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زیست ،دانشکده انرژی و محیط زیست ،دانشگاه
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کنترل ،نظارت و پیش بینی تغییرات پارامترهای کیفی در اعمال مدیریت کیفیت

آزاد واحد علوم تحقیقات

رودخانهها ،با توجه به ورود منابع آالینده متعدد همچون زهاب های کشاورزی اجتناب

2عضو هیئت علمی ،موسسه تحقیقات فنی و

ناپذیر می باشد .با افزایش اطالعات در مورد اهمیت کیفیت آب آشامیدنی برای

مهندسی کشاورزی ،کرج

بهداشت عمومی وکیفیت آب خام برای زندگی آبزیان ،نیاز به ارزیابی کیفیت آبهای

3عضو هیئت علمی ،گروه فرایندهای مهندسی
محیط زیست ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت،
دانشگاه صنعتی شریف
4کارشناس محیط انسانی ،اداره کل حفاظت محیط
زیست استان آذربایجان غربی ،ارومیه

سطحی افزایش مییابد .با فرض آنکه مکانیسمهای طبیعی نظیر خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی آب و خود پاالیی رودخانهها سهم عمده در کنترل و یا تشدید این
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 آلوده کنندههای آب میباشند .در این مطالعه با استفاده از ایستگاه های
نمونه برداری تعیین شده برای بررسی کیفیت آب رودخانه ارس پرداخته شده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که فاکتور کدورت در اکثر نوبتهای نمونهبرداری جز در
نوبتهای اول و دوم در طول رودخانه باال بوده بطوریکه میزان این فاکتور در
دوره های مذکور بیش از حد استاندارد جهت مصارف کشاورزی به دست آمد .نتایج
حاصل از اندازهگیری در محل فاکتور  pHنشان میدهد که میزان این فاکتور در
ایستگاههای مختلف بر روی رودخانه ارس از وضعیت خوبی برخوردار بوده و تغییرات
آن در بازه  6/65تا  8/45در دورههای مختلف در نوسان میباشد .همچنین نتایج
نشان داد که میزان اکسیژن محلول ( ،)DOهدایت الکتریکی ( )ECو دمای آب در

Biosphere
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دورههای مختلف نمونهبرداری مناسب بوده است.
کلیدواژگان :رودخانه ارس ،منابع آالینده ،بهداشت ،اکسیژن محلولpH ،

مقدمه

دارند .با افزایش اطالعات در مورد اهمیت کیفیت

امروزه اصلیترین نگرانی در مورد آبهای سطحی،

آب آشامیدنی برای بهداشت عمومی وکیفیت آب

مسئله کیفیت آب رودخانههاست .به دلیل استفاده

خام برای زندگی آبزیان ،نیاز به ارزیابی کیفیت

از مسیر رودخانه ها برای انتقال فاضالب های

آبهای سطحی افزایش مییابد (.)Ouyang, 2005

شهری و صنعتی و زهابهای مزارع کشاورزی و

تخلیه فاضالبهای شهری و صنعتی به عنوان یک

باغداری ،این آبها در معرض آلودگی گوناگونی قرار

منبع آالینده ثابت محسوب میشود در حالی که
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شناسایی و ت عیین میزان آالینده های فیزیکی کیفیت...
روانابهای سطحی به عنوان منابع فصلی تلقی می-

محدود آن از اهمیت حیاتی برخوردار است ،نیاز به

شوند که بیشتر تحت تاثیر شرایط آب و هوایی

مدیریتی علمی و کارامد با استفاده از ابزارها و

منطقه است .نوسانات فصلی ،میزان رسوبگذاری در

تکنیکهای علمی حتمی است .مشکل آلودگی

رودخانهها  ،حجم روانابهای سطحی ورودی و

رودخانهها به عنوان یکی از مهمترین منابع آبی در

سطح آبهای زیرزمینی منطقه تاثیر زیادی در

دسترس بشر ،همواره به عنوان یکی از سرفصلهای

کیفیت آب رودخانه و در نتیجه در غلظت مواد

مهم تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه ابداع و کاربرد

آلوده کننده آن دارد ( Dixon et al., 1996; Da

روشهایی به منظور شناخت و کنترل آلودگیها

.)Silva et al., 2001

قرار داشته است .برای اعمال تکنیکها و روشهایی

با توجه به اینکه بهداشت و سالمت آب دریا یا
دریاچه ارتباط مستقیمی با آب رودخانههایی دارد
که به آن می ریزند و با توجه به مشکالت عدیده
جوامع کنونی در ارتباط با دفع زبالههای خانگی ،
فاضالبهای شهری و کشاورزی و کارخانههای
متعدد و پسابهای آلوده بیمارستانی کمتر میتوان

موثر و در واقع مدیریتی صحیح به منظور مبارزه با
این مشکل ،شناخت واقعیت مسئله و استفاده از
مدلها و مسیرهایی که حتی اال مکان به این
واقعیت نزدیکتر بوده و مطابقت بیشتری با آن
داشته باشد ،امری ضروری و اجتنابناپذیر است
(فتائی.)1390 ،

رود خانهای را یافت که آلودگی آنها در حد
استاندارد باشد .حال به راحتی میتوان پیشبینی
کرد که دریاهایی که توسط این رودخانهها تغذیه
میشوند تا چه حد تحت تاثیر این آلودگیها قرار
میگیرند .با توجه به آنکه عوامل انسانی موجب
افزایش غلظت آالیندهها در آب رودخانهها میگردند
و با فرض آنکه مکانیسمهای طبیعی نظیر
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و خود پاالیی
رودخانهها سهم عمده در کنترل و یا تشدید این
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 آلوده
کنندههای آب میباشند )گلجان و همکاران .)1388

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبریز رودخانه ارس شمالیترین گستره
هیدرولوژی ایران را بین عرضهای  38تا  40درجه
شمالی تشکیل میدهد .این حوضه از دیدگاه
اقلیمشناسی کالن مقیاس ،دارای ویژگیهای مناطق
معتدل عرضهای میانی کره زمین میباشد .با این
حال ،وجود مناطق کوهستانی و مرتفعی چون
دامنههای سبالن و آرارات و دشتهای وسیعی که
در تراز پایینتر از  500متر قرار دارند ،موجب تنوع
اقلیمی قابل توجهی در این حوضه شده است
(محبی و میرزایی .)1393 ،در محدوده استان

با توجه به اینکه کشور ایران در کمربند خشک

آذربایجان غربی از حوضه آبریز رودخانه ارس،

جهان قرار گرفته و توسعه و حفاظت منابع آب

رودخانههای پر آبی چون زنگمار ،ساریسو و
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شجاع و همکاران.
همچنین قطورچای که در مرز بین استان آذربایجان

آذربایجان قرار میگیرد ،سپس در مرز بین ایران و

غربی و شرقی قرار دارد ،از نواحی مرتفع سرچشمه

ارمنستان جریان یافته و مجدداً مرز میان ایران و

گرفته و از میان دشتهای وسیع حوضه عبور کرده

آذربایجان را طی مینماید .نهایتاً این رودخانه به

و در نهایت به رودخانه ارس منتهی میشوند.شاخه

داخل قلمرو جمهوری آذربایجان وارد شده و پس از

اصلی رودخانه ارس از بخشهای جنوب شرقی

اتصال به شاخه اصلی کورا به دریای خزر تخلیه

ترکیه سرچشمه گرفته و در داخل ترکیه به نام

میگردد .موقعیت جغرافیایی و سیاسی این رودخانه

ارس شهری نامیده میشود .این شاخه در مسیر

در نقشه  1-3ارائه شده است .بلندترین نقطه حوضه

خود به سمت شرق در نزدیکی محلی به نام

آبریز ارس در محدوده استان آذربایجان غربی قله

طرزلوجا به رودخانه آخوریان که منشأ آن نیز خاك

اورین به ارتفاع  3622متر در شهرستان خوی و

ترکیه بوده و در مرز بین ترکیه و ارمنستان جریان

پایینترین نقطه استان به ارتفاع  710متر ،کنار

مییابد ،متصل میشود .در ادامه مسیر ،رودخانه

رودخانه ارس در شهرستان ماکو واقع شده است ،که

ارس مجدداً مرز بین ترکیه و ارمنستان را تشکیل

این ارتفاعات به ترتیب بلندترین و پایینترین ارتفاع

میدهد .در نقطه ثالثه (نقطه مرزی مشترك بین

در سطح استان نیز است (یوسفی و مستخدمی،

ایران ،ارمنستان و ترکیه) رودخانه در مسیر مرز بین

.)1387

ایران در استان آذربایجان غربی و جمهوری

شکل  :1حوزه آبریز ارس
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اصول انتخاب ايستگاهها در پايش كيفي
به طور کلی ایستگاههای نمونهبرداری بایستی بر
اساس اهداف ،مشکالت شناخته شده کیفی آب در
سطح منطقه مورد نظر و نیازهای پیشبینی شده
انتخاب گردند (وزارت نیرو .)1387 ،مهمترین
مواردی که در انتخاب ایستگاههای پایش باید
ملحوظ گردند عبارتند از:

21
شناسایی منابع آالینده
جهت شناسایی منابع آالینده رودخانه ارس در
محدوده استان آذربایجان غربی اقدام به پیمایش
منطقهای شد که در این روش مراکز جمعیتی
شهری و روستایی و زهابهای کشاورزی شناسایی
شدند که به صورت متمرکز (نقطهای) و غیر
متمرکز(غیر

نقطهای)

وارد

رودخانه

ارس

میگردیدند.

 قابلیت دسترسی به ایستگاههای نمونهبرداری
 استفاده از نقاط نمونهبرداری قبلی مشروط بر
اینکه در دسترس ،با صرفه و مفید باشند.
 جهت نمونهبرداری از آالیندههای نقطهای ،در
باالدست و پاییندست منطقه اختالط باید
نمونهبرداری صورت بگیرد.
 یک ایستگاه بالفاصله در باالدست برکه
پیشنهادی و چنانچه امکان تأثیرگذاری برکه بر
روی ماهیها و حیات آبزیان پاییندست وجود
دارد ،یک ایستگاه نمونهبرداری نیز در پایین
دست سازه پیشنهادی باید انتخاب گردد.

نتایج
بررسی و تحليل کيفی نتایج فيزیکی آب
مشخصههای فیزیکی شامل فاکتورهای دما،
کدورت ،pH ،هدایت الکتریکی و اکسیژن محلول
میباشد ،که توسط دستگاههای قابل حمل در محل
ایستگاه اندازهگیری میشود.

کدورت
با توجه به شکل 3نتایج حاصل از دوازده نوبت

 ایستگاههای پایش باید در باال دست  ،در داخل

نمونهبرداری از ایستگاههای منتخب بر روی رودخانه

و در پایین دست مناطق حساس انتخاب شوند.

ارس نشان از باال بودن فاکتور کدورت در اکثر
نوبتهای نمونهبرداری جز در نوبتهای اول و دوم

معموالً یک ایستگاه نمونهبرداری در باال دست محل

در طول رودخانه بوده بطوریکه میزان این فاکتور در

تالقی سرشاخه با جریان اصلی و یک ایستگاه نیز در

دورههای مذکور بیش از حد استاندارد جهت

انتهای پایینی حوضه آبخیز باید انتخاب شود .در

مصارف کشاورزی به دست آمد .ورود رودخانه

ضمن از احداث ایستگاهها بالفاصله در پایین دست

آرپاچای از کشور ارمنستان در محل فواصل بین دو

تخلیههای ناشی از منابع آلودگی نقطهای (به دلیل

ایستگاه  ASG1و  ASG2و همچنین سیالبی بودن

عدم اختالط کامل) باید اجتناب ورزید مگر اینکه

وضعیت رودخانه نقش عمدهای در تغییر فاکتور

اهداف خاصی مدنظر باشد.

کدورت در ایستگاههای پاییندست میشود.
همانطور که مالحظه میشود حداکثر میزان این
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شجاع و همکاران.
فاکتور در ایستگاه  ASG2در تاریخ  90/03/20به

 NTUبا دستگاههای پرتابل در محل ایستگاه

مقدار  NTU 8750به دست آمد.؛ بطوریکه حداقل

اندازهگیری شد.

میزان آن در ایستگاه  ASG1و به مقدار 3/43

جدول :1وضعيت کيفی رودخانه ارس در محل خزانگاه از شهریور  1390تا اسفند 1391

واحد

تعداد نمونه

کشاورزی

-

48

8/5-6

1

حداکثر
2

شرب

تاریخ

1

PH

2

هدایت الکتریکی 48 mho/cm

3

3

دما

0c

48

-

-

4

کدورت

NTU

48

50

25

مرداد 91

16

اکسیژن محلول

mg/l

48

2

-

دی91

 8/2-6/8آذر 90

غلظت تاریخ

غلظت

8/6

آبان90

7/2

8/15

-

بهمن 91

1/2

اردیبهشت91

0/5

1/01

مهر 91

20

دی90

1

8/52

 20/2دی90

0/8

8/01

 15/7مهر90

6/2

8/4

 -1نشريه استاندارد خروجي فاضالبها ،دفتر آموزش سازمان حفاظت محيط زيست ايران1377. ،
-2استاندارد آب شرب موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،شماره استاندارد  ،1011تيرماه 1377
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PH

میزان در حدود مجاز جهت مصارف کشاورزی بوده

نتایج حاصل از اندازهگیری در محل فاکتور pH

و از این لحاظ محدودیتی ندارد .با توجه به شکل 4

نشان میدهد که میزان این فاکتور در ایستگاههای

نتایج نشان از تغییرات اندك میزان این فاکتور در

مختلف بر روی رودخانه ارس از وضعیت خوبی

ایستگاههای

مختلف

برخوردار بوده و تغییرات آن در بازه  6/65تا 8/45

نمونهبرداری میباشد.

منتخب

در

دورههای

در دورههای مختلف در نوسان میباشد .که این

شکل:4وضعيت فاکتور  pHدر ایستگاههای منتخب بر روی رودخانه ارس در طول یکساله نمونهبرداری

اکسيژن محلول DO

وجود این فاکتور در منابع آب سطحی؛ نتایج بدست
آمده نشان از حد مناسب این فاکتور در دورههای
مختلف نمونهبرداری میباشد .باال بودن میزان این
فاکتور نقش مهمی در افزایش توانایی خودپاالیی
رودخانه دارد ،و این توانایی را میتوان در نتایج
نمونهبرداری از شبکه پایش رودخانه ارس در کاهش
غلظت برخی فاکتورها مشاهده نمود .حداکثر میزان
فاکتور  DOدر دورههای مختلف نمونهبرداری در
زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .26-18 ،1

ایستگاه  ASG2اتفاق افتاده است .به طور متوسط
حداکثر میزان این فاکتور در نوبت ششم مورخ
 90/10/30در ایستگاههای مختلف بر روی رودخانه
ارس اندازهگیری شده است ،و این میزان با توجه به
کاهش دما و وجود بارشهای جوی و افزایش تالطم
در طول مسیر حرکت رودخانه قابل پیشبینی است.
از این تاریخ به بعد میزان فاکتور در ماههای مختلف
کاهش نشان میدهد؛ این امر نشان از کاهش
آبدهی در ایستگاههای مختلف و کاهش حالت
سیالبی رودخانه میتوان عنوان کرد( .شکل.)5
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شکل  :5وضعيت فاکتور  DOدر ایستگاههای منتخب بر روی رودخانه ارس در طول یکساله نمونهبرداری

هدایت الکتریکی EC

با توجه به بررسیهای انجام یافته و براساس
نوبتهای مختلف اندازهگیریهای در محل از
ایستگاههای منتخب بر روی رودخانه ارس نتایج
نشان از مناسب بودن میزان هدایت الکتریکی جهت
مصرف کشاورزی بوده و هیچگونه محدودیتی از این

لحاظ وجود ندارد .شکل 6تغییرات میزان این فاکتور
را در ایستگاههای منتخب در طول دوره
نمونهبرداری نشان میدهد .تغییرات میزان هدایت
الکتریکی از ایستگاه  ASG1به ایستگاه  ASG2به
به طور ناگهانی تغییر زیادی نشان داده ،بطوریکه
این تغییرات در فواصل ایستگاههای بعدی قابل
مالحظه نمیباشد.

شکل :6وضعيت فاکتور ECدر ایستگاههای منتخب بر روی رودخانه ارس در طول یکساله نمونهبرداری

زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .26-18 ،1

شناسایی و تعیین میزان آالینده های فیزیکی کیفیت...

دمای آب
نتایج حاصل از اندازهگیری در محل فاکتور دمای
آب نشان میدهد که میزان این فاکتور در
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ترتیب  871 ،988 ،338و  NTU 355به دست
آمد ..قابل ذکر است در نمودار ذیل محور افقی
میزان کدورت به صورت لگاریتمی ارائه شده است.

ایستگاههای مختلف بر روی رودخانه ارس از

اکسیژن محلول موجب اکسیداسیون بیولوژیکی

وضعیت خوبی برخوردار بوده و تغییرات آن در بازه

آمونیاك و تبدیل آن به نیترات شده و نیز از احیای

 1/8تا  25/8در دورههای مختلف در نوسان

بیهوازی سولفاتهای محلول و تبدیل آن به

میباشد .که این میزان در حدود مجاز جهت

هیدروژن سولفوره جلوگیری میکند .وجود اکسیژن

مصارف کشاورزی بوده و از این لحاظ محدودیتی

محلول در آب سطحی نشانه آن است که مقدار

ندارد.

پسابهای مصرف کننده اکسیژن در آب زیاد
نیست .کاهش اکسیژن در آبهای راکد میتواند ناشی

نتيجه گيری
سهم کشورهای آذربایجان و ارمنستان در تولید
آلودگیهای با منشاء شهری و مسکونی بیش از ایران
میباشد .از مهمترین مشکالت عمومی مطالعات
کیفی حال حاضر کشور بحث کمبود دادههای اندازه-
گیری ،کمبود دادههای مربوط به پارامترهای کیفی
میباشد .از طرفی دیگر ،تجزیه و تحلیل کیفیت آب
رودخانههای مهم ،حداقل یکبار در سال توسط
شرکتهای آب منطقهای استانها و محیط زیست به
انجام میرسد.
نتایج روند تغییرات فاکتور کدورت آب را در
نوبتهای مختلف نمونهبرداری در طول رودخانه در
ایستگاههای منتخب نشان میدهد (شکل  .)3بطور
کلی میزان کدورت در طول رودخانه از ایستگاه
 ASG2افزایش قابل مالحظهای نشان داده بطوریکه
این روند در ایستگاههای  ASG2و  ASG3کاهش
نشان میدهد .بطور میانگین میزان کدورت در
ایستگاههای  ASG3 ،ASG2 ،ASG1و  ASG4به
زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .26-18 ،1

از وجود برخی مواد طبیعی مصرف کننده اکسیژن و
یا آالیندههای آلی باشد.
میزان زیاد تغییر هدایت الکتریکی بوجود آمده در
حد فاصل دو ایستگاه  ASG1و  ASG2ناشی از
ورود شاخه آلوده آرپاچای از کشور ارمنستان به این
رودخانه میباشد .حداکثر میزان این فاکتور در
ایستگاههای  ASG3 ،ASG2 ،ASG1و  ASG4به
ترتیب به میزان  1426 ،1431 ،1337و 1420
µs/cmثبت شده است .حداقل میزان  ECبا توجه به
باال بودن میزان بارشهای جوی و آبدهی در محل
ایستگاههای منتخب در دوره دهم نمونهبرداریها
مورخ  91/02/16به دست آمد..
فاکتور دمای آب در آب متاثر از عوامل متعددی
نظیر موقعیت جغرافیایی ،سایه ،تخلیهها با دمای
باال ،اندازه منبع آبی ،عمق آب و نوع منبع آبی
خواهد بود و در عین حال این فاکتور یک تاثیر
شگرف در نوع حیات زنده رودخانه خواهد داشت.
دما مستقیم ًا بر روی اکسیژن محلول و میزان عمل
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فتوسنتز توسط آلگها و سایر گیاهان آبزی و میزان

یوسفی ,ف و مستخدمی ،ص .1387 .بررسی

تنفس ارگانیزمهای آبزی و حساسیت موجودات زنده

اکوسیستم رودخانه ارس ،اولین همایش منطقه

به ضایعات سمی ،انگلها و بیماریها تاثیر گذار

ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران ،بوشهر،

خواهد بود .بنابراین با اندازهگیری این پارامتر در آب

دانشگاه

واحد

میتوان تمام شرایط و فعل و انفعاالت فوق را تحلیل

بوشهرhttp://www.civilica.com/Paper- ،

نمود.

WATERECOSYSTEM01WATERECOSYSTEM01_042.htm

نمونه برداری از آب رودخانه و آزمایشات کیفی بر
روی این نمونهها بسیار هزینهبر و وقتگیر هستند،
لذا پیشنهاد میشود از مدلهای کامپیوتری به منظور
شبیه سازی کیفی رودخانهها استفاده شود.
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