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چكیده 
ایجاد یک برنامه کنترلی منظم و پایش کیفیت آب رودخانه ها 
از مهمترین راهكارها جهت کاهش آلودگی و بهتر شدن وضعیت 
آینده  در  هراز  رودخانه  اهمیت  به  توجه  با  می باشد.  آنها  کیفی 
آالینده های  تخلیه  همچنین  و  هراز  سد  آب  تامین کننده  بعنوان 
مختلف به آن، بررسی کیفی آب این رودخانه امری الزم به نظر 
می رسد. هدف از این پژوهش پهنه بندی کیفی آب رودخانه هراز با 
استفاده از شاخص کیفی NSFWQI می باشد. به منظور شناسایی 
مسكونی،  مراکز  و  صنعتی  کشاورزی،  مختلف  پساب های  تأثیر 
پارامترهای کیفی آب رودخانه در یک دوره 6 ماهه از اسفند ماه 
1392 تا مرداد ماه 1393 در حد فاصل خروجی آب از سد الر تا 
ورودی آب به دریای خزر در 6 ایستگاه مختلف، مورد ارزیابی قرار 
 ،DO ،گرفت. نتایج نشان داد که میزان پارامترهای کلیفرم مدفوعی
دما، کدورت، نیترات و فسفات در محل ورود رودخانه به دشت، 
تغییرات قابل مالحظه ای داشته، به طوری که در ایستگاه سرخ رود 
در تمام ماه های نمونه برداری، از تغییرات معنی داری برخوردار بوده 
است. آب رودخانه هراز در 5 ایستگاه )ایستگاه پلور تا ایستگاه 
کرسنگ( در اکثر ماه ها، در کالس کیفیت آب متوسط با شاخص 
NSFWQI در محدوده 70-50 قرار گرفت، در صورتی که در 
ایستگاه سرخ رود در همه ماه ها در کالس کیفیت آب ضعیف قرار 
میانگین  بین  اختالف  وجود  عدم  یا  وجود  بررسی  نتایج  داشت. 
داد  نشان  کم آبی  و  پرآبی  دوره    اساس  بر  نظر  مورد  پارامترهای 
که پارامترهای دبي، دما، کدورت، جامدات کل و اکسیژن محلول 

دردو دوره پرآبي و کم آبي، اختالف آماري معني داری داشتند.
واژه های کلیدی: پهنهبندیکیفیآب،پساب،سرخرود،پرآبی،

کمآبی.
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مقدمه 
دراغلبرودخانههايدنیابهعلترشدبيرویهجمعیت،افزایش
توسعهصنعتيوبهسببآلودگيوکاهشکیفیتآب،نمونهبرداري
واندازهگیريکیفیتآببهصورتروزانهجهتحفاظتازمحیط
طبیعيصورتميگیرد.ایندرحالياستکهرودخانههرازهرساله
باکاهشمهاجرتماهیانروبروبودهوازطرفيافزایشکارگاههاي
شنوماسهدرحریماینرودخانهووقوعسیالبهايکنترلنشده
بربحرانآنافزودهاست..درحالحاضررودخانههراز،تنهامنبع
حیاتآبزیانومنبعکشاورزيساکنانحواشياینرودخانهنیست
بلکهخود،منبعآبشربمصرفياهاليوشهرهاياطرافميباشد.
شاخصهای براساس آب پهنهبندی و کیفي مطالعات نتیجه در
را رودخانه این آب کیفیت تنهاوضعیت نه آب کیفی استاندارد
این از بهرهوري افزایش و پایدار توسعه به بلکه میکند مشخص

رودخانهمهمنیزکمکميکند]6[.
امروزهجهتپایشوکنترلکیفیآبهایسطحی،ازشاخصهای
کیفیآب3استفادهمیشود.شاخصهایکیفیباسادهسازیوکاهش
اطالعاتخامواولیهعالوهبربیانکیفیتآب،روندتغییراتکیفی
آبرادرطولمکانوزماننشانمیدهند.ازجملهشاخصکیفی
پرکاربردوسادهدرسطحدنیاشاخصNSFWQI4میباشد،کهبا
بیاننتایجبهزبانسادهوقابلفهم،نقشبسیارمهمیدربررسیکیفی
آبهاایفامینماید.درسال1970باحمایتبهداشتملیآمریکا،
براونوهمکارانشاینشاخصکیفیرابراساسنظرسنجیازتعداد
زیادیازافرادمتخصصباتخصصهایمختلفدراینزمینهارائه
کردند.آنهادرابتداحدود35پارامترآلودگیرامعرفیکردهوسپس
براساسنظرافرادمتخصصحدود9پارامتررابرایایجادشاخص
اصلیکهشاملپارامترهای:BOD5،اکسیژنمحلول)DO(،کلیفرم
مدفوعی،نیترات،PH،تغییراتدرجهحرارت،کلموادجامد،فسفات
کل،کدورتیاتوربیدیتیبودهرامعرفیکردند.میرزاییوهمکاران
]7[،شمساییوهمکاران]15[،رحمانیوهمکاران]10[،نصیریو
همکاران]8[،دیاسوهمکاران]3[ودبلسوهمکاران]2[برای
NSFWQIطبقهبندیکیفیرودخانههایمختلفازشاخصکیفی
استفادهنمودند،کهنتایجآنهاکاراییاینروشرانشانداد.حاجیان
در 1387 فروردین تا 1386 ماه آذر از تحقیقي ]4[ همکاران و

3.  Water Quality Index
4. National Sanitation Foundation Water Quality Index
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موردبررسيپارامترهايتعیینکنندهکیفیتآبرودخانهزایندهرود
انجامدادندونتیجهگرفتندکهباوجوداینکهازورودفاضالبهاي
صنعتيوآلودهبهرودجلوگیريبهعملآمدهاست،هنوزرودخانه
 BOD5،COD ، NH4 فسفات،  مقادیر طوريکه به و بوده آلوده
وNO3دراکثرمواقعازاستانداردمجازآبهايسطحيباالتراست.
ارزیابی سدمخزنیکرخهتوسطشاخصهایکیفیمختلفمورد
قرارگرفتهوشاخصNSFWQIبهعنوانشاخصمناسبجهت
بررسیکیفیتآبدریاچهیسداینرودخانهمعرفیشد]9[.آالمو
همکاران]1[،کیفیتآبرودسورمارابرطبقشاخصNSFبررسی
TSو DO، FC، pH، BOD5نمودندومتوسطغلظتپارامترهای
رابهترتیببرابربا1،6/13،24/6،5/52و285میلیگرمبرلیتر
در که تیتان ازرود تمامیغلظتهایحاصل نمودند. اندازهگیری
میباشد سورما رود از حاصل نتایج با مشابه کردند بررسی ادامه
بجزTS.بطوریکهغلظتTSدررودتیتانتقریبًانصفمقداراین

پارامتردررودسورمامیباشد.
از مکعب متر میلیون 667/86 آبدهی حجم با هراز رودخانه
2159/6 آبدهی حجم با مازندران استان مهم رودخانه 7 مجموع
میلیونمترمکعبدرسالآبی93-92یکیازرودخانههایپرآب
حوضهجنوبیدریایخزرمحسوبمیشود.اینرودخانهازدامنه
شرقیپالونگردنسرچشمهگرفتهوتاپلور,رودخانهالرنامگذاری
وازآنپسهرازنامیدهمیشود]7[.هدفاصلیاینمطالعهتعیین
بررسیشاخصکیفیآبرودخانههرازوارزیابیآنبااستفادهاز
GISوپهنهبندیآنباسامانهاطالعاتجغرافیاییNSFWQIمدل

دررودخانههرازمیباشد.

مواد و روش ها
بررسیوضعیتو نیازدر بهاطالعاتمورد بهمنظوردستیابی
کیفیتآبرودخانههرازنمونهبرداریاز6ایستگاهمنتخبانجام
بررسیهای به باتوجه نمونهبرداریآب ایستگاههای انتخاب شد.
تغییرات بررسی منظور به رودخانه طول پیمایش و شده انجام
وضعیترودخانهازنظرسرعتآب،دبی،توپوگرافیویادرنظر
ماهی، پرورش کارگاههای روستاها، رستورانها، موقعیت گرفتن
اساس این شد.بر انجام رودخانه ورودی فرعی شاخههای پلها،
که شدند انتخاب رودخانه مسیر در نمونهبرداری ایستگاههای
موقعیتکليایستگاههايموردمطالعهدرشکل1آوردهشدهاست.
نمونهبرداریازایستگاههایانتخابشدهدرطولرودخانهازنوع
ایستگاههاي از نمونهبرداري بود. ترکیبی ای- لحظه نمونهبرداری
مشخصشدهدرطي6ماهازسال93-1392وبهصورتماهیانه
)اواسطهرماه(انجامگرفت.تعدادنمونههایبرداشتیدر6ایستگاه
انتخابشدهدراینرودخانه،36نمونهوتعداد324آزمایشروی

مجموعنمونههاانجامگرفت.
روشنمونهبرداریاز30سانتیمترزیرسطحآبودروسط
از بعد وحداقل غیربارانی روزهای در نمونهها و بوده روخانه
پس نمونهها شدهاند. برداشت بارندگی توقف از پس ساعت 72
در موجود استاندارد روشهای براساس آزمایشگاه به انتقال از
کتاباستانداردمتدویرایشسال2002موردسنجشقرارگرفتند
 Standard Methods for the Examination of Water and)
مانند:دما، ازآزمایشها Wastewater، 2002).همچنینیکسری
اکسیژنمحلولدرمحلتوسطدستگاههایپرتابل،سنجششدند.

شكل1-  موقعیت ایستگاه هادرطول مسیر رودخانه هراز 
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مورد بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، پارامترهای مطالعه این در
آزمایشعبارتنداز:DO، pH، BOD، TS،کدورت،نیترات،دما،
فسفاتوکلیفرممدفوعیوپارامترهايدما،pH،اکسیژنمحلولو

کلجامداتمحلولدرمحلاندازهگیريشدند.
ایستگاه هر برای کیفي، آنالیز از پس شده برداشت نمونههاي
افزار نرم و منحنیها جداول، از استفاده با کیفیت شاخص
NSFWQI Calculatorمحاسبهشدند.دراینمطالعهبرایکنترل
 Calculating NSF Water  برنامه از سطحی آبهای پایش و
Quality Index کهتوسطبریاناورام1تهیهشدهاستاستفادهشد.

 Arc نرمافزارهاي وارد دادهها نهایي، تحلیل و تجزیه از بعد
map-10 شدهوسپسمقطعرودخانهباتوجهبهکیفیتآندرمسیر
وبهطورمجزابراساسشاخصموردمطالعهپهنهبنديونقشههاي
نهایيآنتهیهوتنظیمشد.بدینترتیبکهدراینراستانقشهآبراهه
رودخانههرازوایستگاههاینمونهبرداریرویهمگذاریشدند
ماههای در برداریشده نمونه کیفیتآب برای اطالعاتی بانک و
مختلفبرایآنتشکیلشد.درمرحلهبعدکیفیتبدستآمدهبرای
هرایستگاه)باروشردهبنديکیفيشاخصWQI(بهباالدستآن
ایستگاهتعمیمدادهشدهوبااستفادهازماژورکالسبندیمجددطول
رودخانههرازبراساسکیفیتآبآنکالسبندیودررنگهای

متفاوتنمایشدادهشد.

نتایج
نتایجحاصلباتوجهبهآزمایشاتصورتگرفتهنشانمیدهد
کهروندتغییراتشاخصکیفیتآبدرایستگاههایمختلفبین
وضعیتهایمتوسطوبدقرارداشتهونوساناتشاخصکیفیآب
بر کلی بهطور میباشد. مختلف ماههای در 64/44 تا 42/49 بین
اساسشاخصکیفیNSFWQI،کیفیتآبرودخانههرازدرهمه
ایستگاهها،بهجزایستگاهشماره6)سرخرود(برایدورهپرآبیو
کمآبیدروضعیتمتوسطقراردارند)جدولشماره2(.ایستگاه

1. Brian Oram

تاثیرات و رودخانه پاییندست در گرفتن قرار دلیل به سرخرود
و کشاورزی سموم همچنین و روستایی، شهری، فاضالبهای
اراضیمسکونیوسایرآلودگیهادروضعیتبددرتمامماههاقرار
گرفتهاست.شکل2،مقدارشاخصNSFWQIرادردودورهپر

آبیوکمآبیبرایهر6ایستگاهموردنظرنشانمیدهد.
نتایجاینشکلنشانمیدهدکهبیشترینمیزانشاخصکیفیت
و با64/44 ماه درخرداد )پلور( 1 ایستگاهشماره به مربوط آب
کمترینمقدارآنمربوطبهایستگاهشماره6)سرخرود(درهمان
باتوجهبهاینشکل،بهطورمیانگیندر با42/49بودهاست. ماه
طولدورهکمآبی)3ماهآخرنمونهبرداری(،ایستگاهشماره1با
به 45/7 شاخص عدد با 6 شماره ایستگاه و 60/8 شاخص عدد
ترتیببهترینوبدترینشرایطکیفیرودخانهرادربینایستگاهها
اول ماه 3( آبی پر میانگیندرطولدوره بهطور داشتند.همچنین
ایستگاه باعددشاخص60/5و ایستگاهشماره1 نمونهبرداری(،
شماره6باعددشاخص43/7بهترتیببهترینوبدترینشرایط

کیفیرودخانهرادربینایستگاههاداشتند.
طول در شده سنجیده پارامترهای استاندارد انحراف و میانگین
دورهمطالعهدرجدول3ارائهشدهاست.بهمنظوربررسیوجودیا
عدموجوداختالفبینمیانگینپارامترهایموردنظربراساسدوره
هایموردمطالعهازآزمونT-Testاستفادهشدوسطحمعناداری
.)P<0.05(انتخابشد بامقدار0/05 درآزمونهایمذکوربرابر
بهروش آبي آبيوکم پر دردودوره متغیرهايمختلف مقایسه
این طبق بر است. دادهشده نشان  4 درجدول T-Tests آزمون
بین در دار معنی اختالف عدموجود یا برایدرکوجود روش،
پارامترهابراساسدورههایمذکور،دهپارامتردردورههايمختلف
)P-Value(پرآبيوکمآبيسنجیدهوازسطحمعنيداریآنها

نتیجهگیریمیکنیم.
اساس بر مطالعه مورد مسیر درطول هراز رودخانه آب کیفیت
به  نقشههای گرفت. قرار پهنهبندي مورد  NSFWQI شاخص
دستآمدهدرمحیط Arc map-10 جهتپهنهبندیکیفيآبدر

جدول2-  شاخص کیفیت آب NSFWQI در ایستگاه های مورد مطالعه بر رودخانه  هراز 

دوره NSFWQI

ایستگاههایموردمطالعه

ایستگاهاول ایستگاهدوم ایستگاهسوم ایستگاهچهارم ایستگاهپنجم ایستگاهششم

پرآبی
مقدارشاخص 60/79 56/38 55/61 51/06 51/47 45/68

وضعیتکیفی متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط ضعیف

کمآبی
مقدارشاخص 60/50 31/57 55/97 52/16 52/15 43/68
وضعیتکیفی متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط ضعیف

WQIحدمطلوبشاخص 70 70 70 70 70 70
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شكل2-  میانگین مقدار شاخص NSFWQI درایستگاه هاي مختلف دوره هاي آبي در رودخانه هراز

جدول 3- میانگین و انحراف استاندارد پارامترهای مورد نظر

پارامترها
پرآبی کمآبی

میانگین انحراف
معیار میانگین انحراف

معیار
DO(mg/L) 06/7 31/2 48/2 51/8

BOD(mg/L) 72/0 61/0 05/1 29/1
TS(mg/L) 34/3242 22/1494 80/1331 85/1690
Turbidity 96/835 10/1119 18/815 88/522

T(°C) 31/1 19/2 39/4 00/12
PH 80/8 13/0 38/0 75/8

FC(Colony/100ml 45/1979 24/1001 62/1088 53/2507
NO3(mg/L) 53/6 78/1 08/5 89/7
PO4(mg/L) 20/0 19/0 09/0 20/0

T-Student جدول 4- پارامترهای دارای سطح معنا دار بر اساس دوره های پرآبی و کم آبی با استفاده از آزمون
پارامترها سطحمعناداری

DO(mg/L) 00/0

BOD(mg/L) 11/0

TS(mg/L) 00/0

Turbidity 00/0

T(°C) 00/0

PH 65/0

FC(Colony/100ml 12/0

NO3(mg/L) 32/0

PO4(mg/L) 91/0
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GIS در دوره پرآبي با استفاده از سامانه NSFWQI شكل  3- پهنه بندي کیفي رودخانه هراز بر اساس شاخص

GIS در دوره کم آبي  با استفاده از سامانه NSFWQI شكل 4- پهنه بندي کیفي رودخانه هراز بر اساس شاخص
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طولرودخانهبراساسشاخصNSFWQIدردورههاوماههای
مختلفسالدرایستگاههایموردنظربدستآمدندکهشکلهای
3و4نقشهپهنهبندیدردورهپرآبیوکمآبیرابهترتیبنشان

میدهند.

بحث و نتیجه گیری
آب کیفیت بررسی منظور به ما کشور در اینکه به توجه با
رودخانههامطالعاتوتحقیقاتگستردهوجامعیصورتنگرفته،
شاخصهایکیفیتآبمیتوانندبهعنوانروشیسادهوقابلکاربرد
قرارگیرند. استفاده کیفیآبرودخانههامورد بندی جهتدرجه
،NSFWQI کیفی شاخص مطالعه این از حاصل نتایج براساس
شاخصیمناسبجهتطبقهبندیکیفیآبرودخانههرازمیباشد
کهبراساسآنمیتوانبهمنظورمشخصنمودنکیفیتآبرودخانه

درایستگاههایتعیینشدهجهتمصارفگوناگوناستفادهنمود.
نتیجهکلیاینپژوهشبامطالعاترمضانی[12]کهرویکیفیت
کیفی شاخص که گرفت نتیجه و داد انجام تاالر رودخانه آب
NSFWQIشاخصمناسبیجهتپهنهبندیکیفیرودخانهمذکور
میباشد،مطابقتدارد.وبهطورکلیمیتوانچنیننتیجهگرفت
کهشاخصکیفیNSFWQIشاخصیمناسببرایپهنهبندیکیفی
رودخانههرازاست.کوماروهمکاران[5]نیزدرمطالعهایمشابهبه
منظوربررسیکیفیتآبرودخانهساباراماتیبهایننتیجهرسیدند
کهشاخصNSFWQIمیتواندبهعنوانیکابزارمدیریتیعالی
وکاربردیجهتمطالعهکیفیتآبرودخانههامورداستفادهقرار
و هراز رودخانه کیفیت بررسی برای مدیریتی ابزار این که گیرد.
ارائهراهکارهایمناسبدراینمطالعهمناسبوقابلاستنادارزیابی
شدند.نتایجبهدستآمدهازاینمطالعهنشانمیدهدکهایستگاه
شماره1نسبتبهسایرایستگاههاازآلودگیکمتریبرخورداراست.
آلودگیازایستگاهشماره1بهسمتایستگاههایپاییندستبهطور
قابلمالحظهایبیشترشدهوازکیفیتآبرودخانهکاستهشده،به
طوریکهدرایستگاهشماره6وضعیتکیفیآبرودخانهدروضعیت
بدیقرارگرفتهکهدلیلآنمربوطبهافزایشآالیندههایحاصلاز
فعالیتهایانسانی،دامپروری،کشاورزیوتخلیهفاضالبهایشهری
)شهرآملوبابل(وروستاییمیباشد.درتمامماههاینمونهبرداری
NSFWQIهیچکدامازایستگاههایموردمطالعهازنظرشاخص
وضعیتخوبویاخیلیخوبنداشتهاندوایستگاهشماره)1(که
آلودگیکمتریداشتهوهیچتخلیهفاضالبیبهآنصورتنمیگیرد.
همچنیندرطیششماه،کیفیتمتوسطبهباالرانداشتهاست.که
دلیلاینامر،پائینبودنطبیعیPHآبرودخانههرازوشستشوی
سموم شیمیایی، کودهاي ورود و باالدست کشاورزی زمینهای
آلودگی، توزیع نظر باشد.از می رودخانه داخل به حیوانی کود و
باران پر ماههای به بارشنسبت ماههایکم آلودگیرودخانهدر
بیشترمیباشد.اماآلودگیرودخانهدرماههایپرباراننیزبهکلی
ازبیننمیرودوآلودگیبهمیزانزیادیدررودخانهوجودداردکه

دلیلاینامربیشتربودنتخلیهفاضالبروستایی،شهریوصنعتی
ارزیابيدر باشد. بهمیزانبارشهایسالیانهمی بهرودخانهنسبت
طولفصولمختلفنشاندادکهآبرودخانهفقطبرايپرورش
ماهيوزندگيماهيهامناسباستوبرايمصارفشربدرفصل
خشکمناسبنبودهوغیرقابلشربميباشد.همچنیننتایجاین
مطالعهنشاندادکهآبدرفصلمرطوبکیفیتبهتريداشتهوبا
تصفیهسادهميتوانجهتمصارفشرباستفادهکرد.دردورهی
موردمطالعه،بیشترینمیزانمیانگینشاخصNSFWQIوبهترین
کیفیتآبرودخانه،درایستگاههایباالدستپرآبيوکمترینمیزان
میانگینشاخصNSFWQIونامناسبترینوضعکیفیآبدر
ایستگاههایپاییندستدورهپرآبياندازهگیریشدهاست.وضعیت
ایستگاه نمونهبرداری ماههای تمام در هراز رودخانه آب کیفیت
ورود افزایش از نشان وضعیت این که میباشد ضعیف سرخرود
افزایش نتیجه ازایستگاههایرودخانههرازودر باگذر آالیندهها
انجام بامطالعه نتیجه این آلودگیرودخانهدارد.کهمقایسه میزان
رودخانه کیفي پهنهبندي روي که ]13[ همکاران و صمدي شده
دارد.نتایجحاصل انجامشدهاست،مطابقت بیکهمدان درهمراد
نشانميدهدکهمیانگینشاخصNSFWQIدربهترینوضعیت
کهمربوطبهایستگاهاولميباشد62/78بودهکهنشانگروضعیت
کیفیتمتوسطآبودربدترینحالتکهمربوطبهایستگاهشماره
ضعیف کیفیت کننده مشخص که 27/49بوده نیز باشد مي ششم
آبدراینمنطقهاست.درایستگاهباالدستکیفیتمتوسطبودهو
نتایج است.همچنین مقدارخودرسیده بهکمترین پاییندست در
حاصلهبامطالعهانجامشدهنصیراحمدیوهمکاران]8[کهروي
پهنهبنديکیفيرودخانههرازانجامشدهاست،مطابقتدارد.نتایج
بهترین در NSFWQI شاخص میانگین که ميدهد نشان حاصل
وضعیتمربوطبهایستگاهاول)پلور(ميباشدکهنشانگروضعیت
به مربوط حالت بدترین در و منطقه این در اب متوسط کیفیت
ایستگاهشمارهششم)سرخرود(ميباشدکهمشخصکنندهکیفیت

ضعیفجریانآبدراینمنطقهاست.
دو در پارامترها روي T-TESTS آماري آنالیز نتایج همچنین
دورهپرآبيوکمآبينشانمیدهدکهپارامترهايدبي،دما،کدورت،
جامداتکلواکسیژنمحلولدرمقایسهدودوره،اختالفآماري

معنيداريدارند.
بهطورکلیمنابعآالیندهباعثکاهشکیفیتآبرودخانههراز
درایستگاههایمختلفشدهکهاستفادهازروشهایمناسبجهت
جلوگیریازورودآالیندهها،مکانیابیمناسبمحلدفنزبالهها،
تخصیصاعتباراتالزمدراینزمینهبهمنظورساماندهیزبالههای
تولیدیوفضوالتدامی،استفادهازسیستمهایتصفیهایکوچک
جهتتصفیهفاضالبهایتولیدی،حفاظتخاکوآبخیزداریو
استفادهازروشهایاصولیدرآبیاریاراضیکشاورزی،جلوگیري
همکاري با هراز رودخانه بهسازي رودخانه، حریم به تجاوز از
قانونی اهرمهای از استفاده ادارهکلآبوفاضالب، شهرداريو
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ومشوقهاومشارکتمردمیبهبهبودکیفیتآبآنکمکخواهد
کرد.
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Due to importance of Harazriver in supplying drinking water, pollution of agricultural water around 

this river and also discharging several pollutants into it, water qualitative evaluation of this river seems 
necessary. The purpose of this research is zoning of water quality of Harazriver using NSFWQI index. In 
order to recognize the effect of agricultural and industrial wastewater and residential centers, investigated 
the qualitative parameters of river water in a 6 months period from February 2013 to July 2014 at interface 
discharge from Lar dam to entry of water into the Caspian sea in 6 stations. The results showed that the 
amount of coliform faecal, Do, temperature, nitrate and phosphate had significant variations in the entrance 
of river to the flood land, so that in Sorkhrood station in all months had significant different. The water 
of Haraz river in 5 stations (Poloor to Karesang), had medium class of quality with index of 50-70 in 
most months. Whereas in Sorkhrood station, had low water quality during all months. Also, the results of 
statistical analysis of T-TEST on discharge rates, temperature, TDS and DO parameters showed that two 
periods of low and high water had significant differences.

Keywords: Zoning of water quality, Wastewater, Sorkhrood, High water, Low water.

1. PhD Student, Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor 46417-76489, Iran. 
e-mail: najafisaid65@yahoomail.com
1. PhD Student, Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor 46417-76489, Iran. 
e-mail: najafisaid65@yahoomail.com


