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Abstract  

The aim of this study is to investigate water pollution in the reservoirs of 

seasonal river dams and to provide management suggestions to reduce 

pollutions. In order to establish future management strategies, we 

examined the quality control of water parameters in seasonal rivers.  

Ghadruni dam basin is one of the sources of supplying the drinking water 

of two cities and has a special geographical position.  With the increase in 

the population of the region due to its industrial nature, pollution can enter 

the reservoir in the near future. Due to using large amounts of chemical 

fertilizers in the lands around the seasonal rivers, we expect that runoffs 

from agricultural lands, which flow into seasonal watercourses, affect the 

quality of their water more than permanent rivers.  Rural residential areas 

are located near these two rivers (Hotkan and Ghadruni). For this purpose, 

sampling of 6 stations on the dam feeding streams and the reservoir itself 

has been done.  We measured the biological and chemical properties of the 

water; because they may change due to the entry of agricultural runoff. 

We measured chemical and biological parameters such as dissolved solids, 

Temperature, EC, PH, Turbidity, chloride, sulfate, nitrite, nitrate, 

ammonium, DO, COD, and nitrogen for one year, The obtained results 

were evaluated and analyzed. The results of studies show that the most 

important reasons for pollution in the Ghadruni dam basin is the impact of 

agricultural effluents and domestic and industrial sewage left in the 

system. Parameters such as EC - dissolved solids, nitrite, nitrate, sulfate, 

and chloride at the sampling stations had relatively high values. Also, PH 

values and water temperature were highly different, The problem of 

pollution in the dam, which is fed by the Ghadrun and Hotkan rivers, can 

be solved by collaboration between the respected organizations and water 

resources management plan in this basin. 
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1. Introduction 
Activities incompatible with nature, such as sewage discharge and using fertilizers for agricultural 

lands, have reduced surface water quality worldwide (Ravichandran, 2003).  

These factors have decreased and destroyed the quality of surface waters and have caused considerable 

damages to agricultural, drinking, industrial and recreational centers (Carpenter et al., 1998; Jarvie et 

al., 1998).  

Numerous studies have conducted on water pollution of permanent rivers in the country; however, this 

study is compatible with Iranian water regulations. The basis of studies has been evaluating pollution 

of samples taken from rivers and especially inside the reservoirs. So far, no comprehensive research has 

conducted in the basin of this area. Therefore the problem of pollution has not been seriously 

investigated, and consequently, it has not eliminated. The studied dam is located in a relatively low 

water area and is an essential source for watering and artificial moisture. A comprehensive monitoring 

plan for sustainable solutions to pollution problems is necessary (Directive, 2000) 

2. Materials and Methods 
In this study, six sampling stations in the reservoir and connected streams to the basin have been 

selected. 

Water samples are taken from the Ghadrun and Hatkan streams and the dam reservoir. However, field 

observations show other streams upstream of the basin that does not reach the mainstream. Water 

samples have been taken from a depth of 10 to 15 cm and collected in one-Liter bottles. The samples 

taken bi-monthly from the sampling stations from 2019 to 2020 were transferred to a quality control 

laboratory for a period of one year and under cold conditions.   

The parameters of Electrical Conductivity (EC), PH, Temperature, Turbidity, dissolved solids, 

ammonium, chloride, sulfate, nitrite, nitrate, COD, DO, and nitrogen were analyzed for one year.  

Statistical analysis and analysis of the results of the parameters were measured by SPECT, titration and 

spectrophotometer devices and by standard methods. PH was measured by an electrometer device. 

Turbidity was measured by a nephelometry turbidimetry device with an NTU unit.  

All dissolved solids were tested by the standards (S.M, 1998).  

EC or Electrical Conductivity was measured by an electrometer device and by the standards and micro 

siemens per centimeter (S. M, 1998).  

The parameters of sulfate, nitrite, and nitrate were determined by the SPECT device. Chloride and 

hardness were analyzed by the titration device. Then, descriptive statistics were compiled according to 

the Table and analyzed by SPSS software. 

3. Results 
Ghadruni dam is affected by agricultural pollution from different sources and from two main streams 

of the Ghadrun and Hotkan rivers, which are the main feeders of this dam. The problem of pollution 

can be the result of agriculture and industrialization of the region. Indeed, soon, there is a need to drain 

the sludge on the bottom of the dam, which can be one of the ways of reducing pollution. In this way, 

we can reduce pollution; however, if we do not deal with the discharge of sewage and the uncontrolled 

growth of agricultural fertilizers in the region, we cannot eliminate the pollution. Today, the 

environmentalists have found many solutions to the problem of sewage. However, due to management 

problems and the low efficiency of this dam, it has not been possible to eliminate the pollution entering 

this dam seriously. 

4. Discussion and Conclusion 
Parameters such as EC (Electrical Conductivity), DO (Dissolved Oxygen), Turbidity, COD, nitrite, 

TDS, nitrate, sulfate, and chloride were high at stations with sewage, industrial, and domestic pollution. 
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The quality ranks and effectiveness of each parameter were analyzed. According to the results of the 

study, the relationship between different parameters was obtained. It was found that EC has a positive 

relationship with TDS and Chloride and TDS has a positive and direct relationship with EC, chloride, 

and Temperature, and DO has a positive relationship with ammonium and an inverse relationship with 

nitrate and COD. The temperature also has a positive relationship with nitrogen and dissolved solids 

but a negative relationship with PH.  

In this study, we concluded that one of the most important causes of pollution in this region was man-

made pollutions controlled and eliminated. We should solve management problems and have short-term 

and long-term planning to solve them. 

These sources of pollution, which are mostly agricultural fertilizers used in the region and domestic and 

industrial discharges, should be reduced by environmental regulations. Since this dam provides a large 

volume of drinking water to the area and agriculture, this problem should be solved as soon as possible. 

By releasing some water upstream, it may be possible to prevent the effects of spring sulfurous waters 

and sulfate and nitrate compounds that reach the reservoir of the dam from agricultural fertilizers. One 

of the most essential problematic factors in the future can be population growth in the region, which 

needs serious attention. Physical erosion is one of the critical problems of this dam. Studies related to 

soil protection should also be seriously pursued and each organization should present its studies to the 

management of the dam, and public participation should also be considered. All executive organizations 

should collaborate in this regard. Also, all beneficiaries and residents living in the neighborhood of this 

basin should participate in sustainable water management and improving water quality.  

The integrated water management plan of the Ghadruni dam basin should be considered by everyone. 

All beneficiaries should collaborate in developing a comprehensive plan for sustainable management 

of healthy water resources. 
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1) Carpenter, S.R., Caraco, N.F., Correll, D.L., Howarth, R.W., Sharpley, A.N. and Smith, V.H., 
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applications, 8(3), pp.559-568. 
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2000/60. 
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 یآب مخازن سدها ییایمیو ش یکیزیف هایشاخص تیفیو کنترل ک یبررس

 کرمان( یسد قدرون ی)مطالعه مورد یفصل هایرودخانه

 
 4نجمه یزدانپناه، 3امیر رباطی، *2، مهدی مؤمنی1سید میثم ترابی

 مقاله پژوهشی

 15/10/1399تاریخ ارسال:

 14/06/1400تاریخ پذیرش:

 چکیده
 هایکاهش آلودگ یتیریمد شنهاداتیو ارائه پ یفصل یهارودخانه یآب در مخازن سدها یهایآلودگ یمطالعه بررس نیهدف از ا

قرار  یمورد بررس یفصل یهاآب در رودخانه یپارامترها تیفیکنترل ک نده،یآ یتیریمد یهایاستراتژ یزیرهی. جهت پاباشدیم

 شیبا افزاده که حوضه سد قدرونی یکی از منابع تأمین آب شرب دو شهرستان و دارای موقعیت جغرافیایی خاص بو گرفت.

سکونی در نواحی روستایی م وجود دارد، یآت یهابه مخزن در سال یبودن امکان ورود آلودگ یصنعت لیمنطقه به دل تیجمع

برداری از برای این هدف نمونه نموده است. دوچنداناند که همین امر اهمیت این مطالعه را واقع شده مجاورت این دو رودخانه

 ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص کننده سد و خود مخزن صورت گرفته است.های تغذیهبرداری بر جریانایستگاه نمونه 6تعداد 

مانند )مواد  یکیزیف و ییایمیش ی. پارامترهاه استشد یریگکند اندازه رییتغ یدر اثر ورود زه آب کشاورز رفتیآب که احتمال م

 سالهکیدوره  کی ی( براتروژنیو ن DO، COD وم،یآمون ترات،ین ت،یتریکدورت، کلرور، سولفات، ن ،EC، PHمحلول، دما، 

نشان  حاضر تحقیق جیو مطابقت داده شد. نتا زیآنال رانیمنابع آب ا تیفیک تیریو با مقررات مد یابیارز جی، نتاندشد یریگاندازه

که در  یو صنعت یخانگ یهاو فاضالب یکشاورز یهاپساب ریتأث یدر حوضه سد قدرون یآلودگ یبرا لیدال نیترمهم دهدیم

 یهاستگاهیسولفات و کلرور در ا تراتنی – تیترنی – محلول مواد – ECمثل  ییپارامترها رایز باشدیاند مرها شده ستمیس

 یهاتیفعال شیبا افزاداشتند.  ییآب که اختالف باال یو دما PH ریادمق نیداشتند. همچن یینسبتاً باال ریمقاد یبردارنمونه

 ییایمیش یانواع کودها انهیاست. با توجه به مصرف سال افتهی شیافزا یطیمحستیز یهایندگیآال زانیمنطقه م نیدر ا یانسان

با  سهیدر مقا زدیریم یفصل یهاکه به رودخانه یکشاورز یهانیآب حاصل از زم زه رودیاطراف انتظار م یهانیدر زم

 شوندیم هیکه از دو رودخانه قدرون و حتکن تغذ یسد قدرون یمشکل آلودگ .سازد رتأثمآب را  تیفیک شتریب یدائم یهارودخانه

 .حل باشدحوضه قابل نیمنابع آب در ا تیریو برنامه مد یدستگاه نیب یبا هماهنگ تواندیم

 

 سد. کنندهتغذیه هایجریانکشاورزی،  هایفاضالبی، کیفیت منابع آب، آلودگ: یکلید هایواژه
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 مقدمه
افزایش تقاضای  درنتیجهجمعیت و  روزافزونبا ازدیاد 

استفاده از آب برای مقاصد مختلفی چون کشاورزی، شرب 

در بخش آب و اهمیت  گذاریسرمایهو صنعت لزوم توسعه 

ها ، امروزه دیدگاهاست ناپذیراجتنابکیفیت منابع آب امری 

ی تر شده و دامنهنسبت به اهداف و جایگاه سدها گسترده

می مورد انتظار آن مشمول کنترل کیفی در کنار اهداف ک

بایست از سد نیز گشته است. طراحان و کارشناسان امر می

محیطی، فرایندهای های الزم علوم زیستبا اتکا به تخصص

ها را بر پارامترهای کیفی آب حاکم بر مخزن و تأثیر آن

های ها در جانمایی و تخصیص سازهشناخته و با علم به آن

مبتنی بر تأمین  برداری درستجانبی سد و شیوه بهره

 Hashemi)های اساسی را انجام دهند کیفیت آب، اقدام

et al, 2011). 

از نوع دائمی در  هارودخانهمعموالً  پرباراندر نواحی 

مناطق کم باران در اغلب موارد در طول سال خشک بوده 

 هارودخانه جهتازاین. نامندمیرا خشکه رود هم  هاآنکه 

که  هرچند .شوندمیلی تفکیک به دو دسته دائمی و فص

 تریپایینفصلی نسبتاً از ارزش اقتصادی  هایرودخانه

جدید در علوم مهندسی رودخانه برخوردارند اما رویکردهای 

را  هاآبراههناشناخته این  هایارزشتوانسته بسیاری از 

فصلی در  هایرودخانهتفاوت نوع جریان در  شناسایی کند.

دائمی مقدار و روند حرکت رسوبی  هایرودخانهمقایسه با 

 (.1386 اسماعیلی و همکاران،است )

 هافاضالبناسازگار با طبیعت مانند تخلیه  هایفعالیت

و استفاده از کودها جهت اراضی کشاورزی باعث کاهش 

 سطحی در سراسر جهان شده است هایآبکیفیت 

(Ravichandran, 2003). 

 هایآباین عوامل باعث کاهش و نابودی کیفیت 

اهداف کشاورزی، سطحی گردیده و خسارات متعددی به 

است نعت و مراکز تفریحی و دیگر اهداف شده شرب، ص

(Carpenter et al, 1998; Jarvie et al, 1998). 

قابل نفوذ رقم شهرنشینی پوشش سطحی غیر درنتیجه

کاهش کیفیت آب را  هدرنتیجخورده است و افزایش زباله و 

 .(USEPA, 1983است )سبب شده 

هیدرولوژیک یا استرس آبی قرن استرس  را 21قرن 

 (.1393، اکبر و همکاران)پور اندنهادهنام 

مسائلی است که با سالمتی بهداشت  ازجملهکیفیت آب 

بر  عمومی جامعه نسبت مستقیم دارد و اهمیت کیفیت آب

مدیریت صحیح منابع آب و آگاهی  پوشیده نیست. کسهیچ

 هایسازمانیت کیفیت منابع آب یکی از اهداف وضعاز 

در خصوص کیفیت آب و آلودگی  .امر استمتولیان این 

مدیریتی امری  هایاستراتژیمنابع دسترسی ابزار جهت 

و بیولوژیکی و  شیمیاییبسیار مهم است شناخت 

م باشند در این امر سهی تواندمیی اکولوژ هایمشخصه

(Crosa et al,2006; Sarkar et al, 2007). 

نظارت و کیفیت آب نقش حیاتی در توسعه و ارزیابی 

راهنمای محاسبه مدیریت آبخیزداری دارد ) هایسیاست

باید  بر کیفیت( نظارت شاخص کیفیت منابع آب ایران

را برای بر کیفیت آب راه  نظارت باشد. ایدورهمستمر و 

مشخص کردن  منظوربهه و مدیریت حوض ریزیبرنامه

 تواندمیو  کندمی مطابقت آن با استانداردها هموار آلودگی و

 هاآلودگیسیستم نظارتی مطمئن ایجاد کند تا در کاهش 

 .(Gonenç, 2006) مؤثر باشد

و مخزن سد  هارودخانهبا ارزیابی تغییرات آلودگی 

با کشف  .به منبع آلودگی دست پیدا کنیم توانیممی

ه سد قدرونی رودخانه و دریاچه مخزن در حوض هایآلودگی

 هاییحلراهدالیل آن را تعیین و به سمت کشف  توانمی

غلظت  جهت حل مشکل آلودگی و مدیریت آن گام برداشت.

متعدد  هایتخلیهمنتهی به سد و  هایرودخانه هایآلودگی

 هایابروانتحت تأثیر بارندگی،  ایمالحظهقابل طوربه

زیرزمین و جریانات  هایآبسطحی و  هایجریانسطحی، 

 .(Vega et al, 1998دارند )خروجی قرار 

افزایش ورودهای محتوی مواد ارگانیک و افزایش غلظت 

گردد میفسفر باعث کاهش مواد حاوی مواد آلی 

(Sickman et al, 2007). 

همین  ءزآبریز هم ج حوضهدر  هاآنها کردن کودها و ر

کودها در حالی وارد . (Easton et al, 2007است )موارد 

که جهت اهداف  شوندمیه آبریز و رودخانه سد حوض

بنابراین ؛ روندمیبه کار  مورداستفاده هایزمینکشاورزی و 
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الزم است درک عمیقی از خصوصیات بیولوژیکی و شیمیایی 

 جهت مدیریت بلندمدت داشته باشیم هارودخانه

(Shrestha & Kazama, 2007).  اطالعات در خصوص

فصلی این سد زیاد است اما  هایرودخانهتغییرات دبی آب 

 هایرودخانهدر زمینه میزان آلودگی آب  ایمطالعهتاکنون 

این حوضه صورت نگرفته است بنابراین این مطالعه جهت 

آب جهت فراهم کردن  هایآالیندهارزیابی میزان 

صباحی و شد )آینده انجام مدیریتی  هایاستراتژی

 .(1389همکاران، 

مطالعات متعدد متنوعی بر روی آلودگی آب در کشور 

در این  اماصورت پذیرفته است دائمی  هایرودخانهبر روی 

مطالعه سازگاری و مطابقت در چارچوب مقررات آب ایران 

 هایآلودگیمالک بوده است، اساس مطالعات ارزیابی 

و خصوصاً داخل  هارودخانهرفته شده از مسیر گ هاینمونه

ارزیابی گسترده در  گونههیچن مخزن بوده است. تاکنو

ه آبریز این منطقه صورت نگرفته و لذا مشکل آلودگی حوض

شده و قاعدتاً آلودگی نیز برطرف نشده نبررسی  طورجدیبه

 یابیمکاننسبتاً کم آب  ایمنطقهدر  مورد مطالعهسد  است.

 مصنوعیرطوبت  شده است که منبع مهمی برای آبیاری و

 هایحلراه. لزوماً یک برنامه نظارتی جامع جهت باشدمی

 ,Directive) پایدار برای حل مشکالت آلودگی نیاز است

در این مطالعه سعی شده است به این هدف نزدیک  .(2000

دو جریان اصلی این سد را تعیین و سطح آلودگی در  دهش

ه آبریز برای ارزیابی وضعیت آلودگی در حوض هاییحلهرا و

، دما، PH ،TDs ،FCسد قدرونی مطابق با پارامترهای 

 ،DO ،آمونیوم ،کلرورنیترات، نیتریت، سولفات،  کدورت،

COD شده است. گذاریهدف نیتروژن و 

 ویژهبهمطالعاتی که با هدف بررسی کیفیت منابع آبی 

در اجرای دیگر تحقیقات آتی  تواندمی شودمیسدها انجام 

بسیار تأثیرگذار باشد و بر اساس نتایج حاصل دیگر محققین 

 تحقیقاتی جدید ترغیب شود. هایفعالیتبه انجام 

 

 هاروشمواد و 
سد قدرونی در  حوضهو تحقیق در  مورد مطالعهمنطقه 

 ′′02′50°56رمان بینمرز شهرستان زرند و راور در استان ک

عرض جغرافیایی قرار گرفته  ′′43′57°30طول جغرافیایی و 

..(1شکل )  است

 
 های دسترسی محل سد قدرونیموقعیت جغرافیایی و راه (:1) شکل
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 44000) کیلومترمربع 441حدود منطقه با مساحتی 

های محل ایستگاه هکتار( پوشش داده شده است.

نشان داده شده است. (2شکل )گیری در نمونه

 
 آب سد بردارینمونه هایایستگاهسایت پالن  :(2)شکل 

 

 
 سد قدرونی بردارینمونه هایایستگاهاز  هاییعکس: (3)شکل 

 مورد مطالعه یمنطقهاین  هایزمینتقسیم و توزیع 

هکتار کشاورزی و  2200هکتار مراتع،  37200حدود 

 باشدمیهکتار جنگل  4800هکتار صنعت و  800مسکونی، 

 .(1جدول )

 
  بردارینمونه هایایستگاه هایکاربری (:1)جدول 

 مورداستفادهنوع زمین  گیرینمونهمکان 

 کشاورزی + مسکونی + مرتع + صنعت 1

 مرتع + مرتعکشاورزی +  2

 کشاورزی + مرتع + صنعت + مرتع 3

 کشاورزی + مسکونی + مرتع 4

 کشاورزی + مسکونی + مرتع 5

 کشاورزی + چمنزار + مسکونی + مرتع 6

 

 286 منطقه سد قدرونی میانگین بارش سالیانه

متأثر از اقلیم کویری که تابستان  وهوایآباست و  مترمیلی
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میانگین دمای  ،دارا استنسبتاً سرد را  هایزمستانگرم و 

)سازمان  است گرادسانتیدرجه  5/14سالیانه این منطقه 

 .استان کرمان( ایمنطقهآب و 

 هایرودخانهسد قدرونی بر روی دو جریان اصلی 

مسکونی و هموار ساخته شده  ایمنطقهقدرون و حتکن در 

و  است اهداف اصلی سد تأمین آب شرب دو شهرستان زرند

اهداف کشاورزی و صنعتی در این منطقه را  همچنینراور و 

به دنبال دارد. از دیگر اهداف احداث این سد حراست و 

و  هاسیالب سازیذخیرهو حفاظت از مناطق مسکونی 

(. 1385)علیزاده، سیل بوده است فصلی  هایباروان

همچنین این سد میزان مهاجرت پرندگانی است که کمتر 

. از دیگر گردندمی رؤیتک و کم آب کرمان در استان خش

مطلوبی جهت رطوبت مصنوعی  ایجاد خصوصیات این مخزن

 و ایجاد تاالبی مصنوعی برای بقای زیستمحیطحفاظت از 

از پرندگان نادر این تاالب  ، تعدادیباشدمیپرندگان 

 مشاهده شده است.

متعدد در  هایسالیخشککاهش پرندگان مهاجر و 

زیرزمین  هایآبو کاهش  دما شهمچنین افزایاین منطقه 

منطقه ی زیادی برای کو کم شدن رطوبت مشکالت اکولوژی

 –دریاچه کرده است که با احداث این سد و وجود  ایجاد

 فائق آمد شدهتا حدودی بر مشکالت ذکر تواندمی مخزن

(Bulut & Ceylan, 2011). 

کشاورزی و بعضاً  هایآلودگیاما از سوی دیگر 

ه، صنعتی و خانگی روستایی در این حوض هایفاضالب

منطقه را دچار مشکالت جدیدتری کرده است یکی از این 

مشکالت که در منطقه مشاهده شده است وجود بوی بد در 

در  ذکرشده هایآلودگیفصول گرم سال است. پیشگیری از 

در تولید محصوالت  تواندمیو  این سد بسیار مهم بوده

 منتفعو تأمین آب شرب سالم برای جمعیت  کشاورزی سالم

وضعیت . (1385)علیزاده،  باشدمیدو شهرستان مؤثر 

روستایی همچنان یکی از مشکالت  هایزباله آوریجمع

 هایتخریببهداشتی مهم منطقه است تخریب خاک در اثر 

، تخریب پوشش گیاهی از عوامل هاکاربرییر غیمصنوعی، ت

 هایآالیندهبارندگی و انتقال ایجاد فرسایش خاک در مواقع 

 .(1383، نظری و )میرزایی باشدمیخاک به رودخانه 

پس از بازدید میدانی و بر اساس امکانات موجود 

پایش در دریاچه سد، با توجه به  هایایستگاهبهترین محل 

از آب بود در فواصل متفاوت از  بردارینمونههدف برنامه که 

 بردارینمونهایستگاه  6ورودی دریاچه تا دیواره سد تعداد 

آبریز انتخاب شده  حوضهمتصل در  هایجریاندر مخزن و 

 (.2) شکلاست 

جهت نیل به اهداف تحقیق از آب موجود در مخزن 

ورودی به مخزن سد  هایجریانسد نیز و همچنین آب 

 صورت پذیرفت. بردارینمونهحتکن(  قدرون و هایجریان)

دیگری نیز  هایجریانالبته اگرچه با مشاهدات میدانی 

دارند که به جریان اصلی ه وجود در باالدست حوض

 (.2)رسند شکل نمی

در هر مرحله  یک لیتری هایبطریآب در  هاینمونه

گرفته  متریسانتی 15تا  10از اعماق  دو نمونه گیرینمونه

از  دو ماهانه گیرینمونه هایایستگاهدر  هاونهنم. اندشده

و با  سالهیکیک دوره برای ( 2020-2019) 99تا  98سال 

 .اندشدهتقل سرد به آزمایشگاه کنترل کیفیت من شرایط

دما، کدورت، ، PH ،(EC) پارامترهای هدایت الکتریکی

 سولفات، نیتریت، نیترات، ،کلرور، آمونیوم، حلولمواد م

DO، COD تحلیل  سالهیکبرای یک دوره نیتروژن  و

 شدند.

 روش آزمایش
 هایدستگاهنتایج پارامترها با  وتحلیلتجزیهآنالیز آماری و 

رد ای استاندهاروشو با  کت تیتراسیون و اسپکتروفتومتراسپ

 گیریاندازهمتری با دستگاه الکترو PHشد.  گیریاندازه

واحد  با نفلومتریکدورت سنج گردید، کدورت با دستگاه 

NTU (4شکل ) گردید گیریاندازه.  

 
 پارامترهای کیفیت آب گیریاندازهدستگاه های  (:4شکل )

محلولی مطابق با استاندارد مورد بررسی قرار  موادکل 

 .(S.M, 1998گرفت )

EC هدایت الکتریکی با دستگاه الکترومتری مطابق  یا

 گیریاندازه سانتیمتربر نس واحد میکروزیمبا استاندارد با 

 .(5شکل ) (S.M, 1998) گردید
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  EC گیریاندازهدستگاه (: 5) شکل

ت پارامترهای سولفات، نیتریت، نیترات با دستگاه اسپک

و سختی با دستگاه تیتراسیون آنالیز کلرور تعیین گردید 

تدوین و با  (2) ار توصیفی مطابق با جدولسپس آم شدند

  گردیدند. وتحلیلتجزیه SPSS افزارنرم

ها با استفاده از گیری شده در ایستگاههای اندازهنمونه

های نامهتحلیل و ارزیابی شدند و مطابق با آیین SPSSافزار نرم

 (.3) جدول های ایران مطابقت داده شدکیفیت آبمدیریت 

تغییرات فصلی و  توانیممی اشکالهمچنین از روی 

  درصد افزایش و کاهش پارامترها را تحلیل کنیم.

روند تغییرات پارامترها در مسیر رودخانه و بررسی 

 مشاهدهقابل SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاایستگاهمحل 

 .(18-6) شکل است

 

 بحث و نتایج
PH 

های در ایستگاه 89/7و  47/7 نیب PHمیانگین مقادیر 

بوده  5برداری بوده است. باالترین مقدار در ایستگاه نمونه

ها نداشته اختالف معناداری در ایستگاه PHاست پارامتر 

در پاییز  PH 5/6های فصلی مقدار است. مطابق با ارزیابی

 PHدر تابستان داشته است. در تابستان و بهار مقادیر  50/8

جدول گیری شد. باالتری در مقایسه با زمستان و پاییز اندازه

اکوسیستم آبزیان به مخاطره نیافتد و  PHبرای اینکه  (4)

باشد  5/8الی  5/6باید بین  PHحیات ممکن باشد مقادیر 

ها در این رنج برداریها و نمونهتمام ایستگاه PHو مقادیر 

دهد که ن میاین نتایج نشا (2جدول )اند. قرار گرفته

مخاطره انگیز نیست و  مورد مطالعهسیستم آبزیان منطقه 

PH  ها مطابق با ماتریس از ایستگاه آمدهدستبههای

و رابطه منفی با  ECهمبستگی است و قطعاً رابطه مثبت با 

𝑁𝐻4دما و آمونیوم )
 .(5) جدول( دارد +

 
دوره زمانی 6در  PHتغییرات سالیانه  (:6شکل )

 (ECهدایت الکتریکی )

های ایستگاه ( درECمیانگین مقادیر هدایت الکتریکی )

μs برداری بیننمونه
cm⁄ 817 و μs

cm⁄ 1199  به دست

 .(3جدول )آید می

های ششتم و چهارم در مقایسه با دیگر مقادیر ایستگاه

برداری آمار باالتری دارد. دلیل این امر های نمونهگاهایست

 ,Basu & Lokeshاست )های معدنی تنوع غنی نمک

وضعیت آلودگی معدنی با تغییرات هدایت الکتریکی  (.2013

(EC) های های کشاورزی و ورودیبادهد که رواننشان می

 Gariziگردد )می ECفاضالب به دریاچه سد باعث افزایش 

et al, 2011.)  مقادیرEC  در دومین ایستگاه در مقایسه با

مشاهده  ECتر است. میانگین مقادیر ها پاییندیگر ایستگاه

𝜇𝑠 ترین سطح در بهار حدودشده در پایین
𝑐𝑚⁄ 480  و
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𝜇𝑠 در تابستان ECبیشترین مقدار 
𝑐𝑚⁄ 3360 به دست آمد 

ا بهار در تابستان و پاییز در مقایسه ب ECمقادیر  .(4جدول )

 ؛ وباشدو زمستان بیشتر است. دلیل این امر تبخیر باال می

های نشینی در ایستگاهدر بهار و زمستان به دلیل افزایش ته

یابد. عالوه بر این تخلیه کاهش می ECبرداری نمونه

های حاصل از آبیاری محصوالت کشاورزی نیز در پساب

چه را تأثیرگذار است و منابع آب سد دریا ECافزایش 

بیشتر به تبخیر و  ECدهد تغییرات الشعاع قرار میتحت

باالی  ECها بستگی دارد. مقادیر ورودی فاضالب

ها در فصول مختلف در در بعضی ایستگاه شدهگزارش

دریاچه سد قدرونی برای آبیاری توصیه نشده و مناسب 

هدایت ) ECدر مطابقت با ماتریس همبستگی  نیستند.

 اد محلول و کلرور رابطه مستقیم دارد.الکتریکی( با مو

 
 دوره زمانی 6در  ECتغییرات سالیانه  (:7شکل )

 
 هاایستگاهآمار توصیفی ساالنه پارامترهای شیمیایی و فیزیکی کل  (:2)جدول 
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 انحراف استاندارد میانگین ماکزیمم مینمم تعداد پارامترها

EC (
μs

cm⁄ ) 36 480 3360 25/991 108/701 

TDs (ppm) 36 233 1725 138/505 042/364 

PH 36 5/6 5/8 44/7 54/0 

 36 26/0 67/37 33/4 81/6 (NTU) کدورت

)سولفات 
mg

𝐿⁄ ) 36 8 870 5/271 68/235 

)نیترات 
mg

𝐿⁄ ) 36 7/3 29 95/13 638/6 

)نیتریت 
mg

𝐿⁄ ) 36 004/0 5/2 337/0 65/0 

)کلرور 
mg

𝐿⁄ ) 36 15 455 68/114 75/124 

 48/7 63/17 5/29 5/6 36 (℃)دما 

COD (
mg

𝐿⁄ ) 36 51 987 41/326 45/302 

) آمونیوم
mg

𝐿⁄ ) 36 90/0 50/3 22/2 773/0 

) نیتروژن
mg

𝐿⁄ ) 36 57 408 02/197 54/100 

DO (
mg

𝐿⁄ ) 36 10/1 48/10 44/4 73/2 
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 ایستگاه 6شیمیایی و فیزیکی ساالنه هر (: آمار توصیفی پارامترهای 3جدول )

 6 5 4 3 2 1 ایستگاه

EC (
μs

cm⁄ ) 
 66/1119 16/817 66/1196 66/1196 66/741 66/872 میانگین

 72/1074 08/246 20/820 34/1079 61/234 34/286 انحراف استاندارد

TDs (ppm) 
 585 50/437 589 33/592 66/400 33/426 میانگین

 27/563 20/138 47/407 37/562 91/203 17/127 استانداردانحراف 

PH 
 08/7 59/7 44/7 10/7 54/7 89/7 میانگین

 451/0 774/0 337/0 386/0 518/0 413/0 انحراف استاندارد

 (NTU) کدورت
 22/5 26/2 71/3 87/2 05/10 88/1 میانگین

 405/7 799/1 338/2 93/2 03/14 679/0 انحراف استاندارد

)سولفات 
mg

𝐿⁄ ) 
 407 16/291 354 16/255 83/128 83/192 میانگین

 30/363 48/191 20/231 82/288 86/87 92/112 انحراف استاندارد

)نیترات 
mg

𝐿⁄ ) 
 66/17 28/17 75/13 13 11 11 میانگین

 67/4 78/10 28/3 17/8 28/4 73/4 انحراف استاندارد

)نیتریت 
mg

𝐿⁄ ) 
 525/0 638/0 172/0 598/0 025/0 063/0 میانگین

 69/0 036/1 356/0 906/0 008/0 053/0 انحراف استاندارد

)کلرور 
mg

𝐿⁄ ) 
 58/158 08/60 58/156 75/123 41/80 66/108 میانگین

 70/150 59/31 76/177 70/164 64/70 34/109 انحراف استاندارد

 (℃)دما 
 66/18 33/17 75/17 18 25/17 83/16 میانگین

 84/7 28/8 51/8 42/7 20/8 98/7 انحراف استاندارد

COD (
mg

𝐿⁄ ) 
 41/496 25/533 83/313 16/197 25/272 58/145 میانگین

 98/394 88/358 85/292 82/149 48/298 97/95 انحراف استاندارد

) آمونیوم
mg

𝐿⁄ ) 
 12/2 18/2 20/2 30/2 27/2 28/2 میانگین

 725/0 899/0 756/0 681/0 124/1 726/0 انحراف استاندارد

) نیتروژن
mg

𝐿⁄ ) 
 16/234 83/181 50/185 33/226 66/177 66/176 میانگین

 47/137 35/101 024/67 61/130 94/60 69/110 انحراف استاندارد

DO (
mg

𝐿⁄ ) 
 54/3 33/3 22/4 51/5 74/4 30/5 میانگین

 25/2 44/2 32/2 32/3 06/3 27/3 انحراف استاندارد
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 ها(: میانگین پارامترهای شیمیایی و فیزیکی فصلی کل ایستگاه4جدول )

 6 5 4 3 2 1 ایستگاه

EC (
μs

cm⁄ ) 5/862 1/731 6/1131 7/1081 5/831 1/1024 

TDs (ppm) 2/412 6/385 3/559 6/531 427 526 

PH  80/7 66/7 17/7 47/7 46/7 11/7 

 76/1 02/9 90/2 88/3 67/2 97/4 (NTU) کدورت

)سولفات 
mg

L⁄ ) 63/175 38/131 88/234 50/303 50/266 25/365 

)نیترات 
mg

𝐿⁄ ) 38/11 11 38/11 31/13 05/16 63/18 

)نیتریت 
mg

𝐿⁄ ) 050/0 026/0 453/0 134 483/0 525/0 

)کلرور 
mg

𝐿⁄ ) 89/84 25/70 07/56 80/83 94/48 06/101 

 81/16 38/15 56/15 13/16 19/15 75/14 (℃)دما 

COD (
mg

𝐿⁄ ) 13/123 13/220 50/161 25/256 94/437 88/411 

) آمونیوم
mg

𝐿⁄ ) 09/2 93/1 15/2 08/2 99/1 98/1 

) نیتروژن
mg

𝐿⁄ ) 13/147 13/159 13/181 169 13/170 200 

DO (
mg

𝐿⁄ ) 33/6 60/5 57/6 88/4 06/4 13/4 

 
 (: همبستگی بین پارامترهای شیمیایی و فیزیکی5جدول )

 DO نیتروژن آمونیوم COD دما کلرور نیتریت نیترات سولفات کدورت EC TDs PH پارامترها

EC 

(
μs

cm⁄ ) 
1             

TDs 

(ppm) 
0/983** 1            

PH 697/0-  799/0-  1           

 کدورت

(NTU) 
351/0-  264/0-  149/0-  1          

 سولفات

(
mg

L⁄ ) 
696/0  763/0  562/0-  366/0-  1         

 نیترات

(
mg

L⁄ ) 
248/0  377/0  461/0-  262/0-  811/0  1        

 نیتریت

(
mg

L⁄ ) 
353/0  445/0  604/0-  433/0-  554/0  779/0  1       

 کلرور

(
mg

L⁄ ) 
0/859** 0/844** 538/0-  112/0-  664/0  141/0  007/0-  1      

720/0 (℃) دما  0/829* -0/936** 071/0  771/0  626/0  572/0  681/0  1     

COD 

(
mg

L⁄ ) 
052/0-  098/0  294/0-  022/0  622/0  0/923** 583/0  082/0-  451/0  1    

 آمونیوم

(
mg

L⁄ ) 
190/0-  311/0-  313/0  025/0  0/818* -0/873* 386/0-  322/0-  580/0-  -0/886* 1   

 نیتروژن

(
mg

L⁄ ) 
687/0  765/0  -0/905* 080/0+  575/0  467/0  645/0  583/0  0/903* 208/0  293/0-  1  

DO 

(
mg

L⁄ ) 
079/0  053/0-  149/0  023/0-  630/0-  -0/864* 411/0-  033/0  356/0-  -0/972** 0/925** 053/0-  1 

** معنادار است ،  0.01همبستگی در سطح   * معنادار است 0.05همبستگی در سطح    
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 (Temperature)دما 

 نیبآوری شده در این مطالعه های جمعمیانگین دماهای آب

های گراد در ایستگاهدرجه سانتی 66/18 و 8/16

. دمای آب (3جدول )است گیری شده برداری اندازهنمونه

در  ؛ وبرداری تقریباً متشابه بودها و نمونهدر تمامی ایستگاه

گیری ازهزمستان مقادیر پایین و در تابستان مقادیر باال اند

ی مطابق با ماتریس همبستگی دما رابطه (4جدول )شد 

مثبت با نیتروژن و مواد محلول دارای همبستگی قوی و 

بطه معکوس و همبستگی قوی دارای را PHهمچنین با 

 .(5جدول ) باشدمی

 
 دوره زمانی 6در  دماتغییرات سالیانه  (:8شکل )

 (CODشیمیایی ) موردنیازاکسیژن 

از بررسی آب باالترین  CODبا توجه به میانگین مقادیر 

گرم بر لیتر در ایستگاه پنجم و میلی COD 987مقدار 

در ایستگاه سوم به دست آمد  گرممیلی 51 ترین مقدارپایین

 .(2جدول )

هایی که در حال تخلیه فاضالب خانگی هستند در محل

 باالتری دارد. مقادیر CODمقدار 

ترین سطح زمستان و باالترین پایین در CODمقدار 

 (3جدول )سطح در تابستان مشخص شد 

دلیل این امر افزایش در نسبت مواد ارگانیک که 

های میکروبی در تابستان را در پی دارد افزایش فعالیت

 ,Charkhabi & Sakizadeh)ان جستجو کرد تومی

2006). 

)اکسیژن محلول(  DOبنابراین موقعی که سطح 

با  DOیابد، افزایش می CODکند مقدار کاهش پیدا می

در ماتریس همبستگی مشخص شد  CODآمونیوم و 

 .(5جدول )های منفی و همبستگی معکوس دارند رابطه

ای مثبت بطهبا نیترات را CODعالوه بر این مقادیر 

 . (5جدول )دارد 
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 دوره زمانی 6در  COD(: تغییرات سالیانه 9شکل )

 (Do) اکسیژن محلول 

ها بین اعداد تغییرات میانگین اکسیژن محلول در ایستگاه

 .(3جدول )به دست آمد  بر لیتر گرممیلی 51/5و  33/3

در ایستگاه بر لیتر  گرممیلی 48/10باالترین مقدار 

 5در ایستگاه بر لیتر  گرممیلی 1/1ر سوم و کمترین مقدا

 .(2جدول )گیری شد اندازه

در نقطه اتصال دو جریان اصلی حتکن و قدرون که 

یابد و به گیرد و ورودی مخزن افزایش میجریان شتاب می

 رسد.گرم بر لیتر میمیلی 7عدد 

های پنجم و ششم عدد اکسیژن عدد نسبتاً ایستگاه در

هایی که جریان فاضالب کمی مشابهی است. در ایستگاه

های دور از مخزن کاهش و در ایستگاه Doبیشتر بود مقدار 

افزایش داشت.  Doهای سطحی مقدار های آبدر قسمت

به شرایطی مثل دما، شوری و فشار هوا  Doمیانگین مقادیر 

 (.Poudel et al, 2013) بستگی دارد

تر زمان قابلیت حل اکسیژن را افزایش و دمای پایین

 ,Tülekیابد )افزایش می (DO)مقدار اکسیژن محلول 

2006.)  
هرچند که با افزایش دما حل اکسیژن کاهش و مقدار 

DO رسد.ترین سطح خود میدر تابستان به پایین 

(Charkhabi & Sakizadeh, 2006)  به این نتیجه

در زمستان و پاییز در مقایسه با بهار  DOرسیدند که مقادیر 

و تابستان بیشتر است در مطابقت با ماتریکس همبستگی 

DO ی مستقیم با آمونیوم دارد و با پارامترهای نیترات رابطه

 .(5جدول )رابطه منفی و همبستگی معکوس دارد  CODو 

 

 
 دوره زمانی 6در  DOتغییرات سالیانه  (:10ل )شک
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 (Turbidityکدورت )

برداری های نمونهمیانگین مقادیر پارامتر کدورت در ایستگاه

گیری شده است اندازه NTU 05/10 و NTU 88/1 بین

برداری تأثیر خاصی بر موقعیت ایستگاه نمونه (3جدول )

که مقادیر کدورت در اولین ایستگاه یدرحال کدورت دارد.

 در برداری در حوضه سد قدرونی پایین است،نمونه

های اتصال دو رودخانه های دوم و ششم و در قسمتایستگاه

 باشد. در نزدیک مخزن و سد می

هایی از سال که بارندگی سیالبی زیاد است در ماه

دو  هایی که سرعتیابد و در بخشکدورت افزایش می

 میکنتری را مشاهده مییابد کدورت پایینجریان کاهش می

(Susfalk et al, 2008). 

در بهار و تابستان و پاییز تقریباً کدورت باالتر از 

 .(4جدول )زمستان مشاهده شد 

های بهاری و تواند به دلیل بارندگیاین وضعیت می

 آسای تابستانی باشد.های سیلپاییزی و بارش

تغییرات کدورت  (Pejman et al, 2009)در مطالعه 

 آساسیل هایبارندگیبه دلیل نبود در تمامی فصول سال 

تقریباً برابر است و مشخص شد که پارامتر کدورت در 

تابستان و بهار در مقایسه با پاییز و زمستان عدد باالتری 

 دارد.

وهوایی و روشن است که تغییرات متناظر با شرایط آب

 هستند.تغییرات فصلی 

با هیچ پارامتری طبق به علت معنادار نبودن کدورت 

 .(5جدول )رابطه ندارد  جدول همبستگی
 

 
 دوره زمانی 6در  Turbidityتغییرات سالیانه  (:11شکل )

 (TDs) مواد محلول

های گیری شده در ایستگاهاندازه TDsمیانگین مقادیر 

 گرم بر لیترمیلی 3/592و  66/400برداری بین نمونه

 .(3جدول )گیری شده است اندازه

باالتر نسبت  TDsبرداری مقادیر سومین ایستگاه نمونه

 ها دارد.به دیگر ایستگاه

در  TDsاز میانگین  آمدهدستبهمطابق با اطالعات 

دهد که از بهار تا تابستان مقدار ها نشان میتمامی ایستگاه

TDs  و از پاییز تا زمستان کاهش یا مواد محلول افزایش

در فصول گرم نسبت  TDsتغییرات فصلی  (4جدول ) داریم،

 به دیگر فصول بیشتر است.

آسای بهاری و تابستانی حامل های سیلچون بارش

 TDsرسوبات بر مقدار مواد محلول تأثیرگذار است، پارامتر 

، کلرور و دما رابطه مثبت و همبستگی ECبا پارامترهای 

 (5جدول )مستقیم دارد. 
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دوره زمانی 6در  TDsتغییرات سالیانه  (:12شکل )

 (3NO) تراتین

برداری بین های نمونهمیانگین مقادیر نیترات در ایستگاه

 (.3گرم بر لیتر است جدول )میلی 66/17و  11اعداد 

های آب یک اختالف آماری مقادیر نیترات در نمونه

 (.3جدول )معناداری دارد 

های اول و دوم که از مقادیر نسبتاً پایین در ایستگاه

دهنده این است دور بودند مشاهده شد که نشان مخزن

های های رودخانه به دلیل فاضالبمقادیر نیترات در ورودی

توجهی دارد. صنعتی و خانگی بیشتر است و مقادیر قابل

 البته مقادیر باالی نیترات تأثیرات زیادی بر کیفیت آب دارد.

های های طبیعی و ترکیب آن با فاضالبانتقال آب

و صنعتی و کودهای حیوانی و معدنی مورداستفاده خانگی 

 در حوضه آبریز افزایش نیترات آب را در پی دارد.

دهد درنتیجه این عمل کاهش اکسیژن در آب رخ می

 .(Çetinkaya, 2003)یابد کاهش می DOو 

و نیترات طبق  (DO)بنابراین مقدار اکسیژن محلول 

رت معکوس صوها رابطه منفی و همبستگی بهاین یافته

 .(Chapman & Kimstach, 1996)( 5دارند جدول )

همچنین مشاهده شد که میانگین مقادیر قطعی 

یابد، غلظت نیترات در بهار افزایش و در پاییز کاهش می

نیترات عموماً یک افزایش از پاییز به سمت بهار دارد جدول 

(4) 

تواند ناشی از باال بودن نیترات در فصول سیالبی می

و شوی عرصه حوضه آبریز و بستر رودخانه و فاضالب شست 

 باشد.

طبق جدول همبستگی نشان داده شده است بین 

رابطه مثبت و دارای همبستگی قوی  CODنیترات و 

 کهطوریبهو آمونیوم دارای رابطه منفی  DOاما با  باشندمی

 همبستگی قوی و معکوسی وجود دارد.

 (Chapman & Kimstach, 1996)مطابق با نظر 

های بهار دلیل این امر تأثیر کودهای مورداستفاده در ماه

تواند به دلیل افزایش های باالتر نیترات میاست غلظت

کشاورزی به  یهاهرزابهای خانگی و صنعتی و فاضالب

 دلیل کودهای کشاورزی باشد.

های مقادیر زیاد نیترات به دلیل تأثیرات کود و فعالیت

 ,Pejman et alاست )رم سال کشاورزی در فصول گ

2009.) 
(Boran & Sivri)  در مطالعاتشان تعیین کردند که

 یابد.های بهار افزایش میمیانگین غلظت نیترات در ماه

 29میانگین نیترات از ما  مورد مطالعهدر منطقه 

گرم بر لیتر در میلی 7/3بر لیتر در بهار تا حدود  گرممیلی

تواند به دلیل این اختالف میپاییز در نوسان است که 

 (.4بارگیری نیترات در زمستان و بهار باشد جدول )

طبق ماتریس همبستگی نیترات رابطه مستقیمی با 

، نیتریت، سولفات، کلرور رابطه منفی و TDsدما، کدورت، 

صورت معکوس با آمونیوم و اکسیژن محلول همبستگی به

 (.5دارد جدول )
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 دوره زمانی 6در  3NOتغییرات سالیانه  (:13شکل )

 (2NO) نیتریت

گرم میلی 638/0و  025/0میانگین مقادیر نیتریت بین عدد 

جدول است  شدهگزارشبرداری های نمونهبر لیتر در ایستگاه

(3). 

ها مقایسه در ایستگاه های معناداری در مقاماختالف

 گردد.مشاهده می

گیری مشخص شد که مقدار نیتریت پایین بعد از نمونه

های که است عموماً در ایستگاه 3مربوط به ایستگاه 

ها وجود دارد مقدار های خانگی و صنعتی در ورودیفاضالب

 (2جدول )های سد است نیتریت باالتر از خروجی

 (Chapman & Kimstach, 1996مطابق با نظر )

تمرکز نیتریت باال تأثیر میکروبیولوژیکی منفی دارد و نوعی 

 آید.حساب میآلودگی صنعتی نیز به

Ozdmiral, 1997  در مطالعاتش تعیین کرد که

 گیرد.نیتریت بیشتر از فاضالب سرچشمه می

در مطالعه سد قدرونی مقادیر نیتریت از پاییز به سمت 

 (4جدول )شود بهار زیاد می

های اکسیژن نیتریت یک محصول فرعی احیای واکنش

  (.Uslu & Türkman, 1987با محیط است )

در مطالعه منطقه موردنظر باالترین مقدار نیتریت 

 .(2جدول ) باشدمی 5و مربوط به ایستگاه  5/2حدود 

 ایرابطهنیتریت هیچ پارامتری طبق جدول همبستگی 

(5جدول )ندارد 

 
 دوره زمانی 6در  2NOتغییرات سالیانه  (:14شکل )
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 )4SO(سولفات 

 83/128و  166/291میانگین رنج مقادیر سولفات بین 

برداری های نمونهگرم بر لیتر است که در ایستگاهمیلی

مقدار سولفات  باالترین (3جدول )مشاهده شده است 

جدول باشد گرم میمیلی 870و عدد  6مربوط به ایستگاه 

(1). 

گیری در موقعی که دو جریان های نمونهدر ایستگاه

شوند و به مخزن سد وارد اصلی قدرون و حتکن متصل می

اند عدد های مسیر متأثر شدهگردند و از کلیه فاضالبمی

 (2جدول )است شده ها ثبت سولفات باالتر از بقیه ایستگاه

گیرد موقعی که میانگین فصلی مورد بررسی قرار می

شود که مقادیر سولفات در بهار از پاییز و مشاهده می

 (4جدول )ها ثبت شده است زمستان باالتر از بقیه ایستگاه

های بهاری هم که به جریان هرچند گوگردهای آب

 تأثیر نیستند.گردند بیترکیب می

نشینی در مشاهده شده با کاهش تهمقادیر سولفات 

  یابند.مخزن کاهش می

پارامتر سولفات با آمونیوم دارای رابطه منفی و 

(5جدول )باشند. همبستگی قوی معکوس می

 
 دوره زمانی 6در  4SOتغییرات سالیانه  (:15شکل )

 

 (−𝑪𝒍کلرور )

در طول مشاهدات ما در آزمایشگاه مقدار میانگین کلرور 

ری عددی بین حدود گیهای نمونهاز ایستگاه آمدهدستبه

گرم بر لیتر است که تفاوت در میلی 58/158و  083/60

 (3جدول )برداری کامالً مشهود است های نمونهایستگاه

های صنعتی و های که فاضالبمعموالً در ایستگاه

 ود دارند عددی باالتر است.خانگی وج

عددهای باالتری  3و  6 هایایستگاهدر کلرور مقادیر 

 رسندمیبر لیتر نیز  گرممیلی 455و به حدود  دهدمینشان 

 .(2جدول )

ها در فصول های طبیعی و تخلیه هرز آبرها کردن آب

سازد ها را متأثر میمختلف مقدار کلرور در آب

(Çetinkaya, 2003.) 

های تابستان ین مقادیر فصلی تمرکز کلر در ماهمیانگ

ازاندازه است نشینی بیشهایی که تهدهد. در ماهرا نشان می

یک افزایش در مقادیر کلرور مشاهده گردید. دلیل اصلی 

هایی است که فاضالب های باال در ماهاین افزایش در زمان

شود کند و تمرکز کلر در آب بیشتر میافزایش پیدا می

(Kurunç,et al, 2005.) 

پارامتر کلرور رابطه مثبت و همبستگی مستقیمی با 

EC  وTDs  .(5جدول )دارد
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 دوره زمانی 6در  CLتغییرات سالیانه  (:16شکل )

TN نیتروژن نهایی 

برداری بین های نمونهمیانگین مقادیر نیتروژن در ایستگاه

گیری گرم بر لیتر اندازهمیلی 166/234و  666/176حدود 

 .(3جدول )شد 

هایی که در معرض فاضالب قرار دارند مقدار ایستگاه

Tn  (2جدول )باالتری دارند 

های زمستان مقادیر نیتروژن کاهش و در بهار در ماه

 (4جدول )ست. افزایش داشته ا

(Katip & Karaer, 2011) مقادیر نیتروژن  نیباالتر

را در فصل بهار کشف نمود. نیتروژن به باالترین مقادیر در 

توان دلیل آن را افزایش رسد و میهای فصل بهار میماه

های بیولوژیکی دانست و کاهش آن در پاییز و فعالیت

در دریاچه  زمستان را به دلیل کاهش دمای جانداران کوچک

 (.TRSWQM, 2016دانست )

های ایران مقدار بعد از مطابقت با مقررات کیفیت آب

قرار گرفت،  قابل قبولی هاینیتروژن در سد قدرونی در رنج

در بهار  408در پاییز و  57تغییرات در غلظت نیتروژن بین 

گیری شد. ترکیبات نیتروژن مشکل بوی بد در منطقه اندازه

 (Charkhabi & Sakizadeh, 2006که ) را در پی دارد

حوضه سد قدرونی  در در مطالعاتشان به آن دست یافتند.

رویم به دلیل طرف بهار مینیز هر چه از سمت زمستان به

اند بوی بد را ترکیبات نیتروژن که به مخزن نفوذ کرده

نشینی ترکیبات نیتروژن در این اتفاق کنیم. تهمی استشمام

 تأثیر نیست.بی

ای مستقیم با دما و دارای رابطه منفی و نیتروژن رابطه

.(5جدول )دارد.  PHمعکوس با 
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 دوره زمانی 6در  Nتغییرات سالیانه  (:17شکل )

 (NH4)آمونیوم 

و باالترین آن  2در ایستگاه  9/0ترین مقادیر آمونیوم پایین

 .(2جدول )به دست آمد  5در ایستگاه  5/3

های آب میانگین طی انجام آزمایشات از نمونه

گرم میلی 30/2و  12/2برداری بین عدد های نمونهایستگاه

های فصلی که صورت بعد از بررسی (3جدول )بر لیتر بود 

های زمستان شد که مقادیر آمونیوم در ماهپذیرفت مشاهده 

 (4جدول )های بهار بیشتر بود پایین و در ماه

(Olgun & Kocaemre, 2011)  در مطالعاتش

و جریانات منتهی به آن  moganتعیین کرد که در دریاچه 

های بیشترین غلظت آمونیوم در بهار به دلیل فاضالب

 زی بوده است.صنعتی و خانگی و کودهای شیمیایی و کشاور

ما غلظت آمونیوم خیلی باال نبود  مورد مطالعهدر ناحیه 

 و همین مقدار به دلیل ترکیب کودهای ارگانیک با آب بوده 

 (Egemen, &Sunlu, 1996است. مطابق با نظر )

غیرارگانیک و سایر کودها با ، ترکیب کودهای ارگانیک

های سطحی افزایش آمونیوم را در پی داشته است. آب

ای منفی و آمونیوم رابطه شدهانجاممطابق با بررسی 

دارد و  CODهمبستگی معکوس با نیترات، سولفات و 

و همبستگی قوی  DOهمچنین دارای رابطه مثبت با 

( 18-14 شکل) (5جدول )باشد. می

 
 دوره زمانی 6در  4NHغییرات سالیانه ت (:18شکل )
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مقایسه تغییرات سالیانه پارامترها در مسیر رودخانه و 

صورت گرفته  SPSS افزارنرمها با استفاده از محل ایستگاه

 .(23-19)است شکل 

 
 مقایسه میانگین تغییرات سالیانه: (19) شکل

(Temperature, N, PH) 

 
 )SO4NH ,4( انهیسالمقایسه میانگین تغییرات (: 20) شکل

 
  ),CL TDs, EC-( مقایسه میانگین تغییرات سالیانه (:21) شکل

 
 مقایسه میانگین تغییرات سالیانه (:22)شکل 

(Temperature, TDs, N, PH) 

 
 مقایسه میانگین تغییرات سالیانه (:23) شکل

)4COD,NH ,, Do3NO( 

های بارندگی و پارامترهای کیفی در ماهتغییرات در 

سالی در اثر عامل سیل و انتقال مواد آلوده در سطح خشک

 بینی است.حوضه به رودخانه قابل پیش

های کسب اطالعات در زمینه کیفیت آب رودخانه

 ها کمک شایانی به ما بکند.سازیتواند در تصمیمفصلی می

تخریب  محدوده حوضه آبریز به دلیل هایآلودگی

انسانی،  هایفعالیتمحیط و آلودگی خود حوضه ناشی از 

حیوانی و زباله موجب افزایش مقادیر پارامترهای بیولوژیکی 

گرم  هایماهدر آب رودخانه در فصول بارندگی نسبت به 

 .گرددمی

 DO)هدایت الکتریکی(،  ECپارامترهایی مثل 

، نیترات، TDs، ، نیتریتCOD)اکسیژن محلول(، کدورت، 

های فاضالبی، هایی که آلودگیسولفات، کلرور در ایستگاه

های کیفیت و صنعتی و خانگی داشتند نسبتاً باال بود. رتبه

تأثیرگذاری هر پارامتر آنالیز شد. مطابق با نتایج 

از مطالعه ارتباط بین پارامترهای مختلف به  آمدهدستبه

 −𝐶𝑙و  TDs ارتباط مثبت با ECدست آمد. مشخص شد که 

، کلرور و دما رابطه ECبا پارامترهای  TDsدارد و پارامتر  

با آمونیوم مثبت بوده و  DOمثبت و مستقیم دارد، ارتباط 

رابطه معکوسی دارد. همچنین دما با  CODبا نیترات و 

دارای  PHنیتروژن و مواد محلول رابطه مثبت دارد اما با 

 باشد.رابطه منفی می

های کشاورزی که از ت تأثیر آلودگیسد قدرونی تح

منابع مختلف و از دو جریان اصلی قدرون و حتکن که 

کننده اصلی این سد هستند قرار دارد. مشکل آلودگی تغذیه

 تواند درنتیجه کشاورزی و صنعتی شدن منطقه باشد.می
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های حلها راهزیست برای مشکل فاضالبامروزه محیط

دلیل مشکالت مدیریتی و  زیادی پیدا کرده است اما به

طورجدی امکان معالجه بازدهی پایین این سد تاکنون به

 آلودگی وارد شده به این سد وجود نداشته است.

این منابع آلودگی که بیشتر کودهای کشاورزی 

های خانگی و صنعتی مورداستفاده در منطقه و تخلیه

زیست کاهش های محیطهستند باید مطابق با دستورالعمل

بند. ازآنجاکه این سد حجم زیادی از آب شرب منطقه و یا

نماید این مشکل باید سریعاً برطرف کشاورزی را تأمین می

 گردد.

های مغذی این سد فصلی بوده البته چون رودخانه

ها بیشتر خود را این دریاچه محیطیشکل زیستمتأسفانه 

 تواند تهدید جدی برای منطقه باشد.دهد و مینشان می

که ممکن است تهدید جدی براین با توجه به اینبنا

برای آینده دریاچه سد وجود داشته باشد و تأثیرات 

محیطی مخربی در اطراف و همسایگی سد ایجاد کند، زیست

ها باید های جریانزیست و کنترل آلودگیحفاظت از محیط

 های مرتبط باشد.در دستور کار تمامی ارگان به شکل جدی

تواند زا در آینده میرین فاکتورهای مشکلتیکی از مهم

افزایش جمعیت باشد و باید نیازسنجی این حوضه مورد 

بررسی و مطالعه قرار گیرد. فرسایش فیزیکی از مسائل مهم 

است. همچنین مطالعات مربوط به حفاظت  مورد مطالعهسد 

طور جد پیگیری شده و هر ارگانی مطالعات خاک نیز باید به

دیریت واحد سد منتقل نموده و مشارکت خود را به م

های اجرائی عمومی نیز موردتوجه قرار گیرد. تمامی دستگاه

با هماهنگی کامل همکاری الزم را داشته باشند. همچنین 

افراد ذینفع و تمامی افرادی که در همسایگی این حوضه 

کنند برای مدیریت پایدار آب و باال بردن آبریز زندگی می

 رکت نمایند.کیفیت آب مشا

برنامه مدیریت یکپارچه آب حوضه سد قدرونی باید 

موردتوجه همگان قرار گیرد و تمامی ذینفعان در ایجاد یک 

 همکاری نمایند.برنامه جامع مدیریت پایدار منابع سالم آب 

 گیرینتیجه
های فصلی های رودخانهدر این مطالعه به بررسی کیفیت آب

ای دائمی پرداخته شد، خصوصیات و مشخصات رودخانه

صورت  هاآنپارامترهای تأثیرگذار کیفیت و اثرات  ازلحاظ

 پذیرفت.

همچنین آلودگی آب سد قدرونی که خود ماحصل دو 

جریان اصلی منتهی به این سد مورد بررسی کیفی قرار 

و ارزیابی شد و با مقررات و حدود مجاز و مطلوب گرفت 

 های ایران مقایسه شد.آب

دالیل آلودگی و مقدار پارامترهای تأثیرگذار بر کیفیت 

 آب به دست آمد.

 های آزاد شدهنتایج پژوهش مشخص نمود که فاضالب

در مقایسه با دیگر منابع آلودگی مثل معادن زغال و کودهای 

مهم آلودگی در حوضه آبریزند. یکی از منابع  کشاورزی

برداری و تمامی پارامترها تمامی تغییرات در ایستگاه نمونه

در همه طول سال مورد بررسی فصلی قرار گرفت و میزان 

 ها به دست آمد.اختالف

افزایش بار آلودگی ورودی به مخزن سد قدرونی 

منبع مهم تأمین آب شرب دو شهرستان، صنعت و  عنوانبه

نطقه خطر افت کیفی آب خروجی سد و افزایش کشاورزی م

 تصفیه و ایجاد تغذیه گرایی را به همراه دارد. هایهزینه

های تحتانی های آتی نیاز به تخلیه لجنقطعاً در سال

های ذیربط صورت شود که باید توسط ارگانسد احساس می

های های تحتانی یک از روشپذیرد. روش تخلیه لجن

توان با این روش به تواند باشد. میمی پیشگیری از آلودگی

که با تخلیه جنگ با آلودگی رفت هرچند درصورتی

رویه کودهای کشاورزی در منطقه ها و رشد بیفاضالب

مقابله نکنیم قطعاً معالجه آلودگی در ادامه دچار لغزش 

 خواهد شد. 

 آمدهدستبههای نسبی ترین دالیل آلودگییکی از مهم

های ساخته دست انسان بوده جود آلودگیاز آزمایشات و

 شود. تواند کنترل و تا حدودی درمان است که می

 هازیرساختایجاد  مشکالت مدیریتی برای رفع یکی از

به  هافاضالبو امکانات الزم برای جلوگیری از انتقال 

منتهی به سد را که در بسیاری از نقاط کشور  هایجریان

حل آن فراهم نموده و برای  قرار گرفته، موردتوجهکمتر 

  مدت و بلندمدت داشته باشیم.ریزی کوتاهبرنامه

شاید بتوان با رهاسازی مقداری آب در باالدست نهایت 

های ها و سد از هر روش ممکن از تأثیرات آبجریان

 دار گوگرددار بهاری و همچنین ترکیبات سولفات و نیترات
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جلوگیری نمود  رسندکه از کودهای کشاورزی به مخزن می

 تا به داخل مخزن سد نفوذ نکنند. 
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Quality Assesment of Physical and Chemical Indices of Seasonal River 

Dams Water (Case Study, Kerman Ghadruni Dam) 
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Abstract 
The aim of this study is to investigate water pollution in the reservoirs of seasonal river dams and to 

provide management suggestions to reduce pollutions. In order to establish future management 

strategies, we examined the quality control of water parameters in seasonal rivers. Ghadruni dam basin 

is one of the sources of supplying the drinking water of two cities and has a special geographical 

position. With the increase in the population of the region due to its industrial nature, pollution can enter 

the reservoir in the near future. Due to using large amounts of chemical fertilizers in the lands around 

the seasonal rivers, we expect that runoffs from agricultural lands, which flow into seasonal 

watercourses, affect the quality of their water more than permanent rivers. Rural residential areas are 

located near these two rivers (Hotkan and Ghadruni). For this purpose, sampling of 6 stations on the 

dam feeding streams and the reservoir itself has been done. We measured the biological and chemical 

properties of the water; because they may change due to the entry of agricultural runoff. We measured 

chemical and biological parameters such as dissolved solids, Temperature, EC, PH, Turbidity, chloride, 

sulfate, nitrite, nitrate, ammonium, DO, COD, and nitrogen for one year, The obtained results were 

evaluated and analyzed. The results of studies show that the most important reasons for pollution in the 

Ghadruni dam basin is the impact of agricultural effluents and domestic and industrial sewage left in the 

system. Parameters such as EC - dissolved solids, nitrite, nitrate, sulfate, and chloride at the sampling 

stations had relatively high values. Also, PH values and water temperature were highly different, The 

problem of pollution in the dam, which is fed by the Ghadrun and Hotkan rivers, can be solved by 

collaboration between the respected organizations and water resources management plan in this basin. 
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