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  چكيده
  در سالهاي اخير با ورود انواع آلودگي،تهرانكالنشهر  آب شرب    تأمينمتعدد بويژه   از نوع سد مخزني چند منظوره با اهداف         ) اميركبير( كرجسد  

 . اقدام جـدي شـود  آنها كاهش و رفع آلودگي يبرا و  تعيينآنها به  ي ورودي از زيرحوضهبار آلودگ دكن  ايجاب مياين مسئله  .مواجه بوده است  
 تـر  كننـده    آلـوده  هـاي   زيرحوضـه بنـدي    الويت هاي آبريز سد كرج به مخزن سد به        در اين تحقيق با تعيين سهم بار آلودگي ورودي از زيرحوضه          

 آبريز  هاي زير حوضه  تعيين سهمه منظورب از اين رو .ها تسهيل شود دگي زيرحوضهگيري براي كاهش بار آلو پرداخته شده است تا فرايند تصميم
 از جمله كل مواد جامد محلول، مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي بر حسب            هاي كيفي مختلف   مشخصه بار آلودگي خروجي    ابتدا ،مخزن سد كرج  

CBODu    مدل  ستفاده از   با ا  سپس ،تعيينها    از زير حوضه   ، آمونيم، نيترات و فسفاتQUAL2K      در  .سـازي شـد     بار ورودي به مخزن سد شبيه
 بـار آلـودگي   ، بـه طبقـه بنـدي      آماري بندي طبقهها با استفاده از روش        تري از سهم آلودگي زيرحوضه     براي نشان دادن تصوير واضح      بعد ةمرحل
پهنه بندي ، GISبا استفاده از نرم افزار     در نهايت    د پرداخته شده و    طبقه با بار آلودگي بسيار كم، كم، متوسط، زياد و بسيار زيا            ۵ها در    حوضه زير
هاي فرعي در آلودگي مخزن سد بيشتر از  ها نشان داد كه سهم بار آلودگي ورودي از شاخه  يافته. صورت گرفته استها در اين طبقات حوضه زير

 بار آلودگي ورودي به مخزن را ،در مجموع بيش از يك سومكه يرا رود، شهرستانك و س هاي واليت  بويژه زير حوضه،شاخه اصلي رودخانه است
  . در الويت قرار گيرددباي  ميهاي فرعي بار آلودگي شاخهريزي براي كنترل و كاهش   برنامهةدر نتيج. داده استبه خود اختصاص 

  

   واژهكليد
QUAL2K ،كيفيت آب، مخزن سد،  آلودگيسهم  

  

  سرآغاز
 بخـشي از    تـأمين خانه و سد كرج در      نظر به اهميت حياتي رود    

آب آشاميدني و بخصوص جايگاه اكولوژيك حساس و پر ارزش اين           
اكوسيستم آبي در حفظ تعادل اكولوژيك منطقه، حفظ خصوصيات و          

قـرار گرفتـه     ناقـ هاي حياتي آب آن همواره مورد توجه محق         ويژگي
 يـز ر آبةدر مـورد حوضـ   به اين دليل    .)۱۳۸۶زاده و عطائي،  بزاز(است  

تـوان    مي اهم آنها  از    كه ه است انجام شد سد كرج مطالعات متعددي     
 سـلطان محمـدي،    ( سد كـرج   آبريز ة، شناخت هيدرولوژيك حوض   به

هــاي نيتريــت، نيتــرات و  مشخــصهگيــري و بررســي  انـدازه  ،)۱۳۷۶

ـ  ،)۱۳۷۹ رفتـار،  ثابـت (آمونياك در آب پشت درياچه سـد كـرج            ة ارائ
 آبريـز  ةي آبهـاي سـطحي حوضـ       مناسب براي پايش كيفـ     اي  برنامه

، نحــوه دفــع بهداشــتي فاضــالب )۱۳۸۱ جعفــري،( رودخانــه كــرج
 ن مـشاور پـارس پيـاب،   يمهندسـ (  سد كـرج آبريزروستاهاي حوضه 

 سد كـرج بـه منظـور جلـوگيري از           آبريز ة حوض ساماندهي،  ) ۱۳۸۱
 كـه در آن تحليـل      )۱۳۸۴ ، زيـاراني  قاسـمي ( آلودگي آبهاي حوضـه   
ــده حوضــه جــامعي از عوامــل آال ــزين ــ۱۴ ســد كــرج در آبري  ة پهن

ه ارائه شـد  هيدرولوژيك به همراه راهبردهاي كاهش آلودگي حوضه        
  كرج و سـد اميـر كبيـر        ة رودخان ميكربيهاي     بررسي آلودگي   و است

  :h_hashemi@sbu.ac.ir EMail                                                                      ۲۲۴۳۱۹۷۱۰۲۱: تلفن: نويسنده مسئول 



  

  

  

  

 ۵۷مجله محيط شناسي شماره 
۲ 

 كـه بـه     يقـات ياز انـواع تحق    .دكـر اشاره   )۱۳۸۶ بزاز زاده و عطائي،   (
ـ في ك يبنـد  پهنـه آب پرداختـه اسـت       يهـا  ي آلودگ يبند پهنه ت آب  ي

 يبنـد  ل طبقـه  يك تحل يرود است كه با استفاده از تكن       ندهيرودخانه زا 
ر ي و غ  يت بحران يفيك (يرود به سه طبقه آلودگ     ندهي، رودخانه زا  يفاز
 و  يچ مشيابر ( شده است  يبند پهنه) ل قبول، متوسط و قابل قبول     قاب

  ). ۱۳۸۰، همكاران
ــدر تحق ــريق دي ــفي كيگ ــتارا از طر ي ــه آس ــت آب رودخان ق ي

 در هشت   يكربي و م  ييايميكوشيزي ف يها مشخصه ي برخ يريگ اندازه
ـ في آنها با شاخص ك    ةسي و مقا  يبردار ستگاه نمونه يا  در WQIت آب   ي

ن يهــم چنــ). ۱۳۸۶، يفتــائ ( شــده اســتيبنــد پــنج طبقــه، پهنــه
 زهره در اسـتان خوزسـتان    ة آب رودخان  ييايميدروشي ه يها مشخصه

ن شاخص در سه طبقـه،  يتفاده از هم با اسيبردار ستگاه نمونهي ا۹در  
  ). ۱۳۸۷ان و همكاران، يميكر( شده است يپهنه بند

 ةنـد يالآ منابع   يني خطر آفر  ة درج يبند ، پهنه يگري د ةدر مطالع 
 جـامع   ةجـاد سـامان   يالن بـا ا   ي استان گـ   يها و مناطق ساحل    رودخانه

ـ در ا ). ۱۳۸۳مجلـل،   (نده انجام شده اسـت      ي منابع آال  يبند درجه ن ي
ن شـده،   يـي نـده تع  ي معرف انـواع منـابع آال      يها  ابتدا شاخص  قيتحق

MS و GIS يهــا افــزار  و نــرميســپس بــا اســتفاده از روش فــاز

EXCEL ــودگ ــابع آل ــي از نظــر خطــر آفريمن ــ زين  يطــيست محي
 بـار حـضور     يان شدت نـسب   يدر پا .  شده است  يبند  و درجه  ييشناسا

ـ  ا يسك نسب ينده در مناطق مختلف استان و ر      يمنابع آال  ن منـاطق   ي
  .گر مشخص شده استيكديسه با يدر مقا

 كندوان به عنـوان يكـي از راههـاي اصـلي اتـصال        ةوجود جاد 
هاي گردشگري و توريستي منطقـه        و جاذبه پايتخت به شمال كشور     

 تأثيرموجب تغيير كاربري زمين و افزايش جمعيت دايمي و فصلي و            
  .)۱۳۸۷ ،بآ ن مشاور رييمهندس(بر كيفيت آب رودخانه شده است 

دهـد كـه    ي نشان مايران سوابق مطالعات انجام شده در  يبررس
ب آ منـابع    يفيت بر ك  ين زم ي كاربر تأثير ةزمين در   يمطالعات محدود 

 ي و ثروتيعشق قيقتحتوان به  ياز جمله م  . انجام شده است   ايراندر
ب كارسـت در حوضـه كـارده        آ منـابع    يندگيعوامل بالقوه آال  درباره  

ـ  آن  ييـرات  و تغ  مـين  ز ي كـاربر  تـأثير و  )  مشهد شمال شهرستان ( ر ب
ـ   و يعـشق  (دكراشاره  ب  آمنابع  كيفيت    در  يمحمـد ). ۱۳۸۲،  ي ثروت
 و ي ســطحيآبهــا يفيــت جنگــل بــر كيــب تخرتــأثير ۱۳۸۳ســال 

.  كردي نكارود، را بررس  يزبرآ ة حوض يخاك، مطالعه مورد   يذيرپ نفوذ
 يشافـزا  متـراكم و     يهـا  جنگلمساحت   نشان داد كه با كاهش       يو

كيفيـت   كننـده    يـين  تع يهـا  مشخـصه  ،ي زراع يتراكم اراض و   سطح

 در  يهاشـم ). ۱۳۸۳،  ي كنگران يمحمد (يابد ي آب كاهش م   شيميايي
 ريـز  آب ة حوضـ  ةدر محـدود  زمـين    ي كـاربر  تأثيرزمينه   در   يا مطالعه

 و يمــسكون/ ي شــهري نــشان داد كــاربراميركبيــرباالدســت ســد 
 ولوژيكميكربيو  كيفيت شيميايي    بر   ي منف تأثير يدامدار/ يكشاورز

 واقع  يها ي كاربر تأثير نشان داد كه     ي و نينهمچ. آب رودخانه دارند  
 يهـا  ي از كـاربر   بـيش  رودخانـه    ين از طرف  ي متر ۱۵۰ بافر   يهدر ناح 

كـشورها  گـر   يددر   ).۱۳۸۸،  يهاشم( حوضه است    زيرواقع در سطح    
ـ فين بـر ك   ي زمـ  ي كاربر تأثير ةني در زم  ياديمطالعات ز  ـ  ي ب آابع  ت من

   .انجام شده است
Carney )2009( ن را بر   ي زم ياچه و كاربر  ي سن در  ي نسب تأثير

 در كانزاس   ي مصنوع يها اچهيت آب در  يفي و ك  ييه گرا يت تغذ يوضع
ـ  آبر يهـا  هـا بـا حوضـه      اچهيافت كه در  ياو در .  كرد يبررس  كـه   يزي
ـ     ي در آنها ز   ي انسان يها تيفعال  ياد است بدون توجه به سـن پهنـه آب
  . ه گرا دارنديت به شدت تغذي به وضعليتما

 Chang)2004( ن را بـر    ي زمـ  يرات آب و هوا و كاربر     يي تغ آثار
ـ ب او   . كـرد  يا بررسـ  يلوانيت آب در جنوب شرق پنس     يفيك  داشـت   اني

ـ تغ (ي و شهرسـاز   ييرات آب و هـوا    ييـ وقوع همزمان تغ    ير كـاربر يي
 يهـا  خـش شتر ب يتروژن را در ب   ين ساالنه بار ن   يانگيتواند م  يم) نيزم

  .ش دهديحوضه افزا
 Fechrulن و ي زمــين كــاربري روابــط بــ)2006(  و همكــاران

هـدف  .  كردنـد  ي را بررس  يوونگ در اندونز  يليت آب رودخانه س   يفيك
ن رودخانـه در    ين در حوضه ا   يزمو پوشش    ير كاربر يي تغ يبررسن  يا

 سـال بـود     ۱۲ت آب در مـدت      يفيك) ۲۰۰۰ تا   ۱۹۷۰( سال   ۳۰مدت  
ـ فين و ك  ي زمـ  ير كاربر يين تغ يارتباط ب ف  يهدف مطالعه توص   ت آب  ي

ـ فيك. بودن حوضه   يدر ا   آب بـا اسـتفاده از شـاخص         يهـا  نمونـه ت  ي
ژن ي اكـس  يهـا  مشخـصه  و با اسـتفاده از       NISFWQSت آب   يفيك

تـروژن،  ي پـنج روزه، ن    ييايوشمين ب ژيمحلول، پ هاش، خواست اكس    
 يبر كـار ون يـي فسفات، درجه حرارت، كدورت، و جامـدات معلـق تع        

ـ   يتـاالب و پ   ) ۲(،  يكـشاورز ) ۱( پـنج طبقـه      ن به يزم ) ۳(،  يكـره آب
ج نـشان  ينتا. م شد ي تقس يخدمات تجار ) ۵(، و   يصنعت) ۴(،  يمسكون
وونگ در طـول  يليب رودخانه سـ  آت  يفي ك ي درصد ۳۳ كاهش   ةدهند

   .ن بودي زمير كاربرييل تغي سال به دل۱۲
ـ آبر ة حوضـ  ةمطالعـ تـوان بـه      يم نيهمچن ـ  ي در  Cow جيز خل

 )Nova Scotia( اي نـوا اسـكات  دانـشگاه وسيلة  به هاليفاكس كانادا كه
 Nova Scotia College of Art)( اشـاره كـرد  ، اسـت شده انجام 

.and Design,2003 براي ارزيابي و بهبود كيفيت در مطالعة مذكور 



 

 

 

  

 ۳  ...ها به مخزن سد اميركبير بار آلودگي ورودي از زير حوضهبندي سهم 

در مقيـاس كـالن در      ن  يزمكاربري  تأثير، به تحليل    زيآبرآب حوضه   
   .پرداخته شده آبكاهش كيفيت افزايش آلودگي آب و 

Monaghan  و ها   نيزمرابطه بين مديريت     )2007( و همكاران
 ارتباط بين بار مـواد      وبررسي  را  كيفيت آب در بخش جنوبي نيوزلند       

گيري  با اندازهرا هاي كشاورزي   و شيوهزيآبر ة از حوض يجومغذي خر
مطالعـه   يمدفوعهاي   هاي فسفر، نيتروژن و باكتري     مشخصهماهانه  
در ايجـاد    زمينهـا هاي مـديريت     برخي فعاليت داد   نشان   جينتا. كردند
   .هستند مؤثرها  آاليندهبرخي 

 تعيين سهم منابع آالينـده از بـار آلـودگي           ة در زمين  چند مطالعه 
 در مورد   )Dong )1998 و   Gu. ورودي به منابع آب انجام شده است      

ي آب بـر پايـه روش    كيفـ سازي مدلاز تسهيم بار آلودگي با استفاده      
 Raj Kannel. ند آبريز مطالعه كردةمديريت فصلي در مقياس حوض

و مديريت  سازي   هيشب را براي    QUAL2K مدل   )2007( همكارانو  
ـ   و  Couillard . باگمـاتي در نپـال بكـار بردنـد    ةكيفيت آب رودخان

Cluis )1980(     هاي مختلف زمين     كاربري با بارهاي آلودگي توليدي
 سنت فرانسيـسكو را بـا اسـتفاده از الگـوي            ةريز رودخان  آب ةدر حوض 

ــد  ــي كردن ــال بررس ــد و انتق ــاران و Azzellino .تولي  )2006( همك
 را  تحليل مشخصه   و  تجزيه و   QUAL2E يساز هي از مدل شب   يبيترك
نـده  ي از منـابع آال ي ناشـ  يمغـذ   مـواد  ي سهم بار آلودگ   يابي ارز يبرا

 Ni  . استفاده كردند  ي سطح ي به آبها  ي ورود يا نقطه ري و غ  يا نقطه
 ي خروجـ  -ي ورود تحليـل   و   تجزيه با استفاده از     )2001( و همكاران 
 شهر شـنزن در جنـوب       يها  به رودخانه  ي ورود ي آلودگ يسهم بارها 

 ارائـه   ي ورود ي كنترل بار آلـودگ    ي برا يي و راهكارها  ين را بررس  يچ
 تعيـين بنـدي و     پهنه  در زمينه  محدودياين مطالعات   وجود  با   .كردند

لودگي ورودي به مخازن سدها انجـام شـده         آها از بار   حوضه سهم زير 
هـاي    زيـر حوضـه    تـأثير اين مطالعه به منظـور ارزيـابي        هدف   .است

بار آلودگي ورودي به مخزن سد كرج به عنـوان يكـي از              مختلف بر 
  است آب شرب تهران تأمين منابع اصلي

  

   مطالعاتيةمحدود
 كيلومتر مربع در شمال     ۵۰/۸۴۶ با وسعت    كرج سد   ريز آب ةحوض

  البـرز مركـزي واقـع   ةشرقي شهر كرج و جنوب منطقه حفاظت شـد    
منطقه در ايـن حوضـه قـرار        ن  يا هكتار از    ۵۴۰۰۰حدود  .  است شده
محـدوده  ) ۱۳۸۵( اداري   - تقسيمات سياسـي     ينبر اساس آخر  . دارد

ـ  قرار  بخش آسارا   و  در استان تهران، شهرستان كرج     يمطالعات ه گرفت
هـاي شـمالي و      هـاي نـسا، آسـارا و بخـش         دهستان همچنين   .است

 آبادي با جمعيت ۴۳گيرد و شامل  مركزي دهستان آدران را در بر مي
  ).۱۳۸۷ ،آب ن مشاور رييمهندس( )۱ ةنقشه شمار( است نفر ۱۲۷۴۶

  
 اداري -مرزهاي هيدرولوژيك و سياسي): ۱( ة شمارةنقش

 )۱۳۸۷ ،آب ن مشاور رييمهندس( مطالعاتي ةمحدود

  

  مواد و روش بررسي
 مطالعاتي به ةبر اساس شرايط فيزيوگرافي و توپوگرافي محدود

 آبريز سد كرج را ةبندي هيدرولوژيك حوض حوضه كه پهنه  زير۱۲
  ).۱ ةجدول شمار(دهند تقسيم شد  تشكيل مي

هاي تاريخي كيفيـت      بررسي و غربالگري داده    ةباتوجه به نتيج  
شــركت آب و فاضــالب (۱۳۸۴-۱۳۷۷ زمــاني ةآب رودخانــه در دور

ــران،  ــي) ۱۳۸۶-۱۳۷۷ته ــه،    و ويژگ ــده رودخان ــابع آالين ــاي من ه
هـاي كـل مـواد جامـد محلـول، مـواد آلـي قابـل تجزيـه                   مشخصه

، آمونيم، نيترات و فسفات بـه عنـوان   CBODuبيولوژيكي بر حسب    
هاي شـاخص آلـودگي ناشـي از منـابع آالينـده شـهري و                 مشخصه

عيين بار آلودگي خروجـي     براي ت . نتخاب شدند كشاورزي و دامداري ا   
ميــت و كيفيــت آب در انتهــاي هــر هــاي ك حوضــه، دادهاز هــر زير

 ۱۳۸۵حوضه قبل از اتصال به شـاخه اصـلي در دو نوبـت مـرداد            زير
)  پرآبـي نسبتاً (۱۳۸۶ل تير و ارديبهشت، خرداد و اواي    ) نسبتا كم آبي  (

هاي  مشخصه بسياري از    از آنجا كه   ).۲ ةنقشه شمار (گيري شد    اندازه
خـواهي بيوشـيميايي، تركيبـات فـسفر و          ژن  كيفيت آب ماننـد اكـسي     

حوضـه    سهم هـر زيـر  ةپذيرند، محاسب هاي زوال  آاليندهءنيتروژن جز 
موازنـه  براي آنها در بار آلودگي ورودي به مخزن سد بـا محاسـبات              

بنابراين بـراي محاسـبه سـهم آلـودگي هـر           . پذير نيست  جرم امكان 
 QUAL2K سـد از مـدل       ةحوضه در بارآلودگي ورودي به درياچ      زير

هـاي مـورد نظـر را در     مشخـصه  كه قادر است تغييرات     ۰۷/۲نسخه  
سـازي كنـد،      فراينـدهاي مختلـف شـبيه      تـأثير طول رودخانه تحـت     



  

  

  

  

 ۵۷مجله محيط شناسي شماره 
۴ 

هاي فرعي بـه رودخانـه مـشابه          بدين منظور كليه شاخه   . استفاده شد 
  ).۱ ة شمارجدول(د اي در نظر گرفته شدن منابع آالينده نقطه

ها و ايستگاههاي  حوضه فهرست زير): ۱(جدول شمارة 

 خروجي آنها به شاخه اصلي

نام زير 
  حوضه

 ةشمار
ايستگاه 
  خروجي

نام زير 
  حوضه

 ةشمار
ايستگاه 
  خروجي

شهرستانك و   ۱۳۹  واليت رود
  ۱۱۸  آب النيز

  ۱۱۵  درده  ۱۳۵  كندوان

تكيه   ۱۳۲  آزادبر
  ۱۱۲  سپهساالر

  ۱۰۸  يراس  ۱۲۹  نساء
  ۱۰۵  نشترود  ۱۲۶  حسنكدر

  ۱۰۳  مورود  ۱۲۳  تنگه گسيل

 
  ها و ايستگاههاي موقعيت زير حوضه:  )۲ (ة شمارةنقش

  )۱۳۸۷ ،آب  مهندسين مشاور ري( نمونه برداري

براي تعيين بارآلودگي ورودي از هر زيرحوضه ابتدا مدل با در           
هـاي فرعـي ورودي بـه     آلودگي ناشي از تمام شاخه  نظر گرفتن بار  

 حـذف آلودگي از شاخه مفـروض       شاخه اصلي اجرا و پس از آن بار       
  بـار  اخـتالف   و  تفاوت آن با وضعيت قبل به دست آمـد         سپسشد  

 فرعي در نظـر    ةآلودگي شاخ  آلودگي ناشي از دو وضعيت معادل بار      
 ي وروديآلودگ حوضه از كل بار ريسهم هر زدر گام آخر  .گرفته شد

 ناشي از زيرحوضه مفروض يآلودگ م بار ي از تقس  رجكبه مخزن سد    
ورودي مخزن   در   يآلودگ در محل ورودي به مخزن سد به كل بار        

بنـدي   طبقه مطالعاتي بااستفاده از     ةپس از آن محدود   . به دست آمد  

 بر حسب درصد سـهم از  GISآلودگي در نرم افزار     هاي بار  دادهآماري  
آلودگي بـسياركم، كـم،    ه با بار طبق۵در ،  آلودگي ورودي به مخزن    بار

  .شدبندي  پهنهمتوسط، زياد و بسيار زياد 

  نتايج

آلودگي ورودي   باراز  حوضه  سهم هر زير  ) ۳(و  ) ۲( ةجداول شمار 
) ۳ (ةبـرداري و نقـشه شـمار        نمونـه  ةدوردو  در  را   سد كـرج  به مخزن   

آلودگي خروجي از هر زيرحوضه را در هر دو دوره نشان             بار بندي پهنه
  .دهد مي

  حوضه در بار آلودگي ورودي به مخزن سد كرج در دور اول سهم هر زير): ۲ (ةجدول شمار
  حوضه نام زير  (%)سهم هر زيرحوضه در آلودگي ورودي به مخزن سد 

TDS CBODu  NH4N NO3N PO4P  
۸۲/۱۴  واليت رود  ۶۶/۱۸  ۷۷/۴۱  ۹۳/۱۸  ۹۸/۱۵  

۵۵/۲ ۱۵  كندوان  ۷/۱  ۵۸/۱  ۰۵/۲  
۲۶/۲۱  آزادبر  ۲۴/۹  ۱۸/۱۳  ۳۵/۱۰  ۸۳/۱۶  

۹۹/۲  نساء  ۲۵/۱  ۰۸/۱  ۷۱/۰  ۳۳/۱  
۲۵/۰  حسنكدر  ۳۲/۰  ۰ ۰۶/۰  ۷۸/۰  

۸۸/۰  تنگه گسيل  ۷۵/۰  ۲۵/۱  ۰۶/۰  ۵۸/۰  
۰۶/۱۷  آب النيز/ شهرستانك  ۹۲/۱۹  ۴۴/۶  ۰۸/۲۶  ۱۱/۱۵  

۴۷/۰  درده  ۶۵/۰  ۱۸/۲  ۶۳/۰  ۱۶/۰  
۹۸/۰   سپهساالرةتكي  ۳/۰  ۸۶/۲  ۳۲/۱  ۹۵/۰  

۳۶/۷  سيرا  ۲۴/۳  ۳۲/۱۶  ۸۸/۱۰  ۶۷/۳۴  
۶۱/۰  نشترود  ۳۱/۰  ۴۱/۱  ۹۲/۱  ۶۴/۰  
۳۲/۰  مورود  ۳۲/۰  ۴۲/۰  ۷۲/۰  ۳۲/۰  
۵۱/۵۷ ۸۲  هاي فرعي مجموع شاخه  ۶۱/۸۸  ۲۴/۷۳  ۴/۸۹  

۴۹/۴۲ ۱۸  شاخه اصلي رودخانه كرج  ۳۹/۱۱  ۷۶/۲۶  ۶/۱۰  
 )هاي پژوهش يافته: منبع(



 

 

 

  

 ۵  ...ها به مخزن سد اميركبير بار آلودگي ورودي از زير حوضهبندي سهم 

   به مخزن سد كرج در دور دومسهم هر زير حوضه در بار آلودگي ورودي): ۳ (ةجدول شمار
  نام زير حوضه  (%)سهم هر زيرحوضه در آلودگي ورودي به مخزن سد 

TDS CBODu NH4N NO3N PO4P  
  ۰۴/۲۱  ۹۶/۱۰  ۱۴  ۱۸/۲۱  ۱۹/۱۳  واليت رود

  ۸/۱  ۰۹/۲  ۸۸/۱  ۷۳/۰  ۹۴/۱۰  كندوان
  ۳۱/۱۲  ۳۷/۱۲  ۹۶/۷  ۷۳/۱۲  ۰۸/۱۳  آزادبر
  ۲۴/۲  ۳۵/۱  ۷/۱  ۴۵/۲  ۱۵/۳  نساء

  ۶۶/۰  ۱۹/۱  ۷۵/۰  ۵۶/۳  ۸۸/۰  سنكدرح

  ۸۱/۰  ۰۱/۴  ۷۱/۶  ۴/۵  ۷/۶  تنگه گسيل

  ۲۸/۱۸  ۵۵/۲۱  ۹۱/۲۲  ۷۲/۱۰  ۰۹/۱۸  آب النيز/ شهرستانك
  ۴۳/۰  ۱۴/۱  ۷۱/۰  ۳۳/۲  ۱۳/۱  درده

  ۳/۶  ۱۱/۵  ۵۶/۲  ۵۵/۸  ۱۷/۳  تكيه سپهساالر
  ۸۴/۱  ۹/۱۱  ۰۸/۶  ۳/۵  ۹  سيرا

  ۴۷/۰  ۶۹/۵  ۶۸/۱  ۹۸/۱  ۸۲/۱  نشترود
  ۵۲/۱  ۶۶/۴  ۷۳/۸  ۳۶/۴  ۱۳/۳  مورود
 ۷/۶۷ ۰۲/۸۲ ۶۷/۷۵ ۲۹/۷۹  ۲۸/۸۴  هاي فرعي مجموع شاخه

 ۳/۳۲ ۹۸/۱۷ ۳۳/۲۴ ۷۱/۲۰ ۷۲/۱۵   كرجة اصلي رودخانةشاخ

 )هاي پژوهش يافته: منبع(

 
  هاي مختلف مشخصهها براي  بندي بار آلودگي خروجي از زير حوضه پهنه): ۳ (ةنقشه شمار



  

  

  

  

 ۵۷مجله محيط شناسي شماره 
۶ 

 
 هاي مختلف مشخصهها براي  حوضهبندي بار آلودگي خروجي از زير هپهن): ٣ (ة شمارة نقشةادام

  گيري بحث و نتيجه
امـد محلـول    ل و دوم بيشترين سهم كل مواد ج       هاي او  در دوره 

 مرتـع،   يهـا  يهـاي آزادبـر بـا كـاربر         حوضهبه ترتيب مربوط به زير    
ــدن،  ــسكوني، مع ــشاورز م ــداريك ــين  ، ي و باغ ــداري همچن دام

اي مسكوني، كشاورزي و باغداري، دامداري      ه شهرستانك با كاربري  
 كـاربري مرتـع و ديـم بيـشترين     ةحوضـ  در هر دو زير . استو مراتع   

 از جمعيــت و فعاليــت كــشاورزي و زيــاديوســعت را دارد و بخــش 
بيـشترين سـهم    . شـود   مطالعاتي در آنها انجام مـي      ةباغداري محدود 

ي هــا حوضــه مــواد آلــي قابــل تجزيــه بيولــوژيكي مربــوط بــه زيــر
دو . اسـت  مطالعـاتي    ةشهرستانك با بيشترين سهم جمعيت محـدود      

 آب النيــز و واليــت رود نيــز كــه داراي كــاربري هــاي  ةزيرحوضــ
به . هاي بعدي قرار دارند    ند در رتبه  هستمسكوني گسترده و دامداري     

طــور مــشابه بيــشترين ســهم نيتــروژن آمونيــاكي مربــوط بــه زيــر 
ب النيـز، بيـشترين سـهم       رود و شهرسـتانك و آ      هاي واليـت   حوضه
حوضـه شهرسـتانك و آب   ن نيتراتي به ترتيب مربـوط بـه زير    نيتروژ

هاي  النيز و بيشترين سهم فسفر به ترتيب مربوط به سيرا با كاربري           
رود  مسكوني، معادن، كشاورزي و دامداري، كشتارگاه مرتع و واليـت         

هـاي مـسكوني و      هـاي بـا كـاربري      حوضه در تمامي موارد زير   . است
. انـد  عاليت گسترده دامداري بيشترين سهم را به خود اختصاص داده        ف

توانـد   حوضه سيرا از ميزان فسفر ورودي مـي  هر چند سهم بيشتر زير   

هاي معدني و بـه ويـژه دام و كـشتارگاه واقـع در آن      ناشي از فعاليت 
 انـد،  اشاره كرده) ۲۰۰۹(و كارني ) ۲۰۰۴(همان طور كه چانگ      .باشد
ش سـهم   ي موجـب افـزا    ي انـسان  يهـا  تيـ ش فعال يفـزا ز ا ينجا ن يدر ا 

ج ينتـا .  به مخزن سـد شـده اسـت        ي ورود يها از بارآلودگ   رحوضهيز
 مخـزن كـه     يحوضه تا ورود   ري ز ي فاصله خروج  يدهد ورا  ينشان م 

ـ  بـه دل   يآلـودگ  تواند موجـب كـاهش سـهم بـار         يم فراينـدهاي  ل  ي
رآلودگي هاي انساني سهم با    خودپااليي شود، با افزايش سطح فعاليت     

بويژه نتايج به دست آمده با نتايج به دسـت آمـده از     . يابد افزايش مي 
/ ي شــهري هــاي كــاربرتــأثير ةدر زمينــ) ۱۳۸۸(تحقيــق هاشــمي 

ــسكون ــشاورزيم ــدار/ ي و ك ــيدام ــدودي در هم ــاتةن مح  ي مطالع
ها نشان داد كه سهم بار آلـودگي         ن، يافته يعالوه بر ا  .  دارد يهمخوان

هاي واقـع     كرج ناشي از كاربري    ةرعي رودخان هاي ف  ورودي از شاخه  
 اصـلي رودخانــه و  ةدر آنهـا در آلــودگي مخـزن ســد بـيش از شــاخ   

رود،  هـاي واليـت    بـويژه زيـر حوضـه     . هاي حاشيه آن اسـت     كاربري
 مجموع بيش از يك سوم از سهم بار آلـودگي         شهرستانك و سيرا در   

د كـه وراي    ده نتايج اين مطالعه نشان مي    . ورودي به مخزن را دارند    
 ة شـاخ ةهاي واقع در حاشـي     برآوردهاي اوليه در مورد اهميت كاربري     

اصلي رودخانه و اقدامات انجام شـده بـر اسـاس آن، توجـه بـه بـار                  
ريزي بـراي كنتـرل و كـاهش آن          هاي فرعي و برنامه    آلودگي شاخه 

 .لويت قرار گيردو در ادباي مي



 

 

 

  

 ۷  ...ها به مخزن سد اميركبير بار آلودگي ورودي از زير حوضهبندي سهم 

  منابع مورد استفاده
 ة موردي رودخانةمطالع: بندي فازي رود با تكنيك تحليل طبقه  زايندهةبندي كيفيت آب رودخان پهنه. ۱۳۸۰. ، نوروزيان، ك.، تجريشي، م.چي، ا ابريشم
  .۶۸ تا ۵۵ص . ۱ ةشمار. بيستمسال .  استقاللةدو فصلنام. رود زاينده

  
 ص  ۱۰-۹ ةيز، شـمار ي تخصصي مهندسي آب، تابستان و پاةر، ماهنام كرج و سد امير كبية رودخانميكربيهاي  بررسي آلودگي . ۱۳۸۶.، عطايي، ف  . بزاززاده، ر 

  .۵۱ تا ۴۴
  

 كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد     ة سد اميركبير، پايان نام    ةهاي نيترات، نيترت و آمونياك در آب پشت درياچ         مشخصهگيري و بررسي     اندازه. ۱۳۷۹. رفتار، ع   ثابت
  .ون دريايي  علوم و فنة شمال، دانشكد-اسالمي واحد تهران

  
اميركبير، پايان    آبريز رودخانه كرج باالدست سد     ةحوض:  موردي ة يك برنامه مناسب براي پايش كيفي آبهاي سطحي مطالع         ةبررسي و ارائ  . ۱۳۸۱. جعفري، ع 

  . محيط زيست ة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكدةنام
  

گـرايش  ( جغرافيـاي طبيعـي  ة كارشناسي ارشد، رشت   ة، پايان نام  )بخش بااليي سد اميركبير   ( كرج آبريز رودخانه    ةهيدرولوژي حوض . ۱۳۷۶. سلطان محمدي، ع  
  .، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركز)ژئومرفولوژي

  
  .هاي كيفي آب رودخانه كرج مشخصهاطالعات . ۱۳۷۷-۱۳۸۶. شركت آب و فاضالب تهران

  
 ةضرورت مديريت و حفاظت منابع اب كارست، مجل) شمال شهر مشهد( كارده ةي منابع اب كارست در حوض آاليندگةعوامل بالقو. ۱۳۸۲. ، ثروتي، م.عشقي، ا

  .۱۷۰ تا۱۴۹ص . جغرافيا و توسعه
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ريـزي و    كارشناسـي ارشـد، رشـته برنامـه     ةپايان نام ). به منظور جلوگيري از آلودگي آبهاي حوضه      ( آبريز سد كرج     ةماندهي حوض سا. ۱۳۸۴. قاسمي زياراني، ا  
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