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  چکیده
 زماني و مكاني تغييرات ارزيابي پژوهش اين هدف .است ضروري صنعتي و كشاورزي توسعه براي آب منابع كيفيت پايش
 بين برداري نمونه ايستگاه ۱۰ هدف اين به دنيرس براي .است رود زاينده رودخانه بستر رسوبات و آب در سنگين عناصر غلظت

 ماه دو هر ۱۳۹۱ ارديبهشت تا ۱۳۹۰ تيرماه از رسوب و آب مركب نمونه شش است. شده انتخاب شهر زرين و رود زاينده سد
 عناصر غلظت و عصاره در سنگين عناصر غلظت و گيري عصاره اسيد با تيمار از پس رسوب هاي نمونه شدند. برداشت يكبار

 مس، هاي غلظت حداكثر كه دهند مي نشان نتايج شدند. گيري اندازه اتمي جذب دستگاه كمك به رودخانه آب در محلول
 حالي در دارند وجود كله پل و اي ذخيره بند شهر، زرين چلوان، روستاي هاي ايستگاه رسوبات در ترتيب به سرب و روي كادميم،

 حداكثر زماني نظر از شد. مشاهده آذرماه در روي براي و ماه ارديبهشت در رسوبات سرب و مس كادميم، ميزان حداكثر كه
 و آهن  ذوب كارخانه رسد مي نظر به شدند. مشاهده آذرماه در مس و روي كادميم، براي و ماه دي در آب در محلول مس غلظت
 يبررس سنگين عناصر غلظت كه داد نشان پژوهش اين هستند. رودخانه حاشيه در سنگين اصرنع اصلي منابع كشاورزي مزارع
   بودند. آشاميدن براي مجاز آستانه از كمتر رودخانه آب در محلول شده
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  مقدمه
 به و است آب وجود به منوط انساني مختلف هاي فعاليت
 منابع مجاورت در غالب طور  هب ها تمدن نيز دليل همين

 سبب يكسو از مسئله اين .يافتند گسترش و رشد آبي
 منابع آلودگي بروز سبب ديگر سوي از و جوامع پيشرفت

 هاي بخش در پايدار توسعه به دستيابي براي د.شو مي آبي
 ويژه به توسعه، بر تأثيرگذار هاي مؤلفه تمامي مختلف

 به دباي است؛ توسعه اصلي هاي شاخص از كه آبي منابع
 به منابع اين كمي و كيفي پايش .ندشو يبررس دقيق  طور 

 كمك ها آن آالينده منابع ييشناسا و بهينه استفاده
   ).۱۳۸۸ همکاران، و ي(صمد  كند  يم
 يفلزها آبي، هاي اکوسيستم در ساز مشکل عوامل جمله از

 داشتن و بودن جذب  قابل غير دليل به که ندهست سنگين
 فعاليت بر پايين غلظت در يفيزيولوژيک سوء اثرات

 زاده، (وهاب هستند مهم اريبس انسان، جمله از جانداران
 تشکيل آب به ورود از پس سنگين فلزات ).۱۳۷۲

 مثال عنوان به دهند. مي يسم بسيار و يآل يها کمپلکس
 احياء از پس و شده وارد آب در يونيزه شکل به جيوه

 از تر يسم برابر ها صد که شود يم جيوه متيل به تبديل
 يسالمت يبرا يخطر يتنهاي به قلع يا و است يفلز جيوه
 سيانور با برابر يسميت قلع، يآل ترکيبات اما ستين انسان
  ).۱۳۸۳ (اوستان، دارند
 شوند يم تبادل مختلف يفازها بين همواره سنگين فلزات

 و تبادل اين يچگونگ مختلف يها محيط در البته که
 يا آالينده عنوان به رسوبات نيست. يکنواخت توزيع
 فلزات زيرا هستند رودخانه اکوسيستم در يآلودگ شاخص
 ها رودخانه بستر رسوبات د.هستن همراه جامد فاز با بيشتر
 ريتغي دستخوش آن يرو مستقر آب ستون از کمتر

 محسوب يآلودگ بالقوه منبع و ناقل عنوان به و شوند يم
 يمحيط شرايط تغيير با سنگين فلزات  زيرا كنند مي عمل
 نوع احيا، و اکسيداسيون پتانسيل آب، واکنش تغيير مانند

 فاز در ترکيبات غلظت يا و يآل يها کننده  کالت غلظت و
 توزيع و شده خارج رسوب حالت از توانند يم محلول
   ).۱۳۷۵ ،ي(سبزقباي آورند دست  هب سيستم در را يجديد
 ها رودخانه رسوب و آب سيستم در فلزات رسوب يا تحرک

 و اکسيداسيون شرايط محيط، واکنش مانند يعوامل با
 غلظت ها، ميکروارگانيسم فعاليت ،يآل مواد مقدار احيا،

 و آهن يها هيدروکسيد مقدار محلول، فاز در ترکيبات
 يکاتيون تبادل ظرفيت و يسطح خصوصيات منگنز،

 ذرات اندازه بخش در ).۲۰۰۵ رز، و (يانگ شود يم کنترل
 و کوارتز يها يکان با فلزات جذب ميکرون ۲ از تر کوچک
 کائولينايت، يرس يها يکان با ولي کمتر فلدسپار

 بيشتر بسيار پاراگونايت و موسکوايت موريلونايت، مونت
 يمختلف منابع از رسوبات در سنگين عناصر تمرکز است.
 و ها سنگ يهواديدگ ،يانسان منشأ با آالينده منابع مانند

 و اقبال (خوش شود يم تأمين فلزات يموضع شدن نهشته
   ).۱۳۹۰ همکاران،

 رودخانه آلودگي يبررس از پس )۱۹۸۳( همکاران و هوبا
 يها سنگ شديد فرسايش دليل به که كردند گزارش وسدر
 فرايند آب، در کلسيم آزاد يون زياد غلظت و آبخيز حوضه

 از ييک فلزات يبرخ و کلسيم کربنات رسوب و تشکيل
 همچنين است. رسوبات در فلزات تجمع ياصل عوامل
 يها هيدروکسيد كه داد نشان نيز يمتوال يگير عصاره
 تجمع منابع ترين مهم عنوان به ها کربنات و منگنز آهن،
 همکاران و ژائو اند. رودخانه رسوبات در سنگين فلزات
 و ها خرچنگ ها، يماه بافت در سنگين فلزات )۲۰۱۲(

 يانگتز رودخانه رسوبات) و يعمق آب ،يسطح (آب محيط
 در فلزات ميزان که شدند متوجه و کردند يبررس را

 طور به يماه سر و پوست و خرچنگ يپا يها بافت
 موجودات آن يزندگ محل يآلودگ با يدار يمعن

 تجمع ميزان که داد نشان ها آن نتايج دارد. يهمبستگ
 اين دارد. خرچنگ و يماه اندازه و بافت به يبستگ

 کم به زياد ترتيب به را سنگين فلزات ميزان گران پژوهش
 جانوران آب، عمق در کننده زيست جانوران رسوبات، در

 يسطح آب و يعمق آب ،يميان قسمت در کننده زيست
 يبررس به )۱۳۸۹( همکاران و يآخوند کردند. گزارش
 يبرا پرداختند. قمرود رودخانه در سنگين فلزات ميزان
 رودخانه اين مختلف ايستگاه شش از پژوهش اين انجام
 آب سرب و يرو کادميوم، فلزات .شد انجام يبردار نمونه
 در شده گيري اندازه عناصر غلظت شد. يگير اندازه

 اين شده تعيين غلظت مجاز حد از كمتر بسيار ها ايستگاه
 منبع قمرود رودخانه .بودند آشاميدني آب در ها آالينده
 كاربري و است خرداد۱۵ سد آب كننده تأمين اصلي
 جز به خانه،رود اين  حاشيه مناطق بيشتر در اراضي
 دامداري و كشاورزي مسير طول در كوچكي هاي بخش
 هاي آب به شده ذكر فلزات ورود اصلي منبع است.

 ذوب و پااليش صنايع شامل صنعتي هاي فعاليت سطحي،
 سرماي بود. سازي رنگ و نساجي الكتريكي، صنايع فلزي،
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 در ها يون حالليت كاهش و زمستان و پاييز فصل در هوا
 آب در ها يون غلظت كاهش يها ليدل از يكي تواند مي آب
 از ييک رود زاينده رودخانه .باشد سرد يها فصل در

 منبع که است ايران يمرکز فالت يها رودخانه ترين مهم
 از يهاي بخش صنعت و شرب ،يکشاورز آب مينأت

 اين عبور .است يبختيار و چهارمحال و اصفهان يها استان
 مزارع مجاورت باغات، و كشاورزي اراضي ميان از رودخانه
 فلزات تغليظ يا و ذوب جات كارخانه و ماهي پرورش

 اين لذا .است داده افزايش را رودخانه اين آلودگي پتانسيل
 اين رسوبات و آب آلودگي زماني پايش منظور به مطالعه

 مكاني تغييرات بررسي و سنگين عناصر برخي به رودخانه
  شد. انجام عناصر اين
 

  ها روش و مواد
  یررسب مورد منطقه
 از که است گاوخوني آبخيز حوضه اصلي رودخانه رود زاينده
 رودخانه طول گيرد. مي منشاء بختياري زردکوه هاي دامنه

 است. درصد ١٥ آن بستر متوسط شيب و کيلومتر ٤٠٥
 جنوب کيلومتري ١٢٠ حدود در سرانجام رودخانه اين

 رژيم ريزد. مي گاوخوني باتالق به اصفهان شهر شرقي
 طور  به و است يا مديترانه حوضه مرطوب بخش در بارش

  است. متمرکز زمستان و پاييز در ها بارش هعمد 
 ٤٥٠ رود زاينده آبخيز حوضه ساالنه بارندگي ميانگين

 است کيلومترمربع ٢٧١٠٠ حدود حوضه وسعت و متر ميلي
 طول از بخشي يبررس مورد منطقه ).١٣٨٨ ،ي(جوهر

 عرض با رود زاينده سد محل از رود زاينده رودخانه
 درجه ۵۰ طول و يشمال دقيقه ۴۴ و درجه ۳۲ يجغرافياي

 و درجه ۳۲ عرض با شهر زرين شهر تا يشرق دقيقه ۴۴ و
 و يشرق دقيقه ۲۱ و درجه ۵۱ طول و يشمال دقيقه ۲۳

  ).۱ (شکل است آن بر مشرف اراضي
  
  

  
  

  
 يبردار نمونه ایستگاه 10 محلی نام و شماره کشور، در یبررس مورد منطقه موقعیت -1 شکل

  
  یآزمایشگاه يها تجزیه و يبردار نمونه

 اراضي كاربري نوع به توجه با پژوهش اين انجام يبرا
 محل از رودخانه به دسترسي قابليت و رودخانه بر مشرف

 برداري نمونه ايستگاه ده شهر زرين تا رود زاينده سد
 در رسوب و آب از برداري نمونه ).١ (شكل شد مشخص
 ارديبهشت تا ۱۳۹۰ تيرماه از ساله يك زماني بازه يک

 شصت ترتيب بدين شدند. برداشت يکبار ماه دو هر ۱۳۹۱
 يمتر سانتي ۰-۱۰ از رسوب نمونه شصت و آب نمونه

 اساس بر يبردار نمونه شدند. آوري جمع رودخانه بستر
 .شد انجام )۱۹۷۸( آمريکا شناسي زمين سازمان توصيه

 يمتر يميل ٢ الک از و خشک هوا شده برداشت رسوبات
 از رسوبات سنگين فلزات استخراج يبرا شدند. داده عبور
 شد استفاده )١٩٨٢ (اسپوزيتو، اسيد با يگير عصاره روش

 عصاره در کادميوم و مس ،يرو سرب، فلزات غلظت و
 اتمي جذب دستگاه كمك به آب هاي نمونه و رسوبات

 SAS 9 افزار نرم با يآمار هاي يبررس شدند. گيري اندازه
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)Statistical Analysis System( يبرا و شدند انجام 
 )t )Student's t Test آزمون از ها ميانگين اختالف يبررس

 يکاربر نقشه شد. استفاده ۰۵/۰ و ۰۱/۰احتمال سطوح در
 محل تا رود زاينده سد از رودخانه حوزه محدوده ياراض

 ماهواره يها تصوير يچشم تفسير از استفاده با شهر نيزر
 دش تهيه ۲۰۱۲ سال در شده گرفته +ETM لندست
  ).۲ (شکل

  

  
  رودخانه بر مشرف یاراض يکاربر و یمطالعات منطقه در رود زاینده رودخانه مسیر -2 شکل

  
  بحث و نتایج
 يها يکاربر عمده دهد يم نشان ٢ شکل که طور همان

 يها رخنمون و مراتع از عبارتند رودخانه بر مشرف منطقه
 يمسکون مناطق و شاليزارها رودخانه حاشيه در .يسنگ

 در رودخانه بر مشرف مناطق از يوسيع بخش .هستند
 يصنعت و يمسکون مناطق شرق در و هستند باغات غرب

   هستند. رودخانه آب کيفيت بر بخش ثيرگذارترينأت
 در محلول سرب ميزان مكاني و زماني تغييرات ۳ شكل

 سرب هاي غلظت تفاوت دهند. مي نشان را رودخانه آب
 يدار يمعن مختلف هاي زمان و ها مکان در آب در محلول

 ۶۵/۳ ميانگين با ۱۰ شماره ايستگاه ).۲ (جدول است
 در دردا را آب در محلول سرب غلظت بيشترين ام يپ يپ

 با ۰۵/۰ سطح در يدار يمعن تفاوت مقدار اين حالي كه
 ديگر با غلظت تفاوت يول دنده يمن نشان ۹ ايستگاه
 در محلول سرب غلظت مقايسه است. دار معني ها ايستگاه

 غلظت کل ميانگين با يپايان يها ايستگاه در رودخانه آب
 يآلودگ به نقاط اين يباال پتانسيل دهنده نشان سرب

 بيشترين كه دهد مي نشان الف -۳ شكل .است سرب
 و ماه آبان در رودخانه آب در محلول سرب غلظت ميانگين

 کمترين همچنين است. داده رخ ام يپ يپ ۸۷/۱ ميزان به
 مربوط يمکان نظر از آب در محلول سرب غلظت ميانگين

 يزمان نظر از و رود زاينده سد در ۱ شماره ايستگاه به
  .است تيرماه به مربوط

 ام يپ يپ ۴۸/۱ رودخانه بستر رسوبات سرب کل ميانگين
 ۶۳/۲۰ ميانگين با کله پل محل در ۹ شماره ايستگاه .است

 ۳۶/۱۹ با شهر) (زرين ۱۰ شماره ايستگاه و سرب ام يپ يپ
 -۳ (شکل داشتند را سرب غلظت بيشترين سرب ام يپ يپ

 در رسوب و آب در را سرب غلظت تغييرات ۳ شکل ج).
 شناسي كاني آزمايش دهد. مي نشان مکان و زمان
 تأثير تا ندارد وجود رودخانه اطراف مناطق هاي سنگ

 آب آلودگي بر رودخانه حاشيه اراضي شناسي زمين ساختار
 در )۲۰۱۲( همكاران و وانگ كند. مشخص رسوب و

 در موجود سرب منبع چين در النسينگ رودخانه بررسي
  كردند. گزارش ها اتومبيل دود را اي رودخانه رسوبات
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  1391 اردیبهشت تا 1390 تیرماه از د) و (ج رودخانه رسوبات و ب) و (الف آب در محلول سرب غلظت یمکان و یزمان تغییرات -3 شکل

  دهند. مي نشان را ها غلظت دار معني تفاوت ها ستون روي نام غيرهم و دار معني تفاوت عدم نام هم انگليسي حروف
  

 ايستگاه محل در ترافيك و شهر وجود عدم به توجه با
 به كامل طور به توان نمي را آلودگي امكان ۹ شماره

 ايستگاه دو اين گرفتن قرار داد. نسبت ترافيك
 كارخانه جنوب در و شهر زرين شهر كنار در برداري نمونه
 دو اين از سرب گرفتن أمنش احتمال اصفهان آهن ذوب
 مشخص ديگر سوي از دهد. مي افزايش را آالينده منبع

 سبب رواناب با همراه منبع دو اين از رسوبات ورود نيست
 بستر در رسوب تعادل يا و است شده رودخانه آب آلودگي

 رسوبات در سرب غلظت افزايش سبب آلوده آب با رودخانه
 غلظت بين )>P ۰۱/۰( دار معني همبستگي است. شده

 بين تعادل وجود ،رسوب در موجود و آب در محلول سرب
  ).۱ (جدول دهد مي نشان را محيط دو اين در سرب
 مانند باران پر هاي ماه در كه دهد مي نشان ۳ شكل

 رسوب در و آب در محلول سرب غلظت نيز ارديبهشت
 حامل رسوبات ورود امكان موضوع اين است يافته افزايش

  دهد. مي نشان رواناب با همراه را رودخانه به سرب
  

 آب در محلول و رسوب در سنگین عناصر بین همبستگی -1 جدول
 Znw Pbw Cdw Cuw Zns Pbs Cds Cus 
Znw ۱        
Pbw  ns۱۸/۰ ۱       
Cdw *۳۳/۰ **۶۶/۰ ۱      
Cuw ns۱۷/۰ **۸۰/۰ **۶۹/۰ ۱     
Zns ns۱۵/۰- ns۱۱/۰- ns۳۲/۰- ns۱۳/۰- ۱    
Pbs ns۲۲/۰- **۳۷/۰ ns۲۴/۰ **۴۱/۰ *۲۹/۰ ۱   
Cds **۴۵/۰- *۳۲/۰ ns۱۹/۰ **۳۶/۰ ns۱۶/۰- ns۲۱/۰ ۱  
Cus ns۱۰/۰- *۲۳/۰ ns۲۲/۰ *۲۷/۰ **۴۸/۰ **۳۳/۰ ns۰۹/۰- ۱ 

  دار. يغيرمعن ns  ،٠٥/٠ سطح در يار يمعن * ،٠١/٠ سطح در يدار يمعن **
w آب، در موجود عناصر s رسوب در موجود عناصر.  
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 نواحي در آالينده اين منبع جستجوي در بايد بنابراين
 دار معني همبستگي باشيم. ١٠ و ٩ هاي ايستگاه به مشرف
 منبع وجود احتمال رسوبات در موجود روي و مس سرب،
 بايد کادميم و كند مي مشخص را آالينده سه اين مشترك

  ).١ (جدول باشد داشته يديگر منبع
 موجود عناصر از ييک ام يپ يپ ۲۴/۴ کل ميانگين با يرو
 واريانس تجزيه نتايج .شد يارزياب که بود رودخانه آب در

 در و ها زمان در را عنصر اين غلظت دار يمعن تفاوت
 ).۳ و ۲ (جدول دهد يم نشان برداري نمونه هاي مکان

 به ماه  آبان در آب در محلول يرو غلظت ميانگين بيشترين
 يها آب يبرا استاندارد حد از که بود ام يپ يپ ۲/۶ميزان
 )۱۳۸۸ ،ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه( ايران
 برداري نمونه هاي ايستگاه بين در .است کمتر بسيار

 ۹ ايستگاه به مربوط رودخانه آب در روي غلظت بيشترين
 تفاوت آماري نظر از بود. ام يپ يپ ۴۵/۴ ميزان به

 ۴ ،۳ تا ۱ هاي ايستگاه  آب در روي غلظت بين داري معني
 رسوبات در يرو کل ميانگين .نداشت وجود ۱۰تا ۹ و ۸ تا

 در يرو ميزان در يدار يمعن تفاوت بود. ام يپ يپ ۳۶/۳۴
 اين غلظت بيشترين ولي نشد مشاهده مختلف يها زمان
 کمترين و ام يپ يپ ۸۴/۳۵ برابر و ماه آبان به مربوط عنصر

  ).۴ (شکل بود ام يپ يپ ۱۴/۳۳ با تيرماه به مربوط آن
 شامل غالباً كه رودخانه اطراف اراضي كاربري به توجه با

 از روي نفوذ احتمال است كشاورزي مزارع و باغات
 عنصر كه آنجا از دارد. وجود رودخانه به اراضي گونه اين

 مصرفي يشيمياي يها کود در ريزمغذي يك عنوان به روي
 ساختماني جزء همچنين و دارد وجود مزارع و باغات
 است )Ziram( زيرام و )Zineb( زينب مانند يهاي کش آفت
 ييشو آب طريق از است ممكن )۲۰۱۲ همکاران، و (وانگ

  باشد. شده رودخانه وارد رواناب يا و

 
  آب در محلول سنگین عناصر واریانس تجزیه نتایج -2 جدول

  آزادي درجه  تغييرات
 مربعات ميانگين

 کادميوم  روي  مس  سرب
 ns ۰۶/۰ ۷۳/۳۹** ۳۱/۰** ۲۸/۱** ۵  زمان
 ۷۳/۲** ۳۹/۵** ۱/۲** ۶۸/۷** ۹ مکان
 ۱۷۲/۰ ۳۳/۱ ۰۵/۰ ۳۲/۰ ۴۵ خطا
  ۵۵/۰  ۲۰/۵  ۳۸/۰  ۵۲/۱  ۵۹  کل
F    **۵۸/۱۶  **۹۴/۲۸  **۲۶/۱۳  **۳۴/۱۰  

 ۶۸/۳۸ ۲۱/۲۷ ۸۱/۱۵ ۳۸/۳۸  تغييرات% ضريب
ns  ۰./۰۱  سطح در داري معني و دار معني تفاوت عدم مفهوم بهبه ترتيب  **و . 

  
 رسوب در سنگین عناصر واریانس تجزیه نتایج -3 جدول

  آزادي  درجه  تغييرات
 مربعات ميانگين

 کادميوم  روي  مس  سرب
 ns ۴۶/۶ ns۹۶/۹ **۰۳۵۴/۰ ۸۵۶/۱۷* ۵  زمان
 ns ۰۰۳/۰ ۱۹/۴۴** ۳۳/۹۳** ۴۶/۲۶** ۹ مکان
 ۰۰۲/۰ ۱۳۵/۱۵ ۲۵/۳  ۳۴۱/۵ ۴۵ خطا
  ۰۰۵/۰  ۱۳/۱۹  ۲۶/۱۷  ۶۲/۹  ۵۹  کل
F   **۳۸/۴  **۱۵/۱۹  *۱۱/۲  **۵۴/۷  

 ٥٩/٤٤ ٣٢/١١ ٦٨/١١ ٧٨/١٣   تغييرات% ضريب
ns ، * ۰۱/۰ و ۰۵/۰ سطوح در داري معني و دار معني تفاوت عدم مفهوم به ترتيب به ** و . 
 

هاي اوليه  كاربري اراضي در نزديكي ايستگاه تمشخصا
(منطقه شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختياري) 
باغات گردو، بادام، هلو و اراضي كشاورزي است كه استفاده 

ها معمول است.  ها در آن آفات و ريزمغذي  از سموم دفع
هاي  برخالف الگوي زماني، غلظت روي رسوبات در مكان

با هم  ۰۵/۰داري در سطح  هاي معني ي تفاوتبردار نمونه
داشتند. بيشترين غلظت روي در رسوبات مربوط به 
ايستگاه دوم يعني پشت سد تنظيمي رودخانه به ميزان 

ام بود. كاربري اراضي مشرف بر اين ايستگاه  پي پي ۳۵/۳۸
باغات ميوه است. کمترين غلظت روي در آب رودخانه 
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ام) بود  پي پي ۶۸/۲۹و برابر ( ۵مربوط به ايستگاه شماره 
ولي بعد از اين ايستگاه دوباره به سمت شرق افزايش 

  غلظت روي در رسوبات رودخانه را شاهد هستيم.
) منشاء اين فلز سنگين را در آب، ۲۰۱۱ژانگ و همکاران (

خاکستر، گرد و غبار و فاضالب کارخانه ذوب آهن گزارش 
هاي  در ايستگاهرود  كردند. در شرايط رودخانه زاينده

انتهايي ممكن است آلودگي ناشي از نشت فاضالب 

كارخانه ذوب آهن اصفهان و يا رسوبات حمل شده با 
  رود باشد.  رواناب به داخل زاينده
هاي  ) گزارش كرد كه غبار۱۳۹۲در اين رابطه نمازي (

آهن به شدت آلوده به عناصر   نواحي اطراف كارخانه ذوب
هاي داراي روي در  وجود كاني سنگين هستند. در مورد

اراضي مشرف به رودخانه در اين نواحي اطالعي در 
  دسترس نيست.

  

  
  1391 اردیبهشت تا 1390 تیرماه از د) و (ج رودخانه رسوبات و ب) و (الف آب در محلول يرو غلظت یمکان و یزمان تغییرات -4 شکل

  دهند. مي نشان را ها غلظت دار معني تفاوت ها ستون روي نام غيرهم و دار معني تفاوت عدم نام هم انگليسي حروف
  

 مانند رودخانه آب در کادميوم غلظت مكاني تغييرات روند
 در كادميوم غلظت كه ترتيب بدين بود سرب غلظت روند

 دو با را داري يمعن تفاوت آخر ايستگاه دو هاي آب  نمونه
 غلظت ميانگين  ).۵ (شكل دادند نشان آخر ايستگاه
 ۲۸/۲ برابر ۱۰ شماره ايستگاه هاي آب  نمونه در كادميوم

 بود. ام يپ يپ ۱۱/۲ برابر  ۹ شماره ايستگاه در و ام يپ يپ
 ۰۷/۱ برابر آب هاي نمونه کادميوم کل غلظت ميانگين

 غلظت بيشترين ماه آبان هاي آب  نمونه بود. ام يپ يپ
 غلظت نيکمتر داشتند ام يپ يپ ۲۲/۱ ميزان به را کادميوم
 در يبردار نمونه ايستگاه اولين به مربوط محلول کادميوم

 از کدام هيچ بين يزمان نظر از بود. رود زاينده سد محل

 و ۲ل (جدو نشد مشاهده يدار يمعن تفاوت ها يبردار نمونه
  ).۵ شكل

 حداکثر و حداقل و ۱/۰ رسوب در کادميوم کل ميانگين
 ارديبهشت در بود. ام يپ يپ ۳۰۰/۰ و ۰۱۲/۰ ترتيب به آن
 و ۲/۰ مقدار به عنصر اين غلظت ميانگين بيشترين ماه

 رسوبات  نمونه در ام يپ يپ ۰۵/۰ ميزان به آن کمترين
 كه دهد يم نشان ها ميانگين مقايسه داشت. وجود ماه آبان

 از يباالتر غلظت شهر) (زرين ۱۰ شماره ايستگاه رسوبات
 كه صورتي در رددا ام يپ يپ ۱۴/۰  برابر كه را کادميوم
 مقدار كمترين ام پي پي ۰۶/۰ ميانگين با ۱ شماره ايستگاه
  .ستين دار يمعن ها ميانگين تفاوت ولي داراست را كادميوم
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 بيشتر عناصر ديگر به نسبت کادميوم ياکولوژيک خطر
 يها غلظت در آن يباال سميت ضريب دليل به که است

 فسفاته يها سنگ در يناخالص عنوان به کادميوم .است کم
 حذف يناخالص اين کود به تبديل فرايند در و دارد وجود

 كه دهند مي نشان نتايج ).۲۰۱۱ همکاران، و (ين شود ينم
 كه است اي غيرنقطه آالينده يك روي همچون عنصر اين

 مصرف است. شده وارد رودخانه حاشيه كشاورزي اراضي از
 و كشاورزي اراضي در كادميوم به آلوده فسفاته كودهاي

 همراه به بهار و زمستان اواخر در ها آن آبياري و باغات
 كاتيون اين شوي شست سبب است ممكن ها بارندگي نفوذ

  باشد. شده رودخانه به آن ورود و

 آب در محلول مس غلظت ميانگين بيشترين زماني نظر از
 در غلظت كمترين و ماه يد در ام يپ يپ ۶۲/۱ ميزان به

 از ).۶ (شكل شد هديد ام يپ يپ ۲۲/۱ ميانگين با تيرماه
 برابر محلول مس هاي غلظت ميانگين باالترين مكاني نظر
 شماره هاي ايستگاه آب  نمونه يبرا ام يپ يپ ۱۶/۲ و ۵۳/۲
 به ۱ ايستگاه را مقدار کمترين و آمد دست هب ۹ و ۱۰

 ثيرأت احتمال وضعيت اين .دارد ام يپ يپ ۶۱/۰ميزان
 رودخانه آلودگي در را اصفهان آهن ذوب كارخانه فاضالب
  كند. مي تقويت

  

  
  1391 اردیبهشت تا 1390 تیرماه از د) و (ج رودخانه رسوبات و ب) و (الف آب در محلول کادمیوم غلظت یمکان و یزمان تغییرات -5 شکل
  دهند. مي نشان را ها غلظت دار معني تفاوت ها ستون روي نام غيرهم و دار معني تفاوت عدم نام هم انگليسي حروف

  

و حداکثر برابر  ۱۰حداقل غلظت مس در رسوبات برابر 
برداري  ام بود. از نظر زماني بجز بين نمونه پي پي ۶۵/۳۰
داري بين ميانگين غلظت مس در  و آخر تفاوت معني دوم

ها مشاهده نشد. ميانگين غلظت مس در  رسوبات ساير ماه
و در  ۵۰/۱۶ماه  رسوبات برداشت شده در ارديبهشت

  پي ام بود. پي ۴۰/۱۴ماه  شهريور

رسوبات ايستگاه ششم که در منطقه چلوان قرار دارد به 
  داشتند. داري غلظت بيشتري از مس را طور معني

اين در حالي است که رسوبات ايستگاه پنجم با وجود 
فاصله چند کيلومتري حداقل ميزان مس را به خود 

 جات تغليظ اختصاص داد. احتمال نشت فاضالب از كارخانه
منگنز ممكن است عامل افزايش غلظت در ايستگاه ششم 

  باشد.
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  1391 اردیبهشت تا 1390 تیرماه از د) و (ج رودخانه رسوبات و ب) و (الف آب در مس یمکان و یزمان تغییرات -6شکل

  دهد. مي نشان را ها غلظت دار معني تفاوت ها ستون روي نام غيرهم و دار معني تفاوت عدم نام هم انگليسي حروف
 

  گیري نتیجه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه اساس بر
 و کادميوم سرب، عناصر مجاز غلظت حداكثر )۱۳۸۸(

 در محلول ام پي پي ۲ و ۰۰۳/۰ ،۰۱/۰ برابر ترتيب به مس
 مؤسسه در روي عنصر براي مجاز حداکثر هستند. آب

 در ام پي پي ۳ عنصر اين مطلوب حداکثر و نشده تعيين
 غلظت مرجع ين ا اساس بر است. آشاميدني آب محلول

 باالتر رودخانه آب در شده  گيري اندازه عناصر از هيچکدام
 حداكثر زماني نظر از نبود. آشاميدن براي مجاز حد از

 ارديبهشت در مس و كادميوم سرب، به رسوبات آلودگي
 عنصر به رسوبات آلودگي حداكثر حالي كهدر  داد رخ ماه

   شد. مشاهده ماه آبان  در شده برداشت هاي نمونه در روي
 و زمستان اواخر در رودخانه آب ميزان افزايش وجود با

 در سنگين عناصر غلظت ميزان ماه) (ارديبهشت بهار اوايل
 شدن اضافه دهنده نشان كه است يافته افزايش رسوبات

 رودخانه به ها سيالب از ناشي رسوبات همراه عناصر اين
 هاي ايستگاه در سنگين عناصر غلظت افزايش است.

 هاي كاربري ثيرأت رود زاينده سد از بعد برداري نمونه
 دهنده نشان ييانتها هاي ايستگاه در و باغداري و كشاورزي

 تغليظ مراكز و آهن ذوب كارخانه پساب ثيرأت احتمال
 در عناصر همه مورد در .است رودخانه آب بر فلزات

 به نسبت را عناصر نسبي کاهش يميان يها ايستگاه
 به ديشا كه بوديم شاهد ييانتها و ييابتدا هاي ايستگاه

 مشرف اراضي در يصنعت و يکشاورز فعاليت كاهش دليل
 از پس رودخانه يخودپاالي خاصيت همچنين و رودخانه به

   است. بوده يآلودگ
  

  منابع
بندی  . پهنه۱۳۸۹نخعی م.  و آخوندی آ. نظری ع. .۱

استفاده از سامانه اطالعات فی رودخانه قمرود با يک
اک دانشگاه صنعت پش ملی آب يی. همايايجغراف

 .آب و برق
 انتشارات ترجمه، .خاك شيمي .۱۳۸۳ .ش اوستان .۲

  .ص ۴۱۷ .تبريز دانشگاه
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 ايران. در يعلم گردش .١٣٨٨ م. يجوهر .٣
 ٤٤-٤٢ :٢٣ .يعلم اطالعات نشريه رود. زاينده

 و ف. شريفي ف. غضبان م. اقبال   خوش .۴
 و آمار زمين از استفاده .۱۳۹۰ خ. خسروتهراني

GIS در سنگين فلزات آلودگي بندي پهنه در 
-۳۳): ۱۹(۶ .زمين فصلنامه انزلي. تاالب رسوبات
۴۸  

 رود زاينده رسوبات يآلودگ .۱۳۷۵ ن. يقباي سبز .۵
 آالينده. منابع يشناساي و سنگين فلزات توسط
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