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  چکیده

 10بهرداری از بررسی میزان پارامترهای فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین )سرب و کادمیوم( آب رودخانه دماوند انجام شد. نمونهه مطالعه حاضر به منظور
ههای موسسهه اسهتاندارد و ی مورد مطالعه مطهاب  بها دسهتورالعملصورت گرفت. پارامترها 1394ماه فصل تابستان  3ایستگاه در رودخانه دماوند طی 

بهرداری و هدایت الکتریکهی در محهل نمونهه pHگیری شدند. دما، های استاندارد آزمایشات آب و فاضالب اندازهتحقیقات صنعتی ایران و کتاب روش
ههای ، کلسیم، منیزیم، سولفات، نیترات و فسفات در ایسهتگاهBOD، هدایت الکتریکی، pHداری بین میزان دما، کدورت، محاسبه شدند. تفاوت معنی

درصهد در  95( بها سهطح اطمینهان mg/lit 45/7±47/24) COD(. بیشهترین میهانگین P>05/0درصد وجود نداشت ) 95مختلف با سطح اطمینان 
( کمتهرین میهزان سهرب و P<05/0داری )طهور معنهیبهه  1ثبت شد. ایستگاه  4( در ایستگاه mg/lit 56/5±34/8و کمترین میزان آن ) 10ایستگاه 

وجهود نداشهت و  10و  8های و همچنین میزان کادمیوم در ایستگاه 10و  9، 8های داری بین میزان سرب در ایستگاهکادمیوم را نشان داد. تفاوت معنی
( P<05/0داری )دست رودخانه بود. تفاوت معنیع موجود در پایینها بیشترین میزان این فلزات را نشان دادند و این امر ناشی از پساب صنایاین ایستگاه

 برداری مشاهده شد. های نمونه، کلسیم، منیزیم، سولفات و فسفات در ماهpH ،BODبین میزان دما، 
  یکلیدکلمات 

 "رودخانه دماوند "،"فلزات سنگین"، "پارامترهای فیزیکوشیمیایی"، "آلودگی، آب های شیرین "

  مقدمه -1

 هوا از پس ها،انسان زندگی برای ماده ترینضروری که آبر حالید

زیرزمینی  حتی و سطحی هایآب آلودگی سبب امروزی تمدن باشد،می

 که است آشامیدنی( مشکلی آب(شیرین  آب آلودگی .است گردیده

 250باشند. ساالنه حدود می مواجهه آن با جهان جمعیت از نیمی حدود

شود که از این های مربوط به آب گزارش میریمیلیون مورد از بیما

شود. طب  آمار، هر میلیون مورد به مرگ منتهی می 10تا  5مقدار حدود 

تر از این زمان، میزان مصرف سال یک بار و در بعضی مناط  سریع 21

شود. در نتیجه نیاز به حفظ کیفیت آب به منظور آب دو برابر می

ای آینده روز به روز بیشتر احساس هجلوگیری از بحران آب در نسل

 عنوان به انسانی هایفعالیت از بسیاری.  (Ahuja S 2009)شود می

 به تا گذشته هایزمان از روند.می شمار به آب کیفیت برای تهدیدی

 زائد مواد و پسماندها .اندشده ساخته هارودخانه امتداد در روستاها امروز

 تعداد گذشته، در شوند.می تخلیه هانهرودخا درون اغلب به روستاها این

-رودخانه و کردندمی زندگی هارودخانه دست پایین در هاانسان از کمی

 جمعیت، رشد با کردند.می پاکسازی و جذب را هازباله طبیعی طور ها به

 دیگر آبی هایاکوسیستم این و شده کم هارودخانه ظرفیت خودپاالیی

تبدیل  .  ( Vigil K M.2003)د نیستن خود آب تصفیه به قادر

مناظر طبیعی به مناط  کشاورزی و یا شهری منجر به ایجاد عواملی 

شود که باعث تنزل کیفیت منابع آبی گشته و سبب ورود مقادیر می

زیادی آالینده از جمله رسوبات معل ، مواد مغذی )نیتروژن و فسفر(، 

های سطحی ه آبها بکشها و علفکشزا، آفتهای بیماریباکتری

 سنگین فلزات آلودگی برای مهمی مخازن شهری هایشود. رودخانهمی

 مسیر وارد دو از هاآالینده اغلب شوند.می محسوب شهری مناط  در

 هایفاضالب جریان مانند ای؛نقطه منابع شوند:می هارودخانه این

 سطحی، هایرواناب مانند ای؛نقطه غیر منابع  صنعتی و و خانگی

. محتوای ( Salati, Moore ، 2010 ) جوی رسوبات و فرسایش

های موجود در ها ناشی از مواد شیمیایی سنگشیمیایی آب رودخانه

های طبیعی بسته به باشد. در نتیجه شیمی آبنیز می هامسیر جریان آن

باشد. همچنین در طول جریان ها متفاوت میهای آننوع ترکیب سنگ

-، پتانسیل اکسایش، جذب سطحی و فعالیتpHدما، آب، عواملی مانند 

-توانند در شیمی آب تاثیر گذار باشند. شیمی رودخانههای باکتریایی می

 باشد ها انعکاسی از شیمی قسمت باالدست رودخانه می

(Siegel.2002 ). شده انجام کیفیت آب روی بر ایگسترده مطالعات 

رسی غلظت فلزات سنگین در است. از تحقیقات انجام شده در ایران، بر

باشد که نتایج به دست آمده آب و رسوبات رودخانه خشک در شیراز می

های شهری، صنعتی و خانگی در از این تحقی  نشان داد که پساب

منطقه شهری شیراز به شدت بر میزان غلظت فلزات سنگین در آب و 

 ,Salati ، 2010) باشند رسوبات رودخانه خشک تاثیرگذار می

Moore )رود در ای مشابه در رابطه با بررسی کیفیت رود خرم. مطالعه

آباد و آباد نیز نشان داد که کیفیت آب در ایستگاه خروجی خرمخرم

 (.Shams. Et allایستگاه مجاور فرودگاه خرم آباد مطلوب نبود 

های کشاورزی بر تحقیقی دیگر نیز به بررسی تاثیر فعالیت   2014)

دخانه سیکان در ایالم پرداختند و نتایج حاکی از این بود کیفیت آب رو

ترین دلیل باال رفتن میزان پارامترهای های کشاورزی اصلیکه فعالیت

. از تحقیقات خارجی ( Sabahi.et all. 2010 )باشد کیفی آب می
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توان به مطالعه پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی نیز می

در آفریقای جنوبی اشاره کرد که نتایج این تحقی  نشان ای در رودخانه

 پارامترهای مورد مطالعه به غیر از کدورت و نیترات داد میزان تمام

 . Edokpayi , et all)باشد استانداردهای موجود می از ترپایین

به بررسی   ( Rajiv. Et all. 2012). همچنین  ( 2015

های موجود در غرب ی رودخانهپارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیای

تامیل نادو، هندوستان پرداختند و نتابج نشان داد که رودخانه شانموگا در 

رودخانه دماوند واقع در  باشد.تر میهای دیگر آلودهمقایسه با رودخانه

 اخیر، هایسال خالل شهر دماوند در استان تهران واقع شده است. در

 به رو این منطقه در اورزیکش و صنعتی، گردشگری هایفعالیت

بوده است و این امر سبب کاهش کیفیت آب رودخانه گردیده  افزایش

شیمیایی )دما،  و فیزیکی پارامترهای تعیین با هدف مطالعه است. این

5BOD1، هدایت الکتریکی،pHکدورت، 
 ،COD2  ،کلسیم، منیزیم ،

 بسولفات، نیترات، فسفات( و فلزات سنگین )سرب و کادمیوم( آ

ای کنون مطالعهکه تارودخانه دماوند صورت گرفت است. با توجه به این

 توجه در این ابعاد بر رودخانه دماوند صورت نگرفته است و همچنین با

-زیست و بهداشتی خطرات و آب در هاآالینده تشخیص اهمیت به

آب این رودخانه که از  کیفیت ها، پایشآالینده این از ناشی محیطی

 ای ویژه اهمیت از کشاورزی مصارف و آشامیدنی آب مینتأ لحاظ

 .گرددمی تلقی مهم امری است، برخوردار

  روش نمونه بردای و آنالیز شیمیایی 

رودخانه دماوند در جنوب سلسله جبال البرز مرکزی و در قسمت شمال 
باشد. این رودخانه که از شهر  کیلومتری استان تهران می 55شرقی و 

کننهد  کلیهه ماوند جریان دارد، رودخانه اصلی و دریافتبه غرب حوزه د
های جاری این حوزه است که در پایین دسهت سهد لتیهان )منطقهه آب

شود. متوسط باران این حوزه حدود ماملو( به رودخانه جاجرود متصل می
های کشاورزی و صهنایع، باشد. عالوه بر پساب زمینمتر میمیلی 320

ترین عوامل آالینده این ها از مهمرستورانفاضالب مناط  مسکونی و 
ایستگاه  10برداری از با توجه به شرایط منطقه، نمونه باشد.رودخانه می

صورت گرفهت و  1394ماه، از تیر تا شهریور  3در رودخانه دماوند طی 
ثبت شد. ارتفاع از سهطح  اسپیجیها با دستگاه موقعیت جغرافیایی آن

های مورد مطالعه در جهدول جغرافیایی ایستگاه دریا و موقعیت مکانی و
 ارائه شده است. 1

 

 سنگین فلزات آنالیز روش صحت میانگین -1جدول 

اهنام ایستگ  (m) ارتفاع از سطح دریا موقعیت جغرافیایی موقعیت مکانی 

د(افزا )قبل از ورود به شهر دماونمنطقه روح 1  
N "37 '43 °35 

E  "32 '05 °52  
2033 

دی شهر دماوندورو 2  
N "36 '43 °35 

E  "51 '04 °52  
1994 

 منطقه فرامه 3
N "33 '42 °35 

E  "01 '04 °52  
1924 

 منطقه ولیران 4
N "03 '42 °35 

E  "28 '03 °52  
1895 

 زیر پل شلمبه 5
N "46 '40 °35 

E  "48 '02 °52  
1826 

 حصار پایین 6
N "51 '39 °35 

E  "57 '01 °52  
1786 

 منطقه مراء 7
N "01 '39 °35 

E  "03 '01 °52  
1735 

دشتمنطقه خرم 8  
N "16 '38 °35 

E  "27 '00 °52  
1695 

درهمنطقه ذره 9  
N "17 '37 °35 

E  "04 '53 °51  
1421 

 ورودی به دریاچه سد ماملو 10
N "10 '37 °35 

E  "01 '49 °51  
1309 

 
گاه های مرداد و شهریور در ایسهتهمچنین الزم به ذکر است که در ماه

برداری بهوده و لهذا در ایهن بستر رودخانه خشک و فاقد شرایط نمونه 9
ههای برداشهت شهده از گیهری صهورت نگرفهت. نمونههایستگاه نمونهه

ها درون ظروف یونولیت حاوی یخ قهرار گرفتنهد؛ بهر روی ههر ایستگاه
ظرف حاوی نمونه، اطالعات مربوط بهه ایسهتگاه یادداشهت شهد و بهه 

آب بها اسهتفاده از دسهتگاه  pHگیری اندازه ردیدند.آزمایشگاه منتقل گ

pH  ،سنجش هدایت الکتریکی با دستگاه مترEC3 متر و درجه حرارت
برداری انجام در محل نمونهآب با استفاده از دستگاه ترمومتر دیجیتالی 

 (توربیهدومتر( سهنج کهدورت دستگاه از استفاده با کدورت تعیینشد. 
 ههایروش کتهاب 2130 شماره دستورالعمل به توجه با که شد انجام

 کالیبره فرمازین استاندارد محلول با فاضالب، و آب آزمایشات استاندارد

ههای آب طبه  نمونهه BODسهنجش  ( Franson . 1998)  شد
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ههها طبهه  نمونههه CODو سههنجش  8396-1دسههتورالعمل شههماره 
ان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایهر 10612دستورالعمل شماره 

. میهزان ( 1386و  1384سازمان ملی استاندارد ایهران. ) صورت گرفت 
کلسیم و منیزیم در آب نیز بهه روش تیتراسهیون مطهاب  بها اسهتاندارد 

گیهری استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انهدازه موسسه  8652شماره 
مقادیر نیترات و سولفات در  ( 1384) سازمان ملی استاندارد ایران. شد 
ها به روش اسپکتروفتومتری فرابنفش و فسفات بهه روش کلریهد نهنمو

و سهرب و کهادمیوم در  4500استانوز براساس روش اسهتاندارد شهماره 
ارائه شده در کتاب  3111اساس روش استاندارد شماره های آب برنمونه
های استاندارد آزمایشات آب و فاضالب به کمک دسهتگاه جهذب روش

 Franson.  1998) استیلن محاسبه شد  -وااتمی مجهز به شعله ه
نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از محاسبات آماری و نرم افزار  .(

SPSS  دار ، تجزیه و تحلیل شد. جهت تعیین اختالف معنی22نسخه
-ها از آنالیز واریانس دو طرفه و برای مقایسه بین میانگینبین ایستگاه

که هر تحقی  آماری از آنجاستفاده گردید. های موجود از آزمون دانکن ا
( همراه است، در این تحقی  مقدار خطها در آنهالیز واریهانس αبا خطا )
 در نظر گرفته شد.  05/0برابر با 

 نتایج  -3
 از آن از بهینه استفاده و مدیریت در آب منابع کیفیت بررسی و شناخت
ررسهی میهزان ب ههدف بها حاضر است. مطالعه برخوردار باالیی اهمیت

فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و فلهزات سهنگین )سهرب و کهادمیوم( آب 
موجهود  استانداردهای با آمده به دست مقادیر رودخانه دماوند و مقایسه

گرفهت.  صهورت منطقهه مهورد مطالعهه آلودگی سطح تعیین منظور به
، pHبررسی کمی و کیفی پارامترهای فیزیکوشیمیایی )دمها، کهدورت، 

، کلسیم، منیزیم، سولفات، نیترات، 5BOD، CODتریکی، هدایت الک
گیری شده در طهول دوره سهه فسفات( و فلزات سرب و کادمیوم اندازه

دما: میانگین  شود.برداری در زیر به تفصیل توضیح داده میماهه نمونه

در  C 89/0±53/24˚تا  2در ایستگاه  C 27/1±47/23˚میزان دما از 
حهال نتهایج حاصهل از آنهالیز (. بها ایهن2)جدول متغیر بود  10ایستگاه 

داری بین میهزان دمها در ( نشان داد که تفاوت معنی4واریانس )جدول 
درصههد وجههود نههدارد  95هههای مختلههف بهها سههطح اطمینههان ایسههتگاه

(05/0<Pعلت عدم اختالف معنی .)های دار بین میزان دما در ایستگاه
ارتفاع زیاد منطقه مورد  مختلف ممکن است به علت کوهستانی بودن و

مطالعه باشد. درجه حرارت آب با تغییرات ارتفاع، موقعیت جغرافیهایی و 
کنهد و تحهت تهاثیر جریهان آب، پوشهش شرایط آب و هوایی تغییر می

ههای صهنعتی و گیاهی اطراف جریهان آب و پسهاب ناشهی از فعالیهت
انس و تسهت براساس نتایج حاصل از آنالیز واری کشاورزی نیز قرار دارد.

( P<05/0داری )( بهه طهور معنهیC 55/0±82/22˚دانکن ماه تیهر )
داری بهین دمهای آب در کمترین میزان دما را دارا بود و تفهاوت معنهی

(. 4و  3های مرداد و شههریور وجهود نداشهت )جهداولها در ماهایستگاه
(Shams et all. 21014)     در مطالعه خود در رابطه بها کیفیهت

( را C 15/27˚ه خرم رود در خرم آباد، بیشترین میزان دمها )آب رودخان
 ( در ماه آذر گزارش دادنهد.C 25/6˚در مرداد و کمترین میزان آن را )

های شیمیایی در تواند سبب افزایش واکنشبه طور کلی افزایش دما می
درجهه سلسهیوس  25که دمای بیش از های آبی شود به طوریسیستم

رخی مواد محلول در آب مانند آمونیاک یهونیزه ممکن است بر سمیت ب

حال میزان دما در . با این(Sibanda. Et all.) 2014 شده بیافزاید 
ثبت  C 25˚تر از برداری پایینهای نمونهمطالعه حاضر در تمام ایستگاه

   شد.
( NTU 50/0±72/2) 1: کمترین میزان کدورت در ایسهتگاه  کدورت

گیری ( اندازهNTU 71/2±31/6، )8ایستگاه و بیشترین میزان آن در 
(؛ اما نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد کهه تفهاوت 2شد )جدول 

درصد  95ها با سطح اطمینان داری بین میزان کدورت در ایستگاهمعنی
(. میزان کدورت در مطالعه حاضهر در مقایسهه بها 4وجود ندارد )جدول 

 (NTU 470-18ور هنهههد )تحقیقهههی در رودخانهههه گنهههگ در کهههانپ
Trivedi. Et all. 2009 ) ) .مقادیر بسهیار کمتهری را نشهان داد 

دار ( عدم تفاوت معنی4همچنین نتایج حاصل از آنالیز واریانس )جدول 
درصهد را  95های مختلف با سطح اطمینهان بین میزان کدورت در ماه

اه مرداد که کمترین میزان کدورت در تابستان در منشان داد؛ به طوری

(NTU 02/1±68/3( و بیشترین میزان آن در مهاه شههریور )NTU 
(. در مطالعههه پارامترهههای 2گیههری شههد )جههدول (، انههدازه24/2±00/4

هنهد میهزان کهدورت در  Cauveryفیزیکوشیمیایی در آب رودخانهه 
سپتامبر به علت افزایش بارندگی بیشتر در این ماه بهه مقهدار بهاالتری 

مقایسهه میهزان   .Vijayalakshmi. Et all . 2013ثبهت شهد 
المللی )جدول برداری با استانداردهای بینهای نمونهکدورت در ایستگاه

و WHO4( نشان داد که میهانگین کهدورت بهاالتر از اسهتانداردهای5
EPA5 باشد که عمدتاً این نتیجه ناشی از ورود برای آب آشامیدنی می

ههای کشهاورزی و وانهابهای شهری و احشهام و همچنهین رفاضالب
دهنهده باشد. مقهادیر بهاالی کهدورت نشهانصنعتی به آب رودخانه می

ها، گل و الی و دیگر مواد جامهد معله  حضور احتمالی میکروارگانیسم
) گردد شناختی آب نیز میباشد که سبب کاهش ارزش زیباییدر آب می

Edokpayi. Et all . 2015)  . 
 pHدر مطالعه حاضر میزان : pH برداری نوسانات در طول دوره نمونه

، ایستگاه 2چندانی نداشت و تقریباً یکنواخت بود. مطاب  با نتایج جدول 

 pH( را دارا بود و کمترین میزان 43/0±90/7) pHبیشترین میزان  1
داری بین حال تفاوت معنیثبت شد؛ با این 6( در ایستگاه 29/0±39/7)

ای در (. در مطالعهه4نداشهت )جهدول  ها وجهوددر ایستگاه pHمیزان 
مانند تحقی  حاضهر  pHهای ایالت تامیل نادو هند نیز میزان رودخانه

های جهاری ماهیت بافری داشت و این امر به علت تاثیر رسوبات بر آب
در مهاه  pHمیهزان  .(  ( Rajiv. Et all. 2012گهزارش شهد 

شتر از دو مهاه ( بیP<05/0داری )( به طور معنی95/7±25/0شهریور )
دیگر تابستان بود و این امر ممکن است به علت افهزایش بارنهدگی در 

ههای کربناتهه باشهد ماه شهریور نسبت به دو ماه دیگر و آبشویی سنگ
 ای در هنهد نیهز گهزارش شهد(. نتایج مشهابهی  در رودخانهه3)جدول 

Jafari. Et all. 2011)  (  کمترین میزانpH  در تابستان نیز در

-ههای نمونههدر ایستگاه pHمقدار  ( ثبت شد.46/7±32/0مرداد ) ماه

در حهد  EPAو  WHOبرداری از نظهر اسهتانداردهای بهین المللهی 
های (. در تحقیقی در رابطه با بررسی تاثیر فعالیت5مطلوب بود )جدول 

بها  pHکشاورزی بر کیفیت آب رودخانه سیکان در ایهالم نیهز میهزان 
 Sabahi.et ) .در حد مجاز گزارش شد WHOتوجه به استاندارد 

all. 2010. ) 
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های ها و یا یونمیزان کل نمک EC: پارامتر  (ECهدایت الکتریکی )
-دهد و تحت تاثیر فاکتورهایی ماننهد زمهینمحلول در آب را نشان می

کننده شیمی خاک و در نتیجهه آب مهیشناسی حوضه آبخیز که تعیین
. در ایهن  (Edokpayi. Et all . 2015) کنهد باشهد، تغییهر مهی

( نشان داد کهه تفهاوت 4تحقی  نتایج حاصل از آنالیز واریانس )جدول 
های مختلهف بها سهطح ها و ماهدر ایستگاه ECداری بین میزان معنی

 ECبیشترین میهانگین  ای کهدرصد وجود ندارد، به گونه 95اطمینان 

مههرداد و ( و در مههاه µmhos/cm 81/47±33/849) 8در ایسههتگاه 
( و در µmhos/cm 57/65±759) 2کمترین میزان آن در ایسهتگاه 

دار بهین (. عدم وجود تفاوت معنی3و  2گیری شد )جداول ماه تیر اندازه
سهازی برداری، به دلیهل دفهع و رههاهای نمونهدر ایستگاه ECمیزان 

-برداری در رودخانه میهای شهری و روستایی در کل مسیر نمونهزباله

ها د که سبب شده میزان هدایت الکتریکی محاسبه شده در ایستگاهباش
هها کم و بیش مشابه باشد. مطالعه پیشین نشان داده است که دفع زباله

ههای موجهود در ها و یونهای آبی، به علت غلظت باالی نمکدر پهنه
شهود ههای دریافهت کننهده مهیدر آب ECها سبب افزایش میزان آن

(Suthar . et all . 2010)  مقایسه میزان .EC  در مطالعه حاضر
 . Edokpayi. Et all) ای در آفریقای جنوبی در مقایسه با رودخانه

مقایسه میزان هدایت الکتریکهی  مقادیر باالتری را نشان داد.  (2015
المللی نشان داد کهه های نمونه برداری با استانداردهای بیندر ایستگاه

هها بهاالتر از اسهتاندارد سهازمان در ایسهتگاه میانگین هدایت الکتریکی
WHO کهه (. با توجهه بهه ایهن5باشد )جدول برای آب آشامیدنی می
دهد، حضور این های محلول در آب را نشان میحضور یون ECپارامتر 

ها در آب ممکن است سبب تغییر طعم آب شده و افزایش سهختی یون
 آب را در بردارد.

 5BODپارامترههای کلیهدی در ارزیهابی میهزان  تهرین: یکی از مهم
، 10در ایستگاه  BODباشد. بیشترین میانگین می BODآلودگی آب 

(mg/lit 55/6±14( و کمترین میزان )mg/lit 03/4±24/5 آن در )
هها بها سهطح داری بهین ایسهتگاهثبت شد اما تفهاوت معنهی 4ایستگاه 
رودخانهه در  BODدرصد وجود نداشت. محدوده غلظهت  95اطمینان 

Gap  در دائجون کره جنهوبی بهه میهزانmg/l 4/25-5/0  گهزارش
های باالدست رودخانه بهود در ایستگاه BODترین میزان گردید و کم

(Hur, Cho. 2012 )  ( نیز نشان داد کهه 3. آنالیز ماهیانه )جدول
 mg/litدر مهاه شههریور ) BODداری کمترین میهزان به طور معنی

 mg/litین مقههههدار آن در مههههاه تیههههر )( و بیشههههتر15/3±22/5
در ماه  BODداری بین میزان باشد. اختالف معنی( می09/6±83/10

(. مطاب  با استانداردهای کیفهی P>05/0های تیر و مرداد یافت نشد )
در آب آشامیدنی باید صفر باشد اما سازمان  BODآب، میزان مطلوب 

ت متحده آمریکها بهداشت جهانی و آژانس حفاظت از محیط زیست ایال
ههای در صورت وارد شدن به آب BODاستانداردهایی را برای میزان 

ههای در ایسهتگاه BODانهد. مقایسهه میهانگین سطحی تعیین کهرده
 BOD( نشان داد که مقدار 5مطالعه حاضر با این استانداردها )جدول 

باشد، مقادیر بیش از حهد بیشتر می EPAو  WHOاز استانداردهای 
ههای دهنده بار آلودگی آب ناشی از تخلیه فاضالبنشان BODمجاز 

بهاال  BODشهری و صنعتی مستقر در اطراف این منطقهه بها میهزان 
هها و در نتیجهه کهاهش باشد که این امر سبب افزایش رشد باکتریمی

گهردد. در سطوح اکسیژن و در نهایت از بین رفتن آبزیان رودخانهه مهی
در رودخانهه   ( Vijayalakshmi. Et all . 2013) تحقیه  

 باالتر از حد استاندارد ثبت شد. BODکائوری هند نیز میزان 
COD  :COD  نیز مانندBOD دهنده بار آلودگی آب ناشی از نشان

باشهد. بیشهترین پذیر و یا غیهر قابهل تخریهب مهیمواد زیست تخریب

درصد  95( با سطح اطمینان mg/lit 45/7±47/24) CODمیانگین 
( آن در mg/lit 56/5±34/8و کمتهههرین میهههزان ) 10سهههتگاه در ای

داری بهین کهه تفهاوت معنهی( در حهالی2ثبت شد )جهدول  4ایستگاه 
(. همچنههین بههین P>05/0وجههود نداشههت ) 7و  4، 1هههای ایسههتگاه
داری یافهت نشهد. نیهز اخهتالف معنهی 9و  8، 6، 5، 3، 2های ایستگاه

ت رودخانهه )منطقهه صهنعتی پساب ناشی از صنایع مستقر در پایین دس
ترین دالیل های کشاورزی از عمدهدشت( و همچنین تخلیه پسابخرم

باشهد. محهدوده غلظهت دسهت مهیدر منهاط  پهایین CODافزایش 
COD  در رودخانهGap جنهوبی در دائجون کهرهmg/l 6/20-6/1 

  های باالدست رودخانه کمتردر ایستگاه CODگزارش گردید و مقدار 
در مطالعهه مشهابه در  COD. میهزان (Hur, Cho. 2012)بهود 

 mg/lگیهری شهد )رودخانه کائوری هند بیش از مطالعه حاضهر انهدازه
24/77-08/41 )Vijayalakshmi. Et all . 2013 )  .)

درصد بین میزان  5داری در سطح براساس آزمون دانکن اختالف معنی
COD نتایج به دسهت  (.4برداری یافت نشد )جدول های نمونهدر ماه

های مورد مطالعه )به غیهر در ایستگاه CODآمده نشان داد که میزان 
( بیشتر از حد مجاز ثبت شده توسط سهازمان 9و  4، 1از ایستگاه های 

WHO (؛ اما 5باشد )جدول می(  Sabahi.et all. 2010) میزان
COD .در رودخانه سیکان ایالم را در محدوده استاندارد اعالم کردند 

تهرین منهابع تعیهین کننهده سهختی آب لسیم: کلسیم و منیزیم اصلیک
شهوند. حضهور های سطحی یافهت مهیهستند و به طور طبیعی در آب

کلسیم و منیزیم در آب اغلب همبستگی نزدیکی با نوع کاربری زمهین 
 .Potasznik, Szymczyk . et all ).در حوضهه آبخیهز دارد 

 mg/litبیشترین میزان کلسهیم ) 2در این مطالعه ایستگاه   ( 2015
 mg/lit( را دارا بههههود و کمتههههرین میههههزان آن )10/24±07/17
داری بین میهزان ثبت شد؛ اما تفاوت معنی 4( در ایستگاه 27/1±95/2

و  3مطال  با جدول  (. 4و  2ها وجود نداشت )جدول کلسیم در ایستگاه
 mg/litآزمههون دانکههن میههزان کلسههیم در تابسههتان در مههاه مههرداد )

داری بیشتر از دو ماه دیگر بود که این امر ( به طور معنی38/13±57/9
ممکن است به علت کاهش دبی رودخانه بهه علهت افهزایش دمها و در 

داری در نتیجه افزایش غلظت کلسیم در این مهاه باشهد؛ تفهاوت معنهی
های تیر و شهریور یافت نشد. همچنین مقایسهه درصد بین ماه 5سطح 

سیم در این مطالعه با استانداردها نشان داد میزان کلسیم در میانگین کل
 EPAو  WHOتر از اسهتانداردهای برداری پایینهای نمونهایستگاه

های منیزیم حاللیت بیشتری نسهبت منیزیم: نمک (.5باشد )جدول می
های کلسیم در آب دارند اما نسبت به کلسیم به میزان کمتری به نمک

. بیشهترین  ( Dimkic . et ll. 2005)رنهها وجهود دادر سهنگ
( و کمترین میهزان mg/lit 90/0±64/1) 1میزان منیزیم در ایستگاه 

(. بها 2)جهدول  ( محاسبه شدmg/lit 85/0±02/1) 4آن در ایستگاه 
هها بها سهطح داری بین میزان کلسیم در ایسهتگاهحال، تفاوت معنیاین

 ).(. میزان منیزیم در مطالعه 4درصد وجود نداشت )جدول  95اطمینان 
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Potasznik, Szymczyk . et all. 2015 ) ههای در آب
 mg/litای در لهسههتان در محههدوده سههطحی یههک سیسههتم رودخانههه

زارش شهد. همچنهین میهانگین منیهزیم در گه 1/4±0/12-25/2±9/6
( کمتهرین میهزان P<05/0داری )تابستان در ماه تیهر بهه طهور معنهی

(mg/lit 43/0±76/0( و در مههاه مههرداد بیشههترین میههزان )mg/lit 
-(. میانگین منیزیم در ایسهتگاه4و  3( را دارا بود )جداول 57/0±12/2

 EPAو  WHOهای نمونه بهرداری بسهیار کمتهر از اسهتانداردهای 
  (.5باشد )جدولبرای آب آشامیدنی می

ها به طور طبیعی در نتیجه آبشویی سنگ گچ و دیگر : سولفات سولفات
ها حضور دارند. این مهاده همچنهین در مرحلهه های معدنی در آبکانی

اکسیداسیون مواد آلی تشکیل شده و به عنوان یک منبع انهرژی بهرای 
حال سولفات ممکن است شود. با اینهای سولفاته محسوب میباکتری

های صنعتی مانند پسهماندهای ناشهی از صهنایع دبهاغی، از طری  زباله
 ( . ( Rajiv. Et all. 2012کاغذ، نساجی و غیره نیز وارد آب شود 

 mg/litبیشترین میزان سهولفات ) 7، ایستگاه 2مطاب  با نتایج جدول 
( mg/lit 40/0±92/0) ( را دارا بود و کمترین میهزان آن74/3±52/5

داری بهین میهزان سهولفات در ثبت شد؛ اما تفاوت معنهی 5در ایستگاه 
(. مقادیر سولفات بهه دسهت آمهده در 4ها وجود نداشت )جدول ایستگاه

 Trivedi. Et all. 2009این مطالعه کمتر از مقدار آن در مطالعه 

ن داد میزان ( نشا3آنالیز ماهیانه )جدول  در رودخانه گنگ ثبت شد.(  (

( بیشهتر از دو مهاه دیگهر mg/lit 18/2±86/3سولفات در ماه مرداد )
ههای مهرداد و درصهد بهین مهاه 5داری در سهطح بود؛ اما تفاوت معنی

داری شهریور یافت نشد. کمترین میهزان سهولفات نیهز بهه طهور معنهی

(05/0>P( در ماه تیر )mg/lit 52/0±00/1.ثبت شد )  مقدار میانگین
تهر از اسهتانداردهای برداری بسیار پهایینهای نمونهدر ایستگاه سولفات

(. در 5برای آب آشهامیدنی بهود )جهدول  EPAو  WHOالمللی بین
ای مشابه در رودخانه پونها واقهع در کشهور هنهد نیهز بیشهترین مطالعه

در ایسهتگاهی در مجهاورت  mg/lit 15/91میانگین ساالنه سهولفات 
ودن مقادیر سولفات ناشهی از تجزیهه مهواد یک پل گزارش شد و باال ب

  ( . ( Rajiv. Et all. 2012آلی بود 
ها محصول نهایی اکسیداسهیون بیوشهیمیایی آمونیهاک : نیترات نیترات

ها در منابع آب آشامیدنی، به دلیل اثراتهی باشند و بررسی میزان آنمی
د. نتهایج باشگذارند بسیار مهم میها و حیوانات میکه بر سالمت انسان

 mg/litبیشترین میهزان نیتهرات ) 3این مطالعه نشان داد که ایستگاه 
 mg/litکمتهههههرین میهههههزان آن ) 1( و ایسهههههتگاه 08/2±66/17
( را دارا بودند؛ اگرچه نتایج آنالیز واریهانس نشهان داد کهه 50/5±66/7

-ههای نمونهههها و مهاهداری بین میزان نیترات در ایستگاهتفاوت معنی

( و ایهن نتیجهه ممکهن 4و  2( )جهداول P>05/0ود ندارد )برداری وج
ای در مناط  شهری باشهد. نتهایج های غیر نقطهاست به علت آلودگی
نیز گزارش شهد. (. (Sibanda. Et all. 2014مشابهی در مطالعه 

داری بین میزان نیتهرات نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تفاوت معنی
 (.4و  3( )جهداول P>05/0یز وجهود نهدارد )برداری نهای نمونهدر ماه

برداری از نظر استاندارد بین المللهی های نمونهمقدار نیترات در ایستگاه
WHO ههای مهورد در حد مطلوب بود اما این مقدار در تمام ایسهتگاه

بهرای آب  EPA( بهاالتر از اسهتاندارد 1مطالعه )بهه غیهر از ایسهتگاه 
ههای کشهاورزی و پهرورش فعالیهت(. 5آشامیدنی مشاهده شد )جدول 

ترین دلیل افزایش مهواد مغهذی از احشام در منطقه مورد مطالعه اصلی
در (Sabahi.et all. 2010  )باشهد. هها در آب مهیجمله نیتهرات

مطالعه خود بر رودخانه سیکان نشان دادند که میزان نیترات در رودخانه 
دار محاسبه شده در باشد اما مقآب کشاورزی میبه شدت تحت تاثیر زه

 گزارش شد. WHOحد مجاز سازمان 
های معدنی در مقادیر کم در ها به علت آبشویی سنگ: فسفات فسفات

های سطحی و زیرزمینی وجود دارند. فضهوالت انسهانی، حیهوانی و آب
گردند. غلظت باالی ها میکودها نیز سبب افزایش میزان فسفات در آب

کربن اغلب سهبب افهزایش رشهد  اکسیدفسفات به همراه نیترات و دی
در این مطالعهه  ( . ( Rajiv. Et all. 2012شود گیاهان آبزی می

( و mg/lit 03/0±09/0) 1کمتههرین میههزان فسههفات در ایسههتگاه 
گیری شهد؛ امها ( اندازه47/0±45/0) 10بیشترین میزان آن در ایستگاه 

(. 4و  2)جداول  (P>05/0ها یافت نشد )داری بین ایستگاهتفاوت معنی
( در رودخانهه کهائوری هنهد و mg/l023/0-019/0 میهزان فسهفات )

( کمتههر از میههزان آن در mg/l 032/0-007رودخانههه سههیکان ایههالم )
و   (Sabahi.et all. 2010  )مطالعههه حاضههر گههزارش شههد 

(Vijayalakshmi. Et all . 2013 )   3بها توجهه بهه جهدول ،
داری ( بههه طههور معنههی41/0±25/0میههزان فسههفات در مههاه شهههریور )

(05/0>P.بیش از دو مهاه دیگهر بهود )  مقایسهه میهانگین فسهفات در
های مورد مطالعه با استانداردها نشان داد که مقهدار فسهفات از ایستگاه

 (. بها اینکهه5باشد )جدول بیشتر می EPAو  WHOاستانداردهای 

بهه  مهواد این ولی کنندنمی انسان متوجه را تهدید مستقیمی هافسفات
روند. می شمار به آب کیفیت در تهدید غیرمستقیم عاملی جدی صورت

 افزایش میزان فسفات در آب رشد گیاهان آبزی را سرعت بخشهیده و

را در  ههوازی بی شرایط ایجاد و در نتیجه محلول آب اکسیژن کاهش
 شود.می در آب بو و طعم ایجاد باعث نهایتاً و پی دارد

( کمترین میزان سهرب P<05/0داری )به طور معنی 1: ایستگاه  سرب
در  1(. ایسهههتگاه 2( نشهههان داد )جهههدول <mg/lit 00/0±01/0را )

باالترین قسمت رودخانه دماوند قرار داشت و نتیجه حاصل به علت دور 
بودن این منطقه از پسماندهای کشاورزی و صنعتی و دیگر مواد آالینده 

در بررسهی کیفیهت آب در مطالعهه ای باشهد. نتیجهه مشهابهشهری می
   ) (Shams. Et all. 2014دره نیهز مشهاهده شهد رودخانهه خهرم

وجهود نداشهت و ایهن  10و  9، 8ههای داری بین ایسهتگاهتفاوت معنی
داری بیشترین میزان سرب را نشان دادند و این ها به طور معنیایستگاه

رودخانهه و ههای سهطحی در بهاال دسهت میزان ناشی از جریان رواناب
باشهد. همچنهین تخلیه پساب های صنایع مستقر در پایین دسهت مهی

-مشاهده نشد که نشان می 6تا  2های داری بین ایستگاهاختالف معنی

انهد. در مطالعهه ها منبع آلودگی مشهترکی را دارا بهودهدهد این ایستگاه
 -mg/l 250/0مشابهی در رودخانه گنگ میهزان سهرب در محهدوده 

داری بهین اخهتالف معنهی 4ارش گردید. با توجه به جهدول گز 001/0
(. P>05/0بهرداری نیهز مشهاهده نشهد )های نمونهغلظت سرب در ماه

در مقایسهه بها اسهتانداردهای  10تها  7ههای میزان سرب در ایسهتگاه
WHO  وEPA  مقادیر باالتری را نشان داد که ممکن اسهت سهبب

(. در 5انات گهردد )جهدول ها و حیوآسیب های جدی به سالمت انسان
مطالعه رودخانه خشک شیراز نیز غلظت سرب در محدوده مجهاز بهرای 

 .]3[آبیاری گزارش گردید 
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( کمتهرین میهزان P<05/0داری )به طهور معنهی 1: ایستگاه  کادمیوم
 8ههای ( را نشان داد. بهین ایسهتگاه<mg/lit 00/0±03/0کادمیوم )

(mg/lit 11/0±57/0 و )10 (mg/lit 06/0±67/0تفاوت معنهی )-

ها بیشترین میزان این فلز را با سطح اطمینان داری نبوده و این ایستگاه

(. آزمون دانکن نشان داد که میانگین این 2درصد دارا بودند )جدول  95
ایسهتگاه <8=ایسهتگاه 10ها مطاب  با الگوی: ایسهتگاه فلز در ایستگاه

 =ایستگاه 6=ایستگاه 5

 
 میانگین( غلظت پارامترهای مورد مطالعه در ایستگاه  های نمونه  برداری±)انحراف معیارمیانگین  -2جدول 

 عنوان
 

 برداریهای نمونهایستگاه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 دما

(°C) 
±60/23 

15/1 
±47/23 

27/1 

±97/
23 

30/1 

±33/
24 

25/1 

±87/23 
33/1 

±23/24 

53/1 

±33/24 

15/1 

±50/24 

86/0 
5/23 

±53/24 

89/0 

 کدورت
(NTU) 

±72/2 
50/0 

±76/2 

49/0 

±37/3 

50/0 

±56/3 

33/0 

±70/3 

36/0 

±83/3 

35/0 

±10/4 

36/0 

±31/6 

71/2 
4/4 

±93/3 

84/1 

pH 
±90/7 

43/0 

±68/7 

48/0 

±71/7 

24/0 

±74/7 

14/0 

±80/7 

43/0 

±39/7 

29/0 

±66/7 

66/0 

±48/7 

23/0 
80/7 

±79/7 

39/0 

 هدایت الکتریکی

(µmhos/ 
cm) 

±785 

79/21 

±759 

57/65 

±821 

56/52 

±796 

69/19 

±67/
764 

35/162 

±33/
848 

88/75 

±33/
777 

44/85 

±33/
849 

81/47 

850 

±760 

96/
129 

5BOD 

(mg/lit 

2O) 

±36/5 
60/0 

±17/6 

48/4 

±00/
10 

10/0 

±24/5 

03/4 

±30/5 

51/1 

±33/6 

08/2 

±66/5 

05/3 

±53/11 

03/6 
3/19 

±14 

55/6 

COD 

(mg/lit 

2O) 

±50/8 

36/2 

±67/11 

40/8 

±75/
13 

72/3 

±34/8 

56/5 

±05/14 

97/0 

±68/10 

22/3 

±01/9 

47/4 

±26/21 

53/5 
7/26 

±47/22 

45/7 

 کلسیم

(3mg/litCaCO) 
±71/3 

95/0 

±07/17 

10/24 

±78/3 

19/1 

±95/2 

27/1 

±25/3 

06/1 

±87/3 

50/0 

±57/6 

96/2 

±37/4 

95/0 
21/3 

±87/3 

32/1 

 منیزیم

(3mg/litCaCO) 
±64/1 

90/0 

±62/1 

88/0 

±42/1 

85/0 

±02/1 

85/0 

±47/1 

92/0 

±47/1 

93/0 

±45/1 

87/0 

±41/1 

58/0 
2/1 

±58/1 

15/1 

 سولفات

(-2
4mg/lit SO) 

±29/3 

23/2 

±41/3 

43/2 

±44/1 

95/0 

±32/1 

06/1 

±92/0 

40/0 

±51/2 

15/2 

±52/5 

74/3 

±71/2 

24/1 
2/1 

±17/3 

75/1 

 نیترات

(-3mg/lit NO) 
±66/7 

50/5 

±13 

3 

±66/
17 
08/2 

±33/
14 

52/1 

±66/16 

52/1 

±33/16 

08/2 

±66/16 

04/4 

±66/15 

13/5 
17 

±67/14 

77/5 

 فسفات

(mg/lit 
P) 

±09/0 
03/0 

±13/0 

07/0 

±30/0 

12/0 

±32/0 

16/0 

±41/0 

09/0 

±27/0 

15/0 

±22/0 

05/0 

±28/0 

17/0 

216/
0 

±47/0 

45/0 

 سرب

(mg/lit) 
±01/0> 

00/0 
±01/0> 

00/0 

±010/
0 

01/0 

±010/
0 

06/0 

±011/0 

04/0 

±010/0 

08/0 

±50/0 

36/0 

±90/0 

34/0 
3/1 

±10/1 

65/0 

 کادمیوم

(mg/lit) 

±002/0
> 
00/0 

±002/0
> 

00/0 

±002/
0 

00/0 

±002/
0 

00/0 

±003/0 

00/0 

±003/0 

00/0 

±21/0 

19/0 

±57/0 

11/0 
49/0 

±67/0 

06/0 

باشد. افزایش بیش می 4ستگاه ای<1=ایستگاه 2=ایستگاه 3ایستگاه<7
های دست نسبت به ایستگاههای پاییناز حد میزان کادمیوم در ایستگاه

دست رودخانه دهد که پساب صنایع موجود در پایینباالدست نشان می

ای از جمله صنایع چوب، پالستیک و تراشکاری به طور قابل مالحظهه
در  ( Varol, Sen  . 2012)شوند. مطالعه به این مناط  وارد می

رودخانه تیگریس ترکیه نشان داد که وجهود فلهزات سهنگین از جملهه 
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کادمیوم در منطقه مورد مطالعه ناشی از منابع آنتروپوژنیک به خصوص 
ههای داری بهین مهاهباشد. اختالف معنهیتخلیه پساب معادن مس می

ستگاه (. میانگین کادمیوم در ای4و  3برداری مشاهده نشد )جداول نمونه
در کل دوره نمونه بهرداری بهاالتر از اسهتانداردهای بهین  10تا  7های 

(. باال 5برای آب آشامیدنی یافت شد )جدول  EPAو  WHOالمللی 
ههای کلیهوی، افهزایش بودن میزان کادمیوم در آب سبب ایجاد بیماری

.شهههههودههههههای ژنهههههی مهههههیفشهههههار خهههههون و جههههههش

 

 
 برداری  نمونههای   مطالعه در ماه مورد یغلظت فاکتورها نیانگیم -3جدول  

 واحد عنوان آزمایش
 برداریهای نمونهماه

 شهریور مرداد تیر

 C 55/0±82/22 51/0±89/24 33/0±64/24° دما

 NTU 45/0±80/3 02/1±68/3 24/2±00/4 کدورت

pH - 34/0±65/7 32/0±46/7 25/0±95/7 

 µmhos/cm 70/80±30/764 88/11±33/826 87/104±78/805 هدایت الکتریکی

5BOD 2mg/lit O 09/6±83/10 27/3±09/8 15/3±22/5 

COD 2mg/lit O 76/7±38/16 63/5±78/14 25/6±88/9 

 mg/lit CaCO3 00/1±13/3 38/13±57/9 82/0±78/3 کلسیم

 3mg/lit CaCO 43/0±76/0 57/0±12/2 53/0±53/1 منیزیم

mg/lit SO4 سولفات
2- 52/0±00/1 18/2±86/3 17/2±24/3 

mg/lit NO3 نیترات
- 00/2±30/15 23/5±11/13 79/4±00/16 

 mg/lit P 14/0±22/0 08/0±20/0 25/0±41/0 فسفات

 mg/lit 69/0±51/0 45/0±26/0 22/0±16/0 سرب

 mg/lit 28/0±21/0 30/0±17/0 23/0±13/0 کادمیوم
  

 برداریمختلف نمونه هایایستگاه و هاماه در فاکتورهای مورد مطالعه واریانس آنالیز نتایج -4جدول

 pمقدار  متغیر وابسته منبع تغییرات

 های نمونه برداریایستگاه

 968/0 دما

 070/0 کدورت

pH 894/0 

 795/0 هدایت الکتریکی

5BOD 239/0 

COD 011/0 

 423/0 کلسیم

 999/0 منیزیم

 412/0 سولفات

 257/0 نیترات

 412/0 فسفات

 000/0 سرب

 000/0 کادمیوم

 های نمونه برداریماه

 000/0 دما

 909/0 کدورت

pH 009/0 

 197/0 هدایت الکتریکی

5BOD 022/0 

COD 111/0 

 001/0 کلسیم

 000/0 منیزیم

 000/0 سولفات

 297/0 نیترات

 031/0 فسفات

 956/0 سرب

 793/0 کادمیوم
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 EPAو  WHOاز پارامترهای فیزیکوشیمیایی در آب آشامیدنی براساس استانداردهای جهانی مقادیر مج -5جدول 

 منبع WHO EPA پارامتر

 - - - دما
<5/1 (NTUکدورت )  1-3/0 [22, 23] 

pH 5/9-5/6  5/8-5/6 [22, 23] 

 300 - [24] (µmhos/cm) هدایت الکتریکی

5BOD 5 10 )[25 ,23] )آب های سطحی 

COD 10 - [25] 

 75 - [14] (mg/litکلسیم )

 30 - [14] (mg/litمنیزیم )

 500 250 [22, 23] (mg/litسولفات )

 50 10 [22, 23] (mg/litنیترات )

1/0 (mg/litفسفات )  - [22] 

01/0 (mg/litسرب )  015/0 [22, 23] 

003/0 (mg/litکادمیوم )  005/0 [22, 23] 

 
 گیری نتیجه -4

ههای خهانگی، ی نشهان داد کهه بهر اثهر ورود فاضهالبنتایج این بررس
های کشاورزی و صنعتی بهه رودخانهه دماونهد، فضوالت حیوانی، پساب

برخی از پارامترهای مورد مطالعه مقادیری بیش از حد مجاز استانداردها 
باشهد. دهنده بار آلودگی زیاد رودخانه میرا نشان دادند، و این امر نشان

در مناط  پایین دست رودخانه مشهاهده شهد. عهدم این آلودگی عمدتاً 
ههای دار بین میزان پارامترهای مهورد بررسهی در ایسهتگاهتفاوت معنی

ههای خهانگی، دهد که آلودگی ناشهی از روانهابمورد مطالعه نشان می
 کشاورزی و صنعتی در سراسر رودخانه دماوند انتشار یافته است. باید 

 

 
کنترل آلودگی رودخانه دماونهد نیازمنهد  متذکر شد که مدیریت بهینه و
هههای شهههری و روسههتایی و کشههاورزی و جلههوگیری از ورود فاضههالب

گردد کلیه باشد. پیشنهاد میهای صنعتی به رودخانه میهمچنین پساب
صنایع، واحدهای تولیدی و منابع آلوده کننده انسانی و طبیعی در مسیر 

امکهان از پسهاب خروجهی  رودخانه مورد بررسی قرار گرفتهه و در حهد
 گیری شود. همچنین به منظور مهدیریت منهابع آبهی و بهاصنایع نمونه

 اثر در هاآالینده انواع به آب رودخانه افزایش احتمال آلودگی به توجه

آب  ههایو صنعتی، وضعیت کمی و کیفهی آالینهده انسانی هایفعالیت
 بررسی قرار گیرد. سیستماتیک مورد صورت به باید
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Abstract  

Introduction  
The present study was conducted to evaluate the physico-chemical parameters and heavy metals 

(Lead and Cadmium) levels in the water of the Damavand River. 

 

Methodology  
Samples were collected from 10 stations over a three-month summer period in 2015. The studied 

parameters were measured according to the standard methods for the examination of water and 

wastewater and the institute of standards and industrial research of Iran guidelines. Temperature, pH 

and turbidity were measured in situ. There were no significant differences between temperature, pH, 

turbidity, electrical conductivity, BOD, calcium, magnesium, sulphate, nitrate and phosphate in the 

stations at 95% confidence level. Significantly (P<0.05) highest level of COD was for station 10 

(24.47±7.45 mg/lit) and the lowest one was in station 4 (8.34±5.56 mg/lit). Significantly lowest levels 

of lead and cadmium were obtained at station 1. There were no significant variations (P>0.05) 

between lead levels in the stations 8, 9 and 10 and also between cadmium concentrations in the 

stations 8 and 10; these stations had the highest levels of the heavy metals. 

 

Conclusion  

This result was due to effluents from industrial units in the downstream of the river. There were 

significant differences between temperature, pH, BOD, calcium, magnesium, sulphate and phosphate 

in the months at 95% confidence level. Results showed that the mean levels of electrical conductivity 

and COD in the stations were higher than world health organization limit recommended for drinking 

water, the mean levels of nitrate were above the environmental protection agency standard and the 

levels of BOD, phosphate, lead and cadmium were higher than both standards. 
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