خالصه گسارش:
بررسی شیمی آب و شئوشیمی رسوبات رودخانه کاکارضا ،استان لرستان

مقدمه:
سٍدخاًِّا یىیاص هٌاتغ اػاػی تأهیيوٌٌذُ آب تشایهلاسف گًَاگَى اص خولِ وـاٍسصی ،ؿشب  ٍكٌؼت تِ

ّایؿْشی،كٌؼتیٍسٍاًابصهیيّای


ّاًمؾهْویدسحولفاضالب

سٍدخاًِ
حؼابهیآیٌذ،اصطشفی دیگش


آلَدگیآبٍسػَبسٍدخاًِّا

ساحتیتحتتأثیشآلَدگیلشاسهیگیشًذ.


وٌٌذٍتذیيػلتتِ

وـاٍسصیایفاهی
صادٍطثیؼیهیتَاىتِفشػایؾٍَّاصدگیػٌگْاٍ

صادٍاًؼاىصاداػت.اصخولِهٌاتغ 
صهیي


داسایدٍهٌـاءصهیي
صادًیضؿاهلهٌاتؼیچَىوـاٍسصی،كٌؼتٍهؼذىواسیاػت،وِتِدٍ


ّایخَیاؿاسًُوَد.هٌاتغاًؼاى

ٍسٍدی
ؿىل ًمطِی (هاًٌذ پؼابّای كٌؼتی)  ٍغیش ًمطِی (هاًٌذ سٍاًابّای ًاؿی اص هٌاطك ؿْشی  ٍصهیيّای
ّاهیؿًَذ .
ٍاسدآبسٍدخاًِ 

وـاٍسصی)
ّایاصگيٍلاسٍىدسؿشقخشمآتاد

یواواسضادسؿوالؿشقؿْشخشمآتادخشیاىداؿتٍِاصداهٌِوَُ


سٍدخاًِ
ػشچـوِ هیگیشد ٍ ،دس هؼیش خَد تا ػثَس اص وٌاس خادُ خشمآتاد– چغلًَذی اص داخل ؿْش چغلًَذی ًیض ػثَس
هیوٌذ  ٍدس ًْایت تِ سٍدخاًِ وـىاى هیسیضد .طَل سٍدخاًِی واواسضا تمشیثاً  85ویلَهتش اػت  ٍهؼاحت

ویلَهتشهشتغاػت.اصهْنتشیيهٌطمِؿْشیدسایيهحذٍدُؿْشچغلًَذیاػت،

تمشیثیحَضِ آتگیشآى 1181

اػتفادُهیؿَد.هحذٍدُهَسدهطالؼِدسحَضِ

وِاصآبایيایيسٍدخاًِتشایتأهیيآبوـاٍسصیایيهٌطمِ 
آتگیش چغلًَذی لشاس گشفتِ اػت ،وِ اص ًظش هطالؼاتی تا هحذٍدُّای الـتش ،ؿیشاًٍذ  ٍخشمآتاد ّودَاس اػت.
هحذٍدُهَسدهطالؼِدسگَؿِیؿشلیحَضِآتگیشوشخٍِالغؿذُاػت .دتیسٍدخاًِواواسضادسایؼتگاُ

هىؼة تشثاًیٍِدسایؼتگاُواواسضا 12هتشهىؼةتشثاًیِهحاػثِ

دٌَّدسدٍسُؿاخقآهاسی 40ػالِ 2/77هتش
سػَتاتآّىیسٍدیؼتٍاستیتَلیيداسوشتاػِاػتوِ

ٍاحذّایصهیيؿٌاػیهٌطمِؿاهل

ػوذُتشیي
ؿذُاػت .
ػطحٍػیؼیاصهٌطمِساهیپَؿاًذ.ػٌگْایٍلىاًیىیًیضاغلةدسصیشآّهوشتاػِفَقسخٌوَىداسًذ.ػایش

داسائَػي،آّهّایسیفیاٍلیگَهیَػي،هاسى


آّههاسًیٍآّهآلَئَلیي
ػاصًذّایسخٌوَىیافتِػثاستٌذاص:
ٍهاػِػٌگْایهیَػيٍسػَتاتوٌگلَهشایتختیاسیاػتوِغالثاًتِكَست دگشؿیةػایشسػَتات

ٍآّه 
تشاصوٌگلَهشایتختیاسیهـاّذُهیؿَدوِدس


ػالٍُتشایيدسایيهٌطمِوٌگلَهشایخَاى
لذیویساهیپَؿاًذ.

دٌّذُایيوٌگلَهشالطؼاتیاصوٌگلَهشایتختیاسیًیضدیذُهیؿَد .


تـىیل
اخضاء
تٌاتشایي تا تَخِ تِ اّویت سٍدخاًِ واواسضا وِ اص آى تشای تأهیي آب آؿاهیذًی ،كٌایغ  ٍآتیاسی صهیيّای
ؿَد.ایيهطالؼِتاّذفتشسػیٍاسصیاتیٍیظگیّایویفیٍهیضاىآلَدگیآبٍ


وـاٍسصیهٌطمِاػتفادُهی
سػَبایيسٍدخاًِكَستگشفتِاػت .
نمونهبرداری

تِهٌظَستذػتآٍسدىًتایحكحیحٍدلیكدسهَسدویفیتآبٍسػَبٍتؼییياستثاطتیيآًْاتاػَاهلطثیؼی
ٍ اًؼاىصاد هیتایذ دس اتتذا ؿٌاخت ولی اص هٌطمِ تذػت آٍسد وِ ایي واس تا تشسػی ًمـِّای صهیيؿٌاػی ٍ
ّایصهیيؿٌاػیهٌطمٍِّوچٌیيتا

تَپَگشافیهٌطمِهیؼشهیؿَد.تؼذاصتذػتآٍسدىاطالػاتولیاص ٍ
یظگی

تَخِ تِ ساُّای دػتشػی هَخَد ،هحلّای هٌاػة ًوًَِتشداسی هـخق ؿذ ً ٍوًَِتشداسی اص آب  ٍسػَب
ّایسػَبتؼذاصآهادُػاصیدسآصهایـگاُخْتتؼییيغلظتفلضات


ػولآهذً.وًَِ
سٍدخاًِ اص 15ایؼتگاُ  
تِ
،هَادآلیٍتافتهَسدآًالیضلشاسگشفتٌذًٍوًَِّایآب

ػٌگیيٍپاساهتشّایفیضیىَؿیویاییهختلفهاًٌذ pH
ّاٍواتیَىّاتِآصهایـگاُهٌتملگشدیذًذ.


ًیضخْتتؼییيفلضاتػٌگیي،آًیَى
ارزیابی کیفیت و آلودگی آب رودخانه کاکارضا
)لشاسهیگیشدٍسًٍذ

آبسٍدخاًِدسطَلتوامًماطًوًَِتشداسیدس هحذٍدُللیایی 7/5(تا8/76

ًوًَِّای
  pH
آىدسطَلسٍدخاًِوویافضایـیاػتوِتاتَخِتِصهیيؿٌاػیهٌطمِوِػوذتاًاصػٌگْایآّىیاػتٍدس

ًوًَِّای آب هَسد هطالؼِ هیضاى ّذایت
ایؼتگاُّای پایاًی وِ هاسًی آّىی اػت  لاتل تَخیِ تًِظش هیسػذ  .

وٌذوِتِدلیلصیادؿذىدتیسٍدخاًٍٍِلَعپذیذُسلیكؿذگی


تغییشهی
الىتشیىیاص 376 µmohs/cmتا 609
توامًوًَِّای

آبدسپاییيدػتسٍدخاًِ،سًٍذولیتغییشات ECدسطَلسٍدخاًِواّـیاػت.اصًظشػختی

تِلیتَلَطیهٌطمِیؼٌیاًحاللوشتٌاتّا

وِػلتآىساهیتَاى

آبهَسدهطالؼِدسهحذٍدُػختلشاسهیگیشًذ

ٍ فشآیٌذ تثادل یًَی هؼىَع ًؼثت داد .تِطَسولی دس طَل سٍدخاًِ تمشیثاً سًٍذ واّـی دس غلظت آًیَىّا ٍ
ؿَدوِدلیلآىافضایؾدتیسٍدخاًٍٍِلَعپذیذُسلیكؿذگیاػت 


ّایاكلیهـاّذُهی

واتیَى
ّاتیوشتٌاتٍِسخؼاسُآًْاولؼیهاػت
ًوًَِ 
تشاػاعًوَداسپایپشٍاػتیفتیپآبسٍدخاًِواواسضادستوام 
وِػلتآىآّىیتَدىػٌگْایهٌطمِهَسدهطالؼِاػت.توامًوًَِّایآبًؼثتتِواًیْایدٍلَهیت،ولؼیت

ٍآساگًَیتحالتًضدیهتِاؿثاعداسًذدسحالتیوًِؼثتتِواًیْایطیپغّ،الیتٍاًیذسیتدسحالتتحت

اؿثاع هیتاؿٌذ وِ ایي ًـاى هیدّذ وِ تشویة ؿیویایی آب سٍدخاًِ تَػط واًیْای وشتٌاتِ ولؼیتی وٌتشل
هیؿَد .

تا تَخِ تِ ًؼثتّای یًَی هٌـاء ػذین  ٍولش دس آب سٍدخاًِ اًحالل ،تثادل یًَی هؼىَع  ٍهٌـاء ولؼین اص
اًحاللولؼیتٍدٍلَهیتهیتاؿذ .

آب سٍدخاًِتاتَخِتًِوَداسؿَلشاصًظشؿشبدسسدُخَبتَدٍُاصًظشهلاسفوـاٍسصیتاتَخِتًِوَداس
ٍیلىاوغآبآىوویؿَسٍلیهٌاػةتشایآتیاسیاػتٍتاتَخِتِهیضاىًRSCیض،تشایآتیاسیهٌاػةاػت .
گًَِایوِغلظتّیچوذامیهاصفلضاتتاالتش
غلظتفلضاتدسآبسٍدخاًِواواسضاتِطَسولیپاییياػتتِ 

)تَكیِؿذًُویسػذ.ػلت

ٍػیلِیػاصهاىتْذاؿتخْاًیWHO, 2011(
اصهیاًگیيغلظتفلضاتدسآبوِتِ 


ون تَدى غلظت فلضات دس ًوًَِّای آب سا هیتَاى تِ تاال تَدى  pHآب ًؼثت داد چشا وِ دس ّpHای تاال،
اًحاللپزیشیتؼیاسیاصفلضاتواّؾیافتٍِتوایلتِخزبدسداخلسػَتاتداسًذ .

چٌاًچِغلظتتهتهفلضاتساهَسدتشسػیلشاسدّینخَاّیندیذوِغلظتوادهیناصتاالدػتتِػوتپاییي

دػت سٍدخاًِ افضایؾ هییاتذ وِ دلیل آى هیتَاًذ تِ فؼالیتّای وـاٍسصی  ٍاػتفادُ اص وَدّای فؼفاتِ دس
صهیيّایوـاٍسصیٍتاغاتاطشافسٍدخاًِتَیظُدسایؼتگاّایاًتْایسٍدخاًِهشتَطتاؿذ.غلظتًیىلًیضتِ

ػلتآّىیتَدىػٌگْایهٌطمِ دسطَلسٍدخاًِسًٍذتمشیثاًیىٌَاختیساًـاىهیدّذ.سًٍذافضایـیهـخلی
دس غلظت آسػٌیه هـاّذُ هیؿَد وِ ػلت آى اػتفادُ اص وَدّای فؼفاتِ  ٍػوَم دفغ آفات دس تاغات ٍ
صهیيّای وـاٍسصی اطشاف سٍدخاًِ اػت .سًٍذ ولی تغییشات هغ تمشیثاً یىٌَاخت هیتاؿذ تا ایي حال دس

ّایاتتذاییافضایـیدسغلظتآىهـاّذُهیؿَدوِدلیلآىسخٌوَىػٌگْایآرسیيدسًضدیىیایي


ایؼتگاُ
تاؿٌذچَىدسهحیطّایللیایی


دسآبتِدلیلللیاییتَدىهحیطپاییيهی
ایؼتگاُاػت.غلظتػشبٍسٍی
یفاضالبّایؿْشی


صاد(هاًٌذتخلیِ

ؿَدٍلیهٌاتغاًؼاى

ػشبٍسٍیاستشویةآبحزفٍخزبسػَتاتهی
ّاؿذُاًذ .تغییشات غلظت وشٍم دس ًوًَِّای آب تِ

ٍ سٍػتایی) تاػث افضایؾ غلظت ػشب دس تشخی ایؼتگاُ
ایاػتوًِوی تَاىتشایآىیهسًٍذػوَهیواّـییاافضایـیدسًظشگشفت،تٌاتشایيهٌـاءایيفلضدس


گًَِ
ًوًَِّایآبطثیؼی(لیتَطًیه)اػت(ؿىل .)1



رودخاهىيا 

مقایسىایغلظتفلزاتسوگیندرآبرودخاهىکاکارضابامیاهگینجًاهیآب

شکل:)1(همٌداريای

کیفیت و آلودگی رسوبات بستر رودخانه کاکارضا
وِسػَتاتسٍدخاًِدسًماطًوًَِتشداسیداسایچْاستافتگشاٍل

ػٌدیًـاىهیدّذ


ّایداًِ

گیشی

ًتیدِاًذاصُ
)هیتاؿٌذ.تافتسػَتاتدسًماط
)،گشاٍلهاػِایگلی ٍ)msG(گشاٍل G(

هاػِای ،)SG(هاػِگشاٍلیgS(

ًوًَِتشداسیػوذتاًتحتتأثیشؿذتخشیاىآبسٍدخاًِاػت،تِگًَِایوِدسًماطیوِخشیاىوناػتتافت

ایهیؿَدٍدسًماطیوِخشیاىصیاداػتتافتگشاٍلیاػت .


هاػِ
ّای سػَب دس هحذٍدُی للیایی  )7/79-8/86(لشاس هیگیشد وِ ػلت آى گؼتشؽ ػاصًذّای
 pHتواهی ًوًَِ 
تشداسیصیادًویتاؿذ.تغییشات


دػتًماطًوًَِ

تغییشاتهادُآلیاصتاالدػتتِػوتپاییي
آّىیدسهٌطمِاػت.
هادُآلیدسهحذٍدُهَسدهطالؼِتِتافتسػَتات،ػشػتخشیاىٍفؼالیتّایوـاٍسصی ٍتاغثاًیتؼتگیداسد.

وِتافتسػَتاتداًِسیضتَدٍُخشیاىآبحالت

اُّایؿواسُ(10ٍ9پیشهاّیٍگلصسد)
تِگًَِایوِدسایؼتگ 

ّایوـاٍسصیصیاداػت،تیـتشیيهیضاىهادُآلیدسسػَتاتهـاّذُهیؿَد.


ساوذداسدٍّوچٌیيهیضاىفؼالیت
دس حالی وِ دس ایؼتگاُ ؿواسُ ( 12لثل ػذ) ووتشیي هیضاى هادُ آلی دیذُ هیؿَد وِ ػلت آى واّؾ تشاون
پَؿؾگیاّیٍّوچٌیيداًِدسؿتتَدىتافتسػَتاتٍػشػتصیادخشیاىآباػت .

تااًذاصُگیشیٍتشسػیتغییشاتغلظتّشیهاصفلضاتدسسػَتاتسٍدخاًِهـاّذُؿذوِغلظتوادهیندس

ّایاًؼاىصاد


دسایيافضایؾغلظتًمؾفؼالیت
توامًماطًوًَِتشداسیتاالتشاصهیاًگیيخْاًیسػَتاتاػتوِ

صاد(ػاصًذّایهاسًیٍهاػِػٌگی)هیتاؿذ.تغییشاتػشبٍ


وـاٍسصیٍتاغثاًی)تیـتشاصػَاهلصهیي
(هاًٌذ 
اػت،وِػلتآىیىؼاىتَدىهٌـاءٍػَاهلوٌتشلوٌٌذُ

آسػٌیهًیضدستیـتشایؼتگاُّاهـاتِتغییشاتوادهین

داسایتیـتشیيغلظتهیتاؿذوِػلتآىتا

غلظت ایيفلضات اػت.ػشبدسایؼتگاُؿواسُ( 9ایؼتگاُپیشهاّی)
تَخِتِتاالتَدىهادُآلیدسایيایؼتگاٍُدسًتیدِخزبتَػطهادُآلیاػت.غلظتهغدسایؼتگاُّای

ؿواسُ(7ٍ4،2،1ایؼتگاُّایواػیاى،تٌذخَب،گَالبٍوَسًَوش)تیـتشاصهیاًگیيخْاًیسػَتاتاػتٍ،
ّایًوًَِتشداسی


صاد(سخٌوَىػٌگْایآرسیي)دسًظشگشفت.آّيدسایؼتگاُ
هیتَاىتشایآىهٌـاءػوذتاًصهیي

ًگیيخْاًیسػَتاتهیتاؿذٍ

تشداسیپاییيتشاصهیا


داسایتغییشاتوویاػتٍغلظتآىدستوامًماطًوًَِ
تشداسیپاییيتشاص


طثیؼیاػت.غلظتوشٍمتِػلتآّىیتَدىػٌگْایهٌطمِ،دستوامًماطًوًَِ
هٌـاءلطؼاً 
تشداسیپاییيتشاصایياػت،افضایؾسٍیدس


هیاًگیيخْاًیسػَتاتاػت.غلظتسٍیًیضدسدستوامًماطًوًَِ
ایؼتگاُّاسًٍذتغییشاتآىیىٌَاختاػت.

ایؼتگاُّایاتتذاییتِػلتسخٌوَىػٌگْایآرسیيتَدٍُدسػایش 

همایؼِغلظتایيفلضتاغلظتهیاًگیيآىدسسػَتاتخْاًیهـاّذُهیؿَد وِ آىدستیـتش

دسهَسدفلضًیىل
(ایؼتگاُّایتٌذخَب،چغلًَذی،گَالب،ػشاب

تشداسی(ایؼتگاُّایؿواسُ10ٍ9،7،6،5،4،3،2


ًماطًوًَِ
اػت.دسهحیطّای

هلىی،تیذّل،وَسًَوش،پیشهاّیٍگلصسد)وویتاالتشاصغلظتهیاًگیيسػَتاتخْاًی 
للیاییًیىلتوایلتِخزبدسػطحسػَتاتداسدلزاغلظتآىدسسػَتاتوویافضایؾیافتِاػت(ؿىل .)2



مقایسىایغلظتفلزاتسوگیندررسٌباترودخاهىکاکارضابامیاهگینجًاهیرسٌبات 

شکل:)2(همٌداريای



ؿذگیتشایفلضاتهَسدتشسػیدسًماطًوًَِتشداسیهؼلَمؿذوِ


تاتَخِتًِتایححاكلاصهحاػثِضشیةغٌی
ؿذگیاًذن،هغتذٍىغٌیؿذگیتا


ؿذگیتاغٌی

ؿذگیً،یىلتذٍىغٌی

سػَتاتًؼثتتِوشٍمتذٍىغٌی
ؿذگیاًذن،وادهینغٌیؿذگیهتَػطتاًؼثتاًؿذیذ،ػشبتذٍىغٌیؿذگیتا


ؿذگیاًذن،سٍیغٌی

غٌی
تاؿذ.ػلتغٌیؿذگیًؼثتاًؿذیذدٍػٌلش

ؿذگیاًذنٍآسػٌیهغٌیؿذگیهتَػطتاًؼثتاًؿذیذهی


غٌی
ّایوـاٍسصییافاضالبّایؿْشیٍسٍػتاییتِداخلسٍدخاًِ


وادهینٍآسػٌیهتٍِسٍدآًْاتَػیلِسٍاًاب
هشتَطهیتاؿذ .

فلضاتوشٍم،آّيً،یىل،هغ،ػشبٍآسػٌیهدستوامایؼتگاُّای

هحاػثِضشیةصهیياًثاؿتًـاىدادوِ

تٌذیضشیةصهیياًثاؿت)Igeo(دسسدُغیش


اًثاؿتهٌفیّؼتٌذوِطثكطثمِ

تشداسیداسایؿاخقصهیي

ًوًَِ
آلَدُ (والع )1لشاس هیگیشًذ  ٍوادهین ًیض دس ایؼتگاُ ؿواسُ ( 2تٌذخَب) دس سدُ غیشآلَدُ (والع  ،)1دس
)ٍدسػایشایؼتگاُّادسسدُغیشآلَدُتاوویآلَدُ

ایؼتگاُؿواسُ( 4گَالب)دسسدُوویآلَدُ(والع3
وِػلتآىٍسٍدسٍاًابّایوـاٍسصیتِداخلسٍدخاًِاػت .

)لشاسهیگیشد

(والع2
ّایاًذاصُگیشیؿذُ ًـاى داد وِ فلضات آّي،

تشسػی ضشیةّوثؼتگی تِسٍؽ وٌذال  )Kendall's(تیي دادُ
دٌّذُیهٌـاءیىؼاىٍػوذتاًصهیيصاد


وشٍم،سٍی،هغًٍیىلداسایّوثؼتگیهؼٌاداسٍتاالییّؼتٌذوًِـاى
ایي فلضات دس سػَتات اػت .ػشب ،آسػٌیه  ٍوادهین ًیض داسای ّوثؼتگی هؼٌاداسی تا یىذیگش هیتاؿٌذ وِ

صادایيفلضاتساًـاىهیدّذ.هادُآلیpHٍتِػلتتاصُونتغییشاتخَدتاّیچیه


یىؼاىتَدىهٌـاءٍاًؼاى
اصفلضاتّوثؼتگیًـاىًویدٌّذ .

ّااػتتِطَسیوِتشطثكایيسٍؽفلضاتیچَى


ایًیضهؤیذًتایحّوثؼتگیدادُ

ًتایححاكلاصتحلیلخَؿِ
هغ،آّيً،یىل،وشٍمٍسٍیدسیهخَؿِلشاسهیگیشًذٍدسهماتلآسػٌیه،وادهینٍػشبًیضتـىیلیه

دٌّذوِهٌـاءهتفاٍتایيفلضاتساهَسدتأویذلشاسهیدّذ .


خَؿِخذاگاًِساهی
تشطثكًتایححاكلاصتحلیلهؤلفِایاكلیًیض،تؼذاددٍهؤلفِاكلیاػتخشاجؿذ.هؤلفِاٍلداسایتاسگزاسی

هیتاؿذ.هؤلفِدٍمًیضؿاهلآسػٌیه،وادهینٍػشباػتوِ
هثثتٍتاالییاصآّيً،یىل،هغ،سٍیٍوشٍم 
تاؿذ.تٌاتشایيهیتَاىگفتًتایححاكلاصتحلیلهؤلفِاكلیتاتحلیل


ایهٌـاءهـتشنایيفلضاتهی

دٌّذُ

ًـاى
خَؿِای ّ ٍوثؼتگی هطاتمت داسد ٍ ،تش اػاع آى هیتَاى ًتیدِ گشفت وِ غلظت تیـتش فلضات دس ًوًَِّای

صادتشغلظتتشخیاصفلضاتاثشگزاؿتِاًذ .


ّاهٌاتغاًؼاى

صادتَدٍُلیدستشخیایؼتگاُ

سػَبداسایهٌـاءصهیي
تشکر و قدردانی
هٌطمِای لشػتاى ،هٌْذع
ًَیؼٌذگاى ایي پشٍطُ اص ّوىاسی هٌْذع اهیذػیفی هذیش ػاهل هحتشم ؿشوت آب 
اًدامایيپظٍّؾساهوىيػاختيتـىشٍلذسداًیهیوٌٌذ .

صیذػلی،هٌْذعاتشاّیویٍػشواسخاًنتشهِصیاسوِ
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