
خدانام به 

1 :مقام معظم رهبری

.بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر، تالش برای حفظ محیط زیست است



:عنوان طرح پیشنهادی در شورای تحصیالت تکمیلی
در منابع آب زیرزمینی و خاک دشت قزوین( TOC)پایش پایه کل کربن آلی 

:استاد راهنما
دکتر حمید کاریاب

:مشاوراستاد 
دکتر امیر حسین محوی

:دانشجو
مسعود پناهی فرد

دانشجوی کارشناس ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط
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بیان مساله و اهمیت موضوع

.ستاهمیت بررسی وکنترل کیفیت آبهای سطحی وزیرزمینی که به مصرف شرب می رسند بر هیچ کسی پوشیده نی
بر فرآیندهای بیوشمیایی ، مواد مغذی، انتقال مواد آلی. مواد آلی نقش اصلی را در سیستم های آبی بازی می کنند 

.شیمیایی و واکنشهای درونی تاثیر می گذارند

اندازه گیری می شوند که ترکیبات ضروری ( DOC) و کربن آلی محلول ( TOC)مواد آلی گاهی بصورت کل کربن آلی 

.سیکل کربن هستند
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TOC از جمله عواملی است که در صورت ورود آبهای آلوده به سیستم های آب آشامیدنی میزان آنها بشدت
.  افزایش می یابد

. نشانگر آلودگی آب با فاضالب یا آبهای آلوده می تواند باشدTOCوجود مقادیر باالی 

ی در منابع آب و شبکه توزیع آب شهر و مقایسه آنها با همدیگر معیار خوبی برای پTOCاندازه گیری مقادیر 
.(3)بردن به وجود یا عدم وجود آلودگی در شبکه توزیع آب  آشامیدنی می باشد
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سانتی متری از اهمیت حیاتی برخوردار 150خاک به عنوان بستر حیات انسان و سایر موجودات عمل می نماید و عموماً تا عمق 
.  است

و ( یننظیر فلزات سنگ)می تواند با تشکیل کمپلکس های محلول موجب عدم جذب عناصر آالینده در خاک حضور مواد آلی 
. باقی ماندن آن ها در فاز مایع گردد
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محدودیت های اجرایی طرح

مهمترین محدودیت های این مطالعه را دسترسی به اطالعات دقیق منابع آبی و خاک در منطقه و نمونه برداری از منابع آب
. تشکیل می دهند
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(:)هدف اصلی طرح 

دشت قزوینخاک در آب و زیرزمینی تامین منابعو اندازه گیری غلظت کل کربن آلی در تعیین 

فرعی اهداف 

آب زیرزمینی دشت قزویندر منابع TOCغلظت تعیین -1

در خاک دشت قزوین TOCتعیین میزان -2

در خاک دشت قزوین DOCتعیین میزان -3

در شبکه آب شرب شهر قزوین TOCتعیین میزان -4

میلی گرم در لیتر 10بیش از TOCدر چاه هایی با غلظت TPHتعیین غلظت -5

میلی گرم در لیتر 100بیش از TOCدر نمونه خاک هایی با غلظت TPHتعیین غلظت -6

نوع کاربری زمین آب با TOCمیزان  ارتباط تعیین -7

خاک با نوع کاربری زمین TOCتعیین ارتباط میزان  -8

قزویندر دشت خاک چاه های آب و در TOCارتباط تعیین -9

7



Applied Objectives):)اهداف کاربردی 

رائه اطالعات به مسئولین شرکت آب و فاضالب استان قزوین درخصوص کیفیت منابع آب و خاک دشت قزوینا

ت های ارائه سیمایی از کیفیت منابع آب دشت قزوین به آب منطقه ای قزوین جهت اعمال محدودیت ها یا اولویت ها در برداشت آب و اتخاذ سیاس
حفاظت از منابع آب

:یا سؤال های پژوهش( Hypothesis)فرضیه ها 

.و کاربری زمین وجود نداردTOCارتباط معنی داری بین -1

. وجود نداردTPHآب و TOCارتباط معنی داری بین -2

.  وجود نداردTPHخاک و TOCارتباط معنی داری بین -3

.خاک وجود نداردTOCآب و TOCارتباط معنی داری بین -4

.خاک وجود نداردDOCآب و TOCارتباط معنی داری بین -5
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دقیقه تا 17درجه و 49کیلومتر مربع در استان قزوین، در 7/4737این دشت با مساحت حدود. مطالعه حاضر در محدوده دشت قزوین انجام خواهد شد
30بخش، 14دقیقه عرض شمالی واقع شده است و شامل پنج شهرستان، 21درجه  و 36دقیقه تا 39درجه و 35دقیقه طول شرقی و 32درجه و 50

. حوضه آبریز دشت قزوین در محدوده شهرستان قزوین واقع شده است. روستا می باشد289شهر، و 18دهستان، 

محدوده انجام مطالعه
9

اقلیم ها 
در منطقه  
مطالعاتی

نیمه 
خشک  

سرد

خشک 
سرد

مرطوب 
فرا سرد

نیمه 
خشک  
فرا سرد



روش انجام کار
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از نوع مکان یابی جهت یافتن نقاط نمونه برداری از پیش تعیین شده بر روی نقشه و اجرای بازدید های میدانی جهت اطالع

کاربری زمین و سایر اطالعات مورد نیاز جهت اجرای مطالعه

:  نمونه برداری و انتقال نمونه های آب و خاک به آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مورد نیاز 

برداشت خواهد نمونه آب زیرزمینی و خاک 356تعداد نمونه برداری به مدت یک سال طول خواهد کشید که در طول این دوره 

شد

گرم نمونه از 200جهت این منظور میزان . متری منبع آب و بصورت مرکب انجام می گردد500برداری از خاک در شعاع نمونه 

.می گرددسانتی متری برداشت 25نقطه مختلف و از عمق 5

لول و کل نمونه از نظر محتوی کربن آلی محآنالیز آزمایشگاه منتقل و به شرایط کنترل شده از نظر دما و نور نمونه ها تحت 

.انجام خواهد شدTPHهمچنین در موارد ضروری آنالیز . شدکربن آلی انجام خواهد 
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برای این منظور   . .استفاده خواهد شدANATOCآناالیزر مدل TOCنمونه های آب از دستگاه TOCبرای اندازه گیری-4
pHتنظیم خواهد شد و سپس برای 3/5تا3نرمال در محدوده 0/1نمونه های منتقل شده به آزمایشگاه توسط اسید پرکریک

.مقدار تعیین شده از نمونه به دستگاه تزریق خواهد گردیدTOCقرائت میزان 

از نمونه را درون یک بوته با وزن gr40برای این منظور . خاک از روش افت حرارتی استفاده خواهد گردیدTOCبرای تعیین 
درجه سانتیگراد خواهیم گذاشت و 455±10ساعت در کوره ای با دمای6بوته حاوی نمونه را به مدت . مشخص قرار می دهیم

زارش مقدار مواد آلی باید به صورت درصدی از جرم خشک شده در گرمخانه گ.سپس نمونه را به خشک خانه منتقل خواهیم کرد
:گردد جهت این کار از  فرمل زیر استفاده خواهد گردید

D = (A-B/A-C) ×100

:که در آن

D:درصد مواد آلی

A:جرم بوته و خاک خشک شده قبل از احتراق

B:جرم بوته و خاک خشک شده بعد از احتراق

C:جرم بوته با تقریبgr0/01
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cmقطربااتیلنیپلیظروفبهمجزاطوربهآزمایشموردخاکازgr60هاینمونهخاکDOCمیزانگیریاندازهبرای

نمونههرازgr40مقدارخاککاملکردنمخلوطازبعد،هانمونهازگیریعصارهبرای.شدخواهدمنتقلcm5ارتفاعو5/6
همزندستگاهدردقیقه30مدتبهحاصلیونسوسپانس.شدخواهدافزودهآنبهمقطرآبml100سپسوتوزین

در..شدخواهندسانتریفوژدقیقهبردور9000سرعتبادقیقه3مدتبههانمونهسپس.شدخواهددادهقرارمغناطیسی
درموجودمحلولکربنوشدخواهنددادهعبودمیکرون0/45فیلترازهاعصارهمحلولآلیکربنگیریاندازهبمنظورپایان
.شدخواهدگیریاندازهدستگاهتوسطنمونه

.بر روی نمونه انجام می شودTPHمیلی گرم بر لیتر باشد آزمون10باالتر از TOCدر نمونه های که غلظت -5
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DOC40 خاک gr
میلی  2عبور از الک 
متری

میلی 100افزودن 
لیتر آب مقطر

سانتریفوژ با دور 
دور در  9000

5دقیقه به مدت 
دقیقه

0/45عبور از فیلتر 
میکرونی

اهتزریق به دستگ

TOC40 خاک gr
میلی  2عبور از الک 
متری

ساعت در دمای  6
درجه  10±455

سانتیگراد
محاسبه کل کربن آلی

فلودیاگرام اندازه گیری مواد آلی خاک

.  خواهد گردیدانجام t-testو ANOVAو آزمون آماری  22SPSSآنالیز نتایج بدست آمده با استفاده از  از نرم افزار -6

14



با تشکر از توجه شما 

WED: Seven Billion Dreams . One Planet. 
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