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 دهيچك
 سازمان يدر فهرست تاالبهااز منابع آب موجود  و  غرب كشوريستيك و منابع توريلوژر اكويذخا از يكيوار ياچه زريدر
 در . شوديز مورد استفاده واقع ميحوضه نن دست يي پاي اراضيآب كشاورزن يتاممنبع به عنوان ست است كه يط زي محيجهان

ق حاضر شامل دو مرحله ي تحق. جنگل، مرتع، زراعت و شهر وجود داردي اصليپ كاربري چهار تيحوضه مورد بررس
 يبرا.  اطالعات ثبت شده بوديل آماري تحلبعد و ي اراضيها ينده در رواناب انواع كاربري آاليها مولفه يي صحرايريگ اندازه
زان يم. دين گردييتعن يمزنوع استفاده از  سطح هر ،ه نقشهي پس از تهينده از سطح هر كاربريد مواد آاليزان تولي ميريگ اندازه

 تجزيه .ن شديي تعي و به كمك روش استداللب رواناب متوسط ساالنه حوضهي ضر با در نظر داشتنيرواناب سطح كاربر
 ،(Total Nitrogen) زان ازت كلي ميري اندازه گبه منظور ،ها يكاربر سطح  بر رواناب حاصل از بارشيها  نمونهيشگاهيآزما

مار انجام ي ت4 تكرار و در 6 تا 3ر  د(Total Suspended Solids) و كل ذرات معلق (BOD5)،(Total Phosphorous)فسفر كل 
 .شد

ها  نيانگيسه ميانس و مقايه واريزوار با استفاده از تجياچه زرينده و انتقال آن به دريد مواد آاليها از نظر تول يسه كاربريمقا
 .ه برآورد شداچيدر وارده به يت بار ساالنه آلودگي شدند و در نهايبند  درجهيزان آلودگيها بر حسب م يصورت گرفت و كاربر

 .دوش يد مي تولجنگل و  چمنزار،يشهر  زراعت،يكاربر در بي ترتشتر بهي بيآلودگه دهد ك يج بدست آمده نشان ميل نتايتحل
 

  ذرات معلق، بار آلودگي، ازت كل،فسفركل ،زمين كاربريدرياچه زريوار، آلودگي روان آبها،  :يدي كليواژه ها
 

 مقدمه 
ن يري آب شيها اچهياز در يكي (Zarivar)وار يزر

جمله  از يط اختصاصيران است كه به لحاظ داشتن شرايا
 جزء ،ژهيو فلور و فونن كننده آب و داشتن ينوع منابع تام

وار و ياچه زريوجود در.  روديشمار م ر بهي كم نظيتاالبها
وان يتا شهر مراست باعث شده  از آن چشم انداز حاصل

 يراي ساالنه پذ،اچهي درن شهر مجاوريكتريعنوان نزد هب
درياچه زريوار باعث ايجاد  .ن باشدي از مسافريريتعداد كث

 ،ميكروكليما و شرايط اكولوژيك خاص در منطقه شده
در  حساب آمده وگردشگر بمنبع مهمي براي جذب 

 اقتصاد منطقه مؤثر و داراي ارزش باالي زيست محيطي
سريع در روند حاكم بر درياچه و بروز تغييرات  .ديآ در

از  وجود آورده است كه آگاهي به حوضه نگراني هايي را
دي براي حل مشكالت تواند كلي عوامل اين تغييرات مي

هاي  با توجه به اينكه شاخص .حساب آيد اين درياچه به
 .لي آن مي باشدآكيفيت آب درياچه بيانگر باال بودن مواد 

 به هاي درياچه ضروري لودگيآ شناسايي منابع بنابراين
به همين منظور در اين تحقيق ميزان توليد و  .ديرس نظر مي

هاي حوضه به عنوان  ه از سطح كاربريدانتقال مواد آالين
 .دشاي بررسي  هاي نقطه منابع آلودگي

 حفظ ي تالش بشر برا،تيبر طبق مستندات سانسكر
 .گردد يح بر ميالد مسيت آب به هزاران سال قبل از ميفيك

Steven) 1997 (از يل و مشكالت ناشي مساير بررسد 
زان ورود ين ميي به تع،كاياچه ها در امريمسن شدن در
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ان يجر  ويق فاضالب شهريكه از طرتروژن يفسفر و ن
اساس بر.  پرداخته است،شوند ي مي وارد منابع آبيسطح

تروژن كه از منابع يزان غلظت فسفر و نيق مين تحقيا
 به ي و كشاورزيشهر يها يكاربراز  ير نقطه اي غيآلودگ

 ي برابر كاربر3 تا 5/1 بي به ترتشوند ي منتقل ميمنابع آب
 . است)مرتع (يعيجنگل و طب

Ghafouri) 1992 (ج يا در حوضه خليدر استرالHome 

bushرا ي سطحيت آبهايفي بر كي اثرات توسعه شهر 
د و يتول از نظر  را حوضه رفتاربعد قرار داد و يمورد بررس
 يه سازي شبAQUALM  مدليري با بكارگيانتقال آلودگ

زان انتقال ي ميبعد يها يع بارندگيكه در وقا يطور هنمود ب
 قين تحقيج حاصل از اينتا. ودب ينيش بيپقابل  يآلودگ

 برابر 25 تا يو صنعت ي شهريها يكاربر كه در نشان داد
عنوان مثال در  هب. ابندي يها انتقال م يآلودگ يعي طبيكاربر

 ي از سطح هر هكتار كاربرBOD5د يزان توليهر سال م
 . لوگرم استي ك33 ي و شهر34 ي، صنعت4/1 يعيطب

هاي  هدف تحقيق حاضر شناسايي اثرات كاربري
ه درياچه زريوار و تعيين نقش هر يك در ضاطراف حو

 .توليد و انتقال مواد آالينده به داخل اين درياچه بوده است
 

 مواد و روشها
درياچه زريوار با : رد مطالعهات منطقه مويخصوص
 هكتار سطح 2090 حدود يه اي حاشيزارها ياحتساب ن

 هكتار سطح و جمعيتي 15827 بادر حوضه زريوار دارد و 
ن واقع يت شهرنشي جمع درصد4/85 با نفر 70445بالغ بر 

ت ين حوضه در موقعيا. )1370، 3بي نام (شده است 
  23 طول شرقي و 46ً ْ 15 َ 30 تا 46ً ْ 04َ  51ًََ ييايجغراف

از دو . قرار دارد عرض شمالي 35 ْ 36 َ 23 ً  تا35 ْ 28َ
 هكتار و 5000زير حوضه شهري مريوان به وسعت 

 هكتار تشكيل 10827حوضه درياچه زريوار به مساحت 
دليل به . )١٣٧٩، قادري و ۱۳۷۶، ۷بي نام ( شده است

رياچه ارتباط تنگاتنگ موجود بين اين دو زير حوضه و د
در اين . ندفتزريوار هر دو با هم مورد بررسي قرار گر

، 4بي نام ( وجود داردن يزم تيپ كاربري 5 ،حوضه مركب
 ميزان متوسط .)1 جدول( )1370، 3بي نام  و 1376

هاي همباران  ارندگي حوضه با احتساب روش منحنيب
متر در سال است كه بخشي از نزوالت   ميلي2/834

 و 1376، 5بي نام ( كند برف ريزش ميصورت  هزمستاني ب
 و  تبخيرردليل كاهش حجم آب در اث هب .)1377محمدي، 

صورت سد  ه اين درياچه ب،برداشت براي كشاورزي
تاخيري عمل مي كند و حجم زيادي از رواناب حوضه در 

تامين كمبود ارتفاع آب درياچه  صرف ،آغاز سال آبي
 بين رقوم جمح .)1370 ،شركت پوياب تواناب( شود مي

 ميليون 19حداقل و حداكثر ارتفاع سطح آب درياچه به 
بي  و 1370 ،شركت پوياب تواناب( رسد متر مكعب مي

 در كف درياچه چشمه هاي خود جوش .)1376 ،8نام 
 ميليون 91/12وجود دارد كه متوسط تخليه ساالنه آنها 

 و 1370 ،شركت پوياب تواناب( متر مكعب است
  .)1377محمدي، 

وار ياچه زري وارد دريا چ رودخانهينكه هيبا توجه به ا
ن ياچه را تأمي تنها دو منبع مهم، آب دربنابراين ،شود ينم
اچه و رواناب ي خودجوش كف دريها چشمه.  كننديم

منابع . شود ياچه ميها وارد در ق آبراههيحوضه كه از طر
  و منابع2ا متمركزي11يا  آب به دو دسته منابع نقطهيآلودگ

ا ي 3ير نقطه ايها منابع غر متمركز كه به آنيا غيناشناخته 
با توجه به . م هستندي شود قابل تقسي هم گفته م4دهيپخش

 در حوضه ينده ايچ نوع كارخانه و منابع آالينكه هيا
د ياچه را باي آب دريها ي آلودگشهين ريوجود ندارد بنابرا
 نقش رواناب .ده جستجو كردي پخشيدر منابع آلودگ

ت آب يفيالن و كيسه با بده چشمه ها در بي در مقايسطح
با توجه به .  برخوردار استيشتريت بياچه از اهميدر

 رواناب هعمدبه نحو  ي مورد بررسيها يمنشاء آلودگ
 ين بررسي بنابرا. استياچه منبع آلودگيوارده به در

                                                            
1- Point sources  2- undistributed  sources 
3- non pointed sources 4- Distributed sources  
5- Biologicalgxygen Demond 6- Total phosphorous 
7- Total suspended solids  8- Total Nitrogen 



  پژوهشي مجلة
21 1385، )1 (4جلد  حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايرانتحقيقات 

 از حجم ي تواند اطالعات مهميت رواناب ميفيك
نكه ينظر به ا. ار قرار دهدياخت وارده در يها يآلودگ
 در حوضه وجود دارد و حجم رواناب ي متفاوتيوزهايلند
ها با هم  ي در رواناب كاربريزان غلظت آلودگيو م

ن حجم ييدنبال تع هق بين تحقي ابنابراين ،متفاوت است
 در واحد سطح هر نوع استفاده يرواناب و غلظت آلودگ

 كل ،(TP) 6فر كل فس،BOD55 يها ي آلودگ.ن استياز زم
ر از ي مراحل زيط (TN) 8 كلازت و (TSS) 7ذرات معلق

 . شدنديريگ ن اندازهي زميها ستفادهرواناب ا
 كاربري زمين با نقشه: تهيه نقشه كاربري زمين

هاي مربوط  هاي قبلي، مرور منابع و داده استفاده از نقشه
و عكسهاي هوايي و مقايسه با به تصاوير ماهواره اي 

، 3بي نام  ؛1374، 1بي نام ( هاي موجود تهيه شد نقشه
شرح  ههاي مختلف ب كاربري. )1376، 5بي نام   و1370

كاربريهاي .  در حوضه زريوار شناسايي شدند1جدول 
ام سطح جزيي را به خود حوضه فراوان هستند و هر كد

نسبتاً يكسان به منظور  يها  كاربري.دهند اختصاص مي
زمايشگاهي و امكان محاسبه و سهولت استخراج نتايج آ

لي برآورد بار آلودگي حوضه در قالب چهار تيپ اص
بندي شده و سطح كل هر تيپ استفاده از زمين  دسته

 .مشخص شد
 تجزيهبرداري از رواناب هر كاربري و  نمونه

هاي هيدرولوژيك مناسب براي ابتدا واحد :ها نمونه
 از يداربر  نمونهيها محل .برداري انتخاب شدند نمونه

شدند كه در باالدست هر محل  انتخاب يرواناب طور
 وجود داشته يپ استفاده از اراضيك تي تنها يبردار نمونه

 يانگر آلودگي شده بيآور ت رواناب جمعيفيباشد تا ك
ن از هر يهمچن.  باشديك نوع كاربري حاصل از آن يها
 انتخاب شد به يبردار  نمونهي سه محل برايپ كاربريت

ك ي، يپ كاربريك نقطه در منطقه باالدست تيكه  يطور
ن دست باشد تا يي در پايگريان بند و نقطه دينقطه در م

پ يك تي سطح يانگر همه اجزاي رواناب بيها نمونه
ها در برآوردها  ي آلودگيرات مكانيي تغبوده و يكاربر

 ي بود كه حتي طوريزمان نمونه بردار. دندخالت داده شو
ك ساعت يم تا يل رواناب، ني زمان تشكنياالمكان در اول
ك ساعت پس از يم تا يل رواناب و نيپس از تشك

 ان رواناب استيان جري كه مقارن با زمان پايبارندگ
 در هر واقعه سه بار نمونه يعني .برداشت نمونه انجام شود

 رواناب يرات غلظت آلودگيي صورت گرفت تا تغيبردار
 لحاظ يار آلودگ مختلف در محاسبات بيدر زمان ها

پ مشخص شده در يسپس از رواناب مربوط به هر ت. شود
 ياز نظر زمان.  شدي نمونه برداري بارندگي واقعه 6 تا 3

م شد كه در ي تنظي از رواناب طوريبردار برنامه نمونه
ها در  نمونه . نمونه برداشت شوديفصول مختلف بارندگ

خص  مشمولفهشرايط آزمايشگاهي از نظر غلظت چهار 
 .دي گردگيري هاي خام ميانگين  شدند و از دادهتجزيهشده 

در  :ي از واحد سطح هر كاربريد آلودگيمحاسبه تول
م شد و با استفاده ي حوضه تنظيدرولوژي هتراز اول مرحله

ن يب رواناب هر نوع استفاده از زمي ضرياز روش استدالل
 ييها  بارشي براقي دق رواناببيضرسپس . دين گردييتع
 هر نوع ي براها انجام شده است از آني نمونه برداركه

 بر يد آلودگيتول ، محاسبه شد و در ادامهياستفاده اراض
پ استفاده ي ت واحد سطح هرين تكرارها برايانگياساس م

 روش يبه منظور انجام مراحل بعد. ن برآوردشديزم
 يكيدرولوژير مدل هي با ز بيالن هيدرولوژي حوضهقيتحق
ج محاسبه مدل با ي شد و نتايه سازيشب AQUALM مدل
 ي متوسط همانند سازيك سال آبيات حوضه در يواقع
 كه توسط مدل يا ن حجم رواناب ماهانهيپس اس. ديگرد
 استخراج ي هر كاربريك براي شده بود به تفكيه سازيشب
 از واحد سطح يد آلودگيزان توليب مين ترتيد و به ايگرد

 . )5جدول (  برآورد شديهر كاربر
 غلظت ي از داده ها تكرار12 يج برايل نتايتحل

سه يمقان با استفاده از ي زميها ي سطح كاربريلودگآ
انس صورت يه واري و تجز)با روش دانكن(ها  نيانگيم

 تكرار موجود 12 الزم به ذكر است هر كدام از .گرفت
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22 در حوضه درياچه زريوار) زراعت و شهر(هاي مصنوعي  محيط

 در يبردار  بار نمونه6 از يرين گيانگيخود حاصل م
 . نقاط مختلف بود

پس از آنكه حجم :  ساالنه حوضهيآلودگ رآورد بارب
ن يانگين شد، براساس  ميي تعيرواناب سطح هر كاربر

 حجم رواناب ماهانه و ساالنه، زي ن وها ندهيغلظت آال
ج ينتا. ن شديي كل حوضه تع ماهانه و ساالنهيبارآلودگ

 در ي از مقدار آلودگدر قبل كه ييمحاسبه شده با برآوردها
 صورت گرفته بود ياچه در مطالعات قبليستون آب در

 . سه شدنديمقا
 
 ج ينتا

ن ي در رواناب هر نوع استفاده از زمها يندهاز غلظت آال
 .  درآمد2ج به صورت جدول ي شد و نتايرين گيانگيم

انجام شد و با توجه  01/0 در سطحا تحليل آماري ابتد
ر دار نبودن اختالف از نظر شدت توليد آلودگي د به معني

درصد  95ها آزمون در حدود اطمينان  مولفهمورد برخي از 
 كل ،TP فسفر كل يدر مورد تمام پارامترها .نيز انجام شد
 در حد TN ميزان ازت كلو  TSS، BODذرات معلق

05/0 =αن يگر بيبه عبارت د.  دار استي اختالف معن
 ها تفاوت يد آلودگين در تولي مختلف از زميها استفاده

 در مورد ي آماريبررسن يج اينتا.  مشاهده شديدار يمعن
 3  به شرح جدولي از سطح هر كاربريانتقال آلودگ

 . باشد يم
 هاي طبيعي با شهري  اختالف بين كاربري3از جدول 

هاي آلودگي مالحظه  و زراعت در انتقال و توليد شاخص
 نقش ،شود  مي مستفاد4كه از جدول  طوري همان. شود مي

 و ،لوده سازي رواناب متغير استها در آ كاربري
ر  متغي نيزسازي رواناب بندي آنها از نظر ترتيب آلوده درجه
 . باشد  مي5شرح جدول  هبندي ب كه اين درجهاست 

با توجه به محاسبات  : حوضههاي بار ساالنه آالينده
 . مي باشد6صورت جدول  هانجام شده نتايج اين بخش ب

 ي حوضه زريواروسعت كاربري ها  نوع و-1جدول 
 .)1376، 2بي نام ( 

سطح  نوع كاربري تيپ كاربري
 )هكتار(

درصد از 
 سطح كل

كشاورزي و 
 زراعت

 )آبي و ديم(گندم 
 راه روستايي و متفرقه

 )آبي و ديم(جو
 يونجه شبدر
 زميني صيفي جات و سيب

 برنج
 جبوبات
 باغات
 آيش

٢٤٢٣ 
١٤٥ 
٤٦٢ 
٤٨٠ 

٥/١٨٥ 
٥٧ 
٢١٩ 
١٦٤ 
١٣٨٩ 

 
 
٩/٣٤ 

 ٥/٤٥ ٧٢٠٩ جنگل جنگل

 ٥/٢ ٣٩٢ مرتع چراگاه و چمنزار مرتع

 ٢/١٣ ٢٠٩٠ درياچه و حاشيه آن درياچه

 ٩/٣ ٦١١ شهري مسكوني شهري

 ١٠٠ ١٥٨٢٧ جمع

 
 ميانگين غلظت آالينده هاي اندازه گيري شده از -2جدول 

 .)mg/Lit( هاي مختلف حوضه رواناب كاربري
  آلودگي كاربري جنگل زراعت چمنزار شهر

٢٥ ٣/١ /.٣ ٤/١./ TP 

١٢٨١ ٥/٣٥٠٣ ٥٦٠ ٢١٥١  TSS 

٨/٢٢ ٧/٣٣ ٢/١٧ ٤٠ BOD 

٣١ ٩٧ ٦٠ ٧٠ TN 
 

 نتايج حاصل از تحليل آماري انتقال آلودگي از سطح -3جدول 
 كاربري هاي حوضه 

 آلودگي کاربري شهر زراعت

 
 
** 

 
n.s 

** 

 شهر
 زراعت
 طبيعي

 
BOD 

 
 
** 
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 طبيعي

 
TN 

 
 
** 

 
n.s 

** 

 شهر
 زراعت
 طبيعي

 
TP 

** ۰۱/۰ = α  n.s ‐ =اختالف معني دار نيست 
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 ميزان بار آلودگي ايجاد شده در واحد سطح هر -4جدول 
 .)kg/ha(كاربري حوضه زريوار 

كاربري  جنگل زراعت چمنزار شهر

 آلودگي

٨٣ ٨٣/٧ ١/١ ٩./ TP 

٣٥٩٩ ٩٤٣٦ ٢٠٧٣ ١٣٧٠ TSS 

٧/٧٥ ٢٠٣ ٦٤ ٢٥٤ BOD 

٤/١٠٣ ٥٨٤ ٢٢٢ ٤٤٥ TN 

هاي آلوده سازي حوضه   درجه بندي كاربري-5جدول شماره 
 .زريوار

 كاربري آلودگي جنگل زراعت چمنزار شهر

٤ ٢ ٣ ١ TP 

٣ ١ ٤ ٢ TSS 

٤ ١ ٣ ٢ BOD 

٤ ١ ٣ ٢ TN 

 
 )در سالتن ( بار آلودگي قابل انتقال به درياچه زريوار-6جدول 

 .از كل حوضه
 آلودگي جنگل زراعت چمنزار شهر جمع

٢/٣ ٤/١٩ ٢٦٥/٠ ٥٥/٠ ٤١٥/٢٣ TP 

١٤٠٠٠ ٢٣٥٠٠ ٥١٢ ٩٠ ٣٨١٠٢ TSS 

٣٠٠ ٦١٤ ٢٥ ٥/١٥ ٥/٩٥٤ BOD 

٤٠٩ ١٧٦٦ ٥٧ ١٩/٢٧ ١٩/٢٢٥٩ TN 

 

 
  در حوضه زريوارTP توزيع ماهانه انتقال آلودگي -1 شكل
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  در حوضه زريوارTN توزيع ماهانه انتقال آلودگي -2 شكل

 .)تن(

 
 ).تن (در حوضه زريوار BOD توزيع ماهانه انتقال -3 شكل

 

 
  در حوضه زريوار TSS توزيع ماهانه انتقال -4 شكل

 ).هزار تن(
 

 :توزيع زماني بار آلودگي در درياچه زريوار مريوان
 تابع ميزان ،با توجه به اينكه انتقال آلودگي در حوضه

اين  بنابر،ها مي باشد جريان رواناب از سطح كاربري
ها در فصل  رين انتقال آلودگي از سطح كاربريبيشت

يين حجم آلودگي عبه منظور ت. بارندگي رخ مي دهد
قال آلودگي بر اساس ميزان جريان انتانه، نمودار ماه

 . )4  تا1 شكلهاي( رواناب در هر ماه ترسيم شد
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 بحث
رواناب  در ها ندهي خام غلظت آاليها  دادهيبررس

 در يدهد كه غلظت آلودگ ي مختلف نشان ميها يكاربر
 يع بارندگيگر وقايشتر از دي بين رواناب هر سال آبياول

ن غلظت يهمچن. دشو يل ميها رواناب تشكاست كه از آن
بهشت ماه و يل شده در اردي تشكيها ها در رواناب يآلودگ

را يز.  سال استيگر زمانهايبهمن ماه هر سال كمتر از د
د ي عالوه بر كاهش تولياهيبهشت ماه پوشش گيدر ارد

 در مقابل كنده شدن يه مقاوم سطحيك اليرواناب باعث 
كه به  ،شود يذرات خاك و انحالل ذرات مواد در آب م

در بهمن ماه . ابدي يها كاهش م يب غلظت آلودگين ترتيا
 ين بودن دما انرژيي سطح خاك وپايخ زدگيل يدل هز بين
از ي مورد نهاي بي و انحالل تركي جدا سازي برايشتريب

 و ي آماريها يژگيبا توجه به همسان بودن و .است
  جنگل و چمنزار،يها ي كاربريطيست محي زيها شاخص
ن دو نوع استفاده در قالب يج اي نتاي آمارليدر تحل
 . )3جدول (  با هم ادغام شدنديعي طبيكاربر

زان ي مي داراي شهري، كاربر3 و 2براساس جدول 
BODن يز كمتريچمنزار ن .هاست يبرركاديگر شتر ازي ب

 يح است كه در موارديالزم به توض. داردرا  BODزان يم
ك يجم رواناب نده ها در واحد حيممكن است غلظت آال

زان ي اما از نظر م، باشديگري ديش از كاربري بينوع كاربر
 آلوده ساز يك كاربريعنوان  ه بين كاربري ايلودگآد يتول

د يزان تولين امر به ميل ايدل . نشده باشديدرجه اول معرف
 يندگيدت آالشرا يز. گردد يرواناب در واحد سطح بر م

 يبررس .واناب استد ري و حجم توليتابع دو عامل آلودگ
ن دو ي درصد ب99نان يدهد كه در حد اطم ي نشان ميآمار
 يعي طبي زراعت و شهر با كاربر محيط مصنوعييكاربر

 ازت كل و فسفر كل يها يد و انتقال آلودگياز نظر تول
ن ي زراعت و شهر ايوجود دارد و از كاربر ياختالف معن

اعت  زريدر سطح كاربر. شوند يشتر منتقل ميمواد ب
 يالگو ،ي كشاورزي بودن اراضيمي د،ل نوع كشتيدل هب

 ذرات يعي طبي سه برابر كاربر،يت زراعيريشخم و مد

 به مقدار ي شهرياز سطح كاربر. شود يجا م همعلق جاب
 .شود يها ذرات معلق منتقل م يگر كاربري از ديكمتر

جاد يت در ايها از نظر اولو ي كاربريبند درجهدر 
  استها توجه شدهغلظت آلودگي آنن يگاني به ميآلودگ

 ين جدول كاربري ايها با توجه به سلول). 5جدول (
 يها مولفهدر مورد تمام ) ل و چمنزارگشامل جن (يعيطب
جاد ي ايط مصنوعي قرار دارد و مح3و 4 رتبه بيشترنده يآال

،  فسفردر مورد  به جزي و شهريط زراعي محيعنيشده 
 را به خود اختصاص 2و 1 يتبه هادر ديگر موارد ر

 نقش يعي طبيها طي آن است كه محين به معنياند و ا داده
 يها طيسه با محيآب در مقا  در حفاظت خاك ويترديمف

 يزان فسفر در رواناب كاربريباال بودن م.  دارنديمصنوع
 پخش شده يايعلت وجود بقا هتواند ب ي ميشهر
ن يا. شد بايط شهرينده در محير مواد شوها د كننده پاك
Ĥقيله در تحقمس Steven )1997(  شدهجام كا انيدر امركه 
 به اثبات  (Philips and Ghauri, 1997)توسط  واست
 .ده استيرس

 شود كه يم يريگ جهي جدول نتيبند  و جمعياز بررس
ف ي زراعت در ردي كاربر،يد آلودگياز نظر شدت تول
ل ف سوم و جنگيف دوم، چمنزار در ردياول، شهر در رد

طور  ه بها يزان آلودگين مي دارد و ايف آخر جايدر رد
ات يد حي و باعث تهدشده،اچه منتقل يم به دريمستق
اچه كه از ي وارده به دريسه بار رسوبيمقا .شوند ياچه ميدر

 شده يريگ ختلف حاصل شده است با بار اندازهمطالعات م
دهد كه تفاوت قابل  ي ها نشان ميبردار ن نمونهيدر ا
ر مطالعات در يق و ساين تحقيج اين نتاي بيا ظهمالح

 و 1376، 6بي نام ( برآورد بار رسوب وجود ندارد
ن دو ي در اTSSكه شاخص  يطور ه ب.)1378، خالديان

 يابيدر ارزن يهمچن. اختالف است% 4 تنها يدارا يبررس
برآورد  BODزان ي مشخص شد در مورد ميمحاسبه آلودگ

ط ي سازمان حفاظت محيقيا گزارش تحقيق حاضر يتحق
باً ي تقر1374 و 1371در سال  )1376 ،راهنمايي(ست يز
 . كسان استي
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 يد آلودگيزان توليزان رواناب و مين مي بيدر همبستگ
كند چون  ي در فصول مختلف با هم فرق مR2زان يم

ن يها در فصول مختلف متفاوت است برا ندهيغلظت آال
 زراعت در يبرن غلظت در كاريانگياساس در كل سال م
 اول ي، در بارندگ2950 ياني پايها يفصل بهار در بارندگ

 .تر بوديگرم در ل يلي م3721و در زمستان  4196ز ييفصل پا
ن انتقال يشتري شود بيها مالحظه م نمودار در نگاه اول به

 .رديگ ين صورت مي اسفند و فروردي در ماههايآلودگ
در سطح ن حجم رواناب يشترين ماهها بيچون در ا

 نده هاي غلظت آالاين زمان اما در.ان دارديها جر يكاربر
  همهنكه انتقاليبا توجه به ا.  است از ديگر فصولركمت

  روانابزاني م با افزايشبنابراين تابع رواناب است يآلودگ
 ين، روند كلي بنابرا.ابدي يش ميز افزاي نيزان آلودگيم

گر يه همدي شبمولفه 4 در هر ي آلودگي هايحركت منحن
  كند يت ميگر تبعي آنها از همدهاي است و نوسان

 در ي بار انتقال آلودگيع زمانياگر چه در نمودار توز
 ،شود ي مشابه مشاهده مهاي نوساننده ها يمورد همه آال

توان گفت كه روند  ي م با بررسي دقيق ترنمودارهااما
ست يكسان ني اول تا سوم ي با نمودار ها)TSS (4نمودار 

 ماه زودتر از 5/1زان انتقال ذرات معلق يو زمان اوج م
 توان به نقش ي را مين تقدم زمانيفسفر و ازت است و ا

و   از كندنيري در جلوگياهيجاد و توسعه پوشش گيا
بهشت ين و در ارديانحالل ذرات خاك در اواخر فرورد

 در يرروند در بخش اول منحنيين تغيا. ماه مرتبط دانست
 يرات منحنيي شباهت در روند تغ.مشهود استآذر ماه هم 

زان رواناب در يش ميل افزاي مختلف به دلينده هاي آاليها
 .است) نياز اسفند تا فرورد(  از ساليك دوره زماني

 ي شكننده اما دارايستميوار اكوسياچه زريحوضه در
ر است و يپذ ستيك و توري اكولوژيطيست محيت زيقابل

د است و يب شدي تخر حوضه در معرضيپوشش جنگل
 به  حاصليامدهاي مرتباً بدون توجه به پي جنگلياراض

شوند و سطح  ي داده مير كاربرييم تغيمزارع انگور د
 .شدت در حال كاهش است هها ب جنگل

 يي صحرايريگ ج حاصل از اندازهيبر اساس نتا
 ياچه كاربري آلوده كننده آب، در حوضه درهاي مولفه

سه با ي را در مقايشتريار بيس بيزراعت مقدار آلودگ
د ين توليكند كه منبع ا يد مي جنگل و مرتع توليها يكاربر
 و حمل ذرات ين كاربريشتر ايش بي فرسايكي يآلودگ
 يگري رسوب است و ديده به دانه هاينده چسبيآال

در زراعت  است كه ي از كودها و موادير اصولياستفاده غ
ها  كننده پاك اديزل مصرف يدل ه بياز طرف.شود يصرف مم

 در سطح شهر يا ر نقطهينده غيصورت منابع آال هكه ب
 (TP) از فسفر كل ي ناشيشوند بار آلودگ يپراكنده م

ر يشتر از ساي بي مسكوني شهري در كاربرBODو
د ي در تولين نوع كاربريباشد و اختالف ب يها م يكاربر
 .دار است ي ها معنيآلودگ

 در طول سال مربوط به ين شدت انتقال آلودگيباالتر
اچه ينكه دريل ايدل هن است و بي اسفند و فرورديماهها
ن يها در ا يكند آلودگ ي عمل ميريعنوان سد تاخ هوار بيزر
اچه و يش كدورت درياچه رسوب نموده و باعث افزايدر

 ي غنيا اچهيت دريشوند و در نها يكاهش عمق نفوذ نور م
حاصل ) وتروفي يه ااچيدر( يه پالنكتونيدات اولياز تول

اچه رفته رفته كم ين امر عمق دريشده است كه در اثر ا
 ي آبين غنايعامل اصل ا .شود ي ماهوتآن كعمر وشده

 ي جنگليل اراضي تبد، در حوضهيت زراعيريفقدان مد
ن موستانها در سال و يشخم غلط ا،م يدكاري بدار به مويش

 . باشدياد مي زها جه انتقال رسوبيدر نت
ت يـ  قابل ي دارا واريـ اچـه زر  يحوضـه در  ه  اگر چـ  

 امـا  ،ر اسـت  يسـت پـذ   يك و تور  يـ  اكولوژ ،يطيست مح يز
 در معـرض     آن يپوشش جنگلـ    دارد، اكوسيستمي شكننده 

 مرتبـاً بـدون توجـه بـه         ي جنگلـ  يد و اراضـ   يب شد يتخر
 داده  ير كـاربر  ييـ م تغ يـ  به مزارع انگور د     حاصل يامدهايپ
 . شونديم

نظور كمك به حفاظت  و به مج حاصليبا توجه به نتا
 :ردير صورت گياچه الزم است اقدامات زيدر



 در مقايسه با ) جنگل و مرتع(بررسي نقش مفيد محيط هاي طبيعي 
26 در حوضه درياچه زريوار) زراعت و شهر(هاي مصنوعي  محيط

ر ي در زيد و انتقال آلودگي رفتار توليمدل ساز
د ي ماهانه تولينيش بيجاد توان پي باال دست و ايحوضه ها

  . و روانابي مختلف بارندگي در شدتهايو انتقال آلودگ
ها به موسـتان     ب جنگل ي از تخر  يري تالشها در جلوگ   -1

  اثـر  ي و اشتغال در منطقه ب     يل معضالت اقتصاد  يدل هب
 از حوضـه    يد در مناطق مناسب   يباا  بنابراين   است   بوده

 را به سمت كاشت درختان      يبين اقدام تخر  يا ا ابتكار ب
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Abstract 
Although the point source pollutants have been somehow controlled in the word, major  improvements in 
alleviating pollutants effluents and their flows to water resources are still lacking. Zarivar Lake is one of 
the exceptional tourist attraction points in the west of Iran which has been placed on the wetlands list of 
World Environment Organization. Farmers use the water of the lake as an irrigation source.  
This research contains 2 distinct steps: Field runoff sampling and analyzing for: BOD5, total 
Phosphorous, total Nitrogen and total suspended solids and statistical analysis of the recorded data. Based 
on this study the basin has four major land use types: forest, pasture, farming and urban. The run off 
coefficient was calculated for each land use type by rational method and then confirmed by curve number 
method. The project had four treatments and three replications. The concentration and the value of 
pollutants for any land use type were compared by analysis of variance and comparing the means. Then 
the land uses were sorted descendingly based on the pollutants load they produce, and ultimately the 
annual pollutant load flowing into the lake was estimated. The results indicated significant difference 
between land uses, with the farming operations as the most pollutant type. 
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