محیط زیست طبیعی ،مجله منابع طبیعی ایران
دوره  ،70شماره  ،3پاییز 1396
صفحات493-508 :

ارزیابی شکلهای مختلف فسفر
در رسوبات معلق و بستر رودخانۀ روضه چای
3

فرخ اسدزاده ،*1عثمان خالدیان ،2عباس صمدی

 .1استادیار گروه علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 .3استاد گروه علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت1395/08/03 :؛ تاریخ تصویب)1396/07/26 :

چکیده
فرسایش خاک سبب تجمع فسفر در رسوبات رودخانه ای شده و در نتیجه احتمال آزاد شدن فسفر در محیطهای آبی را افزایش میدهد .آزاد شدن
فسفر در محیطهای آبی به عنوان یکی از عوامل کلیدی تشدید پدیدۀ غنیشدن در آبهای شیرین است .از این رو آگاهی از غلظت و اجزاء مختلف
فسفر در رسوبات رودخانه ای دارای اهمیت فراوانی است .هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسۀ توزیع شکلهای مختلف فسففر در رسفوبات معلف و
بستر رودخانۀ روضه چای در استان آذربایجان غربی ،شهرستان ارومیه بود .برای این منظور  19نمونه رسوب بستر و  6نمونه رسوب معل از رودخانۀ
روضهچای تهیه شده و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آنها تعیین شد .شکلهای مختلف فسفر شفامل فسففر محلفول و تبفادلی  ،)KCl-Pفسففر
متصل به اکسیدهای آهن و آلومینیوم  ،)NaOH-Pفسفر متصل به کلسیم  )HCl-Pو فسفر باقیمانده  )Res-Pبا استفاده از روش عصفارهگیفری
متوالی تعیین شد .نتایج نشان داد که رسوبات بستر در مقایسه با رسوبات معل درصد شن بیشتری داشته ولی مقدار سیلت آنها کمتر است .مقدار
مادۀ آلی نیز در رس وبات بستر بیشتر از رسوبات معل بود .ترتیب فروانی شکلهای فسفر در نمونههای رسوب بستر به صفورت < )KCl-P (0.9%
) NaOH-P (3.5%) < Res-P (40.8%) < HCl-P (54.8%و در رسوبات معل نیز به صورت KCl-P (0.4%) < NaOH-P (2.8%) < HCl-P
) (31.9%) < Res-P (64.9%بود .تحلیل چند متغیره با استفاده از تجزیه به مولفههای اصلی نشان داد که که چهفار مولففۀ اول قفادر بفه تبیفین
 85/4درصد از کل تغییرات ویژگیهای نمونهها بوده و ویژگیهای نظیر مقدار سیلت و شن و مادۀ آلی نقش مهمفی در تنظفیم توزیفع شفکلهفای
مختلف فسفر در نمونههای رسوب دارند.
کلید واژگان :غنیشدن ،رسوبات رودخانهای ،فسفر ،شکلهای فسفر ،روضهچای
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 .1مقدمه
افزایش تخلیۀ فسفر به رودخانهها به عنوان یک مشفکل
جدی زیست محیطی در طول دهههفای اخیفر در سرتاسفر
جهان مورد توجه بفوده اسفت .فسففر موجفود در رسفوبات
رودخانهای میتوانفد از منفابع مختلففی ماننفد فرآینفدهای
طبیعی هوادیدگی و یا فعالیتهای انسفانی ناشفی شفود .در
این بین بسیاری از پژوهشگران معتقدنفد کفه فعالیفتهفای
انسففانی نظیففر کشففاورزی و اسففتفادۀ بففیرویففه از کودهففای
شیمیایی و همچنفین اففزوده شفدن پسفابهفای خفانگی،
صفنعتی و کشففاورزی بفه رودخانففههفا از مهففمتفرین منففابع
آلودگی کانونی و غیرکانونی فسفر در حوضفههفای آبخیفز و
رسفوبات رودخانفهای هسفتند .)Haygarth et al., 1999
فشار روز افزون بر خفاکهفای کشفاورزی بفه منظفور تفممین
غذای جمعیت رو به افزایش جهان سبب شده که خاکهفای
زراعی به سرعت از عناصر غذایی و بهویژه فسففر تهفی شفوند
 .)Aydin et al., 2009; Sharpley & Smith., 1989در
چنین شرایطی برای جبران کمبود عناصر غذایی و حفف
سطح حاصلخیزی در خفاک ،کودهفای مختلفف دامفی و
شیمیایی حاوی فسفر به زمینهای زراعی افزوده میشوند
که این امفر در نهایفت سفبب تجمفع فسففر در افف هفای
سففطحی شففده و پتانس فیل انتقففال ای فن عنصففر از طری ف
فرسایش خاک و در نتیجه تجمع آن در رسفوبات طبیعفی
را اففزایش مفیدهفد  .)McDowell et al., 2001تجمفع
فسفر در رسوبات رودخانهای میتواند باعث ایجفاد پدیفدۀ
غنی شدن 1در اکوسیستمهفای آبفی پفایین دسفت شفود.
پدیدۀ غنی شدن از طری تحریک رشد جلبفکهفا سفبب
تخلیۀ اکسیژن محلول آب شده و در نهایت موجب کاهش
تنفففوی زیسفففتی و تخریفففب شفففیمیایی و اکولفففو یکی
اکوسیستمهای آبی میشود .)Undercoffer, 2009
رسوبات در اکوسیستمهای آبی مفیتواننفد بفه عنفوان
منبع و یا مخزن فسفر مورد توجه قرار گیرند .تبادل فسفر
بین آب و رسوبات یک فرآیند پویا اسفت بفه گونفهای کفه
Eutrophication

1

رسوبات میتوانند فسفر خود را بفه درون آب آزاد کننفد و
یففا ایففنکففه فسفففر محلففول موجففود در آب را از طریفف
فرآینففففدهای شففففیمیایی جففففذب سففففطحی نماینففففد
 .)Correll, 1998; Jalali, 2010فرآیند تبادل فسفر بفین
آب و رسوب مفیتوانفد انتقفال فسففر ،زیسفت فراهمفی و
غلظففت آن در آب فوقففانی را تحففت تففمثیر قففرار دهففد
 Xie .)Pettersson, 1998و همکفاران  )2003دریافتنفد
که فسفر آزاد شده از رسفوبات یکفی از مهفمتفرین منفابع
فسفر موجود در آبهای سفطحی بفوده و در صفورتی کفه
ورودی خارجی فسفر به رودخانه کم شفود چرخفۀ فسففر
مبتنی بر رسوبات مهفمتفرین عامفل کاهنفدۀ کیفیفت آب
خواهد بود .پژوهشهای گوناگون بیانگر این واقعیت اسفت
که کمیت فسفر رها شده از رسوبات تحفت تفمثیر ماهیفت
شکلهای مختلف شیمیایی فسفر و همچنین ویژگیهفای
سطح جذب کننفده اسفت ;Gonsiorczyk et al., 1998
 .)Wang et al., 2009محققین مختلف نشان دادهاند کفه
اندازۀ ذرات رسوب نقش مهمی در کیفیفت شفیمیایی آب
رودخانه داشته و به طور سفنتی دو طیفف از انفدازۀ ذرات
شامل ذرات کوچکتر از  2000میکرون و ذرات کوچکتر از
 63میکرون در مطالعات مربوط به زیست فراهمی و توزیع
شفففکلهفففای شفففیمیایی عناصفففر در رسفففوبات مفففورد
توجففه قففرار مففیگیرنففد ;Turner et al., 2004
 .)Devesa-Ray et al., 2009به رغم اینکه رسوبات نقش
مهمففی در چرخففۀ فسفففر در اکوسیسففتمهففای آبففی بففازی
میکنند اما ذکر این نکته ضروری اسفت کفه غلظفت کفل
فسفر در رسوبات نمیتوانفد تخمفین دقیقفی از پتانسفیل
خطر اکولو یکی مربوط به آن را برآورد نماید .از این رو به
منظور مدیریت مطلوب اکوسیستمهای آبی الزم است کفه
نه تنها به مقدار فسفر کل رسوبات توجه شفود بلکفه نیفاز
است که غلظت شکلهای مختلفف آن نیفز مفورد ارزیفابی
کمفی قفرار گیفرد  .)Aydin et al., 2009ویژگفیهففای
مختلفی از رسوبات مانند مقدار مفادۀ آلفی ،کربنفاتهفا و
همچنین توزیع انفدازۀ ذرات مفیتوانفد در الگفوی توزیفع
شکلهای فسففر مفثثر باشفد .زیسفت فراهمفی فسففر در
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سیستمهای آبی به طور کلی در ارتبفاط بفا مقفدار فسففر
محلول است امفا کمفی کفردن مقفدار فسففر محلفول بفه
تنهفففایی نیفففز نمفففیتوانفففد زیسفففت فراهمف فی فسففففر
دراکوسیستمهای آبی را تبیین نماید .بفا توجفه بفه اینکفه
فسفر در شکلهفای مختلفف شفیمیایی بفر روی رسفوبات
انباشته شده و هر یک از این شکلها میتواننفد پتانسفیل
متفاوتی در آزادسازی فسفر به منابع آبفی داشفته باشفند،
اسففتفاده از روشهففای شففیمیایی بففه ویففژه روشهففای
عصارهگیری متوالی برای کمی کردن شکلهفای مختلفف
فسفر بسیار مفید بوده و میتواند پتانسیل زیستفراهمفی
فسفر در رسوبات رودخانفهای را بفه خفوبی تبیفین نمایفد
 .)Chang & Jackson, 1957از ایفففن رو شفففناخت
جزءبنفدی فسففر در رسفوبات بفرای پفیشبینفی زیسفت
فراهمی ،قابلیت آبشویی ،تغییر و تبدیل شکلهای مختلف
شیمیایی فسفر بفین آب سفطحی و رسفوبات و همچنفین
جلوگیری از پدیدۀ غنفی شفدن در اکوسیسفتمهفای آبفی
مفیدخواهد بود Penn .و همکاران  ،)1995در مطالعفهای
بففر روی تعیففین شففکلهففای مختلففف فسفففر در رسففوبات،
گزارش کردند که فسفر قابل عصارهگیری با کلرید پتاسیم
 )KCl-Pبه عنوان بخشفی از فسففر کفه قابلیفت انحف ل
باالیی دارد در حدود  1-25درصد از کل فسفر رسوبات را
تشکیل میدهد Aviles .و همکفاران  )2006بفا مطالعفۀ
رسففوبات رودخانففهای در اسففنانیا گففزارش کردنففد کففه
شففکلهففای غیرآلفی فسفففر فراوانفی بیشففتری نسففبت بففه
شکلهای آلی آن در رسوبات دارند Kaiserli .و همکفاران
 )2002جزءبندی فسفر در رسفوبات  2دریاچفه واقفع در
یونان را مورد بررسی قرار داده و مشاهده کردند که فسففر
قابل عصارهگیری بفا اسفیدکلریدریک  )HCl-Pبیشفترین
فراوانفی و فسفففر قابففل عصففارهگیفری بففا کلریففد آمونیففوم
 )NH4Cl-Pکمتففرین فراوانففی را در رسففوبات داشففتند.
 )2012 Wangجزءبندی فسففر در دو منطقفۀ میفانی و
پاییندسفت رودخانفۀ یفانگتزه در کشفور چینفرا را مفورد
بررسی قفرار داده و گفزارش نمفود کفه  NaOH-Pفسففر
متصل به اکسیدهای آهفن و آلومینیفوم) و  NH4Cl-Pبفه
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ترتیب بیشترین و کمترین مقفدار را در بفین شفکلهفای
مختلف فسفر دارا هسفتند Sun .و همکفاران  )2009نیفز
گزارش کردند که در رسفوبات رودخانفۀ هایهفه در چفین،
فسفر متصل به کربناتهفا  )HCl-Pبیشفترین فراوانفی و
فسففففر قابفففل عصفففارهگیفففری بفففا کلریفففد آمونیفففوم
)NH4Cl-Pکمترین فراوانفی را دارنفد )2010 Jalali .در
مطالعهای بر روی رسوبات رودخانفهای گفزارش کفرد کفه
فسفر قابل عصارهگیری با کلرید پتاسیم به عنوان جزئی از
فسفر که دارای بیشفترین قابلیفت آزاد شفدن از رسفوبات
است دارای کمترین فراوانی در بین سایر شفکلهفا فسففر
رسوبات بوده و به طور متوسط در حدود  6/7درصد از کل
فسفر رسوبات را تشکیل میدهد .پژوهشهای ذکفر شفده
به روشنی نشان میدهند که فسفر کل رسوبات به تنهایی
نمیتوانفد پتانسفیل آزاد شفدن فسففر از آنهفا را تبیفین
نموده و ارزیابی کمی شکلهفای مختلفف رسفوبات دارای
اهمیت فراوانی است .بنابراین مدیریت حوضههفای آبخیفز
از دیففدگاه کیفیففت رسففوبات بففه منظففور جلففوگیری از
آلودگیهای زیست محیطی و مبارزه با پدیدههفایی ماننفد
غنیشدن اکوسیستمهای آبفی نیازمنفد آگفاهی از توزیفع
شکلهای فسفر در رسفوبات اسفت .بفر ایفن اسفاس ایفن
پژوهش با هفدف بررسفی شفکلهفای مختلفف فسففر در
رسوبات معل و بستر رودخانۀ روضهچای واقفع در اسفتان
آذربایجان غربی صورت گرفته و طفی آن تف ش شفده تفا
شکلهای مهم شیمیایی فسفر به صورت کمی در رسوبات
بستر و معل رودخانه اندازهگیفری شفده و مفورد مقایسفه
قرار گیرد.

 .2مواد و روشها
 .2.1معرفی منطقۀ مورد مطالعه
نمونههفای رسفوب مفورد آزمفایش در ایفن تحقیف از
رودخانۀ روضهچفای واقفع در اسفتان آذربایجفان غربفی و
شهرستان ارومیه تهیه شدند .روضهچای رودخانهای اسفت
با طول تقریبی  51کیلفومتر کفه مسفاحت حوضفۀ آن در
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حففدود  45300هکتففار اسففت .ایفن رودخانففه از ارتفاعففات
مرزی ایران و ترکیه به نام قفارلیداغ سرچشفمه گرفتفه و
جزء رودخانههای فصلی است که با نزول بفاران و یفا ذوب
شدن برفها جریانهای سی بی در آن بهوجودآمفده و در
نهایت به دریاچۀ ارومیه میریزد .فعالیتهای کشفتوکفار
در بخشهای باالدست حوضفه بفه دلیفل شفیبدار بفودن
اراضی از نوی کشت دیم بوده در در بخشهای پاییندست
حوضه نیز کشت آبی انجام میشود.

 .2.2نمونهبرداری و تعیین ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی
نمونففههففای رسففوبات بسففتر رودخانففه از سففه بخففش
باالدست ،میانی و پاییندست حوضۀ آبخیز و از عم 0-5
سانتیمتری بسفتر رودخانفه )Katsaounos et al., 2007
تهیه شد .در مجموی  19نمونه رسوب بستر کفه شفامل 6
نمونه از بخفش باالدسفت 6 ،نمونفه از بخفش میفانی و 7

نمونففه از بخففش پففایین دسففت رودخانففه بففود تهیففه شففد.
همچنین در این پژوهش  6نمونه رسوب معل نیفز تهیفه
شد؛ به این ترتیب که در شرایط وقوی جریان سفی بی در
آبان ماه  1393حجمی از آب گلآلود رودخانه گرفته شده
و پس از تبخیر آب نیز نمونههای رسوب معل بفه دسفت
آمد شکل .)1
نمونففههففای رسففوب پففس ازخشففک شففدن در دمففای
آزمایشگاه ،از الک  2میلیمتری عبفور داده شفدند .توزیفع
اندازۀ ذرات رسوبات به روش هیفدرومتری pH ،و هفدایت
الکتریکففی در عصففارۀ گففل اشففبای ،کففربن آلففی بففه روش
اکسیداسیون مرطوب ،کربنفات کلسفیم معفادل بفه روش
خنثیسازی با اسید ،فسفر قابل استفاده بفه روش اولسفن،
فسفر کل به روش هضم نمونه بفا اسفید نیتریفک و اسفید
پرکلریک غلی و در نهایت فسففر آلفی از اخفت ف فسففر
کل و فسفر معدنی تعیین شد .)Rowell, 1994

شکل  .1موقعیت حوضۀ آبخیز رودخانه روضهچای در استان آذربایجان غربی و نقاط نمونهبرداری در طول رودخانه

 .2.3تعیین شکلهای فسفر در نمونههای رسوبات
جزءبندی فسفر معدنی در رسوبات با اسفتفاده از روش
 Hedleyو همکاران  )1982که توسفط Alvarez-Rogel

و همکاران  )2007اص ح شده است صورت گرففت .ایفن
روش یک روش عصارهگیری متوالی است که فسفر معدنی
را در  4شکل فسفر محلول و تبادلی قابل عصارهگیری بفا

ارزیابی شکلهای مختلف فسفر در رسوبات معل و...

کلرید پتاسیم؛  ،)KCl-Pفسفر متصل به اکسیدهای آهفن
و آلومینیوم قابل عصفارهگیفری بفا هیدروکسفید سفدیم؛
 ،)NaOH-Pفسفر متصل به کلسیم قابل عصارهگیفری بفا
اسففید کلریففدریک؛  )HCl-Pو فسفففر باقیمانففده )Res-P
جزءبندی میکند .مراحل عصارهگیری متفوالی بفه همفراه
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غلظت عصارهگیرهای مختلف و زمان تعفادل مربوطفه بفه
صورت طرحدار در شکل  2ارائه شده اسفت .انفدازهگیفری
غلظففت فسفففر در عصففارههففا بففه روش رنففس سففنجی
 )Murphy & Riley, 1962و بففا اسففتفاده از دسففتگاه
اسنکتروفتومتر انجام گرفت.

شکل  .2ترتیب طرحوار عصارهگیری متوالی فسفر به روش اصالح شدۀ Hedley

 .3نتایج
 .1.3ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی رسوبات
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نمونههای رسوب بستر
و معل در جدول  1ارائه شده است .همانگونه که در این
جدول مشاهده میشود نمونههای رسوبات بسفتر و معلف
دارای محتوای رس اندکی بوده و تفاوت قابفل تفوجهی بفا
یکدیگر ندارند .در حالی کفه نمونفههفای رسفوب بسفتر و
معل از نظر محتوای سیلت و شن تفاوت نسبتاً زیادی بفا
یکدیگر داشته و میزان سیلت در نمونههای رسوب معلف
با میانگین  44/02درصد بسیار بیشتر از میزان سفیلت در
نمونههای بستر با میانگین  15/94درصد میانگین تمامی
رسوبات بستر) است.

مقدار pHدر رسوبات بستر و معل در محدودۀ خنثفی
و یا کمی بفازی نوسفان داشفت .کفاهش  pHدر رسفوبات
بستر احتمفاالً ناشفی از ورود فاضف بهفای روسفتایی بفه
داخل رودخانه مورد مطالعه است .مقدار میانگین هفدایت
الکتریک فی در رسففوبات بسففتر 1/34 dSm-1و در رسففوبات
معل  0/59 dSm-1بود .همچنین مقدار میانگین کربنفات
کلسیم معادل در رسوبات بستر و معل به ترتیب 14/26و
 18/42درصد بهدست آمد .باالبودن درصد کربنات کلسیم
معادل درهر دو گروه از رسوبات مفیتوانفد بیفانگر آهکفی
بودن خاکهفای باالدسفت کفه طفی فرآینفد فرسفایش و
رسوب وارد رودخانه میشوند ،باشد .میانگین مادۀ آلفی در
رسوبات بستر  1/19درصد و در رسوبات معل  0/7درصد
بود .باالبودن مادۀ آلی در رسوبات بستر را شاید بتفوان بفه
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بستر و معل به ترتیب  14و  16میلفیگفرم بفر کیلفوگرم
رسوب هوا خشک بهدست آمد.

ورود فاض بهای خفانگی بفه درون رودخانفه نسفبت داد.
همچنین مقدار میانگین فسفر قابفل اسفتفاده در رسفوبات

جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی عمومی در نمونههای رسوبات رودخانه
رسوبات بستر
باالدست

ویژگی رسوبات

رس )%
سیلت )%
شن )%
pH
)EC (dSm-1

مادۀ آلی )%
کربنات کلسیم معادل )%
فسفر اولسن )mgkg-1

میانی

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

8/46
14/41
77/12
7/58
1/90
1/44
15/25
17/00

1/42
2/06
2/68
0/33
0/63
0/26
1/33
1/70

7/58
19/42
72/99
7/15
1/13
1/16
13/75
14/20

 .2.3شکلهای مختلف فسفر در رسوبات بستتر و
معلق
نتایج مربوط به اندازهگیری شکلهفای مختلفف فسففر
در رسوبات بستر و معل به تفکیک در شکل  3ارائه شفده
است .میانگین غلظت شفکلهفای مختلفف فسففر معفدنی
شففامل  HCl-P ،NaOH-P ،KCl-Pو  Res-Pدر رسففوبات
بسففتر بففه ترتیففب برابففر بففا  332/8 ،21/0 ،5/1و 242/7
میلیگرم بر گیلوگرم بهدست آمد .مقادیر شکلهای فسفر
ذکر شده برای رسوبات معل نیز به ترتیفب برابفر بفا ،1/9
 154/3 ،13/2و  303/9میلیگرم بر کیلوگرم بود.
در ایففن شففکل همچنففین نتففایج مقایسففۀ میففانگین
شکلهای مختلفف فسففر در رسفوبات معلف و بسفتر بفا
استفاده از آزمون  tنیز ارائه شده است .همانگونفه کفه در
شکل نیز مشاهده میشود میزان شکلهای مختلف فسففر
معدنی در رسوبات بستر و معل با یکفدیگر دارای تففاوت
معنیداری اسفت .بفه گونفهای کفه در مجمفوی ،میفانگین
 HCl-P،NaOH-P ،KCl-Pو  Total-Pدر رسففوبات بسففتر
نسبت به رسوبات معل بیشتر است درحالیکفه میفانگین

پاییندست
انحراف
معیار

میانگین

1/75
5/19
6/67
0/16
0/20
0/23
0/52
2/47

7/43
14/01
78/56
7/17
1/01
0/97
13/79
11/18

رسوبات معل

انحراف
معیار

میانگین

1/76
0/79
2/18
0/15
0/30
0/16
0/86
1/25

9/25
44/02
46/73
7/84
0/59
0/70
18/42
15/88

انحراف
معیار
3/48
9/63
12/80
0/43
0/14
0/19
1/28
1/54

 Res-Pدر رسوبات معل نسبت به رسفوبات بسفتر بیشفتر
است .در رابطه با میفزان فسففر آلفی نیفز نتفایج مقایسفۀ
میانگین دادهها نشان داد که هرچند مقدار فسففر آلفی در
نمونههای رسوب بستر بیش از نمونههای معل است ،امفا
تفاوت فسفر آلی در این دو گروه از رسوبات معنیدار نبود.
در شففکلهففای  4و  5نیففز درصففد فراوانففی هریففک از
شکلهای فسفر معدنی به ترتیب بفرای رسفوبات معلف و
بستر ارائه شده است .همانگونه که در این شکل مشاهده
میشود هم در رسفوبات بسفتر و هفم در رسفوبات معلف
مقدار  KCl-Pدارای کمترین فراوانی است .به طفوری کفه
جزء  KCl-Pدر رسوبات معل به طور میانگین  0/4درصد
و در رسففوبات بسففتر  0/9درصففد از کففل فسفففر معففدنی
رسوبات را بفه خفود اختصفاا دادهانفد .شفکل  HCl-Pو
 Res-Pنیز بفه ترتیفب بفا میفانگین  54/8و  40/8درصفد
داری بیشترین فراوانی در رسوبات بستر هستند .در رابطه
با رسوبات معل نیز بیشترین فراوانی مربوط به جزء Res-
 Pبا میانگین  64/9درصد است.
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شکل  .3میانگین غلظت شکلهای معدنی و آلی فسفر در رسوبات بستر ومعلق
در این شکل مقایسه های آماری بین میانگین کل رسوبات بستر و رسوبات معل صورت گرفته است)
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شکل  .4سهم نسبی هریک از شکل های فسفر در رسوبات معلق
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شکل  .5سهم نسبی هریک از شکل های فسفر در رسوبات بستر

 .4بحث و نتیجهگیری
 .4.1ویژگیهای فیزیکوشیمیایی رسوبات
نتایج مربوط به مقایسهی ویژگیهای عمومی رسفوبات
بستر و معلف نشفان داد کفه در مجمفوی رسفوبات بسفتر
نسبت به رسوبات معل دارای سیلت کمتر و شن بیشتری
هستند .به نظر میرسد که دلیل این اخفت ف در قابلیفت
انتقال این دو ذره باشد .ذرات شن به دلیل درشتتر بودن
سرعت تفهنشسفت بیشفتری داشفته و در نتیجفه قابلیفت

انتقال کمتری دارند در حالی که ذرات سفیلت نسفبت بفه
ذرات شن اندازۀ کوچکتر و سرعت تهنشست کمتری دارند
و در نتیجه قابلیت انتقال آنها توسفط روانفاب سفطحی و
جریانهای رودخانهای بیشتر اسفت .بفا ایفن حفال مقفدار
میانگین محتوای ذرات رس هم در نمونههای بستر و هفم
در نمونههای رسوب معل کم و به ترتیب برابفر بفا  7/8و
 9/3درصفففد بفففود Lair .و همکفففاران  Wang ،)2009و
همکاران  )2009و همچنین  Liو همکاران  )2013نیفز

ارزیابی شکلهای مختلف فسفر در رسوبات معل و...

فراوانی باالی ذرات سفیلت در نمونفههفای رسفوب معلف
رودخانهای را گفزارش کردنفد Lair .و همکفاران )2009
میانگین مقدار سیلت در نمونههای رسوب معل رودخانۀ
دانوب را در حفدود  50درصفد گفزارش کردنفد Wang .و
همکاران  )2009نیز مقدار سیلت در چهار نمونه رسفوب
رودخانهای را در دامنۀ  44-53درصد گفزارش کردنفد .در
مقایسۀ بین رسوبات بستر و معلف رسفوبات بسفتر دارای
مقدار مادۀ آلی بیشتری بودند .با توجفه بفه فصفلی بفودن
رودخانه و با در نظر گرفتن ایفنکفه اغلفب فاضف بهفای
خانگی بهویژه در بخشهای باالدست رودخانه مستقیماً به
بسففتر خشففک رودخانففه وارد مففیشففوند ،رسففوبات بسففتر
رودخانه در اثر مواد آلفی منشفاء گرفتفه از فاضف بهفای
خانگی ،دارای محتوای مادۀ آلی بیشتری بوده باشند.

 .4.2شکلهای معدنی فسفر
فسفر عصفارهگیفری شفده بفا کلریدپتاسفیم )KCl-P
نشان دهندۀ شکل زیستففراهم فسففر اسفت کفه بفا پیونفد
ضعیفی جذب رسوبات شده است .)Kaiserli et al., 2002
مقدار فسفر محلول و تبادلی زیست ففراهم) در رسفوبات
سطحی پفارامتر مهمفی در بفرآورد بفار درونفی و قابلیفت
رهاسازی فسفر به درون آب است  .)Rydin, 2000مقفدار
میانگین فسفر محلول و تبادلی در رسوبات بسفتر و معلف
به ترتیب  5/1و  1/9میلیگفرم بفر کیلفوگرم رسفوب هفوا
خشک بود .در رسوبات بسفتر نیفز بفا حرکفت بفه سفمت
پاییندست رودخانه مقدار  KCl-Pکاهش یافت .این جفزء
از فسفر در رسفوبات بسفتر  0/9و در رسفوبات معلف 0/4
درصد از کل فسفر معدنی را تشکیل میدهد .به طور کلی
فسفر محلول و تبفادلی  )KCl-Pبفا قفدرت کمفی جفذب
رسوبات شده است و همواره در حال تبادل با آب منففذی
و همچنین سفایر شفکلهفای فسففر اسفت کفه ایفن امفر
میتواند دلیلی بر کفم بفودن مقفدار آن نسفبت بفه سفایر
شکلهای فسفر در هر دو گفروه از رسفوبات باشفد .نتفایج
نشان داد که این شکل از فسفر در هر دو گروه از رسوبات
کمترین فراوانی را در بفین سفایر شفکلهفا دارد .در ایفن
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زمینه نتایج مشابهی توسط پژوهشگران دیگر نیز گفزارش
;Wang, 2012; Jalali, 2010
شففففده اسففففت
 Penn .)Kaiserli et al., 2002; Penn et al., 1995و
همکففاران  )1995فراوانففی جففزء KCl-Pرا در رسففوبات
آهکی در محفدودۀ  1-25درصفد گفزارش کردنفدJalali .
 )2010نیففز فراوانففی  KCl-Pرا در رسففوبات رودخانففۀ
آبشینه به طور متوسط  6/7درصفد گفزارش کفرده اسفت.
مقدار کم این جزء در رسوبات معلف مفیتوانفد ناشفی از
شدت و ت طم جریان در یک رخداد بارنفدگی باشفد چفرا
که در حفین جریفان مفت طم سفی بی ،بخشفی از فسففر
تبففادلی از سففطح ذرات بففه درون آب رهففا مففیشففود
 .)Andrieux-Loyer & Aminot, 2001در ایفن زمینفه
نتایج  Liuو همکاران  )2013نیز نشان میدهد که مقدار
فسفففر محلففول و تبففادلی در رسففوبات معل ف مربففوط بففه
شاخههفای فرعفی رودخانفه کفه در معفرا جریفانهفای
سی بی هستند در مقایسه با رسوبات بسفتر کمتفر اسفت.
 pHرسوبات نیز در زیستفراهمی فسفر و در نتیجه میزان
 KCl-Pمثثر است بهطوریکه در شفرایط قلیفایی ،شفدت
جذب فسفر توسط ذرات رسوب افزایش یافته و در نتیجفه
مقدار جفزء قابفل دسفترس یفا زیسفتففراهم آن کفاهش
مییابد  .)White, 1981از سوی دیگفر مقفدار مفادۀ آلفی
بیشتر در رسوبات بستر میتواند در افزایش فسففر زیسفت
فراهم ایفن رسفوبات مفثثر باشفد .در ایفن زمینفه  Huoو
همکاران  )2011به وجود رابطۀ مثبفت و معنفیدار بفین
محتوای مادۀ آلی و فسفر قابل استفاده اشفاره نمفودهانفد.
همچنین کاهش جزء تبادلی در رسوبات معل را میتفوان
به سرعت باالی جذب و رهاسازی فسفر بین آب و رسفوب
در شففرایط ت طففم جریففان نیففز نسففبت دادHoffman .
 )2008بففه افففزایش سففرعت فرآینففد جففذب و رهاسففازی
فسفففر ،ب فین رسففوبات و آب رودخانففه در شففرایط ت طففم
جریان در مقایسه با جریان آرام پایهای اشاره نموده است.
فسفففر عصففارهگیففری شففده بففا هیدروکسففید سففدیم
 ،)NaOH-Pشففامل فسفففر پیوندشففده بففا اکسففیدها و
هیدروکسیدهای بیشفکل و کریسفتالی آهفن و آلفومینیم
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است  .)Sun et al., 2009فسففر موجفود در ایفن بخفش
ممکن است تحت شرایط احیایی ناپایفدار باشفد ،بنفابراین
بسته به شرایط محیطی ،جابجایی فسففر بفه داخفل و یفا
خففارا از ایففن شففکل مففیتوانففد قابففل توجففه باشففد
 .)Wang et al., 2009میانگین غلظت فسفر پیوند شفده
به اکسیدهای آهن و آلومینیم در رسفوبات بسفتر و معلف
به ترتیب  21/0و  13/2میلیگرم بر کیلوگرم رسفوب هفوا
خشک بود .این جزء از فسفر در رسفوبات بسفتر  3/5و در
رسوبات معل  2/8درصد از فسفر معدنی کفل را تشفکیل
میدهد .در رسوبات بستر نیز با حرکت بفه سفمت پفایین
دست رودخانه مقدار  NaOH-Pکاسته میشود .در شرایط
سی بی ،به دلیل کمبود اکسیژن و در نتیجه احیفاء آهفن
سففه فرفیت فی و تحففرک کمففنلکس هففای رس -هففومیکی
حاوی فسفر ،فسففر بفه درون آب رهفا شفده و در نتیجفه
مقدار فسفر متصل به اکسفیدهای آهفن کفاهش مفییابفد
 .)Ryden et al., 1977ایفن شفرایط در مقایسفۀ مقفدار
 NaOH-Pرسوبات بستر و معل به روشنی قابل مشفاهده
است .به نظر میرسد که تشدید شرایط احیایی با حرکفت
به سمت پایین دست آبراهفه نیفز بفه همفان نحفو سفبب
کاهش میزان  NaOH-Pدر رسوبات پایین دست رودخانفه
شده باشد .در مجموی این جزء از فسفر با نوسفان شفرایط
اکسید و احیایی ناپایدار گشفته و در نتیجفه مقفدار آن در
رسففوبات تحففت تففمثیر شففرایط اکسففید و احیففایی اسففت
 )Moore & Reddy, 1994بنابراین افزایش این شفکل از
فسفر در رسوبات بستر را نیز مفیتفوان بفه دلیفل شفرایط
اکسفیدی فصففل خشففک) در بسففتر رودخانففه نسففبت داد
 .)Spears et al., 2006در کل در هر دو گروه از رسوبات
غلظت فسفر متصل به آهن و آلومینیم اندک بوده و کمتر
از  4درصد کل غلظت فسفر معدنی را به خفود اختصفاا
میدهد .به نظر میرسد که در شرایط قلیایی ضعیف نظیر
آنچه در این رسوبات مشاهده میشود ،کانیهفای آهفندار
به خاطر دورههای اکسید و احیایی که بر رسفوبات حفاکم
بوده است ،فسفر موجود در ساختار خود را بفه داخفل آب
رودخانه آزاد کفرده انفد .شفاید ایفن موضفوی تفا حفدودی

بتواندکم بفودن غلظفت  NaOH-Pرا در رسفوبات توجیفه
کند .در برخی از تحقیقات انجفام شفده بفر روی رسفوبات
کف رودخانهها و دریاچفههفا نیفز نتفایج نسفبتاً مشفابهی
گزارش شده است  .)Tournoud et al., 2005با این حال
بایستی این نکته مورد تمکید قرار گیرد که این جزء فسفر
پس از جفزء محلفول و قابفل تبفادلی بیشفترین پتانسفیل
رهاسازی در محیط را دارا بفوده و مفیتوانفد نقفش قابفل
توجهی در تشدید پدیدۀ شکوفایی جلبکفی داشفته باشفد
 )Shan et al., 2016و بر مبنای این واقعیت میتوان بفه
پتانسیل آزاد شدن این جزء از فسفر بفه ویفژه از رسفوبات
بستر رودخانۀ روضهچای اشاره نمود.
فسفر عصارهگیری شده با اسفید کلریفدریک )HCl-P
نشان دهندۀ شکلهایی از فسففر اسفت کفه بفه  pHهفای
پایین حساس هستند .این جزء عمدتاً شامل فسفر موجود
در آپاتایت ،فسفر متصل به کربناتها و فسففر آلفی قابفل
هیدرولیز است  .)Kaiserli et al., 2009به طور کلی این
جزء از فسفر نقش کمتری در وقوی پدیدۀ غنی شدن دارد
و در مقایسه با سایر جزءهفای فسففر در رسفوبات آهکفی
فراوانی بیشتری دارد  .)Wright, 2009این شکل از فسفر
در مقایسه با  NaOH-Pو  KCl-Pدارای پایداری بیشفتری
بوده و به ایجاد ذخیرۀ دائمی در رسوبات کمفک مفیکنفد
 .)Jalali, 2010میانگین غلظت  HCl-Pدر رسوبات بستر
و معل به ترتیب برابر با  332/8و  154/2میلفیگفرم بفر
کیلوگرم رسوب هفوا خشفک بفود .ایفن جفزء از فسففر در
رسوبات بستر  54/8و در رسفوبات معلف  31/9درصفد از
فسفر معدنی کل را تشکیل میدهد و با حرکت به سفمت
پایین دست رودخانه از غلظفت  HCl-Pکاسفته مفیشفود.
یکی از دالیل باال بفودن جفزء  HCl-Pدر رسفوبات بسفتر
میتواند تشکیل کلسیت و رسوب همزمان فسفر و تشکیل
کانی هیدروکسی آپاتیت در رسوبات بستر باشدHartley .
و همکففاران  )1997فرآینففد تشففکیل کلس فیت و رسففوب
همزمان فسفر و تشکیل کانی هیدروکسی آپاتیت را عامل
اصلی کنترل فسفر در شدت جریفانهفای پفایین گفزارش
کردند .از طرف دیگر اضافه شدن فسفر به رسوبات توسفط
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منففابع مختلففف ماننففد فاض ف بهففای خففانگی در امتففداد
رودخانه میتواند از دیگفر دالیفل بفاال بفودن مقفدار جفزء
 HCl-Pدر رسوبات بستر باشد .پژوهشها نشان مفیدهفد
که فسفر اضفافه شفده توسفط منفابع مختلفف در امتفداد
رودخانه عمفدتاً در جفزء  HCl-Pرسفوبات آهکفی ذخیفره
میشود به طوری که مقدار باالی جزء  HCl-Pدر رسوبات
آهکی را میتوان به اضافه شفدن فسففر و کلسفیم توسفط
منابع کانونی و غیرکفانونی در امتفداد رودخانفه نسفب داد
 .)Jalali, 2010پژوهشگران دیگری نظیر  Jinو همکفاران
 )2006و همچنین  Kaiserliو همکاران  )2002نیز بفه
نتایج مشابهی دست یافتهاند .غالفب بفودن مقفدار HCl-P
در مقایسه با سایر شکلهای فسفر در رسوبات رودخانهای
توسط  Jinو همکاران  )2013نیز گزارش شده اسفت .در
این زمینه به نظر میرسد ماهیت آهکفی رسفوبات سفبب
میشود تا جذب و نگداشت فسففر توسفط ایفن جفزء نیفز
افففزایش یافتففه و در نتیجففه بففر مقففدار فسفففر متصففل بففه
کربناتها نیز افزوده شود .در این زمینه  Shanو همکاران
 )2016به نتایج مشابهی دست یافته و گزارش کردند که
مقدار  HCl-Pبفا سفهم نسفبی  34/75تفا  93/69درصفد،
فراوانترین جزء فسفر در رسوبات رودخانههای منتهی بفه
دریای بوهای 1است.
فسفر باقیمانده شامل فسفر متصفل بفه لیگنفینهفای
پایفف فدار و کمففففنلکسهففففای آلفف فی-فلففففزی اسففففت
 .)Ivanoff et al., 1998میانگین غلظت فسففر باقیمانفده
در رسففوبات بسففتر و معل ف بففه ترتی فب  242/7و 303/9
میلیگرم بر کیلوگرم رسوب هوا خشک بفود .ایفن جفزء از
فسفر در رسوبات بسفتر  40/8و در رسفوبات معلف 64/9
درصد از فسفر کل معدنی را تشکیل میدهد .این شکل از
فسفر در رسوبات معل بیشترین فراوانی را نسبت به سایر
شکلهای فسفر داشفت و در رسفوبات بسفتر هفم از نظفر
فراوانی رتبه دوم را دارا بود .به طور کلی فسففر باقیمانفده
به عنوان جزء شیمیایی پایدار و غیر فعفال فسففر در نظفر
گرفته میشود  .)Turner et al., 2004از ایفن رو غلظفت
Bohai sea

1

باالی فسفر باقیمانده در هر دو گروه از رسوبات را تاحدی
میتوان به پایفداری بفاالی ایفن جفزء از فسففر و شفرکت
نکردن آن در تبادالت نسبت داد .افزایش جفزء باقیمانفده
در رسوبات معل نسبت به بسفتر را مفیتفوان بفه توزیفع
اندازه ذرات رسفوب و شفدت جریفان روانفاب نسفبت داد.
 Leinweberو همکفاران  )2002گففزارش کردنفد کففه بففا
افزایش مقدار شفن در رسفوبات ،مقفدار فسففر باقیمانفده
کاهش مییابد کفه ایفن امفر مفیتوانفد از دالیفل کفاهش
فراوانی  Res-Pدر رسوبات بستر نسبت به رسفوبات معلف
باشففد .از سففوی دیگففر مقففدار بففاالی فسفففر باقیمانففده در
رسوبات معل احتماالً ناشفی از رسفوب کلسفیم فسففات،
آپاتیت یفا واریسفایت و کمفنلکسهفای تبفادلی فسففر در
بخش سیلت است ) Li .)Dhillon et al. 2007و همکاران
 )2015نیز تغییرات شکلهای فسفر در امتفداد رودخانفه
را مففوردبررسففی قففرار داده و گففزارش کردنففد کففه در
سرشاخههای فرعی حاوی رسوبات معل جفزء باقیمانفده
) (Res-Pبیشففترین فراوانففی را دارد .در مجمففوی بففرای
رسففوبات مففورد مطالعففه ترتیففب فروانففی شففکلهففای
فسففففر در رسفففوبات بسفففتر روخانفففه بفففه صفففورت
 KCl-P < NaOH-P < Res-P < HCl-Pبود .در رسفوبات
معل نیز ترتیفب فراوانفی شفکلهفای مختلفف فسففر بفه
صورت  KCl-P < NaOH-P < HCl-P < Res-Pبود.

 .4.3دستهبندی رسوبات
به منظور درک بهتر ویژگیهای فیزیکفی و شفیمیایی
رسوبات و همچنین چگونگی تمثیرگذاری این ویژگیها بفر
توزیع شکلهای فسفر از روش خوشهبندی سلسله مراتبی
استفاده شد .به منظور تمیید نتایج حاصل از خوشهبندی و
شناخت بهتر روابط موجفود بفین ویژگفیهفای فیزیکفی-
شیمیایی رسوبات و شکلهای معدنی و آلی فسفر ،تجزیفه
به مولفههای اصلی  )PCAنیز روی دادههفای مربفوط بفه
ویژگیهای رسوبات انجام شد و نمودار پفراکنش رسفوبات
نسبت به مثلفههای اول و دوم که معیاری از دسفتهبنفدی
رسوبات بستر و معل را نیز ارائه میدهد ،ترسفیم گردیفد.
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نتایج مربوط به خوشهبندی رسوبات در شفکل  6و نتفایج
مربوط به تجزیه به مولفههای اصفلی در جفدول  2نشفان
داده شده است .با توجه به نتفایج جفدول  ،2مولففۀ اول و
دوم قادر بفه تبیفین  70درصفد از تغییفرات در دادههفای
مشاهدهای بودند .درصد سیلت و جفزء  )HCl-Pدر ،PC1
فسفر اولسن و فسفر باقیمانفده  )Res-Pدر  ،PC2درصفد
رس و فسفففر آلفی در  PC3و شففن خیلفی ریفز در  PC4در

مقایسه با پارامترهای دیگفه دارای بفاالترین وزن بفوده و در
دستهبندی رسوبات تمثیر بیشتری داشتند .که این نتایج بفه
نوعی بیانگر این واقعیت است که توزیع اندازۀ ذرات رسفوب
نقش مهمی در تعیفین رفتفار شفیمیایی آنهفا داشفته و از
عوامل اصلی در تفکیک گروههفای مختلفف رسفوبات اسفت
.)Katsaounos et al., 2007; Dhillon et al., 2007

جدول  .2مشخصات مؤلفههای ایجاد شده در روش  PCAاول برای رسوبات بستر و معلق
شماره مثلفه

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

PC1

7/5

44/0

44/0

PC2

4/4

26/0

70/0

PC3

1/6

9/0

79/0

PC4

1/0

6/4

85/4

همانگونه که در شکل  6مشاهده مفیشفود رسفوبات
بستر و معل  ،از لحاظ خصوصفیات فیزیکفی ،شفیمیایی و
شکلهای معدنی و آلی فسفر ،متفاوت میباشند لذا در دو
گروه مجزا قرار گرفتهاند .همچنین در رسوبات بستر هفم،
رسففوبات واقففع در منطق فۀ می فانی و پففاییندسففت مس فیر
رودخانففه از لحففاظ خصوصففیات فیزیکففی-شففیمیایی و
شکلهای معدنی و آلی فسففر تقریبفاً مشفابه هسفتند در
حالی که رسوبات بستر در بخش باالدست رودخانفه رفتفار
تقریباً متفاوتی را از خود نشان میدهند .به نظر مفیرسفد
که مفادۀ آلفی و فسففر اولسفن بیشفتر در رسفوبات بسفتر
باالدست در مقایسفه بفا بخفش میفانی و پفاییندسفت ،از
عوامل اصلی این تفکیک باشد .در این زمینه بفه احتمفال
زیاد نقش ورود فاضف بهفای خفانگی بفه بسفتر خشفک
رسوبات به ویژه در قسمتهای باالدست حوضه مفیتوانفد
از عوامل اصلی این اخت ف باشد.
در مجموی یافتههای این پژوهش نشان مفیدهفد کفه
رسففوبات بسففتر و معلفف دارای ویژگففیهففای فیزیکففی و
شیمیایی متفاوتی بفوده و رسفوبات بسفتر در مقایسفه بفا
رسوبات معل شن بیشتر و سیلت کمتری دارند .از سفوی

دیگر رسوبات بستر دارای مادۀ آلفی بیشفتری نسفبت بفه
رسوبات معل هستند که این امر میتوانفد در اثفر اففزوده
شدن فاض بهای خانگی به بستر رودخانه در طول فصفل
خشک باشد .این تفاوتها سبب شفده تفا میفزان و نحفوۀ
توزیع شکلهای فسفر نیفز در ایفن دو دسفته از رسفوبات
متفاوت باشد .رسوبات بستر رودخانفه بفه ویفژه در بخفش
باالدست آن دارای مقفادیر بیشفتری از دو جفزء  KCl-Pو
 NaOH-Pهستند .این دو جزء فسفر در مقایسه بفا سفایر
شکلهای آن پتانسیل بیشتری برای آزاد شدن در محفیط
داشته و ممکن است سبب افزایش خطر پدیدۀ شفکوفایی
جلبکی در این ناحیه شوند .با توجه به اینکه این بخفش از
رودخانه در مقایسه با بخشهای دیگر مقفادیر بیشفتری از
فاض بهای خانگی را دریافت میکند به نظر میرسد کفه
در این بخش کنترل فاض بهای خفانگی و جلفوگیری از
ورود آنها بفه بسفتر رودخانفه نقفش مفثثری در کفاهش
پتانسیل آلودگی فسفر در منطقه خواهد داشفت .بفه طفور
کلی در رودخانههای فصلی مناط خشک و نیمفهخشفک
که بخشفی از سفال را بفدون آب هسفتند ،اضفافه نمفودن
فاض بها و سایر آالیندهها به بستر رودخانه مفیتوانفد بفا
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انتقالی بستر و معل  ،احتمال بروز خطرات زیستمحیطی
ناشی از آزاد شدن فسفر از رسوبات وجود دارد.

افزایش مادۀ آلی و همچنین زیستفراهمفی فسففر سفبب
تشدید پدیدۀ غنیشدگی در مواقع پرآبی گردد .در بخفش
پاییندست رودخانه نیز با تجمع حجم زیفادی از رسفوبات

49.14

Similarity

66.09

83.05

100.00
e
e
e
e
e
e
Up dd l d dl d d l dd l d dl own o wn own o wn o wn own o wn dd l nd ed n ded nd ed nd ed n ded nd ed
i
i
i
i
i
D D
D D D
D D M i sp e spe sp e spe sp e sp e
M M M M M
S u Su Su Su S u Su

Suspended Sediments

Up

Up

Up

Up

Up

Bed Sediments
4

Location
Down
Middle
Suspended
Up

3
2

0
-1

Second Component

1

-2
-3
-4
5.0

-2.5

0.0

2.5

-5.0

First Component

شکل  .6دستهبندی رسوبات بستر و معلق برمبنای روش خوشهبندی سلسله مراتبی و
نمودار پراکنش رسوبات نسبت به مؤلفههای اصلی اول و دوم

در مجمففوی انتقففال فسفففر از طریف اراضففی شففیبدار
باالدسففت حوضففه و همچنففین افففزوده شففدن آن در اثففر
فعالیتهفای انسفانی دو منشفاء اصفلی فسففر موجفود در
رسوبات این رودخانه هستند که بر ایفن اسفاس مفیتفوان
بیان کرد که انجام عملیات صحیح مدیریت حوضۀ آبخیفز

برای کاهش مقدار رسوب ورودی به رودخانفه و همچنفین
افففزایش ابزارهففای نظففارت زیسففتمحیطففی بففه منظففور
جلوگیری از ورود فاضف بهفای خفانگی بفه رودخانفه بفه
عنففوان دو اقففدام ضففروری در جهففت کففاهش خطففرات
زیستمحیطی فسفر در این رودخانه محسوب میشوند.
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