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چکیده
هر رودخانه ظرفیت پذییر

آالینذدههذا ورود و خودپذاالیی آن را تذا حذدود معینذی دارد ،بنذابراین بررسذی کیتیذت آ

رودخانهها و آگاهی از روند تغییرات توان خودپذاالیی ،از اهمیذت زیذاد برخذوردار اسذت .آ هذا خرویذی فعاتیذتهذا
معدنکار مس سونگون واقع در شمال غر

ایران که در آبراههها و رودخانهها یریان مییابد ،منجر به افذزای

بذار فلذزات

سنگین در رودخانهها میشود .به این منظور ،در محدودۀ معدن مس سونگون در  2ایسذتگاه از رودخانذههذا سذونگونچذا ،
پخیرچا  ،ارغنهچا  ،میانکافه و ایلگینه نمونهبردار انجام گرفت و پارامترها  TSS ،TDS ،EC ،pHو غلظت فلزات سنگین
آناتیز شد .شاخص فلز و شاخص آتودگی فلز سنگین  HPIبرا بررسی آتودگی فلزات سنگین اسذتتاده شذد .میذزان کذاه
آالیندهها طی مسیر رودخانه و همبستگی این تغییرات با  pHکه از مهمترین عوامل مؤثر در خودپاالیی رودخانه است ،بررسذی
شد .همچنین ،رابطۀ بین غلظت آالیندهها در رودخانه با غلظت عناصر سنگین در خاک و رسو
شد که پراکندگی غلظت عناصر سنگین در آ
نتیجۀ واکن

آ

با رسو

منطقه مقایسه شد و مشخص

مرتبط است و تحت تأثیر تغییذرات  pHقذرار دارد و افذزای

با سنگها آهکی در بستر رودخانه مویب افزای

 pHدر

توان خودپاالیی رودخانذه مذیشذود و بذا دور شذدن از

معدن ،غلظت آالیندهها روند کاهشی دارد.
کلیدواژگان :خودپاالیی ،فلزات سنگین ،معدن مس سونگون.TDS ،TSS ،

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
معادن سولفیدی در مراحل اسلخررا بل دلیل افلاای
غلظت عناصر سنگین میتوانند سبب افلاای آللودیی در
محیط زیست اطراف و اکوسیسخمهای پلاییندسلت شلوند
[ .]1بر اثر فعالیت معدنکاری ،سنگ و ب ویله باطلل هلای
معدنی در حضور اکسیهن هلوا و رطوبلت ،درلار هلوازدیی
میشوند ک از میان کانیهای پیریت و پیردوتیت غاللب در
معادن سلولفیدی در تلودۀ معلدنی و باطلل هلای معلدنی،
بارگترین معض زیستمحیطی صنایع معدنکاری یعنلی
زهاب اسلیدی را بل وولود ملیآورنلد .کومل هلای باطلل
مهمترین منبع تولید زهاب اسیدی است ،هررند بلا توول
ب میاان بارندیی تولیلد زهلاب مخغیلر اسلت و در برخلی
موارد ب ویه در فصول خشک سال ،زهک های خرووی از
کوم های باطلۀ خشکشلد و آبهلای خروولی فلرآوری
معدنی کل در آبراهل هلا و رودخانل هلا وریلان ملییابنلد
میتوانند فلاات سنگین بالقو سلیی را حیل کننلد [.]2
فلاات سنگین سیی هسخند و خاصلیت زیسلت تعیعلی و
ماندیاری دارند .ب طور کلی ،این عناصر ب طور طبیعی ب

میاان بسیار کم در اکوسیسخم یافلت ملیشلوند کل ولاء
آالیند های بسیار پایدارند و تعای نییشوند [.]3
فلاات سنگین ،شام فلااتی میشود کل رگلالی زیلاد
(وزن مرصوص بیشخر از  5و عدد اتیی باالتر از  )23دارنلد
و در مقادیر کم سیی هسخند .ب بیانی دیگر ،رگالی بلی
از پنج برابر آب دارند مانند آنخییوان ،آرسنیک ،بیسلیوت،
کادمیوم ،سایم ،کروم ،کبالت ،مل ،،یلالیوم ،طلآ ،آهلن،
سرب ،منگنا ،ویو  ،نیک  ،پآتین ،نقلر  ،تلوریلوم ،تلالیوم،
قلللع ،اورانیللوم ،وانللادیوم و روی .از میللان فلللاات سللنگین،
عناصر واسطۀ آرسنیک و سللنیوم (شلب فلاهلا) ،کلادمیوم،
ویو و سرب بیشخرین توول زیسلتمحیطلی را بل خلود
ولب کرد اند .الگوی آلودییها مخنوع است و بلرای مالال،
آرسنیک میتواند ب عنوان منشأ زملینزاد هلم بلا نفلوز از
طریق درز و شکسخگیها سبب آلودیی ناحی شود [ .]4در
مواردی تغییرات الگوهای آلودیی در یذر زملان ملیتوانلد
ناشی از تغذیۀ آبهای زیرزمینی صنعخی در منطقۀ تغذیل
و هیچنین ،تبادل یونی معکلوس در منطقلۀ ترلیل باشلد
[ .]5بسللیاری از عناصللر یادشللد نلل تنهللا بللرای حیللات
بیولوژیکی ضروری نیسخند ،بلک خاصیت سیی هلم دارنلد
[ 6و  .]7از آنعللا کلل هللر رودخانلل در ظرفیللت پللذیر
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آالیند ها و خودپاالیی آنها محدودیت دارد ،بررسی کیفیت
آب رودخان و آیلاهی از رونلد تغییلرات تلوان خودپلاالیی
اهییت زیادی دارد .خودپاالیی بازسازی کام یا برشلی از
حالت اولیۀ یک رودخان اسلت کل بل وسلیلۀ فراینلدهای
طبیعی ،ب دنبال ورود ماد ای خلاروی (طبیعلت و بیشلخر
انسان) ک از لحاظ کیفیت و کییت بلرای ایعلاد تغییلری
قابلل سلللنع در خصوصلللیات فیایکلللی ،شلللیییایی و
بیولوژیکی رودخان کافی باشد ،صورت میییلرد .هنگلامی
ک مواد شیییایی ب رودخان وارد میشوند ،این مواد طلی
مهللاورت مخحیل واکللن هللای تعللاملی بللا آب از طریللق
معیوعلل ای از فراینللدها از ویللل انحللآل ،تلل نشللینی،
رسوبیذاری و لرخی شدن دوبلار شلد و در نهایلت ،بل
عنوان رسوب بسخر ت نشین ملیشلوند [ .]8در ایلن عیل
مادۀ ورودی تحت تأثیر عوام یونلایون تغییلر ملییابلد و
منعر ب تولید ترکیباتی میشود ک کیخر از ترکیبات اولی
روی کیفیت آب و حیات مووودات مؤثرنلد [ .]9در واقلع،
خودپاالیی معیوع فع و انفعاالتی اسلت کل بل صلورت
طبیعلی در رودخانل اتفللا ملیافخللد و در نخیعل  ،میللاان
آلودیی واردشلد بل آن ،تلا حلد تبلدی آب بل کیفیلت
مطلللوب و اسللخاندارد کللاه پیللدا کنللد [ .]11هیچنللین،
ظرفیت خودپاالیی رودخان تابع عوام زمانی و مکانی ،نوع
و شدت بار آالیند های ورودی و نیا شرایط محیطی بسلخر
رودخان است [.]9
از ویل عوام ملؤثر بلر خودپلاالیی رودخانل  ،ولن،
بسخر رودخانل اسلت و در صلورت وولود آهلک در بسلخر
رودخان  ،روی خودپاالیی تلأثیر ملییلذارد .سلنگ آهلک،
سنگی رسوبی با منشأ شیییایی یا زیستشیییایی است ک
بیشخر از کلسیم کربنات تشکی شد است .آهک با افاای
 pHسبب ت نشلینی فللاات و خلرو آنهلا از فلاز محللول
میشود .ب بیانی دیگر ،کربنات کلسیم مووب خنای شدن
زهاب اسیدی ملیشلود [ .]11مطالعلات زیلادی در ملورد
خودپاالیی رودخان ها در ایران انعام شلد اسلت .از ویلل
میتوان ب مطالعات خودپاالیی رودخان های رشلی کیللۀ
شهرسخان تنکلابن ،رودخانلۀ کلارون ،رودخانلۀ زاینلد رود،
رودخانۀ زهر و رودخانۀ بشار یاسو اشلار کلرد [ .]12در
سایر رودخان های دنیا نیا این مطالعات انعام شد است ،از
ویل میتوان بل مطالعلات  Weiو هیکلاران [ ]13اشلار
کرد ک بلا اسلخفاد از داد هلای  21سلالۀ کیلی و کیفلی
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رودخانۀ النسانگ در رین ،قلدرت خودپلاالیی رودخانل را
قب و بعد از احداث سد بررسی کردند .نخایج پهوه آنهلا
نشان داد  7سال پ ،از احداث سد ،وضعیت کیفی مرلان
و هیچنین آب رودخان کیی پ ،از سد ،بدتر شلد  ،وللی
پ ،از این دور  ،وضعیت کیفیت آب در این قسیت بهبلود
یافخ است.
ب دلی موقعیلت قرارییلری معلدن مل ،سلونگون و
توپویرافی حاکم بر منطقل  ،خلا بلرداری و بلر هلم زدن
توپویرافی طبیعی در وسعت زیاد ،اوخنابناپذیر بود و این
فعالیت دارای آثار مخعددی هیچون از بلین رفلخن پوشل
ییاهی ،بر هم خوردن زهکشی طبیعی ،فرسلای خلا و
انحراف مسیر رودخان ها و ایعاد سدهای باطل بود اسلت.
در پهوه حاضر سعی شد است عآو بر نوع آلودییها و
پراکندیی آنها در محدودۀ مطالعاتی ،خاصلیت خودپلاالیی
رودخان های پاییندست معدن م ،سونگون ارزیابی شلد
و دالیل و سللازوکار کللاه غلظللت آالینللد هللا در مسللیر
رودخان بررسی شود.
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منطقۀ مطالعهشده
کانسار سونگون در  85کیلومخری شلیال بلاخخری شهرسلخان
اهر و  35کیلومخری شیال ورزقان قلرار یرفخل اسلت (شلک
.)1در این ناحی باران زیادی میبلارد و زمسلخانهلای سلرد و
طوالنی هیرا بلا بلرف دارد و دامنل هلای شلیالی پوشلید از
ونگ است و کارهای معدنی در زمسخان بل دشلواری انعلام
میشود .میانگین بارندیی حدود  751میلیمخر یلاار شلد
اسللت [ .]14در منطق لۀ یادشللد دو حوض لۀ آبری لا ایلگین ل و
زرنکاب قرار دارد .در حوضلۀ آبریلا ایلگینل رلای دو رودخانلۀ
دائیی سونگونرای و پریررای ،تودۀ کانسار را دور می زنند و
در پایانۀ بلو کانسلار در یوشلۀ شلیال خلاوری بل یکلدیگر
میپیوندند و رودخانۀ ارغن رای را تشکی میدهنلد .ایلن رود
نیا بعد از پیوسخن ب رودخانۀ ایلگین رای از سیت شلیال بل
رودخانللۀ ارس مللیپیونلدد .حوضللۀ آبریللا زرنکللاب کل خللود
زیرمعیوعۀ حوضۀ آبریا اهررای است ،ب رودخانۀ اهررلای و
سد سخارخان میپیوندد و سد باطلۀ معدن سلونگون روی ایلن
رودخان احداث شد است.

شکل  .9موقعیت منطقۀ مطالعهشده و نقاط نمونهبرداری

روش کار
منطقللۀ سللونگون از نظللر سللاخخیانی بر ل غربللی از فللآت
ولکانیکی مرکای باالآمد در رهار یوشۀ اهر است کل توسلط
حوضۀ فرورفخۀ ارسباران در ونوب محلدود ملیشلود .ییلان
مللیرود کلل ایللن ناحیلل دنبالللۀ غربللی یرانیللتهللای و

یرانودیوریتهای شیورداغ باشد ک در راسخای یسلۀ شلرقی-
غربی (یسلۀ وندآباد) باال آمد و دنبالۀ تکلاپوی ایلن یسلل در
بر شیالی ،اسکارنها را بلاال آورد اسلت .در سلونگون نیلا
مانند بیشخر کانسارها م ،پورفیری ،قرارییری تودۀ پلورفیری
در مح تقاطع دو سری شکسخگی است (شک .)2
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شکل  .2نقشۀ زمینشناسی منطقه

عایای و هیکاران ( )1394طی پهوهشی تغییلرات غلظلت
عنصر م ،در زهاب پریررلای در برخلورد بلا آهلک در ملدل
آزمایشللگاهی را بررسللی کردنللد [ .]15نخللایج پللهوه آنهللا
نشاندهندۀ کاه غلظت فلا م ،نسبت ب زمان ،طلی فراینلد
تصفیۀ پیوسخۀ زهاب با اسخفاد از آهک بود .بلرای بررسلی ایلن
فرایند در محیط واقعی با توو بل وولود سلازند آهکلی در درۀ
پریررای ب منظور بررسی تأثیر آن بر کلاه طبیعلی غلظلت
آالیند های ناشی از فعالیلتهلای معلدنی از آبهلای سلطحی
(رودخان های) در زمسخان  1396و تابسخان  1397از  9ایسلخگا
منطق نیون برداری شد و پارامخرهای کیفی آب و غلظت فللاات
سنگین و سلیی (،Cr ،Cu ،Fe ،Pb ،Ni ،Ag ،Al ،Mn ،Zn ،Hg
 Cdو  )Bمللورد ارزیللابی قللرار یرفللت (وللدولهللای  1و.)2
نیون برداری از شاخ های رودخانلۀ ایلگینل رلای کل سیسلخم
اصلی زهکشی محدود معدن است ،از ابخدای خود ایلگینل رلای
صورت یرفخ است (شک  .)1نیون برداری از ایسلخگا ST-I-R-
 010آغللاز شللد و ب ل سللیت باالدسللت ادام ل یافللت .پللراکن

ایسخگا ها ب این صلورت اسلت کل در محلدودۀ فعالیلتهلای
معدنی تعداد ایسخگا ها زیاد و هیچنین فاصلۀ آنهلا کلم اسلت و
با دور شدن از این محدود تعداد ایسخگا ها کاه و فاصلۀ آنهلا
افاای مییابد .نیون برداری از وریان اصلی منطق و هیچنلین،
از نقاط با احخیال تأثیرپذیری زیاد انعام شلد اسلت .بلر اسلاس
هللدف نیونلل بللرداری و پارامخرهللای انللداز ییللری ،وائیللات
نیون برداری هیانند مقلدار نیونل  ،شلرایط نگهلداری و ظلروف
نیون برداری مشرص شد .بلرای نیونل هلای فللاات سلنگین از
ظروف پآسخیکی ب هیرا افاودن رند قطر اسید نیخریلک بل
نیون ها و پل ،از برداشلت بررسلب خلورد و در معلاورت یل
خشک ب آزمایشگا منخق شد.
پارامخرهای  TDS ،EC ،pHو دما در مح نیون برداری
و با اسخفاد از دسخگا قاب حی ( )Portableانداز ییلری
شدند .نیون های فلاات سلنگین نیلا بلا انخقلال نیونل بل
آزمایشگا مرکای دانشگا تبریا ب وسیلۀ دسلخگا ولذب
اتیی ( )analytic jena_vairo06انداز ییری شد.

جدول  .9ایستگاهای نمونهبرداری حوضۀ ایلگینهچای
نام ایستگاه
ST-I-R-001
ST-I-R-002
ST-I-R-004
ST-I-R-006
ST-I-R-007
ST-I-R-078
ST-I-R-008
ST-I-R-009
ST-I-R-010

تعداد ایستگاه

نام رودخانه

زمستان

تابستان

3

3

سونگونرای

2

2

پریررای

2

2

ارغن رای

1
1

1
1

میانکاف
ایلگین رای
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جدول  .2نتایج آنالیز عناصر سنگین و سمی در فصل گرم در ایستگاههای نمونهبرداری

ایستگاههای

)Cu (mg/l

)Mn (mg/l

)Cd (mg/l

)Zn (mg/l

)Hg (mg/l

)Al (mg/l

)Fe (mg/l

0.23
0.35
3.03
50.1
40.75
1.14
1.64
0.15
0.85
0.2574

0.15
0.18
0.22
24.22
21.72
3.68
2.35
0.13
1.84
0.1926

0.026
0.007
0.003
0.4
0.032
0.033
0.023
0.006
0.014
0.2

0
0
0.087
1.33
1.22
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.05
0.084
1.07
41.66
40.5
0.022
0.029
0.014
0.019

0.046
0.12
5.32
5.67
4.74
0.5
0.1
0.18
0.34
0.0528

ST-I-R-001
ST-I-R-002
ST-I-R-004
ST-I-R-006
ST-I-R-007
ST-I-R-078
ST-I-R-008
ST-I-R-009
ST-I-R-010
ST-A-TD

0.1985
0.014
0
0.025
0
0

0.3441
0
0
0.17
0
0

0.3
0
0
0
0
0

0
0.041
0.14
0
0.041
0.21

0
0
0
0
0
0

0.1079
0.134
0.172
0.15
0.163
0.243

ST-A-SD
ST-Z-R-001
ST-Z-R-002
ST-Z-R-004
ST-Z-R-005
ST-Z-R-006

در پهوه حاضر برای بررسی آلودیی ناشی از فللاات
سللنگین از شللاخصهللای آلللودیی (شللاخص فلللای  1MIو
شللاخص آلللودیی فلللا سللنگین  (HPI2اسللخفاد شللد ک ل
ب ترتیب از روابط  1و  2ب دست میآید .شلاخص آللودیی
ابللااری قللوی و نیرومنللد بللرای تبللدی داد هللای خللام
زیستمحیطی برای ارائ ب عیوم ،مدیران و تصییمییلران
است .ایلن شلاخص بل دو یونلۀ شلاخصهلای منفلرد 3و
شاخصهای ترکیبی 4تقسیم میشود .شاخص منفرد بلرای
محاسبۀ آلودیی تنها یک فلا ب کار میرود و شام فاکخور
آلودیی ،فاکخور ریسک اکولوژیکی ،فاکخور غنلیشلدیی و...
می شود .شاخصهای ترکیبی نیا بیلانگر آللودیی بلی از
یک فلا و بر اساس شاخصهلای منفلرد هسلخند .شلاخص
فلای  MIو شلاخص آللودیی فللا سلنگین  HPIاز ویلل
شاخصهای ترکیبی اسلخفاد شلد بلرای ارزیلابی آللودیی
فلاات سنگین هسخند [.]17
()1

)MI= Ci/(MACi

کل در آن  MACiحلداکار مقلدار معلاز و  iCغلظلت فللا
اسللت .بللرای مخغیللر  iMACاز اسللخاندارد آب شللرب ایللران
( )1388اسخفاد شد است .حد قاب قبول این شلاخص 1
است و مقادیر زیاد نشاندهندۀ آلودیی است.
1. Metal Index
2. Heavy metal Pollution Index
3. Single Indices
4. Integrated Indices

0.214
0.347
0.325
0.413
0.324

نمونهبرداری

()2

=HPI

در رابطۀ  iW ،2نسبت وزنی  iامین مؤلف اسلت کل از
طریق معکوس اسخاندارد محاسب

میشلود )

= (Wiو qi

مقدار کیفی  iامین مؤلفل اسلت کل از رابطلۀ  3محاسلب
می شود .در این معادل  iVغلظت  iامین مؤلفل  Si ،مقلدار
اسخاندارد  iامین مؤلف است [.]18
()3

 100

=

ایر  HPIبیشخر از  111باشد ،آب ب فللاات سلنگین
آلللود اسللت و در صللورتی ک ل برابللر  111باشللد ،آب در
آسخانۀ خطر آلودیی فلاات سنگین قلرار دارد و ایلر HPI
کیخر از  111باشد ،آب ب فلاات سلنگین آللود نیسلت.
میاان کاه آالیند ها با دور شدن از منبلع آللودیی بلر
اثللر فراینللد خودپللاالیی رودخانلل و هیچنللین میللاان
هیبسلخگی فللاات محللول و  TSS ،TDSبلا میلاان pH
بررسی شد .داد ها با نخایج ب دست آمد از تحقیقات قبلی
ک غلظت عناصر سنگین در خا و رسوب منطقۀ معدن
م -،مولیبدن سونگون بررسی کرد بودند ،مقایس شد و
میاان کاه غلظلت آللودیی در حوضلۀ ایلگینل ملورد
بررسی قرار یرفت.

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،3پاییز 9311

747

یافتهها
عایای و هیکاران ( )1394تغییرات غلظت عناصر م ،در
زهللاب پریررللای بللر اثللر تیللاس بللا آهللک را در مللدل
آزمایشگاهی بررسی کرد اند [ .]15آهک مقدار  pHزهلاب
را افاای میدهد و مووب خلرو عناصلر سلنگین از فلاز
محلول و کاه غلظت عناصر سنگین در آن ملیشلود .بلا
توو ب نخایج مطالعۀ عایای و هیکاران و ب دلیل وولود
سازند آهکی در درۀ پریر (شلک  )2و سلنگهلای آهکلی
بسخر رودخانۀ پریررای ،انخظار میرود فرایند مشلابهی در
رودخانۀ ایلگین رای رخ داد باشد.
میاان دما در ایسخگا های مرخلف نیون برداری مخأثر از
شلرایط طبیعللی بل ویلله فصل نیونل بللرداری و موقعیللت
ایسللخگا هللای نیونلل بللرداری اسللت (شللک  .)3دمللا در

انداز ییریهلای  pHنقل مهیلی دارد .بلا افلاای دملا،
ارتعاشات مولکولی افاای مییابد ک منعر ب توانلایی آب
در یونیا شدن و ایعاد یونهای هیدروژن می شود (ب این
است ن
نکخ باید توو شود ک  pHمربوط ب فعالیت
غلظت آن) و در نخیع  pHکاه ملییابلد .مقلدار  pHدر
ایسخگا های نیون برداری حوضلۀ ایلگینل رلای بل غیلر از
ایسلللللخگا  ST-I-R-006و  ST-I-R-009در محلللللدودۀ
اسخاندارد مصرف کشلاورزی و آبیلاری براسلاس اسلخاندارد
 ]16[ FAOقرار دارد .ب علت عبور رودخانۀ پریر از دامل
باطل و واکن با کانیهای سولفیدی  pHکلاه یافخل و
بللا رسللیدن بلل ایسللخگا هللای  ST-I-R-006و ST-I-R-
007روند افاای  pHدر نیون ها مشاهد ملیشلود (شلک
.)3

شکل  .3مقدار  pHدر فصل گرم (الف) و سرد (ب) در ایستگاههای نمونهبرداری حوضۀ ایلگینهچای

مواد وامد محلول ( )TDSو مواد واملد معللق ()TSS
در معیوع ک ملواد واملد ( )Total solidsآب را تشلکی
میدهند .وامدات محلول شام موادی هسخند ک با عبلور
از صافی با مخوسط قطر منافذ  1/2میکرومخر یا کورلکتلر
عبور میکنند و ملوادی کل روی صلافی بلاقی ملیماننلد،

شام وامدات معلق می شود .وامدات معللق شلام ملواد
مرخلفی هیانند سیلت ،مواد نباتی و وانوری تعایل پلذیر،
مواد باطلۀ صنعخی و هیچنلین ،فاضلآبهاسلت .واملدات
محلول نیا شام کربنلات ،بلیکربنلات ،کلرایلد ،سلولفات،
فسفات ،نیخرات ،کلسیت ،منیایم ،سدیم ،یونهلای علالی و
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سایر یلونهاسلت .از نظلر مقلدار معلاز واملدات محللول
( )TDSتیام ایسخگا ها در محدودۀ معلاز اسلخاندارد FAO
قرار دارند (شک  .)5از نظلر مقلدار معلاز واملدات معللق
) (TSSتیام ایسخگا ها بیشخر از محلدودۀ معلاز اسلخاندارد
 FAOقرار دارند (شک .)4
هدایت الکخریکی نشاندهنلدۀ توانلایی آب بلرای عبلور
وریلان الکخریکلی اسلت .زملینشناسلی ناحیل در میلاان
هدایت الکخریکی رودخان ها تأثیریذار است ،ب طلوری کل
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بسخرهای یرانیخی دارای هدایت الکخریکی کم و بسلخرهای
رسللی دارای هللدایت الکخریکللی زیللاد هسللخند .بللر اسللاس
اسخاندارد مصرف کشلاورزی و هیچنلین ،اسلخاندارد FAO
هدایت الکخریکی در تیام ایسخگا ها ب غیر از ایسخگا ST-
 I-R-006و  ST-I-R-007در نیون برداری فص یلرم معلاز
است .هیچنین ،مقادیر هدایت الکخریکی ایسخگا ST-I-R-
 006و  ST-I-R-007اخخآف زیادی با دیگلر ایسلخگا هلای
نیون برداری دارد (شک .)5

شکل  .4مقدار  TDSو  TSSدر فصل گرم (الف و پ) و سرد (ب و ت) در ایستگاههای نمونهبرداری حوضۀ ایلگینهچای

شکل  .5مقدار  ECدر فصل گرم (الف) و سرد (ب) در ایستگاههای نمونهبرداری حوضۀ ایلگینهچای
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انداز ییری فللاات سلنگین و سلیی در ایسلخگا هلای
نیون برداری ایلگین رای نشان داد پراکندیی غلظت منگنا
در ایسخگا های نیون برداری حوضۀ ایلگین رای بل غیلر از
نیون های برداشخ شد از ایسخگا  ST-I-R-006و ST-I-R-
 007در بقیۀ نیون ها غلظت نادیک ب هم و کیخلر از حلد
اسخاندارد سازمان غذایی و کشلاورزی ملل مخحلد ()FAO
است .بیشخر غلظت منگنا مربلوط ایسلخگا هلای ST-I-R-
 006و  ST-I-R-007ب ترتیب  21/17و  21/52میللییلرم
بر لیخر بود ک ب عللت علدم اسخحصلال منگنلا از سلنگ
معدن و غلظت زیاد آن در دام باطل ک رودخانۀ پریر از
آن عبور میکند و با پیوسخن بل رودخانلۀ سلونگونرلای،
سبب افاای غلظت منگنا میشود و ب سیت پاییندست
غلظت منگنا کاه مییابد ک دلی آن میتوانلد کلاه
غلظت بر اثر خاصیت خودپاالیی رودخان از ویل رسوب و
رقیق شدن و کاه  pHتحت تأثیر سنگهای آهکلی درۀ
پریررای باشد (شک .6ب).
بیشخرین مقدار غلظلت مل ،در نیونل هلا مربلوط بل
ایسخگا های  ST-I-R-006و  ST-I-R-007ب ترتیب 71/47
و  63/1میلییرم بر لیخر است ک بیشخر از حلد اسلخاندارد
 FAOاست .دلی این غلظت زیاد ،عبور رودخانلۀ پریلر از
میان باطل ها و شسلتوشلوی مل ،اسلت کل در ایلن دو
ایسخگا  pHکم بود و سبب افاای انحآل عناصلر سلیی
شد است .با ورود زهاب بل بسلخر آهکلی رودخانل  ،رونلد
تغییرات ب سیت پاییندست با افاای  pHکاهشی بود و
ملل ،و آهللن بلل صللورت سللولفات آبدار آهللن و ملل،
(کالکانخیت ( )CuSO4.5H2Oیا کات کبلود) روی رسلوبات
کللف رودخانلل رسللوب مللیکنللد (شللک  .)7کلل در درۀ
پریررای ب صورت رنلگ آبلی سلطس رسلوبات آبراهل هلا
مشرص میشود.
غلظت م ،فقلط در ایسلخگا  ST-I-R-010بل مقلدار
 1/29میلییرم بر لیخر مشاهد میشود .این ایسلخگا بعلد
از الحللا رودخانللۀ میانکاف ل قللرار دارد ،ب ل دلی ل اینک ل
هیچیون فعالیت معدنی در حوضۀ رودخانۀ میانکاف وولود
ندارد .منشأ افاای وائی غلظت م ،ملیتوانلد زملینزاد
بود و از سنگهای منطقۀ آزادشد باشد (شک .6الف).
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پراکندیی غلظت روی در ایسخگا های نیونل بلرداری
حوضۀ ایلگین رای نشان میدهد بیشخرین مقدار غلظلت
روی مربوط ب ایسخگا های  ST-I-R-006و ST-I-R-007
ب ترتیب ب مقدار  3/2527و  3/322است کل بیشلخر از
حد اسخاندارد سازمان غلذایی و کشلاورزی سلازمان ملل
مخحللد ( )FAOاسللت کلل بلل دلیلل کللاه  pHدر
ایسللخگا هللای  ST-I-R-006و  ST-I-R-007و غلظللت در
آب باالدست ک ب سیت پاییندست و با افلاای  pHدر
مسیر رودخان بر اثر تیاس با سنگهلای آهکلی کلاه
مییابد (شک .6خ).
بللرای پراکنللدیی غلظللت کللادمیوم در ایسللخگا هللای
نیون برداری حوضۀ ایلگین رای ،بیشلخرین میلاان غلظلت
مربللوط بلل ایسللخگا هللای  ST-I-R-006و ST-I-R-007
ب ترتیب ب مقلدار  1/1517و  1/1493کل بیشلخر از حلد
اسخاندارد سازمان غذایی و کشاورزی سلازمان ملل مخحلد
( )FAOاست .علت این افاای غلظت ،عبلور پریررلای از
محل دپللوی باطلللۀ انحللآل فلللاات اسللت کل بل سللیت
پاییندست و با افاای  pHرسوب میکند و میاان غلظلت
کاه مییابلد (شلک .6ز) .پراکنلدیی غلظلت ویلو در
ایسللخگا هللای نیونلل بللرداری حوضللۀ ایلگینلل رللای در
ایسخگا هلای  ST-I-R-004و  ST-I-R-006و ST-I-R-007
بیشخر از حد اسخاندارد سازمان غذایی و کشاورزی سلازمان
مل مخحد ( )FAOاست کل مقلدار آن بل ترتیلب ،1/117
 1/416و 1/31بود و با توو بل نبلود ویلو در ایسلخگا
باالدست معدن  ST-I-R-001علت افاای غلظلت در ایلن
ایسللخگا هللا عبللور پریللر از پیللت معللدن و فعالیللتهللای
معدنکاری است ک بلا حرکلت بل سلیت پلاییندسلت و
کاه  pHو بر اثر واکن آب رودخان با سنگ آهلک درۀ
پریر ،میاان آن ب سیت پاییندست کاه ملییابلد و از
ایسخگا  ST-I-R-078بل بعلد ویلو مشلاهد نیلیشلود
(شک .6ز).
درخللور یللادآوری اسللت کل فلللاات یللد ،کللروم ،نقللر ،
آلومنیوم و نیک و ویلو در فصل یلرم در ایسلخگا هلای
نیون برداری ووود نداشت.
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شکل  .7پراکندگی غلظت فلزات در ایستگاههای نمونهبرداری مس (الف و ب) ،منگنز (پ و ت) ،آهن (ث و ج) ،سرب (چ و ح) ،کادمیوم (ذ
و ر) ،روی(خ و د) ،جیوه (ز).

شکل  .7رسوب مس به صورت کات کبود روی سنگهای کف رودخانۀ پخیرچای []92

ب منظور بررسی و ارزیابی بهخر وضعیت آبهای سلطحی
حوضۀ ایلگین رای و زرنکاب شاخص  MIو  HPIآخلرین دورۀ
نیونل بللرداری (تابسللخان  )1397بللرای عناصللر  Cuو ( Cdب ل
عنوان دو عنصر آالیند با غلظت زیاد در ایسخگا هلا) محاسلب
شد و با اسخانداردهای مووود مورد مقایس قرار یرفت.
شاخص فلای ( :)MIمیاان  MIدر حوضۀ ایلگین رلای
برای عناصر یادشد در بیشخر ایسخگا ها بیشخر از یک است
و از نظر این شلاخص بیشلخر ایسلخگا هلای نیونل بلرداری
حوض لۀ ایلگین ل رللای نسللبت ب ل عناصللر یادشللد  ،آلللود
طبق بندی میشود ،ب غیر از ایسخگا  ST-I-R-010کل در

پاییندست قرار یرفخ ب ترتیب بلا میلاان  1/86 ،MIو بل
دلی فراینلد خودپلاالیی رودخانل آللودیی در آن کلاه
یافخ است و در ایسلخگا  ST-I-R-001و  ST-I-R-002بل
میاان  1/33و  1/35ک در سونگونرای واقع شد انلد کل
در آن هیچیون باطل ریای انعام نگرفخ است .با اینووود،
مقادیر  MIدر ایسلخگا هلای  ST-I-R-006و ST-I-R-007
واقع در پاشنۀ باطل  ،ب ترتیب بل میلاان  51/34و 41/66
است و در ایسخگا  ST-I-R-001و  ST-I-R-002ک مربوط
ب سونگونرای اسلت و هلیچ باطلل ریلای در آن صلورت
نگرفخ و میاان شاخص  MIبرابر  1/33و  1/35است.
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شاخص آلودیی فللاات سلنگین ( :)HPIشلاخص
مربوط ب بررسی آثار فلاات سنگین روی کیفیت آب است.
این شاخص برای ایسخگا های حوضۀ آبریا ایلگینل رلای و
زرنکاب محاسب شد .در حوضۀ آبریلا ایلگینل رلای تیلام
ایسخگا ها ب غیر از ایسلخگا  ST-I-R-001و ST-I-R-004
میاان این شاخص بیشخر از  111بود است ،بنابراین آلود
HPI
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ارزیابی شدند .هیچنین ،بیشخرین میاان شلاخص آللودیی
فلاات سنگین در ایسلخگا  ST-I-R-006بل میلاان 7985
است ک در پاشنۀ باطلل قلرار دارد (شلک  .)8پراکنلدیی
غلظت فلاات سنگین تحت تأثیر  pHقرار دارد و با افلاای
 ،Phغلظت آن در آب کاه مییابد (شک .)9

شکل  .7شاخص ( MIالف) و ( HPIب) در ایستگاههای نمونهبرداری حوضۀ ایلگینهچای

شکل  .1مقایسۀ تغییرات  pHبا غلظت مس (الف) ،منگنز (ب) ،روی (پ) ،کادمیوم (ت)( TDS ،ث)( TSS،ج) ،در ایستگاههای
نمونهبرداری حوضۀ ایلگینهچای
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ودول  3نشان میدهد ارتبلاط  pHبلا ( Cuبل عنلوان
اصلللیتللرین آالینللد در آب رودخانل ) هیبسللخگی زیللادی
( )R=0.80دارد ،رون سطس معناداری در حلد قابل قبلول
( )sig.=0.000و مقدار  Fبرابلر بلا  22 /72اسلت ،بنلابراین
فرضیۀ صفر رد میشود.
هیچنین ،با توو ب نخایج بل دسلتآملد از نلرمافلاار
تأثیر  pHبر غلظت م ،محلول در آب رودخان  1/8اسلت
و نخیعۀ کلی آن ب صورت رابطۀ  4است.
()4

Cu = 111513e-1.567pH
ارتباط بین  pHو  Cuدر شک  11نشان داد شد

است.

جدول  .3پارامترهای مدل
Model Summary
Adjusted R
Std. Error of the
R Square
Square
Estimate
.654
.626
1.406

R
.809

در مطالعات عقیلی و هیکاران ( )1393ک غلظت عناصلر
سنگین در خلا و رسلوب منطقلۀ معلدن مل -،مولیبلدن
سونگون را بررسی کرد بودند [ ،]1ضلریب آللودیی مل ،در
ایسخگا ایلگین رای  2/19با شدت اللودیی مخوسلط ،ضلریب
آلودیی روی  1/65با شدت آللودیی فاقلد آللودیی و ضلریب
آلودیی منگنا  1/44با شدت آللودیی مآیلم مشلرص شلد
بود .در مطالعۀ حاضر نیا برای بررسی ،پراکندیی مکانی فلاات
 Cu ،Mnو  Znانداز ییری انعام شد و نخایج زیر ب دست آمد:
با توو ب نادیک بودن ایسخگا هلای I-S-002 ،I-S-001
و  I-S-008بللا ایسللخگا هللای  ST-I-R-007 ،ST-I-R-006و
 ST-I-R-010نخایج ب دسلتآملد مقایسل شلد .پراکنلدیی
غلظت روی ،مل ،و منگنلا در ایسلخگا هلای نیونل بلرداری
مشاب آب و رسوب حوضۀ ایلگینل رلای (شلک  )11نشلان
میدهد ک بیشخرین غلظت م ،،روی و منگنا در نیونۀ آب
و رسوب مربوط بل ایسلخگا هلای نیونلۀ رسلوب  I-S-002و
نیون های آب  ST-I-R-006و  ST-I-R-007است ک مربلوط
ب پریررای و در نادیکی دام باطل است .بر ایلن اسلاس،
میتوان یفت ک رابطۀ مسخقییی بین پراکنلدیی فللاات در
آب و رسوب برقرار است .ب بیان دیگر ،ب دلی ارتبلاط بلین
آب رسوب ،فلاات میتوانند بین دو محلیط یادشلد مبادلل
شوند و از فاز محلول ب فاز رسوب مهاورت کنند.

شکل  .97نمودار  PHو Cu

شکل  .99پراکندگی غلظت روی (الف) ،مس (ب) و منگنز (ج) در ایستگاههای نمونهبرداری مشابه آب و رسوب حوضه ایلگینهچای
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بحث و نتیجهگیری
بر اساس آنالیا نیون مشرص شد ک از بین فلاات سنگین
 اصللیتلرین عنصلر آالینلد در حوضلۀ ایلگینل و،و سیی
. منگنللا و کللادمیوم اسللت،،زرنکللاب مربللوط ب ل فلللا ملل
 بیشخرین میاان آلودیی مربوط ب ایسلخگا هلای،هیچنین
 است ک در پاشلنۀ باطلل درST-I-R-007  وST-I-R-006
 در رودخانۀ پریررلای بلا، درۀ پریر قرار دارند و در نخیع
 درpH یذشخن از محل انباشلخۀ باطلل بل عللت کلاه
نخیعۀ واکن آب با کلانیهلای سلولفیدی میلاان عناصلر
(MI)  از نظر شاخص فللای.آالیندۀ محلول افاای مییابد
ST- تیامی ایسخگا ها آلود هسخند ب غیر از ایسخگا هلای
 ک در پاییندست قرار دارند و بST-I-R-010  وI-R-009
علت پخانسی خودپاالیی رودخان میاان آالیند ها در آنهلا
(HPI)  شاخص آلودیی فللاات سلنگین.کاه یافخ است
 وST-I-R-001 نیا در تیام ایسخگا ها بل غیلر از ایسلخگا
 بنلابراین آللود ارزیلابی، است111  بیشخر ازST-I-R-004
 بیشخرین میاان شلاخص آللودیی فللاات، هیچنین.شدند
 است ک در پاشنۀ باطلST-I-R-006 سنگین در ایسخگا
.قرار دارد
در رسوبات نیا در این محدود میاان آالینلد هلا زیلاد
است و پراکندیی غلظت عناصلر سلنگین در آب و رسلوب
. قلرار داردpH دارای ارتباط بود و تحلت تلأثیر تغییلرات
 در میان عناصر سنگین ب علت غلظت زیاد در حوضۀ،م
ایلگین رای ب عنوان اصلیترین آالیند تلقی میشلود کل
 عناصلر. اسلت1/8  محلول در آب، بر غلظت مpH تأثیر
 را از،سنگین دیگر مووود در محلیط رفخلاری مشلاب مل
 و غلظلت عناصلر سلنگین وpH  بلین.خود نشان میدهند
، وولود دارد،سیی در آب رودخان های منطق رابطۀ عک
 غلظت عناصر سلنگین و سلییpH ب طوری ک با کاه
در آب افاای مییابد و با دور شدن از مح انباشخۀ باطل
و ب سیت پاییندست بر اثر واکن با سلنگهلای آهکلی
 میاان آلودیی روند کاهشی را نشان میدهد، بسخر رودخان
ST-I-R-  وST-I-R-009 ک در ایسخگا هلای پلاییندسلت
 میاان آللودیی بل عناصلر سلیی و سلنگین مرخللف010
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