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 :چکیده

، عامو  مهموی در   بشریدر حووزه ببییو   ی هادخالتساختار و الگوی مکانی کاربری اراضی از جمله وسعت، توزیع، شدت و فراوانی تغییر  

در  کواربری اراضوی  که تغییرات  بنجاییاز . استزمین و کیفیت بب سردرک فربیندهای هیدرولوژیکی حوزه ببیی  در ارتباط با استفاده از 

بورده است؛ لذا دانستن  به وجودها¬بالیندهمنبع پذیرنده  عنوان بهمتعددی را برای رودخانه  یزیسترود مشکالت محیط حوزه ببیی  زاینده

هوای مودیریتی بسویار     تعیین بهترین فعالیت منظور بههای میتلف اراضی بر کیفیت بب چگونگی اثر الگوی مکانی و نحوه چیدمان کاربری

 در مقیوا   ،هوا و منواطص صونعتی    شوهرک اراضی کشاورزی، شوهری،  کاربری و تغییرات حائ  اهمیت است. در این راستا اثر الگوی مکانی 

 هوای  سنجه.مورد بررسی قرارگرفتهای فالت مرک ی ایران(، ¬رودخانه ترین مهمیکی از )رود رودخانه زایندهبر کیفیت بب سیمای سرزمین

کیفیوت   مترهایاو پار لکه ترین ب رگتعداد لکه، حاشیه ک ، تراکم حاشیه، درصد کاربری اراضی و  ،مطالعه شام سیمای سرزمین در این 

توا   1931)هسوال 11 بوود. ایون مطالعوه  در بوازه    ( BOD5و,COD ،EC ،CO3,NO3,Cl,K,Ca,COD ،Na ،DO ،P ،pHTDS،شام بب 

قابو  تووجهی از    طوور  رودبوه  زاینوده که کیفیت بب رودخانوه   دادنتایج حاص  از این مطالعه نشان انجام شده است.ایستگاه 12در (،1939

 و TDSبواخخ  ش حاشیه ک  مناطص صونعتی اثور منفوی بور کیفیوت بب      . اف ایمتأثر شده استمساحت و الگوی مکانی مناطص شهری 

COD .بور کیفیوت بب    هوا  بنحتوی بیشوتر از مسواحت     هوا  کواربری میو ان حاشویه   داد کهنشوان   ن مطالعهیج حاص  از اینتاداشته است

داشوته   یران در پو یمود  ید برایجد ینشین بی ان و همچنیر برنامه یبرا یدیمناسب و مف یها ه دیتواند ا یم؛ لذا این تحقیص گذارد تأثیرمی

 .باشد
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 مقدمه -1

های سطحی ها و جریانکنترل کیفیت رودخانه

 زیست محیطهای حفظ یکی از موارد کلیدی در برنامه

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

ها بوا تعوداد زیوادی از پارامترهوای طبیعوی و      رودخانه

(. منابع Ahearn et.al,2005شوند)انسانی کنترل می

ای هماننوود نقطووه صووورت تواندبووه موویبالینووده بب 

هووای ناشووی از  نایع و بالینوودهی صووهووا¬فاضووالب

( یا غیور  Kim et al.,2005فاضالب ) های خانه تصفیه

ی منوواطص شووهری و  هووا هماننوود روانوواب  ای نقطووه

 ;Leitch and Harbor 1999کشوواورزی باشوود )

Wang 2001شهرنشینی  پدیده ی اخیرها (. در سال

رو بووه افوو ایش بوووده اسووت و یکووی از نتووایج افوو ایش 

بیوان شوده اسوت     ،مناطص شهری، تنو ل کیفیوت بب  

(Palmer et al.,2004; Conway and Lathrop 

(. کاربری اراضی در بسویاری از مووارد یکوی از    2005

ی طوور  بهفاکتورهای مهم در تعیین کیفیت بب است؛ 

مثبووت و  کووه کوواربری شووهری و کشوواورزی ارتبوواط 

دارنود  در بب  هوا  معناداری با اف ایش غلظوت بالینوده  

(Tong and Chen, 2002 ؛Morenoetal.,2006 .)

گفت فرسایش یک مسئله مهوم   توان میدر این زمینه 

 واسوطه  بوه  کوه  نحووی   بوه در مناطص کشاورزی اسوت؛  

عملیات کشاورزی همانند شیم زدن زمین و برداشت 

و بوه راحتوی    مانود  موی محصول، خاک بدون پوشوش  

 ی سووطحی انتقووال یابوود هووا بووه جریووان توانوود مووی

(Schoonover et al., 2006  محققووان نشووان .)

اراضی کشاورزی اثور مسوتقیمی بور     الگوی که اند داده

 Turner and Rabalaisمیوو ان رسوووبات دارنوود )

2003; Ahearn et al.,2005    عوالوه بور بن موواد .)

-همچوون بفوت  مغذی همانند فسفر و مواد شیمیایی 

نی  هموراه   اند شدههایی که به ذرات خاک متص  کش

شوووند. همچنووین در بووا رسوووبات بووه بب منتقوو  مووی

مطالعوواتی کووه کوواربری عمووده منطقووه را کشوواورزی  

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

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

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

Cobelas et al., 2008Alvarez.) 

مطالعات نشان داده است که مناطص شوهری و   

گسوتر  ایون    واسوطه  بهدرصد سطوح نفوذناپذیر که 

اثور مثبوت و معنواداری در     ؛یابود  موی مناطص افو ایش  

تعوداد  اف ایش غلظت ک  جامدات معلوص، نیتوروژن و   

 Sliva andی موودفوعی دارنوود) هووا¬فوورم کلووی

Williams 2001; Ahearn et al.,2005; 

Schoonover et al., 2005.) 

توجه بر ساختار و الگوی مکانی کاربری اراضوی  

-دخالوت از جمله وسعت، توزیع، شدت و فراوانی نوو   

، عاموو  مهمووی در درک هووای بشووریدر حوووزه ببییوو 

فربیندهای هیدرولوژیکی حووزه ببییو  در ارتبواط بوا     

 Tong and)اسوت موین و کیفیوت بب   اسوتفاده از ز 

Chen, 2002).  بررسی اثر کاربری منظور بهبنابراین-

های میتلف بر کیفیت بب، محققان رویکورد سویمای   

. مطالعات در این زمینه ارتبواط  اند برگ یدهسرزمین را 

معنوواداری میووان کوواربری اراضووی و کیفیووت بب در   

 Mander et) انود  رساندهی ببیی  به اثبات ها¬حوزه

al., 1998; Palmer et al., 2004; Conway and 

Lathrop 2005; Silvia and williams,2001 ؛

Chang 2008; Amiri and Nakane 2009; .)

ی کوه مطالعوات اخیور در ارتبواط بوا مودیریت       طور به

سیمای سرزمین، اکولوژی سیمای سرزمین و مدیریت 

ی هوا  را به الگوی مکانی کواربری  ای ویژهشهری توجه 

اراضی در مقیوا  سویمای سورزمین و ارتبواط بن بوا      

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

اراضی، همچنین نحوه قرارگیری بن در مقیا  حووزه  

ببیی  و اثر بن بر کیفیت بب سطحی ضروری به نظور  

کیفیت بب و تغییراترسد تا بتوان به بینشی بهتر از می

 Alverz etی مودیریتی دسوت یافوت)   ها¬استراتژی

al.,2008.)   برغلظوت  یاراضو  یکواربر اثردر ایران نی 

. در ایون  ه اسوت دیو گرد یبررسو  ینیرزمیز بب تراتین

 جواد یا عامو   یاراضو  یکواربر و پوشوش  نو  اتتحقیق

شواه  اسوت ) شوده   انیب تراتین غلظت یمکان راتییتغ

 1931و همکوووواران، شووووکری ور،ل1931، نظووووری

یی و چوووکال یاکبوور ،ببووادی جعفووری ملووک ،1933

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

بوه   تووان  یمبا اثر کاربری اراضی بر منابع بب سطحی 

از حووزه   یبیشر د (1933) همکارانو  یمرادمطالعه 

 صیو تحق نیو ا. در کورد اشواره  شهر  قوائم رود سیاه یببی

بب رودخانه  تیفیک یرومیتلف بر  یها یکاربرنقش 

قورار   یبررسدر استان مازندران مورد  شهر قائمرودسیاه

 هوا  نوده یبالغلظوت  نتایج این مطالعه نشان داد  گرفت.

ارتبواط   یدارامیتلوف   یهوا  یکاربربا  یسطحدر بب 

 .هستند یمعنادار

دانستن چگونگی اثور کواربری اراضوی و نحووه      

ی هوا  در کنار هم بور کیفیوت بب   ها چیدمان کاربری

ی مودیریتی  هوا  سطحی، در تعیوین بهتورین فعالیوت   

تغییوور  .(Baker,2003)بسوویار حووائ  اهمیووت اسووت 

به اموری غیرقابو  اجتنواب در زنودگی      کاربری اراضی

بشری مبدل شده است. لذا باید چینش این تغییورات  

گوردد توا    ریو ی  برناموه کاربری بوه نحووی انتیواب و    

در نتیجه این ا بر اکوسیستم داشته باشد.کمترین اثر ر

کمک به تصمیم گیران در این زمینوه  منظور بهتحقیص 

 صورت پذیرفته است.

 هامواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه 2-1

ترین رودخانه  ترین و حیاتی رود مهم رودخانه زاینده

منطقه مرک ی ایران، نقش بسیار مهمی در توسعه 

های  نعت و کلیه فعالیتکشاورزی، تأمین بب بیش ص

 محدودهاز  این رودخانهباشد.  اقتصادی منطقه دارا می

کوهرنگ در استان چهارمحال و بیتیاری شرو  شده 

شود. اختالف ارتفا   و به تاالب گاوخونی ختم می

 391بستر رودخانه از چلگرد تا تاالب گاوخونی حدود 

 121متر و طول رودخانه از سراب تا پایاب حدود 

. این رودخانه در حوزه ببیی  گاوخونی استکیلومتر 

 11122وسعت تقریبی  گاوخونی با و حوزه قرارگرفته

 شده  واقعکیلومترمربع در مرک  فالت ایران 

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

سنجی   ی کیفیتها منطقه مورد مطالعه و ایستگاه

داده شده است. این  نمایش 1شماره بب در شک  

دریاچه نمک، از جنوب به  حوزهاز شمال به  حوزه

 حوزهاز غرب به های بباده و سمیرم،  شهرستان

اردستان محدود  حوزهرودخانه کارون و از شرق به 

 عمدتاً کوهستانی حوزهگردد. بیش غربی  می



 نمايی از موقعیت منطقه مورد مطالعه: 1شکل

 

 و فارسان( و بیش شهر یدونفر)شهرهای داران، 

ای بوده و شام   جلگه صورت بهشرقی بن 

. از نظر استهای اصفهان، شهرضا و میمه  شهرستان

رود دارای دو بیش  ببیی  زاینده حوزهپستی و بلندی 

کامالً متفاوت است؛ یکی نواحی کوهستانی و مرتفع 

و دیگری  حوزهدامنه زاگر  در غرب و جنوب غربی 

 حوزهه که در میان های بسیار وسیع و هموار دشت

واقع شده است و در سمت شرق به تاالب گاوخونی 

های منطقه در پایی  و  شود. ری   بار  منتهی می

 حوزهتغییرات مکانی بار  در ومتمرک   زمستان

بسیار زیاد است. متوسط بار  ساالنه مناطص پست 

متر و مناطص  میلی 30)اطراف تاالب گاوخونی( حدود 

 1112ه بیش از مرتفع و ارتفاعات غرب منطقه ب

 1/026رسد. متوسط بار  منطقه  میمتر  میلی

(. Murray et al.,2000است) شدهمتر بربورد  میلی

منطقه مورد مطالعه در این تحقیص شام  حوزه ببیی  

 باشد. گاوخونی می حوزهرود است که بیشی از  زاینده

 داده آوری جمع 2-2

های مربوط به کیفیت بب که در این مقاله  داده

عموودتاً شووام   ؛ورد اسووتفاده قوورار گرفتووه اسووت موو

استان اصوفهان،   ای منطقههای سازمان بب  گیری اندازه

محیطوی   و طرح مدیریت زیسوت  زیست محیطسازمان 

بووووده  هووای محققووان  و انوودازه گیووری   منووابع بب 

 ,Poormoghadas, 1998,Zahab saniyeeاسوت) 

1999,Environmental engneers 

Company,1999    پارامترهای انتیواب شوده بورای .)

 باشد:می زیرپارامترهای  این مطالعه شام 

COD, EC, HCO3, NO3, Cl, K, Ca, 
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Na, DO, SO4, P, pH, TDS; BOD5. 

 نقشه کاربری اراضی 2-3

هوووای کووواربری اراضوووی بوووا مقیوووا   نقشوووه

و  1931مطالعه)ی مورد ها مربوط به سال1:012222

( از اداره ک  منابع طبیعی و ببیی داری اسوتان  1939

هوای کواربری اراضوی بوا      نقشوه  .بمد به دستاصفهان 

بنودی   مجودداً طبقوه   ArcGIS9.3اف ار نرماستفاده از 

بندی مجدد به علت کاهش تعوداد طبقوات    شد. طبقه

و تمرکوو  بوور  هووا تحلیوو  و  یووهتج بوورای سووهولت در 

 عنوووان بووهموورور منووابع ه در هووایی بووود کوو  کوواربری

موورد   ،معنوادار بور کیفیوت بب    توأثیر هایی با  کاربری

و  هووا شووهرککووه  ییازبنجووا .قرارگرفتووه بودنوودتوجوه  

 محسووب  ای نقطوه   یندهبال منابع ج و مناطص صنعتی

در  دارد اثرمسوتقیم  سطحی بب درکیفیت و ندگرد می

مستق  موورد   طور بهک کاربری، ی عنوان بهاین مطالعه 

بررسوی اثور کواربری    منظور بوه انود.  بررسی قرار گرفته

هوای   ها و مناطص صنعتی بر کیفیت بب، نقشوه  شهرک

 1:012222بوا مقیوا     *رود پایه حوزه ببییو  زاینوده  

ی مناطص صنعتی با اسوتفاده  ها تهیه شد. س س نقشه

و همچنین با استفاده  5.1Google Earthاف ار  از نرم

بورای   اصوفهان  های صونعتی اسوتان   از بدر  شهرک

 طبقوه  1 لوذا . تهیوه گردیود   ،مورد مطالعوه  یها سال

 کشاورزی،باغ،شوهرو : از انود  عبارت شدکه تعریف عمده

 یو مناطص صنعت ها شهرک(، مسکونی)مناطص  روستا

دو نقشه با استفاده از تصاویر مواهواره  .یو پوشش اراض

کوه   بنجاییاز ه است.لندست و رو  هیبرید تهیه شد

بندی کاربری/پوشش اراضی میتلف طبقه های سیستم
                                                 

*-- Land Use and Land Cover map 

بر ساختار سیمای سرزمین تهیه شده بور روی نقشوه   

( رو  Beiley et al.,2007اسووووت ) اثرگوووذار 

برای هر دو سوال یکسوان در نظور گرفتوه      یبند طبقه

مربووط بوه    1931اولین نقشوه مربووط بوه سوال     شد.

مطالعووات جووامع احیووا و توسووعه کشوواورزی و منووابع  

رود و  ی زاینوده هوا  های ببیی  رودخانوه  طبیعی، حوزه

(. نقشوهبعدی نیو  از تصواویر    0)شوک    استاردستان 

. این نقشه استتهیه شده 1939لندست در مرداد ماه 

رود در  نی  برای طرح جامع مطالعه حوزه ببیی  زاینده

ببیی داری اداره ک  منابع استان اصوفهان تهیوه   واحد 

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

بررسی  GPSو استفاده از نقاط توسط مطالعات میدانی

نقوواط کنترلووی تأییوود   واسووطه بووههووا  و صووحت بن

درصود از   02بویش از   شام  های میدانی برداشتشد.

 Google Earthافو ار   همچنین از نورم  ه ومنطقه بود

ها با واقعیات زمینوی اسوتفاده    ، برای تطبیص نقشه5.1

این این دو نقشه بیشترین شوباهت از نظور   بنابرگردید.

تهیه را داشتند؛ لوذا کمتورین خطوا از    ماهواره و رو  

نظوور خطووای رو  نووو  سوونجنده در بن وجووود دارد. 

 31و  39بوه ترتیوب برابور     بمده دست بهضریب کاپای 

 بود.1939و  1931 یهاهای سالبرای نقشه

 رود زايندهيها حوزه ريزتعیین  2-4

موورد مطالعوه از    یهوا  حووزه  یور زبرای تعیوین  

SWATاف ار  نرم
بورای   افو ار  نورم . ایون  شود استفاده  †

های با مقیوا  بو رگ    هیدرولوژیکی حوزه سازی یهشب

 یرز(. در این مدل Shepherd et al., 1999)باشد می

های ببراهه با استفاده از نقشه طبقوات   و شبکه ها حوزه
                                                 

† - Soil and Water Assessment Tool 
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توجه به سطح زهکشوی موورد    و با *(DEMارتفاعی )

؛ مرزبنوودی شووودنیوواز کووه توسووط کوواربر تعیووین مووی

رود بوا   حووزه ببییو  زاینوده    DEMاز نقشوه  .گردد می

مشوی  نمووودن   منظووور بوه متوور  92انودازه پیکسو    

هوای   مربوط بوه هریوک از ایسوتگاه    حوزه یرزمحدوده 

استفاده شد. نقشوه طبقوات ارتفواعی از     ،برداری نمونه

متوری ایجواد گردیوده اسوت.      02ز نقشه خطووط تورا  

 5.1Google Earthصحت جریان اصولی رودخانوه در  

بب  سونجی  یفیتکهای  بررسی گردید. س س ایستگاه

بر روی شوووبکه هوووا حووووزهیرزخروجوووی  عنووووان بوووه

 یمتفواوت  یکردهوای رو مشوی  گردیود.  هیدروگرافی 

 یمایمطالعوات سو  مناسوب در   یا مق ییشناسا یبرا

 یموورد بررسو   ی یوده پدکه بوه   اند شدهیمعرف نیسرزم

با استفاده  صیتحق نی( در اWiens,1989دارد )یبستگ

رودخانووه )حوووزه  یرامووونیپ یهووا محوودودهاز مفهوووم 

مناسوب در نظور    ا یو و اسا  انتیاب مق هی( پا یببی

 .گرفته شد

 ی سیمای سرزمینها سنجهمحاسبه  2-5

و  ArcGIS9.3افووو ار نووورمبوووا اسوووتفاده از  

Fragstats 3.3    پارامترهووای مربوووط بووه سوویمای

زیر حوزه و کو  حووزه ببییو  بورای      12سرزمین در 

ی موووووورد مطالعوووووه محاسوووووبه  هوووووا سوووووال

های مناسوب در   (. متریکMcGarigal,1998گردید)

سطح کال  برای انجام بنالی هوای مربوطوه بوا مورور     

بورای   وانتیواب   مبنوا  مؤلفه بزمونو  مطالعات مشابه

های  حوزه رزمین در زیرنشان دادن تغییرات سیمای س

                                                 
*-- Digital Elevation Model 

و توزیع †ترکیبهای سنجههای  تعیین شده، از متریک

ی هوا  سونجه اسوتفاده شود.   در سوطح کوال    †مکانی

، حاشویه  †(EDتراکم حاشویه ) سیمای سرزمین؛ شامل

تعوداد  ،††(LPI)لکوه   تورین  بو رگ ، اندازه **(TEک  )

در ††(PLANDدرصد مسواحت لکوه )  و  ††(NPلکه )

کاربری اراضی  برای رود زایندهو ک  حوزه  ها زیرحوزه

دو سوال  در ی صنعتی و کشواورزی  ها شهری، شهرک

همچنین همبسوتگی  محاسبه گردیود.  1939و  1931

انتیاب شده نی  موورد بررسوی قورار     های سنجهمیان 

گرفووت. نتووایج حاصوو  از محاسووبه همبسووتگی میووان 

 هوای  سونجه نشان داد که  سیمای سرزمین های سنجه

در غ، مسوکونی و منواطص صونعتی   مربوط به کاربری بوا 

الگوووی همبسووتگی مشووابهی   هووا برخووی از سوونجه 

با اندازه  های که درصد مساحت کاربریطور به؛دداشتن

 ینهمچنو  لکه ارتباط معنادار داشته اسوت.  ترین ب رگ

هوای حاشویه کو  بوا تعوداد لکوه نیو  ارتبواط         سنجه

دارای  هوای  سونجه که  ییبنجا از.معناداری نشان دادند

ها یکسوان نبووده اسوت؛    همبستگی برای همه کاربری

ی که با توجه بوه مورور منوابع و بزموون     های سنجهلذا 

؛ انود  داشوته مبنا بیشترین اثر را بور کیفیوت بب    مؤلفه

 انتیاب شد.

 تجزيه و تحلیل آماری 2-6

 Rیافوو ار نوورمبنالی هووای بموواری در محوویط 

اثور الگوهوای مکوانی سویمای      تعیین منظور  به2.7.2

                                                 
†-- Composition 

‡-- Configuration 

§- Edge Density 
**-Total Edge 
††- Largest Patch Index 
‡‡- Number of Patches 
§§- Percentage of Landscape 
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هووای اراضووی بوور   سوورزمین و اثوور تغییوورات کوواربری 

رود، انجووام  پارامترهووای کیفیووت بب رودخانووه زاینووده

(. نرمال بوودن  R Development Core Teamگرفت )

هووا، همبسووتگی  بزمووون مقایسووه میووانگین  وهووا  داده

تعیوین ارتبواط میوان     منظوور  بهANOVAپیرسون و 

ی سوویمای سوورزمین و هووا هسوونجکوواربری اراضووی، 

 1939و  1931پارامترهوووای کیفیوووت بب در سوووال 

 .محاسبه گردید

 نتايج -3

 تغییرات کاربری اراضی 3-1

 رود زاینوده اراضوی حووزه ببییو      کاربری نقشه

 شوک  بوه ترتیوب در    1939و  1931ی ها سال برای

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

هر کواربری در   درصد برحسباراضی  کاربری تغییرات

 .تنشان داده شده اسهر زیرحوزه و ک  حوزه ببیی  

 
 1339: کاربری اراضی سال 2شکل 



 3صفحه  1365، بهار 1، شماره 96دوره محیط زيست طبیعی، منابع طبیعی ايران، 

 

 

 

 
 1375: کاربری اراضی سال 3شکل 

 

 
 1339و  1375های ¬درصد در سال برحسبرود : میزان تغییرت کاربری اراضی حوزه آبخیز زاينده4شکل 

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

یی کوه ایون کواربری در بن    هوا  زیرحوزه های باغی در

رحووزه سود   یدر زی که طور به. مشاهده شد؛ داردقرار 

)پو  زمانیوان(    بن دسوت  یینپوا ر حوزه یو ز یمیتنظ

کوه بوا توجوه بوه     د مشاهده گردیو باغ  یش کاربریاف ا

موورد  ینی  ر کواربر ییو ن تغیصحت ا یدانیم یدهایبازد
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ن یو در ا ید قرار گرفت. کشاورزان و باغداران محلو ییتأ

بوه بعود    1930ر حوزه اذعان نمودند که از سال یدو ز

 یهوا  بواغ اقودام بوه احودا      یه جهاد کشاورزیبا توص

که اغلب شام  کاشت درختوان گوردو،    اند نمودهمثمر 

به ذکر است  الزم است. هلو، بادام و زردبلو بودهب، یس

رحووزه پو    یبواغ در ز  یش در کاربرین اف ایشتریکه ب

کاربری کشاورزی در کو   .صورت گرفته است زمانیان

بوه   توانود  موی که این امور   دهد یمحوزه کاهش نشان 

اخیور در منطقوه باشود. ایون      هوای  یسال خشکسبب 

داشوته  ار را کاهش در زیرحوزه دی یچه بیشترین مقود 

. بوورخالف ایوون رونوود کوواهش کلووی در کوواربری اسووت

ی قلعووه شوواهرد، سوود  هووا در زیرحوووزهکشوواورزی، 

تنظیمی، پو  زمانیوان و پو  کلوه افو ایش مسواحت       

در هوا  سطح زیر کشت مشاهده گردید. ایون زیرحووزه  

ی بب در منطقوه  هوا  برداشتباالدست حوزه و قب  از 

اسوت، واقوع   رود زاینوده کاهش دبی رودخانه که باعث 

 .اند یدهگرد

مساحت منواطص شوهری و روسوتایی در تموام     

(؛ ایون  1)شوک   داده استافو ایش نشوان    ها زیرحوزه

قاب  توجه از زیرحوزه دی یچه شورو  و   طور بهاف ایش 

ش ین افو ا یشوتر یب. داردحووزه ادامهو   دسوت  پوایین تا 

ر یووب مربوووط بووه زیووشووهر و روسووتا بووه ترت یکوواربر

 ی. مناطص شوهر بودچه ی یو د ار، پ  چومیز یها حوزه

مهم واقوع در پو  چووم شوام  فوالدشوهر، گلدشوت،       

در  یکوه همگو  اسوت  از فالورجوان   یجوزدان و قسمت

 یدر منواطص شوهر   یر رشد قاب  تووجه یاخ یها سال

همچوون   ییروسوتا  - ی. منواطص شوهر  اند داشتهخود 

در زیر حووزه   کبوتربباد، اشکاوند و دوالب و بهارستان

 یطالیونچه، قسومت  یشهر و مناطص اند قرارگرفتهزیار 

ر یو مهوم ز  یاز مناطص شوهر  یاز مبارکه و شهر مجلس

ر رشود  یاخ یها سالدر  یکه همگ استچه ی یحوزه د

از  یناشو  یاراضو  یرات پوشش و کواربر یی.تغاند داشته

 یرشد و گستر  مناطص شوهر  یژهو بهعوام  میتلف 

بور   یتوجه شدن است که اثرات قاب  یند صنعتیو فرب

ن یوو. اگووذارد یموو یعوویطب ینوودهایط و فربیمحوو یرو

ش یبو  یطیمح یها ندهیبالمسئله باعث شده است که 

 ابد.یش یاز گذشته اف ا
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 تغییرات الگوی سیمای سرزمین 3-2

 ی میتلوف سویمای سورزمین   ها سنجهاز میان 

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

 تورین  ب رگحاشیه، حاشیه کالندازه  تراکم ی سنجه 1

گردیود.   انتیواب لکه درصد مساحت و  تعداد لکه ،لکه

سوویمای  یهووا سوونجهنتووایج حاصوو  نشووان داد کووه 

منواطص مسوکونی)کاربری    برای شده محاسبهسرزمین 

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

افو ایش معنواداری را داشوته     رود زاینوده حوزه ببییو   

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

ری ی شوهر اسوت.    و بدون برنامه ییتهگس لجاماف ایش 

در  یراصولیغرویه و  بی یوسازها ساختبدین معنا که 

  باعوث  یو و مهوم در حووزه ببی   حومه شهرهای ب رگ

(. در ارتبواط بوا   9)شوک   ن امور شوده است  یش ایاف ا

کلوه  تا پو   شدکه اشاره  گونه همانکاربری کشاورزی، 

و بعد از بن کاهش  مساحت کاربری کشاورزیاف ایش 

با توجه به این امور   .گردد یمسطح زیر کشت مشاهده 

ی محاسوبه شوده تعوداد لکوه ایون      هوا  سنجهاز میان 

لکوه   ترین ب رگمنطقی اندازه  طور بهکاربری کاهش و 

توراکم   سونجه با این وجوود تنهوا    ؛اف ایش یافته است

عناداری را از حاشیه این کاربری بین دو سال تفاوت م

خود به نمایش گذاشته اسوت. در ارتبواط بوا منواطص     

 هرچنود  نموود کوه  به این نکته اشاره  توان میصنعتی 

لکوه بن افو ایش داشوته     تورین  ب رگمساحت و اندازه 

است اما این تفواوت از لحواآ بمواری معنوادار نبووده      

برخالف اف ایش درصد مساحت لکه کاربری باغ، است. 

سواله   11در ایون برهوه    یون کواربری  ای ها تعداد لکه

اسوت کوه بیشوترین     معنواداری کواهش یافتوه    طور به

 یکی از علت .باشد یمکاهش مربوط به زیرحوزه ورزنه 

ی کاهش این کاربری و کواربری کشواورزی در زیور    ها

 سوووبببوووه  توانووود می،دسوووت پوووایینی هوووا حووووزه

 طقه باشد.اخیر در من های یسال خشک

 تغییرات کیفیت آب 3-3

پارامترهووای کیفیووت بب مووورد  بووا توجووه بووه  

از  رود زاینوودهرودخانووه کاهش کیفیووت بب ،مطالعووه

عمتی .نشدباالدست به سمت تاالب گاوخونی مشاهده 

این روند کاهشوی را در   1939و همکاران نی  در سال 



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

 

11 

 

 Nemati et)گوو ار  نمودنوود رود زاینوودهرودخانووه 

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

ی میتلف مشواهده  ها با گذشت از کاربری ها انهرودخ

(. همچنین در Amiri and Nakane, 2009)شود یم

ساله مورد مطالعه نی  افوت کیفیوت بب    11طی دوره 

. اف ایش مقادیر غلظوت اکسویژن خوواهی    شد مشاهده

 طوور  ( به>21/2p)نیترات و فسفات در سطح زیستی، 

ی مطالعوه افو ایش یافتوه    هوا  معناداری در طی سوال 

نشوان   3 و 3شوک   گونه که در  هماناست. همچنین 

فسوووفات و نیتووورات در  غلظوووتداده شوووده اسوووت 

های میتلف با یکودیگر از نظور بمواری دارای     زیرحوزه

بررسووی  (.>p 21/2انوود ) اخووتالف معنوواداری بوووده  

 نشوان داد کوه  همبستگی بین پارامترهوای کیفیوت بب  

و  یمیاییو شووی زیسووتی خووواه اکسوویژن پارامترهووای

ی کوه  طوور   بوه  کلسیم و پتاسیم رفتار مشابهی دارنود 

همبستگی معناداری با دیگر پارامترهوای کیفیوت بب   

.اکسوویژن ( نشووان دادندTDSوpH بووه جوو  فسووفر،)

محلول و می ان کربنات نی  از نظر همبستگی با دیگور  

دو پوارامتر   انود. پارامترهای کیفیت بب مشابه هم بوده

)بوه غیور   از پارامترهای کیفیت بب  کدام یچهبا  مذکور

فسوفر   .همبستگی نداشتند( TDSو  pHپارامتر از دو 

فسووفر کمتوورین  ؛و نیتووروژن رفتووار متفوواوتی داشووتند

را بادیگر پارامترها داشت و تنها بوا غلظوت    یبستگ هم

نیتروژن، اکسیژن و کربنات محلوول رابطوه معنواداری    

رابطه اکسیژن بوا تموام   داشته است. الزم به ذکر است 

معکو  اسوت بودین معنوا کوه بوا       صورت بهپارامترها 

اف ایش غلظت دیگر پارامترها در بب میو ان اکسویژن   

 .یابد میخطی کاهش  صورت بهمحلول 

 
های مختلف : تغییرات غلظت فسفات آب رودخانه در  زيرحوزه7شکل 



 
های مختلف : تغییرات غلظت نیترات آب رودخانه در زيرحوزه3شکل 

 اثر کاربری اراضی بر کیفیت آب 3.4

های کواربری  در بررسی همبستگی میان سنجه

ای کشاورزی و کیفیت بب، تراکم حاشیه تنهوا سونجه  

بود که ارتباط معنادار و منفوی را بوا غلظوت نیتوروژن     

یوک مواده مغوذی را داشوت. ارتبواط تموام        عنووان  به

بورده  1ها با کیفیت بب محاسوبه و در جودول   سنجه

ضریب همبستگی پارامترهای کیفیوت بب  شده است. 

بوووا انووووا  میتلوووف کووواربری اراضوووی در سوووطح   

نشوان داده   1 در جودول >21/2pو >21/2pمعناداری

در اسووت. بگوواهی از کمیووت و کیفیووت ایوون تغییوورات 

ی صوووحیح دارای اهمیوووت   یووور برناموووه جهوووت

(. لوذا در اداموه   Moradi and Taghavi,2008است)

به بررسی اثر این تغییرات بر کیفیت بب در یک دوره 

 ساله پرداخته شده است. 11

با توجه به نتایج به دست بمده در این تحقیوص   

یان نمود که درصد مساحت مناطص مسکونی ب توان می

ارتباط معناداری را با پارامترهوای کیفیوت بب نشوان    

ی مورد بررسی تعداد لکه ها سنجهداده است. از میان 

بوه نحووی ارتبواط     هوا  و حاشیه ک  در همه کواربری 

معناداری را در کنترل کیفیت بب از خود بوه نموایش   

لووف بوور ی اراضووی میتهووا . اثوور کوواربریانوود گذاشووته

یفی بب شوام  کلور، کلسویم و پتاسویم     پارامترهای ک

از تغییورات کواربری    pHمشابه بوده است ولی می ان 

 pHمعناداری نیافته بوود. در ارتبواط بوا     تأثیرمیتلف 

باید اشاره کرد که این پارامتر یکی از خصوصویات بب  

شوود کوه متوأثر از فاکتورهوای میتلوف      محسوب موی 

ی بسووتر رودخانووه  شناسوو وضووعیت زمووین  بوواخخ 

، می ان هدایت (. غلظت سولفاتHem,1985باشد) می

الکتریکوووی و اکسووویژن خوووواهی زیسوووتی از میوووان 

را از تغییورات   توأثیر پارامترهای کیفوی بب بیشوترین   

 .اند یرفتهپذ کاربری اراضی

 یریگ جهینتبحث و  -4

 ییتنها  به ها بن یها ی و کاربر یاستفاده از اراض

ت انسوان و بوار   یبلکه نو  فعال؛دگرد ینم یباعث بلودگ

 ان اثور بور   یو م یاصل کننده یینتعاز بن  یناش یبلودگ

 یلوذا بورا  (.Hwanget al.,2007) ت بب اسوت یو فیک

ت بب یو فیبور ک  یاراض یدمان کاربرین اثر نو  چییتب

ن اسوتفاده  یسرزم یمایس یها کید از متریرودخانه با

نشوان  ن مطالعوه  یو ج حاصو  از ا یکه نتا یطور بهکرد.

در  یکشواورز  یدهود اثور درصود مسواحت کواربر      یم
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 یبورا لوذا  ه وت بب معنوادار نبوود  یو فیها بر ک حوزه ریز

 یکاربر یاثر الگو یبمار ین ارتباط به بررسیح ایتوض

ن پرداخته یسرزم یمایدر دو سطح کال  و س یاراض

ایون   نتوایج  اشواره نموود کوه    توان میکلی  طور به شد.

لکه، حاشویه   ترین ب رگتعداد لکه، اندازه  اثر ،پژوهش

تراکم حاشیه همچنین درصود مسواحت کواربری     ،ک 

در تنو ل   (سطح سویمای سورزمین   )با مقیا شهری 

رود موؤثر ارزیوابی کورده     کیفیت بب رودخانوه زاینوده  

لوی و همکارانمطابقوت   است. نتایج حاصو  بوا نتوایج    

 کیفیوت بب بوا  در این مطالعوه نیو    ی که طور بهداشت

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

Song and Zhou, 2008  همچنوین .)Uuemaa  و

( ارتباط منفی میان توراکم حاشویه و   2005همکاران)

امووا ؛ نمودنوود گوو ار  در اسووتونینیتوورات را  غلظووت

برخالف مرور منوابع انجوام گرفتوه، افو ایش متریوک      

مقوادیر   رابطه منفی بوا کشاورزی  (ED) تراکم حاشیه

. دهوود یمووپارامترهووای کیفیووت بب را نشووان غلظووت 

Baker (2003 و )Jeon ( بیووان  2005و همکوواران )

منفی که کاربری کشواورزی   رابطهاند که می ان  داشته

نوو    کیفیت بب دارد بستگی بوه  با غلظت پارامترهای

فعالیت کشاورزی، موقعیت جغرافیوایی منطقوه موورد    

مطالعووه و همچنووین دوری و ن دیکووی بووه منبووع بب  

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

کشوت   ،ایون تحقیوص  . در منطقه مورد مطالعه (2005

برنج به می ان فراوان در باالدسوت وجوود دارد کوه در    

ت و اثر بن بر مطالعات متفاوت به بررسی این نو  کش

 Lenatand)کیفیت بب سطحی پرداخته شوده اسوت  

Crawford, 1998; Tong and Chen, 2002) .

علت تفاوت این نو  کشت در فراوانی و نو  کووددهی  

باشد. موواد مغوذی    و سیستم ببیاری و زهکشی بن می

 طوور  بوه یابند،   که از م ار  برنج به بب سطحی راه می

ببیاری منطقه و همچنین بستگی به نو   قاب  توجهی

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

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

دارنود توا کوود توسوط بورنج جوذب        در م رعه نگه می

 یابود  گردد. بنابراین اثور منفوی کووددهی تعودی  موی     

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

شود که اثر منفی بیشتری را نسبت بوه  تواند باعث  می

ها از این مو ار  بور کیفیوت بب مشواهده     سایر کشت

کنیم. همچنین بقایای ناشی از بورنج در زموین بواقی    

بووار بلووی وارد روانوواب سووطحی   صووورت بووهمانووده و 

گردد. درصد مساحت کواربری کشواورزی ارتبواط     نمی

ه از خود بو  رود زایندهمعناداری را در تن ل کیفیت بب 

نمایش نگذاشته است که یکی از دالیو  احتموالی بن   

اف ایش کاربری کشاورزی در باالدست حووزه   تواند می

حوزه باشد. اف ایش می ان  دست پایینو کاهش بن در 

نیتوورات و فسووفات هم مووان بووا افوو ایش      غلظووت

منواطص کشواورزی و   ( TE)های حاشویه کو     متریک

مکواران  و ه  Leeمسکونی با نتایج حاصو  از مطالعوه  

مطابقوت کامو     *کره جنووبی ( در حوزه ببیی 0212)

ی مربووط بوه   هوا  سونجه . (Leeet al.,2010)داشوت 

کاربری باغ نی  در ارتباط با غلظوت نیتوروژن و فسوفر    

کووه یکووی از دالیوو  بن  انوود نداشووتهاثوور معنوواداری را 

باشود کوه    هوا  دهی بوه بواغ  دنو  سیستم کو تواند می

گردد. نکته قاب  منجر به کمترین ببشویی سطحی می

توجه دیگر در ارتباط با مناطص صونعتی اسوت کوه در    

                                                 
*- South Korea 
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سطح حوزه، درصد مساحت منواطص صونعتی ارتبواط    

معناداری با مقدار پارامترهای کیفی بب نداشته اسوت  

یووا واحوودهای منوواطص صوونعتی و  هووا امووا تعووداد لکووه

افوت کیفیوت بب    باعوث  هوا  همچنین حاشیه ک  بن

لکوه   تورین  بو رگ شده است و از بن جایی کوه انودازه   

مناطص صنعتی ارتباط معنواداری از لحواآ بمواری بوا     

تجمیوع منواطص و    تووان  می؛کیفیت بب نداشته اسوت 

 ی صونعتی هوا  ی صنعتی را در غالب شهرکها کارگاه

 ی میتلف در طول رودخانوه، ها به جای استقرار واحد

 .پیشنهاد نمود

بموده از مطالعوه    بوه دسوت  با توجه بوه نتوایج   

و  ییتهگس لجامگیری کرد که گستر   توان نتیجه می

بدون برنامه شوهرها و منواطص مسوکونی باعوث افوت      

ی هوا  سونجه . از میوان  گوردد  یمکیفیت بب رودخانه 

محاسبه شده تعداد لکه و حاشیه ک  نماینده بهتوری  

ی و ی اراضو هوا  برای تعیین ارتباطوات میوان کواربری   

؛ شناخته شد رود زایندهپارامترهای کیفی بب رودخانه 

مطالعات در سطح حوزه ببیی  بایود   منظور بهبنابراین 

در تموام   .را نی  موورد بررسوی قورار داد    ها سنجهاین 

بیشوتر از   هوا  کواربری موارد بررسی شده نقش الگووی  

ی کوه تنهوا در ارتبواط بوا     طوور  بوه بود  ها بنمساحت 

کاربری شهری اثور معنوادار مسواحت بور کیفیوت بب      

مشوواهده شوود. مسوواحت کوواربری شووهری بووا اغلووب   

حاشیه کو  و تعوداد لکوه(     های سنجهج  به)پارامترها 

ارتباط معناداری نداشت که این امر بدان معنوا اسوت   

 هوای  سونجه ، اسوتفاده از  هوا  کواربری که برای بررسی 

شوناخت الگوهوا ضوروری     منظوور  بهسیمای سرزمین 

است. کاربری باغ اثر کمتری نسبت بوه کشواورزی بور    

تشوویص   رسود  یمو کیفیت بب داشته است؛ لذا به نظر 

در حریم ساحلی  باخخ کشاورزان به سمت باغداری 

 یرگووووذارتأثدر بهبووووود کیفیووووت بب  رود زاینووووده

کاهش اثورات   یبرا یساحلحریم نقش همچنین باشد.

واضح بود و به نظر  در این تحقیصلف میت یها یکاربر

که نیاز به تعیین اندازه این حریم با توجه بوه   رسد یم

 یهوا  کیو ان متریاز م .شرایط هر رودخانه ال امی است

ک تووراکم یوون در سووطح کووال ، متریسوورزم سوویمای

ت بب رودخانوه  یو فیرا بوا ک  یه ارتبواط معنوادار  یحاش

 یاراضو  هیش تراکم حاشیکه با اف ا یطور بهنشان داد 

ش نشوان داد. در  ی  اف این یکیت الکتری ان هدایر میبا

ج حاصوو  نشووان ی  نتووایوون نیسوورزم یمایسووطح سوو

هووا  در حوووزه ببییوو  هرچوه کووه کوواربری  کووهدهد یمو 

باشند از نظور دیودگاه مودیریت کیفیوت بب      تر متنو 

 حالت بهتری است.

بایود بوه    تنهوا  نهداد که نتایج این تحقیص نشان

بلکوه بایود   پرداخت مداوم  صورت بهپایش کیفیت بب 

به بررسی اثر پارامترهای میتلف بر این تغییورات نیو    

تورین عناصور    توجه کافی مبذول شوود. یکوی از مهوم   

در منطقوه مرکو ی ایوران،     خصوو   بوه زیست  محیط

باشوود کووه توجووه   هووای سووطحی و شوویرین مووی  بب

هوا ضوروری بوه     ریو ی  بهمدیریت این محیط در برنامه

ص یو ن تحقیو ج حاصو  از ا ین نتوا ینهمچ رسد. نظر می

ن یووین و تعیش سوورزمیدهوود کووه در بمووا ینشووان موو

بور   یکواربر  الگوی مکانید اثر یمناسب با یها یکاربر

همچنین با توجوه بوه اثور     گردد. یست بررسیز طیمح

 هوای سویمای سورزمین،   مقیا  بور برخوی از سونجه   

مطالعات بعدی در مقیوا  متفواوت    ؛شودپیشنهاد می

 موورد بررسوی قورار گیورد.    چند مقیاسه  مطالعاتو یا 

های  تواند برای احیای کیفیت بب نتایج این تحقیص می
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سطحی با توجه به مدیریت گستر  شهرها و تجمیع 

مناطص صنعتی برای برنامه ری ان و مدیران مفید واقع 

 شود.

 



های میتلف با پارامترهای کیفیت بب همبستگی بین درصد مساحت کاربری سطح معناداری و ضریب -1جدول   

BOD5 COD Na Do K Ca Cl SO4 HCO3 Ec TDS P NO3   

               

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

 - 33/2 **
 13/2 **

 - 31/2 **
 - 32/2 **

 - 33/2 **
 - 39/2 **

 -91/2 **
 -31/2 **

   -11/2 *
 تراکم حاشیه 

36/2 کشاورزی **
 60/2 **

 62/2 **
  39/2 **

 36/2 **
 33/2 **

 31/2 **
 13/2 **

 33/2 **
 تعداد لکه    

31/2 **
 31/2 **

 31/2 **
  36/2 **

 36/2 **
 33/2 **

 36/2 **
 19/2 *

 31/2 **
 حاشیه ک     

               

33/2 **
 30/2 **

 31/2 **
 - 19/2 *

 33/2 **
 39/2 **

 30/2 **
 39/2 **

 33/2 **
 31/2 **

 تعداد لکه    
 مناطص صنعتی

33/2 **
 33/2 **

 62/2 **
 - 13/2 *

 62/2 **
 39/2 **

 36/2 **
 33/2 **

 36/2 **
 39/2 **

 حاشیه ک     

               

       11/2 *
  11/2 *

 تعداد لکه    
 باغ

10/2 *
       11/2 *

  11/2 *
 حاشیه ک     

               

   - 99/2 **
       11/2 *

 39/2 **
 92/2 **

 تراکم حاشیه 

 روستا(مناطص مسکونی )شهر و 

31/2 **
 32/2 **

 99/2 **
 - 99/2 **

 .77
**

 93/2 **
 92/2 **

 11/2 *
 32/2 **

 12/2 *
  13/2 **

 39/2 **
 تعداد لکه 

31/2 **
 30/2 **

 31/2 **
 - 99/2 **

 33/2 **
 33/2 **

 30/2 **
 91/2 **

 39/2 **
 90/2 **

  13/2 *
 30/2 **

 حاشیه ک  

   - 92/2 **
     13/2 **

  39/2 **
 36/2 **

 12/2 *
 لکه ترین شاخ  ب رگ 

        11/2 *
  96/2 **

 30/2 **
 99/2 **

 درصد مساحت 
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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. 

Keywords:Water Quality, Land Use, Landscape Metrics, Urban Area, Industrial Area, Zayandehroud River 
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