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  چكيده

 43˝و  52◦ 22´ 49˝ ييايجغرافو عرض طول كه داراي منگل  يسد مخزن مطالعه آالينده هاي زيست محيطي

) و 1389و بهار  13 88فلز سنگين در سه فصل (پاييز و زمستان  7و  تركيب ارگانوكلره 16 ، براي  36◦ 15´

ايستگاه آبهاي زير زميني و  12) در 1389ان ، بهار و تابست 1388پارامتر شوينده طي چهار فصل (پاييز و زمستان 

  ها (نزديك   مصب سرخرود تا ايستگاه رودخانه الر) صورت پذيرفت.سطحي رودخانه هراز و سرشاخه

ميكروگرم  85/2و  51/1 غلظت تركيبات آلدرين و اندرين در بين ساير سموم اندازه گيري شده داراي حداكثر

بيشترين مقدار درصد  گرديد.تعيين ميكروگرم برليتر  71/0 ± 07/1و  66/0 ± 59/0ميانگين به ترتيب با  برليتر 

براي تركيبات بترتيب   25و  25،  42حد سموم ارگانوكلره در فصول پاييز، زمستان و بهار به ترتيب در

endosulfan sulfate  ،DDD   وβ-BHC    تان و غلظت سم ارگانوكلره در فصول پاييز، زمس حداكثر گرديد.تعيين

و   endosulfan sulfate  ،γ-BHCميكروگرم برليتر براي تركيبات   14/0و  34/0، 85/2حد بهار به ترتيب در

heptachlor, endrin aldehyde,  .مشاهده گرديد  

در فصل  ميليگرم برليتر 22/8و  12/1غلظت روي و آهن به ترتيب در حد  سنگين، حداكثرفلزات عناصر در بين 

گرديد. ميانگين و انحراف معيار روي و آهن تعيين  در فصل بهار ميكروگرم برليتر 2/17يوه در حد و نيز ج بهار

ميكروگرم برليتر   65/4 ± 38/6ميليگرم برليتر  و نيز عنصر جيوه درحد  21/1 ± 00/2و  23/0 ± 01/1به ترتيب 

براي   72و   83، 66و بهار به ترتيب گرديد. بيشترين مقدار درصد عناصر سنگين در فصول پاييز، زمستان تعيين 

مقدار غلظتي عناصر سنگين در فصول پاييز، زمستان و بهار به  حداكثرفلزات نيكل، روي و آهن مشاهده گرديد. 

ميليگرم برليتر براي فلز آهن به ترتيب در ايستگاههاي سرخرود، سرخرود و پل   22/8و  3/3، 48/1حد ترتيب در

  چالو مشاهده گرديد.

گرم  ميكرو  971 تا 141از كمترين تا بيشترين مقدار آن درحد  ها ميان حداكثرها، نوسانات و غلظت شويندهدر 

 ± 16/52حد  در فصل تابستان  برليتر متغير بوده است. باالترين ميانگين و خطاي استاندارد شوينده ها به ترتيب در

ها در فصول پاييز، زمستان، بهار و تابستان به  شويندهميكروگرم برليتر گزارش گرديد. مفدار درصد  62/418

  درصد از ايستگاههاي نمونه برداري مشاهده گرديد. 100و  100،  76،  76ترتيب 

  سموم ارگانوكلره، فلزات سنگين، شوينده ها، فصول، رودخانه هراز و نوسانات غلظت واژه هاي كليدي:
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   مقدمه -1

 5670(  بلندترين نقطه ارتفاعي ايران يعنـي قلـه دماونـد   . برز سرچشمه مي گيردرودخانه هراز از رشته كوههاي ال

آب اين رودخانه عمدتا از ذوب بـرف ارتفاعـات آن تـامين     .متر ) در داخل حوضه آبريز اين رودخانه قرار دارد

بـاال  رودخانه هراز در قسمت كم عرض نسبت بـه   .مي شود. كمترين عرض در انتهاي دشت و نزديك دريا است

و قلوه سـنگ تشـكيل    درشت  دانه از مواداتي دست خود عميق تر مي باشد. جنس بستر رودخانه در منطقه مطالع

رودخانه هراز سيالبهاي بزرگ حوضه آبريز خود را بـه دريـا تخليـه مـي كنـد. رودخانـه هـراز داراي         شده است.

ترل سـيالبهاي ايـن حـوزه كمـك زيـادي      رژيمي يكنواخت مي باشد. احداث سد الر بر روي رودخانه الر به كن

همواره پس از هر برداشـت بسـيار    افزايش مواد معلق ).1380و  1364كرده است ( شركت سهامي آب منطقه اي 

مواد و ذرات ريـز درون آب  از كيلوگرم  200در ازاي هرتن برداشت حدود داد، چشمگير است. محاسبات نشان 

در اروپـا  ه انجـام شـده   مطالعشود.  ميرودخانه هراز محاسبه براي روز  تن در 4حدود  مي شود كه اين ميزان رها

در صـد   75 حـدود  مـواد معلـق    شـدن  رهـا و با  تر از محل برداشت شن و ماسه كيلومتر پائين 10تا نشان ميدهد، 

  ) . 1374كاهش تراكم موجودات آبزي رخ داده است ( كيابي 

مـيالدي   1997. جمعيت دنيا در سال استوز در حال افزايش ميزان جمعيت هر ر براساس آمار سرشماري جهاني

ميليـارد   04/8ميالدي بـه حـدود    2025نفر بوده است. براساس تخمين، جمعيت جهان در سال ميليارد   8/5حدود

سريع تسال آينده،  50 در هاي كشاورزي و نياز روز افزون غذا با رشد جمعيت، محدويت زمين. نفر خواهد رسيد

نيل به دستيابي راندمان باال نياز به افزايش مصرف لذا گردد.  توليدات كشاورزي به شدت احساس مي راندماندر 

گسـترش  بـا    .(Yu, 2008)گـردد   سموم در واحد سطح را در پي خواهد داشت كه امري ضـروري محسـوب مـي   

سـبب  مـال  و عكشـت و توليـدات كشـاورزي خـارج      از گردونههاي زيادتري  زمين ،شهرك مسكوني و صنعتي

مرحله برداشت محصول چند  كشت مجدد ودر  مداوم فشار باگردد. از سوي ديگر،  ميسطح زير كشت كاهش 

دهي  گيري بيشتر از خاك، نرخ كود بهرهبا شته، لذا گردد كه خاك ازحاصلخيزي تهي گ در يكسال سبب ميي ا

  .گردد  مي تكرار هلاو سموم افزايش يافته و اين روند در چرخه توليد هر س

  

  سموم ارگانوكلره -1-1

هـا، حشـره    تركيب شيميايي با تاييد سازمان حفاظت محيط زيست امريكا شـامل علـف كـش    900امروزه حدود 

درصد از تركيبات فـوق   23و  4، 20، 25،  28ها هستند كه بترتيب  ها، موش كش ها، قارچ و حلزون كش كش

 2002تـا   1999هـاي   در بـين سـال   .(Ware and Whitacre, 2004)گيرنـد   مورد استفاده قرار مي ،دهند را شكل مي

حفاظت محيط زيست امريكا ثبت گرديد كه بيش از نصف آنها جزء تركيبات آژانس  تركيب فعال در 75حدود 

حال با  .(Ware and Whitacre, 2004)متعارف شيميايي و اكثر مابقي آنها به تركيبات ريسك پذير تقليل يافته است 

 شدن غالت و حبوبات آغشتهاز آنها سبب ي ، بخش قابل مالحظه اها سموم و حاصلخيز كنندهازوسيع از  استفاده
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هـاي زمـين، آبهـاي زيـر زمينـي و       ها گشته و با تداوم اين امـر، اليـه   كش ها و علف كش ها، حشره كش به قارچ

از  ،هـاي مـداوم   راثر بارنـدگي با شستشوي خاك ب. دنگرد ميسطحي به ميليونها تن مواد سمي و شيميايي آلوده 

ه نمودن آلودسبب  كه مي شود، سرازير ها به رودخانه نشتاب و پسابدر خاك مزارع به همراه سموم باقي مانده 

در ماكروآلگها، ساقه ، دادتحقيقات در تاالب ونيز ايتاليا نشان بعنوان مثال، . گردد مي آبهاي سطحي و زير زميني

، ليندين،  DDDو  DDE, DDAو مشتقات آن از قبيل  DDT، (PCBs)كلروبي فينيل ها  تركيبات پلي و برگ جلبكها

بـه   PCBs، بنـزن هگزاكلرايـد و    DDT’sمجمـوع  غلظـت  ، ي فوقها بنزن هگزاكلرايد وجود داشته است. در نمونه

 . (Babu Rajendran et al., 1992; Sfrios et al., 1993)  گزارش گرديدنانوگرم بر گرم  13و  0.6، 10.6 ترتيب

ايزومر گامـاي  و نيز   α ,β ,δآناست كه ايزومرهاي متفاوت  C6 H6Cl6بصورت  BHCسم كلره  فرمول شيميايي  

 غلظـت . محسوب مي گردد   و انسان  ، سم فوق عامل سرطانزائي براي موشدادنشان  تحقيقات. آن ليندين است

 در حـد   ) (LC50 درصـد  50مـرگ و ميـر   بـا ساعت  96ل گونه از ماهيان آب شيرين در طو 5براي اين سم  و دوز

 C14H8Cl4بصـورت    DDEسـم كلـره   فرمـول شـيميايي    ).Tomlin, 2000( بوده استميليگرم در ليتر   05/0تا  2/0

  DDTدر مقايسـه بـا    DDE سـميت  درجه و نيز مشتق  DDTاز  – CCl3كه با از دست دادن يك كلر از گروه است 

درصـد   80ه دريـا و حـدود   نـ گيرد. اكثر هيـدروكربن كلري  لف كش مورد استفاده قرار نميبوده و بعنوان ع كمتر

بـا   DDE شوند و بـه احتمـال قـوي تمـامي      تشكيل مي DDT هاي دريايي از  هيدروكربورهاي موجود در ارگانيزم

ت سـموم  نيمـه عمـر تقريبـي برخـي از تركيبـا     ، در جمع بندي كلـي  ).Clark, 1992گردد ( مشتق مي DDTشكستن 

گردد كـه مضـار آنهـا متوجـه      و مصرف بيش از حد آنها سبب مي )(UBA, 1993سال  150الي  3ارگانوكلره بين 

مطالعـاتي در   تاكنون در شمال كشـور  هاي العالج مبتال نمايد.  ها گشته و هر روز مردم زياي را به بيماري انسان

چالوس ، شيرود، چشمه كيله تنكابن و رود خانه ابلرود، رودخانه هاي ب زمينه باقي مانده سموم ارگانوكلره در آب

شـركت    ،1375اللـوئي و همكـاران   ، 1386، 1384 نجف پور و همكاران، رودخانه تجن صورت پذيرفته است (

نظيـر د.د.ت، د.د.ائـي،    ارگانوكلرهمقدار درصد سموم كه  نشان دادتحقيقات  .)1377مهندسين مشاور خزر آب، 

 رودخانـه  آلفا و بتا بنزن هگزا كلرايد و ليندين در چهار فصل نمونه برداري در شـش ايسـتگاه   كلتان، ايزومر هاي

  لينـدين   سـم  ).1380(نجف پور و همكاران،  بوددرصد از كل نمونه ها  50و  75، 38، 75، 46، 58بترتيب  بابلرود

  درجـه  180نور، هـوا، دمـا تـا      به  نسبت  عادهال  بطور فوق  ماده  . اين است  سمي  حشرات  به  نسبت  د.د.ت  همانند سم

  گـرم  ميلـي  12 و c 25° دمـاي دردرليتر   گرم ميلي 3/7  در آب   ليندين  . حالليت است  گراد و اسيدها مقاوم  سانتي

 ال درپيدا مي كند. بعنـوان مثـ    تجمع  غذائي  زنجيره  معموالً در آخرين  سم  . اين است يرمتغ   c35°   دمايدر درليتر 

 50  ميزان  به 1978  و در سال  بركيلوگرم  ميكروگرم 300بمقدار  1977كاد در سال   ماهي كبد در  آنتجمع  مقدار

ايزومرگامـا    آن  تـرين  باشـد و فـراوان   ايزومر مي  چندين  داراي  سم  . اين است گزارش شده  بركيلوگرم  ميكروگرم

و بخاطر بو و طعـم    ها بوده كش  حشره  از قدرتمندترين  ليندين  ركيبت گردد. مي  را شامل  درصد آن 99  كه  است

 غلظـت  حـداكثر نشـان داد،   مطالعـات  .)Tomlin, 2000( اسـت   محدودگرديده  زياد از آن  استفاده  ،گياهي  نامطبوع
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نـه شـيرود   در رودخا  DDTو   Kelthan  β-BHC, α-BHC, Lindane, DDE, , Aldrine, Dieldrineكلره سـموم ارگـانو  

بـر    ميكروگـرم  6/7و  25/11،  4/13،  5/19،  1/20،  6/23،   6/26،  7/29درحـد   به ترتيب داراي دامنه تغييراتي

  .  )1386 و همكاران، ( نجف پوراست درطول يكسال بوده  ليتر

  

  عناصر فلز سنگين-2-1

ودخانه را آلوده مي نمايند. اين ر  محيط زيست  ها و پسماندهاي حاوي فلزات سنگين تخليه فاضالب ها، پساب

فلزات سنگين در تجمع ها ممكن است در ستون آب پخش و رسوبات بستر رودخانه ته نشست نمايد.  آلودگي

 ,.Choi et al نمايند مي اين فرآيندها نقش بالقوه اي در آلوده كردن ستون منابع آبي و ارگانيسم هاطي رسوبات 

  ).1389 واردي و همكاران،،  (2008

ها در  افزايش فاضالبموجب مصرف روز افزون آن ، در طبيعتموجود با توجه به ثابت بودن ميزان آب     

 يها آلودگي آب ايد.افز مي بر ميزان آبهاي آلوده جهان از كميت آبهاي سالم كاسته و گرديده و محيط زيست

هم مي سازد. آلودگي آبها، منابع موجودات فرا را انتقال و اشاعه عوامل بيماريزاسبب جاري به ويژه رودخانه ها 

 موجبات مرگ و باكتريولوژيكي شيميايي، آلي و وزنده آبزي در آبهاي داخلي را بواسطه عوامل مختلف فيزيك

 .نمايندغذايي آسيب جدي وارد مي  زنجيرهبه  مير، كاهش جمعيت و در نهايت نابودي آنها را فراهم ساخته و

سالم و عاري از آلودگي از جمله عوامل مهم در ابعاد مختلف توسعه  ،پر آب وجود رودخانه هاي متعدد و

حركت مستمر و جريان دائمي رودخانه ها موجب مي  اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي محسوب مي گردند.

و  ميكرو، آبزيانآب، آلودگي  وكه در اثر افزايش كدورت محلول  اكسيژن مصرفي گردد تا ميزان

قدرت خود پااليي نمايد.  جبرانرا نمو آنها از بين مي رود  يا رشد و و جانوري و  اي گياهيه مزماكروارگاني

مسئله خودپااليي طبيعي در مي باشد. رودخانه ها نيز در مقابله با آلودگي هاي مختلف از حد معيني برخوردار 

كه اكسيژن مي گيرند پديده كه آبهاي جريان دار در محل آلوده شده و بعد از طي مسافتي گرديد آبها باعث 

هاي زيستي باعث ايجاد پااليش اين آبها مي گردد تا جايي كه مي گويند در شهر لندن از يك ليوان آب شيرين 

بار در مصارف مختلف انساني و كشاورزي استفاده مي شود و يا در شهر بوداپست كه آب شرب آن از  7حدودا 

رودخانه به شهر بزرگ بوداپست كليه فاضالبهاي تصفيه شده  رودخانه دانوب تامين مي شود قبل از ورود

شهرهاي كوچك و بزرگ در مسير قبلي وارد آن مي شود ولي آب رودخانه كيفيت مطلوب خود را جهت 

متر مكعب آب  60تا  40شده مي تواند نهر متر مكعب فاضالب تصفيه  ).Maitland, 1990(مصرف حفظ مي نمايد 

يك از مصارف انساني قابل  هيچ، براي اين آبهامحلول  اكسيژندر صورت عدم تامين و  آلوده نمايد راشرب 

در ولي سازد مي را برطرف  مواد جامد معلق و كدورت آب افزايش دبي رودخانه ها تاحدي. استفاده نمي باشند

با آن رابطه نموده و  دافزايش قدرت خود پااليي رودخانه ها جهت تجزيه آالينده هاي مختلف نقش مثبت ايفا

مي شوند آب هاي سطحي فاضالب و يا مواد زائد جامد از طريق منابع مختلف وارد . )1374(اياز ،  مستقيم دارد
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 و به موازات آن خنثي سازي عوامل آلوده كننده اين ضايعات از طريق اعمال مديريت صحيح در دفع پسماندها و

نها به منابع آب از جمله اقداماتي است كه بايد در مواد زايد جامد خانگي وصنعتي و جلوگيري از ورود آ

رودخانه هراز يكي از پرآبترين  اولويت برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور قرار گيرد.

حجم  رودخانه هاي مهم حوضه آبريز درياي خزر است. ساالنه هزارتن گوشت ماهي قزل آال توليد مي كنند.

و فيزيكو شيميايي مشخصات و محيط آبي خودپااليي  رقيق سازي و ظرفيت  شده، فاضالبهاي توليد

روي محيط آبي با ناحيه اي آن براثرات  باالدست آب رودخانه از محل تخليه بستگي داشته وولوژيكي يباكتر

رد ارتباط در مونشان داد، شرق كانادا  ي دراتتحقيق .) (Rui et al., 1997 مقياس فاصله بسيار زياد بررسي مي شود

فسفات ، آمونيم ، سيليكات ، اكسيژن محلول، آهن و منگنز و پيش بيني هاي ذخيره و غني فاكتور هاي بين 

سازي آبهاي ورودي رابطه معني داري با غني سازي آبها دارند اما براي فلزات كادميم و روي اين ارتباط ديده 

لزات سنگين . ) (Strain & Yeats, 1999ه است نشد ئد آلي س موادبرعك ف آلوده كننده هاي  ،زا

اكتري ب ن پايدارند كه معموال توسط  بسيار ها تجزيه  تفاق  ا كند و بطئي است شده و در صورت 

ه محيط زيست آبي محسوب  كه مي ب ر  پايدا يهاي  افزودن عنوان  ب را  ها  آن ,Clark)نمود توان   

1992) ختلفي مانند كاهش رشد، تغيير رفتار، فلزات سنگين به عنوان يكي از آالينده هاي محيطي اثرات م.  

عمده ترين مسير دفع فلزات  .) ( Mance, 1990تغييرات ژنتيكي و نيز مرگ و مير در آبزيان را به همراه دارد 

سنگين در ماهيان از طريق مدفوع است . محاسبه ميزان ورود فلزات به محيط آبي از طريق مدفوع ماهيان با 

وجود در غذاي مصرف شده ، كارآيي تبديل غذا و ميزان جذب فلز امكان پذير دانستن تراكم مواد معدني م

 بويژه سولفات مس با وجودي كه مس براي ماهي بسيار سمي است از تركيبات آن). 1382است (نيكوئيان، 

درپرورش ماهي و شيالت به عنوان جلبك كش و براي پيشگيري و درمان برخي از بيماريهاي ماهي استفاده مي 

بسته به خصوصيات فيزيكو آن تاثيري قوي و قابل قبول مس در آب براي نگهداري ماهي  يغلظتنوسانات د. شو

. )1380غفاري و شريف پور، ( است متغير بوده ميليگرم بر ليتر 01/0تا   001/0شيميايي آب و گونه ماهي از 

كادميم موجود در  .ديده مي شود هاي بسيار كمتر و معموال همراه با روي كادميم در آبهاي سطحي با غلظت

آبهاي سطحي مي تواند محلول يا غير محلول باشد. شكلهاي محلول كه مي توانند براي ماهي مسموميت زا باشند 

شامل يونهاي ساده و تركيبات يوني آلي و معدني هستند. غلظت حاد كشنده كادميم براي گونه هاي مختلف 

 ت. سميت كادميم با افزايش مقادير كلسيم و منيزيم آب كاهش مي يابدميلي گرم بر ليتر اس 20تا  2ماهي از 

   ).1382(نيكوئيان، 

  

  شوينده ها  -3-1

در اياالت متحده آمريكـا سـاخته شـد. كشـف      1946در آلمان و در سال  1916اولين شوينده مصنوعي در سال   

غيـر صـابوني بـود كـه بـرخالف صـابون بـا        كننـده   شوينده ها در واقع به منظور پاسخگويي به نياز به عوامل پاك
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سـايت  وب و  1364دهنـد (دبيـري اصـفهاني،     شـوند و تركيبـات نـامحلول نمـي     نمكهاي معدني آب تركيب نمي

www.cleaning101.com( آلكيـل بنـزن سـولفونات    مربـوط بـه    بيشترين شوينده ايي كه گزارش شد 1960. در سال

تجزيه بيولوژيكي مشـكالت تصـفيه فاضـالب را افـزايش داد ولـي از      بود كه به دليل مقاومت به  )ABS( اي شاخه

به بعد مصرف آن در برخي كشورها متوقف شد و به جـاي آن از اسـيدهاي كربوكسـيليك و آلكيـل      1967سال 

 ,Scott & Jonesكه در برابر تجزيه بيولوژيكي مقاومت چنداني ندارد اسـتفاده شـد (   )LAS( بنزن سولفونات خطي

هايي نسبتاً بزرگ با ساختاري تقريباً مشابه و دو قطبي هسـتند.   از نظر ساختمان شيميايي مولكولنده ها شوي). 2002

هر مولكول منفرد متشكل از يك قسمت آبدوست (هيدروفيل) قطبي و يك قسـمت آبگريـز (هيـدروفوب) غيـر     

تواننـد مـواد    مـي  شـوينده هـا  يل قطبي و ليپوفيل است؛ بار الكتريكي اين دو قسمت نيز متفاوت است و به همين دل

و وب  1375ايماندل، باشند ( ن دو قسمت نيز متفاوت ميقطبي و غيرقطبي را جذب كنند. مواد اوليه براي توليد اي

آبي به يونهاي منفي كه در  در محيط هاي در اثر يونيزاسيون آنيونيهاي  هشويند. )www.cleaning101.comسايت 

مصرف  لكيلي و يك يون مثبت كه اغلب سديم است تفكيك مي شوند. بيشترينايل يك زنجير كربني طو Rآن 

در اثر يونيزاسيون بـه يونهـاي مثبـت گـروه      كاتيونياست. شوينده هاي عمومي جايگاه منازل و شوينده يوني در 

 شود و داراي قدرت زياد باكتري كشي هاي منفي جاذب آب تبديل مي آمونيومي كه دافع آب است و گروه يون

. شود اي كه دافع آب است حاصل مي ريشه از تركيب چند شاخه اتيلن بر روي يك خنثيشوينده هاي . باشند مي

جلـوگيري  عامـل   كـه  تجمـع كـف بـر روي آبهـاي سـطحي     شـامل  هـا بـرمحيط زيسـت     آثار سوء حياتي شوينده

نـد موجـودات آبـي و    اثرات سـمي بـر موجـودات زنـده مان    ، توليد بو و طعم نامطبوع در آب، گيري آب اكسيژن

زا و مسـاعد   بيمـاري  يهـا ميكروب جذب  ،حذف و كاهش مواد معلق آب، تخريب و انهدام اكوسيستم، گياهان

وقـوع  ، نشـيني و صـاف كـردن آب     در امر انعقـاد و تـه  مراحمت ، نمودن شرايط محيطي در جهت شيوع بيماريها

قادرند حالـت و كيفيـت پـروتئين را تغييـر دهنـد و       ها شوينده مي باشند. مصرف فسفاتهايوتروفيكاسيون با  پديده

هـا در   ها را مختل سازند و موجب كندي اعمال حياتي آنها گردند، اين امر ناشي از اثر شـوينده  متابولسيم باكتري

هـا    بهـره نيسـتند زيـرا شـوينده     ها بـي  ماهيان و آبزيان نيز از آثار سوء شوينده باشد. كاهش كشش سطحي آب مي

صـنايع غـذايي،   در  شـوينده هـا    .);Rand, 1995  و 1375دبيري، (شوند گيري آب مي ميزان اكسيژن باعث كاهش

. ... داراي كاربرد وسيع مي باشندچوب، صنعت پالستيك ، رنگها و جال ها و، دارويي، سموم كشاورزي، نساجي

. )1378 ،( تيزكار نيوني) استاز نوع الكيل بنزن سولفاتهاي خطي (آ درصد شوينده ها 90در كشور ايران بيش از 

در ماهي مي تواند تحت تاثير برخي از عوامل زيستي و بـويژه غيـر زيسـتي قـرار گيـرد. برخـي       شوينده ها سميت 

در هنگام رشد و نمو جنيني و الروي بيشتر از مراحل جـواني و بلـوغ اسـت.    شوينده ها اوقات حساسيت ماهي به 

ناتهاي خطـي  ات و ساختمان مولكولي نشـان داده انـد كـه سـميت ( سـولف     نتايج تحقيقات در مورد رابطه بين سمي

غفـاري و شـريف پـور،    ( آلكيل بنزن ) در ماهي با افزايش طول زنجيره مولكولي به نحو نماياني بيشـتر مـي شـود   

گرم برليتر اسـت مگـر در نـواحي مثـل     كرومي  100كمتر از شوينده هاهاي آبي معموال غلظت  . در سيستم)1380
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رودخانه ها و نقاط ديگري كه داراي منبع آلودگي هستند. شوينده ها مـي تواننـد توسـط باكتريهـا تجزيـه      مصب 

 زيـاد  زيـرا غلظـت   نمايندايفا بخوبي نقش خود را نتوانند  ممكن است ، شوينده هاهاي زياد در غلظت وليشوند 

تحقيقـات نشـان داد، مقـدار    . Dakag & Kikodemusu, 1981) باكتري مـي گـردد (   خوب كرد شوينده ها مانع عمل

ميليگـرم در   23/5تـا   23/1خانه شهرك قدس تهـران در محـدوده      ورودي شوينده ها در فاضالب خام به تصفيه

ميليگرم در ليتر به دست آمد. راندمان حـذف شـوينده هـا در     263/0تا  093/0ليتر و در پساب تصفيه خروجي به 

  .)1383محوي و همكاران، % بود (93حدود شهرك قدس خانه  تصفيه

آبهـاي زيـر    ايسـتگاه  12نمونه هـاي آب از  ن در يوكلره، هفت عنصر از فلزات سنگانارگ سموماز در اين مطالعه،

نمونـه بـرداري    ايسـتگاه  13بـراي پـارامتر شـوينده در    و هاي آن زميني و آبهاي سطحي رودخانه هراز و سرشاخه

آهكـي   چشـمه  ،چـاه هلـوم سـر    ،چـاه كلـوده   آبهاي زيرزميني شامل . ايستگاههاي نمونه برداريانجام شده است

و نيز ايستگاههاي آبهاي سطحي در رودخانـه هـراز    الريجانو چشمه معدني  آب اسك، چشمه معدني منگلسد

مي باشد. ايستگاه شـهرك   الرو   السم، تهران 115كيلومتر  ،رودخانه نورود، پل چالو، كرسنگ،سرخرودشامل 

رآورد ميـزان آالينـده هـا (سـموم     . در ايـن پـروژه بـ   بـراي شـوينده هـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت       ايثار اختصاصا 

كشاورزي،  فلزات سنگين و شوينده ها) در آبهاي سطحي، زيرزميني بررسي و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني 

  صورت خواهد پذيرفت. 
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  مواد و روش ها -2

  نمونه برداري موقعيت رودخانه هراز و ايستگاههاي -1-2

 36◦ 15´ 43˝ يياو عرض جغرافي 52◦ 22´ 49˝ ييايمنگل در طول جغراف يمحور سد مخزن ييايجغراف تيموقع

هاي عمده آن شاخهرودخانه هراز و سرقرار دارد.  بر روي رودخانه هراز لشهر آمجنوب  يلومتركي 26در فاصله 

الر، نورود و چند رود فصلي و آبراهه هاي كم اهميت تر  چاي، السم،نظير آب چهل بره، سياه پالس، الرم و دلي

نظير آخن سر، نمارستاق و چالو از مهمترين منابع آبهاي سطحي است كه برخي از ايستگاههاي مهم مطالعه 

هاي نمونه برداري در منابع رو انتخاب ايستگاهآالينده هاي زيست محيطي در منابع آبي آن قرار دارند. از اين

ها متمركز گرديده است. عواملي همانند شيب هاي تند و ماليم، طحي، بيشتر بر روي اين رودخانههاي سآب

سرعت جريان آبي، بستر رودخانه، آالينده هاي زيست محيطي، محدوديتهاي فيزيكي محيط و نهايتاً امكان 

مطالعاتي طرح زيست  برداري در منطقه دسترسي به محلهاي نمونه برداري، مالك انتخاب ايستگاههاي نمونه

برداري آب از آبهاي زير زميني و آبهاي سطحي محيطي سد مخزني منگل مد نظر قرار گرفته است. نمونه

 12فلزات سنگين هركدام در  و هاي آن جهت تعيين آالينده هاي سموم ارگانوكلرهرودخانه هراز و سرشاخه

هاي نمونه برداري آبهاي  ايستگاهاسامي ت گرفت.ايستگاه صور 13ايستگاه و نيز براي پارامتر شوينده در 

  در نظر گرفته شده است. 2-2و  1-2جداول مطابق  آبهاي سطحي در رودخانه هراز وزيرزميني 
  

  )1389تا بهار  1388: مشخصات ايستگاههاي نمونه برداري آبهاي زيرزميني و پساب هراز (پاييز  1-2 جدول

  موقعيت و استقرار ايستگاهها شماره ايستگاه  منابع نمونه برداري  

  ايستگاه هيدرومتري سرخرود St.sw1  سرخرود  1

 متر بعد از محل پيشنهادي سد منگل )2000ايستگاه هيدرومتري كرسنگ(  St.sw2  رودخانه هراز  2

  متر قبل از محل پيشنهادي سد منگل) 1200زير پل چالو( St.sw3  رودخانه هراز  3

  متر قبل از الحاق نوررود به رودخانه هراز) 200نور محمدي (  اريمرغد St.sw4  رودخانه نوررود  4

  كيلومتري تهران (قبل از الحاق نوررود به رودخانه هراز) St.sw5 115  رودخانه هراز  5

  متر قبل از الحاق اين شاخه با  هراز  500پس ازمحل سد الر در منطقه پلور، St.sw6  رودخانه الر  6

  متر قبل از الحاق رودخانه السم به رودخانه هراز  700رياچه السم د St.sw7  رودخانه السم  7
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  )1389تا بهار  1388:  مشخصات ايستگاههاي نمونه برداري آبهاي سطحي رودخانه هراز (پاييز 2-2جدول 

  موقعيت و استقرار ايستگاهها شماره ايستگاه  منابع نمونه برداري  

  وستاي كلوده در محدوده دشت هرازچاه ر t.ugw1   چاه -آب زيرزميني   1

  چاه روستاي هلومسر در محدوده دشت هراز St.ugw2  چاه -آب زيرزميني   2

  چشمه آهكي بخش شرقي مخزن سد منگل St.ugw3  چشمه –آب زيرزميني   3

  چشمه معدني اسك  St.ugw4  چشمه –آب زيرزميني   4

  چشمه الريجان  St.ugw5  چشمه –آب زيرزميني   5

  شهرك ايثار، كمربندي آمل، محمودآباد (خروجي هراز) St.ww1  رودخانه هراز -پساب  6
  
  

  

 
  آب (آالينده هاي سموم ارگانوكلره، فلزات سنگين و  ايستگاههاي نمونه برداريموقعيت  : 1- 2شكل 

  رودخانه هراز شوينده ها) 
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سنگين، و شوينده ها در تمامي ايستگاهها به فلزات سموم ارگانوكلره، آالينده هايي همانند  اندازه گيري تعيين و

  شرح زير انجام گرديد:
 

  ارگانوكلره  سموم -2-2

در  و آبهـاي زيرزمينـي   هـراز  آب رودخانـه در نمونـه   ارگـانوكلره  سموماندازه گيري  تعيين ودر اين مطالعه،      

 ,DDE, DDT, DDD, Dieldrin, Aldrine, δ-BHC, Endrin  شــامل 1389بهــار و   1388 و زمســتان پــاييز لوفصــ

Endosulfan Sulfate, Endrin aldehyde, α-BHC, Heptachlor, a-Endosulfan, b-Endosulfan, Heptachlor Epoxide, β-

BHC, γ-BHC (Lindane),   .انجام گرديد   
 

  مكانيزم تهيه، آماده سازي و اندازه گيري نمونه هاي آب  -1-2-2

متري هر ايستگاه  100الي  50از چند نقطه بصورت تركيبي در محدوده نمونه هاي آب  ،در هر ايستگاه

و در جدا جمع آوري كه پس از اختالط كامل مقدار يك ليتر از آن ليتر  10-15ي به حجم تقريب(رودخانه) 

در محل نمونه برداري فيكس ميگردد.  هگزان نرمال) ظرف شيشه اي تيره رنگ قرار داده و با مواد آلي (حالل

نه فيكس شده به آزمايشگاه منتقل و سپس در سه مرحله با افزودن حالل آلي (هگزان نرمال) و با استفاده از نمو

، نمونه با استفاده از مواد مرحلهدر اين عمل جدا سازي فاز آلي و فاز مايع صورت مي پذيرد.  رشيكر و دكانتو

 2استفاده از روتاري اواپوراتور مقدار آن تا  سپس باگرديده و آب زدا، آب اضافي جذب مواد شيميايي شيميائي 

مطابق نمونه  ) Spike (شده و بهمراه نمونه شاهد  ظليغت US-EPA روشاستفاده  با ميگردد. نمونه يظلتغ ترليميلي 

با استفاده از دستگاه گاز سپس  آماده گرديده وافزودن استاندارد ا عمل فيكس و جداسازي آن بفوق 

با  Shimadzu-14 A مدل   GC)ا مورد قرائت قرار مي گيرند. دستگاه گاز گرواتوگراف (گرواتوگراف نمونه ه

درصد استفاده گرديده است.  999/99با خلوص  )N2(آن گاز ازت   make upگاز حامل هليوم و  ، ECDدتكتور 

لي ستون ميكرون، قطر داخ 25/0متر، ضخامت فيلم آن  25ي دستگاه گازكروماتوگراف بطول رپيالكاستون 

   . (EPA, 1995)است غير قطبيCPB1 آن  ميلي متر كه نوع فاز 22/0

  

  فلزات سنگين -3-2

، آهـن ، كـادميم،  شامل سـرب  و آبهاي زيرزميني آب رودخانهدر نمونه هاي فلزات سنگين اندازه گيري  تعيين و

  گرديد. انجام) در سه فصل 1389الي بهار  1388(پاييز فصلي  نيكل و جيوه بصورت، روي، مس

  

  روش اندازه گيري  تهيه نمونه و  -1-3-2

اسـيد نيتريـك غلـيظ     بـا  سـپس  جمـع آوري و يك ليتـري  نمونه هاي آب در هر ايستگاه در ظروف پالستيكي    

گيري آالينده فلزات سنگين در آب براسـاس   روشهاي آماده سازي و اندازه منتقل گرديد. به آزمايشگاه تثبيت و
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 45/0گرديد. نمونه هـاي آب از ممبـران فيلتـر بـا قطـر       انجام  APHA, 2005, MOOPAM .1999) ( روش استاندارد 

نمونه ها را   pHد. ابتدا ينيتريك اسيد جهت انجام استخراج آماده و فيكس گرد cc5/1ميكرومتر عبور و با افزايش

انتقـال داده و   ورا به قيف دكـانت از هر نمونه ر cc100 به حداكثر بازيابي فلزات مورد اندازه گيري رسانده و سپس 

 cc10 ،يـك درصـد افـزوده و در ادامـه دو دقيقـه بعـد         (APDC)آمونيم پيروليـدين دي تيوكارباماتهـا   cc 1 بمقدار

 2نمونـه را بمـدت   و سـپس  تكـان داده  به شـدت  ( متيل ايزو بوتيل كتون)  اضافه و بمدت دو دقيقه   MIBKحالل

( حمام آب) و  ريخته در دماي پايين cc 25 را در بشر نمونه فاز جدا شده آلييز ندقيقه بحالت سكون رها نموده و 

) شستشو، فيلتـر و بـه حجـم مـي رسـانده ميشـود.        1: 1محلول نيتريك اسيد ( cc 10يا هواي آزمايشگاه تبخير و با 

ن نمونـه شـاهد بـراي    نمونـه اي بعنـوا   ،نمونه آماده شده به دستگاه جذب اتمي تزريق مي گردد. در تمام نمونه ها

جـذب اتمـي مجهـز بـه سـه سيسـتم شـعله،        دسـتگاه  با استفاده از را فلزات  تزريق دستگاه آماده سازي مي گردد.

 D2 (Thermo,Electron Corporation AA)( ( تعيـين غلظـت گرديـد    گرافيتي و سيستم بخار با المپ زمينـه دوتـريم  

Serio System Modle : M5 ــرو ــدازه گيــري جيــوه ب ــد ) Cold Vapour(ش بخــارات ســرد اتمــي. ان  انجــام گردي

APHA,2005) (شركت  . در آزمونها از مواد شيميايي خالص ازMERCK   گرديدآلمان خريداري و آناليز. 

   

  شويند ها -4-2

 هاي آبي  هاي خانگي و صنعتي بداخل سيستم كه توسط فاضالبمي باشند يكي از آالينده هاي مهم شوينده ها 

آبهـاي  ايسـتگاه   13شوينده هـا در   ،در اين بررسي. وارد شده و باعث آلودگي مي گردندانه و چاه ها نظير رودخ

انـدازه    LAS  بر حسب ماده موثرشوينده ها غلظت  بصورت فصلي نمونه برداري شد.زير زميني و آبهاي سطحي 

بـه    R صـرفنظر از سـاختمان  و بـا   سـتخراج انمونـه  فاز آبـي  از  فاز آلي ،حالل غير قطبي كلرفرمبا گردد. ميگيري 

تشكيل جفت يون پايـداري بـا قطبيـت كـم مـي         SO3- از طريق گروه   LASهاي رنگي متيلن بلو، كمك كاتيون

   APHA, 2005).( سازد ميجدا را نمايند 

  

  مكانيزم تهيه، آماده سازي و اندازه گيري نمونه هاي آب -1-4-2

تيره با رنگ شيشه اي  به ظرفطرفين ايستگاه بروش تركيبي جمع آوري  آب را از نمونه از ليتر حدود يك تا دو

روش  مقـدار شـوينده هـاي آنيـوني بـا     بصـورت فصـلي جمـع آوري گرديـده اسـت.       آبمنتقل ميگـردد. نمونـه   

بـراي رفـع     APHA, 2005).( تعيـين گرديـد    (MBAS- Methylene Blue Active Substances) متـيلن بلـو    -سابليشـن 

را با كاغذ صافي با مش متوسط صاف و سپس يك ليتر از آن را براي  ي مواد معلق در آب، نمونه هامزاحمت ها

 سابليشـن از طريـق ايجـاد حبـاب از جريـان نيتـروژن در بـاالي سـتون انجـام           يندآگردد. فر  مرحله بعد آماده مي

 نمـك بيكربنـات سـديم    رمگـ   5گرم نمك كلريد سديم و  100صاف شده حدود  يك ليتر از نمونه. به پذيرفت

 نمونـه بـه   بـاالي سـابليتور   اتيـل اسـتات را از   حـالل  ميلي ليتر 100 سپس حدود .دير منتقل گردسابليتوبه  واضافه 
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و  فت صـورت پـذير   در سـابليتور  دقيقـه  5بمـدت   به نمونـه عمليات حباب دهي  با استفاده از پمپ خالءو اضافه 

باالي سابليتور در بالن ته گـرد  . آنگاه  فاز اتيل استات شدتفكيك   ليدو فاز آبي و آدقيقه اي،  10سپس با مكث

دقيقـه بـا ايجـاد    در دور  60سـرعت  با درجه سانتيگراد  45دستگاه روتاي در دماي   و سپس بوسيله  جمع آوري 

نـازك در ديـواره بـالن      اليهبصورت ، شوينده ها با حذف حالل .گرفت صورت حذف كامل اتيل استات  ءخال

حجـم فـوق بـه     .رسـيد    cc 50در بـالون ژوژه بـه حجـم    آب مقطر طي سه مرحله شستشو شده و ه كه بااقي ماندب

نيـز   كلروفرم افزوده، بمدت سي ثانيـه بشـدت بهـم زده و    cc 5 وبلو  محلول متيلن cc5/12 دكانتور منتقل و سپس

در  .ديـ گرد جمـع آوري   زيـرين ) را  ( اليـه  . فـاز كلروفـرم  شد تفكيك  "تا دو فاز كامالمكث  بمدت سه دقيقه

و  را جمـع آوري  پنج مرحله فاز آليخاتمه  در .شد  كلروفرم تكرار با ديگر بار 4مراحل بعدي، فرآيند آزمايش 

سـپس   وبـه شـدت تكـان داده     همحلول شستشو به آن به مدت سـي ثانيـ   cc 25 به قيف دكانتور منتقل و با افزودن

 دقيقـه  10بعـد از  وده رسـان  cc50اليه زيري را به حجـم  و سپس  تفكيك  "كامالتا دو فاز مكث بمدت سه دقيقه 

حال بـا توجـه بـه معادلـه      گرديد. قرائتآن جذب توسط دستگاه اسپكتروفتومتر  نانومتر 625در طول موچ  مكث

  .تعيين گرديد راسيون، غلظت شوينده بر حسب ميلي گرم بر ليتر يبخط كال

  

  تجزيه و تحليل آماري -5-2

اين  در استفاده گرديد.، (SPSS-Statistical Package of Social Science- 11.5) از نرم افزار تجزيه و تحليل آماري در

در جهت   FA (Factor Analysis)آماريآزمايشات و نيز  PCA (Principal Component Analaysis)روش از  مطالعه

زمينه تقسيم بندي گروهي و اولويت بندي تركيبات و  در تقليل و كاهش داده ها و دستيابي به متدولوژي نوين

 Rotatedو  Initial Eigenvalue پارامترهاي اندازه گيري شده براساس واريانس گروهي داده ها با استفاده از

Eigenvaue نرمال نمودن با Varimax with Kaiser و بحث قرار تفسير مورد واريانس هاي بدست آمده  كاربرد

 با استفاده ازجهت تعيين كاربرد آنها در پارامترهاي زمان (فصل) و مكان (ايستگاه)  PCAدر  ينهمچن. گرفت

و نقش كليدي واريانس ها و وابستگي درصد هاي حقيقي نسبت به  DA (Discriminant Analysis) آناليز  روش

  گرفتمورد بحث و بررسي قرار با استفاده از منابع متعدد مكان  ن وزما
(Sarbu and Pop, 2005; Abdul-Wahab et al., 2005; Love et al., 2004; Singh et al., 2004; Alvin C. Rencher.,  

2002). 

و پارامترهاي اندازه گيري  براي تركيبات 5و % 1تعيين  در سطح %اي بر پيرسونضريب همبستگي  ازهمچنين 

   استفاده گرديد. در نمونه هاي آب اين تحقيق شده 
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  تايجن -3

  سموم ارگانوكلره -1-3

  1388فصل پائيز  -1-1-3 

 ,DDD, endrin, α-BHC, β-BHC, dieldrin, DDT, δ-BHCدر اين فصل، باقي مانده سموم ارگانوكلره شامل 

heptachlor,  endosulfan sulfate, aldrin, heptachlor epoxide   DDE,,aldehyde    endrin α-endosulfan,  β-

endosulfan, , lindane, or  )γ-BHC(  ي و سرشاخه ها آبهاي سطحي، زيرزمينيهاي آبهاي ايستگاهدر نمونه آب

  اندازه گيري گرديد. نتايج حاصل از آن بشرح زير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است:  رودخانه هراز

يسـتگاه سـطحي و آبهـاي    ا 12در اين بررسي، مقدار درصد سموم ارگانوكلره مشاهده شده در تمامي نمونه هاي 

تركيـب  درصد،  42حد در endosulfan sulfate از حداكثر به حداقل بدين شرح است. سم زير زميني رودخانه هراز

lindane  يا)γ-BHC درصـد، سـموم    25) در حـدβ-BHC, dieldrin, heptachlor, DDD, aldrin,  endrin, DDE,  در حـد 

 60(كمتـر از تركيـب   9تعـداد  اههاي سـطحي و آبهـاي زيرزمينـي،    بوده است. در ايـن ايسـتگ  درصد  17 كمتر از

تعـداد سـموم ارگـانوكلره در    حداكثر تا حـداقل   .درصد) از شانزده تركيب قابل اندازه گيري مشاهده شده است

نمونه هاي ايستگاههاي چشمه الريجان، چشمه آهكي منگـل، رودخانـه  السـم، رود الر، سـرخرود، پـل چـالو،       

تركيـب   1و  1، 1، 1، 1، 2، 3، 3، 3، 6تهران، چاههاي كلوده و هلومسر بترتيـب   115يلومتر چشمه آب اسك، ك

  ). 1-3بوده است (جدول 
رودخانه هراز  -ميزان سموم ارگانوكلره در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل پاييز  :1-3جدول 

)88- 1389(- ppb  
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 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d سرخرود

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d كلوده

 n.d n.d n.d n.d 0/12 n.d n.d n.d  هلوم سر

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d كرسنگ

 n.d n.d 0/12 n.d n.d n.d n.d n.d منگل

چالوپل   n.d n.d n.d n.d n.d 0/14 n.d n.d 

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d نورود 

تهران 115ك/  n.d n.d 0/12 n.d n.d n.d n.d n.d 

 n.d n.d n.d n.d n.d 1/51 n.d n.d الريجان

 n.d 0/12 n.d n.d n.d n.d n.d n.d آب اسك

 n.d n.d 0/14 n.d 0/13 n.d n.d n.d السم

 n.d 0/13 n.d n.d n.d n.d n.d n.d الر
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 n.d n.d 0/13 n.d n.d n.d 0/32 n.d سرخرود

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0/16 n.d كلوده

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  هلوم سر

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d كرسنگ

 n.d n.d n.d n.d 0/12 n.d 0/67 n.d منگل

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d پل چالو

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d نورود 

تهران 115ك/  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

 n.d 0/16 n.d 0/12 n.d 0/13 0/14 0/13 الريجان

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d آب اسك

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2/85 n.d السم

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0/14 0/14 الر

              N.D = not detected 
  

بنابراين، بيشترين تراكم تركيبي در چشمه هاي الريجان، منگـل، رودهـاي السـم و الر و كمتـرين تـراكم آن در      

تهران رودخانه هراز مشاهده گرديده است.  115چشمه آب اسك، پل چالو، كيلومتر  چاههاي كلوده و هلومسر،

ميكروگرم برليتـر در   85/2 حددر  endosulfan sulfate مربوط به تركيب غلظت باقي مانده سم ارگانوكلره حداكثر

يكروگـرم برليتـر)   م 12/0ايستگاه رود السم است.روند تغييرات غلظتي سموم مشاهده شده از حداكثر به حداقل (

 :در ايستگاههاي مختلف بشرح زير اعالم ميگردد

endosulfan sulfate, السم   > Aldrin,  الريجان > endosulfan sulfate, ،منگل  الريجان، سرخرود   >   DDD, dieldrin,  

الر   ,dieldrin, DDE <  الريجان > γ-BHC, heptachlor, السم > DDE, endrin, الريجان ،سرخرود   > β-BHC, الر > . 

……. 
ايستگاه نمونه برداري سطحي و آبهاي زيرزميني  10تركيب از سموم ارگانوكلره در 9، تعداد  1-3جدول  طبق

 α-BHC, Endrin aldehyde, DDT, Heptachlorبطور مشترك مشاهده گرديد. تركيباتي از سموم ارگانوكلره نظير 

epoxide, δ-BHC, α- Endosulfan,  گانه مورد مشاهده قرار نگرفت. هچنين در دو  12از ايستگاههاي در هيچ يك

  ايستگاه سطحي كرسنگ و نورود هيچ يك از تركيبات شانرده گانه سموم ارگانوكلره مشاهده نگرديد.  

ايستگاه انتخابي سطحي و آبهاي زيرزمينـي   12در  مقدار غلظتي سم ارگانوكلره حداكثرنشان ميدهد،  1-3شكل 

ميكروگـرم برليتـر در ايسـتگاه     85/2 حـد در  endosulfan sulfate مربوط بـه تركيـب   مشاهده گرديدز رودخانه هرا

سطحي رود السم در سرشاخه باال دست هراز بوده است. اين سم در پنج ايستگاه چشمه الريجـان، چـاه كلـوده،    
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ميكروگرم برليتر  85/2عني ) تا حداكثر مقدار ي12/0سرخرود، چشمه منگل و رود السم و الر  از حداقل غلظت (

در نوسان بوده است. غلظت تركيب آلدرين در بين سموم مورد مشاهده در مرتبه دوم قرار داسته كـه غلظـت آن   

-heptachlor, DDE, DDD, Dieldrin, endrin,  β ميكروگرم برليتر مي باشد. نوسانات غلظتي تركيبـات   52/1در حد 

BHC, lindane,   1-3(شكل ميليگرم برليتر متغير بوده است  16/0تا  12/0 در هشت ايستگاه از.(   

  

2/851/51

0

0.3

0.6

0.9

1.2

سرخرود هلوم سر منگل پل چالو ك115 تهران الريجان آب اسك السم  الر


�و��م �� ���� ��

β-BHC g-BHC Heptachlor Aldrin DDE Dieldrin Endrin DDD Endo.Sulf.

  
رودخانه  -دامنه تغييرات سموم ارگانوكلره در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل پاييز  :1- 3شكل 

  )1389 -88هراز (

  1388فصل زمستان  -2-1-3

سمت فصل پاييز قيد گرديد در نمونه آب سم ارگانوكلره همانگونه كه در ق 16در اين فصل، باقي مانده تعداد 

اندازه گيري گرديد. نتايج حاصل از  رودخانه هراز آبهاي سطحي و سرشاخه هاي، ايستگاههاي آبهاي زيرزميني

  آن بشرح زير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است:

سـتگاه سـطحي و آبهـاي    اي 12در اين بررسي، مقدار درصد سموم ارگانوكلره مشاهده شده در تمامي نمونه هاي 

  ,aldrinتركيبـات  درصـد،   25حـد  در DDD از حداكثر به حداقل بدين شرح است. سـم  زير زميني رودخانه هراز

endrin, heptachlor epoxide, α-endosulfan, endrin aldehyde, β-endosulfan,  درصـد، سـموم    كمتـر از  17در حـدβ-

BHC, γ-BHC, dieldrin, heptachlor, endosulfan sulfate, DDE,  بـوده اسـت. در ايـن ايسـتگاههاي     درصـد   8بيشتراز

درصد) از شانزده تركيب قابـل انـدازه گيـري مشـاهده      80(بيش از تركيب  13تعداد سطحي و آبهاي زيرزميني، 

تعداد سموم ارگانوكلره در نمونه هاي ايستگاههاي چـاه كلـوده، رودخانـه نـورود،     حداكثر تا حداقل  .شده است

). بنـابراين،  2-3تركيب بوده است (جـدول   1و  1، 2، 3، 4، 9الر، سرخرود، چاه هلومسر و پل چالو بترتيب  رود

بيشترين تراكم تركيبي در چاه كلوده و ايستگاههاي سطحي نورود و الر و كمترين تراكم آن در چاه هلومسـر و  

 پل چالو رودخانه هراز مشاهده گرديده است. 
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ميكروگرم برليتر در ايستگاه  34/0 حددر  γ-BHC مربوط به تركيب ده سم ارگانوكلرهغلظت باقي مان حداكثر

ميكروگرم برليتر) در  12/0چاه كلوده است.روند تغييرات غلظتي سموم مشاهده شده از حداكثر به حداقل (

  :ايستگاههاي مختلف بشرح زير اعالم ميگردد

γ-BHC, ,α- Endosulfan, Heptachlor epoxide < چاه كلوده    ,dieldrin, DDE < چاه كلوده ,Aldrin  < سرخرود 

,Heptachlor epoxide<  سرخرود ,α- Endosulfan < چاه كلوده ,β-BHC < الر  الر   >   heptachlor, چاه هلومسر   > 

DDD,  .…… .  <  ، نورودسرخرود 

اري سطحي و آبهاي زيرزميني ايستگاه نمونه برد 6تركيب از سموم ارگانوكلره در  13، تعداد  2-3جدول  طبق

در هيچ  ,α-BHC,  DDT, β-endosulfan,  δ-BHCبطور مشترك مشاهده گرديد. تركيباتي از سموم ارگانوكلره نظير 

درصد) شامل كرسنگ، چشمه  50ايستگاه ( 6گانه مورد مشاهده قرار نگرفت. هچنين در  12يك از ايستگاههاي 

ب اسك و الريجان و رودخانه السم هيچ يك از تركيبات شانرده گانه تهران، چشمه هاي آ 115منگل، كيلومتر 

  سموم ارگانوكلره مشاهده نگرديد.  

  
رودخانه هراز  -ميزان سموم ارگانوكلره در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل زمستان  :2-3جدول 

)88- 1389(- ppb  
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 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0/32 0/33 سرخرود

 n.d 0/14 0/34 n.d n.d 0/32 n.d n.d كلوده

 n.d n.d n.d n.d 0/13 n.d n.d n.d  هلوم سر

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d كرسنگ

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d منگل

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d پل چالو

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d نورود 

تهران 115ك/  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d الريجان

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d آب اسك

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d السم

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0/14 0/13 الر
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 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d سرخرود

15/0 كلوده  15/0  12/0  12/0  13/0  n.d 13/0  n.d 

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  هلوم سر

سنگكر  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d منگل

/.n.d n.d n.d n.d n.d 13 پل چالو  n.d n.d 

n.d n.d 13/0 13/0 نورود   13/0  12./  n.d n.d 

تهران 115ك/  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d الريجان

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d آب اسك

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d السم

/.n.d n.d n.d n.d 13 الر  n.d n.d n.d 

              N.D = not detected 
 

ايستگاه انتخابي سطحي و آبهاي  12در  سم ارگانوكلرهباقي مانده مقدار غلظتي  حداكثرنشان ميدهد،  2-3شكل 

ميكروگرم برليتـر در ايسـتگاه چـاه     34/0 حددر γ-BHC مربوط به تركيب مشاهده گرديدهراز  زيرزميني رودخانه

 ,β-BHC, DDE, DDD, Dieldrinسم ديگر در اين فصـل نظيـر    8كلوده بوده است. در اين اسيتگاه بغير از سم فوق 

endrin aldehyde, endrin, Aldrin,   ) ميكروگـرم برليتـر در    32/0) تـا حـداكثر مقـدار يعنـي     12/0از حداقل غلظـت

 α- Endosulfan, Aldrin, Heptachlorبـا سـموم      γ-BHCنوسان بوده اسـت. اخـتالف غلظتـي تركيـب ارگـانوكلره      

epoxide,   ميكروگرم برليتر است. نوسانات غلظتي تركيبـات   02/0درحد heptachlor, DDE, DDD, β-endosulfan, 

endrin aldehyde, Dieldrin, endrin, heptachlor,  β-BHC,   ميليگـرم برليتـر متغيـر     15/0تـا   12/0در چهار ايستگاه از

   ).1-3(شكل بوده است 
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β-BHC g-BHC Heptachlor Aldrin Hept.Epox. Endosul. I DDE

Dieldrin Endrin Endosul. ΙІ DDD End.Ald. Endo.Sulf.

  
 -دامنه تغييرات سموم ارگانوكلره در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل زمستان  :2- 3شكل 

  )1389 - 88رودخانه هراز (

  

  1389فصل بهار   -3-1-3

سم ارگانوكلره همانگونه كه در قسمت فصل پاييز قيد گرديد در نمونه آب  16تعداد در اين فصل، باقي مانده 

اندازه گيري گرديد. نتايج حاصل   رودخانه هراز آبهاي سطحي  و سرشاخه هاي، ايستگاههاي آبهاي زيرزميني

  از آن بشرح زير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است:

ايستگاه سطحي و آبهاي زيـر   12سموم ارگانوكلره در تمامي نمونه هاي  در اين بررسي، مقدار درصد باقي مانده

تركيبـات  درصد،  25حد در    β-BHCاز حداكثر به حداقل بدين شرح است. سم ارگانوكلره زميني رودخانه هراز

α-BHC, endrin, درصد، سموم  17كمتر از  در حدendrin aldehyde, heptachlor, β-endosulfan, endosulfan sulfate, 

DDD,  درصـد)   50(تركيـب   8تعداد بوده است. در اين ايستگاههاي سطحي و آبهاي زيرزميني، درصد  8بيشتراز

تعداد سموم ارگانوكلره در نمونه هـاي  حداكثر تا حداقل  .از شانزده تركيب قابل اندازه گيري مشاهده شده است

، 1، 2، 6تهران بترتيب  115نورود، رود الر، و  كيلومتر ايستگاههاي پل چالو، چاه هلومسر، چاه كلوده، رودخانه 

). بنابراين، بيشترين تراكم تركيبي در ايستگاههاي پل چال و چاه هلومسر 3-3تركيب بوده است (جدول  1و  1، 1

مشـاهده گرديـده   تهـران، نـورود و الر در رودخانـه هـراز      115سطحي و كمترين تراكم آن چاه كلوده، كيلومتر 

  است.

ميكروگرم برليتر در  14/0 حددر  ,heptachlor, endrin aldehyde مربوط به تركيبات غلظت سم ارگانوكلره اكثرحد

 12/0ايستگاه چاه هلومسر و پل چالو است. روند تغييرات غلظتي سموم مشاهده شده از حداكثر به حداقل (

   :ميكروگرم برليتر) در ايستگاههاي مختلف بشرح زير اعالم ميگردد
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heptachlor, endrin aldehyde, α-BHC,  چاه هلومسر و پل چالو >β-BHC, DDD,    ،الرپل چالو >  β-endosulfan, 

 .…… .  <  پل چالو  ,endosulfan sulfate <  نورود ،پل چالو
  

رودخانه هراز  -ميزان سموم ارگانوكلره در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل بهار  :3-3جدول 

)88- 1389(- ppb  
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 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d سرخرود

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d كلوده

13/0  هلوم سر  n.d n.d n.d 14/0  n.d n.d n.d 

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d كرسنگ

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d منگل

12/0 پل چالو  13/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d نورود 

تهران 115ك/  n.d 12/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d الريجان

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d آب اسك

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d السم

n.d 13/0 الر  n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
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 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d سرخرود

n.d n.d 12/0 كلوده  n.d n.d n.d n.d n.d 

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  هلوم سر

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d كرسنگ

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d منگل

n.d n.d n.d 12/0 پل چالو  14/0  14/0  12/0  n.d 

n.d n.d 12/0 نورود   n.d n.d n.d n.d n.d 

تهران 115ك/  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

يجانالر  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d آب اسك

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d السم

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d الر

              N.D = not detected 
 

داري سطحي و آبهاي زيرزميني ايستگاه نمونه بر 6تركيب از سموم ارگانوكلره در  8، تعداد  3-3جدول  طبق

 ,γ-BHC,  DDT, α-endosulfan, DDE, Dieldrinبطور مشترك مشاهده گرديد. تركيباتي از سموم ارگانوكلره نظير 
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Heptachlor epoxide, Aldrin δ-BHC,  6گانه مورد مشاهده قرار نگرفت. هچنين در  12در هيچ يك از ايستگاههاي 

تهران، چشمه هاي آب اسك و الريجان و  115، چشمه منگل، كيلومتر درصد) شامل كرسنگ 50ايستگاه (

  رودخانه السم هيچ يك از تركيبات شانرده گانه سموم ارگانوكلره مشاهده نگرديد. 
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رودخانه  -دامنه تغييرات سموم ارگانوكلره در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل بهار :3- 3شكل 

  )1389 -88هراز (

  

ايستگاه انتخابي سطحي و آبهاي زيرزميني  12در  مقدار غلظتي سم ارگانوكلره حداكثرنشان ميدهد،  3-3شكل 

ميكروگرم برليتر در  14/0 حددر ,heptachlor, endrin aldehyde مربوط به تركيب مشاهده گرديدرودخانه هراز 

نمونه برداري حضور هيچ سمي  درصد از اسيتگاهها ي 50ايستگاههاي چاه هلومسر و پل چالو بوده است. در 

   ,endrin, β-BHC, DDD, α-BHC, β-endosulfanمشاهده نگرديده است. ساير تركيبات ارگانوكلره نظير 

endosulfan sulfate,   با فاصله بسيار كمتري از حداكثر در شش ايستگاه مشاهده گرديدند. بنابراين، روند تفييرات

  ).3-3(شكل  د و بطئي بوده استنها كغلظتي ونوسانات آن در بين ايستگاه

  

  )FAآناليز فاكتورها ( سيربرنتايج حاصله از  -4-1-3

 در جهت تقليل و كاهش داده ها و دستيابي به تقسيم بندي گروهي )FAآناليز فاكتورها ( آزمايشات بررسي     

در سه فصل  ليز فاكتورهاآناتركيب آنها بطور فعال در فرايند  14كه ارگانوكلره  از سموم تركيب 16 شامل

 6داده از ايستگاههاي آبهاي زيرزميني و سطحي رودخانه هراز در  576ايستگاه با  12(پاييز، زمستان وبهار) در 

  . مشاركت داشتندگروه تقسيم بندي گرديده 

ا ت 26، نمودار اسكري شامل درصد واريانس به تفكيك از شش گروه تشكيل شده كه داراي دامنه  4-3شكل   

. براي ديگر گروه ها شرح گرديد درصد مي باشد 7درصد در نوسان بوده و مابقي تركيبات كمنتر از  7بيش از 
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در نوسان بوده است.  1تا حدود شروع و   4كمتر از كه گروه  6جهت   Eigevalue، مقدارياد شده شكل  ا درضمن

  .  برخوردار نيستيت خاصي از اهم باشد حد نرمال كه كمتر ازديگر عناصر  Eigevalueمقدار 

  

درصد كل واريانس استخراج شده = 84/23
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در مقابل تعداد تركيبات سموم ارگانوكلره در  Eigenvalueاسكري و موقعيت  مقدار درصد واريانس:  4- 3 شكل

  رودخانه هراز

 )88- 1389(  

 
تركيبات سموم ارگانوكلره درنمونه آب  رودخانه هراز  *FAمستخرجه متفاوت از   :  ارزش هاي 4-3جدول 

)88- 1389 ( 

 شرح واريانس بعد از چرخش شرح واريانس قبل از چرخش

 Initial Eigenvalue )  (مجموع استخراج مجذور بار

                      

  (Eigenvalue) مجموع چرخش مجذور بار      

 مجموع درصد واريانس درصد واريانس    كل مجموع درصد واريانس درصد واريانس    كل گروه

1 3/74 26/72 26/72 2/80 20/02 20/02 

2 2/27 16/22 42/94 2/19 15/63 35/65 

3 2/01 14/35 57/29 2/01 14/33 49/98 

4 1/53 10/90 68/19 1/75 12/48 62/46 

5 1/23 8/79 76/98 1/64 11/72 74/18 

6 1/02 7/25 8423 1/41 10/05 84/23 

           *FA= Factors Analysis 
  

درصد تجمعي واريانس ها براي فاكتو هاي متفاوتي از ارزش هاي مستخرجه اوليه ، مقدار  4-3جدول 

(Eigenvalue) و مقدار بار كل تركيبات داده شده قبل از چرخش و نيز مقدار درصد تجمعي بعد از چرخش را 
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شرح واريانس ارزش هاي  درصد ميرسد.  23/84نشان ميدهد. بار پذيرفته شده شش فاكتور استخراجي به 

درصد  25/7و  79/8، 89/10، 35/14، 22/16، 72/26مستخرجه اوليه قبل از چرخش براي شش گروه به ترتيب 

، 48/12، 33/14، 63/15، 02/20بوده ولي واريانس ارزش هاي مستخرجه شش گروه بعد از چرخش به ترتيب 

  ).4-3درصد ترميم يافته است (جدول  05/10و  72/11

  
رودخانه هراز  -درخصوص تركيبات سموم ارگانوكلره   (*FA)ي آناليز فاكتورها:  نتايج بارگير 5-3 جدول

)88- 1389 ( 

FA 

  تركيبات شيميايي
F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 

DDE 0/885 -0/086 -0/142 0/278 0/073 -0/107 

Dieldrin 0/881 0/013 -0/044 0/318 0/098 -0/173 

Aldrin 0/732 0/070 0/084 -0/022 0/388 0/062 

DDD 0/538 0/531 0/074 -0/022 0/435 0/129 

Endrin Aldehyde -0/278 0/846 0/072 0/162 0/084 -0/008 

-BHC 0/155 0/777 0/089 -0/213 -0/408 -0/145 

-Endosulfan 0/183 0/721 -0/138 0/466 0/19 -0/002 

-Endosulfan -0/045 0/026 0/975 0/013 -0/043 0/058 

Heptachlor epoxide -0/032 0/03 0/975 -0/030 -0/039 -0/118 

-BHC 
0/071 0/144 0/033 0/839 -0/084 -0/098 

-BHC 
0/424 -0/002 -0/051 0/679 0/179 0/382 

Endrin 0/229 0/062 -0/062 0/034 0/824 -0/017 

Heptachlor -0/179 0/138 -0/120 0/046 -0/595 0/558 

Endosulfan Sulfate -0/073 -0/099 -0/011 -0/011 -0/014 0/916 

 (84/2 3( درصد واريانس   02/02 63/15 33/14 48/12 72/11 05/10 

            Extraction Method: Principal Component Analysis.          FA*=Factor Analysis 
            Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

  

نشان ميدهد، هر يك از  شش فاكتور مستخرجه بطور شفاف داراي ضريب باال كه مبين توان  5-3جدول 

مشاركت آنها نسبت به ديگر تركيبات شركت كننده باشد را به نمايش مي گذارد. همچنين در اين جدول درصد 

درصد به تقليل  02/20سانات حداكثر واريانس مشاركت هريك از فاكتورها با توجه به نقش پذيري آنها از نو

درصد را مورد مالحظه قرار ميدهد. لذا سهم مشاركت پذيري هريك از فاكتورها و كاربرد  05/10حداقل 

  ضريب بار آنها بطور تشريحي در زير آورده ميشود.  
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 يكآناليز فاكتور  -

 

در   DDEي تركييباتي نظير ديلدرين و آمده، فاكتور يك داراي بار مثبت زياد برا 5-3همانگونه كه در جدول 

 مقدار و حد استانداردبا توجه به مي باشند. بنابراين،  53/0در حد  DDDو  73/0، آلدرين در حد  89/0حد 

 هاي در گروهباشد  32/0و دامنه حداقلي كمتر از  71/0دامنه حداكثري بيش از ي با ضريب بار پذيري فاكتورها

. لذا با توجه به عالي بودن ضريب (García et al., 2004 and Nowak, 1998)رزيابي نمودبسيار عالي تا خيلي ضعيف ا

واريانس  33/84 درصدي از كل 20درصدي فاكتور يك وتشريح اين فاكتور با ضريب واريانس 75بار پذيري 

       هاي ماخوذه بر ميزان مشاركت هر يك از تركيبات در فاكتور ياد شده داللت دارد.  
 

-2

-1

0

1

2

3

F
a
c
to

r 
S

c
o

re

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
�ا����

���� ز���ن ر��

 
ايستگاه طي سه  12) در  DDDو    DDE( تركيبات آلدرين، ديلدرين،  1امتيازگيري فاكتور نحوه :  5- 3كل ش

  )1389 - 88فصل در رودخانه هراز  (

  

تركيب از سموم ارگانوكلره را  4، تعداد 1امتيازگيري فاكتورنحوه نشان ميدهد كه  5-3بطور عموم، شكل    

و  9، 2فاكتور امتيازگيري مثبت زياد در فصول پاييز و زمستان ( ايستگاههاي  پوشش داده است. بنابراين، اكثريت

  ) بوده است. اما مقدار امتياز منفي آن بيشتر در فصول پاييز و بهار مشاهده گرديد.12
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  آناليز فاكتور دو -

 -بتا و -BHCاندرين آلدهايت،  تركييب نظيرداراي سه  2آمده، فاكتور  5-3همانگونه كه در جدول 

همگي داراي بار مثبت زياد است و  72/0و  78/0،  85/0حد به ترتيب دركه بار تركيباتي آنها  اندوسولفان

و  71/0دامنه حداكثري بيش از ي با ضريب بار پذيري فاكتورها مقدار و حد استانداردجه به وبا تبنابراين،  .هستند

 García et al., 2004 and)تا خيلي ضعيف ارزيابي نمود باشد در گروه بسيار عالي 32/0دامنه حداقلي كمتر از 

Nowak, 1998) تشريح اين  و 2 درصدي فاكتور 100به عالي بودن ضريب بار پذيري مدنظر قرار دادن . لذا با

درصد از كل واريانس هاي ماخوذه بر ميزان مشاركت هر يك از تركيبات در  63/15فاكتور با ضريب واريانس

كمتر از واحد  5حدود  2تركيبات فاكتور درصدي واريانس  ميزان مشاركت داللت دارد.فاكتور ياد شده 

   مي باشد. 1مشاركت فاكتور 
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 -و  بتا  ββββ-BHC( تركيبات اندرين آلدهايت، ديلدرين،   2: فاكتور امتيازگيري براي فاكتور  6- 3شكل 

  )1389 -88ايستگاه طي سه فصل در رودخانه هراز  ( 12در   اندوسولفان )

  

تركيب از سموم ارگانوكلره را  3، تعداد 2امتيازگيري فاكتور نشان ميدهد كه نحوه  6-3عمومي شكل وضعيت پ

پوشش داده است. بنابراين، اكثريت فاكتور امتيازگيري مثبت زياد در فصول پاييز، زمستان و بهار (ايستگاههاي 

  ر در فصول پاييز و بهار مشاهده گرديد.  ) بوده است. اما مقدار امتياز منفي آن بيشت7و  6، 3

  

 آناليز فاكتور سه  -

كه بار اندوسولفان و هپتاكلر اپوكسايد  -داراي دو تركييب نظير آلفا 3آمده، فاكتور  5-3همانگونه كه در جدول 

اكتور فضريب بار مثبت . همگي داراي بار مثبت زياد هستند است و 98/0و  98/0حد به ترتيب درتركيباتي آنها 
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 جه به مقدار و حد استانداردوبنابراين، با تدر مقايسه با دو فاكتور ديگر بيشتر و در حد حداكثري قرار دارد.  3

باشد در گروه بسيار  32/0و دامنه حداقلي كمتر از  71/0ضريب بار پذيري فاكتورهاي با دامنه حداكثري بيش از 

به عالي بودن مد نظر قرار دادن . لذا با (García et al., 2004 and Nowak, 1998)عالي تا خيلي ضعيف ارزيابي نمود

درصد از واريانس هاي  33/14و تشريح اين فاكتور با ضريب واريانس 3درصدي فاكتور  100ضريب بار پذيري 

درصدي  ماخوذه بر ميزان مشاركت هر يك از تركيبات در فاكتور ياد شده داللت دارد. ميزان مشاركت

مي  1كمتر از مشاركت فاكتور واحد   5بيش از  و بهم بوده بسيار نزديك 2با فاكتور  3يبات فاكتور ترك واريانس

تركيب از سموم ارگانوكلره  2تعداد  ،3امتيازگيري فاكتور نحوه نشان ميدهد كه  7-3بطور عموم، شكل باشد.  

و  1فصل زمستان ( ايستگاههاي در  فقطرا پوشش داده است. بنابراين، اكثريت فاكتور امتيازگيري مثبت زياد 

  و بهار مشاهده گرديد.   ، زمستان) بوده است. اما مقدار امتياز منفي آن بيشتر در فصول پاييز12
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  ايستگاه  12اندوسولفان و هپتاكلر اپوكسايد) در  -( تركيبات آلفا 3امتيازگيري فاكتور نحوه :  7- 3شكل 

  )1389 -88طي سه فصل در رودخانه هراز  ( 

  

 آناليز فاكتور چهار -

كه بار تركيباتي آنها به  γ-BHCو β-BHCداراي دو تركييب نظير  4آمده، فاكتور  5-3همانگونه كه در جدول 

 . بنابراين، با توجه به مقدار و حد استانداردهمگي داراي بار مثبت زياد هستند است و 68/0و  84/0حد ترتيب در

باشد در گروه بسيار  32/0و دامنه حداقلي كمتر از  71/0امنه حداكثري بيش از ضريب بار پذيري فاكتورهاي با د

. لذا با مد نظر قرار دادن به عالي بودن (García et al., 2004 and Nowak, 1998)عالي تا خيلي ضعيف ارزيابي نمود

ز واريانس هاي درصد ا 48/12و تشريح اين فاكتور با ضريب واريانس 4درصدي فاكتور  50ضريب بار پذيري

درصدي ماخوذه بر ميزان مشاركت هر يك از تركيبات در فاكتور ياد شده داللت دارد. ميزان مشاركت 

كمتر از واحد  7و بيش از بوده بهم نزديك واحد  3تا 2در حد   3و  2با فاكتور  4تركيبات فاكتورواريانس 
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 2، تعداد 4امتيازگيري فاكتور نحوه كه نشان ميدهد  8-3شكل  يعموموضعيت مي باشد.  1مشاركت فاكتور 

در و منفي  مثبتزياد تركيب از سموم ارگانوكلره را پوشش داده است. بنابراين، اكثريت فاكتور امتيازگيري 

آن بيشتر در فصول  و مثبت امتياز منفي كمتر ) بوده است. اما مقدار9و  2( ايستگاههاي زمستان و پاييز ل وفص

  مشاهده گرديد.   اكندهبطور پر و بهار پاييز
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در رودخانه  ايستگاه طي سه فصل 12) در γγγγ-BHCو ββββ-BHC( تركيبات  4امتيازگيري فاكتورنحوه :  8- 3شكل 

  )1389 -88هراز  (

  

 پنج آناليز فاكتور  -

 و 82/0حد در كه بار تركيبي آناندرين تركييب نظير  يكداراي  5آمده، فاكتور  5-3همانگونه كه در جدول 

 در مقايسه با ديگر فاكتور ها و در حد حداكثري قرار دارد. 5ضريب بار مثبت فاكتور  .استاي بار مثبت زياد دار

و دامنه  71/0ضريب بار پذيري فاكتورهاي با دامنه حداكثري بيش از  بنابراين، با توجه به مقدار و حد استاندارد

 ,García et al., 2004 and Nowak)ضعيف ارزيابي نمودباشد در گروه بسيار عالي تا خيلي  32/0حداقلي كمتر از 

و تشريح اين فاكتور با  5درصدي فاكتور  100. لذا با مد نظر قرار دادن به عالي بودن ضريب بار پذيري(1998

در فاكتور ياد شده  اندرين درصد از واريانس هاي ماخوذه بر ميزان مشاركت از تركيب 72/11ضريب واريانس

بوده و واحد  4 اراي نوسانحداكثر د 2و  3، 4فاكتور تركيبات با  5يزان مشاركت تركيب فاكتورداللت دارد. م

  مي باشد.  1كمتر از مشاركت فاكتور واحد  8بيش از 
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 -88ايستگاه طي سه فصل در رودخانه هراز  ( 12( تركيب اندرين) در   5امتيازگيري فاكتورنحوه :  8- 3شكل 

1389(  

 

تركيب از سموم ارگانو  1، تعداد 5فاكتور امتيازگيري براي فاكتور نشان ميدهد كه  9-3 عمومي شكلوضعيت 

 بهار زمستان و پاييز، كلره را پوشش داده است. بنابراين، اكثريت فاكتور امتيازگيري زياد مثبت و منفي در فصول

مثبت آن بيشتر در فصول پاييز و  ) بوده است. اما مقدار كمتر امتياز منفي و12و 9، 6، 3،  2 ،1 ( ايستگاههاي

  بطور پراكنده مشاهده گرديد. زمستان 

  

 آناليز فاكتور شش   -

كه بار  Endosulfan Sulfateو  Heptachlorتي نظير يباداراي ترك 6آمده، فاكتور  5-3همانگونه كه در جدول 

ضريب  توجه به مقدار و حد استاندارد. بنابراين، با داراي بار مثبت زياد است و 92/0و  56/0حد تركيبات آنها در

باشد در گروه بسيار عالي تا  32/0و دامنه حداقلي كمتر از  71/0بار پذيري فاكتورهاي با دامنه حداكثري بيش از 

. لذا با مد نظر قرار دادن به عالي بودن ضريب (García et al., 2004 and Nowak, 1998)خيلي ضعيف ارزيابي نمود

درصدي از كل واريانس هاي  05/10و تشريح اين فاكتور با ضريب واريانس 6دي فاكتور درص 50بار پذيري

در فاكتور ياد شده داللت دارد. ميزان  Endosulfan Sulfateو  Heptachlorات ماخوذه بر ميزان مشاركت از تركيب

 10حدود بوده و  يواحد 5 اراي نوسانحداكثر د 2و  3، 4 ،5 با تركيبات فاكتور  6مشاركت تركيب فاكتور

فاكتور امتيازگيري براي نشان ميدهد كه  9-3عمومي شكل وضعيت مي باشد.  1كمتر از مشاركت فاكتور واحد 

تركيب از سموم ارگانو كلره را پوشش داده است. بنابراين، اكثريت فاكتور امتيازگيري زياد  2، تعداد 6فاكتور 

) بوده است. اما مقدار كمتر امتياز منفي و مثبت آن بيشتر در 11 و 5مثبت آنها فقط در فصل پاييز ( ايستگاههاي 

  فصول پاييز و زمستان بطور پراكنده مشاهده گرديد.
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طي سه   ايستگاه 12) در Endosulfan Sulfateو  Heptachlor ات( تركيب 6گيري فاكتورز امتيانحوه :  9- 3شكل 

  )1389 - 88فصل در رودخانه هراز  (

  

 - 88رود خانه هراز (–ايستگاه در سه فصل  12مار توصيفي سموم ارگانوكلره در نمونه آب :  آ 6-3جدول 

 ppb) برحسب 1389

  انحراف معيار
 (SD) 

 حداقل حداكثر ميانگين

  دامنه

 تركيبات  

0/06 0/13 0/13 n.d 
-BHC 

0/01 0/13 0/13 n.d 
-BHC 

0/12 0/18 0/12 n.d 
-BHC 

0/07 0/13 0/14 n.d 
Heptachlor 

0/59 0/66 1/51 n.d 
Aldrin 

0/08 0/14 0/15 n.d 
Heptachlor Epoxide 

0/08 0/14 0/15 n.d 
-Endosulfan 

0/01 0/12 0/13 n.d 
DDE 

0/01 0/13 0/16 n.d 
Dieldrin 

1/07 0/71 2/85 n.d 
Endrin 

0/07 0/12 0/12 n.d 
-Endosulfan 

007 0/13 0/14 n.d 
DDD 

0/13 0/23 0/32 n.d 
Endrin Aldehyde 

0/13 0/23 0/33 n.d 
Endosulfan Sulfate 

  

، ميزان و نوسانات غلظت تمامي تركيبات اندازه گيري شده سموم ارگانوكلره در سه فصل (پاييز، 6-3جدول 

ايستگاه انتخابي رودخانه هراز را در زمينه حداقل، حداكثر، ميانگين و  12) در 1389و بهار  1388زمستان 

تركيب ارگانوكلره در  16در ميان   DDT, δ- BHCبات يراف معيار آنها را نشان ميدهد. شايان ذكر است، تركانح
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سه فصل اندازه گيري كمتر از حد مشاهده بوده لذا در ليست جدول قيد نگرديده است. تركيبات آلدرين و 

ميكروگرم برليتر مي باشند كه  85/2و  51/1اندرين در بين ساير سموم اندازه گيري شده داراي حداكثري 

 ميكروگرم برليتر گزارش گرديد. 71/0 ± 07/1و   66/0 ± 59/0ميانگين آنها به ترتيب 

  
  رود خانه هراز –در نمونه آب سه فصل  کلرهارگانو  سموم Pearson Correlations) ( : ضريب همبستگی پيرسون  ٧-٣ دول

 )88- 1389(  
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α-BHC 1              

β-BHC -0/04 1             

γ -BHC -0/16 0/39

* 
1            

Heptachlo  0/17 0/11 0/01 1           
Aldrin  /0

  

-0/09 0/1 -0/26 1          

Heptachlor Epoxy 0/14 0/01 -0/15 -0/15 0/04 1         

α-Endosulfan 0/13 0/01 -0/03 -0/01 0/01 0/93*

* 
1        

DDE 0/01 0/22 0/54*

* 
-0/29 0/49*

* 
-0/16 0/1

8 
1       

Dieldrin 0/05 0/37

* 
0/5** -0/29 0/56*

* 
-0/06 0/0

9 
0/89*

* 
1      

Endrin -0/18 0/00 0/24 -0/36 0/45*

* 
-0/17 0/1

3 
0/31 0/33 1     

β- Endosulfan 0/39

* 
0/36

* 
0/45*

* 
-0/01 0/03 -0/11 0/1

1 
0/28 0/35* 0/27 1    

DDD 0/24 0/1 0/35* -0/22 0/62*

* 
0/02 0/0

3 
0/38* 0/43*

* 
0/38

* 
0/51*

* 
1   

Endrin Aldehyde 0/18 0/27 -0/04 0/07 -0/1 0/09 0/0

9 
-0/25 -0/14 0/00 0/28 0/49*

* 
1  

Endosulfan 

Sulfate 
-0/17 -0/11 0/26 0/37

* 
-0/04 -0/11 0/0

1 
-0/11 -0/19 -0/09 -0/01 0/04 0/0

2 
1 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

  

نشان  7-3ماتريكس آماري پيرسون طبق داده هاي سم ارگانوكلره در فصول پاييز، زمستان و بهار در جدول 

با سموم   β-BHCتركيب ، β- Endosulfanفقط با تركيب   α -BHCميدهد، سم ارگانوكلره اندازه گيري شده 

با سم اندرين كه  DDDتاكلر، تركيب با سم هپ  Endosulfan Sulfateتركيب ،  β-Endosulfanو   γ -BHCديلدرين، 

) و مثبت و رابطه معني داري را با هم دارا مي باشند.   >P 05/0همگي با يكديگر داراي ضريب همبستگي قوي (

 ,DDEآلدرين با تركيبات و  -BHC   سموم نشان ميدهد،  7-3همچنين ضريب آماري پيرسون مطابق جدول 

Dieldrin, DDD  تركيب ،β-Endosulfan  با سم-BHC تركيب آلدرين با سم اندرين، سم ،α -Endosulfan  با
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-Endrin Aldehyde, β با تركيبات   DDDبا سم ديلدرين، سم   DDE، تركيب  Heptachlor Epoxideتركيب 

Endosulfan,  01/0همگي با يكديگر داراي ضريب همبستگي بسيار قوي (و ديلدرين كهP<  (  و مثبت و رابطه

با سموم   ,α -BHC β-BHC, γ -BHCهپتاكلر،  كلره . در اين ميان، تركيباتري را با هم دارا مي باشندمعني دا

Heptachlor Epoxide ،α -Endosulfan  و آلدرين رابطه معني داري نداشته اند. تركيبEndosulfan Sulfate  ، بغير از

  ). 7-3نداشته است (جدول هپتاكلر با ساير سموم اندازه گيري شده هيچ رابطه معني داري 

  

   عناصر فلزات سنگين  -2-3

  1388فصل پائيز  -1-2-3

در نمونه آب ، مس، نيكل و جيوه سرب، روي ، آهن، كادميوم در اين فصل، عناصر فلزات سنگين شامل

اندازه گيري گرديد. نتايج حاصل از آن  رودخانه هراز سطحي و سرشاخه هاي، ايستگاههاي آبهاي زيرزميني

  رح زير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است: بش

ايستگاه سطحي و آبهاي زيـر زمينـي    12در تمامي نمونه هاي  عناصر فلزات سنگيندر اين بررسي، مقدار درصد 

درصـد،   50حـد  دردرصد، عنصر آهن  66فلز نيكل بيش از از حداكثر به حداقل بدين شرح است.  رودخانه هراز

بوده اسـت.  درصد   8درصد و فلزات روي و كادميوم بيش از  17صر جيوه كمتراز عندرصد،  25در حدفلز مس 

قابل اندازه عنصر سنگين  7درصد) از  86 (كمتر از عنصر 6تعداد در اين ايستگاههاي سطحي و آبهاي زيرزميني، 

چاه ريجان، چشمه الدر نمونه هاي ايستگاههاي عناصر سنگين تعداد حداكثر تا حداقل  .گيري مشاهده شده است

چـاه هلومسـر، پـل    رودخانه  السـم،  چشمه آب اسك،  تهران، 115كيلومتر كلوده، سرخرود،  گرسنگ، نورود، 

بنـابراين، بيشـترين   ). 8-3تركيـب بـوده اسـت (جـدول      1و  1، 1، 2، 2، 2، 2، 2، 2، 3، 4بترتيب  رود الرچالو و 

هلومسـر،  چـاه  در تراكم تركيبي در دو ايستگاه چشمه معدني الريجان و چاه كلوده سطحي و كمترين تراكم آن 

در بـين عناصـر   مشـاهده گرديـده اسـت.    در حد يـك عنصـر سـنگين     الر در رودخانه هراز رودخانه و پل چالو 

  ايستگاه سرخرود گزارش گرديد. درفلز آهن  غلظت باقي مانده مربوط حداكثرسنگين اندازه گيري شده، 

ميليگـرم برليتـر) در ايسـتگاههاي      01/0روند تغييرات غلظتي عناصر سنگين مشاهده شده از حداكثر به حـداقل ( 

   :مختلف بشرح زير اعالم ميگردد

Fe,  الريجان، گرسنگسرخرود ، > Zn,   هلومسر > Fe,  تهران 115كيلومتر  > Cd,   كلوده > Fe,   ل چالو، نورود  پ  

> Ni,   تهران  115نورود، سرخرود، الريجان، كيلومتر > Ni,  ,Cu <  آب اسك، الر،  السم، كرسنگ، كلوده 

    .…… <   الريجان، آب اسك، السم
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رودخانه هراز  -پاييزميزان عناصر فلزات سنگين در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل  :8-3جدول 

)88- 1389(- ppm  

 عناصر

 ايستگاهها

 جيوه نيكل مس كادميوم آهن روي سرب
 

 0/0004 > 0/02 0/002> 0/01> 1/479 0/009> 0/04> سرخرود

 0/0005 0/01 0/002> 0/313 0/12> 0/009> 0/04> كلوده 

 0/0004 > 0.005> 0/002> 0/01> 0/12> 0/539 0/04>  هلوم سر 

 0/0004 > 0/01 0/002> 0/01> 0/983 0/009> 0/04> كرسنگ

 0/0004 > 0.005> 0/002> 0/01> 0/12> 0/009> 0/04> منگل 

 0/0004 > 0.005> 0/002> 0/01> 0/159 0/009> 0/04>  پل چالو

 0/0004 > 0/03 0/002> 0/01> 0/279 0/009> 0/04> نورود 

 0/0004 > 0/02 0/002> 0/01> 0/349 0/009> 0/04> ك/ 115 تهران

0021/0 0/02 0/01 0/01> 1/208 0/009> 0/04> الريجان   

 0/0004 > 0/012 0/01 0/01> 0/12> 0/009> 0/04> آب اسك

 0/0004 > 0/015 0/01 0/01> 0/12> 0/009> 0/04> السم

 0/0004 > 0/012 0/002> 0/01> 0/12> 0/009> 0/04> الر

  

نمونه  ايستگاه 11در ازه گيري شده عنصر اند 7از  درصد)  86(حدود عناصر سنگين  6 ، تعداد 8-3جدول  طبق

 12عنصر سرب در هيچ يك از ايستگاههاي برداري سطحي و آبهاي زيرزميني بطور مشترك مشاهده گرديد. 

سرب، روي ، آهن، كادميوم، مس، نيكل و جيوه در ايستگاه چشمه آهكي گانه مشاهده نگرديد. همچنين عناصر 

  مورد مشاهده قرار نگرفت. منگل 

 ايستگاه انتخابي سطحي و آب 12در باقي مانده عناصر سنگين  مقدار غلظت حداكثرنشان ميدهد،  10-3شكل 

. سرخرود مشاهده گرديد رم برليتر در ايستگاهليگمي 48/1 حددرفلز آهن مربوط به  زميني رودخانه هراز هاي زير

ري شده منجمله فلز روي نوسانات حداكثري غلظت آهن در مقايسه با غلظت ساير عناصر سنگين اندازه گي

برابر داشته است. رتبه بندي غلظت عناصر سنگين نشان ميدهد، بعد از فلز آهن كه عموما در  3رشدي حدود 

 ايستگاههاي سطحي هراز مشاهده گرديد، عناصري همانند روي و كادميوم كه فقط در ايستگاههاي آبهاي زير

دوم و سوم قرار دارد. بيشترين مقدار عناصر روي و كادميوم  زميني چاه كلوده و هلومسر يافت شده در رتبه هاي

عنصر نيكل با ديگر اسيتگاه مربوط به  8در غلظت مقايسه ميليگرم بر ليتر مشاهده گرديد.  31/0و  54/0ترتيب  هب

  ).10-3(شكل  ر كند و بطئي بوده استسيانوسانات بداراي نشان ميدهد كه عناصر سنگين اندازه گيري شده 
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رودخانه هراز  -دامنه تغييرات عناصر سنگين در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل بهار :10- 3شكل 

)88- 1389(  

    

  1388فصل زمستان  -2-2-3

در نمونه آب  سرب، روي ، آهن، كادميوم، مس، نيكل و جيوه  در اين فصل، عناصر فلزات سنگين شامل

اندازه گيري گرديد. نتايج حاصل از  رودخانه هراز طحي و سرشاخه هاي آبهاي س، ايستگاههاي آبهاي زيرزميني

  آن بشرح زير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است: 

ايستگاه سطحي و آبهاي زيـر زمينـي    12در اين بررسي، مقدار درصد عناصر فلزات سنگين در تمامي نمونه هاي 

درصـد،   58حـد  درصد، عنصر آهـن در  83بيش از رويز از حداكثر به حداقل بدين شرح است. فل رودخانه هراز

بـوده اسـت. در ايـن ايسـتگاههاي سـطحي و آبهـاي       درصد   8بيش از نيكل درصد، عنصر  5/41 در حدفلز مس 

حـداكثر تـا    .قابل اندازه گيري مشـاهده شـده اسـت   فلز  7درصد) از  57حدود (عنصر سنگين  4تعداد زيرزميني، 

رودخانه  السـم، رود الر،  چشمه الريجان، سرخرود، ه در نمونه هاي ايستگاههاي تعداد سموم ارگانوكلرحداقل 

، 2، 2، 2، 3 ،3، 3، 4چشمه آب اسـك بترتيـب    و چاه كلوده، چاه هلومسرتهران،  115گرسنگ، نورود، كيلومتر 

چشـمه   رود،  هاي سرخ). بنابراين، بيشترين تراكم تركيبي در ايستگاه9-3تركيب بوده است (جدول  1و  1، 1، 1

آب اسك  و چشمه منگلهلومسر،  هاي كلوده،و كمترين تراكم آن در چاه ، رودخانه السم، الرمعدني الريجان

  رودخانه هراز در حد يك عنصر سنگين مشاهده گرديده است.

مشـاهده   غلظت باقي مانده مربوط فلز آهن در ايستگاه سرخرود حداكثردر بين عاصر سنگين اندازه گيري شده، 

ميليگـرم برليتـر) در     003/0. روند تغييرات غلظتي عناصر سـنگين مشـاهده شـده از حـداكثر بـه حـداقل (      گرديد

   :ايستگاههاي مختلف بشرح زير اعالم ميگردد
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Fe,  نورودگرسنگتهران،  115كيلومتر ، سرخرود، > Fe, الريجان، السم، الر > Zn, الريجان، سرخرود       

السم، كرسنگ، الر   ,Zn < هلومسر، كلوده، > Zn,  تهران  115، كيلومتر منگل > Ni,   <  نورود  ,Fe <  سرخرود

Cu, سرخرود،آب اسك، الريجان، السم و الر       
  

رودخانه  -زمستان ميزان عناصر فلزات سنگين در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل  :9-3جدول 

  ppm برحسب  -)1389 -88هراز (

 عناصر

هاايستگاه  

 جيوه نيكل مس كادميوم آهن روي سرب
 

 0/0004 > 0/012 0/004 0/01> 3/29 0/043 0/04> سرخرود

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/01> 0/12> 0/072 0/04> كلوده 

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/01> 0/12> 0/165 0/04>  هلوم سر 

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/01> 1/68 0/022 0/04> كرسنگ

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/01> 0/12> 0/016 0/04> منگل 

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/01> 0/12> 0/009> 0/04>  پل چالو

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/01> 1/48 0/011 0/04> نورود 

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/01> 2/48 0/014 0/04> ك/ 115 تهران

 0/0004 > 0/005> 0/004 0/01> 0/83 0/048 0/04> الريجان 

 0/0004 > 0/005> 0/003 0/01> 0/12> 0/009> 0/04> آب اسك

 0/0004 > 0/005> 0/003 0/01> 0/18 0/031 0/04> السم

 0/0004 > 0/005> 0/003 0/01> 0/21 0/021 0/04> الر

    

 12ايستگاه از  11در ده اندازه گيري ش عنصر 7از د) صدر 57(حدود عناصر سنگين 4 ، تعداد 9-3جدول  طبق

، جيوه و سربسنگين  صراايستگاه نمونه برداري سطحي و آبهاي زيرزميني بطور مشترك مشاهده گرديد. عن

سرب، روي ، آهن، كادميوم، گانه مشاهده نگرديد. همچنين عناصر  12در هيچ يك از ايستگاههاي  كادميوم

  . ديدمشاهده نگرپل چالو مس، نيكل و جيوه در ايستگاه 

ايستگاه انتخابي سطحي و آبهاي  12در غلظت باقي مانده عناصر سنگين  حداكثرنشان ميدهد،  11-3شكل 

ميليگرم برليتر در ايستگاه سرخرود مشاهده گرديد.  30/3 حدمربوط به فلز آهن درزيرزميني رودخانه هراز 

منجمله فلز روي گيري شده  اندازه سنگين ساير عناصرغلظت غلظت آهن در مقايسه با حداكثري نوسانات 

بعد از فلز آهن كه عموما در  ،برابر داشته است. رتبه بندي غلظت عناصر سنگين نشان ميدهد 20حدود رشدي 

 )چاه هلومسر(روي كه فقط در ايستگاه آب زيرزميني  ي همانندايستگاههاي سطحي هراز مشاهده گرديد، عنصر
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عنصر سنگين نشان ميدهد كه در مقايسه با اسيتگاه  5در  مسر غلظت عنص يافت شده در رتبه دوم قرار دارد.

  ).11-3(شكل  بوده استكمتر داراي نوسانات نيكل 
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رودخانه  -زمستان دامنه تغييرات عناصر سنگين در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل :11- 3شكل 

  )1389 -88(  هراز

  

  1389فصل بهار   -3-2-3

در نمونه آب سرب، روي ، آهن، كادميوم، مس، نيكل و جيوه  لزات سنگين شاملدر اين فصل، عناصر ف

اندازه گيري گرديد. نتايج حاصل از   رودخانه هراز آبهاي سطحي و سرشاخه هاي، ايستگاههاي آبهاي زيرزميني

  آن بشرح زير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است: 

ايستگاه سطحي و آبهاي زيـر زمينـي    11ن در تمامي نمونه هاي در اين بررسي، مقدار درصد عناصر فلزات سنگي

درصـد،   55 كمتر از رويدرصد، عنصر  72بيش ازآهن از حداكثر به حداقل بدين شرح است. فلز  رودخانه هراز

بـوده اسـت. در ايـن ايسـتگاههاي سـطحي و آبهـاي       درصـد    8درصد، عنصر نيكل بـيش از   33بيش از جيوه فلز 

حـداكثر تـا    .فلز قابل اندازه گيري مشـاهده شـده اسـت    7درصد) از  57(حدود عنصر سنگين  4 تعدادزيرزميني، 

چاه هلومسر، گرسنگ، چشمه آهكـي سـد    تعداد سموم ارگانوكلره در نمونه هاي ايستگاههاي سرخرود،حداقل 

، 3بترتيـب   الر رود و  چشمه آب اسك ،رودخانه  السم چشمه الريجان،  تهران،  115منگل، پل چالو، كيلومتر 

). بنابراين، بيشـترين تـراكم تركيبـي در ايسـتگاههاي     10-3تركيب بوده است (جدول  1و  1، 2، 2، 2، 2، 2، 2، 2

هراز در حد يك عنصر سـنگين مشـاهده گرديـده     و رود الر چشمه آب اسكدر و كمترين تراكم آن  سرخرود

  است.
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. بـود   پـل چـالو  باقي مانده مربوط فلز آهـن در ايسـتگاه   غلظت  حداكثردر بين عاصر سنگين اندازه گيري شده، 

ميليگـرم برليتـر) در ايسـتگاههاي      012/0روند تغييرات غلظتي عناصر سنگين مشاهده شده از حداكثر به حداقل (

   :مختلف بشرح زير اعالم ميگردد

Fe,   ،تهران، گرسنگ 115كيلومتر چالو > Fe, ،السم، الر سرخرود  > Fe, گل الريجان، من  >Zn, پل چالو

,Ni < ، السمتهران 115، كيلومتر سرخرود  ,Zn < هلومسر،كرسنگ،  الريجان، منگل،   ,Hg<  سرخرود  >   

Hg,     هلومسر،  آب اسك

 

 11ايستگاه از  9عنصر اندازه گيري شده در  7درصد) از  57عناصر سنگين(حدود  4، تعداد 10- 3جدول  طبق   

آبهاي زيرزميني بطور مشترك مشاهده گرديد. عناصر سنگين سرب، كادميوم و  ايستگاه نمونه برداري سطحي و

سرب، روي ، آهن، كادميوم، مس، گانه مشاهده نگرديد. همچنين عناصر  12مس در هيچ يك از ايستگاههاي 

  نيكل و جيوه در ايستگاه چاه كلوده مشاهده نگرديد. 
  

رودخانه هراز  -اي آبهاي زير زميني و سطحي فصل بهارميزان عناصر فلزات سنگين در ايستگاهه :10-3جدول 

 ppm برحسب  -)1389 -88(

 عناصر

 ايستگاهها

 جيوه نيكل مس روي آهن كادميوم سرب
 

 0/0004 > 0/012 0/002> 0/026 3/907 0/01> 0/04> سرخرود

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/009> 0/12> 0/01> 0/04> كلوده 

 0/001 0/005> 0/002> 1/116 0/12> 0/01> 0/04>  هلوم سر 

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/097 4/657 0/01> 0/04> كرسنگ

 0/020 0/005> 0/002> 0/009> 0/527 0/01> 0/04> منگل 

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/061 8/22 0/01> 0/04>  پل چالو

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/029 7/525 0/01> 0/04> ك/ 115 تهران

 0/010 0/005> 0/002> 0/009> 0/777 0/01> 0/04> الريجان 

 0/003 0/005> 0/002> 0/009> 0/12> 0/01> 0/04> آب اسك

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/029 1/289 0/01> 0/04> السم

 0/0004 > 0/005> 0/002> 0/009> 0/911 0/01> 0/04> الر

  

ايستگاه انتخابي سطحي و آبهاي  12در قي مانده عناصر سنگين مقدار غلظتي با حداكثرنشان ميدهد،  12-3شكل 

دامنه  مشاهده گرديد.پل چالو ميليگرم برليتر در ايستگاه  22/8 حدمربوط به فلز آهن درزيرزميني رودخانه هراز 

و السم، الر، چشمه الريجان تهران، كرسنگ، سرخرود،  115آهن در ديگر ايستگاهها نظير كيلومتر  زتغييرات فل
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ميليگرم برليتر در نوسان بوده است.  53/0و  78/0 91/0، 29/1، 91/3، 66/4، 53/7چشمه آهكي منگل به ترتيب 

غلظت ساير عناصر سنگين اندازه گيري شده منجمله فلز حداكثر نوسانات حداكثري غلظت آهن در مقايسه با 

نشان ميدهد، بعد از فلز آهن كه عموما  برابر داشته است. رتبه بندي غلظت عناصر سنگين 7بيش از روي رشدي 

، كرسنگ، در ايستگاههاي سطحي هراز مشاهده گرديد، عنصري همانند روي كه در ايستگاههاي چاه هلومسر

 نسبت به عناصر روي و آهن بسيار  سنگين نيكل افت شده در رتبه دوم قرار دارد. غلظت عنصرپل چالو ... ي

  ).12-3(شكل  كمتر بوده است
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رودخانه  بهار دردامنه تغييرات عناصر سنگين در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل  :12- 3 شكل

  )1389 -88هراز (

  

ايستگاه انتخابي سطحي و آبهاي زيرزميني رودخانه  12پنج ايستگاه از عنصر جيوه در نشان ميدهد،  13-3شكل 

ايستگاه آب زيرزميني چشمه آهكي سد منگل ه در غلظت باقي مانده عنصر جيومشاهده گرديد. حد اكثر هراز 

عنصر جيوه درهيچ يك از ايستگاههاي ميكروگرم برليتر مشاهده گرديد. در سه فصل نمونه برداري،  2/17 حددر

تهران،  115در ديگر ايستگاهها نظير كيلومتر جيوه دامنه تغييرات فلز گانه در فصل زمستان مساهده نگرديد.  12

گرم برليتر در نوسان كرومي 50/0 و 60/0، 11/2، 30/2، 20/5به ترتيب اه كلوده و چ چاه هلومسر، چشمه الريجان

درصد از ايستگاههاي آبهاي زيرزميني مشاهده گرديد. مقدار درصد عنصر جيوه  80عنصر جيوه در بوده است. 

ر جيوه درفصل بهار بيش غلظتي عنصنوسانات گزارش گرديد.  33و  67در فصول بهار و پاييز به ترتيب در حد 

  ).13-3(شكل برابر فصل پاييز است  8از 
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  )1389 -88(  ايستگاههاي نمونه برداري رودخانه هرازدرسه فصل طي دامنه تغييرات جيوه  :13- 3شكل 

    

  )FAنتايج حاصله از بررسي آناليز فاكتورها (  -4-2-3 

 كاهش داده ها و دستيابي به تقسيم بندي گروهي شامل در جهت تقليل و )FAبررسي آزمايشات آناليز فاكتورها (

تركيب آنها بطور فعال در فرايند آناليز فاكتورها در سه فصل (پاييز، زمستان  6كه فلزات سنگين از  عنصر 7

گروه تقسيم  4داده از ايستگاههاي آبهاي زيرزميني و سطحي رودخانه هراز در  216ايستگاه با  12وبهار) در 

  ه مشاركت داشتند. بندي گرديد

تا  32، نمودار اسكري شامل درصد واريانس به تفكيك از چهار گروه تشكيل شده كه داراي دامنه  14-3شكل 

درصد مي باشد براي ديگر گروه ها شرح  15درصد در نوسان بوده و مابقي تركيبات كمنتر از  15بيش از 

در  1شروع و تا حدود و نزديك   2گروه كه كمتر از  4جهت   Eigevalueگرديد. ضمنا در شكل ياد شده ، مقدار

ديگر عناصر كه كمتر از حد نرمال باشد از اهميت خاصي برخوردار نمي  Eigevalueنوسان بوده است. مقدار 

  باشد.  

درصد واريانس استخراج شده = 84/54
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  در مقابل تعداد عناصر از فلزات سنگين  Eigenvalue: مقدار درصد واريانس و موقعيت اسكري  14 - 3شكل 

  )1389 -88هراز ( در رودخانه
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، مقدار درصد تجمعي واريانس ها براي فاكتو هاي متفاوتي از ارزش هاي مستخرجه اوليه  11-3جدول 

(Eigenvalue) و مقدار بار كل تركيبات داده شده قبل از چرخش و نيز مقدار درصد تجمعي بعد از چرخش را 

شرح واريانس ارزش هاي   درصد ميرسد.  54/84نشان ميدهد. بار پذيرفته شده چهار فاكتور استخراجي به 

درصد بوده ولي  82/15و  44/17، 91/18، 37/32مستخرجه اوليه قبل از چرخش براي چهار گروه به ترتيب 

درصد  37/17و  00/18، 47/18، 70/30واريانس ارزش هاي مستخرجه چهار گروه بعد از چرخش به ترتيب 

  ).11-3ترميم يافته است (جدول 

  
 - 88نمونه هاي آب  رودخانه هراز ( عناصر سنگين در *FAمستخرجه متفاوت از   :  ارزش هاي11-3 جدول

1389 ( 

 شرح واريانس بعد از چرخش شرح واريانس قبل از چرخش

 ) Eigenvalue Initialمجموع استخراج مجذور بار ( 

         

  )  Eigenvalueمجموع چرخش مجذور بار (
 

سدرصد واريان    كل گروه رصد واريانسد    كل مجموع درصد واريانس  مجموع درصد  

 واريانس

1 1/94 32/37 32/37 1/84 30/70 30/70 

2 1/13 18/91 51/28 1/11 18/47 49/17 

3 1/05 17/44 68/72 1/08 18/00 67/17 

4 0/95 15/82 84/.54 1/04 17/37 84/54 

         *FA= Factors Analysis                                
  

 - 88رودخانه هراز (  –درخصوص عناصر سنگين در آب   (*FA):  نتايج بارگيري آناليز فاكتورها12-3جدول 

1389 (  
F-4 F-3 F-2 F-1  FA 

  تركيبات شيميايي
0/15 0/02 0/02 0/95 Hg 

-0/11 0/04 0/07 0/94 Cu 

-0/12 0/22 -0/86 0/01 Zn 

-0/20 0/53 0/58 0/25 Ni 

-0/14 -0/86 0/17 0/02 Fe 

0/97 0/09 0/05 0/04 Cd 

37/17 00/18 47/18 70/30 - 54/84 درصد واريانس         
                                 Extraction Method: Principal Component Analysis.          FA*=Factor Analysis 

                                    Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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فاكتور مستخرجه بطور شفاف داراي ضريب باال كه مبين توان  چهارنشان ميدهد، هر يك از   12-3جدول   

مشاركت آنها نسبت به ديگر تركيبات شركت كننده باشد را به نمايش مي گذارد. همچنين در اين جدول درصد 

درصد به تقليل  70/30اكتورها با توجه به نقش پذيري آنها از نوسانات حداكثر واريانس مشاركت هريك از ف

درصد را مورد مالحظه قرار ميدهد. لذا سهم مشاركت پذيري هريك از فاكتورها و كاربرد  37/17حداقل 

  ضريب بار آنها بطور تشريحي در زير آورده ميشود.  

  

 آناليز فاكتور يك -

جيوه و  فاكتور يك داراي بار مثبت براي تركييباتي نظيرميزان حداكثري آمده،  12-3همانگونه كه در جدول 

ضريب بار پذيري  مي باشند. بنابراين، با توجه به مقدار و حد استاندارد 94/0و 95/0در حد به ترتيب  مس

ر عالي تا خيلي باشد در گروه هاي بسيا 32/0و دامنه حداقلي كمتر از  71/0فاكتورهاي با دامنه حداكثري بيش از 

 100. لذا با توجه به عالي بودن ضريب بار پذيري (García et al., 2004 and Nowak, 1998)ضعيف ارزيابي نمود

از واريانس هاي  54/84درصدي از كل  70/30درصدي فاكتور يك وتشريح اين فاكتور با ضريب واريانس

   شده داللت دارد.   ماخوذه بر ميزان مشاركت هر يك از تركيبات در فاكتور ياد
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ايستگاه طي سه فصل در رودخانه  12) در  جيوه و مس( تركيبات   1كتور فاامتيازگيري ميزان :  15- 3شكل 

  )1389 -88هراز  (

  

عنصر از فلزات سنگين را  2، تعداد 1امتيازگيري فاكتورميزان نشان ميدهد كه  15 -3وضعيت عمومي شكل 

) بوده است.  9فاكتور امتيازگيري مثبت فقط در فصل پاييز ( ايستگاه زان حداكثر ميپوشش داده است. بنابراين، 

  اما مقدار امتياز منفي آن بيشتر در فصول پاييز، زمستان و بهار مشاهده گرديد.
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 آناليز فاكتور دو -

فلزات نظير  عناصريبراي و منفي داراي بار مثبت  2فاكتور ميزان حداكثري آمده،  12-3همانگونه كه در جدول 

ضريب بار  مي باشند. بنابراين، با توجه به مقدار و حد استاندارد 58/0و  -86/0در حد به ترتيب  روي و نيكل

باشد در گروه هاي بسيار عالي  32/0و دامنه حداقلي كمتر از  71/0پذيري فاكتورهاي با دامنه حداكثري بيش از 

 . لذا با توجه به عالي بودن ضريب بار پذيري(García et al., 2004 and Nowak, 1998)تا خيلي ضعيف ارزيابي نمود

واريانس هاي درصد از  47/18تشريح اين فاكتور با ضريب واريانس است و درصدي فاكتور يك 50منفي

فاكتور ياد شده داللت دارد. ميزان مشاركت درصدي  ماخوذه بر ميزان مشاركت هر يك از تركيبات در

  مي باشد.  1واحد كمتر از مشاركت فاكتور  12حدود  2تور واريانس تركيبات فاك
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  ايستگاه طي سه فصل در رودخانه هراز 12) در نيكل و رويعناصر (  2امتيازگيري فاكتور ميزان :  16- 3شكل 

  )88 - 1389(  

     

گين را عنصر از فلزات سن 2، تعداد 2امتيازگيري فاكتورنشان ميدهد كه ميزان  16 -3وضعيت عمومي شكل 

) بوده است. اما مقدار 2پوشش داده است. بنابراين، ميزان حدكثر امتيازگيري مثبت فقط در فصل پاييز ( ايستگاه 

  امتياز مثبت و منفي آن بيشتر در فصول پاييز، زمستان و بهار مشاهده گرديد.

  

 آناليز فاكتور سه -

  - 86/0در حد براي عنصر آهن منفي اراي بار د 3 فاكتور ميزان حداكثري آمده، 12-3همانگونه كه در جدول 

 71/0ضريب بار پذيري فاكتورهاي با دامنه حداكثري بيش از  مي باشد. بنابراين، با توجه به مقدار و حد استاندارد

 García et al., 2004)باشد در گروه هاي بسيار عالي تا خيلي ضعيف ارزيابي نمود 32/0و دامنه حداقلي كمتر از 

and Nowak, 1998)تشريح  درصدي فاكتور يك است و 100 منفي . لذا با توجه به عالي بودن ضريب بار پذيري
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درصد از واريانس هاي ماخوذه بر ميزان مشاركت هر يك از تركيبات در  00/18اين فاكتور با ضريب واريانس

و نيز  2دا برابر با فاكتور حدو 3فاكتور ياد شده داللت دارد. ميزان مشاركت درصدي واريانس تركيبات فاكتور 

       مي باشد.    1واحد كمتر از مشاركت فاكتور  12حدود 

عنصر از فلز سنگين را  1، تعداد 3امتيازگيري فاكتورميزان نشان ميدهد كه  17 -3وضعيت عمومي شكل   

 هاي( ايستگاه و بهار ل پاييزودر فص و منفي فاكتور امتيازگيري مثبتميزان حداكثر پوشش داده است. بنابراين، 

  ) بوده است. اما مقدار امتياز منفي آن بيشتر در فصول پاييز، زمستان و بهار مشاهده گرديد.8و  7، 6، 4
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 -88(  ايستگاه طي سه فصل در رودخانه هراز 12) در  فلز آهن( 3فاكتور  امتيازگيريميزان :  17- 3شكل 

1389(  

  

 آناليز فاكتور چهار -

 97/0در حد داراي بار مثبت براي عنصر كادميوم  4فاكتور ميزان حداكثري آمده،  12-3جدول  همانگونه كه در

 71/0ضريب بار پذيري فاكتورهاي با دامنه حداكثري بيش از  مي باشد. بنابراين، با توجه به مقدار و حد استاندارد

 García et al., 2004)ف ارزيابي نمودباشد در گروه هاي بسيار عالي تا خيلي ضعي 32/0و دامنه حداقلي كمتر از 

and Nowak, 1998) درصدي فاكتور چهار است و تشريح اين  100. لذا با توجه به عالي بودن ضريب بار پذيري

درصد از واريانس هاي ماخوذه بر ميزان مشاركت هر يك از تركيبات در  37/17 فاكتور با ضريب واريانس

 2 و 3هاي  فاكتوربا عناصر  4مشاركت درصدي واريانس تركيبات فاكتور فاكتور ياد شده داللت دارد. ميزان 

 18 -3وضعيت عمومي شكل مي باشد.  1واحد كمتر از مشاركت فاكتور  13و نيز حدود واحد  1به  حداكثر

ميزان عنصر از فلز سنگين را پوشش داده است. بنابراين،  1، تعداد 4 فاكتورامتيازگيري ميزان نشان ميدهد كه 
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) بوده است. اما مقدار امتياز منفي آن بيشتر در 2 در فصل پاييز ( ايستگاهفقط امتيازگيري مثبت  فاكتورحداكثر 

  و بهار مشاهده گرديد. فصول پاييز
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 -88ايستگاه طي سه فصل در رودخانه هراز  ( 12( قلز كادميوم ) در  4امتيازگيري فاكتور ميزان :  18 - 3شكل 

1389(  

    

و بهار  1388، ميزان غلظت تمامي عناصر سنگين اندازه گيري شده در سه فصل (پاييز، زمستان 13-3جدول 

ايستگاه انتخابي رودخانه هراز را در زمينه حداقل، حداكثر، ميانگين و انحراف معيار آنها را نشان  12) در 1389

در هر سه فصل كمتر از حد  عنصر سنگين اندازه گيري شده 7ميدهد. شايان ذكر است، عنصر سرب در ميان 

 مشاهده بوده لذا در ليست جدول فوق قيد نگرديده است. عناصر سنگين نظير روي و آهن در بين ساير عناصر

ميكروگرم برليتر مي  2/17ميليگرم برليتر  و نيز جيوه در حد  22/8و  12/1اندازه گيري شده داراي حداكثري 

ميليگرم برليتر  و نيز عنصر  21/1 ± 00/2و  23/0 ± 01/1هن به ترتيب باشند. ميانگين و انحراف معيار روي و آ

  ميكروگرم برليتر گزارش گرديد.  65/4 ± 38/6جيوه درحد 
برحسب  )1389 -88رود خانه هراز ( در : آمار توصيفي عناصر سنگين در نمونه هاي آب سه فصل 13-3جدول 

ppm  
  دامنه

 (SD)معيار  انحراف متوسط حداكثر حداقل پارامتر ها

Zn 
n.d 12/1 0/23 1/01 

Fe n.d 8/22 1/21 2/00 

Cd n.d 0/31 0/01 0/05 

Cu n.d 0/01 0/001 0/02 

Ni n.d 0/02 0/01 0/01 

Hg(ppb) 
n.d 2/17 65/4 38/6 
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  عناصر سنگين در نمونه هاي آب سه فصل Pearson Correlations) ( : ضريب همبستگي پيرسون14-3 جدول

 )1389 -88ه هراز (رود خان

 Zn Fe Cd Cu Ni Hg عناصر

Zn 1      

Fe 07/0- 1     

Cd 03/0- 22/0 1    

Cu 08/0- 06/0 19/0 1   

Ni 13/0 19/0- 2/0- 57**/0 1  

Hg 03/0 44**/0 12/0- 13/0- 11/0- 1 

                **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
 

نشان  14-3ماتريكس آماري پيرسون طبق داده شش عناصر سنگين در فصول پاييز، زمستان و بهار در جدول 

با يكديگر داراي هركدام ميدهد، فلز سنگين اندازه گيري شده نظير عنصر آهن با جيوه و نيز فلز مس با نيكل 

در اين ميان، عناصر . با هم دارا مي باشندو مثبت و رابطه معني داري را )   >01/0Pضريب همبستگي بسيار قوي (

مس و نيكل با عناصر روي، آهن و كادميوم، عنصر جيوه با عناصر روي، كادميوم، مس و نيكل، عنصر كادميوم 

  ).14-3رابطه معني داري با يكديگر نداشته اند (جدول با عناصر روي و آهن و نيز عنصر روي با آهن هيچ 

  

  شوينده ها  -3-3

  1388فصل پائيز   -1-3-3

آبهاي ، ايستگاههاي آبهاي زير زمينيايستگاه نمونه برداري آب شامل  13شوينده در  پارامتردر اين فصل، 

اندازه گيري گرديد. نتايج حاصل از آن بشرح زير مورد تجزيه و تحليل رودخانه هراز سطحي و سرشاخه هاي 

  قرار گرفته است: 

نشـان   19-3شـكل  مشـاهده گرديـد.    فصـل پـاييز   ههاي نمونـه بـرداري  ستگادرصد از اي 76در بيش از شوينده ها 

نمونـه آب ايسـتگاههاي    13كـه در  )  در فصل پاييز LASميدهد، حداكثر و حداقل نوسانات غلظت شوينده ها (

ميكروگرم برليتر مشـاهده گرديـد.    14و  383در حد چشمه آب اسك و پل چالو به ترتيب سطحي زير زميني و 

 كمتر از حـد تشـخيص دسـتگاه   هاي چاه هلومسر، نورود و كرسنگ ل، غلظت شوينده ها در ايستگاهفصاين در 

)µg/l 9 < .بوده است (  
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  دامنه تغييرات شوينده ها در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل پاييز در رودخانه هراز :19 - 3شكل 

)88- 1389(  

   

آبهاي زيرزميني بيشتر از ايستگاههاي آب سطحي رودخانه هراز بوده همچنين غلظت شوينده ها در ايستگاههاي 

تهران، چشمه معدني  115است. روند تغييرات غلظتي ساير ايستگاهها از قبيل رودخانه السم، چاه كلوده، كيلومتر 

 17، 19، 22، 28، 33، 35، 41الريجان، چشمه آهكي منگل، شهرك ايثار، رود الر و سرخرود به ترتيب در حـد  

  ميكروگرم برليتر در نوسان بوده است. 16و 

 

  1388 فصل زمستان  -2-3-3

آبهاي ، ايستگاههاي آبهاي زير زمينيايستگاه نمونه برداري آب شامل  13شوينده در  پارامتردر اين فصل،  

حليل اندازه گيري گرديد. نتايج حاصل از آن بشرح زير مورد تجزيه و ت رودخانه هراز سطحي و سرشاخه هاي 

  قرار گرفته است: 

نشان  20-3مشاهده گرديد. شكل فصل زمستان،  درصد از ايستگاههاي نمونه برداري 76در بيش از شوينده ها   

 نمونه آب ايستگاه 13كه در  مستان)  در فصل زLASميدهد، حداكثر و حداقل نوسانات غلظت شوينده ها (

  ميكروگرم برليتر 5/12و  427در حد ن به ترتيب چشمه آب اسك و چشمه معدني الريجاهاي زير زميني 

كمتر از حد رود السم مشاهده گرديد. در اين فصل، غلظت شوينده ها در ايستگاههاي چاه هلومسر، نورود و 

غلظت شوينده ها در ايستگاههاي آبهاي  در فصل زمستان، ) بوده است. همچنين> µg/l 9(  تشخيص دستگاه

ههاي آب سطحي رودخانه هراز بوده است. روند تغييرات غلظتي ساير ايستگاهها از زيرزميني بيشتر از ايستگا

 الوچپل  و كرسنگسرخرود، رود الر، چشمه آهكي منگل، شهرك ايثار، چاه كلوده،  تهران، 115كيلومتر قبيل 

  ميكروگرم برليتر در نوسان بوده است. 19و  5/24، 5/25، 5/26، 27، 29، 38، 38 به ترتيب در حد
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دامنه تغييرات شوينده ها در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل زمستان در رودخانه  :20 - 3شكل 

  )1389 -88(  هراز

 

  1389فصل بهار   -3-3-3

آبهاي ، ايستگاههاي آبهاي زير زمينيايستگاه نمونه برداري آب شامل  13در  پارامتر شويندهدر اين فصل، 

اندازه گيري گرديد. نتايج حاصل از آن بشرح زير مورد تجزيه و تحليل   انه هرازرودخ سطحي و سرشاخه هاي

  قرار گرفته است: 

نشان ميدهد،  21 -3درصد از ايستگاههاي نمونه برداري فصل بهار مشاهده گرديد. شكل  100در شوينده ها 

آب زير زميني چشمه گاه نمونه آب ايست 13)  در فصل بهار كه در LASحداكثر نوسانات غلظت شوينده ها (

زير زميني و ميكروگرم برليتر در ايستگاه  25و حداقل آن در حد ميكروگرم برليتر  516در حد آب اسك 

  مشاهده گرديد. اه كلوده و شهرك ابثار چسطحي 
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  دامنه تغييرات شوينده ها در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل بهار در رودخانه هراز :21 - 3شكل 

)88- 1389(  
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) نبوده > µg/l 9(  در اين فصل، غلظت شوينده ها در ايستگاههاي نمونه برداري كمتر از حد تشخيص دستگاه

است. همچنين در فصل بهار نيز غلظت شوينده ها در ايستگاه هاي آبهاي زيرزميني بيشتر از ايستگاههاي آب 

ايستگاهها از قبيل چاه هلومسر، پل چالو، چشمه سطحي رودخانه هراز بوده است. روند تغييرات غلظتي ساير 

تهران، رود الر و كرسنگ به  115معدني الريجان، رود السم، نورود، سرخرود، چشمه آهكي منگل،  كيلومتر 

 ميكروگرم برليتر در نوسان بوده است 36و  5/44، 53، 57، 58، 5/64، 5/67، 5/80، 5/90، 94ترتيب در حد 

  .)21 -3(شكل 

  

  1389فصل تابستان   -4-3-3

آبهاي ، ايستگاههاي آبهاي زير زمينيايستگاه نمونه برداري آب شامل  13شوينده در پارامتر در اين فصل، 

اندازه گيري گرديد. نتايج حاصل از آن بشرح زير مورد تجزيه و تحليل   رودخانه هراز سطحي و سرشاخه هاي

  قرار گرفته است: 

نشان ميدهد،  22 -3گاههاي نمونه برداري فصل تابستان مشاهده گرديد. شكل درصد از ايست 100در شوينده ها 

زير زميني نمونه آب ايستگاه هاي  13در فصل بهار كه در   )LAS(نوسانات غلظت شوينده ها و حداقل حداكثر 

فصل،  شاهده گرديد. در اينمميكروگرم برليتر  173و  658در حد چاه كلوده و رود السم به ترتيب سطحي و و 

) نبوده است. همچنين در > µg/l 9(  غلظت شوينده ها در ايستگاههاي نمونه برداري كمتر از حد تشخيص دستگاه

نيز غلظت شوينده ها در ايستگاه هاي آبهاي زيرزميني بيشتر از ايستگاههاي آب سطحي رودخانه  تابستانفصل 

تهران، چشمه آهكي منگل،  115پل چالو، كيلومتر يل هراز بوده است. روند تغييرات غلظتي ساير ايستگاهها از قب

 و نورودچشمه معدني آب اسك، چشمه معدني الريجان، كرسنگ، چاه هلومسر، رود الر، شهرك ايثار، 

ميكروگرم برليتر در  217و  291، 359، 361، 425، 31، 462، 554، 564، 593، 632به ترتيب در حد  سرخرود

  .)22 -3(شكل  نوسان بوده است
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دامنه تغييرات شوينده ها در ايستگاههاي آبهاي زير زميني و سطحي فصل تابستان در رودخانه  :22 - 3شكل 

  )1389 -88(  هراز
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 -88(  دامنه تغييرات شوينده ها در ايستگاههاي نمونه برداري فصول مختلف در رودخانه هراز :23 - 3شكل 

1389(  

  

را  در   1389و  1388در بين چهار فصل از سالهاي  )LAS(ده ها ، ميانگين نوسانات غلظت شوين 23 -3شكل 

رودخانه هراز نشان ميدهد. حداكثر و حداقل غلظت شوينده ها به  در ايستگاه آبهاي زير زميني و سطحي 13

ميكروگرم برليتر در فصول تابستان و پاييز بوده است. ميانگين نوسانات غلظتي شوينده  52و  440 ترتيب در حد

در بين فصول پاييز، زمستان و بهار بسيار نزديك بهم بوده ولي اين نوسانات (سه فصل) در مقايسه با غلظت ها 

  برابري را نشان ميدهد. 8شوينده در فصل تابستان داراي اختالف بسيار زياد و رشد افزايشي حدود 

و بهار، تابستان  1388زمستان  ، ميزان غلظت تركيب شوينده اندازه گيري شده در چهار فصل (پاييز،15-3جدول 

ايستگاه انتخابي رودخانه هراز را در زمينه حداقل، حداكثر، ميانگين و انحراف معيار آنها را نشان  12) در 1389

ميدهد. شايان ذكر است، درجدول ياد شده فوق، آمار توصيفي شوينده ها برحسب ماهها مورد ارزيابي قرار 

ماه نمونه برداري، فقط در ماههاي ارديبهشت و تير بيشتر از حد تشخيص  8گرفت. حداقل غلظت شوينده در 

 ها ميكروگرم برليتر بوده است. در ميان حداكثرها، نوسانات و غلظت شوينده 9دستگاه جذب اتمي يعني بيش از 

وده است. ميكروگرم برليتر متغير ب  971تا  141ماه نمونه برداري از كمترين تا بيشترين مقدار آن درحد  8در 

و  62/418 ± 16/52باالترين ميانگين و خطاي استاندارد شوينده ها به ترتيب در ماههاي تير و مرداد درحد  

 ميكروگرم برليتر گزارش گرديد.  15/412 ± 02/117
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) 1389 -88:  آمار توصيفي شوينده ها در نمونه هاي هشت ماه (چهار فصل) در رود خانه هراز ( 15-3جدول 

 ppb برحسب –

  پارامترها حداقل حداكثر متوسط (SE) استاندارد خطاي

     ماهها  

28/12 47/69 383 n.d آذر 

39/81 51/23 528 n.d دي 

23/17 54 326 n.d اسفند 

 ارديبهشت 25 890 122/69 64/38

11/5 49/15 141 n.d خرداد 

 تير 125 622 418/62 52/16

64/7 412/15 651 n.d مرداد 

117/02 352/46 971 n.d شهريور 

  
) 1389 -88ايستگاه (چهار فصل) در رود خانه هراز ( 13آمار توصيفي شوينده ها در نمونه هاي  : 16-3جدول 

  ppbبرحسب  –

 پارامتر ها

 (SE)خطاي استاندارد  متوسط حداكثر حداقل ايستگاهها

 n.d 465 98/25 54/53 سرخرود

 n.d 880 264/25 121/29 كلوده

سرهلوم   n.d 646 175/38 100/69 

 n.d 971 185/63 117/3 شهرك ايثار

 n.d 842 266 114/84 پل چالو

 n.d 651 175/63 96/52 كرسنگ

 98/11 235/13 649 12 چشمه منگل

نورود   n.d 583 127/25 68/96 

تهران 115  - ك  27 940 250/88 117/91 

 n.d 890 373/75 99/19 آب اسك

 n.d 534 162/5 74/73 الريجان

 n.d 173 45/63 21/23 السم

 n.d 554 90/25 66/49 الر

  

و بهار، تابستان  1388، ميزان غلظت تركيب شوينده اندازه گيري شده در چهار فصل (پاييز، زمستان 16-3جدول 

آنها را نشان ايستگاه انتخابي رودخانه هراز را در زمينه حداقل، حداكثر، ميانگين و انحراف معيار  12) در 1389
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ميدهد. شايان ذكر است، درجدول ياد شده فوق، آمار توصيفي شوينده ها برحسب ايستگاهها مورد ارزيابي قرار 

ايستگاه نمونه برداري، فقط در ايستگاههاي چشمه آهكي منگل و كيلومتر  13گرفت. حداقل غلظت شوينده در 

ميكروگرم برليتر بوده است. در ميان  9يش از تهران بيشتر از حد تشخيص دستگاه جذب اتمي يعني ب 115

از كمترين تا بيشترين مقدار آن درحد ايستگاه نمونه برداري  13حداكثر ها، نوسانات و غلظت شوينده ها در 

ميكروگرم برليتر متغير بوده است. باالترين ميانگين و خطاي استاندارد شويندهها به ترتيب در   971تا  173

ميكروگرم برليتر    75/373 ± 19/99 و 00/266 ± 84/114درحد و چشمه معدني آب اسك ايستگاههاي پل چال

 گزارش گرديد.

ماتريكس آماري پيرسون برخي از پارامترهاي هيدرولوژي و هيدروشيمي رودخانه هراز نظير دما، فسفات و    

نشان  17-3در جدول  89ابستان و ت و نيز فصول بهار  88نيترات با تركيب شوينده ها در فصول پاييز، زمستان 

با يكديگر داراي ضريب همبستگي بسيار قوي تركيب شوينده فقط با پارامتر هيدرولوژي دما آب ميدهد، 

)01/0P<  ( در اين ميان، پارامتر هاي فسفات و نيترات آب با  .و مثبت و رابطه معني داري را با هم دارا مي باشند

رابطه معني داري با يكديگر نداشته اند (جدول رامتر فسفات با نيترات هيچ تركيب شوينده و دماي آب و نيز پا

3-17.(  
  

شوينده ها در نمونه چهار فصل رود خانه هراز  Pearson Correlations) ( : ضريب همبستگي پيرسون17-3جدول 

)88- 1389  ( 

 نيترات فسفات دما شوينده ها عناصر

    1 شوينده ها

   1 49/0** دما

  1 -05/0 -08/0 اتفسف

 1 16/0 17/0 15/0 نيترات

                         **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  بحث و نتيجه گيري -4

  آالينده هاي سموم ارگانوكلره -1-4

ني و سطحي رودخانه هراز با توجه به ايستگاههاي آبهاي زيرزمي 12ارگانوكلره در  مطالعه آالينده ها ي سموم

آن جهت افرايش راندمان حواشي رودخانه و حوزه آبريز به مصرف سموم در زمين هاي كشاورزي روند 

بوده ولي اين امر باعث افزايش سموم در اكوسيستم آبي رودخانه اثر معكوس امري ضروري توليدات كشاورزي 

آب  نمونه هاي ه هاي بدست آمده باقي مانده سموم ارگانوكلره در. بنابراين، با استفاده از دادخواهد گذاشت

  بشرح زير بحث و بررسي گرديد.

سطحي  آبهاي زيرزميني و مشاهده شده در ايستگاههاي ارگانوكلره تركيباتپراكنش در مطالعه اخير، ميزان  

مين رودخانه نشان ميدهد، در )  در ه1386تحقيقات انجام شده (واردي و همكاران، در مقايسه با رودخانه هراز 

ميزان درصد تركيبات مشاهده شده برابر افزايش داشته است.  8و  5/1، 5/4فصول پاييز، زمستان و بهار به ترتيب 

درصد به  5/37) در رودخانه هراز از 1386( واردي و همكاران،  دوره قبلي در اين مطالعه با پروژه انجام شده

ميزان پراكنش و افزايش درصد تركيبات دو فاكتور ميدهد. اما با توجه به رشد درصد رشد را نشان  81بيش از 

 86از برابر  30غلظت آنها كاهش شديد حدود ) 1386مطالعه قبلي (واردي و همكاران،  به مطالعه اخير نسبتدر 

بواسطه عدم اين كاهش شديد احتماال ممكن است ميكروگرم برليتر را نشان ميدهد.  85/2ميكروگرم برليتر به 

درصدي در اكثر ايستگاهها  81مصرف سموم پايدار ارگانوكلره در سالهاي اخير باشد كه غلظت آنها با كاهش 

اين احتمال وجود دارد كه باقي مانده اين سموم پايدار  ،روبرو بوده است. از طرفي با توجه به كاهش سالهاي قبل

برابر تحقيقات آالينده سواحل كرانه جنوبي درياي خزر بهاي آبه و نفوذ آن آبهاي جاري رودخانه هراز  قاز طري

مقادير آنها كم و بيش  )1391نجف پور و همكاران، ، 1389واردي و همكاران،  ( 1388و  1387ها در سالهاي 

ل وپاييز بيشتر از فص فصل ردها ايستگاهتركيبات  درمطالعه اخير، پراكنشباشد.  هافزايش يافته ارتباط داشت

 سم) 13) كمتر از فصل زمستان (سم 9( در فصل پاييز ولي تعداد تركيبات مورد مشاهده است بوده و بهار زمستان

بوده است. شايان ذكر بهار بيشتر گزارش گرديد. اما پراكنش ايستگاهي تركيب در فصل زمستان نسبت به فصل 

هار هيچ يك از شانزده سم و در تمام نمونه هاي فصول پاييز، زمستان و ب است كه در ايستگاه كرسنگ

    ارگانوكلره مشاهده نگرديد. 

ميكروگرم برليتر مشاهده گرديد. مقايسه ميزان اين  15/0در اين مطالعه، حداكثر غلظت تركيب ديلدرين در حد 

برابر  120شديد بيش از  نشان دهنده كاهش در آبهاي حوزه جنوبي درياي خزر 1387سم با داده هاي سال 

)µg/l5/18)(برابر ( 215 درياي خزر، كمتر از 1383داده هاي سال  )،1389اردي و همكاران، وµg/l1/32( ) اللويي

 برابر 86 كمتر از)، µg/l 35 ) (Najafpour, 2007برابر ( 234داده رودخانه شيرود، كمتر از  )،1389و همكاران، 

برابر بترتيب با مصب رود قرمز و  120 و 50كمتر از  )، µg/l 13 ( )Najafpour et al., 2005(حوضه مصبي تجن 

از كمتر درياچه التمساح و برابر  2تر از ، كم(Hung and Thiemann, 2002))6/18 و  µg/l 8رودخانه دونگ، ويتنام (
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برابر  67، كمتر از Said and Hamed, 2005)) (14/1 و µg/l 24/0در محدوده كانال سوئز ( Bitterبرابر درياچه  10

 گزارش گرديد. µg/l 1/10( (Castilho et al., 2000)يا، نيكاراگوئه  (رودخانه آتو

ميكروگرم برليتر در آب اندازه گيري شد.  13/0 در اين تحقيق β-endosulfanحداكثر مقدار غلظتي تركيب 

نجف ()  µg/l 3/1( برابر  10در آبهاي سواحل خزر جنوبي، كمتر از  1388مقايسه ميزان اين سم با داده هاي سال 

)  µg/l 4/5درآبهاي حوزه جنوبي درياي خزر ( 1387با داده هاي سال برابر  42كمتر از  )، 1391و همكاران،  پور 

(اللويي و  )µg/l 1/13برابر كمتر ( 100درياي خزر، حدود   1383با مطالعه  )،1389واردي و همكاران، (

 µg/l(  رودخانه شيرود در غرب مازندران و امريكا رد رودخانه پاتوكسانت بسيار زياد كمتر از )،1389همكاران، 

35 ((Lehotay et al., 1998; Najafpour et al., 2009 ) ، برابر  25كمتر از)  رودخانه آتويا، نيكاراگوئهµg/l 3/3( 

(Castilho et al., 2000) .گزارش گرديد  

برليتر در آب اندازه گيري شد.  ميكروگرم 15/0درحد   DDEحداكثر مقدار تركيب شيمياييتحقيق، در اين 

نجف ()  µg/l 9/2برابر  ( 20در آبهاي سواحل خزر جنوبي، كمتر از  1388مقايسه ميزان اين سم با داده هاي سال 

) µg/l 9/4برابر ( 32آبهاي حوزه جنوبي درياي خزر، كمتر از  1387با داده هاي سال  )، 1391و همكاران،  پور 

بسيار كمتر  )،µg/l 8/9( )Najafpour et al., 2010(رودخانه چالوس  برابر 65كمتر از  ،)1389واردي و همكاران، (

برابر  14درياچه التمساح و كمتر از  برابر 8 كمتر از )، µg/l 32 ( )Najafpour, 2007داده رودخانه شيرود ( از

  گزارش گرديد.  Said and Hamed, 2005)) (2/2و µg/l 2/1در محدوده كانال سوئز ( Bitterدرياچه 

مقايسه ميكروگرم برليتر در آب اندازه گيري شد.  14/0درحد  در مطالعه حاضر، حداكثر غلظت سم هپتاكلر

و  نجف پور ()  µg/l 7/3برابر  ( 25در آبهاي سواحل خزر جنوبي، كمتر از  1388ميزان اين سم با داده هاي سال 

) µg/l 3/71رودخانه هراز بسيار بسيار كمتر بوده است (هاي قبل ميزان اين سم با داده هاي سال )،1391همكاران، 

 µg/lبرابر ( 8كمتر از آبهاي حوزه جنوبي درياي خزر،  1387داده هاي سال  )،1388و همكاران،  نجف پور (

اللويي و ) (µg/l 3/31درياي خزر، ( 1383داده هاي سال بسيار كمتر از  )،1389واردي و همكاران، ) (1/1

 و µg/l  2/2در محدوده كانال سوئز ( Bitterدرياچه التمساح و درياچه برابر  11و  16كمتر از )، 1389ن، همكارا

6/1) ((Said and Hamed, 2005،  كانال الحرام گيزا بسيار كمتر از)µg/l 1/12( )El-Kabbany et al., 2000 و حدود (

  گزارش گرديد.  (Hung and Thiemann, 2002))126 و µg/l 4/10مصب رود قرمز ويتنام (برابر كمتر از  74

، تركيبات  (EPA, 1992; EEC, 1998) براساس استاندارد هاي اروپايي و آژانس حفاظت محيط زيست امريكا

كه   ,DDE, heptachlor, α-BHC, δ-BHC, DDT, DDD, γ-BHC, dieldrin, aldrin, heptachlor epoxideارگانوكلره نظير

محسوب و احتماال اين تركيبات مي توانند جز عوامل سرطان زائي    B2هده گرديد جز گروهدر اين مطالعه مشا

 α-endosulfan, endosulfan sulfate, β-endosulfanدر مقابل تركيباتي نظير . (EPA, 2004)انسان محسوب گردند 

بوده و   Dگرديد جز گروهكه در نمونه هاي آب درياي خزر مشاهده  endrin, endrin aldehydeهمانند تركيبات 

مطالعات گذشته . (EPA, 2004)غير محتمل است كه اين تركيبات جز عوامل سرطانزائي انسان محسوب گردند
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حاكي از اين است كه سموم مورد استفاده در فعاليت هاي كشاورزي مي تواند از طريق آب به ساقه هاي 

 ,Turgut). اين سموم نيز در بافت ماهي تجمع نموده (Van den Berg et al., 1999)گياهان، سبزيجات نفوذ نمايد 

و اين قابليت را دارا است كه اكوسيستم هاي زيست محيطي را تهديد جدي نموده و سالمتي انسان ها را  (2003

  به مخاطره اندازد.   

  

  آالينده هاي فلزات سنگين -2-4

يرزميني و سطحي رودخانه هراز با توجه به روند ايستگاههاي آبهاي ز 12سنگين در  رمطالعه آالينده هاي عناص

به مصرف فلزات سنگين در واحد صنعتي و توليدي در حواشي رودخانه و حوزه آبريز آن و احتماال اثر پذيري و 

نفوذ برخي از عناصر سنگين به منابع آبهاي زير زميني اثر منفي بر اكوسيستم آبي رودخانه خواهد گذاشت. 

بحث و ده از داده هاي بدست آمده باقي مانده عناصر سنگين در نمونه هاي آب بشرح زير بنابراين، با استفا

  بررسي گرديد.

در مطالعه اخير، ميزان پراكنش عناصر سنگين مشاهده شده در ايستگاههاي آبهاي زيرزميني و سطحي رودخانه 

رودخانه نشان ميدهد، در فصول  )  در همين1386هراز در مقايسه با تحقيقات انجام شده (واردي و همكاران، 

برابر افزايش داشته است. ميزان درصد تركيبات مشاهده شده در اين  2و  2، 3پاييز، زمستان و بهار به ترتيب 

 67درصد به بيش از  25) در رودخانه هراز از 1386مطالعه با پروژه انجام شده دوره قبلي ( واردي و همكاران، 

ا با توجه به رشد ميزان پراكنش و افزايش درصد تركيبات در مطالعه اخير نسبت درصد رشد را نشان ميدهد. ام

گرم برليتر با ليمي 22/8گرم برليتر به ليمي 074/0از  و نيز نسبت غلظتي آنها )1386مطالعه قبلي (واردي و همكاران، 

  رابر را نشان ميدهد.ب 110افزايش بسيار زياد بيش از 

مقايسه ميزان  ميليگرم برليتر در آب اندازه گيري شد. 22/8ت عنصر آهن درحد در مطالعه حاضر، حداكثر غلظ

واردي و () mg/l 08/0(بوده رودخانه هراز بسيار بسيار زيادتر داده هاي  قبلسالهاي با مطالعه  اين عنصر سنگين

و اللويي  () mg/l 74/0آبهاي سواحل خزر جنوبي ( 1383با داده هاي سال برابر  25كمتر از  )،1386همكاران، 

)  mg/l 6/3درآبهاي حوزه جنوبي درياي خزر ( 1387برابر با داده هاي سال  3/2از بيش  )،1389همكاران، 

  گزارش گرديد.  )1389واردي و همكاران، (

مقايسه ميزان  ميليگرم برليتر در آب اندازه گيري شد. 12/1در مطالعه حاضر، حداكثر غلظت عنصر روي درحد 

 )،1384واردي و همكاران، () mg/l 003/0رودخانه هراز، بسيار بسيار زيادتر ( از داده هاي سالهاي قبلفوق عنصر 

) 1389و همكاران، اللويي  () mg/l 002/0(آبهاي سواحل خزر جنوبي بسيار بسيار زيادتر  1383داده هاي سال از 

  گزارش گرديد. 

ميليگرم برليتر در آب اندازه گيري شد. مقايسه ميزان  02/0در تحقيق اخير، حداكثر غلظت عنصر نيكل درحد 

و اللويي ()  mg/l 012/0(برابر بيشتر  2حدود سواحل خزر جنوبي رودخانه هراز با داده هاي  ياد شده عنصر
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در مجموع، مقدار تغييرات غلظتي عناصر سنگين اندازه گيري شده مطالعه ) گزارش گرديد. 1389همكاران، 

  ا غلظت داده هاي قبلي رشد بسيار چشمگيري داشته است.  اخير در مفايسه ب

  

  شوينده ها -3-4

ايستگاههاي آبهاي زيرزميني و سطحي رودخانه هراز با توجه به  13) در LASمطالعه آالينده هاي پارامتر شوينده (
م در در اماكن مسكوني شهرك هاي حواشي رودخانه هراز، رستوران هاي متراكروند به مصرف شوينده ها 

اثر منفي بر اكوسيستم آبي  و منابع آبهاي زير زمينيحاشيه رودخانه  و سرشاخه ها حوزه آبريز آن و تاثير آن بر 
در نمونه هاي آب شوينده ها رودخانه خواهد گذاشت. بنابراين، با استفاده از داده هاي بدست آمده باقي مانده 

  بررسي گرديد.بحث و بشرح زير 
، 383 بترتيـب بمقـدار   و بهـار  زمسـتان ، در فصول پاييز )LAS( شوينده ها اد، حد اكثر غلظتمطالعه حاضر نشان د

بيشـتر بـوده    پـاييز و زمسـتان  در مقايسه بـا فصـول   كه روند افزايشي فصل بهار ميكروگرم برليتر بوده   516و  427
) ميكروگرم بر ليتـر  100از  كمتر(در اكوسيستم هاي آبي  غلظتو استاندارد  ر بيش از حد معموليدااست. اين مق

  442ميانگين حداكثر غلظـت شـوينده هـا در سـه فصـل حـدود       . )1378تيزكار، (رشد بيشتري داشته است  بوده و
در رودخانه فوق با داده هاي تحقيقات انجام شده در آب اندازه گيري شد. مقايسه ميزان شوينده ميكروگرم برليتر 

منطفـه  ميانگين غلظت شـوينده هـا   )، كمتر از داده هاي 1386ردي و همكاران، وا) (µg/l 48برابر ( 9بيش از  هراز
حوزه  انجام شده بررسي)، با داده هاي  1391و همكاران، ) ( نجف پور µg/l 500(  88جنوبي درياي خزر در سال

ات قابـل  تغيير بوده برليتركرو گرم مي 490) كه حدود 1389(واردي و همكاران،  1387درسال جنوبي درياي خزر
برابـر افـزايش    2بيش از ) 1383(اللويي و همكاران،  1379سال است ولي در مقايسه با مطالعه  مالحظه اي نداشته

 LASدرصد ماده موثر  17ظرفشويي داراي را نشان ميدهد. مطالعه صورت گرفته حاكي از اين است كه مواد مايع 
) و  LASدرصد  22نسبت پودر لباسشويي دستي (داراي  درصد اتانول آمين مي باشد كه 5درصد فرمالين و  1/0و

و فاقد فرمالين و اتانول آمين) مي باشند اثرات شديدتري بر مرگ  LASدرصد  10پودر لباسشويي ماشيني (داراي 
). از آنجا كـه شـوينده هـا  گـامي بـه عنـوان عامـل        1378و مير ماهيان به ويژه سيم و سوف داشته است (تيزكار،  

ده سميت ديگر آالينده ها نظير فلزات سنگين و هيدروكربورهاي نفتي عمـل نمـوده بنـابراين، حضـور     تشديد كنن
 )روز افزون و فزاينده اين نوع آالينده ها در اكوسيستم منطقه جنوبي درياي خزر اهميت بيشـتري پيـدا مـي كنـد    

Dakay and Kikodemusz. 1981).  
غلظتي آالينده سموم ارگانوكلره مطالعه اخير در ايسـتگاههاي منـابع   در جمع بندي نهايي اينكه، ميزان و نوسانات 

آبهاي زير زميني و سطحي در مقايسه با قبلي روند كاهشي زيـاد داشـته ولـي در خصـوص آالينـده هـاي عناصـر        
ه سنگين و شوينده ها با افزايش بسيار زياد روبرو بوده است. علت اين افزايش ها و كاهش ها احتماال مي توانـد بـ  

وينده ها در اماكن عمومي اعم از رستوران ها، مهمان پذير ها، رشد بهداشت عمومي و رها مصرف بيش از حد ش
سازي فاضالب و برخي از واحد هاي توليدي منتصـب بـوده و نيـز كـاهش سـموم پايـدار احتمـاال بواسـطه عـدم          

    مصرف آنها در سالهاي مرتبط باشد.
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Abstract 
At the present study, the environmental pollutants such as organochlorine pesticides (OCPs), heavy metals 

(during three seasons) and surfactants (during four seasons) were done 2009 to 2010 that located in Mangol Dam 

with longitude and latitude 52° 22' 49" N and 43° 15' 43" E, respectively. The aims of this study were to 

determine the seasonal pollutants matters in water samples of under-groundwater and surface water in 12 stations 

and the results are as follow: 

The maximum residues fluctuations of OCPs were determined in between all water samples such as aldrin and 

endrin about 1.51 and 2.85 µg/l, respectively. The mean concentration of aldrin and endrin about 0.66 ± 0.59 and 

0.71 ±  1.07 µg/l, respectively were determined. The maximum seasonal concentration of OCPs were detected in 

fall, winter and spring for such as endosulfan sulfate, γ-BHC, heptachlor, endrin aldehyde compounds about 

2.85, 0.34, 0.14 and 0.14µg/l, respectively. The maximum seasonal percentage range of OCPs were detected in 

fall, winter and spring in water samples such as endosulfan sulfate, DDD and β-BHC were 42, 25 and 25 %, 

respectively.   
The maximum seasonal concentrations of Zn and Fe elements were detected in spring about 1.12 and 8.22 µg/l, 

respectively. Also for Hg in spring was determined about 17.2 mg/l.  The mean concentration of Zn, Fe and Hg 

in water sampled were 0.23 ± 1.01 and 1.21 ±  2.00 µg/l, respectively and 4.65± 6.38 mg/l. The maximum 

seasonal percentage range of heavy metals were detected in fall, winter and spring in water samples such as Ni, 

Zn and Fe were 66, 83 and72%, respectively. The maximum seasonal concentrations of heavy metal were 

detected in Sorkhroud and Polechelave stations during fall, winter and spring for only Fe about 1.48, 3.3 and 

8.22 µg/l, respectively.  
The maximum concentration of linear alkyl benzene sulfonate (LAS) in last month of summer was 971µg/l. The 

mean concentration of surfactant during fall, winter , spring and summer was 418.62 ± 52.16 µg/l. The 

maximum seasonal percentage range of surfactant uring fall, winter, spring and summer in all stations of 

sampling were 76, 76, 100 and 100 %, respectively.  

Keywords: Organochlorine Pesticides (OCPs), Heavy Metals, Surfactants, Environmental Pollution and Harz 

River 
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