
 

 

 

 

 خالصه گسارش:

 بررسی شیمی آب و شئوشیمی رسوبات رودخانه کاکارضا، استان لرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه:

هٌاتغاػاػیتأهیيسٍدخاًِ یىیاص ؿشبٍكٌؼتتِّا وـاٍسصی، آبتشایهلاسفگًَاگَىاصخولِ وٌٌذُ

هیحؼاب،طشفآیٌذیاصسٍدخاًِ دیگشفاضالبحولدسهْویًمؾّاصهیيسٍاًابٍكٌؼتی،ؿْشیّایّای

ّاآلَدگیآبٍسػَبسٍدخاًِگیشًذ.ساحتیتحتتأثیشآلَدگیلشاسهیوٌٌذٍتذیيػلتتِوـاٍسصیایفاهی

َاصدگیػٌگْاٍتَاىتِفشػایؾٍّصادٍطثیؼیهیصهیيصاداػت.اصخولِهٌاتغصادٍاًؼاىداسایدٍهٌـاءصهیي

،وِتِدٍواسیاػتصادًیضؿاهلهٌاتؼیچَىوـاٍسصی،كٌؼتٍهؼذىّایخَیاؿاسًُوَد.هٌاتغاًؼاىٍسٍدی

ًمطِ پؼابیؿىل )هاًٌذ ًمطِّای غیش ٍ سٍاًابكٌؼتی( )هاًٌذ صهیيی ٍ ؿْشی هٌاطك اص ًاؿی ّایّای

.ؿًَذّاهیٍاسدآبسٍدخاًِوـاٍسصی(

آتادّایاصگيٍلاسٍىدسؿشقخشمُآتادخشیاىداؿتٍِاصداهٌِوَیواواسضادسؿوالؿشقؿْشخشمسٍدخاًِ

هی خشمػشچـوِ خادُ وٌاس اص ػثَس تا خَد هؼیش دس ٍ ػثَس–آتادگیشد، چغلًَذیًیض داخلؿْش چغلًَذیاص

هیوٌذهی وـىاى سٍدخاًِ ًْایتتِ دس ٍسیضد.ًِسٍدخا یطَل تمشیثاً هؼاحت85واواسضا ٍاػت ویلَهتش

تشیيهٌطمِؿْشیدسایيهحذٍدُؿْشچغلًَذیاػت،ویلَهتشهشتغاػت.اصهْن1181آتگیشآىتمشیثیحَضِ

.هحذٍدُهَسدهطالؼِدسحَضِؿَداػتفادُهیوِاصآبایيایيسٍدخاًِتشایتأهیيآبوـاٍسصیایيهٌطمِ

چغلًَذیلشاس هحذٍدُآتگیش هطالؼاتیتا ًظش اص وِ اػت، خشمگشفتِ ٍؿیشاًٍذ اػت.ّایالـتش، ّودَاس آتاد

هَسدهطالؼِدسگَؿِ اػتهحذٍدُ دسایؼتگاُ.یؿشلیحَضِآتگیشوشخٍِالغؿذُ دتیسٍدخاًِواواسضا

آهاسیؿاخقُدٍسدسٌَّ40دِ77/2ػالهىؼةهتشواواسضاُایؼتگادسٍِثاًی12تشِهحاػثِثاًیتشهتشهىؼة

داسوشتاػِاػتوِسػَتاتآّىیسٍدیؼتٍاستیتَلیيؿٌاػیهٌطمِؿاهلٍاحذّایصهیيتشیيػوذُ.ؿذُاػت

پَؿاًذ.ػٌگْایٍلىاًیىیًیضاغلةدسصیشآّهوشتاػِفَقسخٌوَىداسًذ.ػایشػطحٍػیؼیاصهٌطمِساهی

:اصػثاستٌذِیافتسخٌوَىآلَئَلیيػاصًذّایآّهٍهاسًیآّهآّه،ائَػيداسهاسى،اٍلیگَهیَػيسیفیّای

ٍهاػٍِآّه ػایشسػَتاتدگشؿیةتِكَستػٌگْایهیَػيٍسػَتاتوٌگلَهشایتختیاسیاػتوِغالثاً

ؿَدوِدستشاصوٌگلَهشایتختیاسیهـاّذُهیػالٍُتشایيدسایيهٌطمِوٌگلَهشایخَاىپَؿاًذ.لذیویساهی

تـىیلاخضاءهیُدیذًیضتختیاسیوٌگلَهشایاصلطؼاتیوٌگلَهشاایيُدٌّذ.ؿَد

واواسضا اّویتسٍدخاًِ تِ تَخِ تا صهیيتٌاتشایي آتیاسی ٍ كٌایغ آبآؿاهیذًی، تأهیي تشای آى اص ّایوِ

ایویفیٍهیضاىآلَدگیآبٍّؿَد.ایيهطالؼِتاّذفتشسػیٍاسصیاتیٍیظگیوـاٍسصیهٌطمِاػتفادُهی

سػَبایيسٍدخاًِكَستگشفتِاػت.

 برداری نمونه



تذػتآٍسدىًتایحكحیحٍدلیكدسهَسدویفیتآبٍسػَبٍتؼییياستثاطتیيآًْاتاػَاهلطثیؼیتِهٌظَس

اًؼاى ٍهی ًمـِصاد تشسػی تا واس ایي وِ تذػتآٍسد هٌطمِ اص ؿٌاختولی اتتذا دس ٍّایصهیيتایذ ؿٌاػی

ؿٌاػیهٌطمٍِّوچٌیيتاّایصهیيیظگیؿَد.تؼذاصتذػتآٍسدىاطالػاتولیاصٍتَپَگشافیهٌطمِهیؼشهی

ساُ تِ هحلتَخِ هَخَد، هٌاػةًوًَِّایدػتشػی ًوًَِتشداسیهـخقؿذّای ٍتشداسیاصسػَب ٍآب

ػاصیدسآصهایـگاُخْتتؼییيغلظتفلضاتّایسػَبتؼذاصآهادُػولآهذ.ًوًَِتِایؼتگا15ُاصسٍدخاًِ

ّایآب،هَادآلیٍتافتهَسدآًالیضلشاسگشفتٌذًٍوًَِ pHىَؿیویاییهختلفهاًٌذػٌگیيٍپاساهتشّایفیضی

 تِآصهایـگاُهٌتملگشدیذًذ.ّاّاٍواتیَىًیضخْتتؼییيفلضاتػٌگیي،آًیَى

 

 کیفیت و آلودگی آب رودخانه کاکارضا ارزیابی

pHًًَِوًوًَِّایًماطتوامطَلدسًِسٍدخاآبدستشداسی(للیاییُ5/7هحذٍدهی76/8تالشاس)سًٍذٍگیشد

اصػٌگْایآّىیاػتٍدسآىدسطَلسٍدخاًِوویافضایـیاػتوِتاتَخِتِصهیي ؿٌاػیهٌطمِوِػوذتاً

تِایؼتگاُ لاتلتَخیِ اػتآّىیهاسًی هیّایپایاًیوِ ًظش هیضاىًوًَِسػذ. هطالؼِ ّذایتّایآبهَسد

 یاصالىتشیى
µmohs/cm376609تاهیتغییشسلیكُپذیذٍلَعًٍِسٍدخادتیؿذىصیاددلیلِتِووٌذؿذگی

ّایتوامًوًَِدسطَلسٍدخاًِواّـیاػت.اصًظشػختیECسٍدخاًِ،سًٍذولیتغییشاتدػتآبدسپاییي

ّاتِلیتَلَطیهٌطمِیؼٌیاًحاللوشتٌاتتَاىوِػلتآىساهیگیشًذآبهَسدهطالؼِدسهحذٍدُػختلشاسهی

تِ یًَیهؼىَعًؼثتداد. تثادل فشآیٌذ ٍآًیَىغلظت سًٍذواّـیدس تمشیثاً طَلسٍدخاًِ ٍطَسولیدس ّا

ؿذگیاػتؿَدوِدلیلآىافضایؾدتیسٍدخاًٍٍِلَعپذیذُسلیكّایاكلیهـاّذُهیواتیَى

اػتیفٍپایپشًوَداساػاعتوامتشدسواواسضاًِسٍدخاآبتیپًًَِوتیّااػتولؼیهآًْاُسخؼاسٍِوشتٌات

ّایآبًؼثتتِواًیْایدٍلَهیت،ولؼیتوِػلتآىآّىیتَدىػٌگْایهٌطمِهَسدهطالؼِاػت.توامًوًَِ

ِتًضدیهحالتآساگًَیتٍداسًذاًاؿثاعٍّالیت،طیپغواًیْایِتًؼثتِوحالتیدستحتحالتدسیذسیت

هی هیاؿثاع ًـاى ایي وِ وٌتشلتاؿٌذ ولؼیتی وشتٌاتِ واًیْای تَػط سٍدخاًِ آب ؿیویایی تشویة وِ دّذ

ؿَد.هی

ًؼثت تِ تَخِ اصّاییًَیتا ولؼین هٌـاء ٍهؼىَعیًَی تثادل اًحالل، آبسٍدخاًِ دس ولش ٍػذین هٌـاء

تاؿذ.اًحاللولؼیتٍدٍلَهیتهی

سٍدخاًِتاتَخِتًِوَداسؿَلشاصًظشؿشبدسسدُخَبتَدٍُاصًظشهلاسفوـاٍسصیتاتَخِتًِوَداسآب

ًیض،تشایآتیاسیهٌاػةاػت.RSCتاتَخِتِهیضاىٍٍیلىاوغآبآىوویؿَسٍلیهٌاػةتشایآتیاسیاػت

ایوِغلظتّیچوذامیهاصفلضاتتاالتشگًَِپاییياػتتِطَسولیغلظتفلضاتدسآبسٍدخاًِواواسضاتِ

ػلتسػذ.(تَكیِؿذًُویWHO, 2011ػاصهاىتْذاؿتخْاًی)یٍػیلِاصهیاًگیيغلظتفلضاتدسآبوِتِ



ًوًَِ غلظتفلضاتدس تَدى هیّایون آبسا تَدى تاال تِ pHتَاى دس وِ چشا ّایتاال،pHآبًؼثتداد

اصفلضاتواّؾیافتٍِتوایلتِخزبدسداخلسػَتاتداسًذ.پزیشیتؼیاسیاًحالل

وادهیناصتاالدػتتِػوتپاییيتهفلضاتساهَسدتشسػیلشاسدّینخَاّیندیذوِغلظتچٌاًچِغلظتته

افضایؾهی هیدػتسٍدخاًِ آى دلیل وِ فؼالیتیاتذ تِ دستَاًذ فؼفاتِ وَدّای اص اػتفادُ ٍ ّایوـاٍسصی

ًیىلًیضت.ِغلظتیؼتگاّایاًتْایسٍدخاًِهشتَطتاؿذّایوـاٍسصیٍتاغاتاطشافسٍدخاًِتَیظُدساصهیي

یىٌَاختیساًـاىهیػلتآّىیتَدىػٌگْایهٌطمِ سًٍذافضایـیهـخلیدّذ.دسطَلسٍدخاًِسًٍذتمشیثاً

غلظتآسػٌیه هیدس هـاّذُ ػلتآى وِ وَدّاؿَد اص ٍاػتفادُ تاغات آفاتدس دفغ ػوَم ٍ فؼفاتِ ی

هیّایصهیي یىٌَاخت تمشیثاً هغ تغییشات ولی سًٍذ اػت. سٍدخاًِ اطشاف دسوـاٍسصی حال ایي تا تاؿذ

ؿَدوِدلیلآىسخٌوَىػٌگْایآرسیيدسًضدیىیایيّایاتتذاییافضایـیدسغلظتآىهـاّذُهیایؼتگاُ

 للیاییّایتاؿٌذچَىدسهحیطدسآبتِدلیلللیاییتَدىهحیطپاییيهیغلظتػشبٍسٍیایؼتگاُاػت.

ّایؿْشییفاضالبصاد)هاًٌذتخلیِؿَدٍلیهٌاتغاًؼاىػشبٍسٍیاستشویةآبحزفٍخزبسػَتاتهی

تشخیایؼتگاُ تاػثافضایؾغلظتػشبدس سٍػتایی( ٍُؿذ ًوًَِّا دس تغییشاتغلظتوشٍم آبتِّایاًذ.

تَاىتشایآىیهسًٍذػوَهیواّـییاافضایـیدسًظشگشفت،تٌاتشایيهٌـاءایيفلضدسایاػتوًِویگًَِ

.(1)ؿىلّایآبطثیؼی)لیتَطًیه(اػتًوًَِ





(1شکلهمٌداريای:)مقایسىغلظتایدرسوگینفلزاتآبکاکارضابارودخاهىجًاهیمیاهگینرودخاهىآبيا

 رسوبات بستر رودخانه کاکارضاکیفیت و آلودگی 

تشداسیداسایچْاستافتگشاٍلوِسػَتاتسٍدخاًِدسًماطًوًَِدّذػٌدیًـاىهیّایداًِگیشیًتیدِاًذاصُ

هاػِگشاٍلی(SG(ایهاػِ ،)gSِهاػگشاٍل ،)گلیای(msG(گشاٍلٍ )Gهی)ًماطدسسػَتاتتافت تاؿٌذ.

وناػتتافتایوِدسًماطیوِخشیاىتشداسیػوذتاًتحتتأثیشؿذتخشیاىآبسٍدخاًِاػت،تِگًًَِوًَِ

ؿَدٍدسًماطیوِخشیاىصیاداػتتافتگشاٍلیاػت.ایهیهاػِ

pHًًَِوتواهیّاُهحذٍد هی79/7-86/8یللیایی(یسػَبدس لشاس )گیػاصًذّایگؼتشؽآىػلت وِ شد

تغییشاتتاؿذ.تشداسیصیادًویدػتًماطًوًَِتغییشاتهادُآلیاصتاالدػتتِػوتپاییيآّىیدسهٌطمِاػت.

ٍتاغثاًیتؼتگیداسد.ّایوـاٍسصیهادُآلیدسهحذٍدُهَسدهطالؼِتِتافتسػَتات،ػشػتخشیاىٍفؼالیت

سیضتَدٍُخشیاىآبحالتوِتافتسػَتاتداًِ)پیشهاّیٍگلصسد(9ٍ10ّایؿواسُاُایوِدسایؼتگتِگًَِ

ؿَد.ّایوـاٍسصیصیاداػت،تیـتشیيهیضاىهادُآلیدسسػَتاتهـاّذُهیساوذداسدٍّوچٌیيهیضاىفؼالیت

ایؼتگاُ دس حالیوِ دس 12ؿواسُ هی)لثلػذ( آلیدیذُ هادُ ػلتآىواّؾتشاونؿَدووتشیيهیضاى وِ

پَؿؾگیاّیٍّوچٌیيداًِدسؿتتَدىتافتسػَتاتٍػشػتصیادخشیاىآباػت.



اًذاصُ غلظتوادهیندسگیشیٍتشسػیتغییشاتغلظتّشیهاصفلضاتدسسػَتاتسٍدخاًِهـاّذُؿذوِتا

صادّایاًؼاىدسایيافضایؾغلظتًمؾفؼالیتتشداسیتاالتشاصهیاًگیيخْاًیسػَتاتاػتوِتوامًماطًوًَِ

اصػَاهلصهیيًٌذ)ها تیـتش تاغثاًی( ٍوـاٍسصیهی )ػاصًذّایهاسًیٍهاػِػٌگی( تغییشاتػشبٍصاد تاؿذ.

وٌٌذُاػت،وِػلتآىیىؼاىتَدىهٌـاءٍػَاهلوٌتشلّاهـاتِتغییشاتوادهینآسػٌیهًیضدستیـتشایؼتگاُ

تاؿذوِػلتآىتاداسایتیـتشیيغلظتهی)ایؼتگاُپیشهاّی(9اػت.ػشبدسایؼتگاُؿواسُایيفلضاتغلظت

غلظتهغدسایؼتگاُ آلیاػت. ٍدسًتیدِخزبتَػطهادُ آلیدسایيایؼتگاُ ّایتَخِتِتاالتَدىهادُ

ُ1ؿواس،2،4ٍ7وَسًَوٍگَالب،تٌذخَب،واػیاىّایُش()ایؼتگاٍ،اػتسػَتاتخْاًیهیاًگیياصتیـتش

تشداسیّایًوًَِصاد)سخٌوَىػٌگْایآرسیي(دسًظشگشفت.آّيدسایؼتگاُػوذتاًصهیيٌـاءتَاىتشایآىههی

تاؿذًٍگیيخْاًیسػَتاتهیتشاصهیاتشداسیپاییيداسایتغییشاتوویاػتٍغلظتآىدستوامًماطًوًَِ

دستوامًماطًوًَِهٌـاءلطؼاً غلظتوشٍمتِػلتآّىیتَدىػٌگْایهٌطمِ، تشاصتشداسیپاییيطثیؼیاػت.

،افضایؾسٍیدستشاصایياػتتشداسیپاییيهیاًگیيخْاًیسػَتاتاػت.غلظتسٍیًیضدسدستوامًماطًوًَِ

ّاسًٍذتغییشاتآىیىٌَاختاػت.ایؼتگاُّایاتتذاییتِػلتسخٌوَىػٌگْایآرسیيتَدٍُدسػایشایؼتگاُ

ًیىلفلضهَسدهیدسُهـاّذخْاًیسػَتاتدسآىهیاًگیيغلظتتافلضایيغلظتِهمایؼؿَدِوتیـتشدسآى

،گَالب،ػشابّایتٌذخَب،چغلًَذی)ایؼتگا2،3،4،5،6،7،9ٍ10ُّایؿواسُتشداسی)ایؼتگاًُماطًوًَِ

ّایاػت.دسهحیط)وویتاالتشاصغلظتهیاًگیيسػَتاتخْاًیل،وَسًَوش،پیشهاّیٍگلصسدهلىی،تیذّ

ًیىلاػتللیاییِیافتافضایؾوویسػَتاتدسآىغلظتلزاداسدسػَتاتػطحدسخزبِتتوایل(2)ؿىل.






(2شکلهمٌداريای:)مقایسىغلظتایدرسوگینفلزاترسٌباتکاکارضابارودخاهىجًاهیمیاهگینرسٌبات

تشداسیهؼلَمؿذوِؿذگیتشایفلضاتهَسدتشسػیدسًماطًوًَِتاتَخِتًِتایححاكلاصهحاػثِضشیةغٌی

ؿذگیتاؿذگیاًذن،هغتذٍىغٌیؿذگیتاغٌیؿذگی،ًیىلتذٍىغٌیسػَتاتًؼثتتِوشٍمتذٍىغٌی

ؿذیذ،ػشبتذٍىغٌیؿذگیاًذن،وادهینغٌیؿذگیاًذن،سٍیغٌیغٌی ؿذگیتاؿذگیهتَػطتاًؼثتاً

ؿذیذهیؿذگیاًذنٍآسػٌیهغٌیغٌی ًؼثتاً ػلتغٌیؿذگیهتَػطتا ؿذیذدٍػٌلشتاؿذ. ؿذگیًؼثتاً

لسٍدخاًِّایؿْشیٍسٍػتاییتِداخّایوـاٍسصییافاضالبوادهینٍآسػٌیهتٍِسٍدآًْاتَػیلِسٍاًاب

تاؿذ.هشتَطهی

هحاػثِضشیةصهیي ایؼتگاُاًثاؿتًـاىدادوِ توام ػشبٍآسػٌیهدس ًیىل،هغ، آّي، ّایفلضاتوشٍم،

غیشIgeoاًثاؿت(تٌذیضشیةصهیياًثاؿتهٌفیّؼتٌذوِطثكطثمِتشداسیداسایؿاخقصهیيًوًَِ دسسدُ )

)والع هی1آلَدُ لشاس )ُایؼتگا دس ًیض وادهین ٍ گیشًذ 2ؿواسُ )والع)تٌذخَب( غیشآلَدُ سدُ دس1دس ،)

ُؿواسُ4ایؼتگا تاوویآلَدُ(ٍدسػایشایؼتگا3ُدسسدُوویآلَدُ)والع)گَالب( ّادسسدُغیشآلَدُ

والع(هی2لشاس)گیشدسٍاًابٍسٍدآىػلتِوداخلِتوـاٍسصیاػت.ّایًِسٍدخا

(وٌذالسٍؽِتّوثؼتگیضشیةتشسػیKendall'sُدادتیي )ُاًذاصّای،آّيفلضات وِ ًـاىداد گیشیؿذُ

صادیهٌـاءیىؼاىٍػوذتاًصهیيدٌّذُوشٍم،سٍی،هغًٍیىلداسایّوثؼتگیهؼٌاداسٍتاالییّؼتٌذوًِـاى

داسای ًیض وادهین ٍآسػٌیه ػشب، سػَتاتاػت. هیایيفلضاتدس یىذیگش وِّوثؼتگیهؼٌاداسیتا تاؿٌذ



تِػلتتاصُونتغییشاتخَدتاّیچیهpHدّذ.هادُآلیٍصادایيفلضاتساًـاىهییىؼاىتَدىهٌـاءٍاًؼاى

دٌّذ.اصفلضاتّوثؼتگیًـاىًوی

ثكایيسٍؽفلضاتیچَىتشططَسیوِّااػتتِایًیضهؤیذًتایحّوثؼتگیدادًُتایححاكلاصتحلیلخَؿِ

آسػٌیه،وادهینٍػشبًیضتـىیلیهگیشًذٍدسهماتلهغ،آّي،ًیىل،وشٍمٍسٍیدسیهخَؿِلشاسهی

دّذ.دٌّذوِهٌـاءهتفاٍتایيفلضاتساهَسدتأویذلشاسهیخَؿِخذاگاًِساهی

اكلیاػتخشاجؿذ.هؤلفِاٍلداسایتاسگزاسیایاكلیًیض،تؼذاددٍهؤلفِتشطثكًتایححاكلاصتحلیلهؤلفِ

وشٍمٍسٍی،هغ،ًیىل،آّياصتاالییٍهیهثثتِواػتػشبٍوادهین،آسػٌیهؿاهلًیضدٍمِهؤلف.تاؿذ

تَاىگفتًتایححاكلاصتحلیلهؤلفِاكلیتاتحلیلتاؿذ.تٌاتشایيهیایهٌـاءهـتشنایيفلضاتهیدٌّذًُـاى

هیّوثؼتگیهطاتمتداسدایٍخَؿِ اػاعآى تش ٍ ،ًًَِو فلضاتدس غلظتتیـتش گشفتوِ ًتیدِ ّایتَاى

اًذ.صادتشغلظتتشخیاصفلضاتاثشگزاؿتِّاهٌاتغاًؼاىصادتَدٍُلیدستشخیایؼتگاُسػَبداسایهٌـاءصهیي

 تشکر و قدردانی

 ایي آبپشٍطًَُیؼٌذگاى ؿشوت هحتشم ػاهل هذیش اهیذػیفی هٌْذع ّوىاسی هٌْذعهٌطمِاص لشػتاى، ای

وٌٌذ.اًدامایيپظٍّؾساهوىيػاختيتـىشٍلذسداًیهیصیاسوِصیذػلی،هٌْذعاتشاّیویٍػشواسخاًنتشهِ

 منابع

( آبؿفك، 1390هٌْذػیيهـاٍسػاصُ آتگیش"(، خلذگضاسؽتلفیكهطالؼاتهٌاتغآبحَضِ سٍدخاًِوشخِ:
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