تأثیرکاربریهای مختلف برکیفیت منابع آب سطحی
مطالعه موردی :حوزه آبخیز سیاهرود قائمشهر
حمیدرضا مرادی ،1نوشین تقوی ،2نادر بهرامی فر

3

چکیده
رودخانه ها مهمترین و متداولترین منابع تأمین آب آشامیدنی کشاورزی و صنعتی به شمار میآیند و به علتاین کاه از
بسترها و مناط مختلسی میگذرند و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود هستند نوساانات کیسای زیاادی دارناد .از
طرفی بهرهبرداری بیش از حد خاک استساده مداوم از منابع آب سطحی و زیر زمینای و اساتساده از ماواد شایمیایی در
کشاورزی (کودها و آفت کشها) اثرات منسی معنی داری بر محیط زیست دارد .همچنین منابع آب بر اثر عوامل انساانی
نظیرکاربریهای مختلف اراضی دچار تغییرات فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی می شود.این تغییرات عموما منسی باوده و
بهرهبرداری از منابع آبی را به شدت محدود میکند.این مقاله به بررسی تأثیر کاربریهای مختلف اراضی بر کیسیت منابع
آب سطحی می پردازد.
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 .1دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرسhrmoradi@modares.ac.ir ،
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس .n.taghavi@yahoo.com
 .3استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرسnbahramifar@gmail.com.

23

تاثیر کاربریهای مختلف بر کیسیت منابع آب سطحی

Effect of Different Land use on Surface Water Quality
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.
Keywords:
Water quality, Land use, Nitrate, Siahrood Watershed
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مقدمه
افزایش بیرویه جمعیت و رشد فزآینده شهرنشینی در سالهای اخیر با گستر
کشورهای در حال توسعه سبب ساز انواع آلودگیهای زیست محیطی و بخصو

جوامع شهری دنیا به خصو

در

آلودگی منابع آب و خاک شاده

است .توسعه شهر نشینی تغییرات قابل توجهی در کاربری زمینایجاد میکند و اثرات زیادی بر سااختار ،الگوهاا و
عملکرد اکوسیستمهای مختلف زمین دارد( Haraو همکاران .)2004 ،بهرهبرداری بیش از حد خاک ،استفاده ماداوم
از منابع آب سطحی و زیرزمینی و استفاده از مواد شیمیایی در کشااورزی (کودهاا و آفات کاشهاا) اثارات منفای
معنیداری بر محیط زیست دارد ( Vitoو همکاران .)2003 ،دراین میان رودخانهها به دلیل نقش حیاتی که به ویاژه
در تأمین آب مناط شهری و روستایی دارند ،از اهمیت ویژهای برخوردارند (کاشفی پاور و تاوکلی زاده.)1386 ،
رودخانهها یکی از مهمترین منابع آب قابل حصول و در دسترس انسان بوده که به دلیل اهمیت آن هماواره جواماع
انسانی و مراکز صنعتی در نزدیکی آن برپا شده است (طبیبیان.)1378 ،
این امر خود باعث دخل و تصرف غیر طبیعی و امکان تغییر شرایط آن از وضعیت طبیعی و مناسب به وضاعیت
نامطلوب می گردد ( Hongmingو همکاران .)2008 ،از طرفای رودخاناههاا باه علات عباور از بساترها و منااط
مختلف ،نوسانات کیفی زیادی دارند (کاشفی پور و توکلی زاده .)1386 ،کاربری زمین یکای از مهامتارین عوامال
اثرگذار بر کیفیت منابع آب سطحی و بخصو

رودخانهها می باشاد .هام زماان باا افازایش جمعیات ،الگوهاای

کاربری زمین تغییر می کند .بنابراین رواناب ناشی از بارندگیها و نیز تخلیه پسابهای شاهری ،منجار باه افازایش
میزان مواد مغذی و دیگر آالیندهها به داخل رودخانهها و منابع آب ساطحی مایگاردد( Haraو همکااران.)2004 ،
فاضالبهای صنعتی ،شیمیایی ،خانگی ،شهری و پسابهای کشاورزی منجار باه آلاوده شادن رودهاا مایگردناد.
دخالتهای انسانی در بیشتر کاربریهای مختلف اراضی منجر به بروز تغییرات فیزیکی ،شایمیایی و بیولاوژیکی در
رودخانهها و منابع آبی همجوار میگردد .این تغییرات عموماً منفی بوده و بهرهبارداری از مناابع آبای را باه شادت
محدود میکند( Heو همکاران.)2008 ،
بنابراین الزم است تا کاربری اراضی را از جنبههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد تا بتوان به درک صحیا
تأثیر کاربری بر تغییر کیفیت آب رودخانه در دراز مدت دست یافت.
یکی از بحرانهای زیست محیطی اغلب جوامع انسانی ،بحث آلودگی منابع آب سطحی اسات .رشاد جمعیات،
شهرگرایی و پیشرفت تکنولوژی عالوه بر آن که نیاز جوامع انسانی را به منابع آب باه میازان زیاادی افازایش داده،
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همزمان باعث آلودگی و تخریب این منابع نیز گشته است .کشورایران نیز ازاین قاعاده مساتثنی نیسات .در حاوزه
آبخیز سیاهرود به دلیل تغییرات سریع کاربری اراضی و افزایش روزافازون اناواع ساموم و کودهاای شایمیایی در
مزارع ،همچنین استقرار صنایع کوچک و بزرگ در اطارافاین حاوزه آبخیاز و نیاز تخلیاه فاضاالبهاای منااط
مسکونی و صنعتی به درون منابع آب ساطحی منطقاه ،بحاث کیفیات مناابع آب و شناساایی مناابع منتشار کنناده
آلودگیها اهمیت بسیار زیادی دارد .دراین راستا اطالع از وضعیت کیفی آبهای سطحی و نقش کاربری اراضی در
کیفیت منابع آب امکان اتخاذ شیوههایی را فراهم میسازد تا کمترین آسیب بهاین منابع وارد گردد.
معرفی منطقه
حوزه آبخیزسیاهرود در جنوب شهرستان قائمشهر در استان مازندران بین حادود جغرافیاایی  36° 23′تاا 28′
 36°عرض شمالی و  52° 52′تا  53° 05′طول شرقی واقاع شاده اسات .وساعت منطقاه بار اسااس مطالعاات
فیزیوگرافی  10072/87هکتار میباشد .شعبههای اصلیاین رود شامل رودهای خشکی دره و سیاهرود میباشادکه
به ترتیب از ارتفاعات  440و  470متری سرچشمه گرفته و در ارتفاع  113متری به هم متصال شاده و در ارتفااع
 48متری از بخش کوهستانی خارج شده و تشکیل رودخانه سیاهرود را میدهند و در حوالی الریم به دریای خزر
میریزد .این حوزه دارای  10روستا به نامهای قادیکال ،آهنگر کال ،گلافشاان ،چپای ،سایف کتای ،ساید ابوصاالا،
پرچینک ،ریکنده ،کرچنگ و کوتنا میباشد .شکل  1سیمای کلی و موقعیت حوزه آبخیز سیاهرود را نشان میدهد.

شکل  -1سیمای کلی و موقعیت حوزه آبخیز سیاهرود
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روش تحقیق
با مطالعه مقدماتی بر روی نقشه توپوگرافی  1:50000منطقه و باا اساتفاده از تصااویر مااهوارهای )2001( ETM
انواع مختلف کاربریها در حوزه مذکور شناسایی شد.
سه کاربری عمده در حوزه مذکور وجود دارد که عبارتند از :
 -1اراضی جنگلی

 -2اراضی کشاورزی

 -3مناط مسکونی

به دلیل وجود کاربری کشاورزی در قبل و بعاد از شاهر قائمشاهر ،کااربری کشااورزی باه دو گاروه کااربری
کشاورزی الف و ب تقسیم بندی شد.
از آنجا که مقایسه پارامترهای شاخص کیفیت آب ،نشاندهناده تغییارات کیفیات آب رودخاناه ماذکور در اثار
کاربریهای مختلف می باشد ،در ابتدا پارامترهای کیفی آب از قبیل  DO ،pHو غلظتهای نیترات ،فسفات ،کلراید
و سولفات در پنج ایستگاه واقع در ابتدا و انتهای هر کاربری در طی پنج ماه سانجش و ارزیاابی شاد .پنجایساتگاه
بهاین شکل انتخاب شد که یکایستگاه در ابتدای حوزه (کاربری جنگل) و دومی در انتهای جنگل (ابتدای کااربری
کشاورزی الف) تعیاین گردید.ایساتگاه ساومی در انتهاای کااربری کشااورزی الاف (ابتادای کااربری مساکونی)
وایستگاههای چهارم و پنجم به ترتیب در انتهای کاربری مسکونی (ابتدای کاربری کشاورزی ب) و انتهای کااربری
کشاورزی ب انتخاب گردیدند .علت انتخاب ماههای فصول تابستان و پاییز به دلیال تمرکاز فعالیتهاای کشااورزی
منطقه در فصل تابستان و اوج آبشویی سموم و کودهای مورد استفاده در ماههای فصل پاییز می باشد.
نمونهبرداریها در ابتدا و انتهای هر کاربری در مسیر رودخانه به طور تصادفی و در سه تکرار صاورت گرفات.
ابتدا ظرفها با اسید شسته شده و در منطقه نیز توسط آب رودخانه ماذکور شستشاو گردیاد ( Jiangو همکااران،
 .)2007سپس در ظروف پلیاتیلنی در حداقل زمان ممکن (کمتر از  2ساعت) به آزمایشگاه منتقال شاد (مهادوی،
 pH .)1384با استفاده از دستگاه  pHمتر پورتال و اکسیژن محلول ) (DOبا دساتگاه انادازه گیاری  DOدر محال
نمونهگیری اندازهگیری شد .برای اندازهگیاری نیتارات ،فسافات ،کلرایاد و ساولفات نیاز از دساتگاه فتاومتر7000
 Palintestاستفاده شد (1989 ،APHA؛ نکویی اصفهانی.)1383 ،
جهت تحلیل آماری دادهها از نرم افزارهای  Excelو  SPSSاستفاده شد .ارتباط بین کاربریهای مختلاف باا اناواع
آالیندهها آزمون ضریب همبستگی و جهت تعیین میزان تأثیر کاربریها بر آالیندهها آنالیز واریاانس و رو
مورد استفاده قرار گرفت.

دانکان
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نتایج

نتایج مربوط به میانگین غلظت سه تکرار  ،DO ،pHنیترات ،فسفات ،کلراید و سولفات به صورت میلی گارم در
لیتر حوزه آبخیز سیاهرود قائمشهر در جدول شماره  1آمده است.

جدول  -1نتایج مربوط به میانگین غلظت سه تکرار  DO pHنیترات فسسات کلراید و سولسات حوزه آبخیز سیاهرود قائمشهر

کاربری

pH

DO

نیترات

فسفات

کلراید

سولفات

جنگلی

8/04

8/36

0/27

0/12

3/7

26/05

کشاورزی (الف)

7/87

7/44

3/44

0/27

6/52

23/2

مسکونی

7/53

5/6

1/94

0/7

5/6

58/6

کشاورزی (ب)

7/66

5/5

3/85

3/1

13/5

91

جدول شماره  2بیان گر تغییرات میزان  ،DO ،pHنیترات ،فسفات ،کلراید و سولفات بار حساب میلای گارم در
لیتر حوزه آبخیز سیاهرود قائمشهر در فصل تابستان و پائیز می باشد.
روند تغییرات متغیرهای کیفی آب در سه کاربری اراضی جنگلی ،مناط مسکونی و اراضی کشااورزی (الاف و
ب) حوزه آبخیز سیاهرود در دورههای زمانی مورد مطالعه (تابستان و پائیز) به ترتیاب در شاکلهای  2تاا  7ارائاه
شده است.
جدول  -2نتایج مربوط به میانگین غلظت سه تکرار  DO pHنیترات فسسات کلراید و سولسات حوزه آبخیز سیاهرود قائمشهر

متغیرهای
کیفی آب
PH
DO
نیترات
فسفات
کلراید
سولفات

فصل

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

میانگین

تابستان

7/43

7/86

7/62

پائیز

7/63

8/22

7/91

تابستان

2/44

6/64

4/48

پائیز

7/9

10/08

8/96

تابستان

0/23

3/25

2

پائیز

0/32

4/45

2/76

تابستان

1/77

9

6/15

پائیز

4/5

18

8/57

تابستان

0/18

4/3

1/51

پائیز

0/06

2/07

0/65

تابستان

23/3

112/8

61

پائیز

19/5

91

46/1
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شکل  -2روند تغییرات  pHدر سه کاربری جنگلی مسکونی و کشاورزی حوزه آبخیز سیاهرود
در دورههای زمانی مورد مطالعه(تابستان و پاییز)

شکل  -3روند تغییرات ( DOمیلی گرم در لیتر) در سه کاربری جنگلی مسکونی و کشاورزی حوزه آبخیز سیاهرود
در دورههای زمانی مورد مطالعه (تابستان و پاییز)

شکل - 4روند تغییرات نیترات (میلی گرم در لیتر) در سه کاربری جنگلی مسکونی و کشاورزی حوزه آبخیز سیاهرود
در دورههای زمانی مورد مطالعه (تابستان و پاییز)
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شکل - 5روند تغییرات فسسات (میلی گرم در لیتر) در سه کاربری جنگلی مسکونی و کشاورزی حوزه آبخیز سیاهرود
در دورههای زمانی مورد مطالعه (تابستان و پاییز)

شکل - 6روند تغییرات کلراید (میلی گرم در لیتر) در سه کاربری جنگلی مسکونی و کشاورزی حوزه آبخیز سیاهرود
در دورههای زمانی مورد مطالعه (تابستان و پاییز)

شکل - 7روند تغییرات سولسات (میلی گرم در لیتر) در سه کاربری جنگلی مسکونی و کشاورزی حوزه آبخیز سیاهرود
در دورههای زمانی مورد مطالعه (تابستان و پاییز)
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بحث نتایج
در ابتدا الزم به یادآوری است که نتایج حاصل از تحقی حاضر محدود باه منطقاه ماورد مطالعاه و بارای ماههاای
انتخابی ( ماههای مرداد تا آذر) صادق میباشد .نتایج بیانگر آن است کاه میاانگین مقادار  pHآبهاای ساطحی در
کاربریهای مختلف دارای تفاوت معنیداری است PH .در مناط جنگلی (ایستگاههای  1و  2شامل سید ابو صالا
و میانرود) حالت قلیایی داشته کهاین امر به دلیل پهن برگ بودن جنگلهای منطقه میباشاد کاه حالات قلیاایی باه
روان آبهای خروجی میدهند .بارندگی به عنوان یاک عامال شستشاوی آلودگیهاا و ورود آنهاا باه مناابع آب
سطحی و زیرزمینی نقش مهمی در افزایش میزان  pHدر فصل پاییز ایفا میکند.
از لحاظ میزان اکسیژن محلول ) (DOمناط جنگلی بیشترین میزان را دارد .ورود فاضاالبهای شاهری و دفاع
مواد زائد جامد در طول مسیر رودخانه در مناط شهری ،در افت میزان اکسیزن محلول بسایار ماؤثر مایباشاد .در
فصل تابستان هم زمان با افزایش درجه حرارت و کاهش سطا آب میزان  DOکاهش یافته است .در پاییز به علات
کاهش درجه حرارت آب و افزایش سطا آب ،میزان  DOافزایش یافته است.
از آنجا که بخشهای عمدهای از رودخانه سیاهرود از داخل یا حاشیه شاهرها و روساتاهای واقاع در مسایر آن
عبور میکند ،مقادیر باالیی از نیترات دراین مناط از طری نشت و تراو

چاههای فاضالب ،بقایای حیوانات وارد

منابع آبی میگردد .اما عمده نیترات وارد شده به رودخانه در مناط کشاورزی است .علت آن نیز استفاده فاراوان و
بی رویه از کودهای کشاورزی در مزارع میباشد.
نیترات به دلیل محلول بودن در آب به سرعت آبشاویی شاده و هماراه روان آبهاای ساطحی وارد مناابع آب
سطحی میگردد .بیشترین میزان غلظت کل فسفات در کاربری کشاورزی (ب) مشااهده گردیاد.این امار باه دلیال
آلودگی آبهای باالدست حوزه به فضوالت حیوانی و زه آبهای کشاورزی است .اساتفاده فاراوان و بایرویاه از
کودهای کشاورزی در مزارع نیز عامل دیگری برای این امر می باشد.
استفاده بیرویه از کودهای حاوی کلراید مانند کلراید پتاسیم توسط کشاورزان محلی منجار باه افازایش میازان
کلراید در مناط کشاورزی نسبت به دو کاربری دیگر شده است .آلودگی آبهای باالدست به فضوالت حیاوانی و
زه آبهای کشاورزی و نیز استفاده بیرویه از کودهای سولفاته مانند سولفات پتاسایم ،ساولفات پتاسایم -منیازیم،
سولفات آهن و غیره منجر به افزایش میزان فسفات و سولفات در منابع آبی اطراف کاربریهاای کشااورزی گشاته
است .از طرفی در فصل پاییز افزایش بارندگی منجر به افزایش میزان نیترات ،فسفات ،کلراید و سولفات منابع آبای
ناشی از آبشویی شدید مزارع میگردد.
در مجموع طب نتایج به دست آمده تأثیر کاربریهای مختلف بر آالینادههای ماورد مطالعاه معناادار باوده؛ لاذا
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تاثیر کاربریهای مختلف بر کیسیت منابع آب سطحی

توصیه بر این است که در انجام کارهایی که به منظور توسعه بهرهبرداری صورت مایگیارد باه تماامی جنباههاای
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