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بررسی کیفیت آب رودخانۀ دز در ایستگاه آبسنجی دزفول
ناصر عبادتی ،*1محمدهوشمندزاده

2

 .1استادیار گروه زمینشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ،ایران
 .2مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،ایران
(تاریخ دریافت -93/03/25 :تاریخ تصویب)93/06/25 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،مقایسة کیفیت آب رودخانة دز در ایستگاه آبسنجی دزفول برای شرب انساانی ،صانتت و کشااورزی
است .این تحقیق بهروش توصیفی-مقطتی با استفاده از آمار بازة زمانی 39ساله انجام گرفت .براساس نمونهبرداریهاا ،غلظات
شاخصهای فیزیکی و شیمیایی تتیین شد .نتایج ،با استاندارد سازمان جهانی بهداشت ،نمودار شولر و استانداردهای کشاورزی
برای تتیین کیفیت آب شرب دامها بررسی و مقایسه شد .اکثر متغیرهای کیفی آب دارای مقادیری در محدودة مجاز اساتاندارد
سازمان جهانی بهداشت بودند .از مجموع تمام متغیرهای کیفی بررسیشاده،

مقاادیر  SO4 ،Na ،Mg ،Ca ،pH ،TDS ،ECو Cl

در محدودة استاندارد و  THو  HCO3بیشتر از حد مجاز قرار گرفتند و مقدار متوسط شاخص سختی کل  189/5میلایگارم در
لیتر و TDSو متوسط تغییرات ماهانة بیکربنات آب رودخانة دز در محدودة شهر دزفول برابر  158/023میلیگرم در لیتر نشان
داد .با مقایسه با استاندارد سازمان جهانی بهداشت میتوان فهمید که کیفیت آب رودخاناة دز در محادودة شاهر دزفاول 5/89
بیشتر از حد مجاز این استاندارد و آب رودخانة دز در ایستگاه آبسنجی دزفول ،تقریباً جزء آبهای سخت محسوب میشاود
کیفیت آب رودخانه برای کشاورزی نیز براساس نسبت  SARمناسب ارزیابی شد .براساس نمودار شولر تمامی متغیرهای مورد
بررسی در وضتیت خوب ارزیابی شدند .با استفاده از نمودار ویلکوکس آب رودخاناة دز در طبقاهبنادی  C2-S1ارزیاابی شاد.
کیفیت آب رودخانه برای شرب دام و طیور نیز مطلوب و فاقد مشکل است.
واژههای کلیدی :پتانسیل کیفی آب ،رودخانة دز ،هیدرولوژی.

* نویسندة مسئول

Email: drebadati@iiau.ac.ir
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مقدمه
همواره منابع آب ،بهویژه آبهای شیرین یکی از عوامل اصلیی
حفظ بهداشت و توسعة پایدار جوامع است که افزون بر کمیت،
وضع کیفی آن نیز اهمیلت ویلژهای دارد .حفاظلت و اسلففادة
بهینه از منابع آب از اصول توسعة پایدار هلر کولور موسلوب
میشود .آبهای سطوی جاری یا رودخانهها از مهمترین منابع
آب هسفند و عامل مهمی در تأمین آب مورد نیاز فعالیتهلای
مخفیف مانند کواورزی ،صنعت و شرب بهشمار میروند .اولین
قدم در شناخت آب ،بررسی شاخصهای آب شرب است .برای
آگاهی از این مفغیرها و کیفیلت منلابع آب و تولیلد ااتعلا
مورد نیاز باید پایش انجام گیرد ،زیرا داشفن ااتعلا جلامع،
صویح و قابل اامینان با دورههای زملانی مناسل ملیتوانلد
عامل مهمی در تصمیمگیری و سیاسفگذاریهلا باشلد .پلایش
کیفی آب نهتنها سب بهبود کیفیلت آب ملیشلود ،بیکله در
فرایند تولید آب سالم نیز ارزش اقفصادی دارد و عاملل مهملی
در کاهش هزینههای تولیدی و تصفیة آب بهشمار میرود .آب
کافی و باکیفیت برای ادامة زندگی بور ضروری اسلت .توسلعة
بهداشت و حفاظت از مویط زیست همواره به تأمین آب سالم
وابسفه است .در منااق در حال توسعه ،اجرای نادرست قوانین
و نظار نکردن بر آنها و نیز رشد نامفمرکز صنعت ،سب شده
است که منابع آبی بهویژه رودخانهها ،هر روز آلودهتر از گذشفه
شوند .آلودگی آب رودخانلههلا را ملیتلوان شلاخص آللودگی
مویط زیست در اثر فعالیتهای انسانی بلهحسلاب آورد؛ زیلرا
رودخانهها تنها منابع آبلی هسلفند کله مسلیری الوننی را از
میان شلهرها ،روسلفاها و منلااق صلنعفی و کولاورزی الی
میکنند و به انواع آنیندهها ،آلوده میشوند .با توجه بله اینکله
اکثر رودخانههلای کولور در معلرآ آللودگی و فعالیلتهلای
انسانی قرار دارند ،مطالعا کیفلی آب ملیتوانلد بسلیار مفیلد
باشد؛ افزون بر آن ،تهیة دسفورالعمیی اجرایلی بلرای اسلففادة
کارشناسان بهمنظور بررسی کیفیت آب سلایر رودخانلههلا در
زمان کوتاه نیز ضرور دارد.
هدفهای مخفیفی را ملیتلوان از نظلر اسلففاده از آب
لواظ کرد .ترکیبا مخفیفی در آبها وجود دارنلد کله بلر
کیفیت شیمیایی و فیزیکی آن مؤثرند .امروزه خصوصلیا
کیفی آب از مؤلفههلایی اسلت کله ضلرور لولاظ آن در
برنامهریزیهای مربوط به ملدیریت منلابع آب و همینلین
ارزیابی ستمت حوضههای آبخیز و ایجاد تغییرا مدیریفی
در آن کامتً احساس می شود ،املا تلاکنون کمفلر بله ایلن
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موضوع توجه شده اسلت [ .]10تلاکنون مطالعلا زیلادی
دربارة بررسی کیفیت شیمیایی آبها صور گرففله اسلت
که از آن جمیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
سییمانی و همکلاران در تجزیلة شلیمیایی و رونلدیابی
شاخصهلای کیفیلت شلیمیایی آب رودخانلة چلم انجیلر
خرمآباد به این نفیجه رسیدند که آب این رودخانه براساس
نمودار شولر در دسفة خوب و قابل قبول از نظر شرب قلرار
دارد و مانعی برای نوشیدن ندارد [.]3
رجایی و همکاران کیفیت شیمیایی آب شرب روسلفایی
دشت بیرجنلد و قلا ن را بررسلی کردنلد و بله ایلن نفیجله
رسیدند که با توجه به خوکسالیهلای اخیلر و تلأثیر آن بلر
کیفیت آبهای شرب روسلفایی و همینلین علدم مطابقلت
مقادیر باقیماندة جامدا خوک ،سخفی ،سلولفا  ،سلدیم،
کیرید ،هدایت الکفریکی و فیوراید بلا اسلفانداردهای مربلوط،
برنامهریزی بهمنظور پایش مسفمر منابع آب ضروری بلهنظلر
میرسد [ .]2دیندارلو و همکاران کیفیت شیمیایی آب شرب
بندرعباس را بررسی کردند .نفایج مطالعا آنها نوان داد که
کیفیت شیمیایی آب شرب ایلن شلهر از دیلدگاه بهداشلفی
موکلآفرین نیست ،ولی کیفیت کمفر آب بلهدسلتآملده از
منابع زیرزمینلی و اخلفتط آن بلا آبهلای سلطوی برخلی
مفغیرهای حد مطیوب را تلأمین نملیکنلد [ .]1در پلژوهش
دیگلری ،بررسلی انلدی کیفیلت آب زیرزمینلی در ایاللت
کارانفاکا 1نوان داد که در این آبها مقلدار منیلزیم ،کیریلد،
کل مواد جامد مویلول ( )TDSزیلاد اسلت و آب" ،سلخت"
موسوب میشود [ .]16در بررسی فیزیکوشیمیایی آب هلای
سطوی رودخانة جیا بهلارلی 2بله ایلن نفیجله رسلیدند کله
غیظت کاتیونها بهصور  Ca>Mg>Na>kو غیظت آنیونها
نیز بهترتی  HCO3>Cl>SO4> PO4>NO3در هر دو فصلل
گللرم و سللرد اسللت [ .]10در توقیللق دیگللری ،بررسللی
شاخصهای فیزیکلی و شلیمیایی آب رودخانلة چمبلل 3در
هندوسفان نفایج نوان داد که دامنة تغییرا  ECبین 145/6
تا  TDS ،880بین  260تا  500مییلیگلرم در لیفلر ،سلدیم
بین  14/3تا  54/4میییگرم در لیفر ،و سولفا بین  3/50تا
 45میییگرم در لیفر اسلت و آب ،بلهدلیلل آللودگی ،اسلت،
فقط برای شرب حیوانا مناس است [ .]17پلژوهشهلا در
1. Karnataka
2. Jia-Baharli
3. Chambel

عبادتی و هوشمندزاده :بررسی کیفیت آب رودخانۀ دز در ایستگاه آبسنجی دزفول

تامیل نوان میدهلد کله همبسلفگی خطلی مناسلبی بلین
مفغیرهای Mg،Ca،TH ،TDS ،ECو  Clوجود دارد .ضلری
همبسفگی روابط بهدستآمده بیوفر از  0/68است [.]7
با توجه به توضیوا بیانشده ،هلدف ایلن مقالله تعیلین
کیفیت آب رودخانة دز در ایسفگاه آبسنجی دزفول است کله
با اسففاده از اسفاندارد سازمان جهانی بهداشت ،نمودار شلولر و
وییکوک برای مصلارف مخفیلف انسلانی و نیلز برپایلة سلایر
اسفانداردهای مرتبط با شرب دام و کواورزی بررسی میشود.
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کواورزی در نظر گرففه شده و هریک به چهار قسمت تقسلیم
میشلود کله درمجملوع شلانزده گلروه کیفیلت آب را ایجلاد
میکند که در آن  Sنماینلدة  SARو  Cنولاندهنلدة هلدایت
الکفریکی است .گروههای مخفیف ذکرشده در نمودار در قالل
آبهای "خییی خلوب"" ،خلوب"" ،مفوسلط" و "نامناسل "
ابقهبندی میشوند (جدولهای  2و .)4
جدول .1مقادیر استاندارد سازمان جهانی بهداشت برحسب
میلیگرم در لیتر []4

مواد و روشها

متغیر

استاندارد سازمان جهانی بهداشت

pH

6/5-8/5
200
12
75
50
100
500
1500
150
200
200

مبانی نظری و استانداردهای مورد استفاده

Na

اسفاندارد سازمان جهانی بهداشلت ( )2007بلرای کلاتیونهلا،
آنیونها ،کل مواد جامد مویول و هدایت الکفریکلی از خلوا
شیمیایی آب و  pHاز خوا فیزیکی آب ،بلهمنظلور مقایسلة
نفایج توقیق با آن آورده و بلهکلار گرففله خواهلد شلد .بلرای
موخص کردن کیفیلت آب ،افلزونبلر اسلفانداردهای میلی و
بینالمییی از اسفاندارد نمودار شولر نیز اسففاده شده اسلت .در
گزارشهای هیدرولوژی نیز برای ابقهبندی آب از نظر شلرب،
بهاور معمول از نملودار شلولر اسلففاده ملیشلود .در نملودار
براساس پنج شاخص شیمیایی سدیم ،کیر ،سولفا  ،کل ملواد
جامللد مویللول ( )TDSو سللخفی ،آبهللا از نظللر مصللرف
آشامیدنی به شش گروه "خوب"" ،قابلل قبلول"" ،مفوسلط"،
"نامناس "" ،کلامتً نلامطیوب" و "غیرقابلل شلرب" تقسلیم
مللیشللوند .در جللدولهللای  1و  3موللدودههللای مخفیللف
مفغیرهای بهکاررففه برای شرب آملده اسلت .در ابقلهبنلدی
وییکوس دو عامل هلدایت الکفریکلی و نسلبت جلذب سلدیم
( SARخطللر قییللایی شللدن) بللرای تعیللین کیفیللت مصللارف

K
Ca
Mg
TH
TDH
EC
CO3
HCO3
SO4
Cl

جدول .2طبقهبندی آب برای کشاورزی براساس  SARیا خطر
قلیایی شدن []4
میزان خطر

وضعیت SAR

خطر قییایی شدن کم

S1

SAR>10

خطر قییایی شدن مفوسط

S2

SAR=10-18

خطر قییایی شدن زیاد

S3

SAR=18-26

خطر قییایی شدن خییی زیاد

S4

SAR<26

جدول .3محدودههای مختلف شاخصهای بهکاررفته برای شرب براساس نمودار شولر بر حسب میلیگرم در لیتر
متغیر

خوب

pH

قابل قبول

متوسط

نامناسب

کامالً نامطبوع

غیرقابل شرب

7. 3

7. 8

9

10

11

<11

Ca

0-100

100-200

200-300

300-600

600-1000

<1000

Mg

0-70

70-120

120-200

200-400

400-800

<800

Na

0-100

100-220

220-470

470-920

920-1900

<1900

TDS

0-500

500-1000

1000-2000

2000-4000

4000-8100

<8100

TH

0-250

250-500

500-1000

1000-2000

2000-4000

<4000

Cl

0-190

190-380

380-800

800-1500

1500-3000

<3000

SO4

0-150

150-300

300-600

600-1200

1200-2200

<2200

HCO3

0-200

200-300

300-600

600-1000

1000-2000

<2000
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مقدار باقیماندة خولک ( )TDSآب مصلرفی حیوانلا
اهیی نیز نباید از حد مجلاز فراتلر شلود .در جلدول ،5حلد
معمول  TDSآب ابق نظر کارانچ ( )Karanch-2001بلرای
حیوانا مخفیف نوان داده شده است .مقلدار منیلزیم نیلز
اهمیت نقش ویژهای در کیفیت آب از نظر شرب دام دارد و
در جدول  5مقدار مجاز آن توصیه شده است.
از نظر شوری آب آکادمی عیوم آمریکلا در سلال1972
اظهار کرد کله بلرای داملداری در اغیل اوقلا ملیتلوان
آبهای با شوری کمفر از  5مییلیملوس بلر سلانفیمفلر را
بهکار گرفت و تنها در نزدیکی ایلن مقلدار شلوری ممکلن
است موکت فیزیولوژیکی بلرای دامهلا پدیلدار شلود .در
مورد آبها ی بلا شلوری بیولفر کله بله اجبلار در منلااق
خوک و نیمهخوک اسففاده میشود ،ابقهبنلدی نزم در
جدول  6توسط این آکادمی ارا ه شده است [.]4

جدول .4طبقهبندی آب کشاورزی براساس EC

کیفیت از نظر خطر برای خاک

طبقه

EC

کم

C1

100-250

مفوسط

C2

250-750

زیاد

C3

750-2250

خییی زیاد

C4

<2250

جدول .5مقدار قابل قبول  TDSو حداکثر منیزیم مجاز بر
حسب میلیگرم در لیتر برای آب شرب حیوانات اهلی
نوع احشام

مقدار منیزیم

مقدارTDS

مرغ و خروس

کمفر از250

2860

میش و بره

250

5290

250

6435

اس
گاو شیرده

250

7150

گاو گوشفی

400

10100

گوسفند

500

12900

جدول .6راهنمای استفاده از آب شور در دامداری و مرغداری []4
هدایت الکتریکی به

وضعیت استفاده

میلیموس بر سانتیمتر
کمفر از 1/5

کیفیت برای دامداری و مرغداری عالی است

1/5تا 8

بسار مناس برای انواع دام و مرغداریها ،ممکن است سب اسهال موقت دامها شود.

 5تا 8

رضایتبخش برای دام همراه با اسهال موقت در دامهای فاقد عاد و نامناس برای مرغداری
همراه با افزایش مرگومیر و کاهش رشد

 8تا 11

اسففادة مودود برای دام همراه با برخی موکت و غیرقابل قبول برای حیوانا شیری و
مرغداریها

 11تا 16

اسففادة بسیار مودود در دامها همراه با خطرهای شایان توجه در گاوهای شیری ،اس ها،
گوسفندها و بهویژه حیوانا جوان

بیش از 16

خطر به حد ی زیاد است که اسففاده از آن توصیه نمیشود.

منطقۀ تحقیق
دز رودخانلهای اسلت کله از رشلفهکلوههلای زاگلرس و از
الیگودرز در جنوب اسفان لرسفان سرچومه میگیرد .ایلن
رود که چند صد سال در اقفصلاد شلمال خوزسلفان تلأثیر
داشفه است از ترکی چند رودخانه بهوجود میآید و پل
از گذشلللفن از جنلللوب لرسلللفان و شلللمال خوزسلللفان و
شهرسفانهایی مانند الیگودرز ،اندیموک ،شوشفر و شلوش
در منطقه ای بهنام بند قیر در جنوب شوشفر به رود کلارون
میپیوندد .از مجموع  51ایسفگاه 4 ،ایسلفگاه سلینوپفیک،
 13ایسفگاه کییماتولوژی 24 ،ایسلفگاه بلارانسلنجی و 10

ایسفگاه تبخیرسلنجی وجلود دارنلد کله توزیلع بلهنسلبت
مناسبی در حوضة آبخیز دارند.
آمار و ااتعا اسلففاده شلده مربلوط بله بلازة زملانی
39سللاله و نمونللهبللرداریهللا نیللز شللامل  ،TDS ،pHکللل
کاتیونها و کل آنیونها است .بر این اساس شلاخصهلایی
مانند نسبت جذب سدیم ،سخفی کل و سلایر ملوارد مهلم
برپایة اسفاندارد مرسوم در امور آزمایوگاههای آب ،خاک و
رسوب معاونت مطالعا پایه و ارحهلای جلامع منلابع آب
خوزسفان تعیین شدهاند.
نفللایج مفوسللط  pHآب رودخانللة دز در موللدودة شللهر

عبادتی و هوشمندزاده :بررسی کیفیت آب رودخانۀ دز در ایستگاه آبسنجی دزفول

دزفول 8/02اندازهگیری شد .تنها  7نمونه از مجموع  392نمونلة
مفغیر  pHخارج از حد اسفانداردند .در شکل  3تغییلرا فصلیی
 pHآب رودخانة دز در فصلهای تابسفان و زمسفان در دو سلال
مفوالی نوان داده شده است که همان اور که مواهده میشلود

73

هیچ گونه تداخیی میان دو منونی وجود ندارد.
با اسففاده از نرمافزار  SPSS 18آزمون  Binomialبرای
بررسی داده های  pHصور گرفت کله نفلایج در جلدول7
آمده است.

شکل .1موقعیت سرشاخۀ رودخانۀ دز نسبت به رود کارون

شکل  .2رودخانۀ دز در محدودۀ دزفول

شکل .3تغییرات فصلی pHآب رودخانۀ دز
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جدول .7آزمون بنیومال برای  pHآب رودخانۀ دز در ایستگاه آبسنجی دز
Asymp.Sing
)(2-tailed

Test Prop.

Observed Prop.

N

Category

0/0002

0/50

0/98

388

>8/5

گروه 1

0/02

6

<8/5

گروه 2

1/00

394

با اسففاده از نفایج جدول  7موخص میشود که
آب رودخانللة دز همللواره در ح لد اسللفاندارد بللوده اسللت.
میانگین مقلدار کلل ملواد جاملد مویلول برابلر 314/74
مییی گلرم در لیفلر بلوده اسلت .حلداقل  TDSبرابلر164
میییگرم در لیفر بوده که  67/2درصد کمفلر از حلداکثر
مطیللوب اسللفاندارد سللازمان جهللانی بهداشللت اسللت .بللا
اسففاده از نرمافزار  SPSS 18همبسفگی غیرخطی میلان
 TDSو  ECبرقرار شد و تابع زیر بلهدسلت آملد .آزملون
بینومیال برای  TDSبا حد  500مییی گرم در لیفر توسط
نرمافزار  SPSS 18انجام گرفلت کله نفلایج در جلدول 8
آمده است.
pH

()1

TDS  90 / 404  2 / 929EC  0 / 005EC2
R 2  0 / 848

کیفیت آب رودخانة دز در ایسفگاه آبسلنجی دزفلول
براساس  TDSبرای حیوانلا ذکرشلده در جلدول  5فاقلد
هرگونه موکیی است و مطیوب بهحساب می آید .در آزمون
همبسفگی ،ارتباط میلان مفغیلر  TDSو سلایر مفغیرهلای
کیفی آب در سطح معنیداری  95درصد برقرار شد .بر این
اساس ،ارتباط معنیدار بسیار قوی میان  TDSو دبی وجود
دارد .بدین معنی که با تغییر دبی TDS ،نیز تغییر میکند.
با اسففاده از نرمافزار  SPSSآزمونهای آماری ملن کنلدال،

pH

جمع کل

اسپیرمن و پیرسون بین دو مفغیر کل مواد جامد مویول و
هدایت الکفریکی توییل شد که نفلایج در جلدول  9آملده
است.
براساس نفایج جدولها متحظه ملیشلود کله ضلری
همبسفگی میان دو مفغیر مذکور به روش پیرسون قویتلر
از آزملونهلای دیگلر اسلت .بلا اسلففاده از جلدول 10کله
مسفخرج از جدول ماتری همبسفگی شاخصهای کیفلی
آب بوده است ،می توان مفوجه شد که از میان کلاتیونهلا،
سدیم؛ و از میان آنیونها ،کیلر بیولفرین همبسلفگی را بلا
 TDSدارند [.]6
براساس جدول 10روابط همبسفگی میان TDSو یلون
کیر و یون سدیم بهصور زیر بهدست آمد:
()2

Na   0 / 005TDS 0 / 516 R2  0 / 769

()3

Cl  0 / 005TDS 0 / 508 R2  0 / 765

میللانگین شللاخص  ECبرابللر 498/71میکرومللوس بللر
سانفیمفر بهدست آمد .از مجموع  392نمونه فقط نفلایج 6
نمونه ECخارج از اسفاندارد است که این خود نواندهنلدة
مناس بودن کیفیت آب از نظر  ECاسلت .نفیجلة آزملون
بینومیال برای  ECدر جدول  11آملده اسلت .در شلکل 4
تغییرا ماهیانة مقدار  ECنوان داده شده است.

جدول .8آزمون بینومیال برای TDS
Asymp.Sing
)(2-tailed

Test Prop.

Observed Prop.

N

Category

0/0002

0/50

0/99

389

>500

گروه 1

0/01

5

<500

گروه 2

1/00

394

جمع کل

TDS
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جدول  .9آزمون من کندال ،اسپیرمن و پیرسون بین TDSوEC
EC

TDS

703
000
394
1/000
394
870
000

1/000

Correlation coefficient

394
703
000
394
1/000

)Sig. (2-tailed

394

Test
TDS

N

Kendalls tau-b

Correlation coefficient
EC

) Sig. (2-tailed
N
Correlation coefficient

394

)Sig. (2-tailed

TDS

N

1/000
394

870
000
394

N

907
000
394

1
394

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

1
394

907
000
394

Pearson Correlation

Spearman,s rho

Correlation coefficient
EC

)Sig. (2-tailed

TDS
Pearson
EC

)Sig. (2-tailed
N

جدول  .10ضریب همبستگی میان آنیونها و کاتیونها با TDS

متغیر

TDH

K

Na

Mg

Cl

HCO3

SO4

TDH

1

0/163

0/769

0/454

0/765

0/231

0/687

جدول  .11آزمون بینومیال برای EC
Asymp.Sing
)(2-tailed

Test Prop.

Observed Prop.

N

Category

0/0002

0/50

1/00

383

>1500

گروه 1

0/00

1

<1500

گروه 2

1/00

394

بللا توجلله بلله جللدول  4آب رودخانللة دز در موللدودة
ایسفگاه آبسنجی دزفول در مولدودة  C2قلرار ملیگیلرد.
همینین با توجه به جدول  6و اینکه مقلدار مفوسلط EC
آب رودخانة دز  498میکروموس بر سلانفیمفلر بلوده و از
 500کمفر است ،میتلوان گفلت کیفیلت آب رودخانلة دز
براساس شاخص ECبرای دامداری و مرغداری عالی است.
مقدار مفوسط شاخص سخفی کلل  189/5مییلیگلرم در
لیفر است .با مقایسه بلا اسلفاندارد سلازمان جهلانی بهداشلت
میتوان فهمید که کیفیت آب رودخانلة دز در مولدودة شلهر

TDS

جمع کل

دزفول  89/5درصد بیوفر از حد مجاز این اسفاندارد است.
آب رودخانة دز در ایسفگاه آبسلنجی دزفلول ،تقریبلاً
جزء آب های سخت موسوب میشود .براسلاس اسلفاندارد
سللازمان جهللانی بهداشللت ،کیفیللت آب رودخانللة دز در
مودودة شهر دزفول مناس نیست .در شلکل  4تغییلرا
زمانی  THو  TDSدر کنار هم ترسیم شدهاند .هملانالور
که مواهده میشود تطابق به نسبت مناسلبی بلین ایلن دو
شاخص وجود دارد .نفیجة آزمون بینومیلال بلرای سلخفی
کل در جدول  12نوان داده شده است [.]6
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شکل  .4میانگین تغییرات ماهیانۀ  ECدر ایستگاه آبسنجی و تغییرات  THو  TDSرودخانۀ دز در محدودۀ شهر دزفول (نمودار سمت
راست مقدار ECمیکروموس بر سانتیمتر و نمودار سمت چپ مقادیر  THو  TDSمیلیگرم در لیتر است).
جدول  .12آزمون بینومیال سختی آب رودخانۀ دز در ایستگاه دزفول
Asymp.Sing
)(2-tailed

Test Prop.

Observed Prop.

N

Category

0/0002

0/50

0/00

1

>100

گروه 1

1/00

393

<100

گروه 2

1/00

393

TDS

جمع کل

شکل  .5تغییرات ماهانۀ سختی کل ،منیزیم و کلسیم آب رودخانۀ دز در ایستگاه آبسنجی دزفول براساس میلیگرم در لیتر

بللا توجلله بلله اینکلله سللخفی کللل براسللاس مقللادیر
کاتیونهای کیسیم و منیزیم بهدست میآیلد ،در شلکل 5
تغییرا مقادیر کاتیون هلای کیسلیم و منیلزیم بلههملراه
تغییرا مفوسط  THنوان داده شده است .بلا اسلففاده از
نرمافزار  Excelرابطة همبسفگی میان کیسیم و سخفی کل
بهصور زیر بهدست آمد:
()4
TH  2 / 681*Ca  49 / 99 R 2  0 / 709
مقدار مفوسط کاتیون کیسیم  52/10میییگرم در لیفر
بهدست آمد .در شلکل  6نملودار تغییلرا ماهیانلة مقلدار

کیسیم در آب رودخانة دز در مودودة شهر دزفلول نولان
داده شللده اسللت .انوللراف از معیللار مفغیللر کیسللیم 52
میییگرم در لیفر بهدست آمده اسلت .در توقیلق خونلد و
همکاران ،انوراف از معیار برای فصل تابسفان و زمسفان در
اول دورة آماری بهترتیل  4/5و  4/7مییلیگلرم در لیفلر
به دست آمد [ .]10دامنة تغییلرا کیسلیم بلین  30/06و
 24/14میییگرم در لیفر بهدست آمد که بهالورتقریبی بلا
دامنللة تغییللرا مقللدار کیسللیم در توقیللق گودگللا و
همکاران تطابق مناسبی دارد [.]9
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شکل  .6تغییرات ماهیانۀ مقدار کلسیم (سمت راست) و تغییرات ساالنۀ منیزیم (سمت چپ) بر حسب میلیگرم در لیتر

با اسففاده از نرمافزار  SPSSهمبسفگی میلان شلاخص
 THو کیسیم برقرار شد که بهفرین تلابع بلرازشدادهشلده
براساس مفغیر ضری همبسفگی کیوبیلک بلهصلور زیلر
بهدست آمد.
TH   3 / 098  0 / 057Ca  2 / 475 *10  7  Ca 3

()5

R 2  0 / 732

مفوسط مقدار شلاخص منیلزیم  14/51مییلیگلرم در
لیفر بهدست آمد که براساس اسلفانداردهای میلی ایلران و
سازمان جهانی بهداشت وضلعیت آب رودخانلة دز در حلد
مطیوب و مناس قرار دارد .با اسلففاده از نلرم افلزار Excel
رابطة همبسفگی میان مجموع مقادیر کیسیم و منیلزیم بلا
مجموع مقادیر کاتیونهلا برقلرار شلد .معادللة همبسلفگی
میان مفغیرهای مورد نظر بهصور زیر است:

()6

Ca  Mg  1 / 468 * Sum Cations 
2

2

R  0 / 776
2

مفوسط مقدار سدیم در آب رودخانة دز در الول دورة
آماری 0/91و مفوسط مقدار سولفا  59میییگرم در لیفلر
است .در شکل  7تغییرا فصیی مقلدار سلدیم و سلولفا
آب رودخانة دز در فصل های تابسفان و زمسفان نوان داده
شده است.
در شکل  8نمودار تغییرا سولفا و  TDSو مفوسلط
تغیللرا ماهان لة بللیکربنللا آب رودخانللة دز در موللدودة
شهرسفان دزفول برابر  158/023مییی گرم در لیفلر نولان
داده شده است.

شکل  .7تغییرات فصلی سدیم و سولفات آب در فصلهای تابستان و زمستان برحسب میلیگرم در لیتر (سمت راست سدیم و چپ سولفات)
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شکل  .8نمودار تغییرات ماهانۀ سولفات و کل مواد جامد محلول درآب و تغییرات بیکربنات در ایستگاه آبسنجی دزفول بر حسب
میلیگرم در لیتر

مفوسط نسبت جذب سدیم  0/94است .بلا اسلففاده از
نرمافزار  SPSSرگرسیون غیرخطلی میلان  SARبلا چهلار
مفغیللر سللدیم ،کیللر ،کللل مللواد جامللد مویللول و هللدایت
الکفریکی برقرار شد.

 -سختی کل( :)THمفوسط سخفی کل آب رودخانلة

SAR  0 / 48  0 / 766 Na  0 / 006 Cl
–  3 / 802 * 10  6  EC – 0 / 001 TDS
R2  0 / 959

دز در مودودة شهرسفان دزفول  144/32میییگرم در لیفر
است .براساس نمودار شولر ،کیفیت آب رودخانة دز در حد
"خوب" ارزیابی میشود.

در مجموع برای بررسی کیفیت آب شرب با اسففاده از
نمودار شولر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

-کلرییید :مفوسللط مقللدار کیریللد آب رودخانللة دز در

)(7

 :pHمفوسط شاخص  pHآب رودخانة دز در مودودةشهر دزفول  8/02بوده است؛ ازاین رو کیفیت آب رودخانلة
دز از این لولاظ در حلد قابلل قبلول تلا مفوسلط ارزیلابی
میشود.
کلسیییم :مفوسللط مقللدار کیسللیم آب رودخانللة دز درمودودة شهرسلفان دزفلول  52/10مییلیگلرم در لیفلر اسلت.
براسللللاس نمللللودار شللللولر ،کیفیللللت آب رودخانللللة دز در
حد"خوب"ارزیابی میشود.
 منیزیم :مفوسط مقلدار منیلزیم آب رودخانلة دز درمودودة شهرسفان دزفول  14/46مییی گرم در لیفر اسلت.
براسلللاس نملللودار شلللولر ،کیفیلللت آب رودخانلللة دز در
حد"خوب"ارزیابی میشود.
 سدیم :مفوسلط مقلدار سلدیم آب رودخانلة دز درمودودة شهرسفان دزفول  29/89میییگرم در لیفر اسلت.
براسلللاس نملللودار شلللولر ،کیفیلللت آب رودخانلللة دز در
حد"خوب"ارزیابی میشود.
 :TDS -مفوسللط مقللدار TDSآب رودخانلللة دز در

مودودة شهرسفان دزفول  314/61میییگرم در لیفر است.
براسلللاس نملللودار شلللولر ،کیفیلللت آب رودخانلللة دز در
حد"خوب" ارزیابی میشود.

مودودة شهرسفان دزفول  46/64میییگرم در لیفلر اسلت.
براسلللاس نملللودار شلللولر ،کیفیلللت آب رودخانلللة دز در
حد"خوب" ارزیابی میشود.
 سولفات :مفوسط مقدار سولفا آب رودخانلة دز درمودودة شهرسفان دزفلول  59مییلیگلرم در لیفلر اسلت.
براسلللاس نملللودار شلللولر ،کیفیلللت آب رودخانلللة دز در
حد"خوب" ارزیابی میشود.
 بیکربنات :براساس نمودار شولر کیفیلت آب رودخانلةدز بر مبنای آنیون بیکربنا در حد "خوب" ارزیابی میشود.
بحث
مفوسط  pHآب رودخانة دز در مودودة شهر دزفلول 8/02
است که نواندهندة قییایی بودن آب رودخانه است .البفله
اکثر رودخانههای ایران و جهلان ،خاصلیت قییلایی انلدکی
دارند .براساس اسفاندارد سلازمان جهلانی بهداشلت دامنلة
تغییرا مقدار  pHبین  8و  6/5است؛ ازاینرو کیفیلت آب
رودخانة دز در مودودة مطیوب قرار ندارد .زیرا مفوسط pH
آب  0/02از حداکثر اسلفاندارد سلازمان جهلانی بهداشلت
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بیوفر اسلت .نیرملان و همکلاران در آب شلهر میسلور در
هندوسفان در چهار جهت شمالی ،جنوبی ،غربلی و شلرقی
مقدار  pHرا بهترتی  8/26 ،7/92 ،7/73و 7/57بلهدسلت
آوردنللد [ .]13دامنللة تغییللرا  pHآب رودخانللة دز در
مودودة دزفول بین  7تا  8/9بهدست آملد .چانل معفقلد
اسلت کله یکلی از عیللل افلزایش  ،pHافلزایش اسللففاده از
آلکالین دترجنت ها و مواد آلکالین از فاضتبهای صلنعفی
اسلت؛ وللی در مولدودة مطالعلاتی شلهر دزفلول احفملانً
افللزایش  pHبللهدلیللل وجللود منللااق وسللیع کوللاورزی و
اسففاده از مواد شیمیایی مانند دترجنتها است که از ایلن
نظر با نفایج چان تطابق مناسبی وجلود دارد .میلزان pH
در فصل تابسفان همواره بیوفر از زمسفان است کله بلدان
معناست که با افزایش دما و تبخیر آب و نیز کلاهش دبلی،
 pHآب افزایش مییابد .براسلاس شلاخص  TDSملیتلوان
گفت آب رودخانة دز در مودودة ایسفگاه آبسنجی دزفول
فاقد موکل اسلت؛ زیلرا مفوسلط  TDSحلدود  37درصلد
کمفر از اسفاندارد جهانی است .نیز میتلوان گفلت کله آب
چندان کدر نیست و از شفافیت مناسلبی برخلوردار اسلت.
شللریفینیللا و همکللاران مقللدار مفوسللط شللاخص  TDSدر
مخزن دریاچة زریوار در ایران را  201/6میییگرم در لیفلر
بهدست آوردند [ ]20که در مقایسه بلا آب رودخانلة دز در
ایسفگاه آبسنجی دزفول وضعیت مطیوبتری دارد.
کیفیت آب رودخانلة دز بلا اسلففاده از شلاخص ECدر
مودودة دزفول در وضعیت مناسبی است و قابییت اسففاده
برای شرب انسان را دارد که بیانگر آن است که فعالیتهای
کواورزی و فاضتب شهری در ااراف رودخانله تلا قبلل از
ایسفگاه آبسنجی دزفول کم اسلت .میلزان ECحلدود 67
درصد کمفر از حد مجاز اسفاندارد سازمان جهانی بهداشت
است .مقادیر کمینه و بیوینة شلاخص  ECآب شلهر تفلوا
توسللط دورمیوللی و همکللاران بللهترتیلل  188و 684
میکروموس بر سانفیمفر بهدست آملد [ ]21کله از مقلادیر
بیوللینه و کمینلة آب رودخانللة دز بیوللفر اسللت و از ایللن
لواظ ،کیفیت آب رودخانة دز در وضعیت بدتری قرار دارد.
مقللدار مفوسللط کیسللیم آب رودخانللة دز از مقللدار مجللاز
اسفاندارد سازمان جهلانی بهداشلت 69/46 ،درصلد کمفلر
است؛ ازاین رو کیفیت آب رودخانلة دز براسلاس اسلفاندارد
سازمان جهانی بهداشت و نیز مقدار کیسیم مطیلوب اسلت.
دامنة تغییرا کیسیم بین  30/06و  140/28مییی گرم در
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لیفر بهدست آمده است که بهاور تقریبی با دامنة تغییرا
مقللدار کیسللیم در توقیللق گودگللا و همکللاران تطللابق
مناسبی دارد .مقدار میانة شاخص کیسیم  52/10میییگرم
در لیفر به دست آمد .قزاز و همکاران مقدار میانه را 12/30
میییگرم در لیفر بهدست آوردند [ ]8که خییی کمفر از آب
رودخانة دز است.
براساس توییلهای آماری مقدار منیزیم آب رودخانة دز
در ایسللفگاه آبسللنجی دزفللول هللیچ گللاه بلله مللرز مجللاز
اسفانداردهای سازمان جهانی بهداشت و اسفاندارد میی ایران
نرسیده است .میانگین مقدار منیزیم در انلدازهای اسلت کله
برای هیچکلدام از حیوانلا ذکرشلده در جلدول  5مولکل
ایجاد نمیکنلد و بلرای آنهلا در حلد مطیلوب اسلت .مقلدار
منیزیم آب رودخانة دز در فصل تابسفان بیولفر از زمسلفان
است که این خود ممکن اسلت دلییلی بلر ارتبلاط معنلیدار
میان مقدار منیزیم آب رودخانه و دبی باشد .براساس مقایسة
مفوسط مقدار سدیم با اسفاندارد سلازمان جهلانی بهداشلت،
کیفیت آب رودخانة دز در مولدودة شلهر دزفلول از لولاظ
سدیم موکیی ندارد .بیولفرین مقلدار سلدیم در الول دورة
آماری  140میییگرم در لیفلر بلود کله  30درصلد کمفلر از
مقادیر مندرج در اسلفاندارد ملذکور اسلت .براسلاس نملودار
شولر ،آب رودخانة دز در مودودة دزفول ،قابییلت آشلامیدن
دا م را دارد و فاقد اعم مخصو است .بایلد توجله داشلت
که چون غیظت سدیم کمفر از 50میییگلرم در لیفلر اسلت،
این کاتیون نمیتواند سب توکیل رسوب و ایجاد خلوردگی
در دی های بخار و ایجاد موکت در کارخانههای یخسازی
شللود .قللزاز و همکللاران ،مفوسللط مقللدار سللدیم را 27/29
میییگرم در لیفر بهدست آوردند که از این لولاظ بلا مقلدار
سدیم آب رودخانة دز نزدیکی دارد .ساکسلنا و همکلاران ،در
توقیق خود دامنة تغییرا سلدیم را بلین  14/30و 54/40
میییگرم در لیفر بهدست آوردنلد [ .]17گوپفلا و همکلاران،
دامنة تغییرا سدیم را در بررسیهای خود بلین  404/9تلا
 524میییگرم در لیفر بیان کردنلد [ .]9براسلاس اسلفاندارد
سازمان جهانی بهداشت که حلد مجلاز آنیلون سلولفا 200
میییگرم در لیفلر اسلت ،کیفیلت آب رودخانلة دز در شلهر
دزفول باز هم در وضعیت مطیوبی قرار دارد .فقلط در حلدود
 1درصد دورة زمانی مقلدار مفوسلط سلولفا از حلد مجلاز
سازمان جهانی بهداشت بیوفر بوده است .بهدلیل کلم بلودن
مقدار سولفا  ،این آب برای صنایع مناس است و تیلخملزه
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نیز نیست و مودودیفی هم برای اسففاده از آب رودخانلة دز
از این لواظ وجود ندارد .راما کیریونایا و همکلاران ،خطلای
اسفاندارد سلولفا را  29/65مییلی گلرم در لیفلر بلهدسلت
آوردند که از خطای اسفاندارد سلولفا آب رودخانلة دز کله
 19/65میییگلرم در لیفلر اسلت بیولفر اسلت [ .]16رونلد
تغییرا مقدار سلولفا در فصللهلای تابسلفان و زمسلفان
تقریباً یکسان و مقدار سولفا نیز در فصل تابسفان بیوفر از
فصل زمسفان است .روند تغییرا دو مفغیلر شلبیه بله هلم
است .بر این اساس میتوان اسفدنل کرد کله شلاخص کلل
مواد جامد مویول تأثیر زیادی از سولفا میگیلرد [ .]23بلا
مقایسة مقدار مفوسط کیریلد بلا اسلفاندارد سلازمان جهلانی
بهداشت نیز میتوان دریافت که آب رودخانة دز فاقد موکل
است؛ زیرا  76/64درصد کمفر از مقدار مجاز اسلفاندارد ایلن
سلازمان اسلت .مفوسلط بلیکربنلا در آب رودخانللة دز در
ایسفگاه آبسنجی دزفول  157/82میییگرم در لیفلر اسلت
که براساس مقایسه با اسلفاندارد سلازمان جهلانی بهداشلت،
 7/82میییگرم یا  0/5درصد از حد مجاز بیوفر است.
از لواظ نسبت جذب سلدیم ،کیفیلت آب رودخانلة دز
در موللدودة شهرسللفان دزفللول در وضللعیت "عللالی" و
براساس جدول 3در مودودة "خطر قییایی شلدن کلم" یلا
 S1قرار دارد .ریوان و عتم مفوسط نسبت جذب سلدیم را
 15/29مییی گلرم در لیفلر بلهدسلت آوردنلد [ ]15کله از
رودخانة دز بیوفر است .عیت را میتوان کمفر بودن سدیم
آب رودخانة دز دانست.
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