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 گيالن استان ‐شهرستان رشت رجوب در رودخانه زعي صنايآلودگ يبررس
 

  ۳محمدعلي داداشيو  ۲*زاهدي شهريار صبح ،۱عليرضا قدرتي
 ، ايرانگيالن طبيعي أت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابععضو هي ۱
 ، ايرانگيالن طبيعي  كشاورزي و منابعمركز تحقيقاتكارشناس ارشد  ۲
 ، ايرانگيالن طبيعي لمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابعأت ع عضو هي۳

 )۲۴/۱۱/۸۲: تاريخ تصويب ،  ۱۷/۱/۸۱: تاريخ دريافت(

 

 چكيده

از  زرجوب و گوهررود   دو رودخانه مهم   .بررسی شد هاي توسعه بر آلودگي منابع آب شهرستان رشت          محيطي طرح  در اين تحقيق آثار زيست    

رودخانه زرجـوب كـه   ، از بين دو حوزه نامبرده. كنند شترين آب مصرف شرب و كشاورزي منطقه را تأمين مي         بي ند و نمي ک ميان اين شهر عبور     

ـ       ترين رودخانه در سطح گيالن و حتي كشور است و بسياري از بيمـاري               آلوده ، كند عمده آب شهرستان را تأمين مي      طـور   ههـاي ميكروبـي را ب

 ،هـاي شـهري و كشـاورزي        فاضـالب  ،هاي صـنعتي   فاضالب: ن رودخانه عبارتند از   اي   هكنند ودهمنابع آل  .می دهد مستقيم و غيرمستقيم گسترش     

عواملي كه معـرف منـابع        سعي شده ق  يتحقدر اين   .  کنند هاي احداث شده كه تمامي مواد زائد خود را وارد اين رودخانه مي             ها و بازارچه   مغازه

هـاي   از داده .شـود مشـخص   ،باشـند  روسـتايي و كشـاورزي مـي    ،شـهري  ،عتيهاي مختلـف صـن   تخريب و آلودگي ناشي از توسعه در بخش

كـل مـواد جامـد      ،  )BOD( اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي   :  را نام برد   عوامل زير توان   كننده منابع آب مي    شده حاصل از عوامل آلوده      گيري اندازه

، )TSS( كـل مـواد جامـد معلـق        ،)-NO3( نيترات،  )pH( هاسيديت،  )COD( اكسيژن مورد نياز شيميايي   ،  )FTU( كدوريت،  )TDS( محلول

ايـن رودخانـه بـا      ) يوشـهر ،  يصـنعت ،   يکشـاورز ( نقطه ١٢هاي عوامل مذكور     تجزيه و تحليل داده    برای ،ها و كليفرم ) DO( اكسيژن محلول 

باال بودن آلودگي از سطح مجـاز اسـت و           بيانگر نتايج حاصل    .ه است شد مقايسه    و يبردار ک بار نمونه  ي هرسه ماه    محيطي استانداردهاي زيست 

 از حـد مجـاز       بيش  مورد آزمايشي  ١٢ مورد از    ١٠ شده در    گيري  اندازه TSS .گونه خودپااليي با اين وضعيت در اين رودخانه وجود ندارد          هيچ

 ٣ در pH ، مـورد ٤در  FTU ، مـورد ١١ در COD ، مورد٧ در BOD از حد مجاز ميلي   يش مورد ب  ١٠ در   TDS ،) در ليتر  گرم  ميلي ٥٠٠( آن

  .اند از حد مجازبيشها در تمام موارد  مورد و كليفرم

 
 رشت  وزرجوبرودخانه  ، آلودگي:هاي كليدي واژه

 
 

 E-mail: sh_zahedi2000@yahoo.com ۰۱۳۱‐٦٦٩٠٠٦٤ :فاكس ،  ۰۱۳۱‐۶۶۹۰۲۴۱ :تلفن :  نويسنده مسئول*
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 ...                                                                                                                         بررسي آلودگي صنايع در رودخانه زرجوب              ۲۱۴

 
 
 

 مقدمه

ارتفـاع    كـم  هـاي   هرودخانه زرجوب بـه نـام سـياهرود از كـو          
 كيلـومتري   ٢٥در حدود   كچا ،چكول بندان  ،نيزه سر  ،هزارمرز

 ازسـطح    متـر  ٨١٠جنوب شهرستان رشت با حـداكثر ارتفـاع         
شـمال   بـه     در امتداد جنوب   می گيرد و   سرچشمه    آزاد يايدر

 ،دونهرسـياواش  ،چوماچـا  ، بهـدان  روسـتاهاي پس از عبور از     
مسـيري    . .. كـبخ و   ،گل پرده سـر    ،رودبراه ،بيجارپس ،سنگر

 در داخل شهر     و پيمايد  كيلومتر را در شهر رشت مي      ٨طول   هب
رشت در منطقه بوسار پس از طي مسيري به رودخانه گرمرود           

وارد تـاالب انزلـي     در نهايـت    و  ) رودخانـه پيربـازار   (پيوندد مي
الحاق به  اين رودخانه با طول سرشاخه اصلي تا محل. دشو مي

 ٤/١٧٣داراي متوسط آبـدهي      چهل و يك كيلومتر و       ،گرمرود
ـ      . استميليون مترمكعب    عنـوان   هاستان گيالن و شهر رشت ب

 كشور بـا معضـل زبالـه و         گردشگریمركز استان و قطب مهم      
 صنعتي و شهري مواجـه اسـت و از همـه            ،فاضالب كشاورزي 

 رودخانه سياهرود كه بـه رودخانـه زرجـوب معـروف            ،تر مهم
ازل زيادي را در اطراف د و منکن  از داخل رشت عبور مي   ،است

هـا را    تر اينكه مجموعه آلودگي    پيمايد و از همه مهم     خود مي 
 تـاالب   كـه يكـي از زيبـاترين     به همراه خود وارد تاالب انزلي     

در دهه اخير استان گـيالن همـواره از انـواع            . مي كند  ،هاست
  است آن  ها و تخريب محيط زيست كه انسان موجب        آلودگي

، شهرنشيني و افـزايش جمعيـت      ، صنعت توسعه . می برد  رنج،
طبيعـي   ها و انهدام سـريع منـابع        كميت و كيفيت آلودگي    در

رشـد شـهري و توسـعه صـنعتي      .نقشي اساسي داشـته اسـت   
ودگي آب رودخانــه عنــوان دو عامــل جداگانــه بــر روي آلــ بــه

 امـا هـر يـك از آنهـا ارتبـاط متقابـل و              ،نـد زرجوب تأثيرگذار 
ر رشت از حيث افزايش جمعيت و       شه . دارد مستقيم با ديگري  

 در سـطح اسـتان گـيالن         را  مقام اول  ،ازدياد روند شهرنشيني  
طبيعــي اســت كــه ازديــاد جمعيــت مشــكالت       .)٦(اردد

بـا خـود بـه        اجتماعي و اقتصـادي فراوانـي را       ،محيطي زيست
 توان از  كننده مي  در بررسي و شناخت منابع آلوده     . همراه دارد 

 مـواد   ،هـاي صـنعتي     فاضالب ،هاي شهري و خانگي   ب  فاضال

هاي كشـاورزي    فاضالب ،شهري و روستايي  ) زباله( د جامد ئزا
محيطـي   نگرشي كلي به مسائل زيست    . ها نام برد   و كشتارگاه 

دهد كه انسان نقش مؤثري در تخريب        استان گيالن نشان مي   
آلودگي آب رودخانه زرجـوب     .طبيعي و آلودگي آب دارد     منابع

ـ هاي شهري و مواد زا      هرزآب ،ها باز تخليه انواع فاضال    د در  ئ
 ،هـاي بهداشـتي     فاضـالب  راهشـود كـه از       محيط ناشـي مـي    

گرمابـه و    ،هتـل  ، امـاكن عمـومي ماننـد بيمارسـتان        ،خانگي
هاي سطحي كه بر اثر شسته شدن توسط آب بـاران             فاضالب

اي و   تواند به عنوان يك بار آالينده نقطـه        شود و مي   حاصل مي 
 درصـد از    ٨٠. خانه را تحت تأثير قرار دهد     آب رود  ،غير مداوم 

ـ         ٩٠ صـورت فاضـالب     هليتر آب مصرف سرانه در شهر رشت ب
 پـايين   هـا بـه قسـمت       اين فاضـالب   نهايتدر  شود كه    مي دفع

دست مناطق كشاورزي و روستايي و تـاالب انزلـي كـه محـل           
 آلـودگي   موجـب ريـزد و      مـي  ،ن رودخانه اسـت   اي  هنهايي تخلي 

رودخانه زرجوب در طـول مسـير        .)٢(دشومحيطي مي    زيست
هـا و كشـاورزي در       توسط منابع متعددي مانند پساب كارخانه     

 .شود هاي صنعتي شهري و خانگي آلوده مي       منطقه و فاضالب  
 ,Cl, SO4, Mg, Ca با بررسي غلظت و تغييـرات عناصـر  

K, Naهــاي شــاخص   وCD و BOD در منطقــه بهــدان 
ــتان    ــالب در تابسـ ــه فاضـ ــل تخليـ ــم(مراحـ ــارانكـ  و) بـ

تــرين  يكــي از آلــوده .بررســي شــده اســت) پربــاران(زمســتان
 آبخيز درياي خزر رودخانه زرجـوب در شهرسـتان          هاي  هحوض
 كه از طريق مرداب وارد درياي       است) زهكشي سياهرود (رشت

 وجـود   ،از ديگر عوارض آلودگي در اين رودخانه      . شود خزر مي 
لـودگي   آ  اسـت  انگربيـ  كـه    اسـت هـا بـه مقـدار زيـاد          كليفرم

ميكروبي بيش از حد است و قدرت خودپااليي و از بين بـردن             
مشـهودترين   .كنـد  ها را غيرممكن مـي     ها و ويروس   ميكروب
ــوده   :هــا در توســعه منــابع ايــن حوضــه عبارتنــد از  كننــده آل
 ، پارس شـهاب   ،ايران كنف  ،كار كنف ، پارس خزر  هاي  هكارخان

 ،ابريشـم  ،فرش گـيالن   ،نيكنوش ،زمزم ،هاي گوشتي  وردهافر
از بين  . كشتارگاه سفيدرود و گاوداري سفيدرود     ،ايران پوپلين 

 كارخانـه   ،يافتـه در اطـراف ايـن رودخانـه          توسعه هاي  هكارخان
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 وه سـاز بـوده اسـت        ئلرس خزر همواره براي اين حوزه مسـ       پا
فلزات سنگين و مواد سمي وارد ايـن كارخانـه و از طريـق آن               

ن مقاله سعي شده نتايج آثـار        در اي  .دشو وارد تاالب و دريا مي    
محيطـي توسـعه بـر آلـودگي منـابع آب حـوزه آبخيـز                زيست

ق مسكوني شهر رشت مـي گـذرد و         زرجوب كه از داخل مناط    
 ،تـاالب انزلـي دارد    ) آبزيـان ( مخرب نـاگواري بـر بيوسـنوز       اثر

 زيسـت    كننـده بـا اسـتانداردهاي       و عوامل آلـوده     شود بررسي

  .گيردرد مقايسه قرارمحيطي مو
 

 ها  مواد و روش
 ،مربـع   كيلومتر ٣٨٥رودخانه سياهرود   ز  يحوضه آبر مساحت  

رودخانـه  بلندترين خط طول     ، كيلومتر ١٢٠آن  حوضه   محيط
 ‐٢٦ متـر و حـداقل       ٨٠٠حداكثر ارتفاع    ، كيلومتر ٤٩حوضه  

 شــاخه فرعــي دارد و ٣٠ايــن رودخانــه بــيش از  .اســتمتــر 
كننـده آب    مينهاي طبيعي و ذوب برف در باالدست تأ        چشمه

 ،روش كار بر اين بنا شدكه پـس از بازديـد از محـل              .آن است 
شناسايي منابع مهم تخريب و آلودگي در ايـن حـوزه صـورت             

 شده از محـل خروجـي پسـاب        گيري گيرد و سپس آمار نمونه    
. شـد هاي توليدي در رودخانه از لحاظ كمي و كيفي مطالعـه            

ه بـر تعيـين     نظر به عوامل تأثيرگذار سـعي شـده اسـت عـالو           
ــه   شــرايط طبيعــي و نــوع شــدت توســعه انســاني در رودخان

 فيزيكوشيميايي كه معرف توسعه در هر يـك         عوامل ،زرجوب
ــش ــاورزي Nاز بخ ــاي كش ــتند  ،ه ــهري هس ــنعتي و ش                 ،ص

در بخش كشاورزي نيترات و در بخش صـنعتي         . انتخاب شوند 
 و BOD، FTU، TSS، TDS، COD، pH و شـــــهري

DO منبع توسعه مهم    ١٢شده از    برداري آمار نمونه . اشندب يم 
محيطـي   آلودگي آب اين حوضه با اسـتاندارد زيسـت        جاد  ي ا در

 .)٣(ندشدمقايسه 
ت آب در قالـب     يـ فيکننـده ک    نيـي  تع يهاشاخص  مجموعه  

ــف ــ‐ال ــيزيات في خصوص ــ‐ ب،يک ــي خصوص               ،ييايميات ش
  .ده استش يبند  طبقهيکيژولويات بي خصوص‐ج

ت آب يــفيشــده در ک ي بررســيهــاشــاخص ن يتــر از مهــم
ه ي تجز ياز برا يژن محلول مورد ن   ي اکس مقدار ،تهيديتوان اس  يم

ه مـواد  يـ  تجزياز بـرا يژن محلول مورد ني اکسمقدار ،يمواد آل 
 ، کـل مـواد جامـد معلـق        ،کل مواد جامـد محلـول      ،ييايميش

 ،تــراتي ن،نژتــروين ، عناصــر فســفرمقــدار ،ن محلــولژياکسـ 
ــ  ،BOD، FTU، TSS، TDS، TSS، COD( تيوردکــ
pH، DO( را نام برد.  

بـه طـور    هـاي خـانگي و شـهري         نكـه فاضـالب   اي  هبا توجه ب  
 در سـه    يبـردار   نمونه .شوند  وارد رودخانه زرجوب مي    مستقيم

د بارتنکه ع  شد اهرود انجام ير حوزه س  ينقطه واقع در طول مس    
 : از

 ۱۸جـه و     در ۴۱ رشـت در طـول       ي بعد از شهر صـنعت     ‐الف
  ؛قهي دق۱۴ درجه و ۳۸ ييايقه و عرض جغرافيدق
 ۴۱در طول   )ل بوسار پستگاهيا( با شهر رشت   ي بعد از تالق   ‐ب

 ؛قهي دق۲۸ درجه و ۳۷ ييايقه و عرض جغرافي دق۳۱درجه و 
 ۴۱خان در طـول     يسـ پ بـا    ي رودخانه قبل از تالقـ     ي انتها ‐ج

  .هقي دق۱۳ درجه و ۳۷ ييايقه و عرض جغرافي دق۳۲درجه و 
ها در هر قسمت دو نمونه و تکرار آن در هر سـه              تعداد نمونه 

بعـد از برداشـت نمونـه هـا بـه            .است دهشبار برداشت    کيماه  
ش مقـدار آن بـا      يل و انجـام آزمـا     ي اسـتر  يهـا  يله بطـر  يوس

م و  ي سـد  يريـ گ  اندازه يبرا. دشسه  ي معمول مقا  ياستانداردها
ــپ ــتگايتاسـ ــومترهـــاي هم از دسـ ــيم فتـ ــرا ، فلـ  ز اpH يبـ

ژن محلـول در    ي مقـدار اکسـ    يريگ  اندازه يبرا ،CG825مدل
 غلظت کل مـواد محلـول در آب از          ينکلر و برا  يآب از روش و   

 .  شدرتابل استفادهپدستگاه 
 
 تايجن

 يآلودگ،   به عمل آمده در قسمت باالدست      يبا توجه به بررس   
در . اسـت ع عمده کوچـک و بـزرگ        ي از صنا  ي ناش ،ها ندهيو آال 

 يهـا   از فاضـالب   يزيـاد ت حجم   ياد جمع ياکم ز مقطع دوم تر  
 ي کشـاورز يدر مقطع سوم اراض .شود  ي وارد رودخانه م  يشهر

 ال ـ از انتقيـاشـ نيـودگر آلي تحت تأث،ن دستيياپموجود در 
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 ...                                                         بررسي آلودگي صنايع در رودخانه                                                                                         ۲۱۶

 

نتيجه مقايسـه   .  نداهاي کشاورزي به درون رودخانه       هرزآب
 فيزيكوشـيميايي آب     عوامـل  مقادير حاصل از تجزيه و تحليل     

   منطقـه   ١٢در  : اسـت سطحي بـا اسـتانداردها بـه شـرح زيـر            
 ،FTU،TDS، COD مقـدار )١(برداري شـده جـدول       نمونه
pH، NO3   اسـت  از حـد مجـاز       بيش موارد   بيشتر در  .DO 

  ولي افزايش زيـاد    ،ستها ي مثبت در فاضالب   شاخصعنوان   هب
ن ايـ    هشـود كـ     مـي  ها  كليفرم ازدياد تعداد    موجبآن نيز  ازحد

 پـس   ،ها شـاخص آلـودگي بيولـوژيكي آب هسـتند          ميكروب
آلـودگي بيولـوژيكي آب را افـزايش          DOافزايش بيش از حد   

 .دهد مي
  

  واحدهاي صنعتي آالينده زرجوب هاي فيزيكوشيميايي و بيولوژيكي پسابشاخص  معدل  ‐١جدول 

 حد مجاز
Mg/lit 

پارس خزر پارس 
 شهاب

ايران پوپلين ابريشم كشتارگاه 
 سفيدرود

گاوداري 
 سفيدرود

 شاخص

٢٨٠ ١٢ ٣٨٠ ٣٣ ٧٦٠ ٥٠ ٥٠ FTU 
٣٦٠ ١٨ ٣٦٣ ٤٥٤ ٤٦ ١١٩ ٦٠ COD 
١٢٤ ٤/٨ ٨٢ ٦/١٩ ٤/١٠ ٣٩ ٣٠ BOD 
٢/٣ ٨٤/٤ ٤ ٧/٤ ١٠ ٤/٤ ٢ DO 
٢/٨ ٩٨/٧ ٨/٧ ٩/٦ ٧٦/٨ ٩٥/٧ ٥/٦‐٥/٨ pH 

٠٦/١ ٢٠٦/٠ ٢١/١ ١٨/٠ ١٤/٣ ٠٥/١ ٢ NO3 
٤٨٨ ٣٠ ٢٨ ٨٤٦ ١٥٩٨ ‐‐ ٤٠ TDS 
٧١٦ ٥٤٠ ١١٦٢ ٢٤٠ ٧٤٢٦ ‐‐ ٥٠٠ TSS 

ml/١٠٠no ٢٨٠٠٠٠٠ ٨٥٠٠٠٠ ١٦٠٠٠٠٠ ٢٨٠٠٠٠٠ ٠٠/٠ ٥٤٠٠٠٠  ها كليفرم
 

 هاي صنعتي آالينده زرجوب واحدپسابهاي فيزيكوشيميايي و بيولوژيكي  شاخص  مقايسه‐١ادامه جدول 

 حد مجاز
Mg/lit 

فرش 
 گيالن

 ي  ها فرآورده زمزم نيكنوش
 گوشتي

ايران كنف كنف كار  پارامتر

٢٥ ٣٠ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ٥٦ ٥٠ FTU 
٣٩٢ ٩٣ ٨/٣٣٦ ٣٥٩٤ ١٤٩٢ ١٣٠ ٦٠ COD 
٨/١٢ ٣٥ ٣١٠ ٢٨٠ ٤٠٠ ٢٣ ٣٠ BOD 
٣/٢ ٣/٤ ٤٥/٥ ٠٠/٠ ١٨/٧ ٥/٠ ٢ DO 
٣/٧ ٨٧/٧ ٢٣/٧ ٤٣/١٠ ٢٣/٦ ٨/٧ ٥/٦‐٥/٨ pH 

٢٨/٠ ٥٥٢/٠ ٧٢١/٠ ٢٠/٢٠ ٢٥/٥ ٠٠/٠ ٢ NO3 
٨٥٢ ٧٢ ٨٧٠ ٦٥٠ ١٩٤ ٤٨ ٤٠ TDS 
٤٥٦ ٧٦٤ ٥٤٢ ٤٦٣٤ ٣٥٠٠ ٩٧٤ ٥٠٠ TSS 

ml/١٠٠no ٨٧٠٠٠٠ ٢٦٠٠٠ ٩٠٠٠٠٠  ها كليفرم ٣٥٠٠٠٠٠ ٣٦٠٠٠٠ ٧١٠٠٠٠٠
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  واحدهاي صنعتي آالينده زرجوب  پسابمعدل  ‐١ شکل 

 

 
  واحدهاي صنعتي آالينده زرجوبپسابهاي شاخص  مقايسه ‐۲ شکل 
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 بحث 

ينــدهاي طبيعــي انســاني و اقتصــادي در ااي از فر مجموعــه
تـرين    مهـم  دخيـل انـد و    تخريب و آلودگي رودخانه زرجوب      

 ،هـاي انسـاني    فعاليـت : منابع آلودگي اين رودخانه عبارتنـد از      
 ،هـاي شـهري     دفـع فاضـالب   ،زباله و پخش آن در رودخانـه      

  .هــاي انســاني و ســاخت و ســازهاي مختلــف   كــاربريديگــر
هاي هر يـك از صـنايع بـه دليـل نـوع توليـد خـود                  فاضالب
 .)١(آورنـد  محيطـي را پديـد مـي       هاي مختلف زيسـت    آلودگي

 درصد صنايع در سطح شهر رشـت و در اطـراف مسـير              ١/٤١
هاي صـنعتي    انواع آلودگي . اند عبور رودخانه زرجوب واقع شده    

ـ هـاي كارخا   ابمواد سمي و پس     از طريـق ورود عناصـر       ه هـا  ن
ــه   موجــب ســنگين ــودگي شــيميايي ايــن كارخان افــزايش آل

 پـارس خـزر و ايـران        ي  هـا  كارخانـه  ، بين شوند كه در اين     مي
 ،كارخانه شير پاستوريزه رشت   . پوپلين بيشترين تأثير را دارند    

ـ  ،هاي گوشـتي گـيالن     وردهافر  نوشـابه زمـزم و      ه هـای  كارخان
ــوژيكي و شــيميايي آب ايــن موجــبنيكنــوش  ــودگي بيول  آل

 افـزايش   سـبب هاي كشاورزي نيز     فاضالب        .شوند رودخانه مي 
 كـدوريت و اسـيديته آب ايـن رودخانـه           ،مواد معلـق محلـول    

در رودخانه سياهرود با توجه به طرح مونيتورينگ كه . دشو مي
توسط مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيـزداري در دسـت           

نتايج بررسي نشان داد كه     ).  جري دكتر چرخابي  م(استانجام  
  برخـي از تركيبـات       ،  جيـوه   و  نيكـل   ،عالوه بر آلودگي سرب   

 در نمونــه fluorine-Izomer-naphthaleneنفتــي مثــل 
 . آب و رسوب ديده شده است

هـاي تحقيقـي توسـط        گـزارش  ،با توجه به اهميت موضـوع      
هـاي    بين سـال   (UNEP) برنامه محيط زيست سازمان ملل    

 و  سـالمت  آلودگي بـر     راثآ تهيه شد و در آن       ١٩٨٢ تا   ١٩٧٢
 بـا  )۵(دشـ برخي از عوامل مؤثر در زنـدگي اجتمـاعي مطـرح     

دست آمـده و مقايسـه آن بـا         ه  توجه به نتايج حاصل از آمار ب      

 آثار توسـعه بـر آلـودگي منـابع آب در            ، )استاندارد(حد مجاز 
 . حوضه رودخانه زرجوب قابل بحث است

 

 )BOD5( مورد نياز بيوشيميايياكسيژن 

هاي سطحي اين رودخانه تفاوت    در آب  BODبررسي مقدار 
 بيشـترين مقـدار     . دهـد  داري را با حد مجاز نشـان مـي         معني

BOD   ورده هاي گوشتي   ا فر ،هاي نيكنوش   مربوط به كارخانه
 . استو كمترين مقدار آن مربوط به كارخانه پارس شهاب 

 

  )COD( اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي
دهد كـه مقـدار آن       در اين رودخانه نشان مي     CODارزيابي  

 از حـد مجـاز اسـت و         بـيش گيري شده     موارد اندازه  بيشتردر  
ترين حد آن مربوط به شركت زمزم و نيكنوش و كمترين           بيش

ــارس شــهاب و كشــتارگاه    ــه پ ــه كارخان ــوط ب ــدار آن مرب مق
 . استسفيدرود 

 

 )pH( تهاسيدي

شده در ايـن رودخانـه حـاكي از آن           گيري  اندازه pHبررسي  
گونه محدوديتي وجود ندارد و در حد اسـتاندارد          است كه هيچ  

ايـن كارخانـه       ورودي به  pH بجز كارخانه زمزم كه      ،دهشواقع  
  . است٤٣/١٠
 

  N03) ( نيترات
 نيترات توليدي توسـط كارخانـه       مقداردست آمده از  ه  نتايج ب 
تر است و   يشيكنوش و پارس شهاب از حد استاندارد ب         ن  ،زمزم

 محيطي را براي اراضي كشاورزي پـايين       هاي زيست  محدوديت

  . كند دست ايجاد مي
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 )FTU( كدوريت

دهنده مواد كلوئيدي خيلي ريز معلق در آب          نشان عاملاين  
  ،هـا    باكتري، كه شامل ذرات رساست) متر  ١٠*١٠با ابعاد (

 كـه از    سـت ها  و ويـروس   Sio2 ،ت كلسـيم    تركيبـا   ،ها آلگ
بيشـترين  .  شـود  هاي كشاورزي و صنعتي ناشـي مـي        فعاليت

مقدار آن مربوط به كارخانه پارس شهاب و گاوداري سفيدرود          
 . و كمترين مقدار آن مربوط به كشتارگاه سفيدرود است

 

 )TDS( شده جمع كل مواد جامد حل

كـه مقـدار آن     دهد    در اين رودخانه نشان مي     TDSارزيابي  
ـ    گيـري   موارد انـدازه   بيشتردر  .  از حـد مجـاز اسـت       يششـده ب

بيشترين مقدار آن مربوط به كارخانه پارس شهاب وكمتـرين          
 . ايران پوپلين است مقدار آن مربوط به كارخانه

 

 )TSS( جمع كل مواد جامد معلق

 بيشـتر دهد كه مقـدار آن در         نيز نشان مي   عاملبررسي اين   
تر بوده و باالترين حـد  يششده از حد مجاز ب    ريگي موارد اندازه 

آن مربوط به كارخانه پارس شهاب و كمترين حـد آن مربـوط     
 . استبه كارخانه ابريشم 

 

 )DO( مقدار اكسيژن محلول

حاكي از كم بودن مواد آلي و       ها   آب  در   عاملحد مجاز اين    
 ازديـاد   موجـب  از حد آن      ولي افزايش زياد   ،ي آب است  ايگوار
.  شـود كـه  شـاخص آلـودگي بيولـوژي هسـتند              مي ها  مكليفر

ترين مقدار آن مربوط به كارخانه پارس شهاب و كمتـرين           يشب
 . مقدار آن مربوط به فرش گيالن است

 

 ها كليفرم

محسـوب  هايي كه شاخص آلودگي بيولـوژيكي آب         ميكروب
اي  هـاي روده   هـا و عفونـت     امل بيشتر نـاراحتي    و ع  می شوند 

ــ.  اســت  Most mpn(problem  ر حســبمقــدار آن ب
number)حد مجـاز آن  کهشود  بيان مي mpn  ٢٠٠‐٣٠٠ 

 ها  كليفرم     مقدار.  و بايد در آب شرب مقدار آن صفر باشد         است
بـا  . اسـت  از حـد مجـاز       يش موارد ب   بيشتر در اين رودخانه در   

توان نتيجه گرفت كه با افـزايش        توجه به موارد اشاره شده مي     
نعتي و شـهري كـه ناشـي از توسـعه           هـاي صـ    روند آلـودگي  

 و با عبور اين رودخانـه از سـطح شـهر            استجمعيت و صنايع    
د و در مراحل    کررو بزرگ محسوب     توان آن را يك فاضالب     مي

بحراني آلودگي به مفهوم واقعي خود قرار دارد و اگـر تـوجهي             
د شو آن مشكل و شايد غيرممكن     ی احيا ،به وضعيت آن نشود   

 و بهداشت محيط بر سالمت و غيرمستقيمطور مستقيم ه كه ب
  محصـوالت كشـاورزي و اكوسيسـتم طبيعـي تـاالب            ،شهري

تـأثير خواهـد     ،اين رودخانه اسـت     انزلي كه مرحله آخر تخليه    
 . تشگذا
 

 تقدير و تشكر

مركز تحقيقات منابع طبيعي و امـور       اسبق  از رياست محترم    
ـ    آقاي دكتـر مهـدي      ،دام گيالن  وردن  فـراهم آ   ه دليـل  نـژاد ب

 تحقيق و پژوهش صميمانه تقـدير و تشـكر          برایامكانات الزم   
 .شود مي
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 ل عراق شهر رشتپي شهري منطقه ها سابپ ‐۳شکل 

 

 
 

 هاي آبياري کشاورزي ي ورودي صنايع در کانالها سابپ ‐۴شکل 
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   منطقه اصلي شهري‐ مواد آالينده بازارچه در چهارراه گلسار‐۵شکل 

 

 
 پارس شهاب در مسير رودخانه زرجوب ضايعات کارخانه ‐۶شکل 
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  رشت‐ ترکيبات نفتي در رودخانه زرجوب‐۷شکل 

  

 
  دست تاالب هاي شهري در قسمت پايين   محل دفن زباله‐۸شکل 
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 منابع

 .  انتشارات گروه پژوهشگران ايران،جلد اول ، كتاب گيالن.١٣٧٤ ،  ابراهيم و همكاران، اصالح عرباني‐١
 انتشـارات دانشـگاه علـوم كشـاورزي و          ،شناسـي  اي بـر بـوم       مقدمـه   .١٣٧٧  ،رجمه محمـدباقر باقريـه     ت - جي سي امبرلين   ‐٢

  . طبيعي گرگان منابع
مجلـه منـابع     ،آبخيز تجن  ي توسعه در حوضه   ها  طرحمحيطي    مطالعه آثار زيست   .١٣٧٨  ، رضا ، اميرنژاد ،...ا  نعمت ، خراساني ‐٣

  . ١شماره ،٥٢ جلد،طبيعي ايران
  .  انتشارات پاليز،)درياي خزر( ي آبي ايرانها اكوسيستم. ١٣٧٤ ، پرويز،ني كردوا‐٤
 آلودگي محيط زيست در     ،  مترجمين دكتر پروين ياوري و دكتر سيد جمال نيتي          .١٣٧٠ ،WHO گزارش كميته تخصصي     ‐٥

 .  انتشارات دانشكده علوم پزشكي شهيد بهشتي،ارتباط با توسعه
  . زيست گيالن   اداره كل حفاظت محيط، بررسي اكولوژيكي تاالب انزلي.١٣٦٩ ، منوري سيد مسعود‐٦

7-Genjatulin, K. V., 1999. Controlling chemical and biological water pollution by quantitative 
bioassaying. Water Research: 24 (5): 539-549.  
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Abstract 
In this research, environmental impacts of development plans on the pollution of water resources of 

Rasht County were studied.  Two important rivers passing through Rasht are the major source of water 
for domestic and agricultural uses. Zarjub River that provides the major portion of water used in this 
country is the most polluted river in Gilan Province and even in the country. This river plays a crucial 
role in spreading microbial diseases directly or indirectly. The sources of pollution of the river may be 
classified into industrial wastewater, urban sewage and agricultural wastewater. All shops and markets 
introduce their waste materials into this river.  This study tried to introduce the factors explaining 
pollution arising from industrial development in urban and rural areas. In order to measure the degree 
of pollution, BOD, COD, pH, NO3, TSS, DO and coliform tests were carried out. Samples were 
collected in 12 points (agricultural, industrial and urban areaz) were collected for analysis every three 
months and the results were compared to environmental standards.  Result shows that pollution of the 
river is above allowed levels and that the river lacks any self-refining system. Ten TSS tests out of 12 
(with concentration 500 mg/L), ten TDS tests, seven BOD tests, eleven COD tests, four FTU tests, 
three pH tests and all coliform tests revealed the fact that pollution in this river has exceeded allowed 
levels.   
 
Keywords: Pollution, Zarjub river, Rasht 
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