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صادق پرتانی ،*1روحاله نوری ،2سید هادی ابطحی

 .1استادیار ،گروه مهندسی عمران ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد
 .2استادیار ،گروه مهندسی محیط زیست ،دانشکدۀ محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران
 .3دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
(تاریخ دریافت 1398/6/15؛ تاریخ پذیرش )1398/12/19

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط کلیفرم کل ( )TCو کلیفرم مدفوعی ( )FCبا پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در
اعماق مختلف مخزن سد سبالن در شرایط الیهبندی حرارتی تابستانه است .به این منظور ،نمونهبرداری از اعماق مختلف سدد
در ماههای خرداد ،تیر و مرداد که سد در شرایط الیهبندی شدید حرارتی بود ،انجام شد .سپس ،در هر نمونده پارامترهدای ،pH
 ،FC ،TCهدایت الکتریکی ( ،)ECفشار ( ،)Pفسفر کل ( ،)TPکل جامدات محلول ( ،)TDSاکسیژن محلول ( )DOو دمای آب
( )Tاندازهگیری شد .نتایج بررسیهای اولیه نشان داد با افزایش عمق در ستون آب پارامترهای  DO ،pHو  Tکاهش یافته و از
طرف دیگر  TDS ،ECو  TPافزایش مییابند .نتایج بهدستآمده از روشهای تحلیل آمداری چنددمتغیره مانندد خوشدهبنددی،
همبستگی زوجی و رگرسیون چندمتغیره خطی بیانگر تأثیرپذیری  TCو  FCاز تغییرات  Pو  TDSبود .از طرفی ،با حرکدت از
سطح به سمت کف مخزن سد ،پراکنش کلیفرمها کاهش یافت ،کده افدزایش و کداهش کلیفدرم بدهصدورت ندامتوازن اسدت و
نمیتوان الگوی خاصی برای پراکنش آنها در نظر گرفت .با توجه به آندالیز روابدط بدهدسدتآمدده مشدخ

شدد  58درصدد از

تغییرات  TCو  59درصد از تغییرات  FCدر صورت اطالع از مقادیر  TDSو  ،Pقابل پیشبینی هستند .همچنین ،نتایج تحقیدق
حاضر مشخ

کرد که  FCو  TCبا  Do ،Tو  pHرابطۀ مستقیم دارند و رابطۀ آنها با  TDS ،ECو  Pمعکوس است.

کلیدواژگان :حفاظت کیفی ،دریاچۀ سد ،کلیفرمهای کل ،کلیفرمهای مدفوعی ،الیهبندی بیولوژیکی.

* نویسندۀ مسئول

Email: sadeghpartani@gmail.com
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مقدمه
سنجش متغیرهای فیزیکوشیمیایی در آب ،برریی مقایسرۀ
وضررتی سررتمتی آن بررا یسررتاندیردهای بهدیشررتی ینجررا
مرریگیرررد ] .[1آلررودگی آب توس ر میکرویرگانیس ر ه رای
بیماریزی یر مشرک بهدیشرتی جهرانی یسر  ،چرری کر
آلودگی سویح  ،جمتی بشر ری در مترر سروو برایی
عویم بیماریزی قریر میدهد ] .[2یز طرر دیگرر ،آلرودگی
آبهررای سررو ی یسررتداد شررد بررریی آبیرراری و تولیررد
م صویت غذییی ،یا برریی مصرر ینسران ،موجر شریو
بیماریهای ناشی یز مصر موید غرذییی و آبهرای آلرود
میشود ] .[3یهمی پایش پیوستۀ منابع آبی یز نظر چنین
آلودگیهایی ب یندیز یی یس ک باید میزین براکتریهرای
کلیدر مردفوعی ( ،)Fecal Coliform, FCماهانر بررسری
شررود ] .[4سررابقۀ موالتررات ینجررا شررد روی متغیرهررای
بیولوژیکی در منابع آب ،بیشتر در زمینۀ آبهرای سرو ی
همچون رودخان ها بود یس  .با توج ب یین پرووهشهرا،
شاخص میکرویرگانیس کلیدرر هرا ،طری فصرول مختلر
متداوتیند و در فص پاییز نسب ب سایر فصر هرا بیشرتر
مررریشررروند ] .[5ییرررن در حرررالی یسر ر کر ر موالتر رۀ
میکرویرگانیس هرای شراخص (کلیدرر هرای کر  ،کلیدرر
مدفوعی ،یسترپتوک مدفو ) در رودخانۀ گنگتی  ،توس
باگ ر و همکررارین ( )2005نشرران دید بیشررترین آلررودگی
میکروبی در فص زمستان ب عل ک شردن دمرای آب و
تریک بیشتر آلودگی در رودخان بروز میکند ] .[6پووهش
دیگررری نیررز توس ر عبدیلسررتار و همکررارین ( )2017روی
کیدی آب رودخانۀ نی  ،ب عنوین منبع یرزشمند طبیتی و
من صرب فردی یز آب شیرین در مصر ،و نمونر برردیری آب
یز  24م بین یسروین و قراهر در یمتردید رودخانرۀ نیر
ینجا شد .نتایج پووهش آنهرا نشران دید رودخانرۀ نیر برا
توج ب ورود فاضتبهای صرنتتی و کشراورزی زیسرتگا
مناسبی ری بریی آبزیان فریه نکرد یسر ] .[7در بررسری
دیگری ،عویم م یوی مؤثر بر توزیع کلیدر کر ( Total
 )Coliform, TCو مدفوعی ،در شش مخزن ذخیرر سرازی
آب رودخانرر در منوقرر یی دلتررایی نشرران دید غلظرر
باکتریایی در فصول پاییز بیشتر یز فص تابسرتان یسر  .یز
طرفی ،سوح کلیدر در مخازن نزدیر منراط شرهری و
صررنتتی ب ر طررور درخررور ترروجهی بررای بررود و همچنررین
تجزی وت لی نتایج نشان دید رویب نزدیکی بین  ،pHدمرا،
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مرروید آلرری و مغررذی متل ر در آب و کلیدررر وجررود دیرد.
همچنررین ،ت لی ر مؤلد ر هررای یصررلی نشرران دید کلیدررر
مدفوعی با ورودی رویناب فصلی مرتب یس ] .[8یز طرر
دیگر ،پووهشهای مرارییتو و بارتلر ( )2014نیرز بیرانگر
زیاد بودن میزین کلیدر در نویحی شهری نسب ب مناط
غیرشهری یس ] .[9در پووهش دیگری ک توس ویگنش
و همکارین ( )2015ینجا شد ،با نمون بردیری یز  22نقورۀ
رودخانۀ تمیریپارینی ،در فویص زمانی دوماهر و طری یر
سال و همچنین تجزی وت لی آزمایشرگا حضرور کلیدرر
مدفوعی در آب رودخان یثبات شد و فرضیۀ تخلیۀ فاضتب
شهری در یین رودخانر ری تقویر کررد ] .[10در پرووهش
گات و همکارین ( )2006نیز ب منظور ت قی روی کیدی
آب و مقدیر بار کلیدر مردفوعی رودخانر و برا یسرتداد یز
تجزی وت لی نمون ها و دید ها مشرخص شرد کر غلظر
زیاد کلیدر در رودخان  ،مربوط ب روینرابهرای حاصر یز
بارش بارین در نرویحی شرهری یسر  .همچنرین ،فاضرتب
بهدیشتی ب عنروین منبرع برالقوۀ غلظر زیراد کلیدرر در
رودخان شناسایی شرد ] .[11کلیدرر هرا یکری یز ری هرای
تشخیص آلرودگی بیولروژیکی هسرتند .کلیدرر بر عنروین
شاخص بیولوژیکی میکرویرگانیسمی در آب شرب مناسر ،
نباید وجود دیشت باشد و در صورت وجود ،تصدی تکمیر
نیس و یا آلودگی ب گونر یی طری تصردی ویرد آب شرد
یس ر  .کلیدررر هررا هنگررا ورود ب ر آب ،ب ر پرراتوژنهررای
خورناکی تبدی میشوند .در بیشتر مویقع نو یین پراتوژن
قاب تشخیص نیس  ،و یکی یز عویمر آلرود کننردۀ مروید
غذییی دریایی یس ].[12
در زمینۀ بررسی متغیرهای بیولوژیکی و یی بندیهای
عمقی منابع مخزنی همچون دریاچ ها و سدها در مقایسر
با موالتات ییۀ سرو ی منرابع آب ،تتردید پرووهشهرای
کمتری ،حتی بر طرور غیرمسرتقی ینجرا گرفتر یسر .
حسینی و چگینی ( )2014در موالت یی ک روی آب دریرا
در شب جزیر بوشهر ینجا دیدند ،ب یین نتیج رسیدند ک
در منوقۀ موالت شد میزین  pHبا دما ریبورۀ عکر دیرد.
یتنی در ریستای قائ با کراهش دمرا ،میرزین  pHیفرزییش
مییابد .همچنین ،با توج ب بررسیها مشخص شد ک در
ما های سرد سال میزین  pHبیشتر یز ما هرای گرر سرال
بود و در یی هرای سرو ی یز مقردیر حردود  7/7در مرا
جویی ب مقدیر حدود  8/2در ما دسامبر در ییۀ بسرتری
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یفزییش یافت یس ] .[13در دریای ساردینا ویقع در شرمال
غرب مدیترین نیز یز عم هرای 1000 ،500 ،100 ،50 ،0
متررری توسر همینر و همکررارین ( )2017نمونر هررایی
بردیش شد .پووهشگرین یادشد دریافتند کر برا یفرزییش
دما pH ،زیاد شد ] .[14همچنین ،کیدی رودخانرۀ بوریرو
در کاستاریکا ،با یستداد یز  112نمون یز یکتبرر  2005ترا
دسررامبر  2010یز  8ییسررتگا  ،توسرر ریرروری و همکررارین
( )2017آزمایش شد .پووهشگرین یادشد مشاهد کردنرد
ک یرتباط مستقیمی بین دما و  pHیس و با یفزییش دمرا،
 pHیفزییش مییابرد .در نهایر  ،همرانطرور کر در یدیمرۀ
پررووهش حاضررر نیررز مشررخص مرریشررود ،پاریمترهررای
بررسیشد با کلیدر تأثیرپذیری زیادی دیرند ].[15
با توج ب پیشینۀ ت قی یریئ شرد  ،بیشرتر موالترات
ینجا شدۀ بینیلمللی و ملی ،ب بررسی آلودگی بیولروژیکی،
فیزیکی و شیمیایی ،با یستداد یز دسرتگا هرای پرایش ،در
ییستگا های سروح آب پردیختر شرد و تتردید م ردودی
عم های مختل منابع آب ری نیز مورد توج قریر دید ینرد.
همچنین ،در بیشرتر موالترات ،ییر بنردی بیولروژیکی در
سویح و رودخان ها بررسی شد و پرووهشهرای عمیر و
تخصصی در زمینۀ آنالیز کیدی ،در یعماق مختلر مخرازن
سدها م دود یسر  .ولری هری یر یز موالترات آلرودگی
میکروبرری (شرراخص بیولرروژیکی آب-کلیدررر ) ری بررسرری
نکرد یند .در نتیج در پرووهش حاضرر ،برا هرد بررسری
یلگرروی یی ر بنرردی و تغییررریت عمقرری میررزین متغیرهررای
میکروبیولرروژیکی آب در مخررازن بررا یسررتداد یز روشهررای
آمرراری چنرردمتغیر برر بررسرری رونررد تغییررریت عمقرری
شاخصهرا و متغیرهرای مهمری ،همچرون کلیدرر کر و
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کلیدر مدفوعی پردیخت شد یس  .یستخریج مردلی برریی
یرتباط بین متغیرهای کیدی میکروبیولوژیکی برا م وریر
کلیدررر هررا و متغیرهررای فیزیکرری کیدی ر و پاریمترهررای
هیدرولیکی ،مخزن برریی کراهش هزینر هرای تصردیۀ آب
ینتقررالی یز سررد و یرزیررابی کیدی ر بیولرروژیکی در یعمرراق
مختل یز دیگر یهدی ت لی هرای پرووهش حاضرر یسر .
مخزن سد سبتن ،ب عنوین ی مخرزن چنردمنظور کر
کاربری شرب نیز در آن منظور شد یس و یهمی کیدی
آب مخزن ری دوچندین میکند ،در یستان یردبی ب عنروین
موالترۀ مرروردی ینتخرراب شررد یسر  .در نهایر  ،جایگررا
پووهش حاضر ،ت لی و یسرتخریج یلگروی توزیرع شراخص
آلررودگی میکروبرری در سررتون آب (یی ر بنرردی میکروبرری
بیولوژیکی) یس ک جزء شاخصترین موالتات یس .
مواد و روشها
محدودۀ مطالعهشده

موالتات میدینی پووهش حاضر در مخزن سد سبتن ویقرع
در یستان یردبی یس (شک  .)1سرد سربتن نروعی سرد
خاکریز یی ب یرتدا  77متر یز ک در و یرتدا یز پی 89
متر و طول تاج  304متر یس  ،ک حج ک مخرزن 105
میلیون مترمکت و حج مررد  11میلیرون مترمکتر و
حج مدید  94میلیون مترمکتر یسر  .هرد عمرد یز
یحدیث سرد سربتن ،ذخیرر سرازی و تنظری حردود 115
میلیون مترمکت رویناب رودخانۀ قر سو در م ر طرر و
آبیاری یریضی دش مشرکینشرهر در طررفین رودخانر و
یختصاص  9/5میلیون مترمکت آب برریی یسرتدادۀ شررب
مشکینشهر یس ].[16

شکل  .1موقعیت و تصویر مخزن مطالعهشده روی رودخانۀ قرهسو
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نمونهبرداری و آنالیز نمونهها

در موالتۀ میردینی سرد مرد نظرر ،نقراط نمونر برردیری ،روش
بردیش نمون  ،سرنجش درجرا و سرنجش آزمایشرگاهی برریی
ینجا پووهش یرزیابی شرد .سرس بترد یز جمرعبنردی کلری،
پووهش ویرد فاز یجرییی شرد و موراب برا موالترات میردینی،
مرحل ب مرحل ینجا شد .در ت قی حاضر ،متغیرهای فیزیکری
( ،)EC،TSS،TDS ،Turbidityمتغیرهرررای شررریمیایی (،)DO
متغیر غیر آلری ( ،)pHمتغیرر بیولروژیکی (کلیدرر مردفوعی و
کلیدر ک ) در عم های  35 ،25 ،20 ،15 ،10 ،6 ،3 ،0متری
بررسرری شرردند (تجهیررزیت نمونرر بررردیری شررام دسررتکش
سررترونشررد  ،دماسررنج ،ظرررو شیشرر یی یررا پلررییتیلنرری،
رطوب سنج pH ،سنج ،یخ خش یا یخچال زنبیلری ،دسرتگا
نمون بردیری ،بشر ،فندک و کبری  ،آچرار ،آچرار پری گوشرتی،
چاقو ،ینبردس  ،چکمۀ ضد آب ،نقشۀ م ر DO ،GPS ،سرنج،
بودند) .نمون بردیری ب وسریلۀ دسرتگا مکرانیکی هیردرولیکی
مرردل  440060-hand-winch-hidro-bioshanwینجررا شررد.
همچنین ،نمون بردیری در وس مخزن سد سبتن ب مختصات
 Y:4270067 ،X:758808توس دستگا  GPSو ب دلی یینک
یین ییستگا بیشترین عم ری دیشت  ،ینجا گرفت یس  .با توج
ب یینک دق یندیز گیری پاریمترهای دما Ph ،DO ،با ینتقال بر
آزمایشگا  ،کاهش مییابد ،تررجیح دید شرد پاریمترهرای ،DO
Handheld
 pHو دمرررررا در م ررررر برررررا دسرررررتگا
 IP67Combop/COND/DOیندیز گیری شوند ،ک  pHبا دق
 +/-0/01و  DOبا دق  +/-0/01میلیگر بر لیتر یندیز گیرری
شدند .همچنین ،دما نیز با دماسنج متمولی متصر بر ظرر
بردیش نمون ها یز عم  ،بر حسر سلسریو ،،آزمرایش شرد.
متغیرهای کلیدر ک  ،کلیدر مردفوعی ،شروری TDS ،EC ،و
کدورت نیز با توج ب نبود یمکانات آزمایشگاهی در آزمایشرگا
شرررک پررایش صررنت آسرریانوین آزمررایش شرردند .سررس ،
نمونر هررای فیزیکوشرریمیایی در ظرررو پتسررتیکی یز جررن
پلییتیلن و نمون های بیولوژیکی (کلیدرر مردفوعی و کر ) در

بوریهایی یز جرن شیشر ریختر شرد (شرک  .)2سرس ،
نمون ها دیخ جتبرۀ پتسرتیکی حراوی تتردیدی یرخ خشر
(دمای جتب کمتر یز  15درجرۀ سرانتیگررید براقی مریمانرد)
گذیشت شد  ،و با یتومبیر و در مردت کمترر یز پرنج سراع ،
نمون ها ب آزمایشگا رساند شد .همچنین ،نیازی ب هی گونر
مادۀ تثبی کنند یی نبرود (طبر یسرتاندیرد  4208و سرازمان
یستاندیرد حداظ م ی زیس  ،کلیدر ها تا قب یز  5ساع و
شوری TDS ،EC ،و کدورت تا  24ساع تغییری نمییابند).
نمونرر هررا یز یعمرراق مختلرر  ،بررا یسررتداد یز دسررتگا
هیرردرولیکی مکررانیکی ،در یرر سررتون بررریی متغیرهررای
فیزیکوشیمیایی ،و ستون دیگرر برریی متغیرهرای بیولروژیکی
(کلیدر ک و مدفوعی) هر کدی ی بار و در س ما مختل ،
یز عمرر هررای  35 ،25 ،20 ،15 ،10 ،6 ،3 ،0متررری بررریی
متغیرهای فیزیکوشیمیایی ،و یعماق 35 ،25 ،15 ،10 ،6 ،3،0
بریی متغیرهای بیولوژیکی (کلیدر ک و مردفوعی) بردیشر
شد .یعماق برا یسرا ،م ردودی تجهیرزیت (تتردید م ردود
بوریهای مکش و نمون بردیری ه زمان در عم ) و موالتات
مشاب عمقی [ 30 ،28و  ]31ینتخاب شد .سس  ،نمون هرای
بردیش شد  ،در ظروفی یز جن پلییتیلن بریی پاریمترهرای
فیزیکوشیمیایی و بوریهای شیشر یی برریی کلیدرر کر و
مدفوعی قریر دید شد .در یدیم  ،یی های مختل در قال س
ستون آب ،در ما های متویلی بریی متغیرهای فیزیکوشیمیایی
و بیولوژیکی آزمایش و بررسی شردند ،کر دو سرتون یول در
خردید و تیر ،بریی مقایسۀ تغییر پاریمترهرا و سرتون سرو در
شهریورما (با توج ب شریی ب رینی دیریی دمرای بیشرین و
آبدهی کمین و مصر زیاد) بریی یعتبارسنجی یرزیابی شدند.
شررایان یررادآوری یسرر نمونرر بررردیریهررا در ترراریخهررای
 1396/05/07 ،1396/04/07 ،1396/03/07یز سررررراع 7
صبح تا  5بتدیزظهر دیخ مخزن سد سبتن ینجا گرف  .در
ضمن ،نمون های آزمرایش شرد یز  5ترا  48سراع بایرد بر
آزمایشگا رساند میشد.

شکل  .2نمونه فعالیتهای تثبیت ،نگهداری و انتقال نمونهها به آزمایشگاه

پرتانی و همکاران :ارزیابی توزیع عمقی آلودگی میکروبی در مخازن )مطالعۀ موردی :سد سبالن)

در ت قی ر حاضررر ،تغییررریت پاریمترهررا در عم ر هررای
مختل در ما های متویلی خردید ،تیر و مردید در نمودیرهای
ه یرز عمقی ترسی شد .پ یز ینجرا ت لیر هرای آمراری
یولیۀ چندمتغیر بریی یافتن یرتبراط منوقری و آمراری برین
متغیرها ،ب یستخریج متادیت همبستگی (رگرسریون) برین
متغیرها و پاریمترها نسب ب عم پردیخت شد .برا یسرتداد
یز نر یفزیر  SPSSهمبسرتگی ،نمرودیر همبسرتگی و ت لیر
خوش یی درختی ینجا شد و مترادیت تخمینری و یرتبراطی
کلیدر ک و کلیدر مدفوعی ،بر یسرا ،دید هرای نرمرال و
حذ متغیرهای غیر مرؤثر بر دسر آمرد .در یدیمرۀ آنرالیز
نتایج ،ماتری همبستگی متغیرها ری یز روش پیرسرون 1کر
ضری همبستگی قویتر و قاب یعتمادتر بریی پاریمترهاس ،
توس نر یفزیر  SPSSم اسب شد.
نتایج و بحث
تغییرات عمقی پارامترهای کیفی آب

پاریمتر  pHدر س ما موالت شد (خرردید ،تیرر و مرردید) برا
یفزییش عم نسب ب سوح کاهش مییابرد (شرک  )3کر
ب طور کلری ،برا نترایج بر دسر آمرد یز ت قیر همینر و
همکررارین ( )2017روی یعمرراق مختلرر ،500 ،100 ،50 ،
 1000متری دریای ساردینا در شمال غربی مدیترین و نترایج
ب دس آمد در زمینۀ کاهش  pHبا یفرزییش عمر موابقر
نشان میدهرد ] .[14همچنرین ،در موالترۀ مشراب دیگرری،
کیدی آب مخزن سرد هیردرویلکتریکی رودخانرۀ براکون در
مالزی ،توسر لینر و همکرارین ( )2017در  5ییسرتگا در
یعماق صدر 20 ،10 ،متری و یر ییسرتگا پراییندسر در
فوری و سستامبر  2014نمونر برردیری و بررسری شرد .نترایج
ب دس آمد نشان دید با یفزییش عم  pH ،کاهش مییابد ک
با نتایج پووهش حاضر مواب یس ].[17
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در یدیم  ،پ یز ت لی رگرسیون دید ها برریی  pHدر
هر س دورۀ خردید ،تیر و مردید ،متادلۀ رگرسیون و مقردیر
 R2یریئ شد .سس  ،برا متحظرۀ نترایج در هرر سر دور ،
مشخص شد ک مقدیر  R2بریی مردل درجرۀ دو بیشرتر یز
دو مدل دیگر یس  .بنابریین ،بریی توصری ریبورۀ عمر و
 ،pHمدل درجۀ دو مدل مناس تری یس (متادلۀ .)1
()1

(R² = 0.867) pH  0.0032D2  0.165D  9.5446

در بخش دیگر یز ت قی حاضر ،در سر مرا خرردید ،تیرر،
مردید ،با توج ب شک  4مشاهد شد کر ضرمن یفرزییش
عم  EC ،با شی یکنویخ یفزییش مییابد .نتایج یادشد
با نتایج پووهش حسینی و چگینی ( )2014ک با یسرتداد
یز دسررتگا  ،CTDپاریمترهررای فیزیکوشرریمیایی ری یز سررال
 1390تا  1391ی بار در ما  ،و یز نی رخ قائ (عم  8تا
 35متر) آب دریا در م دودۀ شب جزیرۀ بوشهر یندیز گیری
کردند و متوج شدند با یفزییش عم  ،شوری زیاد میشود،
موابق دیرد ] .[13در پووهش دیگری نیز ضمن بردیشر
 42نمون یز سوح و ک رودخانۀ کلمبیرا و آزمرایش آنهرا
توس هرفورت و همکارین ( )2017مشخص شرد در کر
رودخانرر  ،شرروری بسرریار بیشررتر یز سرروح یسرر ].[18
همچنین ،در ت قی نوروزی و همکرارین ( )2017کر 48
نمون یز ژوئن تا سستامبر  2014یز  8ییستگا (هر م ر 6
بار با فاصلۀ زمانی دو هدت ) یز عم هرای 15 ،10 ،7 ،4 ،0
و  20سانتیمتری در یمتدید خلیج فار ،در مناط ساحلی
بوشهر بردیش کردند نیز نتایج نشان دید با یفزییش عمر ،
شرروری زیرراد مرریشررود ] .[19همررین نتیجر  ،در پررووهش
همینرر و همکررارین ( )2017در دریررای سرراردینا ،بررر
عم های  500 ،100 ،50 ،0و  1000متری نیز تکریر شرد
].[14

شکل  .3تغییرات  pHنسبت به عمق در ماههای خرداد ،تیر ،مرداد
1. Pearson
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شکل  .4تغییرات  ECنسبت به عمق در ماههای خرداد ،تیر ،مرداد

در یدیمۀ کار ،نتایج ت لیر رگرسریون دید هرا ،شرام
متادلررۀ رگرسرریون و مقرردیر  ،R2بررریی  ECدر سرر دور
(خردید ،تیر و مردید) بررسی شد و در هر س دور  ،مقردیر
 R2بریی مدل درجۀ دو  ،بیشتر یز دو مردل دیگرر حاصر
شد .بنابریین ،بریی توصی ریبوۀ عم و  ،ECمردل درجرۀ
دو مناس تر یس  .همچنرین ،متغیرر ویبسرت و مسرتق
یرتباط مسرتقیمی برا هر دیرنرد و برا یفرزییش عمر EC ،
یفزییش مییابد .پ مشخص شد ک شی  ECب صرورت

یکنویخ تغییر کرد یس و در نتیج  ،متادلۀ  2بریی سر
ما یادشد ب دس آمد.
()2

)EC  0.1517 D2  14.573D  676.99 (R² = 0.802

با توج ب شرک  ،5میرزین  DOدر سر مرا مترویلی
(خردید ،تیر و مردید) با یفزییش عم  ،کاهش مرییابرد .بر
طوری ک یز سوح تا عم  10متر  DOبا شی یکنویخر
نسب ب عم در حال کاهش و یز عم  10تا  35متری با
شی تند نسب ب عم کاهش مییابد.

شکل  .5تغییرات DOنسبت به عمق در سه ماه خرداد ،تیر ،مرداد

همانطور کر در مترادیت 3رر  6دیرد مریشرود ،در
ما های خردید و تیر مقدیر  R2بریی مدل درجۀ دو بیشرتر
یز دو مدل دیگر یس  .بنابریین ،بریی توصی ریبوۀ عمر و
 ،DOدر دورۀ خردید و تیرر مردل درجرۀ دو و برریی دورۀ
مردید مدل لگاریتمی ،مناس ترند .برا توجر بر مترادیت
یادشد  ،متغیرر ویبسرت و مسرتق ریبورۀ عکر دیرنرد ،و
هرچ ب عم میروی  DO ،کاهش مییابد.
()3

)DO  0.007 D2  0.42D  8.33 (R2=0.941

()4

)DO  0.022D2  1.07 x  13.05 (R2=0.819

()5

)DO  1.98log( D)  8.78 (R2=0.882

()6

)DO  0.0162D2  0.7774D 10.881 (R² = 0.7626

همانطور ک در شک  6دید میشود ،دما در ما های
خردید ،تیر و مردید ،با یفرزییش عمر برا شری یکنویخر
کاهش مییابد .یافت های یادشد با نتایج پووهش چیگبو و
همکارین ( )2005در رودخانۀ مریسریسریپری در زمینرۀ
مترفی دما ب عنوین مه ترین عامر غیرر زنرد در مرر
کلیدر مدفوعیها یرتباط دیرد ،ب طوری ک هرر چر دمرا
یفزییش مییابد ،کلیدر ها یفزییش مییابند ] .[20همچنین
نتررایج یخیررر ،در ت قیقررات یسررت و همکررارین ()2017
رودخانۀ بتنا در جنوب غربی بنگتدش ] ،[21و نرورورزی و
همکارین ( )2017ک با  48نمون بردیری یز  8ییسرتگا و یز

پرتانی و همکاران :ارزیابی توزیع عمقی آلودگی میکروبی در مخازن )مطالعۀ موردی :سد سبالن)

یعماق  20 ،15 ،10 ،7 ،4 ،0سانتیمتری در یمتدید خلریج
فار ،در مناط ساحلی بوشهر ب آن دس یافتنرد [،]19
موابق دیرد .در نتیج  ،برا یفرزییش عمر و کراهش دمرا،
کلیدر ها کراهش مرییابنرد .یز طرر دیگرر ،در پرووهش
حسینی و چگینی ( )2014و همین و همکرارین ()2017
مشخص شد میزین  pHبرا دمرا ریبورۀ عکر دیرد [ 13و
 .[14یتنرری در ریسررتای قررائ بررا کرراهش دمررا ،میررزین pH
یفزییش مییابد .درنتیج  ،در ما های سرد سال میرزین pH
بیشتر یز ما های گر سال یس .
با توج ب نتایج ت لی رگرسیون دید های دما در سر
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دور (خردید ،تیر ،مردید) ،با یستداد یز متادلۀ رگرسریون و
مقدیر  ،R2متحظ شد در هر س دور (خردید ،تیر ،مردید)
مقدیر  R2بریی مردل درجرۀ دو بیشرتر یز دو مردل دیگرر
یس  .بنابریین ،بریی توصی ریبوۀ عم و دما ،مدل درجرۀ
دو مناس تر یس .
()7

)T  0.0179D2 1.1955D  25.698 (R² = 0.9129

همچنین ،با مشاهدۀ نتایج پووهش مشخص شد ک برا
یفزییش عمر  ،میرزین  TDSبرا شری یکنویخر یفرزییش
مییابد (شک .)7

شکل  .6تغییرات  Tنسبت به عمق در ماههای خرداد ،تیر و مرداد

شکل  .7تغییرات  TDSنسبت به عمق در ماههای خرداد ،تیر ،مرداد

همانطور ک در متادلۀ  8دید مریشرود ،در هرر سر
دور (خردید ،تیر و مردید) مقدیر  R2بریی مردل درجرۀ دو
بیشتر یز دو مدل دیگر یس  .بنابریین ،بریی توصی ریبورۀ
عم و  ،TDSمدل درجۀ دو مناس تر یسر  .همچنرین،
شی ب صورت یکنویخ کاهش مییابد و نشان مریدهرد
متغیر ویبسرت (کر جامردیت م لرول) و مسرتق (عمر )
یرتباط مستقیمی با ه دیرند.
()8

)TDS  0.1138D2  10.93D  507.74 (R² = 0.8025

در یدیمۀ ت قیر  ،برا بررسری تغییرریت پراریمتر فشرار در
ما های خردید ،تیر ،مردید نیز مشخص شد فشرار برا یفرزییش
عم  ،با شی یکنرویختی در حرال یفرزییش یسر  .موالترات
شمسایی و همکارین ( )2012نیز نتایج تأثیرگذیری فشار متأثر
یز عم  ،بر باکتریها ری یثبات کرد .بر طروری کر آنهرا طری
ت قیقات خود روی  5تصدی خانۀ یهویز مشراهد کردنرد کر
فشار با رشد باکتریها ریبوۀ متکرو ،دیرد ] .[22همچنرین،
ماریتو و بارتلر ( )2014برا جمرعآوری نمونرۀ آب سرویح
جنوبی کالیدرنیا ،یز عم  5متر زیر سوح دریا و نگهدیری آنها
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در تاریکی ،ب مدت  14روز در دمای  16درجرۀ سرانتیگررید
متوج شدند هنگامی ک فشار هیدوریستاتیکی یفزییش یابرد،
رشد باکتریها ک میشود و در مرویقتی براکتریهرا یز برین
میروند ] .[9پووهش یخیر نروروزی و همکرارین ( )2017نیرز
ریبوۀ متکو ،عم با میزین کلیدرر ری مشرخص کررد ].[19
همچنین ،میزین فشار یز عم صدر تا  15مترری یز میرانگین
فشار کمتر و یز عم  15تا  35متری بیشتر بود یس .
همچنین ،نمودیر تغییریت کلیدر ک در پووهش حاضرر،
با توج ب شک  8نشاندهندۀ تغییریت غیریکنویخ پراریمتر
یشار شرد در مرا هرای خرردید ،تیرر و مرردید و شری هرای
غیریکنویخ یفزییشی یا کاهش آن یس  .ب طوری ک مقردیر
آن در خردیدما در عم صدر و  20متری یفزییش یافت  ،و در
بقیۀ یعماق ،کلیدر ک صدر یس  .همچنین ،میرزین کلیدرر
ک در عم صدر و  20متری ،یز میانگین ک فاکتور کلیدرر
ک در خردیدما بیشتر یسر  .همچنرین ،در تیرمرا یز عمر
صدر تا  6متری ،میزین کلیدر ک ب طور یکنویخ یفرزییش
مییابد و در عم  10متری ب بیشترین مقدیر خود میرسرد.
همچنین ،در عم های  15تا  25مترری ،کلیدرر کر صردر
یس و در عم  35متری ،یفزییش نشان میدهد .در یدیمر و
در تیرما  ،مشاهدیت نشان میدهد یز عم های صدر ترا  10و
 35متری پاریمتر کلیدر ک  ،یز میانگین ک آن بیشرتر ،و در
عم  15تا  25متری یز میانگین ک پاریمتر بررسیشد کمتر
یس  .در دورۀ سو (مردید) پووهش ،پاریمتر کلیدرر کر  ،در
سوح ب بیشترین مقدیر خود رسید و در یعماق صدر ترا 10
متری و  35متری یز میانگین ک پاریمتر ت قی  ،بیشتر و در
بقیۀ یعماق کوچ تر یس  .یست و همکارین ( )2017نیرز در
موالت یی در رودخانۀ بتنرا ،در جنروب غربری برنگتدش کر
تقریباً هرسال با وقو سی همری برود یسر  ،برا یسرتداد یز
نمون های بردیش شد یز سروح بر صرورت ماهانر یز سرال
 2014تا  2015یز  5ییستگا در کنرار رودخانر و آزمرایش و

یرزیابی آنها متوج شدند ک با یفزییش شوری ،کلیدر کاهش
مییابد ] .[21نتایج مشاب نیز در موالتات باسین و همکرارین
( )2012در زمینۀ کاهش مقاوم میکرویرگانیس ها با یفزییش
شوری فاضتب ،ک در قال دو ریکتور آزمایشگاهی ب حجر
 4لیتر ب صورت مویزی در یر چرخرۀ  24سراعت و تغذیرۀ
پساب فاضتب بر مردت  3دقیقر و هرویدهی بر مردت 23
ساع و خروج پساب ب مدت  5دقیق  ،ینجا شرد و سرس
تکریر شد ] .[23همچنرین ،در موالتر یی کر روی رودخانرۀ
گئو کرۀ جنروبی ،بر وسریلۀ کری و همکرارین ( )2005برا
نمون بردیریهای ماهانر یز سرال  2001ترا  ،2002توسر 6
دستگا پایش در مکانهای مختل رودخانۀ گئو  ،ینجا شد،
کاهش کلیدر ک همری با یفزییش غلظ نم ری نشران دید
] .[24طی نمون گیری و یندیز گیری دیگر ،در تابستان 2010
در رودخانۀ چان  ،توس یان و همکارین ( )2015یز  9ناحی
یز عم  1/5متری ،نشان دید ک جامترۀ میکروبری رودخانرۀ
موالت شد ب طور متنادیری همبستگی برا شروری رودخانر
دیرد ،ک با یفزییش شوری ،باکتریها کاهش مرییابنرد [.]25
در نهای  ،میتروین گدر کر برا توجر بر یفرزییش شروری
متناس با یفزییش عم در مخزن سرد سربتن ،و همچنرین
کاهش کلیدر در بریبر یفزییش شوری ،کاهش پاریمتر یادشد
در ت قی حاضر نیز توجی میشرود .یز طرر دیگرر ،نترایج
پووهش چیگبرو و همکرارین ( )2005کر یز سرال  1997ترا
 2000ب صورت ماهان در قال نمون بردیریهایی در رودخانۀ
میسیسیپی ینجا شد نیز بیانگر آن بود ک میزین نمر در
زمستان ب  ppt 8-1و در پاییز ب  ppt24-13مریرسرد ،کر
مشاهدیت صورتگرفت نشان میدهد کلیدر ها در پراییز و برا
کاهش دما نسب ب تابستان ،ب کمترین حد خود میرسرند
ک تا حدی با کاهش کلیدر ک  ،همرری برا کراهش دمرا در
عم نتایج پووهش حاضر ،با نتایج پووهشهای مشراب ][20
موابق دیرد.

شکل  .8تغییرات کلیفرم کل نسبت به عمق در ماههای خرداد ،تیر و مرداد

پرتانی و همکاران :ارزیابی توزیع عمقی آلودگی میکروبی در مخازن )مطالعۀ موردی :سد سبالن)

سس در بررسی نتایج ،ت لی رگرسیون دید ها برریی
کلیدر ک در س دورۀ (خردید ،تیر ،مردید) بررسری شرد ،
شام متادلۀ رگرسیون و مقدیر  R2یریئ شد و همرانطرور
ک متحظ شد ،بریی توصی ریبوۀ عم و کلیدر ک  ،در
بازۀ یول و سو  ،مدل لگاریتمی و در بازۀ دو  ،مدل درجرۀ
دو مناس تر یس  .همچنین ،ب رغ شری غیریکنویخر
یفزییش و کاهش مقدیر پاریمتر کلیدر  ،با توج ب متادیت
9ر  ،12متغیر مستق و ویبسرت یرتبراط متکرو ،برا هر
دیرند ،یتنی هر چ ب عم میروند ،کلیدرر کر کراهش
مییابد .در یدیم  ،متادلۀ رگرسیون کلیدر ک  ،نسرب بر
عم مخزن سد سبتن ب طور کلی در ک س مرا  ،قابر
مشاهد یس (متادیت 9ر .)12
()9

)TC  508log( D)  1.98 (R2=0.267

()10

TC  0.008D2  0.362D  5.67
)(R2=0.225

()11

)TC  2.489log( D)  8.91 (R2=0.780

()12

)TC  1.143ln( D)  4.9457 (R² = 0.296
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در یدیمۀ پرووهش نیرز چرخرۀ هیردرویکولوژیکی کلیدرر
مدفوعی ری میتروین برا تجزیر وت لیر متغیرهرای مهر  ،در
مدلهای پیشبینی و شناسرایی عویمر تأثیرگرذیر یز طریر
پررایش میرردینی توضرریح دید [ .]26ب ر طرروری ک ر بررا آنررالیز
رگرسیون خوی ،مشخص شرد برین پراریمتر یادشرد  ،یتنری
آلررودگی مرردفوعی غیرنقور یی ،کیدیر آبهررای سرراحلی و
وضتی جمتی صخر های مرجانی ،یرتباط متنادیری وجرود
دیرد ] .[27همچنین ،آلودگی مدفوعی تهدیدکنندۀ منابع آب
زیرزمینی یس ] .[28با توجر بر ت قیر حاضرر در زمینرۀ
کلیدر مدفوعی ،در یکی یز منابع آب سرو ی کشرور ،یتنری
سد سبتن ،در ما های خردید ،تیر و مردید و مشاهدۀ نمرودیر
شی غیریکنویخر یفرزییش یرا کراهش پراریمتر یادشرد در
عم های مختل نتایج مختلدی ب دس آمرد (شرک  .)9در
خردیدما یز عم صدر تا  35متر کلیدر مردفوعی صردر و یز
میانگین ک کلیدر مدفوعی کمتر یس  .کلیدر مدفوعی در
ما های تیر و مردید در عم صدر و  10متری بیشترین مقدیر
و در بقی یعماق ،صدر یس  .همچنرین ،کلیدرر مردفوعی در
عم صدر و  10متری یز مقدیر میانگین ک کلیدر مردفوعی
بیشتر و در بقی یعماق ،کمتر یس .

شکل  .9تغییرات  FCنسبت به عمق در ماههای خرداد ،تیر ،مرداد

در یدیم  ،بریی بررسی بیشتر نتایج ،با یستداد یز ت لی
رگرسرریون دید هررا بررریی  FCدر س ر دور (خررردید ،تیررر،
مردید) ،متادلۀ رگرسیون و مقدیر  R2در ییرن فویصر یریئر
شد .ب طوری ک متحظ شد در هر دور مقردیر  R2برریی
مدل لگاریتمی بیشتر یز دو مدل دیگر یسر (متادلر هرای
13ر  .)15بنابریین ،بریی توصی ریبوۀ عمر و  ،FCمردل
لگاریتمی مناس تر یس  .همچنین ،با توج ب متادل هرای
13ر  ،15متغیر مستق و ویبست یرتبراط متکرو ،برا هر
دیرند ،یتنی برا یفرزییش عمر  ،کلیدرر مردفوعی کراهش
مییابرد .یلبتر  ،برا بررسری پرووهش نروروزی و همکرارین

( )2017در یمتدید خلیج فار ،در مناط ساحلی بوشهر و
بررا  48نمون ر هررای آب یسررتخریجشررد یز  8ییسررتگا  ،و یز
عم های  20 ،15 ،10 ،7 ،4 ،0متری ،یز ژوئن تا سستامبر
 2014نیز مشخص شد ک با کاهش شوری ،میزین کلیدر
یفزییش مرییابرد ] .[19همچنرین ،طری پووهشری توسر
پینچاود و همکارین ( )1994تأثیر شوری بر براکتریهرا یز
سستامبر  1901ترا آگوسر  1992بر صرورت ماهانر در
رودخانۀ سنیرن بررسی شد .نتایج ب دسر آمرد نشران
دید بر یسا ،شوری  ،0/02رشد باکتریها یفرزییش یافر ،
ک دلی آن ناشناخت یسر  .همچنرین ،نترایج نشران دید
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شوری  0/10تغییری در رشد باکتریهرا ییجراد نمریکنرد.
همچنین ،در یدیم مشخص شد شوری  0/20سب یز برین
رفررتن برراکتریهررا شررد یس ر ] .[29در ت قی ر حاضررر،
متادیت رگرسیون کلیدر مدفوعی نسب ب عم مخرزن
سد سبتن در دو دورۀ تیر و مردید و بازۀ کلی ،ب شک زیر
ب دس آمدند (متادیت 13ر  .)15شرک مترادیت برریی
یستدادۀ خوی ،لگاریتمی ینتخراب شرد ترا قابر یرزیرابی و
مقایس با منابع مشاب باشد.
()13

)Fc  0.62log( D)  2.19 (R2=0.397

()14

2
)Fc  1.486log( D)  4.335 (R =0.761

()15

)Fc  0.702ln( D)  2.1817 (R² = 0.3481

نتایج تحلیل همبستگی دادهها
دید های دور های خردید ،تیر و مرردید ،برا یسرتداد یز روش
ت لی همبستگی پیرسون آنالیز شدند .همچنین ،شرک 10
نشان دهندۀ یرتباط بین متغیرهاس  .ب طروری کر یرتبراط
بین متغیرهای عم با  TDS ،ECو P؛  pHبرا  DOو T؛ EC
با  TDSو فشار؛  DOبا T؛  TDSبرا فشرار؛ و  FCبرا کلیدرر
ک  ،مستقی بود ؛ و عمر برا T ،pH؛  pHبرا  ECو  TDSو
فشار؛  ECبا T ،DO؛ و  Tبا  TDSو فشار متکو ،یس .
تحلیل خوشهای

در پووهش حاضر ،بریی ت لی خوش بندی سلسل مریتبری
یز نر یفزیر  SPSSو روش  Agglomerationیسرتداد شرد
یس  .شک ( 11یلر ) دنردروگری برین یعمراق مختلر ری

نشان میدهد .ب یین صورت ک یعمراق  6 ،3 ،0و 10مترر
در ی خوش  ،و یعماق  25 ،20 ،15و  35مترر در خوشرۀ
دیگر قریر میگیرند .ب بیان دیگر ،دید ها در دو خوشۀ کلی
دست بندی مریشروند ،کر ییرن دو خوشر عبرارت ینرد یز:
عم های کمتر یز  10متر و عم های بیشتر یز  10متر ،ک
م ور یفقی مقیا ،ثاب صدر ترا  25در  SPSSیسر  ،کر
هرچ شاخ ها مشاب تر باشند ،ب مقیا ،صدر نزدی ترر و
یبتاد شاخ ها کوچ تر ،و هرچ تشاب یعماق کمترر باشرد،
ب مقیا 25 ،نزدی تر میشوند و یبتراد شراخ برزر ترر
می شود .در یین بخش درصد تشاب با عدد بیشترین تشراب
در مقیا ،صدویحدی در نظر گرفتر شرد یسر  ،کر برا
درصد یعتمادپذیری  98درصرد متنراظر یسر  .همچنرین،
دندروگری بین متغیرهای مختل  ،در شک ( 11ب) قابر
مشاهد یس  .با توج ب یین نمودیر ،دیرد مریشرود کر
متغیرها در دو خوش دست بندی میشوند ،ب ییرن صرورت
ک فشار در ی خوش و سایر متغیرها شام دما ،کلیدرر
مدفوعی ،کلیدر ک  ،pH ،یکسیون م لول EC ،و  TDSدر
خوشۀ دیگر قریر میگیرند.
رگرسیون چندگانه

با توج ب یینک  ،ت لی رگرسیون ب منظور سنجش تأثیر
متغیرهای مستق بر متغیر ویبست ب کار میرود و ب طور
کلی ،در روشهای آماری بریی بررسی ترأثیر چنرد متغیرر
مسررتق بررر یرر متغیررر ویبسررت  ،یز ت لیرر رگرسرریون
چندمتغیر یستداد میشود ،در جدول  ،1ختصۀ توصیدی
یز متغیرهای پووهش ،در همین قال  ،یریئ شد یس .

شکل  .10ماتریس نمودارهای پراکنش متغیرهای بررسیشده در ماههای خرداد ،تیر ،مرداد
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(یل )
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(ب)
شکل  .11تحلیل خوشهای بین (الف) اعماق (ب) متغیرها
جدول  .1خالصۀ توصیفی متغیرهای پژوهش

میانگین
ین ری متیار
کمترین
بیشترین
ضری تغییریت

D
14/25
11/40
0
35
0/80

pH
8/25
0/79
7/32
9/7
0/10

EC
835/17
121/28
496
1024
0/15

DO
5/10
3/68
2/2
14
0/72

کلیفرمهای مدفوعی و کل

با بررسی نتایج ت لیر رگرسریون کلیدرر مردفوعی روی
سررایر متغیرهررا ،مشررخص شررد کر یگررر مقرردیر متنررادیری
کوچ تر یز  0/05باشد ،متغیر مربوط در سوح خورای 5
درصد و یگر مقدیر متنادیری کوچ تر یز  0/1باشد ،متغیرر
مربوط در سوح خوای  10درصد متنادیر یس  .همچنین،
بیشتر متغیرها در مدل متنادیر نیستند .بنابریین در یدیمر ،
ب منظور شناسایی و حذ متغیرهرای کر یثرر ،یز ت لیر
رگرسیون ب روش  Backwardیستداد شد یس  .با توج
ب ر نتررایج ت لی ر رگرسرریون ب ر روش  Backwardتررأثیر
کلیدر مدفوعی بر سایر متغیرها متحظ شد (متغیرهرای
مؤثر :جامد م لول و فشار) .پ  ،متادلرۀ رگرسریون برریی
کلیدر مدفوعی ب صورت متادلۀ  16یس :
()16

)Fc  77.958 1.475TDS  0.640P (R2 = 0.592

سس  ،یرتبراط نترایج م اسرباتی و سرنجید شرد  ،برا
بریزش متادیت خوری ( ،)17درجرۀ دو ( )18و لگراریتمی
( )19یریئ شد.
()17
()18

)Fcm  0.0389Fcc  0.2848 (R² = 0.0203
= Fcm  0.0106Fcc 2  0.3252Fcc 1.0515 (R²
)0.0892

T
14/51
7/33
4/9
26/5
0/51

()19

TDS
626/38
90/96
372
768
0/15

P
142500/00
113950/79
0
350000
0/80

FC
0/83
2/14
0
9
2/57

TC
2/75
3/78
0
16
1/37

)FCm  0.4756ln( Fcc )  0.3084 (R² = 0.0365

در یدیم  ،ب منظور شناسایی و حذ متغیرهای ک یثر،
یز ت لی رگرسیون ب روش  Backwardیستداد شد .نتایج
ت لی رگرسریون بر روش  Backwardکلیدرر کر روی
سایر متغیرها نیز نشان دید متغیرهای مرؤثر عبرارت ینرد یز:
جامد م لرول و فشرار .بنرابریین ،متادلرۀ رگرسریون برریی
کلیدر ک ب صورت متادلۀ  20یس :
()20

= TC  85.453 1.480TDS  0.658P (R²

)0.586

در یدیم با بریزش متادیت خوی ( ،)21درجۀ دو ()22
و لگاریتمی ( )23یرتباط نتایج م اسباتی و سرنجید شرد
مشخص شد.
()21

)TCM  0.1123TCC  1.18 (R² = 0.0488

()22

)TCM  0.019TC C  0.6051TCC 1.0374 (R² = 0.1064

()23

)TCM  1.1249ln(TCC )  0.0301 (R² = 0.063

2

در نهای  ،نتایج یندیز گیریشد و م اسرباتی کلیدرر
مدفوعی و کلیدر ک در قال نمودیر ذی یریئ شد (شک
.)12
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(یل )

(ب)

شکل  .12مقایسۀ نتایج اندازهگیریشده و محاسباتی (الف) کلیفرم مدفوعی و (ب) کل

نتیجهگیری
تجزی وت لی نتایج ت قیر حاضرر بر منظرور شناسرایی
رویب بین متغیرهرای بیولروژیکی کیدری آب برا م وریر
کلیدر های مدفوعی ] [27برا سرایر متغیرهرای فیزیکری و
پاریمترهررای هیرردرولیکی در پروفیر عمررودی مخررازن آب
شرب در قال یر موالترۀ میردینی برا  3نوبر بردیشر
ماهانۀ منظ ینجا شد .یرافتن یلگروی توزیرع عمرودی یرا
ییررر بنررردی بیولررروژیکی متغیرررر شررراخص آلرررودگی
میکروبیولوژیکی نیرز بر عنروین یکری دیگرر یز م ورهرای
پررووهش حاضررر بررسرری شررد .فرضرریات یولی ر  ،مبنرری بررر
یرتباطات یادشد بر یسا ،موالتات پیشین شک گرفر و
نتایج تا حردی یرتبراط برین متغیرهرای مرؤثر برر رشرد و
جمتی میکروبی ری با عم تأیید کردند .در ت قی حاضر،
پ یز یرزیابی مشخصات فیزیکی ،شریمیایی و بیولروژیکی
آب ،در مخزن سرد سربتن ،در قالر موالترۀ متغیرهرای
فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی ،ب یافتن یرتباط بین متغیرها
و هد یصلی پووهش ،یتنی پریکنش کلیدر ها در یی های
مختلر آب پردیخت ر شررد .بررا توج ر ب ر نتررایج یادشررد ،
متادیت رگرسیون و ت لی های همبستگی ،ضمن مقایسۀ
نتایج پووهش ینجا شرد برا یافتر هرای م ققران دیگرری
همچون همین و همکارین ( )2017و لینر و همکرارین
( )2017نیز مشخص شد ک در ییرن مخرزن عمر برا pH
ریبوۀ متکو ،دیرد [ 14و  .[17نتایج مشاب در مورد ریبوۀ
متکو ،یکسیون م لول و عم  ،و دما با عم نیز ب دس
آمد یس  ،ک در مورد کاهش دما با یفزییش عمر  ،نترایج
لونبور و همکارین ( ،)2017هرفورت و همکارین ()2017
و دورییبابو و همکارین ( )2017با توج ب عد ندروذ نرور
خورشید ب عنوین منبع یولیۀ ینرژی حریرتی و شاخص دمرا

در عم نیز مؤید یین مول یس [ 30 ،18و  .]31هدیی
یلکتریکرری نیررز طرری بررسرریهررای حاضررر و پررووهشهررای
هرفورت و همکارین ( ،)2017نوروزی و همکارین (،)2017
یان و همکارین ( )2015با عم یرتباط مستقی دیرد [،18
 19و  ،]25یما با یفزییش شروری ،براکتریهرا برا توجر بر
خروجی ت قیقات باسین و همکارین ( )2012و بینگهرا و
همکارین ( )2014کاهش مییابنرد [ 23و  .]32همچنرین،
ریبوۀ دما با  pHنیز با توج ب خروجی ت قیقرات ریروری و
همکارین ( )2017نیز متکو ،بود یس ] .[17در مقابر ،
پاریمترهای ک جامدیت م لول و عمر نیرز برا توجر بر
نتایج پووهش یخیر ،و نتایج پرووهش نروروزی و همکرارین
( ،)2017هرفورت و همکرارین ( )2017و یران و همکرارین
( )2015نیز نشان دید یرتباط مستقیمی برین عمر و کر
موید جامد م لول وجود دیرد [ 19 ،18و  .]25فشار ه برا
توج ب ریبوۀ مستقی و مترو آن با عم  ،و نتایج یخیرر
با یفزییش عم یفزییش مرییابرد ،کر ییرن یفرزییش فشرار
هیدرویسررتاتیکی موج ر یز بررین رفررتن یررا کرراهش ][19
جمتی باکتریها میشود .در نهایر  ،متغیرهرای کلیدرر
ک و مدفوعی با بررسی دقیر نمودیرهرا ،آنرالیز مترادیت
رگرسرریون و ت لی ر همبسررتگی ب ر روش  Backwardدر
قالرررر متررررادیت برررر دسرررر آمررررد TC=85.453-
R2=0.592
،1.480TDS+0.658P R² = 0.586
 FC=77.958-1.475TDS+0.640Pبررررررا متغیرهررررررا و
پاریمترهررای کیدرری آب یریئر شررد .در پایرران ،بررا ت لیر و
موالت و نیرز مقایسرۀ نترایج آزمایشرگاهی پرووهشهرای
گذشت مشخص شد ک رونرد تغییرریت یز سروح بر کر
مخزن بریی پریکنش کلیدر ها کاهشی بود یس  ،ولی یین
یفزییش و کاهش کلیدر ب صرورت نرامتویزن برود یسر .
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 نمیتروین یلگروی خوری خاصری برریی پرریکنش، درنتیج
 یما کلیدر مدفوعی و کلیدر کر، کلیدر ها در نظر گرف
 ب عنوین مه ترین عام غیر زنرد در مرر کلیدررT با
 و فشرارTDS ،EC  ریبوۀ مستقی و براpH  وDo ،مدفوعی
 دیرند و میتوین در یخذ خروجی متناس،ریبو یی متکو
 یز نتایج پووهش حاضر یستداد و بر،با کارکرد تصدیۀ آب
، برریی مثرال.منظور مردیری بهینر یز آن یسرتداد کررد
 در پراییز و برا کراهش دمرا نسرب بر،کلیدر ها تا حدی
، یز طرر دیگرر. ب کمترین حد خرود مریرسرند،تابستان
 و یقدی بر،)FST( ردیابی و موالتۀ منبع آلودگی مدفوعی
 برریی بهبرود سرتم ینسران و پایردیری،یز بین برردن آن
 در جمعبنردی کراربردی.[33] م ی زیس یهمی دیرد
پیشنهاد میشود با توج بر ترأثیریت فصرول مختلر روی
 آثار دما در کلیۀ فصرول سرال،یی های مختل ستون آب
 تدوین دستوریلتم های بیولروژیکی، همچنین.بررسی شود
بریی تتش ب منظرور حرذ آلرودگی شراخص میکروبری
(کلیدر )؛ یرزیرابی آثرار تجمرع فلرزیت سرنگین در یعمراق
مختل و مقایسۀ آن با متغیرهای بیولوژیکی در ت قیقرات
مشاب دیگر؛ و ت قی در مورد کلیۀ سدهای ییررین یز نظرر
 بریی، شیمیایی و فلزیت سنگین، عویم فیزیکی،بیولوژیکی
شررناخ خصوصرریات آب و تررأثیریت آنهررا روی کررارکرد
 یز جمل مویرد مرتب بریی پرووهش،زیس م یوی مخازن
در یین زمین یس ک با یضاف کردن برنامۀ پرایش عمقری
در یرزیررابی پررریکنش ییررن دسررت یز متغیرهررا مرریترروین
مناس ترین یعماق ری یز نظر آییند هرای میکروبیولروژیکی
.ب متیارهای تریز آبگیری یضاف کرد
تشکر و قدردانی
ت قیرر حاضررر برگرفترر یز طررر پووهشرری مصرروب آب
عنروین "مردلسرازی رتبرۀ کاسرتۀ
منوق یی یردبی ت
:تغذی گرییی و کیدی سدهای مه یستان) موالترۀ مروردی
 مررورخ96/2/733/900 سررد سرربتن" بر قررریردید شررمارۀ
 بنابریین نگارندگان مریت تشرکر و. میباشد1396/02/04
قدردینی خود ری یز آب منوق یی یردبی جه تامین مرالی
.یین ت قی یبریز میدیرند
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