
 :E-ISSN 4147-2538                                                57-47، 1396( 2) 5 یلش                                         2538-4147شاپای الکترونیکی:  

  1396 تابستان /2شیل/ دوره پنجم/ شماره / 47

 

  

 

 

 

  علي دامغانمطالعه هیدروبیولوژيك و تعیین وضعیت ساپروبي رودخانه چشمه

  کامران رضایی توابع

 تهران، کرج دانشگاه منابع طبیعی،دانشكده  شیالت، ، گروهاستادیار

 krtavabe@ut.ac.ir *مسئول مکاتبات:
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 چکیده

يك ج ات  علی دامغان باا اساتدادا ام مادل ای هیادروبی ل      با هدف تعیین وضعیت ساپروبی رودخانه چشمه اين تحقیق

ردهای وضاعیت سااپروبی، بار اساات اساتاندا     تأمین آب شرب ش ر دامغان ام اين رودخانه اجارا ررديادب بارای بررسای     

نادا  ( و م جا دا  م BODریاری  )ج ات اناداما   برداری فصلی در يك سال ام آبلیمن ل  يك، هدت ايستگاا ج ت نم نه

آب لای و ما بنت م)ج ت محاسبه ارمش ميستی( در ط ل رودخانه انتخاب شدب نتايج نشان داد كه ايستگاا مظ ر چشمه ع

دست رودخانه آب و پايیندست دو( است و دو ايستگاا پايینP<0.05) و شاخص ميستی BODترين سد دامغان دارای كم

ریاری  هاا و اناداما  های ميستی ايستگاا( هستندب بر اسات يافتهP<0.05) و شاخص ميستی BODآستانه دارای بیشترين 

بنادی سااپروبی   زو ساپروب( در تقسیمعلی ام نظر آل دری در وضعیت آل دری مت سط)بتا م، رودخانه چشمهBODمیزان 

م ری بسایار كا  رويم منطقه ام آل ددست رودخانه میعلی به طرف پائینقرار دارد، بط ريکه هرچه ام ايستگاا مظ ر چشمه

 دپااييی  كند سپس در محل پل تلدرياك در ارار تا ان خ   به طرف آل دری مت سط و آل دری نسبتاً مياد ررايش پیدا می

ظ ار  فقاط آب دو ايساتگاا م   EPAو  WHOب بر اسات استانداردهای ش ددی ام شد  آل دری كاسته میدورودخانه تا ح

 آب سد دامغان برای كاربری شرب انسانی مناسب استبچشمه علی و ما
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 مقدمه

ها هستند كه معم يً ام ارتداعا  سرچشمه های پ يا و فعال در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی رودخانهيکی ام م مترين اك سیستم

ها علیرغم اينکه كمترين میزان آب های آبی، رودخانهدر میان اك سیستم ش ندبریرند و به دشت ای بیابانی و ك يری منت ی میمی

های ميستی ام ها ام نظر تن ع ر نهاين اك سیستم اندبریری تمدن بشری داشتهارند ام دير بام نقش م می در شکلرا در خ د د

ای ها تن ع ر نهباشندب با آل دا شدن و عدم مديريت صحیح اين اك سیستمای برخ ردار میارمش ميستی و اك ل  يکی ف ق العادا

ها رودب امروما افزايش جمعیت ش رنشینی باعث آل دری رودخانهاك سیستم رو به ناب دی پیش میشديداً كاهش يافته و به تدريج 

هر يك ام  (ب1381ش د )اسماعیلی ساری، شدا است درحالیکه با افزايش جمعیت نیام به ت یه آب مناسب بیشتر ام قبل احسات می

كنند و برخی نیز بط ر را بط ر مستقیم در داخل آب سپری میم ج دا  آبزی ساكن رودخانه تمام يا بخشی ام دورا ميستی خ د 

-ای با افزايش بار آل دری، تن ا ر نههای رودخانهدر اك سیستم (بHorne and Goldman, 1994غیر مستقیم به آن وابسته هستند )

حسب شد  ام بین رفتن وندب بررهايی كه نسبت به كمب د اكسیژن حساسیت اندكی دارند باقی ماندا و بقیه به سرعت ام بین می

 شیل
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 Floqiت ان بار آل دری رودخانه و میزان حساسیت اين اك سیستم را مشخص نم د )اند، میهايی ام بین رفتهها و اينکه چه ر نهر نه

et al., 2007كمب د اكسیژن های اندكی قادر خ اهند ب د كه با ای را بسیار كم كردا و تن ا ر نههای شديد تن ع ر نه(ب آل دری

ای هستندب های رودخانهها هم ارا يکی ام ع امل ت ديدكنندا اك سیستمفاضالب (ب1380سامراری حاصل كنند )احمدی و ندیسی، 

-ها احداث شدادر مجاور  رودخانه اين منابع آييندا های صنعتی و شیمیايی خطرناک هستند و اغلبفاضالب عم ماً دارای پساب

حیا  جان ران و  بلکهدراممد  نه تن ا باعث ام بین رفتن اك سیستم شدا  وريزد ها و ن ايتاً به درياها میهبه رودخان كه اند

م مترين عاملی كه بر كیدیت و كمیت م ج دا   ش ندبباعث آل دری شديد منابع آبی می كهكنند ت ديد مینیز م ج دا  آبزی را 

آل دری عبار  است ام وج د م اد جامد، مايع و يا رامی شکل در آب به مقدار و  رذارد آل دری است؛ طبق تعريفآبزی تاریر می

مطالعه و شناسايی  (ب1380مدتی كه كیدیت فیزيک شیمیايی، باكتري ل  يك و بی ل  يك آن را تغییر دهد )احمدی و ندیسی، 

ت اند ما را در شناخت منجیرا نمايند كه میسامران میهای جاری كه بیشترين انر ی را وارد چرخه اين ب مم رران كدزی آببی

علی كه م مترين منبع تأمین كنندا آب رودخانه رودخانه چشمه(ب Hynes, 1970) غذايی و روابط بین م ج دا  آبزی هدايت كند

چشمه علی  های جن بی رشته ك ا البرم ام مظ ركیل متری شمال ش رستان دامغان ام دامنه 30در فاصله  ،باشددامغان رود می

نشأ  ررفته و پس ام مشروب نم دن ش ر و روستاهای حاشیه آن وارد ناحیه ك يری شدا و در ك ير حاج علی قلی دامغان فرو رفته 

ش دب با ت جه به نزديکی اين رودخانه به ش ر دامغان و لزوم تأمین آب شرب سالم و با كیدیت مناسب برای جمعیت و مست لك می

ای سمنان به عن ان كار فرمای طرح مطالعا  تأمین آب ش ر دامغان را ام ، شركت س امی آب منطقهندری اين ش ر 85000

های هیدروبی ل  يك طرح نیز به عن ان بخشی ام های خ د قرار دادا استب بررسیرودخانه چشمه علی در دست ر كار و برنامه

ترين بخش در مطالعا  لیمن ل  يك اين مطالعا  كه اساسی ،خدما  مطالعا  مزب ر مد نظر قرار ررفته است كه در اين رزارش

در اين تحقیق بخاطر حساسیت م ض ع و رودخانه چشمه  ریردبباشد به تدصیل م رد بررسی قرار میای میهای رودخانهاك سیستم

اقداما  مديريتی  علی دامغان در استان خشك و كم آبی مانند سمنان، وضعیت شاخص ميستی و وضعیت آل دری رودخانه ج ت

ای آب شیرين در مناطق رودخانه يکی ام م مترين اك سیستم های رودخانهب اين ررديدتأمین آب شرب ام اين رودخانه بررسی 

راهی آن بخص ص در مظ ر چشمه علی، فعالیت ای كشاورمی رستردا و وج د باشد كه بخاطر قطب تدرجبیابانی استان سمنان می

حاشیه رودخانه، ورود پساب ای خانگی روستاهای مستقر در حاشیه رودخانه و فعالیت ای راهسامی در حاشیه پساب ای كشاورمی در 

بنابراين قبل ام انجام هر ر نه اقدام مديريتی ج ت تأمین آب شرب ام اين  ببردرودخانه پتانسیل آل دری را در اين رودخانه باي می

-قدر  خ دپاييی رودخانه يمم و ضروريستب هدف كلی ام اين طرح بررسی و جمعشناخت وضعیت آل دری)ساپروبی( و  ،رودخانه

ها( ام رودخانه چشمه علی دامغان، تعیین شاخص حساسیت رودخانه به آل دری، )نرمتنان، بندپايان و نکت ن های آبزیر نه آوری

 باشدبمديريتی اين اك سیستم با ارمش میتعیین قدر  خ دپاييی رودخانه و تعیین وضعیت ساپروبی رودخانه ج ت اقداما  

 هامواد و روش

 موقعیت اجرای پروژه الف: 

است در شمال غربی دامغان و در مسیر راا دامغان ا كیاسر ا    چشمه علی كه نام اصلی آن بنا به ن شته م رخین علی ب يغرودخانه 

وجا د دارد كاه ام آب    های ميباا و سرسابزی  آن باغا  و ك ا كیل متری ام دامغان قرار ررفته استب در اطراف 32ساری و به فاصله 

ب ايان رودخاناه باا طا ل     ح ما دهستان رودباار قارار دارد   دب اين چشمه ام لحاظ تقسیما  جغرافیايی درنش چشمه علی آبیاری می

ش دب م متارين  منت ی میسرچشمه ررفته و در ن ايت به ك ير حاج علی قلی دامغان دامغان كیل متر ام شمال ش رستان  40حدود 

 2881) های ك ا چ ار نا  ش د رودخانه آستانه و رودخانه چاردا هستند كه رودخانه آستانه ام دامنههايی كه به آن وارد میسرشاخه

متر( در شمال غربی ش رستان دامغان سرچشمه ررفته و پس ام مشروب نم دن روستاهای سدید دار، فا يد محلاه و شا رتنگه در    
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های ديگر اين رودخانه رودخانه چاردا است كه در دهستان رودباار  پی نددب يکی ام شاخهآستانه به رودخانه چشمه علی می روستای

كنادب ج ات مطالعاه    باشد كه چشامه رمن قلعاه عمادا آب آن را تاأمین مای     كیل متر می 21دامغان جريان دارد و ط ل آن حدود 

ندارد لیمن ل  يك، هدت ايستگاا در پیمايش مسیر رودخاناه انتخااب شادب م قعیات و     هیدروبی ل  يك رودخانه بر اسات اص ل استا

  مدا استبآ 1برداری در جدول های نم نهجغرافیايی ايستگاا مختصا 

 برداری رودخانه چشمه علي دامغانهای نمونهجغرافیايي ايستگاه : موقعیت و مختصات1جدول 

 های نمونه برداریايستگاهمختصات جغرافیايي  ه برداریهای نمونموقعیت ايستگاه شماره ايستگاه

 عرض 54˚ 05΄ 04˝،ط ل 36˚ 16΄ 42˝ مظ ر چشمه علی 1

 عرض 54˚ 04΄ 53˝،ط ل 36˚ 16΄ 02˝ پائین دست چشمه علی 2

 عرض 54˚ 06΄ 37˝،ط ل 36˚ 16΄ 16˝ به چشمه علی )ش رتنگه(پائین دست محل اختالط رودخانه آستانه 3

 عرض 54˚ 09΄ 06˝،ط ل 36˚ 15΄ 08˝ رود به چشمه علی )دو آب(دست محل اختالط رودخانه دامغانپائین  4

 عرض 54˚ 12΄ 57˝،ط ل 36˚ 13΄ 33˝ محل احداث پل تلدريك 5

 عرض 54˚ 13΄ 27˝،ط ل 36˚ 13΄ 33˝ حد فاصل پل تلدريك و سد 6

 عرض 54˚ 15΄ 10˝،ط ل 36˚ 13΄ 33˝ ما آب سد دامغان 7

 برداریهای نمونهچگونگي گزينش ايستگاه :ب

هاا و  منطقه شاخه برداری مطالعا  لیمن ل  يك و اك ل  يك رودخانه ابتدا به كمك نقشه ت پ ررافیهای نم نهبرای رزينش ايستگاا

ميار   درش د سپس با پیمايش ط ل رودخانه بر اساات اصا ل اساتاندارد و نکاا  ما رد اشاارا       سرشاخه اصلی رودخانه مشخص می

 ش ند:برداری انتخاب میهای نم نهايستگاا

Iشیمیايی آب-شناسی و شرايط فیزيک : شاخص ب دن ايستگاا ام نظر ب م 

IIخانگی، ش ری، كشاورمی و صنعتی( نباشدب : رزينش ايستگاا در مکانی كه مستقیماً تحت تأریر آل دری( 

IIIدر دسترت ب دن ايستگاا در تمام ط ل سال : 

IV :اقرارریری ايستگاا در كنار يك مشخصه فیزيکی يا طبیعی به منظ ر س  لت شناسايی و دستیابی فرد به ايستگا 

هاای  تگاادهدب همچناین م قعیات جغرافیاايی ايسا    نقشه و نمای كلی رودخانه و محل ايستگاه ای تعیین شدا را نشان می 1شکل 

 بیان شدا استب 1تعیین شدا در جدول 

 های شاخص زيستيبرداری و جمع آوری گونهچگونگي نمونه :ج

برداری كردب م نهم رران آبزی در هر ايستگاا بايد حداقل در هر فصل يك بار نبرای بررسی و مطالعه ميست شناختی)بی ل  يك( بی

ايد ت جه داشت بانجام شدب  1388و فص ل ب ار، تابستان و پايیز  1387برداری اين تحقیق در ط ل يك سال در فصل ممستان نم نه

 بارای اشادب  دهد كاه سارعت جرياان آب كام و دماای آب بااي ب      ها ممانی رخ میكه دورا بحرانی برای بی م رران آبزی در رودخانه

تثبیت شدا و سپس  درصد 4های ررفته شدا ابتدا در فرمالینب نم نهشدها ام ابزار س ربر استدادا مطالعا  م ج دا  كدزی رودخانه

 نه ها شناسايی و ب بعد ام انجام مراحل ف ق با استدادا ام ويژری ای ريخت سنجی و شمارشی رشدندمنتقل  درصد 70 به اتیل الکل

 بررفتتن ع ميستی آن ا تعیین و م رد ارميابی قرار 
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رودبرداري در طول رودخانه دامغان: موقعيت جغرافيايي ايستگاههاي نمونه1شكل   

 (Z شاخص بیولوژيك) چگونگي محاسبه ارزش زيستي -د

های آبی بايد باشدب برای محاسبه ارمش ميستی اك سیستمبرای تعیین درجه كیدی آب، بدست آوردن ارمش ميستی آب ضروری می

بارداری ام  هاا نم ناه  های مناسب ام اين ايستگاابرداری تعیین ش ند و در ممانهای نم نهمکان ای مختلدی ام پیش به عن ان ايستگاا

ام  با اساتدادا  وهای شاخص ميستی)كدزيان( بدست آمدا ام منطقه م رد مطالعه انجام ش دب پس ام شناسايی و شمارش نم نه آبزيان

ب شاد  ( مرب ط به فراوانی اين م ج دا  ارمش ميساتی آن محاسابه  Wegl, 1983جدول م ج دا  شاخص در هر ايستگاا و ضريب )

 (بBaur, 2000) شدفرم ل مير محاسبه بر اسات  م رد مطالعه ارمش ميستی رودخانه
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مجم ع تعداد  β∑=، مجم ع تعداد م ج دا  منطقه الیگ  ساپروب o∑=، ارمش ميستی هر ايستگاا ام رودخانه Z=كه در اين فرم ل 

منطقاه   مجما ع تعاداد م جا دا     p∑=، مزو ساپروب-مجم ع تعداد م ج دا  منطقه آلدا α∑=، مزو ساپروب-م ج دا  منطقه بتا

 استب مجم ع كل فراوانی م ج دا  h∑= پلی ساپروب

 روش های آماری مورد استفاده:ه

 ن میازان رروهای بارای بدسات آورد   ب وج د اخاتالف بصا ر  مقايساه درون   شدانجام  Shapiro-Wilkنرمال ب دن دادا ها با آمم ن 

ساتدادا  ه تکارار باا ا  سا ها ام طرح كامالً تصادفی با پنج تیمار)پنج ايستگاا( و )افزايش يا كاهش( ارمش ميستی بین ايستگاا تغییرا 

ی مرب طاه نیاز باا    ب نم دارهاشددرصد انجام  95و آمم ن دانکن در سطح اعتماد ، آنالیز تجزيه واريانس يك طرفه SPSSامنرم افزار 

 بررديدسم ر Excelاستدادا ام 

 نتايج

های يرو، شدیرا و بالغ شناسايی شدند كه با ت جه به ضرائب تحمل جنس و ر نه ام حشرا  آبزی شامل نم نه 18دراين تحقیق 

 هایشکل) ( برای هر ايستگاا عددی تحت عن ان ارمش ميستی بدست آمدBaur, 2000های مختلف و فرم ل ضريب ميستی )ر نه

دهد(ب نتايج حاصل ام ارمش ميستی رودخانه برداری نشان میای شاخص ميستی را در ايستگاه ای نم نههفراوانترين ر نه 3-5
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میانگین ارمش ميستی  1نشان دادا شدا استب نم دار  2علی در چ ار ايستگاا با سه تکرار در ط ل چ ار فصل در جدول چشمه

 رودخانه را در ط ل سال نشان می دهدب

 باشد(علي در چهار ايستگاه در طول چهار فصل)مقايسه میانگین درون گروهي ميشاخص زيستي رودخانه چشمه :2جدول 

 زمستان پائیز تابستان بهار نام ايستگاه رديف

 a07/0±35/1 a14/0±48/1 a11/0±46/1 a14/0±33/1 مظ ر چشمه علی 1

 b13/0±12/3 c18/0±81/3 c25/0±71/3 c22/0±41/3 پائین دست چشمه علی 2

 b26/0±22/3 c24/0±79/3 c27/0±55/3 c24/0±68/3 پائین دست رودخانه آستانه به چشمه علی 3

 b21/0±15/3 c19/0±74/3 c31/0±67/3 c29/0±41/3 پائین دست دو آب 4

 b16/0±73/2 b13/0±61/2 b25/0±76/2 b17/0±71/2 پل تلدريك 5

 b14/0±81/2 b11/0±56/2 b19/0±44/2 b23/0±49/2 حد فاصل پل تلدريك و سد 6

 a12/0±42/1 a18/0±75/1 a14/0±81/1 a09/0±51/1 ما آب سد دامغان 7

 

ی با ساير دارنیعلی تداو  معدهد كه ايستگاا مظ ر چشمههای انتخاب شدا در فصل ب ار نشان مینتايج ارمش ميستی ايستگاا

ست رودخانه دست چشمه علی، پايین دهای پايینشاخص ميستی ايستگااب در فصل تابستان و پائیز (P<0.05) ها داردايستگاا

و باي رفتن  ب در فصل ممستان با افزايش نزوي  ج ی(P<0.05) دهدداری نشان میآستانه و پايین دست دوآب افزايش معنی

 2شکل ت (ب بر اسا2 )جدول دهدآبدهی رودخانه روند آل دری تا حدودی كمتر و شاخص ميستی كاهش محس سی را نشان می

-م نظر طبقهو ا (P<0.05) ها داردداری با ساير ايستگااعلی دارای ب ترين شاخص ميستی ب دا و تداو  معنیايستگاا مظ ر چشمه

حاشیه  تدريحی وهای رردشگری علی كه تحت تأریر فعالیتدست چشمهب ايستگاا پايینبندی در ناحیه الیگ ساپروب قرار دارد

-یه آلدادر ناح دهد و ام نظر آل دریعلی نشان میمظ ر چشمه داری با ايستگااباشد ام نظر آل دری تداو  معنیمیعلی چشمه

های عالیتفهای ناشی ام دست دوآب تحت تأریر آل دریدست رودخانه آستانه و پايینهای پايینمزوساپروب قرار داردب ايستگاا

خانه فصلی( )رود نگه)رودخانه دائمی( و ش رت رودهای دامغانخانه و اختالط آب سرشاخههای خانگی حاشیه رودكشاورمی، فاضالب

های يابدب ايستگاا( و در اين دو ايستگاا آل دری آب رودخانه به شد  افزايش می2شکل ) دارای بیشترين شاخص ميستی هستند

گاا قبلی ه ايستسداری نسبت به  دری آن كاهش معنیپل تلدريك و حدفاصل پل تلدريك و سد تحت تأریر خ دپاييی رودخانه آل

مزوساپروب -یه بتادهد و ام نظر آل دری در ناحآب( نشان میدست دودست رودخانه آستانه و پايینعلی، پايیندست چشمه)پايین

ظر ام ن ارد وديینی ی پاعلی دارای شاخص ميستی پايین و آل درآب سد دامغان مشابه ايستگاا مظ ر چشمهقرار داردب ايستگاا ما

 ریردب ساپروبی در ناحیه الیگ ساپروب قرار می

 
 عليبرداري رودخانه چشمههاي نمونه: شاخص زيستي ايستگاه2شکل   
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صا ل  در ف BODشا د میازان   آمدا استب همانط ر كه در جدول مشاهدا مای  3در جدول  BODنتايج حاصل ام انداما ریری میزان 

زان آن و میا  (P<0.05) هاا دارد آب سد دامغان تداو  معنای داری باا سااير ايساتگاا    علی و ماهای مظ ر چشمهايستگاامختلف در 

 هاا تگاايکی ايان ايسا  باشد و در حقیقت نتیجه ارميابی و بی ل  ها میدهندا آل دری بسیار پائین اين ايستگااكه نشان ،تر استپائین

ی ان تدااو  معنا  دست رودخانه آستانه در دو فصل ب ار و تابسات آب و پايیندست دوهای پايینتگااكندب ايس( را تأيید می 2)جدول 

ی، روستايی و كشاورمی و میزان آن بايتر می باشد كه عمدتاً بخاطر ورود م اد آلی خانگ (P<0.05) ها داشتهداری را با ساير ايستگاا

آب سد دامغان بارای  علی و ماهای مظ ر چشمهفقط كیدیت آب ايستگاا EPA و بر اسات استانداردهای 3باشدب بر اسات شکل می

 ش دبها آل دا تلقی میآشامیدن مناسب است و آب ساير ايستگاا

 باشد(هاي انتخاب شده در طول سال)مقايسه ميانگين درون گروهي مياندازه گيري شده در ايستگاه BODميزان  :3جدول 

 زمستان پائیز تابستان بهار ايستگاهنام  رديف

 a 19/0±94/1 a34/0±38/2 a 26/0±27/2 a 26/0±53/2 مظ ر چشمه علی 1

 c88/0±49/9 bc 16/1±23/11 bc28/1±18/10 bc 22/1±32/10 پائین دست چشمه علی 2

 c89/0±54/10 c 79/0±41/13 bc 62/1±74/12 bc 51/1±44/11 پائین دست رودخانه آستانه به چشمه علی  3

 c95/0±77/10 c19/1±04/15 c57/1±43/14 c29/1±19/13 پائین دست دو آب 4

 bc48/0±37/8 bc 54/1±12/10 bc24/1±28/10 bc 29/1±28/9 پل تلدريك 5

 b71/0±53/6 b 09/1±13/8 b31/1±24/7 b 26/1±13/7 حد فاصل پل تلدريك و سد 6

 a 11/1±21/1 a21/0±16/2 a 15/0±06/2 a 24/1±92/1 ما آب سد دامغان 7

 

 
 عليبرداري رودخانه چشمههاي نمونهدر ايستگاه BODميزان  :3شکل 

 بحث

روند و ام اهمیت قابل ها به شمار میهای حیاتی اك سیستمها و جريان های سطحی آب شیرين در طبیعت به عن ان شريانرودخانه

ای در كشاورمی و صنعت برخ ردارنادب ع امال تخرياب كننادا    ت ج ی در تأمین نیامهای ميستی انسان به عن ان آب شرب، استدادا 

هاا، احاداث   برداری ام بساتر رودخاناه  های صنعتی، ش ری، روستايی، كشاورمی، عدم رعايت حريم رودخانه، ب رامانند: ان اع آييندا

ها با ت جه به بعد ط لی آن ا و رذر ام نهنمايندب رودخاهای ارمشمند وارد میها، خسارا  جبران ناپذيری را بر اين اك سیتمان اع ساما

های ف ق هستند و شرايط اك ل  يك، ميساتی  آبی هستند كه بط ر دائم در معرض ان اع آل دری مناطق مختلف م مترين اك سیستم

 ;Edmondson, 1959؛1373مانش و افیا نی،   كناد )عرفاان  ها نغییار مای  ها تحت تأریر اين آل دریو م ج دا  مندا داخل رودخانه

Hynes, 1970; Richardson, 1993; Ramjeawon and Baguant, 1995; Revelli, and Ridolfi, 2004; ب) 
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 دساتاورد  ، بلکه دقیقااً سامران آبی به هیچ عن ان تصادفی و اتداقی نب داشناسان بر اين باورند كه تركیب م ج دا  مندا در ب مب م 

دا  و باروم  خای ام م جا   شناختی پ يا برای رشد و تکثیر طبیعی آن ا استب بناابراين حاذف بر  ای ام شرايط محیطی و ب م مجم عه

ابع عمادا  (ب با بررسی م قعیات منا  1379های آبی سبب كاهش ت لید خ اهد شد )احمدی و همکاران، خ استه در محیطتغییرا  نا

ب یال قارار داد  نتايج اين تحقیاق را ما رد تجزياه و تحل    ت انعلی در حاشیه آن به راحتی میهای رودخانه چشمهآييندا و سرشاخه

علای،   ريستی چشمهتهای رردشگری و های نم نه برداری با ت جه به اين منابع انتخاب شدند؛ اين منابع بط ر عمدا فعالیتايستگاا

بارداری  م ناه شادب ايساتگاا ن  باهای كشاورمی و مراعی حاشیه رودخانه میهای خانگی و روستايی حاشیه رودخانه و فاضالبفاضالب

 ای در اطراف آن وج د نداردبر نه منابع آيينداعلی در م قعیتی قرار دارد كه هیچمظ ر چشمه

متر پائین تر ام مظ ر چشمه در نظار ررفتاه شاد تاا تاأریرا  فعالیت اای        500علی حدود دست چشمهبرداری پايینايستگاا نم نه 

تار ام محال   متر پاايین  300دست رودخانه آستانه حدود رودخانه بررسی ش دب ايستگاا پايینرردشگری و حض ر رردشگران بر آب 

)شا رتنگه( باه رودخاناه     علی انتخاب ررديد كه عالوا بر پی ستن سرشاخه فصلی رودخانه آستانهاختالط رودخانه آستانه به چشمه

متار بعاد ام    300دسات دوآب حادود   داردب ايستگاا پاايین های خانگی و كشاورمی قرار های فاضالبعلی، در معرض آل دریچشمه

رود كه دارای ح ضه آبخیزی باه مسااحت   رود به چشمه علی انتخاب شد تا تأریر آب رودخانه دامغاناختالط رودخانه دائمی دامغان

های پال تلدرياك و   ايستگااعلی م رد بررسی قرار ریردب باشد، بر شرايط ميستی و اك ل  يکی رودخانه چشمهكیل متر مربع می 650

ها ج ت ارميابی ت ان خ د پاييی رودخانه در نظر ررفتاه  حدفاصل پل تلدريك و سد دامغان با يك فاصله نسبتاً مياد ام ساير ايستگاا

ن باشادب وقتای ايا   های انساان در محایط ميسات مای    های مائد فعالیتها معم يً معل ل اضافه شدن فرآورداشدندب آل دری رودخانه

های طبیعی، ميستی و فیزيکای حاذف نشا ند، ممکان اسات      ط ر مؤرری م رد تجزيه قرار نگرفته و تحت تأریر فرايندها به ورداآفر

ای( مانناد  )نقطه حاصل آن، تشکیل بعضی م اد آييندا خطرناک و سمی باشدب اين آل دری به ط ر عمدا ام دو طريق منابع متمركز

هاای مختلاف محایط    های ش ری و كشاورمی باه پ ناه  ای( مانند روانابنقطهمتمركز)غیرمنابع غیر های خانگی و صنعتی وفاضالب

ای ام اهمیات مياادتری   ای عم ماً نسابت باه مناابع آلا دری نقطاه     ش دب منابع آل دری غیر نقطهها وارد میميست ام جمله رودخانه

 Howarth and) تار اسات  كنند و كنترل آن اا مشاکل  یعتری عمل میای در محدودا وسبرخ ردار است ميرا منابع آل دری غیر نقطه

Baguant, 2000) ب 

 كنند به مرور ممان با بر هم خ ردن كیدیت آب رودخاناه م جا دا  ميساتی شااخص    م اد آلی كه منابع آييندا مذك ر وارد آب می

(Bioindicator) احمدی و همکاران؛  كندرا در مسیر رودخانه مشخص می(؛ 1379Zawala et al., 2007   ؛ همچنین اين ما اد آلای)

هاای مظ ار   (ب در ايساتگاا 1378)اسماعیلی سااری و همکااران؛    ش دآب شدا و بتدريج رنگ آب نیز ع ض می BODباعث افزايش 

ب دند و  برداری شدا متعلق به منطقه الیگ  ساپروبآب سد دامغان تمام حشرا  آبزی و م ج دا  مندا كدزی نم نهعلی و ماچشمه

عدد شاخص ميستی بدست آمدا نیز مرب ط به منطقه غیر آل دا ب د؛ ميرا اين دو ايستگاا بط ر مستقیم در معرض هیچ ن ع آلا دری  

 BOD(، بط ريکه در شديد تارين حالات میازان    3)شکل  شدآب نیز تأيید  BODقرار ندارندب اين امر با نم نه برداری و انداما ریری 

علای،  دسات چشامه  پاايین  هاای (ب ايساتگاا 3)جادول   رساد ررم بر لیتار مای  میلی 5/2ر فصل پائیز و ممستان به اين دو ايستگاا د

هاای  های رودخاناه هساتند كاه علات آن ورود مساتقیم فاضاالب      ترين بخشدست دوآب آل دادست رودخانه آستانه و پايینپايین

ها قرار دارند و ع امال ت ديادی   ص ر  عم می در حاشیه بیشتر رودخانهكشاورمی، خانگی و روستايی است؛ ميرا اين منابع آييندا ب

هاا  داری با سااير ايساتگاا  اين مناطق تداو  معنی( 2شکل نتايج ) (ب بر اساتZhao et al., 2007) های آبی هستندسامرانبرای ب م

رساد  ساپروب میدر اين ايستگاه ا به كالت پلیها است و شرايط ساپروبی رودخانه دارد و شاخص ميستی آن بايتر ام ساير ايستگاا

هاا  مربا ط باه ايان ايساتگاا     BODدهندا آل دری شديد آلی در اين مناطق ام رودخانه استب همچنین بیشاترين میازان    كه نشان
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آب اای باا   رساد و ايان منطقاه را در راروا     نیز می میلی ررم بر لیتر 15ل ممستان به (؛ بط ريکه میزان آن در فص3)شکل  باشدمی

های پل تلدريك و حدفاصل پل تلدريك و سد دامغان باا وجا د   دهدب ايستگاا)آلدا مزو ساپروب يا پلی ساپروب( قرار می آل دری مياد

هاای پاايین   تار ام ايساتگاا  آن پاائین  BODآنکه در معرض منابع آييندا م اد آلی بايدست قرار دارند، اما میزان شاخص ميساتی و  

(ب اين امر به خاطر فاصاله قابال ت جاه ايان دو ايساتگاا باا مناابع آيينادا         3و  2های شکلباشد )ستانه و دوآب میدست رودخانه آ

رودخانه باعث كاهش بار آلای رودخاناه شادا اساتب ع امال آلا دا        (Selfpurification) باشد كه در اين فاصله قدر  خ دپاييیمی

كنند كه ارر خنثی نش ند در آب ا وارد می خانگی و كشاورمی می باشند تركیباتی را كه شامل فاضالب صنعتی كنندا آب ای سطحی

 Sarkar et) تخريب نش ند به ص ر  سمی م لك ميان بسیاری برای آبزيان به بار می آورند و يا ت سط میکرو اوررانیسم ها تجزيه و

al., 2007دهناد ) در خ د باار آلا دری را در خا د كااهش مای     ها بط ر طبیعی با اكسید كردن م اد آلی م ج د (ب رودخانهHynes, 

(ب به همین دلیل شد  آل دری پل تلدريك و حدفاصل پل تلدريك و سد دامغان در رروا با آل دری مت سط)بتا مزو سااپروب(  1970

دا در حالیکه میازان  دست رودخانه آستانه دارای بیشترين شاخص ميستی ب ايستگاا پايین 3و 2 هایشکلقرار می ریردب بر اسات 

BOD ای وج د ندارد، انتظاار  علی و اين ايستگاا منبع آييندادست چشمهدر بیشترين حالت قرار نداردب چ ن در بین ايستگاا پايین

علی قرار ریردب چا ن ايان   دست چشمهتر ام ايستگاا پايینرود در ارر قدر  خ دپاييی رودخانه شد  آل دری اين ايستگاا پائینمی

ايستگاا بعد ام پی ستن سرشاخه فصلی آستانه )ش رتنگه( به رودخانه قرار دارد، احتمايً ورود م اد آلی بص ر  فصلی ام طرياق ايان   

 باشدب  شاخه آبی می

هاايی ام  برداری شادند شاامل ر ناه   آب سد دامغان مشاهدا و نم نهعلی و ماهای مظ ر چشمهيروها و حشرا  آبزی كه در ايستگاا

 ;Edmondson, 1959مرب ط باه منطقاه بادون آلا دری هساتند )      هاب دند كه اين ر نه Epeorus ،Liponeura ،Rhitrogenaجنس

Wegl, 1983 )های حشارا  آبازی و م جا دا     رويم، تركیب ر نهها پیش میهرچه به طرف پائین دست رودخانه و ساير ايستگاا ب

میزان  3كند كه نشان دهندا آل دری رودخانه در ط ل مسیر استب بر اسات شکل آل دا تغییر میكدری شاخص مناطق آل دا و نیم

( كاه  Diptreaت ان باه حشارا  راساته دوبااين)    باشدب ام اين دسته ام م ج دا  شاخص مینیز مؤيد اين مسئله می BODتغییرا  

آل دا تا تمیز هستند اشاارا  های كم( كه شاخص آبTricoptrea) م دارانهای آل دا تا تمیز هستند و حشرا  راسته بالشاخص آب

 (ب1380)احمدی و ندیسی،  كرد

كند؛ اين تغییر عالوا بر تغییر ما اد آلای و   های مختلف نیز تغییر میهای مختلف بلکه در ممانكیدیت آب رودخانه نه تن ا در مکان

 ,.Kannel et alو بببب بساتگی دارد )  pHرودخاناه، درجاه حارار ،     آييندا در محیط رودخانه به تغییر شرايط محیطی مانناد دبای  

علی در فصل ب ار دارای كمترين عدد شاخص ميساتی و در فصال پاائیز بیشاترين عادد      رودخانه چشمه 2(ب بر اسات جدول 2007

ترين حالت را دارد؛ كه علت اين شاخص ميستی را دارد يعنی آل دری رودخانه در فصل ب ار در كمترين حالت و در فصل پائیز آل دا

باشد، در حالیکه دبی آب رودخانه در فصل پائیز كمترين وضاعیت را  انه در فصل ب ار میامر به دبی بیشتر و سرعت بیشتر آب رودخ

شا د چا ن آب تالطام    (ب در فصل پائیز دبی كم آب رودخانه باعث كاهش خ د پاييی رودخانه می1384در ط ل سال دارد )كمال، 

در اين حالت رفته رفته بر وخامت اوضاع آل دری  BODش د و با باي رفتن میزان كمتری داشته و اكسیژن ه ا كمتر در آب حل می

شا د؛ ميارا معما يً در اواخار فصال      در اين رودخانه در فصل ممستان ديدا می BODش دب البته بیشترين میزان رودخانه افزودا می

ايان ما رد ت ساط    شا د كاه پ سایدری و تجزياه آلای      پائیز و ممستان حجم ميادی ام برگ و خاشاک ریاهان به رودخانه وارد مای 

 ب (Horne and Goldman, 1994; Zhang et al., 2007ش د )می BODهای تجزيه كنندا باعث باي رفتن باكتری

 علی ام نظر آل دری در وضاعیت آلا دری مت ساط   ، رودخانه چشمهBODها و انداما ریری میزان های ميستی ايستگاابر اسات يافته

علی به طارف پاائین دسات رودخاناه     اپروبی قرار دارد؛ بط ريکه هرچه ام ايستگاا مظ ر چشمه)بتا مزو ساپروب( در تقسیم بندی س
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كند سپس در محل پال تلدرياك   رويم منطقه ام آل دری بسیار كم به طرف آل دری مت سط و آل دری نسبتاً مياد ررايش پیدا میمی

رساد فراوانای يرو حشارا  آبازی     ش دب به نظر مای استه میدر ارر قدر  خ دپاييی رودخانه تا حدودی ام شد  آل دری رودخانه ك

هاای فا ق   كه خ د ناشی ام شرايط مت سط ميستی و ب م شاناختی منطقاه بارای اساتقرار ر ناه      ІІІو  ІІ های ردا كیدیب يژا ر نه

علی تا پال تلدرياك   های پايین دست چشمهشیمیايی آب به ويژا در ايستگاا-و ساير شرايط فیزيک  BODباشدب همچنین میزان می

 ب ناحیه كیدی ياد شدا جای دادا استرودخانه را در 

 سپاسگزاری

ين طرح باا  اای سمنان و شركت مديريت منابع آب ومار  نیرو ج ت تأمین اعتبار بدين سیله ام همکاری شركت س امی آب منطقه

طبیعای  عآيدب همچنین ام كارشناسان آممايشگاا آب و خااک دانشاکدا منااب   صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل می SEE-87003كد 

شاکر و  تهاای آممايشاگاهی صامیمانه    ریاری دانشگاا ت ران بخص ص آقايان م ندت نظرمادا و اسدالل ی ج ت همکااری در اناداما  
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Abstract 

The aim of the present study is to consider Biological Index of the river; for this purpose, limnological 

and hydrobiological studies of the river were carried out seasonally in 2009. At this study, seven sampling 

stations were determined based on limnological standard method along the river; afterwards sampling of 

invertebrates (Biological Index) and water quality (BOD) were performed seasonally during study period. 

The results showed that first station (Cheshmeh-Ali) is free of pollution while the fourth sampling station 

(Doab) is the most polluted region at the river because the first station has no pollutant resource but the 

fourth station directly receives wastewater of agricultural activities and rural sewage. Based on findings 

of biomonitoring and water BOD measurement, Cheshmeh-Ali River has relatively high-polluted 

situation and Benthos biological index is deteriorated at this river.     

Keywords: Saproby, Cheshmehali River, Damghan, Semnan 
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