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 چکیده

رسوبات نقش مهمی در اکوسیستم های آبی ایفا می کنند. رسوبات به عنوان منبع و مخزن آالینده ها محسوب می شوند. بسیاری از فعالیت 

های بیولوژیکی در رابطه با آب و رسوب می انجامد. مقدار آالینده و عناصر  غذایی مورد نیاز جانداران  تحت تاثیر ویژگی های فیزیکی و 

وبات می باشد. بنابرین حفظ کیفیت آب و اکوسیستم های آبزی رودخانه ها بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات امری شیمیایی رس

ضروری می باشد. در این پژوهش به بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات بستر رودخانه شهر چای در شهرستان ارومیه می پردازیم. 

( سانتی جمع آوری گردید. نمونه ها به آزمایشگاه 5-0ک نمونه رسوب بستر رودخانه در فصل خشک از عمق )برای این منظور بیست و ی

میلی متری عبور داده شدند.ویزگی های فیزیکی و شیمیایی آن ها تعیین شد و  2منتقل شدند. نمونه ها در دمای آزمایشگاه خشک و از الک 

 57,15گروه بندی رسوبات و تعیین موثرترین ویژگی آن ها استفاده شد. مقدار میانگین شن  از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی به منظور

بوده  31,71تا  71,71درصد و دامنه تغییرات از  22,75بوده است. مقدار میانگین رس  55,53تا  75,33درصد و دامنه تغییرات مقادیر از 

  1,01در رسوبات بستر رودخانه    pHبوده است. مقدار میانگین   52,50تا  0,00از درصد و دامنه تغییرات  20,01است. مقدار میانگین سیلت 

بود. نتایج  2,11تا  0,20و  روند تغییرات ماده آلی  از  7,70بود. مقدار میانگین ماده آلی در بستر رودخانه  1,51تا  1,10و روند تغییرات از 

های کشاورزی سبب روند افزایشی در رودخانه شده است. بنابرین کنترل ورود آالینده نشان می دهد که تخلیه فاضالب های خانگی و فعالیت 

 ها به درون رودخانه نیازمند برنامه مدیریتی محیط زیست می باشد.

 : ماده آلی, عناصر غذایی, رسوبات ,شهر چایکلمات کلیدی
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 مقدمه 
( بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات 7317غضبان , رسوبات از مهمترین آالینده های محیط زیست به شمار می آیند) 

یکی از موضوعات مهم در بررسی رودخانه ها می باشد. در طول دو دهه اخیر افزایش جمعیت و فعالیت های کشاورزی مانند تغییر 

است. این امر نیز سبب کاربری زمین و چرایی بی رویه دام ها سبب افزایش بی سابقه فرسایش در باال دست رودخانه ها شده 

افزایش رسوبات وارده به رودخانه شده و مشکالت زیست محیطی فراوانی را به دنبال می آورد. رودخانه ها طیف وسیعی از رسوبات 

را  که اندازه آن ها از قطعه سنگ های بزرگ, قلوه سنگ , شن , ماسه تا ذرات رس تغییر می کند , با خود حمل و ته نشین می 

( رسوبات ذرات سست و منفرد جامد هستند که در اثر فرایند های تخریب مواد آلی و معدنی  در 7301صداقت و معماریان, کنند ) 

ذرات رسوب در اندازه ها و شکل های مختلفی یافت شده و به وسیله (. Bortone, 2007بستر رودخانه ها ته نشین می شوند.)

تعادل این رسوبات با آب منفذی (. Montgomery, 2000های طبیعی جابجا می شوند)عواملی مانند جریان های آب,  باد و یخچال 

و همچنین  جریان رودخانه , نقش مهمی در تعیین کیفیت آب و فرایند های زیست محیطی  و آلودگی های مربوط به مواد آلی 

عوامل مختلفی مانند اندازه آن ها و  فرایند ته نشست ذرات  رسوب در محیط های آبی تحت تاثیر (.Biesinger, 1973دارد.)

( . پارامتر های فیزیکی یک محیط رسوبی شامل سرعت , جهت و تغییرات باد , Fedele, 2007همچنین رژیم جریان رودخانه است)

گیرند.  امواج و آب جاری است. این ها اقلیم و آب و هوای محیط شامل تغییرات دما , بارش باران و برف و رطوبت را نیز در بر می

پارامتر های شیمیایی یک محیط رسوبی شامل ترکیب آب های است که یک محیط زیر آبی را می پوشانند, این ها شامل  

( .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات 7351زئوشیمی سنگ ها در منطقه آبریز یک محیط زمینی)خشکی ( هستند)بهرامی , 

ن شناسی, حوضه آبریز رودخانه ها , ژئومورفولوژی حوضه , رژیم آب دهی رودخانه معموال تابع عوامل نظیر جنس سازند های زمی

,پسماند های ناشی از فعالیت های انسانی و حدود تبادل آب های سطحی و زیر زمینی در حوضه آبریز آن ها می باشد. توزیع اندازه 

جذب شده بر روی ذرات رسوب  به عنوان مهمترین و میزان آالینده های  pHذرات , محتوای ماده آلی , میزان عناصر غذایی 

آگاهی از ویژگی های (. Dinakaran,2011: He and Xu, 2008ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ذرات رسوب محسوب می شوند. )

 ,Sadeghiفیزیکی و شیمیایی رسوبات می تواند در پیش بینی احتمال وقوع آلودگی های زیست محیطی در حوضه مفید باشد )

(. از سوی دیگر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات  رودخانه ای بازتابی از وضعیت انتقال آالینده ها و تلفات عناصر 2014

غذایی از خاک های باال دست  بوده و می توانند در ارزیابی زیان های اقتصادی ناشی از آلودگی محیط زیست و فرسایش خاک 

در کنار ویژگی های فیزیکی رسوبات , ویژگی های شیمیایی آن ها نیز نقش مهمی در (. Rabeni, 2005مورد استفاده قرار گیرد)

ارزیابی اثرات زیست محیطی رسوبات ایفا می کند. چرا که  رفتار شیمیایی رسوبات در رابطه با آزادسازی فلزات سنگین به آب 

طور عمده تحت تاثیر  ویژگی های پایه شیمیایی آن ها, ( و همچنین نگه داشت آالینده های آلی به Howari, 2001رودخانه است)

 :Dmitruk,2008قابلیت هدایت الکتریکی و همچنین کربنات کلسیم معادل است) pH,مانند محتوای کربن آلی 

Hilscherova,2007 پژوهش های گوناگون در زمینه ویژگی های رسوبات رودخانه ای در نقاط مختلف دنیا انجام شده .)

( به بررسی مقدار کربن آلی در رسوبات رودخانه ای در غرب هند پرداخته و مقادیر کربن آلی 2077است.دیناکاران و کریشنایان )

کردند. این پژوهشگران همچنین رابطه ای مثبت و معنی دار بین درصد گزارش  01/0تا  31/0در نمونه های رسوب را در دامنه 

(در پژوهش دیگر در رودخانه 2071فراوانی ذرات سیلت و رس با مقدار کربن آلی رسوبات مشاهده کردند. صادقی و همکاران ) 

ت در رابطه با درک فرایند های مربوط به حوضه های آبخیز واز و آلش رود با تاکید بر اهمیت نقش ویژگی های دانه بندی رسوبا

های رسوب گزاری و حمل آن ها , دریافتند که دخالت های بشری مانند برداشت شن و ماسه و سایر فعالیت های انسانی مانند 
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تغییر کاربری  و ایجاد فضاهای مسکونی در اطراف رودخانه نقش مهمی در تغییر دانه بندی و ریخت شناسی رسوبات رودخانه ای 

گی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات با تاثیر بر فرایند هایی مانند جذب و وا جذب  فسفر ع زیست فراهمی و قابلیت آزاد دارد. ویژ

شدن  فلزات سنگین و نیز چرخه نیتروژن و کربن نقش برجسته ای در تعادل زیست محیطی  اکوسیستم های آبی و قابلیت 

اساس برآورد  دقیق آلودگی در رسوبات رودخانه ها  دارای اهمیت دو چندانی بوده و خودپاالیی رودخانه ها ایفا می نماید.. بر این 

 این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات رودخانه ای شهر چای شهرستان ارومیه صورت گرفته است.

 مواد و روش ها 

  منطقه مورد مطالعه -

عرض  11 ° 35´تا  11° 11´ شهر چای یکی از حوضه های غربی دریاچه ارومیه است که در طول جغرافیایی رودخانه     

کیلومتر  100کیلومتر و سطح حوضه آبریز آن  00قرار گرفته است. طول رودخانه شهر چای   31 °  35´تا   31° 71´جغرافیایی

لیون متر مکعب می باشد. رودخانه شهر چای ارومیه یکی از رودخانه می 200مربع است. این رودخانه دارای حجم رواناب سالیانه 

های دائمی در ارومیه می باشد  و آن در بهار به علت طغیان و خروج از مجرای رودخانه و شدت و سرعت جریان و در نهایت 

ن  به دلیل کاهش میزان آب و سرعت فرسایش بیشتر دارای مواد معلق فراوان بوده و همراه گل آلود و تیره رنگ است. اما در تابستا

جریان دارای آبی زالل و صاف و قابل شرب است. در اطراف روستای هلوری  بستر رودخانه فراخ می باشد و پس از عبور از دهکده 

 ( 7317سد. )اصغری و صیاد , متر می ر 50متری می رسد اما  در محل بند به حدود  35باریک شده و به حدود 

 
 موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز و مکان های نمونه برداری شهر چای در ایران: 1شکل

  نمونه برداری -
بررسی شدند. مختصات و کد هر  Google earthموقعیت هر نقطه از نمونه های که برداشت خواهد شد از ,  در این تحقیق     

نمونه ها  جمع آوری شدند. نمونه ها به وسیله بیل , چکش  7310سال   7ثبت گردید. در آبان ماه  GPSنقطه از نمونه در دستگاه 

کیلوگرم بود. نمونه های رسوبی  درون کیسه های پالستیکی به آزمایشگاه انتقال و   5-1, چکمه برداشته شدند. وزن هر نمونه 

کیلوگرم بود و در نهایت برای انجام آزمایشات  7هر نمونه الک شده  میلی متر عبور داده شدند. وزن  2سپس هوا خشک  و از الک 

( موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز شهر چای و نیز نقاط نمونه برداری نشان داده شده است. 1-2مورد نظر آماده گردیدند. شکل ) 

دازه ذرات رسوبات به روش هیدرومتری میلیمتری عبور داده شدند.توضیع ان 2نمونه های رسوب در دمای آزمایشگاه خشک, از الک 

, pH  و هدایت الکتریکی در عصاره گل اشباع , کربن آلی به روش اکسیداسیون مرطوب , فسفر قابل استفاده به روش اولسن  تعیین
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 Spss18و   Microsoft Excellپس از تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوب , با استفاده از نرم افزار  (Rowell, 1994گردید)

 رفتند.نمودار های مربوطه رسم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گ

 نتایج و بحث 

درصد و  22,75میانگین رس  و   55,53تا  75,33ز درصد و دامنه تغییرات مقادیر ا 57,15میانگین شن  (7با توجه به جدول )    

بوده است. روند تغییرات  52,50تا  0,00درصد و دامنه تغییرات از  20,01میانگین سیلت  و 31,71تا  71,71رات از دامنه تغیی

رودخانه منظم بود. برخی از یافته های پژوهشگران مختلف بیانگر ارتباط اندازه ذرات رسوب با فاصله صیات فیزیکی  رسوبات خصو

:  Demir, 2003. ) ش فاصله از باال دست رودخانه داللت دارد از باال دست رودخانه بوده و بر کاهش اندازه ذرات رسوب با افزای

Khaledi –Darvishan, 2008 ) 
رس و  ایین دست کاهش یافته است. توزیع فراوانیرودخانه از باال دست به سمت پشن  توزیع فراوانی (7با توجه به نمودار )   

از باال دست به سمت پایین دست افزایش یافته است. . از نظر آماری توضیع فراوانی ذرات شن در منطقه باال دست  سیلت نیز

بیشتر از منطقه پایین دست بوده و بیشترین فراوانی در منطقه میانی بوده است. توضیع فراوانی ذرات رس در منطقه باال دست 

ی در منطقه پایین دست بوده. توضیع فراوانی ذرات سیلت در منطقه باال دست کمتر کمتر از منطقه پایین دست و بیشترین فراوان

از منطقه پایین دست بوده و به طور نامنظم افزایش یافته است. توضیع اندازه ذرات  در رسوبات بستر به شیب , شدت جریان و 

ت در بخش پایین دست  ناشی از عریض شدن بستر ( افزایش رس و سیلMuskatirovic , 2008انتقال انتخابی ذرات بستگی دارد ) 

رودخانه مورد مطالعه می باشد. عریض شدن بستر رودخانه , موجب کاهش سرعت رواناب شده  و با توجه به مقادیر رس و سیلت 

و سیلت در )ذرات حساس به فرسایش( در رواناب ,این ذرات فرصت کافی را برای  رسوب کردن پیدا می کنند. باال بودن مقدار رس 

توجه کرد که توضیع اندازه  باید رسوبات باال دست رودخانه نشان دهنده حساس بودن این ذرات نسبت به فرایند فرسایش است.

ذرات رسوب در امتداد رودخانه تحت تاثیر عوامل متعددی مانند ورود شاخه های فرعی, شیب و تراکم آبراهه, وجود گسل, مساحت 

ر رسوبات بستر د pHمیانگین ( 2)توجه به نمودار  با ,Kavian, 2013 )).حوضه و وضعیت زمین شناسی منطقه قرار می گیرد. 

بیشترین فراوانی در منطقه پایین دست بوده ( (Khaledi-Dervishan2000بود.  1,51تا  1,10روند تغییرات از و  1,01 رودخانه

در  رودخانه به خصوص در سمت  pHدر طول مسیر رودخانه در محدوده خنثی و یا کمی بازی بوده است. کاهش  pHاست مقدار 

باال  دست احتماال ناشی از ورود فاضالب های روستای و خانگی به داخل رودخانه مورد مطالعه است. بسیاری از محققین گزارش 

خاک می شوند. آن ها دلیل این کاهش را تجزیه مواد آلی موجود  pHکرده اند که فاضالب های شهری و روستای موجب کاهش 

میانگین هدایت  (.7312. ) زارع و همکاران :می دانند که منجر به تولید اسید کربنیک و اسید های آلی می شود  در فاضالب

تا  0,72روند تغییرات هدایت الکتریکی در طول مسیر رودخانه از  دسی زیمنس بر متر و 7,01خانه  الکتریکی در رسوبات بستر رود

کتریکی در منطقه پایین دست احتماال ناشی از شست و شوی امالح در اثر جریان رودخانه بود. . پایین بودن مقادیر هدایت ال 2,01

ی می باشد و همچنین باال بودن   مقادیر هدایت الکتریکی در سمت باال  دست ناشی از ورود فاضالب های روستای و خانگی در 

خانه روند تغییرات ماده آلی در طول مسیر رودو  7,70انه بستر رودخ رسوبات میانگین ماده آلی در ل امتداد رودخانه بوده است.طو

در  کربن آلی بود. میانگین 2,11تا  0,20از ات روند تغییر و 7,70رسوبات بستر رودخانه ماده آلی در  بود. میانگین 2,11تا  0,20از 

ی موجود در رسوبات پایین دست بود. منشا کربن آل 1,27تا  0,15روند تغییرات کربن آلی از و 7,10رسوبات بستر رودخانه 

میانگین کربنات کلسیم معادل در رسوبات بستر رودخانه روجی های کشاورزی می باشد. رودخانه احتماال فاضالب های خانگی یا خ

بود. باال بودن کربنات کلسیم معادل در رسوبات پایین دست  25,00تا  3,00بود.  روند تغییرات کربنات کلسیم معادل از  75,05
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رودخانه مورد مطالعه نشانگر آهکی بودن خاک های پایین دست می باشد که طی فرایند فرسایش و رسوب گذاری در بستر 

میلی گرم بر کیلوگرم  71,12و با میانگین  23,3تا  0,77رودخانه تجمع می یابند. غلظت فسفر قابل استفاده در رسوبات بستر از 

, کربنات کلسیم ,ماده آلی, کربن آلی از منطقه باال دست به pHابل استفاده همانند رسوب هوا خشک متغیر بود. مقدار فسفر ق

سمت پایین دست روند افزایشی را داشت. بیشترین فراوانی فسفر قابل استفاده در منطقه میانی بوده است. مقدار فسفر قابل 

همچنین فسفر می تواند به صورت مستقیم از طریق استفاده می تواند تابعی از مقدار ماده آلی و همچنین بافت رسوبات باشد. 

  .فاضالب های خانگی و بیمارستانی نیز وارد رودخانه شود

 :آمار توصیفی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی عمومی نمونه رسوبات رودخانه مورد مطالعه1جدول 

 ضریب تغییرات )%( انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغییر

 

pH 
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-1

) 0/12 2/64 1/08 0/54 50/00 

OC 15/0 27/1 10/7 07/7 53/67 

OM 20/0 11/2 70/7 51/0 53/69 

CaCO3 00/3 0/25 01/75 17/5 35/95 

P(mgkg
-1

) 77/0 23/03 12/71 57/1 33/36 

 44/44 07/23 15/57 53/55 33/75 )%(  شن

 32/64 22/1 71/22 71/31 71/71 رس )%(
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 / انحراف معیار(= ضریب تغییرات  *)میانگین 011
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 شن, رس و سیلت در رسوبات : توزیع فراوانی 1نمودار   

  

  
 

 

  
 رسوباتمیانگین و روند تغییرات ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی :2 نمودار

 نتیجه گیری کلی 

پژوهش ویژگی های فیزیکی و شیمیایی در نمونه های رسوبات بستر شهر چای ارومیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این 

ازه ذرات رسوبات بستر اغلب دارای بافت درشت بوده و ذرات سیلت و شن بسیار ریز فراوانی بیشتری دارد. تغییرات توضیع اند

املی مانند ورود شاخه های فرعی به رودخانه ,ورود فاضالب های خانگی و یا رودخانه ممکن است تحت تاثیر عو رسوبات بستر

بیشتری نسبت به بخش  ECفعالیت های کشاورزی باشد. رسوبات رودخانه در بخش های باال دست رودخانه دارای شن ,سیلت و 

ل استفاده به سمت پایین دست رودخانه کربنات کلسیم ,ماده الی, کربن آلی و همینطور فسفر قاب ,pHهای پایین دست بود. مقدار 

و کربن آلی در کنار توضیع اندازه ذرات  ,pHمورد مطالعه یک روند افزایشی را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که فسفر اولسن ,

خش های به عنوان مهمترین ویژگی های رسوبات در تفکیک آن ها محسوب می شوند. افزایش مقدار فسفر اولسن و ماده آلی در ب

پایین دست رودخانه می تواند در رابطه با ورود فاضالب های خانگی به بستر رودخانه باشد. بنابرین کنترل ورود فاضالب های 
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ش های پایین دست خانگی و همینطور خروجی های حاصل از فعالیت های کشاورزی  نیازمند مدیریت زیست محیطی در بخ

 رودخانه می باشد.
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 . شماره دوم.31فیزیولوژیکی نهال زیتون. مجله مهندسی زراعی . جلد
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