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 چکیده :

دریا ساخته  ای گرم و در ارتفاع کم از سطحسد استقالل میناب یکی از اولین سدهای کشور است که در منطقه

شده است. براساس خصوصیات محیط، از جمله: ورود سیالبها از مناطق روستایی و اراضیی زراعیی و کشیاورزی 

ها و کیود و سیم داده شیده بیه اراضیی مانده گیاهان بومی و زراعیی و ششیبر ها، پسحاوی مواد آلی، فاضالب

قابیل توجیه از مخیزن و طیوشنی بیودن زمیان  کشاورزی و زراعی، دمای باشی محل، عمق زیاد دریاچه، تبخییر

توان انتظار داشت که ، می(Carry Over)( در در یاچه به دلیل تنظیم چندساله Detention timeماندآب )

 کیفیت آب از نظر پارامترهای شیمیایی مناسب نباشد. 

(ارتیو ففیفات NO2ترتی )( ، نیتروژن نیNO3در این تحقیق پارامترهای مهم کیفی از قبیل نیتروژن نیتراتی)

(PO4( اسیدیته )PH و )EC گیرد.گیری و مورد بررسی قرار میدر طول یک دوره یکفاله اندازه  

 

 . مواد آشینده، کیفیت آب مخزن، پارامترهای شیمیایی، سد استقالل میناب، زمان ماندآب  واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

ک و نیمه خشک قرار دارد. جریانهای سطحی در این منطقه بصورت نامتناسیب سرزمین ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خش

توزیع شده و باعث ایجاد محدودیتهایی در امر استفاده از آنها  و هدر رفتن این منابع حیاتی شده تیا آنجیا کیه بفییاری از ایین 

کشیاورزی، صینعت و مصیاره شیهری  شود. جوامع بشری آب را در سه بخی برداری از دسترس خارج میجریانها قبل از بهره

رساند. کمبود آبهای با کیفیت و توزیع نامناسب آنها از یک طره و نیاز عمده و اساسیی بشیر بیرای بصورت عمده به مصره می

ای بیندیشد و راهکارهایی را پیشنهاد دهد، یکی از این راهها ایجاد تأمین آب این بخشها از طره دیگر باعث شده تا انفان چاره

 باشد. انع بر سر راه جریانهای سطحی و ذخیره آب در پشت سد میم

کننده مواد برجیای مانیده از توانند به عنوان جمعکنند. مخازن میمحیطی ایفا میهای زیفتمخازن سدها نق  مهمی برجنبه

یری کننید و کیفییت آب را بیا ها جلیوگها عمل کنند، از تغییرات زیاد پارامترهای کیفیت )مانند شیوری( آب رودخانیهرودخانه

باشد و از آنجایی که بیرای هیر مدیریت صحیح اصالح کنند. شزمه هر مدیریتی پیدا کردن شناخت نفبت به وضعیت موجود می

ای از پارامترهیای فیزیکیی، شناختی ابزار مناسب شزم است. ابزار شزم برای شناخت وضعیت کیفی یک مخزن، بررسی مجموعه

 ولوژیکی است. شیمیایی و بی

های طبیعی است و به همین نفبت مخیازن بیشیتر در معیر  حوضه آبریز مخازن سدها معموشً بزرگتر از حوضة آبریز دریاچه

بیرداری مخیازن ورود بار مواد مغذی ناشی از فعالیتهای انفانی و طبیعی هفتند. از طرفی طول عمیر طراحیی شیده بیرای بهره

مانی مخزن باید براساس طراحی انجام شده، اهداه تأمین آب با کیفییت مناسیب را جوابگیو باشید. محدود بوده و در این بازه ز

 مانند برخی فلزات منجر به رشد و افزای  موجودات اتوتروه  ورود بار اضافی مواد مغذی به خصوص فففر و مواد ریزمغذی

 

 
( آب مخیزن Eutrophicationو به تبیع آن مغیذی شیده )ه()تولیدکننده( و در نتیجه افزای  تولید اولیه مواد آلی )جرم زند

 شود. می

شود. رشید پدپده اوتریفیکاسیون به شدت برکیفیت آب اثر گذاشته و باعث ایجاد محدودیتهای جدی در قابلیت کاربری آب می

گذاری و افیزای  للظیت بی  از اندازه موجودات اتوتروه و جلبکها باعث افزای  کدورت، تولید مواد سمی، افزای  نیر  رسیوب

تا صبح روز بعد میشود که در نتیجه  مه های روز و کاه  شدید للظت آن با کاه  میزان نور خورشید از لروبیاکفیژن در ن

 تر مخزن خواهد شد.در مناطق عمیق  خود باعث ایجاد نواحی بی هوازی

 
 مواد و روشها:

کیلیومتری شیر   021میناب از توابع اسیتان هرمزگیان و در فاصیله کیلومتری از شهرستان  هسد استقالل میناب در فاصله س

متر و حوضه آبریز آن شامل دو رودخانه جغیین و رودان  01بندرعباس قرارگرفته است. ارتفاع محل ساختگاه سد از سطح دریا 

اث سید اسیتقالل کیلومتر مربع است که در شمال شر  و شمال لرب ساختگاه سد قراردارد منظیور از احید 0011به مفاحت 

میناب، تامین آب آشامیدنی مرکز استان )شهربندرعباس( و روستاهای مفیر بین راه میناب، بندرعباس و تامین آب کشیاورزی 

دشت میناب است. اهداه جنبی این سد، کنترل سیالب، ایجاد تغییرات اکولوژی مناسب، افزای  سطح زیرکشت و ... میباشید. 

بر حذه ییا تفیکین ای در منطقه گردیده که از آن جمله میتوان اثرات احداث سد ییرات عمدهبب تغسو شبکه آن  احداث سد

 سیالبهای متوسط و کوچک و تاثیر آبیاری بر سطح آب زیرزمینی منطقه اشاره نمود.

 بخشی از مشخصات اصلی سد استقالل میناب عبارتند از:

 .0101شروع اجرای سد: سال 

 .0132 آلاز شروع بهره برداری: سال
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 مشاور طرح: سیتران، اتوس و استوکی.

 پیمانکار: لوزان ، پورولوزینگر.

 متر. 00ارتفاع سد از کف: 

 کیلومتر مربع. 0011مفاحت حوزه آبریز: 

 میلیون متر مکعب. 101حجم کل مخزن در تراز نرمال: 

 
 میلیون متر مکعب. 271گنجای  مفید: 

 بع.کیلومتر مر 20سطح دریاچه در تراز نرمال: 

 متر مکعب در ثانیه. 01111دبی سرریز: 

 متر مکعب در ثانیه. 211دبی تخلیه تحتانی : 

 .دریچه  01سرریز از نوع آزاد با دریچه به تعداد: 

 .01/09رقوم مخزن حالت عادی: 

 .11/00رقوم حداکثر آب : 

 .01/011رقوم تاج : 

 .01رقوم برداشت آب در باش: 

 .01/77رقوم برداشت آب در پایین: 

های آبریز و مفییر عبیور جریانهیایی از سیازندهای مختلیف و نییز ورود آب شناسی موجود در حوزهبطور کلی سازندهای زمین

باشند، به طیور کلیی کننده وضعیت کیفی آبهای سطحی میها تعیینها و زهکشها، اعم از طبیعی و مصنوعی به رودخانهچشمه

 گردند. های استان به دو دستة مهم به شرح زیر تقفیم میزه آبریز رودخانهکنندة منابع آب سطحی حوعوامل آلوده

های آب گیرم های شور، زهکشهای شیور، بعییی چشیمهچشمه (Point Sources)ای یا متمرکز نقطه کنندةالف: منابع آلوده

 گوگردی. 

هیای اسی که بخی  اعظمیی از سیطح حوزهشن: سازندهای زمین (Non Point Sources)کننده لیرمتمرکز: ب: منابع آلوده

ها را زیر پوش  دارند به ترتیب اهمیت عبارتند از گنبیدهای نمکیی سیری هرمیز، سیازندهای تبخییری میوسین آبریز رودخانه

 )گچفاران، میشان آلاجاری( و رسوبات آبرفتی حاوی مواد نمکی و گچ ناشی از فرسای  آنها. 

دست، شدیداً متأثر از ویژگیهای منابع آب باشدسیت آن قیرار دارد. بودن آن، منابع آبی پایینآبریز میناب به واسطة باز  در حوزه

شناسی و شرایط پوش  گیاهی مفیر جریان رودخانیه بیوده و در ها در درجة اول تابع نوع سازندهای زمینکیفیت آب رودخانه

تأمین آب رودخانه و باشخره نحیوه اسیتفاده از آب رودخانیه و درجه دوم متأثر از رژیم آبدهی و میزان تأثیر آبهای زیرزمینی در 

 باشد. کیفیت و کمیت آب برگشتی به رودخانه از طریق زهکشهای طبیعی یا مصنوعی می

 

باشد. نقطة خروجی حوزه همان سد استقالل بوده که برآینیدی از بنابراین با توجه به اینکه حوزه مورد مطالعه یک حوزة باز می

های باشدست حوزه است. در مناطق بیا تیراکم جمعیتیی وامل مؤثر در خصوصیات فیزیکوشیمیائی مؤثر برآب روخانهمجموعه ع

باشید. بنیابراین احتمال آلودگی آب به مواد آلی و منابع میکروبی بیشتر میبیشتر و متعاقب آن اراضی با پوش  گیاهی بیشتر، 

های منوجان و رودان که بیشترین زمینهای زراعی حوزه در اطراه ایین دو رودخانیه قیرار دارنید توان انتظار داشت رودخانهمی

را فیراهم سیازند. همچنیین بواسیطه سیاختار  مصنوعیوری کننده خوراکمنابع قابل توجهی از مواد آلی و متعاقباً عوامل تغذیه

ترسییب و ییا انحیالل میواد  حمیل شیده از  رود یکی از منابع مهیم آشینیدهشناسی و وضعیت توپوگرافی حوزه انتظار میزمین

 از دست باشد که این امر به شدت در للظت ترکیباتی چون کلرور، فففات، کربنات و بیکربنات های باشدست به پایینرودخانه
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و اکفییژن محلیول در آب میؤثر اسیت.  EC, PHیک طره و از طره دیگر به ویژگیهایی چون باقیمانده ماده خشیک جامید، 

دسیت آن نزدییک شیویم منیابع دست حوزه به پایین های باشتوان انتظار داشت هر قدر از قفمتنگری میبنابراین با یک جامع

ده آلی و میکروبی خواهید داد. بیه طیور کلیی از مهمتیرین منیابع آشینیده آب سید و آشینده معدنی جای خود را به منابع آشین

های معدنی شامل کاتیونهای حاصل از فرسیای  و انحیالل بفیترهای توان به آشیندههای حوزه سد استقالل میناب میرودخانه

توان به ششیبرگها و آشیندة آلی حوزه مینمکی در طول مفیر و زهکشی اراضی زراعی و بالی اشاره کرد. همچنین از مهمترین 

 فاضالب و پفابهای خانگی و انفانی اشاره نمود. در این میان مهمترین منابع آشینده میکروبی فاضالبهای انفانی خواهد بود. 

(، PO4(، ارتوفففات )NO2، نیتریت )(NO3)به منظور بررسی کیفیت آب در مخزن سد استقالل میناب پارامترهای نیترات 

EC , PH متر از یکدیگر تیا  0برداری آب از سه ایفتگاه و از سطح آب و اعما  مختلف به فواصل گیری شده است. نمونهاندازه

 کف مخزن انجام شده است. 

 
 گیری: بحث و نتیجه

داقل آن مربیوط گرم در لیتر و حیمیلی 79/1مربوط به فروردین ماه  (NO3)گیری شده نیتروژن نیتراتی حداکثر للظت اندازه

 باشد. گرم در لیتر در طول سال میمیلی 19/1گرم در لیتر و میانگین آن میلی 03/1به آبان ماه 

( و پاییز mg/L 01/1، تابفتان ) )mg/L 33/1در طی فصلهای بهار )  (NO3)روند تغییرات میانگین للظت نیتروژن نیتراتی 

(mg/L 10/1نزولی بوده و در آبان ماه به کمت )( رین میزان خودmg/L 20/1در سیال می ) رسید. از آذرمیاه للظیت نیتیروژن

 یابد و این روند صعودی در طی ماههای فصل زمفتان ادامه یافته و ( در مخزن سد استقالل میناب افزای  میNO3نیتراتی )

 
در طول سال کمتیر از  (NO3)تی . از آنجایی که للظت نیتروژن نیترا )mg/L7/1کند )در اسفندماه به شدت افزای  پیدا می

باشد بنابراین کیفیت آب سد استقالل مینیاب از ایران می 0101براساس شاخص استانداردهای  001( mg/lحداکثر مجاز آن )

 نظر این پارامتر محدودیتی برای شرب نخواهد داشت. 

 mg/Lر مییانگین در طیول سیال )( در مخزن سد استقالل مینیاب بفییار انیدک بیوده و بطیوNO2لظت نیتروژن نیتریتی )

( و حیداقل آن در تیرمیاه mg/L101/1( در شیهریورماه )NO2است. حیداکثر مییانگین للظیت نیتیروژن نیتریتیی ) )103/1

(mg/L112/1( یابید و در تابفیتان بیه طیور نفیبی باشد. در فصل بهار للظت نیتروژن نیتریتی در مخزن سید کیاه  میمی

 تواند به علت شفتشوی کودهای شیمیایی داده شده به اراضی باشدست باشد. به طور کلی چون می یابد. این افزای افزای  می

گیری شده در طول سیال کمتیر از حیداکثر مجیاز شیاخص کیفییت فیزیکیی، ( اندازهNO2میانگین للظت نیتروژن نیتریتی )

اشد. بنابراین آب سید اسیتقالل مینیاب از نظیر ب( میmg/L 1ایران ) 0101شیمیایی و آلودگی در آب بر اساس استانداردهای 

 ( هیچگونه محدودیتی برای شرب نخواهد داشت. NO2پارامتر نیتروژن نیتریتی )

در مخزن سد استقالل میناب اندک بوده و به طیور مییانگین در  (NO2)نیز مانند نیتروژن نیتریتی (PO4للظت ارتوفففات )

( و mg/L001/1گیری شده در فیروردین میاه )للظت میانگین ارتوفففات اندازهباشد. بیشترین ( میmg/L179/1طول سال )

باشد. للظت ارتوفففات در فصل بهیار کیاه  دارد تابفیتان و پیاییز رونید صیعودی ( میmg/L111/1کمترین آن در تیرماه )

حیداکثر مجیاز  )mg/L7از )داشته و زمفتان مخزن تقریباً یکنواخت است و از آنجایی که للظت ایین پیارامتر در طیول سیال 

ایران کمتر است بنابراین آب سد استقالل  0101شاخصهای کیفیت فیزیکی، شیمیایی و آلودگی در آب براساس استانداردهای 

( ، 0/9گیری شیده در فصیل بهیار )انیدازه PHمیناب از نظر ارتوفففات مشکلی جهت آب شرب نخواهد داشت. میانگین مقدار 

با افزای  دما در فصلهای بهار و تابفتان در مخزن افزای  و  PHباشد. مقدار ( می71/7( و زمفتان )0/7ز )(، پایی9/9تابفتان )

( و حداقل آن 29/0در اردیبهشت ماه ) PHیابد. حداکثر میانگین مقدار در فصلهای پاییز و زمفتان با سرد شدن هوا کاه  می

بندی حرارتیی در مخیزن بیشیتر در فصول گرم سال به لحاظ وجود شیه PHگیری شده است. میزان ( اندازه3/7در اسفند ماه )
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در تمیام اعمیا   PHآیید. و مییزان بندی حرارتی در مخزن اختالط به وجیود میبوده و در پاییز و زمفتان با از بین رفتن شیه

 شود.مخزن تقریباً یکنواخت می

 

مجاز شاخصهای کیفیت فیزیکی، شیمیایی و آلودگی در  PHحداکثر باشد که با عنایت به می 11/9در طول سال  PHمیانگین 

( آب مخزن سد استقالل از نظر این پارامتر نیز محدودیتی برای شیرب نخواهید 0/3-0ایران ) 0101آب براساس استانداردهای 

 داشت. 

( و ds/m177/0ییز )(، فصیل پیاds/m131/0(، فصیل تابفیتان )ds/m 01/1گیری شیده در فصیل بهیار )اندازه ECمیانگین 

از فصل بهار تا فصیل زمفیتان رونید صیعودی داشیته و حیداقل  شده گیریاندازه ECباشد. بنابراین ( میds/m00/0زمفتان )

( در سیال ds/m 110/0( و متوسیط آن )ds/m23/0و حیداکثر آن در اسیفند میاه )(ds/m 99/1مقدار آن در فروردین میاه )

تواند به علت شفتشوی کودهای شییمیایی داده شیده بیه میزارع و در طول سال می ECقدار گیری شده است. افزای  ماندازه

 در مخزن سد  ECاراضی کشاورزی و کاه  میزان بارندگی به لحاظ استمرار پدیده خشکفالی در منطقه باشد. تغییرات مقدار 

بندی در مخزن ر  و از نظر شوری پدیده شیه استقالل میناب بفیار اندک بوده و تقریباً در کل طول سال مخزن یکنواخت است

 دهد. نمی

 
 گیری نتیجه

ایران آب مخیزن سید اسیتقالل  0101با توجه به شاخصهای کیفیت فیزیکی، شیمیایی و آلودگی در آب براساس استانداردهای 

هیچگونیه محیدودیتی  ECو  PHگیری شده نیتروژن نیتراتی، نیتروژن نیتریتیی، ارتوففیفات، میناب از نظر پارامترهای اندازه

های اولیه در مورد پدییدة برای شرب نخواهد داشت لکن به نظر میرسد که رنگ، بو و طعم آب به لحاظ عدم مطالعات و بررسی

گردید، بطیور مفیلم سییمای بینی میبندی حرارتی بوده است در صورتی که در مطالعات اولیه این امر پی مغذی شدن و شیه

 یافت: های زیر تغییر میل از جنبهطرح سد استقال

 حجم سد و تنظیم چندساله.  -

 های تحتانی از نظر تعداد، نوع و محل. کنندهوضعیت تخلیه -

 موقعیت و روش آبگیری از سد.  -

 برداری از سد و چگونگی اختصاص آب. منحنی فرمان بهره -

 
آب فاضالب منطقه رودان و تأثیر آن در آلیودگی همچنین تاکنون مطالعاتی در مورد معدن کرومیت در باشدست حوضه و 

مخزن به عمل نیامده است. از میزان ورود کودهای آلی و شیمیایی، سموم کشیاورزی و فاضیالب روسیتایی و شیهری نییز 

 این عوامل بتوان در تخفیف اثرات مغذی شدن پرهیز نمود.  اطالعات جامعی در دست نیفت. لذا شاید با بررسی
 

 :   فهرست منابع
نامه پایان«. HEC-5Qسازی مخزن با  استفاده از مدل بررسی کیفی مخزن سد میناب و پدیده مغذی شدن و شبیه»سادات. ا.  .0

 کارشناسی ارشد. 

 «. برداریپروژه سد و شبکه آبیاری میناب اصول بهره. »0170. و زارعپور. م ع سادات ا. و جمالزاده .2

دومین کارگاه تخصصی کمیته فنی زیفت محیطی و کاه  مخاطرات طبیعی . »(IRCOLDکمیته ملی سدهای بزر  ایران ) .1

 . 0/02/0170میناب. «. سدها

 «. طرح عمران دشت میناب. گزارش سنتز. »0100مهندسان مشاور ستیران، اترس و استوکی.  .1
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