
 

 55-64،صفحة86،زمستان 44محيط شناسي ،سال سي و سوم ،شمارة

  ب ميانكاله تاالدرRS وGISمحدوده يابي سپر حفاظتي با تجزيه و تحليل مشخصه هاي آالينده به كمك 
  

  3فرناز مداح، *2سعيد كريمي، 1حميدرضا جعفري
  ست دانشگاه تهرانيط زيار دانشكده محياستاد - 1

 ست دانشگاه تهرانيط زيست،دانشكده محيط زي محيزي برنامه ري دكتريدانشجو - 2
  ستيط زيت محيري و مديزي ارشد برنامه ريدانش آموخته كارشناس - 3

  17/4/86:تاريخ پذيرش    19/3/84:تاريخ دريافت
   چكيده

در استانهاي   هكتار 68880 با وسعت محيط خشكي به نام شبه جزيره ميانكالهو ) تاالب ميانكاله(بخش آبي به نام خليج گرگان شامل پناهگاه حيات وحش ميانكاله  
امروزه موانع بسياري در سر راه حفاظت از منابع . واقع شده استيانكاله منطقه مطالعاتي اين تحقيق تاالب م .مازندران وگلستان ،شمال شهرستان بهشهر واقع شده است

پايه و مديريت و برنامه ريزي در تاالب مورد بحث وجود دارد كه يكي از آنها عدم توجه مسئولين و نبود برخي از متخصصان مديريت و برنامه ريزي محيط زيست در 
 با كانون دارند، اما توجه به اين هايينده بدون كانون بار آلودگي بيشتري نســبت به آالينده هايكه آالاست ده  عنوان شتحقيقر فرضيه اين د. مراحل اجرايي است

بر اساس يافته هاي علمي كه در خارج از كشور صورت  .نكته ضروريست كه منابع با كانون به طور قطعي، حتمي و مستقيم مواد آالينده خود را وارد منابع آب مي كنند
حاشيه رودخانه ها ويا ديگر منابع آب كه در برابر در ) نوارهاي گياهي رودكناري (ون ايجاد مناطق سپرنهاي بدون كاته است بهترين راه براي جلوگيري از آاليندهگرف

 آالينده هاي منطقه تشكيل و سپس نقشه برايابتدا سيستم اطالعات جغرافيائي , به منظور محدوده يابي سپر حفاظتي. خطرات وآلودگي ها آسيب پذير ترند،مي باشد
 محدوده بافر براي ,در مرحله بعدي با توجه به فاكتورهاي بررسي شده.  استخراج گرديدLandsat ماهواره +ETMكاربري اراضي منطقه از تصاوير ماهواره اي 

زمينهاي  تحقيقاين در پايان . يل اطالعات مناطق بحراني شناسائي گرديدندطالعاتي و انجام تجزيه و تحلامناطق مختلف تعيين و نهايتا با روي هم اندازي اليه هاي 
راهكارهايي عملي براي كنترل اين ست و اتعيين گرديده بيشترين كاربري مؤثر در انتقال آلودگي در محدوده مطالعاتي  و كاربري كشاورزي به عنوان مهمترينباير و 

  .ن كانون ارائه شده استهاي بدومناطق و در نتيجه كنترل اثر آلودگي
  

   زون حفاظتي- سنجش از دور- سيستم اطالعات جغرافيائي- منابع آالينده نقطه اي- منابع آالينده غير نقطه اي-تاالب ميانكاله :كليدي يواژه ها
  

  سرآغاز
باشند كه يكي از اكوسيستم هاي حائز اهميت زمين تاالب ها مي

ين ويژگي زيستگاههاي بسيار حد واسط خشكي و آبي اند و به دليل هم
متنوعي دارند و تنوع كنج هاي اكولوژيك آنقدر زياد است كه حتي 

 آبزي نارپرندگان جنگل، استپ و كوهستان و ديگر پرندگان آبزي و ك
اين . پردازندبدون ايجاد مزاحمت براي يكديگر در كنار هم به زندگي مي

ه شود و از فضا و مواد امر باعث مي شود كه از رقابت بين پرندگان كاست
خليج گرگان و تاالب ميانكاله .غذايي موجود حداكثر استفاده به عمل آيد

در استان مازندران و گلستان، شمال شهرستان بهشهر واقع شده، جزء 
  هايي است كه ساختمان آن از دوره چهارم زمين شناسي به وجود تاالب

  .آمده است
  

  
ترين  عي خاص خود يكي از باارزشاين ذخيره گاه با داشتن ويژگي طبي

مي گردد كه   و حيواني در ايران و جهان محسوبزيستگاههاي گياهي
 04/152 كيلومتر مربع و هم خشكي 44/521هم داراي تاالبي با وسعت 

كيلومتر مربع به صورت شبه جزيره اي كه در دل درياي خزر در حاشيه 
ل پرورش و جنوب شرقي پيش رفته است در نوع خود از لحاظ مح
 امروزه موانع .نگهداري موجودات زنده گياهي و جانوري بي نظير است

بسياري در سر راه حفاظت از منابع پايه و مديريت و برنامه ريزي در 
تاالب مورد بحث وجود دارد كه يكي از آنها عدم توجه مسئولين و نبود 
برخي از متخصصان مديريت و برنامه ريزي محيط زيست در مراحل 

  . )1381مهندسين مشاور رواناب  (جرايي استا
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بخش آبي پناهگاه حيات وحش خليج گرگان به عنوان تاالب 
درياي خزر در ضلع شرقي شبه جزيره  ميانكاله عالوه بر اتصال به

 رودخانه دائمي و فصلي مي باشد كه تمامي 14ميانكاله تحت تأثير حدود 
 يرند و به خليج گرگاناز ضلع شمالي دامنه البرز سر چشمه مي گ

بزرگترين اين واحدهاي هيدرولوژيك، آبخيزهاي قره سو و گز . ميريزند
مي باشد كه داراي جريانات دائمي بوده و بقيه به صورت مسيلهايي در 

كشهاي خود را در خليج گرگان تخليه  زمان بارندگي ، آب حاصل از زه
  .مي نمايند 

انون و بدون كانون تقسيم مي شوند منابع آالينده به دو دسته منابع با ك
. كه در اين بين منابع آالينده بدون كانون اثر بيشتري بر كيفيت آب دارند

محيط زيست امريكا تخمين زده شد  در يكي از مطالعات آژانس حفاظت
 درصد بار آلودگي كلي 65كه منابع آلودگي بدون كانون در بيش از 

   ). EPA, 1989(آبهاي سطحي درون امريكا سهم دارند 
در مقياس ملي فعاليت هاي كشاورزي اغلب عمده ترين منشاء 

 گروهبر اساس تعريف بخش جنگل  .منابع آالينده بدون كانون مي باشند
حاشيه محدوده اي از به  ،)سپر( مناطق حائل ،كشاورزي اياالت متحده

آب گفته مي شود كه در آن انواع گياهان وجود داشته و يا براي 
 از ورود و يا حذف جريانات زيرزميني، فاضالب ها، آب هاي جلوگيري

سطحي، مواد مغذي، رسوبات، علف كش ها و يا ديگر آالينده ها به آب، 
  .) USDA Forest Service, 1991 (.طراحي شده اند

اثربخشي مناطق حائل رودكناري در كاهش آلودگي هاي بدون 
كار گرفته شده كانون از ديرباز در اعمال مديريتي تشخيص و ب

 Lowrance et al.1994,Dillaha et al,1989, Jacobs and(است

Gilliam, 1985, Peterjohn and Corvell, 1984.( 
متأسفانه پهناي سپر ثابت ، طراحي شده براي  نوارهاي سپر 

 Fischer and(آل وجود نداردرودكناري به طور مناسب و ايده

Fischenich, 2000.( 
ا فرض اينكه آالينده هاي با كانون به راحتي با در اين تحقيق ب

تعين و اجراي قوانين و استانداردهاي مناسب قابل كنترل هستند ، سعي 
هاي اطالعات جغرافيايي استفاده از روشهاي علمي و سيستمشده تا با 

 Pegram(  منابع آالينده بدون كانون به عنواننقاطي را كه بيشترين اثر 

and Bath, 1995(  د و راهكارهايي براي كنترل ندارند، مشخص شو
  . آلودگي هاي ناشي از آنها ارائه گردد

  مواد و روش
  مواد

طول  54 2 2 تا 53 24 8  بينكهپناهگاه حيات وحش ميانكاله 
از  ،عرض شمالي واقع شده است 36 57 26تا  36 46 36 شرقي و بين

م شبه جزيره دو بخش آبي به نام خليج گرگان و محيط خشكي به نا
 هكتار را به خود 63317 كه مساحتي حدود ميانكاله تشكيل شده است

   ).1831،روا نابمهندسين مشاور  . (اختصاص داده است
هاي انجام  در بررسياز لحاظ مشخصات شيميائي مي توان گفت كه 

 و حداقل آن 933 تا 207شده حداكثر غلظت آب رودخانه هاي منطقه از 
بررسي ميزان هدايت .ي گرم در ليتر تغيير مي كند ميل371تا 100از 

دهد كه تنها  نشان مي) ميكروموس به سانتي متر (الكتريكي آب رودخانه 
رودخانه قره سو به دليل جريان داشتن در دشت و زهكش آبهاي زير 

 .زميني داراي حداقل و حداكثر محدوديت شوري درجه باال است 
 تا 369در شرايط حداكثر آن از هدايت الكتريكي ساير رودخانه ها 

 ميكروموس بر سانتي متر در رودخانه هاي 290 تا 198 و حداقل از 681
 تا حداكثر 6ميزان اسيديته آب رودخانه بين حداقل . كند منطقه تغيير مي

ها بدون  متغير بوده و از لحاظ آبياري كشاورزي در غالب رودخانه8
 رودخانه ر،تنها د بندي مي شوندمحدوديت و يا با محدوديت اندك طبقه 

  .قره سو در شرايط حداكثر امالح داراي محدوديت متوسط مي باشد 
بررسي وضعيت پوشش گياهي آبزي نشان داده است كه از مجموع 

، ) اي  حاشيه( گونه متعلق به گياهان باتالق 20 گونه شناسايي شده 34
گياهان غوطه ور  گونه مربوط به 10 گونه مربوط به گياهان شناور و 4

  .)1381مهندسين مشاور رواناب  (مي باشد
 1380در سال در مورد تعداد پرندگان اين تاالب مي توان گفت كه 

 گونه پرنده شامل انواع اردك وحشي ، 47 قطعه در 313907بالغ بر 
چنگر، فالمينكو ، غاز ،باكالن ، كاكائي و ساير پرندگان كنار آبزي مورد 

 . ته اندشناسايي قرار گرف
 جنس 20 گونه ماهي متعلق به 24در خليج گرگان و تاالب ميانكاله 

 16 گونه آنها جزء گونه هاي وارداتي و 8 خانواده مشاهده گرديد كه 10و 
 ايستگاه نمونه 13نتايج حاصل از  گونه آندميك بومي خزر مي باشند

ه هاي برداري نواحي سه گانه شرقي ، مياني و غربي بيانگر آنست كه گون
فيتوپالنكتون در خليج گرگان و تاالب ميانكاله متنوع نبوده و به مراتب 

 جنس از فيتوپالنكتونها در 27. باشد ماس آن هم كم مي ميزان بيو
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در ميان زئو پالنكتونهاي شناسايي .محدوده مطالعه تاالب شناسايي شدند 
 .تاسترين بوده  راوانفشده در محدوده مطالعاتي راسته كپي پودا 

ايستگاه نمونه  5 هاي حاصل ازگيري نمونه دربنتوزها رده از 5
 1رده سخت پوستان: برداري به صورت فصلي بدست آمده كه عبارتند از 

 3 شامل يك خانواده، الرو حشرات2 خانواده، رده كرمهاي بي تار6با 

هاي   خانواده و كرم4شامل  4 رده نرم تنان دو كفه اي،شامل يك خانواده
 ،اداره كل حفاظت محيط زيست مازندران ( شامل دو خانواده5ارپر ت

1380.(  
  روش كار
با بررسي مطالعات موجود در زمينه تاالب اطالعاتي مربوط به  ابتدا

ميزان آالينده هاي تاالب جمع آوري شده است و سپس يك سيستم 
اطالعات جغرافيايي براي منطقه مطالعاتي ايجاد شده كه در آن اليه 

هاي   و رودخانه ها و نقشهختلف قابليت خاك، كاربري اراضيهاي م
 . توپوگرافي وجود دارد
 بدون كانون به عنوان منابع آاليندهدرورود   نقاطسپس مؤثرترين
 و چگونگي اثر آنها بررسي گرديده و در پايان نقاط بحراني معرفي

راهكارهاي مناسبي براي جلوگيري يا حذف اين منابع ارائه گرديده 
پس از بررسي آالينده هاي موجود در تاالب ميانكاله و مرور منابع، .ستا

انتقال آلودگي هاي بدون دربه منظور تشخيص مناطق حياتي و بحراني 
به تاالب ميانكاله، با تعيين حوزه آبخيزهاي ) خصوصاً كشاورزي(كانون 

  :مؤثر بر تاالب چندين مرحله زير اجرا گرديد
  وير ماهواره اي منطقهتهيه تص    :  مرحله اول 

   GIS تهيه اليه هاي اطالعاتي   :مرحله دوم   
بندي خاك و ايجاد بافر زون اطراف  تقسيم  :مرحله سوم  

  ها رودخانه
  ايجاد بافر زون اطراف تاالب  :مرحله چهارم
  تجزيه و تحليل نقشه ها و تعيين نقاط بحراني  :مرحله پنجم 

  تهيه تصوير ماهواره اي منطقه 
جود در ايران و با توجه به اي مو  بررسي تصاوير ماهوارهپس از

 مناسب تشخيص داده Landsatتصاوير ماهواره ,هاي تحقيق هزينه
ره  دقيقه يكبار بدور ك103 كيلومتري هر 705اين ماهواره در ارتفاع . شد

روي اين ماهواره بك اسكنر اپتيكي  برETM+6سنجنده. چرخد زمين مي
يك مكاني در اندازه تفك. باشد  باند طيفي مي8 يكي بوده و دارايمكان

 8متر و در باند  60 معادل 6 در باند ، متر30معادل  7 و 5 تا 1باندهاي 
 . باشد  متر مي15برابر 

 متر 30 با تفكيك مكاني 2000سال +ETMدر اين مطالعه تصاوير
 متر از مركز سنجش از دور ايران خريداري و 15 با تفكيك PANو 

به منظور آماده سازي اين تصاوير و استخراج . فاده قرار گرفتمورد است
,  عمليات هاي تصحيح هندسي و راديو متري1:50000نقشه هاي 

انطباق محدوده مطالعاتي بر روي , تقويت داده ها ثبت بازديد هاي زميني
 انجام ERMAPPERو طبقه بندي تصوير با استفاده از نرم افزار تصوير 
 و ED50 مربوط به DATUM 7انجام تصحيح هندسيبه منظور . گرديد

  . استفاده گرديد39 9 و زونGEODETIC  8پروژكسيون
   GISتهيه اليه هاي اطالعاتي 

ابتدا اليه هاي اطالعاتي مورد نظر شامل نقشه هاي ارزيابي منابع 
اقليم و كاربري اراضي در مقياس , رودخانه, جنگل مرتع, اراضي

سسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد  از مو1378 سال 1:250000
سپس اين نقشه ها با اسكنر حرفه اي و با درجه , كشاورزي تهيه گرديد

 .  اسكن گرديدندdpi 300تفكيك
 ArcMapدر مرحله بعدي عمليات زمين مرجع نمودن در نرم افزار 

 و UTM,WGS1984 در سيستم مختصات ArcGisاز بسته نرم افزاري 
 ). 1382,كريمي(يد انجام گرد39 9زون

نقطه اي و , عمليات رقومي نمودن كليه عوارض خطيسپس 
 با استفاده از بخش ويرايش و نيز با ArcMapسطحي در نرم افزار 

به منظور ساخت بانك .  انجام گرديدArcViewكمك نرم افزار 
 از بسته نرم افزاري ArcCatalogاطالعاتي مورد نياز نيز از نرم افزار 

ArcGisاده گرديد استف.  
 تقسيم بندي خاك و ايجاد مناطق سپر اطراف رودخانه ها

كه چندين روش براي داد تحقيقات موجود در اين زمينه نشان 
ها براي كاهش آلودگي هاي بدون كانون وجود  تعيين مناطق سپر تاالب

  و همكارانشNarumalani در اين تحقيق با استفاده از روش .دارد
)Narumalani et al,1997 (هاي بخشي از  زان سپر اطراف رودخانه مي

 كمك  را بر اساس طبقات قابليت خاك بههاي منطقهحوزه آبخيز
 با توجه به شرايط گرديد كهتعيين  كشاورزي امريكابخش بندي  متقسي

 VوII  و I مناطق سپر براي طبقات  2 و 1منطقه حداكثر پهناي زون 
 متر، براي طبقات 40 ميزانIV و III متر، براي طبقات 30قابليت خاك 
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VI و  VII53 متر و براي طبقه VIII كه كمتر در منطقه وجود داشت 
  . متر در نظر گرفته شد60

  ايجاد بافر اطراف تاالب
از آنجا كه تاالب ميانكاله يك ذخيره گاه زيست كره و يك تاالب 

هاي مضري  بين المللي و حفاظت شده است و در اطراف آن كاربري
خورد، عالوه بر رودخانه هاي منتهي  ورزي به وفور به چشم ميچون كشا

 متري براي حفاظت از 200به تاالب، اطراف خود تاالب نيز يك سپر 
زيستگاه گونه هاي مختلف پرندگان و ديگر حيوانات در نظر گرفته شده 
كه بايد با مديريت مناسب و كاشت گياهان رودكناري مطابق با شرايط 

به اين منظور از بخش حاشيه زني در نرم افزار  .منطقه حفظ شود
ArcMap براي توليد بافر با فاصله هاي مختلف بر روي قسمت هاي 

  . مختلف محدوده مطالعاتي استفاده گرديد
  تجزيه و تحليل نقشه ها و تعيين نقاط بحراني

 هم اندازي اليه هاي اطالعاتي در اين مرحله در حقيقت روي
اي منطقه مطالعاتي  ه ابتدا از تصاوير ماهوارهفهوم كبدين م. باشد مي

)ETM+ كاربري اراضي بروز شده استخراج ) 2000 مربوط به سال
, 10" انتخاب بر اساس موضوع"سپس با استفاده از بخش هاي . گرديد

 اليه ArcViewنرم افزار 12" تحليل فضائي" و نيز 11"پرس و جو"
نهايت مناطق داخل درشدند و  14 با كاربري اراضي روي هم اندازي13بافر

  .محدوده سپر بعنوان مناطق بحراني بصورت دقيق استخراج گرديدند

  يافته ها
 تاالب ميانكاله كه  وبا مرور مشخصات شيميائي آب خليج گرگان

توسط كارشناسان اداره حفاظت محيط زيست استان مازندران و با 
تورها با ميزان استو مقايسه برخي فاكتهيه شده هاي استاندارد  روش

 مي توان نتيجه گرفت كه مقدار مواد آالينده درون تاالب استاندارد آنها
غير از يون آمونيوم كه در بخش   هدر اكثر موارد كمتر از حد مجاز است و ب

مياني از استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست بيشتر است، همه 
 .دهستنشاخص ها از ميزان آلوده كنندگي كمتر برخوردار 

اين مورد احتماال بدليل ارتباط تاالب با درياي خزر و جابجائي آب 
بين آن دو اتفاق افتاده است كه اگر اين ارتباط به هر دليلي برفرار نبود 
،بيشتر شاخص هاي مورد بررسي مقدار بيشتري را بخود اختصاص مي 

 .دادند كه درآنصورت مطمئنا آلوده كننده تلقي مي گرديدند
گذارند  وده كننده اين تاالب كه از قسمت شمالي تاثير ميازعوامل آل

مي توان به عمليات كشتيراني ،تخليه آب توازن كشتي ها و تانكرهاي 
از قسمت .جمهوري آذربايجان و عوامل متعدد ديگر اشاره نمود ويژه

فاضالب هاي تصفيه نشده واحدهاي صنعتي از عوامل  جنوبي نيز ورود
مناطق سپر ايجاد شده اطراف )1( كل شمارهش.باشد تهديد كننده مي
 m 200واطراف تاالب با پهناي ثابت را با پهناي متغير  رودخانه قره سو

  . دهد در روي تصوير ماهواره اي منطقه نشان مي
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 44 شمارة يط شناسيمجله مح                                                                                                                                                  58



 

اي است كه به بخش شرقي  ترين رودخانهمهمسو  رودخانه قره
جدول  ( ه مي ريزدارزيابي مناطق سپر نشان مي دهد كهتاالب ميانكال

 هكتار است، 9459/8687 از كل اين مناطق كه مساحت آن )1شماره 
 09/26 درصد كشاورزي آبي، 40/31 درصد زمينهاي باير ، 57/33اردمق

 درصد 15/2 درصد جنگل، 637/5درصد داراي كاربري كشاورزي ديم ، 
 درصد درياچه 018/0طق شهري و  درصد منا16/1 ، زمينهاي مرطوب

اگر بخواهيم همه مناطق سپر را در اطراف تاالب و رودخانه . مي باشد
 هكتار خواهد بود كه 9459/8687هاي مربوط به آن ايجاد كنيم مساحت 

 2405/526370 درصد از كل منطقه مطالعه با مساحت 65/1حدود 
 .هكتار مي باشد

 درصد بافر 65/18 متر،30پهناي   درصد بافر با 04/25از اين مقدار 
با بافر  درصد 09/0 متر، 53 درصد بافر با پهناي 823/1 متر،40با پهناي 

 متر 200  درصد بافر با پهناي 38/54 متر اطراف رودخانه ها و 60پهناي 
 زمينهاي باير و ،اگر چه كاربريهاي شهر. اطراف تاالب مي باشد

بدون كانون اثر بگذارند، ولي كشاورزي همه مي توانند در آلودگي هاي 
 كشاورزي به دليل  زمينهاي باير به دليل مجاورت با تاالب واثر كاربري

  .كود و سم شيميايي به مراتب بيشتر از بقيه كاربريهاستف مصر
  

 در مناطق سپر تحت تاُثير ميزان كاربريهاي مختلف :)1(جدول شماره
  . نشان مي دهدرا

  درصد )هكتار(مساحت  كاربري
  57/33  71/2916  راضي بايرا

اراضي كـشاورزي   
  آبي

36/2728  40/31  

اراضي كـشاورزي   
  ديم

42/2267  09/26  

  63/5  79/489  اراضي جنگل
  15/2    اراضي مرطوب

  01/0  61/1  درياچه
  16/1  98/96  شهري
  100  8687  جمع

 به عنوان منبع ورود آخرين مرحله كار تعيين نقاط بحراني
براساس كاربري اراضي موجود در منطقه ن آلودگيهاي بدون كانو

دهد كاربريهاي مختلف  نشان مي) 2(شمارة لكهمانطوريكه ش. باشد مي
كشاورزي ديم، كشاورزي آبي، زمينهاي باير، جنگل، مناطق شهري، 

هاي مرطوب و درياچه در مناطق بافر داخل منطقه مطالعاتي وجود  زمين
كه پوشش )  درصد637/5 ( از بين اين كاربريها مناطق جنگل. دارند

 را  درصد از بافرها15/2هاي مرطوب كه  گياهي طبيعي است و زمين
مي باشد  شامل آن  درصد از بافر018/0 كه  ها و درياچهدهد تشكيل مي

. كنند اثري در آلودگي آب نداشته و حفاظت از كيفيت آب را نيز فراهم مي
ون كانون نقش كاربـــري مناطق شهري اگر چه در آلودگي هاي بد

 درصد از مناطق بافر را به خود اختصاص داده كه 116/1دارند اما مقدار 
گياهان در مقايسه با ديگر كاربريها رقم ناچيزي است و ضمناً ايجاد 

 در اين نواحي مشكل خواهد بود و از نظر اقتصادي نيز رودكناري سپر
رداشتن مناطق به صرفه نيست، براي مثال باين تخريب شهر و كاشت 

   . استساختمانها و يا خيابانها و بزرگراهها كامالً غير اقتصادي
هاي  دهد كه بخش عمده كاربري به خوبي نشان مي)2(شمارة شكل

تحت تاُثير مناطق بافر زمينهاي باير، كشاورزي آبي و ديم است كه 
باشند و همجوار با تاالب و  منشاء اصلي آلودگي هاي بدون كانون مي

  .اند  قرار گرفتهرودخانه ها
چون آلودگي هاي بدون كانون را نمي توان به يك منبع مشخص 
نسبت داد، به خوبي قابل تشخيص خواهد بود كه آلودگي هاي موجود در 
رودخانه هاي منطقه ممكن است از منابع دور دست و از طريق انشعابات 

. شندهاي سطحي و زيرزميني ايجاد شده با فرعي رودخانه ها و يا رواناب
  گوياي بنابراين توزيع نقاط بحراني در اطراف انشعابات رودخانه ها

 و در اصل بوده در ايجاد آلودگي هاي بدون كانون  اين نقاطاهميت
هاي بدون كانون و در نقش همان منبع  دريچه ورودي براي آلودگي

  .براي اين نوع آلودگي ها، قابل كنترل هستند
نون شامل آفت كشها، كودهاي اطق زراعي آلودگي بدون كامندر

 و خاك شسته شده به داخل رودخانه ها از يهاي حيواندشيميايي، كو
جائيكه انبارها دسترسي . طريق روانابهاي ناشي از بارش باران مي باشد

لوده كننــد و سرعت آبه حاشيه رودخـــانه دارد، ممكن اسـت آب را 
 .(EPA Victoria, 2002) .فـــرسايش را بيافــزايند
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 يهاي از كاربريبا توجه به مطالعات صورت گرفته بخش
م به عنوان نقاط ي دي و كشاورزي آبير، كشاورزي باينهايزم

عمده مناطق بافر را نيز در  شوند كه بخش ي مشخص ميبحران
و با مجموع مساحت ) 1 شكل( محدوده مطالعه تشكيل مي دهند 

را به خود اختصاص  درصد از بافرها 06/91 هكتار حدود 5022/7912
داده اند و براي جلوگيري از منابع آالينده بدون كانون و حفاظت از تاالب 

محل اصلي ورود اين نوع آلودگيها بايد مورد  اين مناطق به عنوان منبع و
 با بررسي هاي صورت گرفته .حفاظت و كاشت گياهان مناسب قرار گيرد
د كمتر از حد مجاز است و به مقدار مواد آالينده درون تاالب در اكثر موار

غير از يون آمونيوم كه در بخش مياني از حد استاندارد سازمان حفاظت 
 همه شاخص ها از ميزان آلوده كنندگي كمتر ,محيط زيست بيشتر است

احتماال به دليل ارتباط تاالب با درياي خزر و جابجائي آب . برخوردارند
 گر تاالب ميانكاله به درياي بين آن دو اين اتفاق صورت گرفته است و ا

 

  .خزر متصل نبود بيشتر شاخص ها در حد آلوده كننده بودند
بنابراين مي توان گفت كه بخشي از آلودگي هاي وارده به خليج از 
داخل و بخشي هم از خارج ايران از طريق مرز مشترك درياي خزر با 

  . كشورهاي مشترك المنافع مي باشد
 كانون را به منبع خاصي نمي توان نسبت داد از آنجا كه منابع بدون

و به صورت متمركز نيستند كه بتوان آنها را كنترل كرد مي توان گفت 
كه موثرترين نقاط در انتقال و ورود آلودگي به اين نقاط همان نقاط 

 . بحراني هستند كه در مورد آنها توضيح داده شد
با  آالينده منابعورود بعبارت ديگر همانطور كه براي جلوگيري از 

 آنها اعمال  آالينده سياست ها و عملكردهاي خاص در مورد منبع،كانون
 آنها  و يا تامين منبع ورود،بدون كانونآالينده  در مورد منابع شودمي 

ي حوزه و قبل از ورود به محيط همان نقاط بحراني هستند كه در انتها
  . كنترل شوددمي توانقرار داشته و  پذيرنده
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  بحث و نتيجه گيري
هدف از اين تحقيق مرور منابع موجود در زمينه تاالب و بررسي 
آالينده هاي آن و همچنين ايجاد يك سيستم اطالعات جغرافيايي 
نيرومند و مناسب كه بتوان با در نظر گرفتن چند نوع داده اطالعاتي و 

حراني ترين نقاط در اثر آلودگي هاي بدون بتجزيه و تحليل آنها 
  .كانون را تعيين نمود، بوده است

Narumalani  با استفاده از همين 1997 و همكارانش در سال 
و بر مبناي ) كشاورزي اياالت متحدهبخش  (USDA  يعنيروش

 اثر حاصل از مناطق بحراني ترين ، فيزيكي قابليت خاكمشخصه
 Lowa در بخشي از حوزه آبخيز رودخانه  راآلودگي هاي بدون كانون
  .در امريكا تعيين نمودند

با اين تفاوت كه سپرهاي اطراف رودخانه را تنها با استفاده از 
در يك پيكسل ( متر 30تصاوير ماهواره اي منطقه و با دو پهناي 

 .در نظر گرفتند)  در تصويردو پيكسل( متر 60و ) تصوير

 متر 53 متر، 40 متر، 30 با پهناي  ولي در اين پروژه مناطق بافر
تر اطراف تاالب در نظر گرفته شد و م 200 متر اطراف رودخانه و 60و 

و در پايان مشخص شده اند  Arcviewبا استفاده از نرم افزار 
  . كاربريهاي مؤثر در انتقال آلودگي تعيين گرديدند

 Boyd)2001 (كند كه با بافر بيان ميft 100   درصد 77حدود 
ونه هاي تاالب هاي ماساچوست بطور مستقيم و فعال حفاظت گ

 درصد از حيات وحش وابسته 52كند كه   ضمناًُ بيان مي.خواهند شد
.  نياز دارندft 200  به محدوده اي فراتر از Massachusettsبه تاالب 

 يبراي حفاظت كامل از زيستگاهها)  مترft 200 ) 60  هاخيراً محدود
 .ده استشحيات وحش پيشنهاد 

Semlitsch (1998) متري براي حفاظت از 164 بافر زون 
 Ambystomatidزيستگاه هاي باالدست براي گونه هاي ماهيان 

Salamandersپيشنهاد مي كند  .  
Burke and Gibbons) 1995 (متري براي 275زون  بافر 

حفاظت محل هاي النه سازي و زمستان گذراني گونه هاي الك 
. ندد پيشنهاد داCarolium Baysطراف پشت آب شيرين ا

Croonquist and Brooks   (1993)  راي حفاظت ب متري 125بافر
 .كامل از جمعيت پرندگان در طول مناطق رودكناري پيشنهاد دادند

اطراف مختلف هاي  دليل وجود كاربريدو  به حاضردر تحقيق 
 ، آالينده ها مؤثر در انتقال و تشديديها كاربريبيشتر تاالب و اينكه 

) ft 17/656 (يتر م200، منطقه سپر محسوب مي شوندبدون كانون 
همين منطقه  ضمن اينكه .اطراف تاالب در نظر گرفته شده استدر 

مشخص ي حوزه آبخيز باالدست تاالب نيز اطراف رودخانه هاسپر در 
  .شده است

 به دو دليل جز نقاط 7108/2916زمينهاي باير نيز با مساحت 
ي قرار مي گيرند، اول به دليل اينكه فاقد پوشش گياهي هستند بحران

و مستعد براي فرسايش خواهند بود و بنابراين مقادير زيادي رسوبات و 
دوم . كنندمي وارد ) و تاالب (مواد آالينده را به داخل شبكه رودخانه

 زمينهاي باير شامل مزارعي هستند كه در آيش قرار دارند عموماًاينكه 
  براي فعاليتهاي كشاورزي استفاده خواهند شدمجموعدر و 

(Narumalani et al., 1997)..  
به هر حال آنچه كه غير قابل چشم پوشي است توجه به اين 
مطلب است كه هرگز اثرات طبيعي را به طور صد در صد با 

 در خطا صدي نمي توان اندازه گرفت و همواره درفيزيكيپارامترهاي 
دليل منابع و عوامل بسيار آلودگي هاي بدون كانون به .كار وجود دارد

 اما در روش به كار . استمشكلها بسيار نچگونگي جلوگيري از آ
ني عگرفته شده در اين تحقيق با به كارگيري كليدي ترين عامل ي

قابليت خاك براي كشاورزي مؤثرترين نقاط در انتقال آلودگي هاي 
داده شدند و با ارزيابي منابع آب تشخيص به داخل  بدون كانون 

بحراني ترين نقاط در انتقال آلودگي كاربريهاي موجود اين مناطق ، 
  .تعيين گرديدند

در مجموع يافته هاي طرح به خوبي دستيابي به هدف را تأمين 
نموده است و مي توان گفت كه اين نقاط بحراني بيشترين اثر در 

دارند و  با كنترل و اعمال  داخل تاالب ميانكاله را  بهانتقال آلودگي ها
مديريت صحيح و كاشت گياهان مناسب مقادير زيادي از بار آلودگي 

  .ه خواهد شدتاالب كاست
 كشاورزي ديم و بعد كشاورزي آبي بودند و ها يشترين كاربري 
هاي باير بود كه حتي  ل زمينشاماز نقاط بحراني نيز  عمده اي بخش

ناطق كشاورزي هم نباشند به هاي به آيش گذاشته شده م اگر زمين
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دليل افزايش فرسايش و در نتيجه ايجاد رسوبات بيشتر در انتقال سريع 
  .آلودگي نقش دارند

ضمناً در همين مناطق باير كه در بخش باالي تاالب قرار دارد 
تعداد زيادي گاوداري و گوسفندداري داير مي باشد كه در ايجاد 

 مديريتي متناسب با شرايط موجود آلودگي بسيار مؤثرند و انجام اعمال
  .در اين نقاط الزامي است

  پيشنهادها 
كاشت گياهان چوبي رودكناري مثل توسكا در زون يك و دو كه در 

  لبه رودخانه است
برداشت دوره اي گياهـان بـصورت انتخـابي در زون دو بـه منظـور                -

  نيتروژن جذب 
تـر كـردن    كاشت گياهان علفي و مرتعي در زون سه بـه منظـور فيل            -

 رسوبات و گرفتن مواد مغذي

نزديك به تـاالب و بـا   , كاشت گياهان ابتدا در مناطق با شيب بيشتر      -
 مصرف بيشتر سموم و كودهاي شيميائي

تعبيه تاسيسات مناسب زهكشي در مناطق بحراني جلوگيري از ورود -
  پساب

 زباله ها، فضوالت حيوانات خانگي، برگ ها و ديگـر مـواد             نگهداري-
در بخـش    دور از جويهاي خيابان و مناطق زهكشي رودخانـه هـا             زائد

 شهري

 حداقل كردن مصرف كودها و سموم در بخش كشاورزي-

تخليه و بازيافت تركيبات نفتي به منظور جلوگيري از ورود به منـابع             -
 آبي منطقه

 كاشت پوشش گياهي به منظور كنترل فرسايش خاك-

 حفظ تاالب بوسيله سـازمان      تدوين برنامه جلب مشاركت مردمي در     -
  حفاظت محيط زيست

  
  يادداشت ها

1-Crustacea  
2-Oligochaeta    
3- Insecta    
4- Bivalvia  
5- Polychaeta   
6-Enhance Thematic Mapper 
7-Geometrical Correction 
8-Projection 
9-Zone 
10-Selected by Theme 
11-Query 
12-Spatial Analysis 
13-Buffer 
14-Overlay 
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