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 چکیده 

 نیتربزرگاست. این سد یکی از  شدهاحداثارس  ةدر خط مرزی ایران و آذربایجان بر روی رودخان 13۳4سد ارس در سال   

آب آشامیدنی، کشاورزی و تفریحی اهمیت حیاتی برای منطقه و کشور  نیتأمشیلاتی،  ازنظرسدهای مخزنی کشور بوده و 

شکوفایی فیتوپلانکتونی در این اکوسیستم آب شیرین  ةی سد ارس و پدیدهایآلودگهدف از این مطالعه، مروری بر  دارد.

از کود و سموم کشاورزی(،  ازاندازهشیبی انسانی نظیر کشاورزی )استفاده هاتیفعالمنابع آلودگی سد ارس،  نیترمهماست. 

زمین است. ورود مقادیر بالایی از  ةتغییرات آب و هوایی و گرم شدن کر ،فاضلاب( ةشهرها )عدم وجود سیستم تصفی ةتوسع

. شودیمدر فصول گرم و خشک سال  مخصوصاًی مضر در این سد هاجلبکفسفر و نیتروژن باعث وقوع شکوفایی 

ی آبزیان سد، سمومی اگونهآب و کاهش تنوع  ةمنفی بر طعم، بو، مز ریتأثعلاوه بر  هاییشکوفاهای حاصل از این سیانوباکتری

شکوفایی در سد ارس،  ةجادکنندیای جلبکی هاگونه ی بر روی انسان و آبزیان دارند.اکشندهکه اثرات  کنندیمرا تولید 

متغیرهای  ازنظرارس  ةمیکروسیستیس بوتریس و پزدوآنابنا لیمنتیکا هستند. پایش مستمر و مداوم کیفیت آب سد و رودخان

 ی مرتبط قرار گیرد.هاسازمانهای مراکز پژوهشی و فیزیکی، شیمیایی و زیستی باید در اولویت برنامه
 

 یانوباکتریسارس، آلودگی، فیتوپلانکتون، شکوفایی جلبکی، های کلیدی: واژه 

 مقدمه

ی موجود هارودخانه نیتربزرگکیلومتر در شمال کشور، به دریای خزر سرازیر شده و از  1404 بربالغارس با طولی  ةرودخان  

 ۳4اسرت بره طرول  شردهاحداثبرر روی ایرن رودخانره  13۳4سد ارس که در سال  ةمخزن دریاچ. دیآیمدر کشور به شمار 

 شناسی منابع آبیترویجی بوم ةمجل

 1011 بهار و تابستان، 1 ة، شمار5 ةدور
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نموده و حجرم کرل آن  کتار را اشغاله 12۳44متر و مساحتی حدود  44کیلومتر و عمق متوسط  8کیلومتر و عرض متوسط 

سد ارس در مرز مشترک چهار کشور ایران، ارمنستان، نخجوان و ترکیه قرار  مترمکعب است. هزارو پنجاهو سیصد  ونیلیمکی

 ی تفریحری در ایرن ناحیره دارد.هاتیفعالآب آشامیدنی، کشاورزی و  نیتأمشیلاتی،  ازنظرسد ارس نقش مهمی  ةدارد. دریاچ

ارس و اقلریم مناسرب رودخانره بسریار  سرد ةوجود دریاچ ةواسطبهی دراز آب شیرین، گویمشاهتولیدات آبزیانی نظیر ماهی و 

شرامل:  ماهیراناز انواع  رگونهیگونه و ز 13شامل سد ارس غنی از آبزیان بوده و (. Mohebbi et al., 2016است ) توجهقابل

سریم  ماهی کپور، سوف، ماش ماهی، فیتوفاگ، آمور، کلمه، اسبله، سیاه ماهی، مراهی هیبریرد، سروف، سرر گنرده، کراراس و

و کیفری انرواع  یاین سد و همچنین ظرفیت بالا و درخور توجه ازنظرر کمر رینظیحال با توجه به موقعیت ممتاز و ب .باشدیم

 در نظر گرفت.عنوان بانک ژن طبیعی برای آبزیان منطقه شمال غرب کشور بهرا سد  این توانیماهیان موجود در این سد، م

که  گردیدصید سد ارس توسط دو شرکت تعاونی پره  ةاز انواع ماهیان در دریاچ تن 1804مقدار  1391طی فصل صید سال   

 (%1/43معادل تن ) 221یزان صید ماهی کاراس با مدرصد(  0/29)معادل تن  949از این مقدار ماهی سیم با میزان صید 

، فیتوفاگ، ماش و اسبله مجموعاً با سوفو سایر ماهیان ازجمله کپور،  (%8/14تن )معادل  439ماهی کلمه با مقدار صید 

تن از  1844(. همچنین حدود 1391)غنی نژاد،  انددرصد( در ترکیب صید حضورداشته 9/13)معادل  تن 411میزان صید 

ی ریز چشمه، صید هاپرهدام گوشگیر و برای ماهی کلمه با استفاده از  لهیوسبه عمدتاً غیرقانونی و  صورتبهانواع ماهیان نیز 

 3/43 تغییر کرده و ماهی کلمه 1384و  1304ی هادهه ی صید نسبت بهاگونه(. ترکیب 1391گردیده است )غنی نژاد، 

از ماهیان کوچک  آمدهعملبهی از صید توجهقابل(. قسمت 1391اختصاص داده است )غنی نژاد،  به خوددرصد از صید کل را 

 حدود 1399-1244در طی فصل صید (. 1391ی کلمه، کاراس و سیم تشکیل یافت است )غنی نژاد، هاگونه راستانداردیغو 

 314 حدود درصد آن توسط 4۳که  دشدهیص پلدشت شهرستان سد ارس پشت ةچتن انواع ماهیان استخوانی از دریا 3044

این میزان در مقایسه با مدت  .است دشدهیص رمجازیغ درصد آن نیز توسط صیادان 0۳و  19 ،18 هایتعاونی نفر صیاد عضو

هد،  گمور، بیآوف، کپور، سشوند شامل ی که در این دریاچه صید مییهاو گونه افتهیشیتن افزا 144مشابه سال گذشته 

 (.https://www.ilna.news) توفاک و سیم برگ هستندیف

به  1399الی  1392ی هاسالی آب شیرین در سد ارس در گویمشاه( میزان تولید 1244آماری شیلات ایران ) ةطبق سالنام  

صیدی در  گونهچیهنیز  1244، صفر و صفر تن بوده است. با توجه به شرایط بحرانی دریاچه در سال ۳/۳، 34، ۳۳، 18ترتیب 

در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با عنوان ارزیابی  افتهیانجاماین سال انجام نگرفته است. لازم به ذکر است نتایج آخرین پروژه 

 گونهنیادست آمد منجر به قطع صدور مجوز برداشت ( به1398پور آذری )ی سد ارس که توسط محسنگویمشاهذخایر 

جهت ارزیابی امکان پرورش ماهی  1391-90ی هاسالپروژه در سد ارس شد. طرحی با چهار زیر ةارزشمند صادراتی از دریاچ

استان و با اجرای مرکز تحقیقات آرتمیای کشور انجام در قفس در سدهای استان با حمایت مالی سازمان جهاد کشاورزی 

ی در قفس در پروریآبز ةگرفت. نتایج این مطالعه در سد ارس نشان داد که با توجه به ظرفیت برد اکولوژیکی امکان توسع

می شاغل در از دست دادن شغل ساکنان بو جهیدرنتمنجر به تخریب شدید اکوسیستم و  تواندیمنبوده و  ریپذامکاناین سد 

 ی صید و صیادی و کشاورزان منطقه گردد.هایتعاون

استاندارد کودها و سموم  ازحدشیب ةی در سد ارس استفادطیمحستیزتهدیدات اکولوژیکی و آلودگی  نیترمهمیکی از   

 جهیدرنت. شوندیمی کشاورزی شسته شده و وارد سد هارواناب. این کودها در اثر باشدیمی اطراف سد هانیزمکشاورزی در 

(. افزایش فسفر و نیتروژن همراه با بالا رفتن دمای آب و 1399حسنی و همکاران، برند )یمبار فسفر و نیتروژن آب را بالا 

ها در سد شکوفایی سیانوباکتری ة)تابستان و اوایل پاییز( باعث بروز پدید سال خشککاهش سطح آب در فصل گرم و 

. دومین بردیمزمین اثری افزایشی بر این پدیده داشته و طول مدت و شدت آن را بالا  ةرم شدن کر. تغییر اقلیم و گشودیم

 نیتربزرگ. باشدیمی شهری، روستایی و صنعتی بدون تصفیه شدن به داخل سد هافاضلابآسیب اکولوژیکی سد ارس ورود 

حاوی  هافاضلاب(. این 1391پور آذری، )محسن دشویمی مرز وارد ارس سوآنفاضلاب شهری و صنعتی از شهر نخجوان در 

https://www.ilna.news/
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عناصر باعث وقوع  گونهنیا. بالا رفتن شوندیمفسفر، نیتروژن و فلزات سنگین هستند و باعث افزایش غلظت این عناصر در آب 

 . گرددیمی مضر و آسیب به آبزیان ارس هاجلبکشکوفایی 

 

 و اشتغال گویمشاه-1

در  .اسرت کشرور بررای ارزآوری ارزش دارای و شرودصرادر می خرارجی یکشرورها به منحصراً ارس آب شیرین یگویمشاه  

 و میرمستقیو غ مستقیم اشتغال نفر 1144نفر اشتغال مستقیم و  044تعاونی صید و صیادی و  4ی قبل این سد دارای هاسال
قرانونی صرید  صرورتبهتن ماهی  4444شیرین بود که سالیانه حدود  آب یگویمشاهی برداربهرهشرکت  ۳ و ماهی صید برای

نفر در این سد مشغول فعالیت هسرتند  314با تعداد شاغل حدود  19و  18تعاونی صید و صیادی  4تنها  اکنونهم. دیگردیم

پور آذری، محسرنشرده اسرت ) رفعرالیغ گونرهنیاهرگونه فعالیت صرید و صریادی  گویمشاهو به علت مشکلات موجود برای 

1398.) 

 

 فلزات سنگین-2

 ۳9 آنهاارس را بررسی کرد.  ةی آلودگی آب رودخانطیمحستیزی هاخسارت 1399در سال  ستیزطیمحسازمان حفاظت   

 شدهییشناسافلز در رسوبات رود از مسیر روستای جانانلو تا نوردوز را شناسایی و تعیین کردند. فلزات  11فلز در آب و 

. غلظت آلومینیوم بالاتر از میزان بهداشتی و باشدیممنطبق با فلزات تراوش شده از معدن مس و مولیبدن آگاراک ارمنستان 

مهم بالا بودن  ة. غلظت منگنز نیز بالاتر از استانداردهای ایران است. نکتباشدیمی و بالاتر از استاندارد کشور طیمحستیز

افزایش  وضوحبهآشامیدن و شیلات ممکن است ایجاد نماید. همچنین  ازنظرمیزان سرب در آب رودخانه است که خطراتی را 

قمری و همکاران، )است  شدهدهیدغلظت در خصوص فلزاتی مانند آلومینیوم، آرسنیک، بور، مس، مولیبدن، سرب و سولفور 

 مشاهدهقابلمیکروگرم بر لیتر(  ۳9(. در این مطالعه افزایش وانادیم )حداکثر 1399، ستیزطیمح؛ سازمان حفاظت 1394

ارس باشد که  ةدارای اثرات زیستی بر روی گیاهان و جانوران رودخان تواندیماست. این فلز دارای خاصیت تجمعی است و 

روی سلامتی آبزیان رودخانه و سد ارس  جای بررسی دارد. با توجه به نکات فوق، بررسی و پایش آثار فلزات سنگین بر

 ضروری است.

 یبرخ زانیم یبررس نیدر ا( غلظت برخی فلزات سنگین را در ماهیان رود ارس بررسی کردند. 1390دوستدار و همکاران )  

 لومتریک 4۳)از شهرستان جلفا تا  ستگاهیارس در چهار ا ةرودخان انی( در ماهوهیو ج کیآرسن بدن،ی)مس، مول نیفلزات سنگ

 یهاینمونه از ماه 38شد. تعداد  نییتع 139۳و بهار  1392و زمستان  زییتابستان، پا هایفصل یبعد از مرز نوردوز( ط

در بافت  یدستگاه جذب اتم کیبا استفاده از  نیفلزات سنگ زانیشدند. م دیص کیالکتروشوکر و تور سال ةلیوسرودخانه به

نشان داد فاکتور  جیها محاسبه شد. نتاهرکدام از گونه یبرا یستیفاکتور تجمع ز نیشد. همچن یریگاندازه هایهما ةعضل

 یغلظت مس در سس ماه نیشتری. بباشدیمقدار را دارا م نیکمتر کیو فلز آرسن نیبالاتر بدنیفلز مول یبرا یستیتجمع ز

غلظت  نیشتریب نیانگیبا م اطهیخ یدر ماه بدنیعنصر مول یبر گرم وزن خشک و برا کروگرممی 1/13±3/11 نیانگیکورا با م

وزن  گرم بر کروگرممی 1/13±۳/1 وهیغلظت ج نیانگیشده است. مبر گرم وزن خشک نشان داده کروگرممی 9/2±0/11

 زیآنال انیاز ماه یدر تعداد معدود کهییازآنجا زین کیخصوص عنصر آرسندر بوده است. نیشتریب دیمروار یخشک در ماه

( غلظت برخی فلزات سنگین را در آب رود 1391رامین و همکاران )  .دیثبت گرد اطهیخ یغلظت در ماه نیشتریب دیگرد

 چهار در( جیوه و آرسنیک مس، مولیبدن،) فلزات برخیبر اساس  ارس ةرودخان آب کیفیت به مطالعه ارس بررسی کردند. این

 این برای. است پرداخته 1392-9۳ سال درچهارفصل  طی( نوردوز مرز از بعد کیلومتر 4۳ تا جلفا شهرستان از) ایستگاه

 یسازآماده از پس رسوبات و آب یهانمونه در فلزها میزان. شد یآورجمع سطحی رسوبات و آب نمونه 34 تعداد منظور
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 غلظت تغییرات که داد نشان حاضر تحقیق نتایج. گردید گیریاندازه اتمی جذب دستگاه ةلیوس( بههضم عمل و استخراج)

 0/43-1/142 و 44/4-81/4 ،42/4-3/4 ،14/4-41/43 برابر ترتیب به آب در آرسنیک و جیوه مس، مولیبدن، فلزات

 بر میکروگرم 8/21-1/343 و 4441/4-12۳/4 ،۳/10-۳/284 ،1/4-1/111 ارس ةرودخان رسوبات و( ppb) لیتر بر میکروگرم

( متوسط آلودگی) III کلاس در مس عنصر غلظت میانگین طبق بر ارس ةرودخان آب که داد نشان نتایج. بود خشک وزن گرم

 عنصر غلظت میانگین طبق بر ارس ةرودخان آب. بود مجاز حد از کمتر فصول بیشتر در آب مولیبدن عنصر غلظت. داشت قرار

 فصول تمام در رسوبات در مس و مولیبدن عنصر غلظت حداکثر. استقرارگرفته  IIو IV کلاس در ترتیب به آرسنیک و جیوه

 کشور فلزات سایر و طلا مولیبدن، حاوی معادن یهافاضلاب ةتخلی دلیل بهاحتمالاً  که گردید ثبت 2 و 3 یهاستگاهیا در

 اما است بوده بیشتر WHO مانند یالمللنیب استانداردهای از رسوبات در آرسنیک غلظت. است بوده 3 ایستگاه در ارمنستان

 .گردید ثبت کمتر جیوه غلظت

 

 شکوفایی جلبکی-3

مواد غذایی و اکسیژن  نیتأمشناور در آب هستند که نقش مهمی در  ةکنندی فتوسنتزهاجلبکگروهی از  هاتونکتوپلانیف  

های مختلف آبی برای در اکوسیستم هاجلبک دارند. کربن دیاکسیددار و تثبیت برای سایر جانداران، تثبیت مواد زائد نیتروژن

یک نشانگر مکمل  عنوانبهگیرند. ترکیب و تراکم فیتوپلانکتونی قرار می مورداستفادهارزیابی کیفیت آب یا میزان آلودگی آب 

در  مدتوتاهکتغییرات محیطی بلندمدت و  ةدهندنشاناست. جوامع فیتوپلانکتونی  استفادهقابلمیزان تروفی آب 

ها بستگی به دینامیک آب، مقدار و طیف نور و نیز قابلیت دسترسی . رشد و تکثیر فیتوپلانکتونباشندیمی آبی هاستمیاکوس

مسئول  حالنیبااشوند ولی زمین را شامل می ةفتوسنتزی روی کر ةزند ةاز تود %1ها کمتر از فیتوپلانکتون مواد غذایی دارد.

 Van de Waal andهای آبی هستند )خالص جهانی و منبع انرژی اولیه برای اکوسیستم ةاولی از تولید %۳4حدود 

Litchman, 2020). 

نظیر کشور ما هستند. آنها آب  خشکمهیندر مناطق خشک و  ژهیوبهی آب شیرین دارای اهمیت زیادی هاستمیاکوس  

آورند بنابراین پایش کیفیت آنها از اهمیت حیاتی برخوردار آشامیدنی شهرها و روستاها، آب کشاورزی و صنایع را فراهم می

شهرنشینی،  ةشاخصی از کیفیت آب باشد. از طرف دیگر، با توسع عنوانبهتواند ها میاست. تعیین جمعیت فیتوپلانکتون

ی طبیعی و پشت هااچهیدری شیرین در بسیاری از هاآبتهدیدی علیه کیفیت  عنوانبهشاورزی، یوتریفیکاسیون صنعت و ک

 مورداستفادهآب شرب شهرهای مجاور  نیتأمآب این سدها جهت  کهیدرصورت(. Qin et al., 2019است ) ظاهرشدهسدها 

ی مضر حاصل از یوتریفیکاسیون آب ممکن است مشکلات جدی نظیر بو و طعم نامطبوع آب یا هاجلبکقرار گیرند، شکوفایی 

آب  ةخانهیتصفیک شکوفایی شدید،  4440ی تصفیه آب را پدید آورد. برای مثال، در سال هاستمیسحتی صدمه به 

 (.Qin et al., 2019تایهو چین را به مدت یک هفته از کار انداخت ) ةآشامیدنی دریاچ

تغییرات آب و هوایی و عوامل فیزیکی و شیمیایی آب سد ارس بر اجتماعات فیتوپلانکتونی آن توسط گل  ریتأثبررسی   

دارد. نتایج این  aکه دمای هوا بیشترین سهم را در تغییرات غلظت کلروفیل  دهدیم( نشان 1244محمدیان و همکاران )

 1394ها در تمام فصول سال نسبی سیانوباکتری ةی غلبسوبهکه الگوی جوامع فیتوپلانکتونی  دهدیمتحقیق همچنین نشان 

 رسدیمها فقط در اواخر تابستان و اوایل پاییز غالب بودند، در حال تغییر است. به نظر که سیانوباکتری 1380نسبت به سال 

 شدهانجام ةدر ارتباط با این تغییر به شمار آورد. مطالع رگذاریثتأاز عوامل اصلی  توانیمتغییرات الگوی دما و بارش منطقه را 

ها در که سیانوباکتری دهدیمهای سد ارس نشان ( بر روی تغییرات جمعیت فیتوپلانکتون1391توسط محبی و همکاران )

ی تصفیه نشده هافاضلاب ی کشاورزی وهاپسابکه این امر در اثر افزایش دما و ورود  اندشدهفصل تابستان در این سد غالب 

از فصول دیگر بوده است. بررسی جمعیت  ترنییپای در فصل تابستان اگونهشاخص تنوع  کهیطوربهبه درون آب است، 

ها و درصد از تراکم جلبکی سد مربوط به سیانوباکتری 02های سد ارس نشان داده است که حدود فیتوپلانکتون
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Pseudanabaena limnetica ةجادکنندیاغالب و  ةگون ( شکوفایی جلبکی در این سد بوده استMohebbi et al., 2016 .)

کیفیت پایین آب و بار بالای مواد  ةدهندنشانسیانوباکترها غالبیت خود را در تمام طول سال حفظ کردند که این مطلب 

نشینی و تغییرات آب و هوایی است. شهر ةی انسانی نظیر کشاورزی، توسعهاتیفعالآن  ةو علت عمد باشدیمغذایی آن 

قبلی  ةبامطالعفوق  ةمطالع ة. مقایسباشدیم( نشان داد که آب سد ارس هیپر یوتروف TSIهمچنین شاخص حالت تروفیک )

طول کل سال  طرفبهکه الگوی شکوفایی جلبکی در سد ارس از فصل گرم  دهدیم( نشان 1391)محبی و همکاران، 

آن را به گرم شدن زمین و تغییرات  توانیمآبریز به علت فعالیت انسانی،  ةه بر آلودگی در سطح حوزاست که علاو افتهیرییتغ

 آب و هوایی نسبت داد.

ارومیه  ةدریاچ ةسد مهاباد، سد حسنلو و تالاب یادگارلو از حوض ة( جوامع فیتوپلانکتونی دریاچ1391فر )پیشه و منافعسل  

و سیانوباکترها به علت مقاوم بودن در برابر چرای  دارتاژکی هاجلبک. نتایج این مطالعه نشان داد که قراردادندی موردبررسرا 

. همچنین وجود جلبک میکروسیستیس در سد مهاباد نشانگر یوتروف شوندیمها و شرایط خشک بیشتر دیده زئوپلانکتون

( 4413و همکاران ) Rahmaniغالب شده باشد.  هاضلابفای کشاورزی و هاپساببودن آب است که ممکن است در اثر ورود 

. آنها قراردادند موردمطالعهزریوار مریوان )کردستان(  ةاثر فعالیت کشاورزی و گردشگری را بر روی حالت تروفی دریاچ

فسفر قرار دارد. آنها همچنین نتیجه  مخصوصاًمواد مغذی ورودی  ریتأثدریافتند که تنوع جمعیت فیتوپلانکتونی دریاچه تحت 

ی کشاورزی است. هاپسابزریوار مقادیر بالای نیتروژن و فسفر موجود در  ةگرفتند که عامل اصلی شرایط یوتروفی در دریاچ

شکوفایی در سد ارس میکروسیستیس بوتریس و  ةجادکنندیای جلبکی هاگونه نیترمهم شدهانجامبر اساس مطالعات 

ضخیم و لزج در سطح و  ةچسبیدن به یکدیگر و شناور شدن باعث ایجاد تود به هماول با  ةلیمنتیکا هستند که گونپزدوآنابنا 

. باید ذکر کرد که الگوی ایجاد شکوفایی جلبکی در سد ارس شودیمداخل آب سد و دومین گونه باعث کاهش شفافیت آب 

خاص ایجاد شکوفایی  ةگونکیک سال ممکن است ی گریدعبارتبه. ثابت نبوده و ممکن است از سالی به سال دیگر تغییر کند

 است. ریناپذاجتنابی سد ضرورتی دائمبنابراین پایش مداوم و ؛ دیگری جایگزین آن شود ةنماید و در سال بعد گون

 

 شرایط موجود و آلودگی-0

درازمدت که  یهایسالاست. افزایش خشک افتهیشیدر سطح جهانی افزا 1984 ةمضر شکوفایی جلبکی از ده ةدرواقع پدید

و مواد  افتهیشیکه فرسایش خاک افزا بیترتنیاهای سنگین به دنبال دارد در تشدید این پدیده مؤثر است. بهاغلب بارش

شرایط مستعدی را برای  عوامل،کند. تأثیرات متقابل تمام این های آبی اطراف میها وارد محیطغذایی بیشتری را از زمین

قابل  هااچهیشکوفایی جلبکی در امتداد سواحل و در ،اگر تغییرات آب و هوایی کنترل نشود. کندشکوفایی جلبکی ایجاد می

 یسالگذاشته و باعث ایجاد خشک ریبر میزان ذخایر آب تأث نه تنها و این بدان معناست که تغییرات اقلیمی انتظار خواهد بود

. در دوران پاندمی کرونا میزان و شدت وقوع شکوفایی جلبکی سیانوباکتر شود بلکه بر کیفیت آن نیز تأثیر خواهد گذاشتمی

آب و افزایش مصرف آب خانگی در سد ارس افزایش داشته است که یکی از دلایل آن افزایش ورود مواد شوینده به داخل 

 (.Rad and Golkar., 2021برای نظافت بوده است )

 کنندهآلودهمنابع اصلی -5

آلایندگی ارس از جانب  .کندیارمنستان در نزدیکی ارس معادن مس و مولیبدن دارد که پساب آنها را به ارس هدایت م

، روندیبه اینکه فلزات سنگین حالت تجمعی دارند و از بین نمارمنستان از نوع فلزات سنگین مس و مولیبدن است و با توجه 

به این مطلب  . با توجهشودیو به بدن انسان منتقل م کندیتبع آن در گیاهان و بدن موجودات زنده رسوب مدر خاک و به

ی انسانی هاتیفعالوجود دارد. تغییرات اقلیم و مشکل آلودگی ارس از جانب کشور همسایه  ترعیبه رفع هر چه سر ازین

http://rooydad24.com/14223653/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://rooydad24.com/14223653/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF


 ................... / شیری و همکارانهوایی و آب تغییرات یا انسانی هایفعالیت: ارس سد و رودخانه هایآلودگی           1۳صفحه 

منابع تولید فسفر و نیتروژن بوده که ورود آنها به سد ارس باعث وقوع شکوفایی  نیترمهم)توسعه کشاورزی و شهرنشینی( از 

 .گرددیمهای مضر سیانوباکتری

 

 توصیة ترویجی

ارس را برای مصارف  ی بهداشتی و سلامتی استفاده از آبهاچالشارس  ةبالا بودن غلظت فلزات سنگین در رودخان  

 ةی پیشگیرانه در سطح حوزهاروشی ریکارگبه. مدیریت کیفیت آب مستلزم کندیمآشامیدنی و کشاورزی با چالش مواجه 

آبریز ارس است و بنابراین با توجه به مرزی بودن سد ارس پایش آن توسط کشورهای ذینفع ضروری است و این امر مستلزم 

گردد با توجه به ثابت نبودن الگوی ایجاد شکوفایی جلبکی در سد توصیه می علاوهبهاست.  مرزهمهمکاری بین کشورهای 

های آبی از اهمیت حیاتی برخوردار کاهش ورودی مواد غذایی به محیط ی سد مدنظر قرار گیرد.دائمارس، پایش مداوم و 

عنوان فیلترهای طبیعی مواد هایی که بهز تالابهای بهتر کشاورزی، محافظت بیشتر اها، روشمؤثرتر پساب ةاست. با تصفی

های آبی را کاهش داد. زمانی توان ورود مواد غذایی به محیطکنند و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک میغذایی عمل می

چند دشوار و های آبی پر از مواد غذایی نشوند. این روش هرشوند تا وارد محیط  آوریجمع شوند باید که رسوبات انباشته می

 .پذیر استاما امکان بوده نهیپرهز

 

 تشکر و قدردانی

 .شودیمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تشکر هاتیحمااز   
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