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 55/85/2939 :پذيرش  52/80/2935 :وصول

 چکيده 
در آلودگی يک رود تأثير داشته  ااشتند.  توانندمی ناسیشريختينزمو  شناسیينزمعوامل 

سيروان ا  عنتوان  حوضة رودخانة اراي اررسی نقش اين عوامل در توليد آلودگی، اخش غرای

 1تا  1تعيين گرديد ک  در هر فصل،  يريگاندازهنمون  انهخاب شد. در اين اخش شش ايسهگاه 

اتا  هتايشآزماا  دست آمد. تطبيق نهايج ايتن آلودگی  شاخص 3 گرفه  شده يهانمون اار از 

ااالدست آن نشان داد کت   شناسیريختزمينو  شناسیينزمعوامل آالينده و عوامل مخهلف 

، شناستیينزمانسانی، عواملی مانند جنس  يهافاضالب توسّطگذشه  از آلوده شدن اين رود 

را رقم  ايويژهزمين شرايط  ايهکاراريحوض  و تغيير  هاياخشل در اعضی تحوّ مراحل خاصّ

از  ايويتژهشود، ارحسب نوع و ميزان اارش در هر فصتل، نتوع و مقتدار میزنند ک  ااعث می

 ةمخهلف حوض  ا  گون هاياخشحمل شود ک  مقدار کدورت و مواد محلول جامد را در  رسوب

کستيژن محلتول مقدار ا ري ودر هدايت الکهريکی، شو نيز هاشاخصاين  .مهفاوت نمايش دهد

در اعضتی  هاپادگانت فرستايش  گذارند. ارداشت غير مجاز شن و ماس  از استهر رود ومیاثر 

 شناسیينزمولی جنس  ضعی توليد رسوب را ا  دنبال دارد؛عاملی است ک  ا  طور مو هااخش

و همچنتين رستواات يليفلوکستيونی کت  در  هادامنت ، ناپايتداري اعضتی هتاآنو هوازدگی 

اند ک  در مقدار و نوع رسوب یمّاز عوامل مه ،اندنمودهفرعی سيروان را پر  هايدرهسن پليوسه

 کنند. میتحويلی ا  رودها ايفاي نقش 

 .جامدات محلول زايی، آلودگی رود، سيروان، کدورت آب، کلّ: رسوبهايدوايهکل
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 م مقدّ

 ةگردد که در يـ  اـامانمیو زيستی تشکيل  شيميايی -از شمار زيادی عناصر فيزيکی  یارودخانه ةحوض هر

رشد آگـاهی  رغمیعل روند.می اجزای اين اامانه به شمار ينترمهم. رودها خورندیمبه يکديگر پيوند  يکپارچه

و  هارودخانـهااـيت کارکرد و حسّ ،تيّواقعی از اهمّ درک ،طبيعی هایيطمحت يّمردم و کشورها نسبت به اهمّ

ايران از نظر آلودگی اير صـعودی بـه  یهارودخانهاغلب  اااس نيز ينبر از جوان اات و آبريز هنو یهاحوضه

 رود هراز در نتيجة یآلودگ نيز رو به تنزل اات؛ هاآنآبريز  هایحوضه محيطیيستزو وضعيت  اندگرفتهخود 

ود زرجـوب بـا ر آلـودگی (؛10 :2901کربااـی و کالنتـری، ) یکشـاورزرواتايی و  ،شهری یهافاضالبورود 

که االمت تاالب انزلـی را نيـز  شهری و خانگی هایفاضالبو کشاورزی در منطقه و  هاکارخانهدريافت پساب 

 حوضـةو فضوالت حيوانی به رودهـای باالداـت  هازباله هایپسابورود  ؛(07 :2908 ،بشارتیکند )میتهديد 

و شـهر اـاری ات اـنگين با فلـزّرود تجن  آلودگی ؛(27 :2902 ،پور و همکارانعوضايالم )مخزنی  آبريز ادّ

گدارخوش در ايالم به دليل  آلودگی رودخانة ؛(70 :2902، اعيدی و همکارانمازندران )چوب و کاغذ  ةکارخان

منابع انسـانی و  ا( و آلودگی ابهر رود ب111 :2902 ،دريافت فاضالب شهری و صنعتی ايالم )چراغی و خرااانی

از ايـن  يیهانمونـه( 0 :2907 ،ابهر و تاکستان )پـری زنگنـه و همکـاران یهاشهراتان از طريقه ی بويژصنعت

 انسانی هستند. هایتيّالفعّ ازناشی  هاییآلودگ

فرآينـدهای محيطـی و مخصوصـا  بخشی از آلودگی رودها تحت تأثير مستقيم و غيرمسـتقيم عالوه بر اين، 

و  شنااـیزمين هایويژگی. در اين ميان گيردمیقرار  هاحوضه شناایريختزمينو  شناایزمين هایويژگی

تـابعی از  هاحوضـه شناایريختزميننقش ويژگی  یولداشته باشند؛  واضحیممکن اات نقش  یشنااانگ

مستقيما  با فرآينـد حمـل راـوب  تواندیمد راوبات جايی مجدّجابه ذخيره و ،. پراکندگیااتعوامل مختلف 

؛ لـوين و 559 :2307 ،5؛ برادلـی205 :2300 و ولدفـدن، لـوين ؛927 :2300 ،همکاران و 2لوينباشد )مربوط 

ر و ؛ تيل02 :2332، 2؛ آکستمان و لووما950 :2338 ،7؛ گراف520 :2300 ،9؛ مارکوس2828 :2300 ،م  لين

کـه  بخشی از اين آلودگی ااـت یکاومعدن(. اثرات 232 :5889 ،همکاران و 0؛ والينگ922: 5885 ،1کسترتن

کنتـرل پراکنـدگی و توليـد  ( و2852 :2300 ،لـوين و مـ  لـين) يـردگمـیدر مسير چنين فرآينـدی قـرار 

: 2332 ،0جيمـزرودخانـه )راـوب بـه  افزايش شديد تحويل .گيردمی بر عهدهمربوط به راوب را  هاییآلودگ

مـ  ) یکنـارراـايش ناپايداری اواحل و ف ،گسستگی پوشش گياهی ،(27 :2333 ،و همکاران 3؛ گالرت092

آبخيـز  هایحوضـه (پوشش جنگلـی، کشـاورزی و شـهری زمـين) یکاربرو نوع ( 577 :2303 ،28کين و لوين

  ند.هسـت رودهـاعوامـل ديگـری بـرای توليـد آلـودگی  (527 :5827و همکاران،  22پارکيانگ اونگ رودها )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Lewin  

2- Bradly 

3– Bradly 

4- Graf 

5- Axtmann and Luoma 
6- Taylor and Kesterton 

7- Walling 

8- James 

9- Gallart 

10- Macklin and Lewin 

11- Young-Seuk Park 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815214000413
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خـود در ديناميـ   بـه نوبـةو  گـذاردیمها اثـر ها و خشکسالیيالباکه بر ازگی اثر تغييرات آب و هوايی تبه

 . نيز به داليل فوق اضافه شده اات (935 :5881 ،2ودیگشود )یمر واقع مؤثّ هارودخانه

را در غلظـت عناصـر آب در الاـلو  ( اه رژيـم ژووشـيميايی2009 :5883همکاران )و  5ريمان اين، وجود با

نقـش ايفـا  شنااـیزمينيخچالی، ارتفـاع زمـين و های نوع کاربری زمين، يخرفت هاآندادند که در  يصتشخ

را برای آلـودگی فـراهم  ایويژهشرايط  اندازهاچشمل ی از تحوّدهد که مراحل خاصّمینشان امر اين  ؛کنندیم

غلظـت  ،فعلیشرايط آب و هوايی در  هاآنيخچالی گذشته و ناپايداری  ةدور شده درنهشته و راوباتکنند می

نمونه قرار شود با میاعی نيز در اين پژوهش  ،اين رو از .کلر و نيترات را افزايش داده ااتد نبعضی عناصر مان

آبخيز )بـه دليـل نـاهمواری شـديد و  هایحوضهايروان به عنوان يکی از بکرترين  دادن بخش غربی رودخانة

در بـروز  شنااـیريختزمينو  شنااـیزمينعلـل مختلـف برراـی  بـه ،صنعتی انسان( تيّالفعّعدم اجازه به 

 پرداخته شود. آلودگی

 مورد مطالع   منطقة

(. اين رود با نام قشالق از دشـت کـانی 2شکل دارد )غربی جريان  -ايروان در غرب ايران با جهت شرقی رود 

 بـه شـمار  اوزنقـزلتقسيم آب بـين ايـن رود و  که خطّ کرداتاندر غرب ااتان  متری 5288روزه به ارتفاع 

گاوه رود و  ةشاخ ،دهد در اين ااتانمیو مسير خود را به امت جنوب غرب ادامه  گيردمیمه ارچش ،رودمی

شـکل گردانـد )میو ليله را از آن خود  مره خيل ،آب ايروان ،رودپاوهدر مسير خود در ااتان کرمانشاه شاخه 

آن در قلمـرو  پنجميـ  اات که تقريبـا  يلومترمربعک 3708اين رودخانه دارای مساحتی در حدود  ة(. حوض2

   .گيردمیکامال  کوهستانی قرار  و در ي  منطقة ااتان کرمانشاه

طدهد که در اين بخـش از حوضـه بـه طـور ممیايستگاه هواشناای پاوه نشان  االة 22بررای آمار   تواـّ

و بـه  ااتگراد اانتی درجة 22در حدود  ت اين محلحرار ةدهد. ميانگين درجمیبارندگی رخ  متريلیم 118

   راد.می گرادیاانت درجة 2/23و  3/3به  يببه ترتاکثرهای دمايی اقل و حدّحدّ تواّططور م

ايرجان و زون زاگـرس رورانـده يـا  -توان در دو زون انندج میايروان را  حوضة شناایزمين ديدگاهاز 

مـرز ايااـی اـنندج و  . امتـداد ايـن گسـل بـهااـتگسل زاگرس  ،تقسيم اين دو زون مرتفع قرار داد. خطّ

 غربـی اـيروان و همچنـين شـاخةشـمال –شرقی امتداد جنوب رادمیبه نظر  .ااتبسيار نزدي  کرمانشاه 

ايروان که در ااتان  ةبخشی از حوض ،بنابراين ؛مسير گسل زاگرس را نشان دهد ،يعنی آب ايروان ،فرعی آن

جـز  زاگـرس  ،گيرنـدمـی بـرمره خيل و ليله را در ،دروپاوه که آنجنوبی  یهاشاخهو  گيردمیکرمانشاه قرار 

 ،کنـدمیشود و تا شرق انندج ادامه پيدا میحوضه که از غرب مريوان شروع  بقية شود ومیرورانده محسوب 

کيلومتر  98ايروان در حدود  ة. پهنای زون زاگرس رورانده در حوضگيردمیايرجان قرار  -جز  زون انندج 

و نمـای کاراـتی و  هـاينچپيچيـدگی اـاختمان  ،گسل خطّ یهاپرتگاه ،رورانده ةد جبهبلن یهاپرتگاه. اات

 . ااتزاگرس مرتفع  شناایيختر خشن از اختصاصات مهمّ
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1- Goudie 

2- Reimann 
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 ت آن در کشور و اسهان کرمانشاهموقعيّ سيروان و نقشة توپوگرافی حوضة .2شکل 

  هاروشو  مواد
محـل در  1در  ،به عنـوان نخسـتين گـام در ايـن پـژوهش ،دی آلودگی اين روهاشاخصمربوط به  هایويژگی

 ،دوآب (. در محـل2ّشـکل شـد )ورود آن به ااتان کرمانشاه تا بعـد از دوآب انتخـاب  امتداد رودخانه از محلّ

اات و از اين منطقه بـه  يریگنمونهمحل برای  ينترداترس قابلشود. اين محل میبه ايروان ملحق  رودپاوه

اـازد. مـیيابد که داترای به آن را با مشکل مواجـه میپيچ و خمی جريان  تنگ و پر یادرهر بعد ايروان د

دوآب را بـه  ،نمايـدمـیعبـور  هـاأسالرّخطو  هادامنـهاز روی  موجود در اين بخـش از منطقـه کـه ةتنها جاد

ت ايـن اـازد. موقعيّـمـیمـرتبط  ،اندشـدهمـره خيـل( توزيـع  ةکه تا باينگان )در حوض یاپراکنده یرواتاها

ت رود و وضـعيّ مهـمّ یهاشـاخهو نقـش  پرتـراکمتـی طوری انتخاب گرديد که تأثير منـاطق جمعيّ هايستگاها

در کاهش يا افزايش آلودگی رود ايروان انجيده شود. ناگفته نماند که در طـی پيمايشـی  شناایريختزمين

 ةنمونـ 2901 مردادمـاهگرفتـه شـد و همچنـين در از مره خيل  یانمونه ،صورت گرفت 2901که در آبان ماه 

 در اين تحقيق به کار گرفته شد.  هاآناز مره خيل( برداشت گرديد که نتايج  یاشاخهديگری از باينگان )

در طـی  هـر فصـلنوبـت در  9يا  5پارامتر مهم آلودگی در  3 ،ت آب و مقدار آلودگی آنبرای تعيين کيفيّ

 ،PH، COD (mg/l)، BOD (mg/l)، E.C. (μs/cm): اين پارامترها عبارت بودنـد ازگرديد.  يریگاندازهي  اال 

Turb (NTU)، TDS (mg/l)، Sal (mg/l)،T  محيط(C◦ )،T  رودخانه(C◦ )، DO (mg/l). 

ی آلـودگی را در امتـداد اـيروان هاشـاخصاعی شد تا منابعی که  ،لودگی اين رودت آبعد از تعيين وضعيّ

 زمين ايجاد گردد از هم تفکي  شود.  هایويژگی دد و عواملی که ممکن بود در نتيجةرای گربر ،دادمیتغيير 
 شـيوة ،ل زمـينمراحـل تحـوّ ،زمينـی هاییبرراـو  شناایزمينات اطّالعبا مراجعه به  ،بعدی ةدر مرحل

 هایويژگی ةباردرتحقيق کمتری  ،در اين منطقهمختلف تفسير گرديد. از آنجا که  هایکاربریدخالت انسان و 
در روی زمين تـا حـدودی  هاآنی و تکميل محلّ ات پراکندةاطّالع مراجعه به ،صورت گرفته اات شناایزمين
 را در اين منطقه آشکار نمود. شناایزميناازندهای  توضعيّ
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 هـایويژگیی آلودگی و تطبيق آن با عوارض زمـين و هاشاخصبه پراکنش مقادير  توجّهآخر با  در مرحلة

بـه چـه نحـو  هایآلودگ در شناایريختزمين هایويژگیاثرگذاری  ص شد که شيوةمشخّ شناایريختزمين

 .  گيردمیصورت 

 احثنهايج و 

 مهداول رود سيروان هاييندهآال

 هایيسـتگاهادر  هاشـاخصدهد که اغلـب ايـن میی آلودگی ايروان نشان هاشاخص تواّطت مبررای وضعيّ

 ،یشور ،CODو  BODاراب بل با کمترين مقدار  هايستگاهابين اين  در .اندبودهکمتری  دارای نواان مختلف

را نسـبت بـه آب  یترمنااـبشـرايط  DOجامد و کـدورت و بـا بيشـترين مقـدار  بار موادّ ،هدايت الکتريکی

. اگـر آب ايـن يـردگمیقـرار  یبرداربهرهمورد  یمعدنآبديگر دارد و به همين دليل نيز به عنوان  هایيستگاها

آب قبـل از  شـويم کـه نمونـةمی توجّهم ،چشمه به عنوان شاخص پاکيزگی آب اين منطقه در نظر گرفته شود

فـاحش نيسـت؛  چنـدانولـی تفـاوت آن  ؛با آن تفاوت دارد ،اصلی گرفته شده اات اين چشمه که از رودخانة

طت م. اگـر وضـعيّااـتتقريبـا  پـاکيزه ايروان در بدو ورود به ااتان کرمانشاه  بنابراين آب رودخانة آب  تواـّ

 ،پـور و همکـارانعوض؛ 7: 2908 ،؛ بشارتی12: 2901 ،ديگر ايران )کرباای و کالنتری یهارودخانهايروان با 

ت دوبـاره وضـعيّ ،( مقايسه شود0 :2907 ،؛ پری زنگنه و همکاران123 :2902 ،؛ چراغی و خرااانی77 :2902

 .شودمیص پاکيزگی آن مشخّ

 رود اصـلی بـه که در واقع به صـورت چشـمه بويژه اراب بل ،هااراب در طول مسير ايروان ،وجود اين با

 ی اـراب بـلهاشـاخصاصلی رود تفاوت دارند. اگر  یهاشاخه آب ت بااليی برخوردارند و بااز کيفيّ ،پيونددمی

 هایيسـتگاها آب یهاشاخصسبت ن ،(2جدول شود )به عنوان شاخص پاکيزگی آب اين منطقه در نظر گرفته 

دهد که آب ايـن رود قبـل از ورود بـه ااـتان کرمانشـاه میی اين اراب نشان هاشاخصبه همان  يریگاندازه

 ،بودن رودخانه و وجود رواتاهای پراکنده در امتـداد رود یاهدرّ رغمیعل ،داتيينپااات و به امت  تريزهپاک

  گيــرد و دچــار نواــانمــیيکنواخــت انجــام ن ،ولــی ايــن صــعود د؛رومــیيــاد شــده بــاال  یهانســبتاغلــب 

 (. 5و شکل  5جدول گردد )می

 اراي رود سيروان ک  اا  هاشاخصآماري اين  هايويژگیآلودگی سراب ال و اعضی  يهاي شاخصهاارزش. 2جدول 

 ا  دست آمده است. يريگاندازهايسهگاه  6ا  دست آمده اراي  يهاشاخص محاسبة

 هاشاخص
 آماري هايويژگی
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لميانگين سراب ا  0 2/8 2/8 2/589 5/2 0/237 5/988 2/20 9/1 1/22 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Median 5/0 2/8 2/8 2/930 2/2 520 935 2/27 2 9/29 

Minimum 3/1 2/8 2/8 233 20/8 205 538 3 5/9 0 

Maximum 2/0 29 0 720 93 577 758 90 22 0/21 

Range 1/8 2/25 2/1 523 0/90 15 298 53 0/22 0/0 
Std. Deviation 22/8 0/9 3/2 21/02 97/25 9/22 89/90 12/3 29/9 5 
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 هگاه ا  شاخص ا  دست آمده اراي سراب ال. نسبت شاخص آلودگی هر ايس1جدول 

در دو ايسـتگاه بعـد از هجـيج و  هاشـاخصکند که اغلب میت در نواانات يادشده اين نکته را يادآوری دقّ

 يریگفاصـلهن بـارز ايـ ةو کـدورت آب نمونـ COD یهاشاخصگيرند. میبيشتری  ةاز اراب بل فاصل رودپاوه

را بـا  (. ايـن تغييـرات5و شکل  5جدول نمود )توان مشاهده میی تا پانزده برابر اين تغييرات را حتّ هستند که

ی شـيميايی ماننـد هاشـاخصکـه  ااـتل افزايش آلودگی بيولوژيـ  توان در ارتباط گذاشت: اوّمیدو پديده 

COD،BOD   وDO تمرکز انسانی مانند هجـيج و پـاوه کـه  یهامحلبا  و اين دقيقا دهد میثير قرار را تحت تأ

 در دو محـلّ هاشـاخصاين  کند. نواان شديد ماهانةمیتطابق پيدا  ،کنندمیخود را به رود وارد  یهافاضالب

ولی توليد تقريبا  يکنواخت فاضـالب توليـد  ،نمودار انحراف ااتاندارد( که با نواانات دبی آب ،5يادشده )شکل 

فيزيکی مانند فراايش و توليـد راـوب و مـواد  هاییآلودگتواند اين مطلب را تأييد نمايد و دوم می ،شوندمی

شود. اين آلودگی نيـز در مینشان داده  TDSشوری و  ،ی فيزيکی مانند کدورت آبهاشاخص که با اات معلّق

فاضـالب موجـب افـزايش  ليـةتخ ينکـها. در اين دو محل عالوه بـر ااتمهم  رودپاوهبعد از هجيج و  دو محلّ

 .باشد مهم ييرتغتوان تنها دليل اين مین ،گرددمی هاشاخص

 

 
 رود سيروان يريگاندازهايسهگاه  ي آلودگی در ششهاشاخصميانگين و انحراف معيار  يسةمقا .1شکل 

 شاخص 
 PH COD BOD COND TURB TDS SAL DO ايسهگاه

 3/8 9/2 80/2 30/3 3/2 9/2 9 85/2 قبل از سراب ال 2

 00/8 9/2 83/2 9/27 3/2 0/2 5/22 85/2 اعد از هجيج 1

 01/8 9/2 81/2 1/28 3/2 9/2 2/5 89/2 قبل از دوآب 2

 17/8 9/2 20/2 2/28 3/2 0/0 3/22 89/2 رودپاوه 5

 0/8 9/2 29/2 1/28 3/2 2/5 0/1 89/2 بآاعد از دو 6
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ج آب ولـی طبـق ااـتانداردهای رايـ نمايـد؛بسـيار کمتـر مـی اوقرهکدورت آب ايروان نسبت به الوند و 

دهـد مینشان را رود. اين شاخص در اغلب اوقات اال رقم پايينی میبه شمار  آلوده 2(NPDWRS) یآشاميدن

 برابـر حـدّ 9رود؛ در ماه اافند به طور ناگهـانی تـا میباال  یجزومرطوب اال به طور تدريجی و  یهاماهو در 

مقـدار کـدورت آب بـه  خردادمـاهکند. در میت را در ماه بعدی نيز حفظ و اين وضعيّ گيردمیاوج  معمول آن

الـف(. ايـن موضـوع بـا  - 9شـکل ) يـردگمیاير صعودی  مردادماهگردد و دوباره در میحالت طبيعی خود بر

 مرطـوب حـداکثرهای کـدورت آب را در بعـد از هجـيج و  یهـاماهکند که در میافزايش بارندگی ارتباط پيدا 

 ةتخليـ دهـد کـه عامـل توليـد کـدورت آب فراتـر ازمـیب( و اين نشان  - 9شکل کنند )می متمرکز رودپاوه

  .ااتفاضالب 
 

 
 ب() يريگنمون ت در طول مدّ ( والف) يريگاندازه هاييسهگاهامخهلف در  يهاماهتغييرات کدورت آب در . 1شکل 

کدورت خود  ميانگيناز کرمانشاه به ااتان  ورود در مسير ايروان ميزان کدورت آب در محلّ ،یکلّ به طور

آب اراب بل را که دارای کمترين مقـدار کـدورت  ،مسافتی بعد از طیّاين رود . ااتالف(  - 9)شکل  کم رود

يابد. در واقع میبعد از هجيج افزايش  ولی از اين محل به بعد مقدار کدورت آب تا محلّ ؛کندمیدريافت  ،اات

راـد کـدورتی مـیدهد. به نظر میت تحت تأثير قرار شدّه ت آب را بشفافيّ رواتای هجيج هایپسابخروجی 

يابد؛ زيرا قبل از دوآب رود دوباره بـه میمسافت کوتاهی کاهش  با طیّ ،دهدمیرخ  که در اين بخش برای رود

 رودپاوهگرداند. میرا از آن خود  رودپاوه ،ايروان ،الف(. در دوآب - 9شکل راد )میت قبلی خود همان شفافيّ

فصـول نواـان زيـادی در مقـدار کـدورت آن  در طیّ ولی ؛رود اصلی برخوردار اات نسبتا  برابر با یآلودگلاز 

(؛ به نحوی که در فصـول مرطـوب مقـدار کـدورت آن 5شکل شود )مینسبت به ايستگاه قبل از خود مشاهده 

و  يسـتنهماهنـگ  TDSب با در اين محل کدورت آ ،اين وجود با (؛7و  9شکل ) هااتيستگاهاباالتر از اغلب 

   (.2شکل دهد )میرقم بااليی را نشان  TDS اغلب مقدار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - National Primary Drinking Water Regulations 
 

http://www.allacronyms.com/National_Primary_Drinking_Water_Regulations/abbreviated
http://www.allacronyms.com/National_Primary_Drinking_Water_Regulations/abbreviated
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 دوآب  در محلّ سيروان اا رودپاوهتفاوت کدورت  .2شکل 

 

 
 يريگنمون ت در طول مدّ يريگاندازه هاييسهگاهاآب در  TDSتغييرات  .5شکل 

شوند، بيان میملکولی، يونی يا کلوويدی حمل  محتوای مواد آلی و غيرآلی را که به صورت TDSجا که آناز 
 ،ااـت موجـود در آب در رابطـه معلّـقمواد يا  TSSبيشتر با  TDSکند و در حالی که کدورت آب عالوه بر می

 ولی ارچشـمة ،يکسان معلّقمواد  ةمنبع تغذي رودپاوهدو رود ايروان و  کهدهد میناهماهنگی ياد شده نشان 
در  ،اين تغييـرات ةلوويدی متفاوتی را دارند. برای روشن شدن موضوع و تحليل ارچشممواد محلول و ک ةتغذي

 شود.میعامل انسانی و طبيعی پرداخته  ،زير به بررای نقش دو عامل اصلی آلودگی؛ يعنی

 آلودگی  ر درمؤثّعوامل انسانی 

خود را بـه رود وارد نمايـد.  یاهآببزرگی وجود ندارد که ضايعات و پسو صنايع  هاکارخانهايروان  ةدر حوض

چشـمگيری وجـود داشـته  ةراد که منابع آاليندمیموجود در ااتان کرداتان نيز بعيد به نظر  یهاشاخه در
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 ،در بخشی کـه در ااـتان کرمانشـاه واقـع شـده ااـت کمدات ،ايروان ةحوض جا که کشاورزی درباشد. از آن

  .تااآلودگی کشاورزی نيز کم  چندان رونق ندارد،

تی و مـرزی شهری و رواتايی نيز در بخش وايعی از ايروان به دليل پراکندگی مراکز جمعيّ یهافاضالب

ت معيّـنفـر ج هـزار 30 . اين حوضه که تقريبا يستن يرگچشم چندانديگر ااتان  یهارودخانهبودن نسبت به 

 ةمقدار مصرف اـرانمربوط به  یهاهدادبه  توجّهشرق آن متمرکز شده اات. با عمدتا  در جنوب و جنوب ،دارد

 08تـا  18معـادل  اينکـه برمبنی ( 9 :2902نظر منزوی ) و (70: 2901 ،دلفانی و همکاران)هر شهراتان آب 

 ب فاضـالب توليـدمترمکعّـ 22982ت روزانـه اين تعداد جمعيّـ ،گرددمیدرصد آب مصرفی تبديل به فاضالب 

 آيد. میبه دات  بمترمکعّ 7251902کنند که در اال رقم می

 هـایينزم و مراتع اشغال کرده اات. تنها در شهراتان پـاوه هاجنگلايروان را  ةحوض ی ازفراوانمساحت 

زمـين را بـه  %1زراعـی تنهـا  هایينزمکنند و میاطح زمين را اشغال  %25مرتعی  هایينزمو  %05جنگلی 

و از  %72جنگلـی متـراکم  هـایينزماز مسـاحت ه در مقايسه با ده اال گذشته البتّ ؛دهندمیخود اختصاص 

مرتعـی  هـایينزمدرصـد بـه مسـاحت  02در حدود  ،کم شده اات. در عوض %50تن   یهاجنگلمساحت 

 هـاجنگلاز  %2/9دهد که از ده اال گذشته به اين طرف ااالنه تقريبا  میافزوده شده اات. اين موضوع نشان 

(. طبيعی اات که با ايـن 52: 2901 ،و همکاران دلفانیاات )ن شده شده و به جای آن مراتع جايگزي تخريب

در ايـن  هـاجنگلی از شمسی مساحت چنـدان 2782ا اال بايد انتظار داشت ت ،روند تخريب و عدم کنترل آن

   منطقه باقی نماند.

شـود و بـه دليـل مـیايروان به کشت آبی اختصاص داده  ةتحت کشت حوض هایينزممساحت زيادی از 

شـيب  پـر یهادامنـهو يا هر نوع کاربری ديگر معموال  بـر روی  کشت ،ح در اين حوضهمسطّ هایينزممبود ک

. گيـردمین انجـام بـر روی آ تيّـالفعّشـوند و اـپس مـی یبندتراس هاينزمدر اين صورت  ؛گيردمیصورت 

 مانع ايجاد کند.  تواند در برابر فراايشمیروشی اات که تا حدودی  یبندتراس

نواود و باينگان ميادين برداشت شـن و مااـه وجـود  ،در پيرامون جوانرود ،غير از موارد گفته شده در باال

 ،نمـودن رودهـا آلودگـلبـا  ،شـودمـیکـه در کـاربری اراضـی داده  ييراتیتغدارد که با اين برداشت عالوه بر 

 (.1شکل ) يردگیمرودها نيز تحت تأثير قرار  مورفولوژی و اکوايستم
 

 
 يک ميدان ارداشت شن و ماس  از يک تراس آارفهی واقع در دوآب. 6شکل 
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 در آلودگی  هاآنحوض  و نقش  شناسیريختزمينو  شناسیزمين هايويژگی

 بسـيارآن  شنااـیزمين ةنقشـ از ايـن رو ؛صورت نگرفته اات ایرامی شناایزميندر اين منطقه مطالعات 

مربوط به دوران دوم شامل  یاازندها ،که در حوضه تشخيص داده شده اات يیهاانگترين مقدي ی اات.کلّ

(. ايـن گـروه 0دهد )شکل میرا پوشش  رودپاوه ةکه بخشی از حوض ااتاازندهای معروف به گروه بنگستان 

های برونزد هـر يـ  از اـازندها معلـوم نيسـت. گـروه بنگسـتان اـازند ةدر حوضه تفکي  نشده اات و حوز

کرتااـه  ةق بـه قسـمت فوقـانی دورگيرد. اازند کژدمی کـه متعلّـمی بررا در اورگاه و ايالم ،اروک ،کژدمی

: 2901 ،تشکيل شده اات )خسـرو تهرانـی رنگيرهترای  یهاآه تيره و  رنگياهاهای از شيل ،ااتزيرين 

به رنگ خاکستری تيره کـه  يزردانه رای یهاآه . اين اازند از گيردمیقرار  بر روی آن اازند اروک. (951

هـای آهکـی های نازک مارنيهال هاآه تشکيل شده اات. همراه اين  ،و گره  چرت هستند بندیيهالدارای 

 خورد. میخاکستری تيره به چشم 

رنگ ابز  ( به0شکل )حوضه  شناایزمين ةمورد بررای که در نقش ی از منطقةبخش مهمّ ،اين وجود با

 هاییبرراص شده اات که برای اهداف اين تحقيق مشخّ به عنوان اازند نامعلومی ،شده ااتنشان داده 

ميدانی صورت گرفت و نتايج آن نشان داده اات که بخش وايعی از منطقه که برونزد اصلی آن در مسير 

تشکيل  یاقهوهافيد تا  یهاآه از  ،قابل مشاهده اات داتيينپااصلی ايروان بويژه از دوآب به امت 

شيب شده اات  پر هاییناهموارو متخلخل هستند که اين عامل باعث توليد  یاحفره هاآه شده اات. اين 

با  هايژگیوبزرگ و تماشايی را به وجود آورده اات. اين  یيهاحفره ،و در بعضی مناطق شستشو از ديواره

 ،فاق افتاده ااتدر لراتان اتّ  هاآنونزد شوند و بيشتر برمیترشيری مربوط  ةاازندهای آاماری که به دور

و بيشترين توليد راوب  کنندمیتوليد  معلّقراوب کمتری را به صورت  کنند. اين اازندهامیتطابق پيدا 

 به صورت محلول و از نوع کربنات کلسيم خواهد بود. هاآن
 

 
 سيروان ةحوض شناسیزمين ةنقش .2شکل 
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خـورد. در امتـداد میبه چشم  شناایريختزمينو  یشنااانگی از نظر ويژگی متفاوت رودپاوه در حوضة

شـود میظاهر  یقرمزرنگراوبات شيلی و آهکی  ،کنار تا هجيجارتفاعات دره یهادامنهاز  يیهابخشاين رود و 

. راـوبات ايـن اندشـدهل هـای گونـاگونی را متحمّـو شکست هاينچ ،که تحت تأثير فازهای مختلف کوهزايی

از  ،هـايژگیوجوشـند. ايـن مـین در برابر اايد نيز و هستند بندیيهالو دارای  اقطقه بيشتر به رنگ قرمز برّمن

 هااـنگ. معموال  تخريب ايـن اتهاو احتماال  وابسته به راديوالريت دارآهنشيلی رای  یهاانگاختصاصات 

(. بـا 0شـکل ) اات توجّهقابل  هاآنخامت اند که در بعضی مناطق ضدهرا توليد نمو یقرمزرنگراوبات رای و 

 اوليفلوکسيون بر روی اين مواد رواج پيدا کرده اات.  ةپديد ،ت اقليمی اين منطقهبه وضعيّ توجّه
 

 
 شود.میمنجر  قرمزرنگمواد رسی  ا  توليد ک  آنو نهايج هوازدگی  راديوالريت .8شکل 

در  شود که راـوبات تخريبـی کـواترنری رامیهده ديگر در اين بخش مناطق وايعی از زمين مشا یاز او

عمدتا  از رس و راوبات تخريبی تا  لتوان به دو گروه تقسيم کرد. گروه اوّمی. اين راوبات را انددادهخود جای 

. ويژگـی ايـن ااـت داريـهزاو هاآنتخريبی  و موادّ نی ندارنداغلب نظم معيّ اين راوبات. هااتانگتخته حدّ

 ةعمود به رودخانـ هایهدرّبويژه  ،هاهدرّ معموال  داخل بعضی ،دهندمیرا نشان  هاآنبودن  یادامنه راوبات که

 ارد و بـارانی یهادوره. ويژگی اين راوبات حاکی از ژليفلوکسيون اندنمودهاصلی در بين هجيج تا دوآب را پر 

  (.3شکل ) ااتگذشته 

ی بـر بويژه در امتداد اـيروان بـا نظـم خاصـّ  هارودخانهکنار هستند که در  يیهانهشته ،گروه دوم راوبات

دهند. اين راـوبات جـوان هسـتند و بـه میکه دشت ايالبی قديمی اين رود را نشان  اندشدهروی هم چيده 

 یهاپادگانـهايروان توانسـته ااـت از ايـن راـوبات  ةبه وايل هاآنق دارند. برش بارانی تعلّ یهادورهآخرين 

 قـرار  یبـرداربهرهسازد که در بعضی نـواحی بـويژه در دوآب بـه عنـوان منـابع شـن و مااـه مـورد جوانی را ب

 گيرند. می
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 هجيج در مسير وراء ا  ياتودهرسواات تخريبی حاصل از حرکات  .3شکل 

ااتان کرمانشاه( چشـمگير ااـت: بعـد از  در دو مکان رود ايروان )در محدودةافزايش کدورت آب عمدتا  

 هايیيسـتگاهای در بـين حتّ داتيينپاتدريج به امت ه و بعد از دوآب. ولی مقدار مواد جامد محلول ب هجيج

که در  رودپاوه ،(. در اين بين2شکل يابد )میافزايش  منظّمبه طور  ،وجود ندارد یانقطه ةکه هيچ منبع آاليند

 هایيسـتگاهابـين  فاصـلة جا کهاز آن دهد.میرا نشان  TDSبيشترين مقدار  ،پيونددمیدوآب به ايروان  محلّ

نيز تنها از فاضالب ي  رواـتای کوچـ   اين مقدار از کدورت ،ااتکيلومتر  قبل و بعد از هجيج کمتر از ي 

 هـاهدرّداخـل  یهانهشـتهولی فراـايش  ؛رادمیبعيد به نظر  ،که آن نيز با فاصله از رودخانه قرار گرفته اات

راحتـی شسـته شـوند و همچنـين فراـايش ه اين مواد ب هابارشکند که در میراهم ( اين امکان را ف3)شکل 

ه و بسـتر اـنگی تنـد درّ هـایيوارهدحجم زيادی از راوب را توليد نمايد؛ زيرا قبل از هجيج  هاپادگانهکناری 

 ةپـر شـد هایهدرّو  اهپادگانهبا  قبل و بعد از هجيج دهد؛ ولی فاصلةمیتنها مواد محلول را در اختيار رود قرار 

مسـافتی از  کنـد. بعـد از طـیّمیکند که اين فرصت را برای فراايش رود فراهم میعمود بر رود اصلی تطابق 

ايـن کـاهش  ةيابد. نتيجمیگردد و دريافت راوب کاهش میتدريج شرايط زمين به حالت پيشين بره هجيج ب

بعد از دوآب دوباره کدورت آب  ،اين وجود باشود. می قبل از دوآب ظاهر در مقدار کم کدورت در محلّ ،راوب

   رود.میباال 

 رودپـاوهبعد از دوآب به وضـو  بـه تالقـی آب  پرباران در محلّ یهاماهباال بودن کدورت ايروان بويژه در 

ايـن رود و راـوبات راـی ضـخيمی کـه از  ةحوضـ شنااـیزمينت (. وضعي7ّو  9 هایشکلشود )میمربوط 

و  یادامنـه . حرکـاتااـتدر بيشتر نواحی اين حوضه قابـل مشـاهده  ،اندشدهرای حاصل  ایيلهشهوازدگی 

 نمايد. میراحتی قابل حمل ه را در برابر جريان آب ب هاآن ،ت به فراايش اين راوباتاايّحسّ

اوب و مـواد يابد که منابع اصلی دريافت رمیو باري  جريان  تنگ یاهدرّ اصلی ايروان در شاخة ،بنابراين

و مـواد  هاپادگانـهو شستشـو و فراـايش  و بستر کانيون هايوارهد یهاآه از انحالل  و مواد محلول آن معلّق

آيـد. بخشـی از راـوب نيـز از طريـق مـیبه داـت  ،اندگرفتهمدفون قبلی جای  هایهدرّراوبی که در داخل 

 هــاآن یهادامنــهی بــاز کــه بــر روی و بعضــی مواقــع کمــ فرعــی تنــگ هــایهدرّکــوچکی کــه از  یهاشــاخه
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ولـی  ؛گردنـدمـیکنند و بـه اـيروان وارد می ( عبورورا  ةدر ةلغزشود )مانند زمينمیمشاهده  هايیلغزهينزم

 یهادامنـه یاز شستشـوعمدتا   ،نواحی مرتفعی مانند ارتفاعات شاهو یهاآه عالوه بر انحالل  رودپاوهراوب 

 پوشـش گيـاهی مرتعـی و جنگلـی حفاظـت  ةطح آن با راوبات رای که به واـيلشود که امیتوليد  یاهدرّ

قرار دهـد؛ بـويژه  هاروانابريزی را در اختيار  تواند موادّمی هارسپوشيده شده اات. شستشوی اين  ،شوندمی

آن  ةجـنتي کلوويدی فراهم کنـد کـهخيلی ريز یهادانهتواند راوبات را به صورت میی حتّ هاآنحفاظت  ينکها

از اوی ديگر به طـور موضـعی و فصـلی تغييراتـی کـه در بسـتر رود ماننـد  ؛خواهد بود TDSباال رفتن مقدار 

افـزايش  ةتوانـد از داليـل ثانويـمـی ،گيـردمی بزرگ در دوآب صـورت یهاحفرهبرداشت شن و مااه و ايجاد 

   به شمار رود. TDSکدورت و 

  گيرييج نه
ی هاشـاخص يریگانـدازه اکه بـ هافاضالبغير از آلودگی ناشی از  ،نسبتا  پاکيزه رود ايروان به عنوان ي  رود

با آلـودگی ناشـی از کـدورت آب و بـه عبـارت ديگـر از آلـودگی  ،انسانی نشان داده شد یهافاضالبآلودگی و 

غييـرات از از تغييرات زمانی کاربری اراضـی کـه ت نظر صرفمحلول مواجه اات.  حاصل از توليد راوب و موادّ

تغييـرات  ،حالت جنگلی به امت مرتعی و به دنبال آن تشديد فراايش را در اين منطقه پيش رو داشته اات

موضـعی حاصـل از ميـادين برداشـت شـن و مااـه و  هـاییآلودگبه  توجّهبدون را معاصر  مکانی آن در دورة

 جو کرد. زمين جست هایويژگیبايد در عوامل طبيعی و  ،محدود زمين هایيحتسط

 هانهشـتهت مانند وضعيّ شناایريختزمينو عوامل  شناایزمينمانند نوع اازندهای  شناایزمينعوامل 

ولی  ؛شوندمی ر واقعمؤثّ هارودخانهنوع و ميزان مواد به  ةر اراول منطقه و همچنين تغيير کاربری زمين دو تحوّ

فراايش شـديدی رخ  ،کنندمیارتفاعات تغذيه  یهارفبو ذوب تدريجی  هاچشمهی که رودها از در مواقع عادّ

دارای راوبات ضخيم و در داترس حمـل کنـد؛ از ايـن  یهامکانرا از  معلّق دهد که ايلت و رس و موادّمین

 يیجاجابـه هـابارشفصـل  ولـی در ؛توان احساس نمـودمیمختلف کمتر  هایيستگاهاتفاوت کدورت را در  ،رو

 يی ماننـد هاحوضـهو در  گيـردمیصـورت  ترراحـت یاورقـهپاشمانی و فراايش  يشفراابه دليل  معلّق موادّ

کـدورت آب نسـبت بـه اـاير  و گيـردمیصـورت  ترراحتانتقال نيز  ،منفصل بيشتر باشد که راوباتِ رودپاوه

ی واقـع عـادّدر م ،با راوبات منفصـل بيشـتر( هایحوضه) هاحوضهولی اين نوع  ؛شودمی تربرجسته هايستگاها

کننـد و همـواره ايـن شـاخص را بـاال می خود آشکار TDSمجاور در مقدار  هایحوضهتفاوت خود را نسبت به 

 TDSاکسيژن محلول و بويژه هدايت الکتريکی بـا  ،ی ديگری مانند شوریهاشاخصجا که دهند. از آنمی نشان

قـرار TDS  تحـت تـأثير هاشـاخصات ايـن بخشی از تغيير توان گفت کهمی ،(9جدول  ،5شکل دارند )رابطه 

   .گيردمی

: 2902) اـعيدی و همکـاران پژوهشـگرانی ماننـداغلب رودهايی کـه  رغمیعلدهد که میاين نتايج نشان 

ــه و همکــاران ( و111: 2902) ؛ چراغــی و خرااــانی(70 ــری زنگن ــودگی  ،(0: 2907) پ  را ناشــی از هــاآنآل

( بـه آن 2009: 5883کـه ريمـان ) گونههمانبه عوامل طبيعی  ،اندکردهگزارش  ،صنعتی و شهری هایتيّالفعّ

کننـد. ايـن عوامـل کـه بيشـتر بـا عوامـل میی آلودگی ايفا هاشاخصنقش زيادی را در تغيير  ،پرداخته اات

( 57: 2333همکـاران )گالرت و  ،(225: 2320نی مانند گيلبرت )قاکه محقّ شناایريختزمينو  شناایزمين

همکـاران و  لـوين کـه گونـههمانپوشش گيـاهی بـه  ،خورد. تحت اين شرايطمیپيوند ، کنندمیاشاره به آن 
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در کنتـرل آلـودگی ايفـا نقـش بسـزايی را  ،پردازنـدمی( به آن 577: 2303لوين )( و م  لين و 912: 2300)

 تواند بار آلودگی را افزايش دهد.میگسستگی آن  خواهد نمود و

  ي آلودگی رود سيروان هاشاخصاين  اسهگیهم ةااردر SPSSخروجی  .1جدول 

 PH COD BOD COND TURB TDS SAL DO 

PH 2 229،  875،-  ،921 )**( ،903 )**( ،210 )**( ،778 )**( -،922 )*( 

COD 229،  2 ،392 )**( ،970 )*( 838،  ،703 )**( ،920 )**( -،192 )**( 

BOD 875،-  ،392 )**( 2 ،502 )*( 880،  ،782 )**( ،507 )*( -،202 )**( 

COND ،921 )**( ،970 )*( ،502 )*( 2 ،933 )**( ،220 )**( ،387 )**( -،728 )**( 

TURB ،903 )**( 838،  880،  ،933 )**( 2 ،790 )**( ،721 )**( 802،-  

TDS ،210 )**( ،703 )**( ،782 )**( ،220 )**( ،790 )**( 2 ،183 )**( -،21 )**( 

SAL ،778 )**( ،920 )**( ،507 )*( ،387 )**( ،721 )**( ،183 )**( 2 -،270 )**( 

DO -،922 )*( -،19 )**( -،20 )**( -،72 )**( 802،-  -،21 )**( -،27 )**( 2 

 **: همبستگی در اطح 8/82 معنیدار اات.
 .اات داریمعن 82/8در اطح  بستگیهم :*

 ماننـد اـيروان و بـويژه  یاحوضـهگسسـت پوشـش گيـاهی در  و هاجنگلجلوگيری از تخريب  ،بر اين اااس

آن نيـز از شـيب بـااليی برخـوردار  هـایينزمآن رو به نابودی اات و درصد زيـادی از  یهاجنگلکه  رودپاوه

 قابل اجتناب خواهد بود.  ي  اقدام اااای و غير ،هستند

 سپاسگزاري
ی ايـن اـازمان علمـی و فنّـ یهـاکم رمانشـاه و ااـتان ک زيستيطمححمايت مالی اازمان  ااين پژوهش ب

از آقـای فريـدون يـاوری بـه  بـويژه ز اين اازمان و همکاران محترم آن،صورت گرفته اات که شايسته اات ا

و  يریگنمونـه د فريـدون ترابـی بـه دليـل همکـاری درآقايان طاهر هاشـمی و اـيّ ،علمی هایدليل پيشنهاد

 و قدردانی گردد. اپااگزاری هانقشهاموشی به دليل کارتوگرافی خ د مرادآقای ايّ و هاآنآزمايش 

 منااع
نامـة يژهو، هاينتدهآالناشی از  محيطیيستزمخاطرات  توسّطتهديد سالمت تاالب انزلی ، 2908بشارتی ناوره، 

 .01 ،7ارااری طب و دريا،  ةکنگر

ااهتر  هتايیآلودگدگی آب و منااع اصلی آلو، 2907 عابدينی،علی يواف وقديمی  يواف عبدالحسين؛ پری زنگنه

علـوم پزشـکی و  دانشـگاه ، مجموعه مقاالت ششمين همايش کشوری بهداشت محـيط،رود در اسهان زنجان

 .2-3 خدمات بهداشتی درمانی مازندران،

ستيماي استهان کرمانشتاه و ، 2901 ،پـورمحرابـیاـعيد و ی شهسـوارکمـال  ؛پـورامينرضـا  محمد ؛دلفانی باب 

 ااتان کرمانشاه. يزیربرنامهمعاونت امور اقتصادی اازمان مديريت و ، تااع  يهانشهرسها

 تهران.پيام نور،  انتشارات دانشگاه ،(شناسیينزم ةرشهايران ) شناسیين چ، 2901 ،خسرو تهرانی خسرو

 ،23، عـی ايـران، منـابع طبيخوشدارگت اررسی منااع آاليندة رودخانة، 2902، خرااانی الهنعمتچراغی مهرداد و 

110-123.   
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