
  

 

  

 
  

 
 مقدمٍ

افضٍى رؼيت رْاى، تَػؼِ ؿْش ًـيٌي، گؼتشؽ كٌايغ ٍ سؿذ سٍص 
سفتي ػشاًِ هلشف آب تاػج گشديذُ تا تأهيي آب ؿيشيي تِ ػٌَاى  تاال

يىي اص هـىالت رذي تـش دس لشى حاضش هغشح گشدد. احذاث ػذ 
تؼٌَاى يىي اص ساُ حل ّا، داساي احشات راًثي خَيؾ اػت. ػذّائي وِ 

هغالؼِ واهل احذاث ؿذُ ٍ هذيشت آب دسػتي داسًذ، ػالٍُ تش تاهيي تا 
آب هَسد ًياص تشاي ؿشب، كٌؼت ٍ وـاٍسصي، اص ًظش صيؼت هحيغي ًيض 

تىخيش عيف ٍػيؼي اص راًذاساى  حائض اّويت تَدُ ٍ تاػج سؿذ ٍ
وـاٍسصي ٍ ؿْشي تِ هخاصى ػذ ّا ػالٍُ  يؿًَذ. اها ٍسٍد پؼاب ّا هي

هي تَاًذ  ،آب تِ آاليٌذُ ّاي هختلف هخل فلضات ػٌگييػاصي تش آلَدُ
ص تا افضايؾ هيضاى هَاد آلي تاػج پذيذُ هغزي ؿذى ٍ سؿذ ٍ تىخيش تيؾ ا

ويفيت آب هخضى ػذ سا تحت تاحيش لشاس حذ راًذاساى دسياچِ گشدد وِ 
دس . دادُ ٍ تاػج اختالل دس ػيؼتوْاي تلفيِ آب ٍ فيلتش ّاي آى گشدًذ

اي اص لثيل افضايؾ  هـىالت ػذيذُتِ ايي هَضَع،  ِكَست ػذم تَر
ّا هخل ًيتشات ٍ فؼفات دس دسياچِ ػذ ٍ تذًثال آى تغيش  سيضهغزي

ويفيت، سًگ ٍ تَي آب سخ دادُ وِ ػالٍُ تش واّؾ ويفيت آب، 
ؿذُ ٍ  ؿىَفائي رلثىي ٍ سؿذ ٍ تىخيش رلثه ّاي ػوي ػثةتَاًذ  هي

اى اص آب ػذ تَرَد آٍسد ٍ دس خغشات ػوذُ اي سا تشاي اػتفادُ وٌٌذگ
ًتيزِ توام ػشهايِ گزاسي كَست گشفتِ سا تال اػتفادُ خَاّذ ًوَد. اص 

ووه ؿاياًي تِ اػوال  ،عشف ديگش ؿٌاخت خلَكيات تيَلَطيه ػذ
 .ّاي هٌاػة ٍ ون ّضيٌِ تشاي وٌتشل پذيذُ هغزي ؿذى ػذ هيٌوايذؿيَُ

 

 اَداف تحقیق

ي ؿذى ػذ ووال كالح تا اػتفادُ اص اسصياتي ويفيت آب ٍ سًٍذ هغز -1
 ؿاخق ّاي صيؼتي ٍ فيضيىي ٍ ؿيوايي. 

َپالوٌتَى، صئَپالًىتَى ؿٌاػائي راهؼِ راًذاساى دسياچِ ػذ ؿاهل فيت-2
   ٍ وفضياى آى ٍ اػتفادُ اص آًْا دس اسصياتي ويفيت آب دسياچِ.

 .اسصياتي سًٍذ تغييشات رَاهغ صيؼتي دس يه دٍسُ يه ػالِ-3

 

 کیفی آبپایص 
هذيشيت هٌاتغ آب ًيض اص حيج پيچيذگي ػَاهل هختلف اًؼاًي ٍ عثيؼي  

چٌيي  دستاؿذ.  اهشي پيچيذُ هيدخيل دس پيذايؾ، ويفيت ٍ وويت آى 
ٍضؼيتي ؿٌاخت تواهي ػَاهل هَحش تش هٌاتغ آتي ٍ ػَاهل احشگزاس تش 

ضشٍسي ويفيت آى ٍ هذيشيت ايي ػَاهل دس يه دٍسُ صهاًي عَالًي 
ؿَد تخـي اص يه تاؿذ. ايي فؼاليت وِ تحت ػٌَاى پايؾ ًاهيذُ هيهي

تشًاهِ هذيشيت هٌاتغ آتي تَدُ ٍ لضٍهاً تشاي وٌتشل ػَاهل هخشب ٍ تْثَد 

پايؾ آب، يه فؼاليت هتوشوض ٍ هؼتوش   .ٍضؼيت هٌثغ ضشٍسي هيثاؿذ
تا ّاي فيضيه ٍ ؿيويائي ٍ صيؼتي آب دساستثاط تشاي اسصياتي ٍيظگي

هي تاؿذ. تْذاؿت اًؼاًي خلَكاً دس ؿشايظ اوَلَطيه ٍ واستشي آب 
هاّيت توام فؼاليت ّاي هشتثظ تا پايؾ ويفي ٍ اسصياتي هٌاتغ آب، روغ 
آٍسي دادُ اص ٍيظگي ّا يا دس اكل پاساهتشّاي تؼييي وٌٌذُ ويفيت آب 

اص هيثاؿذ. دس ايي صهيٌِ تؼييي ًماط ًوًَِ تشداسي، ًوًَِ تشداسي كحيح 
ًظش صهاى ٍ اًزام آصهايـات تؼييي هيضاى پاساهتشّا دس هحل يا دس 
آصهايـگاُ، اص ًىات اكلي ّؼتٌذ وِ تايذ هَسد تَرِ لشاس گيشًذ. ًىتِ 

تاؿذ، اص آًزا وِ ّشًَع فؼاليت پايؾ داساي  هْن ديگش ػاختاس پايؾ هي
تاؿذ، ارشاي هَحش ٍ هفيذ آى تٌْا دس لالة يه هذل  ارضاي هختلف هي

سٍ ؿٌاخت ارضاي يه تشًاهِ   وٌذ، اص ايي سيضي هفَْم پيذا هي تشًاهِ
پايؾ ٍ تٌظين آًْا تِ ًحَي وِ هٌزش تِ ًتايذ هفيذ ٍ دلخَاُ ؿَد 

ّاي  ضشٍسي اػت. دس ساتغِ تا ارضاي يه تشًاهِ پايؾ هٌاتغ آب، هذل
هختلفي اسائِ ؿذُ وِ هـَْستشيي آًْا هذل اسائِ ؿذُ تَػظ ػاصهاى 

وِ رضئيات  (Bartram and Balance, 1996 )ْاًي اػتتْذاؿت ر
 تِ ًوايؾ گزاؿتِ ؿذُ اػت.صيش آى دس ًوَداس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مًاد ي ريش َا
حَصُ آتخيض ػذ ووال تاؿذ.  هٌغمِ هغالؼاتي دسياچِ ػذ ووال كالح هي

رٌَب غشب تخؾ ػشتٌذ ٍالغ دس ويلَهتشهشتغ دس  655كالح تا هؼاحت 
ّاي  ٍ رضء ػشؿاخِ داؿتِاػتاى هشوضي ٍ ؿوال ؿشق اػتاى لشػتاى لشاس 

تشاي تشسػي اّذاف هَسد آيذ.  اكلي سٍدخاًِ تيشُ لشػتاى تِ حؼاب هي
َطي ٍ ٍػؼت ًظش دس ايي تحميك تا تَرِ تِ هؼياسّايي هاًٌذ هَسفَل

ايؼتگاُ اص اتتذاي دسياچِ تا ًضديه تاد ػذ اًتخاب  5تؼذاد اچِ، دسي
تشداسي اص رَاهغ صيؼتي دسياچِ  گشديذ وِ ػوليات ًوًَِ

پاساهتشّاي فيضيه ٍ  ّا ٍ وفضياى( ٍ ّا، صئَپالًىتَى )فيتَپالًىتَى
ايؼتگاُ ًيض دس  2ّوچٌيي  .اًزام ؿذتلَست فللي ؿيويائي آب دس آًْا 

ؿاخِ اكلي ٍسٍدي تِ دسياچِ )سٍدخاًِ للؼِ ًَ ٍ سٍدخاًِ  2تذاي ات
تيشُ( تشاي اسصياتي ويفيت فيضيه ٍ ؿيويائي آب ٍسٍدي تِ دسياچِ 

،  DOّاي ويفي آب ) گيشي هـخلِ پغ اص اًذاصُاًتخاب گشديذ. 
T،pH  ،EC ،PO4 ،NO2  ،NO3 ،COD  ٍBOD) ٍ ؿٌاػائي ،

ّا ٍ تٌتَصّا دس حذ گًَِ اًزام ؿذُ  ّا، صئَپالًىتَى ؿواسؽ فيتَپالًىتَى
اص ّاي هختلف،  تيي ايؼتگاُهىاًي ٍصهاًي  ّايي تفاٍتػتِ هٌظَس تشسٍ 

تشاي  اػتفادُ ؿذ. SPSSًشم افضاس غ دس هحيظ آصهَى آًاليضٍاسياً
 وِ WQIتذػت آٍسدى ؿاخق ولي اص ويفيت آب ػذ اص ؿاخق 

. تؼييي وٌٌذُ ويفيت آب دس عثمات هختلف ويفي اػت اػتفادُ گشديذ
  ؿذ.ّاي صيؼتي تشاي اسصياتي ويفيت اب اػتفادُ  ّوچٌيي اص ؿاخق

  

 وتایج ي بحث
همايؼِ  وتایج حاصل از پارامترَای فیسیک ي ضیمیائی آب:-الف

ػتاًذاسد ػاصهاى تْذاؿت رذاگاًِ پاساهتشّاي فيضيه ٍ ؿيويائي آب تا ا
اى داد وِ ويفيت آب دسياچِ اص ًظش تواهي پاساهتشّا تزض رْاًي، ًـ

COD ،BOD  .پاساهتشّاي ٍ ّذايت الىتشيىي هٌاػة اػتCOD  ٍ
BOD  ُهَاد آلي ٍسٍدي تِ دسياچِ تَدُ ٍ ّويي تاالي هيضاى ًـاًذٌّذ

هؼالِ تاػج ايزاد هـىالت هتؼذدي دس آيٌذُ اص لثيل واّؾ هيضاى 
اچِ يد پذيذُ هغزي ؿذى ٍ واّؾ ويفيت آب دساوؼيظى هحلَل، ايزا

تَاى تا  سا هيّذايت الىتشيىي آب دسياچِ هيضاى صياد ؿَد.  هي
ّاي  ، ٍرَد تَدُ ػٌگ تؼتش ؿٌاػي هٌغمِ اص لثيل خلَكيات صهيي

ّاي ٍسٍدي تِ دسياچِ يا تخليِ  ًوىي ٍ سػي دس هؼيش سٍدخاًِ
. لزا تَرِ هشتثظ داًؼت هؼيشّاي وـاٍسصي، اًؼاًي ٍ كٌؼتي دس  پؼاب

تَاًذ ويفيت آب دسياچِ سا  تِ ػَاهل اًؼاًي ٍ ػؼي دس وٌتشل آًْا، هي
ّوچٌيي تا تَرِ تِ ايٌىِ هياًگيي ػالياًِ  ؿاخق ويفي تْثَد تثخـذ. 

تَاى ًتيزِ گشفت وِ ويفيت آب  تشآٍسد گشديذ، هي 54(  WQIآب )
آى تا اًزام فشايٌذ  دسياچِ ػذ دس هحذٍدُ خَب لشاس داؿتِ ٍ اػتفادُ اص

تلفيِ ػادي تشاي هلاسف ؿشب ٍ تذٍى تلفيِ تشاي واستشدّاي 
 پشٍسي ٍ تفشيحي تالهاًغ اػت.  وـاٍسصي، كٌؼتي، آتضي

 

 عشاحي تشًاهِ پايؾ
ّا ٍ  )تؼييي ايؼتگاُ

 تشداسي( پاساهتشّاي ًوًَِ

 ارشاي ػوليات پايؾ

 ٍ اهىاًات تيٌي ٍ تاهيي تزْيضات  پيؾ

اًزام ػوليات هيذاًي 

 تشداسي ٍ ًوًَِ

 آًاليض آصهايـگاّي

 ٍ تْيِ گضاسؽتحليل ًتايذ ٍ  

 

 

تعییه اَداف 

 پایص

)روغ تشسػي همذهاتي 

آٍسي اعالػات اٍليِ ٍ هشٍس 

 هغالؼات لثلي(



  

 

  

 
  

 

 َای زیستی آب:  وتایج حاصل از ضاخص-ب
ّاي صيؼتي، تا تَرِ تِ تٌَع پاييي رَاهغ فيتَپالًىتًَي  دس تخؾ ؿاخق

رٌغ( دس ػذ ووال كالح هي تَاى گفت وِ صًزيشُ  17)ؿٌاػائي 
هَرَدات صًذُ دسياچِ ٌَّص واهل ٍ پيچيذُ ًـذُ وِ تا تَرِ تِ ػوش ون 

تاؿذ. اص عشف ديگش تيـتشيي فشاٍاًي هـاّذُ ؿذُ دس  ػذ لاتل دسن هي
ّا،  ؼذ اص دياتَهِتاؿذ. ت % هي5/66تا ّا  ل هشتَط تِ دياتَهِتوام فلَ

، . ػپغ ديٌَفيتااًذ %( سا داؿت5/25ِتيـتشيي فشاٍاًي )ّاي ػثض  رلثه
ّاي  تيـتشيي دسكذ فشاٍاًي گًَِّا فيتٍ ًْايتاَ اٍگلٌَّاي عاليي  رلثه

تٌْا آتي -ّاي ػثض اًذ. تيشُ رلثه ؿتِهختلف فيتَپالًىتًَي سا دا
ّا تَدًذ وِ فمظ دس صهؼتاى هـاّذُ ؿذ.تا تَرِ  اي اص فيتَپالًىتَىِ ؿاخ

 ٍ پاييي تَدى  ّاي ػثض ٍ رلثه  ّا تِ تاال تَدى دسكذ فشاٍاًي دياتَهِ
دس دسياچِ ػذ ووال  ٍ اٍگلٌَفيتا  ّاي ديٌَفيتادسكذ فشاٍاًي ؿاخِ

ِ تَاى ايٌگًَِ ًتيزِ گشفت وِ ايي دسياچِ ٌَّص تِ هشحلكالح، هي
ّاي  ّائي اص دسياچِ يَتشٍفي ٍ دس هشحلِ هشٍتشٍفي اػت. اگشچِ ًـاًِ

 يَتشٍف سا دس خَد داسد. 
 3رٌغ اص  11دس هغالؼات صئَپالًىتًَي دسياچِ ػذ ووال كالح 

ّاي  خاًَادُ صئَپالًىتًَي ؿٌاػائي گشديذ. تيـتشيي فشاٍاًي ؿاخِ
الح اسان دس هختلف صئَپالًىتًَي هـاّذُ ؿذُ دس دسياچِ ػذ ووال ك

ؼذ اص آًتي تاؿذ. ت % هي2/63تا ّا  توام فلَل هشتَط تِ آًتي هٌـؼة
اًذ. غلثِ  %( سا داؿت5/26ِتيـتشيي فشاٍاًي )ّا، سٍتيشفشّا  هٌـؼة

ّاي صئَپالًىتًَي  ّا ٍ سٍتيفشّا وِ اص گًَِ ّاي آًتي هٌـؼة گًَِ
اص ًظش تاؿذ وِ آب دسياچِ  ّاي تويض ّؼتٌذ، گَياي ايي هؼالِ هي آب

تاؿذ. ًتيزِ ولي حاكل اص هزوَع  ّاي صئَپالًىتًَي تويض هي ؿاخق
دس توام هشاحل  Cyclotellaّاي صيؼتي تذليل غالثيت رٌغ  ؿاخق

ّاي اليگَتشٍف ؿٌاختِ ؿذُ )وِ تِ ػٌَاى ؿاخق دسياچِ تشداسيًوًَِ
 Aphanizomenoّايي هاًٌذ اػت( ٍ ػذم حضَس گًَِ

ٍMicrocystisّاي  ي گًَِ، تشاون پاييAnabena ،Peridinium 
ٍCeratium  ِّاي يَتشٍف ؿٌاختِ )وِ تِ ػٌَاى ؿاخق دسياچ

ٍ  Daphnia  ،Cyclopsاًذ( ٍ حضَس صئَپالًىتًَي هاًٌذ  ؿذُ
Nauplii ّاي اليگَتشٍف ّا دس دسياچِ)وِ تيـتشيي فشاٍاًي آى

ضاى گضاسؽ ؿذُ اػت( ٍ ًيض تاال تَدى غلظت اوؼيظى ٍ پاييي تَدى هي
دّذ وِ ايي دسياچِ دس هشاحل هياًي تَالي لشاس  اصت ٍ فؼفش ًـاى هي

سٍد تَاى دسياچِ ػذ صايٌذُداسد )حاكلخيضي هتَػظ(. لزا دس هزوَع هي
 ّاي هضٍتشٍف عثمِ تٌذي وشد.سا رضء دسياچِ

دسياچِ ػذ ووال  TSIتشاػاع ًتايذ حاكل اص ايي تحميك ؿاخق 
، ًيتشٍطى ول ٍ ػوك  تشاػاع پاساهتشّاي فؼفش ول 1363كالح دس ػال 

لشاس  َتشٍفسٍيت ديؼه ػىـي دس ٍضؼيت هضٍتشٍف ٍ دس هشص ي
واّؾ ًفَر ًَس تَػظ رسات هؼلك غيش اهش هي تَاًذ ًاؿي اص داسد وِ ايي 

رلثىي يا هَاد سًگي تاؿذ. ًتايذ تذػت آهذُ اص ايي ؿاخق تا 
 ّاي صيؼتي ًيض ّوخَاًي داسد. قؿاخ

تا تَرِ تِ ًتايذ حاكل هي تَاى گفت آب دسياچِ ػذ ووال كالح دس 
ّاي فيضيىي، ؿيويايي حال حاضش ٍ دس ؿشايظ ايي تحميك تش اػاع هؼياس

خغش عثمِ تٌذي ؿذ وِ  ٍ تيَلَطيىي تِ ػٌَاى يه هٌثغ آتي ػالن ٍ تي
تاؿذ. اها سًٍذ غٌي ؿذى هخضى ػذ لاتل اػتفادُ تشاي هلاسف اًؼاًي هي

تاؿذ. اص آًزايي وِ سًٍذ فشا غٌي  تا تَرِ تِ ػي ون ػذ ًگشاى وٌٌذُ هي
ّاي آتي وِ تِ دليل هَلؼيت خاف آًْا تحت تأحيش ؿذى اوَػيؼتن

وٌذ، ّاي اًؼاًي لشاس داؿتِ ٍ اص يه سًٍذ تلاػذي پيشٍي هيفؼايت
ّاي دس حال ٍلَع دس آى  تَرِ تِ هذيشيت حَصُ آتخيض ػذ ٍ فؼاليت

ضَسٍي تَدُ ٍ ّش گًَِ تَػؼِ اًؼاًي، وـاٍسصي ٍ كٌؼتي دس هٌغمِ تا 
هالحظات ؿذيذ هحيظ صيؼتي دس ساػتاي حفظ هٌاتغ آتي ػذ كَست 

 پزيشد.
ّاي اخيش ٍ واّؾ آب ٍسٍدي ٍ ّوچٌيي واّؾ آب  ٍلَع خـىؼالي

اص لثيل  ّاي اًؼاًي دس حَصُ آتخيض ػذ ػذ، احتوال افضايؾ فؼاليت
ّاي وـاٍسصي ٍ داهذاسي دس هٌغمِ،  افضايؾ ؿْشًـيٌي ٍ افضايؾ فؼاليت

ّاي اًؼاًي ٍ هْاس  آٍسي ٍ تلفيِ پؼاب ػذم ٍرَد ػيؼتن هٌاػة روغ
ّاي  سٍاًاب ػغحي ٍ وـاٍسصي، اًزام هغالؼات تيـتش ٍ ارشاي عشح

 .ػاصد ّاي ٍسٍدي تِ هخضى ػذ سا دٍچٌذاى هي وٌتشل ٍ هْاس آاليٌذُ
 

 پیطىُادات
خشٍري ّش عشح تحميماتي ؿاهل پيـٌْادات ارشائي ٍ پظٍّـي هي تاؿذ 

 ؿًَذ: وِ دس صيش هْوتشيي آًْا تياى هي
گيشي  ّاي دسياچِ ػذ ٍ اًذاصُ اًزام تشًاهِ تشسػي تغييشات پالًىتَى-1

 پاساهتشّاي فيضيه ٍ ؿيويائي آب ػذ تلَست هاّياًِ.

ّاي اًؼاًي ٍ  ٍ ؿذت فؼاليتاًزام هغالؼات دليك دس خلَف ًمؾ  -2
 ّا دس تغييشات ويفي آب ػذ. ّا ػغحي ٍ پؼاب تخليِ سٍاًاب

اًزام هغالؼات دليك تش سٍي سػَتات تؼتش دسياچِ ػذ رْت ؿٌاػائي -3
 هَرَد دس سػَتات. ّاي  ٍ ووي ػاصي هيضاى هَاد آلي، فؼفش ٍ آاليٌذُ

ٍ تشًاهِ پايؾ ّاي هذيشيت حَصُ آتخيض ػذ ووال كالح  ارشاي تشًاهِ-4
 هذاٍم ويفيت آب ػذ.

ّاي تغزيِ وٌٌذُ آب  ّاي اًؼاًي تِ رشياى رلَگيشي اص ٍسٍد پؼاب-5
  ّاي تلفيِ پؼاب اًؼاًي تشاي سٍػتاّاي هٌغمِ. ػذ تا ايزاد ػيؼتن

رْت دس ٍػتاّاي اعشاف ّاي آهَصؿي ٍ تشٍيزي  ارشاي تشًاهِ-6
حَصُ آتخيض واّؾ هلشف وَدّاي ؿيويائي دس اسضي وـاٍسصي 

 تَػظ سٍػتائياى.

گيشي دس هؼيش سٍدّاي  ّاي تاخيشي ٍ سػَب احذاث حَضچِ-7
گيشي اٍليِ ٍ واّؾ تاس هَاد آلي  ٍسٍدي تِ هخضى ػذ رْت سػَب

 ٍسٍدي تِ ػذ خلَكاً دس فلَل ػيالتي ٍ پشآتي.
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 گسارش وُایی
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