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 چکیدٌ

تاؽذ ٍ تخؾی اس هغیز آى اس داخل ؽْز گزگاى هیعَ در اعتاى گلغتاى ُلزّای حَضِ آتگیز رٍدخاًِ سیارت یىی اس عزؽاخِ

 همذار .گزدیذًوًَِ آب در عَل رٍدخاًِ تزداؽت  11آب رٍدخاًِ سیارت،  پاراهتزّای تیَلَصیىی درتزای ارسیاتی وٌذ. ػثَر هی

اوغیضى  ،(BODاوغیضى خَاّی سیغتی ) تیَلَصیىی ؽاهلپاراهتزّای گیزی ؽذ. ( در هحل اًذاسDOُاوغیضى حل ؽذُ )

گیزی اًذاسُّای اعتاًذارد تَعظ رٍػ  (FCولی فزم هذفَػی ) ٍ( TCفزم ول )ّای ولیتاوتزی ،(CODخَاّی ؽیویایی )

ٍ  BODاعت. هیشاى  هیلی گزم تز لیتز( 3)تاالتز اس  ّا در حذ هجاسّوِ ًوًَِ DOهمذار  دّذؽذًذ. ایي پضٍّؼ ًؾاى هی

COD  ّای رٍاًاب ّا ٍپغاب گاٍداری هحل تخلیِّا در ایغتگاُ ٍ تاالتزیي همذار آى  فزاتز رفتِایغتگاُ اس حذ هجاس  5در

ّای آب رٍدخاًِ سیارت دارای آلَدگی هیىزٍتی تَدُ ٍ ّا ًؾاى داد توام ًوًَِ. ػالٍُ تز ایي تزرعیؽَدهیوؾاٍرسی هؾاّذُ 

 .ؽَدهی هؾاّذُرٍدخاًِ ؽذت آلَدگی هیىزٍتی در تاالدعت  ووتزیي
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  مقدمٍ

)ؽااهل  ثیز ػَاهال عثیؼای   ّاا تحات تاأ   ؽیویایی آب رٍدخاًِتزویة . ّغتٌذهیي آب أتغ تاتزیي هٌتزیي ٍ هٌاعةهْن ا اسّرٍدخاًِ

 ّاای اًغااًشاد  ( ٍ فؼالیتٌذّای فیشیىی، ؽیویایی ٍ تیَلَصیىیفزآیّای خان، آب ٍ َّا، ٍیضگیؽٌاعی، صئَهَرفَلَصی، عٌگتزویة 

-یاتذ ٍ ویفیت آب رٍدخاًِّای اًغاًشاد در هٌاعك ؽْزی افشایؼ هیوِ فؼالیت اس آًجا(. Andrea et al., 2012, 457گیزد )لزار هی

تغیار حائش  ی ؽْزیّارٍدخاًِ دّذ، هغالؼِ ویفیت آبلزار هی ثیزؽْزی را تِ عَر هغتمین تحت تأ یغتّا در ایي هٌاعك هحیظ س

% آب ؽازب گزگااى   20وٌٌذُ تاؽذ ٍ تأهیيعَ هیّای حَضِ آتگیز لزُویلَهتز اس عزؽاخِ 42رٍدخاًِ سیارت تِ عَل  اّویت اعت.

تاِ آب رٍدخاًاِ    ˝هغاتمیوا ّای خاًگی، فٌؼتی ٍ وؾاٍرسی گذرد، ٍ فاضالب هی ؽْز گزگاىاس سیارت رٍدخاًِ  تخؾی اس هغیز اعت.

وِ ًغثت تاِ  ّای هیىزٍتی تِ ػلت ایيآلَدگی ارسیاتی آلَدگی تیَلَصیىی در ایي رٍدخاًِ حائش اّویت اعت. درًتیجِ ،ؽًَذتخلیِ هی

 (. Garg et al., 2009, 1336ای دارًذ )تزی تز عالهت دارًذ، اّویت ٍیضُّای ؽیویایی اثزات فَریآلَدگی

 

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ

حَسُ آتگیز رٍدخاًِ سیارت در تخؼ ؽزلی رؽتِ وَُ الثزس ٍ ؽزق هاسًذراى ٍالغ ؽذُ ٍ اس ارتفاػات ؽوالی علغلِ جثال الثزس  

 24. ایي رٍدخاًِ پظ اس عی هغافت گیزدهیوَُ، عفیذاب ٍ ًْارخَراى در جٌَب گزگاى عزچؾوِ ارتفاػات تاالچال، سرؽه ؽاهل

ویلَهتز در هحذٍدُ ؽْز، اس  8ؽَد ٍ پظ اس عی هغافت ارتفاػات وَّغتاًی، اس عوت جٌَب تِ ؽْز گزگاى ٍارد هیدر ویلَهتز 

فلی . ایي رٍدخاًِ در تاالدعت اس دٍ ؽاخِ اپیًَذدهی عَلزُ تِ رٍدخاًِ ،ویلَهتز 10حذٍد  گزگاى خارج ؽذُ ٍ پظ اس عی هغیز

ؽٌاعی رخٌوَى یافتِ در حَضِ سیارت  ؽاهل تزیي ٍاحذّای سهیيتٌِ )در غزب( تؾىیل ؽذُ اعت. هْنآتؾار )در ؽزق( ٍ تَل

ای ؽیغت گزگاى )اردٍیغیي(، ؽیل خاوغتزی تیزُ )دًٍیي(، آّه ٍ آّه دٍلَهیتی ضخین تا تَدُ ؽٌاعیٍاحذّای عٌگ

ای تا هیاى آّه هتَعظ تا تَدُ(، )پزهیي سیزیي تِ )وزتًَیفز(، عٌگ آّه اًىَلیتیّای ًاپیَعخاوغتزی )وزتًَیفز سیزیي(، آّه

 (.1تاؽذ )ؽىلرعی وَاتزًز هیّای ّا ٍ وفِعٌگ خاوغتزی ٍ ؽیل )صٍراعیه سیزیي(، لظالیِ هارى )پزهیي فَلاًی(، هاعِ
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 َامًاد ي ريش

 شىاسی حًضٍ آتگیر ريدخاوٍ زیارت ي مًقعیتوقشٍ زمیه -1شکل 

 ترداریوقاط ومًوٍ
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 11گزگاى ٍ تاسدیذ اس هٌغمِ، هٌاتغ تأثیزگذار تز ویفیت آب رٍدخاًاِ تؼیایي ؽاذ ٍ     100000/1ؽٌاعی پظ اس تزرعی ًمؾِ سهیي

-تزداری اًذاسُدر هحل ًوًَِهتز  DO( تَعظ دعتگاُ DOاوغیضى حل ؽذُ )هیشاى (. 1تزداری اًتخاب گزدیذ )ؽىل ایغتگاُ ًوًَِ

ِ  ًوًَِتزداری پظ اس ًوًَِ اعتفادُ ؽذ. پاراهتزّای هیىزٍتی اتیلٌی هخقَؿپلیّای تغزی تزداری، اسًوًَِتزای گیزی ؽذ.   ّاا تا

ٍ  BOD ،COD ،DO ،TC)ؽااهل   پاراهتزّای تیَلاَصیىی ای اعتاى گلغتاى هٌتمل ؽذُ  ٍ عزػت تِ آسهایؾگاُ ؽزوت آب هٌغمِ

FC ) همذار ّای اعتاًذارد تؼییي گزدیذ. رٍػتَعظBOD  ُتَعظ دعتگاBOD  هتز ٍ همذارCOD   تا دعتگاُ اعپىتزٍفتَهتز تؼیایي

در آسهاایؼ تااوتزیَلَصیىی آب اس    ز اعاتاًذارد همایغاِ ؽاذ.   دیاگیزی ٍ تا همای اًذاسُلَلِ 9ػ تَعظ رًٍیش آلَدگی هیىزٍتی ؽذ. 

یاذی ٍ تىویلای فاَرت گزفات. در     هزحلِ ؽاهل هزحلِ احتوالی، تأی 3ر لَلِ ای اعتفادُ ؽذ. ایي آسهَى د MPN 9رٍػ آسهایؼ 

فزم ٍجَد دارد. هزحلِ تأییذی، تأییذ هزحلِ احتوال اعات واِ   ّای ولیؽَد وِ احتوال حضَر تاوتزیهزحلِ احتوالی هؾخـ هی

اگز تؼذاد ولیفزم ّا اس حاذ هجااس ووتاز    عپظ ًثاؽٌذ.  E.coliوٌذوِ  یذ هیٍ تأی تاوتزی ّا ولیفزم ّغتٌذ یا ًِ ؽَدهؾخـ هی

ّای آسهایؼ ًؾااًِ آلاَدگی هیىزٍتای    در تواهی ایي هزاحل ٍجَد وذٍرت ٍ گاس درٍى لَلِ تَد اس هزحلِ تىویلی اعتفادُ هی ؽَد.

 ارائِ ؽذُ اعت. BOD ،COD  ٍDO، ًتایج آهاری پاراهتزّای 2در جذٍل اعت.

 ترداریَای ومًوٍمًقعیت جغرافیایی ایستگاٌ -1جديل 

 Y X تزداریًوًَِ هحل ایستگاٌ

 273486 4062008 آتؾار سیارت   

 271454 4062449 تَل تٌِ   

 273584 4063243 آتگیز سیارت )لثل رٍعتا(   

 274820 4065261 داخل رٍعتا )تؼذ اس چؾوِ آتگزم(   

 275415 4067964 رٍعتا(عزخ چؾوِ )اًتْای    

 274243 4072171 ًْارخَراى   

 273915 4075289 پل عیذ هغؼَد )اتتذای ؽْز(   

 273113 4076885 للؼِ حغي   

 272712 4080147 پل اعتاًذارد )هزوش ؽْز(   

 272490 4082353 داًؾگاُ آساد )اًتْای گزگاى(    

 272006 4084650 )اًتْای رٍدخاًِ(لثل رٍعتای وواعی     

 

 تر لیتر( گرم ترحسة میلیمقادیر َای مًرد مطالعٍ )ومًوٍ DOي  BOD ،COD پارامترَایآمار تًصیفی  -2جديل 

 BOD COD DO 

Minimum 0.00 1.00 3.27 

Maximum 15.00 28.00 6.17 
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Mean 6.02 11.09 5.11 

Std. Deviation 4.64 8.90 0.74 

Variance 21.55 79.29 0.55 

 

    ) خًاَی زیستیاکسیژن  -1
   ) 

    همذار  2ؽىل تزاعاط 
. عااسهاى  هتغیاز اعات  هیلای گازم تاز لیتاز     ( 02/6)هیااًگیي   15تا  0تیي ّای هَرد هغالؼِ ًوًَِ   

، S3ّای ًوًَِ داًغتِ اعت، تٌاتزایي ّای آلَدُهیلی گزم تز لیتز را هؾخقِ آب 5( غلظت تاالتز اس WHO, 2006اعتاًذارد جْاًی )

S5 ٍ )لثل اس ؽْز( S8 ،S9  ٍS10 )اًذ. تاالتزیي هیشاى آلَدُ )داخل ؽْزBOD  ًوًَِ درS3 (   تزداؽات ؽاذُ اس  )واِ   آتگیاز سیاارت

 .ؽَدهیهؾاّذُ  لزار دارد، ّای وؾاٍرسیّا ٍ پغابّای داهذاریحت تأثیز فاضالبت

 

 در طًل ريدخاوٍ زیارت BODريود تغییرات  -2شکل     

 

  (COD) اکسیژن خًاَی شیمیایی -2

ّا در عَل تجشیِ هَاد آلی تحت ؽازایظ ّاَاسی اعات، در حاالی واِ      همذار اوغیضى هقزف ؽذُ تَعظ تاوتزی BODدر حمیمت 

COD اوغیذ وزتي ٍ آب تحت ؽزایظ تِ ؽذت اوغیذاى تخویٌی اس همذار ول اوغیضى هَرد ًیاس تزای اوغیذاعیَى هَاد آلی تِ دی

هیلی گزم تاز لیتاز   ( 09/11) 28ا ت 1تیي ّای هَرد هغالؼِ ًوًَِ CODهمذار  3تزاعاط ؽىل  .(Mandal et al. 2010,664اعت )

داًغتِ اعات،  ّای آلَدُ ا هؾخقِ آبهیلی گزم تز لیتز ر 10 تز اس( غلظت تاالWHO, 2006عاسهاى اعتاًذارد جْاًی )هتغیز اعت. 

تزداؽات  ) 3در ایغاتگاُ  ًیاش   CODاًذ. تاالتزیي هیاشاى  آلَدُ )داخل ؽْز( S9 ،S10  ٍS11 )لثل ؽْز(، S3 ،S5ّای ًوًَِتٌاتزایي 
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 .ؽَدهی هؾاّذُلزار دارد ّای وؾاٍرسی ّا ٍ پغابّای داهذاریتحت تأثیز فاضالبوِ آتگیز سیارت( ؽذُ اس 

 
 در طًل ريدخاوٍ زیارت CODريود تغییرات  -3شکل 

 

 (DO) اکسیژن حل شدٌ -3

ػالٍُ تز ایي، ؽازایظ آب   .دارد تغتگی فؾار تارٍهتزیه ٍ جاهذات هحلَل ؽَری،تِ درجِ حزارت، هیشاى اوغیضى حل ؽذُ در آب 

آب  DO(. هیاشاى  Yang et al., 2007, 1195ثزًاذ ) آب هؤ DOٍ َّایی ٍ فزآیٌذّای ؽیویایی، تیَلَصیىی، هیىزٍتی ًیاش در تغییاز   

 5( غلظات  WHO, 2006عاسهاى اعتاًذارد جْااًی ) (. Onojake et al., 2011, 96هَاد آلی واّؼ یاتذ ) ایؼتَاًذ تِ دلیل اوغهی

 ووتز اس  DOهیشاى  ّای آتشی تؼییي وزدُ اعت.ّا ٍ ارگاًیغنهیلی گزم تز لیتز را تزای رؽذ هاّی
  

 
ّاای  ُ آبهؾخـ وٌٌاذ  3

هیلی گزم تز لیتز هتغیز اعت ٍ ( 11/5)هیاًگیي  17/6تا  27/3تیي  DOهمذار  4تزاعاط ؽىل  (.Lim et al., 2013, 7آلَدُ اعت )

ِ  هزواش ؽاْز(  تزداؽت ؽاذُ اس  ) 9در ایغتگاُ  DOّا آلَدُ ًیغتٌذ. ووتزیي هیشاى تز ایي اعاط ّیچ یه اس ًوًَِ تحات تاأثیز    وا

 ؽَدهیهؾاّذُ  لزار دارد، ّای ؽْزیفاضالب
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 در طًل ريدخاوٍ زیارت DOريود تغییرات  -4شکل 

 فرمَای کلیتاکتری -4

ّاا تاِ   ایي گزٍُ اس تااوتزی فزم در آب هؼیاری تزای تؼییي لاتلیت ؽزب آى اس ًظز آلَدگی تیَلَصیىی اعت. ّای ولیحضَر تاوتزی

  (.Sharma et al., 2013, 9ّایؼ، هتٌَع تَدى ًزخ تما، ٍ اثزات تْذاؽتی هتٌَع اّویت تاالیی دارد )دلیل عیف گغتزدُ گًَِ

 

 ( MPN/100ml )تر حسةوتایج ارزیاتی تاکتریًلًژیکی در طًل ريدخاوٍ زیارت   -3جديل        

مرحله 
 یاحتمال

كلي فرم  فرم یكل كل
 یمدفوع

 یيولوژبنتيجه ميكر

 دارای آلَدگی ولیفزهی ٍ ولی فزهی هذفَػی 28 1100< 1100<

 دارای آلَدگی ولیفزهی ٍ ولی فزهی هذفَػی 210 1100< 1100<

 دارای آلَدگی ولیفزهی ٍ ولی فزهی هذفَػی 1100 1100< 1100<

 دارای آلَدگی ولیفزهی ٍ ولی فزهی هذفَػی 1100< 1100< 1100<

 فزهی هذفَػیدارای آلَدگی ولیفزهی ٍ ولی  460 1100< 1100<

 دارای آلَدگی ولیفزهی ٍ ولی فزهی هذفَػی 1100< 1100< 1100<

 دارای آلَدگی ولیفزهی ٍ ولی فزهی هذفَػی 1100 1100< 1100<

 دارای آلَدگی ولیفزهی ٍ ولی فزهی هذفَػی 1100< 1100< 1100<

 دارای آلَدگی ولیفزهی ٍ ولی فزهی هذفَػی 1100< 1100< 1100<

 دارای آلَدگی ولیفزهی ٍ ولی فزهی هذفَػی 1100< 1100< 1100<
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 دارای آلَدگی ولیفزهی ٍ ولی فزهی هذفَػی 35 1100< 1100<

 

 1تزداری دارای آلَدگی هیىزٍتی ّغتٌذ. ووتزیي آلَدگی هیىزٍتی در ایغتگاُ ّای ًوًَِتزاعاط ًتایج تِ دعت آهذُ ّوِ ایغتگاُ

 .ؽَدهیهؾاّذُ 

 

 گیریوتیجٍ

تزیي تز ایي اعاط آلَدُّا دچار آلَدگی ّغتٌذ. تزخی ًوًَِ BOD  ٍCODدر پضٍّؼ اًجام ؽذُ هؾخـ ؽذ وِ تزاعاط هیشاى 

در رٍدخاًِ سیارت ّای آب توام ًوًَِ DOهیشاى ّای داهذاری ٍ وؾاٍرسی اعت. تَدُ وِ تحت تأثیز پغاب 3ایغتگاُ، ایغتگاُ 

تزرعی  .ؽَدهیهؾاّذُ اعت، ّای ؽْزی تحت تأثیز فاضالب 9در ایغتگاُ  DOى ووتزیي هیشا .لزار دارد هحذٍدُ هجاس

ٍ ووتزیي آلَدگی  ّای آب رٍدخاًِ سیارت تِ ؽذت دارای آلَدگی هیىزٍتی ّغتٌذتوام ًوًَِپاراهتزّای هیىزٍتی ًیش ًؾاى داد 

رٍدخاًِ سیارت دارای آلَدگی تیَلَصیىی تَدُ  ّذ وِدتاؽذ. ًتایج ایي هغالؼِ ًؾاى هیهی)تاالدعت رٍدخاًِ(  1ایغتگاُ  هزتَط تِ

تِ وٌتزل ٍرٍد هَاد آالیٌذُ ٍ ّوچٌیي تٌاتزایي  ،تاؽذّای وؾاٍرسی ٍ داهذاری هیّای ؽْزی، فؼایتوِ تحت تأثیز فاضالب

 ّا ًیاس دارد.هذیزیت آلَدگی
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