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  در استان خوزستان  86-87خشكساليپايش كمي و كيفي رودخانه گرگر در 

  

  نادر حسيني زارع

  مهناز سبزكوهي، پري براتي گندمكارنغمه سعادتي، پريوش موبد، 

  

  

  چكيده

وپـس  گرگر يكي از شاخه هاي رودخانه كارون است كه درابتداي شهر شوشتر ودر محل بندميزان ازآن جداشـده   رودخانه     

كارون بزرگ را تشكيل  مي دهـد  ، كيلومتري مجددا در محل بندقير با پيوستن به شاخه هاي شطيط ودز  78از طي مسافت 

بهره برداري از اين رودخانه در حال حاضر توسعه قابل توجهي يافتـه كـه ايـن امـر بـه همـراه افـزايش آلودگيهـاي ناشـي از          .

پسابها وفاضالبها به اين رودخانه موجبات افزايش غلظت آالينده هـا را فـراهم آورده   كاربريهاي استقرار يافته در حوضه وتخليه 

كـه البتـه در   (تابسـتان  احداث حوضچه هاي پرورش ماهي در حاشيه گرگر به همراه كشاورزي وباالخص كشت بـرنج در  .است

زه آبهـاي كشـاورزي وهمچنـين     ،تخليه پساب حوضچه هاي پرورش ماهيو به تبع آنها  )ممنوع است شرايط خشكسالي فعلي

نشانه هاي اين آلـودگي  . شرايط آلودگي اين شاخه از كارون را مهيا نموده است، تخليه فاضالب وكشتارگاه شوشتر به رودخانه 

ها در طعم و بوي نامطبوع آبي كه مصرف كنندگان گزارش داده اند و همچنـين نتـايج آزمايشـاتي كـه بـاال رفـتن بـار آلـي ،         

نشان  ي بيولوژيكينتايج آزمايش ها .نمود پيدا كرده است دهند ، را نشان مي و موجودات بيولوژيكي ول و معلق جامدات محل

امـا متاسـفانه در تيـر    . از كلروفيسه ها بودOocyctacea  داده است كه جمعيت غالب درارديبهشت ماه سال جاري گونه هاي 

. رشد بي رويه اي داشته اند كه بسيار هشدار دهنـده اسـت  )آبي-جلبكها ي سبز گونه هاي آبهاي آلوده از(ماه اسيالتوريا وانابنا 

ديگـر  . وچنانكه كنترل در ورود فاضالب ها وپسابها صورت نپذيرد مي توانـد مشـكالت آتـي بيشـتري را در پـي داشـته باشـد       

 ، كـل  DO  ،BOD  ،CODپارامترهاي مبين وضعيت كيفي و آلودگي رودخانه نظير ميـزان امـالح و نمكهـاي محلـول آب ،     

  .كليفرم و فكال كليفرم ها در اين مطالعه مورد بررسي واقع گرديدند 

  

  رودخانه گرگر ، خشكسالي ، پايش كمي و كيفي ، حوضچه پرورش ماهي ، آلودگي ، وضعيت بيولوژيكي:كلمات كليدي
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   مقدمه

ر به طور عـام و در اسـتان خوزسـتان بطـور     در كشو)  86-87سال آبي ( اري جبا توجه به مشكالت بسياري كه خشكسالي 

و همچنين آالينده هـاي   خاص ايجاد نموده است نياز به بررسي و تجزيه و تحليل آمار و اطالعات كمي و كيفي منابع آب جاري

و  پديـده خشكسـالي بـر اثـر تكـرار     . حياتي به نظر مي رسـد  ، در راستاي مديريت و بهره وري بهينه از منابع آب  ورودي به آن

و از جملـه در   مداومت به ويژگي خاص كشور ما و از جمله استان خوزستان تبديل گرديد ، و باعث شـده  كـه در برخـي سـالها    

كاهش بـيش از پنجـاه   .  وارد شود استان خوزستان و باالخص به به علت وقوع آن آسيب هاي فراوان به كشور  سال آبي جاري 

گاههاي شاخص مورد اندازه گيري در حوضه هاي آبريـز اسـتان خوزسـتان در سـال     در صد بارندگي و جريانات سطحي در ايست

لذا ضروري است كه اين مساله را . نشان مي دهد كه كشور ما در معرض پديده خشكسالي مستمر مي باشد  86-87آبي جاري 

شـيرين بـه عنـوان يكـي از مهمتـرين       ژه آبهاي از آنجا كه حفظ منابع آب ، بوي .به صورت يك امر راهبردي مورد توجه قرار داد 

لـذا حفاظـت از رودخانـه گرگـر كـه يكـي از شـاخه هـاي         . عوامل در حفظ سالمت ، پيشرفت اقتصادي و صنعتي جوامع است 

از . رودخانه كارون و منبع تامين آب براي مصارف خانگي ،شرب ، كشاورزي و آبزي پروري مي باشد حائز اهميت بسزايي اسـت  

در . پايش مستمر و آگاهي همه جانبـه از تغييـرات كيفـي آنهـا مـي باشـد       ، ام در مديريت حفاظت از منابع آب اين رو اولين گ

كه از باالدست تا پايين دست آن گسـترش يافتـه   ( سالهاي اخير اجراي طرح هاي توسعه آبزي پروري در حاشيه رودخانه گرگر 

ها بصورت مستقيم و بدون هيچ تصفيه اي به رودخانه گرگر افزايش موجب شده است تا پساب هاي تخليه شده از اين واحد) اند

در شـرايط   رودخانـه گرگـر  واز جملـه   در اين پژوهش با هدف آگاهي از كيفيـت منـابع آب جـاري در اسـتان خوزسـتان      . يابد 

،  DO   ،BODنظير اقدام به بررسي تغييرات پارامتر هاي فيزيكوشيميايي و سايرپارامترهاي مورد سنجش  ،  خشكسالي جاري

COD    و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از اندازه گيري هاي ميداني و آزمايشگاهي و برنامه پايش هاي كمي و كيفي بعمـل آمـده 

آالينده هاي اثر گذار بر كيفيـت   منابعشناسايي و معرفي عمده  .و در مقايسه با سال قبل گرديد  86-87در شرايط خشكسالي 

ر بازه هاي مختلف مطالعاتي  و همچنين در راستاي اهداف سياست ها و برنامـه هـاي مـديريت ، كنتـرل و     درودخانه گرگر  آب 

    . از اهداف كليدي اين تحقيق بوده است برنامه ريزي منابع آب و آالينده ها باالخص در شرايط حساس كم آبي و خشكسالي 

  

  :مواد و روشها 

ماهيانه ، فصلي و روزانه از روند تغييرات كيفي منابع آب در ايسـتگاههاي پـايش   انجام مطالعات ميداني و آزمايشگاهي بطور

تامين آب مـورد نيـاز اعـم از    كه خود از شاخه هاي مهم رودخانه كارون محسوب مي گردد و بلحاظ  گرگركيفي مسير رودخانه 

-86ره آماري و از جمله سال هـاي آبـي   در  طي دو ، از اهميت بسزايي برخوردار بودهآبزي پروري و باالخص شرب ، كشاورزي 

ايستگاههاي مطالعـاتي شـامل رودخانـه گرگـر در محـل بنـد ميـزان         .روش و متدولوژي مورد بررسي بوده است  86-87و  85

پرورش ماهي مسير رودخانه بوده اسـت    درخزينه، گرگر سيد حسن، گرگر بندقير و تعدادي از حوضچه هاي –گرگر  –شوشتر 

  .ارائه گرديده استنقشه شماره يك در  و موقعيت آنها
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  موقعيت ايستگاه هاي مورد مطالعه 1نقشه 

 نتايج وبحث

  بررسي وضعيت كمي وكيفي رودخانه گرگر

   وضعيت كمي رودخانه

ل جاري وماههاي مشابه سال قبـل انـدازه گيـري ودر    وضعيت دبي رودخانه درايستگاههاي گرگرشوشتر وگرگر ولي آباد درسا    

  .ارائه گرديده است ) 1(جدول شماره 

نكته قابل توجه در اين جدول اين است كه كاهش دبي رودخانه گرگر در ايستگاههاي مـورد انـدازه گيـري شوشـتر و ولـي آبـاد       

  .نسبت به ماههاي مشابه سال قبل بيش از پنجاه درصد قابل مشاهده است 

  

  قبل و در مقايسه با ماههاي مشابه سال  86-87كمي رودخانه گرگر در شش ماهه دوم خشكسالي  ضعيتو)1(ل شمارهجدو

    
  گرگر شوشتر

  متر مكعب در ثانيه-دبي

  گرگر ولي آباد

  متر مكعب در ثانيه-دبي

  49/4  3/7  حداقل  1386سال 

 شاخه شطيط
 شاخه گرگر

 كارون

 شوشتر -بند ميزان

  گرگر درخزينه

 د حسنسي-گرگر

حوضچه ھاي 
 پرورش ماھي

 گرگر بندقير
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  93/9  2/20  متوسط

  17  113  حداكثر

  1387سال 

  21/2  78/5  حداقل

  5/5  44/9  متوسط

  8/11  7/18  حداكثر

  نتايج پايش كيفي رودخانه گرگر

  87در تابستان  گرگربررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي و امالح محلول رودخانه 

از ايسـتگاههاي  )  پارامترهـاي برجـا  (كـه درصـحرا   DO ،دمـا ، TDS،شوري، EC، pHپارامترهاي كيفي شامل آماري وضعيت    

مورد اندازه گيري واقع شـد ، در جـدول شـماره     87در تابستان  گرگر وهمچنين از برخي پسĤبهاي پرورش ماهي مسير رودخانه

كيلومتري  78مضافا اينكه نمودار شماره يك روند تغييرات هدايت الكتريكي رودخانه گرگر در طي مسير . ارائه گرديده است) 2(

  .نشان مي دهد 87در تابستان  رودخانه را

  

  87-86رودخانه گرگر خشكسالي ) آزمايش هاي برجا(نتايج پايش كيفي پارامترهاي صحرايي ) 2(اره جدول شم

   EC TDS DO pH Sal Temp 

  گرگر شوشتر

  23  3/0  1/8  5/7  650  972  حداقل

  3/25  83/0  2/8  6/8  1117  1733  متوسط

  1/26  3/1  4/8  1/10  1583  2480  حداكثر

  گرگر درخزينه

  5/22  1  9/7  1/5  1450  2300  حداقل

  9/26  3/1  2/8  45/6  1673  2626  متوسط

  30  7/1  7/8  9/7  2100  3280  حداكثر

  گرگر سيد حسن

  3/21  8/2  8  53/6  3320  5180  حداقل

  1/27  96/2  06/8  04/7  3533  5656  متوسط

  31  1/3  2/8  7/7  3690  6180  حداكثر

  گرگر ولي آباد

  18  7/2  7  1/6  3180  4970  حداقل

  66/23  96/2  5/7  6/6  3513  5476  متوسط

  30  2/3  9/7  5/7  3760  5830  حداكثر

  گرگر بندقير

  3/23  1/3  7/7  6/8  3690  5760  حداقل

  29  26/3  1/8  24/9  4011  6266  متوسط

  7/32  4/3  47/8  71/9  4480  7000  حداكثر

  پرورش ماهي

  21  7/7  6/7  45/4  8530  13230  حداقل

  1/25  43/9  72/7  4/5  10246  15976  متوسط

  5/27  4/12  9/7  16/7  13120  20500  حداكثر
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حداقل متوسط حداكثر
  

  87-86نمودار تغييرات هدايت الكتريكي در مسير  رودخانه گرگر خشكسالي ) 1(شكل شماره 

  

غلظـت امـالح    ، 86-87شماره يك ارائه شده نشان مي دهد كه در شرايط خشكسالي جاري  شكلو   2شماره  جدول

ابتداي اتصال به شـاخه هـاي شـطيط ودز    (باالدست در شوشتر تا پائين دست ودر محل بندقير محلول وشوري رودخانه گرگر از 

به عبارتي اختالف هـدايت الكتريكـي درابتـداي شـاخه     . ، روند افزايش قابل چشمگيري را نشان مي دهد) وتشكيل كارون بزرگ

ن افـزايش همـانطور كـه گفتـه شـد حاصـل       وايـن ميـزا  .واحد ميكرو موس مـي باشـد     4533بطور متوسط گرگر تا انتهاي آن 

كه البته بـا توجـه    .مي باشد...فعاليتهاي توليدي وكاربريهاي مجاور رودخانه گرگر از جمله كارگاههاي پرورش ماهي ،كشاورزي  و

ورش به منع شديد كشت در شرايط خشكسالي جاري اين افزايش امالح و شوري رودخانه عمدتا ناشي از فعاليت كارگاههـاي پـر  

 .ماهي مجاور رودخانه بوده است

  

  بررسي وضعيت بيولوژيكي رودخانه گرگر

پرورش ماهي و زه آبهاي زمينهاي كشاورزي اطراف وساير منابع آالينده ورودي ،مـواد  رودخانه گرگر به علت تخليه حوضچه هاي 

ـ . غذايي زيادي وارد رودخانه مي نمايد  .ه وايسـتگاه ولـي آبـاد شـده اسـت     همين موضوع باعث رشد شديد جلبكها دراين رودخان

امـا متاسـفانه در تيـر مـاه اسـيالتوريا      . از كلروفيسه ها بودOocyctacea  جمعيت غالب درارديبهشت ماه سال جاري گونه هاي 

وچنانكـه كنتـرل   . رشد بي رويه اي داشته اند كه بسيار هشدار دهنده است)آبي-گونه هاي آبهاي آلوده از جلبكها ي سبز(وانابنا 

  .ر ورود فاضالب ها وپسابها صورت نپذيرد مي تواند مشكالت آتي بيشتري را در پي داشته باشدد

  

  ،كل كليفرم ها وفكال كليفرم هاDO،BOD،CODبررسي وضعيت پارامترهاي 

ايش ودرمقايسه با ماههاي مشـابه سـال قبـل در ايسـتگاههاي پـ      87خالصه نتايج اندازه گيري پارامترهاي فوق الذكر در سال    

 .ارائه گرديده است )4(كيفي ورودي و خروجي رودخانه گرگر تهيه ودرجدول شماره 
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  .نشان مي دهد 87نتايج اندازه گيري عوامل بيولوژيكي وجلبكي را در سال )3(جدول شماره 

 توضيحات

 نمونه برداري ميلي ليتر 1000تعداد در 
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 تاريخ

 محل 

شكوفايي 

دينوبريون 

 مشاهده گرديد

0 0 0 71 167 0 595 476 214 1000 2262 24/2/87  
-كارون 

 بندمبزان

كلروفيسه ها از 

فراواني وتنوع 

بااليي 

. برخورداربودند 

گونه هاي 

Oocystacea 

جمعيت غالب 

 .بودند

0 0 12 19 467 0 12 93 43693 61618 45654 28/2/87  
ولي  گرگر

 آباد

جمعيت غالب 

سيانوفيسه ها 

اسيالتوريا وآنابنا 

 بود

0 0 0 0 370 0 247 247 249781 120822 126000 4/4/87 
گرگر ولي 

 آباد

  

  86-87نتايج پايش كيفي رودخانه گرگردر سال )4(جدول شماره 

  فكال كليفرم  كل كليفرم  DO  BOD  COD  پارامتر  يستگاها  سال

  86سال 

  گرگر شوشتر

  15000  110000  16  3.1  9.24  حداكثر

  7788  35000  15  2.52  7.9  متوسط

  2000  2800  12  1.28  6.5  حداقل

گرگر ولي 

  آباد

  12000  46000  31  3.98  8  حداكثر

  6867  21233  30  3.41  6.52  متوسط

  4300  8400  28  2.7  4.65  حداقل
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  87سال 

  گرگر شوشتر

  15000  110000  16  2.9  8.6  حداكثر

  7788  40588  14  2.31  7.12  متوسط

  2000  2800  10  1.31  5.86  حداقل

گرگر ولي 

  آباد

  15000  110000  56  4.26  8.77  حداكثر

  2680  26800  41  3.32  7.77  متوسط

  910  1500  27  2.85  6.1  حداقل

سي و رتغييرات پارامترهاي فوق الذكر در رودخانه گرگر بشرح زير مورد بر)  4( ول شماره با توجه به جد

  .تجزيه و تحليل واقع مي شود 

  

  )ابتداي رودخانه(در ايستگاه گرگر شوشتر )  DO( تغييرات اكسيژن محلول 

ماهـه اول   ششدر  مقادير پارامترهاي آماري حداكثر، متوسط و حداقل اكسيژن محلول مورد اندازه گيري   

ميلي گرم در ليتر بوده است  86/5،  12/7،  6/8در ابتداي شاخه گرگر واقع در شوشتر بترتيب برابر 87سال 

ميلي گرم در ليتر اندازه گيري  5/6،  2/7،  14/9همين مقادير آماري بترتيب  86و در ماههاي مشابه سال 

در ايستگاه شوشتر قابل مشاهده است اما  86سال  نسبت به 87گرديد ، لذا كاهش اكسيژن محلول در سال 

ميلي گرم درليتر توصيه شده  5الي  4نتايج حاصله در مجموع در محدوده استاندارد و قابل قبول كه حداقل 

  . است مي باشد 

 الزم به ذكر است كه عالوه بر آالينده هاي ورودي اثر گذار بر اكسيژن محلول رودخانه ها ، عواملي نظير زمان

غلظت امالح و فشار گازها از جمله پارامترهاي اثر گـذار بـر انحـالل     ، و ساعات نمونه برداري ، دماي محيط

  . اكسيژن محلول در آب مي باشند 

  

  )انتهاي رودخانه(حلول در ايستگاه گرگر ولي آباد  تغييرات اكسيژن م

قبـل از اتصـال بـه    ( پارامترهاي آماري حداكثر ، متوسط ، حداقل اكسيژن محلول رودخانه گرگر واقـع در ايسـتگاه ولـي آبـاد       

بـوده   87ماهـه اول سـال    شـش ميلي گرم در ليتـر در   1/6و  77/7،  77/8بترتيب برابر ) شطيط و دز و تشكيل كارون بزرگ 

ميلي گـرم در ليتـر    65/4و  52/6،  8بترتيب برابر  86قل پارامتر فوق در سال است ، همچنين مقادير حداكثر ، متوسط و حدا

همانطور كه مالحظه مي شود مقادير پارامترهـاي آمـاري محاسـبه شـده بـراي اكسـيژن محلـول در انتهـاي         . را نشان مي دهد 

افـزايش   86هم نسـبت بـه سـال    بيشتر است و ) گرگر در شوشتر ( رودخانه گرگر در سال جاري هم نسبت به ايستگاه ورودي 

نشان مي دهد اين خود حكايت از فعاليت عوامل بيولـوژيكي و رشـد جلبكهـا را دارد كـه در روز در اثـر عمـل فتوسـنتز توليـد         

  . اكسيژن مي نمايند و حتي گاها ميزان اكسيژن محلول رودخانه در حالت فوق اشباع هم اندازه گيري گرديده است 
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جلبكي و تنوع گونه هـاي موجـود و خطراتـي كـه در پـي دارنـد در بخـش تجزيـه و تحليـل عوامـل            رشد بي رويه و شكوفايي

بايد گفت در شرايط حاضر عالوه بر افزايش امالح و نمك هـاي محلـول رودخانـه    . بيولوژيكي توضيح و مورد بررسي واقع گرديد 

  . رگر و كارون بزرگ به حساب مي آيند مسائل بيولوژيكي و افزايش جلبكها خود از مشكالت عمده براي رودخانه گ

توضيح اينكه در ارتباط با مسائل و مشكالتي كه وجود جلبكها در تصفيه خانه هاي آب موجـب مـي شـوند ايجـاد اخـتالل در        

نه مـي  بعنوان مثال مقادير زياد جلبكها در آب خام رودخا. فرآيند تصفيه و تاثير آنها بر رنگ ، كدورت ، مزه و بوي آب مي باشد 

) كه در مورد تصفيه خانه هاي اهواز اين مشكل بوجود آمـد  ( تواند بطور جدي باعث بسته شدن صافيهاي سيستم تصفيه گردد 

از طرف ديگر تراكم زيـاد جلبكهـا مقـدار كلـر الزم را جهـت ضـد       . و بر مزه و بوي آب تصفيه شده اثرات نامطلوبي بجاي گذارد 

بهداشـتي داراي   نتيجه باعث باال رفتن تراكم تركيبات آلـي هالوژنـه مـي گـردد كـه از نظـر      عفوني كردن افزايش مي دهد و در 

  اهميت مي باشند 

  

  رودخانه گرگر) اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي (  BODتغييرات 

باشـد  تحت تاثير ميزان آالينده هاي ورودي و اكسيژن خواهي مواد آلي و در نتيجه مصرف اكسيژن رودخانه مي  BODتغيرات 

بسته به نقاط و كانون هاي بحراني بلحاظ ورود آالينده ها و از طرفي بسته به توان خودپااليي طبيعي رودخانه ايـن پـارامتر در   . 

كيلومتري دستخوش تغييرات مي گردد ، به عبارتي در يك نقطه و تا مسافتي از محل ورود مـواد آلـي اكسـيژن     78طي مسير 

افزايش مي يابد ، سپس در اثر اكسيژن گيري و خود پااليي رودخانه  BODو يژن رودخانه كاهش خواه به رودخانه ، ميزان اكس

در  BOD، مجددا وضعيت اكسيژن محلول رودخانه بهبود و چنانكه مجددا فاضالب و پسابي وارد رودخانه نشود انتظـار كـاهش   

  . اثر خود پااليي طبيعي رودخانه وجود دارد 

،  9/2مقـادير حـداكثر    87در رودخانه گرگر در محل شوشتر در سال  BODت فوق الذكر بررسي نتايج با توجه به توضيحا     

و در ماههاي مشابه بترتيب برابـر   86اين مقادير براي سال . ميلي گرم در ليتر را نشان مي دهد  31/1و حداقل  31/2متوسط 

رودخانه گرگر در شوشـتر   BODشاهده مي شود دامنه تغيرات لذا چنانكه م. ميلي گرم در ليتر بوده است 28/1و  52/2،  1/3

  . ميلي گرم در ليتر است  41/2و با متوسط  28/1و حداقل  1/3و ابتداي آن مابين حداكثر 

و متوسط  85/2و حداقل  26/4حداكثر  87رودخانه گرگر در ايستگاه ولي آباد در چهار ماهه اول سال  BODدامنه تغيرات    

ميلي گـرم در ليتـر بـوده     41/3و با متوسط  7/2و  98/3در محدوده  86ت اين مقادير براي ماههاي مشابه سال بوده اس 32/3

و بـا   7/2و حداقل  26/4ولي آباد بين حداكثر  -رودخانه گرگر BODلذا مالحظه مي شود كه در مجموع دامنه تغيرات . است 

كه حاكي از افزايش بار آلي رودخانه نسبت به شوشـتر  . ن بوده است ميلي گرم در ليتر طي سالهاي اخير در نوسا 36/3متوسط 

  . و در اين مقطع مي باشد 

  

  رودخانه گرگر ) اكسيژن مورد نياز شيميايي (  CODتغييرات 

در ايسـتگاه گرگـر    87در سـال   CODمالحظه مي شود كه دامنه تغيرات )  4( با توجه به آمار ارائه شده در جدول شماره     

 15و  12،  16بترتيـب   86ميلي گرم در ليتر بوده است اين مقادير در سال  14و با متوسط  10و حداقل  16ر حداكثر شوشت

ميلـي گـرم در    5/14و بـا متوسـط    16تا  10در ايستگاه شوشتر در محدوده  CODلذا تغيرات . ميلي گرم در ليتر بوده است 

ميلـي   41و بـا متوسـط    27و  56در محدوده  87ر ايستگاه ولي آباد در سال اين تغيرات براي رودخانه گرگر د. ليتر مي باشد 
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و با متوسـط   28و حداقل  31رودخانه در ولي آباد حداكثر  CODتغيرات  86گرم در ليتر بوده است و در ماههاي مشابه سال 

در  86ت به ماههاي مشـابه سـال   نسب 87در سال  CODلذا نتايج نشان مي دهد كه پارامتر . ميلي گرم در ليتر بوده است  30

  .ولي آباد افزايش نشان مي دهد كه خود متاثر از وضعيت آلودگي رودخانه و افزايش بار آلودگي آن در اين مقطع مي باشد 

  

  بررسي وضعيت ميكروبي ، كل كليفرم و فكال كليفرم رودخانه گرگر 

ول مختلف ، ورود بار مـواد آلـي بـه رودخانـه و زمـان و سـاعات       تغيرات كل كليفرم و فكال كليفرم ها نسبت به ماهها و فص     

مالحظـه  )  4( نمونه برداري در طي مسير دستخوش تغيير و تحوالت خواهد شد و با توجه به آمار ارائه شده در جدول شـماره  

تـا حـداكثر    1500مي شود كه دامنه تغيرات كل كليفرمها در ايستگاه شوشـتر در پـنج ماهـه اول سـال جـاري بـين حـداقل        

تـا   2800ايـن تغيـرات در محـدوده     86در ماههـاي مشـابه سـال    . كليفرم در صد ميلي ليتر نمونه آب بوده اسـت   110000

  . ميلي ليتر نمونه نشان داده مي شود  100عدد كليفرم در  110000

تـا   910جـاري در دامنـه حـداقل     تغيرات كل كليفرم هاي مورد اندازه گيري در ايستگاه گرگر ولي آباد در پنج ماهه اول سـال 

عـدد كليفـرم در صـد ميلـي      46000تا  8400در محدوده  86عدد و اين مقادير براي ماههاي مشابه سال  110000حداكثر 

  . ليتر نمونه را شامل مي شود 

  برآورد ميزان دبي فاضالب مزارع پرورش ماهي ورودي به رودخانه گر گر در فصول مختلف سال

اليت پرورش ماهي در شروع هر سال بوده و تا نيمه دوم همان سال ادامه مي يابد و بعلت گرماي شـديد هـوا در   آغاز هر دوره فع

به منظور كاهش دما و افزايش اكسيژن محلول بطور مـداوم آب از حوضـچه هـاي پـرورش      ،اغلب ماه هاي فعاليت اين كارگاه ها

حجم تخليه . ه هاي پرورش ماهي در طول دوره فعاليت مي باشداين امر دليل اصلي مصرف آب حوضچ. ماهي تعويض مي گردد

متـر مكعـب در ثانيـه     2مترمكعب بر ثانيه بوده كه اين رقم در فصل تابستان بـه   18/1اين واحدها در طول سال بطور متوسط 

ول مختلـف سـال را   برآورد ميزان دبي فاضالب مزارع پرورش ماهي ورودي به رودخانه گر گر در فصـ  5جدول . يش مي يابدافزا

  .نشان ميدهد

  ميزان دبي فاضالب مزارع پرورش ماهي ورودي به رودخانه گرگر در فصول مختلف سال)5(جدول

  سال           

  منبع آالينده
  متوسط سال  تابستان  بهار  زمستان  پاييز

  18/1  2  7/0  5/0  52/1  پرورش ماهي

  

  نتيجه گيري نهايي و پيشنهادات

منابع آب و باالخص رودخانه كارون نشان داده است كه شاخه گرگر يكي از منـابع و پتانسـيل    نتايج و مشكالت كيفيت )1

ايجاد آلودگي رودخانه در پايين دست باالخص بلحاظ افزايش امالح محلول و عوامل بيولوژيكي و جلبك ها در رودخانـه  

ون در مقطع اهواز و پايين دست را بطـور  مي باشد كه تامين آب شرب از اين شاخه از رودخانه كارون و همچنين از كار

جدي به مخاطره مي اندازد و لذا در مواقع حساس خشكسالي و كم آبـي الزم اسـت كـه حتـي اگـر شـده بـا پرداخـت         

خسارت به صاحبان كارگاههاي پرورش ماهي ازفعاليت آنها در چنين سـالهايي جلـوگيري شـود و يـا اينكـه در صـورت       

 .انتقال يابند... در پايين دست رودخانه و مناطقي نظير چوئبده آبادان و  امكان كارگاههاي پرورش ماهي
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در صورت ادامه وضعيت كم آبي با توجه به اينكه فصل بهره برداري از حوضچه هاي پرورش مـاهي از آبـان شـروع و تـا      )2

م صـورت پـذيرد تـا    نزديكي عيد ادامه دارد الزم است كه نسبت به تخليه آب حوضچه هـا بـا برنامـه ريـزي و دقـت الز     

خطرات احتمالي كمتري به لحاظ عوامل بيولوژيكي و غيره براي رودخانه كارون و باالخص تصـفيه خانـه هـا در پـايين     

همچنين از تجهيز و تدارك كارگاههاي پرورش ماهي براي برنامه ريزي سال جديد در صـورت تـداوم    .دست بوجود آيد

  .خسشكسالي جلوگيري الزم بعمل آيد

از تاسيسات تصفيه خانه سيدحسـن  مورد نياز شهرستانهاي رامهرمز ، هفتگل و روستاهاي مسيرآبگيري شرب  همچنين )3

در چنين شرايطي به صالح نيست و بلكه الزم است تا همانند پروژه انتقال آب كرخه به كارون نسـبت بـه تغييـر مكـان     

  . و چاره انديشي الزم صورت پذيرد  يا ساير مكان مناسب بررسي آبگيري از سيدحسن بر روي شاخه شطيط و

با توجه به آسيب پذيري منابع آب سطحي نگارندگان بر تامين آب شرب مردم استان از باالدسـت رودخانـه هـا نظيـر     - )4

  مخازن سدها تاكيد دارند

 

  فهرست منابع 

. و دز در استان خوزسـتان اثرات خشكسالي بر كيفيت منابع آب رودخانه هاي كارون . نغمه  –نادر ، سعادتي -حسيني زارع -1

  . 1380اسفند  19تا  18زابل . مجموعه مقاالت اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب

حسيني زارع ، نادر ، بررسي تاثير گسترش اراضي فارياب و طرح هاي توسعه در خوزستان بـر كيفيـت آب رودخانـه هـاي      -2

  1381د خاكشناسي بهمن كارون و دز ، پايان نامه كارشناسي ارش

مجموعـه مقـاالت چهـارمين سـمينار     ) . رودخانه هاي كـارون و دز (بررسي كيفي و آلودگي منابع آب . نادر -حسيني زارع -3

  اهواز – 1377.مهندسي رودخانه 

هـت  شور شدن منابع آب استان خوزستان ، راهكارها ، افدامات و تجربيات عملـي در ج .  نغمه-نادر ، سعادتي-حسيني زارع -4

اهـواز  . مجموعه مقاالت اولين همايش ملي بحرانهاي زيست محيطي ايران و راهكارهاي بهبود آنهـا . كاهش اثرات عوامل آن

   واحد علوم و تحقيقات اهواز -1380دي ماه  7تا  5

  تقدير و تشكر

تان تهيه گرديده است اين مقاله با حمايت هاي مالي دفتر تحقيقات و استانداردهاي مهندسي آب سازمان آب و برق خوزس

   .لذا مراتب تشكر و امتنان خود را از جناب آقاي مهندس خواجه ساهوتي مديريت محترم آن دفتر اعالم ميداريم. 

  

  87رودخانه گرگر در بهار و تابستان  –وضعيت پارامترهاي مورداندازه گيري كيفيت و آلودگي منابع آب ) 6(جدول شماره 

 محل نمونه برداري
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mg/l 
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 7/1 0/9 8 110000 46000 229 33 196 0/07 5/51 40 )بندميزان(گرگر شوشتر

 6/89 3/25 62 24000 9300 605 422/5 183 0/10 5/44 40 گرگر درخزينه

 8/07 7/57 72 2900 2100 995 822 173 0/12 5/16 120 گرگر سيدحسن

 8/31 5/02 64 110000 46000 1059/5 899/5 160 0/12 5/16 120 گرگربندقير

 زهكش پرورش ماهي جعفري
200 16/2 0/07 

199 3150 3348/5 
2400 

46000 
72 10/4 3/66 

 7/63 4/59 20 110000< 4400 359/5 172 188 0/07 3/99 20 )بندميزان(گرگر شوشتر

 7/17 2/71 72 4300 2300 560/5 360/5 200 0/06 3/99 20 درخزينه گرگر

 9/1 3/48 60 910 360 1103 877/5 226 0/23 6/17 60 گرگر سيدحسن

 9/04 4/48 28 1500 360 1005 809 196 0/08 4/42 60 گرگربندقير

 زهكش پرورش ماهي جعفري
120 8/9 0/18 

190 2344 2534 
15000 

110000 
110 4/91 4/78 
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  87رودخانه گرگر در بهار و تابستان  –وضعيت پارامترهاي مورداندازه گيري كيفيت و آلودگي منابع آب )  6(جدول شماره ادامه 

  

 محل نمونه برداري

 EC pH TDS mEq/L كدورت دما
 

mEq/L 

  NTU 
ميكروموس 
 برسانتيمتر

  Mg/L Ca Mg Na K SUM CO3 HCO3 Cl SO4 SUM 

 27 )دميزانبن(گرگر شوشتر
8 1017 8/1 615 2/5 2/1 5/3 0/1 9/92 

 
3/92 5 0/79 9/72 

 30 گرگر درخزينه
19 2362 7/8 1420 4/1 8 13 0 25/5 

 
3/65 12 9/4 25/3 

 31 گرگر سيدحسن
50 5269 8/0 3165 8/3 12 35 0/4 55/34 

 
3/46 34 17/6 55 

 32/7 گرگربندقير
58 6112 8/1 3670 9/2 12 40 0/2 61/27 

 
3/2 41 15/9 60/45 

زهكش پرورش ماهي 

 جعفري
27/5 

14 19390 7/6 11640 33 34 183 0/1 250/1 

 

3/97 151 94/3 249/6 

 26/1 )بندميزان(گرگر شوشتر
9 1775 8/1 1065 3/9 3/3 12 0/1 19/17 

 
3/75 12 3/22 18/95 

 28/3 گرگر درخزينه
22 2309 7/9 1385 5/9 5/3 14 0/1 25/65 

 
4 12 8/93 25/41 

 29 گرگر سيدحسن
18 5690 8/1 3884 12 10 43 0/2 65/16 

 
4/51 41 15/5 60/86 

 31 گرگربندقير
38 5915 8/2 3550 9/1 11 43 0/2 63/05 

 
3/92 41 17/4 62/71 

زهكش پرورش ماهي 

 جعفري
26/8 

33 18600 7/5 11165 38 13 137 0/4 188/1 

 

3/8 97 88/3 188/6 
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