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 The Kan River is the largest and most important river that enters the Tehran 

plain. The river water quality (in Tehran city), is affected by agricultural 

and industrial activities and population spots. The aim of this study was to 

investigate the quality of the Kan River using Iran Water Quality Index for 

Surface Water to protect the environment. For selecting sampling stations, 

the study area was divided into eight longitudinal ranges, and sampling was 

done in two periods of minimum and maximum flow. Kan River is of poor 

to relatively bad quality. The pH was at standard level but some parameters 

such as BOD in 2 stations (minimum flow rate) and 9 stations (maximum 

flow rate), TSS in 4 stations (minimum flow rate) and 5 stations (maximum 

flow rate), DO in all samples except station S1(minimum flow rate) and 

coliform in all samples were more than permissible level of the national 

standard for river water quality. Entering industrial, municipal, and 

agricultural wastewater is the most important reason for the decrease in 

water quality. In terms of the standard classification base of the Iran 

Department of Environment for Protection of aquatic life, class 2 (suitable 

for Cyprinid  ( is recommended. 
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Introduction 
The Kan River is one of the branches of the 

Karaj River and the largest and most important 

river that enters the Tehran plain. This river 

originates from the slopes of Tochal peak located 

in the north of Tehran and is known as Kan River 

in the village of Kan. This river is connected 
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with Darkeh, Farahzad, and Hesarak canals 

through the diversion channel of the flood 

reversal of the west. Then, it enters the Yaftabad 

area from the western end of Mehrabad Airport 

and continues its route te south of Tehran, at the 

location of Alikhan Dam, and joins the Karaj 

River while flowing towards Salt Lake. The 

catchment area of this River at the exit of Tehran 

is 420 square kilometers.  The water quality of a 

part of this river in the urban section (Tehran 

city), is affected by agricultural and industrial 

activities and population spots. The aim of this 

study was to investigate the quality of Kan River 

water quality using Iran Water Quality Index for 

Surface Water to protect the environment. 

Material and Methods 

After data collection and field visits, the study 

area was divided into eight longitudinal ranges 

(zones A to H) and then sampling stations (9 

stations) were selected. After selecting the 

stations, sampling was done in two periods of 

minimum and maximum flow of river water. All 

test steps including sterilization of containers, 

sampling, transportation, and laboratory storage 

were performed according to the standard 

instructions of Method 22. Accordingly, sterile 

glass containers containing sodium thiosulfate 

were used for microbial sampling. The samples 

were stored in the vicinity of ice and 

immediately transferred to the relevant 

laboratory. Field parameters (water temperature, 

turbidity, pH, DO, and EC) were measured on-

site with portable devices. Then the Iran Water 

Quality Index for Surface Water of Kan River 

was calculated and parameters were compared 

with Iran Water Quality Standards. Finally, the 

Kan River water quality was classified in terms 

of the standard classification based on the Iran 

Department of Environment. 

Results  

Based on Iran Water Quality Index for Surface 

Water, Kan River is of poor to relatively bad 

quality. In the first sampling, the worst water 

quality is observed in station 9 (the lowest 

station) and station 1 (in the river upstream) has a 

higher quality than other stations. In the second 

sampling, Stations 1 to 4 and station 9 are of in 

relatively poor quality and other stations are in 

poor condition. In general, the water quality in 

the second sampling is better than the first 

sampling, which is expected because the water 

flow has increased due to rainfall in the second 

sampling compared to the first sampling. Also, 

Station 7 (at the site of the Fath Highway Bridge) 

has almost the same quality in both cases, but 

even with the increase in flow, the water quality 

has not improved. Moreover, in order to control 

the results, the average water quality index for 

each station was calculated during two sampling 

times. 

Based on the average quality index, except for 

stations 1 and 2, which are located at the 

beginning of the river and are in relatively poor 

quality due to the presence of less polluting 

sources than other parts, other zones were in Bad 

condition (Table 1). 

Table 1 Average levels of water quality index 
in sampling stations 

Station Code (Zone) 
Range 

(SCIRWQI ) Water Quality 

 S1(A) 30.55 Relatively Bad 

 S2(B) 30.3 Relatively Bad 

S3 (C) 28.25 Bad 

S4 (D) 29.5 Bad 

S5 (E ) 25 Bad 

S6 (F) 23.15 Bad 

S7 (G) 16.05 Bad 

S8 (Beginning of H) 29.35 Bad 

S9 (End of H ) 21.1 Bad 

   

According to the analysis of water quality of Kan 

River and Comparing the parameters using Iran 

Water Quality Standards, the pH level was at 

standard level but some parameters such as BOD 

(Biological Oxygen Demand) in 2 stations in 

minimum flow rate and 9 stations in maximum 

flow rate and TSS (Total Suspended Solids) in 4 

stations in minimum flow rate and 5 stations in 

maximum flow rate were more than the 

permissible level of the national standard for 

river water quality. DO (Dissolved Oxygen) in 

all samples except station S1(on upstream of Kan 

River) in minimum flow rate and Coliform in all 

samples in minimum and maximum flow rate of 

the Kan River were more than the permissible 

level of the national standard for river water 

quality.  

Due to these analyses, man-made sources such as 

entering industrial, municipal, and agricultural 

wastewater are the most important reasons for 

the decrease in river water quality. In terms of 
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standard classification, based on the Iran 

Department of Environment for Protection of 

aquatic life, class 2 (suitable for Cyprinid   ( is 

recommended. 

Conclusion 

The tributaries of the Kan River are pollution-

free and the trend of increasing pollution from 

upstream to downstream is evident. The most 

polluted waterway is the flood reversal route of 

the west, and the water quality of the Kan River 

becomes very poor after receiving it. Because the 

quality of Kan River is affected by urban, 

industrial, and agricultural pollutants, due to the 

increase in population, industrial and agricultural 

levels, and increasing use of pesticidal fertilizers; 

it is also necessary to carry out qualitative 

conservation measures and control the pollutant 

factors. Finally, in order to protect the 

environment of urban rivers, it is suggested that 

some measures are determined such as complete 

documentation of hazards (type of hazard, 

meteorological and water quality data, location, 

images and films of damages, etc.), 

determination of return period against flood 

hazards, no groundwater abstraction without 

obtaining a license from the Tehran Regional 

Water Company. It is also recommended to set a 

special program for the protection of existing 

species in the Kan River catchment that are in 

danger of extinction or reduction for more 

protection of the river ecosystems and 

environment. Not using artificial structures for 

shallow and sloping water canals along the river 

and even the possibility of using rocks and 

Natural materials for natural regeneration is also 

recommended. In the end, the most important 

suggestion is to set stricter standards for the 

discharge of sewage and effluent into urban 

rivers. 
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  مطالعه موردی 

 

ها با کاربری حفاظت از شهری و ارزیابی تناسب آن بررسی کیفیت آب رودخانه

 )مطالعه موردی رودخانه کن(زیست محیط

 4و نوشین سجادی  3، عبدالرضا کریمی*2، مریم رفعتی1نازلی مقدم یکتا

 ، ایران ، تهرانآزاد اسالمی، واحد تهران شمال، دانشگاه و مهندسی ، دانشکده فنی زیستمحیط ، گروهدانشجوی دکتری1
 تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ، واحد علوم و فنون دریایی، دانشکده  زیستمحیطاستادیار گروه 2

 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران3

 یرانتهران ، ا ی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالم ،و مهندسی  یدانشکده فن ،زیستمحیطگروه  یاراستاد4

 چکیده   اطالعات مقاله 

  [26/08/1400]  تاریخ دریافت:

 [ 08/10/1400]تاریخ بازنگری:   

 [ 15/10/0140]تاریخ پذیرش:   

 

وارد دشت تهران می   کرج   ترین رودترین و پرآببزرگ از    یکی  کن  رودخانه شود.  است که 

رودخانه   این  آب  توسعه    دراثرکیفیت  کشاورزیفعالیتپیامدهای  و    ، های  ،  شهری صنعتی 

تأث این    یرتحت  هدف  است.  گرفته  آب    پژوهشقرار  کیفی  وضعیت  با  این  بررسی  رودخانه 

شاخص   از  آباستفاده  منابع  ایرانکیفیت  سطحی  وضعیت    منظوربه   های  تناسب  ارزیابی 

با   آب  کیفیت  محیطکنونی  از  حفاظت  ایستگاه به .  استزیست  کاربری  انتخاب  های  منظور 

موردمطالعه  نمونه  محدوده  بازهبرداری،  نمونه  تقسیم   طولی  به هشت  درو  نوبت    برداری  دو 

سپس شاخص کیفیت منابع آب سطحی ایران محاسبه  انجام شد.    جریان آب  بیشینه و    کمینه

استاندارد مقایسه گردید.   با  برداری  نتایج نمونه  ه کن در رده  رودخانمیانگین کیفیت آب  و 

تا   بد  نسبتکیفی  میزان    به  دارد.  قرار  استاندارد   pHبد  مجاز  حد  مقادیر  اما    است،  در 

آبی(  ایستگاه )کم  4در    TSSآبی(،  یستگاه )کم ا  9ایستگاه )پرآبی( و    2در    BOD  پارامترهای

در تمام    فرمآبی( و کلی)کم  S1غیراز ایستگاه  ها بهدر همه نمونه   DOایستگاه )پرآبی(،    5و  

بیشبرداری نمونه  ملی  ها  استاندارد  مجاز  رودخانه ایران  ازحد  آب  کیفیت  است.  ها  برای 

عنوان عوامل اصلی کاهش کیفیت آب  های کشاورزی به های شهری، صنعتی و پسابفاضالب 

براساس   آبزیان  2کالس    ایران،زیست  محیط زمان حفاظت  سااستاندارد    بندیطبقه  هستند. 

 شود. توصیه می  برای این محدوده مطالعاتی )مناسب ماهیان گرم آبی(

 :  های کلیدی واژه

 استاندارد کیفیت منابع آب 

 حفاظت 

 شهری  رودخانه

 شاخص کیفیت آب

       نویسنده مسئول:*

m_rafati@iau-tnb.ac.ir 

   

 

 مقدمه -1
جمعیت، افزایش  سطحبه  با  آب  منابع  از  روزافزون  و    یطور 

بدون  غیرمنطقی و    یبرداراست. بهره  شده  برداشت  یرزمینیز

ی ادامه  براتوجهی  قابل  یمنف  پیامدهای  یریت از منابع آب، مد

و    زندگی مناطق  زیست  محیطحفاظت  انسان  از  بسیاری  در 

در   یربازبشر از د  یزندگ  ینکهاست. با توجه به ا  جهان داشته

ها شکل گرفته است، تغییرات زیادی در بستر رودخانه   یهحاش

DOI:  10.22034/JEWE.2022.315256.1675  752-738 :صفحات
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حریم   استرودخانهو  شده  ایجاد   .Poortabari et al) ها 

رودخانه  (.2017 طبیعی  شرایط  تغییر  بشر، این  توسط  ها 

آسیب تا  شده  بومباعث  بر  زیادی  ظرفیت های  سازگان، 

و   فرسایش  و  تعادل  مورفولوژیکی،  شرایط  آبگذری، 

 Dehghan and Abbasiها وارد شود )گذاری رودخانهرسوب 

کانالیزه    .(2016 راستای  در    یشهر  یهارودخانهکردن  با 

ها  که آن  اندآمدهها به وجود  توسعه شهری و صنعتی، مسیل

می پایانیرا  طب  ترینتوان  اکولوژ  یعیعنصر  شهرها    یکو 

نیز  این مسیل .  (Dehghan and Abbasi 2016)  دانست ها 

رودخانه  سایر  میان  همچون  طبیعی  ارتباط  قطع  به  منجر  ها 

و  سیالب  رژیم  دشت  و  شده  رودخانه  اصلی  کانال 

زنند که ساماندهی  هیدرولوژیکی طبیعی رودخانه را بر هم می

آن غیراصولی  کردن  کانالیزه  میو  تخریب ها  بر  عالوه  تواند 

ناموفقمحیط به علت مهار  افزایش یالب س  زیست،  ها، موجب 

های مختلف شهری همچنین، تخلیه آالینده.  شود  هاخسارت 

رودخ درون  کرانهانهبه  گیاهی  پوشش  حذف  و  موجب ها  ای 

بوم رودخانهنابودی  میسازگان   .Eshaghi et al) گرددای 

2013). 

آب منابع  مدیریت  ،  محدودیت  عدم  و  قیمت  بودن  ارزان 

سازی  آلوده  و  صنعتی  فرآیندهای  قدمت  کشاورزی،  صحیح 

  کیفیتهای کنترل و نظارت بر  و نبود یا ناکارایی سامانه  ها آن 

مدیریت  آب ازجمله عواملی است که ضرورت توجه بیشتر به  

می  منابع ایجاب  را  همچنینآب  آالینده  ،نماید.  های  ورود 

توازن  تجزیه  در  اختالل  ایجاد  باعث  رودخانه  به  زیستی  پذیر 

از منابع مختلف   اکسیژن محلول گردیده و ورود مواد مغذی 

فاضالب  به پساب   خانگی ویژه  صنعتی،  و  و  کشاورزی  های 

می آب  منابع  کیفی  تغییرات  )موجب   .Kosha et alگردد 

آگاهی2015 بنابراین،  از   از  (.  یکی  آب  منابع  کیفیت 

برنامهنیازمندی در  مهم  وهای  و    ریزی  آب  منابع  توسعه 

ها، ابتدا  منظور انجام این برنامهبه   .است  هااستفاده بهینه از آن 

تا می بایست وضعیت کیفی منابع آب موردبررسی قرار گیرد 

یا  و  به حذف  اقدام  آلودگی،  ایجاد  منبع  آن   براساس  کنترل 

از این منابع برای مصارف مختلف اس  وشود   تفاده کرد  بتوان 

(Ministry of Energy 2011  .)این   منظور در  مصارف  از 

محیط از  حفاظت  کاربری  بومپژوهش  حفظ  جهت  -زیست 

گرم )ماهیان  آبی  مقادیر  سازگان  که  است  سردآبی(  و  آبی 

پارامترها جهت این کاربری در استاندارد کیفیت منابع   مجاز 

ت  همچنین حفاظ(.  DOE 2015)آب ایران ارائه شده است.  

محیط  بهبود  برای  و  مشخصی  اقدامات  مستلزم  زیست 

آب از  ازجمله  محافظت  آلودگی    هایآب ها  برابر  در  شیرین، 

مختلف  مضرات  برابر  در  ماهیان  جمعیت  از  حفاظت  است، 

از  ناشی  عواقب  و  است  اقتصادی ضروری  و  اکولوژیکی  ازنظر 

آب به  آالینده  ماهیتخلیه  تعداد  کاهش  به  منجر  های  ها، 

به یک گونه خاص و حتی در برخی موارد از بین رفتن   متعلق

گونه این  از  )تعدادی  شد.  خواهد   Europeanها 

Parliament, Council of the European Union 

2006.) 

آب  منظوربه منابع  کیفی  وضعیت  انواع   ، تعیین  از  استفاده 

رایج است. در کشور ایران   1( WQI)  های کیفیت آبشاخص

با توجه به   2( SCIRWQI)  نیز شاخص کیفیت منابع آب ایران

در   موجود  آب  منابع  مشکالت  و  مسائل  و  طبیعی  شرایط 

به حفاظت  کشور  سازمان  برای  ملی  شاخص  عنوان 

میمحیط که  است  گردیده  تدوین  چشمزیست  و  تواند  انداز 

از وضعیت کیفی منابع آب در   ارائه ورمان  کشدرك مناسبی 

 . (DOE 2015)  نماید

پژوهش با    شده انجامهای  از  منابع  کیفیت  بررسی  زمینه  در 

شاخص از  کشور استفاده  مختلف  مناطق  در  مختلف  های 

ارزیابی شاخص کیفی منابع    توان به موارد زیر اشاره نمود: می

زاینده آبریز  حوزه  در  روش  آب  با  بررسی    NSFرود  و 

 WRASTIC  (Mirzayi etمدل  حوزه با  این  پذیری  آسیب 

al. 2016،نتایج آن نشان داد این رودخانه   ( که  کیفیت آب 

پساب حاوی کود و    و  صنعتیضالب شهری و  به دلیل ورود فا

کشاورزی که    سم  دارد  قرار  بد  کیفی  رده  باعث  در 

و  آسیب  طبیعی  عوامل  برابر  در  رودخانه  این  باالی  پذیری 

استانسان گردیده  ک  ، ساخت  رودخانه  ارزیابی  آب  یفیت 

شاخص از  استفاده  با  ملی    هایگرمارود  بنیاد  آب  کیفیت 

و   4( RPIشاخص آلودگی رودخانه )  ،3( NFSWQIبهداشت )

آب حسابی  وزنی  کیفیت  داد  ( WAWQI)  شاخص    نشان 

سه  ارزش   ورود  به  شاخصهر  به  یندهآالتبع  مختلف  های 

کاهش   بررسی   .(Khalili et al. 2020)  یابدیمرودخانه 

سیکان   رودخانه  آب  کهکیفیت  داد  نجام  ا  ازپس  نشان 

در  نمونه  در   5برداری  زمستان    ایستگاه  و  پاییز  فصل  با  دو 

شاخص از  در یستگاهااکثر  ،  NSFWQI  استفاده  وضعیت    ها 

براساس  بد کیفی   در  یستگاهااکثر   BCWQI شاخص  و  ها 
 

1Water Quality Index  
2Iran Water Quality Index for Surface Water 

Resources-Conventional Parameters 
3National Sanitation Foundation Water Quality Index  
4River Pollution Index 

https://civilica.com/search/paper/k-BCWQI-o-Title-ot-desc/
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خوب کیفی  نت  وضعیت  که  داشتند  اعتبار قرار  از  نشان  ایج 

 Lotfi) داشت BCWQI نسبت به NSFWQI تر روشبیش

et al. 2018).   بهشت رودخانه  آب  کیفیت  در  ارزیابی  آباد 

با   شلمزار  چشمه  تالقی  که   آبمحل  داد  نشان  کوهرنگ 

آب   بودهطبقه کیفیت متوسط و خوب  در  کیفیت  تغییر    در 

ورود   واحدهای  یندهآال که  فاضالب  تخلیه  و  کشاورزی  های 

و   باالدست  در  رفاهی  ماهی  یستگاهاخدماتی  پرورش  های 

آب   کیفیت  کاهش  به   (. Fathi et al. 2018)  شدندمنجر 

های پیرامون آن با  بررسی کیفیت آب رودخانه زرجوب و چاه

کیفیت   استاندارد  از  وآب استفاده  ایران  کیفی   های  شاخص 

های شهری ورود فاضالب  د کهنمومشخص    NSFWQI   آب

باشد و کیفیت  ترین عامل ایجاد آلودگی آب میو صنعتی مهم

محیط از  حفاظت  کاربری  مجاز  حد  در  نیست آب   زیست 

(Daneshkhah and Mirbagheri. 2015). 

های مورداسااتفاده در بررساای کیفیاات منااابع از شاااخص

 بررساای شاااخصتااوان بااه آب در سااطح جهااان نیااز می

WQI انااه سااابارماتی هندوسااتان )باارای رودخKosha et 

al. 2015)  اشاااره کاارد کااه نتااایج ایاان مطالعااه نشااان داد

ی واقاااع در ناااواحی شاااهری دارای بااادترین هاساااتگاهیا

کیفیاات آب بااوده کااه علاات اصاالی کاااهش کیفیاات آب بااه 

هااای انسااانی باااال، تخلیااه غیرقااانونی فاضااالب دلیاال فعالیت

ی مناسااب، های صاانعتی، نبااود ساارویس بهداشااتو پساااب

ها و رواناااب شااهری نشااده رودخانااههای حفاظتمحوطااه

شاااخص کیفیاات آب  گیریاساات. همچنااین نتااایج اناادازه

NSF  کناادیمبیااان رودخانااه ساایامبوالوانگ اناادونزی در ،

بار    نیتاأمکاه از آب ایان رودخاناه بارای  با توجاه باه این

، اماا جواماع سااکن در حاشایه رودخاناه و شاودیماستفاده  

هااای آباای باار کیفیاات آب رودخانااه تااأثیر منفاای نیروگاه

 Effendi) در رده خااوب قاارار دارد آبنداشااته و کیفیاات 

and Yusli. 2015).  

هااای متعااددی تاااکنون در زمینااه بررساای کیفیاات پژوهش

رودخانه کن با اهاداف مختلاف باه انجاام رسایده اسات آب  

هااای سااطحی جنااوب بااازنگری ساااماندهی آبطاار  کااه 

، مطالعااااات ساااااماندهی Anonymous (2006) تهااااران

 و (Anonymous 2010) هااااای سااااطحی تهاااارانآب

پاااانج تهااااران مطالعااااات کیفیاااات آب در منطقااااه 

(Anonymous 2017) اند.از این جمله 

تعیین   زمینه  در  مطالعات  کمبود  به  توجه  با  راستا  این  در 

رودخانه کیفیت  شهریشاخص  ساالنه    و  های  پایش  لزوم 

ین  تأمکیفیت این رودخانه، همچنین اهمیت رودخانه کن در  

محیط  حفظ  صنعت،  کشاورزی،  شهری آب  منظر  و  زیست 

  رودخانه  وضعیت کیفی آبحاضر سعی دارد  پژوهش  تهران،  

را تهران  شهر  در محدوده  از شاخص  کن  استفاده  کیفیت   با 

را با کاربری  تناسب آن    ارزیابی کرده و  سطحی  هایآبمنابع  

 زیست بررسی نماید. حفاظت از محیط 

 ها مواد و روش -2
 موردمطالعه  منطقه  -1-2

مطالعاتی،   یکیکن  رودخانهمحدوده    هایسرشاخهاز    ، 

  51˚  15́ کرج است که در حدفاصل طول جغرافیایی  رودخانه  

  35˚  38́ تا    35˚  47́ شرقی و عرض جغرافیایی    51˚  17́ تا  

  مشرف  و  البرز  جنوب  هایدامنه  قسمت  ترین غربی  در شمالی  

رودخانه،    شدهواقع   تهران  به این  و    ترینبزرگ   عنوانبهاست. 

رودخانهپرآب میترین  تهران  دشت  وارد  که  است  شود. ای 

(Moharamkhani et al. 2018(  )Alizadeh et al. 

دامنه(  2016 از  رودخانه  واقع در شمال  این  توچال  قله  های 

تهران   نام  شهر  به  کن  روستای  محل  در  و  گرفته  سرچشمه 

می شناخته  سولقان  نام  به  باالدست  در  و  کن  شود.  رودخانه 

های درکه، فرحزاد و حصارك این رودخانه در ادامه با مسیل 

می متصل  غرب  برگردان  سیل  انحرافی  کانال  طریق  شود.  از 

یافت منطقه  به  مهرآباد  فرودگاه  غربی  انتهای  از  آباد  سپس، 

در محل    وارد تهران  جنوب  در دشت  خود  مسیر  ادامه  در  و 

می  خانیعلبند   کرج  رودخانه  دریاچه   ونددیپ به  سمت  به  و 

می جاری  رودخانه    آبریز  ه زحو  مساحتشود.  نمک    تا این 

  2km  420  تهران  شهری  خروج  در  آزادگان  بزرگراه

در    17که    km  است  کیلومترمربع کن  رودخانه  طول  از 

ق تهران  تهران  محدوده شهری  به جنوب  از شمال  و  دارد  رار 

  جاری است.

باه   کان در محادوده شاهر تهارانرودخاناه    در این پژوهش،

هاای ایساتگاه.  دشاتقسایم    (Hتاا    Aهاای  هشت باازه )بازه

 یدر ابتادا  رودخاناه کانوضاعیت    با توجاه باهبرداری  نمونه

آب رودخانااه در محاال  یفیااتک یبررساامنظور بااههاار بااازه 

مشخصااات ( 1یااین گردیااد کااه جاادول )تع ها،یناادهورود آال

موقعیااات محااادوده و  (1)و شاااکل  یمطالعاااات یهاااابازه

 .دهدرا نشان می یبردارنمونه  یهاایستگاه
 

 

https://civilica.com/search/paper/k-NSFWQI-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-BCWQI-o-Title-ot-desc/
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 های پایش ایستگاه های مطالعاتی و بازه مشخصات  -1 جدول
Table1 Characteristics of the study zones and sampling stations 

Average 

River Depth 

(m) 

Average 

Flow Rate 

/s)3(m 

River Length 

(m) 

Elevation 

(m) 

Geographical 

Coordinates 

Station 

Code 
Zone 

0.45 5.15 1930 1380 
X=523754 

Y=3963199 
S1 Beginning of Zone A 

0.43 5.93 2258 1365 
X=523771 

Y3959697 
S2 Beginning of Zone B 

0.51 7.55 1875 1334 
X=524341 

Y=395688 
S3 Beginning of Zone C 

0.34 5.17 3268 1290 
X=524339 

Y=3955124 
S4 Beginning of Zone D 

0.42 6.72 1730 1240 
X=526371 

Y=3952505 
S5 Beginning of Zone E 

0.33 6.56 3020 1220 
X=526235 

Y=3950765 
S6 Beginning of Zone F 

0.33 7.74 3600 1183 
X=52520 

Y=3948129 
S7 Beginning of Zone G 

0.27 8.75 7700 1140 
X=525760 

Y=3944615 
S8 Beginning of Zone H 

0.45 4.46 
 

1115 
X=526003 

Y=3940417 
S9 End of Zone H 

 
 

 

 
 

 

 برداریروش نمونه-2-2

تهران پذیرنده  با توجه به اینکه رودخانه کن در باالدست شهر 

مسیر زهاب طول  در  و  بوده  آن  اطراف  کشاورزی  های 

های آب و فاضالب و نیز فاضالب  خانهرودخانه، پساب تصفیه

را    آبکیفیت  لذا،    . دوشمیخام روستایی و شهری به آن وارد  

قرار  تأثتحت   پساب  دادهیر  آن  بر  نظیر  و عالوه  های صنعتی 

و   غذایی  صنایع  رودخانه ها کارخانهپساب  به  نیز  شوینده  ی 

طیف وسیعی از پارامترهای فیزیکی،   ،بنابراین .شوندتخلیه می

برداری و آنالیز شیمیایی و بیولوژیکی در دو نوبت مورد نمونه 

نمونه  گرفتند.  در    برداریقرار    حداقلکه    1398  مهرماهاول 

 یان در رودخانه جر(  s/3m  94/4ترین دبی ثبت شده  )کمآب  

بعد نوبت  و  تقرهمان سال    ماه بهمن  در  یداشت    ی دب  یباًکه 

به بارندگرودخانه  یافتهافزا  ی واسطه  ترین دبی  )بیش   بود  یش 

 انجام شد. با سه تکرار برای هر نمونه  (،s/3m 5/8 شدهثبت

 
 برداری های نمونهایستگاهمحدوده مطالعاتی و موقعیت   -1شکل 

Fig. 2 Study area and Sampling Stations 
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ظروف،  نمودن  استریل  شامل:  آزمایش  مراحل  کلیه 

در آزمایشگاه طبق    هاونقل و نگهداری آنبرداری، حملنمونه 

انجام (  APHA 2012)  22دستورالعمل استاندارد متد نسخه  

اساس این  بر  از نمونه  منظور به  ،گرفت.  میکروبی،  برداری 

شیشه استفاده  ظروف  تیوسولفات  سدیم  حاوی  استریل  ای 

نمونهشد انجام  ها  .  جهت  و  نگهداری  یخ  مجاورت  در 

منتقل و  مربوطه  فاصله به آزمایشگاه  الهای میکروبی ب آزمایش

گرفتند  قرار  آزمایش  صحرایی  .مورد  آب،    پارامترهای  )دمای 

الکتریکی(pHکدورت،   به ترتیب   ، اکسیژن محلول و هدایت 

 ، 2020We  LaMotteای،یوهجدماسنج  های پرتابل  دستگاه  با

Clean pH500، RUOSULL:RDB100  و Clean 

CON500    صحرایی پارامترهای  محل  ،  ذکرشدهبرای  در 

شدنداندازه نمونه به.  گیری  برامنظور  تعیین  برداری  ی 

بطری  از  نیز  شیمیایی  و  فیزیکی  پلیپارامترهای  اتیلنی  های 

ها تا زمان آزمایش در  استفاده شد و نمونه  l  1  تمیز به حجم

شدند نگهداری  استاندارد  )شرایط   .APHA 2012 کلیه  .)

معتمد  ه نمون آزمایشگاه  در  حفاظت  ها  زیست محیط سازمان 

 . قرار گرفتند مورد آنالیزشمال  بهتا پایش 

  هاهای آنو وزن IRWQISCپارامترهای شاخص -  (2)جدول 

(Aghayi et al. 2020 ) 
Table (2)-IRWQISC parameters and their 

weights 

Row Parameter Weight Unit 
1 Fecal coliform 0.14 MPN/100 ml 

2 5BOD 0.117 mg/l 

3 3NO 0.108 mg/l 

4 DO 0.097 Saturation % 

5 EC 0.096 s/cmµ 
6 COD 0.093 mg/l 

7 4NH 0.090  مجموع آمونیم 
8 4PO 0.087 mg/l 

9 Turbidity 0.062 NTU 
10 Total hardness 0.059 3COaCg/l m 

11 pH 0.051 - 

    

 بندی کیفی رودخانهپهنه   -2-3

رودخانااه کاان باار اساااس  بناادی کیفاای حااوزه آبریاازپهنه

شاااخص کیفیاات پارامترهااای متااداول منااابع آب سااطحی 

(Aghayi et al. 2020) ایاان شاااخص بااا . انجااام شااد

توجااه بااه عاادم وجااود شاااخص کیفیاات منااابع آب باارای 

توساااط  1393ساااازی شااااخص در ساااال ایاااران و بومی

جهات زیسات، ارائاه گردیاده اسات. سازمان حفاظات محیط

( و بااا 2ن هاار پااارامتر )جاادول انجااام ایاان کااار براساااس وز

مقاادار عااددی یااازده پااارامتر باارای  (1رابطااه )اسااتفاده از 

هاار ایسااتگاه محاساابه و از مجمااوع ایاان اعااداد میاازان 

 شاخص کیفیت برای هر ایستگاه محاسبه شده است.

(1  )   IRWQISC = [∏ Ii
Win

i=1 ]
1

γ 

γ  ،که = ∑ Wi
n
i=1Wi  پارامتر وزن   =i،ام    n  تعداد  =

پارامتر  Ii    پارامترها، برای  شاخص  مقدار   =i منحنی از  ام 

   .بندیرتبه 

رنگ   یبرا از  شده  محاسبه  شاخص  توصیفی  معادل  تعیین 

 (. 3استفاده شده است )جدول 

  راهنمای معادل توصیفی شاخص کیفیت منابع آب  -3جدول  

(Aghayi et al. 2020 ) 
Table 3 Descriptive equivalent guide for the 

water quality index  
defenition Index value 

Very Bad 15> 
Bad 15-29.9 

Realatively Bad 30-44.9 
Medium 45-55 

Realatively Good 55.1-70 
Good 70.1-85 

Very Good >85 
  

استانداردها و تعیین کاربری  مقایسه با  -2-4  
باارای ارزیااابی کیفیاات آب و تعیااین مطلوبیاات آن جهاات 

از اسااتاندارد کیفیاات ، زیسااتکاااربری حفاظاات از محیط

 DOE)زیساات هااای ایااران سااازمان حفاظاات محیطآب

ایاااان  .( اسااااتفاده شااااده اساااات4در جاااادول ) (2015

سااازمان حفاظاات  هوساایلبااه 1393اسااتاندارد در سااال 

سااازی اسااتانداردهای کیفاای منظور بومیزیساات بااهمحیط

هااای حفاظاات از آب باارای منااابع آب ایااران، جهاات کاربری

زیساات، شاارب، کشاااورزی، صاانعت و تفاارج ارائااه محیط

منظور مقایسااه بااا مراجااع گردیااده اساات. همچنااین بااه

ت آب رودخانااه باارای حفاظاات خااارجی از اسااتاندارد کیفیاا

 ,Ministry of Environment)ژاپاان  از محاایط زیساات

Government of Japan.2009)    نیااز اسااتفاده شااده

 .است
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Standards) 
Table 4 Iran water quality standards for protection of environment (aquatic ecosystems) 

Parameter 

Group 1 

Ecosystems suitable for cold 

fishes (Salmonidae) 

Group2 Ecosystems suitable 

for warm fishes (Cyprinidae) 

Minimum sampling and 

sampling frequency 

Temperature 

(°C) 

The temperature difference between the downstream point of 

the thermal pollution discharge point (at the boundary of the 

mixing zone) and the upstream should not be more than the 

following values: 

Weekly upstream and 

downstream of thermal 

pollution discharge 

1.5 3 

DO (mg/l) 

At least in fifty percent of 

cases nine (9) mg / l or 90% 

saturation and more and in 

one hundred percent of cases 

seven (7) mg / l or 70% 

saturation and more 

At least in fifty percent of 

cases eight (8) mg / l or 80% 

saturation and more and in one 

hundred percent of cases five 

(5) mg / l or 50% saturation 

and more 

Monthly, minimum one 

sample in low DO value 

 

In areas where daily 

changes are suspected, at 

least two samples per day 

pH 6-9 6-9 Monthly 

TSS (mg/l) <25 <25 Monthly 

BOD5 (mg/l) <3 <6 Monthly 

TP 

(mg/l) 
<0.065 <0.13 Monthly 

 NO2 (mg/l) <0.01 <0.03 Monthly 

Phenols (mg/l) 0.04 0.04 Monthly 

TPH (mg/l) (2) 0.01 (2) 0.01 Monthly 

NH3 (Not Ionized)  

(mg/l) 
≤0.025 ≤0.025 Monthly 

    

 و بحث   هایافته-3

نمونه نتایج  به  توجه  کن،  با  رودخانه  در  آب  کیفی  برداری 

  5در جدول    میزان شاخص کیفیت منابع آب ایران محاسبه و

یافتهده  شارائه   بر اساس  اول نمونه است.  نوبت  برداری ها، در 

ا  یفیتک  بدترین در  ادست)پایین  9یستگاه  آب  (  یستگاهترین 

می سا  یستگاها  .شودمشاهده  به  نسبت  از  یستگاها  یراول  ها 

  4  ،برداریدر نوبت دوم نمونه  است.برخوردار    ی باالتر  یفیتک

بد قرار   به نسبت  یفیک  یتدر وضع   9  یستگاهو ا  یهاول  یستگاها

سا و  وضع یستگاهایر  دارند  در  بههستندبد    یتها  طورکلی  . 

که با توجه به  استآب در نوبت دوم از نوبت اول بهتر  یفیتک

بارندگ  یدب  ینکها علت  به  نمونه  یآب  دوم  نوبت  برداری  در 

.  نیستداشته است، دور از انتظار    یشنسبت به دوره اول افزا

بزرگراه    7  یستگاها  ین،همچن پل  محل  در  کن  رودخانه  )بر 

دارا نوبت  هر دو  یکسانی تقر  یفیتک  یفتح(، در  که بوده    یباً 

آب حاصل نشده    یفیتدر ک  یبهبود  یزن  یدب  یشبا افزا  یحت

 است.

علاات کاااهش کیفیاات آب رودخانااه کاان در هاار دو نوباات 

هام آبی و پرآبای، بیشاتر مرباوط باه مناابع انساانی و آنکم

های انساااانی و صااانعتی اسااات. در هماااین ورود فاضاااالب

 Dراساااتا مطالعاااات میااادانی نشاااان داد کاااه از باااازه 

کاارج( بااه  -زرگااراه جعفااری و آزادراه تهااران)حدفاصاال ب

دساات رودخانااه کیفیاات آب کاااهش داشااته ساامت پایین

است. این باازه کاه در چنادین مااه از ساال خشاک و فاقاد 

جریااان آب طبیعاای اساات، بااا ورود دو جریااان آالینااده، 

پساااب  خانه آب کاان )شاااملیکاای خروجاای پساااب تصاافیه

هااای باخانه آب کاان و لجنااشستشااوی فیلترهااای تصاافیه

( و پولساااتورها نشااینی اولیااههای تهاز حوضااچه شاادهیهتخل

 kmو دومای ساایل برگااردان غارب در انتهااای بااازه )حاادود 

خانه آب کاان( تر از محاال تخلیااه خروجاای تصاافیهیینپااا 2

در هاار دو کااه  Fو  Eبااازه در  گیاارد.یر قاارار میتااأثتحاات 

 المللاایینمحاادوده صاانایع هااوایی و وابسااته بااه فرودگاااه ب

بااه دلیاال مالحظااات امنیتاای امکااان ) اندشاادهمهرآباااد واقع

غیراز بااهبازدیااد میاادانی در ایاان محاادوده میساار نبااود(، 

ناااواحی و هاااای ساااطحی ناحیاااه تهرانسااار ورود رواناب

. در پیرامااونی آن، منبااع آالینااده دیگااری شناسااایی نگردیااد

در  CODو  BOD هاااایی چاااونمقاااادیر پارامتر G باااازه
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فاضااالب و  کااهیطور، بهقاارار داشااته راناایشاارایط بح

فاااارس و هاااای ساااطحی منطقاااه مساااکونی خلیجرواناب

صاانایع بهشااهر )صاانایع غااذایی و شااوینده(  یهاکارخانااه

را تحاات  آن کیفیاات آب ،شااوندکااه بااه رودخانااه تخلیااه می

وجااود محاادوده در ایاان همچنااین، دهنااد. قاارار می یرتااأث

ع فلاازی در های آساافالت، ماسااه شااویی و صاانایکارخانااه

و  آلودگیساااحل شاارقی رودخانااه موجااب افاازایش گاال

 یرتحاات تااأث Hبااازه در  . کیفیاات آبگاارددآب می کاادورت

هااای های حماال شااده در رودخانااه از بازهسااایر آالینااده

وجااود اراضاای کشاااورزی گسااترده در و همچنااین باااالیی 

 ازآن نااواحی مسااکونی و صاانعتیطاارفین رودخانااه و پااس

هااای کشاااورزی، فاضااالب و زهابموجااب ورود  بااوده کااه

زبالاااه مراکاااز جمعیتااای باااه ایااان باااازه شاااده و ورودی 

گری هااای ریختااههای صاانعتی و شاایمیایی کارگاهفاضااالب

تار سازی در حاشایه رودخاناه موجاب آلاودگی بایشو قالب

. عااالوه باار مااوارد فااو ، آب در ایاان محاادوده شااده اساات

 m 1هااای سااطحی بااه عاارض آوری آبکانااال جمااع وجااود

مسااتقیم بااه طور بااهدر ساامت شاار  اتوبااان آزادگااان کااه 

در  نیااز از عواماال آالینااده آب ،شااودرودخانااه تخلیااه می

 است.  Hبازه  

به سایرین  دستنتایج  مطالعات  با  پژوهش  این  از  آمده 

دارد.   کیفیت    .Mirzayi et al(  2016)همخوانی  بررسی  با 

زاینده رودخانه  که  آب  داد  نشان  امهمرود  عامل  یجاد  ترین 

،  و مراکز جمعیتی  توسعه سریع شهری  این حوزهآلودگی در  

بی استفاده  و  صنعتی  فاضالب  در ورود  و سموم  کود  از  رویه 

کشاورزیفعالیت  Daneshkhah and)است.    های 

Mirbagheri. 2015  )  رودخانه آب  کیفیت  بررسی  در 

ورود  که  رسید  نتیجه  این  به  گیالن  استان  زرجوب 

مهمفاضالب صنعتی  و  آلودگی  های شهری  ایجاد  عامل  ترین 

است. )  آب  مطالعه  روی Lotfi et al. 2018نتایج  بر   )

وضعیت کیفی بد آب    دهندهنشان نیز    لرستان نرودخانه سیکا

اکثر   نمونهیستگاهادر  بود.  های  در  برداری  این  درواقع  همه 

مهمفعالیت  هاحوزه  انسانی  آلهای  ایجاد  عامل  و  ترین  ودگی 

 هستند. کاهش کیفیت آب 

 در محدوده مطالعاتی رودخانه کن  ی مختلفهامنابع آب ایستگاه کیفیت  میزان شاخصمحاسبه   -5جدول 
Table 5 Calculating water quality index for stations of Kan River in study area 

Station Code (Zone) Minimum Flow Maximum Flow 
Value (IRWQISC ) Water Quality Value (IRWQISC ) Water Quality 

S1(A) 28.2 Bad 32.9 Relatively Bad 
S2(B) 24.6 Bad 36 Relatively Bad  
S3 (C) 22.1 Bad 34.4 Relatively Bad 
S4 (D) 20.9 Bad 37.2 Relatively Bad 
S5 (E ) 21.9 Bad 28.1 Bad 
S6 (F) 21.5 Bad 24.8 Bad 
S7 (G) 16.7 Bad 15.4 Bad 

S8 (Beginning of H) 19.4 Bad 39.3 Relatively Bad 
S9 (End of H ) 16 Bad 26.2 Bad 

     

در رودخانااه  Kosha et al. 2015))همچنااین مطالعااه 

در آب ترین کیفیاات نشااان داد بااد سااابارماتی هندوسااتان

هااای کااه بیشااترین فعالیاات گردیاادههااایی مشاااهده مکااان

هاای شاهری و صانعتی باه )ورود فاضاالب و روانااب  انسانی

 هااااینقاااص شااابکه بهداشاااتی و رودخاناااه آب(،مناااابع 

آمده از دسااتنتااایج به .حفاظاات نشااده وجااود داشااته اساات

 Abdeveis etاماا )کناد. ییاد میتأ نیاز آن را  پاژوهشاین 

al. 2014) در بررسااای آب رودخاناااه دز باااا اساااتفاده از ،

اماال کاااهش کیفیاات آب را ع  تاارینمهم IRWQIشاااخص 

سااپس  و کشاااورزی هااایزمااین گاارفتن قااراردر درجااه اول 

های ایان رودخاناه سرشااخهکناار    در  صانعتی  هاایکارخانه

هااای عنااوان کاارده کااه البتااه در رودخانااه کاان آثااار فعالیت

تر و ورود انساااااانی ناشااااای از کشااااااورزی کمرناااااگ

های انسااانی و صاانعتی در کاااهش کیفیاات آب فاضااالب

بررسااای شااااخص کیفیااات آب رودخاناااه  پررناااگ اسااات.

 ( Effendi and Yusli 2015)ساایامبوالوانگ اناادونزی 

وجااود مراکااز جمعیتاای و نیروگاااه در نشااان داد کااه  یاازن

حاشایه رودخاناه دارای اثار منفای بار کیفیات آب رودخانااه 

و  حاضااار وجاااود مراکاااز جمعیتااایپاااژوهش . در نیسااات

در کاااهش اصاالی  عنوان عاماالبااه های صاانعتیفاضااالب

کاان در محاادوده مطالعاااتی در نظاار  رودخانااهآب  کیفیاات

 گرفته شده است.
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 (1398بندی کیفی آب رودخانه کن بر اساس شاخص پارامترهای متداول کیفیت منابع آب سطحی )مهرماه پهنه -2شکل 

Fig. 2 Qualitative zoning of Kan river based on conventional parameters of surface water quality index (October 

2019) 

ادامه و )2های )شکل   در  به3(  پهنه (  آب  ترتیب  بندی کیفی 

ایستگاه سطح  متداول  در  پارامترهای  شاخص  براساس  ها 

نوبت در  سطحی  آب  منابع  دوم  کیفیت  و  اول  های 

می نمونه  نشان  را  همچنین،  برداری  کنترل  به دهد.  منظور 

مجدد نتایج، میانگین شاخص کیفیت آب برای هر ایستگاه در  

نمونه   دو شده  نوبت  محاسبه  آنبرداری  نتایج  جدول    که  در 

 . است دهشارائه  (6)

 
 (1398ماه بندی کیفی آب رودخانه کن بر اساس شاخص پارامترهای متداول کیفیت منابع آب سطحی )بهمنپهنه -3شکل 

Fig. 3 Qualitative zoning of Kan River based on conventional parameters of surface water quality index 

(February 2020) 

)میانگین  براساس   جدول  در  کیفیت  غیراز به  (،6شاخص 

به دلیل وجود منابع    (ابتدای رودخانه)  2  و   1  های ایستگاه و 

سایر قسمت به  نسبت  کمتر  به  آالینده  کیفی  وضعیت  در  ها 

  بد قرار دارد  یطدر شراها  گیرند، سایر بازهنسبت بد جای می

نیز این نتایج را در    .Bagheri et al  (2016مطالعه )که نتایج  

 . کند یید میتأ دو ایستگاه اول 
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  بردارینمونه های  میانگین شاخص کیفیت آب ایستگاه   -6جدول  

 ( 98آبان و آذرماه  )
Table 6 Average levels of water quality index 

in sampling stations 

Station Code (Zone) 
Range 

(SCIRWQI ) Water Quality 

 S1(A) 30.55 Relatively Bad 

 S2(B) 30.3 Relatively Bad 

S3 (C) 28.25 Bad 

S4 (D) 29.5 Bad 

S5 (E ) 25 Bad 

S6 (F) 23.15 Bad 

S7 (G) 16.05 Bad 

S8 (Beginning of H) 29.35 Bad 

S9 (End of H ) 21.1 Bad 

   

ادامه،   نمونهدر  ایستگاه  گرفتهانجامبرداری  نتایج  های  در 

کم نوبت  دو  در  )جدول  رودخانه کن  پرآبی  و  (، جهت  7آبی 

با   استاندارد کیفی    هایآب  کیفیتاستاندارد  مقایسه  و  ایران 

ژاپنمحیط حفاظتبرای    زیستی  ارائه  زیست  محیط   کاربری 

است.   بر شده  اعداد  جدول،  این  در  که  است  ذکر  به  الزم 

گیری شده هر پارامتر دازهترین مقدار انترین و بیشاساس کم

 اند. یدهگردها ذکر  در ایستگاه

دهد، کیفیت آب رودخانه  ( نشان می7طور که جدول )همان

  ذکرشده کن در اغلب موارد فاصله به نسبت زیادی با مقادیر  

( دارد. بر این  4ایران )جدول    آبدر استاندارد کیفیت منابع  

پارامتر   تنها  ایستگاه  pHاساس،  تمامی  محدوده  ا هدر  در   ،

محیط  از  حفاظت  بوممجاز  در  دو  زیست  هر  در  آبی  سازگان 

برای گروه  نوبت کم پارامترها  دارد. سایر  قرار  پرآبی  و    1آبی 

نوبت  )بوم دو  هر  در  سردابی(  ماهیان  برای  مناسب  سازگان 

اکسیژن  نظیر  پارامترها  برخی  اما  استاندارد،  این  از  فراتر 

)ماهیان گرم    2محلول تنها در دوره پرآبی برای حیات گروه  

ایستگاه تمامی  در  مناسبآبی(  که  ها  است  ذکر  به  الزم  اند. 

و    1های  هتنها در ایستگا  5BODو    TSSدیگر پارامترها نظیر  

این    2 اما  دارند.  قرار  استاندارد  این  مجاز  محدوده  در 

یر تأثتحت  ها در باالدست منطقه قرار داشته و هنوز  ایستگاه

فعالیتآلودگی از  حاصل  قرار  های  انسانی  و    اندنگرفتههای 

که  همان )   قبالً طور  جدول  میانگین  6در  شد،  اشاره  نیز   )

یت بهتری نسبت به  شاخص کیفیت آب این دو ایستگاه وضع

ایستگاه مطالعات سایر  با  نتایج  این  دارد.   ( 2017)  ها 

Anonymous  (2017)  وAnonymous     مطابقت دارد. این

بررسی  سازمان در  کیفی ی  پارامترهاها  میکروبی  و    فیزیکی، 

ها تنها  برداری آب رودخانه کن نشان دادند که در تمامی نمونه

pH  مجاز استاندارد کیفیت   در محدودههای مختلف  در سال

 Bagheri (2016) هاپژوهشاما نتایج  بوده، منابع آب ایران

et al. با این مطالعه تناقض دارد.  

بهشتی کیفیت آب رودخانه  بر روی    مطالعات دانشگاه شهید 

)محل بند انحرافی    Bدر اواسط بازه    تنها در یک ایستگاه  کن

برداری  نوبت نمونه  12( در  آب جهت انتقال به دریاچه چیتگر

و اکسیژن محلول در حد  pHمقادیر پارامترهای نشان داد که  

ایراناستاندارد    مجاز آب  منابع  مقادیر    کیفیت    BODو 

ها در  یر ماهدر سا  ،1393های اردیبهشت و خرداد  غیراز ماهبه

 شته قرار دا  2و    1رای هر دو گروه  باستاندارد  این  حد مجاز  

علت   است می  اختالف  این   که  بررسی  را  به  دانشگاه  توان 

ه  شهید بهشتی در یک ایستگاه )بند انحرافی چیتگر( و مطالع

 نسبت داد. طول رودخانه کن در  حاضر

پارامتره مقایسه  اندازههمچنین  رودخانه  ای  در  کیفی  گیری 

کیفی محیط استاندارد  با  نشان میکن  ژاپن  که  زیستی  دهد 

پارامتر   تنها  برای    pHبازهم  استاندارد  این  در محدوده مجاز 

تمامی مصارف مندرج در استاندارد بوده، اما با در نظر گرفتن  

پارامترهای   در    pH  ،5BOD  ،TSS  ،DOتمامی  فرم،  کلی  و 

  Eبرداری، آب رودخانه کن تنها برای کالس هر دو نوبت نمونه

است.   اینمناسب  به  توجه  بخش  با  دو  از  ژاپن  استاندارد  که 

آب انطبا    مصرف  زیستگاهو  شرایط  با  آبی  پذیری  های 

ملی استاندارد  و  شده  گروه    ایران  تشکیل  دو  انطبا   پایه  بر 

 گذاری یهگرم آبی و سردابی( پا سازگان آبی )برای بوم  ماهیان

مصارف   و  آن  شده  استبرای  نشده  توان   ،تعیین  می  لذا 

که   نمود  بیان  طبقهچنین  با  رابطه  آب  در  کیفی  بندی 

هر    زیست بر اساسرودخانه کن جهت کاربری حفاظت محیط

بر  هدف  ،استاندارددو   نباید  گذاری سطح کیفی رودخانه کن 

قر مدنظر  استاندارد  دو  هر  فعلی،  اساس  شرایط  در  گیرد.  ار 

پایین و حجم آب به دلیل تغییرات  کیفیت آب رودخانه کن 

برای  بنابراین، شاخص سطح کیفی آب  ناپایدار است.  فصلی، 

زیست باید جزو حداقل الزامات باشد. بر این  حفاظت از محیط

آب   ژاپن،  استاندارد  در  اینکه  به  توجه  با  در اساس   رودخانه 

صنعتشامل    Eکالس   کالس  آب  از  و    3ی  حفاظت 

میزیست  محیط که  به    نظرو    گیردجای  میدانی  مطالعات 

کپور خانواده  از  ماهی  گونه  پنج  حضور  در    احتمال  ماهیان 
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های دمایی  حوزه آبریز رودخانه کن )ماهیان با ترجیح گستره

باال( می  نسبتاً  نشان  گروهدرمجموع،    دهد،را    و  2  الزامات 

مختایستگاه  در  Eکالس   می  لفهای  شود.توصیه 

و زیست برای کاربری حفاظت از محیطگیری شده رودخانه کن مقادیر تغییرات کیفی پارامترهای اندازه  -7جدول 

 دالیل افت کیفیت
Table 7 The qualitative change values of the measured parameters in Kan River for the protection of the 

environment and reasons for the loss of quality 

Zone  Water Quality Parameters Value 

River basin from upstream to the 

beginning 

Study zones 

 

Temperature (°C) 

No Information Available 

DO (mg/l) 

pH 

TSS (mg/l) 

BOD5 (mg/l) 

TP (mg/l) 

NO2 (mg/l) 

NH3 (mg/l) 

NH4 (mg/l) 

Total Coliform/ 100 ml 

Kan River along study areas 

(Zones A to H) in the Minimum 

Flow Rate 

 

Temperature (°C) 13-25 

DO (mg/l) 2.2-6 

pH 7.69-8.81 

TSS (mg/l) 15-55 

BOD5 (mg/l) 11-48 

TP (mg/l) 0.85-1.66 

NO2 (mg/l) 0.014-0.028 

NH3 (mg/l) 0.19-3.3 

NH4 (mg/l) 0.2-3.4 

Total Coliform/ 100 ml 1100< 

Kan River along study areas 

(Zones A to H) in the Maximum 

Flow Rate 

Temperature (°C) 8-15 

DO (mg/l) 5-8 

pH 8-8.87 

TSS (mg/l) 5-1411 

BOD5 (mg/l) 2.2-48 

TP (mg/l) 0.83-7.9 

NO2 (mg/l) 0.01-0.022 

NH3 (mg/l) 0.17-3 

NH4 (mg/l) 0.18-3.9 

Total Coliform/ 100 ml 1100< 

 

( بر روی Daneshkhah and Mirbagheri. 2015بررسی )

رودخانه زرجوب گیالن نشان داد، کیفیت آب این رودخانه در  

محیط از  حفاظت  کاربری  نیست.حد  نتایج    زیست  همچنین 

آب (  Khalili et al. 2020)مطالعات   کیفیت  روی  بر 

رودخانه را فقط برای پرورش ماهی  رودخانه گرمارود، آب این  

زباله   و  فاضالب  ورود  که  دانسته  مناسب  تفریحی  اهداف  و 

پساب و  آب گردشگران  کیفیت  کاهش  علت  کشاورزی  های 

این رودخانه ذکر گردیده است. در رودخانه کن نیز هرجایی  

که فاضالب خانگی و پساب کشاورزی به رودخانه وارد شده،  

 .کیفیت آب تنزل یافته است

 گیری نتیجه -4
به اعداد  مطالعات  دستبراساس  آب،  کیفیت  شاخص  از  آمده 

اندازه پارامترهای  مقایسه  و  رودخانه میدانی  در  شده  گیری 

استاندارد کیفیت آب با  کاربری حفاظت کن  برای  ایران  های 

 توان به نکات زیر توجه نمود:زیست درمجموع میمحیط

اشاخهسر  -  1 عاری  کن  رودخانه  روند  های  و  آلودگی  ز 

پایین به  باالدست  از  آلودگی  مشهود افزایش  رودخانه  دست 

آلوده و  است.  بوده  غرب  برگردان  سیل  مسیل  آبراهه،  ترین 

کیفیت آب رودخانه کن پس از دریافت جریان سیل برگردان 

 گردد. غرب، بسیار نامطلوب می

آب رودخانه کن در وضعیت بد کیفی قرار دارد که علت    -2

آ فاضالباصلی  ورود  پسابن  و  صنعتی  شهری،  های  های 

 کشاورزی است.

در  DO  ،BOD  یپارامترها  -3 فرم  کلی  و  معلق  ذرات   ،
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نمونهبیش بیش  وها  تر  نوبت،  ملی  دو  استاندارد  مجاز  ازحد 

که بر اساس استاندارد   بودها  ایران برای کیفیت آب رودخانه 

ایران گروه   ژاپن    2کیفیت آب  استاندارد  اساس  بر  ماهیان و 

کالس  پایین یعنی  رده  از  Eترین  حفاظت  نظر   برای  در  آن 

 شود. گرفته می

از   ازآنجاکه  -4 اعم  کن  رودخانه  آب  منابع  آالینده  عوامل 

جمعیت،   افزایش  تأثیر  تحت  کشاورزی  و  صنعتی  شهری، 

کش و  صنایع  است،  توسعه  افزایش  حال  در    موازات بهاورزی 

پایش کیفی منابع آب، انجام اقدامات حفاظت کیفی و کنترل 

 عوامل آالینده نیز ضرورت دارد.

میدرنها پیشنهاد  محیط یت  از  حفاظت  جهت  زیست شود 

کامل  رودخانه مستندسازی  نظیر  اقداماتی  شهری  های 

دادهشامل  مخاطرات   مخاطره،  آنوع  و  هواشناسی  ب،  های 

فیلم و  تصویر  خسارات  پذیرفته  ها موقعیت،  سایر  ،  صورت  و 

نظیر   مخاطرات  اقداماتی  برابر  در  بازگشت  دوره  تعیین 

از  مجوز  اخذ  بدون  زیرزمینی  آب  برداشت  عدم  سیالبی، 

آب   تهران،  امنطقه شرکت  حفاظت   ارائه ی  برای  ویژه  برنامه 

  های موجود حوزه آبریز رودخانه کن که در معرض خطرگونه

های مصنوعی  نابودی یا کاهش هستند، عدم استفاده از سازه

کم آب  کانال  و  برای  رودخانه  طول  در  شکن  شیب  و  عمق 

سنگ از  استفاده  امکان  احیا  حتی  برای  طبیعی  مصالح  و  ها 

استانداردهای   وضع  و  تخلیه   تریگیرانهسخت طبیعی  برای 

رودخانه در  خروجی  پساب  و  صورت فاضالب  شهری  های 

 پذیرد. 

 سپاسگزاری 
وسیله از همکاران محترم سازمان شهرداری تهران که ما بدین

 شود. را در انجام این پژوهش یاری کردند، تشکر و قدرانی می

 هادسترسی به داده 
داده درخواست،  صورت  از    ها در  و  مسئول  نویسنده  طرف  از 

 . باشندارسال میطریق ایمیل قابل

 تضاد منافع نویسندگان 

مقاله    این  هیچمی  اعالمنویسندگان  که  تضاد  دارند  گونه 

 . ا انتشار این مقاله ندارند یمنافعی در رابطه با نوشتن و 
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