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 خالصه

ها شده که ه نارد آب رودخاوقانونی یربسیاری از پسابها بطور غنعتی شدن امروزه متاسفانه با روند ص.، آبهای سطحی رودخانه استاز بزرگترین منابع تامین آب بشریکی 

 . در صورت بروز آلودگی می تواند خطرات جبران ناپذیری را برای حیات انسان در برداشته باشد

 شد. می باماملو  ریاچه سددیاچه تار تا در( حد فاصل )دماوندن دترجنت در رودخانه تارهای فیزیکی و شیمیایی و میزابررسی پارامتر هدف از انجام این پژوهش

 DOز قبیل امواردی  ررسیبو  ارینمونه برد با در نظر گرفتن احتمال ورود پسابهای خانگی و شهری و احتمال ورود آلودگی در طول رودخانه اقدام به حاضر در پژوهش

،BOD،  COD   ...ازه گیری شدههای اندتوجه به پارامترا ب گفت،با توجه به نتایج به دست آمده می توان  .دیدنمونه در هر ایستگاه گر 3ایستگاه با دامنه تکرار  5در و 

 .( در محدوده استاندارد قرار دارددماوندآب رودخانه تار )

 

 DO ،BOD ، pH ، COD  ،-Cl  ،Detergent ، ECرودخانه تار،  واژگان کلیدی :

 مقدمه  .1

طبیعی و پیشرفت بشر دارد و وجود منابع آبی برای کشاورزی ، صنعت و بقای بشر ضروری است . اکوسیستم آبی سالم  منابع آب اهمیت حیاتی بر هر دو اکوسیستم

با توجه به افزایش جمعیت بشر ، صنعتی شدن ، استفاده از کود ها  . (Venkatesharaju et al 2010)وابسته به مشخصات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی  است 

آلودگی رودخانه ها ابتدا بر کیفیت شیمیایی اثر گذاشته و  . (Patil et al 2012 )بشر آب توسط توسط آالینده های گوناگون بسیار آلوده شده  و فعالیت های
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م و کشور ایران با قرار گیری بر روی کمربند گر. (Dhirendra Mohan Joshi et al 2009)سپس بصورت سیستماتیک شبکه ظریف غذایی را قطع می کند 

ن بارش کم است . لذا خشک زمین و دارا بودن مناطق خشک و بیابانی وسیع و تاثیر پذیر بودن آب و هوای کشور از آب و هوای مناطق بیابانی آفریقا دارای میانگی

 د .منابع آبی در کشور از محدودیت بیشتری برخوردار بوده و استفاده بهینه از همین منابع اندک اهمیتی دو چندان می یاب

کیلومتری شرق  13ریاچه تار در کیلومتر می باشد و از یک کیلومتری غرب د 47رود خانه تار یکی از رودخانه های دائمی استان تهران است که طول آن         

تها با ادغام در یکند و در انمعبور  جنوبشهرستان دماوند منشاء می گیرید .این رودخانه در طول خود از بین کوه های قره داغ و میان رود در شمال و زرین کوه در 

 رودخانه جاجرود به دریاچه سد ماملو می ریزد.

 مواد و روش ها  .2

( ،  EC( ابتدا در محل نمونه برداری اقدام به اندازه گیری سه کمیت هدایت الکتریکی )  1نمونه برداری در فصل پاییز از طریق نمونه برداری دستی و حضور در منطقه انجام شد )شکل 

 Standardبا استفاده از دستگاه پرتابل شد . در ادامه ما بقی نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و آزمایشات زیر بر روی آنها طبق روش استاندارد )  pH( و  DOاکسیژن محلول ) 

method vol.18 . انجام گردید ) 

یستگاها  ارتفاع از سطح دریا مختصات جغرافیایی 

A  ˝37 ́43 35° الی شم  

شرقی 52° 05́ 32˝  

2500 

B  ˝21 ́43 35° شمالی  

شرقی 52° 05́ 05˝  

2480 

C  ˝01 ́39 35° شمالی  

شرقی 52° 01́ 00˝  

2100 

D  ˝21 ́37 35° شمالی  

شرقی 51° 53́ 01˝  

1980 

E  ˝00 ́37 35° شمالی  

شرقی 51° 48́ 04˝  

1770 

 

 COD : 

ریخته و  CODسی سی از نمونه آب رودخانه را داخل ویال مخصوص  2(  DRB-200 Hackمتر )  CODراسیون شاهد را آماده کرده ، پس از کالیب ابتدا محلول 

ساعت ظرف را خارج کرده و  2ساعت گذاشته شدو پس از  2مجدد آنرا تکان داده تا با هم مخلوط گردد . پس از مخلوط شدن ظرف ویال را داخل رک به مدت 

 SpectopHotometerدن در دمای محیط داده شد . پس از خنک شدن ظرف را در دستگاه اسپکتوفتومتر کالیبره شده ) به آن نیم ساعت زمان برای خنک ش

Hack 2800  قرار داده شد تا دستگاه میزان )COD .را مشخص کند 

 DETERGENT : 

نرمال به محلول افزوده سپس  1قطره سود  2تا  1ده شد . در مرحله بعد سی سی از نمونه را به قیف دکانتور منتقل شد ،به آن چند قطره فنول فتالئین افزو 250ابتدا 

نرمال مجدد رنگ محلول را از بین برده  1محلول را تکان داده تا تغییر رنگ محلول به صورت  صورتی مشاهده شد .در این مرحله با استفاده از اسید سولفوریک 

سی سی متیلن بلو افزوده و مجدد محلول را تکان داده تا رنگ محلول به آبی تغییر کرد ؛ طی دو مرحله  25تنظیم گردد و در مرحله بعد به آن  pHوسعی می شود 
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را خارج کرده برای  سی سی کلروفورم به محلول افزوده شد تا در محلول دو فاز ایجاد شد . محلول را تکان داده و سپس با استفاده از شیر قیف گاز داخل محفظه 25

ق شیر لول استراحت داده شد تا مجدد دو فاز از یکدیگر جدا گردد . مجدد گاز حاصل را از طریق شیر خارج گردید پس از آن فاز پایینی را از طریچند لحظه به مح

 25د نمونه را به بالن ژوژه سی سی آب مقطر افزوده و گاز آن را خارج گردی 50دکانتور از فاز باالیی جدا کرده به نمونه ایی که از قبل اماده شده افزوده شد به آن 

قرار داده و اعداد مربوط را  Da Hack 1800سی سی انتقال داده شد . پس از انجام تمام مراحل باال بر روی نمونه بالنک دو نمونه را داخل دستگاه اسپکتوفتومتر  

 ثبت گردید .
 

  ( سنجش یون کلرید-lC : ) 

 میزان سپس گردید فزودها آن به(  Mercuric thicoyanate solution)   معرف از سی سی 8/0 مقدار به سسپ ریخته سل داخل را نمونه از سی سی 10 ابتدا

 دقیقه دو سل دو هر به و دش انجام نیز بالنک حاوی سل روی بر فوق موارد.  گردید افزوده مذکور سل به(  Ferric Ion Solution)   معرف از هم سی سی 4/0

 . گردید تکرار بار 3 زمایشآ نتایج از اطمینان حصول برای.  شد خوانده نتایج و گرفت قرار(  Da Hack 1800)  اسپکتوفتومتر گاهدست در سپس شد داده زمان

 BOD : 

را به ظرف   BOD Nutrient Bufferیا  BODمنتقل شده . در مرحله بعد محتویات داخل غذای  BODاز نمونه را برداشته به ظرف مخصوص  cc 160ابتدا 

از روی  5BODه عدد پس از مدت ذکر شد، گذاشته شد  BOD Trackروز در داخل دستگاه  5ضافه گردید و داخل آن یک مگنت گذاشته و ظرف را برای مدت ا

 دستگاه قرائت شد .

 نتایج  .3

 با توجه به آزمایشات انجام شده نتایج این پژوهش به شرح زیر است :

 

 

 : A ی در ایستگاهمقادیر پارامتر ها مورد بررس -1جدول 

 DETERGENT  

mg/l  

-CL 

mg/l  

COD 

mg/l  

BOD 

 mg/l  

DO 
mg/l  

EC 
µs/S pH A 

05/0>  4/1 3> 1> 18/2  380 6/9 
 اول نمونه

( A1 ) 

 دوم نمونه 3/9 400  33/2 7 15 1/2  <05/0

( A2 ) 

 سوم نمونه 30/9  390  39/2 15 28 28  <05/0

( A3 ) 
 میانگین 4/9 390 3/2 33/7 3/15 5/10  <05/0

 

 

 : Bورد بررسی در ایستگاه مقادیر پارامتر ها م -2جدول 
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DETERGENT 
mg/l  

-CL 

mg/l  

COD 
mg/l  

5BOD 
mg/l  

DO 
mg/l 

EC 
s/Sµ pH B 

05/0>  2/1  25 14 36/2  اول نمونه 33/9 390  

( B1 ) 

05/0 >  3/1  دوم نمونه 34/9 390   2/ 32 16 36 

( B2 ) 

 سوم نمونه 23/9 400   30/2 10 18 7/1  < 05/0

( B3 ) 

 میانگین 3/9 33/393 32/2 33/13 33/26 4/1  <05/0

 

 

 

 : Cرد بررسی در ایستگاه مقادیر پارامتر ها مو -3دول ج

 

DETERGENT 

mg/l  

-CL 

mg/l  

COD 

mg/l  
 5BOD   

mg/l  

DO 

mg/l 
 EC 

µs/S pH     C 

 اول نمونه 55/8 600   2/ 26 6 12 2/20  <05/0

( C1 ) 

 دوم نمونه 49/8 630  37/2 6 11 7/15  <05/0

( C2 ) 

 سوم نمونه 49/8 620 36/2 6 14 1/21  <05/0

( C3 ) 

05/0>  19 33/12 6 33/2 66/616  میانگین 51/8 

 

 : D ایستگاه در بررسی مورد ها پارامتر مقادیر -4 دولج

  

DETERGENT 

mg/l  

-CL  

mg/l  

COD 

mg/l  
5BOD  

mg/l  

 DO 

mg/l 
EC 

Mg/l  pH D 

05/0>  26 1 9 24/2  720  20/10 
 اول نمونه

( D1 ) 

 دوم نمونه 12/10 740  32/2 8 16 25 <05/0

( D2 ) 
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 سوم نمونه 05/10  750  55/2 11 21 25 <05/0

( D3 ) 

 میانگین 12/10 66/736 37/2 33/9 66/17 33/25  <05/0

 

 : E ایستگاه در بررسی مورد ها ترپارام مقادیر -5 جدول

 DETERGENT 

 mg/l  

-CL 

mg/l  

COD  

mg/l  
5BOD  

 mg/l  

 DO 

 mg/l 
EC 
s/Sµ pH E 

05/0>  40 17 10 15/2 730 97/8 
 اول نمونه

( E1 ) 

 دوم نمونه 86/8 800 14/2 7 14 5/43  <05/0

( E2 ) 

 سوم نمونه 80/8 760 14/2 8 17 47  08/0

( E3 ) 

 میانگین 87/8 33/763 143/2 33/8 16 5/43 -------

 

 در هر ایستگاه pHنمایش میانگین 1 نمودار
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 نمایش میانگین هدایت الکتریکی در هر ایستگاه2 نمودار
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 ش میانگین اکسیژن محلول در هر ایستگاهنمای 3 نمودار
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 در هر ایستگاه BODنمایش میانگین  4 نمودار
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 در هر ایستگاه CODنمایش میانگین  5 نمودار
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 نمایش میانگین یون کلرید در هر ایستگاه 6 نمودار

 

ام گردید . با توجه به تست آماری انج SPSS vol.18   الزم به ذکر است پس از انجام آزمایشات و بدست آوردن نتایج ، آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار

(. همچنین در  P<0/05 )رابطه معنی دار وجود دارد  CODو  BODو همچنین بین دو پارامتر  -Clو  ECضریب همبستگی پیرسون مشخص شد بین پارامتر های 

ر تست آماری آنالیز واریانس د( .  P<0/05داری وجود دارد )  رابطه معنا Dو  Bنیز بین دو ایستگاه  BODتست آماری ضریب همبستگی پیرسون مربوط به پارامتر 

 مشاهده گردید . DO,BOD,COD( بین سه پارامتر  P<0/05یکطرفه نیز رابطه معنا دار ) 
 

  بحث و نتیجه گیری  .4
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آب بوده که به نظر می   pHش میزان ( شاهد افزای Dدر محدوده مجاز است و تنها در ایستگاه )  pH( میزان  A , B , C , Eدر ایستگاه های )  1با توجه به نمودار 

 رسد به خاطر ورود کانال آبی از سمت رودهن و بومهن و آلودگی آن و اختالط این دو آب این افزایش صورت گرفته است .

(  C , D , Eه بعدی شامل ایستگاه های ) در سه ایستگا ( پایین تر از حد مجاز بوده اما A , B( در دو ایستگاه )  EC میزان هدایت الکتریک )  2در نمودار           

 ر اثر بارندگی ستشوی زمین داثر ش بر یون کلرید احتمالیشاهد افزایش تدریجی و پیوسته فاکتور فوق الذکر بوده.دلیل این افزایش تدریجی را می توان با افزایش 

ر با یکدیگر رابطه معنا % نشان داد این دو فاکتو 95ضریب همبستگی پیرسون نیز با دقت همانگونه که تست آماری  (Kwanyuen.Bancha et al) مرتبط دانست

 ( داشتند . p<0.05دار ) 

ه به نظر می رسد به دلیل انباشت آب در کمقدار ناچیزی کاهش یافته است  Eدر تمام ایستگاه ها تقریبا ثابت بوده و تنها در ایستگاه  Doمیزان  3با توجه به نمودار 

 شت سد بوده باشد .پ

به صورت ناگهانی  Cمگیر و در ایستگاه افزایشی ناگهانی و چش Bکه مرتبط با اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی بود میزان این فاکتوردر ایسنگاه  4در نمودار          

د روان آب ناشی از مزارع و ورو احتمالی توان به وجودمی  Bافزایش یافته است . علت افزایش این فاکتور را در ایستگاه  Eو  Dکاهش و سپس در ایستگاه 

سبب  نه در مسیر بین دو ایستگاهنیز اینطور می توان در نظر گرفت که خودپاالیی رودخا C. در مورد کاهش شدید در ایستگاه یه فرض کردحکشاورزی حاشیه این نا

ل شهر رودهن و با در نظر گرفتن وجود کانال فاضالب عبوری از داخ Dتگاه در ایس.  (Kwanyuen.Bancha et al) کاهش فاکتور مورد بررسی شده است

 تر از حد استاندارد است . در تمام ایستگاه ها بسیار پایین BODمی تواند مرتبط به این عامل باشد . اما به طور کلی مقادیر   BODبومهن افزایش مجدد 

 CODبیشترین مقدار  Bارد و در ایستگاه د 4یمیایی در طول رودخانه است .این نمودار نیز روندی مشابه نمودار بیانگر تغییرات اکسیژن مورد نیاز ش 5نمودار         

ین نمودار کارایی داشته باشد .تمام برای ا 4نیز پارامتر مورد نظر افزایش یافته . پس می توان فرض کرد دالیل ذکر شده برای نمودار  Dثبت گردید .در ایستگاه 

 ها دارای اعدادی  پایین تر از حد استاندارد هستند .ایستگاه 

د بوده و تنها حد استاندار ی مورد بررسی درقابل ذکر است در مقایسه بین نتایج بدست آمده و مقادیر استاندارد خوشبختانه تمامی پارامتر ها 6با توجه به جدول         

 .میزان هدایت الکتریکی از حد استاندارد بیشتر بوده است

(با  P<0/05نی دار وجود دارد ) رابطه مع CODو  BODبا توجه به نتایج حاصل از تست آماری ضریب همبستگی پیرسون بین تمام پارامتر ها بین دو پارامتر         

 توجه به اینکه هر دو فاکتور بیانگر وجود آالینده در محیط است این رابطه قابل پیش بینی بود 

ه میزان یون کلرید در آب افزایش می (به صورتی که هر چ P<0/05نیز رابطه معنی دار وجود دارد )  -CLو  ECفاکتور یاد شده بین دو فاکتور عالوه بر دو         

 یابد میزان هدایت پذیری آب نیز افزایش می یابد .

به علت  B( در ایستگاه  P<0/05رابطه معنی دار وجود دارد )  2و4 بین دو ایستگاه BODهمچنین نتایج تست آماری ضریب همبستگی پیرسون برای فاکتور          

گرفتن  با در نظر D یستگاهاوجود مزارع کشاورزی و ورود روان آب حاوی مواد آلی به داخل رودخانه می توان فرض کرد این افزایش حاصل این مسله است .در 

 مربوط به آن است. BODد افزایش وجود کانال پساب شهری و ورود آن به رودخانه می توان فرض کر

هر چقدر میزان   (P<0/05رد )وجود دا DOبا  BOD ,CODبیانگر رابطه معنا دار بین دو پارامتر   DO BOD ,COD ,آنالیز واریانس یکطرفه بین فاکتورهای         

 دو فاکتور یاد شده بیشتر باشد میزان اکسیژن محلول کاهش می یابد .

کلرید میزان هدایت پذیری آب نیز افزایش می  ( با افزایش یون p<0/05 بیانگر رابطه معنی دار هستند  ) -Clو ECلیز واریانس یکطرفه بین دو پارامتر نتایج آنا         

 یابد .

ندارد بوده و تنها میزان هدایت الکتریکی از در پایان قابل ذکر است که با توجه به مقایسه با مقادیر استاندارد خوشبختانه تمامی پارامتر های مورد بررسی در حد استا

 حد استاندارد بیشتر است .
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 مقایسه میانگین پارامتر های اندازه گیری شده با حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران 6جدول 

زیست محیط حفاظت سازمان استاندارد مقادیر با آمده بدست نتایج مقایسه جدول      

حاضر تحقیق واحد استاندارد حد   

 pH  9.24 9.2 – 6.5  

 DO mg/l 2.29 9 – 3  

EC µs/s 579.99 400 

 BOD5 mg/l 8.86 50 

 COD mg/l 17.53 100 

 CL- mg/l 19.94 600 

 DETERGENT mg/l 0.05  < 5/1  

 

  در خاتمه بنظر می رسد جهت حفظ استاندارد ها در رودخانه تار و جلوگیری از آلودگی آن در آینده

 ، بررسی و پایش مسمتر آب رودخانه 

 . افزایش سطح آگاهی عمومی افراد بومی برای نگهداری درست از این منبع آبی ارزشمند لحاظ گردد 
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The study of pHysical and chemical and detergent in Taar River (from Taar Lake to the Mamlou dam) 

 

Abstract 

The aim of this paper is to study pHysical and chemical parameter and to determinate detergent level in Taar 

river (from Taar lake up to Mamlou dam). TAAR River is one of the main water provider for Eastern Tehran 

province with 47 kilometer length streamed in rural and urban areas and used for many usage. After 

combination with Jujroud River they provide water for Tehran and Varamin. 

This paper intends to specify pHysical and chemical parameters of this river including pH, Do, Ec, COD, 

BOD, Cl- and determinate Detergent level with using Standard Method vol.18. For this aim 5 station 

designated alongside the river .In each station 3 sample took and three parameters measured in site including 

(pH, DO, EC) other parameters measured in laboratory. 

Regarding to numerical find out from the tests, pH levels is between 8/89 -10/12. Ec is measured between 

380-800 µs/s ; DO level is between 2/14 - 2/8 mg/l .Cl- level was between 1/2 -47 mg/l ; measurement for 

BOD shows between 0-16 mg/l and COD level was between 2-36 mg/l and detergent are less than 0/05 mg/l 

measured in all station. 

Regarding to test result and analyses and in comparing with standards in time of sampling the river is in 

standard range. 

 


