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چکيده
زمينه و هدف :چاه نیمههای سیستان تنها منبع تأمین کننده آب شرب زابل و زاهدان بوده و بررسی فاکتورهای کیفیت آب آنها به نظرر
می رسد .هدف این مطالعه برخی از فاکتورهای کیفیت آب چاه نیمه (سولفات ،نیتررات ،منیرزیم ،آمونیراک ،قلیاییرت ،کلررین و سرتتی)،
مقایسه آنها در بین ایستگاهها و مقایسه آنها با استانداردهای موجود است.
روش بررسی :نمونه برداری از  6ایستگاه و از  91نقطه در سطح چاه نیمه شماره  9در شهریور  9831همراه با اندازهگیری  ECو  pHآب
انجام شد .فاکتورهای مورد نظر توسط دستگاه فتومتر  3888اندازه گیری شدند .مقایسات آماری با نرم افرزار  SPSSو رسرم نمودارهرا برا
استفاده از نرم افزار  Excelانجام شد.
يافتهها :غلظت سولفات  986تا 921میلیگرم بر لیتر ،ستتی منیزیم بر حسب کربنات کلسیم  196تا  688میلی گررم برر لیترر ،غلظرت
آمونیاک  8/82تا  8/98میلی گرم بر لیتر ،نیترات بین  8/22تا  8/18میلی گرم بر لیتر ،قلیاییت  922تا  292میلی گرم برر لیترر ،سرتتی
 932/66تا  282/88میلی گرم بر لیتر کربناتکلسیم ،کلرین بین  8/82تا  8/91میلی گرم بر لیتر ،کلسیم  66تا  11میلری گررم برر لیترر،
میزان  221/88 ECتا  681میکروزیمنس بر سانتیمتر و  3/12 pHتا  3/61متغیر بود .هیچ یک از فاکتورهای اندازهگیری شرده در برین
ایستگاههای متتلف تفاوت معنیداری را نشان ندادند.
بحث و نتيجهگيری :بر این اساس م یزان این فاکتورها دارای پراکنش یکسانی بوده و از منابع نقطه ای منشأ نمی گیرند .نتیجره مقایسره
مقادیر با استاندارد حاکی از آن بود که میزان سولفات ،نیترات ،آمونیاک ،قلیاییت ،کلسیم ،کلر ،سرتتی pH ،و  ECنسربت بره اسرتاندارد
تعیین شده برای آب آشامیدنی دارای مقدار پایینتری بودند .در عین حال مقدار منیزیم از حد مطلوب و حد مجاز غلظت بیشتری داشت.
بنابر یافته ه ای موجود فاکتورهای بررسی شده در آب چاه نیمه از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند.
واژههای کليدی :چاه نیمه ،کیفیت آب ،فاکتورهای فیزیک و شیمیایی ،استانداردهای کیفی آب آشامیدنی.
( -*9مسوول مکاتبات) :عضو هیأت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 -2استادیار ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: The Chahnimeh reservoirs in Sistan currently provide main source of
drinking water for Zabul and Zahedan Cities. Therefore the survey of quality factors in this region
appears to be essential. The aims of this study are survey of water quality factors (sulfate, nitrate,
magnesium, ammonia, alkalinity, calcium, chlorine and hardness) and comparison among sampling
stations and available standards.
Method: Samples for laboratory studies were collected from 6 stations including 19 points in August
2010 from the surface of Chahnimeh. During sampling the EC and pH were measured. Then each
factor was obtained with photometer 8000 Palintest. The statistical analysis was promoted with SPSS
software and Excel was used for graphs.
Findings: According to the results, Sulfate obtained between 106-124 mg/l, Magnesium concentration
based on CaCo3 measured between 416-600 mg/l, Ammonia concentration between 0.02-0.10 mg/l,
Nitrate concentration between 0.52-0.93 mg/l, Alkalinity between 125-215 mg/l, Hardness between
182.66-205.33 mg/l Calcium Carbonate, EC between 559.33-604 Calcium, Chloride and Hardness
µm/cm and pH between 8.45-8.79 was variable. Based on statistical analysis, any factors was not
show significant different among stations.
Conclusion: Accordingly, these factors have the same distribution among the stations and they are not
affected by point sources. Each factors was compared with available standards for drinking water.
These comparison were suggest the factors including sulfate, nitrate, ammonia, alkalinity, calcium,
chlorine, hardness, pH and EC have been lower than the standards set for drinking water While, The
concentration of magnesium was higher than the levels them. According to the results, Chahnimeh
Reservoir has desirable quality.
Keywords: Chahnimeh, Water Quality, Physicochemical Parameters, Quality Standards of Drinking
Water.
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مقدمه
دریاچه ها و رودخانه ها از مهمترین منرابع آبهرای سرطحی

پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب از قبیل اکسریژن محلرول،

هستند .آب این منابع همرواره مقرادیری امرالم ،مرواد معلر و

دمای آب ،اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و شریمیایی ،محتمرل

گازهای محلرول را بره همرراه داشرته کره درنتیجره در منراط

ترین تعداد کلیفررم ،کلریفررم هرای مردفوعی ،کردورت ،کرل

متتلف ویژگی های متفاوتی به خرود بگیررد .کیفیرت آبهرای

جامدات محلول ،کل جامردات ،pH ،هردایت ویرژه آب و دیگرر

سرطحی بره عوامرل متتلفری از جملره عوامرل هیردرولوژیکی،

پارامترهای کیفی دریاچه پشت سد آیدغموش نشان دادهد که

فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی وابسته است ( .)9عوامل شریمیایی

کیفیت آب دریاچه پشت سرد آیردغموش بررای اسرتفاده هرای

بر توانایی حاللیرت آب تأییرگررار بروده و مری توانرد برخری از

متتلف مناسب می باشد.

ترکیبات را به صورت محلرول در بیراورد .امرالم موجرود در آب

ابراهیم پور و محمردزاده ( )98برا بررسری کیفیرت آب دریاچره

بتشی از این ترکیبرات را تشرکیل مری دهنرد ( .)2مقردار کرل

زریوار نشان دادند که عامل اصلی کنترل شیمی آب در منطقه

جامدات حل شده ،سولفات ،قلیاییت ،ستتی ،فلزات ،مواد آلی و

هوازدگی سرازنده ای زمرین شناسری بروده و از نظرر مصرارف

غیره از جمله عوامل مربوط به کنترل کیفیت شریمیایی آب بره

کشاورزی ،صنعتی به ترتیب در رده های خوب ،خورنده قرار می

شمار می روند ( .)8اکسیژن محلول و دما به طور معمول مهرم-

گیرد .نتایج مطالعه دانیالی ( )91حراکی از آن برود کره عوامرل

ترین متغیرهای کنترل کیفیت آب هرای سرطحی هسرتند (.)1

متتلفی از جمله بارندگی ،دبی آب ورودی ،مشتصرات متتلرف

 pHکم موجب افزایش حاللیت مواد معدنی از جمله فلرزات در

حوضه آبتیز ،آب و هروا و از همره مهرم ترر اسرتفاده از اراضری

آب و در نهایت ایجاد مسمویت برای آبزیان می گردد .نیتروژن و

اطراف مسیر سرچشمه آب ورودی تا مترزن سرد خمیرران بره

فسفر از مهمترین مواد مغری بوده و در بعضی شرایط به عنروان

دلیل دوری برای مصرف کشاورزی ،مرغداری و آبرزی پرروری و

آالینده آب به شمار می روند ( .)2در عین حال وقتی میزان آن-

مصارف متتلف روستاهای منطقه مهمترین عوامل تأییرگرار برر

ها از حد معینی فراتر رود ،باعث ایجاد پدیده یوتریفیکاسیون یا

تغییرات کیفی آب سد می باشند.

پرغرایی شوند ،که این پدیرده شرکوفایی جلبکری را بره همرراه

متازن آبی چاه نیمه مهمترین منبرع ترأمین آب شررب زابرل و

خواهد داشرت ( 6و  .)6وجرود سرولفات در آب آشرامیدنی مری

زاهدان می باشد ،که اهمیت بسیاری در تأمین آب آشرامیدنی،

تواند موجب بروز طعم در آب شود ( .)6حرد مجراز سرولفات در

حفظ حیات منطقه و ترأمین آب کشراورزی دارد و مردیریت و

آب تا  228میلی گرم در لیتر بوده و در این مقدار طعرم آب بره

کنترل کیفیت این منبع آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حداقل می رسد ( 3و  .)1یون کلرید از جمله آنیون های معدنی

در عین حال در ارتباط با فاکتورهای تعیین کننرده کیفیرت آب

اصلی موجود در آب اسرت کره در آب هرای طبیعری بره شرکل

منطقه اطالعات محدودی موجود بوده و بررسی و تعیین کیفیت

کلرید ( )Cl-و به شکل یون کلر در سنگ های رسروبی غنری از

آنها ضروری به نظر می رسد .هدف از انجام ایرن کرار بررسری

این یون ناشی می شود ( .)98کلسیم به عنوان یک مادة مغرری

فاکتورهای سولفات ،نیترات ،ستتی منیزیم بر حسرب کربنرات

برای گیاهان و یک مادة معدنی برای انسان و حیوانات محسوب

کلسیم ،آمونیاک ،قلیاییت ،کلسیم ،کلر ،سرتتی pH ،و  ECدر

می شرود .ایرن مراده از مهرمتررین عوامرل سرتتی در آب نیرز

آب چاه نیمه شماره یک و مقایسه آنها با استانداردهای موجود

محسوب می شود ( .)99بنابراین وجود آب آشامیدنی سالم مری

است.

تواند نقش بسزایی در سرالمت جامعره داشرته باشرد و بررسری
پارامترهررای تعیررین کننررده کیفیررت آب در محرریط هررای آبرری
ضررروری اسررت .شررکوهی و همکرراران ( )92بررا بررسرری برخرری

روش بررسی
این مطالعه در شهریور  9831در چاه نیمره شرماره یرک انجرام
شد .برای انجام کرار در سرطح چراه نیمره شرش ایسرتگاه و در
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مجموع این شش ایستگاه  91نقطه انتتاب شد و نمونه بررداری

گیری شد .در آزمایشگاه برای اندازه گیری هر یک از فاکتورهای

از این نقاط صورت گرفت .بردین ترتیرب  8ایسرتگاه در منطقره

سولفات ،نیترات ،سرتتی منیرزیم برر حسرب کربنرات کلسریم،

ورودی آب (ایستگاه های 2 ،9و  )8و  8ایستگاه نیرز در منطقره

آمونیاک ،قلیاییت ،کلسیم ،کلرین و ستتی به روش فتومتری از

برداشت آب (ایستگاه های  2 ،1و  )6تعیین گردیرد (جردول و

دستگاه فتومتر  Palintest 8000استفاده شد .نمونه های آب

شکل  .)9از هر یک از نقاط از عم  8تا  28سرانتی مترری آب

قبل از آنالیز به وسیله کاغر صافی  8/21میکرومتر فیلتر شدند

توسط بطری های شیشه ای تاریک یرک لیترری اسرتفاده شرد.

و سپس بوسیله قرص های معرین مطراب دسرتورالعمل آمراده

قبل از نمونه برداری تمامی بطری ها توسرط اسریدنیتریک 98

سازی و تنظیم با شماره معرین کره در جردول شرماره  2آورده

درصد رقی شده کامالً شستشو داده شده و سپس با استفاده از

شده است ،توسط فتوتر  3888مارک  Palintestآنالیز گردیرد

آب مقطر دوبار تقطیر آب کشی گردیدند ( .)91دو پرارامتر EC

( 92و  .)96غلظت هر یک از فاکتورها بر حسب میلری گررم برر

و  pHدر حین نمونه برداری سنجش آنها نیرز صرورت گرفتره

لیتر به دست آمد و نتایج حاصله توسط نرم افزار آماری SPSS

است .هدایت الکتریکی نمونه ها با استفاده از دستگاه  ECمترر

نسته  98مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین برای رسم

پرتابل  Wagtechو  pHنمونه ها برا اسرتفاده از دسرتگاه pH

نمودارهرررررا از نررررررم افرررررزار  Excelاسرررررتفاده شرررررد.

متر پرتابل  Wagtechدر زمان نمونهبررداری در محرل انردازه

شکل  -0منطقه مورد مطالعه
Figure1- The studied area
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جدول  -0موقعيت جغرافيايی هر يک از نقاط در سطح چاه نيمه
Table 1-The geographic position of each station in Chahnimeh

مختصات

نقاط

˝N88˚ 29´ 38˝ E 69˚ 19/9´ 9

9

˝N88˚ 29´ 63˝ E 69˚ 19´ 36

2

˝N88˚ 29´ 31˝ E 69˚ 18/1´ 62

8

˝N 88˚29/9´66˝ E 69˚18/3´83

9

˝N88˚ 29/9´ 1˝ E 69˚ 18/6´ 91

2

˝N 88˚ 29´ 12˝ E 69˚ 18/1´ 81

8

˝N88˚28/6´61˝ E 69˚18/1´63

9

˝N88˚28/2´29˝ E 69˚18/2´18

2

˝N 88˚28/6´88˝ E 69˚18´11

8

˝N 88˚28/3´21˝ E 69˚18´96

9

˝N88˚11/6´61˝ E 69˚19/9´18

2

˝N 88˚11/6´62˝ E 69˚19´6

8

˝N 88˚11/6´32˝ E 69˚18/3´66

9

˝N 88˚11/6´38˝ E 69˚18/6´62

2

˝N 88˚29/9´66˝ E 69˚18/3´83

8

˝N 88˚11/2´63˝ E 69˚18/1´26

9

˝N 88˚11/1´21˝ E 69˚19/9´96

2

˝N 88˚28/6´28˝ E 69˚19/1´68

8

˝N 88˚28/6´82˝ E 69˚19/3´68

1

ايستگاه ها

9

2

8

1

2

6

جدول  -0طول موج و شماره برنامه برخی از پارامترهای آب چاه نيمه شماره يک
Table 2: the wevelenth and number of progam for some parameters in Chahnimeh 1

پارامتر

سختی منيزيم
سولفات

نيترات

شاخص

برحسب

آمونياک

قلياييت

کلسيم

کلر

سختی

CaCo3

طول موج

228

268

228

618

618

268

268

268

شماره برنامه

82

28

29

1

2

92

6

92

00
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يافته ها
بر اساس نترایج حاصرل میرزان سرولفات ،996/66 ،998 ،996

گرم بر لیتر اندازه گیری شد که بر اساس نتایج حاصل از آزمون

 999/88 ،999/88و  992/28میلی گرم بر لیتر انردازه گیرری

آماری ستتی منیزیم بر حسب کربنات کلسیم در بین ایسرتگاه

شد و در بین ایستگاه های متتلف معنی دار نبود (ANOVA,

هررای متتلررف تفرراوت معنرری داری نداشررت ( ANOVA,

( )P>0.05شکل  .)2غلظت نیترات در ایستگاه های متتلف به

( )P>0.05شکل  .)1غلظت آمونیاک بردون تفراوت معنری دار

ترتیب  8/36 ،8/62 ،8/63 ،8/61 ،8/32و  8/63میلی گررم برر

 8/86 ،8/81 ،8/83 ،8/82 ،8/82و  8/81میلی گرم بر لیترر در

لیتر اندازه گیری شرد کره ایرن مقرادیر در برین ایسرتگاه هرای

ایستگاه ها انردازه گیرری شرد (شرکل  .)2میرزان کلرر در برین

متتلف تفاوت معنی داری نداشتند (شکل  .)8سرتتی منیرزیم

ایستگاه ها نیز بدون تفاوت معنری دار بره ترتیرب ،8/98 ،8/82

بر حسب کربنات کلسیم در بین ایستگاه های متتلف به ترتیب

 8/91 ،8/82 ،8/92و  8/99میلی گرم بر لیتر اندازه گیری شرد

 138/88 ،126/66 ،196 ،128/88 ،296/36و  136/28میلررری

(شکل .)6
125

75

50

غلظت سولفات (ميلي گرم بر ليتر)

100

25
4

5

6

ايستگاه ها

2

3

1

شکل  -0مقايسه غلظت سولفات آب در بين ايستگاه های مختلف در سطح چاه نيمه شماره يک
Figure 2- Comparison the concentration of Sulfate among deferent stations in Chahnimeh 1
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شکل  -9مقايسه غلظت نيترات آب در بين ايستگاه های مختلف در سطح چاه نيمه شماره يک
Figure3- Comparison the concentration of Nitrate among deferent stations in Chahnimeh 1

سيستان (چاه نيمه شماره يک) و مقايسه آنها....
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شکل  -0مقايسه سختی منيزيم بر حسب کربنات کلسيم آب در بين ايستگاه های مختلف در سطح چاه نيمه شماره يک
Figure4- Comparison the concentration of Magnesium among deferent stations in Chahnimeh 1
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شکل  -5مقايسه غلظت آمونياک آب در بين ايستگاه های مختلف در سطح چاه نيمه شماره يک
Figure5-Comparison the concentration of Amonia among deferent stations in Chahnimeh 1
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شکل  -6مقايسه غلظت کلرين آب در بين ايستگاه های مختلف در سطح چاه نيمه شماره يک
Figure6- Comparison the concentration of Chlorine among deferent stations in Chahnimeh 1

میزان قلیاییت در بین ایستگاه های  6 - 9به ترتیرب ،923/88

تفاوت معنی داری را نشران ندادنرد (شرکل  .)6میرزان غلظرت

 968/88 ،919/66 ،962 ،918/88و  918/22میلی گرم بر لیتر

کلسیم در بین ایستگاه های متتلف تفاوت معنی داری نداشت.

اندازه گیری شد که این مقادیر در بین ایسرتگاه هرای متتلرف

بر این اساس غلظت این فاکتور در بین ایستگاه های متتلف به
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ترتیب  66/88 ،62 ،68/66 ،61/88 ،39/66و  61میلی گرم برر

آن در برین ایسرتگاه هرای مرورد بررسری بره ترتیررب ،221/88

لیتر اندازه گیری شد (شکل  .)3از طرف دیگر میزان ستتی آب

 216 ،681 ،263/88 ،268/66و  236/28میکرررروزیمنس برررر

 932/66 ،913 ،282/88 ،281 ،912و  931/28میلی گررم برر

سانتی متر به دست آمد کره میرزان آن در برین ایسرتگاه هرای

لیتر کربنات کلسیم به ترتیب برای ایستگاه های 6 - 9

متتلف تفراوت معنری داری نداشرت .میرزان  pHنیرز در برین

اندازه گیری شد که تفاوت مقدار این فاکتور نیز در بین ایستگاه

ایسررتگاه هررای متتلررف برره ترتیررب ،3/63 ،3/12 ،3/61 ،3/66

های متتلف معنی دار نبود (شکل  .)1شکل  98میرزان  ECرا

 3/66و  3/62به دست آمد که مقدار آن در برین ایسرتگاههرای

در بین ایستگاه های متتلف نشان می دهد .بر این اساس میزان

متتلف تفاوت معنی داری نداشت (شکل .)99
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شکل  -0مقايسه قلياييت آب در بين ايستگاه های مختلف در سطح چاه نيمه شماره يک
Figure7-Comparison the concentration of Alkalinity among deferent stations in Chahnimeh 1
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شکل  -8مقايسه غلظت کلسيم آب در بين ايستگاه های مختلف در سطح چاه نيمه شماره يک
Figure8-Comparison the concentration of Calcium among deferent stations in Chahnimeh 1
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شکل  -3مقايسه ميزان سختی آب بر حسب ميلی گرم بر ليتر کربنات کلسيم در بين ايستگاه های مختلف در سطح چاه
نيمه شماره يک
Figure 9- Comparison the Hardness in mg/l in CaCo3 among deferent stations in Chahnimeh 1

سيستان (چاه نيمه شماره يک) و مقايسه آنها....
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شکل  -02مقايسه ميزان  ECآب در بين ايستگاه های مختلف در سطح چاه نيمه شماره يک
Figure10-Comparison the EC among deferent stations in Chahnimeh 1
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شکل  -00مقايسه ميزان  pHآب در بين ايستگاه های مختلف در سطح چاه نيمه شماره يک
Figure11-Comparison the pH among deferent stations in Chahnimeh 1

بحث و نتيجه گيری
نتایج حاصل از مقایسه نقطه ای هرر یرک از فاکتورهرای مرورد

بنابراین میزان منیزیم از حد مجاز تعیین شده باالتر مری باشرد.

بررسی نشان می دهد کره ایرن مقرادیر در کرل دریاچره دارای

میزان ستتی آب می توانرد برر حسرب بری کربنرات کلسریم و

پراکنش یکنواختی بوده و از منابع نقطه ای منشأ نمری گیرنرد.

منیزیم دسته بندی شود .در اینجا سرتتی آب برر حسرب بری-

در جدول شماره  8مقادیر هر یک از فاکتورهرای انردازه گیرری

کربنات کلسیم با جدول شماره  1مقایسه شده است دینردارلو و

شده با مقدار تعیین شده توسط موسسه اسرتاندارد و تحقیقرات

همکاران ( .)9بر این اساس با توجه به مقدار  916/28میلی گرم

صررنعتی ایررران ( ،)96اسررتاندارد اروپررا و کانررادا ( )93برررای آب

بر لیتر از کربنات کلسیم آب چاه نیمه در زمرره آب برا سرتتی

آشامیدنی مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج نشان داد که تمرامی

متوسط دسته بندی می شود .بیش از  888میلی گرم در زمرره

فاکتورهای نیترات ،آمونیاک ،قلیاییت ،کلسیم ،کلر ،ستتیpH ،

آب های خیلی ستت محسوب می شود و از آنجایی که میرزان

و  ECاز استانداردهای تعیرین شرده دارای مقردار پرایین ترری

ستتی در آب چاه نیمه کمتر از این مقدار است ،آب این متزن

بودند .غلظت سولفات نی ز از استانداردهای ایران ،اروپرا و کانرادا

در زمره آب های خیلی ستت قرار نمری گیررد .ابرراهیم پرور و

کمتر بود .میزان تعیین شده استاندارد ملی برای منیزیم نیز بره

محمد زاده ( )98با بررسری میرزان سرتتی آب دریاچره زریروار

این ترتیب است که حداکثر مطلوب منیرزیم در آب آشرامیدنی

نشان دادند که آب این دریاچه در زمره آب های سرتت دسرته

 28و حداکثر مجاز این فاکتور  928میلی گررم برر لیترر اسرت.

بندی می شود.
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جدول  -9مقايسه ميانگين پارامترهای شيميايی آب چاه نيمه شماره  0با استانداردهای موجود
Table 3- Comparison some chemical parameters with standards in Chahnimeh 1

پارامتر (ميلی گرم بر
ليتر)

ميانگين

موسسه استاندارد و

اروپا

کانادا

تحقيقات صنعتی ايران ()00

()08

()08

حداکثر

حداکثر

مطلوب

مجاز

حداکثر مجاز

حداکثر مجاز

سولفات

992/16

228

188

228

288

نیترات

8/63

98

28

28

-

166/38

88

928

ستتی منیزیم بر
حسب کربنات کلسیم

-

28

آمونیاک

8/82

9/2

-

8/882-8/822

9/86-2/2

قلیائیت

963/62

-

-

-

-

کلسیم

61/38

62

228

-

-

کلرین

8/86

8/22

8/1

8/82

9

912/62

828

288

-

-

3/63

6/2-3/2

6/2-1

6-1

6/2-1

269/16

9288

2888

-

-

ستتی کل (میلی گرم
بر لیتر کربنات کلسیم)
pH
( ECمیکروزیمنس بر
سانتی متر)

حداکثر مطلوب :حداکثر مقداری کره عردم ترأمین آن فقرط

یا یوتروف دسته بندی می شرود ( .)28بنرابراین برا مقایسره

کاهش کیفیت را به دنبال دارد و آب برای آشامیدن مناسرب

میانگین نیترات به دست آمده در آب چاه نیمه با این مقادیر،

است .حداکثر مجاز :حداکثر مقداری از غلظرت امرالم در آب

آب دریاچه پرغرا و یا یوتروف نبروده و در وضرعیت مطلروبی

که استمرار شرب آب سالمتی انسان  62کیلوگرمی با مصرف

قرار دارد .مسعودی و همکاران ( )21با بررسی که در مترزن

روزانه  2/2لیتر را به خطر نیندازد .غلظت نیتررات و فسرفات

سد بوکان در شهر سرقز انجرام دادنرد ،دریافتنرد کره میرزان

موجود در آب می تواند وضعیت دریاچه را از لحاظ پرغررایی

غلظت نیترات از دامنه تعیین شده برای پرغرایی باالتر بوده و

یا کم غرایی نشان دهند .با توجه بره غلظرت ایرن ترکیبرات،

عنوان کردند که آب دریاچه تغریره گررا اسرت .آنهرا عامرل

دریاچه در سطوم متتلف الیگروتروف ،مزوترروف ،یروتروف و

ایجاد کننده بو و طعم را در متزن سرد بوکران ترکیرب آلری

دیستروف دسته بندی می شود و اگر غلظت این مواد از حرد

 Geosminکرره توسررط نرروعی جلبررک سرربز آبرری برره نررام

معینی فراتر رود ،مری توانرد باعرث بره وجرود آمردن پدیرده

میکروسیستیس (نوعی سیانوباکتری که در محریط هرای آب

یوتریفیکاسیون شده و در نهایت زوال اکوسیستم را به همراه

شیرین موجب آلودگی مری شرود) ایجراد مری شرود عنروان

داشته باشد ( 29 ،28 ،91و  .)22بر اساس بررسی های انجام

کردند.

شده در کنار فسفات اگر غلظت نیترات بین  8/818تا 6/988
میلی گرم بر لیتر باشد ،دریاچه در زمره دریاچه های پرغرا

سيستان (چاه نيمه شماره يک) و مقايسه آنها....

00

جدول  -0مقايسه ميزان سختی آب چاه نيمه بر اساس کربنات کلسيم با مقادير تعيين شده
Table 4- comparison the hardness in CaCo3 in Chahnimeh 1

درجه بندی آب از نظر سختی

غلظت کربنات کلسيم (ميلی گرم بر ليتر کربنات کلسيم)

آب نرم

<28

ستتی کم

988-22

ستتی متوسط

288-988

آب ستت

288-288

آب چاه نیمه

916/28

بر اساس مقایسات آماری انجرام شرده میرزان نیتررات در برین

هدایت الکتریکی  928-288میکروزیمنس بر سانتی مترر دارای

ایستگاه هرای متتلرف تفراوت معنری داری نداشرت .درنتیجره

ارزش شیالتی است و خارج از این محدوده نشان دهنرده عردم

فعالیت های انجام شده در اطرراف مترزن آبری چراه نیمره برر

مطلوبیت آب برای گروه های خاصی از ماهیان و بی مهره گران

تغییرات غلظت این فاکتور تأییر گرار نیستند .در مطالعه نجرات

می باشد EC .باالتر از این محدوده و تغییرات آن در مکان های

خواه معنوی و همکاران ( )22میرزان نیتررات آب هرای حوضره

مورد بررسی می تواند ناشی از یک منبع آلرودگی بره خصروص

جنوب غربی دریاچه خزر  8/869تا  8/986میلی گرم در لیتر به

آلودگی صنعتی در منطقه باشد .در بررسی حاضر این فاکتور در

دست آمد .آنها غلظت باالی نیترات در این ناحیره را ناشری از

بین ایستگاه های متتلف تفاوت معنی داری را نشان نداد .مقدار

روان آب ناشی از رودخانه سفیدرود دانسرتند .نرادری جلرودار و

متوسط آن در منطقره مرورد مطالعره  269/16میکرومروس برر

همکاران ( )92با بررسی فاکتور نیترات در رودخانه هراز افزایش

سانتی متر بود .لرا  ECمنطقه مورد مطالعه در محدوده نرمرال

فعالیت مزارع پرورش ماهی در اطراف این ایستگاه هرا را عامرل

بوده و دارای قابلیت شیالتی و محیطزیسرتی اسرت .در مطالعره

افزایش دهنده غلظرت نیتررات در آب رودخانره عنروان کردنرد.

ای که نادری جلودار و همکارن ( )92بر آب رودخانه هراز انجام

فروزان و همکاران ( )96با بررسری میرزان نیتررات در آب هرای

دادند با بررسی  ECدر آب منطقره بره نترایج مشرابهی دسرت

معدنی طبیعی موجود در استان آذربایجان غربی عنروان کردنرد

یافتند .آب با ستتی بیش از  888میلی گرم بر لیتر در زمره آب

که عدم وجود فعالیت های نقطه ای در منطقه باعث مری شرود

های خیلی ستت محسوب می گردند ( .)2برا توجره بره اینکره

که میزان نیترات در آب منطقه در بین ایسرتگاه هرای متتلرف

مقدار اندازه گیری شده در آب چاه نیمره کرمترر از ایرن مقردار

متفاوت نباشد .در عین حال میزان نیترات در آب انردازه گیرری

است ،آب این متزن جزء آب های خیلی سرتت دسرته بنردی

شده از استانداردهای تعیین شده غلظت باالتری داشت که آنها

نمی شود .با بررسی که دیندارلو و همکاران ( )9برر کیفیرت آب

اعمال احتیاط در مصرف آب را توصریه کردنرد .میرزان  pHآب

شرب بندرعباس انجام دادند ،دریافتند که میزان سرتتی در آب

تأییرات مستقیم (بواسطه یون اسیدی یا بازی) و غیرر مسرتقیم

این منطقه بیشتر از  888میلی گرم بر لیتر بوده و آنهرا نشران

(از طری انحالل مواد سمی در آب و یا تبدیل کیفی مواد مانند

دادند که آب این بتش از جمله آب های ستت مری باشرد .برر

تبدیل آمونیوم به آمونیاک) بر محریط آبری و موجرودات آبرزی

اساس مقایسات انجام شده با استانداردهای موجرود میرزان هرر

دارد EC .نشان دهنده قابلیت عبور جریان برق در آب می باشد

یک از فاکتورهای سولفات ،نیترات ،آمونیاک ،قلیاییت ،کلسریم،

( .)1در بررسی میزان  ECبتش های جنوب غربی دریاچه خزر

کلرین ،سرتتی pH ،و  ECنسربت بره اسرتانداردهای موجرود

 ECدر رودخانه های ایاالت متحده بین  28تا  928میکروموس

غلظت پایین تری داشتند .در عین حال غلظرت منیرزیم از حرد

بر سانتی متر گزارش گردید ( 26و  )26با بررسی میزان  ECدر

مطلوب و حد مجاز بیشتر بود .غلظت نیترات با میرزان تعیرین

آب های داخلی آمریکا نشران دادنرد کره آب هرایی برا قابلیرت

شررده برررای سررطح دریاچرره از لحرراظ پرغرررایی مقایسرره شررد و
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مشتص گردید که آب چاه نیمه در زمره آب هرای یروتروف یرا
پرغرا قرار نمی گیرد.
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