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 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه محیط زيست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند دماوند ،ايران
 -2استاديار گروه محیط زيست واحد رودهن دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ايران
 -3استاديار گروه محیط زيست واحد دماوند دانشگاه آزاد اسالمی ،دماوند ،ايران

چکیده
کیفیت منابع آب با گذشت زمان ،بر اثر عوامل طبیعی و انسانی در هر منطقه دچار تغییرات فیزيکی ،شیمیايی و بیولوژيکی میشود که
بیشتر اين تغییرات به صورت کاهشی هستند .پايش کیفی و کمی آب نقش مهمی در مديريت پايدار اکوسیستمهاي رودخانهاي دارد.
رودخانه السم يکی ازمهمترين منابع آبهاي سطحی شهرستان آمل و از تغذيهکنندههاي اصلی رودخانه هراز بهشمار میرود .در اين
پژوهش بر حسب امکان دسترسی و نزديکی به زمین هاي کشاورزي و مناطق روستايی پنج ايستگاه در طول مسیر رودخانه در نظر گرفته
شد و نمونه براداري در دو فصل تابستان و پايیزسال  1334صورت گرفت .خصوصیات فیزيکی و شیمیايی در نمونه هاي آب (،pH ،T
 PO4 ،NO3 ،BOD5 ،DO ،TSS ،TDS ،TS ،ECو  ،)FCبه روشهاي استاندارد تعیین شد .نتايج نشان داد ،میزان کل جامدات،
اکسیژن خواهی بیولوژيک ،يون نیترات و فسفات و کلیفرم مدفوعی روند افزايشی در مسیر رودخانه داشته و کیفیت آب رودخانه السم در
فصل تابستان به طور قابل توجهی کمتر از پايیز بود .آلوده ترين ايستگاه ،ايستگاه پنجم ( در محل پیوستن رودخانه السم به هراز ) به
شمار می رود .مقايسه کمیت هاي اندازه گیري شده با مقادير استاندارد نشان داد ،اکسیژن محلول در اکثر ايستگاهها در زمان هاي
نمونه بردا ري کمتر از حد مجاز استاندارد رودخانه هاست .که احتماال ورود پسابهاي کشاورزي و مزارع پرورش ماهی و فاضالب مناطق
روستايی می تواند از داليل آن باشد .از مقايسه ساير کمیت هاي اندازه گیري شده با مقادير استاندارد می توان اظهار داشت رودخانه در
شرايط مناسبی قرار دارد.

واژگان کلیدی ، :آلودگی  ،اکسیژن محلول ،کلیفرم  ،هراز  ،السم
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-1مقدمه
کیفیت آب به ويژه در مناطقی که با محدوديت نسبی
منابع آب مواجه هستند ،به عنوان يکی از ارکان
برنامهريزي مطرح میباشد .رودخانهها جدا از تغییرات
طبیعی خود دستخوش دگرگونیهاي زيادي میباشند.
عناصر و ترکیبات مختلفی در آبها وجود دارند که روي
کیفیت شیمیايی و فیزيکی مؤثر میباشند .در اين میان
بررسی آنیونها و کاتیونها میتوانند بسیاري از
ويژگیهاي آب را نشان داده و به کمک آنها ،ساير
مشخصات آب نیز تعیین گردد.کمیت هاي
فیزيکوشیمیايی مؤثر در آبها شامل مواردي مانند يونهاي
فلوئور ،کلر ،سديم ،سولفات ،آهن ،سختی کل ،جامدات
محلول و هدايت الکتريکی میباشد ] .[6با توجه به آنکه
عوامل انسانی (آاليندههاي صنعتی و کشاورزي) موجب
افزايش غلظت آاليندهها در آب رودخانه میگردند و با
فرض آنکه مکانیزمهاي طبیعی نظیر خصوصیات فیزيکی
و شیمیايی آب و خودپااليی رودخانهها سهم عمده در
کنترل و يا تشديد اين غلظتها خواهند داشت ،اولین قدم
در تعیین کیفیت آب رودخانهها ،کسب آگاهی از تغییرات
کیفی آب رودخانهها در ابعاد زمان و مکان و همچنین
مشخص نمودن منابع اصلی و انواع آلودهکنندههاي آب
میباشند] [5بهعبارت ديگر براي جلوگیري از تأثیرات سوء
زيست محیطی ناشی از توسعه بر روي يک رودخانه،
بررسی وضعیت فیزيکوشیمیايی و آاليندههاي آن رودخانه
ضروري میباشد] .[7امروزه کمتر رودخانه اي را می توان
در استان مازندران يافت که بر اثر نفوذ و يا نشت فاضالب
ها آلوده نشده باشد .در اين راستا به دلیل باال بودن سطح
آبهاي زيرزمینی خطر نفوذ انواع پساب ها و در نتیجه
آلوده شدن منابع آب و خاک بیشتر است .در بیش از 80
رودخانه مازندران آالينده ها از طريق فاضالب شهري و
خانگی سرازير می شوند .اين رودخانه ها تا سه دهه پیش
از آبی زالل و سرشار از انواع آبزيان و ماهیان برخوردار
بودند ] .[3در اين مقاله خصوصیات فیزيکی و شیمیايی و
بررسی روند تغییرات شاخص هاي کیفی اب در مسیر
رودخانه السم و ارزيابی میزان آلودگی رودخانه بررسی
شده است .رودخانه السم واقع در استان مازندران يکی
ازشعبات رود هراز بوده که از ارتفاعات  3060متري
کوههاي قره داغ البرز مرکزي در 86کیلومتري جنوب

رودخانهها جزء کوچکی از آبهاي جاري جهان هستند که
از اجزاي حیاتی چرخه هیدرولوژيک محسوب میشوند و
هر سال 37تا 32کیلومتر مکعب آب به اقیانوسها منتقل
میکنند] .[1آبهاي جاري از مهمترين منابع آب هستند
که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز فعالیت هاي
مختلف مانند کشاورزي ،صنعت ،شرب و تولید برق دارند.
با اين وجود رودخانهها بیش از آب هاي ديگر در معرض
آلودگی قرار دارند .رشد جمعیت جهان در دهه هاي اخیر
و افزايش تقاضا براي مواد غذايی و نیز باال رفتن سطح
بهداشت سبب افزايش سرانه مصرف آب و فشار بر منابع
آب موجود شده است .متأسفانه در کشور ما از آغاز ورود
کودهاي شیمیايی و سموم دفع آفات و بیماريهاي گیاهی
به عرصه تولیدات کشاورزي ،توازنی بین آنچه مورد نیاز
بوده و آنچه مصرف شده وجود نداشته است ،بنابراين
مصرف بیرويه مواد شیمیايی در کشاورزي ،باعث افزايش
شدت آلودگی منابع آبی که در گذر از شهرها و روستاها به
اندازه کافی آلوده شدهاند ،میشود] .[2تخريب منابع آب
به منزله ي تخريب پايههاي توسعه است .آب يکی از
بزرگترين چالش هاي قرن حاضر بشريت است که
میتواند سرآغاز بسیاري از تحوالت مثبت و منفی جهان
قرارگیرد .خال بین توان تامین آب و شدت تقاضا ،بحران
آفرين میباشد.
اهمیت مديريت آب ،همپاي مديريت توسعه
است].[3حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب از اصول
توسعه پايدار هر کشور میباشد .بسیاري از برنامهريزيهاي
منابع آب در کشورها بر اساس ظرفیت بالقوه منابع آب
سـطحی میباشد .آگـاهی از کیفیـت منـابع آب يکـی از
نیازمنديهاي مهم در برنامهريزي و توسعه منابع آب و
حفاظت و کنترل آنها میباشد .برنامهريزي و اجراي
طرحهاي توسعه و تصمیمگیري در امر مديريت کالن
منابع آب ،مستلزم شناسائی و تعیین ظرفیتهاي
بهرهبرداري از منابع آب و شناخت ويژگیهاي کمی و
کیفی آنها میباشد] .[2خصوصیات کیفی آب از
مؤلفههايی است که ضرورت لحاظ آن در برنامهريزيهاي
مربوط به مديريت منابع آب و همچنین ارزيابی سالمت
حوضه آبخیز و ايجاد تغییرات مديريتی در آن کامالً
احساس شده است ]. [4در مديريت يکپارچه آب ،حفظ
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ايستگاه يکی در باالدست روستاي السم ،سه ايستگاه در
طول رودخانه (در مناطقی که احتمال آلودگی آب باشد
نظیر مناطق نزديک به روستاها و سکونتگاههاي انسانی،
باغات و زمینهاي کشاورزي ،صنايع آالينده و وروديهاي
رودخانه هراز بر حسب امکان دسترسی) و ايستگاه پنجم
در پايین دست پلور و محل پیوستن آن به رودخانه هراز
انتخاب گرديده و سپس در طول دورهي آماري موردنظر
دو بار نمونهبرداري يک بار در تابستان و ديگري در پايیز
سال  1334از هريک از ايستگاهها طبق روشهاي
استاندارد انجام گرفت و براي هر ايستگاه پارامترهاي
درجه حرارت ،EC ،pH ،کدورت ،مواد جامد محلول ،مواد
جامد معلق NO3- ،BOD5 ،DO ،و  ،PO4-کلیفرم
مدفوعی اندازهگیري گرديد و نتايج حاصل با استاندارهاي
سازمان بهداشت جهانی جهت آب رودخانه و آب
آشامیدنی مقايسه گرديد

غربی شهرستان آمل سرچشمه گرفته و ضمن عبور از
درههاي شمالی کوههاي قره داغ و میانرود ،در پلور به
رودخانه هراز میريزد .بررسی وضعیت موجود اين رودخانه
نشان میدهد در حوضه آبريز اين رودخانه باتوجه به
کوهستانی وصعبالعبور بودن آن تخريب و تجاوزات
کمتري صورت گرفته است با اين وجود در سراسر مسیر
آن ،منابع آالينده متفاوت شامل فاضالبهاي شهري
حاصل از روستاها و مناطق مسکونی پیرامون ،فاضالبهاي
صنعتی ،کشاورزي و دامداري و نیز پسابهاي مزارع
پرورش ماهی واقع در رودخانه هراز موجب آلودگی آن
میگردند ..دبی متوسط رودخانه السم  26لیتر بر ثانیه و
طول آن  23کیلومتر است .اين رودخانه دائمی هیچ زمانی
بدون آب نیست و به همین علت آمادگی هر نوع زراعت
کوهستانی در آن وجود دارد .اراضی کشاورزي و باغات در
دو طرف رودخانه السم وجود دارد .از صنايع واقع در مسیر
رودخانه میتوان به کارخانه سیمان واقع در ابتداي کوه
السم اشاره نمود .از اين رودخانه براي کاربري کشاورزي و
تأمین آب مورد نیاز باغات استفاده میگردد .از مشکالت
اطراف حوضه آبريز رودخانه ،فرسايش ،تخريب مراتع،
چراي بیرويه دام ،ساختوسازهاي غیرمجاز درحريم
رودخانه ،وجود صنايع ،مزارع و زمینهاي کشاورزي ،مزارع
پرورش ماهی ،رانش زمین و نیز خاکبرداري غیر اصولی از
منطقه را میتوان نام برد] .[8رودخانه السم يکی
ازمهمترين منابع آبهاي سطحی شهرستان آمل و يکی از
تغذيهکنندههاي اصلی رودخانه هراز بهشمار میرود،
رودخانه السم در سالیان اخیر به دلیل رشد و توسعه
پیرامون آن و پارامترهاي مربوطه (افزايش جمعیت،
افزايش ساختوسازهاي بیرويه و غیرمجاز ،رشد و توسعه
صنايع ،گسترش باغات و زمینهاي کشاورزي ،حفاري
چاههاي غیرمجازو )...دچار افت کیفی و کمی شده است.
از سوي ديگر با توجه به مشکل کمآبی اهمیت مديريت
منابع آب در اين منطقه را بهمنظور تعیین وضعیت کیفی
منابع آب و عوامل آلودهکننده آن و اتخاذ راهکارهاي
مناسب جهت جلوگیري از کاهش کیفیت آب و يا بهبود
آن و نیز جلوگیري از اقداماتی که سالمت منابع آبی ما را
به خطر میاندازند بیش از پیش آشکار میسازد .در اين
مقاله بهمنظور بررسی ويژگیهاي فیزيکوشیمیايی آب اين
رودخانه با توجه به طول تقريبی  23کیلومتري آن 6

 -2مواد و روشها
 1-2منطقه مورد مطالعه
رودخانه السم واقع در  62˚ 03 40طول شرقی و 48 61
˚ 36عرض شمالی ،با طول تقريبی  23کیلومتر واقع در
استان مازندران از ارتفاعات  3060متري کوه هاي قره داغ
البرز واقع در  86کیلومتري جنوب غربی شهرستان آمل
سرچشمه می گیرد و پس از گذر از روستاهاي السم و
زيار ،در روستاي پلور به رودخانه هراز می پیوندد (شکل
 .)1عمده مسیر اين رودخانه از بین باغات و زمین هاي
کشاورزي بوده و در بخشهاي سنگالخی از زمین هاي باير
عبور می کند .اختالف ارتفاعی ابتدا و انتهاي اين رودخانه
در حدود  800متر بوده و بنابراين با شیب میانگین 4
درصد در مسیر خود حرکت می کند .در طی مسیر اين
رودخانه ،بر خالف رودخانه هراز تعداد پرورشگاه هاي
ماهی بسیار کمتر است .گرچه تعداد حوضچه ها رو به
افزايش است.دراين منطقه از نظر اقلیمی داراي تابستانهاي
گرم و خشک و زمستانهاي سرد و مرطوب است .میانگین
ساالنه دما در اين منطقه  6/5درجه سانتیگراد و میانگین
بارندگی ساالنه آن  632/4میلی لیتر می باشد .بنابراين،
زمان نمونه گیري در دو ماه شهريور و آذر از نظر اقلیمی
دو فصل گرم و خشک ،و سرد و مرطوب قرار می گیرد.
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شکل( )1موقعیت منطقه مورد مطالعه و کاربری حریم رودخانه السم

کمیت ها پس از انتقال نمونه ها به آزمايشگاه و به روش
هاي استاندارد ( )3مورد اندازه گیري قرار گرفت.
براي اندازه گیري کل جامدات ( ،)TSمقدار  100میلی
لیتر نمونه آب در ظروف سرامیکی که از قبل وزن آنها
تعیین شده  ،ريخته و در آون با دماي  106درجه
سانتیگراد قرارداده شد و با توزين دوباره ظرف ،وزن
جامدات معلق با تعیین وزن رسوب به بدست آمد  .براي
تعیین کل جامدات معلق ( ،)TSSاز يک فیلتر  2میکرون
از جنس الیاف شیشه استفاده شدو بامحاسبات وزنی کل
جامدات معلق تعیین شد .براي تعیین ،کل جامدات
محلول ( ،)TDSوزن کل جامدات معلق را از وزن کل
جامدات کسر کرده ،مقدار جامدات محلول تعیین شد.
براي سنجش کدورت ( )Tاز روش نفلومتري و دستگاه
کدورت سنج  Hannaمدل  01-38703استفاده شد،
براي تعیین اکسیژن محلول ( )DOاز روش وينکلر
استفاده شد ،براي اندازه گیري اکسیژن خواهی بیولوژيک
پنج روزه ( )BOD5نمونه ها به مدت  6روز در محیط
گرم و تاريک قرار گرفته و پس از اين مدت اکسیژن
محلول به روش وينکلر اندازه گیري شد ..براي تعیین يون
نیترات ( ،)NO3-از دستگاه اسپکتروفتومتر طول موج
 210نانومتر استفاده شد ،براي اندازه گیري يون فسفات
( )،PO4-به نمونه ها  ،مولیبدات آمونیم و کلريد قلع اضافه
کرده و با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل
Genway6305در طول موج  530نانومتر مقدار جذب
تعیین و با استفاده از منحنی استاندارد غلظت يون فسفات

 2-2نمونه برداری
جهت انجام اين بررسی پنج ايستگاه در مسیر اين رودخانه
از باالدست روستاي السم تا ورودي آن به رودخانه هراز
مشخص گرديد (شکل  .)2اولین ايستگاه در باالي روستاي
السم در طول و عرض جغرافیايی به ترتیب  511303و
 3353250متر (بر اساس مختصات  UTMزون  )33و در
ارتفاع  2700متري از سطح دريا ،دومین ايستگاه قبل از
بخش پروانه در طول و عرض جغرافیايی  506647و
 3353238متر و در ارتفاع  2500متري از سطح دريا،
ايستگاه سوم بعد از بخش پروانه در طول و عرض
جغرافیايی  503302و  3354515متر و در ارتفاع 2456
متر از سطح دريا ،ايستگاه چهارم نزديک به روستاي زيار
در طول و عرض جغرافیايی  638330و  3356533متر و
در ارتفاع  2320متر از سطح دريا ،و ايستگاه پنجم در
محل پیوستن رودخانه به رود هراز در طول و عرض
جغرافیايی  637278و  3355134متر و در ارتفاع 2230
متر از سطح دريا واقع هستند .
ايستگاههاي  4و  6داراي کاربري کشاورزي هستند .براي
نمونه برداري از ظرفهاي  4لیتري از جنس پلی اتیلن که
به مدت يک شبانه روز اسید کلريدريک رقیق در آنها
ريخته شده بود ،استفاده گرديد .قبل از نمونه برداري
ظروف با آب مقطر شسته و در موقع نمونه برداري نیز با
نمونه مورد نظر شسته شد  .کمیت هاي دما،pH ،EC ،با
استفاده از دستگاه مولتی پارامتر هک ( )Hack Co.در
محل نمونه برداري مورد اندازه گیري قرار گرفتند .ساير
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 4116درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار داده شده و در
نهايت با استفاده از میکروسکوپ تعدا د و فراوانی آنها
شد(.)3
تعیین

در نمونه ها تعیین شد .وبراي تعیین کلیفرم مدفوعی
( ، )FCتعداد کلیفرم ها در آب به روش اندازه گیري 7
ساعته مورد شمارش قرار گرفتند .محیط کشت آماده و
پس از تنظیم دما و  ، pHبراي مدت  7ساعت در دماي

شکل ( :)2نقشه ی موقعیت ایستگاه های مورد اندازه گیری در مسیر رودخانه السم

درصدي داراي نوسانات زيادي در اين ماه بوده است .میزان
کل جامدات معلق و کل جامدات محلول نیز به ترتیب با
میانگین هاي  78/3و  65/8میلیگرم بر لیتر داراي نوسانات
زيادي در طی مسیر رودخانه بوده اند .کدورت آب با
میانگین  0/284NTUو ضريب تغییرات  40درصدي نیز
تغییرات بااليی داشته است.مقدار اکسیژن محلول نیز با
میانگین  4/03میلیگرم بر لیتر داراي بیشینه  3/1و کمینه
 6/5میلیگرم بر لیتر در شهريورماه بوده است .اکسیژن
خواهی بیولوژيک نیز باکمینه  0/1و بیشینه  1/75میلیگرم
بر لیتر تغییرات بسیار زيادي داشته و به طور متوسط
 1/134میلیگرم بر لیتر اندازه گیري شد .میزان يون نیترات
موجود در آب در شهريورماه در حدود  1/34میلیگرم بر
لیتر اندازه گیري شد که کمترين میزان آن  1/6و بیشترين
میزان آن  2/2میلیگرم بر لیتر بود .میزان يون فسفات نیز با
تغییرات زياد در حدود  0/044میلیگرم بر لیتر بوده که
کمینه و بیشینه آن به ترتیب  0/016و  0/052میلیگرم بر
بود.
لیتر

 -3نتایج
نتايج آماره هاي توصیفی اندازه گیري هاي انجام شده در
رودخانه السم در شهريورماه در جدول( )1ارائه شده است.
اين داده ها نشان می دهد که دماي آب به طور میانگین در
شهريورماه  14/7درجه سانتیگراد بوده که کمینه آن 13
درجه و بیشینه آن  15/8درجه سانتیگراد می باشد .اين
پارامتر با ضريب تغییرات کمتر از  10درصد بیانگر تغییرات
کم دما در طی رودخانه است .مقدار  pHنیز در حالت
عادي قرار داشته و در شهريورماه در حدود  7/334بوده و
با ضريب تغییرات  2/23درصدي داراي حداقل  7/74و
حداکثر  8/23بوده است .اما میزان  ECدر شهريورماه با
مقدار  373/3میکروموس بر سانتیمتر با ضريب تغییرات
 23درصد و دامنه  218تا  456میکروموس تغییرات
مشخصی را در طی اندازه گیري ها نشان داده است .مقدار
کل جامدات موجود در آب در شهريورماه  136/7میلیگرم
بر لیتر اندازه گیري شد که حداقل آن  43و حداکثر آن
 133اندازه گیري شد که با توجه به ضريب تغییرات 40
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جدول ( )1آماره های توصیفی آالینده ها در رودخانه السم در شهریورماه
پارامتر

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

ضریب تغییرات

دما ()˚C

14/70

13/0

15/80

1/254

8/633

pH

7/334

7/740

8/230

0/177

2/230

)EC (µm/cm
کل جامدات )(mg/l

373/30

218/0

456/0

85/602

23/136

136/70

43/0

133/0

64/304

40/018

کل جامدات معلق )(mg/l

78/30

36/0

112/0

24/528

31/214

کل جامدات محلول )(mg/l

65/80

8/0

83/0

31/860

65/073

کدورت ()NTU

0/284

0/080

0/430

0/114

40/267

اکسیژن محلول )(mg/l

4/030

3/10

6/50

0/872

21/323

اکسیژن خواهی بیولوژيکی 6
روزه )(mg/l

1/134

0/10

1/750

0/632

43/688

نیترات )(mg/l

1/337

1/60

2/20

0/203

10/776

فسفات )(mg/l

0/044

0/016

0/052

0/015

35/240

کلیفرم مدفوعی (فراوانی در
 100میلی لیتر آب)

130/80

38/0

177/0

60/330

38/383

قابل توجه  38درصدي به طور میانگین  34/8میلیگرم بر
لیتر اندازه گیري شد .میزان کدورت آب رودخانه السم در
طی مسیر به طور میانگین  0/257NTUبود که کمینه
 0/2و بیشینه  0/32اندازه گیري شد .اکسیژن محلول نیز
 4/81میلیگرم بر لیتر اندازه گیري شد که داراي دامنه
تغییرات  2میلی گرمی بود .میزان  BOD5در آذرماه نیز
 0/383میلیگرم بر لیتر اندازه گیري شد که کمینه آن
 0/05و بیشینه آن  1/42میلیگرم بر لیتر بوده و داراي
تغییرات قابل توجه  60درصدي بود .يون نیترات موجود
در آب در آذرماه  1/28میلیگرم بر لیتر بود که داراي
دامنه  0/66میلی گرمی بود .يون فسفات آب به طور
میانگین  0/03میلیگرم بر لیتر بود که از  0/012تا 0/043
با ضريب تغییرات قابل توجه  33درصدي متغیر بود .در
نهايت فراوانی کلیفرم مدفوعی در حدود  88/2اندازه
گیري شد که داراي تغییرات قابل توجه  43درصدي بود.

فراوانی کلیفرم مدفوعی در آب در شهريورماه به طور
میانگین  130/8در هر  100میلی لیتر آب بوده که کمینه
و بیشینه آن به ترتیب  38و  177اندازه گیري شد.
جدول ( )2نیز نشان می دهد ،در آذرماه میزان دماي آب
رودخانه به طور میانگین  6/7درجه سانتیگراد بوده و
تغییرات آن از  6/2تا  5/2مشاهده شد .مقدار  pHنیز در
اين ماه  8/07اندازه گیري شد که داراي تغییرات  0/4بود.
میزان  ECآب نیز با میانگین  272/3میکروموس داراي
تغییرات مشخصی بوده و دامنه تغییرات آن از  185تا
 324میکروموس بود .مقدار کل جامدات آب در حدود
 151میلیگرم بر لیتر به طور میانگین بوده که کمینه آن
 100و حداکثر آن  200میلیگرم بر لیتر مشاهده شد.
مقدار کل جامدات معلق در آذرماه با میانگین 125/5
میلیگرم بر لیتر اندازه گیري شد.کمینه میزان جامدات
معلق  87و بیشینه آن  166میلیگرم بر لیتر با تغییرات
 18درصدي مشاهده شد .جامدات محلول نیز با تغییرات

جدول ( )2آماره های توصیفی آالینده ها در رودخانه السم در

آذرماه

پارامتر

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

ضریب تغییرات

دما ()˚C
pH

6/730

6/20

5/20

0/363

5/163

8/070

7/30

8/30

0/142

1/765

)EC (µm/cm

272/30

185/0

324/0

45/452

17/053

کل جامدات )(mg/l

151/40

100/0

200/0

36/146

21/776

کل جامدات معلق )(mg/l

125/50

87/0

166/0

22/636

17/80

کل جامدات محلول )(mg/l

34/80

11/0

48/0

13/231

38/021

کدورت ()NTU

0/257

0/20

0/320

0/043

15/030

اکسیژن محلول )(mg/l

4/810

4/20

5/20

0/713

14/813

اکسیژن خواهی بیولوژيکی  6روزه

0/383

0/050

1/420

0/433

60/804
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1/275

0/370

1/620

0/166

12/142

فسفات )(mg/l

0/030

0/012

0/043

0/012

38/663

کلیفرم مدفوعی (فراوانی در
 100میلی لیتر آب)

88/20

26/0

136/0

37/373

43/050

مشاهده شد .کمینه میزان اکسیژن محلول نیز از نظر آماري در
دو ايستگاه  4و  6مشاهده شد که از نظر آماري اختالف معنی
داري نداشتند( شکل .)8اندازه گیري هاي اکسیژن خواهی
بیولوژيک نیز نشان می دهد که میزان اکسیژن خواهی در
ايستگاه اول بسیار کم و در ايستگاه دوم دچار افزايش قابل توجه
و معنی داري می شود و اين میزان از نظر آماري در سه ايستگاه
 3 ،2و  4يکسان و با يک افزايش معنی دار در ايستگاه  6به
بیشینه خود می رسد شکل ( .)3بر خالف کمیت هاي اندازه
گیري شده میزان يون نیترات محلول در آب نشان می دهد که
اين فاکتور دستخوش تغییرات يکنواختی نشده است .مقدار
نیترات در ايستگاه اول متوسط بوده و در ايستگاه  2و  3افت
معنی داري پیدا می کند .اما دوباره در ايستگاه  4و  6افزايش
يافته و به بیشینه خود می رسد شکل ( .)10میزان يون فسفات
موجود در آب رودخانه السم نیز همانند ديگر کمیت ها روندي
افزايشی در مسیر رودخانه داشته است .کمترين میزان يون
فسفات در ايستگاه اول مشاهده شد که در ايستگاه دوم و سوم
افزايش معنی داري پیدا کرد ،اما در ايستگاه چهارم افزايش قابل
مالحظه نب وده و در ايستگاه پنجم با افزايش کامالً معنی دار به
حداکثر رسید شکل ( .)11کلیفرم مدفوعی نیز در مسیر رودخانه
افزايش معنی داري داشته است اما اين افزايش در دو مرحله
معنی دار بوده و ايستگاه هاي  2و  ،3و  4و  6از نظر آماري با
يکديگر يکسان هستند شکل (.)12

-4تغییرات شاخص های کیفی شیمیایی در امتداد
رودخانه
بررسی میزان تغییرات آالينده ها و خصوصیات فیزيکو شیمیايی
آب بیانگر آن است که در طی مسیر رودخانه افزايش معنی
داري در دماي رودخانه رخ می دهد .اما بیشتر ايستگاه ها داراي
دماي نزديک به هم و غیر معنی دار هستند .به طوري که
ايستگاه هاي اول تا سوم که در گروه  cقرار دارند از نظر آماري
با هم يکسان هستند و ديگر ايستگاه هايی که داراي حروف
يکسان هستند نیز به همین صورت شکل ( .)3میزان تغییرات
 pHدر طی مسیر رودخانه نیز حاکی از آن بود که تقريباً به
فاصله هر دو ايستگاه اين پارامتر دستخوش کاهش معنی داري
می شود که کمترين مقدار  pHدر دو ايستگاه آخر با میانگین
 7/85و بیشترين مقدار  pHدر ايستگاه اول با میانگین 8/26
مشاهده شد شکل ( .)4میزان  ECنیز در طی مسیر رودخانه
دستخوش افزايش معنی دار و قابل توجهی شد .کمترين میزان
 ECدر ايستگاه اول مشاهده شد و پس از آن سه ايستگاه 3 ،2
و  4قرار دارند .ايستگاه آخر نیز با میانگینی نزديک به ايستگاه
چهارم داراي حداکثر  ECبود شکل( .)6مقدار کل جامدات نیز
در طی مسیر رودخانه دستخوش افزايش معنی داري شده است.
کمینه میزان ذرات معلق در ايستگاه اول مشاهده شد و پس از
آن ايستگاه دوم و سپس ايستگاه سوم و چهارم که داراي اختالف
غیر معنی داري بودند قرار داشت .بیشینه غلظت جامدات نیز در
ايستگاه آخر مشاهده شد .مقدار کل جامدات معلق نیز روندي
مشابه با مجموع جامدات داشتند و در طی مسیر رودخانه
دستخوش افزايش کامالً معنی داري شدند .که بیشترين افزايش
در ايستگاه دوم و پنجم مشاهد می شود .در مورد کل جامدات
محلول نیز بیشترين افزايش در رودخانه در دو ايستگاه رخ داده
است (ايستگاه دوم و سوم) و سه ايستگاه انتهايی از نظر آماري
داراي غلظت يکسانی از نظر کل جامدات محلول دارند شکل (.)5
نتايج اندازه گیري میزان کدورت نیز حاکی از آن است که در
طی رودخانه تغییرات معنی دار بسیار کمی در اين کمیت رخ
داده است .تنها افزايش اندازه گیري شده در ايستگاه دوم معنی
دار بوده و تمامی ايستگاه ها به جز ايستگاه اول داراي شدت
يکسانی از نظر آماري هستند شکل ( .)7مقدار اکسیژن محلول
اندازه گیري شده در ايستگاه ها نیز حاکی از آن است که اين
عامل روندي کاهشی داشته و بیشترين میزان آن در ايستگاه اول

شکل ( )3تغییرات دماي آب در رودخانه السم
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شکل ( )8تغییرات اکسیژن محلول آب در رودخانه السم

شکل( )4تغییرات  pHآب در رودخانه السم

شکل(  )9تغییرات  BOD5آب در رودخانه السم

شکل( )5تغییرات  ECآب در رودخانه السم

شکل(  )11تغییرات یون نیترات در رودخانه السم

شکل ( )5تغییرات کل جامدات محلول آب در رودخانه السم

شکل(  )11تغییرات یون فسفات در رودخانه السم
شکل( )7تغییرات کدورت آب در رودخانه السم
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مقايسه کمیت ها با استانداردهاي جهانی نشان می دهد که
مقدار  pHدر تمامی ايستگاه ها در طی دو فصل در دامنه
استاندارد قرار دارد .همچنین مقدار ،ECکل جامدات ،کل
جامدات معلق ،کل جامدات محلول ،و کدورت در وضعیت
مطلوبی قرار دارند .اما مقداراکسیژن محلول آب از نظر استاندارد
رودخانه بخصوص در شهريور ماه در شرايط نامطلوبی قرار داشته
و با حرکت در امتداد رودخانه کمتر از میزان کمینه استاندارد
می شود .اما اکسیژن خواهی بیولوژيک ،يونهاي نیترات و فسفات
در شرايط مطلوبی هم از نظر آشامیدن و هم از نظر استاندارد
رودخانه قرار دارد .میزان کلیفرم از نظر استاندارد رودخانه در
شرايط مطلوبی بوده اما جهت مصارف شرب نیاز به تصفیه دارد.

شکل ( )12تغییرات کلیفرم مدفوعی در رودخانه السم

مقایسه نتایج حاصل با استانداردها
جدول  4میانگین کمیت هاي فیزيکوشیمیايی اندازه گیري شده
در پنج ايستگاه در رودخانه السم به همراه استانداردهاي جهانی
 WHOبراي آب آشامیدنی و رودخانه را نشان می دهد .نتايج

جدول ( )4مقادير اندازه گیري شده پارامترها و مقايسه آنها با استانداردهاي جهانی ()WHO
ایستگاه
کمیت
دما (˚)C
pH
)EC (µm/cm
کل جامدات ()mg/L
کل جامدات معلق ()mg/L
کل جامدات محلول ()mg/L
کدورت ()NTU
اکسیژن محلول ()mg/L
اکسیژن خواهی
بیولوژيکی  6روزه (()mg/L
نیترات ()mg/L
فسفات ()mg/L
کلیفرم مدفوعی
(فراوانی در  100میلی لیتر
آب)

ماه

1

2

3

4

6

13/1

13/86

14/66

15/26

16/76

6/4

6/4

6/76

5/16

6/36

شهريور

8/22

7/38

7/34

7/8

7/76

آذر

8/28

8/14

8/04

7/32

7/38

220/6

373/6

335/6

418

451

132

270/6

281

235/6

321/6

60

108/6

168

156

137

آذر

103

162

173/6

173/6

133

شهريور

38/6

75/6

30

80/6

103

31

118/6

135

134

163/6

11/6

32

58

84/6

88

آذر

12

33/6

37/6

46/6

46/6

شهريور

0/1

0/26

0/33

0/32

0/43

0/21

0/3

0/26

0/28

0/3

6/4

4/66

3/36

3/3

3/26

آذر

5/06

4/36

4/4

4/36

4/3

شهريور

0/11

1/42

1/44

1/3

1/71

آذر

0/07

1/16

1/04

1/3

1/37

شهريور

1/56

1/87

1/31

2/08

2/18

آذر

1/03

1/26

1/25

1/35

1/44

شهريور

0/02

0/04

0/06

0/06

0/05

آذر

0/01

0/02

0/03

0/04

0/06

شهريور
آذر

شهريور
آذر
شهريور

آذر
شهريور

آذر
شهريور

استاندارد

استاندارد

آشامیدنی

رودخانه

-

-

8/6-5/6

8/6-5/6

600

2000

1000

2000

600

1000

600

1000

6

60

-

<6

10

16

10

60

0/1

1

0/0
شهريور

40

140

73

131/6

170

172

2000
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فسفات و کلیفرم مدفوعی دارد و همچنین همبستگی منفی و
معنی داري با اکسیژن محلول دارد .به جز متغیر  ،pHساير
متغیرها نیز با اکسیژن محلول همبستگی منفی دارند .کمترين
همبستگی در مورد متغیر کل جامدات معلق مشاهده شد که
تنها با دو متغیر کدورت و اکسیژن خواهی بیولوژيک همبستگی

همبستگی بین آالینده ها
نتايج آزمون همبستگی بین متغیرهاي اندازه گیري شده نشان
می دهد که همبستگی بااليی بین متغیرها وجود دارد (جدو.)6
بر اساس اين نتايج میزان  pHهمبستگی منفی و معنی داري با
تمامی کمیت ها به جز کل جامدات معلق دارد .همچنین اين
متغیر همبستگی مثبتی با اکسیژن محلول دارد .میزان  ECنیز
همبستگی مثبت و معنی داري با کل جامدات ،کل جامدات
محلول ،کدورت ،اکسیژن خواهی بیولوژيکی  6روزه ،يون نیترات،

مثبت و معنی داري در سطح  6درصد

داشت.

جدول ( )6نتايج همبستگی پیرسون بین متغیرهاي اندازه گیري شده (معنی داري در سطح ** 1:درصد و * 6 :درصد)

pH

EC

EC

**-0/31

**1/00

TS

**-0/57

*0/66

1/00

TSS

-0/22

0/06

**0/83

1/00

TDS

**-0/30

**0/31

**0/70

0/13

1/00

-0/77** Turbidity

**0/73

**0/83

*0/43

**0/84

**0/32

**-0/30

**-0/33** -0/24 -0/70

DO

**

**

TS

**

*

-0/83

0/86

NO2

**-0/70

**0/86

0/14

PO4

**-0/32

**0/34

**0/58

0/23

Coliform

**-0/33

**0/36

**0/54

0/21

BOD5

0/78

TSS

TDS

**

Turbidity

DO

NO3_ BOD5

PO 34

1/00
**-0/75
**

1/00
**

0/47

0/78

0/83

-0/83

1/00

-0/33

**0/74

*0/46

**-0/72

*0/63

1/00

**0/31

**0/82

**-0/32

**0/86

**0/74

1/00

**0/87

**0/80

**-0/31

**0/83

**0/74

**0/33

افزايش غلظت آالينده ها در آب رودخانه می شود ][10و
].[11
در آذرما ه میزان دماي آب به طور کامالً معنی داري کمتر از
شهريور ماه بوده و اين اختالف  3درجه اي در دماي آب براي
فعالیت باکتريها و جانداران زياد بوده و موجب افزايش فعالیت
آنها و در نتیجه افزايش غلظت آالينده ها در آب می شود
][12و ] [13و ] .[14در شهريورماه میزان ورود پسابهاي
شهري ،روستايی و کشاورزي به رودخانه بیشتر از آذرماه بوده
زيرا در اين زمان به دلیل تجمع سموم و آفت کشها و کودها در
خاک مزارع و همچنین آبیاري سطحی مزارع و باغات در اين
منطقه ،اين مواد آالينده از خاک آبشويی شده و به دلیل
مجاورت با رودخانه ،مستقیماً وارد رودخانه السم می شوند
][16و ].[15

در اين پژوهش تغییرات  12کمیت کیفی آب در رودخانه السم
مورد ارزيابی قرار گرفت .اين کمیت ها مهمترين کمیت هاي
تعیین کننده کیفیت شیمیايی آب و وضعیت کیفی آب اين
رودخانه چه از نظر شرب و چه از نظر زيست محیطی هستند .
نتايج نشان می دهد که در مجموع کیفیت آب رودخانه در
تابستان پايین تر از پايیز بود .گرچه میزان ذرات معلق کل در
آذرماه بیشتر از شهريورماه بود که دلیل اين امر را می توان
بارندگی بیشتر در اين فصل و در نتیجه افزايش بار رسوب
رودخانه دانست .در مجموع دلیل اصلی باال بودن کیفیت آب در
آذرماه نسبت به شهريور ماه می تواند تابع سه عامل اصلی زير
باشد:
در آذرماه دبی رودخانه به طور قابل مالحظه اي بیشتر از
شهريورماه است و همچنین کمترين میزان بارندگی در شهريور
ماه در اين منطقه مشاهده شده است که همین امر باعث
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داشتند .تغییرات میزان جامدات کل نیز روندي طبیعی داشت و
روندي افزايشی را در طی رودخانه نشان داد که عمده افزايش
در ابتدا و انتهاي رودخانه به دلیل افزايش جامدات معلق بوده و
در ابتدا و میانه مسیر عمدتاً جامدات محلول افزايش پیدا کرد
که اين امر حاکی از منابع آالينده بیشتر در ابتداي رودخانه
بود].[23
کدورت آب يکی از شاخص هاي مهم در تعیین منابع آلودگی
می باشد .در اين بررسی تغییرات کدورت تنها در ايستگاه دوم و
پنجم مشاهده شد که حاکی از سهم اصلی منابع انسانی در
تعیین اين پارامتر است .گرچه افزايش مشاهده شده در ايستگاه
پنجم معنی دار نشد .چنین تغییراتی در اکسیژن محلول آب
نیز مشاهده شد که بیشترين کاهش در ايستگاه اول و به طور
کامالً معنی دار رخ داد ه است .اکسیژن خواهی بیولوژيکی يک
روزه نیز افزايش بسیار قابل توجهی را در ايستگاه دوم نشان
داد .در مجموع اين تغییرات نشان می دهد که در حد فاصل
ايستگاه اول و دوم کودهاي شیمیايی کشاورزي وارد جريان
رودخانه شده و موجب افزايش فعالیتهاي زيستی و کاهش
کیفیت بیولوژيکی آب شده است ] [24اما نکته قابل توجه در
اين بین اين است که در مسیر رودخانه يون نیترات در ايستگاه
دوم کاهش نشان داده است اما يون فسفات افزايشی هماهنگ
با متغیرهاي مذکور داشته .بنابراين عامل عمده کاهش کیفیت
آب در اين بخش می تواند ورود میزان قابل توجه فسفات است.
عالوه بر فسفات  ،ورود کلیفرم مدفوعی نیز از عوامل کاهش
کیفیت آب در اين بخش از رودخانه است که می تواند ناشی از
فعالیت هاي دامداري و ماهی پروري در بخش هاي بااليی
رودخانه باشد .افزايش کلیفرم در ايستگاه چهارم نیز ناشی از
استخرهاي پرورش ماهی در اين بخش از رودخانه بود .بنابراين
در مجموع آلوده ترين ايستگاه ايستگاه پنجم به شمار میرود اما
آلودگی در ايستگاه دوم نیز مشاهده شده است.
در نهايت از مقايسه کمیت هاي اندازه گیري شده با مقادير
استاندارد جهانی ] WHO [26می توان اظهار داشت که تنها
میزان کلیفرم مدفوعی موجود در آب رودخانه از حد آشامیدن
باالتر بوده اما از نظر استاندارد هاي محیطی در شرايط مناسبی
قرار دارد .برخالف اين ،میزان اکسیژن محلول در آب رودخانه
در هر دو فصل به طور قابل توجهی کمتر از مقدار استاندارد
رودخانه بوده که همین امر حاکی از پايین بودن اکسیژن در
دسترس موجودات در اين رودخانه ،بويژه در فصل تابستان می
باشد .بنابراين وضعیت کیفی آب اين رودخانه از نظر شرب با
انجام تصفیه کلیفرم در حالت مطلوبی بوده و از نظر شاخص
هاي رودخانه اي نیز در وضعیت خوبی قرار دارد.

بنابراين وجود عوامل طبیعی و انسانی به طور همزمان در اين
فصل موجب تشديد آلودگی آب در اين زمان از سال می شود.
چنینن نتايجی توسط محققین ديگر که روي رودخانه هايی از
جمله جاجرود( ،)16هراز ( ،)17قشالق ( ،)18گرگر( ،)13زرين
گل ()20و سفید رود ( )21تحقیق کرده اند بدست آمده است.
بنابراين افزايش آالينده ها در فصول کم آبی در رودخانه ها
امري اجتناب ناپذير به نظر رسیده و پژوهش حاضر نیز گواهی
بر اين موضوع است.
البته تحقیقاتی نیز نشان می دهند که فصل پايیز بیشترين
آلودگی در رودخانه ها مشاهده شده است ] [15که دلیل اين
امر را آبشويی بیشتر آالينده ها در اين فصل نسبت به فصول
ديگر دانسته اند .اين محققین اظهار داشتند که آبشويی آالينده
ها در اين فصل که در طی دو فصل بهار و بويژه تابستان توسط
فعالیت هاي مختلف انسانی انجام گرفته موجب اين آلودگی
شده است و بهترين کیفیت آب در فصل بهار مشاهده شده
است .در پژوهش حاضر گرچه فصول ديگر مورد ارزيابی قرار
نگرفت ،اما از آنجايی که چنین روند تغییراتی در عمده رودخانه
هاي کشور مشاهده می شود بايد انتظار داشت که کیفیت آب
رودخانه السم در اواخر فصل زمستان نسبت به فصل پايیز از
کیفیت باالتري برخوردار باشد .دلیل اين امر نیز آبشويی عمده
آالينده ها در فصل پايیز و همچنین عدم استفاده از کودها و
سموم در فصول پايیز و زمستان می باشد.
از نظر سطح آلودگی ،رودخانه السم در مقايسه با رودخانه هاي
ديگر کشور که تا کنون مورد بررسی قرار گرفته اند نسبت به
رودخانه گرگر ،جاجرود ،هراز ،کرج ،قشالق و سفید رود در
وضعیت مطلوب تري قرار دارد زيرا میزان حضور منابع آالينده
انسانی در امتداد مسیر اين رودخانه بسیار کمتر از ديگر
رودخانه ها است.
از نظر شدت آلودگی در هر ايستگاه روند تغییرات آالينده ها
افزايشی ب وده است .از نظر دما افزايش دماي تقريباً معنی داري
در طی مسیر رودخانه ديده شد اما در ايستگاه انتهايی کاهش
يک درجه اي در آب در آذر ماه مشاهده شده که اين امر می
تواند به دلیل افزايش تالطم رودخانه در انتهاي مسیر باشد.
میزان  pHدر مسیر رودخانه روندي کاهشی داشت که علت
آن می تواند ورود آالينده هاي انسانی اسیدي به مسیر رودخانه
باشد .تغییرات  pHمی تواند به دلیل کودهاي نیتراته و
پسابهاي روستايی که در طی مسیر وارد رودخانه می شوند،
باشد ] .[22میزان  ECنیز در طی رودخانه روندي افزايشی
داشته اما اين تغییرات در اواسط مسیر کمتر بوده که به دلیل
وجود منابع انسانی کمتر در اين بخش بود .بر اساس نقشه
کاربري اراضی عمده زمینهاي کشاورزي و باغات در ابتداي
رودخانه و مناطق روستايی در انتهاي مسیر رودخانه قرار
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