
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 ١

وم  ه  عد گانا ی  ع  نا  شاورزی و 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  خانه هرازدر رودآب  دبيكيفيت و شيميايي پارامترهاي ارتباط بين 
  

  1مهدي وفاخواه  و سيد حميد رضا صادقي

  مازندران،, نور, دانشگاه تربيت مدرس, دانشكده منابع طبيعي,  به ترتيب استاديار و دانشيار گروه مهندسي آبخيزداري-1
E-Mail: vafakhah@modares.ac.ir 

  
Relationship between Water Quality Chemical Parameters and Discharge in 

Haraz River 
 

Mahdi Vafakhah and Seyyed Hamidreza Sadeghi 
Respectively, Assistant Professor and Associate Professor, Watershed Management Department, Natural 

Resources Faculty, Tarbiat Modares University  
  

  چكيده
آينـده   بينـي تغييـرات آن در  وضع كنوني و پـيش   درآن به منظور ارزيابي كيفيت آبشيميايي پارامترهاي  و دبيبين  بررسي روابط        

موجود در حوزه آبخيز هراز ايـستگاه       سنجش كيفيت آّب    با بررسي ايستگاه هاي     بر آن بوده است تا      سعي  در اين مقاله    . ضروري است 
 كرسنگ داراي   - پنجاب و هراز   -ناسب و طوالني مدت انتخاب شود كه با بررسي انجام شده ايستگاه هاي نمارستاق             هاي داراي آمار م   

، محلـول امـالح  مجمـوع  ، هـدايت الكتريكـي   آب شـامل     شيميايي كيفيت ارتباط بين پارامترهاي مختلف     سپس  . آمار مناسب مي باشند   
 مـورد  SPSSافزار  تحليل رگرسيوني در نرمبا استفاده ازها  ايستگاه  ايندر دبي رودخانه هراز بانسبت جذب سديم و سختي كل آب        

 كه در اكثر موارد مي دهدنشان اين تحقيق نتايج . دوارزيابي ش براي شرب و كشاورزي  هاكيفيت آب اين رودخانه ود ريبررسي قرار گ
هـراز در  آب رودخانـه    ،  نظر كيفيت آب بـراي شـرب        از  و هدار بود  در حالت لگاريتمي معني    دبيرابطه بين پارامترهاي شيميايي آب و       

كيفيـت  هاي با كيفيت خوب و در رودخانه نمارستاق، ايستگاه پنجاب با كيفيت خوب تا قابل قبـول بـوده و                     جزء آب  ايستگاه كرسنگ 
  .مي باشداز نظر كشاورزي خوب آب اين ايستگاه ها 

  
  .، رودخانه هرازرگرسيونهاي مدل، دبيكيفيت آب،  :كليديهاي هواژ

    
  مقدمه

منابع اصلي و به عنوان يكي از نيز ها رودخانهاز طرفي . روندهاي اصلي توسعه پايدار به شمار مي پايه  از ، يكي كميت و كيفيت آب        
ء پارامترهـاي   نيز جز آنها  ، كيفيت آب    عالوه بر كميت آب و ميزان آورد      بوده كه   نيازهاي جوامع بشري مطرح     كننده  تامينقابل دسترس   

-در برنامـه  ضـرورت لحـاظ آن      كه  است  ي  يها كيفي آب يكي از مولفه     خصوصيتهمچنين  امروزه  . شوندكننده محسوب مي  تعيينمهم  

 و  Khadam( تغييـرات مـديريتي در آن        دايجـا هاي آبخيز و    و همچنين ارزيابي سالمت حوزه    ي مربوط به مديريت منابع آب       هاريزي
Kaluarachchi  ،2006 (كمتر مورد توجه قرار گرفته است     لكن تاكنون    شده    احساس مالًكا) Elshorbagy   و Ormsbee  ،2006(. 

 Heathcote به تاكيدات صورت گرفته توسـط     تنها  توان  تحقيقات انجام شده در مورد كيفيت آب محدود بوده و در اين خصوص مي             
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 ،النهـرين  ساله منطقه بـين    4500 تمدن   اهاي آبخيز ب  هاي حوزه مانهعناصر بيوفيزيكي، اقتصادي و اجتماعي سا     در مورد تاثيرات    ) 1998(
هاي تهيه اجرايي به وسيله كشورهاي مختلف طي بيست سـال           در خصوص طرح    در آرژانتين  1977 در سال    Mardelplataكنفرانس  

، )1992(  و همكـاران Koudstaal ،)Lee )1992  توسـط برزيـل ر ددر كنفـرانس محـيط زيـست و توسـعه          و تاييد مجدد آنها      آينده
Biswas )1992(      به عنوان نقطه مبناي مديريت آب   ،Park   و Lee) 2002 (   در رودخانهNakdong در خصوص تعيـين ميـزان        كره 

 و  برزيـل ١سازي رياضي كيفيـت آب رودخانـه ببريـب اسـتوري    در رابطه با مدل) Ribeiro )2002  وAraújo، اكسيژن بيوشيميايي
  در رودخانه  گيريدر رابطه با مطالعات جامع كيفيت آب با استفاده از سامانه پشتيباني تصميم            ) 2005(ران   و همكا  Matthiesهمچنين  

Elbe  هـاي شـهري و صـنعتي بـر          اثـرات فاضـالب    در مورد ) 1373(كبودوندپور   اي توسط  در ايران نيز مطالعات پراكنده     .اشاره نمود
در مـورد پـااليش      )1379 (مؤسـس ،   بررسي كمي وكيفي آبخوان تهران     وصدر خص ) 1378(شيرازي   ،كيفيت رودخانه قشالق سنندج   

سـيدخادمي  ، )1379 (هاي آب در مسير رودخانه كرج توسط معاونت نظارت بر بهره بـرداري اسـتان  رسي آلودگي، بركيفي آب سنندج  
 كيفـي آب    بنـدي ر خصوص طبقـه   د) 1381(اسكندري   و   هاي زيرزميني گرگان   غلظت نيترات و كلريد در آب      به منظور تعيين  ) 1379(

 تـوان و در اين خصوص مي سازي ارتباط عوامل مرتبط با آب با كيفيت آن بسيار محدود بوده   همچنين مدل  .اشاره كرد  رودخانه كارون 
 Moreda و Vieux دار بـين دبـي و ارتوفـسفات،   در مورد نداشـتن رابطـه  معنـي    )Mitchell)1999  و Yuan نتايج تحقيقاتبه 

  آمريكـا، ٢ در رابطه با رابطه معني دار بين فسفر و دبي و نداشتن رابطه واضـح بـين نيتـروژن و دبـي در رودخانـه ايلينيـوس               ) 2003(
Paliwal    ه در رودخانـه    يـ  مترمكعب بر ثان   10 و تامين حداقل دبي      هاي مديريتي در رابطه با ضرورت كنترل گزينه     ) 2006( و همكاران

Yamuna    سختي كل با اسيديته و هدايت الكتريكـي آب و ارتبـاط            دار  معنيغيرروابط  به   آن و همچنين     براي حفظ حيات بيولوژيكي
  .اشاره نمود) 2004( و همكاران Sadeghiتوسط  در شهرستان نور 1380طي زمستان دار آن با مقدار منيزيم موجود در آب معني

ضـرورت   وهـان و همچنـين كـشور    جي كيفي آب بـا دبـي در       بررسي ارتباط متغيرها  نظر به محدوديت مطالعات انجام شده در زمينه         
بخـش  وابـستگي عمـده مـشكالت       به سبب نقش كليدي آنها در تـامين آب كـشاورزي و             هاي مهم كشور    كيفيت آب رودخانه  بررسي  

تـرين  مهـم تحقيق حاضر در رابطه با رودخانه هراز به عنـوان يكـي از       ،  )2000،  ن و همكارا  Droogers(شوري  با  در ايران   كشاورزي  
.  مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت     ارتبـاط در ايـن   پرورش ماهي هايكارگاهكشاورزي و   و تامين كننده نياز آبي      هاي شمال كشور    رودخانه
و آب ايـن    تهيـه    رودخانـه بـراي رودخانـه هـراز          دبـي  آب و    شيميايي كيفيت در اين تحقيق مدل رگرسيوني بين پارامترهاي        همچنين  

  .استشده  بررسي رف شرب و كشاورزيا براي مص آبشيميايي كيفيتهاي رودخانه از نظر پارامتر
  

  هامواد و روش
  تحقيقمنطقه مورد خصوصيات 

در اسـتان     36 08  تـا  َ     35 45  و عرض شمالي َ     52 26  تا َ   51 36 كيلومترمربع در طول شرقي    3967 حوزه آبخيز هراز با مساحت         
 اي و تـوان آن  را بـه دو قـسمت جلگـه            مـي  راحتياي است كه به    به گونه  تحقيقحوزه مورد   اي  هناهمواري. واقع شده است  مازندران  

 09/44  متـر و شـيب متوسـط حـوزه            850متر و كمتـرين آن        5671 حداكثر ارتفاع حوزه، قله دماوند با ارتفاع         .كوهستاني تقسيم كرد  
 حاكي از عدم تعادل رودخانه و جـوان بـودن           صلي و انشعابات   ا  ه و نيمرخ طولي و عرضي رودخانه      ضمورفولوژي حو . باشددرصد مي 

                                                 
1 Beberibe Estuary 
2 Illinois River 
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متر بـوده كـه در بخـش كوهـستاني آن بيـشتر               ميلي  550ه داراي بارندگي متوسط     ضاز نظر اقليمي اين حو    . هاي منطقه است    ناهمواري
ر بخـش دشـتي آن   اقلـيم بخـش كوهـستاني آن نيمـه مرطـوب و د          . ها به صورت برف و در بخش دشتي به صورت باران است           بارش

هاي راندزين و ليتوسـل آهكـي در جنـوب          از نظر خاكشناسي بيشترين گستردگي با خاك      ). 1372جوكار سرهنگي،   (باشد  مرطوب مي 
ها اغلب جـوان و تكامـل نيافتـه هـستند           به دليل پرشيب بودن منطقه خاك     . اي جنگلي است    هاي قهوه حوزه و در محدوده شمال خاك     

راضي حوزه مورد مطالعه در ارتفاعات فوقاني شامل اراضي مرتعي و بخش ميانبند و ارتفاعات پايين پوشـيده                  كاربري ا ). 1377نجفي،(
موقعيت و سيماي عمومي حوزه آبخيز      ). 1384شركت سهامي شيالت ايران،     (از جنگل و نواحي دشتي داراي كاربري كشاورزي است          

  . ده است نشان داده ش1در شكل  تحقيقهاي مورد ايستگاههراز و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحقيقه مورد ض موقعيت و سيماي عمومي حو1 شكل

  روش كار

بـا بررسـي    . هاي موجود در رودخانه هراز از سازمان تحقيقات منـابع آب دريافـت گرديـد              در اين تحقيق آمار كيفيت آب ايستگاه           
 بـراي انجـام     فاوت مشخص گرديد كه آمار برداشت شـده       هاي مت سالهاي مزبور طي    در ايستگاه بارگراف و تعداد نمونه برداشت شده       

سـپس بـارگراف و      .استفاده نمـود  توان از كل دوره در دسترس       باشد و تنها مي   ماهانه و فصلي مناسب نمي    هاي با مقياس زماني     بررسي
ون دو متغيره ارتباط بين متغيـر       با استفاده از رگرسي    ،هاي مناسب با انتخاب ايستگاه  . شدتعداد نمونه برداشت شده در هر سال استخراج         

نسبت جـذب   ،  ٢محلولامالح  مجموع  ،  ١هدايت الكتريكي  شامل    آب شيميايي كيفيت پارامترهاي   وابستههاي   و متغير   آب دبي مستقل

                                                 
1-Electrical Conductivity  
2 -Total Dissolved Solid 

  ´
26 º

52
    

  ´45 º35    

  ´08 º36       ´
36 º

51
    

  
  شمال

٢.١. ٣.
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 با توجه به تاكيد منابع مختلف بر رابطه معني دار لگاريتمي بين دبي و كيفيت شيميايي آب ابتـدا در حالـت                      ٢و سختي كل آب    ١سديم
بـا  و بـه تفكيـك   و لگاريتمي درجـه دو   خطي،  معكوس، تواني، نماييمختلف  لگاريتمي و در صورت معني دار نبودن در حالت هاي  

بـه    كـشاورزي   انسان و  از نظر شرب   آبكيفيت  تحليل  به منظور  و    مورد بررسي قرار گرفت    Excel و   SPSS هايافزاراستفاده از نرم  
  . )1378 مهدوي،(استفاده شد ٤وكسو ويلك ٣ شولرهاياز نمودارترتيب 

  
  نتايج

نمارسـتاق،  -هاي هـراز  هاي هيدرومتري موجود در حوزه آبخيز هراز مشخص گرديد كه ايستگاه          با بررسي آمار كيفيت آب ايستگاه          
و  گرافبـار  2 جـدول هـا و   برخي خصوصيات ايـن ايـستگاه  1جدول  .باشندكرسنگ داراي آمار كيفيت مي-پنجاب و هراز -نمارستاق

 -از آنجائيكـه تعـداد نمونـه هـاي ايـستگاه هـراز            . دهـد ها را نشان مي   ايستگاهاين  هاي متفاوت در    سالطي  تعداد نمونه برداشت شده     
رودخانه پنجاب قرار دارند به همـين دليـل از تحليـل            برروي    نمارستاق - پنجاب و هراز   -ي نمارستاق  ها نمارستاق كم بوده و ايستگاه    

هـاي  هـاي قبلـي آمـار ايـستگاه       با توجه به موارد ذكر شده در قسمت        .نمارستاق در ادامه تحقيق صرف نظر گرديد       -ازآمار ايستگاه هر  
  .استفاده شد پنجاب و هرازاز رودخانه  نمونه 290 و 237هاي به ترتيب گيريبا مجموع اندازهكرسنگ -پنجاب و هراز-نمارستاق

  
  داراي آمار كيفيت آب تري هاي هيدرومايستگاه  برخي خصوصيات 1 جدول

  حوزه آبخيز هرازدر 

  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي  كد   ايستگاه-رودخانه
ارتفاع از سطح 

  )m(دريا
  مساحت

)Km2(  
  120  2500  36  06ًْ  52  05ًْ  15009  نمارستاق-هراز

  259  800  36  06ًْ  52  15ًْ  15011  پنجاب-نمارستاق
  4023  220  36  16ًْ  52  22ًْ  15017  كرسنگ-هراز

  هدايت الكتريكي 

 و در رودخانه نمارسـتاق،      274 تا حداقل    1631 و از حداكثر     608در رودخانه هراز، ايستگاه كرسنگ ميزان اين پارامتر به طور متوسط            
بـين  ) 4(و  ) 3(روابـط . نماييـد مترتغييـر مـي    ميكرو موس بر سانتي    81 تا حداقل    940 و از حداكثر   509ايستگاه پنجاب به طور متوسط      

  . دست آمدهاي مذكور بهو دبي در ايستگاههدايت الكتريكي 

                                                 
1-Sodium Adsorption Ratio 
2-Total Hardness 
3-Sholer 
4-Wilcox 

  نمارستاق، ايستگاه پنجاب  )...3(رابطه 
*019/0=R2  EC=504.203+9.88log (QW)  

  هراز، ايستگاه كرسنگ  )...4(رابطه 
*167/0=R2  EC=793.09-54.73log (QW)  
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  تحقيققه مورد   بارگراف آمار كيفيت آب ايستگاههاي هيدرومتري منط2جدول

-75  كد  ايستگاه-رودخانه
74  

74-
73  

73-
72  

72-
71  

71-
70  

70-
69  

69-
68  

68-
67  

67-
66  

66-
65  

65-
64  

64-
63  

63-
62  

62-
61  

61-
60  

60-
59  

59-
58  

58-
57  

57-
56  

56-
55  

55-
54  

54-
53  

53-
52  

52-
51  

51-
50  

50 -
49  

49-
48  

48-
47  

47-
46  

  جمع

15009                    +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +      +    +  17  
  نمارستاق-هراز

  117  4    2      8  8  8  6  8  7  9  8  3  8  9  9  11  6  3                    تعداد نمونه
15011  +  +  +  +    +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +    +  +      24  

  پنجاب-نمارستاق
  237        9    11  10  12  12  11  10  9  10  8  5  8  10  9  13  12  12  9  12  1    11  10  11  12  تعداد نمونه

15017  +  +  +  +  +    +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  28  
  كره سنگ-هراز

  290  36  10  10  13  5  12  12  12  11  12  8  10  8  5  6  10  9  10  11  12  9  12  1    1  12  10  11  12  تعداد نمونه
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وم ه  عد گانا ی  ع  نا  شاورزی و 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

   )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
  

    محلولامالح مجموع 

 178 تا حداقل    1058گرم و از حداكثر      ميلي 392وسطدر رودخانه هراز، ايستگاه كرسنگ ميزان اين پارامتر به طور مت          
 205 تـا حـداقل   611 و از حـداكثر  332گرم بر ليتر و در رودخانه نمارستاق، ايستگاه پنجاب به طـور متوسـط               ميلي
  . دست آمدبههاي مذكور ايستگاه دبي بين مجموع امالح محلول و )6(و ) 5(ابطور. نماييدمي گرم در ليتر تغييرميلي

   . به دست آمد)8(و ) 7(روابطه صورت هدايت الكتريكي آب ب  امالح محلول و خطي بين مجموعهمچنين رابطه

  نسبت جذب سديم

- ميلـي 13/0 تا حـداقل  52/7 و از حداكثر54/0در رودخانه هراز، ايستگاه كرسنگ ميزان اين پارامتر به طور متوسط   

 تـا حـداقل     29/2 و از حداكثر   39/0مارستاق، ايستگاه پنجاب به طور متوسط       واالنت گرم بر ليتر و در رودخانه ن       اكي
هـاي  ايـستگاه  بين نسبت جـذب سـديم و دبـي          )10(و  ) 9(وابطر. نماييدواالنت گرم بر ليتر تغيير مي     اكي ميلي 13/0

   .دست آمدمذكور به

  سختي كل آب 

گرم بـر    ميلي 43 تا حداقل    735 و از حداكثر   176در رودخانه هراز، ايستگاه كرسنگ ميزان اين پارامتر به طور متوسط          
گرم بـر ليتـر    ميلي135 تا حداقل 485 و از حداكثر 231ليتر و در رودخانه نمارستاق، ايستگاه پنجاب به طور متوسط  

دار نبود و در رودخانه هراز، ايستگاه كرسنگ هيچ مدلي در رودخانه نمارستاق، ايستگاه پنجاب معني. نماييدتغيير مي 
  . به دست آمد)11 (رابطه

  

  نمارستاق، ايستگاه پنجاب  )...5(بطه را
*021/0=R2  TDS=327.65+6.25log (QW)  

  هراز، ايستگاه كرسنگ  )...6(رابطه 
*164/0=R2  TDS=512.77-35.17log (QW)  

   ايستگاه پنجابنمارستاق،  )...7(رابطه 
**72/0=R2  TDS=34.73+0.51EC  

  هراز، ايستگاه كرسنگ  )...8(رابطه 
**98/0=R2  TDS=2.97+0.64EC  

  نمارستاق، ايستگاه پنجاب  )...9(رابطه 
*037/0=R2  SAR=0.37+0.0024log (QW)  

  هراز، ايستگاه كرسنگ  )..10(رابطه 
*045/0=R2  SAR=0.65-0.041log (QW)  

  هراز، ايستگاه كرسنگ  )..11(رابطه 
*068/0=R2  TH=223.11-16.54log (QW)  
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وم ه  عد گانا ی  ع  نا  شاورزی و 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

   )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
  

  اسيديته

 و در رودخانـه     3/6 تـا حـداقل      5/8 و از حـداكثر    7/7رودخانـه هـراز در ايـستگاه كرسـنگ          ) pH(همتوسط اسـيديت  
 ارتباط اسيديته بـا دبـي آب در هـيچ    .نماييد تغيير مي7/6 تا حداقل 4/8 و از حداكثر  7/7نمارستاق، ايستگاه پنجاب    

  .دار نبوده استهاي مورد مطالعه معنييك از ايستگاه
  ظر شرباز ن آبكيفيت تحليل 

هاي بـا كيفيـت خـوب و در         جزء آب  از نظر آشاميدن     هراز در ايستگاه كرسنگ   آب رودخانه   نمودار شولر   اساس  بر  
  .گيردرودخانه نمارستاق، ايستگاه پنجاب با كيفيت خوب تا قابل قبول قرار مي

   از نظر كشاورزي كيفيت آبتحليل 

-هـراز هـاي  ايـستگاه   EC و SARپارامترهاي كردن  هپياداساس نمودار ويلكوكس و با  برهاي آب فراواني نمونه
   . آورده شده است3درجدولپنجاب، -كرسنگ و نمارستاق

  
   ويلكوكسهايها دركالس  فراواني نمونه3جدول    

  كرسنگ-هراز  پنجاب-نمارستاق
  كالس  نوع

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  --  --  C1S1  1  45/0  خيلي خوب

  C2S1  220  1/99  240  27/87  خوب

C3S1  1  45/0  34  36/12  متوسط  

C3S2  --  --  1  36/0  
  

ها در   درصد از نمونه   1/99 نمارستاق در ايستگاه پنجاب    رودخانهشود در    همانطوركه مشاهده مي   3با توجه به جدول   
بـه  . گيرنـد كالس قـرار مـي    همين  ها در   از نمونه   درصد 27/87 و در رودخانه هراز، ايستگاه كرسنگ        C2S1 كالس

  .ها را از نوع آب با كيفيت خوب براي كشاورزي در نظر گرفتتوان آب اين رودخانهر كلي ميطو
  

  بحث و نتيجه گيري

بررسي انجام شده در مورد ارتباط بين پارامترهاي كيفي آّب و دبي رودخانه در حوزه آبخيز هراز نشان داد كـه                          
كيفيـت آب    ،ن دهنده اين موضوع مي باشد كه با افـزايش دبـي           نشامتغيرها از نوع لگاريتمي بوده كه       روابط بين اين    

  در رابطه با ) Araújo )2002  وRibeiro تحقيقات نتايجبا رودخانه به ميزان قابل توجهي بهبود مي يابد كه 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 ٨

وم ه  عد گانا ی  ع  نا  شاورزی و 
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  و با نتيجـه  معرفي دبي به عنوان مهمترين پارامتر كنترل كننده كيفيت آب رودخانه ببريب استوري برزيل همخواني

Yuan و  Mitchell)1999 (بـا نتـايج    و در مورد نداشتن رابطه  معني دار بين دبي و ارتوفسفات همخواني ندارد
Vieux   و Moreda) 2003 (    دار بين فسفر و دبي و نداشتن رابطـه واضـح بـين نيتـروژن و              در رابطه با رابطه معني

 اين موضوع بررسي رابطه بين دبي و پارامترهـاي          دبي در رودخانه ايلينيوس آمريكا تقريبا همخواني دارد با توجه به          
اي بـه   هاي جداگانه داشته و داشتن رابطـه بـين ايـن دو متغيـر از رودخانـه                كيفي آب در هر رودخانه نياز به بررسي       

همچنين مشخص گرديد كه كيفيت آب رودخانه هـراز بـراي شـرب و كـشاورزي                . باشدرودخانه ديگر متفاوت مي   
 نيـاز    به خصوص براي انـسان     ولي از نظر شرب   اده از آن براي كشاورزي بسيار مناسب است         لذا استف خوب بوده و    

  . باشدب رودخانه ميآ منظور مشخص شدن وضعيت بهداشتي باكتريولوژيكي بههاي به انجام آزمايش
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