محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،96شماره  ،1بهار 1961
صفحات  1تا 02
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فاطمه باطنی* ،1سیما فاخران اصفهانی ،2علیرضا سفیانیان ،3نوراله میرغفاری
 -1دانشجوی دکتری محیط زیست ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

 -4،3،2عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت - 1960 /10/11 :تاریخ تصویب)1961/1/11 :

چکیده:
تغییر ساختار و الگوی مکانی کاربری اراضی از جمله وسعت ،توزیع ،شدت و فراوانی دخالتهای بشریدر حووزه ببییو  ،عامو مهموی در
درک فربیندهای هیدرولوژیکی حوزه ببیی در ارتباط با استفاده از سرزمین و کیفیت بب است .از بنجایی که تغییرات کواربری اراضوی در
حوزه ببیی زایندهرود مشکالت محیطزیستی متعددی را برای رودخانه بهعنوان منبع پذیرنده بالینده¬هابه وجود بورده است؛ لذا دانستن
چگونگی اثر الگوی مکانی و نحوه چیدمان کاربریهای میتلف اراضی بر کیفیت بب بهمنظور تعیین بهترین فعالیتهوای مودیریتی بسویار
حائ اهمیت است .در این راستا اثر الگوی مکانی و تغییرات کاربری اراضی کشاورزی ،شوهری ،شوهرکهوا و منواطص صونعتی ،در مقیوا
سیمای سرزمینبر کیفیت بب رودخانه زایندهرود(یکی از مهمترین رودخانه¬های فالت مرک ی ایران) ،مورد بررسی قرارگرفت.سنجههوای
سیمای سرزمین در این مطالعه شام  ،تعداد لکه ،حاشیه ک  ،تراکم حاشیه ،درصد کاربری اراضی و ب رگترین لکه و پارامترهای کیفیوت
بب شام pHTDS, ،P ،DO ،Na ،CO3,NO3,Cl,K,Ca,COD ،EC ،COD،و )BOD5بوود .ایون مطالعوه در بوازه 11سواله( 1931توا
 ،)1939در 12ایستگاهانجام شده است.نتایج حاص از این مطالعه نشان داد که کیفیت بب رودخانوه زاینودهرودبوهطوور قابو تووجهی از
مساحت و الگوی مکانی مناطص شهری متأثر شده است .اف ایش حاشیه ک مناطص صونعتی اثور منفوی بور کیفیوت بب بواخخ

TDSو

CODداشته است .نتایج حاص از این مطالعه نشوان داد کهمیو ان حاشویه کواربریهوا حتوی بیشوتر از مسواحت بنهوا بور کیفیوت بب
تأثیرمیگذارد؛ لذا این تحقیص میتواند ایدههای مناسب و مفیدی برای برنامهری ان و همچنین بینشی جدید برای مودیران در پوی داشوته
باشد.
واژگان کلیدی:کیفیت بب ،کاربری اراضی ،سنجه های سیمای سرزمین ،مناطص شهری ،مناطص صنعتی ،رودخانه زایندهرود
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کشهایی که به ذرات خاک متص شدهاند نی هموراه

 -1مقدمه
کنترل کیفیت رودخانهها و جریانهای سطحی

بووا رسوووبات بووه بب منتق و موویشوووند .همچنووین در
مطالعوواتی کووه کوواربری عمووده منطقووه را کشوواورزی

یکی از موارد کلیدی در برنامههای حفظ محیطزیست

تشکی داده بود ،می ان غلظت نیتروژن به می ان قاب

کشورهاسوت( .)Palmer et al., 2004کیفیوت بب

تووجهی بواالتر بووده اسوت( ;; King et al., 2005

رودخانهها بوا تعوداد زیوادی از پارامترهوای طبیعوی و

;)Kim etal., 2007; Ahearn et al.,2005

انسانی کنترل میشوند( .)Ahearn et.al,2005منابع

.)Cobelas et al., 2008Alvarez

بالینووده بب موویتواندبووهصووورت نقطووهای هماننوود

مطالعات نشان داده است که مناطص شوهری و

فاضووالب¬هووای صوونایع و بالینوودههووای ناشووی از

درصد سطوح نفوذناپذیر که به واسوطه گسوتر

ایون

تصفیهخانههای فاضالب ( )Kim et al.,2005یا غیور

مناطص افو ایش موییابود؛ اثور مثبوت و معنواداری در

نقطووهای هماننوود روانوواب هووای منوواطص شووهری و

اف ایش غلظت ک جامدات معلوص ،نیتوروژن و تعوداد

کشوواورزی باشوود ( ;Leitch and Harbor 1999

کلووی فوورم¬هووای موودفوعی دارنوود( Sliva and

 .)Wang 2001در سال های اخیر پدیده شهرنشینی

Williams

رو بووه افو ایش بوووده اسووت و یکووی از نتووایج افو ایش
مناطص شهری ،تنو ل کیفیوت بب ،بیوان شوده اسوت
( Palmer et al.,2004; Conway and Lathrop

 .)2005کاربری اراضی در بسویاری از مووارد یکوی از
فاکتورهای مهم در تعیین کیفیت بب است؛ بهطووری
کووه کوواربری شووهری و کشوواورزی ارتبوواط مثبووت و
معناداری با اف ایش غلظوت بالینوده هوا در بب دارنود
(Tong and Chen, 2002؛ .)Morenoetal.,2006
در این زمینه میتوان گفت فرسایش یک مسئله مهوم
در مناطص کشاورزی اسوت؛ بوه نحوویکوه بوهواسوطه
عملیات کشاورزی همانند شیم زدن زمین و برداشت
محصول ،خاک بدون پوشوش مویمانود و بوه راحتوی
موویتوانوود بووه جریووان هووای سووطحی انتقووال یابوود
( .)Schoonover et al., 2006محققووان نشووان
دادهاند که الگوی اراضی کشاورزی اثور مسوتقیمی بور
می و ان رسوووبات دارنوود ( Turner and Rabalais

 .)2003; Ahearn et al.,2005عوالوه بور بن موواد
مغذی همانند فسفر و مواد شیمیایی همچوون بفوت-

;Ahearn et al.,2005
.)Schoonover et al., 2005

;2001

توجه بر ساختار و الگوی مکانی کاربری اراضوی
از جمله وسعت ،توزیع ،شدت و فراوانی نوو دخالوت-
هووای بشووریدر حوووزه ببیی و  ،عام و مهمووی در درک
فربیندهای هیدرولوژیکی حووزه ببییو در ارتبواط بوا
اسوتفاده از زموین و کیفیوت بب اسوت( Tong and

 .)Chen, 2002بنابراین بهمنظور بررسی اثر کاربری-
های میتلف بر کیفیت بب ،محققان رویکورد سویمای
سرزمین را برگ یدهاند .مطالعات در این زمینه ارتبواط
معنوواداری میووان کوواربری اراضووی و کیفیووت بب در
حوزه¬های ببیی به اثبات رساندهانود ( Mander et
al., 1998; Palmer et al., 2004; Conway and
Lathrop 2005; Silvia and williams,2001؛

;.)Chang 2008; Amiri and Nakane 2009
بهطوری کوه مطالعوات اخیور در ارتبواط بوا مودیریت
سیمای سرزمین ،اکولوژی سیمای سرزمین و مدیریت
شهری توجه ویژهای را به الگوی مکانی کواربری هوای
اراضی در مقیوا

سویمای سورزمین و ارتبواط بن بوا

کیفیوت بب داشوته اسوت ( ;Alberti et al., 2007
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 .)Uuemaaet al., 2005بنووابراین تعیووین کوواربری

کمترین اثر را بر اکوسیستم داشته باشد.در نتیجه این

حووزه

تحقیص به منظورکمک به تصمیم گیران در این زمینوه

اراضی ،همچنین نحوه قرارگیری بن در مقیا

صورت پذیرفته است.

ببیی و اثر بن بر کیفیت بب سطحی ضروری به نظور
میرسد تا بتوان به بینشی بهتر از تغییراتکیفیت بب و

 -2مواد و روشها

استراتژی¬های مودیریتی دسوت یافوت( Alverz et

 .)al.,2008در ایران نی اثرکواربری اراضوی برغلظوت

 1-2منطقه مورد مطالعه

نیترات بب زیرزمینی بررسوی گردیوده اسوت .در ایون
تحقیقات نو پوشوش وکواربری اراضوی عامو ایجواد

رودخانه زایندهرود مهمترین و حیاتیترین رودخانه

تغییرات مکانی غلظت نیترات بیان شوده اسوت (شواه

منطقه مرک ی ایران ،نقش بسیار مهمی در توسعه

نظووووری،1931 ،لشووووکری ور و همکوووواران1931،

کشاورزی ،تأمین بب بیش صنعت و کلیه فعالیتهای

،1933جعفووری ملووک ببووادی ،اکبووری چوووکالیی و

اقتصادی منطقه دارا میباشد .این رودخانه از محدوده

همکاران ،1931یغمایی و مرادی .)1933 ،در ارتبواط

کوهرنگ در استان چهارمحال و بیتیاری شرو شده

با اثر کاربری اراضی بر منابع بب سطحی میتووان بوه

و به تاالب گاوخونی ختم میشود .اختالف ارتفا

مطالعه مرادی و همکاران ( )1933در بیشی از حووزه

بستر رودخانه از چلگرد تا تاالب گاوخونی حدود 391

ببیی سیاه رودقوائم شهراشواره کورد .در ایون تحقیوص

متر و طول رودخانه از سراب تا پایاب حدود 121

نقش کاربریهای میتلف بر روی کیفیت بب رودخانه

کیلومتر است .این رودخانه در حوزه ببیی گاوخونی

سیاهرودقائمشهر در استان مازندران مورد بررسی قورار

قرارگرفته و حوزه گاوخونی با وسعت تقریبی 11122

گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد غلظوت بالینودههوا

کیلومترمربع در مرک

در بب سطحی با کاربریهوای میتلوف دارای ارتبواط

فالت ایران واقع شده

است(Murray et al., 2000؛ .)Kabiri,2004

معناداری هستند.

منطقه مورد مطالعه و ایستگاه های کیفیت سنجی

دانستن چگونگی اثور کواربری اراضوی و نحووه

بب در شک شماره  1نمایش داده شده است .این

چیدمان کاربری ها در کنار هم بور کیفیوت بب هوای

حوزه از شمال به حوزه دریاچه نمک ،از جنوب به

سطحی ،در تعیوین بهتورین فعالیوت هوای مودیریتی

شهرستانهای بباده و سمیرم ،از غرب به حوزه

بسوویار حووائ اهمیووت اسووت ) .(Baker,2003تغییوور

رودخانه کارون و از شرق به حوزه اردستان محدود

کاربری اراضی به اموری غیرقابو اجتنواب در زنودگی

میگردد .بیش غربی حوزه عمدتاً کوهستانی

بشری مبدل شده است .لذا باید چینش این تغییورات
کاربری بوه نحووی انتیواب و برناموهریو ی گوردد توا

9

شکل :1نمايی از موقعیت منطقه مورد مطالعه

(شهرهای داران ،فریدونشهر و فارسان) و بیش
شرقی بن بهصورت جلگهای بوده و شام
شهرستانهای اصفهان ،شهرضا و میمه است .از نظر
پستی و بلندی حوزه ببیی زایندهرود دارای دو بیش
کامالً متفاوت است؛ یکی نواحی کوهستانی و مرتفع
دامنه زاگر

در غرب و جنوب غربی حوزه و دیگری

دشتهای بسیار وسیع و هموار که در میانه حوزه
واقع شده است و در سمت شرق به تاالب گاوخونی
منتهی میشود .ری

بار های منطقه در پایی و

زمستان متمرک وتغییرات مکانی بار
بسیار زیاد است .متوسط بار

در حوزه

ساالنه مناطص پست

(اطراف تاالب گاوخونی) حدود  30میلیمتر و مناطص
مرتفع و ارتفاعات غرب منطقه به بیش از 1112
میلیمتر میرسد .متوسط بار

منطقه 026/1

میلیمتر بربورد شده است(.)Murray et al.,2000
منطقه مورد مطالعه در این تحقیص شام حوزه ببیی
زایندهرود است که بیشی از حوزه گاوخونی میباشد.

 2-2جمعآوری داده
داده های مربوط به کیفیت بب که در این مقاله
مووورد اسووتفاده قوورار گرفتووه اسووت؛ عموودتاً شووام
اندازهگیریهای سازمان بب منطقهای استان اصوفهان،
سازمان محیطزیست و طرح مدیریت زیسوتمحیطوی
منووابع بب و انوودازه گیووریهووای محققووان بووووده
اسوت( Poormoghadas, 1998,Zahab saniyee,
1999,Environmental

engneers
 .)Company,1999پارامترهای انتیواب شوده بورای

این مطالعه شام پارامترهای زیر میباشد:
COD, EC, HCO3, NO3, Cl, K, Ca,
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بر ساختار سیمای سرزمین تهیه شده بور روی نقشوه

Na, DO, SO4, P, pH, TDS; BOD5.

اثرگوووذار اسووووت ( )Beiley et al.,2007رو

 3-2نقشه کاربری اراضی

طبقهبندی برای هر دو سوال یکسوان در نظور گرفتوه

نقشوووههوووای کووواربری اراضوووی بوووا مقیوووا

شد.اولین نقشوه مربووط بوه سوال  1931مربووط بوه

1:012222مربوط به سال های مورد مطالعه( 1931و

مطالعووات جووامع احیووا و توسووعه کشوواورزی و منووابع

 )1939از اداره ک منابع طبیعی و ببیی داری اسوتان

طبیعی ،حوزه های ببیی رودخانوه هوای زاینودهرود و

اصفهان به دست بمد .نقشوههوای کواربری اراضوی بوا

اردستان است (شوک  .)0نقشوهبعدی نیو از تصواویر

استفاده از نرم اف ار ArcGIS9.3مجودداً طبقوه بنودی

لندست در مرداد ماه 1939تهیه شده است .این نقشه

شد .طبقه بندی مجدد به علت کاهش تعوداد طبقوات

نی برای طرح جامع مطالعه حوزه ببیی زایندهرود در

بوورای سووهولت در تج یووه و تحلی و هووا و تمرک و بوور

واحد ببیی داری اداره ک منابع استان اصوفهان تهیوه

کوواربریهووایی بووود کووه در موورور منووابع بووهعنوووان

گردیده است(شک  .)9صحت نقشه هوای تهیوه شوده،

کاربری هایی با توأثیر معنوادار بور کیفیوت بب ،موورد

توسط مطالعات میدانیو استفاده از نقاط  GPSبررسی

توجوه قرارگرفتووه بودنوود .ازبنجووایی کووه شووهرکهووا و

و صووحت بنهووا بووهواسووطه نقوواط کنترلووی تأییوود

مناطص صنعتی ج و منابع بالینده نقطوهای محسووب

شد.برداشت های میدانی شام بویش از  02درصود از

میگردند و درکیفیت بب سطحی اثرمسوتقیم دارد در

منطقه بوده و همچنین از نورمافو ار Google Earth

این مطالعه بهعنوان یک کاربری ،بهطور مستق موورد

 ،5.1برای تطبیص نقشهها با واقعیات زمینوی اسوتفاده

بررسی قرار گرفتهانود .بوه منظوربررسوی اثور کواربری

گردید.بنابراین این دو نقشه بیشترین شوباهت از نظور

شهرکها و مناطص صنعتی بر کیفیت بب ،نقشوههوای

تهیه را داشتند؛ لوذا کمتورین خطوا از

پایه حوزه ببییو زاینودهرود* بوا مقیوا

ماهواره و رو

1:012222

نظوور خطووای رو

نووو سوونجنده در بن وجووود دارد.

تهیه شد .س س نقشه های مناطص صنعتی با اسوتفاده

ضریب کاپای بهدستبمده بوه ترتیوب برابور  39و 31

از نرماف ار  5.1Google Earthو همچنین با استفاده

برای نقشههای سالهای  1931و 1939بود.

از بدر

شهرکهای صونعتی اسوتان اصوفهان بورای

 4-2تعیین زير حوزههايزايندهرود

سال های مورد مطالعوه ،تهیوه گردیود .لوذا  1طبقوه
عمده تعریف شدکه عبارت انود از :کشاورزی،باغ،شوهرو

برای تعیوین زیور حووزههوای موورد مطالعوه از

روستا (مناطص مسکونی) ،شهرک ها و مناطص صنعتی

نرماف ار † SWATاستفاده شود .ایون نورمافو ار بورای

و پوشش اراضی.دو نقشه با استفاده از تصاویر مواهواره

بو رگ

لندست و رو

شبیهسازی هیدرولوژیکی حوزههای با مقیوا

هیبرید تهیه شده است .ازبنجایی کوه

میباشد( .)Shepherd et al., 1999در این مدل زیر

سیستمهای میتلف طبقهبندی کاربری/پوشش اراضی

حوزهها و شبکههای ببراهه با استفاده از نقشه طبقوات

*- Land Use and Land Cover map-

† Soil and Water Assessment Tool -

1
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ارتفاعی ( *)DEMو با توجه به سطح زهکشوی موورد

تعیین شده ،از متریکهای سنجههای ترکیب†و توزیع

نیوواز کووه توسووط کوواربر تعیووین موویشووود؛ مرزبنوودی

مکانی†در سوطح کوال

میگردد.از نقشوه  DEMحووزه ببییو زاینودهرود بوا

سیمای سرزمین؛ شاملتراکم حاشویه ( ،†)EDحاشویه

نمووودن

ک ( ،**)TEاندازه بو رگتورین لکوه (،††)LPIتعوداد

محدوده زیر حوزه مربوط بوه هریوک از ایسوتگاههوای

لکه ( ††)NPو درصد مسواحت لکوه (††)PLANDدر

نمونه برداری ،استفاده شد .نقشوه طبقوات ارتفواعی از

زیرحوزه ها و ک حوزه زایندهرود برای کاربری اراضی

نقشه خطووط توراز  02متوری ایجواد گردیوده اسوت.

شهری ،شهرک های صنعتی و کشواورزی در دو سوال

صحت جریان اصولی رودخانوه در5.1Google Earth

 1931و  1939محاسبه گردیود.همچنین همبسوتگی

بررسی گردید .س س ایستگاه های کیفیت سونجی بب

میان سنجه های انتیاب شده نی موورد بررسوی قورار

بوووهعنووووان خروجوووی زیرحووووزههوووابر روی شوووبکه

گرفووت .نتووایج حاص و از محاسووبه همبسووتگی میووان

هیدروگرافی مشوی

گردیود .رویکردهوای متفواوتی

سنجههای سیمای سرزمین نشان داد که سونجههوای

برای شناسایی مقیا

مناسوب در مطالعوات سویمای

مربوط به کاربری بواغ ،مسوکونی و منواطص صونعتیدر

سرزمین معرفیشدهاند که بوه پدیودهی موورد بررسوی

برخووی از سوونجههووا الگوووی همبسووتگی مشووابهی

بستگیدارد ( )Wiens,1989در این تحقیص با استفاده

داشتند؛به طوری که درصد مساحت کاربریها با اندازه

از مفهوووم محوودودههووای پیرامووونی رودخانووه (حوووزه

ب رگترین لکه ارتباط معنادار داشته اسوت .همچنوین

مناسوب در نظور

سنجه هوای حاشویه کو بوا تعوداد لکوه نیو ارتبواط

انودازه پیکسو  92متوور بوهمنظووور مشوی

ببیی ) پایه و اسا

انتیاب مقیوا

گرفته شد.

اسوتفاده شود .سونجه هوای

معناداری نشان دادند.از بنجایی که سونجههوای دارای
همبستگی برای همه کاربریها یکسوان نبووده اسوت؛

 5-2محاسبه سنجه های سیمای سرزمین
بوووا اسوووتفاده از نووورمافووو ار ArcGIS9.3و
 Fragstats 3.3پارامترهووای مربوووط بووه سوویمای
سرزمین در  12زیر حوزه و کو حووزه ببییو بورای
سوووووال هوووووای موووووورد مطالعوووووه محاسوووووبه
گردید( .)McGarigal,1998متریک های مناسوب در
سطح کال

برای انجام بنالی هوای مربوطوه بوا مورور

مطالعات مشابه و بزمون مؤلفه مبنوا انتیواب و بورای
نشان دادن تغییرات سیمای سرزمین در زیر حوزه های

*-- Digital Elevation Model

لذا سنجههایی که با توجه بوه مورور منوابع و بزموون
مؤلفه مبنا بیشترین اثر را بور کیفیوت بب داشوتهانود؛
انتیاب شد.

 6-2تجزيه و تحلیل آماری
بنالی هووای بموواری در محوویط نوورمافوو اری R

2.7.2به منظور تعیین اثور الگوهوای مکوانی سویمای
†-- Composition
‡-- Configuration
§- Edge Density
**-Total Edge
††- Largest Patch Index
‡‡- Number of Patches
§§- Percentage of Landscape

اثرتغییرات الگوی مکانی سیمای سرزمین بر کیفیت آب رودخانه زايندهرود  ....صفحه 7

سوورزمین و اثوور تغییوورات کوواربریهووای اراضووی بوور

 -3نتايج

گرفت ( .)R Development Core Teamنرمال بوودن

 1-3تغییرات کاربری اراضی

پارامترهووای کیفیووت بب رودخانووه زاینوودهرود ،انجووام
دادههووا و بزمووون مقایسووه میووانگینهووا ،همبسووتگی

نقشه کاربری اراضوی حووزه ببییو زاینوده رود

پیرسون و ANOVAبهمنظوور تعیوین ارتبواط میوان

برای سال های  1931و  1939بوه ترتیوب در شوک

کوواربری اراضووی ،سوونجه هووای سوویمای سوورزمین و

های  0و 9نمایش داده شده است.در شوک  1میو ان

پارامترهوووای کیفیوووت بب در سوووال  1931و 1939

تغییرات کاربری اراضی برحسب درصد هر کواربری در

محاسبه گردید.

هر زیرحوزه و ک حوزه ببیی نشان داده شده است.

شکل  :2کاربری اراضی سال 1339
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شکل  :3کاربری اراضی سال 1375
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شکل  :4میزان تغییرت کاربری اراضی حوزه آبخیز زايندهرودبرحسب درصد در سال¬های  1375و 1339

با توجه به نتایج به دست بمده ،اف ایش زموین-

تنظیمی و زیر حوزه پواییندسوت بن (پو زمانیوان)

های باغی در زیرحوزه هوایی کوه ایون کواربری در بن

اف ایش کاربری باغ مشاهده گردیود کوه بوا توجوه بوه

قرار دارد؛ مشاهده شد .به طوری که در زیرحووزه سود

بازدیدهای میدانی صحت این تغییور کواربرینی موورد

اثرتغییرات الگوی مکانی سیمای سرزمین بر کیفیت آب رودخانه زايندهرود  ....صفحه 6

تأیید قرار گرفت .کشاورزان و باغداران محلوی در ایون

اف ایش بهطور قاب توجه از زیرحوزه دی یچه شورو و

دو زیر حوزه اذعان نمودند که از سال  1930بوه بعود

تا پوایین دسوت حووزه ادامهودارد .بیشوترین افو ایش

با توصیه جهاد کشاورزی اقودام بوه احودا بواغهوای

کوواربری شووهر و روسووتا بووه ترتی وب مربوووط بووه زی ور

مثمر نمودهاند که اغلب شام کاشت درختوان گوردو،

حوزههای زیار ،پ چوم و دی یچه بود .مناطص شوهری

سیب ،هلو ،بادام و زردبلو بوده است .الزم به ذکر است

مهم واقوع در پو چووم شوام فوالدشوهر ،گلدشوت،

که بیشترین اف ایش در کاربری بواغ در زیرحووزه پو

جوزدان و قسمتی از فالورجوان اسوت کوه همگوی در

زمانیان صورت گرفته است.کاربری کشاورزی در کو

سال های اخیر رشد قاب تووجهی در منواطص شوهری

حوزه کاهش نشان میدهد که این امور مویتوانود بوه

خود داشته اند .منواطص شوهری  -روسوتایی همچوون

سبب خشک سالی هوای اخیور در منطقوه باشود .ایون

کبوتربباد ،اشکاوند و دوالب و بهارستان در زیر حووزه

کاهش در زیرحوزه دی یچه بیشترین مقودار را داشوته

زیار قرارگرفتهاند و مناطص شهری طالیونچه ،قسومتی

اسووت .بوورخالف ایوون رونوود کوواهش کلووی در کوواربری

از مبارکه و شهر مجلسی از مناطص شوهری مهوم زیور

کشوواورزی ،در زیرحوووزه هووای قلعووه شوواهرد ،سوود

حوزه دی یچه است که همگی در سالهای اخیر رشود

تنظیمی ،پو زمانیوان و پو کلوه افو ایش مسواحت

داشته اند.تغییرات پوشش و کواربری اراضوی ناشوی از

سطح زیر کشت مشاهده گردید .ایون زیرحووزههوا در

عوام میتلف به ویژه رشد و گستر

مناطص شوهری

باالدست حوزه و قب از برداشت هوای بب در منطقوه

و فربیند صنعتی شدن است که اثرات قاب توجهی بور

که باعث کاهش دبی رودخانه زاینوده روداسوت ،واقوع

روی مح ویط و فربینوودهای طبیع وی م ویگووذارد .ای ون

گردیدهاند.

مسئله باعث شده است که بالیندههای محیطی بویش
از گذشته اف ایش یابد.

مساحت منواطص شوهری و روسوتایی در تموام
زیرحوزه ها افو ایش نشوان داده است(شوک )1؛ ایون

شکل  :5تغییرات درصد مساحت کاربری شهری در حوزه آبخیز زايندهرود در سالهای  1375و 1339
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شکل  :9تغییرات تراکم حاشیه مناطق مسکونی در حوزه آبخیز زايندهرود در سالهای  1375و 1339

اف ایش یافته است؛ با این وجوود تنهوا سونجه توراکم

 2-3تغییرات الگوی سیمای سرزمین

حاشیه این کاربری بین دو سال تفاوت معناداری را از

از میان سنجه های میتلوف سویمای سورزمین

خود به نمایش گذاشته اسوت .در ارتبواط بوا منواطص

با توجه به بنالی مولفه مبنا و مرور منابع انجام گرفته،

صنعتی میتوان به این نکته اشاره نموود کوه هرچنود

 1سنجهی تراکم حاشیه ،حاشیه کالندازه ب رگتورین

مساحت و اندازه ب رگتورین لکوه بن افو ایش داشوته

لکه ،تعداد لکه و درصد مساحت لکه انتیواب گردیود.

است اما این تفواوت از لحواآ بمواری معنوادار نبووده

نتووایج حاص و نشووان داد کووه سوونجه هووای سوویمای

است .برخالف اف ایش درصد مساحت لکه کاربری باغ،

سرزمین محاسبه شده برای منواطص مسوکونی(کاربری

تعداد لکه های ایون کواربری در ایون برهوه  11سواله

شهر و روستا) در طی دوره  11ساله مورد مطالعوه در

به طور معنواداری کواهش یافتوه اسوت کوه بیشوترین

حوزه ببییو زاینودهرود افو ایش معنواداری را داشوته

کاهش مربوط به زیرحوزه ورزنه میباشد .یکی از علت

است( .)p<2/21اف ایش تراکم حاشیه شهر به معنوای

های کاهش این کاربری و کواربری کشواورزی در زیور

اف ایش لجامگسییته و بدون برنامهری ی شوهر اسوت.

حووووزه هوووای پووواییندسوووت،میتوانووود بوووه سوووبب

بدین معنا که ساخت وسازهای بیرویه و غیراصولی در

خشکسالیهای اخیر در منطقه باشد.

حومه شهرهای ب رگ و مهوم در حووزه ببییو باعوث
اف ایش این امور شوده است(شوک  .)9در ارتبواط بوا
کاربری کشاورزی ،همانگونه که اشاره شدتا پو کلوه
اف ایش مساحت کاربری کشاورزی و بعد از بن کاهش
سطح زیر کشت مشاهده میگردد .با توجه به این امور
از میان سنجه هوای محاسوبه شوده تعوداد لکوه ایون
کاربری کاهش و بهطور منطقی اندازه ب رگترین لکوه

 3-3تغییرات کیفیت آب
بووا توجووه بووه پارامترهووای کیفیووت بب مووورد
مطالعووه،کاهش کیفیووت بب رودخانووه زاینوودهرود از
باالدست به سمت تاالب گاوخونی مشاهده شد.نعمتی
و همکاران نی در سال  1939این روند کاهشوی را در

اثرتغییرات الگوی مکانی سیمای سرزمین بر کیفیت آب رودخانه زايندهرود  ....صفحه 11

نمودنوود( Nemati et

کلسیم و پتاسیم رفتار مشابهی دارنود بوه طووری کوه

رودخانووه زاینوودهرود گ و ار

) .al.,2007ایوون رونوود کوواهش کیفیووت بب بوورای

همبستگی معناداری با دیگر پارامترهوای کیفیوت بب

رودخانه ها با گذشت از کاربری های میتلف مشواهده

(بووه ج و فسووفر pH،و )TDSنشووان دادند.اکسوویژن

میشود( .)Amiri and Nakane, 2009همچنین در

محلول و می ان کربنات نی از نظر همبستگی با دیگور

طی دوره  11ساله مورد مطالعه نی افوت کیفیوت بب

پارامترهای کیفیت بب مشابه هم بودهانود .دو پوارامتر

مشاهده شد .اف ایش مقادیر غلظوت اکسویژن خوواهی

مذکور با هیچکدام از پارامترهای کیفیت بب (بوه غیور

زیستی ،نیترات و فسفات در سطح ( )p<2/21بهطوور

از دو پارامتر  pHو  )TDSهمبستگی نداشتند .فسوفر

معناداری در طی سوال هوای مطالعوه افو ایش یافتوه

و نیتووروژن رفتووار متفوواوتی داشووتند؛ فسووفر کمتوورین

است .همچنین همان گونه که در شوک  3و  3نشوان

هم بستگی را بادیگر پارامترها داشت و تنها بوا غلظوت

داده شوووده اسوووت غلظوووت فسوووفات و نیتووورات در

نیتروژن ،اکسیژن و کربنات محلوول رابطوه معنواداری

زیرحوزههای میتلف با یکودیگر از نظور بمواری دارای

داشته است .الزم به ذکر است رابطه اکسیژن بوا تموام

اخووتالف معنوواداری بووودهانوود ( .)p< 2/21بررسووی

پارامترها بهصورت معکو

اسوت بودین معنوا کوه بوا

همبستگی بین پارامترهوای کیفیوت ببنشوان داد کوه

اف ایش غلظت دیگر پارامترها در بب میو ان اکسویژن

پارامترهووای اکسوویژن خووواهی زیسووتی و ش ویمیایی و

محلول بهصورت خطی کاهش مییابد.

شکل  :7تغییرات غلظت فسفات آب رودخانه در زيرحوزههای مختلف
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شکل  :3تغییرات غلظت نیترات آب رودخانه در زيرحوزههای مختلف

 3.4اثر کاربری اراضی بر کیفیت آب

گذاشووتهانوود .اثوور کوواربری هووای اراضووی میتلووف بوور

در بررسی همبستگی میان سنجههای کواربری

پارامترهای کیفی بب شوام کلور ،کلسویم و پتاسویم

کشاورزی و کیفیت بب ،تراکم حاشیه تنهوا سونجهای

مشابه بوده است ولی می ان  pHاز تغییورات کواربری

بود که ارتباط معنادار و منفوی را بوا غلظوت نیتوروژن

میتلف تأثیر معناداری نیافته بوود .در ارتبواط بوا pH

بهعنووان یوک مواده مغوذی را داشوت .ارتبواط تموام

باید اشاره کرد که این پارامتر یکی از خصوصویات بب

سنجهها با کیفیت بب محاسوبه و در جودول  1بورده

محسوب مویشوود کوه متوأثر از فاکتورهوای میتلوف

شده است .ضریب همبستگی پارامترهای کیفیوت بب

بوواخخ

وضووعیت زمووینشناسووی بسووتر رودخانووه

بوووا انووووا میتلوووف کووواربری اراضوووی در سوووطح

می باشد( .)Hem,1985غلظت سولفات ،می ان هدایت

معناداریp<2/21و p<2/21در جودول  1نشوان داده

الکتریکوووی و اکسووویژن خوووواهی زیسوووتی از میوووان

اسووت .بگوواهی از کمیووت و کیفیووت ایوون تغییوورات در

پارامترهای کیفوی بب بیشوترین توأثیر را از تغییورات

جهوووت برناموووهریووو ی صوووحیح دارای اهمیوووت

کاربری اراضی پذیرفتهاند.

است( .)Moradi and Taghavi,2008لوذا در اداموه
به بررسی اثر این تغییرات بر کیفیت بب در یک دوره
 11ساله پرداخته شده است.

 -4بحث و نتیجهگیری
استفاده از اراضی و کاربری های بن ها به تنهایی

با توجه به نتایج به دست بمده در این تحقیوص

باعث بلودگی نمیگردد؛بلکه نو فعالیت انسوان و بوار

میتوان بیان نمود که درصد مساحت مناطص مسکونی

بلودگی ناشی از بن تعیینکننده اصلی میو ان اثور بور

ارتباط معناداری را با پارامترهوای کیفیوت بب نشوان

کیفیوت بب اسوت (.)Hwanget al.,2007لوذا بورای

داده است .از میان سنجه های مورد بررسی تعداد لکه

تبیین اثر نو چیدمان کاربری اراضی بور کیفیوت بب

و حاشیه ک در همه کواربری هوا بوه نحووی ارتبواط

رودخانه باید از متریک های سیمای سرزمین اسوتفاده

معناداری را در کنترل کیفیت بب از خود بوه نموایش

کرد.به طوری که نتایج حاصو از ایون مطالعوه نشوان
می دهود اثور درصود مسواحت کواربری کشواورزی در
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زیرحوزه ها بر کیفیوت بب معنوادار نبووده ولوذا بورای

و سیستم ببیاری و زهکشی بن میباشد .موواد مغوذی

توضیح این ارتباط به بررسی بماری اثر الگوی کاربری

که از م ار برنج به بب سطحی راه مییابند ،بوهطوور

و سیمای سرزمین پرداخته

قاب توجهی بستگی به نو ببیاری منطقه و همچنین

شد .بهطور کلی میتوان اشواره نموود کوه نتوایج ایون

بارنودگی دارد( Yoonet al, 2006; Jeonet al.,

پژوهش ،اثر تعداد لکه ،اندازه ب رگ ترین لکه ،حاشویه

 .)2005کشاورزان م ار برنج بعود از کووددهی بب را

ک  ،تراکم حاشیه همچنین درصود مسواحت کواربری

در م رعه نگه میدارنود توا کوود توسوط بورنج جوذب

سطح سویمای سورزمین) در تنو ل

گردد .بنابراین اثور منفوی کووددهی تعودی موییابود

کیفیت بب رودخانوه زاینوده رود موؤثر ارزیوابی کورده

( .)Lee et al.,2010بووا ایوون حووال بارنوودگی زیوواد

است .نتایج حاصو بوا نتوایج لوی و همکارانمطابقوت

میتواند باعث شود که اثر منفی بیشتری را نسبت بوه

داشتبه طوری که در این مطالعوه نیو کیفیوت بب بوا

سایر کشتها از این مو ار بور کیفیوت بب مشواهده

کاربری شهری تن ل یافته است ( ;lee et al., 2010

کنیم .همچنین بقایای ناشی از بورنج در زموین بواقی

 .)Song and Zhou, 2008همچنوین  Uuemaaو

مانووده و بووهصووورت بووار بلووی وارد روانوواب سووطحی

همکاران( )2005ارتباط منفی میان توراکم حاشویه و

نمی گردد .درصد مساحت کواربری کشواورزی ارتبواط

نمودنوود؛ امووا

معناداری را در تن ل کیفیت بب زایندهرود از خود بوه

برخالف مرور منوابع انجوام گرفتوه ،افو ایش متریوک

نمایش نگذاشته است که یکی از دالیو احتموالی بن

تراکم حاشیه ( )EDکشاورزی رابطه منفی بوا مقوادیر

می تواند اف ایش کاربری کشاورزی در باالدست حووزه

غلظووت پارامترهووای کیفیووت بب را نشووان م ویدهوود.

و کاهش بن در پاییندست حوزه باشد .اف ایش می ان

 )2003( Bakerو  Jeonو همکوواران ( )2005بیووان

غلظووت نیتوورات و فسووفات هم مووان بووا افوو ایش

داشته اند که می ان رابطه منفی که کاربری کشواورزی

متریک های حاشویه کو ( )TEمنواطص کشواورزی و

با غلظت پارامترهای کیفیت بب دارد بستگی بوه نوو

مسکونی با نتایج حاصو از مطالعوه  Leeو همکواران

فعالیت کشاورزی ،موقعیت جغرافیوایی منطقوه موورد

( )0212در حوزه ببیی کره جنووبی* مطابقوت کامو

مطالعووه و همچنووین دوری و ن دیکووی بووه منبووع بب

داشوت( .)Leeet al.,2010سونجه هوای مربووط بوه

سوطحی دارد( Bakeret al., 2006; Jeonet al.,

کاربری باغ نی در ارتباط با غلظوت نیتوروژن و فسوفر

 .)2005در منطقه مورد مطالعه ایون تحقیوص ،کشوت

اثوور معنوواداری را نداشووتهانوود کووه یکووی از دالی و بن

برنج به می ان فراوان در باالدسوت وجوود دارد کوه در

می تواند نو سیستم کوددهی بوه بواغ هوا باشود کوه

مطالعات متفاوت به بررسی این نو کشت و اثر بن بر

منجر به کمترین ببشویی سطحی میگردد .نکته قاب

کیفیت بب سطحی پرداخته شوده اسوت( Lenatand

توجه دیگر در ارتباط با مناطص صونعتی اسوت کوه در

اراضی در دو سطح کال

شهری (با مقیا

غلظووت نیتوورات را در اسووتونی گ و ار

.)Crawford, 1998; Tong and Chen, 2002
علت تفاوت این نو کشت در فراوانی و نو کووددهی

*- South Korea
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در حریم ساحلی

سطح حوزه ،درصد مساحت منواطص صونعتی ارتبواط

کشاورزان به سمت باغداری باخخ

معناداری با مقدار پارامترهای کیفی بب نداشته اسوت

زاینوووودهرود در بهبووووود کیفیووووت بب تأثیرگووووذار

امووا تعووداد لکووه هووا یووا واحوودهای منوواطص صوونعتی و

باشد.همچنین نقش حریم ساحلی برای کاهش اثورات

همچنین حاشیه ک بن هوا باعوث افوت کیفیوت بب

کاربریهای میتلف در این تحقیص واضح بود و به نظر

شده است و از بن جایی کوه انودازه بو رگتورین لکوه

میرسد که نیاز به تعیین اندازه این حریم با توجه بوه

مناطص صنعتی ارتباط معنواداری از لحواآ بمواری بوا

شرایط هر رودخانه ال امی است .از میان متریوکهوای

کیفیت بب نداشته اسوت؛می تووان تجمیوع منواطص و

سوویمای سوورزمین در سووطح کووال  ،متری وک تووراکم

کارگاه های صنعتی را در غالب شهرک هوای صونعتی

حاشیه ارتبواط معنواداری را بوا کیفیوت بب رودخانوه

به جای استقرار واحد های میتلف در طول رودخانوه،

نشان داد به طوری که با اف ایش تراکم حاشیه اراضوی

پیشنهاد نمود.

بایر می ان هدایت الکتریکی نی اف ایش نشوان داد .در

با توجه بوه نتوایج بوه دسوت بموده از مطالعوه

سووطح س ویمای سوورزمین نی و نتووایج حاص و نشووان

لجامگسییته و

مویدهدکووه در حوووزه ببییو هرچوه کووه کوواربریهووا

بدون برنامه شوهرها و منواطص مسوکونی باعوث افوت

متنو تر باشند از نظور دیودگاه مودیریت کیفیوت بب

کیفیت بب رودخانه می گوردد .از میوان سونجه هوای

حالت بهتری است.

می توان نتیجه گیری کرد که گستر

محاسبه شده تعداد لکه و حاشیه ک نماینده بهتوری

نتایج این تحقیص نشان داد کهنهتنهوا بایود بوه

برای تعیین ارتباطوات میوان کواربری هوای اراضوی و

پایش کیفیت بب بهصورت مداوم پرداخت بلکوه بایود

پارامترهای کیفی بب رودخانه زایندهرود شناخته شد؛

به بررسی اثر پارامترهای میتلف بر این تغییورات نیو

بنابراین به منظور مطالعات در سطح حوزه ببیی بایود

توجه کافی مبذول شوود .یکوی از مهوم تورین عناصور

این سنجه ها را نی موورد بررسوی قورار داد .در تموام

محیط زیست بوه خصوو

در منطقوه مرکو ی ایوران،

موارد بررسی شده نقش الگووی کواربریهوا بیشوتر از

ببهووای سووطحی و شوویرین موویباشوود کووه توجووه

مساحت بن ها بود بوه طووری کوه تنهوا در ارتبواط بوا

بهمدیریت این محیط در برنامهریو یهوا ضوروری بوه

کاربری شهری اثور معنوادار مسواحت بور کیفیوت بب

نظر میرسد .همچنین نتوایج حاصو از ایون تحقیوص

مشوواهده شوود .مسوواحت کوواربری شووهری بووا اغلووب

نشووان م ویدهوود کووه در بمووایش سوورزمین و تعیووین

پارامترها (به ج سنجههای حاشیه کو و تعوداد لکوه)

کاربری های مناسب باید اثر الگوی مکانی کواربری بور

ارتباط معناداری نداشت که این امر بدان معنوا اسوت

محیطزیست بررسی گردد .همچنین با توجوه بوه اثور

که برای بررسی کواربری هوا ،اسوتفاده از سونجه هوای

مقیا

بور برخوی از سونجههوای سویمای سورزمین،

سیمای سرزمین به منظوور شوناخت الگوهوا ضوروری

پیشنهاد میشود؛ مطالعات بعدی در مقیوا

است .کاربری باغ اثر کمتری نسبت بوه کشواورزی بور

و یا مطالعات چند مقیاسه موورد بررسوی قورار گیورد.

کیفیت بب داشته است؛ لذا به نظر مویرسود تشوویص

نتایج این تحقیص میتواند برای احیای کیفیت ببهای

متفواوت
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سطحی با توجه به مدیریت گستر

شهرها و تجمیع

شود.

مناطص صنعتی برای برنامه ری ان و مدیران مفید واقع
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جدول  -1سطح معناداری و ضریب همبستگی بین درصد مساحت کاربریهای میتلف با پارامترهای کیفیت بب
NO3

P

TDS

*2/11-

Ec

HCO3

SO4

Cl

Ca

K

Do

Na

COD

BOD5

**2/31-
**2/33
**2/31

**2/91-
**2/13
*2/19

**-2/39
**2/31
**2/36

**-2/33
**2/33
**2/33

**-2/32
**2/36
**2/36

**-2/31
**2/39
**2/36

**2/13

**-2/33
**2/62
**2/31

**-2/33
**2/60
**2/31

**-2/31
**2/36
**2/31

**2/33
**2/36

**2/39
**2/33

**2/30
**2/36

**2/39
**2/39

**2/33
**2/62

*-2/19
*-2/13

**2/31
**2/62

**2/30
**2/33

**2/33
**2/33

کشاورزی

تراکم حاشیه
تعداد لکه
حاشیه ک

مناطص صنعتی

تعداد لکه
حاشیه ک

**2/31
**2/39

باغ

تعداد لکه
حاشیه ک

*2/11
*2/11

مناطص مسکونی (شهر و روستا)

تراکم حاشیه
تعداد لکه
حاشیه ک
شاخ ب رگترین لکه
درصد مساحت

**2/92
**2/39
**2/30
*2/12
**2/99

**2/39
**2/13
*2/13
**2/36
**2/30

*2/11
*2/11

*

*2/11
*2/12
**2/90
**

2/39
**2/96

**2/32
**2/39
**2/13
*2/11

*2/11
**2/91

**2/92
**2/30

**2/93
**2/33

**.77
**2/33

**-2/99
**-2/99
**-2/99
**-2/92

**2/99
**2/31

**2/32
**2/30

2/10

**2/31
**2/31
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Abstract:
Landscape characteristics and land use patterns of watershed demonstrate extension, distribution, density and
abundance of human interference. These factors can affect water quality of adjacent aquatic systems within a
watershed. Land use changes have caused various environmental problems for Zayandehroud River,turned itas a
sink of pollutant. Therefore it is investigated that how would landscape characteristics and land use patterns
change water quality and affect ecosystem management. The main goal of this study was to examine how
landscape patterns (including Number of Patches, Edge Density, Percentage of landscape, Total Edge and
Largest Patch Index) influence water quality. Water quality indices (including EC, HCO3, NO3, Cl, K, Ca, COD,
Na, DO, P, pH,BOD5 and TDS) were measured in 10 stations along the Zayandehroud river.This is one of the
most important rivers of the central plateau of Iran. In this study, four classes of land use including cropland,
orchard, residential and industrial area were identified in a period of eleven years (1997–2008). The results
indicated that water quality was signiﬁcantly correlated with both proportions and conﬁguration of residential
areas. Total edge of industrial area had negative effects on water quality, especially on TDS and COD. Results
of this study can be used not only for resource managers in order to restore the aquatic ecosystems but also for
policy makers in evaluating alternate land management decisions.
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