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                                          منابع آب سطحی طعم نامطبوع در و بو بررسی علل بروز

 )مطالعه موردی: مخازن چاه نیمه های سیستان( 
 

 غالمحسین لكزائیان پور

 .معاونت تأمین آب وآبرسانی شرکت آب وفاضالب روستايی سیستان وبلوچستاندانشجوی دکترای آبیاری وزهكشی دانشگاه زابل. 

Lakzaianpour@gmail.com 

 

 فاطمه کارانديش

 .دکترای آبیاری وزهكشی، استادياروعضوهیئت علمی دانشكده آب وخاك، دانشگاه زابل

f.karandish@uoz.ac.ir 

 ريم رستمیم

 .کارشناس ارشدمديريت محیط زيست؛ سازمان محیط زيست کشور

Maryam.rostami331@yahoo.com 

 :چكیده

ی بو طعمی و شامل بد پدیده شکوفایی جلبک ها درمخازن آب سطحی باعث بروزمشکالت کیفی آب,

آبی و جوامع فیتوپالنکتونی در تراکم حجمی باال خطرناک و -های سبز جلبک مطبوع آب می گردد. نا

سمومی خاص می توانند بر روی سالمت و زیست موجودات هستند و با ایجاد تجمعات و تولید مضر 

 مطبوع در آب و محیط می ناها موثر واقع گردند و هم چنین باعث ایجاد بو و طعآبزی و حتی انسان

که جهت  سیستان تنها منابع آب این منطقه بشمارمی آیندچهارگانه چاه نیمه های  های آبی شوند.

 1395مصارف کشاورزی,شرب وصنعتی موردبهره برداری قرارمی گیرند.این مخازن درتابستان سال

مغذی که موادندشدباعث طقه درمنآبی گردید.عواملی -بویژه جلبک سبز,جلبک ها حد دچاررشدبیش از

بلوم پالنکتونی پدیده  ,مناسبترازآب ونور کاهش اثر در و گردیدهالزم برای شکوفایی جلبک هافراهم 

شبیه خاک رادرآب ایجادمی  ییطعم وبوGeosminنوعی ترکیب آلی بنام  تولید جلبکها با رخ دهد.

 گردید مخازن ذخیره آب چاه نیمه آغازبرروی 1395اواخرمردادماه سال بررسی های میدانی از د.ننمای

هدایت الکتریکی ,غلظت  غلظت موادمحلول,دما, پارامترهای مختلف ازقبیل میزان فسفات ونیترات, و

بخصوص مخزن شماره یک اندازه گیری شده  عمق های مختلف مخازن, اکسیژن محلول در موادمعلق و

آزمایشات صورت گرفته نشان می دهدکه نوعی      و نتایج بررسی ها .سالهای قبل مقایسه گردید با و

باعث ایجادطعم وبوی نامطبوع درآب این مخزن Geosminباتولید Microsystis آبی بنام -جلبک سبز

 دراین مقاله علل بروزاین پدیده وراهکارهای مقابله باآن موردبررسی قرارمی گیرد..ه استدیگرد

بلوم جلبکی  ونی،افت کیفیت، کنترل بیولوژیکی,النکتآبی، جوامع فیتوپ -جلبک سبزکلمات کلیدی:

 چاه نیمه های سیستان.,

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Lakzaianpour@gmail.com
mailto:Maryam.rostami331@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

126 

 

 :دمهمق

صورت گرفت ،معلوم گردید برخی گیاهان 1380طبق بررسی هاوتحقیقاتی که ازطرف دانشگاه زابل وسایرمراکزتحقیقاتی درسال

درآب های سواحل چاه نیمه ها)بویژه چاه نیمه یک(درحال تکثیرمی باشند؛این گیاهان 1380آبزی سریع الرشدازاوایل فروردین ماه

طراتی رادربرداشته باشند؛هنگامیکه حرارت آب باالبروداحتمال بوجودآمدن توده های آبزی می توانند برای آب چاه نیمه هاخ

گیاهان آبزی وجلبک های سبز رنگ افزایش می یابدکه تشکیل الیه ای سبزرنگ برسطح آب داده وسبب می شوند الیه های 

ت زیادباعث می شود،باکتریهای هوازی زیرین درسایه ناشی ازآنهاتاریک ومقداراکسیژن محلول کاهش یابد.همچنین درجه حرارا

اکسیژن راباسرعت بیشتری مصرف نموده وبنابراین شرایط بی هوازی ایجادمی شودکه دراین حالت بوهای نامطبوع قابل استشمام 

خواهدبود.شکوفایی گیاهان آبزی درآبهای گرم باعث می گرددبه سرعت دی اکسیدکربن محلول و بی کربنات جذب شده وافزایش 

PHب را دربرداشته باشد.رسوب هیدروکسیدمنیزیم وفسفات کلسیم ممکن است درنتیجه افزایش مقدارآPH ایجادشود.این واکنش

. اگرچه رشدگیاهان (1380)کمالدینی. لخته سازی خودبخودنامیده می شودوباعث می گرددرنگ آب به صورت سبزشیری درآید

رشدیک نوع "مجددا 1395رسنوات بعد کاهش یافت ولی درتابستان سال یک د شماره آبزی سواحل چاه نیمه هابویژه چاه نیمه

عواملی که درآب گیاه آبزی که به زبان محلی گاک گفته می شود ,درسواحل شمال شرقی چاه نیمه شماره یک رویت گردید.

آشامیدنی بوتولیدمی کننداغلب ماهیت آلی دارند وبوی نامطبوع درآب به دالیل مختلف ایجاد می شود.برخالف طعم که اغلب 

ازمواردمعدنی درآب است,بوی آب بیشترموارد ازحضورموادآلی ناشی می شودوباتوجه به ماهیت خاص ترکیبات آلی وتآثیرآن 

یی ومیکروبی آب ,بوباهریک ازاین ویژگی ها ارتباط پیدامی کند.موارد ذیل ازجمله بوهایی هستندکه های فیزیکی ,شیمیابرویژگی 

 د: ندرآب استشمام شوممکن است 

 بوی فاضالب-1

 بوی کلر-2

 بوی نفت-3

 بوی فلز-4

 بوی ماهی یاخاک-5

زیرا حساسیت بویایی افراد متفاوت است وفاکتورهای تولیدکننده بوبعنوان  تردیدقراردارد بررسی مشکالت بوی آب تاحدودی مورد

آالینده های ثانویه محسوب می شوندوپیگیری آن نیازمی باشد.درخصوص بوی ماهی یاخاک داشتن آب علت آن رشدجلبک ها 

ودویاکربن فعال وپرمنگنات درمنابع آب می باشدوبرای برطرف شدن آن می توان ازسولفات مس برای کشتن جلبک ها استفاده نم

ازمردادماه "پتاسیم رابصورت گرانول وپودراستفاده نمود.بحث بووطعم نامطبوع آب مخزن شماره یک چاه نیمه های سیستان تقریبا
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مطرح گردید.باتوجه به اینکه ایستگاه پمپاژآب خام مربوط به تصفیه خانه آب شرب روستایی زهک درچاه نیمه شماره  1395سال

ع می باشد,روستائیان منطقه سیستان که ازتصفیه خانه روستایی تآمین آب می شوندزودترازمناطق شهری بووطعم یک واق

برای انجام تحقیق ابتدا اطالعات از پیش موجود درخصوص منابع آبی چاه  نامطبوع آب راتشخیص داده واظهارنارضایتی کردند.

نامطبوع در آب چاه نیمه ها وفرضیات ایجاد کننده مشکل کیفی پیش  نیمه جمع آوری شده و عوامل تولید کننده طعم و بوی

آمده دراین منابع ,موردبررسی قرارگرفته ودر پی آن نمونه برداری از نقاط وعمق های مختلف این مخازن در طی چنددوره صورت 

 پذیرفت .

 :هامواد و روش

کیلومتر درخاک 1050ن رودخانه پس ازطی مسافت حدودمنبع اصلی تأمین آب دشت سیستان، رودخانه هیرمندمی باشد که ای

ست که  ستان ا سی شاخه آن رودخانه  سیم می گردد. یک  شاخه تق ستان به دو صفرمرزی بین ایران وافغان ستان درنقطه  افغان

کیلومتر به هامون هیرمندمی ریزد ودیگری 70درجهت غرب به درون دشتتت ستتیستتتان جاری شتتده وبعداز طی مستتافت حدود

کیلومتر درامتداد مرز ایران  35ترک می باشتتد که درکناره شتترقی دشتتت جریان داشتتته وبعدازطی مستتافت حدودپریان مشتت

(مخازن markaz taghighat ab .2000وافغانستان مجدداً به داخل خاک افغانستان پیچیده وبه دریاچه هامون پوزک می ریزد.)

میکنندکه ازطریق یک کانال ورودی منشتتتعب ازدهانه رودخانه بعنوان ذخیره خارج ازمستتتیررودخانه عمل 4و3و2و1چاه نیمه 

 سیستان تغذیه می شوند.

میلیون مترمربع رااشغال نموده اند که شامل تراس 50درجنوب روستای تاریخی قلعه نو، وسعتی معادل  3و2،1مخازن چاه نیمه 

سیار صاف ودرارتفاع مترباالتر ازدشت رسوبی واقع است. س20الکوسترین بوده وحاشیه ی آن در حدود  متری 510طح تراس ب

شمال غرب  ستقلی بوجودآمده که درجهت  سه -قراردارد ودرآن فرورفتگی های م شرقی امتداد دارندوازبین آنهادرابتدا  جنوب 

فرورفتگی برای ذخیره آب مناسب تشخیص داده شده است وبه ترتیب ازشرق به غرب چاه نیمه های اول تاسوم نامیده شده اند. 

سانیو صورت گرفته است، مساحت هریک ازمخازن اول تاسوم درهنگام پرآبی -ق مطالعات اولیه طرح که توسط شرکت کاژهطب

متربوده درحالی که مخزن ستتتوم  471و 473میلیون مترمربع می باشتتتد. ارتفاع کف مخزن های اول ودوم  17و 9، 21بترتیب 

سوب 460 ستان مح سی شت  شد که گودترین نقطه د ضرایب متر می با ساب  می گردد. حداکثر رقوم آبگیری این مخازن بااحت

میلیون 628مترمی باشدکه دراین رقوم حجم کل چاه نیمه ها492اطمینان وسطح آب در دهانه ی آبگیر رودخانه وشیب آبگیر، 

ستفاده می میلیون مترکعب ذخیره مرده وبدون ا320مترمکعب است. باانجام محاسبات مشخص گشته که ازاین حجم قریب به 

مترکه عمالً استتتفاده ثقلی ازچاه نیمه هادرزیر این تراز منتهی می باشتتد، نیزبال  بر 483باشتتد. ظرفیت ذخیره آب درزیر تراز 

متر به یکدیگر متصل بوده ویکپارچه هستند که 480میلیون مترمکعب می گردد. همچنین هرسه چاه نیمه تارقوم ارتفاعی 281
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میلیون مترمکعب می باشتتتد. درستتتال 198مستتتتقل می شتتتوند.  حجم آب زیراین تراز قریب به  ازاین تراز به پایین هرستتته

محول گردید وبه « کاژه سانیو»بررسی درزمینه امکان استفاده ازآب رودخانه هیرمند درفصول بی آبی به مهندسان مشاور1347

چاه نی ید. عالوه برستتته  غاز گرد مه آ چاه نی های  عه واجرای طرح  طال بال آن م باالبردن میزان ذخیره آب دن مه قبلی جهت 

باهدف تأمین آب کشاورزی مناطق سیستان درمواقع کم آبی، درسالهای اخیرساخته ومورد بهره 4درسیستان، چاه نیمه شماره 

متر به چاه 2542برداری قرارگرفت. چاه نیمه شماره چهاردرغرب سه چاه نیمه قبلی واقع شده است وازطریق یک آبراهه بطول 

شمارهنی شود. چاه نیمه  صل می  سه مت شماره  ساحت آن  4مه  سه چاه نیمه دیگربوده)م سیع تراز ست( 650و کیلومتر مربع ا

میلیون مترمکعب می باشتتتد. تصتتتویر شتتتماره دو موقعیت چاه نیمه های چهارگانه ستتتیستتتتان 820وظرفیت ذخیره آن حدود

 (1395لکزائیان پوروهمکاران.رادرمنطقه نشان می دهد.)

 
 

 (1395لکزائیان پوروهمکاران.: موقعیت چاه نیمه های سیستان)1ر شمارهتصوي

ها یا شسته شدن مواد مغذی های زیادی در مناطق شهری و کشاورزی جهان به علت ورود فاضالبدر طول دهه گذشته دریاچه

یژه فسفر موجب رشد فیتوپالنکتون اند. مقدار بیش از حد مواد مغذی به ویوتروف )غنی( شده ها به آباز سطح اراضی و ورود آن

نشینی (. کاهش نفوذ نور و افزایش یافتن رسوب و تهBernes et al., 2013شود)گردد که اغلب منجر به کدورت آب میها می

شود، ها میشود ماکروفیت ها در وضعیت بدی قرار گیرند و در برخی موارد موجب حذف آنهای پالنکتونی مرده باعث میجلبک
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 ,.Jeppesen et alگذارد )همچنین اثرات منفی زیادی بر روابط درون اکوسیستمی و نیز دینامیک )پویایی( اکوسیستم می

توانند موجب بلوم )شکوفایی( پالنکتونی در فصل تابستان های خاصی از فیتوپالنکتون ها به ویژه سیانوباکتری ها می(. گونه1998

(. اغلب Brönmark and Hansson, 2005شود )وجب تخلیه اکسیژن و تلفات ماهی میهای مرده مشوند. تجزیه پالنکتون

کند. یکی از دالیل اصلی آن این است ها( تداوم پیدا میچنین مشکالتی حتی پس از قطع منبع ورودی مواد مغذی )مثالً فاضالب

باشد و به همین دلیل تا چند دهه آب را دل میهای یوتروف )غنی( با بدنه آبی در تباکه فسفر ذخیره شده در رسوبات دریاچه

(. شواهدی وجود دارد که پدیده یوتریفیکاسیون )غنی شدن( Søndergaard et al., 2003کند )غنی از مواد مغذی حفظ می

نی ها در حالتی که فراواها از یک وضعیت به وضعیت دیگر تغییر کنند. به عبارتی دریاچهشود بسیاری از دریاچهموجب می

های شفاف و بسترهای دارای پوشش گیاهی برخوردار هستند. این دریاچه ها در حالتی که فیتوپالنکتون ها متوسط است از آب

هایی با آب کدر )تیره( و با پوشش گیاهی کم یا بودن پوشش گیاهی تغییر پیدا فراوانی فیتوپالنکتون ها زیاد شود به دریاچه

ماند حتی اگر غلظت مواد مغذی آب کاهش پیدا کند. این وضعیت برسد به همان حالت باقی میبار که دریاچه به کنند. یکمی

کار وجود دارد  های متعددی برای اینکنند با دخالت در وضعیت دریاچه شرایط را اصالح کنند. روشدر چنین شرایطی سعی می

 دگرفت.نکه در ادامه موردبررسی قرارخواه

 

 

 (1384)قديمی وهمكاران.زن انمونه برداری از آب مخ تجهیزات : نمايی از 2تصويرشماره 
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کنند، شکوفایی جلبک ها به طور ذاتی در درون سلول خود مواد شیمیایی بودار تولید میها و باکتریهای جلبکبرخی از گونه

با  (.1383در آب گردد)مسعودی وهمکاران.ی، خاک و یا بوی تعفن تواند منجر به ایجاد بوی علف، ماهآبی در مخازن می -سبز

 وجود بخصوص مخزن شماره یک و توجه به باال بودن زمان ماند هیدرولیکی و افزایش مواد مغذی در آب مخازن چاه نیمه ها

ع آبی ها به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد بو و طعم نامطبوع دراین مناب، جلبک حاشیه آن در  شیالتی و.... تفریحی , مراکز

 آورده شده است. 1درجدول شماره بعضی از ترکیبات مولد طعم و بو در آب  شناسایی شده اند.

 :ترکیبات مولدطعم وبودرمنابع آبی1جدول شماره 

 طعم  بو  ترکیب

کپک، خاک،  خاک، علف کپک زده ژئوزمین

 ماندگی و کهنگی

متیل ایزوبورنئول 
)MIB( 

کپک، خاک،  کپک، خاک، زغال

 کهنگی

ایزوبوتیل متوکسی 

 پیرازین

کروزوت، کهنگی،  چوب، کهنگی، کپک

 گرد و خاک

ایزوپروپیل متوکسی 

 پیرازین

 کپک، سبزیجات دوده، گرد وخاک، کلم

 

 و زئوپالنكتونی درمنابع آبی: جوامع فیتوپالنكتونی

 ،Bacillariophyta شاخه 5 از فیتوپالنکتونی جنس 28 حدود سیستانهای چاه نیمه  هایآب دربعمل آمده  اتتحقیق براساس

Chlorophyta ،Cyanophyceae ،Pyrrophyta، Euglenophyta ناحیه این در فیتوپالنکتونی . ارزیابیه اندگردید شناسایی 

 تحقیقات صورت گرفتهفیتوپالنکتونی در  هایگروه سایر به نسبت فراوانی و جنس تعداد نظر از را Chlorophyta غالب بودن

 ,.Gharibkhany et al)و تاالب استیل آستارا  (Sabkara and Makaremi, 2003)که مشابه تاالب انزلی هددمی  نشان

 و فراوانی بیشترین که ه استبود ایگونه به Chlorophyta جمعیت تغییرات روند تحقیق صورت گرفته . درمی باشد (2009

ماه نیز در مرتبه دوم قرار داشت. بنابراین حضور مداوم این دارا بوده و در بهمن های اردیبهشت، مهر و آباندر ماه را به ویژه تنوع

تواند ناشی از توان باالی این شاخه در ماندگاری در شرایط شاخه از فیتوپالنکتون در تمامی فصول و همچنین تراکم بیشتر آن می
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شده و بیشترین فراوانی را به خود  Chlorophytaجایگزین  Bacillariophytaماه ها باشد. در بهمندر چاه نیمهمختلف طبیعی 

ها در الیه سطحی آب پخش های دیگر فیتوپالنکتونی نشان داده است که آنها با شاخهند. مقایسه دیاتومهه ااختصاص داد

. (Ganjian et al., 2004, Ganjian and Makhlogh, 2003)رسند میشوند و در دوره سرد سال به حداکثر تعداد خود می

، pHتوان به فاکتورهای فیزیکی )نور، شوری، اکسیژن، از عوامل محیطی مهم تغییر دهنده ساختار اجتماعات فیتوپالنکتونی می

. از این رو جایگزینی برخی از (King et al., 2002)دما( و جریانات شیمیایی و مواد غذایی ضروری و عوامل زیستی اشاره کرد 

چاه  های آبی از جمله مخازنها در فصول خاص و توالی فیتوپالنکتونی در اکوسیستمهای دیگر، غالب شدن آنها با شاخهشاخه

ماه )دوره سرد سال( در چاه توان به این عوامل نسبت داد. همچنین کمترین فراوانی و تنوع فیتوپالنکتونی در بهمننیمه را می

 نور شدت کاهش علت به زمستان فصل در فیتوپالنکتونی هایسلول فراوانی که است شده های سیستان مشاهده شد. ثابتنیمه

 جلبکی فراوانی توسعه باعث که هستند عواملی از زمستان، گذشت با دما و نور تابش افزایش اما یابدمی کاهش آب دمای و

 ,Buzzi) نشان داده شده است فیتوپالنکتونی جامعه تأثیر بر در تالطم و مغذی اهمیت مواد همچنین (.Buzzi, 2002) شوندمی

ها احتماالً به دلیل مخلوط شدن بیشتر در مخازن چاه نیمه ماه. از این رو کاهش فراوانی و تنوع فیتوپالنکتونی در بهمن(2002

آب، کم شدن نور و طول روز و کاهش دما باشد. از طرف دیگر در فصل زمستان چون جمعیت فیتوپالنکتونی کاهش شدیدی 

ش سریع جمعیت یابد. افزایش مواد غذایی کمک بزرگی به افزایدارد، میزان مواد غذایی موجود در آب طی این فصل افزایش می

 .(King et al., 2002)کند فیتوپالنکتون در فصل بهار می

 و (Pyrrophyta)اعضای شاخه  تاژکداراندو تراکم افزایش, شده مشاهده جامعه فیتوپالنکتونی ساختار مشخصات از دیگر یکی

 زیاد نور شدت و باال دمای داده که نشان بررسی هاباشد. میتا مهرماه  ماهاردیبهشت ازهای گرم به ویژه دوره در سیانوباکترها

همچنین (. Havense et al., 2003; Kanoshina et al., 2003) هستند مطلوب شرایط دوتاژکداران و سیانوباکترها برای

(. افزایش برخی از دوتاژکداران تولید Ignatiadas et al., 1992دهد )افزایش دوتاژکداران در شرایط یوتریفیکاسیون نیز روی می

های اخیر شکوفایی جلبکی مضر کنند که برای سالمت انسان و اکوسیستم خطر آفرین است. در سالشکوفایی سمی و مضر می

(. Smayda, 1997; Hallegreff, 1993های ساحلی سراسر جهان تبدیل شده است )در آب به یک موضوع اساسی و گسترده

توان به رسد که این امر ناشی از توسعه پدیده مذکور توسط عوامل طبیعی و انسانی باشد که از جمله این عوامل میبه نظر می

انات دریایی(، تغییرات اقلیمی و ایجاد شرایط مناسب، ها )مانند انتقال از طریق باد و جریهای طبیعی پراکندگی گونهمکانیسم

پروری( های آبزیهای خانگی، کشاورزی و صنعتی، فعالیتهای خشکی، فاضالبها )در اثر ورود روانابافزایش بار مواد مغذی آب

تواند به عنوان د. بنابراین میهای فیتوپالنکتون وجود دارمهم ترین رنگدانه فتوسنتتیک است و در تمام گروه aاشاره کرد.کلروفیل 

های باالی فیتوپالنکتون که در عکس العمل نسبت به ورود مواد مغذی شاخص بیومس فیتوپالنکتون استفاده شود. وقوع غلظت
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های دریایی شده و در نتیجه دهد موجب آثار مضر متعدد درمحیطگیاهان )به خصوص فسفر( ناشی از فعالیتهای انسانی رخ می

بررسی  ای در مطالعات محیط زیستی برخوردار است.، توزیع و تغییرات فصلی آن از اهمیت ویژهaمقادیر غلظت کلروفیل مطالعه 

در آبان و  aها بیشترین میزان کلروفیل دهد که در همه ایستگاههای سیستان نشان میتغییرات زمانی میزان کلروفیل چاه نیمه

شود.مطالعات نشان داده که میزان کلروفیل در ارتباط با مقدار مواد مغذی، ماه مشاهده میماه و کمترین میزان در بهمناردیبهشت

 ,Malone, 1980; Felip and Catalanباشد )درجه حرارت )تغییرات فصلی(، کدورت و ترکیب جامعه فیتوپالنکتونی می

2000; Lakkis, et al., 2003; Nezlin, 2005ها توان افزایش دما و غالب بودن کلروفیتها می( با توجه به خصوصیات چاه نیمه

ها عامل مؤثر در باالتر بودن میزان کلروفیل در این مخازن دانست. بررسی توزیع )سرشار از رنگدانه سبز هستند( را در این زمان

روفیل مربوط به چاه دهد که کمترین میزان میانگین ساالنه کلهای سیستان نشان میمکانی میزان کلروفیل در بین چاه نیمه

میزان فسفر  می دهد. بررسی تغییرات ساالنه مواد مغذی نشان ه استگردید ثبت 1چاه نیمه مقدار در  بوده و بیشترین 3ه نیم

در چاه نیمه رین مقدار فسفر و بیشت 3مه که کمترین میزان فسفر در چاه نیطوریبه باشدمی 3بیشتر از چاه نیمه  1در چاه نیمه 

احتماالً مربوط به عمق بیشتر این مخزن نسبت به سایر مخازن چاه  3که کمتر بودن فسفر در چاه نیمه  ه استمشاهده شد 1

. مطالعات نشان کشد تا فسفر از کف به سطح در اختیار تولیدکنندگان برسدباشد که مدت زمان بیشتری طول میمی ها نیمه

های آب شیرین دارد اولیه( در ایجاد محدودیت تولید )فیتوپالنکتون( در دریاچهکه فسفر نقش موثری )محدود کننده  است داده

(Hecky & Kilham, 1988; Elser et al., 2007ایجاد ) دریاها نیز در مطالعه  در فسفر توسط مکرر محدودیتDowning) 

 و مقدار 3چاه نیمه داده شده است. از این رو احتماالً عامل اصلی مؤثر در مقدار کمتر کلروفیل در نشان  (1999 .و همکاران

. )افزایش فسفر وفسفات درآزمایشات مختلف مشاهده گردیده است(باشدمی به ماده مغذی فسفر  مربوط 1چاه نیمه بیشتر در 

مغذی با سهولت بیشتری در دسترس تولیدکنندگان در سطح علت داشتن کمترین میانگین عمق، مواد  نیز به 4در چاه نیمه 

باشد. بنابراین به طور کلی تفاوت  قرار گرفته که نتیجه آن افزایش فراوانی تولیدکنندگان و افزایش تولید در این چاه نیمه می

میزان مواد مغذی نسبت داد  توان به احتمال بیشتر به علت تفاوت درها از نظر میزان کلروفیل را میمشاهده شده در چاه نیمه

ها دیده باز هم بیشترین میزان کلروفیل در هر دوره در این چاه نیمه 4و  1های کدورت بیشتر در چاه نیمهچرا که با وجود 

مناسب بوده است.  لذا تغییرات حدهای سطحی تأثیر چندانی نداشته و شدت نور در شود. احتماال کدورت در میزان تولید آبمی

کنند. ها و میزان مواد مغذی در دسترس به ویژه فسفر در هر چاه نیمه میزان کلروفیل را تعیین میدر هر فصل در چاه نیمهدما 

روش به میکروگرم در لیتر به دست آمد که با توجه  72/3ها برای مخازن چاه نیمه aهمچنین میزان متوسط ساالنه کلروفیل 

OECD (1392)پژوهشکده تاالب هامون.بندی نمودمناطق الیگوتروف دستهتوان مخازن چاه نیمه را جز می   . 
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ها به علت فیلتر کردن ذرات ریز سازند و همچنین بسیاری از آنزئوپالنکتون منبع غذایی جانوران سطوح باالیی غذایی را می

اند که مطالعات نشان دادههمچنین برخی  (.Haberman, 1998)معلق موجود در آب نقش مهمی در بهبود کیفیت آب دارند 

توانند شاخص مناسبی جهت نشان دادن شرایط کیفی آب، آلودگی و حاصلخیزی محیط میها های خاصی از زئوپالنکتون گونه

ها، در مقایسه زمانی ساختار جامعه زئوپالنکتون در چاه نیمه(. (Michaloudi et al., 1997; Marneffe et al., 1998باشند 

( به دست جنس 4ماه )مربوط به فصل بهمنجنس( و کمترین تنوع  8ماه )اردیبهشتو تراکم جنس مربوط به  بیشترین تنوع

مختلف  تحقیقات( نیز بیشترین تراکم زئوپالنکتونی را در دوره گرم سال گزارش کرده است. نتایج Mageed.2006. )ه استآمد

-عوامل زیستی و غیر زیستی )مانند دما، رقابت و شکار( در اکوسیستمد که جامعه زئوپالنکتونی به شدت تحت تأثیر ندهنشان می

های (. دما و غذا دو فاکتور مهم در کنترل فراوانی زئوپالنکتون در اکوسیستمLiss et al., 1998گیرد )های آب شیرین قرار می

ها ها و زنده ماندن آنکه دسترسی به غذا در باروری مادهدرحالی ,دهدباشند. دما عموماً رشد را تحت تأثیر قرار میآب شیرین می

 فیتوپالنکتون رشد شیمیایی آب، و مناسب فیزیکی شرایط شدن فراهم و بهار فصل آغاز (. لذا باGeorge et al., 1990مؤثر است )

یابد بنابراین افزایش می اولیه لیداتتو روز، طول افزایش و حرارت درجه تدریجی افزایش شود. باشروع می نیز زئوپالنکتون و

باشد ها افزایش تولیدات اولیه، درجه حرارت و طول روز میاحتماالً عامل اصلی افزایش تعداد زئوپالنکتون در این دوره در چاه نیمه

(Mahdizadeh et al., 2006) 4چاه نیمه مکانی نیز بیشترین میانگین فراونی سالیانه زئوپالنکتونی در . از نظر بررسی توزیع 

های زئوپالنکتونی( در این تواند احتماالً به علت فراوانی بیشتر فیتوپالنکتون )منبع اصلی غذایی گروهکه این امر می مشاهده شد

ها و زنده ماندن ترسی به غذا بر روی باروری مادهمبنی بر اینکه دس(  و همکاران (George.1990چاه نیمه باشد که با مطالعه 

( نیز وجود مواد مغذی را عامل مؤثر در فراوانی و تنوع (Niehoff.2007 ها و افزایش فراوانی مؤثر است همخوانی دارد.آن

ابت، میزان شدت زئوپالنکتون معرفی کرده است. به طور کلی فراوانی و ترکیب جامعه زئوپالنکتونی توسط عوامل مختلفی مثل رق

های زئوپالنکتونی بزرگ به (. به عنوان مثال گونهLampert & Sommer, 1997گیرد )شکار و عوامل زیستی دیگر شکل می

دهند. اما در صورت تر وجود دارند تشکیل میهای کوچککنند و جامعه غالب را هنگامی که فیلترکنندهطور موثرتری فیلتر می

کنند جمعیت این گروه فیلترکننده به های بزرگ تغذیه مین خوار که به طور انتخابی از زئوپالنکتونوجود ماهیان زئوپالنکتو

های آبی ثابت شده که دهند. همچنین در بعضی محیطتر میهای زئوپالنکتونی کوچکشدت کاهش یافته و جای خود را به گونه

 ;Alldredge et al., 1984جامعه زئوپالنکتونی مؤثر است )میزان اکسیژن محلول )کمبود شدید اکسیژن( نیز بر ساختار 

Judkins, 1980توانند بر روی ساختار جامعه زئوپالنکتونی اثر کرده و در نتیجه چرخه انتقال (. بنابراین فاکتورهای زیادی می

ز نظر تراکم زئوپالنکتون ها ا(. لذا تفاوت در بین چاه نیمهBaird et al., 2004انرژی در یک اکوسیستم را کنترل کنند )

شاخه  صورت گرفته, تحقیقتواند به علت دارا بودن شرایط فیزیکوشیمیایی محیطی متفاوت در هر چاه نیمه باشد. در می
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Arthropoda ها به ماه دارای بیشترین تراکم بوده است که احتماالً به دلیل شرایط دمایی مناسب و مقاومت آندر آبان و بهمن

ماه شاخه غالب را در مخازن چاه . روتیفرها در مهرماه و اردیبهشت(Sabkara and Makaremi, 2003)اشد شرایط سخت ب

باشد. ها برای زیست این شاخه میاند که به علت ایجاد شرایط مناسب در این زمانل دادههای سیستان تشکینیمه

Paulose.2007)  وMaheshwari ) افزایش دما،  فراوانی روتیفرها همزمان باکه شروع افزایش  نشان دادندpH  و افزایش غلظت

های گرمتر در چاه مراحل سرد و افزایش این گروه را در دورهمواد مغذی است که این موارد کاهش فراوانی و تنوع روتیفرها در 

ها و ذرات مواد آلی یکی از مهمترین کند. روتیفرها به علت فیلتر کردن ذرات ریز مانند باکتریهای سیستان توجیه مینیمه

 یابند.های آبی بوده و در شرایط یوتروفی افزایش میهای جانوری در محیطگروه

 ی چاه نیمه ها:وضعیت رسوبگذار

 فرم ته نشینی رسوبات درسدهای ذخیره ای احداث شده درمسیر رودخانه  مدل رسوبگذاری درمخازن چاه نیمه کامالًمتفاوت با

 های طبیعی می باشد.این مخازن به صورت سه فرورفتگی یاگودال طبیعی می باشندکه ازطریق کانالهای ارتباطی بایکدیگرمتصل 

 ازآب  ده اند. مخازن چاه نیمه صرفاًدرزمان طغیان های رودخانه هیرمندوفصول پرآبی)زمستان وبهار(شده وموجب ذخیره آب ش

 درنتیجه رسوبات  رسوب بوده و فاقد صاف و زمانهای عادی معموالً در رودخانه سیستان بهره مند می گردند.آب رودخانه هیرمند

 به  رسوبات ورودی ازطریق کانال آبگیر مخازن می گردند. حادث شده واردطریق سیالبهای  ورودی به مخازن چاه نیمه معموالًاز

آب  محدوده کانال ترسیب می گردند. افزایش عرض مقطع در شده که به دلیل کاهش سرعت جریان و مخزن شماره یک وارد

 یل ته نشینی رسوبات درمخزن انتقالی به مخازن شماره دو وسه ازطریق کانالهای ارتباطی دو وسه انجام می شود ومعموالًبه دل

 ته نشینی رسوبات بسیارناچیزمی  درمخزن شماره سه نیز رسوبات به مخزن شماره دو واردشده و مقادیرکمتری از شماره یک،

 یون مترمکعب جهت میل820دهه اخیرمطرح گردیده وباحجمی حدودساخت وبهره برداری آن درباشد.چاه نیمه شماره چهارکه 

 آبگیری می گرددودرنتیجه میزان رسوبات ورودی  3ی منطقه سیستان پیش بینی شده است ازچاه نیمه شماره تآمین آب کشاورز

 وته نشین شده دراین مخزن نسبت به سایرمخازن چاه نیمه کمترمی باشد.

  ,شماره دو درآن ته نشین می شوندومخازن  ,به مخزن شماره یک  بنابراین می توان نتیجه گیری نمودکه اکثررسوبات ورودی

 گنجایش  66ازرسوبات کمتری برخوردار می باشند.براساس نتایج حاصل ازاندازه گیریهای عمق یابی مربوط به سال  وچهار سه

 میلیون مترمکعب بدست آمده است.درصورتی که دراندازه گیریهای 6/256مترمعادل5/493تارقوم شماره یک  چاه نیمه مخزن

 میلیون مترمکعب محاسبه شده است.بامقایسه نتایج 6/222متربرابر5/493گنجایش مخزن شماره یک تارقوم  78مربوط به سال 

 ون مترمکعب بدست می آیدکه یمیل34بدست آمده ، تفاوت حجم دریاچه شماره یک چاه نیمه در دو دوره اندازه گیریها معادل 

 میلیون مترمکعب نشان می دهد؛باتوجه به اندازه گیریهای صورت گرفته 83/2ریباًبرابرراندمان رسوبگذاری ساالنه این مخزن راتق
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 تاکنون میزان متوسط رسوبات ساالنه ته  (61بهره برداری مخازن سه گانه چاه نیمه )سال می توان نتیجه گیری نمودکه از بدو

 (.1394ران.میلیون مترمکعب می باشد)لکزائیان پوروهمکا7/2درحدودنشین شده درآنها 

 رسوبات ته نشین شده درمقابل کانال آبگیر چاه نیمه درمخزن شماره یک عموماًازجنس سیلت ورس بامقادیرکمتری ازشن می 

 باشندوجزءرسوبات ریزدانه محسوب می گردند.بنابراین الیروبی وتخلیه مکانیکی رسوبات بخصوص دردهانه آبگیرچاه نیمه شماره 

 رسوبات ته نشین شده درچاه نیمه شماره یک که دارای  می باشد، ضروری بنظر می رسد. زیاد نسبتاًچه مستلزم هزینه  یک اگر

 به افزایش فسفروفسفات آب  منجر ظرفیت آن می گردند, عالوه براینکه باعث کاهش حجم و مغذی زیادی می باشند موادآلی و

 رادرپی خواهندداشت.ودرنتیجه ایجادبلوم جلبکی می شوندکه بووطعم نامطبوع آب 

 

 :نتايج وبحث

تولید  می آید وجودب جمله مخزن شماره یک چاه نیمه از و ها دریاچه پشت سد در منابع آبی موجود مشکالتی که در از یکی

ن به برهم خورد"عمدتا منشا این ترکیبات را د.نگردمطبوع درآب می طعم نا و معدنی است که موجب ایجاد بو و آلی ترکیباتی

، فلزات سنگین ، فاضالب  ، سموم آفت کش حیوانیمیایی و کودهای شی ورود باقیماندهسیستم  دریاچه ها ناشی از   اکو تعادل

به گونه ای که با روش های موجود  ریز این دریاچه ها نسبت می دهند.صنعتی حوزه آب فعالیت های کشاورزی وو... ناشی از 

آمده حذف نشده و ورود چنین آبی به شبکه آب شرب موجبات نارضایتی مصرف کنندگان طعم و بوی نامطلوب بوجود ، تصفیه

 هندوکش افغانستان سرازکوههای این رود خانه نیز  و رودخانه هیرمند تآمین می گردد آب چاه نیمه ها از را فراهم می آورد.

 گردد.درمسیراین رودخانه ازسرچشمه تامی واردکشورماطی نموده و کیلومتررا1050.رودخانه هیرمند بیش از چشمه می گیرد

ت بود.میزان باالی رسوبا برآب آن تآثیرگذارخواهند "سیستان مناطق مسکونی واراضی کشاورزی زیادی وجوددارندکه مطمئنا

یکی ازعوامل اصلی افزایش موادآلی ومغذی  درهرسال,ورودی به چاه نیمه شماره یک درهنگام سیالبی شدن رودخانه هیرمند

                                                                                               بیش ازحدگونه های مختلف جلبک هادراین منبع آبی بشمارمی آید. ودرنتیجه رشد

 می کنند ایجادل قبول قاب غیر و بوعمط بو و طعم نا "معموال دو نمونه از ترکیبات شیمیایی متداول که در آبهای آشامیدنی

Geosmin   2 و- methylisoborneol (2-MIB) 2-MIB ترکیب. هستند Geosmin 2 و کند می خاک بوی ایجاد آب در-

MIB این. هستند فرار و کم مولکولی جرم با سوم نوع های الکل آنها دوی هر. دهد می آب به زدگی کپک و کهنگی طعم هم 

                                  . آیند می وجود به actinobacteria ( وcyanobacteria) آبی-سبز های جلبک در ترکیب دو

 از پس و افتد می دام به سلولی دیواره در Geosmin اما شود می تولید ها جلبک این حیات چرخه طول در MIB-2 گونه

 های جلبک رشد با ارتباط در مستقیما آب طعم و بو بنابراین. شود می محیط واردآن  سلولی تجزیه نتیجه در و باکتری مرگ
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آبی نام مشترکی است برای تعدادی از انواع متفاوت -جلبکهای سبز  است.منابع  ذخیره آبی  ون آب تامی سیستم در تابستانی

میکنند( بوده و )از نور خورشید برای تولید غذا و بقای خود استفاده  جلبکها و در واقع باکتری هایی که قادر به انجام فتوسنتز

رین ، لب شور و آب دریا زندگی آبهای شیتریها تنوع زیستی داشته و درخاک،سیانوباک پیگمان های سبز و آبی تولید می کنند.

میان قدیمی .درکه دیده نمی شوند اما گاهی کلنی های قابل مشاهده تولید میکننداین باکتریها بقدری کوچک هستندکنند.می

آفریقا , ا آمریکن یافت شده و یکی از بزرگترین گروه باکتری ها بوده و درسطح جهانی )شمال وجنوب میهای روی زترین فسیل

 سیانو های شکوفه ظاهری شکل د.ندو نقش دارحیوان هر هستند ودر بیمارزایی انسان واروپا ،اسکاندیناوی و چین( ، استرالیا، 

قهوه ای  رنگهای آبی،سبزروشن ، استخرها به انواع های آب شیرین وبصورت کف یا همچون بوریا درسطح آب دریاچه کتریها با

در ظاهر آب ندهد .با ازبین  آب دیده شود وحتی ممکن است شکوفه ها تا ثیریممکن است مثل رنگ های غوطه وردر ، قرمز و

می باشندکه مهمترین  آبی دارای عوارض وخطراتی-جلبک های سبز.ه ها آب نیز بوی بدی پیدا می کندرفتن جلبکها در شکوف

 این عوارض عبارتند از:

 د.نرا پایین می آور آنکیفیت  ,درآببا ایجاد بو و کف زیاد , گرددزیاد این جلبک هابیش ازحدوقتی تعداد  -

 .,به گونه ای که باعث نارضایتی مردمی می شوددنکن میونامطبوع  بد را آب ومزه طعم -

 .دنشو می حیوانات و گیاهان ومیر مرگ موجب خورشید نور کردن بلوکه بااینگونه جلبک ها  ضخیم  های شکوفه -

 د .نشو میوآبزیان باعث مرگ ماهیها ,درزمان تجزیه و تخریب جلبکها با مصرف اکسیژن  -

( این سموم antidote) ندارد نیز پادزهریو بوده طبیعی سموم قویترین از که کنند می ترشح سمومی سیانوباکتریها از بعضی -

نمونه اما نتیجه بررسی های بعمل آمده نشان می دهدکه ند,برای انسان مسموم کننده و برای حیوانات ممکن است کشنده باش

)پژوهشکده بین فقط تولیدبووطعم نامطبوع نموده وهیچگونه عارضه دیگری ندارد,تشخیص داده شده درچاه نیمه های سیستان 

   .(1395المللی هامون.

که هر کدام از آن ها با توجه به منشا و میزان  ندآب گزارش شده انامطبوع روش های متعدد و مختلفی جهت حذف بو و طعم 

انواع اکسیدانها شامل کلر، دی اکسید  بو و طعم آب، ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی کاربردهای ویژه ای دارند. استفاده از

ن و امواج فراصوت از جمله این روش ها می باشند. تمرکز ونه و ازژ، آب اکسی.U.V نگنات، پرتوپرمکربن فعال، کلر، کلر آمینها، 

ن برای بهداشتی کردن و حذف طعم و بو از آب به سبب مزیت های اختصاصی آن نسبت به سایر روش وویژه ای بر استفاده از از

درورودی تصفیه خانه های آب کاربردزیادی پیدانموده جلبک گیری ازپکیج های امروزه استفاده ها صورت گرفته است.

است.کشورهایی که منابع آبی آنها دچاربحران رشدجلبکها وبووطعم نامطبوع آب گردیده انددرحجم های کوچک ازپکیج های  

ردکه وجودداروشهای مختلفی برای بهبودبخشی به وضعیت آب مخازن ومنابع آبی یوتروف)غنی(جلبک گیری استفاده می کنند.
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 Gulatiو Søndergaard et al., 2007الواقع غیرممکن است )قیمت و فیها الیروبی است که البته بسیار گراناین روشیکی از

et al., 2008 حداقل در کوتاه مدت بهبود کیفیت آب از طریق دست .)( کاری زیستیbiomanipulationامکان ) پذیر است که

های یوتروف غالب هستند گیرد که این نوع ماهیان در دریاچهان زئوپالنکتون خوار صورت میمعموالً به شکل کاهش جمعیت ماهی

( Meijer et al., 1994  وPerrow et al., 1997 در اروپای شمالی و جاهای دیگر، کپور ماهیان از قبل .)Rutilus rutilus  و

های غنی از مواد مغذی هستند. کاهش یافتن ذخایر ههای پالنکتون خوار در دریاچترین ماهیمعمول Abramis bramaسیم 

کنند. وقتی زئوپالنکتون ها ها تغذیه میشود که این ماهیان از آنکپور ماهیان موجب افزایش جمعیت زئوپالنکتون هایی می

 Jeppesenو Meijer et al., 1999شود )های پالنکتونی که غذای زئوپالنکتون ها هستند کم میافزایش یابند جمعیت جلبک

et al., 2007 شود این است که انواع بال  این بهبود کیفیت آب میهای پالنکتون خوار موجب (. دلیل دیگری که حذف ماهی

زنند و به این طریق مواد مغذی موجود ها رسوبات کف را برای تغذیه به هم میها مثل ماهی سیم بتنوزخوار هم هستند. آنماهی

کنند، به عالوه رفتار تغذیه ایی کنند و به یوتروفی شدن بیشتر آب کمک میفر را وارد ستون آب میدر رسوبات مخصوصاً فس

 شود.باشد باعث از بین بردن پوشش گیاهی کف میها که از کف میآن

 شده  یاچه غنی پالنکتون خوار و بنتوز خوار در هیان زئو توان گفت که کاهش جمعیت ما این با توجه به مطالب فوق می بنابر

 گرداند و با این وضعیت خطر بلوم )شکوفایی( تر، افزایش شفافیت و ایجاد پوشش گیاهی برمی)یوتروفیک( را به شرایط طبیعی

 گیرد. مطالعات الواقع هم در بستر و هم در ستون آب تغییراتی صورت میکند. فیها کاهش پیدا میهای پالنکتونی و تلفات ماهی

 (  بستر و ستون آب وضعیت آب از هر دو مسیر ) های آبی پتانسیل اصالح  بات رسانده که در بسیاری از اکوسیستممتعدد به اث

 (.Søndergaard et al., 2008وجود دارد )

  کنند و کیفیت آب را با مصرف پالنکتون ها و تغییر چرخه های موادماهیان پالنکتون خوار مقدار فیتوپالنکتون ها را تنظیم می

 ( ماهی ها  توده زنده کنند. چگونگی تاثیر ماهی های پالنکتون خوار بر پالنکتون ها و کیفیت آب به بیومس )مغذی تنظیم می

 بستگی دارد. تجربیات نشان داده که رابطه ای معنادار بین ماهی های پالنکتون خوار و بیومس زئوپالنکتون ها و نیز بین بیومس 

 فیتوپالنکتون ها وجود دارد.زئوپالنکتون ها و بیومس 

بینند بلکه طعمه و گیرد( طعمه خود را نمینوعی تغذیه که به با فیلتر کردن آب صورت می filter feederماهیان فیلتر فیدر )

ها مستقیماً جمعیت کنند. این ماهیای آن فیلتر می( و ساختارهای ضمیمهgill rakersاجزای آب را از طریق خارهای آبششی )

های کوچک دهند، همچنین به طور غیرمستقیم کوپه پودها و جلبکالدوسرها و فیتوپالنکتون های بزرگ را تحت فشار قرار میک
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هایی که ها اوالً گونهجهت ماهی دار کردن چاه نیمهبراساس نظرکارشناسان بومی شیالت درمنطقه سیستان دهند.را افزایش می

رژیم غذایی عمده  ود. این دو گونه پالنکتون خوار هستند نباشای و کپور سرگنده مینقرهاند کپور برای رهاسازی توصیه شده

جمعیت فیتوپالنکتون ,باشد. با توازن بین جمعیت این دو ماهی ها به ترتیب فیتوپالنکتون خواری و زئوپالنکتون خواری میآن

های یوتروف مطرح شد بیشتر معطوف به دریاچه جلوترر د آنچهها و زئوپالنکتون ها به طور متوازن حفظ خواهد شد. البته 

چاه  صورت گرفتههای چون طبق بررسی ,کندصدق نمیی سیستان ها این مباحث در مورد چاه نیمه صورتی کهباشد. در می

)شرب انسانی( تطابق  هاهای استراتژیک چاه نیمهیباشند که خوشبختانه با کاربرها از نوع الیگوتروف )ضعیف از نظر تولید( مینیمه

ها  تر فاضالبدارد. لکن همواره این احتمال وجود دارد که مواد مغذی از سطح اراضی کشاورزی باالدست و یا با احتمال ضعیف

احتمال بلوم )شکوفایی( پالنکتونی  ,د. در چنین حالتی و در روزهای بدون وزش باد در فصل تابستاننهیرمند شورودخانه وارد آب 

هایی که بدان اشاره شد به بهبود کیفیت آب به طور قطع ای و کپور سرگنده با مکانیسمبود. لذا وجود ماهیان کپور نقرهخواهد 

در ازطرف مدیریت شیالت سیستان کمک خواهد نمود. ثانیاً به لحاظ تعداد بین کپور نقره ای و کپور سرگنده درصدهای خاصی 

مجموع تعداد کپور نقره ای و کپورسرگنده در نظر گرفته شده برای چاه نیمه چهارم نظر گرفته شده است. به عنوان مثال از 

برگیرنده اهداف مربوط به پاالیش د. درصدهای مذکور دقیقاً در ندرصد کپور سرگنده می باش 18درصد کپور نقره ای و  82حدود 

 . (1393لی تاالب هامون )پژوهشکده بین الملدنتوسط ماهی ها می باش منابع  و بهبود بخشی وضعیت آب

 :نتیجه گیری

  نتایج آزمایشات مختلف صورت گرفته وبررسی های میدانی بعمل آمده ازسطح مخازن چاه نیمه های سیستان نشان می دهد

 مشکل طعم وبوی نامطبوع درحال حاضرفقط درچاه نیمه شماره یک وجود داردومقداربووطعم چاه نیمه های دیگربسیارکم که 

 عامل ایجادطعم وبوی نامطبوع آب درمخزن شماره نارضایتی مردمی ننموده است. بگونه ای که آب این مخازن ایجاد می باشد

 آبی ایجادمی شود.غلظت این ترکیب -می باشد.این ترکیب بوسیله نوعی جلبک سبز Geosminیک چاه نیمه ها,ترکیب آلی 

 لبکی رخ می دهدبه علت افزایش غلظت جلبک,بیشترگردیده وسبب درمواقعی ازسال)اردیبهشت ماه تاآبان ماه(که شکوفایی ج

  جلبک های مذکوردرعمق های پائین ,بویژه درمغذی ودرنتیجه غلظت  نارضایتی مردم ازکیفیت آب می گردد.غلظت موادآلی و

  . بود خواهد سبترمنا برداشت آب ازعمق های باالترتوسط ایستگاه های پمپاژ و متری ازسطح آب بیشترمی باشد 20عمق های 

  ازسلولهای جلبک می گردد,استفاده ازفرآیندهای موثرترتصفیه نظیر Geosminباتوجه به اینکه کلرزنی باعث رهاسازی بیشتر

  کربن اکتیو بعنوان راه حلی جهت رفع مشکل طعم وبوی آب آشامیدنی روستاتزریق استفاده ازفیلترهای آنتراسیتی,ازون زنی و

 کنترل بیولوژیکی آلودگی  کاهش آلودگی در مخزن سدها،اساسی یکی از راهکارهای  . می گردد پیشنهاد های منطقه سیستان

  توازن زیستی می باشد والزم است این اقدام مطابق نظر ایجاد است  که همان استفاده ازگونه های مناسب ماهی ومخازن  در

 چاه نیمه های سیستان نیز اجرایی گردد. کارشناسان شیالتی وپس ازانجام مطالعات جامع دانشگاهی در
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