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 بررسي منابع آالينده رودخانه ميمه
 

 ۴ و سيدمصطفي منصوري۳، محمد جعفري٢اله خراساني نعمت ،١*مهرداد چراغي

 ، ايرانواحد همدان  دانشگاه آزاد اسالمي دانشجوي دكتري علوم محيط زيست و عضو هيأت علمي ١
 ايران،  دانشگاه تهران، دانشكده منابع طبيعي گروه شيالت و محيط زيست، استاد٢

  استاد گروه احياي مناطق خشک و کوهستاني، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ايران۳
 زيست، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ايران ارشد گروه شيالت و محيط  کارشناس۴

 )۳/۲/۸۵: ، تاريخ تصويب  ۱۰/۳/۸۴: تاريخ دريافت(

 
 چكيده

آب   جزء كشورهاي كم، و از نظر منابع آبنداردهاي پر آب و بزرگ   رودخانه،چين و هندوستانكشور ايران بر خالف كشورهايي مثل 

تواند بهترين نوع مصرف را براي ما   مي،برداري اصولي به كمك علم مهندسي و مديريت پايدار منابع آب هبهر. محسوب مي شودجهان 

 و براي پيشگيري از اين کرده درك  به درستيعه در امتداد رودخانه را  تجمعي منفي و نامطلوب توستاثيرات انسان بايدکندريزي  طرح

در اين تحقيق كيفيت . شود در اين مقاله سعي شده است تا منابع آالينده رودخانه ميمه در استان ايالم بررسي کندريزي  خطر جدي برنامه

 BOD5,  مانندهاييشاخص ها از نظر   و نمونهارزيابي شد ١٣٨١برداري در فصول مختلف سال   ايستگاه نمونه١١آب رودخانه با تعيين 

,Do,  كدورت وpH , هاي  شناسي و جنس خاك  زمين, توپوگرافي,  شرايط  اقليمي،دست آمدهبه براساس نتايج تجزيه و تحليل شدند

با وجود آنها كم است وستايي هاي شهري و ر  تخليه فاضالبرچنده. استمنطقه از جمله عوامل تاثيرگذار بر كيفيت آب رودخانه ميمه 

اگرچه آثار پاتولوژيك آلودگي در حال حاضر . هاي بحراني  ايجاد كند تواند در آينده كانون  از جمله عواملي است كه مياين مسئله،اين

 .          توان ناديده گرفت  نمي رادر محدوده شهر ميمه  اما وجود آن را،وجود ندارد
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 مقدمه

 به            منابع حياتي طبيعت ترين مهم ها رودخانه
 ، چينماننددر ايران بر خالف كشورهايي . روند مـي  شمار

 ،ريكاي جنوبيآمي شمالي و آمريكا، پاكستان،هندوستان
رودخانه بزرگ و پرآب جريان ندارد و از نظر منابع آب در 

مقايسه . زمرة كشورهاي كم آب جهان شناخته شده است
اجمالي استانداردهاي اروپايي و آمريكاي شمالي نشان 

دهد كه هر كشور براي حفظ سالمت بشر يك استاندارد  مي
 .)٢(ست  ا کردههاي خود تعريف رودخانهملي و جامع براي 

ترين   مهم،گرفته در كشور ايران بر اساس تحقيقات انجام 
هاي كشاورزي  آب  زه‐١: ها عبارتند از ده رودخانهمنبع آالين
هاي شهري و   تخليه فاضالب‐٢وهاي فاضالب  و چاه

 .)٣(ها  صنعتي به رودخانه
 هاي نامرودخانه ميمه با احتساب سه شاخه فرعي به 

 در دامنه جنوبي ،آب تختان سراب گوراب و ،گرازان
هاي مياني از سمت چپ   و در بخشداردكبيركوه جريان 

 آب سركده و ، آب خروزانهاي نامچند شعبه فرعي ديگر به 
اين رودخانه در جنوب استان . پيوندند آب دهبانه به آن مي

طول شاخه . شود ايالم در مجاور قريه بيات از مرز خارج مي
دهي اين   آباست كيلومتر ١٣٠اصلي از سرچشمه تا مرز 

 متري از سطح ١٢٠رودخانه در ايستگاه بيات در ارتفاع 
طور متوسط در   كيلومتر مربع به٢٥٤٨دريا و با حوزه آبريز 

 ميليون متر مكعب در ثانيه و حداكثر در بهمن ٥/٧سال 
. ر ثانيه جريان دارد ميليون متر مكعب د١٠٠ماه تا حدود 
ندهاي دوران سوم و چهارم در اين  ساز،شناسي از نظر زمين

طوري كه ليتولوژي منطقه از ه ب ،حوزه گسترش دارند
 گچي و مارني تشكيل شده و ،هاي رسوبي آهكي سنگ

 گچساران و رسوبات عهد حاضر ، آسماري،سازندهاي پابند
هاي شمالي و  پوشش گياهي در بخش. استقابل تشخيص 

ها   بلوط و بوتههاي نيمه انبوه به صورت جنگلبيشتر شرقي 
 با گياهان استپي همراههاي با پراكندگي زياد  و درختچه

 به صورت اغلب پوشش ،هاي جنوبي و غربي در بخش. است
دليل برخورداري از     حوضه آبريز ميمه به.استمرتعي 

 ،پوشش جنگلي و مرتعي مناسب و منابع آبي قابل توجه
 ،شهاي مختلف حيات وح  براي گونهيزيستگاه مناسب

 گرگ و سنجاب ايراني و ، گربه وحشي، خرس، پلنگمانند
و مهاجر در اين منطقه   و انواع پرندگان بومياستغيره 

 .دنشو يافت مي
 در دو بخش كشاورزي و اغلب اقتصادي هاي فعاليت

 ولي در بخش صنعت و معدن ، دارددامداري رونق خوبي
 .نيستچشمگير 

افيايي و محيطي هاي جغر در اين تحقيق عالوه بر ويژگي
سنجش راه  وضعيت كيفي رودخانه از ،حوزه آبخيز ميمه

هاي  و شيميايي در ايستگاه هاي فيزيكي شاخص هاي
در خاتمه راهكارهاي اجرايي الزم . شدبرداري تعيين  نمونه

 .شدمحيطي رودخانه ارائه  در زمينه بهبود وضعيت زيست

 
 روش تحقيق

برداري،با در نظر گرفتن   نمونههاي منظور تعيين ايستگاه        به
برداري   ايستگاه نمونه١١،نوع و منابع آالينده واقع در مسير

چرا كه .شد هاي آن مشخص  در امتداد رودخانه و سرشاخه
هاي   فعاليت، اين رود عالوه بر شهرهادر مسير حوزه آبخيز

اي وجود دارد كه تاثيرات بسيار  صنعتي و كشاورزي گسترده
 .)١ جدول( يت آب رودخانه دارندعي بر كيفوسي

گيري  اندازهشيميايي آب رودخانه با  كيفيت فيزيكو
 اكسيژن ، هدايت الكتريكي، كدورت،pH هاي شاخص

 مجموع مواد معلق و محلول در روزهاي  وBOD5محلول، 
سنجش .  شد ارزيابي١٣٨١مختلف در چهار فصل از سال 

DO،كدورت ،pH از دستگاه  و هدايت الكتريكي با استفاده
 با ها شاخص و سنجش ساير U10قابل حمل هوريبا 

هاي آب و   آزمايشبرايهاي استاندارد متد  استفاده از روش
 نوزدهمين چاپ انجام (Standard Methods)فاضالب 

 .شد
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 برداري واقع در رودخانه ميمه  هاي نمونه  مشخصات ايستگاه‐١جدول 

 ايستگاه شماره محل ايستگاه يا سرشاخهنام رودخانه   دست منابع آالينده باال
 S1 سراب مورت مورت ‐
 S2 سراب ميمه ميمه ‐

 S3 پل ورودي شهر ميمه مورت واحدهاي پرورش ماهي
فاضالب شهر ميمه و واحدهاي 

 توليدي باالدست
 ميمه

هاي ميمه و  تالقي رودخانه
 S4 مورت و خروجي شهر ميمه

 S5 سراب گوراب گوراب روستاي گوراب

 ميمه روستاهاي زراب عليا و سفلي
هاي گوراب و  تالقي رودخانه

 S6 ميمه

 S7 پل فلزي ميمه روستاي سيد فخرالدين
روستاهاي هفتكده و پشت 

 آسياب
 S8 پشت آسياب ميمه

شهر پهله و روستاي احمد آباد و 
 كله كله

 S9 پل ميمه ميمه

مجتمع پرورش ماهي گرمابي 
 دشت برتش

 S10 برتش ميمه

 S11 شورماهي ميمه  به سمت عراقتگاه خروجيايس
 

 نتايج

 به ٦ تا ١ و نمودارهاي ٢مده در جدول آدست ه نتايج ب
 :مي شود ارائه  زيرشرح
١‐ pH ٥/٧ الي ٥/٦ آب رودخانه در محدوده خنثي بين 

  آبزيان ايجاد براي از اين نظر محدوديتي پس ،قرار دارد
 ؛ )١نمودار (نمي شود 

 (ms/cm) برابر ١ريكي در ايستگاه  هدايت الكت‐٢
 به ترتيب ٣/٥/٠) ms/cm( برابر ١١ و در ايستگاه ١٢٥/٠

هدايت . شده بود گيري  اندازهمقداركمترين و بيشترين 
 كه در ٦ تا ١هاي  غير از ايستگاهه الكتريكي آب رودخانه ب

 افزايش قابل ١١ تا ٦ هاي در ايستگاه ، قرار دارندC2گروه 
 و C3  هايبه لحاظ قرار گرفتن در گروه و  داردتوجهي

C4بخصوص (هاي مختلف رودخانه  ها و استفاده  قابليت
 ؛ )٢نمودار ( شدت محدود كرده استبرا ) كشاورزي

و در ) NTU( برابرصفر١ كدورت آب در ايستگاه ‐٣
 شده و افزايش گيري اندازه (NTU) ١٥٠ برابر٤ايستگاه 

 شهر ميمه و زائدات  ناشي از فاضالب٤كدورت در ايستگاه 
 ؛ )٣نمودار  ( مربوط به روستاهاي اطراف بوده است

هاي   اكسيژن محلول رودخانه حداكثر در ايستگاهمقدار ‐٤
به لحاظ توپوگرافي منطقه و دماي پايين ) ١‐٣(باالدست 

هاي مياني هرچند به   و در ايستگاهاستآب در تمام فصول 
اكسيژن محلول هاي شهري و روستايي  علت ورود فاضالب

 اما در كل بيالن اكسيژن محلول در اين ،دارداندكي كاهش 
 هيچ شرايطي در واستبخش از رودخانه نيز مطلوب 

 نبوده کمتر ع اشبادرصد٨٠اكسيژن محلول متوسط از 
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هاي پاياني  افزايش مجدد اكسيژن محلول در ايستگاه. است
ه نيز ناشي از تغييرات شيب و وضعيت بستر رودخانه بود

 ؛ )٤نمودار  (است
برداري در  هاي نمونه  رودخانه در ايستگاهBOD مقدار ‐٥

اين  گرم در ليتر رسيده كه  ميلي١٤بخش مياني به حداكثر 
افزايش ناشي از ورود فاضالب شهر ميمه و واحدهاي 

  مقدار،در مجموع. پرورش ماهي باالدست بوده است
BOD حتي  هيچ شرايطي در حد بحراني و در رودخانه

نمودار ( ي نبوده استمحيط خارج از استانداردهاي زيست
 ؛)٥
 و ٨٠ mg/L برابر ١ رودخانه در ايستگاه TDS مقدار‐۶

رين و  به ترتيب كمت٥٤٤٠ mg/L برابر ١١در ايستگاه 
 شاخصافزايش اين . شده بود گيري بيشترين مقدار اندازه

آبي رودخانه در فصول  ناشي از افزايش غلظت امالح و كم
 .)٦نمودار ( تابستان و پاييز و تبخير آب است

 

  گانه١١هاي  شده در ايستگاه گيري ي اندازهها شاخص غلظت ‐٢جدول 

 ها گيري شده در ايستگاه غلظت اندازه

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ 

ميزان 

استاندارد 

سازمان 

حفاظت 

محيط زيست

ي ها شاخص

گيري  اندازه

 شده

٥/٦‐٥/٨ ٥/٦ ١/٧ ٢/٧ ٨/٦ ٣/٧ ١/٧ ٣/٧ ٤/٧ ٤٨/٧ ٥/٧ ٤٣/٧ pH 

 كدورت آب ٥٠ ٠ ٦ ١١ ١٥٠ ٢٥ ١١٠ ٨٠ ٥٥ ٣٢ ١٨ ١٠
(NTU) 

١٢٥/٠ ١٥/٠ ١٦/٠ ٢/٠ ١٩/٠ ١٩٥/٠ ٨/٠ ١ ١/٣ ٩/٤ ٣/٥ ‐ 
هدايت 
 الكتريكي
ms/cm)( 

٥‐١٥ ٤/١٢ ١١ ٧/١٠ ٧/٩ ٤/٨ ٩/٨ ٩/٩ ١/١٠ ٣/١٠ ١٠ ٩٥/٩ DO 

(mg/l) 

٠ ٠ ٦ ١٤ ٢ ١٠ ٧ ٥ ٢ ١ ٨/٠  BOD5 

(mg/l) 

٣١٠٠ ٥٤٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٣٧٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ٢٥٠٠ TDS 

(mg/l) 
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  برداري ي نمونهها ه آب رودخانه ميمه در ايستگاpH تغييرات ‐۱ شکل
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 برداري ي نمونهها ه تغييرات هدايت الكتريكي آب رودخانه ميمه در ايستگا‐۲ شکل
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 برداري  ي نمونهها هييرات كدورت آب رودخانه ميمه در ايستگا تغ‐۳ شکل
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  برداري ي نمونهها ه آب رودخانه ميمه در ايستگاDO تغييرات ‐۴ شکل
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 برداري  ي نمونهها ه آب رودخانه ميمه در ايستگاBOD5 تغييرات ‐۵ شکل
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 ري بردا ي نمونهها ه آب رودخانه ميمه در ايستگاTDS تغييرات ‐۶ شکل
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 بحث

در حوزه آبخيز رودخانه ميمه كشاورزي و دامداري رونق 
يان براساس زراعت و دامداري ي و معيشت روستاداردخوبي 
 .است
عمل آمده نشان داد كه شرايط   بههای پژوهش‐١

هاي منطقه  شناسي و جنس خاك  زمين،توپوگرافي ،اقليمي
ه كه از جمله عوامل تاثيرگذار بر كيفيت آب رودخانه ميم

 ،يك به نوعي در خصوصيات هيدرولوژيكي هر, هستند
اين . فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي رودخانه اثر دارند

توان مجموعه عوامل طبيعي موثر بر كيفيت  عوامل را مي
توان تغيير چنداني را در  آب ميمه دانست كه متاسفانه نمي

 .مكانيزم اثر آنها ايجاد كرد
دهد كه  دخانه نشان مي خصوصيات هيدرولوژيكي رو‐٢

جريان آبدهي رودخانه با نوسانات شديد فصلي و ساالنه 
 .استوره روب
 وابستگي شديد آبدهي رودخانه به رژيم بارش از يك ‐٣

 روستايي در ‐طرف و برداشت آب براي كشاورزي و شهري
 دو عاملي هستند كه كم و ، ديگرسویمناطق باالدست از 

بيولوژيكي و كيف آبدهي رودخانه و وضعيت 
 .دنده فيزيكوشيميايي آن را تحت تاثير قرار مي

 بررسي وضعيت پوشش گياهي و حيات وحش و ‐٤
هاي طبيعي موجود در حوزه آبخيز نشان داد  كه  اكوسيستم

هاي انساني تغييرات وسيعي در موجوديت  دخل و تصرف
 .وجود آورده استه اين منابع ب

 رودخانه و طور عام و حريم بستر هحوزه آبخيز ب
هاي مهم   از جمله زيستگاه،طور خاص ههاي آن ب سرشاخه
 .روند شمار ميه منطقه ب

هاي   وجود شهر ميمه در حوزه آبريز رودخانه و نارسايي
    مسائل, هاي شهر وجود دارد ساخت فراواني كه در زير

وجود آورده كه آثار و ه اي را براي رودخانه ب بيني نشده پيش
صورت موضعي قابل رديابي  ه بفقطال حاضر تبعات آن در ح

 .است

 از ،هاي شهري و روستايي هرچند كم  تخليه فاضالب‐٥
ي بحراني ها كانونتواند در آينده  جمله عواملي است كه مي

 .را ايجاد كند
 هرچند آثار پاتولوژيك آلودگي در حال حاضر وجود ‐٦

 اما وجود شواهد آن را در محدوده شهر ميمه ،ندارد
 .توان ناديده گرفت ينم
ي روستايي مستقر در منطقه با محيط ها كانون رابطه ‐٧

كند و  طبيعي پيرامون هنوز از نظم و نسق سنتي پيروي مي
 .اي براي آن تعريف نشده است يافته قالب سامان

 از نظر مصارف شرب با استفاده از نمودار شولر و نتايج ‐٨
قسمت سرچشمه باكتريولوژي كيفيت آب رودخانه فقط در 

. قرار دارد ) >TH ٢٥٠ / >٥٠٠TDS( در وضعيت خوب 
 بد و ،  نامناسب،ها در ساير قسمتکيفيت آب رودخانه ها 

كيفيت آب رودخانه از نظر شرب دام . استغيرقابل شرب 
  .محدوديتي ندارد

 

 تپيشنهادا

 ايالم  ميمهمحيطي رودخانه   بهبود وضعيت زيستبرای
  :دشو موارد زير پيشنهاد مي

 واحدهاي پرورش ماهي سردآبي واقع در ساختنملزم  ‐
سرچشمه رودخانه به استفاده از سيستم تصفيه فاضالب و 

 ؛دفع اصولي لجن واحدها
ها و مواد زائد جامد به حوضه   جلوگيري از تخليه زباله‐

 ؛آبريز رودخانه
 محدود كردن مصرف كودها و سموم شيميايي در بخش ‐

 ؛كشاورزي
مصارف كشاورزي با برای  برداشت آب رودخانه   تناسب‐

 تا اينكه سبب تغييرات چشمگير در  ظرفيت آبدهي رودخانه
 ؛دشودبي رودخانه ن

آوري فضوالت حيواني روستاهاي واقع در حوزه   جمع‐
 ؛هاي بهسازي روستا آبريز و اجراي طرح

هاي موازي در امتداد رودخانه و هدايت   ايجاد كانال‐
تواند از تخليه يكباره  اين كار مي. هري در آنهاي ش فاضالب

 و ندفاضالب با پيك تخليه باال در زمان معين جلوگيري ك



 ه رودخانه مبمهبندالبررسي منابع آ                                                                                                                                               ٢٠٠

 به رودخانه فرصت خودپااليي بيشتري ،با تخليه تدريجي
اي  سرانجام اينكه اجراي عمليات بهسازي بايد ريشه. دهد
د و شو و علل آلودگي و منابع آالينده در مبدا بر طرف باشد

 ممكن نيست مگر اينكه درك مشتركي ميان سازمان اين
هاي ذيربط در منطقه  حفاظت محيط زيست و ديگر سازمان

 .وجود آيده ب
 

 منابع
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 .٢٧ص ،٤٣ ،١٣٧٧ شماره ، ماشين،خاك ، كشاورزي آب– اقتصادي ، ماهنامه علمي‐٢
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Abstract 
Unlike countries such as Chin and India, Iran has not large rivers, and is classified as a dry country in 

the world. Correct use of water resources based on engineering and water resources management may 
help planning the best method of utilization. Man should accurately recognize the accumulative 
negative and unpleasant effects of development along rivers and plan methods to prevent this serious 
risk. This paper tries to investigate the cause of pollution of Meymeh River in Ilam Province. In this 
research, the quality of water of the river is assessed and analyzed based on the data collected in 11 
sampling stations in various seasons of 2001. The samples were analyzed based on results of BOD, 
DO, turbidity and pH tests. According to these results, climatic conditions, topography, geology and 
the soil type of the region are the factors that affect the quality of the water of Meymeh River. 
Although, the discharge of urban and rural sewage into the river has not yet been a serious problem 
this may turn into a crisis in the future. Pathologic signs of pollution is not observed but their existence 
within Meymeh town cannot be ignored.  
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