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داًطگبُ علَم کطبٍرسی ٍ هٌبثع طجیعی سبری
پضٍّطٌبهِ هذیزیت حَسُ آثخیش

اسصیاتی ٍ اٍلَیتتٌذی صیشحَصُّای آتخیض قطَسچای تش اساع دسجِ سالهت آتخیض
(هطالعِ هَسدی :قطَسچای ،خَی ،آرستایجاى غشتی)
پشٍیي هؤهٌیاى ،1حثیة ًظشًظاد ،2هیشحسي هیشیعقَبصادُ ٍ 3سئَف هصطفیصادُ

4

چکیذُ
هذیشیت جاهع حَصُّای آتخیض فشآیٌذّای هخشب سا شٌاسایی ٍ تا کاّش آىّا خذهات آتخیض سا تْثَد هیتخشذ .فشآیٌذّای
هخشب سالهت حَصُّای آتخیض سا تحت تاثیش قشاس هیدّذ ،تٌاتشایي تا آگاّی اص هیضاى سالهت حَصُ هیتَاى دس جْت تحقق
اّذاف هذیشیت جاهع حَصُّای آتخیض ٍ آتخیضداسی عول ًوَد .دس ایي پظٍّش ،یاصدُ صیشحَصُ قطَسچای دس شْشستاى خَی تا
هساحت ّ 68400کتاس تش اساع دسجِ سالهت آتخیض اٍلَیتتٌذی گشدیذًذ .تِ هٌظَس اسصیاتی سالهت صیشحَصُّا اقذام تِ
اًتخاب شاخصّای اصلی ٍ هؤثش دس هیضاى سالهت حَصُ گشدیذ .استثاطات ٍ تعاهالت تخشّای تشکیلدٌّذُ ّش یک اص
صیشحَصُّا تشای اسصیاتی شاخصّا دس ًظش گشفتِ شذ .سالهت صیشحَصُّا دس پٌج تخش ٍضعیتصیستی (غٌای گًَِای) ،پیَستگی
ّیذسٍلَطیک (تعذاد ساصُ دس ٍاحذ طَل سٍدخاًِ) ،طئَهَسفَلَطی (حساسیتپزیشی خاک تِ فشسایش ٍ حساسیتپزیشی اقلین)،
ّیذسٍلَطی (پَشش گیاّی چٌذسالِ ٍ سطَح غیشقاتل ًفَر) ٍ کیفیت آب (هٌاتع آالیٌذُ ًقطِای ٍ غیشًقطِای) اسصیاتی گشدیذ.
صیشحَصُّای هٌطقِ هَسد هطالعِ اص ًظش ّش یک اص شاخصّا اٍلَیتتٌذی شذ ٍ دس پایاى ًقشِ ًْایی اص تشکیة کلیِ شاخصّا
حاصل گشدیذً .تایج اٍلَیتتٌذی کلیِ شاخصّا ًشاى داد کِ ٍضعیت سالهت کلیِ صیشحَصُّا هتَسط هیتاشذ ٍ صیشحَصُ شواسُ
 11تا داسا تَدى اهتیاص ً 60/39سثت تِ سایش صیشحَصُّا اص حذاکثش اهتیاص سالهت ٍ صیشحَصُ شواسُ  6تا اهتیاص  50/71اص حذاقل
اهتیاص سالهت تشخَسداس است .علت کاّش سالهت دس ّشیک اص تخش ّا هَسد تشسسی قشاس گشفت ٍ ساُحلّایی جْت تْثَد
ٍضعیت سالهت ٍ جلَگیشی اص کاّش آى هطشح گشدیذ کِ ایي ًتایج هیتَاًذ دس اٍلَیتتٌذی اقذاهات آتخیضداسی تا ّذف تْثَد
ٍضعیت ٍ تقَیت خذهات آتخیض هَسد تَجِ قشاس گیشد.
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هقذهِ
هذیزیت جبهع حَسُّبی آثخیش ( 1)IWMهفَْهی است
کِ در دِّ  1170هیالدی تَسط سبسهبىّبی ثیيالوللی چَى
فبئَ تَسعِ دادُ ضذ (ّ .)12ذف اصلی ایي هفَْم اًسبى
هحَری در رًٍذ تَسعِ است تب حفبظت ٍ ثْزُثزداری اس هٌبثع
طجیعی ٍ هحیطسیست صَرت گیزد ( .)21حفبظت ثْزُثزداری
ٍ هذیزیت پبیذار هٌبثع آثخیش ثزای تبهیي ًیبسّبی جوعیت رٍثِ
رضذ در دِّّبی اخیز اس اٍلَیت ٍیضُای ثزخَردار است (.)16
ارسیبثی جبهع حَسُّبی آثخیش اس ثزًبهِّبی غیزقبثل اًکبر
جْت پبیذاری ٍ سالهت سیستنّبی آثی است .یکی اس عَاهل
کلیذی در تَسعِ ٍ پیطزفت یک ثزًبهِ جبهع ًظبرت در
ًظزگزفتي حَسُ ثِعٌَاى یک سیستن یکپبرچِ هیثبضذ کِ ثِ
ضذت ثِ هسبئل سهیٌی ٍ سبختبرّبی طجیعی ٍ هٌبثع آة
ٍاثستِ است ( .)31هذیزیت یکپبرچِ آة ،سهیي ٍ هٌبثعسیستی
در یک حَسُ ،هٌجز ثِ تبهیي آة آى هٌطقِ اس هٌبثعآة هَجَد
در آى حَسُ هیضَد کِ ثِ هفَْم آثخیشداری اضبرُ دارد (.)22
یکی اس هْنتزیي ٍ اسبسیتزیي ثخصّب در هذیزیت پبیذار
حَسُ آثخیش ،آگبّی اس سالهت حَسُّبی آثخیش 2هیثبضذ.
داًص سالهت حَسُ ثب یک رٍیکزد سیستوی ثِدًجبل حفظ
اکَسیستنّبی طجیعی اس طزیق حفبظت اس حَسُّبی سبلن ٍ
جلَگیزی اس تغییز ٍ اختالل در آًْبست ( .)1هحیطسیست

سبلن ،هحیطی است کِ کبال ٍ خذهبت هَرد ًیبس اًسبى ٍ سبیز
هَجَدات سبکي در یک هحیط را ،فزاّن کٌذ .ثٌبثزایي،
هطبلعبت سالهت حَسُ ثبیستی ّن ًیبسّبی هحیطسیست ٍ
ّن ًیبسّبی اًسبى را هَرد تَجِ قزار دّذ ( .)13سبسهبى
هحیطسیست ایبالت هتحذُ 3حَسُ سبلن را ثِ عٌَاى حَسُای
تعزیف هیکٌذ کِ در آى پَضص طجیعی سهیي دارای
فزآیٌذّبی ّیذرٍلَصیکی ٍ صئَهزفَلَصیکی پَیب هیثبضذ ٍ
تغییزات آى در هحذٍدُ طجیعی خَد قزار دارد .ایي تعزیف
ضبهل ٍیضگیّبی هتوبیش اهب هزتجط اکَسیستنّبی آثی ٍ
خطکی در آثخیشّب اس جولِ ٍضعیت سیوبی سزسهیي،
سیستگبُّ ،یذرٍلَصی ،صئَهزفَلَصی ،کیفیت آة ٍ ٍضعیت
ثیَلَصیکی هیضَد ( .)10سالهت هیتَاًذ ثِ عٌَاى اًحزاف اس
ضزایط پبیِ یب هطبّذُ تغییزات ًسجت ثِ ضزایط طجیعی
تعزیف ضَد ( .)32اکَسیستنّبی سبلن ثِطَر طجیعی پَیب
ّستٌذ ٍ اغلت تَاًبیی حفظ سالهت خَد را دارًذ .ثب ایي حبل،
در ثسیبری اس اکَسیستنّب ثِ دلیل تغییز کبرثزی اراضی،
افشایص ثیرٍیِ سطح ثزداضت آة سیزسهیٌی ،سبخت سذّب ٍ...
ایي رصین طجیعی دچبر اختالل ضذُ است کِ ایي هسئلِ
هیتَاًذ ثبعث افشایص آسیتپذیزی حَسُ ضَد (.)10
ضبخصّبی سالهت آثخیش ثزای تعییي کویت هعیبرّبی
سالهت حَسُ ،هَرد استفبدُ قزار هیگیزًذ کِ ضزایط کًٌَی

اسصیبثی  ٚاِٛٚیتثٙذی صیشحٛصٜٞبی آثخیض لطٛسچبی ثش اػبع دسج ٝػالٔت آثخیض 2 .....................................................................................................................

ثٙٔ ٝظٛس ٔمبیؼ ٝػالٔت حٛص ٜآثخیض اص ٘ظش ؿبخقٞبی
ٔ ٚ ٟٓتبثیشٌزاس ،حٛص ٜآثخیض لطٛسچبی ثب اػتفبد ٜاص اثضاس Arc
 Hydroث ٝصیشحٛصٜٞبیی تمؼیٓثٙذی ٌشدیذ .ؿىُ 1
صیشحٛصٜٞبی ٔٙطمٛٔ ٝسد ٔطبِؼ ٝسا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ثب تٛج ٝثٝ
ؿىُ  1حٛص ٜآثخیض لطٛسچبی ث 11 ٝصیشحٛص ٜتمؼیٓ ؿذٜ
اػت و ٝاسصیبثی ػالٔت حٛص ٜدس ٞشیه اص ثخؾٞب ثیٗ
صیشحٛصٜٞبی ٔٛجٛد ا٘جبْ ؿذ ٜاػت .دس جذٔ 1 َٚـخلبت
ػٕٔٛی ٞش صیش حٛص٘ ٜـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت و ٝثشای اسصیبثی
دسج ٝػالٔت اص پٙج ٔؤِفٚ ٝضؼیت صیؼتی ،پیٛػتٍی،
طئٔٛشفِٛٛطیٞ ،یذسِٛٚطی  ٚویفیت آة اػتفبد ٜؿذ ٜاػت وٝ
دس ادأ ٝسٚؽ ٔحبػجٞ ٝشیه اص ایٗ ٔؼیبسٞب اسائ ٝؿذ ٜاػت.

- Geomorphology

- Connectivity

- Biological condition
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تعیین زیر حوزههای منطقه مورد مطالعه
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- Water Quality

- Hydrology

مواد و روشها
ٔٙطمٛٔ ٝسد ٔطبِؼ ٝحٛص ٜآثخیض سٚدخب٘ ٝلطٛسچبی دس
ؿٕبَ غشة ایشاٖ  ٚدس ؿٕبَ اػتبٖ آرسثبیجبٖ غشثی ثیٗ
´ 38° 18اِی´ 38° 50ػشم ؿٕبِی  43° 57´ٚاِی ´10
 45°ط َٛؿشلی ٚالغ ؿذ ٜاػتٚ .ػؼت حٛصٞ 68426 ٜىتبس
ٔیثبؿذ .سٚدخب٘ ٝلطٛسچبی اص سؿتٝوٜٞٛبی ثبیضیذآلب ٙٔ ٚىٝٙ
ٚالغ دس تشوی ٝػشچـٕٔ ٝیٌیشد  ٚپغ اص طی ٔؼیش 147/5
ویّٔٛتش ث ٝسٚدخب٘ ٝاسع دس ؿٕبَ غشثی ایشاٖ ٔیپی٘ٛذد .لجُ
اص سػیذٖ ث ٝسٚدخب٘ ٝاسع ؿبخٞٝبی ٔ ٟٓدیٍشی ث٘ ٝبْ
لشٜػ ،ٛغبصاٖچبی ،آقچبی ،ص٘ذسچبی  ٚصیجشچبی ث ٝآٖ
ٔیپی٘ٛذ٘ذ .حذاوثش استفبع دس غشة آٖ ٔ 3450تش و ٝداسای
ؿیت ثیؾ اص  50دسكذ ٔیثبؿذ  ٚث ٝػٕت ٔشوض  ٚؿٕبَ
حٛص ٜوبٞؾ ٔییبثذ .اص ٘ظش صٔیٗؿٙبػی ٚاحذٞبی ػٍٙی اص
لذیٕیتشیٗ دٚس ٜصٔیٗؿٙبػی تب ػٟذ حبضش دس ٔٙبطك
ٔختّف حٛص ٜثیشٖٚصدٌی داسد  ٚاستفبػبت حبؿی ٝدؿت دس
ثخؾٞبی ؿٕبِی  ٚغشثی ػٕذتبً اص ػًٞٙبی آرسیٗ  ٚدس
٘ٛاحی جٛٙثی ٔبػ ٝػ ٚ ًٙؤٍّٛٙشا ،دس ٘ٛاحی ؿٕبَ ؿشلی
حٛص ٜػ ًٙآٞه دٚس ٜصٔیٗؿٙبػی پشٔیٗ ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد
(.)1
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حٛص ٜسا ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ ( .)11اػتفبد ٜاص ؿبخقٞبی ػالٔت
آثخیض ،سٚؿی ثشای ث ٝدػتآٚسدٖ اطالػبت دس ٔٛسد تخشیت
٘بؿی اص آثبس ا٘ؼب٘ی یب ػٛأُ طجیؼی ٔیثبؿذ (ٔ .)28،17ؼیبس،
اسصؽ خبكی سا ثشای حٛص ٜثیبٖ ٔیوٙذ ٙٔ ٚؼىغوٙٙذٜ
خٛاف فیضیىی ،ثیِٛٛطیىی ،اجتٕبػی  ٚػٛأُ اػبػی ٔؤثش ثش
س٘ٚذ ػالٔت آثخیض ٔیثبؿذ ( .)18جٟت اسصیبثی ػالٔت حٛصٜ
ثب سٚؿی ػیؼتٕی ،فشآیٙذٞبی صیؼتٔحیطی ث ٝپٙج جضء
ٔختّف تمؼیٓثٙذی ؿذٜا٘ذ .ایٗ اجضاء سٚیىشد ثبثتی سا ثشای
ثشسػی سٚاثط پیچیذٜای و ٝثش ػالٔت حٛص ٜتبثیش ٔیٌزاسد،
فشأ ٓٞیوٙذ .ایٗ اجضاء ػجبستٙذ اصٚ )1 :ضؼیتصیؼتی)2 ،1
پیٛػتٍی )3 2طئٔٛشفِٛٛطیٞ )4 3یذسِٛٚطی )5 ٚ 4ویفیت آة.5
اسصیبثی وٕی ػالٔت اوٛػیؼتٓٞب ،ثب اػتفبد ٜاص اكٔ َٛذٖٚ
 ٚا٘تخبة ؿبخقٞبیی ثب ٞذف حفبظت آة  ٚخبن ٚ
ػبختبسٞبی صیؼتٔحیطی كٛست ٔیٌیشد (ٔ .)6طبِؼبت ا٘جبْ
ؿذ ٜدس خلٛف ػالٔت حٛص ٜثٔ ٝطبِؼ ٝجذاٌب٘ ٝصیش
ؿبخقٞب پشداخت ٚ ٝدس ٚالغ ٔطبِؼبت یىپبسچ ٝثب ِحبظ
ٔؼیبسٞبی پٛؿؾ ،طئٔٛشفِٛٛطیٞ ،یذسِٛٚطی  ... ٚا٘ذن اػت
( .)18اص ایٗ س ٚػبصٔبٖ حفبظت ٔحیطصیؼت آٔشیىب
سٚؽٞبیی سا ثشای اسصیبثی ٔ ٚمبیؼبت ثیٗ د ٚیب چٙذ ٔؤِفٝ
جٟت ثشسػی ػالٔت حٛص ٜآثخیض تؼشیف وشد ٜاػت (.)11
ػیٕٞ ٚ ًٙىبساٖ ( )25ؿشایط ٔحیطی حٛص ٜاكّی سٚدخب٘ٝ
 Surrogatesافشیمب سا اص ٘ظش ػالٔت حٛصٛٔ ٜسد ثشسػی لشاس
داد٘ذ .دس ٔطبِؼ ٝایـبٖ ٔمبیؼ ٝػالٔت ثیٗ پٙج حٛص ٜثضسي
افشیمب و ،ٍٛٙچبد٘ ،یُ٘ ،یجشی ٚ ٝصأجی ثب ٔمبیؼٚ ٝضؼیت
ٔٙبطك حفبظت ؿذ ،ٜجٕؼیت ٛ٘ ٚع پٛؿؾ ا٘جبْ ٌشفت٘ .تبیج
ٔطبِؼٔ ٝزوٛس ٘ـبٖ داد و ٝدس ٞشیه اص ایٗ حٛصٜٞب ثب تٛجٝ
ثٔ ٝذیشیتٞبی ٔتفبٚت دس آٖٞب ٚضؼیت پٛؿؾ ٌیبٞی ثبٓٞ
ٔتفبٚت اػت  ٚحٛص ٜو ٍٛٙث ٝػّت ثیؾتشیٗ جٍُٞٙبی
حفبظت ؿذٚ ،ٜضؼیت ثٟتشی ٘ؼجت ث ٝػبیش حٛصٜٞب داسد .دی
ٕٞ ٚىبساٖ ( )6دسج ٝػالٔت یه حٛص ٜوٛچه فشػبیؾیبفتٝ
دس تپٞٝبی ِؼی ؿٕبَ  Shanxiسا ثٔ ٝذت  20ػبَ دس ػٝ
ٔشحّٝ؛ ؿشٚع اكالح ،تٛػؼ ٝپبیذاس ٚ ٚضؼیت حبَ سا ٔٛسد
ثشسػی لشاس داد٘ذ و ٝثٙٔ ٝظٛس اسصیبثی ػالٔت حٛص ٜاص 17
فبوتٛس ثشای ایجبد یه ػبختبس ػّؼّٔ ٝشاتجی اػتفبد ٜؿذ.
٘تبیج ٘ـبٖ داد و ٝاوٛػیؼتٓ ٔٙطمٛٔ ٝسد ٔطبِؼ ٝداسای
پبیذاسی ٘ؼجی ثٛد ٚ ٜثٝكٛست ػبال٘ ٝداسای یه افضایؾ
٘ؼجی اػت .ؿبخق ػالٔت دس ٔٙطمٛٔ ٝسد ٔطبِؼ ٝدس ػبَ
 ٚ 0/37 ،1985دس ػبَ  2003ایٗ ؿبخق ث 0/573 ٝافضایؾ
یبفت ٝاػت و ٝایٗ افضایؾ ٘ـبٖدٙٞذٛٔ ٜفمیت ػّٕیبت تٛػؼٝ
پبیذاس ثٛد ٜاػت .طیب ٕٞ ٚىبساٖ ( )33ؿبخقٞبی صیؼتی
ػالٔت سٚدخب٘ ٚ ٝتبثیش آٖ ثش ػالٔت حٛص ٜسٚدخب٘Huai ٝ
چیٗ سا اسصیبثی وشد٘ذ ،دس ٔطبِؼ ٝایـبٖ ػٛأُ صیؼتٔحیطی
اص جّٕٝ؛ آة ٛٞ ٚا ،پٛؿؾ صٔیٗٚ ،یظٌیٞبی خبن،
ٞیذسِٛٚطی  ٚویفیت آة اسصیبثی ؿذ٘ذ .دس ٔٙطمٛٔ ٝسد ٔطبِؼٝ
ایـبٖ ٔـخق ؿذ وٝ؛  44دسكذ داسای ٚضؼیت ػبِٓ51 ،
دسكذ وٕی ػبِٓ  5 ٚدسكذ ثبلیٔب٘ذ٘ ٜبػبِٓ ٔیثبؿذ .الصْ ثٝ

روش اػت و ٝتحمیمبت داخّی ا٘جبْ ؿذ ٜدس خلٛف ػالٔت
حٛصٜٞبی آثخیض ٔحذٚد  ٚتحمیمبت ا٘جبْ ؿذ ٜثٝكٛست
ٔجضا اص ٔ ٓٞیثبؿذ و ٝدس ٞیچ ٔطبِؼٝای ثشسػی وّیٝ
ؿبخقٞب كٛست ٍ٘شفت ٝاػت و ٝایٗ ٔؼئّ ٝاسصؽ تحمیك
حبَ حبضش سا ٘ـبٖ ٔیدٞذٞ .ذف اص تحمیك حبضش ،ثشسػی
ػالٔت حٛص ٜثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ؿبخقٞبی ٚضؼیتصیؼتی،
پیٛػتٍی ،طئٔٛشفِٛٛطیٞ ،یذسِٛٚطی  ٚویفیت آة ٕٞ ٚچٙیٗ
تؼییٗ اِٛٚیت الذأبت ٔذیشیتی دس ٞشیه اص ایٗ ثخؾٞب دس
ٔذیشیت جبٔغ حٛص ٜآثخیض لطٛسچبی دس ؿٟشػتبٖ خٛی
ٔیثبؿذٞ .ذف دیٍش اص ایٗ ٔطبِؼ ٝتؼییٗ تأثیشٌزاستشیٗ
ؿبخق دس وُ حٛصٙٔ ٜطمٛٔ ٝسد ٔطبِؼ٘ ٚ ٝیض تشویت
ؿبخقٞبی ٔٛجٛد جٟت تٟی٘ ٝمـٔ ٝفٟٔٛی جبٔغ ػالٔت
حٛصٛٔ ٜسد ٔطبِؼ ٝجٟت اسائ ٝثٔ ٝتخللبٖ ،ریٙفؼبٖ ٚ
ٔذیشاٖ ٔیثبؿذ.
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جذٍل  -1هشخصات سیزحَسُّای هٌطقِ هَرد هطالؼِ

وضعیت زیستی

تٌَع گیاّی ،یکی اس هَضَػات هْن اساسی در اکَلَصی
جَاهغ تَدُ کِ در راتطِ تا کاّش ٍ سٍال گًَِای ،فَایذ آى،
تَلیذ در اکَسیستن ٍ حفظ ػلفشارّای غٌی اس گًَِّای تَهی
ػول هیکٌذ ( .)8جْت هحاسثِ ایي شاخص اس شاخص غٌا
هٌْیٌیک 1استفادُ شذ .در هٌطقِ هَرد هطالؼِ تزای ّز
سیزحَسُ یک غٌای گًَِای تز اساط شاخص هَردًظز تا
استفادُ اس ًزمافشار  PASTهحاسثِ گزدیذ.
محاسبه غنای پوشش گیاهی

کِ در آى S :تؼذاد کل گًَِّا N ،حجن یا اًذاسُ ًوًَِ یا
تؼذاد کل افزاد در ًوًَِ هیتاشذ .تزای تؼییي هؼیار هذکَر در
فصل رٍیش گیاّاى اقذام تِ استقزار پالت جْت تؼذاد گًَِ

در ٍاحذ سطح تا ّذف هحاسثِ غٌایگًَِای شذ ( .)8تِ ایي
هٌظَر در ّز سیزحَسُ ،سایتی کِ هؼزف پَشش گیاّی تاشذ
اًتخاب گزدیذ ٍ تؼذاد دُ پالت در هٌطقِ هؼزف ّز سیزحَسُ
هَرد تزرسی قزار گزفت .اهتیاسدّی تِ ایي شاخص تا تَجِ تِ
هقذار هحاسثِ شذُ اس شاخص غٌای هٌْیٌگ صَرت
هیگیزد ،تِ ایي هؼٌا کِ ّزچِ هقذار غٌای هحاسثِ شذُ
تاالتز تاشذ ،اهتیاس تاالتزی تِ آى سیزحَسُ تؼلق هیگیزد ٍ
سیزحَسُای کِ هقذار شاخص هحاسثِ شذُ تزای آى پاییيتز
تاشذ ،اس اهتیاس کوتزی تزخَردار است (.)9
پیوستگی
تهیه نقشه موقعیت سازههای موجود در منطقه (سد،
پل ،بندهای گابیونی ،سنگی مالتی و)...

سذّا ،پلّا ٍ تٌذّا هؼوَالً تاػث تغییز صئَهزفَلَصی
جزیاى رٍدخاًِ هیشًَذ .اغلة در پلّا ٌّگاهی کِ جزیاى
افشایش هییاتذ رسَتاتی هاًٌذ درختاى تاػث اًسذاد هجزای
آب هیشًَذ کِ ایي اًسذاد هَجة اًقثاض ٍ افشایش سزػت
جزیاى هیگزدد .سذّا تاػث قطغ ارتثاط تیي تاالدست ٍ
پاییيدست جزیاى هیشًَذ کِ خطزاتی را تزای آتشیاى هَجَد
در جزیاى رٍدخاًِ ایجاد هیکٌذ ( .)9در حَسُ قطَرچای
- Menhinicks diversity index

] [ DOI: 10.29252/jwmr.9.17.1

تزاکن گًَِای ػوَهیتزیي راُ اًذاسُگیزی غٌای گًَِای
است ٍ هَرد تاییذ گیاُشٌاساى هیتاشذ .اسجولِ شاخصی کِ تز
اساط تؼذاد گًَِّا ٍ تؼذاد کل افزاد در هَرد توام گًَِّا
هؼزفی شذُاست هیتَاى تِ شاخص هٌْیٌیک اشارُ کزد ،کِ
در راتطِ ً 1شاى دادُ شذُ است.
راتطِ ()1
√

هساحت (ّکتار)
6076/4
6419/0
2988/8
9882/1
145/7
6223/3
2259/9
8620/7
7808/0
16928/5
10732/5

] [ DOR: 20.1001.1.22516174.1397.9.17.23.5

سیزحَسُ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

طَل رٍدخاًِ (کیلَهتز)
15/0
12/0
5/6
21/9
1/0
12/8
6/7
21/2
17/5
36/3
27/4

Table . Subwatershed Characteristics of study area

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08

شکل  -1سیزحَسُّای حَسُ آتخیش قطَرچای

Figure . Subwatersheds of Ghotorchay
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ژئومورفولوژی

ضىل صهیي ،دس پبسخ ثِ تشویجی اص فشآیٌذّبی عجیؼی ٍ
اًسبًی تىبهل یبفتِ است وِ دس هیبى آًْب فشسبیص یىی اص
ًوًَِّبی ثبسص احش ػَاهل ّیذسٍاللیوی دس تطىیل لٌذفشمّبی
هختلف طئَهشفَلَطیه است .ضبخع فشسبیصپزیشی خبن
پتبًسیل ًسجی خبن سا دس ثشاثش احش سٍاًبة ٍ فشایٌذّبی
فشسبیص ًطبى هیدّذ ،دس ایي هغبلؼِ ثب تَجِ ثِ هغبلؼبت
اًجبم ضذُ تَسظ سبصهبى هحیظ صیست اهشیىب اص حبغلضشة
عجمِ ضیت دس فبوتَس فشسبیصپزیشی  Kهمذاس ضبخع هزوَس
هحبسجِ گشدیذ (.)9

محاسبه تبخیر-تعرق

ساثغِ ()2

) (

تهیه نقشه پوشش گیاهی چندساله

جْت تْیِ ایي ًمطِ اص تػبٍیش هبَّاسُ لٌذست  8هشثَط
ثِ هٌغمِ هَسد هغبلؼِ استفبدُ ضذ .ثِدلیل وَّستبًی ثَدى
هٌغمِ ،جْت وبّص خغبی ًبضی اص ٍجَد اثش اص
تػبٍیش هشثَط ثِ تبسیخ ( )2015/06/21اص
سبیت  http://landsat.usgs.govاستفبدُ ضذ .پس اص تْیِ
ENVI
تػَیش هبَّاسُای ثبًذّبی تػَیش تَسظ ًشمافضاس
 RGB:وِ اص تشویت سِ ثبًذ هختلف ٍ
ثِ غَست
اختػبظ ّش سًگ اص سِ سًگ لشهض ،سجض ٍ آثی ثِ ّش ثبًذ
است ،تشویت ضذًذ ٍ ثب ووه  ،Google Earthپَضص
گیبّی چٌذسبلِ ثِػٌَاى ًوًَِ تؼلیوی هطخع ضذًذ ٍ
هحذٍدُ والس ػَاسؼ تَسظ پلیگَىّب دس ًشمافضاس
هطخع گشدیذ ٍ ثب سٍش عجمِثٌذی ًظبستضذُ (ضذت
حذاوخش احتوبل) ًمطِ پَضص گیبّی چٌذسبلِ حَصُ آثخیض
لغَس ثشای دٍ والس پَضص گیبّی چٌذسبلِ ٍ سبیش اساضی
عجمِثٌذی گشدیذ .پس اص تْیِ ًمطِ پَضص گیبّی چٌذسبلِ
اص تػبٍیش هبَّاسُای هشثَط ثِ لٌذست ،8هسبحت پَضص
گیبّی چٌذسبلِ دس ّشیه اص صیشحَصُّب هحبسجِ گشدیذ ٍ ثب
استفبدُ اص ساثغِ  3دسغذ پَضص گیبّی ّش صیشحَصُ هحبسجِ
گشدیذ ،وِ ًتبیج آى دس جذٍل  2آٍسدُ ضذُ است.
ساثغِ ()5

هسبحت صهیي ثب پَضص گیبّی چٌذ سبلِ
هسبحت ول حَصُ آّثخیض

تهیه نقشه سطوح غیرقابل نفوذ

چٌذسبلِ گیبّی پَضص دسغذ

ثشسسی ػَاهل صیستهحیغی ًطبى هیدّذ وِ دخبلت
اًسبى دس چشخِ عجیؼی آة اص عشیك تخشیت پَضص گیبّی دس
هٌبعك گًَبگَى اص ػشغِّبی آثخیض ،وبسثشی غیشاغَلی
اساضی ،تَسؼِ سغَح غیشلبثل ًفَر ٍ اهخبل آى پتبًسیل
سیلخیضی سا افضایص دادُ است ( .)4،23دس ثسیبسی اص
سیستنّبی عجیؼی ثخص صیبدی اص ثبسش دس خبن ًفَر
هیوٌذ ٍ ثِ جشیبى چطوِّب ٍ سفشُّب ٍاسد هیضَد ،دس همبثل
آى سغَح غیشلبثل ًفَر ،اص ًفَر آة جلَگیشی هیوٌذ ٍ ثبػج

] [ DOI: 10.29252/jwmr.9.17.1

جْت ثشآٍسد هیضاى تجخیش -تؼشق ٍالؼی سبالًِ اص سٍش تَسن
( )Turkثش عجك ساثغِ  2استفبدُ ضذ (.)3

وِ دس آى ;T :هتَسظ دسجِ حشاست سبالًِ ثش حست  °cاست.
حسبسیتپزیشی اللین ساثغِ ثیي تجخیش-تؼشق ٍ ثبسش ٍ ًیض
ضشایظ آةٍَّایی سا دس سغح هٌغمِ ًطبى هیدّذ ،وِ ایي
هسئلِ ثش دستشس ثَدى آة تبحیش هیگزاسد .ایي ضبخع ثب
استفبدُ اص یه تؼبدل آثی ثش اسبس هیضاى ثبسش ٍ تجخیش-
تؼشق سبالًِ هحبسجِ ضذُ است .جْت هحبسجِ ایي ضبخع اص
ساثغِ  4استفبدُ ضذُ است.
Vu=P- ET
ساثغِ() 4
وِ دس آى Vu ،حسبسیتپزیشی اللین P ،هیبًگیي ثبسش
سبالًِ ّش صیشحَصُ ٍ  ETهیبًگیي تجخیش ٍ تؼشق ٍالؼی
سبالًِ هیثبضذ.

] [ DOR: 20.1001.1.22516174.1397.9.17.23.5

تهیه نقشه شیب

جْت تْیِ ًمطِ ضیت ،اص  DEMثب لذست تفىیه 30
هتش هٌغمِ هَسد هغبلؼِ استفبدُ ضذ .دس ًشم افضاس Arc map
عجمبت ضیت دس چْبس والس ،40-65 ،20-40 ،0-20
 <65عجمِثٌذی گشدیذ .پس اص هحبسجِ ػبهل فشسبیصپزیشی
خبن ٍ تْیِ ًمطِ ضیت ،ستجِثٌذی اهتیبص حسبسیتپزیشی ثِ
فشسبیص اص عشیك هحبسجِ ضشة اهتیبص عجمِ ضیت دس همذاس
فشسبیصپزیشی  Kدس ّش صیشحَصُ اًجبم پزیشفت .جْت تؼییي
 Kاص هٌحٌی ٍیطوبیش ٍ اسویت استفبدُ ضذ وِ ثِ ایي هٌظَس
تؼذاد  19پشٍفیل دس حَصُ هَسد هغبلؼِ ثب تَجِ ثِ تَپَگشافی
هٌغمِ ٍ ثِعَس هتَسظ دس ّش صیشحَصُ یه پشٍفیل ،حفش
گشدیذ .پس اص ًوًَِثشداسی اص ػوك  0-10سغحی خبن،
عجك سٍش فَق ٍ ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ اص تجضیِ
آصهبیطگبّی الذام ثِ هحبسجِ ػبهل فشسبیصپزیشی ( )Kدس
ّشیه اص پشٍفیلّبی هَسد هغبلؼِ گشدیذ.

ساثغِ ()3

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08

ّیچگًَِ سذی احذاث ًطذُاست .تؼذاد پلّبی هَجَد دس
هٌغمِ ٍ هَلؼیت آًْب ثب استفبدُ اص ًشمافضاس Google Erath
دس هٌغمِ هَسد هغبلؼِ جوغآٍسی ٍ غحت آًْب تَسظ ثبصدیذ
هیذاًی وٌتشل گشدیذ .ثش اسبس گضاسش هغبلؼبت اًجبمضذُ
تَسظ اداسُ هٌبثغ عجیؼی استبى آرسثبیجبى غشثی ،دس حَصُ
لغَسچبی  174ثٌذ اغالحی احذاث ضذُ است وِ ایي ثٌذّب اص
ًَع گبثیًَی ،سٌگی هالتی ٍ خطىِچیي ثب اّذاف
سسَةگیشی ٍ تخجیت ثستش ٍ هْبس سیل ثَدُ است وِ ًمطِ
سبصُّبی هزوَس دس اسصیبثی پیَستگی جشیبى هَسد استفبدُ لشاس
گشفتِ است.
سبخت سبصُّب ثش سٍی هسیش جشیبى ثِ عَس آضىبس ثبػج
لغغ استجبط ثبالدست ٍ پبییي دست هیضَد .سبصُّب (سذ ،پل
ٍ وبلَست) جشیبى ّیذسٍلَطیىی سا وبّص هیدٌّذ .اص ثیي
سفتي تؼبدل پبییيدست تخشیت سا ثذًجبل خَاّذ داضت ،ثِ
دلیل اص دست دادى سسَة ،ضذت تخشیت ثیطتش دس پبییيدست
هیضَد ( .)27حذاوخش تشاون سبصُّبی هىبًیىی ثِ ػٌَاى
حذالل اهتیبص سالهت اص ًظش ضبخع پیَستگی دس ًظش گشفتِ
ضذ.

 ;Eتجخیش ٍالؼی سبالًِ ثش حست هیلیهتش ;P ،ثبسًذگی
سبالًِ ثش حست هیلیهتش ٍ  ;Iػبهل هشثَط ثِ دهبی هتَسظ
سبالًِ َّاست وِ همذاس آى اص ساثغِ صیش تؼییي هی گشدد:
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افضایؾ جشیاى آب سٍی ػطح صهیي ٍ دسًتیجِ جشیاى یافتي
آب ػشیغتش كَست هیگیشد کِ افضایؾ حول سػَتات سا
تذًثال داسد ( .)29تا اػتفادُ اص ًشمافضاس Google Earth
ػطَح غیشقاتل ًفَر ؿاهل جادُّا ٍ هٌاطق ؿْشی ٍ
سٍػتایی تِكَست پلیگَىّایی تشػین ٍ ًقـِ ػطَح
غیشقاتل ًفَر تْیِ گشدیذ.
تعیین کیفیت آب شرب بر اساس دیاگرام نیمه
لگاریتمى شولر

تعیین پتانسیل آالیندگی

- Biological Oxygen Demand

- Total Phosphorus

ارزیابی سالمت زیرحوزهها از نظر وضعیتزیستی

ًقـِ ًْایی ؿاخق ٍضؼیتصیؼتی دس ّش صیشحَصُ دس
ؿکل  2آٍسدُ ؿذُ اػت .تا تَجِ تِ ایي ؿکل صیشحَصُ ؿواسُ
 7تا هقذاس  0/99داسای حذاکثش غٌای گًَِای ؿاخق هٌْیٌگ
اػت کِ تیـتشیي ػالهت سا اص ایيًظش ٍ صیشحَصُ ؿواسُ  4تا
هقذاس  0/49حذاقل غٌای گًَِای ؿاخق هٌْیٌگ سا داسا
هیتاؿذ کِ کوتشیي اهتیاص ػالهت سا تِ خَد اختلاف دادُ
اػت.
-Total Nitrogen

- Total Suspend solids
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محاسبه شاخص سالمت حوزه

نتایج و بحث
دس ایي تخؾ ًتایج تِدػت آهذُ اص هشاحل هختلف تحقیق
دس تخؾّای هختلف هؤثش تش ػالهت آتخیض اسائِ هیؿَد.
تخؾ اٍل ؿاهل ًتایج ًقـِّای تْیِ ؿذُ دس تخؾ
ٍضؼیتصیؼتی ٍ هقایؼِ صیشحَصُّا اص ًظش غٌای پَؿؾ
گیاّی ،تخؾ دٍم ًتایج هشتَط تِ تخؾ پیَػتگی ٍ هقایؼِ
صیشحَصُّا اص ًظش تؼذاد ػاصُ دس ٍاحذ طَل سٍدخاًِ ،تخؾ
ػَم ًتایج هشتَط تِ تخؾ طئَهشفَلَطی ٍ هقایؼِ صیشحَصُّا
اص ًظش حؼاػیتپزیشی اقلین ٍ حؼاػیتپزیشی خاک تِ
فشػایؾ ،تخؾ چْاسم ًتایج هشتَط تِ تخؾ ّیذسٍلَطی ٍ
هقایؼِ صیشحَصُّا اص ًظش پَؿؾ گیاّی چٌذػالِ ٍ ػطَح
غیشقاتل ًفَر ٍ تخؾ پٌجن ًتایج هشتَط تِ کیفیت آب ٍ
هقایؼِ صیشحَصُّا اص ًظش کاستشی اساضی هیتاؿذ .اسصیاتی
ػالهت آتخیض دس صیشحَصُّای هَسد هطالؼِ دس پٌج تخؾ،
تیَلَطی ،پیَػتگی ،طئَهشفَلَطیّ ،یذسٍلَطی ٍ کیفیت آب
کِ ّشیک اص ایي تخؾّا داسای ؿاخقّای هْن تِ خَد
هیتاؿٌذ ،تشسػی گشدیذ.

] [ DOR: 20.1001.1.22516174.1397.9.17.23.5

جْت تؼییي پتاًؼیل آلَدگی دس ّش صیشحَصُ تش اػاع
کاستشیّای هَجَد اقذام تِ تْیِ ًقـِ کاستشیّایی کِ
تیـتشیي ػْن دس آلَدگی آب سا داسًذ ،گشدیذ .دس ایي ساػتا،
ًقـِ هشتَط تِ کاستشیّای تاؽ ،هشاتغ ٍ کـاٍسصی اص اداسُ
کل هٌاتغ طثیؼی اػتاى آرستایجاى غشتی تْیِ ؿذ ٍ تا اػتفادُ
اص طثقات کاستشی حاكل اص ًشمافضاس  ENVI .كحت آًْا
هَسد اسصیاتی قشاس گشفت ٍ ّنچٌیي جْت تؼییي کاستشی
ؿْشی ٍ سٍػتایی تا اػتفادُ اص ًشمافضاس Google Earth
کاستشیّای سٍػتایی ٍ ؿْشی دس هٌطقِ هَسد هطالؼِ
تِكَست پلیگَى دس ًشمافضاس هـخق گشدیذ ٍ تا ًقـِ ػایش
کاستشیّا تشکیة گشدیذ .پغ اص تْیِ ًقـِ کاستشیّای
تاثیشگزاس تش کیفیت آب ،پتاػیل تَلیذ آلَدگی هٌطقِ دس
هقیاع صیشحَصُ ٍصىدّی تِ اًَاع کاستشی تش اػاع هطالؼِ
اًجام ؿذُ تَػط ػلیلَ ( )2دس ؿْشػتاى خَی تا ّذف تشسػی
تؼییي ًقاط ًوًَِتشداسی جْت پایؾ کیفیت آب ػطحی
اًجام ؿذ .دس ایي سٍؽ پاساهتشّای ٍ 3TP ،2TN ،1TSS
 4BODتا تَجِ تِ ًَع کاستشی ؿْشی ،کـاٍسصی ،هشتغ ٍ تاؽ
اهتیاصدّی ؿذُ اػت .تیؾتشیي اهتیاص تِ کاستشی ؿْشی ٍ
پاساهتش  ٍ TPکوتشیي اهتیاص تِ کاستشی تاؽ ٍ پاساهتش BOD
تؼلق گشفت .پتاًؼیل تَلیذ آلَدگی تش اػاع کاستشی دس ّش
صیشحَصُ تا تَجِ تِ هؼاحت ّشیک اص کاستشیّا ٍ تا اػتفادُ اص
ساتطِ  6هحاػثِ گشدیذ.
PPS=WP×PA
ساتطِ ()6
کِ دس آى PPS ،پتاًؼیل تَلیذ آلَدگیٍ WP ،صى پتاًؼیل
تَلیذ آلَدگی ّش کاستشی ٍ  PAهؼاحت ّش کاستشی دس ّش
صیشحَصُ هیتاؿذ (.)2
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ایي دیاگشام تَػط ؿَلش دس ػال  1935تْیِ ٍ تَػط
 Berkaloffدس ػال  1952 ٍ 1938تجذیذًظش ٍ ػپغ تَػط
اداسُ صهیيؿٌاػى ٍ هؼادى فشاًؼِ هشػَم گشدیذ ( .)5دس
پظٍّؾ حال حاضش ،دادُّای کیفیت آب ایؼتگاُّای هَجَد
دس حَصُ تا دٍسُ آهاسی  21ػالِ ( )1369-1390اص
ایؼتگاُّای کیفیت آب ٍصاست ًیشٍ جوغآٍسی گشدیذ .ػِ
ایؼتگاُ ساصی ،تشعآتاد ٍ یضدکاى کِ داسای دٍسُ آهاسی
هـتشک تَدًذ جْت اًجام هحاػثات هشتَط تِ کیفیت آب
اًتخاب ؿذًذ.

هحاػثِ ؿاخق ػالهت حَصُ تش اػاع هؼیاسّای هَسد
اػتفادُ دس پایاى پغ اص هحاػثِ کلیِ ؿاخقّا اقذام تِ تْیِ
ًقـِ کلی اص ػالهت حَصُ اص ًظش کلیِ ؿاخقّای هحاػثِ
ؿذُ گشدیذ .تذیي هٌظَس اتتذا تایؼتی کلیِ ؿاخقّا تش پایِ
اهتیاص  0-100اػتاًذاسد ػاصی ؿًَذ .تایؼتی تِ ایي ًکتِ تَجِ
ؿَد کِ تشخی اص ؿاخقّا تا افضایؾ هقذاس ػذدی آىّا،
اهتیاص ػالهت کاّؾ هییاتذ ،تشای هثال هقذاس تاالی ػاهل
فشػایؾپزیشی دس ٍاقغ تِ هؼٌای کاّؾ اهتیاص ػالهت
هیتاؿذ ٍ هٌطقی ًویتاؿذ تا اهتیاص تاالی غٌای گًَِای کِ
تِ هؼٌای ػالهت تاال هیتاؿذ ،جوغ گشدد ٍ جْت جلَگیشی
اص اؿتثاُ دس اًجام هحاػثات اثش ؿاخقّای هَسد ًظش تِ
كَست ػکغ اػوال گشدیذً .تیجِ ًْایی اص تلفیق ٍ اثش
ػالهت حَصُ اص ًظش کلیِ ؿاخقّا دس ؿکل ً 10ـاى دادُ
ؿذُ اػت .اهتیاصدّی دس  5طثقِ؛ ،40-60 ،20-40 ،0-20
 80-100 ٍ 60-80تِتشتیة تشاػاع ػالهت خیلی صیاد ،صیاد،
هتَػط ،ضؼیف ٍ خیلی ضؼیف كَست گشفتّ .شچِ هقذاس
ػذدی پاساهتشّای هَسدًظش تاالتش تاؿذ ،ػالهت حَصُ افضایؾ
هییاتذ .ایي طثقِتٌذی تش اػاع هطالؼات اًجام ؿذُ تَػط
ػاصهاى هحیط صیؼت اهشیکا دس ایاالت هختلف هیتاؿذ.

ارسیاتی ي ايلًیتتىذی سیزحًسٌَای آتخیش قطًرچای تز اساس درجٍ سالمت آتخیش 6 .....................................................................................................................

ارسیابی سالمت سیزحوسهها اس نظز پیوستگی

وقشٍ وُایی شاخض پیًستگی در َز سیزحًسٌ در شکل 3
آيردٌ شذٌ است .تا تًجٍ تٍ ایه شکل سیزحًسٌ شمارٌ  9تا
مقذار  3/42دارای حذاکثز تزاکم ساسٌ در ياحذ طًل ريدخاوٍ

است کٍ کمتزیه سالمت ي سیز حًسٌ شمارٌ  2تٍعلت ایىکٍ
َیچ ساسٌای در آن احذاث وشذٌ تًد حذاقل تزاکم را دارا
میتاشذ ي تیشتزیه امتیاس سالمت را تٍ خًد اختظاص دادٌ
است.

ارسیابی سالمت سیزحوسهها اس نظز ژئومزفولوژی
حساسیتپذیزی به فزسایش

حساسیتپذیزی اقلیم

وقشٍ وُایی سالمت حًسٌآتخیش اس وظز حساسیتپذیزی
اقلیم در َز سیزحًسٌ در شکل  5آيردٌ شذٌ است .تا تًجٍ تٍ
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رتثٍتىذی ایه امتیاسات تز اساس وتایج حاطل اس محاسثٍ
ضزب امتیاس طثقٍ شیة َز سیزحًسٌ در مقذار فاکتًر  Kدر
سیزحًسٌ مزتًطٍ میتاشذ کٍ ایه امتیاسات تٍ وسثت معکًس
حساسیتپذیزی خاک تٍ فزسایش است .سیزحًسٌَایی کٍ
دارای حذاکثز حساسیت فزسایشپذیزی میتاشىذ ،اس کمتزیه
میشان سالمت تزخًردار میتاشىذ ي َزچٍ مقذار عذدی پارامتز
مًرد وظز تاالتز تاشذ ،سالمت حًسٌ در ایه تخش کاَش
مییاتذ .وقشٍ وُایی سالمت حًسٌآتخیش اس وظز

حساسیتپذیزی خاک تٍ فزسایش در َز سیزحًسٌ در شکل 4
آيردٌ شذٌ است .تا تًجٍ تٍ ایه شکل سیزحًسٌ شمارٌ  5تا
مقذار  0/46اس حذاقل حساسیتپذیزی تٍ فزسایش ،وسثت تٍ
سایز سیزحًسٌَا تزخًردار است کٍ تزاتز تا تیشتزیه میشان
سالمت حًسٌ میتاشذ .سیزحًسٌ شمارٌ  7تا مقذار 0/83
حذاکثز حساسیتپذیزی تٍ فزسایش را دارد تٍ ایه معىا کٍ
کمتزیه میشان سالمت مزتًط تٍ ایه سیزحًسٌ میتاشذ.
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شکل -3امتیاس سالمت سیزحًسٌَای حًسٌآتخیش قطًرچای اس وظز شاخض پیًستگی

Figure . Health score of Ghotorchay Subwatersheds in terms of connectivity index
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شکل  -2امتیاس سالمت سیزحًسٌَای حًسٌآتخیش قطًرچای اس وظز شاخض غىای گًوٍای

Figure . Health score of Ghotorchay Subwatersheds in terms of species richness index

پظٍّشٌاهِ هذیشیت حَصُ آبخیض سال ًْن /شواسُ  /17بْاس ٍ تابستاى 7 .............................................................................................................................. 1397

ایي شکل صیشحَصُ شواسُ  10با هقذاس  52/88داسای حذاکثش
حساسیتپزیشی اقلین ًسبت بِ سایش صیشحَصُّا است هیباشذ
کِ بشابش با بیشتشیي سطَبت دس هٌطقِ هیباشذ ٍ صیشحَصُ

شواسُ  7با هقذاس  42/24داسای حذاقل حساسیتپزیشی اقلین
ًسبت بِ سایش صیشحَصُّا هیباشذ کِ بشابش با کوتشیي هقذاس
سطَبت دس هٌطقِ است.

ارزیابی سالمت زیرحوزهها از نظر هیدرولوژی
پوشش گیاهی چندساله

سطوح غیرقابل نفوذ

سطَح غیشقابل ًفَر هاًٌذ؛ جادُّا ،ساختواىّا ٍ
پاسکیٌگّا هاًع اص ًفَر جشیاى هیشًَذ کِ باعث افضایش
جشیاى سطحی ٍ افضایش سشعت آى هیشَد ،کِ افضایش
سسَبات حول شذُ سا بِدًبال داسد (ً .)29قشِ سالهت
حَصُآبخیض اص ًظش شاخض سطَح غیشقابل ًفَر دس ّش صیشحَصُ
دس شکل  7آٍسدُ شذُ است .با تَجِ بِ ایي شکل صیشحَصُ
شواسُ  1با هقذاس  0/56دسطذ اص هساحت صیشحَصُ داسای
حذاقل سطَح غیشقابل ًفَر ًسبت بِ سایش صیشحَصُّا هیباشذ
کِ بشابش با بیشتشیي هیضاى سالهت حَصُ هیباشذ .صیشحَصُ
شواسُ  5با هقذاس  10/77دسطذ اص هساحت صیشحَصُ حذاکثش
سطَح غیشقابل ًفَر سا داسد ٍ کنتشیي هیضاى سالهت ًسبت
بِ سایش صیشحَصُ هشبَط بِ ایي صیشحَصُ هیباشذ.
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آب دس داخل حَصُ حشکت هیکٌذ ،سسَبات ،هَاد
شیویایی ٍ هَجَدات صًذُ سا با خَد حول هیکٌذ ٍ دس هطالعِ
چشخِ ّیذسٍلَطی ،بجض رخیشُ آب دس سفشُّای صیشصهیٌی،
جشیاى سطحی بِطَس هذاٍم ٍ ًاهٌظن دس هکاى ٍ صهاى دس
حال جشیاى ٍ تغییش است .هیضاى پَششگیاّی ،حشکت آب دس
کل حَصُ ٍ بسیاسی اص هؤلفِّای چشخِ ّیذسٍلَطی اص جولِ؛
ًفَر سطحی ،جشیاى سٍاًاب ،تبخیش ٍ تعشق سا تحت تاثیش قشاس
هیدّذ (ً .)9قشِ ًْایی سالهت حَصُآبخیض اص ًظش پَشش
گیاّی چٌذسالِ ّش صیشحَصُ دس شکل  6آٍسدُ شذُ است .با
تَجِ بِ ایي شکل صیشحَصُ شواسُ  1با هقذاس  0/53دسطذ
هساحت صیشحَصُ اص حذاکثش پَشش گیاّی چٌذسالًِ ،سبت بِ
سایش صیشحَصُّا بشخَسداس هیباشذ کِ بشابش با بیشتشیي هیضاى
سالهت حَصُ هیباشذ .صیشحَصُ شواسُ  7با هقذاس  0/09دسطذ
اص هساحت صیشحَصُ حذاقل پَشش گیاّی چٌذسالِ سا داسد ٍ

کوتشیي هیضاى سالهت سا دس بیي صیشحَصُّای هَسدهطالعِ بِ
خَد اختظاص دادُ است.
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شکل  -5اهتیاص سالهت صیشحَصُّای حَصُآبخیض قطَسچای اص ًظش شاخض حساسیتپزیشی اقلین

Figure . Health score of Ghotorchay Subwatersheds in terms of climate sensivity
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شکل  -4اهتیاص سالهت صیشحَصُّای حَصُآبخیض قطَسچای اص ًظش حساسیتپزیشی خاک بِ فشسایش

Figure . Health score of Ghotorchay Subwatersheds in terms of soil sensivity to erosion

ارزیابی ٍ اٍلَیتبٌذی زیرحَزُّای آبخیس قطَرچای بر اساس درجِ سالهت آبخیس 8 ....................................................................................................................

ارزیابی سالمت زیرحوزهها از نظر کیفیت آب
منابع آالینده نقطهای

شاخض کیفیت آب از ًظر هٌابغ ًقطِای با استفادُ از
دیاگرام شَلر ٍ برای آب شرب هَرد بررسی قرار گرفت .ایي
بررسیّا با استفادُ از  3ایستگاُ کیفیت آب ٍزارت ًیرٍ اًجام
شذ ٍ هقادیر اًذازُگیری شذُ در ّریک از ایستگاُّا بِ
زیرحَزُّای باالدست آى ایستگاُ ًسبت دادُ شذً .قشِ
ًْایی سالهت حَزُآبخیس از ًظر کیفیت آب هٌابغ ًقطِای بر
اساس دیاگرام شَلر در شکل ً 8شاى دادُ شذُ است .با تَجِ

بِ ایي شکل زیرحَزُ شوارُ  8کِ ایستگاُ رازی در آى قرار
دارد ٍ ،پس از آى زیرحَزُّای هربَط بِ باالدست ایستگاُ
یسدکاى ٍ در ًْایت زیرحَزُ شوارُ  4کِ ایستگاُ ترسآباد در
آى ٍاقغ شذُ است ،دارای بیشتریي هقذار سالهت از ًظر
پاراهترّای دیاگرام شَلر هیباشٌذ .بایستی بِ ایي ًکتِ تَجِ
شَد کِ کلیِ زیرحَزُّا از ًظر کیفیت آب بر اساس
پاراهترّای دیاگرام شَلر در طبقِ خَب قرار دارًذ اها از ًظر
هقایسِ زیرحَزُّا با ّن اختالف ٍجَد دارد.

منابع آالینده غیرنقطهای
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ایي ًَع آلَدگی زهاًی اتفاق هیافتذ کِ هَاد شیویایی
زیاىآٍر در داخل آب اًتشار پیذا کٌذ .ایي هٌابغ هعوَالً از
خرٍجی کارخاًِّای تظفیِ فاضالبّای شْری،
فاضالبّای طٌعتی ٍ شْری هیباشذً .قشِ ًْایی سالهت
حَزُآبخیس از ًظر پتاًسیل تَلیذ آلَدگی بر اساس کاربری در
شکل  9آٍردُ شذُ است .با تَجِ بِ ایي شکل زیرحَزُ
شوارُ  5با هقذار  68/69دارای حذاکثر تَلیذ آلَدگی بر اساس
کاربریً ،سبت بِ سایر زیرحَزُّا هیباشذ کِ دارای کوتریي
هیساى سالهت حَزُ هیباشذ .زیرحَزُ شوارُ  7با هقذار

 56/75کوتریي آلَدگی را با تَجِ بِ کاربریّای هَجَد در
آى تَلیذ کردُ است ٍ بیشتریي هیساى سالهت را ًسبت بِ
سایر زیرحَزُّا دارا هیباشذ.
با تَجِ بِ شکل  10زیرحَزُ شوارُ  11با اهتیاز سالهت
حَزُ  60/39دارای حذاکثر سالهت ًسبت بِ سایر زیرحَزُّا
ٍ زیرحَزُ شوارُ  6با اهتیاز سالهت حَزُ  50/71حذاقل
اهتیاز را بِ خَد اختظاص دادُ است .در حالت کلی با تَجِ بِ
اهتیازات ٍ طبقات تعریف شذُ کلیِ زیرحَزُّا جس زیرحَزُ
شوارُ  11کِ در طبقِ سالهت زیاد قرار دارد ،سایر زیرحَزُّا
سالهت در طبقِ هتَسط را دارا هیباشٌذ.
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شکل  -7سالهت زیرحَزُّای حَزُآبخیس قطَرچای از ًظر ّیذرٍلَشی (درطذ سطَح غیرقابل ًفَر)

)Figure . Health score of Ghotorchay Subwatersheds in terms of hydrology (percent of impermeable surfaces
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شکل  -6سالهت زیرحَزُّای حَزُ آبخیس قطَرچای از ًظر ّیذرٍلَشی بر اساس درطذ پَشش گیاّی چٌذسالِ

Figure . Health score of Ghotorchay Subwatersheds in terms of hydrology based on perennial vegetation cover
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شکل  -8اهتیاس سالهت سیزحَسُّای آبخیش قطَرچای اس ًظز کیفیت آب بز اساط دیاگزام شَلز

Figure . Health score of Ghotorchay Subwatersheds in terms of water quality based on Schooler diagram

شکل  -9اهتیاس سالهت سیزحَسُّای آبخیش قطَرچای اس ًظز پتاًسیل تَلیذ آلَدگی

Figure . Health score of Ghotorchay Subwatersheds in terms of potential for pollution production
] [ DOR: 20.1001.1.22516174.1397.9.17.23.5

شکل  -10اهتیاس ًْایی شاخص سالهت سیزحَسُّای آبخیش قطَرچای اس ًظز شاخصّای هَرد استفادُ

. Final health index score of Ghotorchay Subwatersheds in terms of used indices

هذکَر هقذار شاخص سالهت آبخیش تعییي گزدیذ .آبخیشداری
بز ایي ًکتِ تاکیذ هیکٌذ کِ هٌابع آب در یک حَسُآبخیش بِ
ًحَی تفکیکًاپذیز با سایز هٌابع طبیعی حَسُ اس قبیل خاک،
اتوسفز ٍ پَشش گیاّی در ارتباط هیباشذ .بٌابزایي ّذف
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در ایي پضٍّش بِ بزرسی سالهت حَسُآبخیش قطَرچای اس
ًظز پٌج بخش بیَلَصی ،پیَستگی ،صئَهزفَلَصیّ ،یذرٍلَصی
ٍ کیفیت آب ،بز اساط تعییي شاخصّای تأثیز گذار بز
سالهت حَسُ ،پزداختِ شذ ٍ در اًتْا با تلفیق هقادیز هعیارّای

Figure
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ػوذُ دس هذیشیت حَصُّبی آثخیض ٍ یب ّوبى آثخیضداسی حفظ
سالهت اکَلَطیکی هٌبثغ طجیؼی ثِػٌَاى پیصضشط ًیل ثِ
تَسؼِ پبیذاس اقتػبدی ٍ اجتوبػی هیثبضذ .اسصیبثی ٍ ثْجَد
سالهت حَصُّبی آثخیض دس ٍاقغ ًوَدی اص هذیشیت جبهغ
حَصُّبی آثخیض هیثبضذ ( .)9کبّص تٌَعصیستی دس دًیب
اًقشاؼ گًَِّبی گیبّی ٍ جبًَسی سا ثِدًجبل داسد صیشا ّشیک
اص ایي گًَِّب ًقص اسبسی سا دس صًجیشُ غزایی اکَسیستن
ثبصی هیکٌٌذ ٍ ثب ًبثَدی یک گًَِ تؼبدل حیبتی دس طجیؼت
ثِّن هیخَسد ( .)19دس پظٍّص حبضشً ،تبیج هحبسجبت
هشثَط ثِ غٌبی گًَِای ًطبى داد کِ صیشحَصُ ً 2سجت ثِ
سبیش صیشحَصُّب اص غٌبی گًَِای ثبالتشی ثشخَسداس است ٍ
حذاقل غٌبی گًَِای هشثَط ثِ صیشحَصُ  4هیثبضذ (ضکل .)2
ثب تَجِ ثِ ایي هسئلِ کِ سالهت اکَسیستنّب ثب افضایص
غٌبی گًَِای افضایص هییبثذ ثٌبثشایي صیشحَصُ  4اص سالهت
کوتشی ثشخَسداس است .ثبال ثَدى سالهت صیشحَصُ  2سا
هیتَاى ثِ اقلین هشطَة (هیضاى ثبسًذگی ثبال) آى ًسجت داد
کِ ثبسش هٌبست اهکبى سضذ گًَِّبی گیبّی سا افضایص
هیدّذّ ،نچٌیي پبییي ثَدى غٌبی گًَِای صیشحَصُ  4ثِ ایي
ػلت کِ هشاتغ ایي صیشحَصُ هَسد چشای تؼذاد صیبدی اص
دامّبی سٍستبّبی اطشاف قشاس هیگیشد ٍ هیتَاى ػلت کن
ثَدى غٌبی گًَِای صیشحَصُ هَسدًظش ًسجت ثِ سبیش
صیشحَصُّب سا ایي هسئلِ ػٌَاى کشد .پلّب ٍ آةگزس ثبػج
تٌگ ضذى کبًبلّبی طجیؼی هیضًَذ ٍ ایي ػبهل ثبػج
افضایص سشػت آة دس صیش پل ٍ کبلَست هیضَد .دس ٍاقغ
جشیبى سشیغتش است ٍ تَاًبیی جشیبى ثبػج فشسبیص ثستش دس
صیش پلّب ٍ اًتقبل سسَثبت ثِ پبییيدست هیضَد .اگش جشیبى
طَلی سٍدخبًِّب هختل ضَد ،سبختبس ثیَلَطیکی جشیبى ثِطَس
قبثل تَجْی تغییش خَاّذ کشد (ً .)7تبیج پظٍّص حبل حبضش
ًطبى داد کِ صیشحَصُ  8ثب داسا ثَدى اهتیبص  3/42دس ٍاقغ
کنتشیي سالهت سا ًسجت ثِ سبیش صیشحَصُّب داسا هیثبضذ
(ضکل ّ .)3نچٌیي صیشحَصُ  2ثِ ػلت ایٌکِ ّیچگًَِ
سبصُای دس آى ثش هسیش سٍدخبًِ احذاث ًطذُاست ٍ اصًظش
سالهت ًسجت ثِ سبیش صیشحَصُّب ثیصتشیي اهتیبص سا ثِ خَد
اختػبظ دادُ است .ثب ثشسسی ٍضؼیت آثضیبى ایي صیشحَصُّب
هیتَاى آحبس احذاث ثٌذّب ثش تَلیذهخل آىّب سا ثِ ٍضَح
هطبّذُ ًوَدّ .وچٌیي دس پبی پلّبی احذاث ضذُ ثِػلت
هحذٍد ضذى جشیبى دس صیش پل ،ثِ سشػت جشیبى افضٍدُ ضذُ
ٍ ایي افضایص ثِ هشٍس صهبى فشسبیص سا ثِدًجبل خَاّذ داضت.
فشسبیص خبک یک هسئلِ هحیطی جْبًی است کِ اص
حبغلخیضی خبک ٍ کیفیت آة کبستِ ،سسَةصایی ٍ احتوبل
ٍقَع سیل سا افضایص هیدّذ ( .)30حسبسیتپزیشی اقلین ،ثِ
ػٌَاى تبثؼی اص حسبسیت ثِ تغییش اقلین تؼشیف ضذُ است
( .)24دس ٍاقغ تغییش اقلین ثبػج حسبسیتپزیشی اقلین هیضَد
ٍ صهبًی افضایص هییبثذ کِ اقلین هٌطقِ ثِ سوت خطکی
پیص سٍد کِ ثبػج کبّص پَضص گیبّی ٍ دستشسی ثِ هٌبثغ
آة ًیض کبّص هییبثذ کِ ایي هسئلِ ثش هسبئل اقتػبدی
اجتوبػی تبحیش هیگزاسدً .تبیج پظٍّص اًجبم ضذُ ثب تَجِ ثِ
ضکل (ً )4طبى داد کِ صیشحَصُ  7ثیطتشیي هقذاس حسبسیت ثِ
فشسبیص سا ثب تَجِ ثِ دسغذ ضیت ٍ فبکتَس فشسبیصپزیشی

 Kداسد ٍ کوتشیي هقذاس آى هشثَط ثِ صیشحَصُ  5هیثبضذ.
هیتَاى ػلت ثبال ثَدى حسبسیتپزیشی ثِ فشسبیص دس
صیشحَصُ  7سا ثِ پبییي ثَدى دسغذ پَضص گیبّی چٌذسبلِ
(ضکل  )6ایي صیشحَصُ ًسجت داد ،چشا کِ پَضص گیبّی
چٌذسبلِ اص ػَاهل کبّص فشسبیص است .دس هَسد
حسبسیتپزیشی اقلین ًتبیج پظٍّص حبضش ًطبى داد کِ
صیشحَصُ  10داسای ثیطتشیي اختالف هیبى ثبسش ٍ
تجخیش-تؼشق است ٍ ضبیذ ثتَاى ػلت آى سا ثِ ثبال ثَدى استفبع
ثخصّبیی اص ایي صیشحَصُ ًسجت داد کِ ثبػج کبّص تجخیش
ٍ تؼشق ضذُ ٍ اقلین هشطَةتشی ًسجت ثِ سبیش صیشحَصُّب
ضذُ است ٍ صیشحَصُ  7حذاقل ایي اختالف سا داسا هیثبضذ کِ
حبکی اص اقلین خطکتش صیشحَصُ هشثَطِ ًسجت ثِ سبیش
صیشحَصُّبست (ضکل  .)5گستشش سٍصافضٍى پٌِْ ضْشّب ٍ
سبخت ٍ سبصّبی ضْشی ،ثب تجذیل صهیيّبی کطبٍسصی ٍ
هٌبثغ طجیؼی ّوشاُ است .ثٌبثشایي ،پیبهذ آى گستشش
پٌِّْبی ًفَرًبپزیش ٍ افضایص سٍاًبةّبی سطحی خَاّذ ثَد،
کِ دس ثلٌذ هذت هوکي است سجت ایجبد سیالةّبی ٍیشاًگش
ضْشی ضَد .ثِهٌظَس کبّص ایي آسیتّب ،کٌتشلّ ،ذایت ٍ
سشاًجبم هذیشیت سیالةّبی ضْشی اهشی اجتٌبةًبپزیش
است .دس هطبلؼِ اًجبم ضذُ ًتبیج ًطبى داد کِ صیش حَصُ  1ثب
هقذاس  0/53دسغذ داسای حذاکخش پَضص گیبّی چٌذسبلِ
هیثبضذ ٍ صیشحَصُ  7تٌْب  0/09دسغذ اص کل هسبحت
صیشحَصُ هشثَطِ داسای پَضص گیبّی چٌذسبلِ است (ضکل
 .)6ایي ًتبیج ًطبى هیدّذ کِ احتوبل ٍقَع سیالة ٍ سٍاًبة
دس ایي صیشحَصُ ًسجت ثِ سبیش صیشحَصُّب ثیطتش است ٍ دس
ٍاقغ ضبخع سالهت حَصُ اص ایي ًظش کبّص هییبثذً .تبیج
پظٍّص دس ثخص سطَح غیشقبثل ًفَر ثب تَجِ ثِ ضکل ()7
ًطبى داد حذاکخش هسبحت سطَح غیشقبثل ًفَر دس صیشحَصُ 5
( 10/77دسغذ) ٍ حذاقل آى دس صیش حَصُ 0/56( 4دسغذ)
هیثبضذ .ایي ًتبیج سالهت صیشحَصُ  5سا حذاکخش ٍ سالهت
صیشحَصُ  4سا حذاقل ًطبى داد .کویّت ٍ کیفیت آة ،یکی اص
پبیِّبی اغلی تَسؼِ پبیذاس ثِضوبس هیسٍد .اص طشفی
سٍدخبًِّب ثِػٌَاى هٌجغ اغلی ٍ قبثل دستشع تأهیيکٌٌذُ
ًیبصّبی جَاهغ ثطشی هطشح ثَدُ کِ ػالٍُ ثش کویّت آة،
کیفیت آة ًیض جضء پبساهتشّبی هْن تؼییيکٌٌذُ هحسَة
هیضًَذ ( .)26کبسثشی صهیي یکی اص هْنتشیي ػَاهل
تأحیشگزاس ثش کیفیت آة هٌبثغ سطحی ٍ ثِخػَظ سٍدخبًِّب
هیثبضذّ .وضهبى ثب افضایص جوؼیتًَ ،ع کبسثشی صهیي تغییش
هیکٌذ ،ثٌبثشایي سٍاًبة ًبضی اص ثبسًذگیّب ٍ ًیض تخلیِ
پسبةّبی ضْشی ،هٌجش ثِ افضایص هَاد هغزی ٍ دیگش
آالیٌذُّب ثِ داخل سٍدخبًِّب ٍ هٌبثغ سطحی هیضَد (.)14
دخبلتّبی اًسبى دس ثیصتش کبسثشیّبی هختلف هٌجش ثِ
تغییشات فیضیکی ،ضیویبیی ٍ ثیَلَطیکی دس سٍدخبًِّب ٍ هٌبثغ
آثی ّنجَاس هیگشدد .ایي تغییشات ػوَهبً هٌفی ثَدُ ٍ
ثْشُثشداسی اص هٌبثغ آثی سا ثِضذت هحذٍد هیکٌذ (ً .)15تبیج
ایي پظٍّص دس ثخص کیفیت آة هٌبثغ ًقطِای ًطبى داد کِ
کیفیت آة هٌطقِ هَسد هطبلؼِ اص ًظش ضشة ٍ ثب تَجِ ثِ
دیبگشام ضَلش دس هحذٍدُ خَة دیبگشام قشاس داسد ٍ ثب سػبیت
اغَل ثْذاضتی هیتَاى جْت استفبدُّبی گًَبگَى اص آى
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ثْزُثزداری ًوَدً .تبیج ایي هطبلؼِ ًشبى داد کِ ثیشتزیي
پتبًسیل تَلیذ آلَدگی ثز اسبس کبرثزیّبی هَجَد در هٌطقِ
ثِ تَجِ ثِ شکل ( )9ثِ سیز حَسُ  5اختظبص دارد ٍ ػلت
ایي اهز ثبال ثَدى هسبحت کبرثزی شْزی ٍ کشبٍرسی در
سیزحَسُ هَرد ًظز هیثبشذ ٍ ًیش ثب تَجِ ثِ ایي ػلت کِ ٍسى
کبرثزی شْزی ٍ کشبٍرسی ًسجت ثِ سبیز کبرثزیّب ثبالتز
هیثبشٌذ ،ثٌبثزایي هیتَاى ػلت ثیشتزیي پتبًسیل تَلیذ
آلَدگی هٌبثغ غیزًقطِای را ثِ ایي هسئلِ ًسجت داد .در
هجوَع هیتَاى گفت کِ کیفیت ًبهٌبست آة ،استفبدُّبی
آى را ثزای اّذاف هختلف هحذٍد ًوَدُ ٍ هوکي است ثب
ٍجَد هٌبثغ آة سطحی فزاٍاى در یک حَسُ ،کیفیت پبییي آى
ػبهل هحذٍدکٌٌذُ ثبشذ .اس طزفی ثب تَجِ ثِ تأثیزپذیزی ثسیبر
ثبالی کیفیت آة اس فؼبلیتّبی کشبٍرسی ٍ ًیش تزکیت
کبرثزیّبی اراضی در هقیبس آثخیش ،شبخض کیفیت آة
هیتَاًذ ًوبیٌذُ هٌبسجی اس ثزآیٌذ اثز فؼبلیتّبی اًسبًی ثز
شبخض سالهت حَسُآثخیش هذًظز قزار گیزدً .تبیج حبطل اس
تلفیق کلیِ پبراهتزّب در پژٍّش حبل حبضز ًشبى داد کِ
سیزحَسُ  11دارای حذاکثز سالهت ٍ سیزحَسُ  6دارای حذاقل
سالهت ًسجت ثِ سبیز سیزحَسُّب هیثبشذ .حذٍد سالهت
کلیِ سیزحَسُّب ثِ جش سیزحَسُ  6ثب هقذار ًبچیش در طجقِ
 60-80ثب ٍضؼیت خَة قزار دارد ،سبیز سیزحَسُّب در طجقِ
 50-60ثب ٍضؼیت هتَسط قزار دارًذ .در حبلت کلی هیتَاى
ثب تَجِ ثِ شکل ( )10ایي را ثیبى کزد کِ ثخشّبی هیبًی
حَسُ هَرد هطبلؼِ دارای ٍضؼیت سالهت ثْتزی ًسجت ثِ

سبیز سیزحَسُّب ٍ ثخش پبییي دست حَسُ اس ٍضؼیت سالهت
ضؼیفتزی ًسجت ثِ سبیز سیزحَسُّب ثزخَردار است ٍ هیتَاى
ػلت آى را ثِ ػَاهل اًسبًی هبًٌذ تغییز کبرثزی ٍ فشبر ثز
هزاتغ اس طزیق تؼذاد دام ثیشاس ظزفیت ػٌَاى کزد .ثب تَجِ
ثِ ایٌکِ کلیِ شبخضّبی هحبسجِ شذُ دارای اّویت ثسشایی
در سالهت حَسُّب آثخیش ّستٌذ ،اهب ثٌظز هیرسذ در پژٍّش
اًجبم شذُ پَشش گیبّی چٌذسبلِ ثِ ػلت تأثیزگذاری ثیشتز
ثز سبیز ثخشّب دارای اّویت ثیشتزی اس ًظز فزسبیش،
رٍاًبة ،غٌب ٍ ....ثَدُ است .هوکي است درجِ سالهت آثخیش
ثز اسبس هؼیبرّبی جذاگبًِ ثب ًتبیج اٍلَیتثٌذی ثز اسبس
جوغثٌذی شبخضّب ٍ تلفیقّب هٌطجق ًجبشذ ،در ایي خظَص
اٍلَیتثٌذی ًْبیی ثب درًظزگزفتي ّوِ شبخضّبی هذکَر
ثْتز هیتَاًذ درجِ سالهت ّزیک اس سیزحَسُّب را ثیبى ًوبیذ.
جْت ّزچِ ثْتز هشخض شذى ٍضؼیت سالهت حَسُ هَرد
ًظز هیتَاى ػَاهل تأثیزگذار دیگزی را کِ ثز پبیذاری حَسُ
اثز هیگذارًذ ،هَرد ارسیبثی قزار داد ،اس جولِ ایي ػَاهل
هیتَاى ثِ غٌبی گًَِّبی جبًَری هٌطقِ اشبرُ ًوَد ٍ
گًَِّبی در هؼزع اًقزاع را هشخض ٍ تذاثیز السم را ثزای
حفبظت اس آىّب اًذیشیذ .ثب تَجِ ثِ اختالف در حَسُّبی
هتفبٍت اس ًظز پبراهتزّبی تأثیزگذار ثز پبیذاری آىّب ،پیشٌْبد
هیگزدد در ثحث ارسیبثی سالهت حَسُّب اس ٍیژگیّبی
هختض ثِ ّز حَسُ استفبدُ گزدد .ثب تَجِ ثِ اّویت هسبئل
اقتظبدی-اجتوبػی آثخیشًشیٌبى ،پیشٌْبد هیشَد اثزات
سالهت حَسُ در ایي ثخش ًیش هَرد ثزرسی قزار گیزد.
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Abstract
Integrated watershed management is known as a new pattern of planning which emphasizes
importance of the sustainable development and management of on watershed: water and soil.
Therefore, the goals of watershed management will be fulfilled when an integrated management
is employed on watershed’s resources. In this study, Ghotorchay watershed is located in West
Azarbaijan province, Iran was prioritize according to the health rate. The study area with
ha the study watershed is divided into
sub-watershed. Toward this purpose, indices are
defined that play main role in the health rate of watershed and show the importance of
watershed components. Communications and interactions of each sub-watersheds constituent
parts are considered to evaluate the indices. The sub-watershed are divided into five categories:
biological condition (species richness), continuity (the number of structure per unit length of
river), geomorphology (sensitivity of soil to erosion and climate), hydrology (perennial
vegetation and impervious surfaces), and water quality (point and non-point sources).
Eventually, the sub-basins were prioritized in terms of each index and the final map was
obtained by combining all the calculate criteria. The results show that the health rate of
watershed is medium ( ), sub-basin
has the highest watershed health with . score
rather than other sub-watershed and sub-watershed has the lowest watershed health with .
score with respect to other sub-watersheds. The cause of reduction of health was assessed in
each sub-watershed and solutions to improve health and prevent the decline was proposed that
these results can prioritize actions to improve and strengthen watershed services should be
considered.
Keywords: Prioritizing, Connectivity, Health rate of watershed, Water quality, Hydrology

