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 چکيده
 فسفر و نيتروژن شوند،مي آب آلودگي ايجاد باعث که ييهاآالينده مهمترين

هستند.  ای موسومغيرنقطه آلودگي به که هستند کشاورزی رواناب در موجود
کل فسفر، کل  برای نمايش توزيع مکاني L-THIAدر اين پژوهش از مدل 

افزار و از نرم نيتريت، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق-نيتروژن، نيترات
SPSS خيز های اراضي در حوضه آبارتباط آن با کاربری جهت بررسي
 پارامترهای رــب اراضي کاربری اثر بررسي رود، استفاده شد. جهتزاينده

که دارای بيشترين تنوع کاربری  زير حوضه 5  رودخانه تعداد آب کيفيت
-HECبه کمک برنامه جنبي  ArcViewافزار اراضي بودند انتخاب و با نرم

GeoHMS، مختلف اراضي ایهکاربری نسبت و آبخيز زيرحوضه مرز 

سپس در هر زيرحوضه يک ايستگاه  گرديد. تعيين زيرحوضه هر به مربوط
تا  94طي يک دوره يکساله از فروردين  هاتعيين شد و ميزان آالينده

مورد پايش قرار گرفت. نتايج آماری و ضريب همبستگي  95فروردين 
داری بين کاربری کشاورزی با پيرسون حاکي از آن است که ارتباط معني

ی مورد بررسي به جز فسفر محلول، بين اراضي مسکوني و هاندههمه آالي
نيتريت و بين -ها به جز مواد جامد محلول و نيتراتباير و همه آالينده

های اراضي مرتعي و جنگلي و مواد جامد محلول وجود دارد. با بررسي پهنه
هايي که تجمع ميزان فسفر و نيتروژن در حوضه آبخيز و شناسايي محيط

توان اقدامات مديريتي جهت کاهش ميزان مين اين مواد باالست، ميزا
مصرف نيتروژن و فسفر و در نهايت کاهش ميزان آلودگي در حوضه آبخيز 

 به عمل آورد.
 

 .L-THIA، رواناب، مدل هاآالينده :کلمات کليدی
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Technical Note 

 
Effect of Land Use on Phosphorous, Nitrogen, 

Dissolved Solids, and Suspended Solids 

Concentrations and its Presentation in GIS 

(Case Study: Zayandehroud Basin) 

 

 

M. Mirzaei 2, E.Solgi 2* and A. Salmanmahiny3 

 
 

Abstract 
Among most important pollutants that cause water pollution, 
are nitrogen and phosphorus in agricultural runoff acting as 
non-point source pollution. In this study, L-THIA model is 
used to calculate the amount of total phosphorus, total 
nitrogen, nitrate-nitrite, total soluble solids and suspended 
solids. SPSS software is used to evaluate the relation of these 
parameters to land use in the Zayanderoud river basin. Five 
subbasins with the highest land use diversity were selected 
and the boundary of each sub-basin and different land use 
coverage were determined with ArcView HEC-Geo-HMS 
extension. Then in each sub-basin 1 station was selected and 
the concentrations of phosphorus, total nitrogen, total soluble 
solids and suspended solids were measured from March 2015 
to March 2016. Statistical analysis and Pearson correlation 
coefficient indicated that there is a significant relationship 
between all pollutants and land uses, except for dissolved 
phosphorus. Besides there was a significant relationship 
between residential area and bare lands with all pollutants, 
except for dissolved solids and nitrate-nitrite. Dissolved 
solids were meaningfully related to forest and grasslands. 
Considering accumulation zones of phosphorus and nitrogen 
in the watershed and identifying areas with high 
concentrations of these materials, management actions should 
be used to reduce the amount of nitrogen and phosphorus and 
ultimately decrease the amount of pollution in the watershed. 
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 مقدمه  -0

 ایآلودگي غيرنقطه ميزان با کشاورزی یهازمين موارد، بسياری در

 در مواد نشين شدنته و سطحي رواناب حمل با که دارد همبستگي

تواند آلودگي آب مي(. Luo et al., 2006) است همراه پايين دست
ای باشد که هر دوی اين ای و غيرنقطهناشي از دو منبع نقطه

ها در سطوح ملي و ای باعث نگرانيطور فزايندهبه ها آلودگي
(. Naghdi & Alipour, 2012) ای و حتي جهاني شده استمنطقه

از طريق مختلف و از نقاط مختلف و  هاآالينده ،در بسياری از موارد
شوند که تشخيص دقيق ميآب به صورت گسترده وارد منابع 

باشد. يچگونگي و محل ورود آالينده به منبع آب مشکل م
های سطحي شهرها از های ناشي از اراضي کشاورزی و يا آبآلودگي

 به عنوان ایآلودگي غيرنقطهای هستند. های غيرنقطهنوع آالينده

 مرکزی موقعيت تواننمي شود کهمي تعريف طبيعت در هاييآالينده

 (. به عبارت ديگرLoague & Corwin, 2005)کرد  رديابي را هاآن

 اراضي کشاورزی از غالباً و است گسترده آلودگي از وعن اين منبع
ريت ــديــکنترل و م (.O'Geen et al., 2010)شود مي ايجاد

ای ــهر از آاليندهــتای بسيار مشکلای غيرنقطهــهآالينده
ر ـد هــايــع آب، بــرای حفاظت از منابــباشد ولي بای ميهـنقط

ود ـــريت شــديــکنترل و م ور صحيحــه طــوارد بــن مـدو اي
(Por morad and Ghaderi, 2014). ه سبب ــي آب بــودگــآل

اورزی به عنوان يک ـاشي از کشــــای و نهـع غيرنقطــمناب
ده است ــو در حال رشد در جهان مطرح ش ي عمدهــرانـنگ
(Darradi et al., 2012; Nasr et al., 2007; 

Ongley et al., 2010; Tang et al., 2011; 

Zhang et al., 2008 .) محاسبه و کنترل اين آلودگي دارای
. آلودگي منابع (Guo et al., 2014)های فراوان است پيچيدگي
های سطحي است ای يک منبع مهم تهديدکننده کيفيت آبغيرنقطه

(Collins et al., 2007و به عنوان بزرگ )های ترين خطر برای آب
تواند اثرات مضری بر محيط زيست يدني، ميهای آشامسطحي و آب

(. با Bryan & Kandulu, 2010و سالمتي انسان داشته باشد )
برداری بيش از حد از کودهای غيرآلي توسعه گسترده کشاورزی، بهره

تجاری برای افزايش ميزان محصول و با ورود مواد مغذی به 
ی از ها، پديده يوتريفيکاسيون در بسيارها و مصبرودخانه

افتد های شيرين در جهان اتفاق ميهای ساحلي و آباکوسيستم
(Alexander et al., 2008; Rabalais et al., 2002;  

Schoch et al., 2009; Wu & Liu, 2012 .) تخمين آلودگي
شناسي، هواشناسي و ای به سبب فرايندهای پيچيده آبغيرنقطه

ر در اين فرايند، بيوشيميايي و همچنين متغيرهای فضايي درگي
 (.Ficklin et al., 2010; Nikolaidis et al., 1998مشکل است )

هدف از مطالعه حاضر نمايش توزيع مکاني فسفر، نيتروژن، مواد جامد 
و بررسي اثر  L-THIAمحلول و مواد جامد معلق با استفاده از مدل 

همکاران  و ها است. تانگکاربری اراضي بر ميزان اين آالينده
 در ،حوضه مقياس در را محيطي آنهازيست اثرات و کاربری ييراتتغ

 بررسي کردند. L-THIAمدل  استفاده از با ماسکگون رودخانه آبخيز

 در اثرات شهرسازی معرض در آبخيز که داد نشان مطالعات نتيجه

 دارد  قرار ایی غيرنقطههاآالينده از بعضي و رواناب با رابطه
(Tang et al., 2005 .)Pasandidehfar سازیو همکاران مدل 

 جغرافيايي برای اطالعات سيستم از استفاده باای غيرنقطه آلودگي
رود، را مورد گرگان آبخيز حوضه مديريت در یهابهترين شيوه ارائه

(. در اين پژوهش Pasandidehfar et al., 2014بررسي قرار دادند )
ای صورت نقطهسازی آلودگي غير، مدلL-THIAمدل  انجام با

به بررسي نقش کاربری اراضي در  1092گرفت. جباری در سال 
کيفيت آب رودخانه الوند در کرمانشاه پرداخت و به اين نتيجه رسيد 

در پايين  که در اثر کاربری کشاورزی و صنعتي، کيفيت آب مخصوصاً
  Chen و Tong(. Jabari, 2013دست رودخانه، کاهش يافته است )

 همبستگي اسپيرمن، همبستگي ضريب از استفاده با 2332 سال در

 و تجاری مسکوني، هایکاربری کل با فسفر و کل نيتروژن بين مثبت
 شاخه آبخيز هضدرحو جنگل کاربری با منفي همبستگي و کشاورزی

 نظر از همگي که اندداده نشان را امريکا در Miamiشرقي رودخانه 

 اثر بررسي در همکاران و Woli اند.بوده دارمعني %1 سطح آماری در

رودخانه  دو در ازت بار ميزان بر آبخيز هضحو اراضي کاربری
Shibetsu  وBekkanbeushi مثبت همبستگي ، ژاپن هوکايدوی در 

 منفي و همبستگي شهری و کشاورزی یهاکاربری با آب ازت قوی و

 اند.داده نشان را تاالب و جنگل کاربری با
 

 هامواد و روش -8

 منطقه مورد مطالعه -8-0

کيلومترمربع، حوضه  41533رود با مساحت حدود ز زايندهخيحوضه آب
است که خروجي به دريا ندارد و در مرکز فالت ايران ای کامال بسته

 آسماني نزوالت حوضه، اين در آب کننده واقع شده است. منبع تأمين

 بخش زاگرس در شرق ارتفاعات در برف ذوب از ناشي رواناب و

 سد باالدست فرعي یهاشاخه و هاچشمه همچنين و حوضه سراب

 در که باشندمي رودزاينده سد فرعي زيردست یهاشاخه و رودزاينده

 در حوضه اين .اندآورده به وجود را رودزاينده رودخانه مجموع

دقيقه  24درجه و  50دقيقه تا  2درجه و  53جغرافيايي  مختصات
دقيقه عرض  42درجه و  00دقيقه تا  12و درجه  01طول شرقي و 
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زير حوضه مورد بررسي در اين  5شمالي قرار گرفته است. مرز 
 ارائه شده است. 1پژوهش در شکل 

 
Fig. 1- Boundary of the studied sub basins 

 ی مورد بررسیهامرز زير حوضه -0شکل 
 

 روش کار -8-8

 L-THIAمدل  -8-8-0

زار ـ( يک ابTHIA-L)1ناختي بلندمدت مدل ارزيابي اثرات آب ش
  راتــای و سنجش اثسازی آلودگي غيرنقطهدلــرای مــمناسب ب

 باشد ی تغيير کاربری بر رواناب سطحي و آلودگي آب ميبالقوه
(Salman Mahini et al., 2012 مدل .)L-THIA  توسط دانشگاه

 يافت به عنوان يک ابزار آناليز آسان و مستقيم توسعه  2پوردو
(Ma, 2004اين مدل نسبت .) ایغيرنقطه آلودگي هایمدل ساير به 

کم  تعداد و آسان استفاده دسترسي، سهولت قبيل از زيادی از مزايای
 عبارتند از: مدل اين برای الزم هایورودی است. برخوردار هاورودی

 فايل هيدرولوژيکي خاک(، های)گروه خاکشناسي نقشه کاربری، نقشه

 . مدل cn-tableمتني  فايل و گذشته سي سال ارندگيب متني
L-THIA و حجم رواناب اساس بر را ایغيرنقطه آلودگي محاسبه 
 يک غلظت در ميانگين يا EMC عنوان تحت پارامتری همچنين

 اجزای سازنده کل به عنوان EMCدهد. مي انجام بارندگي واقعه

 برای که شوديمتعريف  رواناب حجم کل بر تقسيم شده تخليه حجم

 در  CNاستفاده از معادله  .شودمي محاسبه جداگانه کاربری هر
L-THIA ای شناختي پيچيدههای آبيک جايگزين ساده برای مدل

ی زيادی نياز دارند و اغلب برای بيشتر مناطق در هااست که به داده
ای که به آساني های پايهاز داده L-THIAدسترس نيست. مدل 

نمايد و يک تخمين کلي از اثرات ميهستند استفاده  قابل دسترس

کند. اين ی تغيير کاربری برآورد ميشناختي بلند مدت به واسطهآب
، رواناب روزانه CNهای بارندگي روزانه و مقدار مدل با استفاده از داده

زند، سپس مدل مقادير روزانه تخمين مي CNرا برای مقادير مختلف 
نمايد که به عنوان خروجي ب ساالنه را ارائه ميرا جمع زده و روانا

پيش  CNمقادير  L-THIAشود. در سامانه مدل در نظر گرفته مي
شناختي خاک آماده شده و ترکيب گروه آب هافرض برای کاربری

 برای هر کاربری و  CNای از مقادير است. هم چنين دامنه
 ايط شناختي وجود دارد که وابسته به شرترکيب گروه آب

باشد رطوبت پيشين خاک، تيپ پوشش و مديريت سرزمين مي
(Galdavi et al., 2012 عالوه بر مقاديری که از طريق مدل .)

ها برای ارائه نتايج برداری آزمايشگاهي از آاليندهحاصل شد، نمونه
 با سنجيرنگ روش هــب محلول تر نيز صورت گرفت. فسفاتدقيق

 با ، نيتراتJEAN WAY6400 مدل متراسپکتروفتو از استفاده

 Nitrate Combinationمدل  يوني گرانتخاب الکترود از استفاده

ISEمتد  استاندارد ، مواد جامد محلول و معلق نيز با استفاده از روش
 گيری شد.اندازه

 

 ی مورد استفاده در مدلهاداده -8-8-0-0

 ی هيدرولوژيک خاكهاگروه-8-8-0-0-0

مبنای احتمال بالقوه توليد رواناب به چهار  خاک بر L-THIAدر 
شود. اين بندی ميطبقه A, B, C, Dگروه هيدرولوژيکي شامل 

بندی توسط سازمان حفاظت خاک اياالت متحده بر مبنای طبقه
خصوصيات قابليت نفوذ آب و حرکت آب در داخل خاک تعيين شده 

اک از ی هيدرولوژيک خها(. برای تعيين گروهUSDA, 2007است )
 "نوع کاربری زمين"و  "استعداد و قابليت اراضي"خصوصيت 

گروه هيدرولوژيکي در  4بندی دقيق توان استفاده نمود. طبقهمي
 ارائه شده است. 2و نقشه حاصل از آن در شکل  1جدول 

 

  کاربری زمين-8-8-0-0-8

نقشه کاربری برای منطقه مورد مطالعه از اداره منابع طبيعي استان 
هشت طبقه کاربری زمين جهت  L-THIAان تهيه شد. مدل اصفه

اين طبقات عبارتند از: مناطق آبي،  گيرد.ميسازی در نظر اجرای مدل
تجاری، کشاورزی، مناطق مسکوني متراکم، مناطق مسکوني کم 

بنابراين برای  تراکم، مرتع و يا علفزار، جنگل و مناطق صنعتي.
منطقه مطالعاتي بايد دوباره بر  های کاربری اراضياجرای مدل، نقشه

بندی شوند. نقشه کاربری اراضي های مدل طبقهمبنای چارچوب
 نشان داده شده است. 0بندی شده جهت ورود به مدل در شکل طبقه
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Table 1- Classification of hydrological soil groups for L-THIA 
 L-THIAی هيدرولوژيکی خاك برای هاطبقه بندی گروه -0جدول 

Description Soil type Soil hydrological group 

Soils with high infiltration capacities, even when thoroughly 

wetted 

Sands and gravels, deep and 

well drained, loam. 

A 

Soils with moderate infiltration rates when thoroughly wetted. 

Moderately deep to deep moderately well to well drained, with 

moderately fine to moderately coarse textures. 

 

 

Silt-loam-loam 

B 

Soils with slow infiltration rates when thoroughly wetted. Usually 

have a layer that impedes vertical drainage, or have a moderately 

fine to fine texture. 

 

Sand-gravel-loam C 

Soils with very slow infiltration rates when thoroughly wetted. 

Chiefly clays with a high swelling potential; soils with a high 

permanent water table; soils with a clay layer at or near the 

surface; shallow soils over nearly impervious materials 

Clay loam, silt loam-clay, 

silt-clay or clay, sandy-clay 

D 

 

 
Fig. 2- Hydrological soil groups 

 نقشه گروه هيدرولوژيکی خاك -8شکل 

 
Fig. 3- Classified land use map 

 نقشه کاربری اراضی طبقه بندی شده -2شکل 

 

 ی اقليمیهاداده-8-8-0-0-2

 ای ـــهبرای ارزيابي هيدرولوژيکي بلندمدت به داده L-THIAدل ـم

ی هاساله به صورت روزانه نياز دارد. در اين مدل، داده 03بارندگي 
مورد استفاده قرار  "txt "بارندگي به صورت فايل متني با فرمت

 excelدر محيط نرم افزار  هاتدا دادهبگيرد. برای تهيه اين اليه، امي
قبول برای مدل تبديل گرديد. در نهايت با ورود به فرمت قابل 

ی هااجرا و نقشه L-THIAهای کاربری، خاک و بارندگي، مدل داده
 استخراج گرديد. GISحجم و عمق رواناب ساالنه در محيط 

 

 L-THIAاجرای مدل  -8-8-8

-Lبا استفاده از برنامه  ArcViewاين مدل در محيط نرم افزار 

THIA GIS/NPS  شود.مياجرا 
 

مورد بررسي قرار  هاپس از اجرای مدل، نتايج آزمون آماری داده
 گرفت.

 

 ی تحقيقهايافته -2

پس از به دست آوردن حجم و عمق رواناب ميزان  L-THIAمدل 
-ی مختلف فسفر محلول، کل فسفر، کل نيتروژن، نيتراتهاآلودگي

معلق را  ، مواد جامد محلول و مواد جامدنيتروژن کجلدالنيتريت، کل 
دهد. نقشه ميزان ميدر سرتاسر حوضه آبخيز مورد بررسي قرار 

ارائه شده است. توزيع مکاني کل فسفر،  کل  4رواناب در شکل 
نيتريت،  مواد جامد محلول و مواد جامد معلق بر -نيتروژن، نيترات

رود در ی مختلف حوضه آبخيز زايندههاحسب کيلوگرم در بخش
  داده شده است. نشان 9تا   5های شکل

 
ی مربوط به هر هازيرحوضه در اراضي هایکاربری مساحت نسبت

 .نمايش داده شده است 13شکل  ايستگاه در
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Fig. 4- Run off depth (cm) 

 مترميزان رواناب بر حسب سانتی -7شکل 

 
Fig. 5- Amount of total phosphorous (kg) 

 ميزان کل فسفر بر حسب کيلوگرم -0شکل 

 
Fig. 7- Amount of nitrate-nitrite (kg)                             Fig. 6- Amount of total nitrogen (kg) 

 نيتريت بر حسب کيلوگرم-ميزان نيترات -4شکل                         ميزان کل نيتروژن بر حسب کيلوگرم  -0شکل                

 

 
Fig. 9- Amount of total suspended solids (kg)                    Fig. 8- Amount of total dissolved solid (kg)         

 ميزان مواد جامد معلق بر حسب کيلوگرم-6 شکل                       ميزان مواد جامد محلول بر حسب کيلوگرم -8شکل 
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Fig. 10- The area of each land use (ha) 

 ی اراضیهامساحت کاربری نسبت– 00 شکل

 

 تجزيه و تحليل آماری -2-0

استفاده شد. به اين  spssها از نرم افزار برای تحليل آماری داده
ی اراضي مختلف در هر زيرحوضه به صورت هاترتيب که کاربری

ر بخش مورد های کمي در هجداگانه استخراج گرديد و ميزان آالينده
 نسبت مساحت بين گيهمبست ببررسي قرار گرفت. ضراي

ی هاميانگين با ايستگاه هر به مربوط هضحو زير اراضي هایکاربری
)ميزان فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد  هاساالنه آالينده

آورده شده  2جامد معلق( توسط آزمون هم بستگي پيرسون در جدول 
 است.

 

 گيریبحث و نتيجه -7

رو  از اين ،مت آبخيز استيفيت آب يکي از اجزای اساسي سالک
های تغييرات در کيفيت آب بيانگر تغييرات در برخي از جنبه

با توجه به  اکوسيستم، حريم رودخانه و يا داخل بستر رودخانه است. 
برای برداشت از  تغييرات سريع کاربری اراضي و افزايش سطح تقاضا

ر های منابع آبي از سوی ديگر، دمنابع آب و افزايش آلودگي
بع به بينشي های آبخيز بايد به منظور مديريت بهينه مناهضحو

های اراضي بر کيفيت آب دست ثير کاربریأصحيح در ارتباط با ت
ها يکي از م با توليد آاليندأهای کشاورزی توفزايش فعاليتا .يافت

مشکالت جدی و در حال گسترش پيش روی انسان عصر حاضر 
 .است

 

Table 2- Pearson correlation coefficients for land use and the measured parameters 
 گيریاندازه مورد پارامترهای و اراضی کاربريهای نسبت همبستگی پيرسون بين ضرايب -8جدول 

r يا ضريب همبستگي;   p  واريانسيا سطح معني داری تجزيه 
 (.p≤0.01همبستگي معنادار است ) 3331** درسطح 

 (.p≤0.05همبستگي معنادار است ) 3335*در سطح 

Dissolved 

phosphorous 

Total phosphorous Total nitrogen Nitrate-nitrite Kjeldahl nitrogen Total dissolved 

solids 

Total suspended 

solids 

Land use 

p r p r P R p r p r p r p r  

0.00 

 

 0.905  

** 

0.031 0.653 0.022 0.670* 0.09 0.40 0.027 0.718* 0.65 0.21 0.045 0.691

* 

Residential 

and bare 

land 

- - 0.012 0.722* 0.01 0.739* 0.00

2 

0.888* 0.018 0.738* 0.02 0.653* 0.038 0.793

* 

Agriculture 

- - 0.35 0.185 0.670 0.163 0.38 0.32 0.71 0.25 0.048 0.451* 0.75 0.081 Forest 

- - 0.41 0.165 0.58 0.211 0.21 0.38 0.68 0.28 0.049 0.411* 0.83 0.072 Pasture 

- - - - - - - - - - - - - - Water 
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داری در ی اخير، ضمن افزايش شهرنشيني، تغييرات معنيهادر سال
فرآيند  کاربری اراضي و پوشش اراضي به وجود آمده است.

اشته است. شناختي دی آبهانشيني اثر نامطلوبي بر روی چرخهشهر
ی کشاورزی و گسترش آن نيز آثار نامطلوبي هاعالوه بر آن فعاليت

از جمله ابزارهای  هامدلهای آبخيز به جای گذاشته است. در حوضه
کارآمدی هستند که با موفقيت به بررسي رابطه کاربری اراضي و 

ی غير هاو ميزان آلودگي رواناب ناشي از تغييرات به وجود آمده
بيني وضعيت پيش هااند. نتيجه حاصل از اين مدلرداختهپای نقطه

ريزان در نهايت به طرح در جريان اين تغييرات بوده و هااکوسيستم
ی مديريتي مناسب را خواهند هاسرزمين امکان در نظر گرفتن برنامه

مدت يا به عبارتي ارزيابي اثرات دراز L-THIA داد. مدل
گر مناسب جهت برآورد تحليل هيدرولوژيکي به عنوان يک ابزار

تغييرات ناشي از تغييرکاربری اراضي بر ميزان رواناب و همچنين 
است. در اين پژوهش  هااز جمله اين مدلای منابع آالينده غير نقطه

سعي شده است تا با استفاده از اين مدل به تخمين کمي ميزان 
ی هاکاربریتوليد شده ناشي از ای ی غير نقطههارواناب و آالينده

پرداخته  رود واقع در استان اصفهانزايندهه آبخيز ضمختلف در حو
رود، شاهرگ حياتي استان با توجه به حضور رودخانه زايندهشود. 

ی اخير، هااصفهان و مشکالت خشکسالي دراين رودخانه در طي سال
ای و تدابير ی غيرنقطههالزوم بررسي همه جانبه ميزان آلودگي

خورد. با بررسي ميزان ميت کاهش آنها به چشم مديريتي جه
در کاربری کشاورزی، به دليل استفاده از کودهای شيميايي  هاآالينده

ی کشاورزی در غرب و مرکز حوضه آبخيز هاو افزايش زمين
داری بين ميزان کل ی آماری ارتباط معنيهارود، با بررسيزاينده

ل و مواد جامد محلول و فسفر و نيتروژن، نيترات، نيتروژن کجلدا
ی کشاورزی در حوضه آبخيز با هامعلق ديده شد. بنابراين فعاليت

مستقيم دارد. به عالوه در مناطق  ارتباط کامالً هاافزايش اين آالينده
ی فسفر محلول، کل نيتروژن و نيتروژن هامسکوني نيز ميزان آالينده

تر به بيش های کشاورزیخروج فسفر از زمينکجلدال باال بود. 
تر به صورت چسبيده به ذرات است ولي در مناطق شهری فسفر بيش

و فاضالب صنايع  هااستفاده از شوينده .شودصورت محلول خارج مي
گرديده است.  هامختلف در محدوده شهری سبب افزايش اين آالينده

هيچ ارتباط و هم بستگي بين کاربری اراضي جنگلي و مراتع با 
ورد بررسي به جز مواد جامد محلول ديده نشد. لذا لزوم ی مهاآالينده

سفانه أشود. متميحفاظت از مناطق جنگلي و مراتع به شدت احساس 
ی کشاورزی تبديل های اخير بسياری از مراتع به زمينهادر سال

، سبب افزايش بار آلودگي در منطقه شده است. اند که اين مسألهشده
در  هابندی مناسبي از ميزان آاليندههنهپ L-THIAبا استفاده از مدل 

تر اين رود، نشان داده شد، لذا با بررسي دقيقحوضه آبخيز زاينده

ی مختلف حوضه هادر بخش هاو توزيع مکاني آالينده هابندیپهنه
توان منابع آلودگي را مورد شناسايي و کنترل ميرود، -آبخيز زاينده

 قرار داد.
 

در مناطق  هاداد که حجم رواناب و آالينده نتايج اين مطالعه نشان
ه باالست. با استفاده از اين پژوهش ميزان ضکشاورزی و شهری حو

نيتريت، مواد جامد محلول و -مصرف کل فسفر، کل نيتروژن، نيترات
رود مورد ی مختلف حوضه آبخيز زايندههامواد جامد معلق در بخش

ه ميزان اين مواد باالست توان در مناطقي کميبررسي قرار گرفته که 
اقدامات مديريتي جهت کاهش ميزان آلودگي را به عمل آورد. از آن 

رود نيز در رود واقع در حوضه آبخيز زايندهجايي که رودخانه زاينده
ساليان اخير با مشکل خشکسالي و آلودگي همراه بوده، نياز به 
 مديريت همه جانبه حوضه جهت بهبود وضعيت رودخانه کامالً

 شود.مياحساس 
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