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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 
 بررسي كيفيت آب و راهكارهاي كاهش شوري رودخانه حبله رود

 
  سعيد قره چلو

 
  عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان

  
Investigation of Water Quality and Reduce Salinity way out Hablerood 

River  
 

Saeed Gharachelo  
 

Scientific Board University of Semnan   
  

  چكيده
جهت مطالعـه   .  حبله رود در طي مسير خود بعد از بند انحرافي سيمين دشت دچار تغيير شديد كيفيت آب مي شود                   رودخانه رودخانه 

اين تغيير كيفيت عالوه بر بازديد هاي صحرايي ونمونه برداري از فن آوري سيستم هاي اطالعـات جغرافيـايي و سـنجش از دور نيـز            
سـپس جهـت    . منطقه كمك  مناسبي براي شناخت عوامل موثر بر تغيير كيفيت  داشـتند             استفاده از  تصوير ماهواره اي       . استفاده گرديد 

كيفيت آب در مسير رودخانه از بند انحرافي بنكـوه تـا بنـد انحرافـي سـيمين دشـت اقـدام بـه برداشـت نمونـه آب            بررسي وضعيت
در نهايت در محيط سيستم اطالعـات  . ا گرديددرمحلهاي نمونه گيري تعيين شده از رودخانه اصلي در فواصل مختلف وآناليز نمونه ه      

 نقشه هاي  رقومي تهيه شده اقدام به بررسي عوامل شوري آب سرشاخه ها و رودخانه اصلي وراهكارهاي كاهش 1جغرافيايي با تقاطع
وري آب  نقشه هاي توليد شده به كمك فن سنجش ازدور  و مشاهدات صحرايي نشان داد كه مهمترين نقش درشـ                   . اين شوري گرديد  

رودخانه حبله رود ابتدا مربوط به دياپيرهاي نمكي موجود  در منطقه بر اثر عبور آبراهه ها از آنها و چشمه هاي شور منـشأ گرفتـه از                            
بنابراين با توجه به بررسي هاي انجام شده، راهكارهايي جهت كنترل شوري مانند تزريق آبهاي شـور بـه چاههـاي عميـق،                       .         آنها است 

د كردن چشمه ها با سيمان،انتقال آب به حوضچه هاي ساخته شده وتبخير واستحصال امالح آنها، جداسازي و انتقال آب شـور                      مسدو
  .    به مناطق ديگر پيشنهاد مي گردد تا از پيوستن آبراهه هاي شور به رودخانه اصلي جلوگيري شود

 
  GIS، 3RS  2ب،كيفيت آب، رودخانه حبله رود، كاهش شوري آ :كليديواژه هاي 

  
  

                                                 
1- Cross  
2- Geographic Information System (GIS) 
3 - Remote Sensing 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  

   مقدمه
اين رودها غالباَ در منشاء شورنيستند بلكه در مسير خود تحت تـاَثير             . ، شور هستند   رودهاي بسياري در ايران به ويژه رودهاي فصلي        

از يكـي   . عوامل زمين شناسي، آب و هوايي وعوامل هيدرولوژيكي كيفيت خود را از دست داده وبعـضاَ غيرقابـل اسـتفاده مـي شـوند                       

اين رودخانـه عمـود بـر    . رودخانه هاي پر آب دامنه هاي جنوبي البرز ، حبله رود مي باشد كه منطقه مورد مطالعه را زهكش مي نمايد              

  . محور كوهستان جاري است و مخروط افكنه بزرگي به نام دشت گرمسار را به وجود آورده است

 

 

 

 

 

 

 
 

موقعيت منطقه مورد مطالعه: 1شكل شماره  
 

 ميلي متـر در سـال و بـه علـت تبخيـر كـم و                 500 هاي اين رودخانه در مناطقي واقع اند كه ميزان ريزش جوي آنها بيش از                سرشاخه

به طور مثال سرشاخه نمرود، يكي از سرشاخه هاي شـيرين           . يكنواختي درجه حرارت و سازندهاي مناسب داراي كيفيت مناسب است         

شمال منطقـه   (ليكن اين رودخانه در طي مسير خود بعد از بند اغرافي سيمين دشت              و.   ميكرو موهس است    EC 523حبله رود داراي    

            دچار تغيير شديد كيفيـت آب مـي شـود، بـه طوريكـه آب رودخانـه بعـد از عبـوراز ايـن منطقـه قابـل شـرب نيـست                                ) مورد مطالعه 

  .)1385شاه حسيني(

در حـوزه   ) 1377( انجام پذيرفته است از جمله آن  مـي تـوان بـه طهماسـبي                 تا كنون مطالعاتي بر روي ارتباط كيفيت آب رودخانه ها         

كيفيت آب رودخانه جـاجرود در ورامـين و     ) 1382(، كيفيت آب رودخانه قمرود، زهتابيان وهمكاران        )1381(رودخانه شور، فيض نيا     

  . ديگر مطالعاتي از اين قبيل را اشاره نمود

بنـابراين مطالعـه    . اني وعكس آن درتخريب اراضي پايين دست خود  مي توانند داشـته باشـند              رودخانه ها نقش مهمي در آبياري وآباد      

بـا شـناخت    . وبررسي كيفيت رودخانه ها وعوامل موثر بر اين كيفيت وراهكارهاي كاهش شوري نقش مهمي در عمران وآبـاداني دارد                  
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

اين تحقيق با  هدف مطالعه وبررسي كيفيـت آب          . ا تالش نمود  اين عوا مل مي توان در راستاي كاهش اثر اين عوامل يا كند نمودن آنه              

  .رودخانه حبله رود وعوامل موثر در آن  وراهكارهاي كاهش شوري آب در منطقه گرمسار انجام پذيرفته است

 مواد و روشها 
ه شكل گالبي بوده به سه حوزه آبخيز حبله رود ب.  كيلومتر مربع است3029مساحت حوزه آبخيز اين رودخانه : منطقه مورد مطالعه

 ميليون متر مكعب 270 تا 250دبي متوسط ساليانه حبله رود . تقسيم  مي گردد) منطقه مورد مطالعه(بخش فوقاني، مياني و تحتاني

حوزه مورد . است و ارديبهشت به عنوان پر آب ترين ماه سال و ماههاي مرداد ،شهريور و مهر كم آب ترين ماههاي سال مي باشد

مقدار ساالنه بارندگي در شمال حوزه .  زير حوزه مستقل است5 درصدبوده و داراي 30عه كوهستاني ، داراي شيب متوسط وزني مطال

 ميلي mm 141 ميلي متر و در بخش انتهاي خروجي حوزه در بن كوه به حدود  mm 298مورد مطالعه در سيمين دشت حدود 

ر موقعيت جغرافيايي در دامنه جنوبي رشته كوههاي البرز قرار دارد و از لحاظ حوزه آبخيز حبله رود از نظ.متركاهش مي يابد

به طوري كه طبق نظريه برخي از زمين شناسان از .خصوصيات زمين شناسي و زمين ساختي داراي خصوصيات مختلف مي باشد

  .  و مياني و جنوبي تقسيم   مي شودحوزه آبريز حبله رود به سه بخش شمالي) 1376(   فيض نيا )1981( جمله بربريان و كينگ 

  .  براي مطالعه و انجام تحقيق حاضر ازداده هاي  زيراستفاده به عمل آمده است

  .28/10/2002  به تاريخ 35 و رديف 164، مربوط به مسير +ETM داده هاي ماهواره اي چند طيفي سنجنده -1

 سـازمان زمـين شناسـي       1:250000و1:100000 و زمـين شناسـي     1:25000و سـازمان جغرافيـايي    1:50000 نقشه هـاي توپـوگرافي       -2

  .1:50000وعكسهاي هوايي 

  .  داده هاي كاربري اراضي، هواشناسي، هيدرولوژي و ديگر داده هاي موجود-3

 .... و3,2 5، آرك ويو  3,2 4 ونرم افزارهاي ايلويس GPS استفاده از-4

 
 

 
 
       
 
 
 

 
 

جام تحقيقطرح واره مراحل ان: 2شكل شماره   

                                                 
4-ILWIS  
5-ArcView 

 انتخاب منطقه مطالعاتي

تهيه داده هاي ماهواره اي ، نقشه 
 ها و ديگر داده هاي موجود

جمع آوري داده هاي 
  GISزميني با كمك 

    آناليز نمونه هاي  آبنمونه برداري صحرايي 

تهيه نقشه سنگ شناسي، 
 شوري، رقومي آبراهه،

  
تجزيه و تحليل چشمي 

 داده هاي سنجش از دور

آماده سازي ، داده هاي 
اي ماهواره  

تجزيه وتحليل ونتيجه 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 
 

  روش تحقيق
ابتدا رودخانه وآبراهـه هـاي شـور بـر روي نقـشه توپـوگرافي و       . نشان داده شده است) 2( تحقيق در شكل شماره   مراحل انجام اين

سـپس جهـت    ). 3شـكل (محلهاي  نمونه گيـري مـشخص شـدند           تصوير ماهواره اي منطقه با كمك بازديدهاي صحرايي  شناسايي و          

تـا بنـد انحرافـي سـيمين دشـت      ) محـل خروجـي حـوزه آبخيـز    ( آب در مسير رودخانه از بند انحرافي بنكوه بررسي وضعيت كيفيت  

و نقشه راهها از محل تالقي آبراهه هـاي         ) GPS6(اقدام به برداشت نمونه آب با استفاده سيستم موقعيت ياب جهاني          ) باالدست حوزه (

  ).5 و3شكل(سنگي كه توسط رودخانه برش خورده اند گرديدشور و رودخانه اصلي در فواصل مختلف نسبت به واحدهاي 

  نقشه   7 با تقاطع  ILWISدر نهايت در نرم افزار      ).1جدول شماره ( نمونه برداشت شده در آزمايشگاه مورد آناليز قرار گرفت           11سپس  

ي كردن مـسير رودخانـه و   اقدام به رقومGPS رقومي خطوط توپوگرافي با تصوير ماهواره اي منطقه و طول و عرض ثبت شده توسط

  ).3شكل(محل تقاطع آبراهه هاي شور و محل هاي نمونه برداري در منطقه مورد مطالعه گرديد

 

 

 

 

 
 
 

 

  

  

  منطقه مورد مطالعهFCC8 (741)نقشه وضعيت رودخانه و شاخه هاي شور آن بروي تصوير: 3شكل شماره 

 

با كمك تفسير چشمي ) 3شكل(با اليه محل نمونه ها) 5شكل(ده در نهايت با روي هم انداختن اليه واحدهاي سنگي تهيه ش

تصاويرماهواره اي  وبازديدهاي ميداني، عوامل موثر در شوري آب نسبت به فاصله وباآبراهه هاي شور فرعي مورد تجزيه تحليل قرار 

  . ائه گرديدگرفت ودر نهايت با توجه به موقعيت توپوگرافي وشرايط موجود پيشنهاداتي جهت كاهش شوري ار

  
                                                 
6 -Global Positioning System 
7- Cross 
8-False Color Composite 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  نتايج 
جهت بررسي وضعيت شوري آب ابتدا  با كمك تصاويرماهواره اي منطقه و سيستم اطالعات جغرافيايي اقدام به شناسايي رود خانه و 

آبراهه هاي شوري كه در منطقه مورد مطالعه به حبله رود  . آبراهه هاي شوري كه به آن مي رسد ومنشاء هريك از اين آبراهه ها گرديد

شور (تلخ آب، كبوتردره شرقي وغربي، غالم آب، رشيد سلطان، خرس دره، عروس پران، پل ارزاقي، ساري دره: مي ريزند  عبارتند از

  ). دره

   آبراهه تلخ آب -1

    اين آبراهه از دامنه جنوبي كوه خاك سفيد و كوههاي يوردشريف و مقصود آب سرچشمه گرفته و به سمت شمال غرب جريان 

و پايين تر از محل تالقي دليچايي با حبله رود و در جنوب ايستگاه سيمين دشت و در مجاورت سد انحرافي وارد رودخانه  دمي ياب

 اين ECاصلي مي شود،آب اين آبراهه بسيار تلخ و شور مي باشد،زيرا تمامي مسير اين شاخه از روي رسوبات نمكي عبور مي كند،

  . سانتيمتر برآورد شده است ميلي موهس بر 6/24آبراهه در حدود 

  )كفتاردره(آبراهه كبوتر دره -2

، كه شاخه شرقي از دامنه غربي كوه عمارت و جنوب كوه قله قرمز و كوه دره  شاخه شرقي و غربي تشكيل شده استاين آبراهه از دو

ستان به صورت زه آب نمايان آب اين شاخه در تابستان خشك و در زم.نادر سرچشمه مي گيرد و به سمت حبله رود جاري مي شود

علت شوري زياد آن عبور آب از گنبدهاي نمكي و سازندهاي تبخيري  .مي شود و بسيار شورتر از شاخه غربي كبوتر دره مي باشد 

اين آبراهه در زمان نمونه برداري خشك .مي شود مي باشد،اين شاخه در جنوب ايستگاه راه آهن كبوتر دره از شرق وارد حبله رود

  . ده و نمونه آب از آن جهت آناليز برداشت نگرديدبو

شاخه غربي كبوتر دره از كوههاي قرمز جگري،الله زار و كوه سفيد سرچشمه گرفته و پس از عبور از گنبدهاي نمكي و سازندهاي 

نمونه آب اين . شودتبخيري مربوط به دوره پليو ستوسن و ميوسن در شمال ايستگاه كبوتر دره و از سمت غرب وارد حبله رود مي 

 .  ميلي موهس بر سانتيمتر شوري دارد26آبراهه در حدود 

   آبراهه غالم آب -3

اين آبراهه بسيار شور بوده و از كوههاي يك درخت ، زرجين و ارتفاعات امامزاده ابراهيم سرچشمه گرفته و به سمت غرب جريان 

      ارت، دره نادر،كل كوه و قوچ كوه سرچشمه مي گيرند به آن اضافهمي يابد كه در مسير آبهاي شوري كه از كوههاي ميله سر،عم

مي شود و در ادامه آبراهه غالم آب از سمت شرق وارد حبله رود مي شود، شوري آب اين آبراهه بسيار باال مي باشدو با توجه به باال 

كلسيم آبراهه  متوسط ميزان. آب حبله رود كافي باشدشايد به تنهايي براي شور نمودن)  ليتر در ثانيه 50حدود (بودن ميزان آب آن 

 ميلي گرم در ليتر 505 در ليتر و ميزان  منيزيم آن مانند كلسيم بسيار باال  بوده كه مقدار متوسط آن  ميلي گرم  1200  غالم آب

 19000ب دريا به طور متوسط كلرور آ(گرم در ليتر ميرسد 19560ميزان كلرور ها در اين شاخه بسيار زياد است و متوسط به .است
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

نمونه آب ) EC9(هدايت الكتريكي).1385شاه حسيني، (ميزان سولفات ها و سديم ها بسيار باال مي باشد   )ميلي گرم در ليتر است 

  .  ميلي موهس برسانتيمتر برآورد شده است1/65برداشت شده از اين آبراهه در حدود 

  آبراهه رشيد سلطان -4

 چشمه هايي به همين نام كه از گنبدهاي نمكي واقع در نزديكي نيم ايستگاه عروس پران سرچشمه مي گيرند اين آبراهه شور از

تشكيل شده است اين آبراهه در مسير خود از سازندهاي تبخيري  وتخريبي دوران سوم عبور كرده و پس از طي مسافتي در دره اصلي 

ز زير پل راه آهن وارد حبله رود مي شود،آب اين آبراهه با توجه به عبور از حبله رود به موازات رودخانه اصلي و پس از عبور ا

  . ليتر در ثانيه  مي باشد20 ميلي موهس برسانتيمتر شوري و آبدهي آن در حدود 6/78گنبدهاي نمكي بسيار شور ، تلخ و داراي 

  آبراهه خرس دره -5

به طوريكه در فصل زمستان و بهار طي بارشهاي فصلي آبدار ، اما در تابستان كامالً خشك مي باشد اين اين آبراهه فصلي مي باشد، 

آبراهه از سمت غرب وارد حبله رود شده و در مسير خود از گنبدهاي نمكي و سازندهاي تبخيري تخريبي و عبور مي نمايد به همين 

همانطور كه اشاره شد به دليل فصلي بودن آبراهه در زمان  نمونه . يت مي باشدعلت زمان آبدار بودن داراي آبي بسيار شور و بي كيف

  . برداري در تحقيق  حاضر  نمونه اي برداشت نگرديد

  آبراهه عروس پران -6

اين آبراهه از مغرب كوه تلخاب و شمال كوه سرحر سرچشمه مي گيرد و در مسير حركت به سمت غرب ازسازندهاي آهكي 

       ،پس از آن از سازندهاي ميوسن عبور مي كند و در جنوب نيم ايستگاه عروس پران وارد رودخانه حبله رود ژوراسيك ميگذرد

  . ميلي موهس برسانتيمتر  مي باشد 1/36 در حدود ECآب اين آبراهه بسيار شور و فصلي و داراي .مي شود

  آبراهه پل ارزاقي -7

شود و آب آن بر اثر عبور از سازندهاي تبخيري و تخريبي دوران سوم بسيار شور مي آبراهه پل ارزاقي از سمت شرق وارد حبله مي 

باشد، به طوريكه در تابستان قنديلهاي بزرگي از نمكهاي متبلور در مسير آب تشكيل مي شود كه اين قنديلها در زمستان با افزايش 

  ميلي موهس برسانتيمتر برآورد 6/45ين آبراهه در حدود   نمونه برداشت شده از اEC. نزوالت جوي شسته شده و از بين  مي رود

  . شده است

  )  شوردره( آبراهه ساري دره -8

ساري دره آخرين وشورترين آبراهه اي مي باشد كه از سمت غرب و از ارتفاعات شاهزاده حسين سرچشمه گرفته و پس از طي 

آب اين آبراهه فوق العاده شور مي باشد به طوريكه در مسير . شودمسافتي قوسي در پايين دست ايستگاه بن كوه وارد حبله رود مي 

آن بلورهايي از نمك با اشكال توده اي و گل كلمي مشاهده مي شود، علت شوري اين آبراهه عبور آب از مسير گنبدهاي نمكي و 

                                                 
9 - Electro conductivity  
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   117يه و داراي شوري در حدود  ليتر در ثان15آبدهي اين آبراهه به طور متوسط در حدود . سازندهاي تبخيري تبخيري مي باشد

  .  ارائه شده است1نتايج حاصل از آناليز نمونه هاي آب برداشت شده در جدول شماره . ميلي موهس برسانتيمتربرآورد شده است

 

 
عبور رودخانه از كنبدهاي نمكـي كـم        : 4شكل شماره 

1385 پاييز - ،عكس از سعيد قره چلوارتفاع  منطقه   
واحدهاي سنگي وتقاطع آن با واحدهاي سنگينقشه : 5شكل شماره  

 

 
 

  مشخصات نمونه هاي آب برداشت شده از رود خانه و سر شاخه هاي آن-1جدول شماره
 

 

 
 

شماره 
 نمونه

 PH SO4 نام محل مختصات نمونه
 me/l 

CL- 
me/l 

CO3 
 me/l 

HCO3  
me/l 

Ca+Mg 
me/l 

Ec 
mmoh/cm 

5/7 رود خانه بن كوه 628732 3905993 1  4/3  85 8/1  1/2  9 84/1  

95/7  ساري دره–آبراهه  628835 3907302 2  57 2700 2/  8/2  135 117 
4/7  پل ارزاقي–آبراهه  631020 3911178 3  4 2/2  6/1  8/3  15 6/45  
2/8  عروس پران–آبراهه 629356 3912012 4  3/4  3 2/  5/3  10 1/36  
8/7  رشيد سلطان -آبراهه 627531 3915273 5  5/5  5/1  0 2/2  8 6/78  
15/7  عمارت –رود خانه  628824 3917483 6  7/65  44 9/  9/1  15 24/1  
9/7  غالم آب –آبراهه  629341 3917860 7  2/3  2/20  0 3 5 1/65  
كبوتر دره -رود خانه 629451 3921035 8  5/7  8/49  5/28  4/  3/1  26 09/1  
كبوتر دره  -آبراهه 630548 3922237 9  45/7  4/4  8/2  1/1  1/2  27 26 
3/8  تلخ آب –آبراهه  631369 3928307 10  6/7  7/1  1/  2 16 6/24  
بند سيمين -رودخانه 631369 3928372 11

 دشت 
45/8  7/1  1/5  2/  5/3  5/6  97/0  
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

ودخانه شكل زير وضعيت تغييرات شوري وميزان امالح آب رودخانه ازباالدست تا پايين دست حوزه و هريك از آبراهه هاراكه به ر

  .مي ريزد را نشان مي دهد

  
 

  نمودار تغييرات شوري آب رودخانه بر حسب فاصله از باالدست تا خروجي حوزه آبخيز–6شكل شماره 

  

  بحث 
دست به سمت بررسي هاي نتايج  حاصل از نمونه هاي آب برداشت شده در منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد كه هر چه از باال 

نيز در تحقيق خود اشاره ) 1374( كه رياضيپاياب حركت مي كنيم، شوري رودخانه افزايش ودر نتيجه كيفيت آب كاهش پيدا مي كند

با كمك داده هاي سنجش از دور، نقشه هاي توليد شده و مشاهدات صحرايي نيز نتيجه شد كه مهمترين نقش درشوري . كرده اند

 در سازندهاي OLsوOLmg   و OLsaقه ابتدا مربوط به دياپيرهاي نمكي موجود  در واحدهاي سنگي منابع آب هاي سطحي منط

نيز ) 1376(و فيض نيا ) 1378(خليل ارجمندي . قرمز زيرين بر اثر عبور آبراهه ها از آنها و چشمه هاي شور منشأ گرفته از آنها است

عبور رودخانه از سازندهاي شور و گچي، اضافه شدن آبراهه هاي شور و در تحقيق خود شوري آب رودخانه حبله رود را ناشي از 

دومين عامل موثر در شوري منابع آب مربوط به رسوبات تبخيري سازند قرمز بااليي است كه به . چشمه هاي شور عنوان مي كند

ل مي شوند اين امر سبب انتقال علت فقر پوشش گياهي سريعاً در اثر بارش شسته مي شوند و به داخل رودخانه حبله رود منتق

محققين ديگر نظير خليل ارجمندي . رسوبات به دشت گرمسار و در نتيجه تغيير كالس آب و خاك و نتيجتاً تخريب اراضي مي گردد

  .و شاه حسيني نيز به اين موضوع اشاره نموده اند

نشأ آبراهه هاي شور مشخص گرديد، بيشترين شوري به  با توجه به نمونه هاي آب برداشت شده و تجزيه و تحليل آنها و شناسايي م

 ميلي موهس بر سانتي متر مربوط به آبراهه ساري  دره است كه علت آن منشأ گرفتن چشمه هاي تغذيه كننده آبراهه از 117ميزان 

اي جالب و منحصر به يكي از ويژگيه. گنبدهاي نمكي و عبور اين آبراهه از كنار گنبدهاي نمكي و سازندهاي تبخيري و شور است

فرد منطقه وجود گسلهاي فراوان خصوصاً در حاشيه دياپيرها است، كه اين گسلها در تصوير ماهواره اي كامالً مشخص است وروند 
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

از طرفي . اين گسلها نقش مهمي در تفكيك واحد هاي سنگي  همچنين باال آمدن  نمك ها و ظهور چشمه هاي آب شور منطقه دارد

شود كه عاشوري   برش دادن پروفيل رودخانه سبب افت دبي، تغيير كيفيت آب و تغذيه سفره هاي زير زميني نيز مياين گسلها با

  .نيز در تحقيق خود به اين موضوع اشاره نموده است) 1382(

ردد، بايستي تدابيري  بنابراين با توجه نقش بسيار مهمي كه رودخانه حبله رود دارد و به عنوان شريان حياتي دشت گرمسار تلقي مي گ

جهت كنترل شوري مانند جلوگيري از پيوستن آبراهه هاي شور به رودخانه اصلي، تزريق آبهاي شور به چاههاي عميق، مسدود كردن 

چشمه ها با سيمان،انتقال آب به حوضچه هاي ساخته شده وتبخير واستحصال نمك آنها، جداسازي وانتقال آب شور به مناطق 

سيمين (از آنجايي كه اخيراَ  ميزان آب شرب مورد نياز شهرستان گرمسار از باالدست منطقه مورد مطالعه . شيده گردداندي.... ديگرو

وارد كانال بتوني احداثي شده وتا حدودي مشكل آب شرب مرتفع گرديده است، اما در كنار اين مسائل  به بحث زيست ) دشت

 وآب مورد نياز بخش كشاورزي توجه خاصي نياز دارد واز طرفي هنوز در برخي محيطي اكوسيستم رودخانه و نوع سازه پيشنهادي

وليكن آب مورد نياز . زمانهاي خاصي آب منتقل شده قابل استفاده نيست كه بايستي عوامل تاثير گذار آن مورد بررسي قرار گيرد 

ش دبي مشكل شوري آن شديد تر گرديده است كه كشاورزي از مابقي آب جريان يافته در بستر قديمي تامين مي گردد، به علت كاه

اين موضوع هر ساله موجب افزايش شوري زمينهاي دشت گرمسار در اثر آبياري گشته وتخريب اراضي منطقه را در پي خواهد 

 .داشت
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