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چکیده
با توجه به اهميت رودخانههای بابلرود و خرون در تامين آب کشاورزی و پرورش ماهي اطراف اين رودخانهها و همچنين تخليه آاليندههای
متعدد به آنها ،ارزيابي کيفي آب اين رودخانهها ضروری بهنظر ميرسد .از طرفي ارائه تصوير صحيح از وضعيت کيفي آبهای سطحي باعث
ميگردد تا هرگونه تصميمگيری مديريتي که اثرات زيست محيطي آن بهصورت مستقيم و يا غيرمستقيم متوجه آبهای سطحي کشور باشد ،با
آگاهي بيشتری اتخاذ گردد .در اين تحقيق که از نوع مقطعي ميباشد ،نمونهبرداری در طي يک دوره يکساله (از شهريور  1397تا شهريور
 ،)1398از هفت ايستگاه در رودخانههای بابلرود و خرون و بهصورت ماهانه انجام پذيرفت .پاراسنجههای مورد مطالعه عبارت بودند از :اسيديته،
هدايت الکتريکي ،درجه حرارت ،کل مواد جامد معلق ،اکسيژن محلول ،اکسيژن مورد نياز شيميايي ،نيتريت ،نيترات ،فسفات ،کلريد ،يون
سولفات و کلي فرم مدفوعي و برخي از فلزات سنگين ،شامل کبالت ،سرب ،منگنز ،روی ،آهن ،کروم و نيکل که بهصورت فصلي مورد اندازهگيری
قرار گرفتند .دادههای حاصل از آزمايش با استفاده از شاخص کيفي  BCWQIتجزيه و تحليل گرديد .براساس شاخص  ،BCWQIکيفيت کلي
آب رودخانه در تمام ايستگاه های مورد مطالعه برای آبزيان و پرورش ماهي ضعيف ولي جهت مصارف کشاورزی ،متوسط ارزيابي گرديد.
بهطوریکه از نظر  ، pHدرجه حرارت و امالح محلول مساعد بوده ولي از نظر اکسيژن محلول جهت آبزيان در حد نامساعد ارزيابي گرديد.
همچنين بهعلت کدورت آب در  2رودخانه و تقريباً تمام طول دوره مطالعه ضمن اثر منفي بر فتوسنتز در جوامع آبزيان ،باعث افزايش استرس
مي شود .درخصوص امالح محلول عمدتاً در محدوده قابل قبول قرار داشتند .فلزات سنگين نيز تقريباً در تمام ايستگاهها بيش از حد مجاز وجود
داشتهاند که شرايط نامناسب را از نظر سالمتي ايجاد مي کند .در چنين شرايطي الزم است تا کارهای پيشگرانه و احتياطي جهت حفظ اکوسيستم
درنظر گرفته شود.
کلمات کلیدی :بابلرود ،خرون ،BCWQI ،فلزات سنگین ،اکوسیستم ،آبزیان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولAli.Behmansh@yahoo.com :
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ارزیابی کیفیت آب رودخانههای بابلرود و خرون جهت زیست آبزیان و پرورش ماهی....

مقدمه
رودخانهها بهعنوان بخشی از ثروت ملی و طبیعی کشور ایران
از اهمیت خاصی برخوردارند و هرگونه معضل آلودگی در رودخانهها
قابل تأمل و بررسی است .بنابراین از وقایع مهم در بومسازگان آبی،
مطالعه آثار آلودگیها بر روی کیفیت آب و تنوع و پراکنش زیستی
ساکنان رودخانه میباشد ( Humpeschو  .)2002 ،Feslرودخانهها
از قدیم مورد توجه جوامع بشری بوده و با گذشت زمان و در نتیجه
افزایش استفاده از منابع آبی ،شرایط کیفی رودخانهها تغییر یافت.
پایش آبهای سطحی ضروری میباشد تا آبی با کیفیت در دسترس
قرار گیرد .عدم توجه به کیفیت شیمیایی آب میتواند باعث آسیبهای
بهداشتی و اقتصادی فراوانی گردد .پایش کیفیت آب رودخانهها در
کشور بهطور اصولی دنبال نشده و تنها اطالعات مقطعی برای تعدادی
از رودهای کشور وجود دارد (فرزادکیا و همکاران .)1394 ،با گذشت
زمان و گسترش جوامع انسانی و بهتبع آن افزایش استفاده از منابع
آبی باعث تغییر شرایط کیفی آب رودخانهها شده در این رابطه
سنجش و تحلیل و تفسیر دادههای کیفی رودخانهها بهطور منظم
این امکان را فراهم میسازد تا شیوههای مدیریتی صحیح اتخاذ گردد
(شوکت و همکاران .)1397 ،از میان شاخصهایی که برای ارزیابی
کیفیت آب بهکار میرود ،شاخص British Columbia ( BCWQI
 )Water Quality Indexبهدلیل دقت باال ،سادگی و وسعت کاربرد،
بهعنوان شاخص برتر انتخاب شد .در گذشته تحقیقات زیادی روی
ارزیابی کیفی آب رودخانهها انجام شد .شاخص کیفی BCWQI
بهعنوان یک شاخص افزایشی ،در سال  1995توسط وزارت محیط
زیست ،پارکها و زمین کانادا برای ارزیابی کیفیت آب انجام شد
(ویسی و همکاران .)1398 ،در این روش ،پارامترهای کیفی آب با
یک حد معین سنجیده شده و میزان تجاوز از آن تعیین میگردد .این
حد میتواند رهنمودهای توصیه شده برای حفظ قابلیت بهرهبرداری
آب در طراحی مورد نظر و یا هر استانداردی که میزان مصارف
مختلف در آن مطرح است را دربر گیرد .بنابراین یکی از مزایای این
روش استفاده از استانداردهای هر حوزه ،منطقه و یا کشور میباشد
و این امکان را میدهد تا براساس تمام پارامترهای اندازهگیری شده
موجود در هر استاندارد ،طبقهبندی کیفی صورت گیرد (مفتاحهلقی،
 .)1390شاخص موضوعی کیفیت آب  BCWQIجهت ارزیابی آبهای
سطحی جهت آبزیان و پرورش ماهی مناسب و کاربردی معرفی شده
است ( .)2011 ،Gatoمطالعات متعددی بر روی ارزیابی کیفی
رودخانههای کشور انجام شده که برخی از آنها عبارتند از :فرزادکیا
و همکاران ( )1394با پهنهبندی کیفی آب رودخانه بابلرود بر مبنای
شاخص کیفی  NSFWQIو نرمافزار  GISمشخص کردند که براساس
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شاخص  ،NSFWQIکیفیت آب رودخانه در باالدست خوب و میان
دست و پاییندست متوسط بوده و عامل انسانی مهمترین عامل
آلودگی رودخانه و کاهش کیفیت آن بوده است .مفتاحهلقی ()1390
با مطالعه پهنهبندی کیفی آب با استفاده از شاخصهای متفاوت
کیفی رودخانه اترک نتیجه گرفتند که شاخصهای کیفی نشان
میدهد بهجز اولین ایستگاه باالدست که در تمامی فصلها از
وضعیت به نسبت خوبی برخوردار است ،سایر ایستگاهها در شرایط
متوسط تا بد میباشد .روش  NSFWQIشرایط را به نسبت مناسب
و روش سید بهطور عمده با تغییر جزیی سیاستهای مدیریتی نتیجه
میدهد ،بنابراین نتایج این دو روش در این منطقه یکسان بهنظر
میرسد ولی نتایج روش  BCWQIکه شرایط را مناسب تا ضعیف
نتیجه میدهد ،کمی محافظه کارانهتر از دو روش دیگر میباشد.
رمضانی و همکاران ( )1391با بررسی کیفی رودخانه تاالر قائمشهر
براساس شاخص  NSFWQIنشان دادند که بهترین وضعیت مربوط
به ایستگاه باالدست و بدترین وضعیت مربوط به ایستگاه پاییندست
بوده است .براساس آنالیز آماری مشخص گردید که رابطه معنیداری
بین ایستگاههای نمونهبرداری و شاخصهای مورد مطالعه وجود
دارد .از نظر مصرف شرب ،آب ایستگاه باالدست نسبت به دیگر
ایستگاهها مناسبتر بود .وثوقی و همکاران ( )1393در تحقیقی
کیفیت آب رودخانه کالرود (استان مازندران) را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج آنها بیانگر این بود که کیفیت آب رودخانه بر اساس
راهنمای کیفی آب برای مقادیر مختلف آلودگی آلی ،در باالدست
دارای شرایط خیلی خوب (احتمال وجود آلودگی آلی در حد بسیار
جزیی) و در میاندست و پاییندست با شرایط خوب (احتمال وجود
آلودگی آلی در حد جزیی) ارزیابی شد .بنابراین با توجه به این که
آب رودخانههای بابلرود و خرون ،استفادههای کشاورزی ،صنعتی،
ماهیگیری و ...دارد ،هدف این تحقیق ارزیابی کیفی آب رودخانه و
شناسایی منابع آلوده کننده آن میباشد.

مواد و روشها
بابلرود یکی از رودهای پر آب شمال ایران است که در استان
مازندران قرار دارد .این رود از کوههای البرز سرچشمه گرفته و پس از
گذر از شهرستانهای بابل و بابلسر به دریای مازندران میریزد (غفاری،
 .)1383بابلرود حدود  78کیلومتر طول دارد ،مساحت حوزه آبریز آن
 1659کیلومترمربع بوده و متوسط آبدهی رودخانه  9مترمکعب در
ثانیه اندازهگیری شده است .این رودخانه پس از عبور از جنگلها و
شالیزارهای غرب بابل ،در بابلسر به دریای خزر میریزد .عمق این رود
در قسمتهای مرکزی بسیار کم و در هنگام ریختن به دریا بسیار زیاد
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است (نصراللهیهریکنده و همکاران .)1390 ،رودخانه خرون رود یکی
از منابع آبی در حوزه میانی بابلرود است که به آن میریزد (شکل )1
(مهاب قدس )1381 ،و این رودخانه عالوه بر تامین آب مورد نیاز
کشاورزان ،جذابیتهای ویژهایی برای گردشگران را بهوجود آورده
است .در گذشته ماهیگیری در این رودخانه مرسوم بوده است که به
مرور زمان و کم عمق شدن آن ماهی چندانی در آن یافت نمیشود.

شکل  :1نقشه موقعیت رودخانههای بابلرود و خرون رود

در مجموع  7ایستگاه جهت پایش رودخانه انتخاب شدند،
نمونهبرداری در طی یک دوره یکساله (از شهریور  97تا شهریور
 )98و بهصورت ماهانه انجام پذیرفت .موقعیت دقیق ایستگاهها با
استفاده از موقعیتیاب ماهوارهای ()Global Position System=GPS
مشخص گردید (جدول .)1
جدول  :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه
شماره ایستگاه

نام ایستگاه

1
2
3
4
5
6
7

قرآن تاالر
انارستان
پل محمدحسن خان
امیرکال
بابلسر مصب
خرون
پل حبیبی

مختصات جغرافیایی ایستگاهها
ه

52 46 E
 491 Eه52
 291 Eه52
 391 Eه52
 381 Eه52
 351 Eه52
 391 Eه52
1

ه

36 18 N
 241Nه36
 311Nه36
 351Nه36
 421Nه36
 291Nه36
 391Nه36
1

اندازهگیریهای در طول  12ماه با روش استاندارد متد جهت
مطالعه فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی صورت گرفت .دما ،pH ،اکسیژن
محلول و کدورت در محل و سایر پارامترها در آزمایشگاه حفاظت
محیط زیست مازندران آنالیز گردید ،EC ،TDS .درجه حرارت آب و
 PHبهوسیله دستگاه مولتیمتر دیجیتال ضدآب شرکت DO ،HANA

بهوسیله دستگاه اکسیژنمتر پرتابل مدل

ProfiLine Oxi3205

کمپانی TSS ،WTWتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر BOD5 ،HACHبا
دستگاه مدل  ،WTWTS 606/2–Iاندازهگیری شدند .مولفه ،COD
نیز با روش آزمون  ASTMD5907مورد اندازهگیری قرار گرفت.
همچنین پارامترهای آنیونی و کاتیونی نظیر نیترات ،آمونیوم ،نیتریت،
فسفات ،سولفات ،کلسیم و کلراید با دستگاه کروماتوگراف یونی و
روش آزمون  ISO10304اندازهگیری شدند.کربنات و بیکربنات با
متد تیتراسیون اسپکتوفتومتریک و یون سولفات با استفاده از GBC
 UV-VIS 911اسپکتوفتومتر اندازهگیری شدند (.)2003 ،APHA
اندازهگیری منیزیم سدیم ،پتاسیم ،آهن ،سرب ،منگنز ،نیکل ،روی،
مس ،کروم و کبالت توسط دستگاه جذب اتمی به روش کوره گرافیتی
انجام شد (سلگی و شیخزاده .)1395 ،کلیفرمهای مدفوعی با روش
صافیهای غشایی و با کمک دستگاه پمپ خالء مدل  Miliporeو
دستگاه انکوباتور کشت میکروبی مدل  WTE Binderدر  100میلیلیتر
از نمونه محاسبه گردید (رمضانی و همکاران .)1391 ،ارزیابی
ویژگیهای آب جهت آبزیان و پرورش ماهی با استفاده از پارامترهای
فوقالذکر و با کمک شاخص  BCWQLتعین گردید .شاخص
 BCWQIافزایشی است .این شاخص در سال  1995توسط وزارت
محیط زیست ،پارکها و زمین کانادا برای بررسی کیفیت آب طراحی
شد ( .)1996 ،BCWQIاین روش با یک حد معین سنجیده شده و
مقدار عددی باالتر از آن حد تعیین میگردد .این حد میتواند
رهنمودهای توصیه شده برای حفظ قابلیت بهرهبرداری از آب را در
طراحی موردنظر و یا هر استانداردی که میزان مصارف مختلف آب در
آن مطرح است را در برگیرد .بنابراین امکان این را میدهد تا براساس
پارامترهای اندازهگیری شده موجود در هر استاندارد ،طبقهبندی
کیفی صورت گیرد .روش شاخص کیفی  BCWQIبهمنظور کیفیت
آب برای مصارف شرب و کشاورزی است که وضعیت کیفی آب را با
یک عدد تعریف میکند .در این روش ،پارامترهای کیفی آب با یک
حد معین سنجیده شده و میزان تجاوز از آن تعیین میشود .با توجه
به استانداردهای خروجی فاضالب از طرف سازمان حفاظت محیط
زیست ،به استناد ماده پنج آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مورخ
 73/9/5حد مجاز برای مصرف در کشاورزی و شرب تعیین شده است
(سایت آبفای استان تهران) .برای محاسبه شاخص نهایی از رابطه 1
استفاده میشود (1996 ،BCWQI؛  Khorbaneو همکاران.)2013 ،
که از فرمول زیر محاسبه میشود:

رابطه :1
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که در آن  F1درصد پارامترهایی که از حد معین تجاوز نمودهاندF2 ،

تعداد دفعاتی از هر دوره نمونهبرداری که یکی یا بیشتر از یکی از
پارمترها از حد استاندارد تجاوز کرده و بهصورت درصدی از کل
دفعات نمونهبرداری بیان میشود F3 .پارامتری که بیشترین تجاوز
از حد استاندارد را در طی دوره نمونهبرداری داشته و بهصورت
درصدی از دفعات تجاوز از حد استاندارد به دفعات نمونهبرداری
میباشد که بهصورت درصد تخطی مقدار اندازهگیری شده حداکثر
مجاز /مقدار اندازهگیری شده بهدست میآید ،ماکزیمم تخطی از حد
معین است (رابطه  .)2این حد استاندارد توصیه شده برای مصارف
مختلف آب میباشد که میتواند منطقهای یا حوزهای یا کشوری
باشد و این امکان را میدهد تا براساس تمام پارامترهای اندازهگیری
شده موجود در هر استاندارد طبقهبندی کیفی صورت گیرد.
=درصد تخطی
رابطه :2
[مقدار اندازهگیری شده(/حدماکزیمم مجاز -مقدار اندازهگیری شده)[ 100 
عدد  1/435برای حصول اطمینان از رسیدن ماکزیمم عدد شاخص
 BCWQIبه عدد  100انتخاب شده است .جدول  2بیانکننده حاالت
کیفی براساس مقدار شاخص  BCWQIاست:
جدول  :2توصیف کیفی شاخص 1996 ،BCWQI( BCWQI؛
 Khorbaneو همکاران)2013 ،
مقدار شاخص

توصیف کیفی

0-3
4-17
18-43
44-59
60-100

عالی
خوب
مناسب
متوسط
ضعیف

تجزیه و تحلیل دادهها :جهت تجزیه و تحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSS 16استفاده شد .پیش از شروع آزمایش نرمال بودن
دادهها با استفاده از آزمون  S-Kمورد بررسی قرار گرفت .جهت
مقایسه میانگین بین دادهها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و
آزمون  tاستفاده شد .نمودارها نیز با استفاده از نرمافزار اکسل 2010
رسم شدند.

نتایج
بعد از انجام آزمایشها بر روی نمونههای جمعآوری شده از
ایستگاههای مطالعاتی ،میانگین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در
ایستگاههای مختلف در جدول  3نشان داده شده است .همانطور
که در جدول  3نشان داده شده است ،میانگین میزان فسفات در
ایستگاههای  1و  2اختالف معنیداری با سایر ایستگاههای مورد
396

بررسی دارد ( .)p>0/05میانگین میزان نیترات در ایستگاههای  1و
 7اختالف معنیداری با سایر ایستگاههای مورد بررسی دارد
( .)p>0/05میانگین مقدار جامدات کل در ایستگاه  6یعنی خرون از
همه ایستگاه باالتر بوده و اختالف معنیداری با سایر ایستگاههای
مورد مطالعه دارد ( .)p>0/05میانگین میزان کدورت در همه
ایستگاه باال بوده و تفاوت معنیداری بین ایستگاههای مورد بررسی
دیده نشد ( .)p<0/05میانگین درجه حرارت در ایستگاه  2معادل
 16/0±5/06بوده و اختالف معنیداری با سایر ایستگاهها دارد
( .)p>0/05میانگین مقدار اکسیژن محلول در ایستگاههای  1و 6
اختالف معنیداری با سایر ایستگاههای مورد بررسی دارد (.)p>0/05
میانگین

BOD5

در ایستگاه  2معادل  0/3±0/28بوده و اختالف

معنیداری با سایر ایستگاههای مورد بررسی دارد ( .)p>0/05میانگین
میزان هدایت الکتریکی در ایستگاههای  3و  6با سایر ایستگاههای
مورد مطالعه تفاوت معنیداری دارد ( .)p>0/05میانگین  pHدر همه
ایستگاههای مورد مطالعه تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشت
( .)p<0/05بررسیها نشان داد که میزان کلیفرم مدفوعی در
ایستگاه  1با سایر ایستگاهها اختالف معنیداری دارد ( .)p>0/05با
توجه به اطالعات بهدست آمده و تجزیه و تحلیل آماری آن آب دو
رودخانه از نظر  ،PHیون نیترات و فسفات دارای کیفیت خوبی جهت
آبزیان و پرورش ماهی بوده همچنین مقدار نمکهای معدنی محلول
در آب رودخانهها در حد قابل قبولی برای رشد ماهیان میباشد .ولی
بعضی از یونها ( )MPCبیشتر از حد مجاز برای پرورش ماهی
هستند .بهعلت وجود مواد جامد معلق در دو رودخانه و تقریباً در
تمام مدت مطالعه آب دو رودخانه کدر بوده که ضمن اثر منفی بر
فتوسنتز باعث استرس در جوامع ماهیان میشود مقدار اکسیژن
محلول آب در دو رودخانه جهت اکثر موجودات آبزی نامساعد
ارزیابی میشود .مقدار مواد ارگانیک در تمام ایستگاههای رودخانه
بابلرود و خرون برای پرورش ماهی و آبزیان نامساعد بودند مقدار این
مواد با تخلیه پسابهای مختلف به طرف پاییندست افزایش یافته
و در مصب به حداکثر خود میرسد .براساس شاخص BCWQI
کیفیت آب رودخانه در تمام ایستگاهها از نظر پرورش ماهی و آبزیان
ضعیف (جدول  )4و در تمام ایستگاهها براساس همین شاخص آب
رودخانهها از نظر آبیاری در کشاورزی متوسط ارزیابی گردید (جدول
.)4
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جدول  :3میانگین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در ایستگاههای مورد مطالعه
ایستگاهها

پارامتر
فسفات (میلیگرم در لیتر)
نیترات (میلیگرم در لیتر)
جامدات کل (میلیگرم در لیتر)
کدورت ()NTU
دما (سانتیگراد)
( DOمیلیگرم در لیتر)
( BOD5میلیگرم در لیتر)
( ECسانتیمتر در میکروزیمنس)
pH

کلیفرم

مدفوعی () MPN per100

1

2

3

4

5

6

7

0/0±18/001 a
2/0±05/17 b
305/0±15/35b
112/0±65/12
22/0±73/15 a
9/1±03/13 a
0/0±8/17 b
439/5±22/77a
7/0±96/15
422/0±5/17 c

0/0±12/001 a
1/0±68/18 a
206/0±33/92a
212/0±47/07
16/0±5/06 b
7/1±6/07 b
0/0±3/28 a
492/5±24/16a
7/0±87/11
121/0±66/65a

0/0±36/002 c
1/0±74/12 a
244/0±66/33a
315/0±46/09
20/0±04/13 a
5/2±35/15 c
0/0±9/26 b
515/7±97/34b
7/0±98/10
105/0±0/45 a

0/0±45/001 d
1/0±64/11 a
322/0±66/49b
502/0±89/11
24/0±14/19 a
4/3±18/09 d
0/0±9/19 b
497/4±20/17a
7/0±81/19
202/0±14/89b

0/0±34/002 c
1/0±97/13 a
205/0±99/20a
635/0±66/10
21/0±07/10 a
5/2±98/31 c
0/0±7/12 b
430/4±81/61a
7/0±89/31
251/0±63/83b

0/0±24/001 b
1/0±52/15 a
420/0±28/17c
487/0±33/15
22/0±25/08 a
8/1±5/18 a
1/0±76/11 c
524/3±38/28b
7/0±85/18
186/0±6/49 a

0/0±30/001 b
2/0±17/14 b
397/0±57/61b
528/0±08/07
25/0±01/14 a
7/1±8/08 b
4/0±8/21 d
473/2±52/99a
7/0±91/23
1370/0±0/56d

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد (.)P<0/05

جدول  :4ارزیابی کیفیت آب رودخانه بابلرود و خرون جهت زیست
آبزیان و آبیاری براساس شاخص BCQWI

جهت زیست آبزیان
ایستگاه

مقدار

توصیف

جهت آبیاری
ایستگاه

مقدار

توصیف

بابلرود
1

70

ضعیف

1

58

متوسط

2

63

ضعیف

2

57

متوسط

3

76

ضعیف

3

53

متوسط

4

78

ضعیف

4

51

متوسط

5

79

ضعیف

5

52

متوسط

خرون
6

78

ضعیف

6

52

متوسط

7

65

ضعیف

7

52

متوسط

فلزات سنگین اندازهگیری شده در تمام ایستگاهها از حد مجاز
تجاوز کردهاند که سالمت آبزیان و ماهی تحت تأثیر آن بوده و بسبار
مخاطرآمیز میباشد (جدول .)5
جدول  :5مقادیر نسبی دفعاتی که فلزات سنگین در ایستگاهها
منتخب از حد معمول تجاوره کردهاند
فلز
سرب
روی
آهن
منگنز
کرومم
نیکل

رودخانه بابلرود
 310-40برابر
 1/3-30برابر
 1/02-55/7برابر
 2-6/3برابر
 2/5 -40برابر
 1/2 -27/6برابر

رودخانه خرون
 210-5برابر
 1/7-29/3برابر
 1/65-43/6برابر
 2-4/6برابر
 2/5-160برابر
 1/2 -32برابر

شکل  :2نمودار روند تغییرات شاخص  BCQWIدر ایستگاههای مورد بررسی

بحث
با توجه به شرایط کیفی آب رودخانههای بابلرود و خرون
براساس اطالعات اندازهگیری شده و براساس نتایج بهدست آمده،
بهنظر میرسد که رودخانههای بابلرود و خرون در معرض آلودگیهای
مسیر خود قرار گرفتهاند که میتوان اینگونه تحلیل کرد :کمترین
میزان فسفات در ایستگاه  4و بیشترین میزان آن در ایستگاه  2بود.
دلیل افزایش یون فسفات در بیشتر ایستگاهها ،استفاده از کودهای
شیمیایی و تخلیه فاضالب بهداخل رودخانه میباشد .فرزادکیا و
همکاران ( )1394نیز در تحقیقی بر روی پهنهبندی کیفی آب
رودخانه بابلرود به نتایج مشابهای دست یافتند .همچنین ززولی و
علمقلیلو ( )1391در بررسی کیفیت آب شهر خوی و منابع آب شهر
کهگیلویه ،دفع فاضالب شهری و استفاده غیراصولی از کودهای
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بهمنش

ارزیابی کیفیت آب رودخانههای بابلرود و خرون جهت زیست آبزیان و پرورش ماهی....

شیمیایی را عمدهترین منابع افزابشدهنده یون نیترات در آب ذکر
کردند (ززولی و همکاران .)1392 ،در تمامی نقاط نمونه برداری از
رودخانه pH ،آب خنثی و کمی قلیایی و بین  7/81±0/19تا
 7/98±0/10بوده است .در این مطالعه نیز نوسانات  pHبسیار کم بود
و در حد قابلقبول جهت آبزیپروری میباشد ،ولی اغلب در کشورهای
مختلف مقدار  pHبین  6/5-9مورد قبول برای فعالیتهای آبزیپروری
بوده است ( .)2000 ، Stickneyبا توجه به استاندارد  pHکه برای آب
شرب کمتر از  9و برای آبیاری  6/5-8/4در نظر گرفته شده،
محدوده  pHآب رودخانهها در تحقیق اخیر نشان میدهد که با
استانداردهای  pHآب آشامیدنی ،آبیاری ،صنعتی و تفریحی متناسب
میباشد (رمضانی و همکاران .)1391 ،بیشترین میزان غلظت اکسیژن
محلول مربوط به ایستگاه  1میباشد و کمترین میزان آن مربوط به
ایستگاههای  3و  5است که علت آن میتواند ورود آلودگیها در مسیر
رودخانههای مورد مطالعه باشد که با نتایج صمدی و همکاران
( )1388بر روی رودخانه دره مرادبیک همدان و محسنیبندپی و
همکاران ( )1392بر روی رودخانه گلگل ایالم و میرزایی و همکاران
( )1392بر روی رودخانههای مازندران و فرزادکیا و همکاران ()1394
بر روی رودخانه بابلرود مشابه میباشد .بیشترین میزان

BOD5

در

ایستگاه ( 7معادل  4/8±0/21میلیگرم در لیتر) بود که دلیل افزایش
آن ممکن است ورود مواد آلی به رودخانه باشد که با نتایج مطالعات
فرزادکیا و همکاران ( )1394بر رودخانه بابلرود و رحمانی بر روی
سیمینه رود مطابقت داشت .میزان کلیفرم مدفوعی در ایستگاه ،7
بیشترین مقدار را داشت ( )p>0/05که حاکی از عبور رودخانه از
مراکز جمعیتی و ورود فاضالب به رودخانه است که با نتایج نوربخش
و همکاران ( )1387و باقری و همکاران ( )1392بر روی رودخانههای
مازندران مشابه بود.
نتایج بررسیها نشان داد که براساس شاخص  ،BCWQIکیفیت
آب رودخانه در تمام ایستگاهها از نظر پرورش ماهی و آبزیان ضعیف
و در تمام ایستگاهها براساس همین شاخص آب رودخانهها از نظر
آبیاری در کشاورزی متوسط ارزیابی گردید (جدول .)4
بهنظر میرسد کیفیت پایین ایستگاهها از نظر فیزیکوشیمیایی،
متأثر از کاربریهای انسانساخت هستند که منجر به افت کیفیت آب
رودخانهها شده است .دراغلب مطالعات ذکر شده ،کاربریهای مسکونی،
فعالیتهای کشاورزی ،پسابها و فاضالب حاصل از آنها ،برداشت آب
و شن و ماسه از رودخانه را عامل افت کیفیت دانستهاند (اسحقی
تیموری و همکاران )1392 ،که در مطالعه حاضر نیز ایستگاههای با
کیفیت بد در معرض این کاربریها قراردارند .عالوه بر کاربری اراضی،
عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارند که قادر به تغییر کیفیت آبهای
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سطحی هستند که از این قبیل ،میتوان به شرایط آب و هوایی،
نزوالت جوی ،تراکم جمعیت ،تراکم دام ،سنگشناسی و خاکشناسی
حوزه اشاره نمود (میرزایی و همکاران.)1392 ،
بهنظر میرسد تداوم وضع فعلی که باعث ایجاد مخاطرات جدی
شده به همراه کاهش بارندگی در سالهای اخیر میتواند حیات آبزیان
این رودخانه را دچار خطر جدی نموده و نسبت گونهها را تغییر داده
بهبود اوضاع فعلی در جهت حفظ دخایر بسیار ضروری و نیازمند
همکاری عمومی کلیه دستگاهها و سازمانهای ذیربط میباشد .شرایط
موجود ادامه حیات بعضی از گونههای بومی را با شکل مواجه سازد
هم چنین رودخانه بابلرود یکی از مسیرهای اصلی هدف مهاجرت
ماهیان اقتصادی دریای خزر میباشد که جهت تخمریزی و تولیدمثل
آن را انتخاب نموده در سالهای اخیر انواع آلودگیهای تحمیل شده
به رودخانههای حوزه جنوبی دریای خزر در کناره موانع فیزیکی
موجود و صید غیرمجاز دست به دست هم داده و این ذخایر را دچار
کاهش جدی نموده است که این موضوع وضع اقتصادی و اجتماعی
را نیز تحت شعاع خود قرار داده است .بهنظر میرسد هرچه سریعتر
با کنترل منابع آلودگی این حوزه و جلوگیری از دخل و تصرفهای
انسانی و تغییر شیوههای رایج کشاورزی و روشهای آبیاری بایستی
به کمک آبزیان این رودخانه شتافت .امید است با بهکارگیری
مجموعهای از عوامل الزم بهصورت فوری در جهت حفظ اکوسیستم
اقدام گردد.
بنابراین ،با توجه به نتایج بهدست آمده توصیه میشود از نتایج
بهدست آمده جهت بهبود پایش رودخانههای استان مازندران استفاده
گردد و بهجای برداشت پارامترها با اطالعات مشابه ،از سایر پارامترهای
کیفیت آب مانند پارامترهای بیولوژیکی کیفیت آب که قادرند ابعاد
کیفی دیگری را به نمایش بگذارند ،استفاده گردد .عالوه براین ،مطالعه
حاضر نمایشدهنده ایستگاهها با وضعیت نسبی بدتر بوده است که
نیاز به اقدامات مدیریتی جهت بهبود کیفیت آب رودخانهها در این
نواحی است .بهطورکلى منابع آالینده باعث کاهش کیفیت آب
رودخانه در ایستگاههاى مختلف شده که اتخاذ راهکارهاى مناسب
جلوگیرى از ورود آالیندهها ازجمله ،مکانیابى مناسب محل دفن
زبالهها و تخصیص اعتبارات الزم در این زمینه بهمنظور ساماندهى
زبالههاى تولیدى و فضوالت دامى ،استفاده از سیستمهاى تصفیهاى
کوچک مانند سپتیک تانک جهت تصفیه فاضالبهاى تولیدى،
حفاظت خاک و آبخیزدارى و بهکاربردن روشهاى اصولى در آبیارى
اراضى کشاورزى ،استفاده از اهرمهاى قانونى و مشوقها و مشارکت
مردمى به بهبود کیفیت آب آن کمک خواهد کرد.
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