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چکیده
کیفیت آب ريدخاوٍَای صمصامی ي دیىاران در استان چُارمحال ي بختیاری در سال  1333مًرد ارزیابی قرار گرفت .برای َر
ريدخاوٍ  7ایستگاٌ در وظر گرفتٍ شذ .از َر ایستگاٌ بٍ طًر ماَیاوٍ (اردیبُشت تا مُر) ومًوٍبرداری شذ ي ومًوٍَا برای تعییه
میسان ویتریت ،آمًویًم ،فسفات محلًل ،Hg ،Zn ،Cu ،TDS ،TSS ،COD ،BOD5 ،کلرير ،سمًم ارگاوًفسفرٌ،pH ،
ماالشیت گریه ي  ECتحت شرایط استاوذارد بٍ آزمایشگاٌ مىتقل شذوذ .در ريدخاوٍَای تحت مطالعٍ ،فسفات محلًل باالتر از
مقذار استاوذارد بًد ( .)p>0/00در مًرد تمامی پارامترَای اوذازٌگی ری شذٌ ريوذ افسایشی از ایستگاٌ ايل تا ایستگاٌ آخر يجًد
داشت .میسان  BOD5ي  CODبجس در تعذاد معذيدی از ایستگاٌَا ،پاییهتر از مقذار استاوذارد ( )p>0/0001یا در حذ استاوذارد
بًد .در ایستگاٌَای آخر ريدخاوٍَای تحت مطالعٍ مقذاری ماالشیت گریه يجًد داشت ( .)p>0/002سایر پارامترَا در آب
َر دي ريدخاوٍ ،پاییهتر از میسان استاوذارد قرار داشتىذ ( .)p>0/00بطًر کلی ،آب دي ريدخاوٍ از کیفیت مطلًبی برخًردار
است اما ،گسترش مسارع جذیذ پريرش ماَی ،مستلسم کىترل میسان فسفات ،ویتریت ي ماالشیت گریه میباشذ.
کلمات کلیدی :ماهیان سردآبی ،کیفیت آب ،آلودگی ،رودخانه

* ًَیسٌذُ هسئَل
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باقزی ي َمکاران

مقایسٍ پارامتزَای کیفی آب ريدخاوٍَای صمصامی ي دیىاران با...

مقدمه
رَاهغ اًؼاًی تِ عَس گؼتشدُای اص آب سٍدخاًِّا تْشُ
هیتشًذ .آب ؿشب ،آتیاسی صهیيّای وـاٍسصی ،تَلیذ تشق،
هلاسف كٌؼتی ،پشٍسؽ اًَاع آتضیاى ،حول ٍ ًمل ،تفشیح ٍ
ػشگشهی ،اص رولِ هلاسف آب سٍدخاًِّا ّؼتٌذ .تا ٍرَد
چٌیي اّویتی ،آب سٍدخاًِّا دس اوخش ًماط رْاى تَػظ
اًؼاى آلَدُ ؿذُ اػت ( .)Karr, 1998پؼابّای ؿْشی،
سٍػتایی ،كٌؼتی ٍ صُوؾّای وـاٍسصی ،اص ػوذُ
آالیٌذُّای آبّا تِ حؼاب هیآیٌذ (ًَسی ٍ ّوىاساى،
 .)1386هحذٍدیت دس هٌاتغ آب ٍ افضایؾ آالیٌذُّای
هحیغی ،تاػج اّویت تیؾ اص پیؾ اسصیاتی ویفیت هٌاتغ
آب گشدیذُ اػت (خلزی ٍ ّوىاساى .)1395 ،تؼییي
ویفیت هٌاتغ آب ،دس هذیشیت ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص آى،
تؼیاس هؤحش تَدُ ٍ دس تـخیق ػالهت اوَػیؼتن ٍ
فـاسّای ٍاسدُ تِ آى ،تؼیاس حائض اّویت اػت ( Sandin,
 .)2003تشسػی تغییشات فللی ویفیت آبّای ػغحی،
دس اسصیاتی تغییشات هَلتی آلَدگی سٍدخاًِّا هؤحش هی-
تاؿذ (ّ ٍ Ouyangوىاساى.)2006 ،
اص آًزا وِ پشٍسؽ هاّی ًیض هؼتلضم اػتفادُ اص هَاد
ضذػفًَی وٌٌذُ ،هلشف هَاد خَساوی ٍ دفغ فضَالت
هیتاؿذ ،پؼاب ایي هشاوض ػثة افت ویفیت آب هیگشدد.
تٌاتشایي ،الصم اػت ویفیت آب سٍدخاًِّایی وِ اص آب آى-
ّا تشای پشٍسؽ هاّی اػتفادُ هیؿَد ،هَسد هغالؼِ لشاس
گیشد .واظن صادُ خَارَیی ٍ ّوىاساى ( )1381تیاى
داؿتٌذ وِ ،پؼاب واسگاُّای پشٍسؽ هاّی وِ تذٍى
تلفیِ ٍاسد سٍدخاًِّا هیؿًَذ ،تاػج افت ؿذیذ ویفیت
آب سٍدخاًِ هیگشدًذ .تِ اصای تَلیذ یه تي هاّی-300 ،
150ویلَگشم هَاد غزایی هلشف ًـذُ ٍ 250-300
ویلَگشم هذفَعٍ ،اسد آب هیؿَد (ّ ٍ Philipsوىاساى،
.)1985
سٍدخاًِّای كولاهی ٍ دیٌاساى اص رولِ سٍدخاًِّای
هْن ٍ پشآب اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی ّؼتٌذ وِ دس
هؼیش آىّا سٍػتاّا ٍ تؼذاد صیادی هضسػِ پشٍسؽ هاّیاى
ػشدآتی ٍرَد داسد .اوخش هضاسع پشٍسؿی دس فَاكل تؼیاس
وَتاُ اص ّن لشاس داسًذ ٍ آب خشٍری آىّا تذٍى تلفیِ
ٍاسد سٍدخاًِ هیؿَد .تا تَرِ تِ ٍرَد تماضا تشای دسیافت
هزَص احذاث هضاسع رذیذ پشٍسؽ هاّی دس هؼیش ایي
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سٍدخاًِّا ،الصم اػت وِ ،ویفیت آب ایي سٍدخاًِّا تا
اػتاًذاسدّای هَرَد همایؼِ گشدد.
مواد و روشها
ویفیت آب دٍ سٍدخاًِ دیٌاساى ٍ كولاهی دس اػتاى
چْاسهحال ٍ تختیاسی هَسد تشسػی لشاس گشفت .اػتاى
چْاسهحال ٍ تختیاسی تیي  31دسرِ ٍ  9دلیمِ تا
32دسرِ ٍ  38دلیمِ ػشم ؿوالی ٍ  49دسرِ ٍ 30
دلیمِ تا  51دسرِ ٍ  26دلیمِ عَل ؿشلی لشاس داسد.
هَلؼیت اػتاى ٍ سٍدخاًِّای هَسد تشسػی دس ؿىل 1
ًـاى دادُ ؿذُ اػت.

شکل  :1هَقؼیت استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری ٍ رٍدخبًِ-
ّبی هَرد هطبلؼِ
Figure 1: Locality of Chaharmahal and bakhtiari
province and studied rivers

تشای ّش وذام اص سٍدخاًِّا 7 ،ایؼتگاُ ًوًَِتشداسی دس ًظش
گشفتِ ؿذ .هختلات ایؼتگاُّای ًوًَِتشداسی سٍدخاًِ
كولاهی دس رذٍل  ٍ 1سٍدخاًِ دیٌاساى دس رذاٍل 2
آٍسدُ ؿذُ اػت .تؼذاد ٍ هحل ایؼتگاُّای ًوًَِتشداسی
تشای ّش سٍدخاًِ تش اػاع تشاون هضاسع پشٍسؽ هاّی،
هٌاتغ آالیٌذُ ٍ هحلّای دسخَاػت احذاث هضاسع پشٍسؽ
هاّی ٍ ٍرَد هزتوغّا اًتخاب ؿذًذ .تشای ّش سٍدخاًِ
یه ایؼتگاُ اٍلیِ تِ ػٌَاى ؿاّذ (لثل اص ّش گًَِ هضسػِ
پشٍسؽ هاّی یا ٍسٍد پؼاب) ٍ یه ایؼتگاُ اًتْایی (وِ
تؼذ اص آى هضسػِ یا هٌثغ آالیٌذُ دیگشی ٍرَد ًذاؿت) دس
ًظش گشفتِ ؿذ.
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جذٍل  :1هَقؼیت جغرافیبیی ایستگبُّبی هَرد هطبلؼِ رٍدخبًِ صوصبهی
Table 1: Geographic location of studied stations of Samsami River

ایستگبُ

طَل جغرافیبیی

ػرض جغرافیبیی

تَضیحبت

1

50◦ 16′ 37/7″E

32◦ 10′ 43/8″N

ػشچـوِ دصداساى

2

50◦ 16′ 44/8″E

32◦ 10′ 24/2″N

تاالتش اص پل كولاهی

3

50◦ 17′ 33/5″E

32◦ 10′ 10/9″N

هحل تاللی سٍدخاًِّای دصداساى ٍ كولاهی

4

50◦ 17′ 47/5″E

32◦ 10′ 1/9″N

یه ویلَهتش تؼذ اص هحل تاللی دصداساى ٍ كولاهی

5

50◦ 18′ 50/0″E

32◦ 9′ 49/7″N

ًشػیذُ تِ سٍػتای دصن ػلیا

6
7

◦

50 20′ 2/9″E
◦

50 23′ 14/7″E

◦

32 9′ 45/2″N
◦

32 9′ 23/6″N

تؼذ اص سٍػتای دصن ػلیا
سٍػتای فخش آتاد

جذٍل  :2هَقؼیت جغرافیبیی ایستگبُّبی هَرد هطبلؼِ رٍدخبًِ دیٌبراى
Table 2: Geographic location of studied stations of Dinaran River

ایؼتگاُ
1

عَل رغشافیایی
50◦ 19′ 40/6″E

ػشم رغشافیایی
32◦ 1′ 38/5″N

تَضیحات
چـوِ لال تن تن

2

50◦ 23′ 31/3″E

31◦ 58′ 14/6″N

تؼذ اص خشٍری هضسػِ سحواى خؼشٍی

3

50◦ 24′ 30/2″E

31◦ 58′ 0/7″N

تؼذ اص سٍػتای ػضیض آتاد

4

50◦ 26′ 58/1″E

31◦ 57′ 24/5″N

تاالتش اص پل ًَتشوی

5

50◦ 27′ 51/9″E

31◦ 57′ 12/5″N

لثل اص هحل تاللی سٍدخاًِّای آتؼشدُ ٍ ػضیض آتاد

◦

◦

6

50 29′ 32/4″E

31 56′ 41/4″N

 400هتش لثل اص ٍسٍدی ّفت چـوِ

7

50◦ 29′ 56/4″E

31◦ 56′ 47/4″N

تؼذ اص هضسػِ هیخن هحوَدی

ًوًَِتشداسی عی هاُّای اسدیثْـت تا هْشهاُ ػال 1393
تِ كَست هاّیاًِ اًزام ؿذ .تشای ًوًَِتشداسی اص ظشٍف
پالػتیىی تویض ٍ اػتشیل تا حزن  300ػیػی اػتفادُ
گشدیذً .وًَِتشداسی اص آب ًضدیه تِ ػغح اًزام ؿذ.
ًوًَِّای اخز ؿذُ تالفاكلِ دس هحفظِّای حاٍی یخ
گزاؿتِ ؿذُ ٍ دس حذالل فاكلِ صهاًی هوىي تِ آصهایـگاُ
اسػال ٍ دس دهای  4دسرِ ػاًتیگشاد ًگِداسی ؿذًذ .دس
ایي هغالؼِ پاساهتشّای صیش اًذاصُگیشی ؿذًذ :ول هَاد
راهذ هحلَل ( ٍ )TDSول هَاد راهذ هؼلك ( )TSSاص
سٍؽ ٍصًیً ،یاص اوؼیظى ؿیویایی ( )CODاص عشیك
تیتشاػیَىً ،یاص اوؼیظى تیَلَطیىی دس  5سٍص ( )BOD5اص
عشیك دػتگاُ ً ٍ BOD Trackگِداسی دس اًىَتاتَس تِ
هذت  5سٍص دس دهای  20دسرِ ػاًتیگشاد ،للیائیت ٍ
فؼفات هحلَل اص سٍؽ تیتشاػیَى ،آهًَیَم ٍ ًیتشیت تا
اػتفادُ اص دػتگاُ اػپىتشٍفتَهتش ،ولش هحلَل اص سٍؽ

تیتشاػیَ ى ،هاالؿیت گشیي ٍ ػوَم اسگاًَفؼفشُ تا اػتفادُ
اص دػتگاُ  ،HPLCریَُ ،سٍی ٍ هغ تا اػتفادُ اص
دػتگاُ اتویه اتضٍستـي ٍ لاتلیت ّذایت الىتشیىی اص
عشیك دػتگاُ .Sension156
دادُّا دس ًشم افضاس ٍ Excelاسد ؿذًذ ٍ پغ اص حلَل
اعویٌاى اص كحیح تَدى اعالػات ٍاسد ؿذُ ،تا اػتفادُ اص
ًشم افضاس  ٍ SASآصهَى  t-Testیه عشفِ ٍ هثٌا لشاس
دادى اػتاًذاسدّای هشتَط تِ ّش ػاهل ،هَسد تزضیِ آهاسی
لشاس گشفتٌذ.
نتایج
رٍدخبًِ صوصبهی :همایؼِ هیاًگیي پاساهتشّای ویفی
آب سٍدخاًِ كولاهی تا اػتاًذاسدّای هَرَد ،دس رذاٍل
 4 ٍ 3آٍسدُ ؿذُ اػت.
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باقزی ي َمکاران

جذٍل :3هقبیسِ پبراهترّبی اًذازُگیری شذُ در رٍدخبًِ صوصبهی بب هقبدیر استبًذارد

†

† Table 3: Comparison of measured parameters for Samsami River with standard amounts

هقذار استبًذارد

تؼذاد هشبّذات

هیبًگیي

سطح هؼٌی داری

پبراهتر
ًیتشیت ()mg/l

0/1

42

0/068

>0/0001

آهًَیَم ()mg/l

1

42

0/018

>0/0001

0/1

42

0/129

>0/005

)mg/l( BOD5

5

42

2/74

>0/0001

)mg/l( COD

10

42

5/39

>0/0001

ول هَاد راهذ هؼلك ()mg/l

25

42

2/51

>0/0001

ول هَاد راهذ هحلَل ()mg/l

200

42

158/38

>0/0001

هغ ()mg/l

0/006

42

0/0019

>0/0001

سٍی ()mg/l

0/005

42

0/0014

>0/0001

ریَُ ()mg/l

0/02

42

0/0009

>0/0001

ولشٍس ()mg/l

170

42

13/28

>0/0001

ػوَم اسگاًَفؼفشُ ()mg/l

1/11

42

0/0157

>0/0001

للیائیت ()mg/l

400

42

46/88

>0/0001

0

42

0/0046

>0/002

500

42

265

>0/001

فؼفات هحلَل ()mg/l

هاالؿیت گشیي ()mg/l
ّذایت الىتشیىی ()µs/cm
† :همایؼِ اص عشیك t-test

تٌْا هیضاى فؼفات هحلَل ٍ هاالؿیت گشیي دس سٍدخاًِ
كولاهی تاالتش اص حذ هزاص تَد ٍ ػایش هَاسد دس حذ همذاس
هزاص ٍ پاییيتش لشاس داؿتٌذ.
تفاٍت تیي هیضاى ًیتشیت دس چْاس ایؼتگاُ اٍل تا
همذاس اػتاًذاسد تؼیاس هؼٌیداس ( )p>0/01تَد ٍ هیضاى
ًیتشیت آىّا پاییيتش اص حذ هزاص تَد .هیضاى ًیتشیت دس
ایؼتگاُ آخش تاالتش اص حذ هزاص لشاس داؿت ٍ اختالف آى تا
همذاس اػتاًذاسد اص ًظش آهاسی هؼٌیداس تَد (.)p>0/05
هیضاى ًیتشیت دس دٍ ایؼتگاُ دیگش دس حذٍد همادیش هزاص
لشاس داؿتٌذ ٍ اختالف آًْا تا همادیش هزاص هؼٌیداس ًثَد.
ایي سًٍذ ًـاى هیدّذ وِ ّش چِ اص ػشچـوِ سٍدخاًِ ٍ
یا تِ ػثاستی تْتشّ ،ش چِ اص ایؼتگاُ ؿاّذ دٍس هیؿَین ٍ
تِ تؼذاد آلَدُ وٌٌذُّا اص رولِ هضاسع پشٍسؽ هاّی افضٍدُ
هیؿَد ،همذاس ًیتشیت ًیض افضایؾ یافتِ تِ عَسی وِ ،دس
ایؼتگاُ آخش همذاس آى تاالتش اص حذ هزاص هیگشدد.
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هیضاى فؼفات هحلَل اص ایؼتگاُ پٌزن اص هحذٍدُ حذ
هزاص خاسد هیگشدد .هیضاى فؼفات هحلَل دس ایؼتگاُ اٍل
پاییيتش اص حذ هزاص لشاس داؿت ٍ اختالف آى تا اػتاًذاسد،
تؼیاس هؼٌیداس تَد ( .)p>0/01دس ػِ ایؼتگاُ تؼذ همذاس
فؼفات هحلَل دس حذٍد حذ هزاص لشاس داؿت ٍ دس ػِ
ایؼتگاُ پایاًی همذاس فؼفات هحلَل تِ عَس هؼٌیداسی
تاالتش اص حذ هزاص لشاس داؿت .تِ عَس ولی همذاس فؼفات
هحلَل داسای یه سًٍذ افضایـی اص ایؼتگاُ ؿاّذ تا
ایؼتگاُ آخش تَد.
هیضاى  COD ٍ BOD5دستواهی ایؼتگاُّا ،پاییيتش اص
حذ هزاص تَد اها ،داسای سًٍذ افضایـی تَدًذ تِ عَسی وِ،
هیضاى  CODدس دٍ ایؼتگاُ آخش ٍ هیضاى  BOD5دس
ایؼتگاُ آخشّ ،ش چٌذ وِ اصًظش ػذدی پاییيتش اص اػتاًذاسد
تَدًذ اها اص ًظش آهاسی تفاٍت هؼٌیداسی تا همذاس اػتاًذاسد
ًذاؿتٌذ .همذاس هاالؿیت گشیي دس تواهی ایؼتگاُّا تاالتش
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هزاص تَدًذً .وَداس سًٍذ تغییشات تواهی پاساهتشّای اًذاصُ-
گیشی ؿذُ دس سٍدخاًِ كولاهی ،دس ؿىل  2آٍسدُ ؿذُ
اػت.

اص كفش (همذاس اػتاًذاسد) تَد ٍلی اص ًظش آهاسی تفاٍت
هؼٌیداسی تا اػتاًذاسد ًذاؿت ٍ داسای سًٍذ خاكی ًثَد.
ػایش پاساهتشّا دس تواهی ایؼتگاُّا ،تؼیاس پاییيتش اص حذ

†

جذٍل  :4هقبیسِ پبراهترّبی اًذازُگیری شذُ در ّر ایستگبُ رٍدخبًِ صوصبهی بب هقبدیر استبًذارد

† Table 4: Comparison of measured parameters for each Samsami River station with standard amounts

پبراهتر

ایستگبُ1

ایستگبُ2

ایستگبُ3

ایستگبُ4

ایستگبُ5

ایستگبُ6

ایستگبُ7

ًیتشیت ()mg/l

**0/015

**0/031

**0/051

**0/068

0/090ns

0/103ns

*0/120

آهًَیَم ()mg/l

**0/005

**0/018

**0/013

**0/015

**0/018

**0/025

**0/033

فؼفات هحلَل ()mg/l

**0/050

0/086ns

0/100ns

0/120ns

*0/156

**0/170

*0/213

)mg/l( BOD5

**1/54

*2/25

**2/38

**2/60

*3/04

*3/40

3/95ns

)mg/l( COD

**2/88

**4/62

**4/26

**4/80

*5/94

7/22ns

8/04ns

ول هَاد راهذ هؼلك ()mg/l

**1/84

**2/45

**2/34

**2/23

**2/55

**2/97

**3/22

ول هَاد راهذ هحلَل ()mg/l

164ns

**151

**154

**153

**166

**154

164ns

هغ ()mg/l

**0/0010

**0/0010

**0/0017

**0/0017

**0/0025

**0/0023

**0/0028

سٍی ()mg/l

**0/0010

**0/0012

**0/0012

**0/0012

**0/0015

**0/0020

**0/0020

ریَُ ()mg/l

**0/0000

0/0002ns

0/0005ns

0/0010ns

0/0015ns

0/0015ns

0/0017ns

ولشٍس ()mg/l

**14/0

**11/9

**12/8

**12/4

**15/4

**13/2

**13/1

ػوَم اسگاًَفؼفشُ ()mg/l

**0/000

**0/000

**0/008

**0/018

**0/025

**0/028

**0/029

للیائیت ()mg/l

**48/1

**45/2

**45/8

**42/7

**44/7

**49/1

**52/3

هاالؿیت گشیي ()mg/l

0/0030

0/0100

0/0017

0/0050

0/0018

0/0017

0/0085

ّذایت الىتشیىی ()µS/cm

**276

**253

**258

**257

**278

**258

**275

† ،همایؼِ اص عشیك t-test؛  ،nsغیش هؼٌی داس؛ * ،هؼٌی داس دس ػغح ووتش اص  5دسكذ؛ ** ،هؼٌی داس دس ػغح ووتش اص  1دسكذ

رٍدخبًِ دیٌبراى:همایؼِ هیاًگیي پاساهتشّای اًذاصُگیشی
ؿذُ دس آب سٍدخاًِ دیٌاساى تا اػتاًذاسد دس رذاٍل6 ٍ 5
آٍسدُ ؿذُ اػت.
جذٍل  :5هقبیسِ هیبًگیي پبراهترّبی اًذازُگیری شذُ در رٍدخبًِ دیٌبراى بب هقبدیر استبًذارد

†

† Table 5: Comparison of measured parameters for Dinaran River with standard amounts

هقذار استبًذارد

تؼذاد هشبّذات

هیبًگیي

سطح هؼٌی داری

ًیتشیت ()mg/l

0/1

42

0/062

0/0001

آهًَیَم ()mg/l

1

42

0/013

0/0001

0/1

42

0/135

0/019

5

42

2/37

0/0001

پبراهتر

فؼفات هحلَل ()mg/l
)mg/l( BOD5
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اداهِ جذٍل :5
)mg/l( COD

10

42

4/7

0/0001

ول هَاد راهذ هؼلك ()mg/l

25

42

2/49

0/0001

ول هَاد راهذ هحلَل ()mg/l

200

42

166

0/0001

هغ ()mg/l

0/006

42

0/0018

0/0001

سٍی ()mg/l

0/005

42

0/0014

0/0001

ریَُ ()mg/l

0/02

42

0/0006

0/0001

ولشٍس ()mg/l

170

42

12/95

0/0001

ػوَم اسگاًَفؼفشُ ()mg/l

1/11

42

0/0144

0/0001

للیائیت ()mg/l

400

42

40/7

0/0001

0

42

0/005

0/001

500

42

281/7

0/001

هاالؿیت گشیي ()mg/l
ّذایت الىتشیىی ()µS/cm
† :همایؼِ اص عشیك آصهَى t-test

تا تَرِ تِ رذٍل هیتَاى گفت وِ هیضاى فؼفات هحلَل
( ٍ )p>0/05هاالؿیت گشیي ( )p>0/0001هَرَد دس آب
سٍدخاًِ دیٌاساى ،تاالتش اص حذ هزاص تَد ٍ اختالف آًْا تا
همذاس اػتاًذاسد هؼٌیداس تَد .ػایش پاساهتشّا ،پاییيتش اص
حذ هزاص لشاس داؿتٌذ .تفاٍت هیضاى ًیتشیت دس ایؼتگاُ
ػَم ٍ همذاس اػتاًذاسد ،هؼٌیداس ًثَد .هیضاى ًیتشیت دس
ػایش ایؼتگاُّا ،تِ اػتخٌای ایؼتگاُ آخش ،پاییيتش اص حذ

هزاص تَد ٍ اختالف آى تا همذاس اػتاًذاسد ،تؼیاس هؼٌیداس
تَد ( .)p>0/01هیضاى ًیتشیت دس ایؼتگاُ آخش ،تاالتش اص
حذ هزاص لشاس داؿت اها ،اختالف آى تا همذاس اػتاًذاسد ،اص
ًظش آهاسی هؼٌیداس ًثَد .تِ عَسی وِ هـاّذُ هیؿَد،
هیضاى ًیتشیت دس ّش ایؼتگاُ ًؼثت تِ ایؼتگاُ لثل،
افضایؾ ًـاى داد تا رایی وِ ،همذاس آى دس ایؼتگاُ آخش تِ
تیؾ اص  5تشاتش ایؼتگاُ ؿاّذ سػیذ.
†

جذٍل  :6هقبیسِ پبراهترّبی اًذازُگیری شذُ در ّر ایستگبُ رٍدخبًِ دیٌبراى بب هقبدیر استبًذارد
†Table 6: Comparison of measured parameters for each Dinaran River station with standard amounts
پبراهتر
ایستگبُ7
ایستگبُ6
ایستگبُ5
ایستگبُ4
ایستگبُ3
ایستگبُ2
ایستگبُ1
ًیتشیت ()mg/l

**0/021

*0/033

0/053ns

**0/058

**0/075

**0/085

0/110ns

آهًَیَم ()mg/l

**0/005

**0/010

**0/018

**0/015

**0/013

**0/008

**0/033

فؼفات هحلَل()mg/l

*0/05

0/07ns

0/10ns

0/18ns

*0/136

*0/17

**0/22

)mg/l( BOD5

**1/50

*2/05

2/40ns

*2/17

2/60ns

*2/40

3/47ns

)mg/l( COD

**3/08

*3/91

4/72ns

*4/57

*5/02

**4/80

6/80ns

ول هَاد راهذ هؼلك()mg/l

**2/13

**2/68

**3/10

**2/27

**2/28

**2/27

**2/71

ول هَاد راهذ هحلَل()mg/l

**167

188ns

178ns

**155

**168

**154

**154

هغ ()mg/l

**0/001

**0/001

**0/001

**0/001

**0/001

**0/002

**0/002

سٍی ()mg/l
ریَُ ()mg/l

**

**

**

**

**

**

**
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0/001
**0/0002

0/001
**0/0003

0/001
**0/0008

0/001
**0/0003

0/001
**0/0005

0/001
**0/0008

0/002
**0/0010
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اداهِ جذٍل :6
ولشٍس ()mg/l

**

13/5

**

14/9

**

**

12/9

11/6

**

13/4

**

11/9

**

12/3

ػوَم اسگاًَفؼفشُ ()mg/l

**0

**0/005

**0/021

**0/020

**0/0188

**0/017

**0/017

للیائیت ()mg/l

**34/60

**35/05

**37/40

**39/10

**42/36

**46/20

**50/20

هاالؿیت گشیي()mg/l

0ns

0/013ns

0ns

0ns

0/005ns

0ns

*0/020

ّذایت الىتشیىی ()µS/cm

**282

**319

**253

**264

**283

**260

**262

† :همایؼِ اص عشیك t-test؛  ،nsغیش هؼٌی داس؛ * ،هؼٌی داس دس ػغح ووتش اص  5دسكذ؛ ** ،هؼٌی داس دس ػغح ووتش اص  1دسكذ

هیضاى فؼفات هحلَل ،تٌْا دس ایؼتگاُ ؿاّذ پاییيتش اص
حذ هزاص تَد ٍ اختالف آى تا همذاس اػتاًذاسد هؼٌیداس تَد
( .)p>0/05همذاس فؼفات هحلَل ،دس ایؼتگاُّای ٍ 3 ٍ 2
 ،4دس حذ همذاس اػتاًذاسد تَد ٍ دس ایؼتگاُّای 6 ٍ 5
( ٍ )p>0/05ایؼتگاُ آخش ( ،)p>0/01تِ عَس هؼٌیداسی
تاالتش اص همذاس اػتاًذاسد تَد.
هیضاى  BOD5دس ایؼتگاُّای  ،7 ٍ 5 ٍ 3تا همذاس
اػتاًذاسد تفاٍت هؼٌیداسی ًذاؿت ٍ دس ػایش ایؼتگاُّا،
تفاٍت هؼٌیداس تَد ( .)p>0/05دس تواهی ایؼتگاُّا،
هیضاى  BOD5اص ًظش ػذدی ،تؼیاس پاییيتش اص همذاس
اػتاًذاسد تَد اها ،تِ دلیل تؼذاد ون ًوًَِ ٍ دس ًتیزِ
افضایؾ خغای هؼیاس ،تفاٍتّا دس ایؼتگاُّای ،7 ٍ 5 ٍ 3
هؼٌیداس ًـذًذ .سًٍذ افضایـی ایؼتگاُ تِ ایؼتگاُ ،دس هَسد
ً BOD5یض هـاّذُ ؿذ .همذاس  CODدس توام ایؼتگاُّا،

اص ًظش ػذدی پاییيتش اص حذ هزاص تَد اها ،دس ایؼتگاُ ٍ 3
 ،7تفاٍت آىّا تا همذاس اػتاًذاسد ،هؼٌیداس ًثَد .همذاس
 CODدس ایؼتگاُ آخش ،دٍ تشاتش ایؼتگاُ ؿاّذ تَد .ول
هَاد راهذ هحلَل دس ایؼتگاُ  ،3 ٍ 2دس حذ همذاس
اػتاًذاسد تَد ٍ تفاٍت آًْا تا همذاس اػتاًذاسد ،اص ًظش آهاسی
هؼٌیداس ًثَد .دس ػایش ایؼتگاُّا ،همذاس ول هَاد راهذ
هحلَل تؼیاس پاییيتش اص اػتاًذاسد تَد ( .)p>0/01همذاس
هاالؿیت گشیي اص سًٍذ خاكی پیشٍی ًویوشد ٍ تٌْا دس
ایؼتگاُ آخش ،هیضاى آى اص همذاس اػتاًذاسد تاالتش تَد
( .)p>0/05ػایش پاساهتشّا دس تواهی ایؼتگاُّا ،تؼیاس
پاییي تش اص حذ هزاص تَدًذً .وَداس سًٍذ تغییشات تواهی
پاساهتشّای اًذاصُگیشی ؿذُ دس سٍدخاًِ دیٌاساى ،دس ؿىل
 2آٍسدُ ؿذُ اػت.
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ؿىل ً :2وَداس تغییشات پاساهتشّای اًذاصُ گیشی ؿذُ دس سٍدخاًِّای كولاهی (●) ٍ دیٌاساى ()
Figure 2:Variation curve of measured parameters for Samsami (●) and Dinaran () rivers
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بحث
تشای تواهی پاساهتشّای اًذاصُگیشی ؿذُ دس ّش دٍ
سٍدخاًِ ،یه سًٍذ افضایـی اص ایؼتگاُ اٍل تا ایؼتگاُ آخش
هـاّذُ گشدیذ وِ حاوی اص افضایؾ آلَدگی آب ،تِ ٍاػغِ
افضایؾ تؼذاد هضاسع پشٍسؽ هاّی ٍ ػایش آالیٌذُّا هی-
تاؿذ .هغاتك تا ًتایذ ایي تشسػی ،عْواػثی ٍ ّوىاساى
( )1390دس تحلیل ٍضؼیت فیضیىی ،ؿیویایی ٍ هیىشٍتی
آب سٍدخاًِ گشگش گضاسؽ دادًذ وِ ،آب سٍدخاًِ دس
تاالدػت ،تْتشیي ٍ دس پاییي دػت ،تذتشیي ویفیت سا داسا
تَدُ اػت .لاًغ ٍ ّوىاساى ( ،)1388تا اًذاصُگیشی ػَاهل
ویفی آب ؿاهل تشویثات ًیتشٍطى ،فؼفش ٍ  BOD5دس
سٍدخاًِ ػثضوَُ اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی ٍ پؼاب
واسگاُّای پشٍسؽ هاّی گضاسؽ دادًذ وِ ،اگش چِ دس
پؼاب خشٍری هضاسع پشٍسؽ هاّی ،همادیش ایي پاساهتشّا اص
حذٍد آػتاًِ فشاتش ًویسٍدٍ ،لی ،دس هٌاعك پاییي دػت تِ
حذاوخش هیضاى هزاص تؼیاس ًضدیه هیؿَد تِ عَسی وِ،
همذاس ایي ػَاهل دس هٌاعك پاییي دػت اختالف هؼٌی-
داسی تا همذاس آىّا دس هٌاعك تاالدػت داسد.
دس هغالؼِ پاساهتشّای ویفی سٍدخاًِ گاهاػیاب گضاسؽ
ؿذ وِ ،همادیش اوخش فشاػٌزِّا دس ایؼتگاُّای هختلف تا
یىذیگش تفاٍت هؼٌیداس داؿتٌذّ .وچٌیي هیاًگیي غلظت
یَىّای آهًَیَم ٍ ًیتشیت ایؼتگاُ ؿاّذ تا ػایش ایؼتگاُ-
ّای ًوًَِ تشداسی ،تِ دلیل ٍسٍد تاس لاتل تَرْی اص هَاد
هغزی تِ سٍدخاًِ تش احش فؼالیتّای آتضی پشٍسی ٍ
ّوچٌیي فاضالب سٍػتاّای اعشاف ،تفاٍت هؼٌیداس داؿتِ
اػت (عیثی ٍ ػثحاى اسدواًی )1391 ،وِ تا ًتایذ تشسػی
حاضش هغاتمت داسد.
 )1990( Trojanaowskiدس هغالؼِ ویفیت آب
سٍدخاًِ لَپاٍا دس وـَس لْؼتاىً ،ـاى داد وِ ،پؼاب
هضاسع پشٍسؽ هاّی لضل آال احشات هٌفی تش هحیظ صیؼت
آتی وِ پؼاب ٍاسد آى هیؿَد ،داسد .هغاتك تا ًتایذ
تحمیك حاضش ،حؼیٌی ٍ ّوىاساى ( )1392گضاسؽ وشدًذ
وِ ،پؼاب هضاسع پشٍسؽ هاّی تأحیش هؼٌیداسی تش
پاساهتشّای  ،pHػختی ولّ ،ذایت الىتشیىی ،آهًَیان،
فؼفات ،ول هَاد راهذ ،اوؼیظى هَسد ًیاص صیؼتی ٍ
اوؼیظى هَسد ًیاص ؿیویایی آب سٍدخاًِ سیزاب ،داؿتِ
اػت.
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حضَس تؼذاد صیاد هٌاتغ آالیٌذُ دس هؼیش سٍدخاًِّا،
تاػج گشدیذُ اػت وِ ،سٍدخاًِ تَاى خَدپاالیی سا ًذاؿتِ
تاؿذ ٍ دائواً تش حزن هَاد آالیٌذُ افضٍدُ گشدد .هغاتك تا
ایي ًتایذ ،لاًغ ٍ ّوىاساى ( )1388تیاى ًوَدًذ وِ،
ایؼتگاُّای تاالدػت سٍدخاًِ ػثضوَُ ؿشایظ تْتشی تشای
تَػؼِ فؼالیتّای آتضیپشٍسی داسًذ ٍلی دس ایؼتگاُّای
پاییي دػت ،ػالٍُ تش تزوغ آلَدگیّای هتوشوض ٍ غیش
هتوشوض وـاٍسصی ٍ هؼىًَی ،پؼاب هضاسع پشٍسؽ هاّی
ًیض تأحیش هٌفی چـنگیشی تش ویفیت آب هیگزاسًذ.
تش خالف ًتایذ تشسػی حاضش ،اػشاتی ( )1372دس
هغالؼِای تحت ػٌَاى ،تشسػی احشات فاضالب هضاسع
پشٍسؽ هاّی ػشدآتی تش صیؼتگاُّای عثیؼی آتضیاى،
گضاسؽ وشدًذ وِ ،دس عَل هؼیش سٍدخاًِ ،خَد پاالیی
تاػج واّؾ آلَدگی ًاؿی اص هضاسع هیگشدد .آرسی
(ً )1372یض دس هغالؼِ خَاف فیضیىی ٍ ؿیویایی آب
اػتخشّای پشٍسؽ هاّیاى خاٍیاسی ،تیاى ًوَدًذ وِ،
ًیتشیتً ،یتشات ،ػَلفات ،ػختی ول ٍ دسرِ حشاست آب
دس خشٍری تِ همذاس ووی افضایؾ هییاتذ وِ پغ اص
اختالط تا آب اوَػیؼتن عثیؼی ٍ عی هؼیش ،دٍتاسُ تِ
حالت اٍلیِ خَد تاص هیگشدد.
فؼفات هحلَل دس سٍدخاًِّای تحت هغالؼِ ،دس حذ
تاالیی لشاس داؿت تِ عَسی وِ ،دس ایؼتگاُّای پایاًی ّش
سٍدخاًِ ،همذاس آى تِ عَس هؼٌیداسی اص حذ اػتاًذاسد
پشٍسؽ هاّی تاالتش تَد .دادگش ٍ ّوىاساى ( )1393تا
هغالؼِ تأحیش هضاسع پشٍسؽ هاّیاى ػشدآتی تش ویفیت آب
سٍدخاًِّای حَضِ آتشیض ػذ عالماى ،گضاسؽ ًوَدًذ وِ
هیضاى  ،COD ،BOD5فؼفش ول ٍ ًیتشٍطى ول دس پؼاب
خشٍری واسگاُّای پشٍسؽ هاّی دس حذ هیضاى اػتاًذاسد
هیتاؿذ اها همذاس فؼفش ٍ ًیتشٍطى اص هٌاعك تاالدػت تِ
هٌاعك پاییي دػت ،تا دٍ تشاتش افضایؾ ًـاى داد.
ّوچٌیي ،همادیش اًذاصُگیشی ؿذُ تشای  ٍ pHوذٍست
( )TSSتیؾ اص حذ اػتاًذاسد تَدًذ.
تِ ًظش هیسػذ وِ هَاد دفؼی هضاسع پشٍسؽ هاّی،
هضاسع وـاٍسصی ٍ هَاد دفؼی سٍػتاّا ،اص ػَاهل اكلی
افضایؾ همذاس فؼفات هحلَل دس سٍدخاًِّای تحت هغالؼِ
هیتاؿٌذّ ٍ Philips .وىاساى ( ،)1985دس ًتایذ تحمیمات
خَد ًـاى دادًذ وِ ،تِ اصای ّش تي تَلیذ هاّی-300 ،
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150ویلَگشم هَاد غزایی هلشف ًـذُ ٍ 250-300
ویلَگشم هذفَع ،تِ آب ٍاسد هیؿَد .هغاتك تا تشسػی
حاضش ،دسخـٌذُ لاضی هحلِ ٍ ّوىاساى ( )1380دس
تشسػی احشات پؼابّای خشٍری حَضچِّای پشٍسؽ
هاّی لضلآال تش ویفیت آب سٍدخاًِ صایٌذُسٍد دس هٌغمِ
چلگشد اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی تیاى داؿتٌذ وِ،
اختالف تیي ایؼتگاُّا اص ًظش هیضاى فؼفات ،هؼٌیداس تَد.
ّوچٌیي حؼیٌی ٍ ّوىاساى ( )1392دس هغالؼِ تأحیش
پؼاب هضاسع پشٍسؽ هاّی تش خلَكیات آب سٍدخاًِ
سیزاب ،تیاى ًوَدًذ وِ ،پؼاب هضاسع پشٍسؽ هاّی تأحیش
هؼٌیداسی تش پاساهتشّای هختلف ،اص رولِ هیضاى فؼفات
آب ،داؿت .اها اهیٌی ساد ( )1380تا اًزام پظٍّـی
دسیافت وِ ٍاحذّای پشٍسؽ هاّیاى ػشدآتی سٍدخاًِ
ّشاص ،دس صهاى تشسػی ،دس ویفیت آب سٍدخاًِ ّشاص
تغییشات هْن ٍ خغشًاوی ایزاد ًىشدُاًذً .لشالِصادُ
ػاٍسی ٍ ّوىاساى ( ،)1395دس تشسػی خلَكیات
فیضیىَؿیویایی آب ػذ آصاد ػٌٌذد گضاسؽ وشدًذ وِ ،تش
اػاع ًتایذ حاكل اص آصهایـات فیضیىَؿیویایی ،آب
پـت ػذ آصاد ػٌٌذد تا تِ واسگیشی اكَل كحیح
هذیشیتی ،تشای فؼالیتّای آتضیپشٍسی هٌاػة اػت.
ّ ٍ Banasوىاساى (ً )2008ـاى دادًذ وِ ،هیضاى
فؼفش ٍ ًیتشٍطى آبّا دس احش ٍسٍد پؼاب دس اًتْای دٍسُ
فؼالیت اػتخشّا ،تِ تیؾ اص یه گشم دس لیتش افضایؾ هی-
یاتذ .ایي هحممیي اتخار هذیشیت هٌاػة رْت واّؾ
هیضاى فؼفشً ،یتشٍطى ٍ هَاد هؼلك پؼابّا دس اًتْای دٍسُ
فؼالیت اػتخشّا سا الصم داًؼتِ ٍ تِ هٌظَس واّؾ ایي
هَاد ،ساُواسّایی ًظیش تَػؼِ سػَبگیشّای اػتخشّا ٍ
هواًؼت اص فشػایؾ سػَتات وف اػتخشّا ٍ ٍسٍد آًْا تِ
آب سٍدخاًِ سا تَكیِ ًوَدًذ.
هضاسع پشٍسؽ هاّی هَرَد دس حَضِ سٍدخاًِّای
كولاهی ٍ دیٌاساى ،هـىل صیؼت هحیغی حادی سا
تَرَد ًیاٍسدُاًذ اها تْتش اػت دس هلشف هَاد خَساوی ٍ
تلفیِ خشٍریّا ،وٌتشل تیؾتشی كَست گیشد ٍ اص
هلشف هاالؿیت گشیي رلَگیشی تِ ػول آیذ .تاػیغ
هضاسع رذیذ پشٍسؽ هاّی دس هؼیش ایي سٍدخاًِّا (تیي
ایؼتگاُ اٍل تا ایؼتگاُ آخش) دس حال حاضش اص ًظش صیؼت
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هحیغی تَریِ پزیش ًیؼت ٍ تاػج آلَدگی آب ایي
سٍدخاًِّا خَاّذ ؿذ.
منابع
آرری ،پ .1372 ،.تشسػی خَاف فیضیىی ٍ ؿیویایی
آب اػتخشّای پشٍسؽ هاّیاى خاٍیاسی ٍ احشات آى
تش هحیظ صیؼت .پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ ،داًـگاُ
آصاد اػالهی تْشاى ٍاحذ ؿوال 78 ،كفحِ.
اػرابی ،د .1372 ،.تشسػی احشات فاضالب هضاسع پشٍسؽ
هاّیاى ػشدآتی تش سٍی صیؼتگاُ ّای عثیؼی آتضیاى
(رارشٍد) .پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ ،داًـگاُ
تْشاى 93 ،كفحِ.
اهیٌیراد ،ا .1381 ،.تشسػی تشاون ٍ احشات صیؼت
هحیغی ٍاحذّای پشٍسؽ هاّیاى ػشدآتی سٍدخاًِ
ّشاص ،پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ ،داًـگاُ تشتیت
هذسع 86 ،كفحِ.
حسیٌی ،س.ح ،.سجبدی ،م.م ،.کبهراًی ،ا ،.سَری
ًژاد ،ا ٍ .رًجبر ،ح .1392 ،.تاحیش پؼاب هضاسع
پشٍسؽ هاّی لضل آالی سًگیي وواى تش پاساهتشّای
فیضیىَ ؿیویایی آب سٍدخاًِ سیزاب (اػتاى
وشهاًـاُ) .هزلِ تَم ؿٌاػی آتضیاى.2: 29-39 ،
خلجی ،م ،.ابراّیوی ،عّ ،.بشویًژاد ،.ُ ،هتقی ،اٍ .
اسذالِ ،س .1395 ،.اسصیاتی ویفیت آب دسیاچِ ػذ
صایٌذُسٍد تا اػتفادُ اص ؿاخق  .WQIهزلِ ػلوی
ؿیالت ایشاى.5: 56-63 ،
دادگر ،شً ،.گبرستبى ،ح ،.چْرزاد ،ف ،.رزهی ،ک،.
فبیضی ،مًَ ،.راًی ،ح ،.شیخ ،ؽ ٍ .رادخَاُ ،ک،.
 .1393تؼییي تأحیش هضاسع پشٍسؽ هاّیاى ػشدآتی تش
ویفیت آب سٍدخاًِّای حَضِ آتشیض ػذ عالماى.
گضاسؽ ًْایی پشٍطُ ،هَػؼِ تحمیمات ػلَم ؿیالتی
وـَس 31 ،كفحِ.
درخشٌذُ قبضی هحلِ ،رً ،.ظبهی ،ش ،.اهیٌی
رًجبر ،ؽ ،.هْرابی ،ی ،.اربببی ،م ،.افراز ،عٍ .
طبلبی ،م .ع .1381 ،.تشسػی احشات پؼابّای
خشٍری حَضچِ ّای پشٍسؽ هاّی لضل آال .گضاسؽ
ًْایی پشٍطُ تحمیماتی ،هشوض تحمیمات هٌاتغ عثیؼی
ٍ اهَس دام اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی 165 ،كفحِ.
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Abstract
Water quality of the Samsami and Dinaran rivers of Chaharmahal and Bakhtiari province
were assessed in year 1393. For each river, 7 stations were determined. Water sampling has
been done monthly (May to October) and samples, under standard situation, were sent to
laboratory for assessing: Nitrite, Ammonium, Soluble Phosphate, BOD5, COD, TSS, TDS,
Cu, Zn, Hg, Cl-, Organophosphate toxins, pH, Malachite green and EC. Soluble phosphate
was higher than standard in studied rivers (p<0.05). There were increasing trend for all
recorded parameters from first to last station. Except for the low number of stations, BOD5
and COD were equal or lower (p<0.0001) than its standards. There were some malachite
green in studied rivers especially at their last station (p<0.002). Other parameters were lower
than standard for two rivers (p<0.05). Generally, water quality of these two rivers was
absolute, but, for development new trout culture farms, Nitrite, Phosphate and Malachite
green must be controlled.
Keywords: Coldwater fish, Water quality, Pollution, River
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