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1

 1گزٍُ ثْذاشت هحيظ ،داًشكذُ ثْذاشت ،داًشگبُ علَم پششكي ثَشْز ،ثَشْز ،ايزاى
 2گزٍُ آهبر سيغتي ،داًشكذُ ثْذاشت ،داًشگبُ علَم پششكي ثَشْز ،ثَشْز ،ايزاى
 3هزکش تحقيقبت عت گزهغيزي ٍ عفًَي خليجفبرط ،پضٍّشكذٓ علَم سيغت پششكي ،داًشگبُ علَم پششكي ثَشْز ،ثَشْز ،ايزاى
(دريبفت هقبلِ -94/3/17 :پذيزػ هقبلِ)94/7/25 :

چكيذُ
سهيٌِ :در شْزّبي عبحلي ،تخليِ فبضالة ثِ دريب يكي اس گشيٌِّبي دفع فبضالة هيثبشذ کِ در صَرت عذم رعبيت اعتبًذارّبي
ثْذاشتي در دفع فبضالةّب ،هٌجز ثِ اشبعِ آلَدگي ٍ تَععِ ثيوبريّب خَاّذ شذ .اس عزفي حفبظت هٌبثع آثي ٍ اعتفبدُ ثْيٌِ اس آًْب اس
اصَل تَععِ پبيذار ّز کشَري هيثبشذ .ايي هغبلعِ ثب ّذف ثزرعي آلَدگي رٍاًبة خزٍجي کبًبلّبي دفع آة عغحي شْز ثَشْز در
عبل  91 -92اًجبم شذ.
هَاد ٍ رٍػّب :در ايي هغبلعِ اس خزٍجي پٌج کبًبل اصلي جوعآٍري آةّبي عغحي هٌتْي ثِ دريبي خليجفبرط ٍاقع در ًَار عبحلي
شْز ثَشْز ،عي دٍ فصل تز (سهغتبى) ٍ خشک (تبثغتبى) در عبل  ٍ 1391-92ثِ رٍػ ًوًَِثزداري هزکتً ،وًَِثزداري صَرت گزفت.
عپظ ثز رٍي ّز يک اس ً 96وًَِ ،آسهبيشبت  ،BOD5کل کليفزمّب ٍ کليفزم هذفَعي ثز اعبط رٍػ اعتبًذارد اًجبم شذ.
يبفتِّب :ثزرعي دادُّب ًشبى داد در اکثز ًقبط ًوًَِثزداري شذُ هيشاى ،BOD5کل کليفزمّب ٍ کليفزمّبي هذفَعي پغبة خزٍجي
کبًبلّب اس هيشاى اعتبًذارد هلي خزٍجي پغبةّب ثِ آةّبي عغحي ثيشتز ثَدُ اعت ٍ ثيشتزيي هقذار  BOD5ثِدعت آهذُ 160هيليگزم
در ليتز ٍ کوتزيي هقذار آى  28هيليگزم در ليتز ثَد.
ًتيجِگيزي :ثب تَجِ ثِ ايٌكِ خزٍجيّبي کبًبلّبي دفع رٍاًبة عغحي در فبصلِ ًشديک اس عبحل ثِ دريب راُ دارًذ ٍ اغلت ثِعٌَاى
شٌبگبُّبي عجيعي ٍ حتي هبّيگيزي شْز ثَشْزهيثبشٌذ ٍ ّوچٌيي ثب تَجِ ثِ ثبال ثَدى هيشاى ثبر آلي ٍ هيكزٍثي ايي کبًبلّب ،هيعلجذ
کِ هَرد تَجِ هغئَليي قزار گيزد.
ٍاصگبى کليذي :آلَدگي دريب ،ثَشْز ،کبًبل آة عغحي ،هذيزيت هٌبثع آة
*ثَقْط ،زاًكگبُ ػلَم پعقکي ثَقْط ،زاًكکسُ ثْساقت ،گطٍُ هٌْسؾي ثْساقت هحيظ
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هٌبؾت کيفيت آة ثطاي هغبلؼِ ضٍاًبةّبي ؾغحي

هقذهِ
آةّبي ؾغحي اظ هْنتطيي هٌبثغ آثي ّؿتٌس کِ

هؼطفي هيًوبيٌس (.)13-15

تحت تأحيط آلَزگيّبي هيکطٍثي ثؿيبضي قطاض زاضًس

يکي زيگط اظ پبضاهتطّبي هْن کِ رعٍ اٍليي

ٍ الظم اؾت ّوَاضُ هَضز پبيف قطاض گيطًس.

پبضاهتطّبي هَضز ًيبظ ثطاي اضظيبثي کيفيت ّط ؾيؿتن

پبتَغىّبي هٌتقلِ اظ ضاُ آة هوکي اؾت اظ عطيق

آثي ثِ قوبض هيضٍز  BODاؾت ( ،)16ظيطا BOD

ههطف هؿتقين آة ،فؼبليتّبي تفطيحي ٍ ،اظ عطيق

ثيبًگط هَاز آلي قبثل تزعيِ هَرَز زض آة ثَزُ ٍ

هحهَالت کكبٍضظي آلَزُ ٍاضز ثسى قًَس (.)2 ٍ 1

آلَزگي فبضالةّب ثيكتط ثٍِاؾغِ ٍرَز هَاز آلي

ّوچٌيي هيعاى ثبکتطيّبي هَرَز زض آة هتفبٍت

هَرَز زض آًْب ًوَزاض هيگطزز ( .)17ثطاي ًكبى زازى

ثَزُ ٍ ثب تَرِ ثِ ظهبى ،ثبضًسگي ،قطايظ هحيغي ٍ

زضرِ آلَزگي فبضالة هؼوَالً ثِ ربي ايٌکِ هقساض

تكريم آلَزگيّبي فبضالثي ٍ هحل ٍضٍز آىّب ثِ
ضٍاًبةّبي ؾغحي يک هؿئلِ هٌبقكِ ثطاًگيع ثَزُ ٍ
ًيبظ ثِ ضٍـّب ٍ پبضاهتطّبي قبذم هٌبؾجي زاضز.
تبکٌَى اظ قبذمّبي هرتلفي اظ رولِ ،اؾتفبزُ اظ
هَاز قيويبيي ذبل هبًٌس کبفئيي ،ؾَضفبکتبًت
آًيًَي،

فلَضايس

ٍ

غيطُ

يب

ًكبًگطّبي

اکؿيػى هحلَل ( )DOالظم ثطاي اکؿيساؾيَى هَاز آلي
ضا اًساظُگيطي هيًوبيٌس ( .)18اظ آًزبئيکِ  BODثب
اکؿيػى هحلَل زض آة ( )DOضاثغِي ػکؽ زاضز،
هقبزيط ثبالي  BODثيبًگط قطايظ فقساى اکؿيػى
هحلَل زض آة ذَاّس ثَز ( .)16ثِ ػجبضتي زيگط
 BOD5حبنل اظ هٌجغ اًؿبًي يب عجيؼي ،يک فبکتَض

هيکطٍثيَلَغيکي اؾتفبزُ قسُ اؾت (.)5 ٍ 4

انلي کٌتطل کٌٌسُ غلظت اکؿيػى هحلَل زض

اظ هْنتطيي ثبکتطىّبى قبذم زض آة زضيبّب

پيکطُّبي آةّبي پصيطًسُ هيثبقس (.)19

هيتَاى کليفطم کل ٍ کليفطمّبى گطهبپبى،

هغبلؼِ زفًَتيؽ (ّ ٍ )Deffontisوکبضاى ( )2013کِ

ؾَزٍهًَبؼ آيطٍغيٌَظا ،کلؿتطيسيَم پطفطغًؽ،

ثِ ثطضؾي تأحيط آة ٍ َّا ثط آلَزگي ذطٍري

آئطٍهًَبؼ ّيسضٍفيالٍ ،يجطيَ پبضاّوَليتيکَؼ ٍ

فبضالةضٍ هزعاي هرهَل ؾيالة زض زٍ ايؿتگبُ

آًتطکَکؿى ضا ًبم ثطز ( )7 ٍ 6کِ زض ايي ثيي تَتبل

اظ قْط تَلَظ فطاًؿِ پطزاذتِ اؾت اظ قبذم هيبًگيي

کليفطمّب کِ ثِ ػٌَاى هْن تطيي قبذم آظهبيكبت
ثبکتطيَلَغيکي آةّب هَضز تَرِ قطاض گطفتِاًس (ٍ )8
ًكبى زٌّسُ آلَزگي آةّبي ؾغحي ثِ فبضالة
هيثبقٌس ،اظ هْنتطيي پبضاهتطّبي اضظيبثي کيفيت ايي
آةّب ثَزُاًس ( ٍ )10 ٍ 9اظ ثبکتطي اقطقيبکلي
ثِػٌَاى قبذم آلَزگي هسفَػي اؾتفبزُ هيقَز
(.)12 ٍ 11

 BOD5ثطاي تؼييي آلَزگي ذطٍري زٍ ايؿتگبُ
ًوًَِثطزاضي زض قطايظ آة ٍ َّايي تط ٍ ذكک
اؾتفبزُ ًوَزُ اؾت (.)20
هغبلؼِ هبليي ٍ هک ايَض ()Mallin & McIver
(ً )2012يع ًكبى زازً ،كت ؾپتيکّبي هٌبعق
هؿکًَي– تَضيؿتي ٍاقغ زض ؾَاحل رعيطُ ؾبحلي
ّبتطاؼ زض ايبالت هتحسُ کِ ثب زضرِ ضؼيفي تهفيِ

هغبلؼبت هتؼسزي  E-Coliضا ثِػٌَاى يکي اظ

هيقسًس ًيع هٌزط ثِ افعايف غلظت آلَزگيّب زض

قبذمّبي انلي ٍ کن ّعيٌِ ٍ يک اًسيکبتَض

آثطاِّّب قسُ اؾت .زض ايي هغبلؼِ ًيع اظ قبذم
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فبنلِ اظ هٌجغ آلَزگي تغييط هيکٌٌس (.)3

هَاز آلي هَرَز زض آى ضا اًساظُگيطي کٌٌس ،هقساض
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قْط اؾتفبزُ قس (.)19

(ّ ٍ )Zhangوکبضاى ( ،)2010ثطضؾي ذهَنيبت

اظ عطفي ،زٍلتّب زض هستّبي هسيس ؾيالة ضا

ضٍاًبةّبي ؾغحي قْطي ٍ کٌتطل آلَزگي ؾيالةّب

ثِػٌَاى يک پسيسُ کبهالً ّيسضٍليکي زض ًظط

ضا زض ؾِ ًبحيِ هرتلف قْط ظًگ ظٍ زض چيي اًزبم

هيگطفتٌس؛ زض حبلي کِ اهطٍظُ ثِ ػٌَاى يک هٌجغ

زازُاًس ( .)22هغبلؼِ اليؽ ٍ ثبلتط ()Ellis & Bulter

آلَزگي ثطاي هحيظ ظيؿت پصيطًسُ آى هحؿَة

(ً )2015يع ثِ ٍرَز اتهبالت اقتجبُ فبضالة ذبًگي

هيقًَس ٍ هوکي اؾت اظ عطيق ؾيؿتنّبي

ذبًَاضّبي اًگلؿتبى ٍ ٍيلع ثِ ؾيؿتن روغآٍضي

فبضالثطٍي هكتطک (قبهل فبضالةّبي ثْساقتي ٍ

فبضالثطٍّبي ؾغحي اقبضُ زاضز ( .)23زض ايطاى ًيع

ؾيالة) يب ؾيؿتن فبضالثطٍي هزعا (قبهل

هغبلؼِ ذطاؾبًي ٍ ّوکبضاى ثِ ثطضؾي کبضثطز هسل

فبضالةّبي ثْساقتي يب ؾيالة ثِعَض رساگبًِ)

ضگطؾيًَي زض ثطآٍضز ثبض آلَزگي ضٍاًبة قْط انفْبى

روغآٍضي قًَس ( .)20 ٍ 4اهب ثطذالف اؾنقبى،

زض زٍ فهل پبئيع ٍ ظهؿتبى زض  13ضذساز ثبضًسگي

فبضالثطٍّبي هزعا کبهالً هزعا ّن ًيؿتٌس ٍ ثِزليل

پطزاذتِ اؾت (.)24

اتهبالت هتقبعغ ثيي فبضالثطٍّبي ثْساقتي ٍ ؾيالة

زض هغبلؼِاي زيگط هكرهبت رجِْ آلَزگي ،اذتالط ٍ

يب اتهبالت غلظ ٍ يب غيط هزبظ ٍ غيطُ ،فبضالةّب

تطقيق ًْبيي زض ترليِ ؾغحي فبضالةّبي ؾٌگيي ثِ

ٍاضز قجکِّبي هزعاي ؾيالة هيگطزًس (.)4

آةّبي ؾبکي ثطضؾي قسُ اؾتً .تبيذ ثِ زؾت آهسُ

ؾيالةّب ّوچٌيي هيتَاًٌس اظ هٌبثغ هرتلفي اظ رولِ

ثيبًگط ضاثغِ هؿتقين هكرهبت رطيبى ثب ػوق هحيظ ٍ

آة ثبضاى ،ضٍاًبةّبي قْطي حبنل اظ پكت ثبمّب يب

قبضّبي اٍليِ رطيبى ذطٍري اؾت ( .)25ثطضؾي

ذيبثبىّب ،اتهبالت غيطقبًًَي ،ترليِّبي هزبظ هطثَط

آلَزگيّبي ًبقي اظ پوپ ثٌعييّبي ؾغح قْط تْطاى

ثِ قطکتّب يب هؤؾؿبت ٍ ،يب ًكتّبي فبضالثطٍّب

ثط ضٍاًبةّبي ؾغحي اعطاف  9ربيگبُ پوپ ثٌعيي

ثٍِرَز آيٌس (.)20

(ّ ،)26وچٌيي ثطضؾي قؿتكَي اٍليِ آاليٌسُّب تَؾظ

ثطضؾي هٌبثغ ًكبى هيزّس زض زًيب هغبلؼبت ًؿجتبً

ضٍاًبةّبي ؾغحي حبنل اظ  10ضذساز ثبضًسگي زض

هحسٍزي زض ذهَل کيفيت ؾيالةّب زض هٌبعق

حَضِ ؾي ٍ ؾِ پل انفْبى ( ،)27آلَزگي

قْطي اًزبم قسُ اؾت .ثطاي هخبل هغبلؼِ ؾبثاليطٍلع

ضٍاًبةّبي قْطي ثِ فلعات ؾٌگيي آضؾٌيک ،کجبلت ٍ

(ّ ٍ )Sablayrollesوکبضاى (ً )2010كبى زاز کِ احط

کطٍم حبنل اظ  9ايؿتگبُ زض قْط قبّطٍز کِ ًكبى اظ

ايؿتگبُّبي قؿتكَي هبقيي ثط کيفيت کلي ؾيالةّب

ؾغح ثبالي آلَزگي ضٍاًبةّبي ربضي زض ًقبط

قبثل اغوبو ًجَزُ ٍ ثيف اظ  100زضنس اظ

هرتلف قْط ثِ آضؾٌيک ٍ کطٍم زاقت (ٍ )28

آلَزگيّبي هَضز هغبلؼِ ثِ آاليٌسُّبي آلي اٍليِ

ثطضؾي هيعاى آلَزگي هيکطٍثي آةّبي ؾغحي

هطثَط ثَزُ اؾت (.)21

ضٍزذبًِ ّطاظ ثب کوک قبذم کل کليفطمّب ٍ

هغبلؼِ زفًَتيؽ ٍ ّوکبضاى (ً )2013يع ثِ ثطضؾي

کليفطمّبي هسفَػي ( )29اظ زيگط هغبلؼبت اًزبم قسُ

تأحيط آة ٍ َّاي ذكک ٍ تط ثط آلَزگي ذطٍري

زض ايي ظهيٌِ هيثبقس .قْط ثَقْط ٍاقغ زض ًَاض

فبضالثطٍ هزعاي هرهَل ؾيالة زض زٍ ايؿتگبُ اظ

ؾبحلي ذليذفبضؼ ٍ زض رٌَة غطثي ايطاى زاضاي
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 BOD5ثطاي تؼييي آلَزگي ً 9قغِ اظ  5کبًبل ايي

قْط تَلَظ فطاًؿِ پطزاذتِ اؾت (ّ .)20وچٌيي ظاًگ
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ثزرعي هيشاى آلَدگي رٍاًبة کبًبلّبي دفع آة عغحي ثَشْز 573 /

 /574عت جٌَة

(ؾيالة) ٍ ؾبيط ػَاهل ايزبز کٌٌسُ ؾيالةّب زض قْط

هحيظ ظيؿت ،آة ٍ فبضالة ٍ قْطزاضي قْط ثَقْط

ثِعَض هؿتقين ثِ زاذل زضيب ،ثسٍى پيف تهفيِ ترليِ

ًقكِ کبًبلّبي آة ؾغحي قْط تْيِ ٍ ًقبط ذطٍري

هيقَز ٍ لصا ايي ذطٍريّب ثبيس هٌغجق ثط العاهبت

ايي کبًبلّب ،هٌتْي ثِ زضيبي ذليذفبضؼ ،هكرم

اذتهبني ٍ اؾتبًساضزّبي هطثَط ثِ پبضاهتطّبي

گطزيس .ثِعَض کلي زض حسٍز ً 11قغِ ذطٍري اظ ايي

آلَزگي ايطاى ثبقس.

کبًبلّبي آة ؾغحي ثط اؾبؼ اعالػبت هَرَز ،زض

اظ آًزب کِ هٌبثغ ًكبى زازُاًس  20زضنس اظ آلَزگي

ًَاحي قْط ثَقْط قٌبؾبيي قس .ثب زض ًظط گطفتي

ضٍزذبًِّب ٍ آةّبي ؾغحي ًبقي اظ ضٍاًبةّبي

هحسٍزيتّب اظ رولِ ػسم اهکبى ًوًَِثطزاضي ّوعهبى

قْطي ثَزُ کِ ثؼس اظ ضٍاًبةّبي کكبٍضظي ثِػٌَاى

اظ ّوِ ذطٍريّب ٍ ًيع ػسم زؾتيبثي آؾبى ثِ ثطذي

هْنتطيي هٌبثغ غيطًقغِاي آلَزُؾبظي آةّبي پصيطًسُ

اظ ًقبط ذطٍري کبًبلّب ثِزليل ٍاقغ قسى زض هحسٍزُ

هغطح هيثبقٌس ( )24هٌبؾت ايي اؾت کِ اعالػبتي

ثطذي ازاضات (ًيبظ ثِ اذص هزَظ ضٍظاًِ رْت ٍضٍز

زقيق اظ ٍضؼيت هيعاى آلَزگي ضٍاًبةّبي ذطٍري ثِ

ثِ ايي اهبکي ثِهٌظَض ًوًَِثطزاضي)ّ ،وچٌيي ثب زض

زضيب زض قْط ثَقْط ثِزليل ػسم حفظ قطايظ کبهالً

ًظط گطفتي تطاکن روؼيتي قٌبگطاًي کِ زض قٌبگبُّبي

هزعا ٍ احتوبل آلَزگي آًْب ثب فبضالةّب ٍ غيطُ زاقتِ

ؾبحلي قْط زض حبقيِ ايي ذطٍريّب حضَض زاقتٌس

ثبقين .ثط ّويي اؾبؼ ايي هغبلؼِ ثب ّسف تؼييي

ٍ زض ًْبيت اهکبى زؾتطؾي آؾبى ثطاي ًوًَِثطزاضي،

کيفيت ثْساقتي ضٍاًبةّبي هَرَز زض کبًبلّبي آة

ثِعَض کلي اظ هزوَع ً 11قغِ ذطٍري قٌبؾبيي

ؾغحي (فبضالثطٍّبي هزعاي ؾيالة) قْط ثَقْط

قسًُ 5 ،قغِ انلي ذطٍري کبًبلّبي آة ؾغحي

عي زٍ فهل ذكک ٍ تط اًزبم قس.

هٌتْي ثِ ؾَاحل ذليذفبضؼ زض قْط ثَقْط اًتربة ٍ
ثِ هٌظَض تؼييي ثبض آلَزگي ذطٍري ايي کبًبلّب،

هَاد ٍ رٍػّب

ًوًَِثطزاضيّب اًزبم گطزيس (قکل .)1

ايي هغبلؼِ ثِ نَضت هقغؼي ثَزُ ٍ ربهؼِ هَضز
هغبلؼِ ،پؿبة ذطٍري اظ کبًبلّبي آة ؾغحي قْط

قکلً )1قكِ ايؿتگبُّبي ًوًَِثطزاضي ثط ضٍي حبقيِ ؾبحلي ذليذفبضؼ ،قْط ثَقْط ،ايطاى
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ؾيؿتن فبضالثطٍي هزعا هيثبقس .آة ثبضًسگي

ثَقْط هيثبقس .ثِ ايي هٌظَض ثب هطارؼِ ثِ ازاضُ کل
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هرتهبت

هطثَط

ثِ

ايؿتگبُّبي

ًوًَِثطزاضي ًيع زض رسٍل  1آهسُ اؾت.
جذٍل  )1ايغتگبُّبي اًتخبة شذُ ٍ هَقعيت آًْب در

اليؽ زض ؾغح هؼٌيزاضي  P>0/05ثب اؾتفبزُ اظ
ًطمافعاض ،Il ،Chicago ،SPSS Inc( SPSS
ٍ )USAيطايف  18اؾتفبزُ قس.

حبشيِ ًَار عبحلي خليجفبرط ،شْز ثَشْز ،ايزاى
هَقعيت جغزافيبيي ()GPS

ًبم ايغتگبُ
S1
S2
S3
S4

E 50˚49´41.19
˝E 50˚49´33.25
˝E 50˚48´56.37
˝E 50˚50´42.69

˝N 28˚59´36.91
˝N 28˚58´26.35
˝N 28˚57´52.91
˝N 28˚58´48.61

يبفتِّب
اظ ثيي ً 107وًَِ اذص قسُ اظ هحيظ ،تؼساز ً 96وًَِ
ٍارس قطايظ آظهبيف ثَزًس ٍ ثقيِ ًوًَِّب کِ تؼساز

ثطآٍضز  ،0/05زض کل ً 107وًَِ زض زٍ فهل تبثؿتبى

پؽ اظ اًزبم آظهبيف ثِزليل زاضا ًجَزى اؾتبًساضزّبي

 ٍ 1391ظهؿتبى 1392ثِ نَضت ّفتگي اظ ً 5قغِ

آظهبيكگبّي الظم اظ هغبلؼِ ذبضد قسًس.

(ايؿتگبُ)  -زقيقبً زض اًتْبي کبًبلّب ٍ قجل اظ ٍضٍز ثِ

ثِ ايي تطتيت اظ هيبى ً 96وًَِ آظهبيكگبّي تؼساز 47

زضيبً -وًَِثطزاضي نَضت گطفت .ضٍـ ًوًَِثطزاضي

هَضز ( 49زضنس) هطثَط ثِ فهل تط ٍ  49هَضز (51

اظ ًَع هطکت ثَز .ثِعَضيکِ ًوًَِّب زض ؾِ ًَثت زض

زضنس) هطثَط ثِ فهل ذكک ثَزًس .ثسيي نَضت کِ

ؾبػبت  9نجح 2 ،ثؼساظ ظْط ٍ  8قت ًوًَِثطزاضي

ًوًَِّبي هطثَط ثِ فهل تط تؼساز  14هَضز (14/6

گطزيس ٍ ثب حفظ قطايظ ًگْساضيً ،وًَِّب ثِ

زضنس) زض زي هبُ ٍ تؼساز  20هَضز ( 20/8زضنس) زض

آظهبيكگبُ هٌتقل ٍ ثؼس اظ تْيِ يک ًوًَِ ٍاحس

ثْوي هبُ ٍ تؼساز  13هَضز ( 13/5زضنس) زض اؾفٌس هبُ

(ًوًَِهطکت) آظهبيكبت اًزبم قسًس.

ٍ ًوًَِّبي هطثَط ثِ فهل ذكک تؼساز  19هَضز

زض هغبلؼِ حبضط اظ زٍ قبذم کل کليفطمّب ٍ کليفطم

( 19/8زضنس) زض تيطهبُ ٍ  18هَضز ( 18/8زضنس) زض

هسفَػي ٍ اکؿيػى هَضز ًيبظ ثيَلَغيکي ()BOD5

هطزاز هبُ ٍ تؼساز  12هَضز ( 12/5زضنس) زض قْطيَض

رْت تؼييي هيعاى آلَزگيّب اؾتفبزُ قس .آظهبيف

هبُ ثَزًس.

 BOD5ثب اًساظُگيطي ( DOاکؿيػى هحلَل) لحظِ

رْت تزعيِ ٍ تحليل زازُ ّب اثتسا اعالػبت هطثَط ثِ

ًوًَِثطزاضي ٍ ( DO5اکؿيػى هحلَل ضٍظ پٌزن) ثطاي

 ٍ BOD5کل کليفطم ثِ تفکيک فهل تط ٍ ذكک اظ

ؾِ ضقت  10ٍ 5 ،2زضنس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ

ًظط زاقتي تَظيغ ًطهبل هَضز ثطضؾي قطاض گطفتٌس کِ

تيتطاؾيَى اًزبم قس (ّ .)30وچٌيي رْت اًزبم

اظ ايي ًظط زازُّب اظ تَظيغ ًطهبل ثطذَضزاض ًجَزًس ٍ

آظهبيكبت کليفطم کل ٍ کليفطم هسفَػي (ً )ECيع اظ

ثٌبثطايي تزعيِ ٍ تحليل ثِ ضٍـ ًبپبضاهتطيک اًزبم

هحيظ کكتّبي الکتَظ ثطاث ،ثطليبًت گطيي ٍ EC

قس .ثط ايي اؾبؼ رْت هقبيؿِ هيبًگيي  ٍ BOD5کل

ثطاث هغبثق ثب زؾتَضالؼول ضٍـ اؾتبًساضز اؾتفبزُ

کليفطم زض زٍ فهل تط ٍ ذكک اظ آظهَى هي ٍيتٌي ٍ

قس ( .)30الظم ثِ شکط اؾت زض هَاقغ لعٍم ضقيقؾبظي

رْت هقبيؿِ آًْب ثِ تفکيک هبُّبي ّط فهل اظ

ًيع ثطاي ًوًَِّبي انلي اًزبم گطزيس .رْت تزعيِ ٍ

آظهَى کطٍؾکبل ٍ اليؽ اؾتفبزُ گطزيسً .تبيذ ًكبى

تحليل اعالػبت اظ آهبضُّبي تَنيفي هيبًگيي ٍ

زاز هتَؾظ  BOD5زض فهل تط  75/5هيليگطم زض ليتط

اًحطاف هؼيبض ٍآظهَىّبي ،هي ٍيتٌي ٍ کطٍؾکبل ٍ

ثب اًحطاف هؼيبض  ٍ 35/9زض فهل ذكک 74/25
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ثب زض ًظط گطفتي ضطيت اعويٌبى  95زضنس ٍ ذغبي

آًْب  11هَضز ثَز يب ٍارس قطايظ آظهبيف ًجَزًس ٍ يب
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451/5×1010

زض

ٍ

ذكک

فهل

هيليگطم زض ليتط ثب اًحطاف هؼيبض  29/94ثَز ،کِ اظ ايي

هؼيبض

ًظط تفبٍت هؼٌيزاضي ثيي فهل تط ٍ ذكک هكبّسُ

 632/27×10 MPNزض  100هيليليتط ثب اًحطاف

10

10

ًكس ( .)P=0/927هتَؾظ کل کليفطمّب زض فهل تط ًيع

هؼيبض  501/93×10ثَز ٍ تفبٍت آهبضي هؼٌيزاضي ثب

ثطاثط  545/7 ×1010MPNزض  100هيليليتط ثب اًحطاف

يکسيگط ًساقتٌس (( )P=0/454رسٍل .)2

جذٍل )2هقبيغِ  ٍ BOD5کل کليفزمّب در دٍ فصل تز ٍ خشک ثِ تفكيک ّز ايغتگبُ
ًبم
ايغتگبُ
S1

S3

S4

S5

کل

حذاکثز

حذاقل

هتَعظ

± SD

حذاکثز

حذاقل

± SD

هتَعظ

تط

146

37

75/43

± 31/6

ذكک

120

40

88/8

± 28/32

1600×10 10

280×10 10

740×10 10

± 566×10 10

920×10 10

147×10 10

326×10 10

± 226×10 10

10

10

10

تط

140

30

66/65

± 36/02

ذكک

71

31

46/78

± 13/72

10

1600×10

1600×10

10

166×10

210×10

10

569×10

536×10

تط

160

28

81/31

± 39/96

1600×10 10

147×10 10

416×10 10

ذكک

120

44

78/11

± 25/51

1600×10 10

10

10

تط

147

32/5

77/36

± 48/40

1600×10 10

166×10 10

ذكک

115

42

89/40

± 27/96

10

10

تط

137

42

77/16

± 32/04

1600×10 10

ذكک

135

31/5

79/53

± 34/79

920×10 10

1600×10

140×10

350×10

453×10

788×10 10
10

1140×10

166×10 10

603×10 10

10

10

210×10

578×10

تط

160

28

75/5

± 35/9

1600×10 10

147×10 10

545×10 10

ذكک

135

31

74/2

± 29/9

1600×10 10

10

10

140×10

633×10

10

10

± 420×10

± 501×10

± 428×10 10
10

± 388×10

± 576×10 10
10

± 578×10

± 405×10 10
10

± 305×10

± 451×10 10
10

± 501×10

هقبيؿِ  BOD5زض ثيي هبُّبي هرتلف ثِ تفکيک

هبُّبي هرتلف هكبّسُ ًگطزيس (ً .)P=0/951وَزاض 1

فهل تط ٍ ذكک ثط اؾبؼ آظهَى کطٍؾکبل ٍاليؽ

ضًٍس تغييطات هيبًگيي  BOD5ضٍاًبة ذطٍري اظ

ًكبى زاز کِ تفبٍت آهبضي هؼٌيزاضي ثيي هبُّبي

ايؿتگبُّبي هرتلف ٍ زض هبُّبي هرتلف فهَل تط

هرتلف فهل تط ٍرَز زاقتِ اؾت ( ،)P=0/003زض

(ؾبل  ٍ )91ذكک (ؾبل  )92ضا ًكبى هيزّس.

حبليکِ زض فهل ذكک تفبٍت آهبضي هؼٌيزاضي ثيي

ًوَزاض  )1ضًٍس تغييطات هيبًگيي  BOD5ضٍاًبة ذطٍري اظ ايؿتگبُّب زض هبُّبي هرتلف زٍ فهل تط ٍ ذكک ؾبل 91-92
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S2

( BOD5هيليگزم در ليتز)

فصل

کل کليفزمّب ( MPNدس  100هيليليتز)
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فهل تط ٍ ذكک ًيع ثط اؾبؼ آظهَى کطٍؾکبل

زض ًوَزاض ً 2كبى زازُ قسُ اؾت.

ٍاليؽ ًكبى زاز کِ تفبٍت هؼٌيزاض آهبضي عي هبُّبي

ّوبىعَض کِ زض قکل ًيع هكرم اؾت هيبًگيي

هرتلف فهل تط ٍ ذكک ٍرَز ًساقتِ اؾت.

هقبزيط  BOD5ذطٍري ايؿتگبُّب اظ اؾتبًساضز ترليِ

ثسييتطتيت کِ زض فهل تط هقساض  Pآظهَى ثطاي

ثِ آةّبي ؾغحي ٍ چبُّبي ربشة ( 30هيليگطم زض

هبُّبي هرتلف ثطاثط  ٍ 0/097زض فهل ذكک ثطاثط

ليتط) ثيكتط ثَزُ اؾت اهب کوتطاظ اؾتبًساضز تؼطيف قسُ

 0/371گطزيسُ اؾت.

ثطاي ههبضف کكبٍضظي ( 100هيليگطم زض ليتط)

ّوچٌيي ًتبيذ ًكبى زاز توبهي ًوًَِّب ( 100زضنس)

هيثبقسّ .ط چٌس هيبًگيي تؼساز کليفطمّبي ضٍاًبة

آلَزُ ثِ کليفطم هسفَػي (اقطيكيبکلي  )ECثَزُاًس.

ذطٍري کليِ ايؿتگبُّب اظ اؾتبًساضز تؼطيف قسُ ثطاي

هقبيؿِ هيبًگيي  BOD5ضٍاًبة ذطٍري اظ ايؿتگبُّب

کل کليفطمّبي هزبظ ثطاي ترليِ ثِ آةّبي ؾغحي،

زض زٍ فهل تط ٍ ذكک ثب هقبزيط اؾتبًساضز هلي ايطاى

چبُّبي ربشة ٍ ههبضف کكبٍضظي ( 1000MPNزض

( )30ثطاي ترليِ پؿبةّبي ذطٍري فبضالة ثِ

 100هيليليتط) ثؿيبض ثبالتط ثَزُ اؾت (رسٍل .)2

ًوَزاض  )2هقبيؿِ هيبًگيي  BOD5ذطٍري ايؿتگبُ ّب زض زٍ فهل تط ٍ ذكک ثب هقبزيطاؾتبًساضز ترليِ ثِ آةّبي ؾغحي
ٍ چبُ ربشة ٍ ههبضف کكبٍضظي

ثحث

 74/2 29/2هيليگطم زض ليتط ٍ زض فهل تط ثِ تطتيت

ًتبيذ حبنل اظ ايي پػٍّف ًكبى زاز حساقل ،حساکخط

 75/5 35/9 ٍ 160 ،28هيليگطم زض ليتط هيثبقس.

ٍ هيبًگيي هقساض اکؿيػى هَضز ًيبظ ثيَلَغيکي

ًتبيذ هغبلؼِ زفًَتيؽ ٍ ّوکبضاى ( )2013کِ ثِ

( )BOD5ثِ تطتيت  74/8 32/8 ٍ 160 ،28هيليگطم

ثطضؾي تأحيط آة ٍ َّا ثط آلَزگي ذطٍري فبضالثطٍ

زض ليتط ثَزُ اؾت ٍ ثِ تفکيک زض فهل ذكک زاضاي

هزعاي هرهَل ؾيالة زض زٍ ايؿتگبُ اظ قْط تَلَظ

حساقل ،حساکخط ٍ هيبًگيي ثِ تطتيت ثطاثط ٍ 135 ،31
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هقبيؿِ کل کليفطمّب زض ثيي هبُّبي هرتلف ثِ تفکيک

آةّبي ؾغحي ،چبُّبي ربشة ٍ ههبضف کكبٍضظي
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 /578عت جٌَة

َّايي تط ثطاثط  2/9 2/9هيليگطم زض ليتط ٍ زض آة ٍ

اؾت (.)31

َّاي ذكک ثطاثط  3/9 2/7هيليگطم زض ليتط ٍ زض

هغبلؼِ اليؽ ٍ ثبلتط (ً )2015يع ثِ ٍرَز اتهبالت

ايؿتگبُ زيگط ؾيالثطٍي ذطٍري قْط زض آة ٍ َّاي

اقتجبُ ذبًَاضّبي اًگلؿتبى ٍ ٍيلع ٍ احطات

تط  4/5 6هيليگطم زض ليتط ٍ زض آة ٍ َّاي ذكک

آلَزگيّبي آًْب اقبضُ زاضز .زض ايي هغبلؼِ هكرم

کوتط اظ  3هيليگطم زض ليتط ثَزُ اؾت .هطٍض هٌبثغ

قس ذبًَاضّب ثِ اقتجبُ ذطٍري فبضالثطٍّبي ذبًگي

هطتجظ ًيع زاهٌِ  2/9-7هيليگطم زض ليتط ضا ثطاي

ذَز ضا ثِ ؾيؿتن روغآٍضي فبضالثطٍّبي ؾغحي

ذطٍري اييگًَِ ؾيالثطٍّب گعاضـ ًوَزُاًس.

هتهل هيًوبيٌس کِ ثِعَض ثبلقَُ ّسايت کٌٌسُ آلَزگي

زض ايي هغبلؼِ هقساض اؾتبًساضز ايٌگًَِ ذطٍريّب ثطاثط

ثِ آةّبي پصيطًسُ ثَزُ اؾت ٍ اظ ًظط اؾتبًساضزّبي

 25هيليگطم زض ليتط ثَزُ اؾت ( .)20زض هغبلؼِاي کِ

کيفيت آة غيطقبثل قجَل هيثبقٌس ( .)23هغبلؼبت

زض حَضِ ؾي ٍ ؾِ پل انفْبى ثب اضتفبع هتَؾظ

زيگط ًيع ًكبى زازُاًس کِ حتي زض ؾيؿتنّبي

ثبضًسگي ؾبليبًِ  118هيليهتط ثط ضٍي  10ضذساز

فبضالثطٍي هزعا (ؾيالثطٍّب) ّن هوکي اؾت

ثبضًسگي زض ؾبلّبي  1379 ٍ 1378اًزبم قس ًيع

فبضالة يبفت قَز ٍ ّوطاُ ثب ضٍاًبةّبي ؾغحي

ًكبى زاز ،هيعاى هتَؾظ  BOD5زض هبُّبي آثبى تب

(ؾيالةّب) ضاّف ضا ثِ ؾَي آةّبي پصيطًسُ پيسا

اؾفٌس  26هيليگطم زض ليتط ثَز کِ ثؿيبض ًعزيک ثِ

کٌس .ػلتّبي انلي ايي هؿئلِ ضا اتهبالت هتقبعغ،

ًتيزِ هغبلؼِ قْط تَلَظ هيثبقس (.)27

اتهبالت غيطقبًًَي ،رطيبىّبي ؾغحي ٍ ًكتّبي

هيبًگيي  BOD5ثِزؾت آهسُ زض هغبلؼِ حبضط ثؿيبض

حبنل اظ فبضالثطٍّبي قکؿتِ هيزاًٌس .چٌيي

ثبالتط اظ هقبزيط گعاضـ قسُ زض هغبلؼِ قْط تَلَظ ٍ

ترليِّبيي هوکي اؾت کيفيت آة پصيطًسُ ضا تحت

ؾي ٍ ؾِ پل انفْبى هيثبقس ٍ زليل انلي آى احتوبالً

تأحيط قطاض زازُ ٍ ذغطات ثْساقت ػوَهي ٍ

ٍضٍز غيط قبًًَي فبضالة ثِ ؾيالثطٍّبي قْط ثَقْط

اضگبًيؿنّبي آثعي ضا افعايف زّس ( .)4هغبلؼِ هبليي ٍ

اظ ؾَي ثرفّبي هؿکًَي ٍ حتي هؤؾؿبت تزبضي

هک ايَض زض ؾبل (ً )2012يع ًكبى زازًس ًكت

ٍ نٌؼتي ٍ ازاضي هيثبقس کِ هَرت گطزيسُ هقساض

ؾپتيکّبي هٌبعق هؿکًَي

تَضيؿتي ٍاقغ زض

 BOD5ايي ؾيالثطٍّب زض پٌذ ًقغِ ذطٍري

ؾَاحل رعيطُ ؾبحلي ّبتطاؼ زض ايبالت هتحسُ کِ ثب

ًوًَِثطزاضي قسُ افعايف يبثسّ .وچٌيي زض ثطذي اظ

زضرِ ضؼيفي ًيع تهفيِ هيقسًس هٌزط ثِ افعايف

هطاکع تْيِ ٍ تَظيغ هَاز غصايي ٍ اهبکي ػوَهي زض

غلظت آلَزگيّب زض آثطاِّّب قسُ اؾت .يک کبًبل

ؾغح قْط ثَقْط ًيع هكبّسُ قسُ کِ ثِزليل ػسم

قْطي رعض ٍ هسي زض ايي رعيطُ ضٍاًبةّبي حبٍي

اهکبى يب ػسم توبيل ثِ اتهبل ثِ قجکِ فبضالثطٍي

آةّبي آلَزُ ثِ هسفَع ضا هؿتقيوبً ثِ زاذل آةّبي

قْطيٍ ،ضٍز هؿتقين فبضالة ذبم (ثِنَضت

ػوَهي ايي ؾَاحل هيضيعزً .تبيذ ً 9BOD5قغِ اظ 5

غيطقبًًَي) ثِ فبضالثطٍّبي هزعاي هرهَل زفغ

کبًبل ايي قْط ًكبى زاز حساقل ،حساکخط ٍ هيبًگيي ثِ

ضٍاًبةّبي ؾغحي نَضت هيپصيطز کِ الجتِ هٌزط ثِ

تطتيت  3/5-6/9 ٍ 12 ،1/5هيليگطم زض ليتط ثَزُ اؾت
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ذطٍري يک ايؿتگبُ ًوًَِثطزاضي زض قطايظ آة ٍ

ثطذَضز ًبظطيي ثْساقت ثب ايي هترلفيي ًيع گطزيسُ
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عبل ًَسدّن /شوبرُ  /4هْز ٍ آثبى 1395

آةّبي پصيطًسُ ضا افعايف زّس (.)19

تَأم ثب ثبضـ  1/3هيليهتط ثَزُ اؾت .هؿلوبً ثِزليل

ّوچٌيي يبفتِّبي هغبلؼِ حبضط ًكبى زاز تفبٍت

کوتط ثَزى هقساض ثبضـ ًؿجت ثِ حساقل هَضز ًيبظ

هؼٌيزاضي ثيي هيبًگيي  BOD5زض فهَل تط ٍ ذكک

ثطاي ايزبز ضٍاًبة ضٍي پكت ثبمّب (ٍ )21 ٍ 20

ٍرَز ًساقتِ اؾت .زض هغبلؼِاي کِ زض قْط تَلَظ

ػليضغن ايٌکِ ّوَاضُ اًتظبض اؾت ثِزليل افعايف

فطاًؿِ اًزبم قس ًيع هكبثِ هغبلؼِ هب احط هْوي ثيي

ثبضـّب ٍ اًزبم ػول ضقيقؾبظي هيعاى قسضت

فهَل هرتلف ؾبل هكبّسُ ًگطزيس ،اهب ًتبيذ ّويي

آلَزگيّب کبؾتِ قَز ( ،)20 ٍ 18ليکي ايي هيعاى

ثطضؾي اظ ًظط آة ٍ َّايي زض زٍ قطايظ آة ٍ َّايي

ثبضـ ًتَاًؿتِ اؾت تأحيط چٌساًي ثط ضقيقؾبظي

تط ٍ ذكک ؾبل تفبٍت هؼٌيزاضي ًكبى زاز .ظهبى

ضٍاًبة کبًبلّب ٍ کبّف  BOD5زاقتِ ثبقس ٍ هَرت

ثطزاقت ًوًَِّبي تط ظهبًي ثَز کِ ازاضُ آة ٍ

گطزيسُ زض ًْبيت تفبٍت آهبضي هؼٌيزاضي ثيي ايي زٍ

َّاقٌبؾي هيعاى ثبضًسگي ؾٌگيٌي ضا ثطاي  24ؾبػت

فهل هكبّسُ ًگطزز ٍ هيبًگيي غلظت  BOD5زض زٍ

آيٌسُ پيفثيٌي هيکطز ٍ الظم ثَز ثِ هٌظَض کؿت

فهل تط ٍ ذكک تقطيجبً ثطاثط ثبقس.

حساقل قطايظ ايسُآل حساقل  3هيليهتط ثبضـ ضخ زّس

هغبلؼِاي کِ ثِ ثطضؾي تأحيط قيطاثِ ثط ضٍي آةّبي

تب حساقل ضٍاًبة هَضز ًيبظ ثطاي حطکت ثط ضٍي پكت

ؾغحي (ضٍزذبًِ) زض يک قْط زض اًسًٍعي زض زٍ

ثبمّب ٍ ضؾيسى ثِ کبًبلّب ايزبز قَز .ؾپؽ ًوًَِّبي

فهل ذكک ٍ تط پطزاذتِ ثَز ًيع ًكبى زاز ،غلظت

آة ٍ َّاي تط ثؼس اظ قطٍع ثبضًسگي ٍ ثِ زًجبل ايزبز

 BOD5زض فهل ذكک اظ  1/1تب  2/3ثطاثط فهل تط

حساقل ضٍاًبة الظم اظ کبًبلّبي آة ؾغحي ثطزاقت

ثَزُ ٍ ايي زض حبلي اؾت کِ هيعاى ثبضـ ؾبالًِ ايي

هيقس ( .)20هغبلؼِاي کِ ظاًگ ٍ ّوکبضاى (ً )2010يع

قْط  2000هيليهتط ثَزُ اؾت ( .)32ثًِظط هيضؾس

ثط ضٍي ذهَنيبت ضٍاًبةّبي ؾغحي قْطي ٍ

ػالٍُ ثط هيعاى ثبضـٍ ،رَز تفبٍت ثؿيبض کن زض

کٌتطل آلَزگي ؾيالةّب زض ؾِ ًبحيِ هرتلف قْط ظًگ

هتَؾظ ثؼضي پبضاهتطّبي آة ٍ َّاقٌبؾي قْط

ظٍ زض چيي اًزبم زازًس ًكبى زاز کِ هيعاى ثبضـ اٍليِ 4

ثَقْط اظ رولِ ضعَثت ًؿجي (فهل تط 70:زضنس،

هيليهتط ثطضٍي هٌبعق هؿکًَي هيتَاًس هٌزط ثِ حصف

فهل ذكک 75 :زضنس) ،ؾطػت ٍظـ ثبز (فهل تط:

ثرف ػوسُاي اظ آلَزگيّب ثِذهَل آلَزگيّبي

 8هتط زض حبًيِ ،فهل ذكک 6 :هتط زض حبًيِ) ٍ زهبي

ربزُاي ٍ پكت ثبمّب قَز .هغبلؼِ ظاًگ ( )2010کِ ثط

َّا (فهل تط 18 :زضرِ ؾبًتيگطاز ،فهل ذكک35 :

ضٍي ثبضـ اٍليِ  10 ٍ 5 ٍ 2هيليهتط ثِ تطتيت ثطاي

زضرِ ؾبًتيگطاز) زض زٍ فهل ذكک ٍ تط ًيع ثط ػسم

ًَاحي هؿکًَي ،تزبضي ٍ نٌؼتي نَضت گطفتً ،كبى

ٍرَز ايي اذتالف تأحيطگصاض ثَزُ ثبقس.

زاز ثب افعايف حزن ثبضاى هيعاى آلَزگيّب زض ايي ًَاحي

زض ازاهِ ،ثطضؾي يبفتِّبي ايي هغبلؼِ ًكبى زاز تفبٍت

اثتسا ثِ ؾطػت کبّف يبفتِ ٍ زض ازاهِ ثبضـّب آضامتط ٍ

آهبضي هؼٌيزاضي ثيي هيبًگيي  BOD5زض هبُّبي

ثب قيت کوتط کبّف زاقتِ اؾت (.)22

هرتلف فهَل تط ٍرَز زاقتِ اؾت (ٍ ،)P=0/003لي

ّوبىعَض کِ ًوَزاض  ٍ 1ثطضؾي ًتبيذ هغبلؼِ حبضط

زض فهل ذكک تفبٍت هؼٌيزاضي ٍرَز ًساقت.

ًيع ًكبى زاز ،زض عي ضٍظّبي ًوًَِثطزاضي قسُ زض

ثطضؾي ٍضؼيت آة ٍ َّاقٌبؾي ٍ ًقكِ ثبضـّبي
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ٍ ًكت ؾپتيک تهفيِ ًكسُ تَاًؿتِ ثبض آلي ٍ BOD5

فهل تط تٌْب يک ضٍظ زاضاي قطايظ آة ٍ َّاي تط،
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هيبًگيي هيعاى ثبضـ هبّيبًِ زض ثْوي هبُ ثطاثط 18/8

 E-Coliثط ضٍي آةّبي قيطيي زض عي زٍ فهل ذكک

هيليهتط ثَزُ اؾت کِ ثيكتطيي هيعاى ثبضـ زض ثيي

ٍ تط اًزبم قس ًيع ًكبى زاز ،ثيي هيعاى غىّبيي اظ اقطقيب

هبُّبي آى ؾبل ًيع هيثبقس ٍ ثِزليل ضقيقؾبظي هطتت

کلي

ضٍزُاي

کبًبلّب ثِزًجبل افعايف حزن ثبضـّب هَرت گطزيس

(ّ )Extra intestinalؿتٌس ،زض زٍ فهل ذكک ٍ تط زض

تب هيعاى  BOD5زض ايي هبُ کبّف زاقتِ ثبقس ٍ

ًوًَِّبيي کِ اظ زّبًِ (ههت ضٍزذبًِ) ثطزاقت قسُ

تفبٍت آهبضي هؼٌيزاضي ثيي هبُّبي فهل تط ثِزؾت

ثَز ،تفبٍت هؼٌيزاضي ٍرَز ًساضز (ّ .)14ط چٌس هغبلؼِ

آيس .ثِعَضي کِ هَرت ؾيط ًعٍلي هيعاى  BOD5زض

اًزبم قسُ ثط ضٍي هيعاى آلَزگي هيکطٍثي آةّبي

اغلت ايؿتگبُّب زض ايي هبُ ٍ تب حسٍزي اؾفٌس هبُ

ؾغحي ضٍزذبًِ ّطاظ ثب اؾتفبزُ اظ زٍ قبذم هيکطٍثي

ًيعگطزيسُ ثَز (ًوَزاض .)1

کل کليفطمّب ٍ کليفطمّبي هسفَػي ًكبى زاز کِ روؼيت

قبذم زيگطي کِ ثط اؾبؼ آى هيعاى آلَزگي

کليفطمّب ثب تغييطات فهلي ،ظهبًي ٍ هکبى ًوًَِثطزاضي

ضٍاًبةّبي ؾغحي زض ايي هغبلؼِ هَضز ثطضؾي قطاض

هتفبٍت هيثبقس (.)29

گطفت ،تؼساز کليفطمّبي کل ٍ کليفطمّبي هسفَػي

هغبلؼبت ًكبى زازُاًس کِ ٍرَز هيکطٍةّبي هسفَػي

هيثبقسً .تبيذ ،حبکي اظ تؼساز ثؿيبض ثبالي کليفطمّب زض

هكکالت ثبلقَُ ؾالهتي ضا ثطاي اًؿبىّب ثٍِرَز

ًوًَِّبي ّط پٌذ ايؿتگبُ هَضز هغبلؼِ ثَز (رسٍل  )2کِ

هيآٍضًس (ّ ٍ )32ط چٌس  E-Coliذَز قسضت تحول

حبکي اظ زضرِ آلَزگي ثؿيبض ثبالي ايي ضٍاًبةّب

قَضي آة زضيبّب ضا ًساضز ٍ فقظ زض هست ظهبى کَتبّي

هيثبقسّ .وچٌيي ًتبيذ ًكبى زاز زض ايي قبذم تفبٍت

زض ايي چٌيي آةّبيي ظًسُ هيهبًس ( ،)14اهب احتوبل

هؼٌيزاضي ثيي تؼساز کليفطمّبي کل ٍ کليفطمّبي

حضَض ؾبيط هيکطٍاضگبًيؿنّبي ثيوبضيظا ٍ هقبٍم زض

هسفَػي زٍ فهل تط ٍ ذكک ٍ هبُّبي هرتلف آًْب

کٌبض ايي ثبکتطي هيتَاًس ثطاي ؾالهت اًؿبى ثؿيبض

ٍرَز ًساقتِ اؾتّ .ط چٌس اًتظبض هيضٍز زض ظهبى

ذغطًبک ثبقس .کليِ ًوًَِّبي آظهبيف قسُ زض هغبلؼِ

ثبضًسگيّب (آة ٍ َّاي تط) ثِ زليل ايٌکِ ضٍاًبةّبي

حبضط ،آلَزُ ثِ ( E-Coliقبذم کليفطمّبي هسفَػي)

تَليس قسُ حبنل اظ ٍقَع ثبضـّبي ؾٌگيي ،هقبزيط

ثَزُ کِ تأئيسي ثط آلَزگي ثبالي ايي ضٍاًبةّب هيثبقس.

ثؿيبضي اظ ثبکتطيّب ضا اظ هٌبثغ ًقغِاي يب غيط ًقغِاي ثِ

زض اؾتبًساضز هلي ايطاى هيعاى اؾتبًساضز کل کليفطمّب ٍ

آثطاِّّب هٌتقل هيکٌٌس ( ،)14هقساض کل کليفطمّب ٍ

کليفطمّبي هسفَػي فبضالةّب رْت ترليِ ثِ آةّبي

ً E-Coliيع کوتط اظ فهل ذكک ثبقس ،اهب ّوبىعَض کِ

ؾغحي ،چبُّبي ربشة يب ظهييّبي کكبٍضظي حساکخط

اقبضُ قس اظ آًزب کِ هغبلؼِ حبضط تٌْب زاضاي يک ضٍظ

 1000ػسز زض  100هيليليتط ()1000MPN/100 ml

آة ٍ َّاي تط (ثب ثبضـ کوتط اظ  3هيليهتط) ثَزُ ٍ زض

هيثبقس ،زض حبليکِ هيعاى کل کليفطمّب ٍ کليفطمّبي

هبثقي ضٍظّبيي کِ ًوًَِثطزاضي نَضت گطفتِ اؾت

هسفَػي حبنلِ اظ هغبلؼِ حبضط ثؿيبض ثبالتط اظ اؾتبًساضز

(حتي زض فهل تط) ثبضًسگي ضخ ًسازُ اؾت لصا ًتيزِ

هلي ايطاى ثَزُ اؾت.

کؿت قسُ هجٌي ثط ػسم ٍرَز تفبٍت ثيي زٍ فهل تط ٍ

زض هغبلؼِ هبليي ٍ هکايَض (ً )2012يع هيعاى

ذكک هٌغقي ٍ قبثل اًتظبض هيثبقس.

کليفطمّبي هسفَػي ثيي  1تب  1720ػسز زض 100
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زض هغبلؼِاي کِ ثط ضٍي  58غى قٌبذتِ قسُ هطثَط ثِ
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ؾبحل قٌي رعيطُّب تطاؼ زض ايبالت هتحسُ هكبّسُ

هيعاى  BOD5ثيبى هيکٌس ( ٍ )36ثب زض ًظط گطفتي

قس .ايي زض حبلي اؾت کِ اؾتبًساضز کليفطمّبي

هيبًگيي حبنل اظ ايي هغبلؼِ ثطاي  BOD5ثطاثط 74/8

هسفَػي زض کبليفطًيبي قوبلي زض آةّبي تبظُ (ثطاي

هيليگطم زض ليتط ٍ هحبؾجِ حساقل ٍ حساکخط ايي

توبؼ اًؿبًي) ثطاثط  200 CFUزض  100هيليليتط تؼييي

ضطيت هقساض  CODتقطيجبً هؼبزل  119/7تب ٍ 142/2

قسُ اؾت (.)19

ًؿجت هصکَض ثطاثط  0/52تب  0/62ثِزؾت هيآيس کِ

اگط چِ ثٌب ثط اػالم  ،EPAزاهٌِ هؼوَل BOD5

ًكبى هيزّس ايي ضٍاًبةّب قبثل تهفيِ ثِ ضٍـ

فبضالةّبي قْطي اظ  155تب  286هيثبقس (ٍ )19

ثيَلَغيکي هيثبقٌس .هغبلؼِ زّقبى کٌگ ٍ ّوکبضاى

هيبًگيي  BOD5ذطٍري ايؿتگبُّبي هغبلؼِ حبضط زض

(ً )1388يع ًكبى زاز فبضالة تَليسي زض

زٍ فهل تط ٍ ذكک کوتط اظ ايي هقساض هيثبقس ،اهب

ثيوبضؾتبىّبي زاًكگبُ ػلَم پعقکي ايطاى زاضاي

هقبيؿِ آى ثب هقبزيط اؾتبًساضز هلي ايطاى ثطاي ذطٍري

ًؿجت  BOD5ثِ  CODثطاثط  0/56ثَزُ ٍ قبثليت

پؿبة فبضالةّب رْت ترليِ ثِ آةّبي ؾغحي،

تهفيِ ثِ ضٍـّبي ثيَلَغيکي ضا زاضًس (.)35

چبُّبي ربشة ٍ ههبضف کكبٍضظي ًكبى زاز ضٍاًبة
ذطٍري اظ کبًبلّبي ؾغحي زض زٍ فهل تط ٍ ذكک

ًتيجِگيزي

زاضاي آلَزگي ثبالتط اظ حس اؾتبًساضز ( 30هيليگطم زض

هغبلؼِ پٌذ ايؿتگبُ انلي ذطٍري ضٍاًبة کبًبلّبي

ليتط) ثَزُ ٍ قبثليت ترليِ ثِ آةّبي ؾغحي ٍ چبُ

ؾغحي قْط ثَقْط ثب ّسف ثطضؾي کيفيت ثْساقتي

ربشة ضا ًساضزٍ ،لي آلَزگي آًْب کوتط اظ اؾتبًساضز

آىّب اظ ًظط ثبض آلَزگي آلي ٍ هيکطٍثي زض زٍ فهل

هطثَط ثِ ههبضف کكبٍضظي ( 100هيليگطم زض ليتط)

ذكک ٍ تط اًزبم قس .زض کل ثبض آلي ٍ ثبض هيکطٍثي

هيثبقس (ًوَزاض .)33( )2

کليِ ايؿتگبُّب زض ّط زٍ فهل ذكک ٍ تط تفبٍت

يکي زيگط اظ قبذمّبي هَضز ثحج زض هغبلؼبت

هؼٌيزاضي ًساقت ٍ زض ّط زٍ فهل ثيكتط اظ حس

تهفيِپصيطي ،هحبؾجِ ًؿجت  BOD5ثِ COD

اؾتبًساضزّبي هلي ايطاى ثطاي ذطٍد ثِ آةّبي

(اکؿيػى هَضز ًيبظ قيويبيي) هيثبقس کِ کوک هيکٌس

ؾغحي ٍ چبُ ربشة ثَز ٍ ػليضغن ايٌکِ ضٍاًبةّبي

هيعاى تزعيِپصيط ثَزى ثيَلَغيکي آلَزگيّبي

ذطٍري ّط پٌذ ايؿتگبُ اظ ًظط ثبض آلي کوتط اظ حس

فبضالةّب يب پؿبةّبي ذطٍري ثطضؾي قَز .ثط ايي

اؾتبًساضز ثطاي ههبضف کكبٍضظي ثَزًس اهب ثِ رْت

اؾبؼ اگط هقساض ًؿجت هصکَض ثطاثط  0/5يب ثيكتط ثبقس

ثبال ثَزى ثبض هيکطٍثيقبى ،ثطاي ايي کبضثطي ًيع

آى ًوًَِ هيتَاًس ثِ ضٍـ ثيَلَغيکي هَضز تهفيِ

هٌبؾت ًويثبقٌس.

قطاض گيطز ( .)35 ٍ 34زض هغبلؼِ هب ثِزليل

اگطچِ زض قْطّبي ؾبحلي ترليِ فبضالة ثِ زضيب ٍ

هحسٍزيتّبي هَرَز ،هيعاى  CODهحبؾجِ ًگطزيس،

ضقيقؾبظي آى يکي اظ گعيٌِّبي ثطتط زفغ فبضالة

اهب هيتَاى ثب تَرِ ثِ ضطايت تجسيلي هتفبٍت قبثل

هيثبقس ٍ هيتَاًس غلظت آلَزگيّب ضا کبّف زّس

قجَل ًيع هقبزيط  CODضا ثط حؿت  BOD5تؼجيط ٍ

( ،)37اهب ّويكِ ًويتَاًس يک هکبًيؿن تهفيِ عجيؼي

اضظيبثي ًوَز ( .)17ثِ ّويي هٌظَض اگط اظ ايي ضاثغِ

ثْيٌِ ثبقس .هقبزيط ثبالي آلَزگي آلي ٍ هيکطٍثي ضٍاًبة
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هيليليتط زض ثرفّبي هرتلف کبًبلّبي هٌتْي ثِ

کِ ثِعَض تقطيجي هيعاى  CODضا  1/6تب  1/9ثطاثط
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ثَقْط اظ يک ؾَ ٍ اؾتفبزُ ؾبحلًكيٌبى ثَقْطي ٍ

ثبضًسگي هَضز ثطضؾي قطاض هيگطفت کِ پيكٌْبز

تَضيؿتّب اظ زضيب ٍ ؾَاحل آى ثِهٌظَض هبّيگيطي ،قٌب

هيگطزز زض هغبلؼبت آيٌسُ ايي هَضَع ًيع هَضز ًظط

ٍ غيطُ ،هيعلجس تب ًظبضت ٍ ثطًبهِضيعي ثيكتطي اظ

ٍاقغ گطزز.

ؾَي هؿئَليي شيطثظ نَضت پصيطز.

ّوچٌيي پيكٌْبز هيگطزز ثب تَرِ ثِ ضطٍضت حفظ

ثِ عَض کلي ًتبيذ تقطيجي ًؿجت  BOD5ثِ COD

هٌبثغ آثي ٍ اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ ايي هٌبثغ زض ضاؾتبي

ثطاثط  0/5تب ً 0/58يع ثِ رْت قبثل تهفيِپصيط ثَزى

تَؾؼِ پبيساض کكَض ٍ ثطٍظ کن آثيّبي اذيط زض

ثيَلَغيکي ايي ضٍاًبةّبي ذطٍري قبثل تأهل ثَزُ ٍ

کكَضً ٍ ،عزيک ثَزى کيفيت ايي ضٍاًبةّب ثِ

ايي ؾؤال رسي ضا زض ايي ظهيٌِ ثٍِرَز هيآٍضز ،کِ

اؾتبًساضزّبي ههبضف کكبٍضظي ،هيتَاى ثب اًزبم

آيب ثطاي ترليِ فبضالثطٍّبي ؾيالة قْط ثَقْط قجل

پيف تهفيِّبي اٍليِ الظم ٍ ثِزًجبل زؾتيبثي ثِ

اظ ترليِ ٍ ضّبؾبظي ثِ هحيظ ظيؿت عجيؼيً ،يبظ ثِ

اؾتبًساضزّبي ظيؿت هحيغي هَضز ًظط ،اظ ايي

پيف تهفيِ هيثبقس؟

ضٍاًبةّب زض ظهييّبي ظضاػي ًيع اؾتفبزُ ًوَز.

اظ آًزب کِ ثط اؾبؼ ثطضؾيّبي نَضت گطفتِ تَؾظ
ًَيؿٌسگبى ،ايي هغبلؼِ اٍليي ثطضؾي اًزبم قسُ زض
قْط ثَقْط ثِ هٌظَض تؼييي کيفيت ثْساقتي
ضٍاًبةّبي ػجَضي اظ کبًبلّبي ؾغحي قْطي
هيثبقس ،پيكٌْبز هيگطزز ثطاي يبفتي پبؾد زقيقتط ٍ
کبضثطزي ،هغبلؼبت ثيكتط ٍ ربهغتطي نَضت گيطز.
ّط چٌس ثبيس اضبفِ ًوَز کِ پبضاهتطّبي کيفي فيعيکي،
قيويبيي ٍ هيکطٍثي زيگطي ًيع ثطاي ايي ذطٍريّب

عپبط ٍ قذرداًي
ًَيؿٌسگبى هقبلِ اظ هؿئَالى ٍ کبضقٌبؾبى هحتطم ازاضُ
َّاقٌبؾي ثَقْط ،قطکت آة ٍ فبضالة ثَقْط،
قْطزاضي ثَقْط ٍ آظهبيكگبُ گطٍُ هٌْسؾي ثْساقت
هحيظ زاًكکسُ ثْساقت زاًكگبُ ػلَم پعقکي ثَقْط
کِ زض عَل اًزبم تحقيق کوبل ّوکبضي ضا زاقتٌس،
تكکط ٍ قسضزاًي هيًوبيٌس.

زض اؾتبًساضز هلي ٍرَز زاضز کِ زض ايي هغبلؼِ ثطضؾي
ًكسُاًس ٍ هيثبيؿت ثطاي تهوينگيطيّبي آتي هس

تضبد هٌبفع

ًظط ٍاقغ گطزًس.

ّيچ گًَِ تؼبضو هٌبفغ تَؾظ ًَيؿٌسگبى ثيبى

ّوچٌيي ٍرَز تؼساز کن ضٍظّبي ثب قطايظ آة ٍ

ًكسُ اؾت.

َّايي تط زض فهل تط ؾبل ،يکي اظ هحسٍزيتّبي ايي
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Abstract
Background: In coastal cities, wastewater discharge into the sea is one of the options for sewage disposal
that in case of non-compliance with health standards in wastewater disposal will be led to the spread of
infection and disease. On the other hand, water resources preservation and using them efficiently are the
principles of sustainable development of each country. This study was aimed to investigate the
contamination of discharged runoff from the surface water disposal channels of Bushehr city in 2012 - 13.
Materials and Methods: In this study, Sampling was conducted by composite sampling method from
output of the five main surface water disposal channels leading to the Persian Gulf located in the coastal
region of Bushehr city during two seasons including wet (winter) and dry (summer) in 2012- 13. Then,
experimental tests of BOD5, total coliform and fecal coliform were done on any of the 96 samples
according to the standard method.
Results: Analysis of the data showed that the BOD 5, total coliform and fecal coliform of effluent runoff of
the channels were more than the national standard output of disposal wastewaters into the surface waters,
and the highest and lowest amount of BOD5 which obtained were 160 mg/L and 28 mg/L, respectively.
Conclusion: considering the fact that discharged runoff from surface water disposal channels link from
shoreline to sea in close distance and they often are as natural swimming sites and even fishing sites of
Bushehr city, and also according to high level of organic and bacterial load of these channels, it is urgently
required to be considered by the authorities.
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