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چکیده
هدف از این مطالعه ،شناسایی منابع آالینده حوضة آبریز سد چمگردالن و تعیین پتانسیل آلودگی مواد آلی موجود در پسماندهاي خانگی
و دامی حوضه آبریز سد و در نهایت ارائه رهنمودهاي کنترل و کاهش آلودگی آن میباشد .پس از تهیه نقشه حوضه آبریز با استفاده از نرم
افزار  ،Arc GIS10بازدیدهاي میدانی جهت شناسایی دقیق منابع آلوده کنندة حوضه آبریز ،اعم از روستاها و واحدهاي دامی صورت
گرفت .سپس پتانسیل آلودگی مواد آلی موجود در پسماندهاي خانگی و دامی محاسبه گردید .حدود  56درصد کل بار نیتروژن و 54
درصد کل بار فسفر حاصل از انواع دامهاي حوضه سد در زیر حوضه گل گل تولید میشوند و حدود  71درصد پتانسیل آلودگی ناشی از
مراکز جمعیتی در زیر حوضه گل گل و  17درصد آن در زیر حوضه چاویز و  12درصد در زیر حوضه اما میباشد .بر همین اساس حوضه
گل گل به دلیل تراکم باالي جمعیت روستایی و همچنین دارا بودن بیشترین تعداد دامداريها و مرغداريهاي موجود در حوضه آبریز،
بیشترین میزان پسماندهاي خانگی و دامی را نسبت به دو زیر حوضه دیگر به خود اختصاص داده است.
کلید واژهها :منابع آالینده ،سد چمگردالن ،پسماندهاي خانگی ،پسماندهاي دامی ،حوضه آبریز ایالم.

 -1سازمان حفاظت محیطزیست ،اداره کل حفاظت محیطزیست استان ایالم ،کارشناسی ارشد محیطزیست
 -2سازمان حفاظت محیطزیست ،اداره کل حفاظت محیطزیست استان ایالم ،کارشناسی ارشد محیطزیست
 -3دانشجوي دکتري آلودگیهاي محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر
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Abstract
The purpose of this study is to identify the sources of pollution in the catchment area of
Chamgardalan Dam and to determine the potential for contamination of organic matter in the
household and livestock waste of the catchment area and finally to provide guidelines for controlling
and reducing pollution. After preparing the catchment area using Arc GIS10 software, field visits
were conducted to accurately identify the sources of contamination of the catchment area, including
villages and livestock units. Then, the contamination potential of organic matter in household and
animal wastes was calculated. Then, the contamination potential of organic matter in household and
animal wastes was calculated. About 56% of the total nitrogen load and 54% of the total phosphorus
load are produced by various dams under the Gol Gol basin, and about 71% of the pollution potential
from population centers is under the Gol Gol basin and 17% is under the Chaviz basin. And 12%
below the basin. Accordingly, Gol Gol basin, due to the high density of rural population and also
having the largest number of livestock and poultry farms in the catchment area, has the highest
amount of household and livestock waste compared to the other two sub-basins.
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زمینه و هدف:
در دهههاي اخیر و در شروع قرن جدید یکی از نگرانیهاي

کنترلی و بهره برداري بهینه از آب رودخانهها میباشد(.)4

مردم ساکن کرة زمین و خصوصاً کشورهاي واقع در مناطق

هدف از احداث سدها تولید نیروي برق ،توسعه کشاورزي،

خشک از جمله کشور ما مساله آب است به گونهاي که

کنترل طغیانها و تدارک آب براي نیازهاي شهري و صنعتی

دسترسی به آب با کمیت و کیفیت مناسب به یک چالش مهم

است (.)5

تبدیل شده است ( ،)1بنابراین توسعه پایدار همه جانبه زمانی

کیفیت آب مخازن پشت سد متأثر از حوضهً آبریز است .به

امکان پذیر است که آب سالم و به مقدار کافی در اختیار انسان

دالیل گوناگونی از جمله ضعف در انجام مطالعات و پایش جامع

براي استفاده در بخشهاي صنعت ،کشاورزي و شرب قرار

محیط زیستی  ،اکثر سدهاي کشور دچار مشکالت عدیده

داشته باشد.

محیطزیستی نظیر شوري ،گندیدگی آب ،آلودگیهاي شیمیایی

شناخت آب ازنظر کیفیت ،کمیت و چگونگی حصول آن قدمی

و میکروبی و اتریفیکاسیون میباشند ( .)6فعالیت هاي دامداري

اساسی در جهت بهینه سازي مصرف است و توسعه بهداشت و

شامل پرورش احشام ،تغذیه دامها ،نظافت محل دامداري،

حفاظت از محیطزیست همواره به تأمین آب سالم وابسته است.

ذخیرهسازي کود و حتی دامداريهاي متروکه اثر منفی وسیعی

عمده فعالیتهاي آبشناسی در جهت تأمین آب براي مصارف

بر کیفیت آب دارند .این اثرات معموال ناشی از تراکم یا تعداد

کشاورزي ،شرب و یا صنعت میباشد که هرکدام به لحاظ کیفی

زیاد دامها میباشد که می توانند مقدار زیادي فضوالت دامی

باید داراي ویژگیهاي کیفی و معیارهاي مشخص باشند(.)2

تولید کنند ( .)7فضوالت دام به صورت محلی جزء منابع نقطه-

داشتن منابع آب سالم یکی از پیش نیازهاي ضروري و اساسی

اي محسوب میشود که ذخیره سازي نادرست و سوء مدیریت

براي حفظ کیفیت محیط زیست و رشد توسعه اقتصادي،

در این امر موجبات آلودگی آبهاي سطحی و زیر زمینی را

اجتماعی و فرهنگی است از آنجایی که در سالهاي اخیر منابع

فراهم میآورد ( .)8پارامترهاي کیفی آب در ارتباط با فعالیت-

آبی کشور مورد تهدید انواع آلودگیها از قبیل پسابهاي

هاي دامی شامل  -1مواد آلی (فضوالت دام)  -2مواد مغذي

صنعتی ،کودهاي شیمیایی و فاضالبهاي شهري قرار گرفتهاند،

(نیترات و فسفات)  -3پاتوژنها (میکروارگانیسمهاي بیماري زا)

داشتن یک استراتژي و برنامه مدون براي حفظ منابع آب و

 - 4آنتی بیوتیکها و هورمونها (.)9

کنترل آلودگیهاي آن به عنوان یک مساله زیربنایی کشور

به منظور بررسی کیفیت آب سدها و کنترل منابع آالینده آنها،

مطرح میباشد .در راستاي تحقق این امر مهم شناسایی منابع و

اولین گام شناسایی منابع آالینده در حوضه آبریز سدها میباشد

عوامل آالینده آبهاي سطحی و دستیابی به راه حلهاي اصولی

که در مطالعات مختلف توسط محققین مد نظر قرار گرفته

و عملی جهت کاهش میزان ورود ضایعات و آالیندههاي حاصل

است .سهرابی و همکاران( )1392در مطالعه خود به بررسی

از فعالیتهاي اقتصادي باید در اولویت برنامههاي کشور قرار

کیفیت آب مخزنی سد تهم و شناسایی منابع آالینده آن

گیرد (.)3

پرداختند .این سد در استان زنجان واقع شده است .در این

در ایران که از نواحی گرم و خشک در دنیا محسوب میشود

مطالعه با انتخاب  9ایستگاه به اندازه گیري پارامترهاي فیزیکی،

استفاده از سدها و سدسازي از سالهاي دور براي ذخیره آب

شیمیایی و میکروبی نمونه هایی به صورت میدانی و

مورد استفاده قرار گرفته است .بطوري که سدهاي آبی از جمله

آزمای شگاهی پرداخته شد و نتایج نشان داد که؛ فاضالبهاي

طرحهاي زیر بنایی است که زمینه توسعه در سایربخشهاي

روستایی و کشاورزي که به رودخانههاي گلهرود ،خشکه رود و

اقتصادي را فراهم میآورد .اولین قدم در پایش کیفیت آب

تهمرود تخلیه میشوند باعث آلودگی آب این رودخانهها می-

سدها ،شناسایی منابع آالینده آنها جهت تدوین برنامههاي

باشند .از آنجا که طول رودخانه ها کوتاه و دبی آنها پایین می-
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باشد این رودخانهها توانایی چندانی براي خودپاالیی ندارند و

شیرین شناخته شده اند که به طور طبیعی غلظت این مواد در

باعث آلودگی آب سد میگردند .در ضمن تشکیالت زمین

دریاچهها بسیار پایین است اما ورود بار سنگینی از این مواد

شناسی حوضه آبریز منطقه مورد مطالعه سبب افزایش آالینده-

توسط روان آبهاي کشاورزي و روستایی موجب شکوفایی

هاي فلزي در آبهاي سطحی منتهی به مخزن سد تهم نیز

جمعیت جلبکها و باکتريهاي فتوسنتز کننده میشود که

میشوند ( .)10عالیقدري و همکاران ( )1387به بررسی کیفیت

عالوه بر آسیب دیدگی دریاچه ،سالمت انسان را نیز به مخاطره

آب در سرشاخههاي اصلی تأمین کننده آب سد اردبیل

میاندازد ()14؛ همچنین از میان عوامل آالینده آب سدها،

پرداختند .در این مطالعه پارامترهاي فیزیکی ،شیمیایی و

پسماندهاي خانگی و دامی از عمومیت و اهمیت بیشتر

میکروبی آب مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت به این نتیجه

برخوردارند .سد چمگردالن مهمترین منبع تامین آب شهر ایالم

رسیدند که بـرنامه ریزي جهت کنترل منابع آلودگی آب سد

میباشد که در باالدست آن واحدهاي آالینده زیادي قرار دارد،

اردبیل ،نمونه برداري مستمر از سرشاخههاي اصلی ،کنترل

بنابراین ،هدف از مطالعه حاضر ،شناسایی منابع آالینده حوضة

کیفی آب پشت سد و تصفیه خانه آب اردبیل در جهت تأمین

آبریز سد چمگردالن ،تعیین سهم پتانسیل بار مواد آلی

آب سالم براي مقاصد مختلف مهم میباشد ( .)11ندافی و

(نیتروژن و فسفر) موجود در پسماندهاي خانگی و دامی در

همکاران ( )1383به بررسی پایش کیفیت آب مخزن سد

آلودگی حوضه آبریز سد و در نهایت ارائه رهنمودهاي کنترل و

گیالرلو پرداختند و به این نتیجه رسیدند که علت اصلی افت

کاهش آلودگی آن میباشد.

کیفیت آب دریاچه ،اغتشاشات ناشی از به هم خوردن سیستم

روش بررسی:

الیه بندي دمایی بوده که عالوه بر باال آوردن محتویات بستر

معرفی منطقه

دریاچه و افزایش غلظت انواع آالیندهها ،شرایط را براي رشد

حوضة آبریز سد چمگردالن در جنوب شرقی شهر ایالم قرار

فزاینده جلبکها و تسریع پدیده تغذیه گرایی فراهم نموده

دارد .این حوضه داراي مختصات جغرافیایی " 46˚ 20َ 25تا

است (.)12

" 46˚ 26َ 58طول شرقی و " 33˚ 23َ 53تا "38َ 56

کردوانی و امیري ( )1391در مطالعه خود به این نتیجه

˚ 33عرض شمالی میباشد .سد چمگردالن در  22کیلومتري

رسیدند که بین دفع غیربهداشتی زباله با بیماريهاي شایع در

جنوب شرقی شهر ایالم و بر روي رودخانه کنجانچم (محل

روستاهاي ارتباط مستقیمی وجود دارد و یکی از دالیل عدم

تالقی سه رودخانه گلگل ،تالقی چاویز -چشمهکبود ،و اما)

موفقیت دفع بهداشتی زباله و فضوالت دامی در روستا ،نقص

احداث گردیده است .این سد بین طول جغرافیایی  46درجه و

سیستم مدیریت و فقدان منابع مالی ویژه دولتی در این امر

 26دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  33درجه و  38دقیقه

میباشد .همچنین سنتهاي حاکم بر منطقه (اهمیت فضوالت

شمالی قرار دارد.

دامی در زندگی روزمره روستاییان) تأثیر بسزایی بر دفع غیر

تعیین و شناسایی محدودة مطالعاتی

بهداشتی فضوالت دامی دارا میباشد و در نهایت شیرابه زباله

پس از تهیه نقشه حوضه آبریز با استفاده از نرم افزار Arc

روستایی و فضوالت دامی موجب آلودگی منابع آبهاي

( GIS10شکل  ،)1بازدیدهاي میدانی جهت آشنایی با حوضة

زیرزمینی میگردد (.)13

آبریز سد چمگردالن به منظور شناسایی دقیق منابع آلوده

از بین عناصر غذایی مختلف که بر سرعت تولید اولیه و رشد

کنندة حوضه اعم از روستاها و واحدهاي گاوداري و مرغداري

جلبکی در آبهاي شیرین اثر میگذارد ،فسفر و پس از آن

صورت گرفت(شکل .)2

نیتروژن بهعنوان عناصر غذایی محدود کننده در آبهاي
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شکل  -1نقشه محدوده مطالعاتی و موقعیت آن در استان ایالم

شکل  -2نقشه پراکنش منابع آالینده حوضه آبریز سد چمگردالن

شناسایی منابع آالینده حوضه آبریز و نحوه تخمین آلودگی

پسماند جامد  0/5کیلوگرم در روز در نظر گرفته شد .بهمنظور

حاصل از فعالیت آنها

محاسبه مقادیر نیتروژن و فسفر تولیدي به ازاي جمعیت ساکن و متر

مراکز جمعیتی

مکعب فاضالب تولیدي ،به ترتیب ضرایب معادل با  8و  40میلی گرم

پس از شناسایی مراکز جمعیتی موجود در حوضه آبریز سد و جمع

فسفر و نیتروژن به ازاي هر لیتر فاضالب تولیدي در نظر گرفته شده

آوري آمار جمعیت روستاها ( ، )15با استفاده از اعداد ارائه شده در

است.روش تخمین بار آلودگی ناشی از شیرابه تولید شده از زبالههاي

مطالعات برنامه جامع سازگاري با اقلیم مهندسین مشاور جاماب

روستایی زیر حوضههاي مطالعاتی به شرح ذیل میباشد (.)16

( )1384سرانه مصرف آب جوامع روستایی  90/7لیتر در روز براي هر

 - 1چگالی پسماند تولید شده 0/6 :تن بر متر مکعب

نفر و ضریب تبدیل مصرف آب روستایی به پساب  0/74و سرانه تولید

 - 2ارتفاع مرکز دفن در روستاها 4 :متر
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واحدهاي دامی
 - 3میزان تولید شیرابه %10 :بارش در سطح مرکز دفن

با بررسی هاي بعمل آمده کلیه واحد گاوداري و مرغداري

 - 4کیفیت شیرابه :بر اساس روش ارائه شده هر لیتر شیرابه

موجود در حوضه شناسایی گردید و با استفاده از موقعیت

تولیدي ،پتانسیل تولید  225 mg/lنیتروژن و  80 mg/lفسفر

جغرافیایی ،نقشه پراکنش آنها با استفاده از نرم افزار ARC

را دارا میباشد.

GIS10.3تهیه شد و با مراجعه به شرکت آب و فاضالب استان

در تخمین بار شیرابه هر زیر حوضه ابتدا پسماند جامد هر زیر

میزان آ ب مصرفی ماهیانه هر یک از واحدها را بدست آورده و

حوضه برآورد گردید و با تقسیم آن بر چگالی پسماند ،حجم

میزان  80درصد آب مصرفی بعنوان فاضالب تولیدي واحد در

پسماند تعیین شد .با توجه به ارتفاع لندفیل (تقریباً  4متر) با

نظر گرفته شده است .جهت تخمین پتانسیل بار آلودگی از

تقسیم حجم پسماند بر ارتفاع ،سطح لندفیل برآورد گردید .با

ضرایب موجود در جدول ( )1استفاده شده است .الزم به توضیح

در نظر گرفتن مقدار متوسط بارش ساالنه به میزان mm/

است که در ضرایب بار آلودگی نیتروژن و فسفر انواع حیوانات،

 ،582yearکه  10درصد این مقدار در سطح لندفیل برآورد

این ضرایب براي هر گاو  750پوندي در نظر گرفته شده است

شده ،حجم شیرابه تولیدي تخمین و بار آلودگی موجود در

( .)17الزم به ذکر است ،که دامداري صنعتی و مرغداري به

شیرابه با استفاده از ضرایب باال محاسبه شد.

عنوان منابع آالینده نقطهاي و دامهاي بزرگ سنتی و دامهاي
کوچک به عنوان منابع آالینده غیر نقطهاي محسوب میشوند.

جدول -1ضرایب بار آلودگی نیتروژن و فسفر انواع حیوانات ()17
حیوانات

نیتروژن(پوند در روز)

فسفر(پوند در روز)

نیتروژن)) Kg/year

فسفر )(Kg/year

گاو

0/26

0/079

42/71

12/98

گوسفند

0/045

0/0066

7/39

1/08

مرغ

0/00333

0/0004884

0/55

0/08

یافتهها

(شکل .)1این حوضه آبریز شامل  21روستا میباشد که به

حوضه آبریز سد چمگردالن به سه زیرحوضه تقسیم شده است

تفکیک زیرحوضهها مشخصات آنها در جدول  2آمده است.

جدول  -2مشخصات و میزان تولید پسماند روستاهاي حوضه آبریز سد چمگردالن
زیرحوضه

اما

چشمه کبود
950
710
5000

چاویز
200
150
1000

چشمه داوي
270
190
1500

شانکبود
140
1600

190

مهر
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1550
1150
4000

اما
120
90
1000

گل گل سفلی
250
185
1300

قجر
380
250
2000

حسین آباد
620
400
1800

حیدر آباد
775
1120
3500

کله کبود
250
210
700

داروند
520
350
1500

محمود آباد
1050
735
3700

میدان
967
600
1800

گل گل علیا
50
45
700

بلیین
187
145
1500

طوالب
650
455
1700

زرد آلو آباد
252

میزان پسماندهاي
دامی

1200

350

میزان پسماندهاي
خانگی

1380

جعفرآباد

جمعیت (نفر)

6000

2300

روستا

چاویز

گل گل
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بطور کلی حوضه آبریز سد چمگردالن شامل 20واحد گاوداري

میدهد .همچنین مشاهده میشود که در تمامی روستاهاي

و  39واحد مرغداري گوشتی میباشد .طبق نتایج جدول 2

مورد بررسی پسماند تولیدي در بخش دامی بیشتر از

روستاي جعفر آباد داراي بیشترین جمعیت بوده و بیشترین

پسماندهاي خانگی میباشد .این نتایج به تفکیک زیر حوضه

پسماند تولیدي در دو بخش خانگی و دامی را به خود اختصاص

هاي سد چمگردالن در جدول  3جمع بندي شدهاند.

جدول -3میزان پسماندهاي تولیدي روستاهاي زیرحوضه هاي سد چمگردالن
میزان پسماند(کیلوگرم در روز)

زیر حوضه

خانگی

دامی

گل گل

6097

27400

چاویز -چشمه کبود

1355

10600

اما

1240

5000
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نتایج حاصل از جدول  3نشان میدهد که زیر حوضه گلگل

خانگی و دامی به تفکیک زیر حوضههاي مورد مطالعه می-

بیشترین پسماند را در دو بخش خانگی و دامی تولید می کند.

پردازیم .در جدول  4نتایج مربوط به برآورد بار ناشی از شیرابه

حال به ذکر نتایج مربوط به محاسبه بار آلودگی پسماندهاي

تولیدي در زیر حوضههاي حوضه مورد مطالعه آورده شده است.

جدول -4برآورد بار ناشی از شیرابه تولیدي در زیر حوضهها

زیر حوضه

پسماند

ارتفاع لندفیل

جامد

در جوامع

TON/
Year

روستایی

چاویز

331

گل گل

1372

اما

237

جمع

1940

))m

4

-

حجم پسماند

سطح لندفیل در

خانگی تولیدي

جوامع روستایی( (m2

( )m3/year

حجم شیرابه تولیدي
( %10بارش در سطح

N
()Kg/Year

لندفیل)

P
))g/year

3

m

551/76

137/94

8/04

2/05

0/64

2286/73

571/68

33/33

8/5

2/67

394/2

98/55

5/75

1/47

0/46

-

-

47/12

12/01

3/77
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نتایج مربوط به بار ناشی از شیرابه تولیدي در زیر حوضهها (جدول  )4نشان داد همچون جدول  2آلودگی روستاهاي زیر حوضه گل گل
بیشتر میباشد بطوري که فسفات و نیترات ساالنه تولید شده ناشی از پسماندهاي خانگی در این زیر حوضه بیشتر از دو زیر حوضه دیگر
میباشد .همان طور که ذکر شد در این مطالعه میزان آلودگی ناشی از پسماندهاي خانگی در کنار پسماندهاي دامی مورد بررسی قرار
میگیرند .به همین منظور ظرفیت انواع دامداريها و مرغداريها به تفکیک زیر حوضهها در جدول  5آورده شده است.
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جدول  -5به ظرفیت انواع دامداري و مرغداري به تفکیک زیر حوضهها
تعداد گاو صنعتی

دام بزرگ

دام کوچک

( شیري و پرواربندي)

(گاو و گوساله)

(بز و گوسفند)

چاویز

1177

149

14500

245000

گل گل

390

599

43180

284000

اما

150

46

11350

30000

جمع

1717

794

69030

559000

زیر حوضه

مرغداري
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در جدول  6میزان پسماندهاي تولیدي واحدهاي گاوداري

جدول  -7میزان پسماندهاي تولیدي هر دوره در واحدهاي

زیرحوضههاي سد چمگردالن آورده شده است .مشاهد میشود

مرغداري زیرحوضههاي سد چمگردالن

که زیر حوضه چاویز -چشمه کبود بیشترین میزان تولید

میزان تولید پسماند

زیر حوضه

ماهیانة پسماند (تن) به خود اختصاص میدهد.

هر دوره(تن)

جدول  -6میزان پسماندهاي تولیدي واحدهاي گاوداري

گل گل

710

زیرحوضههاي سد چمگردالن

چاویز -چشمه کبود

350

مهر -اما

0

میزان تولید ماهیانة

زیر حوضه

پسماند (تن)
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گل گل

150

چاویز -چشمه کبود

400

بر اساس ضرایب جدول  ،1میزان پتانسیل بار فسفر و نیتروژن

مهر -اما

0

در این واحدهاي دامی محاسبه شد .نتایج مربوط به پتانسیل بار
فسفر حاصل از انواع دام به تفکیک زیر حوضههاي محدوده

منبع :یافتههاي پژوهش

مطالعاتی در جدول  8آورده شده است .این نتایج نشان داد که
نتایج میزان پسماندهاي تولیدي در واحدهاي مرغداري

بجز در مورد دام صنعتی و گاو صنعتی زیر حوضه گل گل

زیرحوضه هاي سد چمگردالن در جدول  7آمده است .این

بیشترین پتانسیل بار فسفر تولیدي را دارد و در ارتباط با دام

نتایج نشان داد زیر حوضه گل گل بیشترین پسماند را در

صنعتی و گاو صنعتی زیر حوضه چاویز بیشترین پتانسیل بار

واحدهاي مرغداري در مقایسه با سایر زیر حوضه ها تولید می-

فسفر تولیدي را به خود اختصاص میدهد.

کند.
جدول  -8پتانسیل بار فسفر حاصل از انواع دام به تفکیک زیر حوضههاي محدوده مطالعاتی (تن در سال)
زیر حوضه

گاو صنعتی

دام بزرگ سنتی( گاو و گوساله)

دام کوچک( بز و گوسفند)

مرغداري

جمع بار دام صنعتی(نقطه اي)

چاویز

50

6

207

134

184

گل گل

17

26

329

155

172

اما

6

2

84

16

23
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پتانسیل بار نیتروژن تولیدي حاصل از انواع دام ،به تفکیک زیر

پتانسیل بار نیتروژن تولیدي را دارد و در ارتباط با دام صنعتی

حوضههاي حوضه آبریز سد چمگردالن در جدول  9آمده است.

و گاو صنعتی زیر حوضه چاویز بیشترین پتانسیل بار نیتروژن

این نتایج نشان داد همچون فسفر ،براي نیتروژن نیز بجز در

تولیدي را به خود اختصاص میدهد.

مورد دام صنعتی و گاو صنعتی زیر حوضه گل گل بیشترین

جدول  -9پتانسیل بار نیتروژن حاصل از انواع دام به تفکیک زیر حوضههاي محدوده مطالعاتی(تن در سال)
زیر حوضه

گاو صنعتی

دام بزرگ سنتی
( گاو و گوساله)

دام کوچک
( بز و گوسفند)

مرغداري

جمع بار دام صنعتی
(نقطه اي)

جمع بار دام سنتی
(غیر نقطه اي)

چاویز

15

2

16

20

35

18

گل گل

5

8

47

23

28

55

اما

2

1

12

2

4

13
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در اشکال  3و  4به ترتیب توزیع پتانسیل بار نیتروژن تولیدي

حوضهها نشان داده شده است .همان طور که مشاهده میشود

حاصل از دامهاي حوضه سد چمگردالن و توزیع پتانسیل بار

زیر حوضه گلگل بیشترین توزیع پتانسیل نیتروژن و فسفر را

فسفر تولیدي حاصل از دام هاي این حوضه به تفکیک زیر

به خود اختصاص میدهد.

12%

32%

56%

شکل  -3توزیع پتانسیل بار نیتروژن تولیدي حاصل از دامهاي حوضه سد چمگردالن

35%

11%

54%

شکل  -4توزیع پتانسیل بار فسفر تولیدي حاصل از دامهاي حوضه سد چمگردالن
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بحث و نتیجهگیري
در عصر حاضر ،عالوه برمحدودیت آب بهعنوان یکی از اساسی

پرورش دام و طیور در این روستاها قرار داده است .در این

ترین نیازهاي انسان به لحاظ افزایش تقاضا ،بحث آلودگی آب

مطالعه پتانسیل بار فسفر و نیتروژن تولیدي ناشی از

نیز از نگرانیهاي مهم مدیریت منابع آب محسوب میشود

پسماندهاي خانگی و دامی در حوضه آبریز سد چمگردالن که

( .)18مخازن سدها یکی از مهمترین منابع تامین آب کشور

شامل سه زیر حوضه میباشد ،مورد بررسی قرار گرفته است.

هستند و دریاچه سدها از پیکرههاي آبی انسان ساز میباشند

نتایج نشان داد ،زیر حوضه گل گل با دارا بودن بیشترین

که تحت تاثیر رودخانهها قرار میگیرند ( .)19سدها معموال در

جمعیت و دام اهلی و وجود واحدهاي دام صنعتی بیشترین

نواحی احداث میشوند که در حوضه باال دست آنها روستاها

میزان پسماندهاي خانگی و دامی و در نتیجه بیشترین آلودگی

وجود دارند و در ایران اغلب روستاها از نظر دفع پسماند دچار

را دارد که با نتایج عوض پور و همکاران ( )1385مطابقت دارد

مشکل هستند ،و معموالً دفع زباله بصورت غیر بهداشتی انجام

( .)4حدود  56درصد کل بار نیتروژن و  54درصد کل بار فسفر

میگیرد .امروزه خطرات محیط زیستی ناشی از سوء مدیریت

حاصل از انواع دامهاي حوضه سد در زیر حوضه) در حدود 63

پسماند به عنوان یکی از مشکالت اساسی کشور مطرح است و

درصد کل ظرفیت حوضه سد چمگردالن و حدود  51درصد

این مشکل در روستاها بیشتر از شهرها نمود دارد ( .)20عمده

ظرفیت مرغداري در حوضه گل گل میباشد ،همچنین بار

پسماندهاي تولید شده در روستاها ،پسماندهاي خانگی و

نیتروژن و فسفر تولیدي حاصل از دامداري سنتی در زیر حوضه

پسماندهاي حاصل از پرورش دام و طیور است .نیتروژن و فسفر

گل گل نسبت به دامداري صنعتی حدود  2برابر بیشتر می-

از مهمترین مواد حاصل از پسماندهاي دامی و خانگی میباشد.

باشد.

فسفر و ازت مواد مغذي محدود کننده در سیستمهاي آبی

قزل سوفلو و عظیمی( )1394در مطالعه خود اثرات دامداريها

هستند این عناصر از طریق پسابهاي صنعتی ،کشاورزي و

را ناشی از تراکم یا تعدد زیاد دامها میباشد که میتوانند مقدار

خانگی وارد گل گل تولید میشوند .حدود  75درصد ظرفیت

زیادي فضوالت دامی تولید کنند .البته تراکم جمعیت دام تنها

دامداري سنتی(دام بزرگ شامل گاو و گوساله)  ،بیشترین

فاکتور موثر بر کیفیت منابع آب نبوده ،بلکه مدیریت جمع

ظرفیت دام کوچک(بز و گوسفند اکوسیستمهاي آبی شده و

آوري و دفع پسماندهاي حیوانی نیز میتواند بر کیفیت منابع

نتیجهي آن افزایش روز افزون شکوفایی سیانوباکتریایی است.

آب اثر گذار باشد (.)9

سیانوباکترها در تراکمهاي باال منجر به تغییر رنگ آب و ایجاد

همچنین در زیر حوضه گل گل بیشترین تعداد و پرجمعیت

طعم و بو در آب میگردند .در نتیجه به زیبایی اکوسیستم

ترین روستاها نسبت به دیگر زیر حوضه هاي سد وجود داشته و

آسیب رسانده و به سبب شرایطی که پس از تجزیه شدن نشان

تراکم روستاها در آن بیشتر از دیگر مناطق میباشد بطوریکه در

به وجود میآید (کاهش اکسیژن محلول و غلظت آمونیاک باال)

مجاورت رودخانة هفتآب از سرشاخههاي اصلی رودخانة گل گل

و یا تولید سم ،سبب مرگ جانداران آبزي میگردند (.)21

تعداد  9روستا ( طوالب ،حیدرآباد ،حسین آباد ،داروند ،میدان،

نتایج این پژوهش نشان داد از بین سه زیر حوضه مورد بررسی

محمودآباد ،جعفر آباد ،زردآلوآباد و کله کبود) در مجاورت هم

زیر حوضه گل گل بیشترین آلودگی مربوط به پسماندهاي

قرار گرفته اند .در روستاهاي باالدست گل گل همانند دیگر

خانگی و دامی را تولید میکند .حوضة آبریز سد چمگردالن

مناطق حوضة سد علیرغم آنکه در برخی روستاها مقداري از

مشتمل بر  21روستا با جمعیتی معادل  10816نفر میباشد،

پسماندهاي خانگی توسط دهیاري ها جمع آوري و در مناطق

که این حوضه آبریز را تحت تاثیر اثرات محیط زیستی ناشی از

مجاور روستاها و در حوضة سد چمگردالن دفع میگردد و

دفع غیراصولی پسماندهاي خانگی و پسماندهاي حاصل از

همچنین مقداري از فضوالت دامی نیز به مصرف باغات میرسد
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