
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 پاييزًم، سسال پىجم، شمارٌ                                                                                                                         ي َمكاران               حسيه خارا
99 

 

 44 

 44-54/ صفحات:  99 پاييسوم، سسال پنجن، شواره                                                                            هجله شيالت، دانشگاه آزاد اسالهي، واحد آزادشهر   
 

 )استان گیالن( بررسی کیفیت آب رودخانه اشمک
 

 ، 4، شعبانعلي نظامي٢، حسين مظلومي4حسين خارا*
 4مينا رهبر، 2فرشيد فالح، سيد3، محدثه احمدنژاد2پور ، سعيد قلي2اكبرزاده امير

صيؼت گيالى، سؿت،  اداسُ ول حفبظت هحيط2 ايشاى،الّيجبى، گشٍُ ؿيالت،  داًـىذُ هٌبثغ طجيؼي،ٍاحذ الّيجبى،  ،داًـگبُ آصاد اػالهي1

اسؿذ ؿيالت،  ثبؿگبُ پظٍّـگشاى جَاى داًـگبُ آصاد اػالهي،  وبسؿٌبع4، شاىاي اًضلي،ثٌذس، ّبي داخلي پشٍسي آة پظٍّـىذُ آثضي3ايشاى، 

 ٍاحذ الّيجبى، الّيجبى، ايشاى 

 11/7/99؛ تبسيخ پزيشؽ:  13/7/89تبسيخ دسيبفت: 

 چکيده

، لـت ًـبء ؿْشّبي وَچلفْبى ػجَس اص ّبي اػتبى گيالى اػت وِ پغ اص تشيي سٍدخبًِ هْن سٍدخبًِ اؿوه يىي اص

 1385دس ػاب   سيضد.  الوللي ثَجبق اص داخل پبسن هلي ثَجبق ثِ دسيبي خضس هي جبوٌبس ٍ تاللي ثب خشٍجي تبالة ثييٍ صي

. ثاشاي اياي   گشفات  گياشي لاشاس   هَسد اًاذاصُ ، ؿيويبيي ٍ هيىشٍثي خلَكيبت فيضيىيويفيت آة سٍدخبًِ اؿوه ؿبهل 

سٍؽ   گياشي فبوتَسّابي هختلاب آة طجاك     اسي ٍ اًاذاصُ ثشد ػول ًوًَِ ،فلل 4طي  ٍ دسؿذ ايؼتگبُ اًتخبة  8هٌظَس 

دسجاِ   65/17هيابًگيي دهابي آة   گاشاد،   دسجاِ ػابًتي   63/19وِ هيبًگيي دهبي َّا  طَسيِ ث.  گشفت   اػتبًذاسد كَست

  هتاش، هيابًگيي   ػابًتي  هيىشٍهَع ثاش  95/1114 الىتشيىي ، هيبًگيي ّذايتFTU49/29 گشاد، هيبًگيي وذٍست  ػبًتي

TDS ليتش، هيبًگيي  گشم دس هيلي 93/678  هؼبد TSS  75/77 ليتاش، هيابًگيي لليبتيات وال     گاشم دس  هيلاي  58/38ثشاثاش 

هيبًگيي هٌياضين   ،ليتش گشم دس هيلي 14/68هيبًگيي ولؼين  ليتش، گشم دس هيلي 25/412 ليتش، هيبًگيي ػختي ول گشم دس هيلي

ليتش، هيابًگيي   گشم دس هيلي 64/152ليتش، هيبًگيي ػَلفبت  گشم دس هيلي 45/133 ولشايذهيبًگيي  ليتش، دس گشم هيلي 44/69

 گاشم دس  هيلاي  34/9ليتش، هيابًگيي آهًَياَم    گشم دس هيلي 63/9ليتش، هيبًگيي تَتب  فؼفبت  گشم دس هيلي 98/9استَفؼفبت 

 24/7ًگيي اوؼايظى هحلاَ    ليتاش، هياب   گاشم دس  هيلاي  81/9ليتش، هيبًگيي ًيتشات  گشم دس هيلي 95/9ليتش، هيبًگيي ًيتشيت 

 499ليتش، هيابًگيي ؿاَسي    گشم دس هيلي COD 61/34 ليتش، هيبًگيي گشم دس هيلي BOD 83/9 ليتش، هيبًگيي گشم دس هيلي

 ،ليتاش  گشم دس هيلي 86/4آصاد  CO2هيبًگيي  ،ليتش گشم دس هيلي 59/5، هيبًگيي اػيذيتِ pH 75/7ليتش، هيبًگيي  گشم دس هيلي

دػات  ِ ثا ، ليتاش  هيلي 199 ػذد دس 5363فشم هيبًگيي فىب  ولي ٍ ليتش هيلي 199 ػذد دس 33541فشم ولي هيبًگيي تَتب 

 آهذ.
 

 گيالى سٍدخبًِ اؿوه، ،هيىشٍثيپبساهتشّبي ، فيضيىي، پبساهتشّبي ؿيويبييپبساهتشّبي  کلیذي:هايواژه

 

 1هقدهه

ّابي اػاتبى    تشيي سٍدخبًِ هْن سٍدخبًِ اؿوه اص

، ؿْشّبي وَچلافْبى  ػجَس اص وِ پغ اصگيالى اػت 

وٌابس ٍ تاللاي ثاب خشٍجاي تابالة      لـت ًـابء ٍ صيجب 

                                                 
 h_khara1974@yahoo.comهؼئَ  هىبتجِ:  *

الوللي ثَجبق اص داخل پبسن هلي ثَجبق ثِ دسيبي  ثيي

واؾ ٍ   سيضد. اياي سٍدخبًاِ هحال تخلياِ صُ     خضس هي

دس ثاَدُ واِ    يابد ؿاذُ  ًْشّبي وـابٍسصي ؿاْشّبي   

ّىتبس صهيي هضسٍػي دس حاَصُ   7665حذٍد  هجوَع

 ض آى لشاس داسًذ.آثشي
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سٍػتب ثب ػطح صيش وـت  11 دس ثخؾ وَچلفْبى

ٍا، پيشهَػاي، جابًىجش،    ّبي خـىِ ّىتبس ثِ ًبم 2335

ػاش،   ٍا، گشاوَ، ٌّذٍاًِ پشدُ جَثيجبسول، گشثبػذُ، گيل

ثخاؾ   دس ٍوٌبسػشثضسي، سٍدوال ٍ وتياه الّيجابى    

 وـات  سٍػتب ثاب ػاطح صياش    29 صيجبوٌبس لـت ًـبء ٍ

چليىاذاى، خابلىي، چبفَچاب،     ّبي ًبم ّىتبس ثِ 5339

هحوااَداى، جَسياابة، ًَّااذاى، جَپـاات، ػبلؼااتبى،  

ي ييسٍد، جَسؿش پاب  ًَسٍد، جيشًذُ، تَچبُ، ٍلن، خـه

، داى، صيجبوٌابس، ليَچابُ   ٍ ثبال، چبلىـت، فخشآثبد، اهيال 

ثاَرايي   ثيجبس، ػلي اػطله، وٌبسػشوَچه، ؿيشايِ، پغ

آثابد ٍ   بثلَچ، تبصُچٌبى، اطدّ ٍ چْبسهحلِ ؿيخبى، چًَِ

ّابي هختلاب    اياي ثايي پؼابة    داسد. دس جليذاى لاشاس 

ّاب   ، ؿْشي ٍ وـبٍسصي اًَاع گًَبگَى آاليٌذُسٍػتبيي

 ًوبيٌذ. سا ٍاسد سٍدخبًِ اؿوه هي

هحال  ٍدخبًِ اؿوه اص هظْش آى تاب هلات    طَ  س

ػشچـاوِ   ويلَهتش  اص 5/32 تاللي ثب دسيبي خضس( ثشاثش

لـت ًـبء  ش، اص وَچلفْبى تبويلَهت 5/6ى تب وَچلفْب

 6/11ًـبء تاب دسيابي خاضس    ويلَهتش ٍ اص لـت  53/14

هتش ٍ هؼبحت حَصُ  15-29، ػشم سٍدخبًِ ويلَهتش(

ثبؿذ. جٌغ ثؼتش سٍدخبًاِ   ويلَهتشهشثغ هي 29آثشيض آى 

سػي ثَدُ وِ دس لؼوت هلات   -هٌبطك گلي تش دس ثيؾ

طاَس  ِ ّوچٌيي دثي سٍدخبًِ اؿاوه ثا   ؿَد. اي هي هبػِ

اي   ػبصهبى آة هٌطمِ هتشهىؼت ثش ثبًيِ اػت 4هتَػط 

ويفيات  ّويي اػابع ثشسػاي    شث .(1385اػتبى گيالى، 

 ًظاش ِ ضاشٍسي ثا   1385سٍدخبًِ اؿوه دس ػاب    آة

 سػيذ.

 

 ها روش و هواد

ِ   ثؼذ اص اًتخبة ايؼاتگبُ  ثاشداسي هياضاى    ّابي ًوًَا

، ؿيويبيي ٍ هيىشٍثاي آة سٍدخبًاِ   پبساهتشّبي فيضيىي

 گيشي لاشاس  اًذاصُ هَسد 1385ه اص ثْبس تب صهؼتبى اؿو

ِ   ِ اثا  .(1ٍ ؿاىل   1 جذٍ   گشفت دس   ياي تشتيات وا

گبًااِ  ّاابي ّـاات ايؼااتگبُ  آة  اٍاػااط ّااش فلاال اص

.  گشفات  هي  داسي آة كَستثش كَست تلبدفي ًوًَِِ ث

،  فيضيىي  هختلب  اػتبًذاسد فبوتَسّبي سٍؽ   طجك  گبُ آى

ٍ  Greenbergؿذًذ     گيشي ذاصُاً  هيىشٍثي ٍ  ؿيويبيي

ايؼاتگبُ ياه    (. ثشاي ايي هٌظَس اص ّش1992 ،ّوىبساى

 ؿذ ٍ پغ اص ثجت دهبي َّا ًوًَِ آة ػتًَي گشفتِ هي

ٍ دس  ؿاذُ ثاِ آصهبيـاگبُ هٌتمال    ّبي آة  ًوًَِآة،  ٍ

، pH، ًجاااب فبوتَسّااابيي چاااَى اوؼااايظى هحلاااَ  آ

، وال هاَاد   (T.D.Sهحلاَ     ، ول هاَاد اوؼيذوشثي دي

لليبتيت ول، ّذايت الىتشيىي، (، اػيذيتِ، T.S.Sهؼلك  

وذٍست، استَفؼفبت، فؼافبت وال، ًيتشيات، ًيتاشات،     

، ػاختي وال، ولؼاين، هٌياضين،      BOD،COD، آهًَيَم

فاشم دفؼاي    ولي ٍفشم ول  ، وليػَلفبت ؿَسي، ،ولشايذ

 ؿذًذ. گيشي هي ًذاصُا اًؼبًي

 SPSSافاضاس   آهابسي اص ًاشم   ػوليابت ثشاي اًجابم  

 Excelافاضاس   سػان ًواَداس اص ًاشم    ثشايٍ  15ًؼخِ 

ػاذم  هـخق ًواَدى ٍجاَد ٍ ياب     ثشاياػتفبدُ ؿذ. 

ّبي ًشهب  اص آصهَى  داس ثشاي دادُ اختالف هؼٌي ٍجَد

( ٍ آصهااَى همبيؼااِ ANOVA  طشفااِ ٍاسياابًغ يااه

ًشهاب  اص آسهاَى   ّابي یيش  هيبًگيي تَوي ٍ ثاشاي دادُ 

( ٍ Kruskal-Walisًبپبساهتشيه وشٍػاىب  ٍالايغ    

 (Mann-Whitneyٍيتٌاي    آصهَى همبيؼِ هيبًگيي هي

 ( اػتفبدُ ؿذ.≥95/9P  دسكذ 95ثب دسكذ اطويٌبى 

 

(UTMحسة)ترترداريرودخانهاشمكهاينمونهمختصاتجغرافیاييايستگاه،ناموشماره-4جذول

 طَ  ؿشلي ػشم ؿوبلي ًبم ايؼتگبُ ؿوبسُ ايؼتگبُ

 392973 4124945 (سٍدخبًِ اؿوه ػشچـوِ  پيشهَػي 1

 392499 4126199 لَلوبى -پل جبدُ وَچلفْبى 2

 395932 4131767 پل سٍػتبي ثبال گفـِ 3

 399341 4135584 پل ؿْشلـت ًـبء 4
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 499257 4138863 پل سٍػتبي فخشآثبد 5

 499447 4143593 پل ؿْشصيجبوٌبس 6

 499379 4144927 اصتاللي تبالة ثَجبق ٍسٍدخبًِ اؿوه ثؼذ 7

 399959 4145328 دّبًِ سٍدخبًِ اؿوه 8

 
ترداريرودخانهاشمكهاينمونهموقعیتايستگاه-4شکل



 نتايج

ّبي ويفي آة سٍدخبًِ ًتبيج حبكل اص ثشسػي

 آهذُ اػت. 2اؿه دس جذٍ  

ٍ  ّب لوچٌيي هيضاى ايي پبساهتشّب دس فلّ

ّبيي داؿت وِ دس  هختلب تفبٍت ّبي ايؼتگبُ

 ِ ؿذُ اػت.تّب اسا ًتبيج آى 4ٍ  3 ّبي ٍ جذ

ٍ آصهَى طشفِ  ٍاسيبًغ يه وِ طجك آصهَى طَسيِ ث

ّبي هختلب اص ًظش هيبًگيي دهابي   لدس ثيي فلداًىي 

 ،TDS ،ّاذايت الىتشيىاي   ،واذٍست  ،دهبي آة ،َّا

TSS، اوؼاايظى  ،ًيتااشات ،فؼاافبت واال، لليبتياات واال

داس  اخااتالف هؼٌااي ؿااَسي ٍ BOD، COD ،هحلااَ 

 ّبي  . ٍلي دس ثيي فلل(95/9P  ؿذآهبسي هـبّذُ 

، هيابًگيي ػاختي وال،    pHهختلب اص ًظاش هيابًگيي   

، هيبًگيي ولؼين، هيبًگيي استَفؼفبت، هيبًگيي آهًَيَم

، هيبًگيي فىب  فشم هيبًگيي ًيتشيت، هيبًگيي تَتب  ولي

، هيابًگيي  CO2هيابًگيي  فاشم، هيابًگيي اػايذيتِ،     ولي

َ   ٍ، هيبًگيي ولشايذ هٌيضين لفبت اخاتالف  هيابًگيي ػا

 .(٣  جذٍ  (<95/9P  داس آهبسي هـبّذُ ًـذ هؼٌي

ٍاسيابًغ  ثشاػبع آصهاَى  حبلي اػت وِ  ايي دس

ّبي هختلب اص  ثيي ايؼتگبُطشفِ ٍ آصهَى داًىي  يه

آصاد ٍ ولشاياذ   CO2، ِ، اػايذيت ًظش هياضاى ػاَلفبت  

 ،(95/9P  ي هـابّذُ ؿاذ  آهابس  داس اختالف هؼٌي
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، واذٍست  ،دهابي ّاَا، دهابي آة    همذاساص ًظش  ٍلي

، ت وال يا لليبت ،TDS، TSS ،pH، ّذايت الىتشيىي

، فؼفبت ول استَفؼفبت،، هٌيضين ،ػختي ول، ولؼين

، BOD اوؼايظى هحلاَ ،   ،ًيتاشات  ،ًيتشيت، آهًَيَم

COD،  ؿاَسي  ٍفاشم   فىاب  ولاي   ،فاشم  تَتب  ولاي 

 (<95/9P  ي هـابّذُ ًـاذ  داس آهابس  اختالف هؼٌي

 .(٤  جذٍ 

4385سالرودخانهاشمكدرمیکروتيو،شیمیايييجکليتررسيفاکتورهايفیزيکينتا-٢جذول

 ضشيت 

 تغييشات
 حذالل حذاوثش

 اًحشاف 

 هؼيبس
 سديب فبوتَس هيبًگيي

 1 گشاد(  دسجِ ػبًتي ي َّادهب 63/19 29/4 13 29 88/21

 2 گشاد(  دسجِ ػبًتي ي آةدهب 65/17 85/5 19 79/25 17/33

 F.T.U) 3  وذٍست 49/29 64/23 5 59/126 49/89

62/18 1456 762 69/297 95/1114 
 ّذايت الىتشيىي

 هتش( ػبًتي  هيىشٍهَع ثش
4 

82/18 49/1936 534 61/127 93/678 TDS 5 ليتش( گشم دس  هيلي 

67/78 69/129 2 35/39 58/38 TSS 6 ليتش( گشم دس  هيلي 

 7 ليتش( گشم دس  هيلي لليبتيت ول 75/77 25/23 99/52 99/149 99/29

 8 ليتش( گشم دس  هيلي ػختي ول 25/412 27/53 324 616 92/12

 9 ليتش( گشم دس  هيلي ولؼين 14/68 98/21 27/35 89/129 94/39

 19 ليتش( گشم دس  هيلي هٌيضين 44/69 69/15 25/24 89/199 82/25

 11 ليتش( گشم دس  هيلي ولشايذ 45/133 44/21 69/193 57/299 96/16

 12 ليتش( گشم دس  هيلي ػَلفبت 64/152 51/197 99/79 59/387 44/79

 13 ليتش( گشم دس  هيلي فؼفبتاستَ 98/9 96/9 93/9 41/9 91/77

 14 ليتش( گشم دس  هيلي تَتب  فؼفبت 63/9 53/9 93/9 94/1 26/83

 15 ليتش( گشم دس  هيلي آهًَيَم 34/9 23/9 95/9 96/9 26/67

 16 ليتش( گشم دس  هيلي ًيتشيت 96/9 13/9 91/9 78/9 52/241

 17 ليتش( گشم دس  هيلي ًيتشات 81/9 42/9 23/9 49/1 45/51

 18 ليتش( گشم دس  هيلي اوؼيظى هحلَ  24/7 82/1 4 11/19 99/25

36/35 17 2 47/3 83/9 BOD 19 ليتش( گشم دس  هيلي 

48/54 82 13 86/18 61/34 COD 29 ليتش( گشم دس  هيلي 

 21 ليتش( گشم دس  هيلي ؿَسي آة 499 299 199 919 19/41

32/1 99/7 59/7 19/9 75/7 pH 22 

 23 ليتش( گشم دس  هيلي اػيذيتِ 59/5 76/1 4 8 99/32

41/32 54/7 52/3 57/1 57/4 CO2 24 ليتش( گشم دس  هيلي آصاد 

62/162 2499999 4899 91/54543 33541 
 فشم تَتب  ولي

 (ليتش هيلي 199 دس ػذد 
25 

18/113 249999 49 88/6969 5363 
 فشم فىب  ولي

 (ليتش هيلي 199 دس ػذد 
26 
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4385مختلفسالهايلآبرودخانهاشمكدرفصمیکروتي،شیمیاييوفاکتورهايفیزيکينتايجکليتررسي-3جذول

 P F سديب فبوتَس ثْبس تبثؼتبى پبييض صهؼتبى هيبًگيي 

999/

9 
494/351 63/19 63/14 d 25/18 bc 63/19 bc 99/26 a 

  ي َّادهب

 گشاد(  دسجِ ػبًتي
1 

999/

9 
355/161 65/17 88/11 25/12 75/21 73/24 

  ي آةدهب

 گشاد(  دسجِ ػبًتي
2 

994/

9 
511/5 49/29 28/9 bd 66/39 abc 25/23 bd 49/45 abc وذٍست  F.T.U) 3 

999/

9 
979/19 95/

1114 

63/1223 a

d 

13/982 b

c 

94/924 b

c 

99/1339

ad 

 ّذايت الىتشيىي

 هتش( ػبًتي  هيىشٍهَع ثش
4 

999/

9 
755/19 93/678 73/824 d 

38/687 a

bc 

99/699 a

bc 

99/699 ab

c 
TDS 5 ليتش( گشم دس  هيلي 

995/

9 
252/5 58/38 18/8 ad 38/59 abc 

95/42 abc

d 
83/52 abc TSS 6 ليتش( شم دسگ  هيلي 

991/

9 
 7 گشم دس ليتش( لليبتيت ول  هيلي 38/99 99/62 59/83 13/66 75/77 815/6

968/

9 
 8 گشم دس ليتش( ػختي ول  هيلي 25/496 99/419 99/413 75/419 25/412 984/9

312/

1 
 9 ليتش( گشم دس  هيلي ولؼين 99/68 69/66 72/58 15/79 14/68 299/9

551/

9 
 19 ليتش( گشم دس  هيلي هٌيضين 38/69 75/62 77/64 88/53 44/69 715/9

189/

9 
 11 ليتش( گشم دس  هيلي ولشايذ 59/127 98/122 95/149 38/142 45/133 749/1

863/

9 
 12 ليتش( گشم دس  هيلي ػَلفبت 44/138 67/133 81/173 63/164 64/152 247/9

874/

9 
فؼفبت  هي 97/9 97/9 99/9 99/9 98/9 23/9  13 گشم دس ليتش( لياسَت

999/

9 
27/192 63/9 22/9 cd 15/9 cd 94/1 ab 11/1 ab 

  تَتب  فؼفبت

 ليتش( گشم دس  هيلي
14 

126/

9 
 15 ليتش( گشم دس  هيلي آهًَيَم 59/9 31/9 31/9 24/9 34/9 978/2

411/

9 
 16 ليتش( گشم دس  هيلي ًيتشيت 95/9 93/9 92/9 12/9 95/9 992/9

999/

9 
265/199 81/9 58/9 d 28/9 c 18/1 ab 29/1 ab 17 ليتش( گشم دس  هيلي ًيتشات 

999/ 298/58 24/7 14/9 cd 69/8 cd 99/6 ab 23/5 ab  َ18  اوؼيظى هحل 
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 ليتش( گشم دس  هيلي 9

992/

9 
594/6 83/9 25/13 bd 13/8 abc 

25/19 abc

d 
69/7 abc BOD 19 ليتش( گشم دس  هيلي 

999/

9 
83/77 61/34 13/64 d 46/31 c 59/22 ab 38/29 ab COD 29 ليتش( گشم دس  هيلي 

999/

9 
434/26 499 499cd 289cd 579b 739a 21 گشم دس ليتش( ؿَسي آة  هيلي 

152/

9 
992/1 75/7 79/7 72/7 89/7 78/7 pH 22 

423/

9 
 23 ليتش( گشم دس  هيلي اػيذيتِ 99/5 99/5 25/6 75/5 59/5 966/9

468/

9 
871/9 86/4 96/5 59/5 49/4 46/4 CO2  24 گشم دس ليتش(  هيليآصاد 

619/

9 
692/9 33541 41663 29759 51999 29759 

 فشم تَتب  ولي

 (ليتش هيلي 199 دس ػذد 
25 

368/

9 
995/1 5363 6738 4513 7575 2628 

 فشم فىب  ولي

 (ليتش هيلي 199 دس ػذد 
26 
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 گيری نتيجه بحث و

سٍدخبًِ اؿوه دس طي هؼيش خَد اص ػشچـوِ 

جولِ  ثيشپزيشي اص ػَاهل هختلب اصأدليل ت تب هلت ثِ

ٍيظُ وَدّبي ؿيويبيي(، ِ پؼبة هضاسع وـبٍسصي  ث

ّبي ؿْشي ٍ  ّبي اًؼبًي ٍ داهي، فبضالة فبضالة

ويفيت  ًظششخي اص سٍدّبي فشػي ثِ آى اص اتلب  ث

گشدد. دس ايي ثيي تغييشات  آة دچبس تغييشاتي هي

سٍي  ًضٍالت جَي ثشدليل وبّؾ يب افضايؾ  فللي ثِ

وِ  طَسيِ گزاسًذ. ث هي ؿذت ٍ ضؼب ايي تغييشات اثش

دهبي آة سٍدخبًِ اؿوه تبثؼي اص دهبي َّا ثَدُ وِ 

ًوبيذ.  هي تغييش ّب لثِ تٌبػت تغييش فل خَد ًيض

 ّبي لسولي دهبي آة سٍدخبًِ اؿوه دس فلطَِ ث

گيشي  تش اص دهبي َّا اًذاصُ ض ٍ صهؼتبى ونييثْبس، پب

وِ دس فلل تبثؼتبى ايي ٍضؼيت  دس حبليؿذ، 

اي دس تجبدالت حشاستي  ثشػىغ ثَد، وِ چٌيي پذيذُ

حب  ثجت دهبي  ثبؿذ. ثِ ّش ثيي آة ٍ َّا طجيؼي هي

دسجِ  65/17گشاد ثشاي َّا ٍ  دسجِ ػبًتي 63/19

وٌٌذُ ؿشايط  گشاد ثشاي آة سٍدخبًِ اؿوه ثيبى ػبًتي

ٍدخبًِ اص اي اػت. صيشا ايي س يه سٍدخبًِ جلگِ

اي جشيبى  جلگِ ػشچـوِ تب هلت دس يه هؼيش وبهالً

وِ ثِ ًَثِ خَد ػبيش ؿشايط فيضيىي ٍ ؿيويبيي  داسد

دّذ. اص طشفي ٍجَد اختالف  هي لشاس ثيشأت آة سا تحت

دهبي َّا ٍ آة  ًظشاص  ّب لداس آهبسي ثيي فل هؼٌي

چْبسفللي دس توبم هؼيش  وٌٌذُ ٍجَد اللين وبهالً ثيبى

 ثبؿذ. ًِ اؿوه هيسٍدخب

 دس FTU 49/29 هؼبد  هيبًگيي ػبالًِ وذٍست

ثَدى هيضاى گل آلَدگي ٍ  سٍدخبًِ اؿوه ثيبى اص ثبال

وِ ايي هيضاى  طَسيِ ػَاهل وذسوٌٌذُ داسد، ث ػبيش

 سٍدخبًِ ٍاسدُ ثِ تبالة اًضلي 19ًؼجت ثِ هيبًگيي 

 ثيجشٍد، وب، ثىٌذُ، لٌبدي، لْلِ  سٍدخبًِ پيشثبصاس، سهضبى

سٍدثبس، ًشگؼتبى،  دسٍيـبى، گبص ًَخبلِ، ٌّذخبلِ، ػيبُ

-هشیه چَهثمب ، ولؼش، ؿيجبى، اػپٌذ، چىٍَس،

( FTU 9/18ػش ٍ وبًب  هبدس(   خبلىبيي، ثْوجش، ؿيلِ

طجك  ثبؿذ. ثش هي تش ( ثيؾ1385 ًظبهي ٍ ّوىبساى، 

( FTU25 ػَتب  اػتبًذاسد هيٌِ

 http://www.revisor.leg.state.mn.us/arule) 

 همذاس وذٍست سٍدخبًِ اؿوه ثبالتش اص حذ اػتبًذاسد

ثبؿذ. دس اػتبًذاسد تخليِ  هي A2ػويت هضهي والع 

ّبي ػطحي دس ايشاى هيضاى حذ هجبص  پؼبة ثِ آة

 تؼشيب ؿذُ اػت  دفتش FTU59 ّب  وذٍست پؼبة

جلغ ػبصهبى حفبظت هحيط صيؼت حمَلي ٍ اهَس ه

ثَدى هيضاى وذٍست دس  (. الجتِ ثبال1379ايشاى، 

 پل سٍػتبي ثبالگفـِ( اص فلل تبثؼتبى ٍ  3ايؼتگبُ 

 تاللي ثَجبق ٍ سٍدخبًِ اؿوه( اص اص  ثؼذ 7ايؼتگبُ 

آلَد اص طشف  دليل ٍسٍد آة گل ثِ فلل پبييض

 ثبؿذ. اص ّبي فشػي ثِ سٍدخبًِ اؿوه هي سٍدخبًِ

دليل  فلل ثْبس ثِ ثَدى هيضاى وذٍست دس شفي ثبالط

افضايؾ حجن آة ٍسٍدي اص ػَي ؿبليضاسّبي اطشاف 

اي ؿشٍع  ّب وبس ؿخن صدى چٌذهشحلِ آى اػت وِ دس

تبثؼتبى وبّؾ يبفت ٍ  ؿذُ ثَد. ػپغ ايي سًٍذ دس

دليل ٍسٍد صّبة هضاسع ثشًج  فلل پبييض ثِ دس دٍثبسُ

ًْبيت  داؿتِ، ٍلي دس ًبؿي اص ثبسًذگي افضايؾ ًؼجي

سػيذ. هـبّذُ  تشيي حذ خَد دس صهؼتبى ثِ پبييي

تَاى ثِ  سا هي ّب لثيي فل آهبسي دس داس اختالف هؼٌي

ّبي  ثيي ايؼتگبُ . اهب دسفَق ًؼجت دادداليل 

ًجَد وِ  داس ّب هؼٌي ثشداسي دس هجوَع اختالف ًوًَِ

 دليل جشيبى آة سٍدخبًِ اؿوه ثبؿذ.ِ تَاًذ ث هي

ى ّذايت الىتشيىي آة سٍدخبًِ اؿوه هيضا

تش اص  هتش( ون ػبًتي هيىشٍهَع ثش 95/1114 

 8/1369ّبي ٍسٍدي ثِ تبالة اًضلي   سٍدخبًِ

( 1385هتش(  ًظبهي ٍ ّوىبساى،  ػبًتي هيىشٍهَع ثش

ّب ٍ  وِ ايي هَضَع اگشچِ تبثغ آًيَى گيشي ؿذ اًذاصُ

داسد.  تشي ٍلي ًيبص ثِ ثشسػي ثيؾ ،ثبؿذ ّب هي وبتيَى

كَست همذاس ّذايت الىتشيىي سٍدخبًِ  دس ّش

http://www.revisor.leg.state.mn.us/arule
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ػَتب  ايبلت هيٌِ A4تش اص حذ اػتبًذاسد والع  ثيؾ

هتش(  ػبًتي هيىشٍهَع ثش1999آهشيىب  

 http://www.revisor.leg.state.mn.us/aruleٍ ) 

 هيىشٍهَع ثش 1999 وويؼيَى هحيط صيؼت اسٍپب 

 هتش( اػت ػبًتي

 http://ec.europa.eu/environment/index_en.htmدس .) 

ثْبس ٍ صهؼتبى  ّبي فللهختلب ًيض  ّبي لثيي فل

تشيي  تبثؼتبى ٍ پبييض داساي ثيؾ ّبي فللًؼجت ثِ 

وِ ٍجَد اختالف  ًحَيِ ّذايت الىتشيىي ثَدًذ، ث

ضَع اػت. ضوي وٌٌذُ ايي هَ داس آهبسي ًيض ثيبى هؼٌي

 ،ّب اگشچِ تغييشات هتٌَع ثَد ثيي ايؼتگبُ وِ دس ايي

 ًجَد. داس ٍلي هؼٌي

 ول هَاد جبهذ هحلَ ( آة  TDSهيبًگيي 

ليتش ثَد  گشم دس هيلي 93/678 سٍدخبًِ اؿوه ثشاثش

ّبي ٍسٍدي ثِ  سٍدخبًِ وِ ًؼجت ثِ هيبًگيي آى دس

ٍ ليتش(  ًظبهي  گشم دس هيلي 24/532اًضلي  تبالة 

ثبؿذ. ثشاػبع اػتبًذاسد  هي تش ( ثيؾ1385ّوىبساى، 
1EPA ُّبي  آهشيىب ايي فبوتَس دس ليؼت آاليٌذ

  2داس الَيتیيش

 ي ثشاي آى تؼشيب ًـذُ اػت لشاس داسد وِ حذ هجبص

 www.epa.gov/waterscience/criteria/wqctable/index.html )

، يضپبي ّبي فللاص  تش ايي فبوتَس دس فلل صهؼتبى ثيؾ

ّبي هختلب اگشچِ  ثْبس ٍ تبثؼتبى ثَد. دس ثيي ايؼتگبُ

توبهي  ثْبس ٍ تبثؼتبى ايي فبوتَس دس ّبي فللدس 

ّب ثبثت ثَدُ اػت، ٍلي دس فلل پبييض ٍ  ايؼتگبُ

سًٍذي  6ػوت ايؼتگبُ  ثِ 1صهؼتبى اص ايؼتگبُ 

وبّـي داؿتِ وِ پغ اص ٍسٍد آة سٍدخبًِ فشػي 

ًبگْبى  7دس ايؼتگبُ صيجبوٌبس ثِ سٍدخبًِ اؿوه 

داس  جَد اختالف هؼٌيٍطَسولي ِ يبثذ. ث افضايؾ هي

                                                 
1- US Environmental Protection Agency 

2- Non Priority Pollutants 

داس دس ثيي   َد اختالف هؼٌيًجٍ  ّب لآهبسي دس ثيي فل

 لِ ّؼتٌذ.أييذوٌٌذُ ّويي هؼأّب ًيض ت ايؼتگبُ

 ول هَاد جبهذ هؼلك( آّة  TSSهيبًگيي ػبالًِ 

دػت آهذ ِ ليتش ث گشم دس هيلي 58/38سٍدخبًِ اؿوه 

ّبي ٍاسدُ ثِ تبالة  يضاى آى ًؼجت ثِ سٍدخبًِوِ ه

ليتش(  ًظبهي ٍ ّوىبساى،  گشم دس هيلي 34/86اًضلي  

تَجِ ثِ اػتبًذاسد وويؼيَى  ثبؿذ. ثب هي تش ( ون1385

 ليتش(  گشم دس هيلي 25هحيط صيؼت اسٍپب  
 http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm) 

 حذ اػتبًذاسد سٍدخبًِ اؿوه ثيؾ اص TSSهيضاى 

 TDS ّوبًٌذ TSSثشاي  EPAثبؿذ. طجك اػتبًذاسد  هي

ت ؼيهجبصي تؼشيب ًـذُ اػت ٍ دس ل حذ

  .داسد داس لشاس الَيتّبي یيش آاليٌذُ

 www.epa.gov/waterscience/criteria/wqctable/index.html) 

دس ايشاى  ّبي ػطحي تبًذاسد تخليِ پؼبة ثِ آةدس اػ

تؼشيب ؿذُ اػت  49ّب  پؼبة TSSهيضاى حذ هجبص 

حمَلي ٍ اهَس هجلغ ػبصهبى حفبظت هحيط   دفتش

هختلب ًيض  ّبي لفل(. دس ثيي 1379صيؼت ايشاى، 

ػوت صهؼتبى سًٍذي وبّـي  اص ثْبس ثِ TSSهيضاى 

يذ ثَد ؿذ داؿتِ وِ ايي وبّؾ دس فلل صهؼتبى ثؼيبس

 داس هؼٌي ّب لفل ّب دس ثيي ٍ ثِ ّويي خبطش تفبٍت

تَاًذ  دس فلل ثْبس هي TSSثَدًذ. ثبال ثَدى هيضاى 

ّبي وـت ثشًج ثبؿذ. ٍلي تغييشات  ًبؿي اص فؼبليت

ثَدُ ٍ ثب گبًِ ًبهٌظن ٍ ون  ّبي ّـت دس ايؼتگبُ

 ذ.ذاؿتًٌ داس هؼٌي  اختالفيىذيگش 

 75/77ؿوه  هيضاى لليبتيت ول آة سٍدخبًِ ا

ّبي ٍاسدُ ثِ  همبيؼِ ثب سٍدخبًِ ليتش( دس گشم دس هيلي

ليتش(  ًظبهي ٍ  گشم دس هيلي 9/51تبالة اًضلي  

تَاًذ  هي ثَد وِ احتوبالً تش ( ثيؾ1385ّوىبساى، 

ّبي  گشفتي تَػط صّبة ثيش لشاسأت دليل تحت ثِ

وِ ايي هيضاى دس آیبص فلل  طَسيِ ث ،وـبٍسصي ثبؿذ

بس( وِ حجن ثباليي اص وَدّبي ؿيويبيي وـبٍسصي  ثْ

http://www.revisor.leg.state.mn.us/arule
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
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تش ثَد ٍ ػپغ دس فلل  ثيؾ ،گشدًذ هلشف هي

فلل پبييض  گبُ دس حذي وبّؾ داؿت. آى تبثؼتبى تب

صهبى ثب اتوبم فلل صساػي ثشًج ٍ آیبص ثبسًذگي  ّن

وبّؾ  دٍثبسُتذسيج دس فلل صهؼتبى ِ ؿذُ ٍ ث تش ثيؾ

 ثباليت داس آهبسي ٍضؼ وشد. ٍجَد اختالف هؼٌي پيذا

ّبي هختلب، اگشچِ  ًوبيذ. دس ثيي ايؼتگبُ سا ثبثت هي

ٍلي  ،ؿَد هٌظوي ديذُ ًوي ًٍذس ّب لثيي فل دس

ػوت هلت سٍدخبًِ اؿوه  طَسولي اص ػشچـوِ ثِِ ث

كَست ايي  سًٍذ وٌذ افضايـي هـبّذُ ؿذ وِ دس ّش

ثشاي  EPAًجَدًذ. طجك اػتبًذاسد  داس ّب هؼٌي تفبٍت

صي تؼشيب ًـذُ اػت ٍ دس لؼيت لليبتيت ول حذ هجب

 داس لشاس داسد الَيتّبي یيش آاليٌذُ

 www.epa.gov/waterscience/criteria/wqctable/index.html) 

هيبًگيي ػختي ول آة سٍدخبًِ اؿوه 

همبيؼِ ثب آة  ليتش( دس گشم دس هيلي 25/412 

گشم  هيلي 24/299ّبي ٍاسدُ ثِ تبالة اًضلي   سٍدخبًِ

ثَد وِ  تش ( ثيؾ1385هي ٍ ّوىبساى، ليتش(  ًظب دس

ّب ٍ  ثَدى هيضاى آًيَى ًبؿي اص ثبالتش خَد احتوبالً

 ّبي لثبؿذ. ٍلي دس فل ّبي ايي سٍدخبًِ هي وبتيَى

 وِ ًجَد طَسيِ ثبثت ثَد، ث هختلب ايي فبوتَس تمشيجبً

ًوبيذ.  ييذ هيأآهبسي ايي ًظشيِ سا ت داس اختالف هؼٌي

ب داساي تغييشات ّبي هختل ّوچٌيي ايؼتگبُ

داس  وِ ًجَد تفبٍت هؼٌي ًبهٌظن ثَدًذ ًبهحؼَع ٍ

ثشاي  تَاى دس ّويي ساػتب تَجيِ ًوَد. آهبسي سا هي

حذ هجبصي تؼشيب  EPAػختي ول دس اػتبًذاسد 

ّبي  وِ دس لؼيت آاليٌذُ ضوي ايي ،ًـذُ اػت

 داسد  لشاس داس الَيتیيش

www.epa.gov/waterscience/criteria/wqctable/index.htmlv).) 

 14/68سٍدخبًِ اؿوه  ولؼين دس هيضاى ػٌلش

وِ دس  حبلي گيشي ؿذ، دس ليتش اًذاصُ گشم دس هيلي

 48/29ّبي ٍاسدُ ثِ تبالة اًضلي ايي ػٌلش  سٍدخبًِ

ليتش گضاسؽ ؿذُ اػت  ًظبهي ٍ  گشم دس هيلي

(. دس اػتبًذاسد تخليِ پؼبة ثِ 1385ّوىبساى، 

يضاى حذ هجبص ولؼين ّبي ػطحي دس ايشاى ه آة

 گشم دس ليتش تؼشيب ؿذُ اػت  دفتش هيلي 75ّب  پؼبة

حمَلي ٍ اهَس هجلغ ػبصهبى حفبظت هحيط صيؼت 

 ّب صيبد هختلب ًيض تفبٍت ّبي لفل (. دس1379ايشاى، 

 ًظشآهبسي اص  داس اختالف هؼٌي وِ ًجَد طَسيِ ث ،ًجَد

ييذ أايي هَضَع سا ت ّب لهيضاى ولؼين دس ثيي فل

گبًِ ًيض تغييشات ًبهٌظن  ّبي ّـت ايؼتگبُ وٌذ. دس هي

آهبسي ثَد. ثشاي ولؼين دس  داس ٍ ثذٍى اختالف هؼٌي

ؿذُ حذ هجبصي  ّبي اػتبًذاسد روش يه اص ليؼت ّيچ

 تؼشيب ًـذُ اػت.

 44/69سٍدخبًِ اؿوه   ػٌلش هٌيضين دس

تش اص  ولؼين ثيؾ ليتش( ّوبًٌذ ػٌلش گشم دس هيلي

گشم  هيلي 83/54بالة اًضلي ثَد  سٍدّبي ٍاسدُ ثِ ت

(. دس اػتبًذاسد 1385ليتش(  ًظبهي ٍ ّوىبساى،  دس

ّبي ػطحي دس ايشاى هيضاى حذ  تخليِ پؼبة ثِ آة

گشم دس ليتش تؼشيب  هيلي 199ّب  هجبص هٌيضين پؼبة

حمَلي ٍ اهَس هجلغ ػبصهبى  ؿذُ اػت  دفتش

 ّب ل(. دس ثيي فل1379يط صيؼت ايشاى، حفبظت هح

ّب  وِ تفبٍت تَجِ ثِ ايي ّبي هختلب ثب ؼتگبٍُ اي

 آهبسي ًيض ًظش تَجِ ًجَدًذ، اص يىٌَاخت ٍ لبثل

دػت ًيبهذ. ثشاي هٌيضين ّوبًٌذ ِ داس ث هؼٌياختالف 

 اػتبًذساد ثيبى ًـذُ اػت. ًظشولؼين حذ هجبصي اص 

 45/133هيضاى ولشايذ دس سٍدخبًِ اؿوه 

 بيؼِ ثبدػت آهذ وِ دس همِ ليتش ث گشم دس هيلي

(  ًظبهي 11/186ّبي ٍاسدُ ثِ تبالة اًضلي   سٍدخبًِ

ّب  اػت. ّوچٌيي همذاس آى تش ( ون1385ٍ ّوىبساى، 

 تش  ون

 اص اػتبًذاسد وويؼيَى هحيط صيؼت اسٍپب والع 

A1  ٍA2  299 ثبؿذ  ليتش( هي گشم دس هيلي 

 http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm). 

ّبي ػطحي دس ايشاى  خليِ پؼبة ثِ آةدس اػتبًذاسد ت

گشم دس ليتش  هيلي 699ّب  هيضاى حذ هجبص ولشايذ پؼبة
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حمَلي ٍ اهَس هجلغ  تؼشيب ؿذُ اػت  دفتش

ثيي  (. دس1379ػبصهبى حفبظت هحيط صيؼت ايشاى، 

ػوت صهؼتبى  هختلب اگشچِ اص ثْبس ثِ ّبي لفل

ٍلي هيضاى آى  ،همذاس ولشايذ يه سًٍذ افضايـي داؿت

 داس وِ ًجَد اختالف هؼٌي طَسيِ تَجِ ًجَد، ث لبثل

ثبؿذ. دس همبثل  ييذوٌٌذُ ايي هَضَع هيأآهبسي ت

تَجِ  ّبي هختلب لبثل تفبٍت دس هيضاى ولشايذ ايؼتگبُ

 ثَدًذ. داس ّب هؼٌي وِ تفبٍت ًحَي ثَد، ثِ

 64/152سٍدخبًِ اؿوه   هيبًگيي ػَلفبت دس

 ٍاسدُ ثِ ليتش( ًؼجت ثِ سٍدّبي  گشم دس هيلي

ليتش(  ًظبهي ٍ  گشم دس هيلي 98/92تبالة اًضلي  

اص اػتبًذاسد  پب ٍليثَد تش ( ثيؾ1385ّوىبساى، 

 A1  ٍA2   259وويؼيَى هحيط صيؼت اسٍپب والع 

  ثَدتش  ليتش( پبييي گشم دس هيلي
 http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm) . 

وه دس هيضاى تغييشات ػَلفبت سٍدخبًِ اؿ

هختلب ًبهحؼَع ٍ ًبهٌظن ثَدًذ.  ّبي للف

داس آهبسي ايي هَضَع  اختالف هؼٌي وِ ًجَد طَسيِ ث

دٌّذُ آى اػت وِ تغييش فلل  وٌذ ٍ ًـبى ييذ هيأت سا

تَجْي دس هيضاى ػَلفبت سٍدخبًِ اؿوه  لبثل ثيشأت

 1ّبي هختلب اص ايؼتگبُ  ًذاسد. دس همبثل دس ايؼتگبُ

تذسيج افضايؾ ِ ضاى ػَلفبت ثهي 8ػوت ايؼتگبُ  ثِ

سًٍذ  8ٍ  7بي ّ وِ دس ايؼتگبُ طَسيِ ث ،يبفت هي

ؿذيذ ثَد وِ ًبؿي  ثؼيبس ّب لكؼَدي دس توبهي فل

ّبي خبًگي، ؿْشي ٍ وـبٍسصي اص  اص ٍسٍد پؼبة

ثبؿذ. ضوي  صيجبوٌبس هي ٍيظُ ؿْشِ ؿْشّبي اطشاف ٍ ث

آهبسي دس  داس ّبي هؼٌي اختالف وِ ٍجَد ايي

ييذوٌٌذُ ايي أػَلفبت ت ًظشگبًِ اص  ّبي ّـتُ ايؼتگب

 ثبؿذ. ًطشيِ هي

سٍدخبًِ  هيضات استَفؼفبت ٍ فؼفبت ول دس

ليتش( دس  گشم دس هيلي 63/9ٍ  98/9تشتيت  اؿوه  ثِ

تشتيت  ثِّبي ٍاسدُ ثِ تبالة اًضلي   سٍدخبًِ همبيؼِ ثب

ليتش(  ًظبهي ٍ ّوىبساى،  گشم دس هيلي 32/9ٍ  94/9

خبطش هلشف  تالف ثِخثَد وِ ايي ا تش ( ثيؾ1385

حَضِ آثشيض سٍدخبًِ اؿوه  وَدّبي فؼفبتِ دس صيبد

وِ توبهي  ثبؿذ. ضوي ايي دليل ٍجَد هضاسع ثشًج هي ثِ

حَضِ آثشيض طَ  هؼيش سٍدخبًِ اؿوه دس هٌطمِ 

سا  داؿتِ وِ اص ػشچـوِ تب هلت آى اي لشاس جلگِ

طجك  ثشاًذ. ّوچٌيي  ثشگشفتِ ؿبليضاسّبي ثشًج دس

 ي ٍ ثبياػبع پبساهتشّبي ؿيويب والػِ ويفي آة ثش

 8والػِ  سٍدخبًِ اؿوه دس ،ول تَجِ ثِ هيضاى فؼفش

 ّبي لثيي فل (. دس1379گيشد  اػوبػيلي،  هي لشاس

اي ثب ّن تَجِ لبثل استَفؼفبت تفبٍت همبديشهختلب 

ايي ًيض آهبسي  داس اختالف هؼٌيًذاؿتٌذ ٍ ػذم ٍجَد 

وٌذ. اهب سًٍذ ًبهحؼَع افضايؾ  ذ هيييأت هَضَع سا

ػوت پبييض ٍ ػپغ وبّؾ دٍثبسُ آى دس  آى اص ثْبس ثِ

فؼفبت ول  همبديشؿَد. ٍلي  هي هـبّذُصهؼتبى 

وِ هيضاى آى  طَسيِ ؿذيذ ثَد، ث ثؼيبسداساي اختالف 

 ّبي لتش اص فل ثْبس ٍ تبثؼتبى ثؼيبس ثيؾ ّبي لدس فل

ع ًبؿي اص هلشف پبييض ٍ صهؼتبى ثَد. دليل ايي هَضَ

ّبي وـبٍسصي ثْبس ٍ  فلل وَدّبي ؿيويبيي دس

تبثؼتبى دس ؿبليضاسّبي حَضِ آثشيض سٍدخبًِ اؿوه 

فؼفبت  ًظش آهبسي اص داس اختالف هؼٌي ثبؿذ. ٍجَد هي

همبديش فؼفبت ول لِ اػت. أييذوٌٌذُ ايي هؼأول ًيض ت

 ّبي لٍيظُ دس فلِ ّبي هختلب، ث دس ايؼتگبُ

ػوت  ثِ 1تبثؼتبى اص ايؼتگبُ وـبٍسصي ثْبس ٍ 

ػپغ دس  ٍ  پل ؿْشلـت ًـبء( افضايؾ 4ايؼتگبُ 

 پل سٍػتبي فخشآثبد( لذسي وبّؾ  5ايؼتگبُ 

دليل ثبال  ثِ 6تب  5يبثذ، ٍلي دس فبكلِ ثيي ايؼتگبُ  هي

ثَدى ػطح صيشوـت ثشًج دس اطشاف سٍدخبًِ ٍ ٍسٍد 

سًٍذ  6آة سٍدخبًِ فشػي صيجبوٌبس دس ايؼتگبُ 

هـبّذُ ؿذ. همذاس فؼفبت ول دس ًْبيت ايـي افض

دليل پذيذُ خَدپباليي  ػوت هلت سٍدخبًِ ثِ ثِ

ّبي  هجوَع تفبٍت . ٍلي دسيبفتوبّؾ  دٍثبسُ
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ثشداسي ؿذيذ ًجَدُ،  ّبي ًوًَِ ايؼتگبُ هَجَد دس

آهبسي ايي هَضَع  داس اختالف هؼٌي وِ ًجَد طَسيِ ث

ثيي  وٌذ. هيضاى فؼفبت ول ًيض دس هي ييذأسا ت

وِ  طَسيِ ّب فشق داؿتِ ٍ تبثؼي اص فلل ثَد. ث ايؼتگبُ

ّبي  وـبٍسصي ثْبس ٍ تبثؼتبى دس ايؼتگبُ ّبي لدس فل

 ّبي لثَد ٍ دس فل تش دػت همذاس آى ثيؾ پبييي

حذي  یيشوـبٍسصي پبييض ٍ صهؼتبى ًبهٌظن ٍ تب

آهبسي فؼفبت  داس اختالف هؼٌيًجَد وِ  يىٌَاخت ثَد

 ييذأت گبًِ ايي هَضَع سا ّـت ّبي ايؼتگبُ ول دس

ثشاي تشويجبت فؼفشُ  EPAثٌذي  ًوبيذ. دس تمؼين هي

، ٍلي دس اػتبًذاسد ي تؼشيب ًـذُ اػتحذ هجبص

ّبي ػطحي دس ايشاى هيضاى حذ  تخليِ پؼبة ثِ آة

گشم دس ليتش تؼشيب  هيلي 19ّب  هجبص فؼفبت پؼبة

حمَلي ٍ اهَس هجلغ ػبصهبى  ؿذُ اػت  دفتش

(. ثب تَجِ ثِ 1379صيؼت ايشاى،  حفبظت هحيط

هيضاى ول فؼفش سٍدخبًِ اؿوه، ايي سٍدخبًِ اص تَاى 

دليل  ليل فؼفش ٍاسدُ اص هضاسع ثشًج ثِثباليي دس تم

 .ثشخَسداس اػتجشيبى هٌبػت آة 

هيبًگيي آهًَيَم، ًيتشيت ٍ ًيتشات دس سٍدخبًِ 

گشم دس  هيلي 81/9ٍ  96/9، 34/9تشتيت  اؿوه ثِ

وِ دس سٍدّبي ٍاسدُ ثِ  حبلي گيشي ؿذ، دس ليتش اًذاصُ

گشم  هيلي 22/5ٍ  94/9، 61/9تشتيت  تبالة اًضلي ثِ

طجك  (. ثش1385ليتش ثَد  ًظبهي ٍ ّوىبساى،  دس

والػِ ويفي آة ثشاػبع پبسهتشّبي ؿيويبيي 

هيضاى آهًَيَم، ًيتشيت  تَجِ ثِ ( ثب1379 اػوبػيلي، 

تَجِ  وچٌيي ثبگيشد. ّ هي لشاس 6والػِ  ٍ ًيتشات دس

 هيضاى آهًَيَم ٍ ثشاػبع اًذيىغ ػبپشٍثي دس ثِ

آلَدگي صيبد( آلفبهضٍػبپشٍة  ثب صسد(    IIIوالع

 گيشد. ثشاي آهًَيَم ٍ ًيتشات دس اػتبًذاسد  هي لشاس

EPAٍُلي دس لؼيت  اػت، حذ هجبصي تؼشيب ًـذ

 داس لشاس داسد الَيتّبي یيش آاليٌذُ
 www.epa.gov/waterscience/criteria/wqctable/index.html.)  

ّبي ػطحي دس ايشاى  دس اػتبًذاسد تخليِ پؼبة ثِ آة

ّب  ، ًيتشيت ٍ ًيتشاًت پؼبةًَيَمهيضاى حذ هجبص آه

گشم دس ليتش تؼشيب ؿذُ  هيلي 59ٍ  19، 5/2تشتيت  ثِ

حمَلي ٍ اهَس هجلغ ػبصهبى حفبظت  ت  دفتشاػ

هيضاى فبوتَسّب  (. ثب تَجِ ث1379ِهحيط صيؼت ايشاى، 

دس سٍدخبًِ اؿوه، ايي سٍدخبًِ اص تَاى خَثي دس 

وبّؾ ايي ػٌبكش داسد. دس ايي ثيي فبوتَسّبي 

وَدّبي ؿيويبيي ٍ  ثيشأت هختلب ًيتشٍطى تحت

اى ًيتشيت وِ هيض طَسيِ ، ثداؿت اليٌذُ لشاس ثبسّبي

سٍدخبًِ اؿوه دس همبيؼِ ثب آهًَيَم ٍ ًيتشات دس 

وِ  ثَد تش همبثل سٍدّبي ٍاسدُ ثِ تبالة اًضلي ثيؾ

ون سٍدخبًِ اؿوه داسد. دس ثيي آلَدگي  ًـبى اص ثبس

 آهًَيَم اص ثْبسهمبديش هختلب ًيض اگشچِ  ّبي لفل

ًبؿي  ػوت صهؼتبى سًٍذي وبّـي داؿت وِ خَد ثِ

ّب  ٍلي ايي تفبٍت ،ـبٍسصي اػتثيش فلل وأاص ت

داس آهبسي  وِ ًجَد اختالف هؼٌي ًحَيِ ًبچيض ثَدًذ. ث

ثبؿذ. ٍضؼيت آهًَيَم دس  هي ييذوٌٌذُ ايي هَضَعأت

ثَد. ضوي  ّب لّبي هختلب ّن ؿجيِ فل ايؼتگبُ

ّبي  ٍ ايؼتگبُ ّب وِ تغيشات ًيتشيت دس فلل ايي

اص ثْبس  ثبؿذ. هيضاى ًيتشات هختلب ّوبًٌذ آهًَيَم هي

ػوت صهؼتبى وبّؾ ؿذيذي داؿت وِ ايي پذيذُ  ثِ

تبثؼي اص هلشف وَدّبي ؿيويبيي اصتِ دس فلل ثْبس 

آهبسي  داس وِ ٍجَد اختالف هؼٌي ثبؿذ. ضوي ايي هي

ًوبيذ. اهب دس  ايي پذيذُ سا تَجيِ هي ّب لدس ثيي فل

ّب ًبچيض ٍ ًبهٌظن ثَدُ،  ّب تفبٍت ثيي ايؼتگبُ

 ًجَدًذ. داس آهبسي ّن هؼٌي شًظوِ اص  طَسيِ ث

سٍدخبًِ  اوؼيظى هحلَ ، هيضاى آى دس ًظشاص 

تش اص سٍدّبي  ليتش( ون گشم دس هيلي 24/7اؿوه  

ليتش( ثَد  گشم دس هيلي 85/8ٍاسدُ ثِ تبالة اًضلي  

ًبؿي اص ػَاهل  . ايي اهش(1385 ًظبهي ٍ ّوىبساى، 

هختلفي هثل ػشػت جشيبى آة، دثي آة، پَؿؾ 

ػشچـوِ سٍدخبًِ، ؿيت سٍدخبًِ، ثبسّبي گيبّي، 

ثبؿذ. ايي  هي ...ٍ یيشآلي ٍاسدُ ثِ سٍدخبًِ ٍآلي 

ػَتب  حذالل  هيضاى اوؼيظى ثشاػبع اػتبًذاسدّبي هيٌِ

http://www.epa.gov/waterscience/criteria/wqctable/index.html
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( A2ليتش(  والع  گشم دس هيلي 7سٍصاًِ 

 http://www.revisor.leg.state.mn.us/arule ٍ )

( AA  ٍAّبي  والعليتش(   گشم دس هيلي 5/7طاپي  

 http://www.env.go.jp/en/water/wq/wp.html )

طجك  ثبؿذ. ثش لجَ  هي ّبي جبسي لبثل شاي آةث

 سٍدخبًِ اؿوه دس ،اًذوغ ػبپشٍثي اوؼيظى هحلَ 

  ػجض( آلي هتَػط( ٍ ثتبهضٍػبپشٍة  ثبس IIِ والػ

(. دس اػتبًذاسد تخليِ 1379داؿت  اػوبػيلي،  لشاس

ّبي ػطحي دس ايشاى هيضاى حذ هجبص  پؼبة ثِ آة

گشم دس ليتش  هيلي 2الل ّب حذ اوؼيظى هحلَ  پؼبة

حمَلي ٍ اهَس هجلغ  تؼشيب ؿذُ اػت  دفتش

ي (. ثشا1379ػبصهبى حفبظت هحيط صيؼت ايشاى، 

حذ هجبصي  EPAاوؼيظى هحلَ  دس اػتبًذاسد 

ّبي  وِ دس لؼيت آاليٌذُ تؼشيب ًـذُ اػت، ضوي ايي

 داسد لشاس داس الَيتیيش

 www.epa.gov/waterscience/criteria/wqctable/index .)

تَجِ  هختلب ثب ّبي لدس ّش كَست هيضاى آى دس فل

اثطِ افضايؾ دهب س وِ ثب طَسيِ ثِ تغييشات دهبيي ثَد، ث

آهبسي دس  داس اختالف هؼٌي ػىغ داؿت ٍ ٍجَد

ثبؿذ. ٍلي دس  ايي ًىتِ هي ثيبًگشهختلب ًيض  ّبي لفل

وِ  طَسيِ ث ،ّب ًبچيض ثَد ّب تفبٍت ثيي ايؼتگبُ

آهبسي( ًيض  داس اختالف هؼٌي ّبي آهبسي  ًجَد آصهَى

 .ًوبيذ ييذ هيأايي هَضَع سا ت

( ٍ  اوؼيظى هَسد ًيبص ثيَلَطيه BODهيضاى 

COD  ًِاوؼيظى هَسد ًيبص ؿيويبيي( دس سٍدخب 

ليتش  گشم دس هيلي 61/34ٍ  86/9تشتيت  اؿوه ثِ

سٍدّبي ٍاسدُ ثِ تبالة  وِ دس حبلي دػت آهذ، دسِ ث

 گشم دس هيلي 46/8ٍ  35/8تيت شت اًضلي ايي فبوتَس ثِ

( 1385ليتش گضاسؽ ؿذُ اػت  ًظبهي ٍ ّوىبساى، 

ثبؿٌذ.  بي آاليٌذُ ٍاسدُ هيوِ ايي تفبٍت ًبؿي اص ثبسّ

والع  سٍدخبًِ اؿوه دس BODكَست هيضاى  ّش دس

E   ليتش( ٍ وبسثشي  گشم دس هيلي 19اػتبًذاسد طاپي

 داسد ٍ حفبظت هحيط صيؼت لشاس 3كٌؼتي دسجِ 

 http://www.env.go.jp/en/water/wq/wp.html) .

  BODهيضاى ثشاػبع اًذوغ ػبپشٍثي ثبتَجِ ثِ

آلي دس حذ   ثبس II-IIIوالع  سٍدخبًِ اؿوه دس

 داسد لشاس  صسد( لجَ ( ٍ آلفبهضٍػبپشٍة یيشلبثل

(. دس اػتبًذاسد تخليِ پؼبة ثِ 1379 اػوبػيلي، 

ٍ  BOD5ّبي ػطحي دس ايشاى هيضاى حذ هجبص  آة

COD شم دس ليتش گ هيلي 69ٍ  39تشتيت  ّب ثِ پؼبة

حمَلي ٍ اهَس هجلغ  تؼشيب ؿذُ اػت  دفتش

(. هيضاى 1379ػبصهبى حفبظت هحيط صيؼت ايشاى، 

BOD تَجْي  ّبي لبثل هختلب تفبٍت ّبي لدس فل

داس آهبسي ّن  وِ ٍجَد اختالف هؼٌي طَسيِ داؿت ث

ّبي هختلب  ًوبيٌذ. دس ايؼتگبُ هي ييذأايي هَضَع سا ت

ّبيي ديذُ  بٍتهختلب تف يّب لاگشچِ دس فل

وِ  ًحَيِ ث ،تَجِ ًجَدًذ ؿَد، ٍلي دس هجوَع لبثل هي

ّن دس  CODًجَدًذ. هيضاى  داس آهبسي ّن هؼٌي ًظشاص 

ػوت  تَجِ ثَدُ ٍ اص ثْبس ثِ هختلب لبثل ّبي لفل

وِ دس  طَسيِ ث ،تَجِ داؿت صهؼتبى سًٍذ افضايـي لبثل

آهبسي  ًظشؿذت افضايؾ يبفت ٍ اص  فلل صهؼتبى ثِ

ّب  داس ثَد. ٍلي دس ثيي ايؼتگبُ ّب هؼٌي اختالف ّن

 ًظشوِ اص  طَسيِ ّب ًبهحؼَع ٍ ًبهٌظن ثَد، ث تفبٍت

 ًجَدًذ. داس آهبسي ّن هؼٌي

 گشم دس 49/9هيبًگيي ؿَسي سٍدخبًِ اؿوه 

دػت آهذ وِ دس همبيؼِ ثب ؿَسي سٍدّبي ِ ليتش ث

ليتش( لذسي  گشم دس 44/9ٍاسدُ ثِ تبالة اًضلي  

(. دس ّش 1385ثبؿذ  ًظبهي ٍ ّوىبساى،  هي تش ثيؾ

وٌٌذُ آى اػت وِ آة  كَست ايي هيضاى ؿَسي ثيبى

داسد.  ّبي ؿيشيي لشاس سٍدخبًِ اؿوه دس صهشُ آة

ّبي هختلب  ٍ ايؼتگبُ ّب لاگشچِ دس ثيي فل

ثيي  خلَف دسِ ؿَد  ث ّبيي ّن ديذُ هي تفبٍت

ب ّايي تفبٍتهجوَع  ٍلي دس ،ثَد( داس هؼٌي ّب لفل

 ثبؿذ.  لبثل ایوبم هي

http://www.revisor.leg.state.mn.us/arule
http://www.env.go.jp/en/water/wq/wp.html
http://www.env.go.jp/en/water/wq/wp.html
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 دػت آهذ، دسِ ث 75/7سٍدخبًِ اؿوه  pHهيضاى 

گضاسؽ  91/8 وِ دس سٍدّبي ٍاسدُ ثِ تبالة اًضلي حبلي

(. ثشاػبع اػتبًذاسد 1385ؿذُ اػت  ًظبهي ٍ ّوىبساى، 

( ٍ http://www.revisor.leg.state.mn.us/aruleػَتب   هيٌِ

 (،http://www.env.go.jp/en/water/wq/wp.htmlطاپي  

ّب لشاسگيشد.  تَاًذ دس توبهي والػِ سٍدخبًِ اؿوه هي

سٍدخبًِ اؿوه دس حذ  pHدس ّش كَست همذاس 

اػبع وِ ثش يطَسِ ، ث(1379اػتبًذاسد ثَد  اػوبػيلي، 

( ًيض EPA  9-5/6داس  ّبي یيشالَيت ليؼت آاليٌذُ

  ثبؿذ همذاس آى دس حذ هجبص هي

 www.epa.gov/waterscience/criteria/wqctable/index .)

ّبي ػطحي دس ايشاى  دس اػتبًذاسد تخليِ پؼبة ثِ آة

تؼشيب ؿذُ  5/6-5/8ثشاثش  pHهيضاى حذ هجبص 

ػبصهبى حفبظت حمَلي ٍ اهَس هجلغ  اػت  دفتش

دس  . تفبٍت ايي فبوتَس(1379ط صيؼت ايشاى، هحي

ّبي هختلب ون ثَد. ًجَد  ٍ ايؼتگبُ ّب لثيي فل

وٌٌذُ ايي هَضَع ييذأآهبسي ّن ت داس اختالف هؼٌي

 اػت.

 گشم دس هيلي 59/5هيضاى اػيذيتِ سٍدخبًِ اؿوه  

تش اص سٍدّبي ٍاسدُ ثِ تبالة اًضلي  ليتش( لذسي ثيؾ

 pHّوبًٌذ  ٍ دػت آهذِ ليتش( ث گشم دس هيلي 47/5 

آهبسي  ًظشّب ًبچيض ٍ اص  هختلب تفبٍت ّبي لفل دس

يش ٍ ًبهٌظن ّب هتغ ثيي ايؼتگبُ ثَد. ٍلي دس داس یيشهؼٌي

آهبسي ّن ايي  داس وِ ٍجَد اختالف هؼٌي طَسيِ ث ،ثَد

 ًوبيذ. ييذ هيأت هَضَع سا

 57/4آصاد سٍدخبًِ اؿوه   CO2هيبًگيي 

تش اص آة سٍدّبي ٍاسدُ ثِ  ليتش( ثيؾ م دسگش هيلي

ليتش( ثَد. دليل ايي  گشم دس هيلي 19/1تبالة اًضلي  

ّبي  تغييشات ّوبًٌذ فبوتَس اوؼيظى ثؼتگي ثِ ٍيظگي

ّب ًبچيض ٍ  ّن تفبٍت ّب لسٍدخبًِ داسد. دس ثيي فل

ّب  وِ دس ثيي ايؼتگبُ حبلي داس ثَد. دس یيشهؼٌي

 ثَد. اسد تش ٍ هؼٌي ثيؾ ّب تفبٍت

فشم دس  فشم آة ٍ فىب  ولي هيضاى تَتب  ولي

ػذد دس  5363ٍ  33541تشتيت  سٍدخبًِ اؿوه ثِ

وِ دس سٍدّبي ٍاسدُ ثِ  حبلي ثَد، دس ليتش هيلي 199

 ػذد دس 22866ٍ  147845تشتيت  تبالة اًضلي ثِ

اًذ  ًظبهي ٍ ّوىبساى،  ليتش گضاسؽ ؿذُ هيلي 199

ثشاػبع اػتبًذاسد  ثٌبثشايي ايي سٍدخبًِ(. 1385

 لشاس A2 ،Bd2  ٍB2ّبي  ػَتب دس والع هيٌِ

 .(http://www.revisor.leg.state.mn.us/arule  گيشًذ هي

 ،اػتبًذاسد وويؼيَى هحيط صيؼت اسٍپبثش اػبع 

 199 ػذد دس 5999تَاًذ تب  هيفشم  تَتب  ولي

 199ػذد دس  2999فشم دفؼي  ليتش ٍ ولي ليهي

 ليتش ثبؿذ هيلي

 http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm).  ثب

 IIفشم، سٍدخبًِ اؿوه دس والع  تَجِ ثِ هيضاى ولي

گيشد  ػبپشٍثي  ػجض( لشاس هي -ٍ ثب دسجِ 

(. دس اػتبًذاسد تخليِ پؼبة ثِ 1379 اػوبػيلي، 

فشم  ى هيضاى حذ هجبص ول وليّبي ػطحي دس ايشا آة

ليتش تؼشيب ؿذُ  هيلي 199ػذد دس  1999ّب  پؼبة

حمَلي ٍ اهَس هجلغ ػبصهبى حفبظت  اػت  دفتش

(. ػلت ايي تفبٍت فبحؾ 1379هحيط صيؼت ايشاى، 

حجن ثبالي ثبسّبي آاليٌذُ ثِ  تَاى ًبؿي اص سا هي

 حَضِ آثشيض سٍدّبي ٍاسدُ ثِ تبالة اًضلي داًؼت. دس

تَتب   ًظشّبي هختلب ًيض اگشچِ اص  ٍ ايؼتگبُ بّ لفل

ّبي هـَْدي  فشم تفبٍت فشم آة ٍ فىب  ولي ولي

ًجَدًذ. الجتِ الصم ثِ  داس هجوَع هؼٌي ٍلي دس ،ديذُ ؿذ

 فشم دس اػت وِ افضايؾ ًبگْبًي تَتب  ولي روش

فلل  اص 2اص فلل تبثؼتبى ٍ ايؼتگبُ  7ايؼتگبُ 

اص  6شم دس ايؼتگبُ ف فىب  ولي طَس صهؼتبى ٍ ّويي

فلل تبثؼتبى، دس  اص 7ٍ  2ّبي  فلل ثْبس، دس ايؼتگبُ

 2ٍ  1ّبي  اص فلل پبييض ٍ ايؼتگبُ 8ٍ  4ّبي  ايؼتگبُ

اي ثبسّبي آاليٌذُ  اص فلل صهؼتبى ًبؿي اص ٍسٍد ًمطِ

 .ثبؿذ هي

http://www.revisor.leg.state.mn.us/arule
http://www.env.go.jp/en/water/wq/wp.html
http://www.revisor.leg.state.mn.us/arule
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بم گشفتِ جّبي اً هجوَع ثب تَجِ ثِ ثشسػي دس

گي ويفيت آة سٍدخبًِ اؿوه دس ٍضؼيت آلَد

داسد وِ الصم اػت توْيذات  ػوت صيبد لشاس هتَػط ثِ

آلَدگي ٍاسدُ ثِ ايي  جْت وبّؾ ثبس جذي دس

سٍدخبًِ دس ًظش گشفتِ ؿَد. دس ايي ساػتب وبّؾ 

هلشف وَدّبي ؿيويبيي ٍ ػوَم وـبٍسصي ثِ ّوشاُ 

، ؿْشي ٍ ّبي سٍػتبيي جلَگيشي اص ٍسٍد فبضالة

 گشدد. كٌؼتي پيـٌْبد هي

 

 دانيتشکر و قدر

هحيط  وبسؿٌبػبى هحتشم دفتش ول ٍ هذيش اص

 صيؼت دسيبيي ػبصهبى حفبظت هحيط صيؼت ايشاى ٍ

وبسؿٌبػبى هحتشم ادساُ ول حفبظت هحيط صيؼت 

يبسي ًوَدًذ،  يي پظٍّؾاجشاي ا دس سا گيالى وِ هب

 .ًوبيين ػپبػگضاسي هي
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Abstract
4
 

The Oshmak River is one of the most important rivers in Gilan province that passes from 

Kochesfehan, Lashtenesha and Zibakenar and joins the International Wetland of Boojagh, and 

then flows into the Caspian Sea through theNational Park of Boojagh. Parameters of Physical, 

Chemical and Microbial of Oshmak River were measured from spring 2006- winter 2007. For 

this purpose, according to standard methods, Water parameters were measured from 6 selected 

stations seasonally. According to the results, mean of Air Temperature was 19.63 oC, mean of 

Water Temperature was 65.17 oC, mean of Turbidity was 29.40 FTU, mean of Conductivity was 

1114.95 micromus/cm, mean of TDS was 678.03 mg/l, mean of TSS was 38.58 mg/l, mean of 

Total Alkalinity was 77.75 mg/l, mean of Total Hardness was 412.25 mg/l, mean of Ca+2 was 

68.14 mg/l, mean of Mg+2 was 60.44 mg/l, mean of Cl- was 133.45 mg/l, mean of So4
-2 was 

152.64 mg/l, mean of Po4 was 0.08 mg/l, mean of Total Phosphate was 0.63 mg/l, mean of NH4 

was 0.34 mg/l, mean of No2 was 0.05 mg/l, mean of No3 was 0.81 mg/l, mean of Dissolve 

Oxygen was 7.24 mg/l, mean of BOD was 9.83 mg/l, mean of COD was 34.61 mg/l, mean of 

Salinity was 490 mg/l, mean of pH was 7.75, mean of Acidity was 5.50 mg/l, mean of Free Co2 

was 4.48 mg/l, mean of Total Coliform was 33541 no/100 ml/l and mean of Fecal Coliform was 

5363 no/100 ml/l. 

 

Keywords: Chemical Parameters; Physical Parameters, Microbial Parameters; Oshmak River; 

Guilan 
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