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 چکیده

تواند یک اقدم اساسی در حفاظت از منابع آبی کشور به حساب های نامتعارف میبا توجه به اهمیت آب و کمبود منابع آب در ایران، استفاده از آب

وع این تحقیق از ن است. کشاورزیآید. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد جنوب تهران برای مصارف 

کانال فیروزآباد، محل مصرف روان آب سطحی برای آبیاری انجام  دستپاییندر دو فصل بهار و تابستان از  بردارینمونهمقطعی است.  -توصیفی

ها، هدایت الکتریکی، بُر، کلرور، فلزات سنگین، کل کلیفرم ،5BOD ،COD ،TSS ،SAR ،Na% ،TPها از نظر پارامترهای شد. نمونه

 ،5BOD ،CODمیانگین  گیری شدند.ای جهت تعیین کیفیت روان آب سطحی برای مصارف آبیاری اندازهو نماتودهای روده فوعیمدهای کلیفرم

کلراید، و بُر در محدوده کم تا متوسط و  ،SARفلزات سنگین به جزء نیکل مطابق با استاندارد محیط زیست ایران بوده است. هدایت الکتریکی، 

ولی   WHOدرصد سدیم قابل قبول برای آبیاری ارزیابی شد. میانگین تعداد تخم انگل نماتودها مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست ایران و 

ن آب سطحی تحقیق نشان داد که استفاده مستقیم از روا نتایج مربوطه مطابقت نداشته است. استانداردهایکل و مدفوعی با  هایکلیفرممیانگین تعداد 

صفیه و گندزدایی . تشودنمیکانال فیروزآباد برای مصارف آبیاری به دلیل عدم مطابقت با استانداردهای محیط زیست و سازمان بهداشت جهانی توصیه 

 باشد.وری میو همچنین پایش مداوم آن از نظر برآوردن استانداردها برای آبیاری ضر هاآباین 
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  مقدمه .1

 
ر ها، زندگی انسان، گیاهان و جانوران را دترین اهرمیکی از حیاتی عنوانبهترین مواد موجود در کره خاکی است. کمبود منابع آبی آب یکی از حیاتی

عالوه بر  .گرددمیگناهای توسعه اقتصادی و کشاورزی محسوب نیکی از ت عنوانبهبسیاری از کشورها، از جمله کشور ما مورد تهدید قرار داده است و 

باشند. منابع آب سطحی در بخش ترین منابع تأمین آب میهای سطحی از مهم. آب[1]ای برخوردار استکمیت، وضع کیفی آب نیز از اهمیت ویژه

و  باشند. منابعی که هم اقتصادیاندرکاران در اندیشه فراهم نمودن منابع جدید آب میای در حال کمیاب شدن است، لذا دستکشاورزی به طور فزاینده

ی نامتعارف هااصلی در آب کنندگانمصرفیکی از  عنوانبهبه حجم زیاد موردنیاز آب،  هم در توسعه کشاورزی مؤثر باشند. مصارف کشاورزی با توجه

. تعیین خصوصیات کیفی آب جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و همچنین ارزیابی پارامترهای مؤثر بر تغییر کیفیت آب از [2]شوندمحسوب می

. کشور ایران در منطقه خشک [3]باشندهای شهری، صنعتی، کشاورزی میی، آالیندههای سطحاهمیت زیادی برخوردار است. عوامل مهم آلودگی آب

با توجه به اینکه [. 4]های خشکسالی دارای اهمیت بسیار استهای مختلف برای مقابله با بحرانونیم خشک کره زمین قرار دارد و تأمین آب موردنیاز بخش

گیری از یک منبع تأمین آب برای مصارف مختلف محسوب شوند. برای بهره عنوانبهتوانند ، میهای شهری حامل حجم زیادی آب شیرین هستندرواناب

واند یکی از تهای گوناگون از جمله امور زراعی، عالوه بر کمیت آب، کیفیت آب نیز نقش مهمی داشته و کیفیت نامناسب میها در بخشاین گونه آب

آورد. نیاز است که از کیفیت آن آگاهی وه بر مشکالت زراعی، مشکالتی برای خا  نیز به وجود میعوامل محدود کننده در این بخش باشد که عال
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جایی که به وسیله سطوح مرتفع البرز شهر تهران در قسمت مرکزی ایران قرار دارد. از آن .[5]داشته و برای کاربرد آن استانداردهایی در نظر گرفته شود

ها یلها و مسهای ناشی از بارش در مناطق کوهستانی که به وسیله رودخانههای سطحی در گستره شهری، روانابر آبمرکزی احاطه شده است، عالوه ب

ها و در هر حال حاضر، کانال های جمع آوری رواناب .[6]رسندمیو ضمن عبور از داخل شهر به دشت جنوب تهران  گردندمیوارد محدوده شهری 

های جنوب تهران رسیده و با وجود آلودگی این منابع سطحی، به دلیل کمبود آب زیرزمینی و همچنین سهولت نهایتاً به زمینهای سطحی شهر تهران آب

 [.7]شودها بدون هیچ تصفیه توسط کشاورزان برای مصارف آبیاری در مقیاس وسیع استفاده میدسترسی به روان آب

بندی ترین معیارهای کیفی در طبقهم، امالح موجود در آب و عناصر کمیاب است که از مهمسدیمقدار ترکیبات شیمیایی در آب آبیاری شامل: 

ث بروز هایی که کیفیت مناسبی ندارد، باعباشد. این عوامل در رشد گیاه و نفوذپذیری خا  تأثیرگذار هستند. آبیاری با آبآب از نظر کشاورزی می

توان به مشکل شوری، نفوذپذیری و سمیّت های نامناسب میجمله مشکالت ناشی از آبیاری با آبمشکالت گوناگون در خا  و گیاه خواهد شد؛ از 

یایی و های فیزیکی، شیمتوان آن را در مجموعه ویژگیهای مختلف باشد که میآب آبیاری باید دارای کیفیت مناسب از جنبهبنابراین  اشاره نمود.

اب منبع آبیاری در صورت انتخ عنوانبهسطحی تصفیه نشده  هایروانابی در استرالیا، استفاده از اس مطالعهبراس [9،8]بیولوژیکی مورد بررسی قرار داد

ی بر روی کیفیت آب جاجرود در ورامین توسط زهتابیان و همکاران نشان داد که هرچه به سمت انتایج مطالعه[. 11]محصوالت مناسب امکان پذیر است

. در [11]های شهری، کشاورزی، صنعتی استشود که به دلیل ورود فاضالبشوند، از کیفیت آب رودخانه کاسته میجنوب دشت ورامین نزدیک می

 ه را برای مصارف کشاورزی مناسبمطالعه دیگری توسط دشت مرویلی و همکاران، کیفیت آب رودخانه نرماب مورد بررسی قرار گرفت و آب رودخان

های سطحی شهر تهران و مقایسه با استاندارد آب گرفته توسط یزدانبخش و همکاران، بررسی مشخصات روان آب. تحقیقات صورت [12]زیابی کردندار

های میکروبی باالتر از استاندارد بودند و سایر پارامترهای دیگر مؤثر بر کدورت و شاخص ،COD ،TSSکشاورزی نشان داد که میانگین پارامترهای 

 آب . در این پژوهش روان[13]، درصد سدیم در محدوده مطلوبی برای استفاده کشاورزی بودند SARکیفیت آب برای آبیاری کشاورزی مانند کلراید،

های ز نظر پارامترهای فیزیکی، شیمایی و میکروبی با استانداردهای سازمان محیط زیست ایران و دستورالعملسطحی کانال فیروزآباد در منطقه مورد مطالعه ا

FAO  و  WHO.مقایسه شد و امکان استفاده از این آب برای مصارف کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت 
 

 

 هامواد و روش .2

 
ای، مقطعی انجام گردید. در این راستا ضمن جمع آوری اطالعات مقدماتی از قبیل موقعیت جغرافیایی، مشخصات شناسنامه -ین مطالعه به روش توصیفیا

ه صورت بهای کیفی روان آب سطحی بررسی گردید. بدین منظور، موقعیت کانال ای ، ویژگیمیزان آبدهی کانال و... با مراجعه به سازمان آب منطقه

ای در مسیر ای و غیر نقطههای نقطههای فرعی و ورودی منابع آالینده، بعد از شاخهکانال فیروزآباد دستپاییندر  بردارینمونهعینی بررسی و ایستگاه 

ها در طی چهار مرحله به منظور  های کشاورزی صالح آباد در شهر ری مشخص گردید. نمونهزمین آبیاریمحل مصرف آب این کانال برای  کانال؛ در

در صورت مرکب به 1384تعیین پارامترهای مورد نیاز و تأثیر تغییرات دبی و دمای محیط بر روی کیفیت روان آب سطحی در دو فصل بهار و تابستان 

برداری پارامترهایی از قبیل دما های استاندارد گرفته شد. در هنگام نمونهنمونه مرکب براساس روش 4داد برداشت گردید. تعکمترین فاصله از سطح آب 

آوری در مدت زمان کمتر از دو ساعت به آزمایشگاه دانشکده بهداشت منتقل ها پس از جمعهای پرتابل در محل تعیین گردید. نمونهبا دستگاه pH و 

های آزمایش فلزات سنگین با افزودن گراد و همچنین نمونهدرجه سانتی 4میکروبی در ظروف استریل برداشت و در دمای  آزمایشات هایشدند. نمونه

با دو بار تکرار انجام گرفت  2115های توصیه شده در کتاب استاندارد متد منتقل شدند. کلیه آزمایشات براساس روش 2به زیر  pHاسید نتیریک و رساندن 

( ، کربنات سدیم ESP)، درصد سدیم، سدیم قابل تعویض (SARنسبت جذب سدیم) . پارامترهای[14]آزمایش مورد آنالیز قرار گرفت 215و مجموعاً 

( محاسبه گردید. برای تعیین خطرات بهداشتی 4،3،2،1)باشند، طبق روابط موجود ( که در ارزیابی آب آبیاری مهم میKR)باقیمانده و نسبت کالیز 

ای( و فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، کروم، سرب، نیکل، روی و مس به لحاظ های کل و مدفوعی، نماتودهای رودههای میکروبی)کلیفرمشاخص

گیری شدند. در نهایت با استفاده از نرم اندازه CODو  5BODاهمیت بیشتر تعیین مقدار شدند. برای تعیین میزان مواد آلی روان آب سطحی پارامترهای 

و دیاگرام  FAO(، DOE)مقادیر میانگین و انحراف معیار برای هر پارامتر محاسبه و با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران 16SPSS افزار

ده شد. طبقه بندی روان آب سطحی کانال فیروزآباد با توجه به استفا Excel-2007ویل کوکس تفسیر گردید. همچنین جهت رسم نمودار از برنامه 

و دیاگرام ویل کوکس صورت گرفته است. طبقه بندی آب این کانال با توجه به نتایج   FAOخصوصیات شیمیایی برای آبیاری با استفاده از رهنمودهای 

 انی و محیط زیست ایران صورت پذیرفته است.آزمایشات میکروبی برای کشاورزی، براساس استانداردهای سازمان بهداشت جه
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SAR=
[Na+]

√[Ca2+]+[Mg2+]

2

                                                                                                                                             (1)                                                                                                   

Na% = [
Na+×100

[Ca2+]+[Mg2+]+[Na+]+[K+]
]                                                                                                                      (2)  

ESP =
100(−0.0126+0.01475×SAR)

1+(−0.0126+0.01475×SAR)
                                                                                                                          (3) 

RSC = (CO3
2− + HCO3

−) − (Ca2+ + Mg2+)                                                                                                       (4) 

R =
Na

Ca+Mg
                                                                                                                                                          (5)  

 هایافته .3

 
چنین مشیمیایی و میکروبی روان آب سطحی کانال فیروزآباد مذکور بررسی گردید که نتایج حاصل از آن و ه -های فیزیکیبراساس این مطالعه، ویژگی

روان آب سطحی کانال  ارائه شده است. میانگین مقادیر فلزات سنگین 1 و 2در جداول  FAO [16]و  [15] ها با استاندارد محیط زیست ایرانمقایسه آن

 نشان داده شده است. 3جهت استفاده در آبیاری در جدول  FAOو  DOEفیروزآباد با مقادیر استاندارد محیط زیست ایران
 

: مقایسه کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد با استاندارد سازمان محیط زیست ایران در مورد استفاده مجدد 1جدول 

 (DOE)درکشاورزی

 

 FAO: مقایسه کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد با استاندارد 2جدول                                         

 استاندارد سازمان محیط زیست ایران برای کشاورزی و آبیاری میانگین واحد پارامتر

COD mg/L 58±158 211 

5BOD mg/L 21±5/51 111 

TSS mg/L 62±311 111 

pH - 145/1±64/7 5/9-6 

 NTU 51/24±7/69 51 کدورت

 - mg/L 5/36±49 کلسیم

 mg/L 22±43 111 منیزیم

 - mg/L 65/2±11 پتاسیم

TP mg/L as P 21±31 - 

 MPN/100 mL 511×22/1±511×79/1 411 های مدفوعیکلیفرم

 MPN/100 mL 611×19/1±611×9/1 1111 کل کلیفرم

 ≤No./L 1 1 تخم انگل

 میانگین تیر خرداد اردیبهشت فروردین واحد پارامتر
FAO  استاندارد  

کم تا متوسط محدودیت بدون محدودیت  محدودیت شدید 
µS/cm 1151 1221 1151 1278 59±1187 هدایت الکتریکی  711< 3111-711  ˃3111 
mg/L 557 587 648 731 75±633 کل مواد محلول  451< 2111-451  ˃2111 
mg/L 91 151 111 151 36±125 سدیم  71˂  ˃71 - 
mg/L 293 353 347 221 18±136 کلرور  141˂  351-141  ˃351 
TKN mg/L as N 148 7/6  6/4  5/8  71±42  5˂  31-5  ˃31 
mg/L 8/1 بُر  12/1  - 193/1  48/1±33/1  7/1˂  3-7/1  ˃3 
کربناتبی  mg/L 354 311 244 269 47±281  81˂  511-81  ˃511 

4/48 - درصد سدیم  4/48  9/49  5/48  3/1±48  <51 91-51  ˃91 
SAR - 12/2  14/3  62/3  65/3  9/1±3  <11 26-11  ˃26 
ESP - - - - - 13/1±29/3  15< - ˃15 

RSC - - - - - 48/0±21/2-  5/1≤ - - 

KR - - - - - 10/0±9/0  2< - - 
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 و (DOE) در مقایسه با استاندارد محیط زیست ایران : میانگین میزان فلزات سنگین روان آب سطحی کانال فیروزآباد9جدول 

FAO جهت مصارف آبیاری 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 بحث  .4

 
این مورد نتایج  در نمونه مورد مطالعه در حد استانداردهای محیط زیست ایران بوده است. در CODو  5BOD، میانگین پارامترهای 1براساس جدول

های زیرزمینی نشان داد که کاهش مواد آالینده در فصل تابستان به های سطحی شهر تهران بر خا  و آبمطالعه محوی در خصوص ارزیابی روان آب

. [17]ی استفزایش دبعلت کم بودن دبی و ورود مواد آلی از مراکز صنعتی، تجاری و مسکونی و همچنین در فصول بارندگی به علت رقت آب کانال با ا

و کدورت روان آب سطحی مورد مطالعه باالتر از محدوده مجاز برای آبیاری می باشد که به علت وجود ذرات معلق و کلوئیدی که عمدتًا  TSSمیانگین 

همکاران در رابطه با  خصوصیات و همکاران و تجریشی و  Gneccoشود. مطالعات پروین نیا و همکاران، های آبگیر و محل عبور کانال ناشی میاز حوزه

دارای  FAO. میانگین نیتروژن روان آب سطحی کانال فیروزآباد از نظر استاندارد [5،19،18]های شهری با نتایج این تحقیق مطابقت داشتفیزیکی رواناب

ای در رابطه شد که با نتایج مطالعه رزاقی خمسهها باها شهری و صنعتی به این آببه علت ورود آالینده توانمیشدید برای آبیاری است که  محدودیت

ترین پارامترهای تشخیص کیفیت آب کشاورزی است که با شوری خا  های محلول از مهمهای سطحی مطابقت داشت. نمکبررسی کیفیت روان آب

های یون پذیرند. برای نشان دادن غلظتأثیر میهای محلول در آب تدر ارتباط هستند و بر این اساس رشد گیاه، عملکرد و کیفیت محصوالت از کل نمک

. روان آب سطحی کانال فیروزآباد از نظر کل جامدات محلول و هدایت الکتریکی در محدوده [21]شودموجود در آب از هدایت الکتریکی استفاده می

 کم تا متوسط برای آبیاری قرار گرفت. 

، (Na+)ارائه شده است. سدیم 2در جدول شماره  FAOنتایج ارزیابی روان آب سطحی کانال فیروزآباد با معیارهای شاخص استاندارد 

ها باعث اختالل در عملکرد ریشه، کاهش عملکرد محصول، تغییر و بُر از عناصر مهم در آبیاری هستند. غلظت باالتر از حد مجاز این یون (Cl-)کلرور

که با مطالعه  مجاز برای آبیاری قرار داشت محدودهمیانگین غلظت کلرور و بر روان آب سطحی در [. 21]شودشکل ظاهری گیاه و حتی مرگ گیاه می

است. سدیم  SAR(، پارامتر جذب سدیم یا ESPترین شاخص تعیین میزان تأثیر آب آبیاری بر افزایش سدیم تبادلی خا )مطمئنی مطابقت داشت. قبل

 گردد. پتانسیل نفوذ آب تحت تأثیر شوری و سدیم آب آبیاریتبادلی، تمایل به پراکنش خا  داشته، باعث کاهش سرعت نفوذ آب و هوا در خا  می

ها انههای دو ظرفیتی باعث بهبود ساختمان خا  و پایداری خاکدها است. کاتیونترین کاتیون. سدیم به دلیل تأثیراتش بر روی خا ، یکی از مهماست

انال با توجه به نتایج، روان آب سطحی ک[. 22]شودهای یک ظرفیتی باعث پراکندگی ذرات خا  و از بین رفتن ساختمان آن میشود ولی کاتیونمی

( در KR)و نسبت کالیز  RSCفیروزآباد از نظر غلظت بُر، نسبت جذب سدیم در محدوده کم تا متوسط برای آبیاری و براساس معیارهای درصد سدیم، 

و  گیردقرار میC3S1) کس در محدوده)احد قابل قبول برای کشاورزی ارزیابی شد. کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد توسط دیاگرام ویلک

 باشد. تواند آب مناسبی  برای کشاورزی می

ایسه نتایج های منتقله از آب شوند. مقد منجر به شیوع بیماریتوانمیای از عوامل باکتریولوژیک، انگلی و... از دیدگاه میکروبیولوژیک، مجموعه

ت ایران برای مصارف آبیاری و کشاورزی و همچنین آزمایشات کلیفرمی و انگلی روان آب سطحی کانال فیروزآباد با استانداردهای محیط زیس

های مدفوعی بیش از استاندارد ولی و کلیفرم هاکلیفرم، بیانگر این است که روان آب سطحی از نظر کل (WHO)رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی

 [.24،25،26]های نامتعارف در آبیاری مشابهت داشتتفاده از آبدر مورد تخم انگل نماتود مطابق با استانداردها بود که با مطالعات گذشته در رابطه با اس

 FAO استاندارد سازمان محیط زیست ایران برای کشاورزی و آبیاری میانگین واحد پارامتر
 mg/L 1111/1˂ 1/1 1/1 (Asآرسنیک)

 mg/L 1±111/1 15/1 11/1 (Cdکادمیوم)

 mg/L 118/1±1125/1 1 1/1 (Crکروم)

 mg/L 19/1±116/1 1 5 (Pbسرب)

 mg/L 69/3±127/2 2 2/1 (Niنیکل)

 mg/L 11/1±124/1 1 5 (Znروی)

 mg/L 131/1±146/1 2/1 2/1 (Cuمس)
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گیری شده در روان آب سطحی کانال غلظت کلیه عناصر اندازه (،FAOبا توجه حدود مجاز غلظت عناصر سنگین)سازمان محیط زیست ایران و 

ا مطالعه نبی زاده  و همکاران، مردانی و همکاران و محوی و همکاران ( به غیر از فلز نیکل در محدوده مجاز برای آبیاری قرار دارد که ب3فیروزآباد)جدول 

 .[17،27،29]های سطحی شهر تهران در مورد عنصر مذکور مطابقت نداردآب در مورد اندازه گیری فلزات سنگین روان
 

 

 نتیجه گیری .5

 
تواند نمودار ویل کوکس قرار گرفته و می C3S1) )توان گفت که کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد در رده باتوجه به مطالب ذکر شده در باال می

ستقیم در م های فیزیکی و بهداشتی برای استفادهمنظور تأمین نیازهای آبی بخش کشاورزی باشد ولی با وجود محدویتمنبع مهم و جایگزین مطلوب به

شوند، شود. الزم است برای حفظ سالمتی کارگران مزارع و همچنین سبزیجات و محصوالتی که به صورت خام مصرف میآبیاری کشاورزی توصیه نمی

ری برای آن در ت توان مصارف گستردهها و ارزیابی اثرات بهداشتی میتصفیه و گندزدایی شود. در نهایت با پایش مستمر و نظارت دائمی کیفیت این آب

 نظر گرفت. 
 

 

 قدردانی .6

 
/م/پ است که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 47/8283و کد  1384کارشناسی ارشد در سال در مقطع  این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه

بهداشتی درمانی شهید بهشتی، در آزمایشگاه های شیمی و میکروبولوژی محیط گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت اجراشده است، 

 ازمانو سایر کارشناسان این س طرح و توسعه شرکت آب منطقه این آزمایشگاه و معاونت نویسندگان از معاونت محترم پژوهشی دانشکده، کارشناسا

 تشکر می نمایند.
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