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 چکيده

ن رودخانه تجاین مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت آب  شوند.ها بیش از آب هر منبع دیگري براي مصارف گوناگون استفاده میآب رودخانه

تجن  رودخانه در حاشیه آالیندهاستقرار منابع به  با توجه .طراحی و اجرا گردید (sc)IRWQIن هاي سطحی ایراشاخص کیفیت آبتوسط 

و تیرماه  1399)بهمن ماه تکرار در دو فصل  3ایستگاه با  9برداري از نمونه هاي مختلف کشاورزي، صنعتی، شهري و خانگی()فاضالب

یت ، کلیفرم مدفوعی، هداpH، آمونیوم، نیترات، فسفات، کدورت، 5BOD ،COD پارامتر کیفی آب شامل 11صورت گرفت و  (1411

 در مطالعه حاضر، مقدار متوسط .گیري شدبـا استفاده از روش استاندارد در آزمایشگاه اندازهو سختی کل  یژن محلولساکالکتیریکی، 

5BOD،COD  ،آمونیوم، نیترات، فسفات، کدورت ،pHهاي باالدست به هر دو فصل از ایستگاهدر  ، کلیفرم مدفوعی و هدایت الکتیریکی

دست کاهش پیدا کرد و سختی کل از باالدست دست به سمت پاییناکسیژن محلول در هر دو فصل از باالدست افزایش یافت، سمت پایین

هاى رودخانه نشان داد که این شاخص براى تمام ایستگاه IRWQIscدست رودخانه روند منظمی نداشت. نتایج شاخص به سمت پایین

کیفی -طورکلی، آب رودخانه تجن در کالس توصیفیبود. به 33/14تا  21/44ر فصل گرم بین و د 18/21تا  2/23تجن در فصل سرد بین 

رین تتر بودند، آلودگی آب نیز بیشتر بود. مهمهاي مورد مطالعه نزدیكهاي کشاورزي به ایستگاهمتوسط و بد قرار گرفت و هر چه زمین

و ماسه، پساب کارخانه چوب و کاغذ مازندران، مزارع پرورش ماهی، دامداري، رویه شن برداشت بی ،منشأ آلودگی در محدوده مورد مطالعه

در این راستا، توجه به مدیریت جامع منابع آبی و ارزیابی بود. شالیزارها و مزارع کشاورزي  فاضالب شهر ساري، روستاهاي اطراف، پساب

 در اولویت قرار گیرد.اثرات محیط زیستی باید 

 

 .یآلودگ یفی،ک-یفی، توصIRWQIscنه تجن، شاخص رودخا کليدی: واژگان

 

 مقدمه

سطحی، هاي ترین نگرانی در مورد آبامروزه اصلی

دلیل (. به1388مسئله کیفیت است )بانژاد و همکاران، 

 هايها براي انتقال فاضالباستفاده از مسیر رودخانه

آب هاي مزارع کشاورزي و شهري و صنعتی و زه

هاي گوناگونی ها در معرض آلودگیباغداري، این آب

ها تنها رودخانه (.1391خارا و همکاران، دارند )قرار 

هستند که مسیر طوالنی را از میان شهرها، منابع آبی 

 کنند وروستاها و مناطق صنعتی و کشاورزي طی می

شوند ها، آلوده میبه انواع گوناگون آالینده

(Shapouri et al., 2010و چون آب رودخانه ) ها

بیش از آب هر منبع دیگري براي مصارف گوناگون 

 اي برتواند اثرات سوء گستردهشود، میاستفاده می

 ,.Salajegheh et alزیست داشته باشد، )محیط 

(. بنابرین الزم است تا کاربري اراضی را از 2011

هاي مختلف مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا به جنبه

درك صحیح تأثیر آن کاربري بر تغییر کیفیت آب 

(. عمده Karbasi et al., 2006رودخانه دست یافت )

ها، ویژه رودخانهبه هاي سطحیمنابع آلودگی آب

 هايهاي کشاورزي، پسابکشاي مانند زهمنابع نقطه
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 Damian andباشند )شهري و صنعتی می

Magdalena, 2007هاي مختلف درجات ( و کاربري

ا، همختلفی از خطر را با توجه به مقدار و ویژگی پساب

(. Tu, 2011خواهد داشت )براي منابع آبی در بر

اند که نوع استفاده از ت نشان دادهبسیاري از مطالعا

زمین داراي یك تأثیر قوي بر کیفیت آب، و ارتباط 

داري بین پارامترهاي کیفیت آب و نوع استفاده معنی

(. Laura et al., 2011از زمین وجود دارد )

هاي آب شامل موادي هستند که خواص کنندهآلوده

 فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب را تحت تأثیر قرار

هاي دهند، که این مواد معموالً در اثر فعالیتمی

کننده انسانی ایجاد و به سه گروه عمده منابع آلوده

 شوندبندي میصنعتی، شهري و کشاورزي تقسیم

؛ کاویان و همکاران، 1382سعیدي و همکاران، )

1394). 

امروزه جهت پایش و کنترل کیفی آب هاي  

 Water Qualityهاي کیفی آب )سطحی، از شاخص

Indexهاي کیفی با شود. شاخص( استفاده می

سازي و کاهش اطالعات خام و اولیه، عالوه بر ساده

بیان کیفیت آب، روند تغییرات کیفی آن را در طول 

(. براي Curtis, 2001دهد )مکان و زمان نشان می

اي هارزیابی وضعیت کیفی و آلودگی آب در ایستگاه

هاي دارد کیفیت آبتعیین شده از شاخص استان

( استفاده شد. شاخص scIRWQIسطحی ایران )

 Iran Waterهاي سطحی ایران )کیفیت آب

Quality Index for Surface Water 

Rocources-Conventional parameters یك )

باشد می  BCEQI و  NSFWQIشاخص تلفیقی از 

فاکتور اصلی کیفی آب و با  11که با وزن دهی به 

استفاده از نمودارهاي استاندارد، در دفتر آب و خاك 

معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 

ازي سزیست ایران براي منابع آب سطحی کشور بهینه

ابع ها و منشده و وضعیت کیفیت آب را در اکوسیستم

 دستکند و عدد کمی بهائه میصورت کمی ارآبی به

طبق  .باشدمی 1-111آمده در دامنة عددي 

دستورالعمل این سازمان، براي هر نمونه آب در هر 

شیمیایی و میکروبی شامل فاکتور فیزیکو 11تکرار، 

BOD ،COD ،pH نیترات، فسفات، اکسیژن ،

محلول، هدایت الکتریکی، آمونیوم، کدورت، سختی 

گیري و آنالیز قرار ی مورد اندازهکل و کلیفرم مدفوع

هاي پژوهش(. 1391گرفت )نصیراحمدي و همکاران، 

ها در ایران نشان پیشـین مطالعه کیفیت آب رودخانه

هاي ها در فصول و ماهداده است که وضعیت رودخانه

هاي مختلف از نظر کیفیت متغیر است و در طبقه

ایج این نت ،اند و بسته به مکانخوب تا بد قرار گرفته

)حسین زاده و  باشندمتفاوت میبا یکدیگر  کامالً

این دینی، شریف ؛1392زاده، یوسف ؛1392همکاران، 

ل انسانی از جمله مها نشان داده است که عوابررسی

ب شهري و روستایی و الکشاورزي، تخلیه فاض

ترین منابع آلودگی استخرهاي پرورش ماهی مهم

 سبته عوامل طبیعی براساهاي ایران است. الرودخانه

تغییرات اقلیمی از جمله دما و میزان بارش و رواناب 

ها مؤثر هاي رودخانهدر برخی موارد بر کیفیت آب نیز

اده فتهاي سطحی و اسبوده است. بنابراین کنترل آب

یی برخوردار است البهینه از منابع آب از اولویت با

و همکاران   Shokoohi.(1383)شریفی و شهیدپور، 

(، کیفیت آب رودخانه آیدوغموش را با 2111)

گیرى پارامترهاى کیفى و شاخص ویل کوکسى اندازه

ها نشان داد که فضوالت بررسى کردند که نتایج آن

اى از عوامل هاى غیرنقطهعنوان آالیندهدامى به

تأثیرگذار برکیفیت آب رودخانه مورد مطالعه است. 

ج مشخص شد که آب رودخانه همچنین با توجه به نتای

براى مصارف کشاورزى بالمانع است. میرزایی و 

بندى رودخانه جاجرود به (، با پهنه1384همکاران )

دلیل ورود این نتیجه رسیدند که کیفیت آب به

هاى میکروبى، ذرات معلق و افزایش کدورت، آالینده

کاهش یافته است. در مطالعه صادقى و همکاران 

عیین وضعیت کیفیت آب رودخانه (، به ت1394)

گل در استان گلستان پرداختند که با توجه به زرین

دست آمده، کیفیت آب رودخانه براى شاخص کیفى به

کشاورزى مناسب بوده، ولى براى مصارف شرب باید 

 تصفیه شود.
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هاي استان ترین رودخانهتجن یکی از مهم 

ت زیسمازندران است که از نظر اقتصادي و محیط 

اهمیت باالیی دارد، با این حال تحت تأثیر فاضالب و 

هاي مختلف قرار دارد که از جمله این سیالب

توان به وجود کارخانه چوب و کاغذ در ها میفعالیت

ها نشان داد که کنار این رودخانه اشاره کرد. پژوهش

ترین صنایع کنندهصنعت خمیر کاغذ در زمره آلوده

 شود که از مصرفیه آن باعث میدنیا قرار دارد که تصف

آب بیشتر براي ادامه فعالیت کارخانه جلوگیري و 

میزان بازدهی کارخانه باال رفته و از آلودگی محیط 

زیست به مقدار قابل توجهی کاسته شود )گیالنی و 

(. 1383جلودار و همکاران، نادري ;1392همکاران، 

روري پآبزيهاي تقریباً از دو دهه قبل با توسعه فعالیت

ها توسط مراکز مطالعات بر روي منابع آبی و رودخانه

تحقیقاتی و دانشگاهی کشور به شکل کاربردي و 

این مطالعه با هدف تحقیقاتی شروع گردیده است. 

شاخص رودخانه تجن توسط ارزیابی کیفیت آب 

با توجه  (scIRWQI)ن هاي سطحی ایراکیفیت آب

پرورش ، تفریحیهاي کشاورزي، وجود فعالیتبه

، کارخانه چوب و کاغذ مازندران و برداشت ماهی

در اطراف این رودخانه طراحی و  رویه شن و ماسهبی

 .اجرا گردید

 

 هامواد و روش

رودخانه تجن واقع در استان مازندران با طول حدود 

 2111کیلومتر و حوضه آبریز با وسعت حدود  121

مربع از ارتفاعات البرز سرچشمه گرفته و به کیلومتر

شود. این حوضه آبریز در فاصله دریاي خزر منتهی می

دقیقه عرض شمالی از مدار  22درجه  34درجه تا  34

دقیقه طول شرقی  22درجه  33درجه تا  33استوا و 

(. رودخانه تجن یکی از 1389قرار دارد )محمدلو، 

باشد که اي استان مازندران میهترین رودخانهمهم

نقش اساسی در تأمین آب بخش مهمی از اراضی 

هاي منطقه دارد و همچنین از بندانکشاورزي و آب

 باشد.هاي مهم ماهیان بومی و مهاجرتی میزیستگاه

بر اساس اصول لیمنولوژیك و هیدرولوژیك )قدرت 

خودپاالیی، دبی رودخانه( و همچنین استقرار منابع 

ندة کالن حاشیه و حریم رودخانة تجن، از تاریخ االی

تیر ماه  2خرداد تا  22و  1399بهمن  23بهمن تا  18

ایستگاه از باالدست )کیاسر(  9برداري از نمونه 1411

این رودخانه صورت  چوله( و مصبدست )پنبهتا پایین

 (.1و جدول  1گرفت )شکل 

 .يبردارنمونه يهاستگاهیمختصات ا -1جدول 

 مختصات محل نمونه برداري ستگاهیا نام ستگاهیا شمارة

اسریک 1  E"12'3/42°33N, "24'4/44°34 

تنگه مانیسل سد دستنییپا 2  E"13'2/33°33N, "3/22'132°34 

(تجن)باالدست  کالیعلو 3  E"21'13°33N, "31'21°34 

مازندران کاغذ و چوب عیصنا کارخانه دستنییپا 4  E"38'13°33N, "3/32'28°34 

(يسار شهر)باالدست  سنگتراشان 3  E"3/33'14°33N, "8/39'29°34 

تجن دست انیم 4  E"12'13°33N, "34'34°33 

رمحلهیاردش 2  E"24'14°33N, "33'38°38 

(تجن دست نیی)پا چوله پنبه 8  E"14'12°33N, "42'42°34 

)خزرآباد( تجن رودخانه مصب 9  E"34'14°33N, "42'48°34 

 

 

 



 نو همکاراي دلبر                                                                                            کیفیت آب رودخانه تجن یابیارز

84 

 

سه  برداري از آب رودخانه در هر ایستگاه بانمونه

تکرار شامل فاصلة یك سوم از طرفین و وسط رودخانه 

انجام گرفت. جهت آنالیزهاي فیزیکوشیمیایی و 

سی سی 231میکروبی کیفی آب براي هر تکرار 

شناسی آبزیان و برداري و به آزمایشگاه بومنمونه

آزمایشگاه عمومی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه 

، pHاکتورهاي تهران منتقل شد. در این مطالعه، ف

الکتریکی، اکسیژن محلول و کدورت با استفاده هدایت

برداري و سایر هاي پرتابل در محل نمونهاز دستگاه

هاي تخصصی آب و فاضالب و فاکتورها در آزمایشگاه

عمومی دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران 

گیري پارامترهاي گیري و آنالیز شد. براي اندازهاندازه

هاي استاندارد آزمایشگاهی، طبق روش کیفی آب،

، اشباعیت اکسیژن HACHبا دستگاه  pHفاکتور 

بیولوژیك خواهی (، اکسیژنDO)محلول 

(Biological Oxygen Demandبه ) وسیلة

متر دیجیتال شرکت هانا آمریکا،  BODمتر و اکسیژن

 Chemical Oxygenخواهی شیمیایی )اکسیژن

Demand با روش تقطیر برگشتی باز، میزان فسفات )

(4PO تحت شرایط اسیدي توسط واکنش با آمونیوم )

با کادمیوم  ( توسط احیاء3NOهپتامولبیدات، نیترات )

و سپس واکنش با سولفانیلیك اسید، رسانایی 

متر دیجیتال، ( توسط دستگاه مولتیECالکتریکی )

اي و با صورت رقت لولهشمارش کلیفرم مدفوعی به

 برداري و نقشه منطقه مطالعاتی.هاي نمونهموقعیت ایستگاه -1شکل 

 ..scIRWQI شاخص در استفاده مورد پارامترهاي  -2 جدول

  واحد وزن پارامتر

 MPN/100ml 14/1 مدفوعی کلیفرم

5BOD 112/1 Mg/l 

 Mg/l 118/1 نیترات

 اشباع درصد 19192 محلول اکسیژن

 cm/میکروزیمنس 194/1 الکتیریکی هدایت

COD 193/1 Mg/l 

 آمونیوم مجموع 19/1 آمونیوم

 Mg/l 182/1 فسفات

 NTU 142/1 کدورت

 3Mg/lcaco 139/1 کلسختی

pH 131/1 استاندارد واحد 
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( با THو فاکتور سختی کل ) ECمحیط کشت 

در آزمایشگاه عمومی  EDTAاستفاده از تیتراسیون با 

 گیري و ارزیابی شد.اندازهمیکروبیولوژي 

 scIRWQI  ،11 شاخص کیفیمحاسبه  جهت    

 ، با توجه بهزیستیپارامتر فیزیکی، شیمیایی و 

از با استفاده ، (2)جدول هر پارامتر وزنها و منحنی

 :دست آمدبه 2و  1 هايرابطه

𝐼𝑅𝑊𝑄𝐼𝑠𝑐                      1رابطه  = [∏ 𝐼𝑖
𝑤𝑖𝑛

𝑖=1 ]
1

𝛾
 

𝛾                               2رابطه  = ∑ 𝑤𝑖𝑛
𝑖=1 

: تعداد پارامترها nام،  iوزن پارامتر  :iWکه در آن     

 ام از منحنی رتبه i: مقدار شاخص براي پارامتر iIو 

رده کیفی نامب معادل توصیفی شاخصباشد. بندي، می

 .ارائه شده است 3کیفیت آب در جدول  و محدوده

 

 نتایج

در هر دو فصل  5BOD در این مطالعه، مقدار متوسط

ش دست افزایهاي باالدست به سمت پاییناز ایستگاه

(. اکسیژن محلول در هر دو فصل از 2یافت )شکل 

دست کاهش پیدا کرد، در دست به سمت پایینباال

که تحت تأثیر بیشترین میزان آلودگی  9ایستگاه 

هاي کشاورزي و ورود آالیندههاي ناشی از فعالیت

 در    و   DO   میزان  شهري و صنعتی بود کمترین 

پارامترهاي تغییرات  -2 شکل
5

BOD
 ،

%DO  وCOD هاي مطالعه در هر دو فصلدر ایستگاه. 

 .IRWQIscشاخص  یفیک بنديطبقه  -3 جدول

 توصیفی معادل شاخص  مقدار

 بد خیلی 13 از کمتر

 بد 13- 9/29

 بد نسبتا 31- 9/44

 متوسط 43- 33

 خوب نسبتاً 1/33- 21

 خوب 1/21- 83

 خوب بسیار 83 از بیشتر
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 هاي مورد مطالعه در هر دو فصل.تغییرات پارامتر کدروت در ایستگاه -4شکل 

 هاي مورد مطالعه در هر دو فصل.تغییرات پارامترهاي نیترات، آمونیوم و فسفات در ایستگاه -3شکل 

 هاي مورد مطالعه در هر دو فصل.کل در ایستگاهپارامتر سختیتغییرات  -3شکل 



 1411، 19، شماره 11 دوره                                                                              پروري            نشریه علوم آبزي 

89 

 

دست سد پایینهاي باالدست )کیاسر، ایستگاه

علت ودخانه بهر سلیملن تنگه و باالدست تجن(

 DO افزایش جریان و تالطم آب بیشترین مقدار

براي تصفیه کردن  COD گیريمشاهده شد. اندازه

هاي کیاسر، در ایستگاه  CODآب مهم است. میزان

پایین دست سد سلیمان تنگه و ایستگاه باالدست 

تجن در هر دو فصل در کمترین مقدار و در ایستگاه 

مصب رودخانه تجن در بیشترین مقدار قرار داشت 

 (. 2)شکل 

ها در ها، بارندگی و استفاده از کودورود فاضالب

هاي کشاورزي در طول سال متغیر هستند، زمین

یري گبراین ممکن است منجر به تغییر غلظت اندازهبنا

 ,Wetzelفصل شوند ) 2شده مواد مغذي نیتروژنی در 

(. بیشترین مقدار نیترات در فصل سرد در 2001

ایستگاه مصب رودخانة تجن و کمترین مقدار آن در 

کیاسر مشاهده شد که از باالدست رودخانه به  ایستگاه

 ریبًا یکسان افزایشدست با یه شیب تقپایینسمت 

یافته بود. در فصل گرم بیشترین مقدار نیترات مربوط 

دست شهر ساري( و به ایستگاه اردشیرمحله )پایین

دست سد کمترین آن مربوط به ایستگاه پایین

تنگه بود. مقدار آمونیوم همانند نیترات از سلیمان

دست افزایش یافت و در فصل باالدست به سمت پایین

از فصل سرد بود. علت وجود این نوسانات  گرم بیشتر

خصوص و افزایش مقادیر نیترات در رودخانه تجن به

 هاي مورد مطالعه در هر دو فصلمدفوعی در ایستگاهتغییرات پارامتر کلیفرم -2شکل 

 هاي مورد مطالعه در هر دو فصل. در ایستگاه ECو  pHپارامترهاي تغییرات  -4شکل 
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دست و همچنین افزایش کمی هاي پاییندر ایستگاه

هاي کشاورزي این مقادیر در فصل گرم ورود فاضالب

هاي شهري و روستایی و افزایش نشت و فاضالب

 ایش دما وعلت افزعوامل آالینده بود. در فصل گرم به

افزایش کشاورزي و افزایش استفاده از کودهاي نیتراته 

این مقادیر نسبت به فصل سرد افزایش یافت، افزایش 

شود. دما باعث افزایش حاللیت نیترات در آب می

(. بیشترین مقدار فسفات همانند نیترات 3)شکل 

دست رودخانه و کمترین هاي پایینمربوط به ایستگاه

هاي باالدست بود. در فصل به ایستگاه مقدار آن مربوط

گرم، مقادیر کمی فسفات نسبت به فصل سرد کمی 

هاي افزایش یافت. علت این افزایش در ایستگاه

هاي صنعتی، شهري، دست ورود فاضالبپایین

روستایی و کشاورزي، بقایاي کودها، سموم شیمیایی 

و نشت فاضالب به رودخانه است و همواره بیشتر از 

بود )استاندارد ملی ایران  ppm 2/1ثر مجاز حداک

رودخانه تجن با معضل ورود انواع  (.1388، 1133

هاي شهري و صنعتی هاي کشاورزي و فاضالبپساب

بعد از (. 1389مواجه است )دریکوند و فرجی سینا، 

برداري از مسیر رودخانه مشاهده شد که میزان نمونه

ر میانگین طو( در فصل گرم بهTurbidityکدورت )

افزایش یافته بود. در فصل سرد حداقل میزان کدورت 

44/22 NTU  دست سد )پایین 2مربوط به ایستگاه

، NTU 392تنگه( و حداکثر مقدار آن  سلیمان

)مصب رودخانه تجن( بود. در فصل گرم  9ایستگاه 

مربوط به  NTU 33/44حداقل میزان کدورت 

در ایستگاه  NTU 429و حداکثر مقدار آن  2ایستگاه 

طورکلی میزان کدورت آب مصب رودخانه تجن بود. به

باالتر  WHO رودخانه تجن از استاندارد آب شرب

 (.4رفته بود )شکل 

المللی بهداشت حد مجاز بین هايمطابق استاندارد

و حد مطلوب آن  311کل براي آب آشامیدنی سختی

گرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم میلی 131

 33/233کل در فصل سرد بین باشد. مقدار سختیمی

گرم در لیتر و در فصل گرم بین میلی 44/444تا 

گرم در لیتر متغیر بود. میلی 33/431تا  44/232

 دست رودخانهباالدست به سمت پایینسختی کل از 

روند منظمی نداشت. تأسیسات، برداشت شن و ماسه، 

هاي صنعتی، مزارع پرورش ماهی، ورود فاضالب

هاي شهري و روستایی کشاورزي، شالیزارها، فاضالب

علت افزایش مقادیر کلسیم و منیزیم در رودخانه تجن 

شدت به دما هدایت الکتیریکی به (.3بود )شکل 

حساس است و در دماهاي باالتر هدایت الکتیریکی 

ا داري رر مدت بررسی اختالف معنیدشود. بیشتر می

 1231تا  331در فصل سرد بین  ECنشان داد. مقدار 

 441متر و  در فصل گرم بین میکروزیمنس بر سانتی

 .هاي مورد مطالعهدر ایستگاه IRWQIsc تغییرات شاخص -8شکل 
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متر متغییر بود میکروزیمنس بر سانتی 44/2224تا 

در فصل سرد  pHرامتر (. در مطالعه حاضر، پا2)شکل 

و در  8/8تا  3/8و در فصل گرم بین  8/8تا  8/2بین 

ها (. در اکثر ایستگاه4بازه قلیایی قرار داشت )شکل 

بر اساس استاندارد  داري مشاهده نشد.اختالف معنی

سازمان جهانی بهداشت، آب شرب باید فاقد هر گونه 

 111آلودگی به کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در هر 

لیتر نمونه باشد. بار آلودگی کلیفرم در طول لیمی

رودخانه تجن در محدوده مورد مطالعه داراي نوسان 

دست افزایش یافت و در بود و از باالدست به پایین

و در فصل گرم  2444ایستگاه مصب در فصل سرد 

4383933  MPN  (. 2لیتر بود )شکل میلی 111در

ل ت به فصمیزان کلیفرم مدفوعی در فصل گرم نسب

 سرد افزایش یافته است.

نشان  IRWQIscنتایج حاصل از مطالعه شاخص      

هاى رودخانه داد که این شاخص براى تمام ایستگاه

بوده و  18/21تا  2/23تجن در فصل سرد بین 

هاي باالدست رودخانه )کیاسر و باال دست ایستگاه

(، 1/33-21تجن( در کالس توصیفی نسبتاً خوب )

تنگه در کالس دست سد سلیمانپایین ایستگاه

هاي (، ایستگاه1/21-83کیفی خوب )-توصیفی

دست کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران و پایین

(، 43-33سنگتراشان در کالس توصیفی متوسط )

محله در کالس دست تجن و اردشیرهاي میانایستگاه

هاي ( و ایستگاه31-9/44توصیفی نسبتًا بد )

دست تجن و مصب رودخانه )پایین دستپایین

( قرار 13-9/29رودخانه تجن( در کالس توصیفی بد )

 21/44بین  IRWQIscگرفتند. در فصل گرم شاخص 

هاي باالدست رودخانه بوده و ایستگاه 33/14تا 

دست تجن( تنگه و باالدست سد سلیمان)کیاسر، پایین

(، 1/33-21در کالس توصیفی نسبتًا خوب )

دست کارخانه صنایع چوب و کاغذ هاي پایینایستگاه

مازندران و سنگتراشان در کالس توصیفی نسبتًا بد 

دست تجن، اردشیر هاي میان(، ایستگاه9/44-31)

دست تجن و مصب رودخانه تجن در محله، پایین

( قرار گرفتند. از 13-9/29کالس توصیفی بد )

دست عدد شاخص باالدست رودخانه به سمت پایین

هر دو فصل گرم و سرد روند نزولی داشت و شرایط در 

 طور کلیعمومی کیفی رودخانه کاهش یافته بود. به

رودخانه تجن در فصل گرم در شرایط کیفی 

تري نسبت به فصل زمستان قرار داشت زیرا نامناسب

علت افزایش دما، کاهش اکسیژن در فصل گرم به

، کدورت و افزایش ورود BODمحلول، افزایش 

هاي کشاورزي و شالیزارها قدرت خودپاالیی یندهآال

(. علت قرارگیرى 8رودخانه کاهش یافته بود )شکل 

کیفی متوسط و -آب رودخانه تجن در طبقه توصیفی

،  BOD، پارامترهايIRWQIscبد و کاهش شاخص 

سختی کل، کدورت، نیترات، فسفر، هدایت الکتیریکی 

ه مقدار و کلیفرم مدفوعى بود. نتایج نشان داد ک

خصوص فسفات و وجود ، مواد مغذى به BODباالى

هاى کشاورزى )ناشى آبمدفوعی ناشى از زه کلیفرم

ازکاربرد کودهاى شیمیایى و حیوانى(، دامدارى، 

هاى تفرجى و کارخانه پرورش ماهی در اطراف فعالیت

رودخانه روى کیفیت آب رودخانه تأثیرگذار است؛ 

ى باالدست کیفیت هاطورى که در ایستگاهبه

همچنین بیشترین میزان  ترى مشاهده شد.مناسب

ا هدلیل فعالیت بیشتر صنعتى، ورود فاضالبآلودگى به

هاى هاي شهر ساري به رودخانه در ایستگاهو پساب

 ( بود.9و  8انتهایى )

 

 بحث

 اکثر عواملی مانند وجود مناطق بکر، غلظت کم

 خاك در نقاط پارامترها، شیب زیاد و فرسایش بیشتر

باالدست و افزایش جمعیت، توسعة صـنعت و 

 دستکشـاورزي و تخلیـة فاضـالب در نقاط پایین

هـا در نقـاط افـزایش آالینـده موجبممکن است 

ده ش رودخانهانتهـایی در مقایسـه بـا نقــاط ابتـدایی 

 ,Sakizadeh ؛1394باشد )علیزاده و همکاران، 

 قبلی )باطنی و یج مطالعاتاین نتیجه با نتا (.2015

؛ فرزاد کیا 1394؛ صادقی و همکاران، 1393همکاران، 

 Sun؛ 1393؛ مالیی و همکاران، 1394و همکاران، 

et al., 2016)  مبنی بر سـیر نزولی کیفیت آب از
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سمت پـایین رودخانه باالدست منطقة مطالعاتی به

کـه  اندبیان داشتههمخوانی دارد. تمام این مطالعات 

سمت ممکـن اسـت با حرکت از باالدست به 

ه منابع آالیندبه دلیل افزایش دسـت رودخانـه پایین

 اضافه شودهـا در مسیر رودخانـه بـر مقـدار آالینـده

ها در طی مسـیر حالـت تجمعـی پیـدا و مقدار آالینده

خودپاالیی رودخانه توان قدرت کنند به شکلی که 

 .نحو مطلوب نداشته باشدرا بهکـاهش میـزان آلودگی 

رو، در این مطالعه میزان آلودگی بیشتر در نقاط این از

میانی و انتهایی عالوه بر دالیل ذکرشـده قبلـی 

 رزي، صنعتی وهاي کشاودلیـل فعالیتتوانـد بـهمـی

 تخلیة فاضالب باشـد

نتـایج تقریبًا مشابهی در سـایر مطالعـات نیـز 

و مثال  زهتابیان عنوان به گـزارش شـده اسـت؛

 يبعد از مشخص کردن رودها(، 1382) همکاران

 يریگاقدام به نمونه ،موجود در دشت یو فرع یاصل

 نشان جینتاکردند. رودخانه جاجرود  ریآب در طول مس

از روند، میداد که هر چه به سمت جنوب دشت 

موضوع  نیشود که ایآب رودخانه کاسته م تیفیک

و  يشهر ی،9 صنعتيکشاورز يهافاضالب لیدلبه

( 1393)سپهرنیا و همکاران بود.  يریتبخ يسازند ها

پارامتر کیفی آب شرب شهرستان ري  18با بررسی 

بـه نتیجه رسیدند که هفت پارامتر سـختی کـل، 

ایی هو سولفات غلظت لرمنیـزیم، نیتـرات، سدیم، ک

طی  .دحد مجـاز استاندارد ملی ایران داشتن از بیش

با بررسی  ،(1394)صـادقی و همکاران  ،مطالعه دیگر

برداري ایستگاه نمونه 9پارامتر کیفـی آب در طول  11

به ارزیابی کیفیـت آب رودخانـة زرینگل در استان 

هـاي کیفـی گلستان با اسـتفاده از شـاخص

NSFWQI  و IRWQIsc  پرداختند. نتایج مطالعة

 ا طبق شاخصهنشـان داد که تمام ایستگاه

NSFWQI ص در ردة متوسط و طبق شاخ

IRWQIsc  دو ردة متوسط و نسـبتًا خـوب قرار در

گرفتند و کیفیت آب رودخانه بـراي کشـاورزي 

مناسـب بوده ولی براي مصارف شرب باید تصفیه شود 

دارد. نکه با نتایج این مطالعه تقریباً همخوانی 

   شــاخص پارامترهاي تأثیرگذار در کـاهش مقــدار

NSFWQI ارامترهــاي کیفــیپTDS ،FC  ،

نیتـرات، کـدورت، فسـفر و درجــه حـرارت بودنـد و 

دلیــل قرارگیري کیفیت آب در طبقة متوسط مقدار 

 FC خصـوص نیتـرات ونسبتاً باالي مـواد مغذي بـه

هاي هـاي کشاورزي، فعالیتبودنـد کـه از زه آب

دامـداري در باالدست تفریحی، پرورش ماهی و 

و همکاران نیـز  علیزاده .انـدگرفته أایستگاه پایش منش

و   pH ،DO ،BOD با بررسی پارامترهـاي (،1394)

مشاهده ایستگاه در طول رودخانة کن  4نیتـرات در 

 1در طول رودخانه از ایستگاه  DO که میزان کردند

د ندلیل وجود توسعة صـنعتی و شهري مرتباً روبه 4تا 

بـه دلیـل ورود  BOD کاهشـی، و میـزان

هاي فاضالب به رودخانه روند افزایشی داشته خروجی

اي ههمچنین، غلظت نیترات به سمت ایستگاه .اسـت

 هاي انتهاییمیانی افزایش و مجدداً به سمت ایستگاه

کـاهش یافتـه کـه نتـایج مطالعات نامبرده تا حدود 

 در مطالعـه دارد.وانی زیادي با نتایج این تحقیق همخ

در زمینـه بررسـی ، (1389) و همـکاران صباحی

هـاي کشـاورزي بـر کیفیـت آب ثیـر فعالیتأت

مقـدار همانند نتایج این مطالعه رودخانـه سـیکان، 

 BODافزایشـی در پارامترهـاي کیفی آب ماننـد

،COD ، هـا آن .فسـفات و نیتـرات مشـاهده شـد

کشـاورزي را بـه عنوان دلیل اصلـی هـاي فعالیت

 .افزایش نسـبی عوامـل ذکـر شـده معرفـی کردند

روي رودخانه  (1391) هلقی اي که مفتاحطبق مطالعه

اترك انجام داد، همانند رودخانه تجن اکسیژن محلول 

 دست کاهش پیدا کرده بود.دست به سمت پاییناز باال

ل دلیبه مطالعه رودخانه تجن مشخص نمود،نتایج 

هاي شهري و روستایی، آلودگی تولیدي ورود فاضالب

ها و فضوالت دامی و ورود فاضالب مربوط به دام

کشاورزي، شالیزارها و کارخانه صنایع چوب و کاغذ 

مازندران داراي کلیفرم مدفوعی باالیی بود و کیفیت 

هاي آب شرب میکروبیولوژیکی مطابق استاندارد

باشد و جهت شرب، میسازمان جهانی بهداشت ن

آبیاري و سایر مصارف انسانی خطرناك است 
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بنابراین (. 1388)مهندسین مشاور طراحان البرز سبز، 

تواند سالمت مصرف و نوشیدن آب رودخانه تجن می

کنندگان را تهدید کند و موجب بروز مصرف

هاي انتقالی از آب در میان ساکنین منطقه بیماري

کننده آب باید اقدامات الزم هاي تأمینشود. سازمان

جهت تأمین آب شرب فاقد آلودگی و جلوگیري از 

نتایج این بررسی با  .عمل آورندشیوع بیماري را به

تعیین میزان  ، براي(1392) همکاران و مطالعه ززولی

آب برخی روستاهاي  آلودگی کلیفرم مدفوعی منابع

تغیرات غلظت داشت.  شهرستان ساري مطابقت

و همکاران  Yinنیترات در این تحقیق خالف مطالعه 

( بیان 2111و همکاران ) Harrisson( و 2111)

داشتند که غلظت نیتریت و نیترات در فصل زمستان 

یابد. نتایج دلیل بارندگی افزایش میاحتمااًل به

 رهسپار و نژادج حاجیانتغییرات فسفات با نتای

رود در شهر ، که بر روي رودخانه زاینده(1389)

اصفهان انجام داده بودند مطابقت داشت. با توجه به 

، (1389) همکاران و عیوضی نتیجه پژوهش جداري

کدورت آب رودخانه کر بسیار کمتر از رودخانه تجن 

بوده است. دلیل افزایش کدورت آب رودخانه تجن را 

هاي شهري و روستایی و صنعتی ورود فاضالب توانمی

هاي کشاورزي و مخصوصاً کارخانجات فصلی و پساب

تر برداشت شن و ماسه از رودخانه بیان از همه مهم

کردند. در بررسی شاخص کیفیت آب زیرزمینی در 

ها مقدار ایالت کارانتاکا نشان داد که در این آب

زیاد  (TDSمنیزیم، کلرید و کل مواد جامد محلول )

 ,APHAشود )محسوب می " سخت"است و آب، 

، متوسط (1393) (. طبق مطالعه عبادتی2005

هاي کربنات در آب رودخانه دز در ایستگاهبی

گرم در لیتر است که میلی 82/132سنجی دزفول آب

براساس مقایسه با استاندارد سازمان جهانی بهداشت، 

ز بیشتر است. درصد از حد مجا 3/1گرم یا میلی 82/2

هایی که ها سختی کل با ورود سرشاخهدر رودخانه

کنند، تغییر هاي دیگر را جمع میهاي زیرحوضهآب

هاي ورود یون (.Fujivara et al., 1988کند )می

ها به رودخانه تجن باعث مختلف در پسماند فاضالب

نتایج  ها شد. اینافزایش رسانایی الکتریکی در ایستگاه

بر روي آلودگی  (1383) جلودار عه نادريخالف مطال

آالي هاي پرورش ماهی قزلناشی از کارگاه

 کمان روي پارامترهاي کیفی آب رودخانه هرازرنگین

در منطقه مورد مطالعه در رودخانه هراز در   ECبود،

هاي صنعتی در آن محدوده نرمال بوده و منبع آالینده

، (1392) همکاران و ساردو وجود ندارد. سلیمانی

آباد، انجیر خرمنشان دادند که در رودخانه چم

کل و کل مواد متغیرهاي هدایت الکتریکی، سختی

دار در سطح جامد محلول داراي روند صعودي و معنی

و همکاران  باشند. شکريدرصد می 99اطمینان 

، در رودخانه گرگر نشان دادند که هدایت (1393(

داراي روند صعودي  الکتریکی و کل مواد جامد محلول

اند. مقدار متوسط هدایت الکتریکی آب دار بودهو معنی

 رودخانه کارون در مالثانی طبق مطالعه نامداري

، از مقدار مجاز استاندارد سازمان بهداشت (1398)

جهانی بیشتر بوده است که دلیل آن قرارگیري سازند 

شناسی گچساران در باالدست رودخانه کارون زمین

هاي گتوندعلیا و شهید ص در محدوده سدخصوبه

، در (1392) زادههمزه و پوده عباسپور است. ترابی

بررسی کیفیت شیمیایی آب و روند تغییرات 

پارامترهاي کیفی در حوزه کشکان مقدار متوسط 

متر میکروموس بر سانتی 49/324هدایت الکتریکی را 

(، دامنه 1394گزارش کردند. عبدالهی و همکاران )

 23/8تا  28/2آب رودخانه تیره را بین را  pH غییراتت

یابی سختی کل، هدایت الکتریکی دست آوردند. روندبه

ها در و کل مواد جامد محلول بیانگر افزایش مقدار آن

رودخانه کارون در   pHطول دوره آماري است.

همانند اکثر  92/2محدوده مالثانی با متوسط 

راي خاصیت بازي اندکی هاي ایران و جهان دارودخانه

منابع  pH ، متوسط(1393) همکاران و است. یوسفی

 pHمتوسط  .بیان کردند 3/2آب سطحی حوزه هیو را 

است  12/8آب رودخانه دز در محدوده شهر دزفول 

دهنده قلیایی بودن آب رودخانه است. که نشان

براساس استاندارد سازمان جهانی بهداشت دامنه 

ب رودخانه تجن در اکثر ایستگاه آ pHتغییرات مقدار 

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-2624-fa.pdf
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-2624-fa.pdf
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-2624-fa.pdf
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-2624-fa.pdf
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Cheng  (2118 ،)ها در محدوده مطلوب قرار ندارد.

افزایش  ،pH معتقد است که یکی از علل افزایش

ها و مواد آلکالین از استفاده از آلکالین دترجنت

هاي صنعتی است؛ ولی در محدودة مطالعاتی فاضالب

دلیل وجود مناطق به pH شهر ساري احتماال افزایش

سیع کشاورزي و استفاده از مواد شیمیایی مانند و

تطابق  Cheng ها است که از این نظر با نتایج دترجنت

 (. میزانCheng et al., 2008مناسبی وجود دارد )

pH  در فصل تابستان همواره بیشتر از زمستان است

که بیانگر این است که افزایش دما و تبخیر آب و نیز 

 .دهدیش میآب را افزا  pHکاهش دبی،

 نتایج مطالعه حاضر در این زمینه با نتایج جاوید 

تحت عنوان ارزیابى وضعیت  (،2114) همکاران و

 WQI کیفى دریاچه سد دز با استفاده ازشاخص

و   Teraokaمطابقت داشت. تحقیقات انجام شده

Ogawa (1984 و )Miller  ( در 1984و همکاران ،)

هاى تاکاهاشى و مورد تغییرات کیفى آب رودخانه

کاکیوکا در ژاپن و آمازون ویوکان در برزیل و همچنین 

جریان سطحى در ایالت نواداى آمریکا با استفاده 

نشان دادند که نحوه استفاده از  NSFWQI ازشاخص

ها بر نوع و مقدار آلودگى و هاى اطراف رودخانهزمین

اى دارد. مطالعات تغییرات آن اثرات قابل مالحظه

هاى در خصوص بررسى کیفیت آب رودخانهزیادى 

متعدد در ایران و جهان انجام شده است که از جمله 

  Samantrayتوان به مطالعات زیر اشاره کرد:ها مىآن

 ( با استفاده از شاخص 2119و همکاران )

NSFWQIهاى ماهانادیا و آتاوابانکى کیفیت رودخانه

 ه نشاندر هندوستان را بررسى نمودند. نتایج مطالع

داد که کیفیت آب براساس شاخص مورد استفاده 

هاى انسانى و صنایع کاهش یافته است. دلیل فعالیتبه

ها با استفاده از ارزیابى و شناخت کیفیت آب رودخانه

 IRWQIsc بندى شاخص مدیریت کیفیت آبطبقه

تر هاى سریعبینىتر و پیشسبب ارائه نتایج دقیق

نماید که با بیانى فراهم مى گردد و این امکان رامى

هاى ساده بتوان کیفیت آب رودخانه را در ایستگاه

بندى نمود )حسینی و همکاران، مختلف ارائه و طبقه

1392.) 

  یريگجهينت

هاي قط ایستگاهف پروريطبق استانداردهاي آبزي

استاندارد تعیین باالدست رودخانه تجن داراي مقادیر 

شاخص (. 1389شده بودند )دریکوند و فرجی سینا، 

-اندازه 21در اکثر موارد کمتر از  IRWQIscکیفی 

گه در تندست سد سلیمانگیري شد. ایستگاه پایین

تر بودن مقادیر علت مطلوبزمستان و تابستان به

و کلیفرم مدفوعی نسبت به   DO ،BODکدورت،

بهتري )خوب و نسبتاً خوب( ها وضعیت دیگر ایستگاه

هاي کیاسر و باالدست تجن در هر دو داشت. ایستگاه

تنگه در فصل گرم دست سد سلیمانفصل و پایین

داراي شرایط کیفی نسبتًا خوب بود. در ایستگاه 

دست کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران و پایین

سنگتراشان آب رودخانه در فصل سرد از سال کیفیت 

در فصل گرم و  3و  4هاي ایستگاه .اشتمتوسط د

در فصل سرد در شرایط کیفی  2و  4هاي ایستگاه

در فصل سرد  9و  8هاي نسبتاً بد قرار گرفتند. ایستگاه

در فصل گرم داراي وضعیت  9و  8، 2، 4هاي و ایستگاه

نتایج بررسی کیفیت شیمیایی آب رودخانه،  بد بودند.

هاي کشاورزي زمینطورکلی نشان داد که هر چه به

د، تر باشنهاي سطحی مورد مطالعه نزدیكبه منابع آب

هاي آلودگی آب بیشتر است. مطالعه آلودگی

محیطی در محدوده مورد مطالعه نشان داد که زیست

ترین منشأ آلودگی در محدوده مورد مطالعه مهم

پساب کارخانه چوب وکاغذ مازندران، مزارع پرورش 

اري، روستاهاي اطراف و ماهی، فاضالب شهر س

همچنین پساب شالیزارها، مزارع کشاورزي که حامل 

ویه رکودها و سموم دفع آفات نباتی است و برداشت بی

علت حضور مواد آلی، شن و ماسه از رودخانه بود و به

 ها تا حديیابد. رودخانهاکسیژن محلول نیز کاهش می

از  باعث تواندتوان خودپاالیی دارند که این مسئله می

ها شود. بنابراین باید بین رفتن بسیاري از آالینده

اقداماتی صورت گیرد که این توان خودپاالیی رودخانه 

تجن احیاء شده و افزایش یابد، که جز با حفظ و 
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نگهداري این منبع ارزشمند و جلوگیري از آلودگی آن 

هاي هاي کشاورزي و فاضالبخصوص با پساببه

ن رویه شجلوگیري از برداشت بیخانگی و صنعتی و 

پذیر نیست. درصورتی که و ماسه از رودخانه امکان

برنامه بلند مدتی جهت اصالح الگوي مصارف صنعتی 

هاي صنعتی، شهري و و کشاورزي و دفع پساب

اي کشاورزي و جلوگیري از برداشت مصالح رودخانه

سازي الزم تحقق نیابد، عالوه بر تمهیدات و فرهنگ

ب منابع زیستی، بهداشت و سالمت مردم جامعه تخری

نه تنها در استان مازندران بلکه در بسیاري از 

دلیل صدور محصوالت کشاورزي و هاي دیگر بهاستان

.صیادي به خطر خواهد افتاد

 .

 منابع
هاي ویژگی-. آب آشامیدنی 1133استاندارد ملی ایران، 

.موسسه استاندارد و  1388و شیمیایی. فیزیکی 
 .تحقیقات صنعتی ایران. تجدید نظر پنجم

ي ررغفایم ،ع.ر. انیانیسف ،ی س.فاخران اصفهان ،ی ف.باطن
 نیسرزم يمایس یمکان يالگو راتیی. اثر تغ1393 ن.

 ستیز طیمح هینشر .رود ندهیآب رودخانه زا تیفیبر ک
 .1-21 :(1)49 ی.عیطب

مطالعه . 1388ح.  انهیزارع اب ،ی س.ا.عبدالصالح، ح. بانژاد
اوزن )استان آب رودخانه قزل یو کم یفیک یو بررس

 و یرسوب و خورندگ لیتشک ییزنجان(، از نظر توانا
جهت استفاده در بخش  ییارائه راهکارها

 . تهران ران،یا یخوردگ یکنگره مل نیازدهمی،يکشاورز

. بررسی کیفیت 1392ترابی پوده ح.، همه زاده پ. 
شیمیایی آب و روند تغییرات پارامترهاي کیفی در 

 . 23-34(: 1)3حوضه ي کشکان. اکوهیدرولوژي. 
ارزیابی . 1393آ.  کریمیان س.ا.، میرباقريا.ح.، جاوید 

وضعیت کیفی آب دریاچه هاي سدهاي بزرگ با 
موردي مطالعه ) TSI و WQIشاخص استفاده از

-38 (:3)4. نشریه اکوبیولوژي تاالب (. دریاچه سد دز
22. 

جداري عیوضی ج.، مقیمی ا.، یمانی م.، محمدي ح.، 
.تأثیر عوامل اکوژئومورفولوژیك بر  1389عیسایی ا. 

مطالعه موردي: رودخانه کر و (کیفیت شیمیایی آب 
ریزي دریاچه سد درودزن(. مجله جغرافیا و برنامه

 .33: 31محیطی. 

.بررسی تأثیر روان آب ها  1389حاجیان نژاد م.، رهسپار ا. 
خانه فاضالب بر پارامترها کیفی آب و پساب تصفیه
: 4رود. مجله تحقیقات نظام سالمت. رودخانه زاینده

431. 
، .زاده س نین، حس یمیح، رح يزاده ه، خرسند نیحس

با  دوقموشیآب آ تیفیک یابی. ارز1392م.  پوریعل
 ( وNSFWQI) تیفیک ياستفاده از شاخص ها

مطالعات علوم مجله . ویل یآلودگ شاخص
 .134-142 (:2)24ی.پزشک

 ی. بررس1392. .رع ینیحس .ر،ع یلدرومیا .،پ ینیحس
کارون با استفاده از شاخص  يآب رودخانه  تیفیک

NSFWQI سال(.  3 ی)ط ریدر بازه زرگان تا کوت ام
 .1-11(: 2)11 .ستیز طیفصلنامه انسان و مح

پور یقل ،اکبرزاده س. ،ع. ینظام ،ش.ع. یمظلوم ،خارا ح.
. (النیآب رودخانه اشمك )استان گ تیفی. ک1391م. 

(: 3)3 .يپروريدر توسعه آبز نینو يهايفن آور هینشر
34-41. 

. بررسی و مطالعه 1389دریکوند ا.، فرجی سینا ك، 
وان کیفیت آب رودخانه سفیدرود از دیدگاه ت

خودپاالیی رودخانه، چهارمین همایش و نمایشگاه 
-9زیست، تهران، صفحات  تخصصی مهندسی محیط

 .3-3و  2

. تغییرات 1392و.  ززولی م.ع.، برافراشته پور م.، قلندري
زمانی و مکانی غلظت نیترات و نیتریت منابع آب 
آشامیدنی شهرستان کهگیلویه با استفاده از سیستم 

مجله دانشگاه علوم  .(GIS) یاطالعات جغرافیای
 .238-243(: 119)23. پزشکی مازندران

زهتابیان غ.، رفیعی امام ع.، علوي پناه س.ك.، جعفري م. 
. بررسی کیفیت آب رودخانه جاجرود در 1382

 .144-122(: 2)8ورامین. بیابان. 
. 1393 ي س.ناصر ،ي ا.ح.، محور.زاده  ینب ،ب. ایسپهرن

 عیتوز يهاشبکه یدنیآب آشام تیفیک لیو تحل هیتجز
فصلنامه  .IWQISبا استفاده از نرم افزار  يشهرستان ر

 .113-114 :(1)9 ست،یز طیسالمت و مح
 یحاج ،پور س. یتین. گ يمهرداد ،ع.ی کرباس ،م. يدیسع

 Zn , Pb , Cd , Niو  Fe. رفتار 1382زاده ذاکر ن. 

, Co , Mn  وCu  در رسوبات بستر و ذرات معلق
نشریه خزر.  يایرودخانه تجن هنگام اختالط با آب در

 .21-31 :31. یشناس طیمح
سلیمانی ساردو م.، و ولی ع.، قضاوي ر.، سعیدي گراغانی 

. آنالیز و روندیابی پارامترهاي کیفیت 1392ح. 
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. بررسی کیفیت 1393شکري س.، هوشمند ع.، معاضد ه. 
شیمیایی آب رودخانه گرگر بوسیله روش هاي 
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بررسی روند . 1394س.ح.  کیا ر.ا.، میرزاییم.، علیزاده 
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44-32. 
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Abstract  
River water is used for various purposes more than water from any other source. This study was designed and 

implemented to evaluate the water quality of the Tajan River by the Iran Surface Water Quality Index (IRWQIsc). 

Considering the establishment of polluting sources on the banks of the Tajan River (various agricultural, 

industrial, urban and domestic wastewaters), sampling was done at 9 stations with 3 repetitions in two seasons 

(January 2021 and June 2021), and 11 water quality parameters including; BOD5, COD, ammonium, nitrate, 

phosphate, turbidity, pH, fecal coliform, electrical conductivity, dissolved oxygen and total hardness were 

measured using standard methods in the laboratory. In the present study, the average amount of BOD5, COD, 

ammonium, nitrate, phosphate, turbidity, pH, fecal coliform, and electrical conductivity increased in both seasons 

from upstream to downstream stations, dissolved oxygen in both seasons from above It decreased downstream 

and the total hardness did not have a regular trend from upstream to downstream. The results of the study of the 

IRWQIsc index showed that this index was between 23.7 and 70.08 in the cold season and between 64.21 and 

16.35 in the hot season for all the stations of the Tajan River. In general, the water of the Tajan River was placed 

in the descriptive-qualitative class of medium and bad, and the closer the agricultural lands were to the studied 

stations, the more the water pollution was. The most important source of pollution in the study area; Indiscriminate 

harvesting of sand and paper mills in Mazandaran, fish breeding farms, animal husbandry, sewage of Sari city, 

surrounding villages, effluents of paddy fields, and agricultural fields. In this regard, attention to the 

comprehensive management of water resources and assessment of environmental effects should be prioritized.  

 

Keywords: Tajan River, IRWQIsc index, Descriptive-qualitative, Pollution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


