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  پذیري کیفی  و آسیبUSDAتعیین حریم کیفی رودخانه با استفاده از تلفیق روش 
 )شیرین رودخانه آب: مطالعه موردي(

  
  4نی مهدي محمدي قلعه و 3رضا روزبهانی، 2ن جواديساما*، 1مقدم حمید کاردان

 ،استادیار گروه آبیاري و زهکشی2 ،آموخته دکتري منابع آب، دانشگاه تهران  دانش وکارشناس پژوهشی مؤسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو1
  م و مهندسی آب، دانشگاه اراكاستادیار گروه علو4 ،سسه تحقیقات آب، وزارت نیروؤ ماستادیار3 پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران،

  6/4/97:  ؛ تاریخ پذیرش31/5/96: تاریخ دریافت
  1چکیده

نسبت به به آلودگی  ي آن باالپذیري  و آسیبمنابع آب سطحی با توجه به حساسیت تعیین حریم کیفی: سابقه و هدف
 مورد نظر و میزان اس نوع هدف براسها رودخانهکیفی حریم از طرف دیگر در تعیین .  داردمنابع آب زیرزمینی برتري
ترین اهداف  از مهم. در نظر گرفتمتفاوتی از اطراف بستر رودخانه را مقادیر توان  ، میاهمیت رودخانه در منطقه

هاي حیات  ایجاد پناهگاه و یا آلودگی آب، کنترل فرسایشکنترل و کاهش توان بهنظر در تعیین حریم کیفی میمورد
  . اشاره نمودوحش 

  

 فیزیوگرافی رودخانه از جمله توپوگرافی،  مختلفعوامل) 1USDA(متحده سازمان کشاورزي ایاالت  :ها  و روشمواد
 USDAجا که در روش  از آن .دانستندثر ؤدر تعیین حریم کیفی رودخانه مرا  ظرفیت نگهداشت خاك و پوشش گیاهی

ثیر کیفیت رودخانه در أین مطالعه جهت لحاظ نمودن ترو در ا تنها عوامل فیزیکی منطقه در نظر گرفته شده است، از این
این مطالعه روي یکی . پذیري کیفی براي نخستین بار استفاده شده است  با آسیبUSDAتعیین حریم آن از تلفیق روش 

ر طو ههاي آن ب شیرین انجام گرفته که سرشاخه آبرودخانه بنام  هاي اصلی در استان کهگیلویه و بویراحمد از رودخانه
 جهت تعیین پذیري کیفی رودخانه آسیبتعیین منظور   به در این راستا.قرار گرفته استکیفی  تحلیل  تجزیه وکامل مورد

  2.پذیرفت  صورت1394  سالایستگاه در اسفندماه 9 در برداري از رودخانه  نمونهحریم کیفی،
  

نظر گرفتن روش ارائه شده از سوي  با دردر این مطالعه، روشی جدید جهت تعیین حریم کیفی رودخانه : ها یافته
USDAروش . گردد برداري ارایه می پذیري کیفی مبتنی بر نمونه  و تلفیق آن با آسیبUSDAهاي شیب،   با تلفیق الیه

منظور تعیین  در مرحله بعد به. کند نوع خاك و پوشش گیاهی اطراف رودخانه میزان حریم اولیه رودخانه را تعیین می
برداري  تحلیل نتایج نمونه. برداري در مسیر جریان رودخانه انجام گردید ، نمونهشیرین آب کیفی رودخانه پذیري آسیب

در خصوص  هنسبت به سایر پارامترهاي کیفی ب Ec و BOD،  نیتراتغلظته پارامترهاي کیفی، همنشان داد از بین 
                                                

 javadis@ut.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
1- United States Department of Agriculture 
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کاهش از طرف دیگر در زمینه . باشدباالتر میهاي آن  ویژه در محل تالقی سرشاخه هاي رودخانه به  بازه ازبرخی
 صورت گرفته که ضروري هایی توسط پژوهشگران ، پژوهش اطراف بستر رودخانهدر غلظت این پارامترهاي کیفی

چه  عبارت دیگر چنان به.  به حریم کیفی رودخانه اضافه شودکاهش غلظت این پارامترها عرض پیشنهادياست جهت 
 کاهش و یا حذف آن باالتر از حد مجاز است، افزایش یابد سبب غلظتهایی که میزان بازهحریم کیفی رودخانه در 

نظر از  موردبازه یک  که در ردیگ یمصورت انجام  بدینکیفی حریم تلفیق .  انتقالی به رودخانه خواهد گردیدآالینده
، میزان عرض حریم جهت وهشگراناز باشد، با توجه به نتایج پژباالتر از حد مجغلظت چه میزان  رودخانه چنان

حریم رودخانه با بازه یک در عنوان نمونه  به . دشو اضافه میUSDAدست آمده از روش   به عرض بهغلظت کاهش
ر  حریم د، کم باشد نیزشیب کم، پوشش گیاهی متراکم و نفوذپذیري خاك چه ، چنانUSDAمحاسبه شده به روش 

غلظت پارامترهاي کیفی،  که با توجه به وضعیت ،باشد یم متر USDA( 21با روش  (نظر گرفته شده در مرحله اول
 متر، مطابق پژوهش دیگر 5ن میزا عبارت دیگر با افزایش حریم به به. شده استمتر پیشنهاد  26 کیفیحریم 

  . خواهد شدتعدیل زمان انتقالدلیل افزایش مسافت و   بهپارامترهاي کیفی، غلظت پژوهشگران
  

پذیري در  ترین تغییرات ناشی از آسیب شیرین نشان داد که بیش  آببندي حریم کیفی رودخانه نتایج طبقه: گیري نتیجه
همچنین . کوه است ها در محدوده تیله سرشاخه منشعب شده از محدوده مطالعاتی دهدشت و در محل تقاطع رودخانه

ترین تأثیر   بیشBOD نیترات و ،Ec ارامترهاي متر متغیر بوده و پ55 متر تا 10حریم کیفی رودخانه یاسوج از حدود 
   .داشته استرا در افزایش حریم 

  
   USDA، رودخانه آب شیرین، نیتراتحریم کیفی، پذیري،  آسیب : کلیديهاي واژه

  
  مقدمه

 عت گردشگري و نیز افزایشرشد و توسعه صن
حریم پروري و کشاورزي در   آبزيهایی مانند فعالیت

 سبب ویژه در مناطق کوهستانی، هها ب بستر رودخانهو 
  کشور مختلفهايرودخانهآلودگی در بار افزایش 

 سبب کاهش تدریج  به این افزایش آلودگی.شده است
که مشکالت  طوري هبگردیده، ها  رودخانهخودپاالیی

 رف شرب در مناطقامختلف گوارشی ناشی از مص
 رشد ،برداري مستقیمبهرهعلت  دست روستایی، به پایین

 این رو جهت حفظ از این. )7( زیادي داشته است
منابع ارزشمند و جلوگیري از ورود غیرمجاز 

، ضروري است هاتجاوزگران به حد و حریم رودخانه
 مناسب نیز براي حریم کیفیعالوه بر حریم کمی، 

در گام  .تعریف شود ارتفاعاتویژه در  ها به رودخانه

یک کیفی حریم تعیین در ثر ؤمعوامل  بایدنخست 
ثیرگذار أآن تآلودگی  تواند در کاهش بار میکه رودخانه 

 توان به ثر میؤاز عوامل م). 11( شناسایی نمودرا باشد 
 و خصوص در توسعه شهري هتغییرات ایجاد شده ب

در حریم افزایش اراضی کشاورزي نیز  و گردشگري
هاي  پخش آالینده انتقال و نام برد که موجب ها رودخانه

 در شبکه  و میکروبیشیمیایییزیکی، مختلف ف
اثر تغییرات ) 2006(و همکاران  ودا. اند ها شده رودخانه

تر   را بیش اراضی و کاربري شهريشده در توسعهایجاد
رودخانه کیفی تنزل شناسی روي  از اثر سازندهاي زمین

ثیر پارامترهاي أ تاز طرف دیگر.  معرفی کردند1هادسون
  حتیوبوده رودخانه متغیر مختلف بر متغیرهاي کیفی 

   .)4( دنباش می  فصلی در حال تغییرصورت هب
                                                
1  - Hudson 
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 دو راساسحریم منابع آب سطحی بکلی  طور به
که بعد از  اول رویکرد در .شودبندي می رویکرد طبقه

 و حذفجهت را هایی روشورود آلودگی است، 
 با دوم رویکرد و در دهدارایه می ها آالیندهکاهش

و اثر اطراف رودخانه رهاي فیزیکی  پارامتتوجه به
در رویکرد  . حریم کیفی تعیین شودآن،خودپاالیی 

 دو به حریم رودخانه را 2010آکاي در سال دوم، 
 بخش .نمود بندي تقسیم و مدیریتی حفاظتیبخش 
کننده   محدودعنوان در حریم رودخانه به حفاظتی
و اقدامات شود در نظر گرفته میهاي انسانی  فعالیت

ضروري دانست در منطقه مدیریتی تنها کولوژیکی را ا
)2 .(  

 توسعه بسیاري از اقدامات اکولوژیکی مانند
تواند در کاهش میزان آلودگی  گیاهان خاص می

عنوان نمونه  به. ثر واقع شودؤورودي به رودخانه م
عنوان دو آالینده  بههمواره نیتروژن و فسفر وجود 
 که در حریم ودهمطرح ب در منابع آب سطحی پرخطر

 تري میزان کم به  وجذبها توسط گیاهان  رودخانه
مطالعات انجام شده نشان . )14( شود  میوارد رودخانه

و جذب سطحی این  که عرض حریم کیفی دهد می
هاي  در کاهش غلظت آالیندهها توسط گیاهان  آالینده

که با  طوري هب. باشد می ثرؤمورودي به رودخانه 
 94 تا 40 رودخانه سبب کاهش افزایش عرض حریم

  درصدي فسفر95 تا 25 و درصدي غلظت نیتروژن
 فسفر در ).14( شده است 1حوضه دیپ لوسردر 

ها به نوع خاك، درصد فسفر محلول،  حریم رودخانه
طول حریم، پوشش گیاهی و شرایط هیدرولیکی 

 نشان ها پژوهشهمچنین . رودخانه بستگی دارد
 از فسفر   حریم رودخانهوده، محدمدتی بعد از دهد می

اشباع شده و قابلیت خود را در کاهش فسفر ورودي 
  ).14(دهد  به رودخانه از دست می

                                                
1  - Deep Loess 

  در این خصوصهاي صورت گرفتهاولین پژوهش
 ،رودخانهدر رسوبات نوع و اندازه دهد که  نشان می

ها در حریم رودخانه انتقال آالیندهنقش مهمی در 
 .باشد ثیرگذار میأ تبکیفیت آداشته و بر روي 

 متر براي 3  حریمعرضاي  عنوان نمونه در مطالعه به
 براي متر 15 حریماي و هاي با خاك ماسه رودخانه

 91  حریم سیلتی و براي خاك رسی عرضهاي خاك
  ). 13(متر پیشنهاد شده است 

حریم اي دیگر مشخص شد  همچنین در مطالعه
 حرکت  کاهش سرعت رواناب، انسدادرودخانه با

رسوبات، حفظ پایداري ساحل رودخانه و افزایش 
تواند باعث بهبود شرایط  سطح نفوذپذیر رودخانه می
  ). 9(کیفی آب در رودخانه شود 

ها به همراه ایجاد شده در حوضه رودخانهتغییرات 
 سبب شناسی  زمین و عمدتاًهاي طبیعی  پدیدهاثر

شده ها  رودخانهدر تنزل کیفی  شرایط کنونیتشدید
کولوژیکی شرایط اتغییر و حفاظت از . )10 و 3( است

 پارامترهاي ثیرأت ها تحت رودخانهدر  و بیولوژیکی
سزایی  هتواند تأثیر ب  خاك و پوشش گیاهی میمختلف

داشته در کیفیت آب رودخانه و زیستگاه جانداران 
و شناخت   مورفولوژي رودخانهنقش بنابراین. باشد

سزایی در تعیین حریم  هر بثیأتواند ت دقیق آن می
بررسی کیفیت نامطلوب آب  ).5(رودخانه داشته باشد 

دهد که عوامل مختلفی از جمله رودخانه نشان می
کاربري اراضی و توپوگرافی اطراف رودخانه در 

. دارد مهم  آن نقشافزایش یا کاهش حجم آلودگی
 مشخص شده بیش لحاظ این دو پارامتر،که با  طوري هب

 100رصد پارامترهاي کیفی رودخانه در فاصله  د52از 
نوع کاربري اراضی و تغییر در متري رودخانه در اثر 

گیري داشته است هاي انسانی افزایش چشم فعالیت
)8.(   

جهت   صورت گرفتهمطالعاتبا توجه به رو  از این
، تنها استفاده از هاتعیین حریم کیفی رودخانه
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دي کیفی و مشخص بناستانداردهاي کیفی جهت پهنه
ضمن  این مطالعهدر  .کافی نیستکردن میزان حریم 

حریم کیفی جهت تعیین  USDAمعرفی روش 
 با اصالح آندر گام بعدي گردد  سعی میرودخانه

. صورت پذیردبرداري کیفی نمونهاستفاده از نتایج 
 حریم کیفی رودخانهدر گام نخست  عبارت دیگر به

وضعیت ي رودخانه و پذیربی وضعیت آسبا توجه به
  این روش.)12( شودتعیین میاکولوژیکی آن 

)USDA(گیري از اطالعات خاك،  تنها با بهره
  که در اطراف رودخانه کاربري اراضی و شیب 
حریم رودخانه را عرض  ،داراي عدم قطعیت باال است

با پژوهش  این  گام بعديدر. کندمشخص می
ي غلظت پارامترهاگرفتن   در نظرو برداري کیفی نمونه

دست آمده با روش  ه ب رودخانهم میزان حریثیرگذار،أت

USDA  اصالح با مطالعات موجود در این زمینه
نتایج این مطالعه عالوه بر حفاظت کمی از . گردد می

رودخانه سبب کاهش حجم بار آلودگی در رودخانه و 
تواند  د و میشوافزایش توان خودپاالیی رودخانه می

هاي توسعه و حفاظت در یی عرصهجهت شناسا
  .کار برده شود ههاي کشور ب رودخانه

  
  ها مواد و روش

با توجه به هدف این پژوهش، مراحل : روش مطالعه
این اساس  بر.  ارائه شده است1صورت شکل  هب

 USDAمنظور تعیین حریم کیفی رودخانه از روش  به
برداري کیفی  سپس براساس نمونه.شوداستفاده می

پذیري رودخانه تعیین و با تلفیق نتایج یت آسیبوضع
  .گرددمیواسنجی ، حریم کیفی پذیري آسیب

  

  
  

  . USDA فلوچارت ویرایش شده حریم کیفی رودخانه به روش -1شکل 
Figure 1. Modify framework of riparian buffer zone.  
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یکی از : پذیري کیفیمنطقه مورد مطالعه و آسیب
که   اصلی در استان کهگیلویه و بویراحمدهاي رودخانه
طور کامل در این استان قرار دارد  ههاي آن ب سرشاخه

این رودخانه در حوضه . رودخانه آب شیرین است
جراحی قرار داشته و از مناطق  -درجه دوم زهره

شمالی حوضه از اتصال رودهاي دلیگان و طسوج 
تشکیل شده و به نام رود پیچ آب در جهت غرب 

سپس رود باشتی از جنوب به آن . یابد یان میجر
در ادامه رود . شود الحاق شده و شاه بهرام نامیده می

از شمال به آن متصل شده و در ) چم سیاه(دهدشت 
هاي کوچک آب توت و رود  ادامه با الحاق شاخه
کننده  عنوان مشخص به) شیرین(چاکی به نام خیرآباد 

رژیم . یابد ریان میج کهگیلویه و بویراحمدمرز استان 
جریان این رودخانه بارانی، برفی است و داراي آب 

هاي   موقعیت و سرشاخه2شکل . باشد دایم می
هاي مطالعاتی و استان رودخانه را در سطح محدوده

  .دهد نشان می

  

  
  

 .  موقعیت رودخانه آب شیرین استان کهگیلویه و بویراحمد-2 شکل
Figure 2. Position of Ab-Shirin river.  

  
 برداري نمونهبا  رودخانه، پذیري کیفی آسیبوضعیت 

هاي کیفی حساس در رودخانه جهت تعیین آالینده
وضعیت کیفی رودخانه بیانگر وضعیت . انجام گرفت

باشد که بر  پذیري این منبع آب سطحی می آسیب
. ثیرگذار استأمیزان و فاصله حریم کیفی رودخانه ت

دخانه و به واسطه فعالیت با توجه به شرایط رو

ها، مواد آلی جوامع زیستی ساکن در رودخانه، آالینده
 کاهش یافته و یا جیتدر بهو مواد مغذي گیاهان 

 به هارودخانهدر این فعالیت . شوند حذف می
با توجه به توانایی خود . شود خودپاالیی تعبیر می

پاالیی رودخانه، براي تدقیق حریم کیفی رودخانه، 
. گرفتبرداري کیفی از منابع آب سطحی انجام  هنمون
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ایستگاه  9 آب شیرین در برداري از رودخانه نمونه
  انجام1394  اسفندماهمعرف هیدرومتري منطقه در

برداري در  هاي نمونه موقعیت مکانی ایستگاه. گرفت
  . ارائه شده است2شکل 

 هوا، دماي مانند آب کیفی پارامترهاي از برخی
 محل در pH و آب محلول یژناکس آب، دماي
 هاي کاتیون هاي اصلی، آنیون و گیري اندازه برداري نمونه

 خواهی اکسیژن ،)BOD( بیوشیمیایی خواهی اکسیژن اصلی،
 کدورت، کل، فسفات نیترات، ،)COD( شیمیایی

 جامدات کل محلول، جامدات کل کلیفرم، فیکال
 برداري سنگین نمونه فلزات و شوري کل، سختی معلق،

 آماري از اي  خالصه.شد گیري اندازه آزمایشگاه در و
شده در رودخانه آب شیرین  پارامترهاي کیفی برداشت

  . ، ارائه شده است1در جدول 
  

  . اي آماري از پارامترهاي کیفیت آب رودخانه آب شیرین  خالصه-1جدول 
Table 1. Statistical summary of water quality parameters of Ab-Shirin river.  

  پارامتر کیفی
Quality sample 

  دماي آب
Tempture 

DO  pH BOD TDS 
سختی 

  کل
TH 

  نیترات
No3 

  فسفات
Po4  

   تعدادنیتر شیب
  فرمی کلیاحتمال

Coliform 
bacteria 

  کدورت
Turbidity 

  حداقل
Min 

11 3.17 7.06 18 413.9 240 3.6 0.01 4 0.35 

  میانگین
Mean 

15.1 8.22 7.48 22.9 1596.5 940.5 5.4 0.18 865.9 1.84 

  حداکثر
Max 

19 10.13 7.77 46 3416.5 2000 8.98 1.43 2400 8.5 

  انحراف معیار
S.D 

2.5 2.09 0.22 8.5 1054.3 661.6 2 0.44 1089.1 2.38 

  ضریب تغییرات
C.V 

16.6 25.4 2.94 37.04 66.04 70.3 36.6 238.8 125.7 130 

  دامنه تغییرات
D 

8 6.96 0.71 28 3002.65 1760 5.38 1.42 2396 8.15 

  
وضعیت کیفی رودخانه آب ) الف - 3( در شکل

شیرین از دیدگاه کشاورزي با استفاده از دیاگرام 
با استفاده از دیاگرام ) ب - 3(ویلککس و در شکل 

تحلیل وضعیت کیفی . شولر ارائه شده است

 پایین بودن قلیائیت آب بیانگررودخانه آب شیرین 
بودن آب از نظر شرب برداري  بهرهرودخانه و قابل 

  .است
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  . شیرین برداري از آب رودخانه آب براي وضعیت بهره) ب (و شولر) الف(  دیاگرام ویلککس-3شکل 
Figure 3. Wilcox (a) and Shouler for using Ab-Shirin river.  

  
: هاي ایران در وضع موجود حریم کیفی رودخانه

حریم کیفی یک منبع آب، تعریف سیستماتیک و 
دینامیک از وضعیت موجود منطقه بوده که براساس 

پارامترهاي مختلف  و اثرعوامل مختلف زمان، توسعه 
بندي جهت  کنترل کیفیت و اولویت. قابل تغییر است

بع آب ملزم رعایت هاي مناتوسعه در سیستم
هاي  بندي بازههایی جهت تفکیک و تقسیم دستورالعمل
حریم منابع آب با توجه به برنامه . شود رودخانه می

هاي  براساس دستورالعمل. شود میبرداري تدوین  بهره
ها و  موجود حریم منابع آب شرب، تاالب و رودخانه

 تشده استعیین شرح زیر  هسایر منابع آب سطحی ب
 آب تامین  هدف آناي کهرودخانهحریم کیفی ). 7(

) افقی تراز( متر 150  را دارد، شرببراي مصرف
 شرب آب حریم طولی بازه محدوده همچنین باشد می

 با دست محل برداشت آب از باالدست و نیز پائین
در محدوده . باشدتوجه به برگشت آب متغیر می
 حفاظت از منظور حفاظتی حریم کیفی آب شرب به

هاي  فعالیتجزء  گونه کاربري به ، استقرار هرنابع آبیم

غرقابی با اعمال کامل کنترل  بر و غیر آب کشاورزي کم
 از اتصال کانال بایدهمچنین . سم و کود ممنوع است

و هدایت هر نوع زهاب کشاورزي و پساب 
شده در این محدوده  هاي خام یا تصفیه فاضالب

: شده  حفاظتيها ها و رودخانه تاالب .جلوگیري شود
ها جهت حفاظت از شرایط  حریم کیفی تاالب

اکولوژیکی ویژه زیستگاه و حیات جوامع گیاهی و 
 متري از تاالب 150ها، شعاع  جانوري وابسته به آن

محدوده تاالب با استعالم از اداره کل . باشد یم
. گردد حفاظت محیط زیست استان مربوطه تعیین می

در (شده   حفاظتيها نههمچنین حریم کیفی رودخا
   .باشد می  متر150 مقطوعاً) محدوده حفاظتی

حریم کیفی آن دسته از منابع  :سایر منابع آب سطحی
یا جزو  آب سطحی که کاربري شرب نداشته و

 ندشو نمی محسوب شده حفاظت هاي  رودخانهها و تاالب
 حریم کیفی در ناحیه اول .شود یبه سه ناحیه تقسیم م

)A(ًبستر رودخانه استهیال ی متر از منته20 ، مقطوعا . 
 بندي  ردهاساسبر) B (حریم کیفی در ناحیه دوم
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حال اگر رده رودخانه با . گردد می تعیین رودخانه
نشان داده شود حریم کیفی آن در ناحیه ) n(حرف 

  :شود می تعیین 1رابطه دوم با استفاده از 
  

)1                                 (B = (150-A)/(n+1)  
  

رابطه با استفاده از ) C (حریم کیفی در ناحیه سوم
  :گردد  تعیین می)2(
  

)2                                      (C = 150-(A+B)  
  

، )A (حریم کیفی در ناحیه اولنیز در این رابطه 
با توجه به  .باشدمی) B (حریم کیفی در ناحیه دوم

 م منابع آب سطحی حریگرددموارد فوق مشاهده می
به هیچ عنوان شود و می ثابت در نظر گرفته در کشور

شرایط آلودگی، هیدرولوژیکی و کاربري اراضی 
 .شود نمی در نظر گرفته  آب سطحیاطراف منابع

دهد که تحلیل و بررسی حریم کیفی نشان می
بازنگري در میزان حریم با توجه به وقایع اقلیمی، 

هاي جدید و  جاد آالیندهتوسعه، رشد تکنولوژي، ای
 اهمیت بوده و مشخص کردن حریم دارايغیره بسیار 

یک منبع آب سطحی با توجه به حساسیت آن به 
تواند نقش مهمی در ارتقاء سیستم  آلودگی می

  .ریزي، مدیریت و پایش کیفی منطقه داشته باشد برنامه
تعیین حریم رودخانه : USDAروش حریم کیفی 

هاي  تواند عرض خانه، میبراساس نوع هدف رود
. برداشته باشد متفاوتی از اطراف بستر رودخانه را در

هاي  این هدف ممکن است به جهت حذف آلودگی
هاي حیات وحش  آب، کنترل فرسایش، ایجاد پناهگاه

در هر حال، اندازه پوشش . یا بهبود کیفیت منظر باشد
گیاهی منطقه حریم باید با نوع استفاده سرزمین و 

عوامل . گرافی منطقه هماهنگی داشته باشدتوپو
ثر هستند که ؤمختلفی در تعیین حریم کیفی رودخانه م

شرح زیر براي تعیین  ه بUSDAاین عوامل توسط 
  .)12( گیرد حریم کیفی رودخانه مورد استفاده قرار می

نقش تغذیه منابع آب سطحی و : توپوگرافی) الف
  .انتقال رواناب

 قابلیت خاك براي :ظرفیت نگهداشت خاك) ب
  .ها و مواد مغذي حذف آالینده

ها و  قابلیت به دام انداختن آالینده: پوشش گیاهی) ج
  .ایجاد منظره بهتر و زیستگاه حیات وحش

قبول  حداقل عرض قابل: عرض منطقه حریم) د
قبولی از تمام نیازهاي  متراژي است که حد قابل

  .رودخانه را برآورده سازد
 براساس شرایط USDAیفی روش تعیین حریم ک

بندي و حریم رودخانه را مورد فیزیکی موجود، تقسیم
مراحل انجام حریم کیفی . دهدبررسی قرار می

آوري داده و آنالیز آن،  در سه مرحله جمعرودخانه
مرز محدوده مشخص کردن منطقه طرح و تعیین 

نوع روش این در . )6( گرددمیبندي   تقسیمحریم
 حریم رودخانه، شرایط ارزیابیجهت پوشش گیاهی 
تثبیت رودخانه، صاف کردن . استرودخانه الزم 

زا،  بیماريرسوبات، تصفیه مواد مغذي، حشرات، مواد 
بهبود محیط آبزي، بهبود محیط جنگلی، بهبود محیط 
مرتعی، تنوع بصري و حفاظت در برابر سیالب در 
حریم رودخانه از جمله فواید ایجاد پوشش گیاهی در 

  ).1( یم رودخانه استحر
 بر مبناي سه فاکتور USDAروش حریم کیفی 

پوشش گیاهی، شیب و نوع خاك اطراف رودخانه 
. دهد تحلیل وضعیت حریم رودخانه را انجام می

پوشش گیاهی موجود در اراضی اطراف رودخانه 
طورکلی به سه دسته، نواحی با پوشش گیاهی  هب

هی متوسط و پراکنده و ناچیز، نواحی با پوشش گیا
خوب، نواحی با پوشش گیاهی متراکم و زیاد، 

بندي رابطه مستقیمی با این تقسیم. شودبندي می تقسیم
اندازي رسوبات، تصفیه زیستی گیاه روي  اثر تله
 .ها، کاهش سرعت انتقال آلودگی و غیره دارد آالینده

هاي  شیب عرضی یا شیب دره متأثر از ویژگی
تواند مشتمل بر  ت که میشناسی منطقه اس زمین
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توپوگرافی حوضه، مشخصات ژئوتکنیکی خاك، 
هنگامی که . را دارا باشدپذیري خاك  قابلیت فرسایش

هایی  شیب حریم رودخانه زیاد باشد، سرعت رواناب
کنند و به رودخانه وارد  که از این حریم عبور می

بنابراین براي اینکه سرعت . شودتر می شوند بیش می
ا کاهش پیدا کند و همچنین زمان کافی براي ه رواناب

جذب آلودگی توسط خاك وجود داشته باشد در 
 عرض حریم ها با شیب زیاد بایدیم رودخانهحر

سه طبقه براي حدود شیب عرضی . تر لحاظ گردد بیش
 10تر از  کم(اراضی مجاور رودخانه شامل، شیب کم 

و شیب )  درصد30 تا 10بین (، شیب متوسط )درصد
. تعریف کرده است)  درصد30تر از  بیش(یاد ز

تأثیرگذاري مقدار انتقال و نحوه انتقال آلودگی توسط 
جریانات سطحی و زیرسطحی به رودخانه ارتباط 
مستقیمی با نوع خاك و میزان نفوذپذیري خاك 

اي  هاي ماسهسه کالس خاك. اطراف رودخانه دارد

، )پذیري کمنفوذپذیري زیاد و قابلیت فرسایش(
 پذیري لیت فرسایشنفوذپذیري و قاب(هاي سیلتی  خاك

نفوذپذیري کم و قابلیت (هاي رسی و خاك) متوسط
بندي ارائه شده جهت تقسیم) پذیري زیاد فرسایش

در .  استUSDAروش در استفاده از حریم کیفی 
 از سه فاکتور شیب اراضی مجاور رودخانه، مطالعهاین 

 نوع خاك منطقه در کاربري اراضی یا پوشش گیاهی و
 استفاده شده 2 حریم کیفی مطابق جدول  عرضتعیین
 بستر عرض حریم کیفی از انتهايمحدوده  .است

 متري از اطراف 500 تا فاصله  مورد مطالعهرودخانه
 تعیین این فاصله جهت .شددر نظر گرفته رودخانه 

 براساس USDAارزیابی حریم کیفی در روش 
 100تر از  کم(یرین حداکثر عرض رودخانه آب ش

  اینو حداکثر عرض حریم کیفی تعریف شده در) متر
  .روش انتخاب شده است

  
  . USDA اندازه حریم کیفی رودخانه براساس روش -2 جدول

Table 2. Distance from USDA riparian buffer.  
عرض 
  حریم
Wide 

riparian 
buffer 

نوع 
  خاك
Soil  

 پوشش
  گیاهی

Landuse 

  شیب
Slope 

رض ع
  حریم
Wide 

riparian 
buffer 

نوع 
  خاك
Soil  

 پوشش
  گیاهی

Landuse 

  شیب
Slope 

عرض 
  حریم
Wide 

riparian 
buffer 

نوع 
  خاك
Soil  

 پوشش
  گیاهی

Landuse 

  شیب
Slope 

15 
  اي ماسه

Sand 
7 

  اي ماسه
Sand 

6 
  اي ماسه

Sand 

30 
سیلتی  

Silt  25 
سیلتی 

Silt  10 
سیلتی  

Silt  
55 

رسی 
Clay 

  متراکم
Dense 

35 
رسی 
Clay 

  متراکم
Dense 

21 
رسی 
Clay 

  متراکم
Dense 

38 
  اي ماسه

Sand 
  اي ماسه  15

Sand 
9 

  اي ماسه
Sand 

50 
سیلتی  

Silt  30 
 سیلتی
Silt  10    سیلتی

Silt  
88 

رسی 
Clay 

  متوسط
Moderate 

52 
رسی 
Clay 

  متوسط
Moderate 

14 
رسی 
Clay 

  متوسط
Moderate 

55 
  اي ماسه

Sand 
18 

  اي ماسه
Sand 

30 
  اي ماسه

Sand 

61 
سیلتی  

Silt  30 
سیلتی  

Silt  40    سیلتی
Silt  

220 
رسی 
Clay 

پراکنده 
Scattered 

  زیاد
High 

100 
رسی 
Clay 

پراکنده 
Scattered 

  متوسط
Moderate 

50 
رسی 
Clay 

پراکنده 
Scattered 

  کم
Low 
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 1:25000هاي تفاده از نقشهبا اسپژوهش در این 
هاي  ، با استفاده از نقشه)4 شکل(توپوگرافی، نقشه شیب 

 شکل( بندي کاربري اراضی کاربري اراضی موجود تقسیم

سسه تحقیقات آب و ؤهاي م و با استفاده از نقشه) 5
 شکل( بندي خاك خاك سازمان جهادکشاورزي تقسیم

  .محدوده رودخانه انجام گرفت) 6
  

  
  

 . شیرین  نقشه شیب در اطراف رودخانه آب-4شکل 
Figure 4. Slope area map of Ab-Shirin river. 

  

  
  

 . شیرین  وضعیت کاربري اراضی اطراف رودخانه آب-5شکل 
Figure 5. Landuse map in Ab-Shirin river.  
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  . شیرین  نقشه نفوذپذیري خاك در اطراف رودخانه آب-6 شکل
Figure 6. Infiltration soil map of Ab-Shirin river.  

  
  نتایج و بحث

: USDAتعیین حریم کیفی رودخانه به روش 
عرض منطقه حریم با توجه به اهداف مختلف مثل 
تثبیت فرسایش رودخانه، حفظ آبزیان، تصفیه مواد 

ها، زیستگاه جانوران، نواحی  کشمغذي و آفت
کشاورزي و حفظ خاك متفاوت در نظر گرفته 

هاي  در این مطالعه با توجه به نتایج نقشه. شود می
خاك، کاربري اراضی و شیب رودخانه و با استفاده از 

 است، USDAبندي  که براساس تقسیم1 جدول

هاي مختلف شیرین در بازه حریم کیفی رودخانه آب
بندي انجام شده حریم کیفی  براساس تقسیم.تعیین شد

صورت  ه بUSDAرودخانه یاسوج با استفاده از روش 
 تعیین حریم کیفی با منظور  به. استخراج شد7شکل 
 متري 100هاي  مسیر رودخانه به بازهUSDAروش 

تقسیم شد و در هر بازه میزان حریم کیفی براساس 
هاي شیب، کاربري اراضی و خاك همپوشانی نقشه

منطقه براساس حداکثر سطح پوشش عرض حریم در 
  .هر بازه تعیین شد
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  . USDAشیرین به روش   حریم کیفی رودخانه آب-7 شکل
Figure 7. Riparian buffer zones in Ab-Shirin river. 

  
برداري  از نتایج نمونه: پذیري رودخانه آسیبتعیین 

نظر شوري   که آب رودخانه از نقطهدادکیفی آب نشان 
 که از محدوده دهدشت ،خصوص جریانات سطحی هب

هدایت شود داراي مین شیری آبوارد رودخانه 
   با توجه همچنین. استباالتري ) EC( الکتریکی

  در اکثر اراضی،هاي آببه کاهش غلظت کاتیون
 و  بودهمناسبجهت مصرف کشاورزي  برداري بهره

جهت  تمهیدات تنها در محدوده دهدشت باید
 همچنین بررسی مراکز آالینده . انجام گیردبرداري بهره

مرکز منطقه که داد ان  نشBODو میزان کیفی 
تري نسبت به سایر  دهدشت در وضعیت ضعیف

 نیترات تغییرات. کننده رودخانه است هاي تغذیه بخش
پارامتر کیفی در شبکه ن این  تغییرات پاییبیانگرنیز 

منظور تعیین وضعیت  به .شیرین است رودخانه آب
کیفی و روند تغییرات کیفی در طول رودخانه از 

 500 پارامترهاي کیفی در محدوده بندي طولی پهنه
بندي   پهنه8شکل . متري اطراف رودخانه استفاده شد

 10 ، شکلSARبندي کیفی  پهنه9 ، شکلEcکیفی 
بندي کیفی  پهنه11  و شکلBODبندي کیفی  پهنه

شیرین نشان  بآنیترات را در اطراف شبکه رودخانه 
 شیرین نشان بندي کیفی در رودخانه آبپهنه. دهد می
هاي این رودخانه  در سرشاخهEcدهد که مقدار  می

مناسب بوده و تنها در سرشاخه منشعب شده از 
باشد   باالیی میECمحدوده مطالعاتی دهدشت داراي 

که نقش سازندهاي نمکی منطقه در این افزایش 
 ECهمچنین با توجه به نقش . باشدغلظت مشهود می

 داراي  این بخش از رودخانه نیزSARدر پارامتر 
هاي رودخانه مقادیر باالتري نسبت به سایر بخش

 در رودخانه با توجه به BODمیزان غلظت . است
در هاي انجام شده در اطراف رودخانه نیز  فعالیت

. بخش محدوده مطالعاتی دهدشت افزایش زیادي دارد
شیرین نیز  تحلیل وضعیت نیترات در رودخانه آب

در مسیر جریان بوده و  متغیر بودن این پارامتر بیانگر
هاي رودخانه داراي غلظت  در محل تالقی سرشاخه

با توجه به تغییرات . برداري استباالیی جهت بهره
در مسیر رودخانه، غلظت این  نیترات  کیفیپارامتر

 پذیري پارامتر جهت تحلیل حریم کیفی و واسنجی آسیب
  .شود رودخانه انتخاب می
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  . شیرین  در رودخانه آب Ecبندي کیفی  پهنه-8شکل 

Figure 8. Quality zoning Ec.  

 

 
  

  . شیرین  در رودخانه آبSARبندي کیفی   پهنه-9 شکل
Figure 9. Quality zoning SAR.  
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  . شیرین  در رودخانه آبBODبندي کیفی   پهنه-10شکل 
Figure 10. Quality zoning BOD. 

  
  

  
  

  . شیرین در رودخانه آببندي کیفی نیترات   پهنه-11 شکل
Figure 11. Quality zoning No3. 
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پذیري  تعیین حریم کیفی با استفاده از تلفیق آسیب
دست  هاصالح حریم کیفی بمنظور  به: کیفی رودخانه

این وضعیت از بهبود  و USDAآمده با روش 
حریم کیفی پذیري کیفی رودخانه جهت  آسیب

با توجه به نوع نظور م بدین. استفاده گردیدرودخانه 
  انجام شده در اطراف رودخانه آب شیرین،فعالیت

حساسیت  انجام و  کیفیبرداري نتایج نمونهتحلیل 
 برداري منظور بهره به .هاي رودخانه مشخص شد بازه

تحلیل حریم کیفی پروري و گردشگري آبزي جهت
، 3  با توجه به نتایج استخراجی از جدول.انجام گرفت

مورد بازبینی و آب شیرین رودخانه حریم کیفی 
صورت انجام   اصالح حریم بدین.اصالح قرار گرفت

 که در هر بازه اگر مقدار اختصاص داده شده گرفت
تر  تر از مقدار جدول اصالحی باشد مقدار بیش بیش

براي عرض حریم رودخانه از بستر رودخانه در نظر 
یی که عرض ها بخشهمچنین در  . شود یمگرفته 

ي متعدد ناشی از ا فاصلهم داراي نوسانات حری
ي ها کیتکنپارامترهاي مختلف است با استفاده از 

GIS در مثالً. شد و نظر کارشناسی اصالحات منظور 
بازه حریم تعریف شده اگر شیب کم، پوشش گیاهی 

نظر ر متراکم و نفوذپذیري خاك کم باشد حریم د
 با توجه  کهباشد یم متر 21گرفته شده در مرحله اول 

 که در این ها براي حذف نیتراتبه وضعیت آالینده
گرم بر لیتر است،   میلی5منطقه غلظت متوسط نیترات 

در این . اند متر را پیشنهاد داده25 تا 20حریم بین 
مطالعه از حداکثر میزان پیشنهادي براي کاهش آلودگی 

شیرین  حریم کیفی رودخانه آب. استفاده شده است
 ارائه 12صورت شکل  هل وضعیت کیفی بپس از اعما

  .شده است
پذیري رودخانه و  پس از تعیین میزان آسیب

شدن غلظت متوسط نیترات در مناطق حساس،  مشخص
 در مسیر رودخانه USDAواسنجی روش حریم کیفی 

بر این اساس .  انجام گرفتGISبا استفاه از ابزارهاي 
ده عبور ترین میزان تغییرات حریم کیفی در محدو بیش

رودخانه آب شیرین از محدوده مطالعاتی دهدشت و در 
  .هاي رودخانه انجام گرفت محل تقاطع سرشاخه

  

  
  

  . شده اصالححریم کیفی رودخانه آب شیرین  نقشه -12 شکل
Figure 12. Modified Riparian buffer zones in Ab-Shirin river.  
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 گیري و بحث نتیجه
 خصوص در بخش صنعت ه ببا افزایش توسعه

شده و  گیري هاي مدیریتی و تصمیمسبب بهبود سیستم
محیطی  هاي زیستآالیندهافزایش  ،تبعات این رشد

کیفی رودخانه مبتنی بر هاي تحلیل سیستم .باشد می
خصوص در  هبسطحی  منابع آبحریم کیفی، 

ریزي جهت هاي دائمی که آب قابل برنامه رودخانه
هاي  تواند یکی از راه می دارد رامصارف مختلف

 با پژوهشاین . وري باشدحفاظت و افزایش بهره
 هدف تعیین حریم کیفی رودخانه آب شیرین از روش

USDA با استفاده از این اساس  بر. گردید استفاده
GIS، شیب، کاربري اراضی و خاك هاينقشه تحلیل 
انجام  کیفی رودخانه  جهت تلفیق و تعیین حریممنطقه
 کیفی در  حریممنظور تدقیق و بهبود نتایج به .گرفت

، USDA با استفاده از روش شیرین آبرودخانه 
 نقطه 9برداري کیفی در نمونهپذیري رودخانه با  آسیب

 تحلیل نتایج کیفی رودخانه نشان داد .انجام گرفتاز 
عنوان پارامترهاي   بهEc و BOD،  نیتراتپارامتر که

این اساس   بر.بی شدارزیادر رودخانه کیفی حساس 
دست آمده با استفاده از دستورالعمل  هحریم کیفی ب

USDAشیرین  آبپذیري رودخانه با توجه به آسیب 
 اصالح حریم .مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت

 متر 500 متري در عرض 100 هاي براساس بازه

 آالینده نیترات منظور کاهش غلظت به اطراف رودخانه
دست آمده بیانگر حریم کیفی  هم بریح .انجام گرفت

صورت اصالح شده براساس  هشیرین ب دخانه آبور
درصد  35باشد که حدود پذیري رودخانه می آسیب

 نتایج نشان داد .میزان حریم در رودخانه تغییر داشت
ترین میزان تغییر حریم کیفی رودخانه در  که بیش

سرشاخه اصلی رودخانه که از محدوده مطالعاتی 
 غلظت ت عبور کرده اتفاق افتاده و با توجه بهدهدش

هاي رودخانه   سرشاخهباالتر نیترات در بخش تقاطع
کوه نیز تغییرات حریم کیفی افزایش  در محدوده تیله

 این USDAاستفاده از روش حریم کیفی . داشته است
هاي حساس  امکان را جهت توسعه و شناسایی بازه

. کند فراهم میبرداري کیفی  براساس نتایج نمونه
تواند  تعیین حریم کیفی و واسنجی آن میهمچنین 

برداري مناسب  هاي مناسب جهت توسعه و بهره مکان
  .از وضعیت منابع آب سطحی را فراهم آورد
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Abstract1 
Background and Objectives: Vulnerability of surface water resources to contamination in 
comparison with groundwater is often higher and thus, their quality buffers determination is 
more important than groundwater. On the other hand, according to the intended purpose and the 
importance of rivers, the different values of quality buffers can be considered around the river. 
The aims of rivers quality buffers determination are mainly the reduction of water pollution, 
erosion control and sometimes the creation of wildlife sanctuaries.  
 
Materials and Methods: The United States Agriculture Organization (USDA) considers 
various physiography factors of rivers such as topography, soil holding capacity and vegetation 
as effective factors for finding out rivers quality buffers. Considering in USDA method only 
physical factors and aim to improve it, the USDA method was combined with rivers quality 
vulnerability for the first time. The case of this study was the Ab-Shirin river in Kohgiluyeh and 
Boyer Ahmad province, where its branches have been qualitatively analyzed. In order to 
determine the qualitative vulnerability of the river, sampling of the river was carried out at 9 
stations in March 2015. 
 
Results: This study presents a new method to determine the quality buffers of rivers by 
combining the USDA method with qualitative vulnerability based on sampling. The USDA 
method proposes an initial quality buffer for the Ab-Shirin river by integrating slope, soil type 
and vegetation layers of river banks. In the next step, sampling was done along the river to 
determine its qualitative vulnerability. Sampling analysis showed that the amount of Nitrate 
Concentration, BOD and Ec were higher than other qualitative parameters, especially at the 
upstream intersections of the river branches. Moreover, some studies were already conducted by 
other researchers to propose quality buffers. In other words, where the concentration of 
contamination exceeds their limitations, they could be reduced or eliminated by increasing the 
quality buffers of the river. These buffers should also be added to USDA suggested buffers. For 
instance, where the slope and the soil permeability of the river bank are low and also the 
vegetation is thick, USDA suggested a quality buffer about 21 m, but regarding the sampling 
and the other studies result, it considers increasing to 26 m. In other words, by increasing the 
buffer around 5 meters, according to other researchers’ studies, the concentration of 
contamination will be moderated due to increased distance and transport time. 
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Conclusion: The results of the qualitative classification of Ab-Shirin showed that the biggest 
change in vulnerability belongs to branches come from the Dehdasht study area, at the 
intersection of branches in the Tilkeh-Kuh zone. Also, the quality buffers of the Yasouj River 
vary from 10 m to 55 m and the parameters of Ec, Nitrate and BOD have the greatest effect on 
the increase in buffers. 
 
Keywords: Ab-Shirin river, Nitrate, Riparian buffer zones, USDA, Vulnerability   
 


