی (، در2012ّوىاراى) ٍ ؽیزدُ اع . خاهز

 ًاهٌاعة ٍوؾاٍرسی ؽزب ًػز اس آب ویفی  ًؾاى داد آب هٌطمِ ّای ًوًَِ آًیًَْای ٍ واتیَى گیزیاًذاسُ اس پظ

 تِ تَخِ تا وزج رٍدخاًِ آب ویفی  ؽیویایی ؽیویایی تدشیِ ًتایح تزرعی در (،2011تیات ) ٍ . هؿزٍفیاع 

 ییي تز پا اعتاًذارد حذ اس هَخَد ؽیویایی پاراهتزّای غلػ  هیاًگیي وِ دادًذ ًؾاى بآب ؽز ویفی  هلی اعتاًذارد



 

( تا اًذاسُ گیزی پاراهتزّای فیشیىَؽیویایی رٍدخاًِ سایٌذُ رٍد ًؾاى دادًذ 1390هی تاؽذ. رضَی دیٌاًی ٍ ّوىاراى )

 افشایؼ هی یاتذ.  ECواّؼ ٍ  pHوِ تا فاصلِ گزفتي اس ؽْز، دتی ٍ 

 ًیش ؽزب هصزف ًػز اس رٍدخاًِ ایي رٍدخاًِ سیارت ویفی  آب آب ؽیویایی تزویة تزررعی ضوي پضٍّؼ يای در 

 دادُ ، رٍدخاًِ آب اس گیزی ًوًَِ اعتفادُ اس تا اع ، ؽذُ عؿی هطالؿِ ایي در تٌاتزایي اع ، گزفتِ تزرعی لزار هَرد

 تا عپظ گزدد، اعتخزاج آب ویفی  تزرعی هٌػَر تِ ًتایح ؽیویایی آسهایؾات تزاعاط ٍ دع  آیذ تِ حمیمی ّای

 ویفی  ارسیاتی تِ تزعیوی ؽْای رٍ اس اعتفادُ تا ًْایتاً .گزف  لزار تحلیل ٍ هَرد تدشیِ ًتایح ًزم افشار اعتفادُ اس

 هذیزی  سهیٌِ در السم توْیذات عزیك ایي اس تا پزداختِ ؽذ ؽزب هصارف تزای آى هٌاعث  ٍ رٍدخاًِ ؽیویایی آب

 .پذیزد آب صَرت هٌاتؽ یٌِتْ

 ؽْا رٍ ٍ هَاد

 استْن ٍ آغاس آتؾار هَعَم تِ هحلی اس گزددهی هحغَب عَلزُ هْن رٍدخاًِ ّایعزؽاخِ اس وِ سیارت، رٍدخاًِ

 دّذ.هی تؾىیل را سیارت رٍدخاًِ ٍ وزدُ تاللی خالَدرُ رٍدخاًِ تا ، ارتفاؾات عزؽاخِ در دٍ پیَعتي

 هتؿذدی خیاتاًْای ٍ پلْا هغیز ایي عَل در هی گذرد. گزگاى ؽْز اس ًاّارخَراى هٌطمِ سا گذر تا سیارت رٍدخاًِ

 تِ لال آق خادُ ؽْزعتاى هَاسات در ٍ ؽذُ خارج ؽْز ووزتٌذی اس خادُ پل تؿذ اس وٌٌذ. رٍدخاًِهی لطؽ را رٍدخاًِ

 گزدد.هی هتصل عَ لزُ رٍدخاًِ

ویلَهتز در اعتاى گلغتاى، ؽْزعتاى   40/51هتزهزتتؽ ٍ هحتیط ویلَ 15/95هٌطمِ هَرد هطالؿِ وِ تا هغاح  

ثاًیتتِ ؽتتزلی ٍ  11دلیمتتِ ٍ  31درختتِ،  54ثاًیِ تا  53دلیمِ ٍ  23درخِ،  54گزگتاى ٍ تیي عَل خغزافیایی 

ثاًیِ ؽتوالی لتزار  59دلیمِ ٍ  43درخِ ٍ  36ثاًیتتِ تتتا  51دلیمتتِ ٍ  36درختتِ ٍ  36ؾتتزض خغزافیتتایی 

 750درصذ ٍ تارًتذگی هتَعتط عتاالًِ،  4/41هتز ٍ ؽیة هتَعط حَسُ  3300گزفتتِ اع . حذاوثز ارتفاؼ حَسُ 

هیلیوتز هی تاؽذ. ایي حَسُ دارای اللین آب ٍ َّایی هؿتذل تا وَّغتاًی اع  وِ تیؾتزیي هیشاى تارًذگی در فصَل 

 دراعتاى در وؾَر، هطالؿِ هَرد هٌطمِ ( تِ تزتیة هَلؿی 1درؽىل ؽوارُ ). دّذرخ هیٍ سهغتاى(  عزد عال )پاییش

  دّذ.گلغتاى، را ًوایؼ هی



 

 
 ر ، استان، حًضٍ قرٌ سً(مًقعیت حًزٌ زیارت در کشً(وقشٍ 1شکل )

  

َهی آب رٍدخاًِ تاؽٌذ، ًوًَِ تزداری اس لغو  هیاًی همطؽ اس آًدا وِ ًوًَِ ّای تزداؽ  ؽذُ تایذ هؿزف ؽزایط ؾو

ّای پلی اتیلي تا ایغتگاُ ًوًَِ تزداری اس تطزی پٌحخزیاى اًدام ؽذ، تزای اًذاسُ گیزی پاراهتزّای فیشیىَؽیویایی، در 

 لیتزی اعتفادُ ؽذ.  1.5حدن ّای 

ًگْذاری ؽذًذ. ًوًَِ ّا در ووتز اس درخِ عاًتیگزاد  4 ًوًَِ ّای تزداؽ  ؽذُ تا ٌّگام اًتمال تِ آسهایؾگاُ در دهای

عاؾ  آهادُ عاسی ٍ تَعط رٍػ ّای اعتاًذارد آًالیش ؽذًذ. تزای اًذاسُ  24عاؾ  تِ آسهایؾگاُ هٌتمل ؽذُ ٍ غزف  4

ّای هٌیشین، ولغین، ولز، عَلفات، تی وزتٌات، ًیتزات ٍ فغفات اس رٍػ گیزی غلػ  یَى ّای عذین، پتاعین، 

 اع . ؽذُ دادُ ًؾاى (،1) در خذٍل هَرد ًػز پاراهتزّای ؽذُ گیزی اًذاسُ تاًذارد هتذ اعتفادُ ؽذُ اع ، همادیزاع

 

 )فريردیه ي خردادماٌ(در طًل ريدخاوٍ( مقادیر پارامترَای اودازٌ گیری شدٌ 1جديل)

statio
n 

Ca 
(mg/lit

) 

Mg 
(mg/lit

) 

Na 
(mg/lit

) 

K 
(mg/lit

) 

HCO3 
(mg/lit

) 

Cl 
(mg/lit

) 

SO4 
(mg/lit

) 

No3 
(mg/lit

) 

S1 
110-
120 

54-39 42526 42401 
177-
165 

25-21 
310-
284 

42502 

S2 88-77 44-39 15-36 42402 
189-
183 

46-64 
205-
180 

42471 

S3 76-78 68-47 53-59 42500 
250-
268 

117-
142 

210-
160 

42468 

S4 80-82 47-47 34-43 42468 
256-
232 

78-
107 

136-
153 

15-8 

S5 76-86 45-39 32-53 42467 
244-
268 

71-
107 

132-
108 

42657 



 

 

 رده بندی کيفی نمونه های آب برای مصارف شرب)نمودار شولر(

عاط دادُ ّتای غلػت  یتَى    ًوَدار ؽَلز هؿیار هٌاعثی تزای تؿییي ویفی  آب خْ  هصارف ؽزب اع . تز ا

 ّای عثمِ تٌذی ؽَلز تتزای هصتارف ؽتزب در وتل هحتذٍدُ      درصذ ّز یه اس والط، ًوَدار ؽَلزتزعین ٍ ّای اصلی

( تتِ ؽتؼ ردُ ختَب،    2ّای اصلی، خذٍل )هَرد هطالؿِ تثییي گزدیذ. در ایي ًوَدار ویفی  آب تز اعاط غلػ  یَى

( توتاهی  2ؽَد. تا تَخِ تِ ًوَدار ؽَلز ؽىل )هطثَؼ ٍ غیزلاتل ؽزب تمغین هیلاتل لثَل، هتَعط، ًاهٌاعة، واهأل ًا

گیزد. تْتزیي ًوًَِ تزای هصارف ؽزب هزتَط تتِ  ّای هَرد هطالؿِ در ردُ خَب ٍ لاتل لثَل تزای ؽزب لزار هیًًَِو

 تاؽذ.)تاالدع  رٍدخاًِ(هی S1ایغتگاُ 

 

 درصد َر یك از کالس َای طبقٍ بىدی شًلر برای مصارف شرب در کل محديدٌ(: 2جديل)
 TDS TH PH Na Cl So4 طثقِ تٌدی آب

 40 88 88 92 0 0 خَب

 52 12 12 8 92 92 قاتل قثَل

 8 0 0 0 8 8 هتَسط

 0 0 0 0 0 0 ًاهٌاسة

 0 0 0 0 0 0 كاهالً ًاهطثَع

 0 0 0 0 0 0 غير قاتل شرب

 

 

 َای آب ريدخاوٍ زیارت(: ومًدار شًلر ومًو2ٍشکل)
 



 
 

 

 

 نتيجه گيری 
آب اس ایغتگاُ ّای تاالدع  تتِ پتاییي دعت      ًتایح ایي پضٍّؼ ًؾاى هی دّذ وِ ٍیضگی ّای ّیذرٍؽیویایی

تح  تأثیز ؾَاهل عثیؿی ٍ اًغاًی تغییز یافتِ اع . ًوًَِ ّای آب رٍدخاًتِ اس ًػتز عتختی، در ردُ عتخ  ٍ خیلتی      

عخ  لزار هی گیزًذ ٍ دارای عختی غیز وزتٌاتِ هی تاؽٌذ. تغییزات غلػ  یَى ّای اصلی تیاًگز آى اع  وِ غلػت   

غلػ  یَى عَلفات تح  تأثیز  در هحذٍدُ هداس اع . در ًوًَِ  ،  ًوًَِ ّای آب تِ خش ًوًَِ یَى ّا در توام 

غلػ  یَى پتاعین ٍ ولز تح  تأثیز ٍرٍد چؾوِ آتگزم اس حتذ هدتاس    اًحالل عٌگ آّه ّای صیپظ دار ٍ در ًوًَِ 

ی ردُ تٌذی ویفی آب رٍدخاًِ تزای هصارف ؽزب اس ًوَدار ؽَلز اعتتفادُ ؽتذ. تزاعتاط ًوتَدار     تزاتداٍس یافتِ اع . 

 ؽَلز تواهی ًوًَِ ّای آب رٍدخاًِ سیارت تزای هصارف ؽزب هٌاعة اًذ، 
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