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چکيده
نقش مؤثر آب در سالمتی انسان ها و توسعه پايدار انکارناپذير 
جهان  در  آلودگی ها  روند  و  جمعيت  افزايش  طرفی  از  است، 
دنبال داشته است.  به  را  آبی  منابع  محدوديت های کمی و کيفی 
افزايش آلودگی و کاهش کيفيت منابع آبی، لزوم مديريت  روند 
مناسب بر اين منابع را جهت مصارف گوناگون ضروري می نمايد. 
آبزي پروري  دليل مصارف شرب، کشاورزي و  به  رودخانه هراز 
حايز اهميت است. لذا، با توجه به ساخت سد هراز در مسير اين 
رودخانه، بررسی کيفيت آب اينرودخانه در نظام مديريتی و زيست 
محيطی کاري بنيادين است، بر اين اساس تحقيق حاضر در راستاي 
اين هدف صورت گرفته است. در اين مطالعه جهت ارزيابی کيفيت 
آب رودخانه 17 نقطه تعيين و نمونه برداری گرديد. وضعيت کيفيت 
آب رودخانه مذکور از طريق مقايسه با استاندارد های جهانی از نظر 
پارامترهای فيزيکو - شيميايی همانند کدورت، کل مواد محلول، 
هدايت الکتريکی، اسيديته، سختي کل، سولفات، فلورايد، آمونياک، 
نيتريت، مس، منيزيم، کلسيم، پتاسيم، فسفات، آلومينيم، سيليس، 
کلرايد و منگنز مورد بررسی قرار گرفت. همچنين براي تجزيه و 
ترسيم  و جهت   SPSS و   Excell نرم افزار های  از  داده ها  تحليل 
نقشه های مورد نظر از نرم افزار ArcGis10 استفاده گرديد. نتايج 
نشان داد که کيفيت آبرودخانه به شدت به نوع کاربری های اراضی 
و سيمای سرزمينی که آن را فرا گرفته و حضور انسان بستگی دارد. 
دارای   2 و   1 شماره  ايستگاه های  آمده،  به دست  نتايج  اساس  بر 
کيفيت بااليی بوده ولی به طرف ايستگاه های پايين دست رودخانه، 
بدتر شده و  ايستگاه های شماره 6، 9، 13، 15، کيفيت آب  مثل 
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دارای بارآلودگی بيشتری می باشند.

فيزیکی- پارامترهای آب، کيفيت آلودگی، واژهها:  کليد
شيميایی،رودخانههراز.

مقدمه  
مسئله سطحي، آبهاي مورد در نگراني اصليترین امروزه
طبيعت در آب .]5[ همکاران و چنج است، آبها این کيفيت
خالص صورت به هيچگاه و بوده معلق مواد محتوی همواره
وجودندارد،اماناخالصیهایآبتاجاییکهازحدمعينیتجاوز
به اما .]1[ همکاران و بانژاد نمیشود، آن مصرف از مانع نکند
شهري فاضالبهاي انتقال براي رودخانهها مسير از استفاده دليل
آبها این باغداري، و کشاورزي مزارع زهآبهاي و صنعتي و
همکاران و ساین دارند، قرار گوناگوني آلودگيهاي معرض در
]30[.رودخانههاتنهامنابعآبیهستندکهمسيرطوالنیراازميان
شهرها،روستاهاومناطقصنعتیوکشاورزيطیمیکنندوبهانواع
آلودهمیشوند،خاراوهمکاران]14[وچون گوناگونآالیندهها،
آبرودخانههابيشازآبهرمنبعدیگريبرايمصارفگوناگون
زیست محيط بر گستردهاي سوء اثرات میتواند میشود، استفاده
داشتهباشد،شاپوریوهمکاران]29[.بنابرینالزماستتاکاربري
به تا داد قرار بررسي و نقد مورد مختلف جنبههاي از را اراضي
کيفيتآبرودخانهدست تغيير بر کاربري آن تاثير درکصحيح
آبهاي .]34[ لورد و ویترز ]26[؛ همکاران و سالجقه یافت،
در بيشتر پسابها دفع براي آنها آسان دسترسي دليل به سطحي
معرضآلودگيقراردارند،کرباسیوهمکاران]10[وعمدهمنابع
مانند نقطهاي منابع رودخانهها، ویژه به سطحي آبهاي آلودگي
زهکشهايکشاورزي،پسابهايشهريوصنعتيومنابعگسترده
مانندزهابهايکشاورزيميباشند،نوریوهمکاران]23[؛باک
وهمکاران]3[وکاربریهایمختلفدرجاتمختلفیازخطررا
دربرخواهد آبی منابع برای پسابها، مقداروویژگی به توجه با
داشت،داميانومادالنا]6[؛سيبونرانگ]27[.بسياریازمطالعاتدر
سراسرجهاننشاندادهاندکهنوعاستفادهاززمينداراییکتأثير
قویبرکيفيتآب،وارتباطمعنیداریبينپارامترهایکيفيتآب
آب آلودهکنندههاي .]32[ تيو دارد، وجود زمين از استفاده نوع و
شاملمواديهستندکهخواصفيزیکی،شيمياییوبيولوژیکیآب
تحتتاثيرخودقرارمیدهند،کهاینموادمعموالدراثرفعاليتهاي
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انسانیایجادوبهسهگروهعمدهمنابعآلودهکنندهصنعتی،شهريو
کشاورزيتقسيمبنديمیشوند،الئوراوهمکاران]15[.

بيووهمکاران]2[،برايبررسيتغييراتزمانيومکانيکيفيت
در جينشو1 رودخانه در آلودگي منابع و عوامل تشخيص و آب
جنوبکينلينگ2چينروشهايآماريچندمتغيرهوروشهاي
که داد نشان تحليلی نتایج و دادند قرار استفاده مورد را شبکهاي
آلودگیآبدردرجهاولازفاضالبداخلیوجاریشدنضایعات

کشاورزیمنتجميشود.
آب کيفيت مطالعه اهميت بر داللت تحقيق سوابق جمعبندی
حوزهآبخيز اراضی از استفاده و مختلف مؤلفههای تاثير تحت
اینوجود با اراضیحاشيهرودخانهدارد. نيزکاربری باالدستو
تغييرپذیری مرورسوابقنشاندهندهکمبودتحقيقاتدرخصوص
به رودخانهها دست پایين درجهت آب کيفی ویژگیهای مکانی
عمليات انجام به توجه با میباشد. بزرگ سدهای مخازن سمت
ذخيره هدف با هراز رودخانه روی بر هراز مخزنی سد اجرایی
آبجهتاستفادههایشربوکشاورزیانجامتحقيقاتکاربردی
ازپيش بهمنظورشناساییکيفيتآبورودیبهمخزنسدبيش
مستقيم اندازهگيری هدف با تحقيق این لذا مییابد. ضرورت
مولفههایمختلفکيفيتآبدرطولرودخانههرازدرجهتپایاب
کاربردی اطالعات استخراج منظور به هراز، سد مخزن سمت به
شاملپتاسيم،کلسيم،منگنزنيتراتو...ازمنابعمکانیتغييرپذیری
کيفيتآبانجامگرفتهتابتواندراستفادهازآبمخزنمدیریتو

برنامهریزیمناسبتریایجادنمود.

موادوروش
منطقه مورد مطالعه: 

استان آبخيزرودخانههرازدرشمالکشورودرجنوب حوزه
مازندرانوازنظرمختصاتجغرافياییبين´43°51تا´52°36

1- Jinshui
2- Kinling

شکل است. شده واقع 35° 45´ تا 36° 22´ بين و شرقی طول
شماره1نماییازموقعيتاینحوضهرانشانمیدهد.کاربريهاي
حاضردرمنطقه،شاملجنگل،مرتع،زراعتدیمواراضيمسکوني

است.

روش تحقيق
بهمنظورتعيينایستگاههاينمونهبرداريابتدانقشهمرزحوضه
در هراز رودخانه آبخيز حوزه اراضی کاربری نقشه همچنين و
باتوجه انجامعملياتميداني از تهيهوپس Arc/GIS10 محيط
بهموقعيتواحدهايصنعتي،مراکزشهريوروستایيوکاربری
اراضیزیرحوزههایآبخيزوامکاندسترسيبهایستگاههاوهمچنين
درمناطقورودیشاخآبهایفرعیبهرودخانهاصلی،وزارتنيرو
]24[،17نقطهنمونهبرداريدرامتدادرودخانهازباالدستبهطرف
پایيندستانتخابشد.زمانبرداشتنمونههابهگونهایبودهکه
توجه با گردید سعی حتیاالمکان و شروع رودخانه باالدست از
در نظر  ازسایتهایمورد نمونهبرداری تمرکزرودخانه زمان به
هر پایانی هفته در و نقاطنمونهبرداری از یک هر در تکرار سه
اخذ بصورت نحوهنمونهبرداری گيرد. انجام سال فصول از یک
نمونهها این بودهاست. انتگراسيونعمقی بهروش نمونهرواناب
آب کيفيت پارامترهاي و شده داده انتقال آزمایشگاه به بالفاصله
دراینایستگاههابررسیگردیدتاروندتغييراتپارامترهادرمسير

رودخانهمشخصگردد)شکل2(.
شاخصهای سنجش و اندازهگيری بهمنظور آزمایشگاه در
برای )Photometer7100( 7100 فتومتر دستگاه از شيميایی
اندازهگيریکدورت،سختيکل،سولفات،فلوراید،آمونياک،نيتریت،
و کلراید سيليس، آلومينيم، فسفات، پتاسيم، کلسيم، منيزیم، مس،
منگنزوازدستگاه300PCبهمنظورسنجششاخصهایفيزیکی
شاملTDS،هدایتالکتریکی،pHاستفادهگردیدومقادیربدست

 شکل 1- موقعيت حوضه رودخانه هراز نسبت به کل کشور
Fig 1. Location of Study area in Iran

شکل2- موقعيت نقاط نمونه برداری و کاربری های اراضی 
اطراف رودخانه )منبع: يافته های  تحقيق(

Fig 2. Location of sampling points and river riparian 
land uses (source: Research findings)
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آمدهازعملياتآزمایشگاهیبامقادیراستانداردموسسهاستانداردو
تحقيقاتصنعتیایرانمقایسهگردید.

نتايج
نتایجبهدستآمدهازاندازهگيریهایآزمایشگاهیدرخصوص

فاکتورهایکيفیآبدرشکلهای3تا6ارایهشدهاست.

بحث
عوامل از تاثيرپذیری دليل به مسيرخود درطی هراز رودخانه
و انسانی فاضالبهای کشاورزی، مزارع پساب جمله از مختلف
به فرعی رودهای از برخی اتصال و شهری فاضالبهای دامی،
منابع با تغييرات این میگردد. تغييراتی دچار کيفيت نظر از آن،
آلودهکنندهدرحوزهآبخيزونوعاکوسيستمهاییکهرودخانهازآنها
عبورمینماید،قابلتجزیهوتحليلمیباشند.همچنينپارامترهاي
آلودهکنندهدرطولمسيررودخانهروندافزایشیداشتهوتعدادياز

اینمشخصههاازحدمجازفراتررفتهوبهمرحلهحادیرسيدهاند،
کهبرخیازپامترهامانندEC، TDS،سختیآب،کدورت،منيزیم،
مسير طول در بيشتری تغييرات دارای سولفات و کلراید سيليس،

رودخانهاست.
به پارامتر این بوده، آب کيفی عوامل دیگر از نيز آب سختی
عنوانیکعاملکاهندهقويدرمقابلموادآالیندهوسمیمحسوب
میگرددوبرايآبزیانشرایطمناسبتريراایجادمیکند،نادریو
همکاران]20[.ميزانسختیبراساس3Cacoنيزهرچندبهطرف
پایيندستروندافزایشیدارد،ولیبراساساستانداردهايارایهشده
باتوجه توسطسازمانمحيطزیستدارایمقادیرمجازمیباشد.
بهنتایجدادها،ایستگاهشماره6کهدارایسختی435/5ميليگرمبر
ليتروایستگاه7باسختی307/7برایایجادپرورشماهیمناسب

نيستند.
کدورتآب،نشاندهندهموادکلوئيديخيليریزمعلقدرآب
استکهازفعاليتهايکشاورزيوصنعتيناشيميشود.دررودخانه

شکل3- روند تغييرات کدورت در طول رودخانه هراز و با 
فاصله ايستگاه ها )منبع: يافته های تحقيق(

Fig 3. Down stream changes in turbidity (source: 
Research findings)

شکل4- تغييرات سختی  کل آب رودخانه هراز به طرف پايين 
دست )منبع: يافته های تحقيق(

 Fig 4. Down stream changes inTotal water hardness
along Haraz river (source: Research findings)

شکل5- تغيرات pH آب رودخانه هراز به طرف پايين دست 
)منبع: يافته های تحقيق(

Fig 5. Down stream changes in water pH along Haraz 
river (source: Research findings)

شکل6- رابطه تغيرات TDS با هدايت الکتريکی EC  )منبع: 
يافته های تحقيق(

Fig 6. Relationship between TDS and EC (source: 
Research findings) 
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هرازنيزبعدازنقطهشماره8،کدورتآبافزایشقابلمالحضهای
ادامه مطالعه مورد ایستگاه آخرین تا غلظت افزایش این و داشته
پيدامیکندکهاینافزایش،بهدليلپذیرشفاضالبهايشهريو
همچنينزمينهایکشاورزیومزارعپرورشماهیاطرافرودخانه

میباشد.کهبانتایجخاراوهمکاران]14[مطابقتدارد.
هدایتالکتریکيآب)EC(رودخانهنيزدرطولشاخهاصليبه
تدریجافزایشنشانميدهدکهاینافزایشبدليلورودشاخههای

فرعیبامقادیرباالیهدایتالکتریکیمیباشد.
داشته افزایشی روند رودخانه طول در نيز )SO4( سولفات
تاثير به میتوان نقاط بعضی در پارامتر این افزایش به توجه با و
کاربریهایاراضیوورودشاخابهایفرعیآلودهبهشاخهاصلی
پیبرد.همچنينچشمههایآبگرمدرباالدستاینمنطقه،میتواند

باعثافزایشغلظتسولفاتگردد.
کلراید)Cl(نيزازباالبهطرفپایيندسترودخانه،روندکاهشی

دارد.
نيتریت)NO2(،کهیکگازسمیدرآبمیباشدوبهدليلتاثير
برآبششهایماهیمنجربهآسيبهایبافتیمیگردد،نيزتغييرات
قابلتوجهیرادرطولرودخانههرازنشانمیدهد.نکتهقابلتوجه
دراینمورد،افزایشميزاناینپارامتربعدازمزارعپرورشماهی
]11[ زعيمدار کاشفیاالصلو نتایج با که است، نقاطروستایی و

مطابقتدارد.
آب در فلوراید غلظت تحقيق، یافتههای به توجه با همچنين
رودخانههرازدرمحدوده0/32– 0/83قرارداشت،بنابرینميزان
فلوئوردرتمامیایستگاهها،پایينترازحدمجازیادشدهمیباشد.

نتيجهگيری
بار ایستگاههايشماره1و2دارايکمترین اینکه، نتيجهکلی
آلودگیبهلحاظمشخصههايکيفیوعناصرمحلولدرآببوده
در رودخانه که است بکری نسبتا اکوسيستم از ناشی امر این که
آنجریاندارد.ولیمتاسفانهبهطرفپایيندسترودخانه،براثر
زمينهای و سازها و ساخت قبيل از انسانی دخالتهاي افزایش

معرض در شدت به اکوسيتم این رودخانه، اطراف در کشاورزی
خطرونابوديقراردارد.

ایستگاههاي16،15،14،13و17کهدرمناطقمسکونیقرار
گرفتهاندبهشدتدرمعرضتخریبقراردارد،چراکهتقریبًاتمامی
مسيررودخانهتغييرکاربريیافتهوتبدیلبهویالهايخوشنشينان
وبوميانمنطقهشدهکهفاضالبهايآنهاواردرودخانهمیگردد،
شدهاست.باتوجهبهنتایجبدستآمدهایستگاههایشماره6،3،
15،13و16دارایبيشترینتغييراتوافزایشدرميزانپارامترهای

موردنظرمیباشد.
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Abstract (Technical Note)

Spatial variability of water quality in the Haraz River toward downstream
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   The effective role of water in human health and sustainable development is undeniable. However, 
population growth and pollution limits the quantity and quality of water resources in the world. Increasing 
trend of pollution and decreasing water resources quality cause the need for proper management of 
these resources for different applications. The Haraz River has many usages in drinking, agriculture and 
aquaculture. Because of the Haraz dam construction on the river, the study of water quality in this river is 
necessary. For this purpose and in order to assess the river water quality, 17 points were selected and the 
water sampling was collected along this river. Then, the condition of the water quality in the Haraz river 
was investigated by comparing with international standards in terms of physic-chemical properties such as 
turbidity, total dissolved material, electrical conductivity, pH, total hardness, sulfate, fluoride, ammonia, 
nitrite, copper, magnesium, calcium, potassium, phosphorus, aluminum, silica, manganese and chloride. 
Also, Excel and the SPSS software were used to analyze the data. The other required maps were produced 
using the ArcGis10 software. The results show that the water quality strongly depends on the land uses, the 
type of landscape, and human presence. Based on these results, stations 1 and 2 had the high level of quality, 
but toward the downstream stations, including stations 6, 9, 13, 15, the condition of the water quality was 
deteriorated and it had more pollution.   

Keywords: Pollution, Water quality, Physicochemical properties, the Haraz River.
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