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بر اساس پروتکل  1111سازمان ملی استاندارد ایران
*

وحید تنهایی ،نیما رستمی کُشکی

گروه زیست شناسی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران

چکیده

سابقه و هدف:

توجه به کیفیت آب براي تداوم زندگی بشري ضروري است .منابع آب یکی از پایههاي اساسی توسعه پایدار به

حساب میآید و در سالهاي اخیر در زمینه بررسی کیفیت آب تحقیقهاي گستردهاي انجام شده است .یکی از مسئلههاي مهم در بهره-
برداري از منابع آب ،کیفیت آن است که در غیر اینصورت پیامدهاي غیرقابل انتظاري در بخش کشاورزي ،شرب و صنعت حاصل خواهد
شد .رودخانه مهاباد که در دشت مهاباد قرار گرفته یکی از مهمترین رودخانههاي استان آذربایجان غربی است .مساحت حوضه آبریز و
متوسط آورد ساالنه رودخانه مهاباد بهترتیب  608کیلومتر مربع و  925میلیون متر مکعب است .در این پژوهش سعی شده است که
کیفیت آب رودخانه مهاباد از نقطه نظر برخی پارامترهاي میکروبیولوژیکی و ارزیابی میزان خودپاالیی رودخانه مورد بررسی قرار گیرد.
براي دستیابی به این هدف  ،استانداردهاي بین المللی آب آشامیدنی و آبیاري مورد استفاده قرار گرفتند.

مواد و روشها:

در مطالعه حاضر که از نوع توصیفی – مقطعی است ،نمونهبرداري در طی  8ماه از  4ایستگاه بهترتیب شامل

ایستگاه شماره یک کیلومتر  90سد مهاباد (باالدست روستاي کوثر) ،ایستگاه شماره دو کیلومتر  55سد مهاباد (باالدست روستاي
دهبکر) ،ایستگاه شماره سه کیلومتر  50سد مهاباد و ایستگاه شماره چهار کیلومتر  5سد مهاباد انجام پذیرفت و جهت سنجش باکتري-
هاي شاخص آلودگی آب از روش  MPNاستفاده گردید.
یافتهها :هفت پارامتر بیولوژیکی شامل دیاتومه ،کلروفیسه ،سیانوفیسه،پرتوزوآ ،روتیفر،کرستاسه ،نماتد ،کلر باقیمانده ،مقدار احتمالی،

مقدار تأییدي و اشرشیاکلی گرماپاي اندازهگیري شد .نتایج مربوط به آنالیز دادهها نشان از باال بودن بار میکروبی آب رودخانه داشت .به-
طوريکه میزان باکتريهاي کلیفرمی در ایستگاههاي شماره  5و  4در اکثر نمونهبرداريها باالتر از حد استاندارد قرار داشت.

نتیجهگیری:

نتایج حاصل ازمحاسبههاي  MPNدر طول تحقیق نشان داد ،بهرغم باال بودن میزان آلودگی میکروبی در ایستگاههاي

شماره  5و  4این میزان روند کاهشی در پیش گرفته است که این امر بهدلیل جریان حرکت آب و توان خودپاالیی آن است.

واژههای

کلیدی :باکتريهاي کلیفرم ،روش .MPN

مقدمه:

رودخانهها و آبهاي جاري ،از دیرباز مورد نیاز و توجه جوامع
بشري بودهاند و براي بهرهبردن از منابع آب ،شهرها و مراکز
صنعتی و کشاورزي کمابیش در نزدیکی رودخانهها برپا شدهاند.
با گذشت زمان و گسترش این جوامع و بهتبع آن افزایش
استفاده از منابع آبی ،دخل و تصرف غیرطبیعی و تغییر شرایط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و
کیفی آب رودخانهها افزایش پیدا کرده است .رشد جمعیت
مسئول :از تخلیه انواع فاضالبهاي شهري ،صنعتی و
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ارزشمند است که دارندگان آن قدرت چانهزنی و برهمزدن
معادلههاي سیاسی و منطقهاي را دارا هستند .بهطوريکه اکثر
تئوریسینها و نظریه پردازان بینالمللی جهان ،نزاع به روي آب
را نقطه آغاز جنگ جهانی سوم میدانند« .جنگ آب» واژهاي
است که در سالهاي اخیر کارشناسان مسائل بینالملل و
استراتژیستها آن را زیاد تکرار میکنند .نیازهاي رو به رشد،
محدودیت منابع ،تبعات توسعه ناپایدار و دخالتهاي گاه و بی-
گاه انسان در چرخه آب ،همگی از جمله عواملی است که
موجب بروز نگرانی و دغدغه خاطر بینالمللی را در زمینه تأمین
نیازهاي آبی جامعه انسانی فراهم کرده است .بحث آب حتی به
اجالس مختلف سازمان ملل متحد نیز رسیده است و این بیان-
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بهمنظور اجراي عملیات پایش کیفی آب رودخانهه مهابهاد ،بهه-
طورتقریبی از کیلومتر  90رودخانه از باالدست سهد مهابهاد ،بها
توجه به بهاال بهودن هزینهه آزمهایشههاي کیفهی و ههمچنهین
محدودیتهاي مهالی ،تعهداد  4ایسهتگاه نمونههبهرداري در ایهن
حدفاصل مشخص گردید .بهمنظور دسهتیهابی بهه پارامترههاي
کیفی مورد نیاز در این تحقیق از همکاري شرکت محترم آب و
فاضالب شهري آستان آذربایجهان غربهی و آزمایشهگاه آب ایهن
شرکت استفاده گردید .به این ترتیب کهه در طهول دوره شهش
ماهه (از فروردین ماه  5928تا شهریورماه سال جاري) ههر مهاه
یک روز (بهطور معمول دهم یها دوازدههم ههر مهاه) بهر حسهب
شرایط آب و هوایی و  ...انتخاب گردیده و سپس به کمک یهک
اکیپ نمونهبرداري به منطقه مورد مطالعه عزیمت کرده و اقدام
به نمونهبرداري پارامترهاي مورد نیاز در طول رودخانهه گردیهد.
بهطور معمول نمونهبرداري از ساعت  2صبح شروع و تا سهاعت
 5بعد از ظهر ادامه مییافت .نمونهها با استفاده از بهاطريههاي
شیشهاي مخصوص که از قبل استریل شده بود برداشت گردید.
بدینمنظور ابتدا درب بطري استریل شده را باز کهرده ،آن را از
قسمت گردن بطري با دست گرفته و زیر آب فهرو بهرده شهد و
بعداز پر شدن بالفاصله با درپوش مخصوص درب آن را بسهته و
در داخل کیف مخصوص حمل نمونه قرار داده شد و در کمتر از
 9ساعت به آزمایشگاه منتقهل گردیهد .مهواردي را کهه در ایهن
تحقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند شامل ،هفت پهارامتر
میکروبیولوژیکی مشتمل بر دیاتومهها ،کلروفیسهه ،سیانوفیسهه،
پروتوزوآها ،روتیفر ،کرستاسه ،نماتدها و پارامترههاي فیزیکهی و
میکروبی شامل ،کلر باقیمانده ،مقدار احتمالی ،مقدار تأییهدي و
اشرشیا گرماپاي هستند .این میکروارگانیسهمهها بها اسهتفاده از
محیطهاي کشت اختصاصی آبگوشت لوریل تریپتهوز ،آبگوشهت
برلیانت گرین الکتوز بایل و  ECمورد شناسهایی قهرار گرفتنهد.
روش نمونهبرداري و آزمایشگاهی طبق پروتکل  5055سهازمان
ملی استاندارد ایران به کهد اختصاصهی  9050909-0709-5و
سازمان آب انجام شده است .مشخصههاي ایستگاه هاي نمونهه-
برداري شده در شکل زیر نشان داده شده است:.
 ایستگاه شماره یک واقع در کیلهومتر  90سهد مهابهاد
باالدست روستاي کوثر.
 ایستگاه شماره دو واقع در کیلومتر  55سد مهاباد و
باالدست روستاي دهبکر .این ایستگاه در انتهاي این
روستا قرار دارد بنابراین میتواند تا حدود زیادي
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گر آن است که بحران آب هر روز ابعاد تازهتر و گستردهتري به-
خود میگیرد .مطالعههاي سازمان خواربار جهانی (فائو) نشان
میدهد  29کشور جهان امروز با بحران آب مواجه هستند،
ضمن آنکه وضعیت  50کشور براي تأمین آب بحرانی است و
در عین حال این کشورها بیش از نیمی از منابع آبی خود را به
بخش کشاورزي اختصاص دادهاند .دردنیاي امروز تنشهاي آبی
روز بهروز افزایش پیدا میکنند .از عمده دالیل تنشهاي آبی
میتوان به افزایش جمعیت ،محدودیت منابع ،آسیبپذیري
سیستمها ،آلودگیهاي منابع و برنامهریزيهاي بیرویه در
توسعه بخش کشاورزي و صنعتی اشاره نمود .با وجودي که آب
یکی از فراوانترین ترکیبهایی است که در طبیعت یافت می-
شود ،عواملی چون توزیع ناهمگون جغرافیایی ،عدم تطابق
زمانی توزیع با الگوي مصرف آب و رشد روز افزون جمعیت
جهان ،کمیت و بهدنبال آن ،کیفیت منابع آب در دسترس را
کاهش داده و با محدودیتهاي بیشتري مواجه ساخته است .از
آنجا که آب و منابع آبی در جهان ،یکی از پایههاي اصلی
توسعه پایدار به حساب میآید ،سالهاست در زمینه
برنامهریزي صحیح در مدیریت آب سرمایهگذاري میشود .یکی
از این منابع تأمینکننده نیازهاي بشري ،رودخانهها هستند که
عالوه بر کمیت و میزان آورد ،پارامترهاي کیفی آنها از
مؤلفههاي حائز اهمیت بوده که میبایستی به دقت محاسبه
شود .گذشته از آن ،چون آب رودخانه ها در تأمین آب شرب
جوامع شهري و روستایی نقش بهسزایی دارند ،لذا انجام
عملیات پایش کیفی آب در ارتقاء شاخصههاي سالمت عمومی
جوامع نیز نقش مستقیم دارد .بنابراین الزم و ضروري است
طرحهاي پایش کیفی آب بهطور مرتب و با دقت کافی ،در
رودخانههایی که از آب آنها در تأمین آب شرب استفاده می-
شود ،انجام گردد .در این تحقیق هدف ،پایش کیفیت آب
رودخانه مهاباد از لحاظ پارامترهاي میکروبیولوژیکی بهمنظور
سنجش بار آلودگی آب در بازه  8ماهه از فروردین  28تا
شهریور  28از نقطه نظر استفاده در مصارف شرب و کشاورزي
با استفاده از شاخصهاي معتبر کیفیت آب بوده است .لذا با
توجه به بررسیها و بازدیدهاي صحرایی انجام گرفته در فاصله
 90کیلومتري در پشت سد مهاباد براي پایش کیفیت آب در
نظر گرفته شد .با توجه به اینکه طبق اطالعات رودخانه ،طول
دریاچه سد مهاباد بهطورتقریبی  6کیلومتر است در واقع هدف
اصلی این تحقیق یافتن اطالعات مربوط به کیفیت آب از لحاظ
میکروبی و تغییرهاي آن در طول مدت مطالعه از  90کیلومتر
مانده به سد تا محل ورودي تصفیه خانه آب شهر مهاباد ،است.

مواد و روشها:
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 ایستگاه شماره چهار واقع در محل آبگیر تصفیه خانه
آب شرب مهاباد که این ایستگاه از لحاظ کیفیت آب
به جهت تأمین آب شرب شهري حائز اهمیت است.

بیانگر اثرات آلودگی احتمالی این روستا بر روي
کیفیت آب رودخانه باشد.
 ایستگاه شماره سه واقع در حدفاصل کیلومتر  50سد
مهاباد.

با توجه به نتایج بهدست آمده ،کمترین میزان  BODدر طول
مطالعه ،در فروردینماه و درایستگاه شماره  5گزارش شده است
که با توجه به بارندگیهاي زیاد و سیالبی شدن رودخانه و
تراکم مراک ز جمعیتی در باالدست محل ایستگاههاي فوق قابل
توجیه است .تغییرهاي  pHآب در طی دوره نمونهبرداري بین
محدوده  6/5تا  8/5گزارش گردید .نتایج حاصل از محاسبه
 MPNدر طول دوره نمونهبرداري نشان میدهد که میزان
کلیفرم کل ایستگاههاي منتخب رودخانه مهاباد در اغلب نوبت-
هاي نمونهبرداري از میزان باالیی برخوردار بوده است .میزان
شاخصهاي کیفیت آب در ایستگاههاي نمونهبرداري منتخب
در باالدست سد مخزنی ،تفاوت خیلی زیادي باهم ندارند و به-
طور عموم در یک گروه مساوي طبقهبندي شدهاند .با آنالیز
نتایج بهدست آمده میتوان دریافت که از ایستگاه شماره  5تا
ایستگاه شماره  4میزان آلودگی آب روند کاهشی در پیش
گرفته است که این مهم به دلیل جریان حرکت آب و توان
خودپاالیی آن است .در تمامی نمونهها مقادیر باالیی از دیاتومه
و با مقادیر کمتر کلروفیسه مشاهده گردید که این مقادیر در
اردیبهشتماه و ایستگاه شماره چهار بیشتر از سایر ماهها و
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یافتهها:

ایستگاههاي دیگر بود و همچنین در میان نمونهها ایستگاههاي
 4همواره داراي آلودگی بیشتري نسبت به سایر نمونهها بودند.
نماتد فقط در ایستگاه شماره یک دیده شد که میزان آن بسیار
ناچیز بود .حضور پروتوزوآ و کرستاسه در ایستگاههاي شماره 9
و  4کامل مشهود بود که دلیل آن بهاحتمال به حضور گلههاي
احشام روستاهاي اطراف و شارژ آلودگی آب بر میگردد .حضور
روتیفر در تمام ایستگاههاي مورد مطالعه به جزء ایستگاه شماره
یک باالتر از حد استاندارد گزارش گردید .همچنین سیانوفیسه
در هیچیک از ایستگاههاي چهارگانه مشاهده نشد .نتایج
آزمایشها مربوط مطالعه حضور باکتري اشرشیا گرماپاي حاکی
از آن است که ایستگاههاي شماره  5و  9در اردیبهشتماه
داراي باالترین مقادیر و ایستگاه شماره  4در اکثر
نمونهبرداريها داراي کمترین مقدار حضور این شاخصه بارز
آالیندگی میکروبی آبها است که دلیل آن بهاحتمال به حضور
گلههاي احشامی که جهت استفاده از آب به حاشیه رودخانه
مراجعت کردهاند مربوط میشود و این امر سبب ورود آلودگی
فضوالت حیوانات به داخل آب رودخانه شده و درنهایت موجب
باال رفتن بار میکروبی آب شده است .نمودار تغییرهاي برخی از
مولفههاي مورد مطالعه بهصورت ذیل است.
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مقادیر بهدست آمده از اشرشیاکلی گرماپاي در طول  8ماه نمونهبرداري
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بحث:

رودخانه بر خالف معمول در ایستگاههاي  9 ،9و  4افزایش
نشان داد .اوج این آلودگی در ایستگاه شماره  4گزارش گردید
که علت آن ساکن بودن و افزایش  7درجهاي دماي آب و هم-
چنین شارژ آلودگیها توسط احشام روستاهاي اطراف ارزیابی
گردید .میزان حضور کلروفیسه و دیاتومهها در اردیبهشتماه و
ایستگاه شماره  4بیش از سایر ماهها و ایستگاههاي دیگر
گزارش گردید .نتایج آزمایشهاي مربوطبه حضور اشرشیا
گرماپاي نشان داد؛ حضور این شاخص مهم آلودگی میکروبی

براساس نتایج حاصل از این تحقیق ،میزان آالیندههاي
میکروبی آب رودخانه مهاباد از ایستگاه شماره  5تا  4در طول
دوره مطالعه روند کاهشی داشت که این مهم بهعلت جریان
حرکت آب و توان خودپاالیی آن ارزیابی گردید .عالوهبر این با
گذشت زمان و افزایش دما میزان بار میکروبی آب نیز افرایش
پیدا کرد .بهطوريکه در خرداد و تیرماه بار میکروبی آب
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آب در ماههاي اردیبهشت و خرداد بیش از سایر ماهها بود .هم-
چنین میانگین حضور اشرشیا گرماپاي در ایستگاه شماره  4در
طول مدت مطالعه در حد استاندارد گزارش گردید که نشان-
دهنده سالمت آب است .حسینی و همکاران در سال
5968حداکثر توان خودپاالیی قسمتی از رودخانه کرخه جهت
ورود فاضالب شهري را بررسی کردند و آنها نشان دادند که
هرچه از باالدست به طرف پایین دست رودخانه حرکت شود
توان خودپاالیی رودخانه کمتر شده و علت این روند را میتوان
به اضافه شدن مواد کارخانهههاي تأسیسات شیمیایی و افزایش
جمعیت ربط داد .اسکندري مکوند نیز در سال 5968به بررسی
توان خودپاالیی رودخانه کارون و طبقهبندي کیفی آن
پرداخت .نتایج نشان دادند که ضمن وجود خودپاالیی در
رودخانهها ،بهدلیل ورود ،تجمع و انتقال آلودگیها به پایین-
دست رودخانهها ،پاییندست رودخانهها از شرایط خودپاالیی
کمتري نسبت به باالدست برخوردارند .کریمی جشنی و
همکاران در سال 5968وضعیت کیفی آب رودخانه کر در
استان فارس را بررسی نمودند نتایج آنهها نشان داد که تا
سالهاي قبل از 5960میزان آلودگی رودخانهه رو بهه افهزایش
بهوده اسهت ولهی طهی 99سال اخیر بهعلت کنترل و تصفیه
پسابهاي صنعتی موجود در منطقه میزان آلودگی رودخانه
روند افزایشی خود را از دست داده است .مهردادي و همکاران
در سال  5962به بررسی توان خودپاالیی رودخانه گرگانرود
استان گلستان پرداختند  .نتایج میزان خودپاالئی نشان داد که
در فصل پائیز ،بهار و زمستان از بازه اول به سمت بازه سوم
میزان اکسیژن محلول کاهش مییابد کهه علت آن وجود مراکز
جمعیتی بزرگ (شهرستان گنبدکاووس) با ورود حجم باالي
پساب خهانگی و ورود پسابهاي صنعتی بهخصوص در اطراف
شهرستان گنبد کاووس است .از بازه سوم به بازه چههارم میزان
اکسیژن محلول در رودخانه گرگانرود افزایش مییابد که علت
آن جمع شدن رودخانهه در سهد وشمگیر و باال رفتن
خودپاالئی نسبت به حالت رودخانه است.

گرم سال میشویم از قدرت خودپاالیی آب کاسته میشود و
اجراي طرحهاي پایش آب ضرورت بیشتري پیدا میکند.

الزم است از زحمات بیدریغ استاد راهنماي فرهیخته جناب
آقاي دکتر وحید تنهایی ،جناب آقاي دکتر پوریوسف ریاست
محترم دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجانغربی ،مدیر عامل
و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب شهري استان
آذربایجان غربی ،جناب آقاي مهندس طالبی ناظر پروژه و مدیر
محترم دفتر کنترل کیفی صمیمانه سپاس گزاري نمایم .
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