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 تهديدهاي حوزه هاي آبخيز جنوب استان گيالن در كيفيت آب سفيدرود

 
 3، علي محبوب خمامي2،معرفت مصطفوي1علي آجيلي الهيجي 

استاديار مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي استان -2عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي استان گيالن-1

 ت كشاورزي ومنابع طبيعي استان گيالنمركز تحقيقا عضو هيات علمي-3گيالن
 

   

 

 چكيده

 شناخت ،تاس شده استحصال قابل هاي آب كمي و كيفي كاهش باعث ، جمعيت افزايش از ناشي آب مصرف افزايش

به عنوان  سفيدرود رودخانهاست ناپذير اجتناب و ضروري امري پايدار كشاورزي داشتن براي كيفي و كمي مناسب منابع

 استان در وبخش اعظم شالي كاري حواشي رودخانه ساكنان كشاورزي منبع و آبزيان حيات منبع رودخانه استانبزرگترين 

بعمل آمده از اراضي ها تايج بررسين .از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد رودخانه اين آب كيفيت لذا است گيالن

برسانتيمتر  ميکروزيمنس 700داراي شوري كمتر از بها% آ 8/10نشان داد كه كشاورزي در محدوده شهرستان رودبار 

 3000% آبها داراي شوري بيش از 27، باشندسانتيمتر مي برميکروزيمنس  3000تا 700شوري بين  % آبها داراي16/62و

% درصد آبها در 60و C2S1% آبها در كالس13براساس طبقه بندي ويلکوكس حدود  ،باشند-برسانتيمتر مي ميکروزيمنس

جزء آبهاي  C4S1% آبها در كالس 27وي براي استفاده به حساب مي آيند جزء آبهاي شور با اعمال تمهيدات C3S1 كالس

شوري در آب آبياري در بعضي مناطق بسيار باال بوده و بي توجهي به اين موضوع  .مضر براي كشاورزي مي باشند شور و

خواهد بود،لذا مي بايست تصميم گيران نسبت به استحصال آّب تهديدي براي باغات منطقه ومنابع آبي استان در دراز مدت 

 توجه الزم را داشته باشند.دراين مناطق

 كيفيت آب، سفيد رود ، شوري ، استحصال آب :كليد واژه

 

 

 
Abstract: 

 

Increased water consumption due to population growth, has reduced the quality and 

quantity of water has been extracted, identifying appropriate resources quality and quantity 

necessary for a sustainable agriculture . is inevitable. Sefidrood river as the largest rivers of 

living on the fringes source of aquatic life and agriculture supplier a large part of work in 

this province rice river so the water quality of the river is of particular importance.The 

results showed that 10.8 % of the water has a salinity of less than 700 μs/cm and 62.16 % 

salinity waters are between 700 and 3،000 μs/cm and 27 % of waters with a salinity of over 

3000 μs/cm, that based on classification Wilcox about 13 % of waters are  in-class C2S1 

and 60 % of waters are in class C3S1  that are  component of salt water by applying devices 

to use and 27 % waters are in-class C4S1 a saline waters and harmful for agriculture .The 
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study found that salinity in irrigation water was very high in some areas and neglect in this 

area will be a threat to this gardens which caused the accumulation of salts, soil 

degradation and reduction of yield, thus is essential to strategies for utilizing of this waters 

and soluble dissolved waters accumulated in the soil. 
 

Keywords : salinity . Sefidrood, water quality , Water harvesting 

 
 

   
 

 :مقدمه

 در دنيا جمعيت كه به ميشود بيني پيش طرف يک شد، از خواهد مواجه مهم چالش دو با آينده در جهاني كشاورزي
 در دنيا آب منابع تعداد، اين غذاي تأمين براي كه اضافه گردد نيزنفر  ميليارد 3/2 نسبت به جمعيت كنوني2050سال

 آب منابع از استفاده شود بنابراين مي مصرف كشاورزي بخش در دنيا شيرين آب 85%كه  آنجا از و است كاهش حال

 حدود بايستي به كشاورزي توليدات .باشد مي سهيم آب كيفيت و كميت سريع در كاهش كشاورزي توليدات براي
وكم آبي  مينز كره هوايي و آب معرض تغييرات در كشاورزي زمينهاي ديگر طرف از و توليدات امروزي برسد برابر1/7

 داده محيطي نسبت تنشهاي به موارد، از بسياري در زراعي گياهان بهره وري پايين ،(2013بود اوزمان وهمکاران ) خواهند
 دما، پايين بودن يا و باال خشکي، شوري، مانند زيستي غير با تنشهاي اغلب گياهان دنيا، نقاط از بسياري در ،مي شود

شوند احمد  مي محسوب توليد براي جدي تهديد كه مواجه اند علف كشها و فرابنفش پرتو ازن، فلزات، با مسموميت

حدوديت منابع آب و توزيع مکاني و زماني نامناسب آن در پهنه جغرافيايي كشور، متاسفانه م يرغمعل .(2012وپراساد)

 عوامل مهمترين از يکي شوري.داردكارآيي استفاده از اين منابع بسيار پايين است كه تلفات عمده به بخش كشاورزي تعلق 
 تأثير تحت جهان در زمينهاي كشاورزي از توجهي قابل بخش است. زراعي گياهان بهره وري كننده محدود تنش زاي

مي شود.وليکوا وهمکاران  زده تخمين سال هر در هکتار ميليون 5/1 حدود شوري سرعت گسترش و دارند قرار شوري

 حد تا با برنامه ريزي كاهش داد و را شدهايجاد  شوري اثرتنش ر كيفيت آبها مي تواندمناطق شو شناسائي ( .با2000)
آب با  منابع . داشتناست آبها مطالعات مهم قسمتهاي يکي از آب آناليزكيفيت كم كرد. گياهان عملکرد افت از ممکن

 فرهنگي كشور و اجتماعي ياسي،س اقتصادي، توسعه و رشد و زيست محيط حفظ براي اساسي و ضروري نياز پيش كيفيت 

 افزايش سبب بهداشت سطح رفتن باال نيز و غذايي مواد براي تقاضا افزايش و اخير دهه هاي در جهان جمعيت رشد .است

 خصوص به كيفي و كمي نظر از غذايي مواد توليد منابع حفظ .است شده موجود آب منابع بر فشار و آب سرانه مصرف

كشاورزي  وآلودگيهاي حاصل از   در شيميايي مواد بي رويه مصرف متأسفانه .است ي همگانيا وظيفه خاك و آب منابع

 از گذر در پيامد اين موضوع  سفيد رود شده است كه آبي منابع شدت آلودگي افزايش باعث شهركهاي صنعتي مجاور،

 يا تاثير كاهش تحت زيست محيط راتتغيي اينکه به توجه با .اطراف به زرجوب آلوده تبديل شده است روستاها و شهررشت

 كنترل و آب منابع حفظ براي مدون برنامه و استراتژي يک داشتن لزوم بنابراين .است آن به شيميايي مواد افزايش

. در موضوع بخش كشاورزي تغييرات ويا استفاده بيش از مي باشد مديريتي بخشهاي در مهم اي آن مسئله آلودگيهاي

اعث تغيير كيفيت آب با توجه نوع خاكهاي كشور واقليم خشک ونيمه خشک آن خواهد شد. مهمترين اندازه در منابع آب ب

موضوع آن افزايش شوري وامالح محلول در منابع آبي وخاكي ، كه گسترش اين موضوع به دليل بي توجهي هاي صورت 

م و مناطق خشک جنوبي شهرستان رودبار گرفته به شدت در كشور در حال افزايش است . استان گيالن نيز باتوجه به اقلي

 و فيزيکي لحاظ از زيرزميني آب تنوع كيفياز اين موضوع مستثني نبوده وتهديدي براي منابع آب استان به شمار مي رود. 
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( نشان دادند كه 1990درنج همکاران ) منطقه مي باشد. هر رد انساني فعاليتهاي و شناسي زمين تابع خصوصيات شيميايي

ميليون هکتار از اراضي تحت آبياري در مناطق خشک جهان در معرض فرايندهاي مختلف مانند شور شدن ،  43حدود 

 .قليائيت وماندابي شدن قرار دارند

 سطح اراضي در معرض  شوري ثانويه در اراضي تحت  آبياري در دنيا-1جدول شماره

 

 
 بعضي در كه داشتند اظهار اسپانيا شمال سطحي هاي آب و ها تاالب هيدروشيمي بررسي ( در2006فرناندز وهمکاران)

 شناسي زمين تشکيالت از كه ورودي منابع ساير و باران آب سطح، به نزديک زيرزميني هاي آبخوان با تبادل حاالت

 ارزيابي (، در1388دهقاني) و زاده هستند. جوادي آب شيميايي تركيب در تغيير عوامل مهمترين مي كنند، عبور مختلف

 كه طوري به دارند را تأثير بيشترين شناسي تشکيالت زمين رسيدند نتيجه اين به هرمزگان هاي رودخانه آب فيتكي

 .است كرده محدوديت مواجه با گوناگون مصارف براي را كيفيت آب ها استان غرب و شمال در نمکي گنبدهاي گسترش

آب  كيفيت شاخص كه كردند عنوان نور شهرستان ايرودخانه ه آب كيفي كالسه تعيين در (،1388 (همکاران و گلجان

 شيميايي شناسي آب (، در1389 (همکاران و كند. زماني مي افت بارش پر فصول به نسبت بارش كم فصول در ها رودخانه

 و بوده سولفاته مقاطع برخي در و كربناته بي رودخانه آب تيپ كه دادند نشان آبي سال طول يک در شاهرود رودخانه

( در بررسي كيفيت آب رودخانه جاجرود در 1382. زهتايبان وهمکاران )است منطقه خاص ليتولوژي نيز آن اصلي عامل

ورامين عنوان نمودند رودخانه جاجرود مهمترين رودخانه  دشت ورامين است كه نياز آبي كشاورزي  منطقه را تامين مي 

بخش  4نزايي در اين مناطق است آنها رودخانه اصلي  را به نمايد وشور شدن آن به معني تخريب رودخانه وگسترش بيابا



 

 

4 

كه آب وارد آنها مي شود تقسيم بندي نمودند وكيفيت آب هر بخش را تجزيه وتحليل نموده وعوامل اصلي كاهش كيفيت 

 آب رودخانه  در جنوب را سازند هاي تبخيري  وهمچنين فاضالبهاي كشاورزي وصنعتي ذكر نمودند، در اين بررسي 

ميکرو زيمنس در شهريور ماه  11888ميکرو زيمنس در اسفند و  3200ميانگين هدايت الکتريکي ايستگاه شريف آباد  

از لحاظ قليائيت مي باشد كه براي هيچ نوع كاربري مناسب  S1-S3از لحاظ شوري و   C4متغير بوده وداراي كالس

(، در 1390حسين زاده وهمکاران ) يفيت آب موثر بود.بركاهش ك M1 دانسته نشده وازعوامل اصلي آن سازند تبخيري

 بر رودخانه آب كيفيت عنوان نمودند كهآن  بنديپهنه و ويلکوكس اساس شاخص بر تکاب ساروق رودخانه كيفيت بررسي

 كم، شوري )خطر  C3 ،C2 ، C1 هاي كالس بينEC اساس  بر و S1 كم( شدن قليايي خطر كالس) در SARاساس 

 متوسط به خوب و خوب خيلي از آبي كم فصل در آب كالس كه داد نشان مطالعه نتايج، زياد (درنوسان بود و متوسط

 در موجود طالي استحصال هاي كارخانه پساب و ساز آهک هاي چشمه رسوبي، هاي سنگ وجود و است يافته كاهش

 .اند داشته نقش رودخانه آب كاهش كيفيت در منطقه

   

 :ها مواد و روش

هواي خشک و  است و آب و هواي آن تحت تأثير گرفته راي كوهستاني قرا سفيدرود و در منطقه دركرانه رهرستان رودباش

اي  ويژه شهر رودبار داراي آب و هواي مديترانه از نظر آب و هوايي اين منطقه به .نيمه خشک ناحيه مركزي قراردارد

سفيد رود  موضوع است. اين منطقه درمسير بادهاي دايمي دره زيتون در اين منطقه گواه باشند و رويش درختان مي

،كه اين بادعوامل موثر برخشکي در منطقه را صد  منجيل آن معروف استتوليد برق بادهاي توربينهاي قرارگرفته كه 

اني است و شهرستان رودبار كامالً كوهست چندان مي كند تاآنجا كه بعضي از درختان از يک طرف رشد اندام هوايي دارند.

جغرافيائي آن در طول  طول و عرض خورد اي، جنگلي و مرتعي در ارتفاعات مختلف آن به چشم مي كوهپايه هاي محدوده

درجه و  36دقيقه و  34درجه و عرض شمالي آن حداقل  50دقيقه و  5درجه و حداكثر  49دقيقه و  11شرقي حداقل 

لعه ازمنجيل تالوشان توابع رودبار بوده كه از نظر اقليمي بسيار خشک منطقه مورد مطا است. درجه 37دقيقه و  8حداكثر 

درجه از رودبار بيشتر مي باشد .با توجه به خصوصيات اقليمي وكمبود منابع 10وكم باران بوده ودماي متوسط آن حدود 

ستفاده باغات از اهميت آب، وجود باغات زيتون در اين منطقه كه از اهميت خاصي برخوردار است بررسي كيفيت آب مورد ا

ويژه اي برخوردار مي باشد چراكه در صورت آبياري باغات با آب شور خاك منطقه نيز شور خواهد گرديد و زه آبهاي 

خروجي وارد رودخانه سفيدرود شده وتهديدي براي سطوح آبگيردر مناطق جلگه اي استان گيالن كه كشاورزي عمدتاً برنج 

 مي باشد. بوده كه حساس به شوري نيز 

 

  نتايج و بحث
 

 

 . 
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 تصويري از منطقه مورد مطالعه و پراكندگي باغات زيتون -(1شکل )

 

 نتايج وبحث:

pH  دراين مطالعه ميانگين:pH  بود، بيشينه  6/7آبهاpH ،05/8  وكمينهpH 05/7  درصد آبها داراي  7/29مي باشدpH 

 مي باشند هرچند اين آبها داراي خاصيت قليائي مي باشند وليوبيشتر  pH 5/7درصد آبها داراي  3/70و 5/7كمتر از 

pH مي باشد، اما براساس اين روش تمامي  5/8آنها كمتر ازpH  مي باشند كه از اين نظر  4/8تا  5/6آبها در محدوده

 داراي محدوديت نمي باشند.

 
 در آبهاي مورد بررسي در منطقه pH تغييرات -(2شکل )



 

 

6 

: EC 
و  531ميکروزيمنس برسانتيمتر مي باشد،كمينه هدايت الکتريکي  3/2457الکتريکي آبهاي مورد مطالعهميانگين هدايت 

ميکروزيمنس برسانتيمتر  در چاههاي حفرشده ورها شده رسيده است. براساس دستورالعمل  14670بيشينه آن به

29FAO-  آبها 16/62روزيمنس برسانتيمتر وميک 700% آبها داراي شوري كمتر از 8/10نتايج بررسيها نشان داد كه %

ميکروزيمنس  3000% آبها داراي شوري بيش از 27ميکروزيمنس برسانتيمتر مي باشند و 3000تا 700داراي شوري بين 

ميکروزيمنس برسانتيمتر  750كمتر از C2% از آبها در كالس 5/13برسانتيمتر مي باشند يا براساس روش ويلکوكس  

ميکروزيمنس  2250% بيش از 7/29و C3ميکروزيمنس برسانتيمتر در كالس  3000تا 750%  از آبها  بين 7/56و

داراي هدايت الکتريکي مي باشند. علت شوري هاي باال مي تواند وجود اليه هاي نمکدار در  C4برسانتيمتر در كالس 

مت زنجان به طور گستردهاي هاي نمک دار كه در در نزيک منطقه لوشان به ساعماق خاك وهمچنين خاكهايي ازنوع مارن

هاي به صورت اراضي هزار دره يا خندقهاي عميق مشاهده مي گردند وحل شدن امالح در آبياري در آن به همراه رخنمون

 ( نتايج تغييرات هدايت الکتريکي را در باغات زيتون نشان مي دهد.3نقطه از چاه  مي باشد.شکل)

 
 بهاي مورد بررسي در منطقهدر آ هدايت الکتريکي تغييرات -(3شکل )

مي باشد  48/8وبيشينه آن 53/0مي باشند وكمينه آن  09/3ميانگين آن  SARاز لحاظ  :SAR) )نسبت جذبي سديم

% 60و C2S1% آبها در كالس13قرار دارند. براساس طبقه بندي ويلکوكس حدود S1 لذا از اين لحاظ همه آبها در كالس 

% آبها در كالس 27ي شور با اعمال تمهيداتي براي استفاده به حساب مي آيند وجزء آبهاC3S1 درصد آبها در كالس

C4S1  جزء آبهاي شور ومضر براي كشاورزي مي باشند واستفاده از اين آبها باعث تخريب خاكها خواهد شد كه. برخي از

-منطقه قابل مشاهده مي شدن، خشک شدن ،چوبي شدن شاخه ها ونکروزه شدن برگها در باغاتاين عوارض مانند جارويي

باشند و بدون هيچگونه محدوديت قابل استفاده مي 3كمتر از  SAR% از آبها داراي  2/62فائو 29باشد. اما براساس نشريه 

 بوده كه واجد محدوديت كم تا متوسط هستند. 9تا3بين  SAR% از آبها داراي 8/37
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 ر منطقهدر آبهاي مورد بررسي د غلظت سديم تغييرات -(4شکل )

 

 موجب تنها بلندمدت نه در كه است گونه اي به آب چاههادر بعضي نقاط به شده وارد حاصل از انحالل امالح نتايج:

 مي افزايش SARسديم افزايش با همچنين . داشت خواهد همراه به نيز شد بلکه شوري خاكها را خواهد شورشدن آبها

 كه شد خواهد خاك شدن وسديمي شور به منجر كشاورزي مصارف يبرا ها اينگونه آب از استفاده نتيجه ،در يابد

و زه آب خروجي بركيفيت آب رودخانه سفيد رود اثر خواهد  باشد مي شور يک آب از حادتر به مراتب حاصله مشکالت

گذاشت وباعث افزايش امالح محلول در آب خواهد شد كه اين موضوع تبعات زيست محيطي واكولوژي خود را خواهد 

 شت .دا
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