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 چکیدٌ 

رٍدخبًِ ثزداؽت گزدیذ. همبدیز  ًوًَِ آة در عَل 16چبی، ثِ هٌظَر ارسیبثی پبراهتزّبی ثیَلَصیىی آة رٍدخبًِ چْل 

فزهی ّبی ولی، ول ثبوتزی(COD)، اوغیضى خَاّی ؽیویبیی (BOD)، اوغیضى خَاّی سیغتی (DO)اوغیضى حل ؽذُ 

(TC) فزم هذفَػی ّبی ولیٍ ثبوتزی(FC) ُدّذ وِ همذار ّب ًؾبى هیگیزی ؽذًذ. ًتبیح ایي ثزرعیاًذاسDO  ثزای اوثز

گیزی ؽذُ اًذاسُ BOD  ٍCODثبؽٌذ. هیشاى گزم ثزلیتز( هیهیلی4ِ ثبالتز اس حذ هدبس تؼییي ؽذُ )ّبی هَرد هغبلؼًوًَِ

ثبؽٌذ. ثبالتزیي همذار آًْب )ثِ تزتیت هی S1ّبی آة هَرد هغبلؼِ ثِ خش ایغتگبُ ی آلَدُ ثَدى توبم ًوًًَِؾبى دٌّذُ

ّبی هیىزٍثی ثبؽذ. ثزرعیّبی ؽْزی ٍ خبًگی هیفبضالة گزم ثزلیتز( در هحذٍدُ ؽْزی ٍ هحل تخلیِهیلی 103ٍ  8/61

 .ّب اعتّبی آة هَرد هغبلؼِ ًؾبى دٌّذُ آلَدُ ثَدى توبم ًوًًَِوًَِ
 

. 
 

چبی، رٍدخبًِ چْلفزهْبی هذفَػیؽذُ، ولیاوغیضى خَاّی سیغتی ٍ ؽیویبیی، اوغیضى حل :َای کلیدی ياشٌ  
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 مقدمٍ -1
. حذٍد یه عَم آة آؽبهیذًی هَرد ًیبس خْبى اس هٌبثغ وٌٌذایفب هیثؾزی  ؼ هْوی در تَعؼِ توذىآثْبی عغحی ًم

در هیبى هٌبثغ آة  .(Das and Acharya, 2003, 164) آیذدعت هیّب ثِّب ٍ دریبچِّب، وبًبلبًِْبی عغدی هبًٌذ رٍدخثآ

لحبػ اوَلَصیىی ٍ سیغت هحیغی حبئش اّویت ٍیضُ ّبی عجیؼی ّغتٌذ اس ّب یىی اس هْوتزیي عیغتنعغحی، رٍدخبًِ

تَاًذ ثقَرت آلَدگی ؽیویبیی یب آثْبی عغحی پتبًغیل سیبدی ثزای آلَدُ ؽذى دارًذ، وِ ایي آلَدگی هی .ّغتٌذ

(. آلَدگی ثیَلَصیىی آة، ثَیضُ آثْبی عغحی، ًمؼ ثغشایی در اًتمبل 1389،30والًتزی ٍ ّوىبراى، ثیَلَصیىی ثبؽذ )

بی افلی تَعؼِ پبیذار ثِ ؽوبر اس آًدبیی وِ اهزٍسُ در دًیب آة ٍ هٌبثغ آثی یىی اس پبیِ ّ دارًذ.ثِ هحیظ سیغت را  ثیوبری

هغبلؼِ  گزدًذ،ي وٌٌذُ ًیبس خَاهغ ثؾزی هغزح هیّب ثؼٌَاى یىی اس هٌبثغ تبهیرًٍذ ٍ در هَاردی وِ رٍدخبًِهی

یي رٍؽْبی ارسیبثی ٍضؼیت ویفی رٍدخبًِ ّب ٍ وٌتزل  آلَدگی آة آًْب اعت ّب یىی اس ثْتزپبراهتزّبی ثیَلَصیىی رٍدخبًِ

(. ثب تَخِ یِ ایي هغئلِ، رٍدخبًِ چْل چبی در اعتبى گلغتبى وِ در هؼزك اًَاع آلَدگیْبی 2، 1385 )رساس ٍ ّوىبراى،

ثزای ثزرعی ٍ ارسیبثی ی آة ؽزة ٍ وؾبٍرسی هٌغمِ اعت ثِ ػٌَاى هغبلؼِ هَردی سیغت هحیغی اعت ٍ تأهیي وٌٌذُ

 پبراهتزّبی ثیَلَصیىی ٍ ؽذت آلَدگی هیىزٍثی در آة ایي رٍدخبًِ اًتخبة گزدیذ.
 

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ -2
ویلَهتز اس هحل  40ّبی خبری در حَضِ گزگبًزٍد اعت.ایي رٍدخبًِ ثؼذ اس عی هغبفتچبی اس رٍدخبًِرٍدخبًِ چْل

ویلَهتز اس هغیز آى اس هحذٍدُ ایي ؽْز ػجَر هی یبثذ ٍدر ًْبیت در پبییي  2 هٌؾأ، ثِ ؽْزعتبى هیٌَدؽت رعیذُ ٍ حذٍد

دعت ؽْز گٌجذ وبٍٍط ٍارد رٍدخبًِ گزگبًزٍد هی ؽَد. در عَل هغیز ایي رٍدخبًِ ثَیضُ در هحذٍدُ ؽْز هیٌَدؽت ٍ 

َاًٌذ هٌجغ ثبلمَُ آلَدگیْبی تؽًَذ وِ هیگٌجذگبٍٍط فبضالثْبی ؽْزی ٍ خبًگی در ًمبط هختلف ٍارد وبًبل رٍدخبًِ هی

 آٍردُ ؽذُ اعت. 1ؽیویبیی ٍ هیىزٍثی در آة ایي رٍدخبًِ تلمی ؽًَذ. هَلؼیت هٌغمِ هَرد هغبلؼِ در ؽىل 

 

 َامًاد ي ريش -3
ثزداری اعتزیل ٍ اس ًوًَِ آة در ظزٍف ًوًَِ 16چبی، در ایي پضٍّؼ ثزای ارسیبثی آلَدگی ثیَلَصیىی رٍدخبًِ چْل

-ّب ثِ عزػت ثِ ؽزوت آة هٌغمِ(. عپظ ًو1ًَِی تؼییي ؽذُ در عَل هغیز رٍدخبًِ  ثزداؽت گزدیذ )ؽىلایغتگبّْب

، هیشاى اوغیضى خَاّی (DO)ای اعتبى گلغتبى هٌتمل ٍ پبراهتزّبی ثیَلَصیىی هزثَعِ ؽبهل هیشاى اوغیضى حل ؽذُ 

تَعظ  DOگیزی ؽذًذ. هیشاى رد اًذاسُثِ ووه رٍؽْبی اعتبًذا (COD)ٍ اوغیضى خَاّی ؽیویبیی  (BOD)سیغتی 

رٍس در دهبی  5تَعظ رٍػ فؾبرعٌدی )تغییز فؾبر اوغیضى در عی  BODهتز )رٍػ الىتزٍد غؾبیی(، همذار  DOدعتگبُ 

ّبی هَرد گیزی گزدیذًذ. آلَدگی هیىزٍثی ًوًَِتَعظ دعتگبُ عیف عٌح ًَری اًذاسُ CODگزاد( ٍ درخِ عبًتی 20

ؽَد. لَلِ ای در عِ هزحلِ احتوبلی، تأییذی ٍ تىویلی اًدبم هی 9گیزی ؽذ. رٍػ لَلِ ای اًذاسُ 9ٍػ هغبلؼِ ًیش تَعظ ر

ی وٌٌذ. اگز درایي هزحلِ گبس یب وذٍرت تؾىیل ًؾَد، ًؾبى دٌّذُدر هزحلِ احتوبلی اس هحیظ وؾت الوتَس اعتفبدُ هی

داؽتِ ثبؽذ، آلَدگی هیىزٍثی اثجبت ؽذُ ٍ در اداهِ ثزای  ػذم ٍخَد آلَدگی هیىزٍثی ٍ در فَرتی وِ گبس یب وذٍرت ٍخَد

-وٌٌذ. در فَرتی وِ تؼذاد ولیی آلَدُ را ٍارد هزحلِ تأییذی هیًوًَِ (E.coli)اثجبت ٍخَد ٍ یب ػذم ٍخَد اؽزیؾیبوالی 

 ؽَد.فزم اس حذ هدبس ووتز ثبؽذ، اس هزحلِ تىویلی اعتفبدُ هی
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 ترداری از آبی ي ایستگاَُای ومًوٍچاريدخاوٍ چُل( 1)شکل     

 

  چایارزیاتی پارامترَای تیًلًشیکی آب ريدخاوٍ چُل -4

 آٍردُ ؽذُ اعت.  )1(گیزی ؽذُ در ایي پضٍّؼ در خذٍل هیشاى پبراهتزّبی ثیَلَصیىی اًذاسُ

 

 گرم تر لیتر(حسة میلیچای )مقادیر تر َای آب ريدخاوٍ چُلدر ومًوٍ DOي  COD ،BODمقادیر پارامترَای  (1) جديل

DO BOD COD ٌایستگا 

0/6  3/4  8 S1 

9/4  18 30 S2 

7/6  8/25  43 S3 

4/5  2/16  27 S4 

9/5  8/16  28 S5 

2/7  6/12  21 S6 

2/6  4/17  30 S7 

2/5  8/10  19 S8 

7/5  2/16  27 S9 

4/5  12 20 S10 

6/6  18 30 S11 

4/5  3/19  30 S12 

1/3  8/61  103 S13 

3/6  8/19  33 S14 

2/6  4/17  29 S15 

3/6  2/10  17 S16 
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 (COD)اکسیصن خًاَی شیمیایی  -4-1
تَاًذ هی CODثبؽذ. اوغیضى خَاّی ؽیویبیی در ٍالغ همذار اوغیضى السم ثزای اوغیذاعیَى هَاد آلی هَخَد در آة هی

تب  17ّبی آة هَرد هغبلؼِ اس ًوًَِ CODهمذار  .(Domini et al., 2009, 686)ّبی هَخَد در ًوًَِ ثبؽذ هؼزف ًبخبفی

 (.2وٌذ. )ؽىلگزم ثز لیتز تغییز هیهیلی 103

 

 

ومًوٍ َای فاضالب( ي  S13و S12ومًوٍ َای شاخٍ فرعی(، ) S6ي  S3در طًل ريدخاوٍ چُل چای ) CODتغییرات   (2)شکل

S14) )ومًوٍ ريدخاوٍ ورماب 

 

در آة ثِ ػٌَاى آلَدگی )یب ًؾبًِ  CODگزم ثز لیتزهیلی 10اس غلظت ثبالتز  (WHO, 2006) عبسهبى ثْذاؽت خْبًی

آلَدُ  CODّبی آة هَرد هغبلؼِ ًغجت ثِ ؽَد، توبم ًوًَِآلَدگی( ارگبًیىی آة در ًظز هیگیزد. ّوبًغَر وِ هؾبّذُ هی

ّبی خبًگی ٍ ؽْزی ؽْز ثبؽذ، وِ ایي ایغتگبُ هحل تخلیِ فبضالةهی S13ثبؽٌذ. ثبالتزیي همذار آى هزثَط ثِ ایغتگبُ هی

 .هیٌَدؽت اعت
 

BOD5)اکسیصن خًاَی زیستی  -4-2
20

) 

گزم ثز لیتز هیلی 8/61تب  3/4چبی ثیي همبدیزّبی آة ثزداؽت ؽذُ اس رٍدخبًِ چْلهیشاى اوغیضى خَاّی سیغتی ًوًَِ

 5ثزای آة،  BODهدبس  حذاوثز همبدیز ،WHO, 2006))(. عجك اعتبًذارد عبسهبى ثْذاؽت خْبًی 3تغییز هیىٌذ )ؽىل

ّبی هَرد هغبلؼِ ؽَد توبم ًوًَِؽَد. ّوبًغَر وِ هؾبّذُ هیگزم ثز لیتز اعت ٍ ثبالتز اس آى آة آلَدُ هحغَة هیهیلی

در حمیمت آلَدُ ثِ حغبة هی آیٌذ.  BODگزم ثز لیتز ثَدُ ٍ اس ًظزهیشاى هیلی 5دارای همبدیز ثبالتز اس  S1ثِ خش ًوًَِ 

ّبی ثَدُ وِ ایي ایغتگبُ ًیش در داخل ؽْز ٍ هحل تخلیِ فبضالة S13گیزی ؽذُ هزثَط ثِ ایغتگبُ ثبالتزیي همذار اًذاسُ

 خبًگی ٍ ؽْزی اعت.
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َای فاضالب( ومًوٍ S13و S12َای شاخٍ فرعی(، )ومًوٍ S6ي  S3چای )در طًل ريدخاوٍ چُل BODتغییرات  (3)شکل 

 ومًوٍ ريدخاوٍ ورماب(  S14ي)

 

 (DO)اکسیصن حل شدٌ  -4-3

 همذار اوغیضى حل ؽذُ در آة یىی اس ؽبخـ عٌدؼ عالهت رٍدخبًِ اس ًظز آلَدگی آلی اعت. در ؽزایظ ًبهغبػذ اس ًظز

DO  ٍآیذ. یىی ّبی گبس اس آة، اًتؾبر ثَی ًبهغجَع ٍ لشج ؽذى آة ثَخَد هیج حجبةػالیوی هبًٌذ ؽٌبٍر ؽذى لدي، خز

اس هؾىالت تخلیِ فبضالة غٌی اس هبدُ آلی ثِ داخل رٍدخبًِ ایي اعت وِ فبضالة ثِ هزٍر سهبى ثبػث وبّؼ اوغیضى حل 

اى هَاد هغذی در فبضالة، ثبػث َّاسی در آى ایدبد هیىٌذ. اس عزفی ثبال ثَدى هیشؽذّذر آة رٍدخبًِ ؽذُ ٍ ؽزایظ ثی

رٍدخبًِ ٍ اسثیي  Eutrophication))ّبیی را در پی داؽتِ وِ ایي فزایٌذ ًْبیتب ثبػث پز غذایی ؽذى رٍیِ خلجهرؽذ ثی

گیزیْبی اًدبم ؽذُ، هیشاى ثز اعبط اًذاسُ(. Imbinosa and Okoh, 2009, 179)ؽَد رفتي هَخَدات آثشی در آى هی

 (.4هتغیز اعت )ؽىل  7.24تب  3.14چبی اس ر آة رٍدخبًِ چْلاوغیضى حل ؽذُ د

                                            

 

َای فاضالب( ي ومًوٍ S13و S12َای شاخٍ فرعی(، )ومًوٍ S6ي  S3چای )در طًل ريدخاوٍ چُل DOتغییرات   (4)شکل

S14) )ومًوٍ ريدخاوٍ ورماب 
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ّبی سًذُ َّاسی گًَِیبثذ ٍ در حبلت ثحزاًی ثب ثزٍس ؽزایظ ثیّبی آثشی وبّؼ هیتز تؼذاد گًَِگزم در لیهیلی >DO 4در

ثَدُ وِ همذار آى  S13ؽًَذ. ووتزیي هیشاى اوغیضى هحلَل هزثَط ثِ ایغتگبُ رًٍذ یب هدجَر ثِ تزن هحل هیاس ثیي هی

ّبی ؽْزی ٍ دارد وِ ػبهل افلی آى ٍرٍد هغتمین فبضالةثبؽذ ٍ در ؽزایظ ثحزاًی لزار گزم ثز لیتز هیهیلی 4ووتز اس 

 خبًگی در هحل ایي ایغتگبُ اعت.

 

 فرمی ي مدفًعیمیسان کل تاکتری َای کلی -4-4
. (Chigor et al., 2013 , 4126)ّب ٍرٍد اًَاع فبضالة خبًگی ٍ ؽْزی اعت ػَاهل افلی آلَدگی هیىزٍثی آة رٍدخبًِ

ّب ی اًغبىثبؽٌذ وِ ثغَر عجیؼی در رٍدُّب هیؽبهل عیف ٍعیؼی اس ثبوتزی(  Fecal)فَػی فزم ول ٍ هذّبی ولیثبوتزی

ای وِ دارای ثبر هیىزٍثی فزاٍاًی اعت، ٍ حیَاًبت خًَگزم حضَر دارًذ. اعتفبدُ هغتمین یب غیزهغتمین اس آة رٍدخبًِ

ی ؽَد، ّوِ( هؾبّذُ هی2غَر وِ در خذٍل)(. ّوب2ً، 1387هغزثی ٍ ّوىبراى، اًذاسد )عالهت اًغبى را ثِ خغز هی

ّبی تَاًذ ٍخَد سهیيفزهی ّغتٌذ وِ ػلت آى هیچبی دارای آلَدگی هیىزٍثی ٍ یب ولیّبی آة رٍدخبًِ چْلًوًَِ

ّبی ؽْزی ٍ خبًگی اعت. ووتزیي همذار آلَدگی وؾبٍرسی، رٍعتبّبی هتؼذد در اعزاف ایي رٍدخبًِ ٍ ٍرٍد فبضالة

 تز اعت.ّبی ثب ویفیت آة هٌبعتّب ٍ چؾوِثبؽذ وِ ػلت آى تغذیِ اس رٍاًبةهی S1گبُ هزثَط ثِ ایغت

 
 (MPN/100mlوتایج ارزیاتی تاکتریًلًشیکی ومًوٍ َای مًرد مطالعٍ ) ترحسة  (2)جديل

 ایستگاٌ  میکريتیًلًشی وتیجٍ    مدفًعی فرم لیک فرم کللیک

 S1 هذفَػیدارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم  23 23

 S2 دارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػی 1100< 1100<

 S3 دارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػی 1100< 1100<

 S4 دارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػی 1100< 1100<

 S5 دارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػی 1100 1100

 S6 فزهی ٍ ولی فزم هذفَػیدارای آلَدگی ولی  1100 1100

 S7 دارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػی 1100< 1100<

 S8 دارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػی 1100< 1100<

 S9 دارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػی 460 460

 S10 دارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػی 1100< 1100<

 S11 ارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػید 1100< 1100<

 S12 دارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػی 1100< 1100<

 S13 دارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػی 1100< 1100<

 S14 دارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػی 1100< 1100<

 S15 ذفَػیدارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم ه 1100< 1100<

 S16 دارای آلَدگی ولی فزهی ٍ ولی فزم هذفَػی 1100< 1100<

 

 گیری وتیجٍ -5
ّبی آة ثزای ّوِ ًوًَِ (DO)چبی، هیشاى اوغیضى حل ؽذُ ّبی آة رٍدخبًِ چْلعجك هغبلؼبت اًدبم ؽذُ ثزرٍی ًوًَِ

)هحل تخلیِ فبضالة ؽْزی( وِ  S13ِ خش ایغتگبُ گزم ثز لیتز( ثَدُ، ثهیلی 4هَرد هغبلؼِ ثبالتز اس حذ هدبس تؼییي ؽذُ )

ٍ  BODًغجت ثِ  S1ّبی هَرد هغبلؼِ ثِ خش ایغتگبُ تز اس ایي همذار اعت ٍ در ؽزایظ ثحزاًی لزار دارد. توبم ًوًَِپبییت



  

 7 

COD ُاًذ. ثبالتزیي همذار آلَدگی هزثَط ثِ ایغتگبُ آلَدS13  لزار گزفتِ ثَدُ، وِ تحت تأثیز فبضالثْبی ؽْزی ٍخبًگی

ّبی هَرد هغبلؼِ دارای آلَدگی هیىزٍثی ّغتٌذ. ثغَر ولی ّب ًؾبى داد وِ ّوِ ًوًَِاعت. هغبلؼِ هیىزٍثی ًوًَِ

چبی دارای آلَدگی ثیَلَصیىی اعت وِ ػبهل افلی آى، فبضالثْبی ؽْزی، خبًگی )ػَاهل اًغبًشاد( اعت. رٍدخبًِ چْل

 چبی ؽَد.تَاًذ ثبػث وبّؼ آلَدگی ثیَلَصیىی در رٍدخبًِ چْلغبًشاد هیّبی اًثٌبثزایي هذیزیت ٍ وٌتزل فؼبلیت

 

 مراجع -6
ثزرعی ویفی آة رٍدخبًِ ّب ثب اعتفبدُ اس ؽبخـ ّبی ویفیت آة »(، 1385) زّبد،، لزثبًی، فدیذ، رٍؽٌفىزی، ػلیرساس، ه -1

وللی هٌْذعی رٍدخبًِ، اَّاس، عبسهبى آة ٍ ثزق ّفتویي عویٌبر ثیي ال، «ثْجْبى رٍدخبًِ هبرٍى -ایذًه  هغبلؼِ هَردی : ثبسُ

  ؿ11، خَسعتبى، داًؾگبُ ؽْیذ چوزاى اَّاس

-ثزرعی ویفیت ؽیویبیی ٍ ثیَلَصیىی هٌبثغ آة هحذٍدُ»(، 1389)یزٍسُ، ، هغَری، فحوذ حغیي.، رحیوی، هقزا..والًتزی، ً -2

 42-29، ففحِ 59ؽٌبعی، عبل عی ٍ ّفتن، ؽوبرُ ، هحیظ«ی عیبُ هٌقَر دسفَل

ثزرعی آلَدگی هیىزٍثی رٍدخبًِ خبخزٍد »(، 1387) احوذ،، اثزیؾوچی، ْذی، خوؾیذی، هغؼَد، تدزیؾی، هْذیهغزثی، ه -3

 ؿ 9عَهیي وٌفزاًظ هذیزیت هٌبثغ آة ایزاى، داًؾگبُ تجزیش،  ،«ی آىٍ ًمؼ ػَاهل تَلیذوٌٌذُ
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