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ارزیابی کیفیت آب رودخانه پیرغار بهمنظور شرب و آبزی پزوری،
استان چهار محال و بختیاری
فاطمه قائدامینی ،1رسول زمانی احمد محمودی ،*2مریم نجفی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان ،گروه شیالت و محیط زیست ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد
 .2استادیار گروه شیالت و محیطزیست ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد
 .3کارشناس شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری
(تاریخ دریافت 95/8/24:تاریخ پذیرش)95/11/30:

چکیده
به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه پیرغار استان چهارمحال و بختیاری که بهعنوان یکی از منابع اصلی برای مصارف شهری ،روستایی ،کشاورزی
و آبزی پروری نقش مهمی دارد ،نمونههای آب جهت سنجش تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی ( ،pHدرجۀ حرارت ،کدورت ،اکسیژن خوواهی
بیوشیمیایی ،اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ،اکسیژن محلول ،هدایت الکتریکی ،نیترات و فسفات  ،مجموو موواد جامود معلوک  ،کود موواد جامود و
پارامترهای میکروبی (کلیفرم کد ،مدفوعی و باکتریهای هتروتروف  HPCاز  5ایستگاه در طول مسیر رودخانه در بهمن ماه سال  94جمعآوری
شد .روشهای نمونهبرداری و انجام آزمایشها مطابک کتاب استاندارد انجمن بهداشت عمومی آمریکا با عنوان روشهای استاندارد برای آزمایشهای
آب و فاضالب متد انجام شد .نتایج نشان داد که درجۀ آلودگی باکتریایی رودخانه طبک اولین استاندارد اروپایی سازمان بهداشت جهانی ،با توجه به
میزان کلیفرم کد در گروه سوم (یعنی آلودگی زیاد و با توجه به میزان کلیفرم مدفوعی در گروه اول قرار دارد .همچنین سایر پارامترهای کیفی آب
رودخانه طبک استانداردهای آبزیان ،استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران ،سازمان بهداشت جهانی و مؤسسه استاندارد تحقیقوات صونعتی
ایران در وضعیتی بهینه قرار دارند و تنها میزان  ECو کدورت باالتر از استانداردهای موجود است.

کلید واژگان:

پارامترهای میکروبی ،پارامترهای فیزیکو شیمیایی ،رودخانۀ پیرغار

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس+983814424423 :
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 .1مقدمه
آب رودخانووه نقووش کلیوودی در سووالمت انسووان و در
توسعۀ اجتماعی و اقتصادی دارد و اغلب اوقات تحت تأثیر
عوامد طبیعی و هم فعالیتهوای انسوانی قورار مویگیورد.
درک عمیک از نقش عوامد کیفی آب میتوانود در توسوعۀ
استراتژی مدیریت حوضۀ آبریز مؤثر باشد و برای حفاظت
از منابع آب کمک کنود) .(Xu et al., 2016در بسیاری از
نقاط جهان ،وجود منابع آب پاک ،از مهمترین عوووووووامل
محدود کننده توسعه اقتصادی و اجتماعی اسووووت .در این
میان ،آلودگی تدریجی منابع و کاهش کیفیت آب ،یکی از
موضوعات اصلی در مبحﺚ تخریب محیط زیست بهشمار
میرود ) . (Groot et al., 2002توسعۀ انسانی و گسوترش
فعالیتهای اقتصادی ،بدون شک منجر به افزایش نیاز آب
برای اهداف مختلو مویشوود .منوابع آب در ایوران ،بوه
خصوص در سه دهۀ گذشته در اثر مصرف بیش از حد در
کاربریهای مختل تحت توأثیر قورار گرفتوه و بوه علوت
تغییرات آب و هوایی در این سالها با کاهش قابد توجهی
مواجه شده است .کیفیت آب رودخانه به طور حتم متوأثر
از کواربریهووای کمووی و کیفوی منووابع مختلو آن اسووت
) .(Vaux, 2001توجووه بووه کیفیووت مطلوووب فیزیکووی،
شیمیایی و میکروبی آب در راستای نو استفاده در بخش
شرب ،کشاورزی ،صنعت و رهواسوازی در محویط زیسوت
ضروری است .در برخی از مناطک ،کنتورل غلظوت برخوی
آالیندهها جهت تأمین سالمتی مردم الزم اسوت کوه ایون
گونووه اقوودامات شووامد انجووام آزمووایشهووای شوویمیایی و
میکروبوووی بووور روی منوووابع توووامین آب مووویباشوووند
) .(Nabakhsh, 2003همچنووووین تعیووووین مقووووادیر
پاراسنجههای کیفوی آب ،بوه منظوور تموایز بوین غلظوت

طبیعی و غلظتهای انسان منشأ کوه بوه همودیگر بسویار
مرتبط هستند ،انجوام مویشوود ( .(Arpine & Gayane,
 2016بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان جهووووانی
بهداشت ،مصرف آب حاوی میکروبها سالیانه باعﺚ مرگ
 5میلیون نفر در دنیا میشود که اغلب این افووووووووراد را

کودکوووان زیر  5سال تشکید میدهند (. WHO, 2004

شاخﺺ متداول مورد استفاده در بررسی کیفیت میکروبی
آب و تطابک آن با استانداردهای موجود ،عبووووووارت است
ازتعیین حﻀور باکتریهای کلیفرم کووووووووود 1و کلیفرم
موووودفوعی 2در آب طی سه مرحلووووۀ احتمالی ،تاﺋیدی و
تکمیلوووی ( . APHA, 2001با این حال ،امروزه شمارش
باکتریهای هتروتروف HPC3به روش بشقوووابی ،از جمله
شاخﺺهایی است که بووه عنوان مکمد شاخﺺ کلیفرم در
کنترل کیفی آب مورد توجه قرار گرفته و شناسوووووووایی
باکتریهای  HPCدر ارزیابی کیفیت آب میتواند بسیوووار
مفید باشد ( . Carter et al., 2000باکتریهای هتروتروف
بهطور گوووستردهای بوووه عنووووان شووواخﺺ کیفیت آب
آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرند (. Grabow, 1996
از سوی دیگر ،مطالعوووات متعدد روی باکتریهوووایHPC
نووووشان داده کووو وه ایووو ون باکتریها دارای فاکتورهای
بیماریزایی هسوووتند .بنابراین آزمایش  HPCدر آب بوووه
عنوان ابزاری برای حصول اطمینوووووووووووووان از سالمت
مصرفکنندگوووووووووان باید مورد توجه قرارگیووووووووورد
( . WHO, 2002اگرچه ارتباطی بووو وین غلظت  HPCو
خطر سالمتی انسانهوا هنوووز مووشاهده نووشده اسوووت
( ، Allen et al., 2004امووووا بووووا در نظوووور گوووورفتن
تجوووووارب موجوووووود در دنیوووووا ( Sartory, 2004و
جنبههای افت کیفی آب در اثر توو وشکید بیوفیلم( 4ایجاد
طعم و بو و همچنین احتمال ایجاد عفونت در افرادی که
دارای نقﺺ سامانووۀ ایمنی هو وستند مو ویتو ووان نتیجو وه
گرفت که پایش  HPCموویتوانوود در ردی و فعالیووتهووای
معموووول کنتووورل کیفوووی آب مووود نظووور قرارگیووورد
( . Bartram et al., 2004مطالعوات نشوان مویدهود کوه
چگونه فعالیتهای انسانی باعﺚ تغییر در الگوی مکوانی و
تغییرات کیفیت آب رودخانه میشووند و نتوایج بوهدسوت
امده از ایون مطالعوات مویتواننود مرجعوی بورای توسوعۀ
1Total Coliform
2Fecal Coliform
3Heterotrophic Plate Count
4Biofilms
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دسووتورالعمد اسووتفاده از زمووین و بوورای اولویووتبنوودی
شیوههای مدیریت برای حفظ کیفیت جریوان آب در یوک
حوضوۀ رودخانووه بووزرگ باشووند ) .(Xu et al., 2016در
مطالعۀ حاضر تأثیر پسابهای کشواورزی ،موزار پورورش
موواهی و همچنووین فاضووالب روسووتایی بوور کیفیووت آب
رودخانووۀ پیرغووار بررسووی شووده اسووت .همچنووین مقووادیر
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی رودخانه با اسوتانداردهوای
کیفیت آب کانادا برای حفاظت از زندگی آبزیان،2CCME
استانداردهای صنعتی ایران ،استانداردهای آژانس حفاظت
محووویط زیسوووت ایووواالت متحووود آمریکوووا  2EPAو
استانداردهای سازمان بهداشوت جهوانی  3WHOمقایسوه
شده است ( ;EPA, 1996; WHO, 2004; CCME, 2006
. Ghane, 2007
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 .2مواد و روشها
 .1 .2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
رودخانه پیرغار در نزدیکی روستای دهچشمه از توابوع،
بخش مرکزی شهرستان فارسان در  39کیلومتری جنووب
غربی شهرکرد مرکز اسوتان چهارمحوال و بختیواری واقوع
شووده اسووت (شووکد . 1روسووتای دهچشوومه در مختصووات
جغرافیایی ' 50° 33طوول جغرافیوایی و ' 33° 13عور
جغرافیایی و در ارتفا 2000متری سطح دریا قورار دارد و
اقلیم این منطقه مدیترانهای است ( Rahimi & Ranjbar
 . Dashtestani, 2012نمونهبرداری در بهمنماه سوال 94
از  5نقطۀ رودخانوه پیرغوار (حدفاصود ده چشومه توا آب
بهشت آباد به طول 24کیلومتر انجام شد (شکد . 1

شکل .1موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری ،شهرستان فارسان و موقعیت مکانی ایستگاههای نمونهبرداری

321

1Canadian Council of Ministers of the Environment
2 Environmental Protection Agency
3 World Health Organization
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 .2 .2روش کار
نمونهبرداری آب جهوت انجوام آزموایشهوای فیزیکوی،
شویمیایی و میکروبوی آب در هور ایسوتگاه پوس از  3بوار
شستشوی ظروف نمونهگیری پلی اتیلنی با آب رودخانه کوه
از قبد استرید شده بودند انجام شد .نقاط نمونهبورداری بوا
در نظر گرفتن کاربریهای موجود ،ورود شاخههای فرعی و
منابع آالینده و در دسترس بودن نقاط نمونهبرداری انتخاب
شدند .در ادامه نمونهها در یو و در شورایط اسوتاندارد بوه
آزمایشگاه منتقد شد .استرید نمودن ظروف ،نمونهبرداری،
حمود و نقود و نگهوداری آنهوا در آزمایشوگاه طبوک
دستورالعمد 1060موجوود در اسوتاندارد متود انجوام گرفوت
( . Clesceri et al., 1998; APHA, 2009از بین پارامترهای

،کدورت (NTU ( 1اکسیژن خواهی بیوشویمیایی، BOD5( 2
4
اکسیژن مورد نیواز شویمیایی ، COD( 3اکسویژن محلوول
( ، DOهووودایت الکتریکوووی ،)EC( 5نیتووورات )NO3-( 6و
فسفات آلی ،)PO43-( 7مجمو مواد جامود معلوک، TSS( 8
10
مجمو مواد جامود محلوول )TDS( 9و کود موواد جامود
( )TSاندازهگیری شد .همچنین  3پوارامتر میکروبوی کلیفورم
مدفوعی ،کلیفرم کد و باکتریهای هتروتوروف  HPCطبوک
استاندارد  3759مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صونعتی ایوران
و استاندارد متد مورد بررسی قرار گرفتند ( ;Alizade, 2003
 . APHA, 2009روش آزمایش بر اسواس اسوتاندارد متود،
دستگاههای مورد استفاده و دقت و حد تشوخیﺺ دسوتگاه
در جدول  1اراﺋه گردیده است (. APHA, 2009

فیزیکوشیمیایی تعداد 11پارامتر شامد درجوۀ حورارتpH ،
10987612345

جﺪول .1ﭘارامترهای فیﺰیکی و شیمیایی انﺪازهﮔیری شﺪه بر ﺣسﺐ روش آزمایﺶ
ردی

دقت و حد تشخیﺺ

پارامتر

روش آزمایش

توضیحات

1

دما

2550

دستگاه ترمومتر دیجیتال

C0/1

2

pH

4500

دستگاه  pHمتر

0/01

o

3

DO

4500

دستگاه  DOمتر

ppm0/01

4

BOD

52210

دستگاه  BODمتر)OxiDirect (HACH

ppm0/01

5

COD

52210

دستگاه  CODمتر Digestion (HACH)200

ppm0/01

6

3-

7

-

4500 PO4

اسپکتروفتومترHach DR- 3400

ppm0/01

NO3

4500 NO3

اسپکتروفتومترHach DR- 3400

ppm0/1

EC

2510

دستگاه  ECمتر (HACH) sension7

S/cmµ

9

کدورت

2130

سنسورline (HACH) Solitax ts

NTU0/1

10

TDS

2340

روش اختالف وزنی

ppm0/01

11

TSS

2340

روش اختالف وزنی

ppm0/01

12

TS

2340

روش اختالف وزنی

ppm0/01

13

Total Coliform

3759

تخمیر چندلولهای به روش MPN

MPN/100ml

14

Coliform Fecal

3759

تخمیر چندلولهای به روش MPN

MPN/100ml

15

HPC

3759

روش(HPC) Pour Plate

0/1 CFU/ml

8

PO4



Nephelometric Turbidity Unit
Biological Oxygen Demand

Chemical Oxygen Demand

Dissolved oxygen

Electrical Conductivity

Nitrate)NO3-( 

) Phosphate(PO43-

Total Suspended Solids

Total Dissolved Solids

Total Solids
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استانداردهای مختل در جدول  2اراﺋه گردیده است.

 .3نتایج
نتایج حاصد از انجام آزموایشهوا و مقایسوۀ نتوایج بوا

جﺪول .2مقادیر ﭘارامترهای انﺪازهﮔیری شﺪه و مقایسۀ نتایج با استانﺪاردهای مختلف
نام پارامترهای
اندازهگیری شده

ایستگاه 1

ایستگاه 2

ایستگاه 3

ایستگاه 4

ایستگاه5

حداکثر
استاندارد
WHO

حداکثر
استاندارد
صنعتی ایران

حداکثر
استاندارد
EPA

حداکثر
استاندارد
آبزیان

واحد
اندازهگیری

pH

7/8

7/9

8/18

8/26

8/92

8/5-6/5

5-6/9

8/5

9-6/5

-

دما

11/5

12

9/3

9/3

10

32/3-26/3

-

-

-

C

PO4-3

0/00

0/07

0/07

0/06

0/05

0/05

-

-

-

mg/L

NO3-

6/54

7/77

10/71

11/36

12/75

50

50

10

13

mg/L

DO

7/35

9/97

9/9

9/92

11/33

5

-

-

5/5

mg/L

)DO (%

58/3

117

108/8

110

125

50

-

-

55

% mg/L

BOD

0/00

2/3

1/8

3/7

4/5

5

-

2

-

mg/L

COD

0/00

4/7

3/3

5/9

7/7

10

-

-

-

mg/L

EC

474

467

499

516

525

250

-

-

-

μS/cm

TDS

270

269/8

283/3

289/5

296/2

1000

1500

500

500

mg/L

TSS

5

8

7

8

7

1000

-

-

-

mg/L

TS

275

277/8

290/3

297/5

303/2

1000

-

-

-

mg/L

کدورت

1/71

7/13

6/56

6/57

9/33

5

5

5

5

NTU

Total
Coliform
Fecal
Coliform

0/00

>1600

>1600

>1600

>1600

0

0

0

0

0/00

12

9/2

4

17

0

0

0

0

MPN/100
ML
MPN/100
ML

HPC

30

440

580

260

>600

-

500

500

-

cfu

 .4بحث و نتیجهگیری
طبک نتایج اراﺋه شده در جدول  2دامنۀ تغییورات pH

از  7/8توا  8 /92بورآورد گردیود کوه نشوان مویدهود آب
رودخانه ماهیت قلیایی دارد .میزان  pHآب نقوش تعیوین
کنندهای در سالمت آب داشته و گفته میشوود  pHیوک
فووواکتور بسووویار مهوووم در ارزیوووابی کیفیوووت آب اسوووت
( .)Ahipathy & puttaiah, 2006در این مطالعوه مقوادیر
pHآب اختالف معناداری را بین ایسوتگاههوا نشوان نوداد.

0

اگرچه پساب مزار پرورش ماهی به طور معمول به دلیود
تنفس آبزیان پرورشی ،تجزیۀ مواد دفعوی و بقایوای موواد
غذایی و ...دارای  pHاسیدی است ،اما به نظر مویرسود در
تحقیک حاضرکیفیت مناسب آب رودخانوه و قورار داشوتن
pHآب در دامنۀ قلیایی و خاصیت بافری آن مانع از ایجواد
تغییرات قابد توجه در  pHآب رودخانه شده اسوت .طبوک
جدول 2میانگین مقادیر بهدستآمده برای  8/21( pHبوا
مقووووووووادیر اسووووووووتاندارد بوووووووورای آبزیووووووووان
( ، Lumb et al., 2002; CCME, 2006استاندارد صنعتی
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ایووران و همچنووین مقووادیر گووزارش شووده توسووط EPA

و  WHOمطابقووت دارد (.)EPA, 1996; WHO, 2004

دمای آب در ایستگاههای نمونهبورداری از حوداقد 9/3 °C
در ایستگاه  3و  4تا حداکثر  12 °Cدر ایسوتگاه  2متغیور
بود که این میزان از حداکثر مجاز دمای استاندارد گزارش
شووده توسووط سووازمان بهداشووت جهووانی کمتوور اسووت
) .(WHO, 2004در مطالعووۀ  Fanو همکوواران (2012
هفده پارامتر کیفیت آب برای درک بیشتر موورد مطالعوه
قرار گرفت .نتایج تجزیه و تحلیودهوا نشوانداد کوه تموام
پارامترها به جز درجوۀ حورارت هووا و درجوۀ حورارت آب
اختالف چشمگیری بین ایستگاهها از خود نشاندادند کوه
با مطالعۀ حاضر همخووانی دارد و دموای آب در محودود
اسوتاندارد مطلووبی قوراردارد )PO43- .( Fan et al., 2009
در ایستگاه ( 1چشمۀ پیرغار میزان صفر را نشان میدهد
ولی در ایستگاه بعدی یعنی بعد از مزرعوۀ پورورشمواهی
میزان  PO43-افزایش موییابود .از جملوه دالیود افوزایش
میزان  PO43-ورود پساب مزار پرورش ماهی به رودخانه
است ،این موضو در مطالعات قبلی نیز اشاره شوده اسوت
( ;Aubin et al., 2011; Camargo et al., 2011
 PO43 .)Guilpart et al., 2012یکوووی از ترکیبوووات

محدودکنند تولیدکنندگان اولیه در اکوسیستمهای آبوی
اسوت PO43- ،در برخووورد بووا موواد دیگوور ذرات کلوییوودی
تشکید میدهد و رسوب میکند که این موضو میتوانود
عامود کواهش میوزان  PO43در ایسوتگاه هوای4و 5باشوود
( .)Babaie et al., 2009همچنین کاهش میزان  PO43در
ایستگاه های 4و  5به علوت خودپواالیی رودخانوۀ پیرغوار
است که در مطالعۀ  Boaventuraو همکاران ( 1997نیوز
گزارش شده است ) .(Boaventura et al., 2009میانگین
NO3در آب رودخانه برابر با 9/82میلیگورم در لیتور بوودکووه میووزان آنهووا بووا اسووتانداردهای جهووانی و ایووران
( )WHO, 2004و همچنووووین اسووووتاندارد آبزیووووان
) (Lumb et al., 2002;CCME, 2006مطابقووت دارد.
بنابراین آب رودخانه از نظور میوزان ،NO3-مناسوب بورای
آبزیان ،شرب و سایر مصارف است .میزان  NO3-در طوول

مسیر رودخانه از ایستگاه  1تا ایستگاه  5افزایش موییابود
که به دنبال افوزایش میوزان  BOD5تأکیودی بور شودت
افوووزایش میکروارگانیسووومهوووای تجزیوووهکننوووده اسوووت
( .)Babaie et al., 2009این افوزایش NO3-مویتوانود بوه
علووت افووزایش اسووتفاده از کودهووای نیتراتووه در مووزار
کشاورزی و آبیاری غرق آبی زمینهای کشاورزی و باغوات
که از طریک نفوذ به پیکر آبی رودخانه باعﺚ افوزایش بوار
مواد مغذی رودخانه شده استNO3- .مویتوانود ناشوی از
فعالیت میکروارگانیسمهای در حال تجزیۀ مواد آلی باشد،
همچنین در مزار پرورش ماهی ماهیها دارای ترکیبوات
حاوی نیتروژن از جمله آمونیاک و اوره هستند که در اثور
فعالیت میکرو ارگانیسمها ممکون اسوت بوه  NO3-تغییور
یابوود Mehrdadi .و همکوواران ( 2003نیووز بووا بررسووی
رودخانۀ تجن علت باال بوودن  NO3-در فصود تابسوتان را
افزایش فعالیت کشاورزی و تخلیۀ فاضالب های شوهری و
صنعتی بیان کردنود (Parham .)Mehrdadi et al., 2003
و همکاران ( 2007نیز با بررسی دریاچۀ پشت سد کرخه
منابع ورود نیتروژن و فسفر به ایون دریاچوه را آبشوویی و
روانآبهووای سووطحی از آبخیووز ،انتقووال بیولوووژیکی،1
نیتریفیکاسوویون 2و ورود آبهووای زیرزمینووی کووه بووه
دریاچهها تخلیه شده اشاره کرد (.)Parham et al., 2007
نتایج حاصد از مطالعوۀ  Yuو همکواران ( 2016درحوضوۀ
رودخانۀ وی در چین نشان میدهد که اسوتفاده از زموین
به طور کلی تأثیر قویتری نسبت به سایر عوامد بور روی
کیفیت آب جاری میگذارد ،همچنین کشاورزی و اراضوی
شهری در مقایسه با دیگر کاربریهای زمین ،یوک ارتبواط
قویتری با متغیرهای کیفیت آب در هر دو فصد بوارانی و
خشوک دارنود ( .)Yu et al., 2016در مطالعوۀ  Baharو
همکاران ( 2008منطقۀ مسکونی ارتباط مثبتی با NO3-
 ،از خووود نشووان داد و منطقووۀ شووهری در حووال توسووعه
همبسووتگی منفووی ضووعیفی بووا  NO3-داشووت .همچنووین
منطقۀ صنعتی همبستگی منفی متوسطی با  NO3-نشوان
Biologically
Nitrification




مقایسۀ برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو گونۀ اکالیپتوس و لیلکی ...

داد و زمینهای کشاورزی ارتباط مثبوت بوا  NO3-نشوان
دادند که این میزان  NO3-به دلید وجود کوود و فعالیوت
بیولوووژیکی گیاهووان وجووود دارد (.)Bahar et al., 2008
مقادیر به دست آمده برای  DOدر دور مطالعه هرگوز بوه
شرایط بحرانیکمتر از  5نرسویده و کیفیوت آب را خووب
ارزیابی میکند .همانطور که مشاهده مویشوود میوانگین
غلظت اکسیژن محلول برابر با  9/69میلیگرم در لیتر بوود
که با استاندارد آبزیان  CCMEو استاندارد جهوانی WHO
مطابقت داشته و برای مصارف انسوانی )شونا ،اسوتحمام و
نوشویدن( و بسویاری از موجوودات آبوزی مناسوب اسوت
( . Hammer, 1986تغییرات اکسیژن محلول همزموان بوا
ورود مواد آلی قابد تجزیه بوه آب ،فعالیوت بواکتریهوای
تجریهکننده افزایش یافته و در نتیجوه میوزان  BODبواال
رفته و به دنبال آن  DOبه سرعت کاهش مییابد .درایون
رودخانه غلظت نسبتاً باالی اکسیژن در همۀ نقاط و حتوی
در پایین دست مزرعۀ پرورش ماهی احتماالً به ایون علوت
است که این رودخانه دارای یک بستر سنگالخی با شویب
باال است که هوادهی را به صورت مکانیکی انجام مویدهود.
البته کاهش اکسیژن آب به دلیود وجوود موزار پورورش
ماهی نیز در این منطقه اتفاق میافتد ولی موازنۀ اکسویژن
به دلید هوادهی به وسیلۀ نیوروی گرانشوی منطقوه ،ایون
کوواهش را جبووران مووینمایوود ( ;Lumb et al., 2002
 .) WHO, 2004; CCME, 2006میوانگین میوزان BOD
آب رودخانوه  2/46میلویگورم در لیتور اسوت .بور اسواس
استادارد  EPAمیزان  0-2 BODنشان دهند آب بسویار
تمیز 5-2 ،نشاندهند آب نسبتاً آلووده و بیشوتر از  5آب
نشاندهند آب شدیداً آلوده است که بور ایون اسواس آب
رودخانۀ پیرغار تا ایستگاه  3جزو آبهای بسیار تمیز و در
ایسوتگاه هوای  4و  5جوزو آبهوای نسوبتاً آلووده اسوت
) . EPA,1996باال رفتن میزان BODآب رودخانه میتواند
بوه علوت ورود آالینودههووای آلوی قابود تجزیوه ،ناشووی از
پسابهای انسوانی ،فعالیوتهوای کشواورزی و دامپوروری
باشود ( Behbahani Nia, Salmasi, 2003, Kazi et al.,
 .)2009غلظت اکسیژن مورد نیاز جهت تجزیۀ موواد آلوی

679

شیمیایی از فاکتورهای مهوم در شوناخت الگووی معودنی
شدن مواد آلی در اکوسیستم هوای رودخانوهای محسووب
میگردد COD ،پارامتری است که به طور گسوترده بورای
تعیین میزان پسماندهای قابد اکسایش شیمیایی استفاده
شده و اصوالً برای ارزیابی مقدار این موواد در مخلووطی از
آلودهکنندههوا مثود فاضوالبهوای خوانگی ،کشواورزی و
پسوووماندهای صووونعتی بوووه کوووار گرفتوووه مووویشوووود
( .)Kazi et al.,2009افزایش غلظوت  CODدر ایسوتگاه 2
بعد از مزرعۀ پرورش ماهی گویای تأثیرپذیری این ایسوتگاه
از منابع خارج از سیستم رودخانه است کوه نشوان دهنود
ارتباط مستقیم این پارامتر با شدت فعالیتهای آبزی پروری
در این منطقه است و در تحقیقات سوایر محققوین نیوز بوه
اثبووات رسوویده اسووت (;Fries and Bowles, 2002
 .)Pulatsu et al., 2004; Maillard et al., 2005بوا طوی
مسیری چند کیلومتری در ایستگاه  3مقدار  CODکاهش
مییابد کوه حواکی از تجزیوۀ بواالی موواد آلوی در مسویر
رودخانووه اسووت .در ایسووتگاه  4و  5میووزان  CODرو بووه
افزایش است و ایون مویتوانود بوه دلیود ورود زهآبهوای
کشاورزی اطراف رودخانه باشود (.)Babaie et al., 2009
یکی از دالید افزایش میزان فاکتور  CODدر منطقۀ مورد
مطالعه ورود فاضالبهای خوانگی ،همچنوین ورود پسواب
باغهای کشاورزی و پسابهای صنعتی به محیط است .بوا
توجه به ایون کوه از بوین منوابع آالینوده رودخانوه ،تنهوا
پسابهای کشاورزی هستند که متناسوب بوا فصوول کوار
کشاورزی دارای نوسان هستند ،لذا به نظر میرسد تغییور
در میزان  CODبین فصول مختل ناشی از فعالیوتهوای
کشاورزی باشد EC .آب ناشی از میزان یوونهوای مثبوت
بوده که اثرات زیادی روی طعم و مز آب دارنود .بنوابراین
اثر قابد توجهی روی میزان مقبولیوت آب بورای نوشویدن
دارد ( EC .)Pradeep, 1998; WHO, 2004نتیجوۀ غیور
مستقیم میزان نمکهای محلول است ،بهطوریکه میوزان
باالی آن میتواند ناشی از اثر سنگهای رسوبی و یا منابع
انسووانی مثوود صوونعت و یووا خروجووی فاضووالب باشوود
) .(WHO, 2004در مطالعووۀ حاضوور تغییوورات  ECبووین
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ایستگاهها بسیار ناچیز بووده اسوت .در ایسوتگاه  2و بعود از
مزرعۀ پرورش ماهی  ECبه میزان  474میکوروزمیننس بور
سانتیمتر کاهش یافته است .بوا حرکوت بوه سومت پوایین
دست رودخانه میزان  ECبه مقدار جزﺋی افزایش موییابود.
یکی از علد این افزایش جزﺋی  ECرا مویتووان بوه جونس
بستر نسبت داد که از حالت قلووه سونگی (بواال دسوت بوه
سمت شنی-ماسهای همراه بوا موواد آلوی توه نشوین شوده
(پایین دست تغییر مییابد .وجود نهشوتههوای رسووبی در
نواحی پایین دست نشان دهند عمد فرسایش یوا آبشوویی
زمینهای اطراف و یا ورود پسابهای حاوی انوا آالیندهها
به رودخانه است که میتواند امالح را نیز بوه هموراه داشوته
باشد و باعﺚ افزایش  ECدر امتداد مسیر رودخانه گردد که
نشان میدهد  ECبا افزایش میزان مواد جامد محلول رابطۀ
مستقیم دارد ( . Georgi por et al., 2007بر اساس نتایج
حاصوود از مطالعووۀ  Baharو همکوواران ( 2008منطقووۀ
مسکونی و منطقۀ شهری در حال توسوعه ارتبواط بوا EC
دارد .مساحت مناطک بوا پوشوش گیواهی بواال تقریبواً بوه
صورت معکوس به تمام یونهوا مربووط اسوت کوه نشوان
می دهد ایون شوکد اسوتفاده از زموین بوه منظوور حفوظ
کیفیوت آب رودخانوه الزم اسوت (.)Bahar et al., 2008
نتایج حاصد از مطالعوۀ  Hillelو همکواران ( 2015نشوان
میدهد که روند فصلی معکوس کلی بین  ECو سوطح آب
وجود دارد و نیز مقادیر زیادی مربوط به حوادث سوید در
طول دور مرطوب پیدا شد که با نتایج بوهدسوت آموده از
این مطالعه همخوانی دارد ( .)Hillel et al., 2015میوزان
 ECآب این رودخانه در منطقۀ مورد مطالعوه در محودود
قابود قبوول بورای پورورش آبزیوان بووده و دارای قابلیوت
آبوزیپوروری اسوت .عوالوه بور ایون عودم وجوود منبوع
آالیندههای صنعتی در منطقه از نکات مثبت توسعۀ آبوزی
پروری پایدار و متناسب با توان خودپاالیی رودخانوه اسوت
( . CCME, 2006درطول مسیر رودخانه میزان  TDSبوه
تدریج افزایش مییابد تا به حداکثر مقدار خود در ایستگاه
 5میرسد که این میزان کمتور از حوداکثر مقودار تعیوین
شووود اسوووتانداردهای جهوووانی اسوووت (;EPA, 1996

.)WHO, 2004; CCME, 2006; Ghane, 2007

مطالعات مشابه نشان داده است که افوزایش هورزآبهوای
سطحی ،طغیان رودخانه ،افزایش دبی و تالطوم شودید در
آب رودخانه ،فعالیتهوای انسوانی در حاشویۀ رودخانوه و
کاربری اراضی منجر بوه افوزایش میوزان  TDSمویشوود.
یافتههای حاصد از این تحقیک بوا بسویاری از یافتوههوای
تحقیقات مشابه مطابقت دارد ( ;Mehrdadi, et al., 2003
 .)Fathi et al., 2011مقووادیر  TSSآب در ایسووتگاه 3
نسبت به ایستگاه  2و در ایسوتگاه  5نسوبت بوه 4کواهش
یافته است که به دلید کاهش شیب و کاهش سورعت آب
و همچنین سکون آب و رسوب مقداری از موواد معلوک در
داخد حوضچههای مخصووص انتقوال آب بوه کانوالهوای
کشاورزی است .در طول مسیر افزایش تووان آب رودخانوه
در جدا کردن ذرات از بستر و حمود آنهوا عامود مهموی
جهت باال رفتن  TSSدر مسیر حرکوت آب اسوت .وجوود
مواد معلک از نظر زیبوایی بوه آب لطموه زده و مویتواننود
محوودهووایی را بوورای جووذب سووطحی مووواد شوویمیایی و
بیولووووژیکی بووهوجوووود آورنووود (.)Amirbeigie, 2004
اسووتانداردهای سووازمان بهداشووت آب آشووامیدنی آمریکووا
مقدار  TSرا برای یک آب قابد شورب خووب 500 mg/L
گزارش کرده است اما اگر در ناحیهای نتوان به اسوتاندارد
 500 mg/Lدست یافوت مقودار  1000 mg/Lنیوز اجوازه
داده شده است که با مقوادیر بوهدسوت آموده از رودخانوه
پیرغار مطابقت دارد ( .)WHO, 2004مقوادیر بوه دسوت
آمد کدورت ،بیشتر از حد مجاز بوده و با استاندارد آبزیان
و اسوووتانداردهای جهوووانی و ایوووران ( ;EPA,1996
. Lumb et al., 2002;WHO, 2004; CCME, 2006
سازگاری ندارد (جدول . 2بهنظر میرسود افوزایش میوزان
کدورت آب در پاییز و زمستان بوه علوت بارنودگی زیواد و
افزایش دبی رودخانه در این دو فصد باشد کوه عوالوه بور
آبشویی زمینهای اطراف و افوزایش میوزان هورزآبهوای
سطحی (که در مناطک مختلو وارد رودخانوه مویشوود ،
موجب تالطم شدید آب رودخانه و به هم خوردن رسوبات
بستر شده است .کامالً طبیعوی اسوت کوه تغییورات دبوی
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ناشی از نوسانات فصلی و تغییر میزان بارندگیها و جریان
آبی رودخانوه مویتوانود برخوی از فاکتورهوای فیزیکوی و
شیمیایی از جمله کدورت TDS ،و  ECرا به سرعت تحت
تأثیر قرار داده و تفاوتهای زیادی را بین فصوول مختلو
سووال ایجواد نمایوود .بررسوویهووای صووورت گرفتووه توسووط
 Van Heetsو همکوواران ( 2009نشووان داد کووه میووزان
کدورت با افزایش بارندگی به سرعت تغییر کرده و سوطح
باالی آن کاهش اکسیژن محلول در تواالب  Macatawaرا
باعوﺚ گردیود ( . Van Heets et al., 2009بوا مالحظوۀ
مقادیر بهدست آمده در جدول  2مشاهده میشود که هور
چه در طول مسیر رودخانه به سمت پایین دست حرکوت
میکنیم میزان کلیفرمها افوزایش قابود تووجهی را نشوان
میدهد که این افزایش حواکی از آن اسوت کوه در طوول
مسوویر ،جریووانهووایی بووا بووار آلووودگی فووراوان (از جملووه
روانآبهای سطحی و فاضالبهوای خوانگی منوازل وارد
رودخانه شده و کیفیت آن را به سوطح پوایینتوری تنوزل
میدهنود ) .)Khatib haghighi et al., 2008کلیفورمهوا
بهطور طبیعی در محیط زیست وجود دارنود کوه کلیفورم-
های مدفوعی از این دسته هسوتند و در مودفو انسوان و
بیشوووووتر حیوانوووووات خوووووونگرم وجوووووود دارنووووود
( .)EPA, 1996با بررسیهوا و مطالعوات انجوام گرفتوه در
طول مسیر ،پس از بهدست آمودن نتوایج ،ثابوت شود کوه
اغلب جریانهای وارد شده بوه رودخانوه بوه دلیود کامود
نبودن شوبکۀ جموعآوری فاضوالب (روسوتایی و شوهری
باعﺚ آلودگی رودخانه به فاضالبهوای خوانگی مویشوود.
بهطور کلی در پاییز و زمستان با افوزایش بارنودگی مقودار
کلیفرم نیز افزایش قابد توجهی نشان میدهد که ناشی از
نفوذ آبهای سطحی از طریک چاه های فاضالب یا جریان
یافتن فاضالبهای خانگی به مسیرهای آب وارد شوده بوه
رودخانوووه اسوووت .بووور اسووواس اسوووتاندارد کیفیوووت آب
( CCME, 2006بوورای اسووتفادههووای مختلوو میووزان
استاندارد کلیفرم مدفوعی برای مصارف انسوانی و آبزیوان
باید صفر باشود کوه رودخانوۀ پیرغوار تنهوا در ایسوتگاه 1

یعنی چشمۀ پیرغار این میزان صفر اسوت و بوا اسوتاندارد
آبزیان مطابقت دارد و در ایسوتگاههوای بعود ایون میوزان
افزایش مییابد و آب ایستگاههوای بعود را بورای شورب و
آبووزی پووروری نامناسووب موویکنوود .اصووطالح  HPCبووه
میکروارگانیسمهایی گفته می شود که برای رشد نیواز بوه
کربن آلی دارند .این میکروارگانیسمها انواعی از باکتریها،
مخمرهووا و کپووکهووا را شووامد موویشووود (.)EPA,1996
باکتریهای  HPCساکن طبیعی بودن انسوان و حیوانوات
هستند و از طریک مدفو دفع میشووند .بورگ درختوان،
خاک ،آب ،قطرههای باران و حتی بزاق دهوان نیوز تعوداد
زیووادی از ایوون بوواکتری هووا را در خووود جووای دادهانوود
( .)WHO,2004, Bartram et al., 2004سازمان حفاظت
محیط زیست آمریکووووووا حداکثر مجاز تعداد باکتریهای
 HPCرا در شبکههای توزیع  500 cfu/mLتعیین کرده
است .با توجه به اینکه در ایستگاه 1میزان کلیفرمها صوفر
بوده ولی میزان باکتریهای  30HPCبوده میتوان نتیجه
گرفووت کووه عدم وجود کلیفرمهووا دلیلی بر عدم وجوووود
باکتریهای  HPCنبوده و هر یک از ایو ون شو واخﺺهو وا،
ارزش و جایگووووووووواه خود را در خصوص کنترل کیفیت
میکربوووی آب دارا هسووتند .درجووۀ آلووودگی باکتریووایی
رودخانه طبک اولین استاندارد اروپوایی سوازمان بهداشوت
جهانی ،با توجه به میزان کلیفرم کد در گروه سوم (یعنوی
آلودگی زیاد که با روشهای پرهزینه برطرف میشود و با
توجوه بووه میووزان کلیفوورم موودفوعی در گووروه اول (یعنووی
آلودگی باکتریایی که از طریک ضودعفونی کوردن برطورف
موویشووود قوورار دارد ( . Shariatpanahi, 2004میووزان
باکتریهای  HPCآب این رودخانوه در ایسوتگاه 1و  2و4
کمتووووووووور از حداکثر مجاز تعداد باکتریهای  HPCدر
شبکههای توزیع آب سازمان حفاظت محیط زیست امریکا
( )EPA,1996است ودر سایر ایستگاهها بیشوتر از حداکثر
مجاز تعداد باکتریهای  HPCتعیین گردیووووووووده است
(. EPA. 1996; WHO, 2004
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