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چکیذه
رٍدخاًِّا یىی اس هْوتزیي هٌاتغ آب سطحی هیتاضٌذ وِ پایص ٍ وٌتزل هستوز ویفی آب رٍدخاًِّا اس
اتشارّای اصلی هذیزیت ٍ حفاظت اس ایي هٌاتغ ارسضوٌذ هحسَب هیضَدّ .ذف اس ایي هطالؼِ تزرسی
پاراهتزّای  TDS ٍ EC ،pHدر آب رٍدخاًِ لزُ سَ وزهاًطاُ تز اساس رًٍذ تغییزات هىاًی ٍ سهاًی آىّا
تزرسی ٍ دالیل آى تجشیِ ٍ تحلیل گزدیذ .دادُّای هَرد ًیاس اس ساسهاى آب هٌطمِای غزب استاى وزهاًطاُ
طی سالْای  1389-1388تْیِ گزدیذ ٍ ،تا استفادُ اس ًزم افشار  Excelهَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت.
ًتایج ایي تحمیك ًطاى داد وِ هیاًگیي تغییزات هىاًی  pHدر آب ایستگاُّا در هحذٍدُ 7/8 ٍ 7/6هی-
تاضٌذ .هیاًگیي تغییزات هىاًی  TDS ٍ ECتِ تزتیة تیطتزیي تا  481هیىزٍ سهیٌس در ایستگاُ ٍ 5
 337هیلی گزم تز لیتز در ایستگاُ  ٍ 3ووتزیي تا  369هیىزٍسهیٌس ٍ  236هیلی گزم تز لیتز در ایستگاُ
 1هیتاضٌذ .رًٍذ تغییزات سهاًی ًطاى داد وِ غلظت ٍ داهٌِی تغییزات پاراهتزّا در فصَل خطه تیطتزیي،
ٍ در فصَل هزطَب ونتزیي هیتاضٌذ .تٌاتزایي فؼالیتّای اًساًیًَ ،اساًات آب ٍ َّایی ،دهای آب تِ
تزتیة اس ػَاهل هؤثز تز ویفیت آب رٍدخاًِ لزسَُ هیتاضٌذ.
کلمات کلیذی :رٍدخاًِ لزُ سَ ،ویفیت آب ،تغییزات هىاًی ٍ سهاًی ،فؼالیتّای اًساًی
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مقذمه
رٍدخاًِّا اس هْوتزیي هٌاتغ آبّای سطحی ّستٌذ وِ ًمص هْوی در تأهیي آب هَرد ًیاس هصارف هاًٌذ
ضزب ،صٌؼت ٍ وطاٍرسی دارًذ .تسیاری اس تزًاهِریشیّای هٌاتغ آب در وطَرّا تزاساس پتاًسیل تالمَُ
هٌاتغ آب سطحی هیتاضذ .آگاّی اس ویفیت هٌاتغ آب یىی اس ًیاسهٌذیّای هْن در تزًاهِریشی ٍ تَسؼِ
هٌاتغ آب ٍ حفاظت ٍ وٌتزل آًْا هیتاضذ (Jabari and Nader, 2006; Sayadi et al., 2014; rezaie and

) .sayadi., 2014اهزٍسُ تزرسیّای ویفی آب داهٌِ گستزدُتزی پیذا وزدُ ٍ هسائل هزتَط تِ آلَدگی
آتْای سطحی ٍ سیزسهیٌی را ًیش ضاهل هیگزدد .در دِّّای اخیز افشایص جوؼیت ،گستزش صٌایغ ٍ تَلیذ
اًَاع آالیٌذُّا در هٌاطك ضْزی ،صٌؼتی ٍ وطاٍرسی ،آلَدگی رٍدخاًِّا را افشایص دادُ است (سارع گاریشی
ٍ ّوىاراى .)1391 ،.پایص ٍ هذیزیت ویفیت آب رٍدخاًِّا تِ ایي دلیل وِ تیطتز ٍ تطَر هستمین در
هؼزض اًَاع آالیٌذُّا ّستٌذ اّویت ٍیژُای دارد .هَضَع آلَدگی آب ًِ تٌْا در وطَرّای صٌؼتی تلىِ در
وطَرّای در حال تَسؼِ ًیش هطزح هیتاضذ .هطالؼات هختلفی وِ در سهیٌِ تزرسی ووی ٍ ویفی آب
رٍدخاًِّا در ایزاى اًجام ضذُ است.
صیادی ٍ ّوىاراى ( )2014تا تزرسی آب رٍدخاًِ لزُسَ تز اساس پارهتزّای ووی ویفی تا استفادُ اس
آًالیش چٌذ هتغیزُ تِ ایي ًتایج دست یافتٌذ ،وِ رٍاًابّای وطاٍرسی ٍ پساب فاضالبّای خاًگی ٍ صٌایغ
تاػث آلَدگی آب رٍدخاًِ لزُسَ هیضًَذ.
فؼال ( )1388تِ هٌظَر تزرسی خصَصیات فیشیىی ٍ ضیویایی رٍدخاًِ تْوٌطیز اس لثیل ول هَاد هؼلك،
دهاً ،یتزیت ،فسفاتّ ،ذایت الىتزیىی ،آهًَیان BOD ،Do ،pH ،الذام تِ اًذاسُگیزی هاّاًِ پاراهتزّای
هذوَر اس دٍ ػوك (سطح ٍ  2هتزی) در طَل آتاى  1383تا هْز ً 1384وَد .ایستگاُّای ًوًَِتزداری
ضاهل  4ایستگاُ در تْوٌطیز (یىی در اتتذا ،یىی در اًتْا ،یىی در چَئیثذُ ٍ دیگز تیي اتتذا ٍ چَئیثذُ) ٍ
یه ایستگاُ در واًال حفار تَد .طثك آًالیشّای آهاری اًجام ضذُ تِ ایي ًتیجِ رسیذ وِ هیشاى پاراهتزّا در
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سطح ٍ ػوك تفاٍت هؼٌاداری ًذارد ٍ ایي تذیي هؼٌی است وِ اساساً ایي سیستن یه سیستن واهالً هخلَط
در ّز هٌطمِ دارد وِ ػلت آى ضایذ اختالط هذام آب ٍ تالطن آى ٍ تَاسطِ اهَاج جشر ٍ هذی تاضذّ .ذف اس
ایي هطالؼِ تزرسی پاراهتزّای  TDS ٍ EC ،pHدر آب رٍدخاًِ لزُسَ وزهاًطاُ در طی سالّای ٍ 1388
 1389در پٌج تا ایستگاُ هَرد تزرسی تزاساس رًٍذ تغییزات هىاًی ٍ سهاًی آىّا تزرسی دالیل آى هَرد
تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتِ است.
منطقه مورد مطالعه
حَسُ آتخیش لزُسَ در هحذٍد ً 46˚ 22َ 12تا ً 47˚ 22َ 12طَل جغزافیایی ٍ ػزض جغزافیایی ً34˚ 55َ 10
تا ً 34˚ 19َ 10لزار گزفتِ است (ًمطِ  .)1اس ضوال تِ حَسُ آتخیش گاٍرٍد ،اس جٌَب تِ حَسُ آتخیش ارًٍذ ،اس
غزب تِ حَسُ آتخیش سهىاى ٍ اس ضزق تِ حَسُ آتخیش گاهاسیاب هحذٍد هیضَد .ایي حَسُ در ضْزستاى
وزهاًطاُ لزار گزفتِ است .رٍدخاًِّای حَسُ اس ارتفاػات تلٌذ ساگزس سزچطوِ گزفتِ ٍ سزاًجام تِ رٍدخاًِ
لزُسَ هٌتْی هیضًَذ ٍ اس هْوتزیي رٍدخاًِّای داخلی حَسُ لزُسَ ،راساٍر ٍ هزن هیتاضذٍ .سؼت حَسُ
هَرد هطالؼِ تزاتز  5370ویلَهتز هزتغ هیتاضذ .ضیة هتَسط رٍدخاًِ  ٍ 0/004طَل رٍدخاًِ حذٍداً 233
ویلَهتز ٍ ارتفاع هتَسط حَسُ  1268هتز هیتاضذ ).(Sayadi et al., 2014; Rezaie and Sayadi, 2014
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نقشه  .8موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه در رودخانه قره سو کرمانشاه

مواد و روشها
در ایي تزرسی ،آهار ٍ اطالػات ویفیت آب حَسُ رٍدخاًِ لزُ سَ ضاهل TDS ٍ pH ،EC :اًذاسُ گیزی ضذُ
در ایستگاّْای تیار ،سزآسیاب ،هزن ،خزس آتاد ٍ حسي آتاد اس ساسهاى آب هٌطمِ ای غزب استاى وزهاًطاُ
تْیِ گزدیذ .اس اطالػات آهاری ایستگاّْای هذوَر وِ تِ صَرت هاّیاًِ ًوًَِ تزداری ضذُاًذ ،طی سالْای
( )1388-1389تا استفادُ اس ًزم فشار  Excelهَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت.
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نتایج
تا تَجِ تِ ًتایج حاصل اس ایي هطالؼِ هطاّذُ ضذ وِ تغییزات سهاًی ٍ هىاًی هزتَط  pHتِ تزتیة در
ضىلّای  2 ٍ 1آٍردُ ضذُ است .وِ هیاًگیي  pHدر ایستگاُّا در هحذٍدُ  7/6-7/8اًذاسُگیزی ضذُ است.
وِ تیطتزیي هیشاى  pHدر فصل سهستاى هزتَط ایستگاُ دٍم ٍ ووتزیي هیشاى در فصل تاتستاى هزتَط
ایستگاُ سَم هیتاضذ .ضىلّای  4 ٍ 3وِ هزتَط تِ هیشاى تغییزات سهاًی ٍ هىاًی  ECهیتاضذ ،ووتزیي
همذار هیاًگیي هىاًی  ECدر ایستگاُ  1تا  369هیىزٍسهیٌس تز ساًتی هتز ٍ تیطتزیي همذار آى در ایستگاُ
 5تا  481هیىزٍسهیٌس تز ساًتی هتز هیتاضذ .تیطتزیي همذار تغییزات سهاًی  ECدر فصل تاتستاى در
ایستگاُ  ٍ 2ووتزیي همذار آى در فصل سهستاى در ایستگاُ اٍل هیتاضذّ ٍ .وچٌیي تغییزات سهاًی ٍ هىاًی
هزتَط تِ  TDSتِ تزتیة در ضىلّای ً 6 ٍ 5طاى دادُ ضذُ است .تیطتزیي همذار هىاًی  TDSدر ایستگاُ
سَم تا  337هیلی گزم تز لیتز ٍ ووتزیي همذار آى در ایستگاُ اٍل تا  236هیلی گزم تز لیتز هیتاضذ ٍ .تا
تَجِ تِ تغییزات هىاًی تیطتزیي همذار آى در فصل تاتستاى هزتَط تِ ایستگاُ دٍم ٍ ووتزیي آى در فصل
سهستاى هزتَط تِ ایستگاُ اٍل هیتاضذ.

شکل  .2نمودار تغییرات زمانی  pHدر طول رودخانه قرسوه
درایستگاه های مختلف
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شکل .8نمودار تغییرات مکانی  pHدر طول رودخانه قرسوه در
ایستگاه های مختلف
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شکل  .4نمودار تغییرات زمانی میسان  ECدر طول رودخانه

شکل  .8نمودار تغییرات مکانی میسان  ECدر ایستگاه های

قره سو در ایستگاه های مختلف

مختلف

شکل  .6نمودار تغییرات زمانی  TDSدر طول رودخانه قرسوه
در ایستگاههای مختلف

شکل  .5نمودار تغییرات مکانی  TDSدر طول رودخانه قرسوه در
ایستگاههای مختلف

بحث
هیاًگیي تغییزات  pHتیي فصلّای ًوًَِتزداری ًیش تِ صَرت ًاهٌظن تَد .وِ تیطتزیي تغییزات  pHدر
فصلّای خطه وِ تِ ػلت واّص ًشٍالت جَی ٍ واّص آب رٍدخاًِ تِ دلیل فؼالیتّای وطاٍرسی ٍ
افشایص گزها تاػث واّص  pHدر ایي فصل ّا ضذُ است .اها در فصل هزطَب تِ ػلت افشایص ًشٍالت جَی
ٍ تیطتز ضذى آب رٍدخاًِ ّا در ایي فصل ّا تاػث افشایص  pHضذُ استً .تایج تِ دست آهذُ تا ًتایج ارایِ
ضذُ در هطالؼات هٌیزالشهاى ٍ ّوىاراى( )2009هطاتمت دارد .ایطاى در هَرد تأثیز فصل ّای خطه تز
هیشاى  pHتِ ایي ًتیجِ دست یافتٌذ وِ در فصل ّای خطه تِ ػلت درجِ اضثاع پاییي ٍ حجن آب ووتز
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سطح  pHپاییي تز اس فصل ّای هزطَب است .اها ًتایج هطالؼِ حیٌذال ٍ ّوىاراى ( ،)2010همادیز ًسثتاً
ووی اس  pHدر طَل تاتستاى را ًطاى داد .هیاًگیي تغییزات  TDS ٍ ECتِ تزتیة است .وِ تیطتزیي همذار
تغییزات فصلی  TDS ٍ ECفصل تاتستاى ٍ پاییش است .وِ ووتزیي همذار آى هزتَط تِ فصَل سهستاى ٍ
تْار است .اس لحاظ تغییزات فصَل تیطتزیي همذار  TDS ٍ ECدر ایستگاّْای دٍ ٍ پٌج اس سِ تا ایستگاُ
دیگز تیطتز تَد .رٍدخاًِ لزسَُ وِ تار رسَتات آى رس ٍ سیلت هی تاضذً ،سثت تِ آتزاِّ ای وِ دارای تار
رسَتی هاسِ ٍ ریگ است  ،فؼال ٍ ًاپایذارتز است (یواًی ٍ ّوىاراى .)1390 ،تا تَجِ تِ ایي وِ رسَتات
رٍدخاًِ اس ًَع رس ٍ سیلت ٍ جٌس ًَع سٌگ تستز تیطتز اس ًَع دٍلَهیت آّه هی تاضذ  .در فصل
تاتستاى ٍ پاییش تا واّص هیشاى دتی آب ٍ واّص ًشٍالت جَی ٍ تغییزات سٌگ ّا ٍ خان حَضِ در ایي
فصَل تاػث افشایص هیشاى  TDS ،ECدر آب ایستگاُّا ضذُ استً .تایج تِ دست آهذُ تا هطالؼات همذم ٍ
ّوىاراى(ًَ ٍ ،)1392ری ّوىاراى ( ،)1390هطاتمت دارد ،آًْا در هَرد تأثیز فصل ّای خطه تز هیشاى
افشایص  TDS ،ECتِ ایي ًتایج دست یافتٌذ وِ در فصل ّای خطه تِ هٌطأ تغییزات سٌگ ّا ٍ خان
تطىیل دٌّذُ حَضِ ٍ فؼالیت ّای اًساًی ٍ واّص ووی هٌاتغ آب هی تاضذ .افشایص غلظت هَاد جاهذ
هحلَل در آب در ایستگاُ تِ ػلت هَاد تِ دست آهذُ اس رٍاًاب وطاٍرسی ،ضستِ ضذى آالیٌذُّا اس خان،
پسابّای سّىطی ٍ واّص ووی هٌاتغ آب هیتاضذ ).(Rezaei and Sayadi, 2014; Sayadi et al., 2014
نتیجهگیری
ًتیجِ اصلی ایي پژٍّص تؼییي رًٍذ هىاًی ٍ سهاًی پیطزفت آلَدگی آب رٍدخاًِ لزُ سَ وزهاًطاُ هیتاضذ.
رًٍذ هىاًی ٍ سهاًی ویفیت آب رٍدخاًِ ًطاى هیدّذ وِ تا تَجِ تِ فؼالیتّای اًساًی ٍ ًَساًات آب ٍ
َّایی تاػث تغییزات درویفیت آب رٍدخاًِ ضذُ است .تٌاتزایي آًچِ وِ تاػث واّص ویفیت آب رٍدخاًِ
لزُ سَ ضذُ است فؼالیت ّای اًساًی اس لثیل تزداضت آب رٍدخاًِ ،رٍاًاب ّای وطاٍرسی ٍ فاضالبّای
خاًگی تِ داخل رٍدخاًِ ٍ واّص ًشٍالت جَی در فصل خطه هیتاضذ.
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