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  چكيده

ترين كارخانه توليد صابون و گليسرين  عنوان بزرگترين و پيشرفته هسازي خرمشهر ب پساب توليدي كارخانه صابون
 به رودخانه طور مستقيم بهكانالي طريق  تن گليسرين از 14 صابون و  تن چيپس100رفيت توليد روزانه ظايران با 

 متري باالدست محل 50ترتيب در   ايستگاه به3از  برداري  نمونه،موجودبا توجه به امكانات  .گردد كارون تخليه مي
 متوالي از  ماه10در و  متري پايين دست محل تخليه پساب بهمراه پساب خروجي 500 و 50 ،تخليه پساب كارخانه

شيميايي  وي پارامترهاي فيزيك. انجام شد (Van Dorn) برداري ون دورن توسط ظروف نمونه 1386تا تير  1385مهر 
 با استاندارد سازمان محيط زيست ايران عواملگيري اين   مقايسه نتايج اندازهوآب و پساب كارخانه مورد بررسي 

 و كلريد پساب COD  ،BOD (Biochemical Oxygen Demand)  (Chemical Oxygen Demand)نشان داد كه ميزان
 .حداكثر مجاز استاندارد بيشتر استاز  ppm 9/4042 و ppm 0/1300 ،ppm 8/196هاي  خروجي با ميانگين

 نيز نشان داد كه ،WQI (Water Quality Index)  بندي ايستگاههاي مطالعاتي بر اساس نظام شاخص كيفيت آب طبقه
 32/24 و 71/45 ،29/40، 63/54با متوسط شاخص كيفيت ساليانه و پساب كارخانه ، دوم و سوم   اولهاي ايستگاه

برداري از  هاي آماري بر روي نتايج حاصل از نمونه بررسي .گيرند مي  قرار و بسيار بد، بد هاي متوسط ترتيب در رده به
برداري در سطح اطمينان  هاي نمونه ها طي ماه ايستگاههاي مطالعاتي نشان داد كه ورود پساب كارخانه در بين  ايستگاه

دهد و مشخص شد   نشان ميي رادار كربنات اختالف معني ، فسفات و بي ، نيترات BOD ،COD عواملاز لحاظ % 95
 ، بر روي كيفيت آب رودخانه  رودخانه و دبي فاضالب خروجييكه پساب خروجي كارخانه با توجه به حجم آبگذر

 در ايستگاه دوم و عواملدهنده افزايش بسياري از  بررسي روند تغييرات نشان. تغييراتي شده است موجب ايجاد
 .است كه گوياي توان خودپااليي رودخانه كارون هكاهش قابل مالحظه در ايستگاه سوم بود

  سازي خرمشهر، كيفيت آب  رودخانه كارون، كارخانه صابون :كلمات كليدي
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 مقدمه .1

شد جوامع كوچك، پسماندها و پسابهاي شهري،       در ابتداي ر  
شـد و     ها تخليـه مـي      داخل رودخانه   صنعتي، توليدي و خدماتي به    

حتـي تـصور بـر ايــن بـود كـه ايــن پـسماندها غـذاي ماهيــان و        
 بـر ايـن     .گردد موجودات آبزي شده و موجب رشد و نمو آنها مي         

اي هـ  پي به مجرايي پـر از زبالـه      سي  سي  اساس بود كه رودخانه مي    
 دفـع زبالـه     1928شهري و صنعتي تبديل شد و در نتيجه در سال           

هـاي امريكـا ممنـوع گرديـد و از            هاي بعضي از ايالت     به رودخانه 
هـا و پـسابهاي        قوانين خاصي جهت دفع انواع آالينده      1965سال  

 ).1365ثنايي،(صنعتي و شهري وضع شد 

در كشورهاي در حـال توسـعه، عـدم اجـراي درسـت و              
ح قوانين و رشد نامتمركز صـنعت، باعـث شـده           نظارت صحي 

تـر از   هـا، هـر روز آلـوده     ويژه رودخانـه   است كه منابع آبي به    
دليـل    روانابهاي سطحي و آبهاي زير زميني بـه       . گذشته گردند 

هـاي گـسترده انـساني و صـنعتي از آنهـا، از اهميـت                 استفاده
 گونه آلودگي روانابهاي    هر. زيست محيطي بااليي برخوردارند   

سطحي در باال دسـت، تـأثيرات نـامطلوب زيـادي در پـايين               
اي كـه كليـه مـصرف كننـدگان       گونه گذارد، به   دست بر جا مي   

اعـــم از انـــسان، حيوانـــات و صـــنايع، در معـــرض خطـــر 
  .دگيرن محيطي قرار مي زيست

كـه بـر    . بررسي كيفيت آب رودخانه بشار نـشان داده اسـت         
ز افزون توسط انواع    صورت رو   خالف شواهد ظاهري، رودخانه به    

  . )1375جمشيدي،(ها در معرض خطر و تهديد قرار دارد  آالينده
 تجن با استفاده از منحنـي شـاخص كيفيـت           ي  بندي رودخانه   طبقه

 داراي آب پاك و      دست رودخانه   هاي باال   ه آب نشان داد كه ايستگا    
 تحـت تـأثير تخريـب       ي  دست رودخانه   هاي پايين   سالم و ايستگاه  

اين رودخانه از لحاظ    .  اند   دچار تغييرات جدي شده    محيط زيست 
متوسط شـاخص كيفيـت سـاالنه جـزء آبهـاي خـوب محـسوب               

  ). 1381نصراله زاده،(شوند  مي
بندي شاخص كيفيت آب رودخانه       اي كه به بررسي و طبقه       مطالعه
پرداختـه شـده اسـت، نـشان        ) ، ام الطيـر     محدوده زرگـان  (كارون  

تدريج   قه زرگان خوب است كه به     دهد كه وضعيت آب در منط       مي
ــه وضــعيت متوســط  ــر ب ــديل مــيو در اهــواز و ام الطي شــود   تب

  ).1386صفاريان، (
تأمين آب سالم و بهداشتي و حفاظت منـابع از آلـودگي، يكـي از               

لـذا لـزوم    . گيـري اسـت     هاي كنوني دولت و مراكز تصميم       دغدغه

اسـايي،  جلوگيري از تخريب منابع آبي و روانابهاي سطحي، با شن         
اندازه گيري آالينده ها و وضـع و اجـراي قـوانين بـيش از پـيش                 

 در اين راستا و جهت نيل به اين مهم، پـروژه          . كند  اهميت پيدا مي  
 خرمشهر بـر كيفيـت       صابون سازي  بررسي تاثير فاضالب كارخانه   

تعريـف و   آب رودخانه كارون و رهنمود جهت مديريت كيفيـت          
  .اجرا شده است

 ارروش ك مواد و. 2

در اين تحقيق پس از انجام مطالعات اوليه و بازديد از منطقه            
بـرداري     ايـستگاه نمونـه    4با توجه به قابليت دسترس بودن تعداد        

  ). 1و شكل 1جدول (انتخاب گرديد 

 

)1386-87(ـ موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه در منطقه خورموسي 1شكل   

 از كانال فاضالب خروجي كارخانه طور همزمان به
در هر ماه پس از تعيين نيازها و ادوات مورد . برداري شد نمونه

هاي انتخابي جهت  برداري از ايستگاه ، نمونه ها نياز ايستگاه
اين پارامترها . تعيين پارامترهاي فيزيكوشيميايي صورت گرفت

،  ، درجه حرارت ، فسفات ، آمونياك1DO ، COD،BODشامل 
، كلر و سولفات  ، بي كربنات 2EC  ،pH3  ،4TDS  ،TSS5،  يتراتن

   .بوده است

——— 
1 - Dissolved Oxygen  
2 - Electrical Conductivity  
3 -Measurement of Acidity and Alkalinity  
4- Total Dissolved Solid  
5 -Total Suspended Solid 

N 

 رودخانه

                250 Km 
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  برداري هاي نمونه ـ موقعيت جغرافيايي ايستگاه1جدول 
  مشخصات  طول جغرافيايي  عرض جغرافيايي  شماره ايستگاه

1  "32  ′26  °30 "41  ′12  °48 

 متر باالدست محل ورود 50
  )ايستگاه شاخص(فاضالب 

   متر پايين دست محل تخليه50 °48  ′12  36" °30  ′26  27"  2
   متري پايين دست محل تخليه500 °48  ′12  31" °30  ′26  13"  3

 فصول تر و  شامل ماه از سال كه10برداري در  نمونه
برداري از دو جنس پلي  ظروف نمونه.  ، انجام شذاستخشك 

 مورد نظر با هاي برداري از ايستگاه نمونه. اتيلن و شيشه بودند
. ها و عمق آب صورت گرفت توجه به وضعيت ايستگاه

دليل عرض زياد رودخانه از  برداري از رودخانه كارون به نمونه
كمك ظروف   متر به8/0 و 2/0سه نقطه عرض و در دو عمق 

 2برداري ون دورن صورت گرفت و آب برداشت شده از  نمونه
د فاضالب عمق مختلف با يكديگر مخلوط شده و در مور

، از نقاط مختلف عرض  دليل عرض كم كانال اصلي كارخانه به
، سپس  برداري گرديد كانال و در ساعات مختلف روز نمونه

.  اصلي حاصل شدي ها با يكديگر مخلوط شدند و نمونه نمونه
آنگاه بر روي هر ظرف حاوي نمونه اطالعات مربوط به نام 

روش . شد  يادداشت ميبرداري و دما  ، تاريخ نمونه ايستگاه
 با استفاده از دستگاه مدل BOD گيري مانومتريك در اندازه

212 -AL تحت شرايط كنترل شده آزمايشگاهي با روش 
از روش تقطير  COD گيري سازي و براي اندازه استاندارد رقيق

، نيترات و فسفات،  براي سنجش آمونياك. برگشتي استفاده شد
هي از دستگاه اسپكتروفتومتر پس از انجام مراحل آزمايشگا

UV-VISاستفاده شد  )Clesceri، 1995 ،اداره كل حفاظت و
  ).1374 ، محيط زيست خوزستان

 مورد زير معادله از آب كيفيت شاخص گيري براي اندازه

  .)1381نصراله زاده،( شد استفاده
WQI=ΣWiQi  

  WQI: آب كيفيت شاخص)  0- 100(                                  
  Wi :نظر مورد عامل وزن)  1-0                 (                  

  Qi: كيفيت شاخص هاي منحني از حاصل عدد)  0- 100(

دست آمده با توجه به درجه اولويـت يـا            اين اطالعات به    بنابر
هـاي معيـار      وزن هر پارامتر و اطالعات استخراج شـده از منحنـي          

ترتيـب   ه آنها با يكديگر تركيـب و بـه  مربوط ب )  عيار هر مشخصه  (
 .آورنـد  ، فصلي و ساليانه را بوجود مي        شاخص كيفيت آب ماهيانه   

 و نظام طبقه بندي آب بـر اسـاس          100شاخص ماهيانه از صفر تا      
 متغيـر اسـت     1200از صـفر تـا     ها شاخص كيفيت ساالنه رودخانه   

  .  )3 و 2جداول (
 و  SPSS(15)ي  دست آمده توسط نرم افـزار آمـار         اطالعات به 

.  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و ترسـيم شـد    Excelنمودارها با   
آزمـون وجـود اخـتالف        (براي اين منظور از آزمونهاي آماري دانت        

جهـت  (بين ايستگاهها موجود با ايـستگاه شـاهد و آزمـون دانكـن              
تعيين وجود يا عدم وجود اخـتالف بـين ايـستگاههاي موجـود در              

صورت دو بـه     ورت دو به دو و همين آزمون به       مسير رودخانه به ص   
( طرفـه      واريـانس يـك    تحليـل و روش   )  دو براي ماههاي مختلـف    

 در  Xآزمون اخـتالف يـا عـدم اخـتالف ميـانگين غلظـت پـارامتر                
بهره گرفتـه و همچنـين از       ) ايستگاههاي مختلف و ماههاي مختلف    

هـاي    جهت تجزيه و تحليـل داده     )  WQI (نظام شاخص كيفيت آب     
  .هاي مختلف استفاده شد كيفي آب در ايستگاه

  ها  بندي آب بر اساس شاخص كيفيت ساالنه رودخانه  نظام طبقهـ2جدول 

  وضعيت عمومي آب  شاخص ساالنه  گروه

  1050 -1200  يك

  آب پاك و سالم 
  بدون تماس يا تماس با آلودگي خانگي 

  آل براي مصارف طبيعي نظير پرورش ماهي و حيات وحش  ايده
  . گردد طور محدود مشاهده مي ين حالت در برخي از رودخانه ها بها

  850 -1049  دو

  شروع تغييرات جدي در ويژگي تحت تأثير تخريب محيط زيست 
  تماس با آلودگيهاي خانگي و كشاورزي 

  قابل استفاده با تمهيدات جزئي براي مصارف خانگي و صنعتي 
  مناسب براي تأمين حيات وحش 

  ار گرفتن توليد مثل ماهيهاي مهاجر تحت تأثير قر

  650 -849  سه

  ) رنگ و بو(ايجاد تغييرات شديد در مشخصات آب 
  قابل استفاده با تمهيدات جدي براي مصارف خانگي و صنعتي 
  كاهش بازدهي توليد مثل در ماهيها و ساير گروههاي جانوري 

  امكان وقوع تلفات مهره داران آبزي در برخي از ايام سال 

  450 -649  هارچ

  ايجاد تغييرات خطرناك در سامانه آبي 
  جايگزين شدن گروههاي مقاوم به آلودگي 

 تلفات انبوه مهره داران و ساير مصرف كنندگان آبزي 

  خطر شيوع بيماري و ايجاد مسموميت براي انسان 
  قابل استفاده براي گروههاي جانوري سازگار با آلودگي 

  زنده بومي نابودي تقريباً كامل جامعه 

  > 450  پنج 

  آلودگي در سطح بسيار خطرناك 
  آلودگي شيميايي در حد بسيار زياد 

  عدم امكان استفاده هاي مرسوم 
  . شود طور محدود مشاهده مي ها به اين وضعيت در برخي از رودخانه

  )1381زاده،  نصراله( : منبع     
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 ها هخان  متوسط مقادير شاخص كيفيت ساليانه آب رودـ3جدول

  90-100  بسيار خوب

  70-90  خوب
  50-70  متوسط
  25-50  بد

  0-25  بسيار بد 

  )1381نصراله زاده،(: منبع                              

   نتايج .3

  باال دست  برداري از ايستگاههاي     ماهه نمونه  10مقايسه ميانگين   
ســازي  و پـايين دسـت محــل تخليـه پـساب كاروخانــه صـابون     

گيري شـده در      از افزايش اكثر پارامترهاي اندازه    خرمشهر حاكي   
جـدول  ( متري بعد از كانال تخليه پساب بوده اسـت           50ايستگاه

اين افزايش در پارامترهايي كه ميزان آنها در پـساب نـسبت            ). 4
طور محسوسي بيـشتر بـوده        به) ايستگاه باالدست   ( به رودخانه   

نظير نيترات  براي مثال براي پارامترهايي     . تر است   است مشخص 
 ppm  1 ماهه حاكي از افزايشي كمتـر از 10و آمونياك، ميانگين 

، بـي   ، سـولفات   COD ،BODكه براي پارامترهاي  بوده، در حالي
،  ppm 00/32  ،ppm 7/40  ،ppm 5/24ترتيب  كربنات و كلريد به

ppm 89/12 و  ppm79/43 افزايش مشاهده شده است ،.  
  ترهاي فيزيك و شيميايي روند تغييرات پارامـ4جدول

   ايستگاه         
    پارامتر   

  ايستگاه اول 
  

  ايستگاه دوم
  

  ايستگاه سوم
  

TDS(ppm)  20/890  40/890  50/865  

EC(qs) 90/1331  60/1391  30/1342  
TSS(ppm) 00/592  50/569  50/579  
DO(ppm) 10/7  91/6  04/7  

COD(ppm) 00/24  00/56  00/38  
BOD(ppm) 42/10  28/15  71/10  

  29/8  18/9  12/8  (ppm)نبترات
  03/0  02/0  02/0  (ppm)فسفات
  10/254  60/278  50/257  (ppm)سولفات
  21/1  42/1  27/1  (ppm)آمونياك
  72/140  61/153  25/146  (ppm)بي كربنات

  41/356  21/387  358  (ppm)كلريد 

همچنين جهت تعيين ميزان خود پـااليي رودخانـه، عـالوه بـر             
 متري پـائين دسـت پـساب كارخانـه صـابون        50 ( 2 شماره   ايستگاه

 متري در نظر گرفتـه      500، ايستگاهي نيز در فاصله      )سازي خرمشهر   
دهد كـه     برداري از ايستگاه فوق نشان مي        ماهه نمونه  10ميانگين  . شد

 اغلب پارامترها كاهش يافته و برخي كه افزايش         3در ايستگاه شماره    
الزم به يادآوري اسـت كـه ميـانگين         . ه است يافته ميزان آن ناچيز بود    

گيري شده دبي پساب خروجي كارخانه در مـدت زمـان            ميزان اندازه 
  . در سال بوده است3m144000گيري برابر اندازه

 واريـانس يـك طرفـه نـشان داد كـه            تحليـل نتايج حاصل از    
مونيـاك در   و آ ، سولفاتTDS ، pH ، EC  ،TSS، DO، ميانگين دما

در حالي كه   . داري هستند   ايستگاههاي مختلف فاقد اختالف معني    
بين ايستگاههاي اول و دوم     ) P<0.05 در سطح   (دار   اختالف معني 

ــراي  ، كلرايــد و همچنــين  كربنــات ، بــي ، فــسفات COD  ،BODب
بين ايستگاههاي دوم و سوم     ) P<0.05 در سطح   (دار    اختالف معني 

 CODبراي تمام پارامترها بـه اسـتثناي        . دبراي نيترات مشاهده ش   
  . اختالف معني داري بين ماههاي مختلف مشاهده نشدBODو

   طبقه بندي ايستگاههاي مطالعاتي بر اساس نظام شاخص كيفيت آب.4

بر اساس نتايج محاسبات صورت گرفته طبق نظـام شـاخص           
كيفيت آب، در ايستگاه باالدسـت محـل تخليـه پـساب كارخانـه              

زي بيشترين شاخص فصلي كيفيت آب مربوط به فصل         صابون سا 
 در رده خوب و كمترين شاخص فصلي كيفيـت          36/70زمستان با   

در ايـستگاه   .  در رده بـد اسـت      24/48آب مربوط به فصل پائيز با       
 متري پائين دست پـساب كارخانـه صـابون سـازي            50دوم يعني   

 8/43خرمشهر، بيشترين شاخص كيفيت مربوط به فصل پـائيز بـا            
در رده بد و كمترين شاخص فصلي كيفيت آب مربوط بـه فـصل              

 متـر   500در ايستگاه سـوم يعنـي       .  در رده بد است    91/37بهار با   
پائين دست پساب كارخانه صابون سازي بيشترين شاخص كيفيت 

 در رده بـد و كمتـرين شـاخص          1/48مربوط به فصل زمستان بـا       
  .ر رده بد است د97/42فصلي كيفيت آب مربوط به فصل بهار با 

در ايستگاه تخليه پساب كارخانه صابون سازي خرمـشهر بـه       
رودخانه كارون، بيشترين شاخص كيفيـت آب مربـوط بـه فـصل             

 در رده بد و كمترين شاخص فصلي كيفيت آب          69/28زمستان با   
  . در رده بسيار بد است89/21مربوط به فصل تابستان با 

ه بنـدي آب بـر    در نظـام طبقـ    2همچنين با توجه به جـدول       
 50ها در ايستگاه اول يعني     اساس شاخص كيفيت ساليانه رودخانه    

متري باالدست پساب كارخانه صابون سازي بـا شـاخص كيفيـت          
گيـرد، كـه بـه معنـي ايجـاد             قـرار مـي    3 در گروه    59/655ساالنه  

، كـاهش بـازدهي     ) رنگ و بـو     (تغييرات شديد در مشخصات آب      
  كان وقوع ـير گروههاي جانوري و امها و سا د مثل در ماهيــتولي
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  .تلفات مهره داران آبزي در برخي از ايام سال است
 متر پايين دست محـل تخليـه پـساب          50(اما ايستگاههاي دوم    

)   متر پايين دست محل تخليه پساب كارخانـه        500 (و سوم   )  كارخانه
 در گـروه    52/548 و   54/483ترتيب بـا شـاخص سـاالنه كيفيـت            به

ي  گيرند كه به معني ايجاد تغييرات خطرناك در سامانه ر ميچهارم قرا
آبي، جايگزين شـدن گروههـاي مقـاوم بـه آلـودگي، تلفـات انبـوه                 

داران و ساير مصرف كنندگان آبزي، خطر شيوع بيماري و ايجاد             مهره
مسموميت انسان و قابـل اسـتفاده بـودن بـراي گروههـاي جـانوري               

  . كامل جامعه زنده بومي استسازگار با آلودگي و نابودي تقريباً
عالوه، ايستگاه پساب كارخانه با شـاخص سـاليانه كيفيـت            به

معني آلـودگي در سـطح     كه به،گيرد  در گروه پنج قرار مي  84/291
بسيار خطرناك، آلودگي شيميايي در حد بسيار زياد و عدم امكـان            

  .صورت مرسوم است استفاده از آن به
ها  ل شاخص كيفيت آب رودخانهاز سوي ديگر با توجه به جدو

، كيفيت آب در ايستگاه اول با متوسـط شـاخص كيفيـت             )3جدول  (
هاي دوم  اما در ايستگاه. گيرد  در رده متوسط قرار مي6325/54ساالنه 

 71/45 و   295/40ترتيـب     و سوم با متوسط شاخص كيفيت ساالنه به       
ب كارخانه همچنين ايستگاه محل تخليه پسا. گيرند در رده بد قرار مي

 در  32/24سازي خرمشهر با متوسط شاخص كيفيـت سـاليانه            صابون
  .گيرند رده بسيار بد قرار مي

  گيري  بحث و نتيجه.5

مقايــسه ميــانگين كيفيــت پــساب كارخانــه صــابون ســازي  
( خرمشهر با استانداردهاي سازمان حفاظت محـيط زيـست ايـران          

هـاي سـنجش    ي ميزان باالي برخي پارامتر      نشان دهنده ) 5جدول  
  .شده است

 مقايسه ميانگين كيفيت پساب كارخانه صابون سازي خرمشهر با استانداردهاي ـ 5جدول
 سازمان حفاظت محيط زيست ايران

منابع و 
  استاندارد

 pH  فسفات  كلريد  آمونياك  نيترات  سولفات BOD COD  پارامتر

مقدار 
ppm 

50 100 400  50  5/2  600  6  
5/8 - 
5/6 

ه نسبت ب  استاندارد
  استاندارد

1 1 1  1  1  1  1  1 

مقدار 
ppm 

8/246 1410 5/861  165/19  78/1  9/4642  03/0  56/12 
پساب 
نسبت به   كارخانه

  استاندارد
936/4 .1/14 15/2  38/0  712/0  74/7  005/0  48/1 

با بررسي كلي نتايج آناليز آماري پارامترهاي كيفـي رودخانـه           
  : د دسته تقسيم نمو3توان به  كارون را مي

پارامترهايي كه تحت تاثير متغير ايستگاه هستند؛ شـامل         : الف
COD  ،BOD    كربنـات كـه داراي رونـد افزايـشي از            ، نيترات و بي

ايستگاه اول به ايستگاه دوم و سپس روند كاهشي از ايـستگاه دوم    
توان به توان خودپااليي و       به ايستگاه سوم هستند كه اين امر را مي        

 .سبت داددبي رودخانه كارون ن

،   پارامترهايي كه تحت تاثير متغير ماه هـستند شـامل دمـا           :  ب
pH    ،TDS    ،EC    ،TSS    ،DO   آمونيـاك    ، سولفات   ، فسفات   ، نيترات ،   ،
كربنات و كلريد كه از لحاظ پارامترهاي فيزيكي افزايش دمـا و              بي

  .شوند  در فصول گرم سال مشاهده ميDOكاهش 
 هر دو متغير ايستگاه و مـاه هـستند          پارامترهايي كه تحت تاثير   :  ج
  .)كربنات ، فسفات و بي شامل نيترات(

بندي آب بـر اسـاس شـاخص كيفيـت سـاليانه              در نظام طبقه  
 متري باالدست پساب كارخانـه      50ها، ايستگاه اول يعني       رودخانه

دسـت     متري پـايين   50 (اما ايستگاه دوم    .  گيرد   قرار مي  3در گروه   
 متر پايين دست    500 (و ايستگاه سوم    )  همحل تخليه پساب كارخان   

گيرد كه ايـن      در گروه چهارم قرار مي    )  محل تخليه پساب كارخانه   
  . امر نشان دهنده حجم باالي آلودگي در منطقه است

 كه دارند وجود متعددي عوامل ها رودخانه از يك هر مسير در

 به توان مي آنها جمله از كه باشند گذار تاثير آب كيفيت بر توانند مي

 .موارد زير را نشان كرد

 مورد هاي تصفيه انجام بدون صنعتي پسابهاي تخليه و ورود

 انجام بدون بيمارستاني و شهري فاضالبهاي تخليه و نياز، ورود

 ها رودخانه درون به كشاورزي پسابهاي ، ورود الزم هاي  تصفيه

 و تعددم اي نقطه غير هاي آالينده ، ورود مناسب تصفيه انجام بدون
 و متعدد عوامل توان از جمله مي ها را رودخانه به نامشخص منبع با

 اين در آب كيفيت وضعيت شديد كاهش و زدن هم بر در مهم

  .دانست ها  رودخانه
توان   گذار بر شاخص كيفيت آب مي       باتوجه به اين منابع تأثير    

انحـراف شـاخص    .  نتايج بدست آمده را مـورد بررسـي قـرار داد          
 يا عامل اصلي از دست دادن كيفيت آب يك رودخانه           كيفيت آب 

شايان ذكر   علت بيشتر بودن برخي از عوامل از حد مجاز است            به
گيـري شـده در ايـن تحقيـق از حـد              است كه اكثر عوامـل انـدازه      
دست آمده مـشابه نتـايج حاصـل از           استاندارد فراتر است نتايج به    

ان چين است در جزيره هانيSanya سواحل گنگ و خليج كوچك 
) Huang et al (2007,Santosh et al;2003 , .   در نتيجـه ايـستگاه



  خرمشهر سازي صابون پساب اثرات دهنده نشان عنوان به كارون رودخانه آب (WQI) كيفيت شاخص /ارجمند و دادللهي

26 

اول از نظر متوسط شـاخص كيفيـت جـزء آبهـاي متوسـط و دو                 
بـا دقـت    .  شـوند   بندي مي   ايستگاه پايين دست جزء آبهاي بد طبقه      

توان علـت اصـلي ايـن تغييـرات را بـه ماهيـت پـساب                  بيشتر مي 
مشهر و همچنين مواد مصرفي     خروجي كارخانه صابون سازي خر    

حــضور مــواد آلــي و شــيميايي در . در توليــد صــابون نــسبت داد
 COD و   BOD و افـزايش     DOفاضالب خروجي سـبب كـاهش       

دليل استفاده از محلول آب نمـك غلـيظ و            همچنين به .  شده است 
سود سوزآور در توليد صابون و استفاده از حجم زياد اسيد جهت            

رخانه مقادير بااليي نمك مستقيماً به       پساب خروجي كا   pHتنظيم  
 و  ECاز ايـن رو تركيـب پـساب داراي          . گردد  رودخانه تخليه مي  

سختي بااليي است و تاثير خود را بر كيفيت آب رودخانه اعمـال             
  .خواهد كرد

  هاي مختلف شاخص كيفيت آب در رودخانهـ 6جدول 
  رودخانه QWI  منبع

  )وه زرگان ،ام الطيرمحد(كارون   70  1386صفاريان و همكاران 
  مارون  68  1386صفاريان و همكاران 
  زهره  39  1386صفاريان و همكاران 

Sharma et al.1996 80-61  Halali River 

Suki et al. 1988 87-66  Sg. Lagat River  
Suvarna et al. 1997 70-50  Cauver River 

Dunnette 1979  9/88-9/78  Oregon River-basins 

 ) محدوده مطالعاتي (كارون   63/54-29/40  

  پيشنهادات. 6

با توجه به نتايج بدست آمـده در ايـن پـژوهش مـوارد زيـر                
  :الزامي است

هاي مختلف تصفيه فاضالب در كارخانه  كارگيري روش ـ به1
سازي خرمشهر جهت كاهش پساب خروجي به رودخانه  صابون

 ثابت هاي خنثي سازي جهت مانند استفاده بهينه از حوضچه
 آب رودخانه و نصب pH پساب خروجي در حد pHداشتن   نگه

، جايگزين  pHمنظور كنترل   متر خودكار بهpHيك دستگاه 
منظور كاهش آثار  جاي سولفات آلومينيوم به كردن آهك به

زيانبار بودن آلومينيوم بر محيط زيست رودخانه، ساخت سكو 
ساز و   لختهدر باالي مخزن هوادهي جهت انتقال بهتر مواد

اي بزرگ براي ذخيره  اندازي حوضچه قليايي، احداث و راه
آبهاي ورودي به تصفيه خانه در صورت اشكال فني و يا نظافت 
حوضچه هوادهي و يا در هنگام تعويض فيلترهاي شني، 
بازنگري طراحي تصفيه خانه در راستاي پيوسته بودن عمليات 

تر يا تنظيم كننده خانه فاضالب صنعتي يا نصب فلوم تصفيه 

سازي،  مقدار سيال در ورودي واحد تصفيه خانه عمليات لخته
هاي تبخيرسازي در كارخانه و استفاده  استفاده بهينه از حوضچه

 يوني جهت هاي ز روشهايي مانند اسمز معكوس و مبدلبهينه ا
روجي كارخانه خكاهش امالح در سطح باال در پساب 

د نظر سازمان محيط زيست در كه استانداردهاي مور طوري به
  .مورد كليه پارامترها همواره رعايت گردد

ها در كانال اصلي  گيري ها و آشغال  تعويض و نصب توريـ2
منظور كاهش آلودگي و حذف  پساب خروجي كارخانه به

  ضايعات جامد و نامحلول به واحد تصفيه خانه
  ه تعويض و تميز كردن ماهيانه فيلترهاي شني تصفيه خانـ3
   تعويض دستگاهها و مسيرهاي فرسوده و آلوده كنندهـ4
ـ تأمين دستگاههاي اندازه گيري آناليزور و بررسي حسگرهاي 5
  گيري ممتد پارامترها مناسب جهت اندازه) سنسورهاي(
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