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  دزرودخانه  تغذیه گراییشاخص  يبند و طبقه یابیارز 
  

 
 

  4،  فرهاد قلی نژاد3، بابک لشکر آرا2،  محمد ذاکرمشفق1سلیمان جانیان
   مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفول دانشجوي کارشناسی ارشد - 1

   رفولآب، دانشگاه صنعتی جندي شاپور د- استادیار گروه مهندسی عمران - 3 و 2
  دزفول شهرستان زیست محیط حفاظت اداره رییس ،نژاد یقل فرهاد -4

   Zakermoshfegh@jsu.ac.ir: رابط نویسنده  

 
 خالصه

 در که شده نهادپیشمختلف  محققین توسط یــفیکوتر ياـخصهشا اعوـنا. است آبی تاـمطالعهاي مهم مترراپا از یکی یــفیکوتر سطوح تعیین 
 باشد که می رونکا خانهرود دهنده تشکیل صلیا هاي شاخه از یکیدز  است. رودخانه قرار گرفته دهتفاــسا مورد نگوناگو آبی هاي اکوسیستم

. با استفاده از گوناگون در حال تهدید است هاي پساب از تخلیه ناشیمواد آلی و مغذي حاوي نیترات و فسفات وضعیت کیفی آن به دلیل ورود 
- 0( شادابسطح  چهارایستگاه مورد بررسی قرار گرفت که این شاخص محیط آبی را به  8وضعیت تروفیکی براي  )TSI(شاخص تغذیه گرایی 

دست آوردن وضعیت تغذیه گرایی رودخانه دز با  کند. براي به ) تقسیم بندي می100-70( فوق مغذي) و 70-55( مغذي)، 55-35( کم مغذي)، 35
دوره به دست آمد.  6هاي مورد نظر در طول  هاي میدانی در ایستگاه ي نیترات و فسفات با استفاده از دادهبراي پارامترها )TSI(استفاده از شاخص 

رودخانه در  ریمس ت نشان داد کهفسفا و اتنیتر انمیز سساا بر فیکوتر ظلحا از ها ایستگاه بندي تقسیم و شاخصاین  تمحاسبا از حاصل نتایج
 هیشاخص تغذ يبر مبنا چنین همقرار دارد و  کیوتروفی تیدر وضع ها در تمامی ایستگاه تروژنین يگرا هیخص تغذشا يبر مبنا یمطالعات يها ستگاهیا

خانه  جز ایستگاه خروجی تصفیه به درون رودخانه همراه است به که با شروع بارندگی و ورود رسوبات مهر و آبان يها فسفات جزء در ماه ییگرا
 2/7از  بیشتر N:P نسبت ینکها به توجه با گرید یاز طرف دارند. قرار کیگوتروفیال يبند در طبقهها  ایستگاهسایر  که وضعیت یوتروفیک دارد

  .باشد میرودخانه دز  قسفات عامل محدود کننده درگفت که  توان یم باشد می
 

 TSIشاخص  تغذیه گرایی، رودخانه دز،کلمات کلیدي: 
 
 

  مقدمه  .1
 

 واقع درشود. می یجلبکیک اکوسیستم آبی است که در آن غلظت باالي مواد مغذي موجب برانگیختن شکوفایی یی شرایطی در گرا یهتغذ     
سازمان حفاظت محیط زیست باشد ( یمبا بوي ناخوشایند) و کاهش شدید اکسیژن محلول  (غالباً یآب-ي این پدیده شکوفایی جلبک سبز یا سبز مشخصه
پیشنهاد  فـــمختل نیمحققتوسط  تروفیکی يها شاخص اعوـنا. است یـبآ تاـمطالع مــمه ياــمترهراپا از یــیک یــفیکوتر وحطــس تعیین .)1امریکا
و  Vollenweiderمثال عنوان  ). بهCarlson and Simpson,1996( قرار گرفته است مورد استفاده آبی گوناگون يها ستمیاکوس در هـــک شده

Kerekes )1982 ،(OECD )1982 و (EEA )1999 (معموالًفرایند تغذیه گرایی  .اند داده دنهاـپیش را يمتررااـپ چند و يمترراپا روش یک 
هاي  هاي گوناگون بشري به شدت افزایش یافته است. فسفر و نیتروژن حاصل از فعالیت اما این فرایند با فعالیت .دهدروي می جیتدر بهطبیعی و  صورت به

ترین  گرایی، یکی از مهم دیگر وضعیت تغذیه ییا به عبارت حالت غذایی و شوند. یی شناخته میگرا یهتغذعامل  وانعن بهشهري و کشاورزي، امروزه 
مفهوم مورد بحث در مورد تغذیه گرایی از دو  دهد. قرار می یررا تحت تأث یک اکوسیستم یمسائل کیفی آب است که بسیاري از عملکردهاي مدیریت

بایست عوامل اصلی تولیدات مواد مغذي را در درون اکوسیستم جستجو کرد. رفتار اکوسیستم  یمنابع درونی که در آن یکی م نظر قابل بررسی است.
بایست عامل اصلی مغذي شدن را در مواد  یممنابع برونی که در این حالت و  یی پیکره آبی خواهد داشتگرا یهتغذاي در شرایط  کننده یینتعخود نقش 
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یدکننده تولاي و گسترده کننده اکوسیستم و منابع نقطهتم با جریان آب جستجو کرد. در این شکل نقش اصلی را حوضه تغذیهآلی ورودي به اکوسیس
  بیان گردیده است.  1 ي منابع آب از نظر تغذیه گرایی در شکل بند میتقسبطور خالصه  .)Smith, 1993( مواد آلی به عهده دارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )OECD( ییگرا هیمنابع آب از نظر تغذ يبند میتقس -1شکل 
  
 سیربر ینا در ختندداپر نستاربلغا ساحلی هـیاچدر نجـپ در تدـم والنیـط دوره کـی در یوتریفیکاسیون هدـپدی سیربر به نشراهمکا و 1کالکیو يقاآ

 هدـمآ لـعم به تتحقیقا طی در گرفتند نظر در ها اچهیدر ینا مغذي حالت یابیارز و ینـتخم تـجه را وژنرـنیت و سفرـف املـش يمغذ ادمو غلظت
 ینا نتایج ستا هیددگر ها اچهیدر در فوق مغذي حالت باعث که داده ننشا دخو از را باالیی یردمقا )15 تا 30( دوره ینا طی در تسفاـتوفار تـغلظ
 به سالها ینا طی در سپس و شتهدا را فیکولیگوتراو ضعیتو ابتدا که دهبو باال وژنرـنیت تـغلظ 3تسازر و 2شابال یاچهدر دو در که هددمی ننشا سیربر

 عمق  کم يیاچههادر ءجز دو هر که 5كنکوالدورا و 4سگاربو يها اچهیدر در N/P نسبت میانگین همچنین ستا فتهر فوق مغذي ضعیتو سمت
 و تسازر و شابال يیاچههادر درکه  یحال در دـندار یشارـگ فسفر کنندگیودمحد سمت به ها اچهیدر ینا که ستا مطلب ینا ههندد ننشا هستند
 و بـغال اترـتغیی ها سال نـیا یـط در ینـچن همو  میباشد وژننیتر جانب از کنندگیودمحد دـینآ ب میساـح هـب قـعمی ياـههـیاچدر ءزـج هـک 6رادـمان

. باشد یم N/P يها نسبت در تغییر به طمربو نیز آن لیلد و هدبو همشاهد قابل شابال یاچهدر صبخصو ها اچهیدر در ها توپالنگتونیف تترکیبا در صیـمشخ
)R. K Kalche et al, 1999اسیدیته، قبیل از محیطی با فاکتورهاي پرداخت و 8زیراهن دریاچه آب کیفیت بررسی به تحقیقی طی 7). مچالز 

). تحقیقات گوناگون نشان Mechas, 2001( نمود نديب طبقه اولیگوتروفیک هاي دریاچه جزء را زیراهن دریاچه ...و نیتریت نیترات، کدورت،
ي راکد مانند ها آبباشد. برخالف  یمهاي انسانی  یتفعالکه مسئله ایجاد پدیده اتروفیکاسیون بیشتر ناشی از بارهاي نیتروژن و فسفر باال ناشی از  دهد یم
رد توجه قرار نگرفته است. بسیاري از مطالعات روي انتقال مواد مغذي از ي جاري هنوز خیلی موها آبهاي  یستماکوسروي  تغذیه گرایی، اثر ها اچهیدر

اما هنوز اثرات اتروفیکاسیون در  .یابند یمها و مصب ها متمرکز هستند، زیرا مواد مغذي در آنجا تجمع  یاچهدرها، مانند  یستماکوسبه دیگر  ها رودخانه
ي که در ا زندهو روي موجودات  اثرات غیر مستقیم اتروفیکاسیون روي خواص فیزیکی، شیمیوجود دارد، از جمله اثرات مستقیم و  ها رودخانهخود 

  کنند.  یمرودخانه زندگی 
  
  

 
                                                                                                                                              
1R. K. Kalche  
2Shabla  
3Ezerets    
4Bourgas 
5Dourankoulak 
6Mandra  
7Mechals  
8Zirahuen  
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  مواد و روش  .2
  
 . معرفی منطقه مورد مطالعه2-1

. میگیرد سرچشمه نلرستااز  ارسزو رود  ريبختیا يها کوه سمتاز  ريبختیا. رود ستا ارسزو  ريبختیا رگبز شاخهدز داراي دو  خانهرود معرفی       
 یهثان 25دقیقه و  36درجه و  32ثانیه و عرض  44دقیقه و  26درجه و  48یعنی ابتداي رودخانه دز در موقعیت جغرافیایی طول  رودخانه دز از محل سد دز

رسد. آب رودخانه  پیماید تا به محدوده شهر دزفول می میها و سپس کوهپایه را  کیلومتر در خم و پیچ کوه 50قرار دارد. این رودخانه تقریباً طولی معادل 
کند و  شهر گذر می انیکیلومتري را از م 6کند. سپس از یک مسیر  شود و از منطقه تفریحی علی کله عبور می بعد از سد تنظیمی دز وارد شهر دزفول می

 32 تمختصا بهگلک  دست چم باال منطقهدز از  خانهرود نجریا مسیردر  عهمطال ردمو ودهمحدشود.  نهایتاً در محل بند قیر به رودخانه کارون متصل می
 هیثان 28و  قهیدق 21درجه و  32به مختصات  خانه هیتصف دست نییپا یطول شرق هیثان 12و  قهیدق 28درجه و  48و  یعرض شمال هیثان 4 قهیدق 27درجه و 

و نقش  یتیتراکم جمع ریایستگاه در رودخانه دز با در نظر گرفتن تأث 8پژوهش در این  .مییابد خاتمهدر  لفودز شهر ستد پاییندر  قعوا یعرض شمال
 داريبر نمونه يها هیستگاا موقعیت 2 شکل دراست.  دهیرودخانه انتخاب گرد یآلودگ ایدر کاهش  رهیو غ یصنعت ،يکشاورز لیاز قب ییها تیفعال گرید
   .ستا هشد داده ننشا مطالعاتیي  وضعیت منابع آالینده رودخانه در بازهو  هشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
       برداري  هاي نمونه ایستگاهوضعیت کیفی مطالعه و  مورد منطقه -2شکل

  
  یفیک يمترهاراپا يریگ و اندازه يبردار نمونه  .2-2
 

 ها ستگاهیاي و ارسال به آزمایشگاه از بردار نمونهوف ي با استفاده از ظربردار نمونهپارامترهاي نیترات و فسفات از طریق چندین مرحله  ،3مطابق شکل     
   گرفت. انجام 1394تا دي ماه  1394از مرداد ماه 
  
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

  ، قزوین(ره)المللی امام خمینی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین، پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
  1395آذر   25و  24

 

 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 جهت آنالیز پارامترهاي شیمیایی آب رودخانه يبردار نمونه -3شکل 

 
 TSIشاخص تغذیه گرایی   .2-3
 

را  یشدگ یهاي غن معمول نشانه يها گیري و یا استنتاج نمود. برخی از روش ون ابهام اندازهتوان از یک روش واحد و بد را نمی ییگرا هیشدت تغذ    
 ازرودخانه دز  ارزیابی برايسنجند.  ها مین کمبود اکسیژن محلول در زیرالیهرا، چو ییگرا هیها آثار ناشی از تغذ و بعضی دیگر از روش رندیگ یاندازه م
 یطاشر نبیا)، در 1996( نلسورکا. است شده استفاده کارلسون) TSI( يا هیتغذ شاخص از ها ستگاهیا ریفیکاسیونیوت وضعیت و گرایی تغذیه سطح نظر

نمود و بر اساس  فیعر) تTSI( تحت عنوان ییگرا هیتغذ نییجرم جلبک، شاخص تع زانیو با توجه به م گرفته رتصو يهارکا مهدر ادا ییاگر تغذیه
 شاخص آورده شده است. نیمعادالت مرتبط با ا رینمود. در ز میبه حاالت مختلف تقس 1طبق جدول  را یآب طیآن مح

)1                                                                      (                                                                          TSI(SD)=60-14.41LN(SD)  ( 

SD  و  یسکعمقTSI و  یکیتروف انگریشاخص بLN(SD) بر حسب متر است. یو عمق سک یعمق سک نینپر تمیلگار 

)2                                               (                                                                                              TSI(CHL)=9.81LN(CHL)+30.6 

TSI(CHL) لیکلروف یکیتروف انگریشاخص ب LN(CHL) است. تریدر ل کروگرمیبرحسب م لیکلروف زانیو م لیکلروف نینپر تمیلگار 

)3                                                                                        (                                                          TSI(TP)=14.42LN(TP)+4.51 

TSI و ( یکیتروف انگریشاخص بTP فسفات و (LN(TP) است. تریدر ل کروگرمیفسفر برحسب م زانیفسفات و م نینپر تمیلگار 

سه  نیزد و ا نیمآن را تخ زانیم گریبه کمک دو رابطه د توان یم لیکلروف نهیدر زم یرا دارند که در صورت نبود اطالعات کاف تیمز نیمعادالت ا نیا
 کرد. يرگینیانگیم توانیمقدار را نم

 صورت ارائه دادند: نیبه ا تروژنین هیبر پا ییگرا هیتغذ يبرا یشاخص  کیکراتزر  و برزون 1981سال  در

)4                                                                                (                                                            TSI(TN)=54.45+14.43LN(TN( 

TN و  تروژنینTSI یکیتروف انگریشاخص ب) LN(TN است. تریبر ل گرم یلیبر حسب م تروژنیکه ن باشد یکل م تروژنین نینپر تمیلگار 

 )TSI() ،Carlson, 1996( اعداد اساسشاخص تغذیه گرایی بر  -1جدول 

 TSI  شرایط موجود
  35کمتر از   الیگوتروفیک
  35-55  مزوتروفیک
  55-70  یوتروفیک

  70بیشتر از   هایپویوتروفیک
  
  . سه شاخصباشند یآبی شاداب، بینابینی و مغذي م يها کرهیبه ترتیب معرف پ TSI ≤35 ،TSI≤55 ≥35 ،TSI≥55حدود  یشدگ یشاخص غن در
  .باشد داشته بهتري عملکرد شاخص سه از یکی تواندبه فصلی دیگر می راهنما باشد. لکن از فصلی تواند یالذکر در مجموع م فوق
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      يریگ جهینت .5
 
 قـطبو  خانه به جز ایستگاه خروجی تصفیه ها هستگاـیدر تمامی ا برداري مهر و آبان ماه ي نمونه دو دوره بر مبناي فسفر در TSIشاخص  4شکل  مطابق  

باشد.  خانه می ها مربوط به ایستگاه خروجی تصفیه ایستگاهدر  TSIار مقد ار دارند و بیشترینقرلیگوتروفیک ا يبند رده در 1 ولجد نسورکا بندي یمتقس
نشان از  که باشد یم 5,41 برابرها  در ایستگاه TSI ي الیگوتروفیک (شاداب) قرار دارد که مقدار ها در رده ي ایستگاه یري در کلیهگ اندازه هاي در بقیه ماه

تا  96,75ي  در محدوده TSIمقدار  زـنی خانه یهتصفخروجی  یستگاهدر اباشد.  یمبه درون خود  الي رودخانه در ورود آالینده فسفاتخودپاالیی با
   .قرار دارد یا مغذيفیک وتریو رده و در باشد می 121,7

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ها تگاهوضعیت تروفیکی رودخانه دز براساس معیار تروفیکی نینروژن در همه ایس -4شکل

  
 آندر  TSIار مقد بیشترین باالدست رودخانه است ایستگاهه ـک گلک ه باالدست چمستگاـیا بر مبناي نیتروژن در TSIشاخص  5شکل  مطابق همچنین

به همین صورت  زـنین ي نیتروژ شرایط تغذیه گرایی بر پایه ها یستگاهاگیرد. در سایر  ار میقر (مغذي)ک ـفیوتریو يبند رده که در باشد یم 80,54بر ابر
کلی مسیر  طور بهدارند.  ارقریا مغذي فیک وتریو رده در که قرار دارد 82,5تا  54,45در محدوده ها  ماهها در تمام  ایستگاه در TSI انزـمیباشد و  می

موجب تسریع در رشد گیاهان  تواند یم گراي نیتروژن در وضعیت یوتروفیک قرار دارد که هاي مطالعاتی بر مبناي شاخص تغذیه رودخانه در ایستگاه
  گردد. آبزي می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  

  ها معیار تروفیکی فسفر در همه ایستگاه بر اساسوضعیت تروفیکی رودخانه دز  -5 شکل
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هاي مورد بررسی  یستگاهارودخانه دز در  نسورکا يبند طبقه سساابرو  فیکیوتر شاخص TSIاز  حاصله نتایج طبق که گرفت نتیجه انمیتو کلیطور  به
جز در دو دوره که با  قرار دارد. ولی بر اساس معیار تروفیکی فسفات یوتروفیک و زمستان بر اساس معیار تروفیکی نیتروژن در وضعیت فصل تابستان در

خانه وضعیت سایر  یهتصفجز ایستگاه خروجی  ها دورهها حاکم است ولی در بقیه  یستگاهاشروع بارندگی همراه بوده است و شرایط یوتروفیک در 
 هشد نشین ته کف در ت وارد رودخانه گردیده وسوبابا شروع بارنگی ر داد حشر رتصو ینا به را مرا ینا لیلد انمیتوباشد  یمها مزوتروفیک  یستگاها
 از یکی ءجزها  فسفات دانیم یم چه چنانو  ددمیگر مقطعیطور  به فسفات یشافزو ا رودخانه آب کیفیت ردنخو هم به ینا نتیجه در و هدـمآ باال و
 در رودخانه تفسفا غلظت انمیز فتنر باال باعث و گردند یم آزاد نیزها  فسفات کف تسوبار نمدآ باال با و باشند یم نیروما يندهازسا صلیا نکاار
در  نسبت ینا 2 ولجد که در )2003 ا،چاپر( داند میمحدودکننده  عاملرا  تفسفا، 2/7از  بیشتر N:P نسبت ینکها به توجه با دیگر یاز طرف .شوند یم

  .باشد میمحدودکننده  عامل تفسفاگفت که در رودخانه دز  توان یو م محاسبه شده استرودخانه دز 
  

  )لیتر بر گرم یلیدر رودخانه دز (م فسفر به وژننیتر نسبت -2جدول 
  عامل محدود کننده N:Pنسبت   شرایط موجود

  فسفر  -  28/05/94
  فسفر  -  13/06/94
  فسفر  16,5  29/06/94
  فسفر  25,5  30/07/94
  فسفر  -  16/08/94
  فسفر  -  02/09/94

 
 

  جمع بندي  .7

 نوع از کننده آلوده منابع بیشتر رودخانه دز یوتریفیکاسیون کننده ایجاد عوامل بیشتر که گفت توان می ،آمدهست  بهیوتریفیکاسیون  شاخص به توجه با     
 مواد شود میرودخانه  وارد رسوب زیادي مقدار سالیانه اینکه دلیل بهاز طرفی . باشند می خانگی هاي فاضالب و کشاورزي هاي عالیتف مانند اي نقطه غیر
 معمو سالمت رهمینطوو  تیآ ينسلها ايبر بیآ منابع کیفیت حفظ جهت یناگردد. بنابر می سکی دیسک رؤیت عمق کاهش باعث و بیشتر آن معلق
و  يشهر يبالههاو ز بفاضال تخلیهاز  يجلوگیر جهت نهتراسختگیر يلعملهااستوو د راتمقرو  نیناقو ايجر: اددمیگر دپیشنها یرز تمااقدا ،جامعه
و  صنعت هر تفکیک به بفاضال تصفیهخانه اثحدا به صنایع دننمو املزا ،خانهآب رود خلدا به ورمجا يستاهادامداران رو نیاحیو تفضوال ،ستاییرو
 ورزانکشا به سانیر عطالو ا زشموآ ،بیآ هپیکر به يتولید بفاضال تخلیهاز  قبل شهر دزفول يشهر بفاضال تصفیهخانه صحیح يهبرو را داريبرهبهر
 يهبرو را شیمیایی يهادکو فمصر ارمقدو  تمشخصا ،خانهاز آب رود مناسبو  صحیح دهستفاو ا شتدابر صخصودر  حوضه افطرا يستاهارو

 ندرو تطالعااز ا حفاظتو  خانهدآب رو کمیتو  کیفیت تطالعاا يبانکها تهیهو  پایش تیرنظا يحدهاوا تنظیم تاًنهایو  ورزيکشا يمینهاز صحیح
  .بطذیر مسئولین بهتر هرچه يتصمیمگیر جهت مختلف يهالسادر  خانهآب رود کیفیت اتتغییر
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