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 يادداشت فنی

 

رودخانه میمه و EC  ثر بر میزان شوری وؤعوامل م

 راهکارهای عالج بخشی

 
 ، 3، علیرضا حسینی 0زادقباد رستمی، *0حاجی كريمی

 1رضا كريمی، احمد9فرمقدسیسجاد 
 

 چکیده
با توجه به احداث سد مخزنی در مسیر رودخانه میمه، این مطالعه با هدف 

جام بخشی انیفیت آب و ارائه راهکارهای عالجکدر کاهش  مؤثرتعیین عوامل 
 35ی )بردارهای نمونههای میدانی ایستگاهگردید. برای این منظور با بررسی

( 06-05ن و به مدت یک سال )ایستگاه( در طول مسیر رودخانه تعیی
، دما ECگیری دبی، های منتخب اقدام به اندازهیستگاهاماهیانه در  صورتبه

ها به آزمایشگاه خصوصیات برداری گردید. بعد از انتقال نمونهو نمونه
ه گیری شد. نتایج نشان داد کیفیت آب رودخاناندازه هاآنشیمیایی  -فیزیکی

ه در محل کطوریهیابد؛ بیج کاهش میتدربهدست یینپااز باالدست به سمت 
اتصال رودخانه سرکده به رودخانه میمه در اثر ورود آب چشمه گوگردی قدح 

و  21699و رودخانه سیول به ترتیب با متوسط ساالنه هدایت الکتریکی 
میکروزیمنس بر سانتیمتر، مقدار هدایت الکتریکی رودخانه به بیش  77759

انه بنابراین پس از تالقی رودخ؛ رسدزیمنس بر سانتیمتر میمیکرو 23999از 
سرکده با رودخانه میمه، مقدار هدایت الکتریکی رودخانه میمه به بیش از 

رسد. جهت عالج بخشی این مشکل و میکروزیمنس بر سانتیمتر می 11999
 هایزونهایی در محل بهبود کیفیت آب، راهکارهایی از قبیل احداث کانال

بسترسازی مناسب، احداث تونل و خط لوله با قطر مناسب جهت  شوری،
 شود.دست سد میمه پیشنهاد مییینپاانتقال آب عوامل شوری به 

 

های ، زونمؤثربخشی، عوامل کیفیت آب، راهکارهای عالج :كلمات كلیدی

 شوری، رودخانه میمه.
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Technical Note 

 

 

Factors Affecting the Salinity and EC of the 

Meymeh River and Curative Solutions 

 
 

H. Karimi* , Gh. Rostamizad 2,2A. Hosseini3,  

S. Moghadasifar4, and A. Karimi5 

 
 

Abstract 
In this study, the Meymeh River was selected with regard to 

the construction of a reservoir dam in its direction, with the aim 
of determining the effective factors in decreasing water quality 

and providing curative solutions. For this purpose, with field 

investigations, sampling stations (35 stations) were determined 

along the path of the river and for one year (96-95) the monthly 
discharge, EC and Temperature were measured at the selected 

stations. In the following, after the samples were transferred to 

the laboratory, also their physical and chemical properties were 

measured. The results showed that the water quality of the river 
decreases gradually from the upstream to downstream of the 

river, due to the arrival of the water of the Sulfur Springs and 

the Syvol River with an average annual electrical conductivity 

of 21600 and 77750 µs/cm respectively, the electric 
conductivity of the river arrives to more than 23,000 µs/cm. 

Therefore, after the confluence of the Sarkadeh to the Meymeh 

river, the electrical conductivity of the Meymeh river arrives 

to more than 11,000 µs/cm. To solve this problem, 
establishment of channels in the salt zones, suitable 

infrastructure, construction of tunnels and pipelines to transfer 

water of the salinity factors to the downstream of Meymeh dam 

were suggested. 
 

Keywords: Water Quality, Curative Solutions, Effective 

Factors, Salinity Areas, Meymeh River. 
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 مقدمه  -0

 دیریتم استراتژی در توسعه تواندمی آب کیفی عوامل نقش توجه به
مدیریت و  کهینحوبه(، Xu et al., 2016باشد ) مؤثر آبریز حوضه
 منابع زا یبرداربهره و حفاظت ضروری برای راتژیاست آب کیفیت حفظ
 هیکپارچ و جامع مدیریت در ابزار ترینمهم از و پایدار اییوهش به آب

(. متأسفانه در چند Tavakol et al., 2017رود )بشمار می آب منابع
دا کرده یپ شدن آلوده برای زیادی پتانسیل سطحی آب منابع دهه اخیر

(Hargalani et al., 2014و این ) انسانی هایواسطه فعالیتبه منابع 
آن موجب به خطر  ایپیامده اند کهشدهواقع مورد تهدید صنعتی و

-Martinezشده است ) آبی هایزیستگاه محیطیزیست افتادن شرایط

Garcia et al., 2013; Rabasso and Hernandez, 2015).   
 

Babolhakami and Gholami Sefidkohi (2018)  کیفیت آب
و تحلیل قرار دادند و نتایج نشان داد رودخانه تاالر را مورد تجزیه 

های صنعتی، خانگی، بیمارستان و کشاورزی از علل عمده یان پسابجر
گر، طی یک مطالعه دی باشند.نامناسب شدن کیفیت رودخانه تاالر می

ای هضمن شناسایی منابع آالینده، سناریوهای متعدد کنترل آلودگی
رود برای دستیابی به استاندارهای کیفیت آب برای حیات رودخانه زرینه

آبزیان مورد ارزیابی قرارگرفته است. تحلیل منابع آالینده نشان داد 
انه شده در ساحل رودخ ها و فضوالت انباشتهمنابع گسترده مانند زباله

بیشترین سهم را در آلودگی آب )مواد مغذی( دارند و از بین منابع 
ی ای سهم بیشتر آالیندگهای کشاورزی، منابع نقطهای و آالیندهنقطه

 های کشاورزی سهم بیشتر را دررا در فصل تابستان و پاییز و آالینده
با  Kavian et al. (2016). (Biglari et al., 2018) فصل بهار دارند

هدف تعیین عوامل مؤثر در کیفیت آب رودخانه به مطالعه به بررسی 
اختند. دست پردات مکانی کیفیت آب رودخانه هراز در جهت پایینتغییر

شدت به نوع ها نشان داد که کیفیت آب رودخانه بهنتایج آن
های اراضی و سیمای سرزمینی که آن را فراگرفته و حضور کاربری

دست طرف پایینهای باالدست بهانسان بستگی داشته و از ایستگاه
 اشند.به و دارای بار آلودگی بیشتری میرودخانه، کیفیت آب بدتر شد

Noori and Malekian (2016) های به بررسی تغییرات مؤلفه
ای آن هفیزیکی و شیمیایی آب رودخانه سیمره و کشکان و سرشاخه

پرداختند. نتایج نشان داد که افزایش میزان پارامترهای فیزیکی و 
یر ن ناشی از تأثهای آشیمیایی آب در طول رودخانه کشکان و سرشاخه

 ویژه سازندهای تبخیری گچساران وشناسی منطقه بهتشکیالت زمین
به مطالعه  Frnandz et al. (2006)باشد. آغاجاری بر آب رودخانه می

ا نشان ههای سطحی شمال اسپانیا پرداختند که نتایج آنکیفیت آب
 سایرهای نزدیک سطح زمین، آب باران و ها با آبخوانداد تبادل یون

، کنندشناسی مختلف عبور میمنابع ورودی که از سازندهای زمین

ترین عامل مؤثر در تغییر ترکیب شیمیایی آب هستند. ارزیابی نقش مهم
تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبخیز رودخانه مانیامه در زیمباوه نشان 
داد که افزایش مناطق مسکونی و کشاورزی دارای همبستگی باالیی 

که  ی نشان دادبررسفیت آب رودخانه است. همچنین نتایج این باکی
ه سمت ــاز باالدست ب آبودگی و کاهش کیفیت ـمیزان آل

 .(Kibean et al., 2014) ابدــیزایش میـانه افــدست رودخایینـپ
Solgi and Sheikhzadeh (2016)  به مطالعه کیفیت آب رودخانه

 هایرزی و فاضالبنابهای کشاوارس پرداخته و بیان کردند ورود روا
ثیرگذار بر کیفیت آب رودخانه هستند. بررسی شهری عامل مهم تأ

کیفیت آب رودخانه کارون نشان داده است که در طول مسیر حرکت 
 شوددست از کیفیت آب آن کاسته میه بطرف پایینـرودخان

(Hussein nezhad bolko et al., 2019.) 
 

مه به دلیل مصارف کشاورزی، صنعتی و سالمت کیفی آب رودخانه می
پروری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی، با توجه به آبزی

ساخت سد میمه در مسیر این رودخانه، بررسی کیفیت آب آن در نظام 
محیطی کاری بنیادین و کاربردی است. لذا این مدیریتی و زیست

مه آب رودخانه می یفیتکهدف تعیین عوامل مؤثر در کاهش  مطالعه با
 بخشی انجام شد.و ارائه راهکارهای عالج

 

 هامواد و روش -0

 مطالعه منطقه مورد -0-0

هکتار در شهرستان دهلران  176419حوزه آبخیز میمه با مساحت 
 53 41 46 استان ایالم قرارگرفته و از نظر موقعیت جغرافیایی بین

عرض  19 10 33 تا 6 42 32طول شرقی و  7 11 47 تا
متر در  2401(. حداکثر ارتفاع حوضه 1شده است )شکل  شمالی واقع

متر از  106ارتفاعات کبیرکوه و حداقل ارتفاع در خروجی حوزه برابر 
 459باشد. متوسط بارش و دمای ساالنه به ترتیب سطح دریا می

 باشد. گراد میدرجه سانتی 11/16متر و میلی
 

خورده طالعه بخشی از زون ساختاری زاگرس چینآبخیز مورد م حوزه
ماهور و مناطق شناختی متفاوتی از کوه، تپهاست و واحدهای زمین

 لشناختی منطقه شککه در ارتباط با ساختارهای زمین است دشتگون
ولوژی های با لیتیسطاقد غالباًاند. مناطق مرتفع و کوهستانی گرفته
آسماری، ایالم، سروک و ممبر فرسا از جنس سازندهایی مثل سخت

ا از فرسهای نرمامام حسن از سازند گورپی هستند که با سایر بخش
ماهورها از سازندهای منطقه همراه است. نقاط هموارتر مثل تپه

اند. نواحی تری چون سازند گچساران تشکل شدهسازندهای سست
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 هنیز از رسوبات آبرفتی حاصل از فرسایش ارتفاعات پهن دشتگون
 اند. پوشیده

 

 
Fig. 1- Location of the study area 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه -0شکل 

 

 روش تحقیق -0-0

این تحقیق به لحاظ نوع، بنیادی و کاربردی بوده و از نظر روش، از 
ردازد، پهای کلی منطقه مورد مطالعه میکه به بررسی ویژگیجهت این

امل یاز شموردناست. اطالعات تحلیلی  -از نوع تحقیقات توصیفی
شرایط محیطی  ازجملههایی ای، دادههای اسنادی و کتابخانهداده

ی سنجهای هیدرومتری و بارانمنطقه، آمار و ارقام مربوط به ایستگاه
ها با استفاده از مشاهدات های میدانی است. بخش عمده این دادهو داده

ها با گیرینمونهمیدانی به دست آمد و شامل مشخص کردن محل 
ری گی، اندازهگیری(ایستگاه نمونه 35)تعیین تعداد  GPSاستفاده از ابزار 

ل گیری آب در محمولینه، برآورد دبی و نمونه ازسرعت آب با استفاده 
-06 در سال آبی تالقی سرشاخه با رودخانه اصلی )قبل و بعد از تالقی

آب رودخانه با استفاده از و دمای  ECگیری (، اندازهباریک هرماهو  05
 های شور در مسیر رودخانهبررسی وضعیت چشمه، سنج یتهدادستگاه 

از  بخش دیگری. باشندشناسی میو ارزیابی میدانی سازندهای زمین
های آماری به دست آمد و تحلیلها و تجزیه ها هم از طریق روشداده
های آب در هتوان به نتایج آنالیزهای نمونها میآن جمله ازکه 

های شرایط هیدرولوژیک و محیطی و تحلیل دادهیه تجزآزمایشگاه، 
ناسی شآبخیز و سازندهای زمین های فیزیوگرافی حوزهمنطقه، ویژگی

Cl- ,) هاآنیون. در بخش آزمایشگاهی نیز میزان منطقه اشاره کرد

-
3, HCO-2

4SO ،)هاکاتیون (2+, Mg2+, Ca+, Na+K ،)TDS ،SAR ،
pH ، هانآنیوسختی، سختی کل، سختی موقت، درصد سدیم، مجموع 

 گیری شد. اندازه هاکاتیونو مجموع 
 

 نتايج و بحث -3

 های پايشتعیین تراكم و مشخصات ايستگاه -3-0

ای استان ایالم با هماهنگی و همراهی کارشناسان سازمان آب منطقه
ل رداری، در محبهای نمونهتعیین موقعیت و تعداد ایستگاه منظوربه

ها به رودخانه اصلی میمه و همچنین تالقی هریک از سرشاخه
برداری گردید. بر همین های موجود در منطقه، اقدام به نمونهچشمه

ها در برداری انتخاب شد که موقعیت آنایستگاه نمونه 35اساس تعداد 
 ( نشان داده شده است.1منطقه )شکل 

 

 بعوامل اصلی كاهش كیفیت آ -3-0

های بعمل آمده مشخص گردید گیریبر اساس مطالعات میدانی و اندازه
که رودخانه در طول مسیر خود پس از جدا شدن از سازندهای کارستی 

های تبخیری بویژه سازند کبیرکوه، به دلیل وارد شدن به سازند
(. به 2شود )شکل گچساران کیفیت آن دچار کاهش تدریجی می

لکتریکی رودخانه میمه در سرچشمه که حدود که میزان هدایت اطوری
افزایش  دستمیکروزیمنس بوده به تدریج به سمت پایین 599الی  459

های خروزان و ورازان این مقدار به افته و در محل اتصال رودخانهی
ت رسد. این تغییر کیفیمیکروزیمنس بر سانتیمتر می 3599حدود 

 ؛ای سازند گچساران استتدریجی است و بیشتر ناشی از انحالل گچه
ک های زیر بطور یاما در محل باشد؛زیرا تیپ آب بیشتر سولفاته می

 شود:دفعه بر شوری آب رودخانه افزوده می
 
های شوری ل ورود آب چشمهدست رودخانه ورازان به دلیدر پایین -1

و  603002که در حاشیه و کف رودخانه قرار دارند )موقعیت جغرافیایی 
 4799تا حدود  3599هدایت الکتریکی به یکباره از حدود  (3645043

 یابد.میکروزیمنس بر سانتیمتر افزایش می

 

یک  3643510و  60071در مسیر رودخانه قدح در مختصات  -2
چشمه گوگردی )چشمه گوگری قدح( با متوسط هدایت الکتریکی 

به یک باره باعث کاهش کیفیت آب رودخانه قدح  21699ساالنه 
 ود.شمی
 

های رودخانه سرکده به نام سیول نیز با متوسط یکی از سرشاخه -3
میکروزیمنس بر سانتیمتر یکی دیگر  77759ساالنه هدایت الکتریکی 

که در طوریهباشد باز عوامل اصلی کاهش کیفیت رودخانه سرکده می
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محل اتصال رودخانه سرکده به رودخانه میمه در اثر ورود آب چشمه 
و رودخانه سیول مقدار هدایت الکتریکی رودخانه سرکده  گوگردی قدح

ن رسد. و پس از ریختمیکروزیمنس بر سانتیمتر می 23999به بیش از 
آب رودخانه سرکده به رودخانه میمه، مقدار هدایت الکتریکی رودخانه 

 رسد. میکروزیمنس بر سانتیمتر می 11999میمه به بیش از 
 

هایی خزن سد میمه شاهد ورود چشمهرودخانه میمه در ابتدای م -4
از جناحین و همچنین کف رودخانه است که موقعیت جغرافیایی آنها 

ها به باشد. در اثر ورود آب این چشمهمی 3634301و  799263
 12599به حدود  11999رودخانه، مقدار هدایت الکتریکی از حدود 

 رسد.میکروزیمنس بر سانتیمتر می
 

امل اصلی کاهش کیفیت رودخانه سرکده، دو عامل ازجمله عو ،بنابراین
لیتر بر ثانیه در مسیر  399چشمه گوگردی قدح با دبی متوسط سالیانه 

رودخانه قدح و باالدست رودخانه سرکده و سرشاخه رودخانه سیول که 
گذرد، در مسیر خود از دو زون شوری در داخل سازند گچساران می

یر خود در زون شوری یک، وارد باشد. رودخانه سیول در طول مسمی

ج یتدر بهتر متر پایین 299تا  159گردیده و حدود  (Ponor) یک حفره
شوند. در زون ای در سطح ظاهر میی رسوبات رودخانهالالبهاز  هاآب

یج در یک محدوده در کف رودخانه نفوذ تدر به هاآبشوری دوم نیز 
یک چشمه  صورتبهجدداً تر میینپامتر  299کرده و در فاصله حدود 

 گردد.ی رسوبات در سطح نمایان میالالبهو همچنین تراوش از 
 

خانه های قبل و بعد تالقی رودو تحلیل آزمایشگاهی نمونهنتایج تجزیه 
سرکده به رودخانه میمه )بررسی بیالن شوری( نشان داد که قبل از 

 5006معادل  ECتالقی رودخانه میمه با سرشاخه سرکده میزان 
ا باشد اما با تداخل آب سرشاخه سرکده ببر سانتیمتر می میکروزیمنس

 11920و  مترمکعب 522/9متوسط ساالنه به ترتیب معادل  ECدبی و 
 5006متوسط ساالنه رودخانه میمه از  ECبر سانتیمتر،  میکروزیمنس

؛ (1رسد )جدول بر سانتیمتر می میکروزیمنس 12599باره به یکبه
توان نتیجه گرفت که عامل اصلی کاهش کیفیت و افزایش یم بنابراین

شوری آب رودخانه میمه، تالقی سرشاخه سرکده با این رودخانه 
 باشد.می

 

 
Fig. 2- Gradual changes in the water quality of the Meymeh River from upstream to downstream 

 دستمه از باالدست به سمت پايینتغییرات تدريجی كیفیت آب رودخانه می -0شکل 

 
Table 1- Results of laboratory analysis of water 

samples before and after the confluence of the 

Serkade to the Meymeh river 
های آب و تحلیل آزمايشگاهی نمونهنتايج تجزيه  -0جدول 

 قبل و بعد تالقی رودخانه سركده به رودخانه میمه

Station Q 

/s)3(m 

EC 

(µs/cm) 

Meymeh before the Sarkadeh 1.233 5996 

Meymeh after the Sarkadeh 1.746 11029 

Meymeh at the dam  1.746 12500 

 

ی الزم جهت حل مشکل شوری سرشاخه راهکارها -3-3

 سیول و چشمه گوگردی قدح

وسط نه میمه تبا توجه به اینکه حدود نیمی از کاهش کیفیت آب رودخا
گیرد، باید اقداماتی بر روی این سرشاخه سرشاخه سرکده صورت می

ابد یکه توسط شاخه سیول و چشمه گوگردی قدح کاهش کیفیت می
صورت پذیرد. جهت عالج بخشی کیفیت آب سرشاخه سیول و چشمه 

 گردد:گوگردی، راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می
 الف( سرشاخه سیول
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در بستر رودخانه در سازند  هاآبای که نال در محدودهاحداث کا -1
 ،شوندیمو مجدد ظاهر  نفوذگچساران 

ل جهت یله تونوس بهدست سد انتقال آب سرشاخه سیول به پایین -2
 ی سازند گچسارانهانمک باجلوگیری از تماس آن 

 
 ب( چشمه گوگردی

تنی ب بندآبهای یوارهدی برای مهار آب چشمه گوگردی با بسترساز -1
 ،دست سدوری و هدایت آب به داخل لوله انتقال به پایینآجهت جمع

تعیین قطر مناسب لوله جهت انتقال آب بر اساس طول و شیب  -2
 ر(،مسیر )ترسیم پروفیل طولی مسی

ا شده و بیینتعشود مسیر حرکت لوله در داخل دره پیشنهاد می -3
کند. همچنین به دلیل  دست سد ادامه پیداشیب مناسب تا پایین

جلوگیری از آسیب خوردن خط انتقال،  منظوربهسیالبی بودن رودخانه و 
 .مدفون و از کف دره میمه اجرا گردد صورتبهبایستی خط لوله 

 

 گیرینتیجه -9

 نهرودخا آب یفیتک کاهش در مؤثر هدف بررسی عوامل این مطالعه با
گردید. نتایج حاصل از بخشی انجام عالج راهکارهای ارائه و میمه

های آزمایشگاهی نمونه آب نشان و تحلیلهای میدانی و تجزیه بررسی
، ECداد ضمن اینکه در فصول گرم سال و با کاهش دبی، میزان 

دخانه یج و از باالدست روتدر بهیابد ها نیز افزایش میها و آنیونکاتیون
زایش د. دلیل افیابدست رودخانه کیفیت آب کاهش میبه سمت پایین

 سازند مخصوصاًاین پارامترها عبور رودخانه از سازندها با امالح زیاد )
گچساران(، تبخیر زیاد و افزایش غلظت این پارامترها در آب رودخانه 

 یدس زادهامامباشد. این کاهش کیفیت آب از ایستگاه میمه بعد از می
 روعشیج تدر بهکند ین که سازند گچساران رخنمون پیدا میفخرالد

تا اینکه در نزدیکی خروجی حوضه و در محل تالقی سرشاخه  شده
سیول و سرکده به رودخانه میمه افزایش این امالح و کاهش کیفیت 

رسد. برعکس، در فصول پرآب سال آب رودخانه میمه به اوج خود می
ی سیالبی، با افزایش دبی و به دلیل رقیق شدن آب هازمانو در 

یابد و آب رودخانه از کیفیت زان این پارامترها کاهش میرودخانه می
گر ـج دیـــا نتایــن نتایج بــوردار است. ایــرخــبهتری ب

، Karimi (2017) ،Kavian et al. (2016)پژوهشگران از قبیل 
Noori and Malekian (2016) ،Tavakol (2017)  وXu et al. 

 مطابقت دارد. (2016)
 

در کاهش کیفیت آب رودخانه نشان داد که افزایش بررسی عوامل مؤثر 
های محلول اگرچه باعث افزایش هدایت الکتریکی تدریجی میزان یون

ش باشد. افزایینمگردیده، اما عامل اصلی کاهش کیفیت آب رودخانه 

های سدیم و کلر و همچنین همخوانی بسیار ناگهانی در میزان یون
هدایت الکتریکی از محل تالقی  ها با میزانزیاد نحوه تغییرات آن

دهد که انحالل نمک عامل رودخانه سرکده به رودخانه میمه نشان می
باره رودخانه میمه پس از تالقی سرکده اصلی کاهش کیفیت یک

ه باشد کیمهای نمک سازند گچساران باشد. منشأ این نمک، الیهیم
زمین  به دالیل ساختاری در مسیر رودخانه سیول و قدح به سطح

نزدیک شده و باعث شوری آب رودخانه سیول و چشمه گوگردی قدح 
ها با نتایج حاصل از تحقیقات سایر پژوهشگران از اند. این یافتهگردیده
، Noori and Malekian (2016) ،Kibean et al. (2014)قبیل 

Karimi (2017)  وKhezri et al. (2017) .عالوه بر  مطابقت دارد
های اخه سرکده در کاهش کیفیت آب، وجود چشمهنقش عمده سرش

دست رودخانه ورازان، تعدادی شور در حاشیه رودخانه میمه در پایین
چشمه کوچک شور و گوگردی نیز در داخل مخزن در جناحین و بستر 

ی کشاورزی نیز از عوامل کاهش کیفیت آب هاپسابرودخانه و 
 باشند.رودخانه میمه می

 

 تشکر و قدردانی -1

یر عامل و معاون محترم طرح و توسعه مدهای ارزنده از همکاری
ای استان ایالم که اعتبار انجام این پژوهش در قالب شرکت آب منطقه

اسان کارشناز ین کرده، تأمطرح تحقیقاتی منعقده با دانشگاه ایالم 
ای به خاطر زحماتشان در انجام آنالیز آزمایشگاه شرکت آب منطقه

و همچنین کلیه همکارانی که به هر نحو در انجام این های آب نمونه
 آید.می به عملاند تشکر و قدردانی مطالعه همکاری داشته
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