
 

 

 یت منابع آب سطحیفیکمختلف بر یهایاربرکریثأت

  شهررود قائمحوزه آبخیز سیاه :مطالعه موردی

 

 3، نادر بهرامی فر2، نوشین تقوی1مرادیحمیدرضا 

 دهیچک
کاه از  نیاو به علت ندیآیم به شمار یو صنعت ی  کشاورزیدنین آب آشامیمأن منابع تیترن و متداولیا مهمتره رودخانه

از  .دارناد یادیاز یسایرامون خود هستند نوساانات کیط پیم با محیگذرند و در ارتباط مستقیم یو مناط  مختلسبسترها 

در  ییایمیو اساتساده از ماواد شا ینایر زمیو ز یش از حد خاک  استساده مداوم از منابع آب سطحیب یداربربهره یطرف

 یابع آب بر اثر عوامل انساانن منیست دارد. همچنیط زیبر مح یدار یمعن ی( اثرات منسها)کودها و آفت کش یکشاورز

ی باوده و رات عموما منسیین تغیاشود. یم یکیولوژیو ب ییایمی  شیکیزیرات فییدچار تغ یمختلف اراض یهایکاربررینظ

ت منابع یسیکبر  یمختلف اراض یهایر کاربریثتأ ین مقاله به بررسیاکند.یرا به شدت محدود م یاز منابع آب یبرداربهره

 پردازد. یم یآب سطح

 

 : یدیلکلمات ک

 اهرودیز سیترات  حوزه آبخین یاراض یاربرکت آب  یسکی
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ualityQater Wurface Sifferent Land use on DEffect of  

Case Study: Siahrood Ghaemshahr Watershed 

 

Moradi H R1, Taghavi N2, Bahramifar N3 

Abstract 

Rivers are one of the most important, common supplies for drinking water, agriculture and industry. 

The water passes through different regions and by direct contact with the surrounding environment 

large fluctuations in water quality occur. Excessive exploitation of soil, continuous use of surface 

and underground water resources, and use of agricultural chemicals (fertilizers and pesticides) cause 

significant negative effects on the environment. Various uses for land by humans causes changes to 

the physical, chemical and biological components of water resources. These changes are generally 

negative, restricting water resource usage. This article examines the impact of different land uses on 

surface water quality. 
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 مقدمه

ا به خصو  در یدن یر با گستر  جوامع شهریاخ یهاسالدر  ینینده شهرنشیآت و رشد فزیه جمعیرویش بیافزا

منابع آب و خاک شاده  یو بخصو  آلودگ یطیست محیز یهایدر حال توسعه سبب ساز انواع آلودگ یکشورها

بر سااختار، الگوهاا و  یادیکند و اثرات زیجاد میانیزم یدر کاربر یرات قابل توجهییتغ ینیاست. توسعه شهر نش

ش از حد خاک، استفاده ماداوم یب یبرداربهره (.2004و همکاران،  Haraن دارد)یمختلف زم یهاستمیعملکرد اکوس

  ی( اثارات منفاهااآفات کاش)کودهاا و  یدر کشااورز ییایمیو استفاده از مواد ش ینیرزمیو ز یاز منابع آب سطح

ژه یاکه به و یاتیل نقش حیدل ها بهان رودخانهین میا(. در2003و همکاران،  Vito) ست داردیز طیمح بر یداریمعن

(. 1386زاده،  یپاور و تاوکل ی)کاشف برخوردارند یاژهیت ویدارند، از اهم ییو روستا ین آب مناط  شهریمدر تأ

ت آن هماواره جواماع یل اهمیه دلن منابع آب قابل حصول و در دسترس انسان بوده که بیتراز مهم یکیها رودخانه

 .(1378ان، یبی)طب آن برپا شده است یکیدر نزد یو مراکز صنعت یانسان

ت یو مناسب به وضاع یعیت طبیط آن از وضعیر شراییو امکان تغ یعیر طبین امر خود باعث دخل و تصرف غیا

از بساترها و منااط   عباور باه علاتهاا رودخاناه ی(. از طرفا2008و همکاران،  Hongming) گردد ینامطلوب م

   ن عوامالیتاراز مهام یکاین یزم ی(. کاربر1386زاده،  یپور و توکل ی)کاشف دارند یادیز یفینوسانات ک ،مختلف

 یت، الگوهاایاعش جمیزماان باا افازا باشاد. هام یها مو بخصو  رودخانه یت منابع آب سطحیفیذار بر کگاثر

 شیافازا ، منجار باهیشاهر یهاه پسابیتخل زیو ن هایاز بارندگ یب ناشروانان یبنابرا کند. یمر یین تغیزم یکاربر

 (.2004و همکااران،  Hara)گارددیما یمنابع آب ساطح ها وها به داخل رودخانهندهیگر آالیو د یمواد مغذ زانیم

 گردناد.یمنجار باه آلاوده شادن رودهاا ما یشاورزک یهاپساب و یشهر ،ی، خانگییایمی، شیصنعت یهافاضالب

در  یکیولاوژیو ب ییایمی، شایکیزیرات فییمنجر به بروز تغ یمختلف اراض یهایشتر کاربریدر ب یانسان یهاخالتد

را باه شادت  یاز مناابع آبا یبارداربوده و بهره یمنف رات عموماًیین تغیا گردد.یجوار مهم یها و منابع آبرودخانه

 (.2008و همکاران،  Heکند)یمحدود م

ا یبه درک صح قرار داد تا بتوان ینقد و بررس مختلف مورد یهارا از جنبه یاراض یست تا کاربرالزم ان یبنابرا

 افت. یدست ت آب رودخانه در دراز مدت یفیر کییتغبر  یکاربر ریثتأ

ت، یااسات. رشاد جمع یمنابع آب سطح ی، بحث آلودگیاغلب جوامع انسان یطیست محیز یهااز بحران یکی

ش داده، یافازا یادیازان زیارا به منابع آب باه م یاز جوامع انسانیعالوه بر آن که ن یتکنولوژ شرفتیو پ ییراگشهر
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سات. در حاوزه ین ین قاعاده مساتثنیاز ازیران نیاز گشته است. کشورین منابع نیا بیو تخر یهمزمان باعث آلودگ

در  ییایمیشا یاع ساموم و کودهااش روزافازون اناویو افزا یاراض یع کاربریرات سرییل تغیاهرود به دلیز سیآبخ

منااط   یهااه فاضاالبیاز تخلیاز و نیان حاوزه آبخیاع کوچک و بزرگ در اطارافین استقرار صنایمزارع، همچن

 مناابع منتشار کنناده  ییت مناابع آب و شناساایافیمنطقاه، بحاث ک یبه درون منابع آب ساطح یو صنعت یمسکون

در  یاراض یو نقش کاربر یسطح یهاآب یفیت کیستا اطالع از وضعن رایادارد. در یادیار زیت بسیها اهمیآلودگ

 ن منابع وارد گردد.یاب بهین آسیسازد تا کمتریرا فراهم م ییهاوهیت منابع آب امکان اتخاذ شیفیک

 منطقه یمعرف

 28′تاا  36° 23′ ییایاجغراف حادودن یب استان مازندران در اهرود در جنوب شهرستان قائمشهریزسیحوزه آبخ

وساعت منطقاه بار اسااس مطالعاات  واقاع شاده اسات. یشرقطول  53° 05′ تا 52° 52′و  یشمالعرض  °36

 باشادکهیاهرود میدره و س یخشک یهاشامل رودن رود یایاصل یهاهشعبباشد. یهکتار م 87/10072 یوگرافیزیف

م متصال شاده و در ارتفااع ه هب یمتر 113سرچشمه گرفته و در ارتفاع  یمتر 470و  440از ارتفاعات  بیبه ترت

خزر  یایم به دریالر یو در حوال دهندیاهرود را میل رودخانه سیخارج شده و تشک یبخش کوهستاناز  یمتر 48

د ابوصاالا، ی، سایف کتای، سایافشاان، چپاکال، آهنگر کال، گلیقاد یهاروستا به نام 10 ین حوزه دارایا زد.یریم

   دهد.یاهرود را نشان میز سیت حوزه آبخیو موقع یکل یمایس 1باشد. شکل یمکنده، کرچنگ و کوتنا ینک، ریپرچ

    
 

 

 

 

 

 
 اهرودیز سیت حوزه آبخیو موقع یکل یمایس -1شکل 
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 قیروش تحق

ETM (2001 ) یار مااهوارهیمنطقه و باا اساتفاده از تصااو 1:50000 ینقشه توپوگراف یبر رو یبا مطالعه مقدمات

 شد.  ییدر حوزه مذکور شناسا هایرانواع مختلف کارب

 از : ندکه عبارت ردوجود دا در حوزه مذکور عمده یکاربر سه

  یمناط  مسکون -3     یکشاورز یاراض -2    یجنگل یاراض -1

 یباه دو گاروه کااربر یکشااورز یدر قبل و بعاد از شاهر قائمشاهر، کااربر یکشاورز یل وجود کاربریبه دل

 شد.  یبند میالف و ب تقس یکشاورز

 ت آب رودخاناه ماذکور در اثاریافیرات کییادهناده تغت آب، نشانیفیشاخص ک یسه پارامترهایمقااز آنجا که 

د ی، کلرافسفات، تراتین یهاغلظتو  pH ،DO لیآب از قب یفیک یپارامترها، در ابتدا باشد یممختلف  یهایکاربر

 ساتگاهیا. پنجشاد یابیاماه سانجش و ارز پنج یدر ط یکاربر هر یدا و انتهاستگاه واقع در ابتیا در پنجو سولفات 

 یکااربر یجنگل )ابتدا یدر انتها یجنگل( و دوم یحوزه )کاربر یستگاه در ابتدایاکین شکل انتخاب شد که یابه

( یمساکون یکااربر یالاف )ابتادا یکشااورز یکااربر یدر انتهاا یساتگاه ساومیاد.ین گردیایالف( تع یکشاورز

 یکااربر یب( و انتها یکشاورز یکاربر ی)ابتدا یمسکون یکاربر یب در انتهایچهارم و پنجم به ترت یستگاههایاو

 یکشااورز یتهاایل تمرکاز فعالیاز به دلییفصول تابستان و پا یدند. علت انتخاب ماههایب انتخاب گرد یکشاورز

 باشد. یز مییفصل پا یمورد استفاده در ماهها یسموم و کودها ییمنطقه در فصل تابستان و اوج آبشو

و در سه تکرار صاورت گرفات.  یر رودخانه به طور تصادفیدر مس یهر کاربر یها در ابتدا و انتهایبردارنمونه

و همکااران،  Jiang)د یاز توسط آب رودخانه ماذکور شستشاو گردیو در منطقه ن د شسته شدهیبا اس هاابتدا ظرف

، ی)مهادوشگاه منتقال شاد یبه آزماساعت(  2)کمتر از زمان ممکن در حداقل  یلنیاتی. سپس در ظروف پل(2007

1384 .)pH  با استفاده از دستگاهpH ژن محلول یاکسو  متر پورتال(DO) یریابا دساتگاه انادازه گ DO  در محال

  7000فتاومتراز دساتگاه  زیان د و ساولفاتیا، کلرافسافات، تاراتین یریاگاندازه یشد. برا یریگاندازه یریگنمونه

Palintest ا( ستفاده شدAPHA ،19891383، یاصفهان یی؛ نکو.) 

مختلاف باا اناواع  یهاین کاربریاستفاده شد. ارتباط ب SPSSو  Excel یهانرم افزاراز  هاهداد یل آماریجهت تحل

دانکان انس و رو  یاز واریآنال هاندهیها بر آالیر کاربریثزان تأین مییو جهت تع یب همبستگیرها آزمون ضندهیآال

 مورد استفاده قرار گرفت.
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 جینتا

گارم در  یلید و سولفات به صورت میترات، فسفات، کلراین ، pH،DOتکرار  سهن غلظت یانگیج مربوط به مینتا

 .آمده است 1شماره  اهرود قائمشهر در جدولیز سیحوزه آبختر یل

 

 اهرود قائمشهریز سید و سولسات حوزه آبخیات  کلراترات  فسسین   pH DOتکرار  سهن غلظت یانگیج مربوط به مینتا -1جدول 

 سولفات دیکلرا فسفات تراتین pH DO یکاربر

 05/26 7/3 12/0 27/0 36/8 04/8 یجنگل

 2/23 52/6 27/0 44/3 44/7 87/7 )الف( یکشاورز

 6/58 6/5 7/0 94/1 6/5 53/7 یمسکون

 91 5/13 1/3 85/3 5/5 66/7 )ب( یکشاورز

 

گارم در  یلاید و سولفات بار حساب میترات، فسفات، کلراین ، pH،DOزان یرات مییان گر تغیب 2شماره  جدول

 باشد.  یز میاهرود قائمشهر در فصل تابستان و پائیز سیحوزه آبختر یل

)الاف و  یکشااورز یو اراض ی، مناط  مسکونیجنگل یاراض یآب در سه کاربر یفیک یرهایرات متغییروند تغ

ارائاه  7تاا  2 یهاب در شاکلیاز( به ترتیمورد مطالعه )تابستان و پائ یزمان یهاههرود در دورایز سیب( حوزه آبخ

 شده است.

 اهرود قائمشهریز سید و سولسات حوزه آبخیترات  فسسات  کلراین   pH DOتکرار  سهن غلظت یانگیم ج مربوط بهینتا -2جدول 

 یرهایمتغ

 آب یفیک
 نیانگیم ن مقداریشتریب ن مقداریکمتر فصل

PH 
 62/7 86/7 43/7 تابستان

 91/7 22/8 63/7 زیپائ

DO 
 48/4 64/6 44/2 تابستان

 96/8 08/10 9/7 زیپائ

 تراتین
 2 25/3 23/0 تابستان

 76/2 45/4 32/0 زیپائ

 فسفات
 15/6 9 77/1 تابستان

 57/8 18 5/4 زیپائ

 دیکلرا
 51/1 3/4 18/0 تابستان

 65/0 07/2 06/0 زیپائ

 سولفات
 61 8/112 3/23 تابستان

 1/46 91 5/19 زیپائ
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 اهرود یز سیحوزه آبخ یو کشاورز ی  مسکونیجنگل یدر سه کاربر pHرات ییروند تغ -2شکل 

 ز(یمورد مطالعه)تابستان و پای یزمان یهادر دوره

 

 
 اهرود یز سیحوزه آبخ یو کشاورز ی  مسکونیجنگل یتر( در سه کاربریگرم در ل یلی)م DOرات ییروند تغ -3شکل 

 ز(ییمورد مطالعه )تابستان و پا یزمان یهادر دوره

 
 اهرود یز سیحوزه آبخ یو کشاورز ی  مسکونیجنگل یتر( در سه کاربریگرم در ل یلیترات )میرات نییروند تغ - 4شکل

 ز(ییمورد مطالعه )تابستان و پا یزمان یهادر دوره
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 اهرودیز سیحوزه آبخ یو کشاورز ی  مسکونیجنگل یتر( در سه کاربریگرم در ل یلیسسات )مرات فییروند تغ - 5کلش

 ز(ییمورد مطالعه )تابستان و پا یزمان یهادر دوره 

 
 اهرود یز سیحوزه آبخ یو کشاورز ی  مسکونیجنگل یتر( در سه کاربریگرم در ل یلید )میرات کلراییروند تغ - 6شکل

 ز(ییمطالعه )تابستان و پا مورد یزمان یهادر دوره

 
 اهرودیز سیحوزه آبخ یو کشاورز ی  مسکونیجنگل یتر( در سه کاربریگرم در ل یلیرات سولسات )مییروند تغ - 7شکل

 ز(ییمورد مطالعه )تابستان و پا یزمان یهادر دوره 
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 جیبحث نتا

 یماههاا یه منطقاه ماورد مطالعاه و بارا  حاضر محدود بایج حاصل از تحقیاست که نتا یادآوریدر ابتدا الزم به 

در  یساطح یهااآب pHن مقادار یانگیامانگر آن است کاه یج بینتاباشد. یتا آذر( صادق م مرداد ی) ماهها یانتخاب

د ابو صالا یشامل س 2و  1 یستگاههای)ا یدر مناط  جنگل PHاست.  یداریتفاوت معن یمختلف دارا یهایکاربر

باه  ییایاباشاد کاه حالات قلیمنطقه م یهال پهن برگ بودن جنگلین امر به دلیااشته کهد ییایانرود( حالت قلیو م

باه مناابع آب  هااو ورود آن هاایآلودگ یک عامال شستشاویابه عنوان  یدهند. بارندگیم یخروج یهاروان آب

 کند.یفا میا زییدر فصل پا pHزان یش میدر افزا ینقش مهم ینیرزمیو ز یسطح

و دفاع  یشاهر یهازان را دارد. ورود فاضاالبین میشتریب یمناط  جنگل (DO)ژن محلول یاکس زانیاز لحاظ م

باشاد. در یثر ماؤار مایزن محلول بسایزان اکسی، در افت میر رودخانه در مناط  شهریمواد زائد جامد در طول مس

ز به علات ییست. در پاافته ایکاهش  DOزان یش درجه حرارت و کاهش سطا آب میفصل تابستان هم زمان با افزا

 .افته استیش یافزا DOزان یش سطا آب، میکاهش درجه حرارت آب و افزا

ر آن یواقاع در مسا یه شاهرها و روساتاهایا حاشیاهرود از داخل یاز رودخانه س یاعمده یهااز آنجا که بخش

وانات وارد یح یایفاضالب، بقا یهاه  نشت و تراو  چاین مناط  از طریاترات دریاز ن ییر باالیکند، مقادیعبور م

ز استفاده فاراوان و یاست. علت آن ن یترات وارد شده به رودخانه در مناط  کشاورزیگردد. اما عمده نیم یمنابع آب

 باشد.یدر مزارع م یکشاورز یه از کودهایرو یب

رد مناابع آب وا یساطح یهااشاده و هماراه روان آب ییل محلول بودن در آب به سرعت آبشاویترات به دلین

ل یان امار باه دلیاد.یامشااهده گرد (ب) یکشاورز یزان غلظت کل فسفات در کاربرین میشتریگردد. بیم یسطح

ه از یارویاست. اساتفاده فاراوان و با یکشاورز یهاو زه آب یوانیباالدست حوزه به فضوالت ح یهاآب یآلودگ

 باشد. یمن امر یا یبرا یگریز عامل دیدر مزارع ن یکشاورز یکودها

زان یاش میمنجار باه افازا یم توسط کشاورزان محلید پتاسید مانند کلرایکلرا یحاو یه از کودهایرویاستفاده ب

و  یوانیاباالدست به فضوالت ح یهاآب یگر شده است. آلودگید ینسبت به دو کاربر ید در مناط  کشاورزیکلرا

م، یزیامن -میم، ساولفات پتاسایلفاته مانند سولفات پتاساسو یه از کودهایرویز استفاده بیو ن یکشاورز یهازه آب

گشاته  یکشااورز یهاایاطراف کاربر یزان فسفات و سولفات در منابع آبیش میره منجر به افزایغ سولفات آهن و

 ید و سولفات منابع آبایترات، فسفات، کلرایزان نیش میمنجر به افزا یش بارندگیز افزاییدر فصل پا یاست. از طرف

 گردد.ید مزارع میشد ییشوز آبا یناش

لاذا  ؛دار باودهماورد مطالعاه معناا یهاهنادیبر آال مختلف یهایاربرکر یثأت به دست آمده جیطب  نتادر مجموع 



 های مختلف بر کیسیت منابع آب سطحیتاثیر کاربری
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