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 چكیده 
ن راواف ریتأث گذردای از میان آن میرودخانهشهرهایی که ازجمله بر توسعه  یمنابع آب از جهات مختلف تیفیک تیریمد کردیرو

به کاهش منابع و افزایش خطر پذیری کیفی آن دارد. با توجه  به امری از طرف دیگر امروزه  به مباحث کیفی  ها، دیگر توجه 

ست سیا صان و  ص ساز و تآثضروری و قابل توجه در بین متخ ساخت و  ست. در این میان توجه به امر  شده ا یر گزاران تبدیل 

زیست، موضوعی است که به ندرت به آن پرداخته شده است. در این مقاله سعی شده گرفتن این مقوله از تغییرات کیفی محیط

ی تدوین پرسشنامه، میزان تغییر در میزان ساخت و ساز بر سازی کیفی رودخانه بر پایهاست با ارائه یک روش مبتنی بر شبیه

های کمی و کیفی آباد به عنوان منطقه پژوهش انتخاب و دادهد گردد. در این اساس شهر خرماثر کیفیت نامطلوب رودخانه برآور

به عنوان  (DO)و اکسیژن محلول آب  (BOD)ی آن جمع آوری شد. سپس دو شاخص کسیژن خواهی بیوشیمیایی آب رودخانه

سااز شاد. در ادامه با توجه به شارایط کیفی ها کیفی  مورد بررسای در رودخانه انتخاب، و رودخانه براسااس آن شابیهشااخص

در بین ده نفر از ها مبادرت گردید. پرسشنامهو پرسش از میزان تغییر درصد ساخت و ساز  رودخانه، نسبت به تدوین پرسشنامه

به  هاپخش گردید. پرسشنامه پرسشنامه( 30)در مجموع  سازان و فروشنگانزیست، انبوهمتخصصین سه گروه محیطهر یک از 

پایایی در سطح عالی به  96/0مورد تست قرار گرفتند که با محاسبه مقدار  SPSSکمک آزمون آلفای کنروباخ مورد در نرم افزار 

ها مقدار تأثیر کیفیت نامطلوب رودخانه بر میزان ساخت و ساز در منطقه برابر با اثبات رسید. در انتها با وزنی هر یک از پرسش

 دید.برآورد گردر صد  84/6

 

 رودخانه خرم آباد. زیست،پرسشنامه، محبط کیفیت رودخانه، درصد ساخت و ساز،کلیدی:  کلمات

 
 همقدم -1

 هایها از جنبهاند، زیرا حیات فردی و اجتماعی انسانها بزرگ بودهها خواستگاه تمدناز گذشته منابع آب از جمله رودخانه

در گرو وجود آب بوده است. اکنون هم بعد از گذشت سالیان طوالنی این نیاز مرتفع نشده، بلکه به دلیل نوع توسعه  مختلف

 ها مباحث کیفی منابع آب است. جنبه ترین آنمهم شده است که یکی از برخوردارهای دیگر نیز شهری زیستگاه انسان، از جنبه

کیفیت  1858توان به رودخانه تیمز در لندن اشاره نمود که در سال نوان مثال میاین اهمیت مختص سالیان اخیر نیست. به ع

از  ر مکان کل دولت و ساختمان های آنحتی به فکر تغیی آن کشور نمایندگان مجلس نامطلوب این رودخانه به حدی رسید که 

محصوالت  دیحاصل از تول یهاپساب دیتول ،یو کشاورز عیشهرها، صنا عیاز آنجا که با رشد سر .) ,1969Wheeler(افتادند  منطقه
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و در حال کاهش بودن  تیخشک، محدود مهیخشک و ن هیکشور ما در ناح یریقرارگ لیبه دل زیو ن گرفته شیدر پ یشیروند افزا

 وارد شده است. هاستگاهیبه رودخانه و ز یاریبس یهالطمه ،یکنون یهایبرداربهره زیو ن یآلودگ رشیپذ یبرا یمنابع آب تیظرف

در  DOاست.  ضروری آبزیانو رشد  اتیح یبرا است که 1اکسیژن محلول آن نتریوجود دارد که مهم یمتعدد یآب گازها در

به محدوده  توانیم هایماه اتیمثال در خصوص ح عنوانبهاست.  حیاب آبزیانآب در  تیفیک هایعامل نتریاز مهم یکیآب 

در  ریومموجب مرگ تریدر ل گرمیلیم 5کمتر از  هایبرای رشد مناسب اشاره نمود در حالی که غلظت تریدر ل گرمیلیم 6 یال 5

های متفاوتی برای آلودگی رودخانه توصیه شده است که . در مقابل شاخص(1384، سازمان برنامه و بودجه) گرددیم انیماه

شود که آن قسمتی از آلودگی را شامل می BODدر حقیقت  است. 2بیوشیمیایی آبها اکسیژن خواهی ترین آنیکی از کاربردی

کارآموز و کراچیان، )شود ها از این قبیل نمیها قدرت تجزیه آن وجود دارد و شامل فلزات سنگین و دیگر آلودگیتوسط باکتری

1390.)  

از حد  شیه را دارد. اما با ورود بدوار یاز آلودگ یقسمت یهیتصف یی، توانا 3ییخودپاال تیها به علت داشتن خصوصرودخانه

که ممکن است  یاگونهگردد، بهیآب رودخانه وارد م تیفیک یبررو یبارانیاثرات ز ،و کاهش توان خودپاالیی آن هاندهیآال

 یهیتخل زانیتوجه به م با گریطرف د از .را از دست بدهد رهیو غ یکشاورز شرب، لیمصارف مختلف از قب یمورد نظر برا تیفیک

 -یکیدرولیه طیاز شرا یرودخانه که تابع تیفیحفظ ک یمحدود رودخانه، برا تیرودخانه و ظرف ریدر مس یصنعت یواحدها یآلودگ

احداث  ،یآلودگ هیو تصف هیدر خصوص تخل ییهااستیتا با اعمال س گرددیاحساس م ازین نی، زمان و مکان است، ا یکیدرولوژیه

 نمود. رودخانه اقدام تیحفظ مطلوب های خاص و مدیریت آلودگی بهه، اجرای سازهخانهیتصف

هاي ( سياست1386و  1385امين و کراچيان )تاکنون تحقیقات مختلفی در زمینه مدیریت کیفیت رودخانه انجام صورت گرفته است. 

ريت کيفي آب در قطعي تعيين نمودند. ايشان همچنين مديمديريت کيفي رودخانه زاينده رود را با کاربرد يک مدل رفع اختالف 

 Kerachian et al. (2010) ،Bazargan-Lari etرودخانه زرجوب گيالن را با ارائه يک مدل رفع اختالف غيرقطعي تدوين نمودند.

al. (2009) ،Shirangi et al. (2008)  با اين وجود  بررسي قرار دادند.ف را مورد هاي رفع اختالنيز در تحقيقات مختلف کابرد مدل

با توجه به  ين اساسي تأثير کيفيت نامطلوب رودخانه بر ميزان ساخت و ساز انجام نپذيرفته است. بر اتحقيقات مدوني در زمينه

 . نظر گرفته شد مطالب که بیان شد هدف از  این تحقیق بررسی میزان تأثیر کیفیت نامطلوب رودخانه بر میزان ساخت و ساز در

 

 روش شناسی -2
از در منطقه سکه مطرح شد، هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیر کیفیت نامطلوب رودخانه بر میزان ساخت و  طورهمان

 ها عبارتند از:گام اصلی است. این گام 4انجام پژوهش حاضر داری  است.

 نظر در تحقیق، های کیفی رودخانه منطقه تحقیق و انتخاب شاخص کیفی موردجمع آوری داده -1

 بر اساس نتایج به دست آمده از گام قبل، کیفی رودخانه-سازی کمیشبیه -2

 وسازی رودخانه منطقه تحقیق تدوین پرسشنامه مناسب بر اساس نتایج شبیه -3

 شود.پرداخته می های یاد شده. در ادامه به توضیح مختصری از گامبندی نهاییها و جمعبررسی پایایی آماری پرسشنامه -4

انتخاب  ،ساخت و ساز در منطقه زانیرودخانه بر م تیفیک ریتأث یبررس یگام نخست براارائه شد،  1که در شکل  طورهمان

 یکربن ،یتروژنین یاز جمله آلودگ هایاز آلودگ یاریبس انگریاست که ب یشاخص BOD مناسب است. به علت آنکه یفیشاخص ک

 فراوان اندرکنش لیبه دل گریدر نظر گرفته شد. از طرف د یفیشاخص ک عنوانبهشاخص  نیپژوهش ا نیاست )منبع( در ا رهیو غ

                                                         
1 Dissolved oxygen (DO) 

2 Biochemical Oxygen Demand (BOD) 
3 Self-purification 
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 عنوانبه DO( از Mesbah et al. (2009) )مانند گرید قاتیاز تحق یاری( مانند بس1384، سازمان برنامه و بودجه) DOو  BOD نبی

 شد. شاخص کنترل استفاده

 یاخته شد. برارودخانه پرد یفیک-یکم یسازهی، به شبدر گام نخست انتخاب شده یهابر اساس شاخص دیگام دوم با در

. (1390)کارآموز و کراچیان، ت اس ارائهقابل  1رابطه  صورتبهبعد  کیدر  یانتقال و پخش آلودگرابطه  BOD-DO یسازهیشب

شده به  ادیط پژوهش به کمک رواب نی. در ا(1390)کارآموز و کراچیان،  افتیدست  3و  2به روابط  توانیم 1با حل رابطه 

 .رودخانه پرداخته شد یسازهیشب

f(C) 1 رابطه
t
CD

x
Cu

t
C

2

2

L 









 

  2 رابطه  .tk
0

.tk.tk

c2

cc 22c0 .eDee
kk

.Lk
D  


  

tk.  3 رابطه
cc

c

0
.eLL 

  

یک تابع عمومی برای  f (c) ضریب پخش طولی و LD،سرعت میانگین uفرم عمومی از غلظت آالینده،  C روابط، نیدر ا که

برابر با مقدار کمبود  D کربنی، BODضریب زوال  ckکربنی، BODمقدار  C ،cLی پذیری آالیندهنشان دادن زوال و واکنش

و 0Dاکسیژن محلول در آب و همچنین
0c

L به ترتیب برابر با مقادیرD  وcL 0در زمانt است. 

 نیتدو یپرسشنامه پرداخته شد. برا نینامطلوب رودخانه، به تدو تیفیساخت و ساز بر اثر ک تیوضع یبررس منظوربهبعد،  گام در

 ساخت ساز استفاده شد. مرتبط بر به پرسشنامه از نظرات کارشناسان  ییو پاسخگو

 ریدر مس راتییدست خوش تغ DO زانیم BOD هیتخل زانیم راتییبا تغفایل استنباط است،  3و  2از رابطه که  طورهمان

جلبک، بو گرفتن آب، تجمع  جادیسبب ا ،انیآبز اتیرودخانه عالوه بر به خطر افتادن ح ریدر مس DO کاهش .گرددیرودخانه م

. دنگردیدر طول رودخانه م یو بصر یطیمح یبروز آلودگ موجب شود. این رخ دادهامی رودخانه اردر کن حشراتو  انیالشه آبز

 (1384)آهور،  خواهد بودرودخانه  ریو ساز در مسساخت  زانیم یرو در نتیجه  موارد یاد شده، تأثیر منفی بر

شده از منظر  هیتخل ندهیدر طول رودخانه و به علت محسوس نبودن اثر آال DO راتییتغ زانیم راتیبودن تأث دهیچیعلت پ به

 جادیا داتیرودخانه و تهد ریشده در مس انیب هایدهیپد جادیو ا DO ریو واقف بودن آنان به اثرات تغاز یک طرف  کارشناسان

و ساز منطقه  تدر ساخ یکاهش ریتأث زانیدر م یز عوامل اصلا خود که هاتفرجگاه مناطق مسکونی و در مجاورت مخصوصاًشده 

  بوده است. های کیفیای در غالب پرسشانتخاب پرسشنامه لیاست از دال

بررسی آماری پایایی پرسشنامه اختصاص پیدا کرد. به این منظور از روش آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پاسخ گام چهارم به 

هایی که پرسش شوندگان این است که این آزمون از بر اساس پاسخ کرونباخاستفاده شد. یکی از محاسن آزمون آلفای ها پرسشنامه

هایی که در بین کارشناسان پخش شد بررسی ها و هم تعداد پرسشنامهارائه نمودند، پایایی پرسشنامه را هم از لحاظ تعداد پرسش

 قابل ارائه است. 4رابطه  صورتبهنماید. رابطه مورد استفاده برای محاسبه آلفای کرونباخ می

 

  4 رابطه
)

σ

σ
(1

1K
Kα 2

K

1i

2
i




  

 

2ها، تعداد پرسش Kدر این رابطه که 
i  2واریانس هر پرسش و ها است.واریانس کل پرسش 
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گیری وزنی استفاده شد. به این منظور با رجوع به برای جمع بندی نتایج پرسشنامه، از روش میانگین در گام آخر تحقیق

و در نهایت مقدار تأثیر کیفیت نامطلوب رودخانه بر  گرفتمورد کاوش قرار  سؤالمتخصصان بخش محیط زیست، اهمیت هر 

 ساخت و ساز منطقه برآورد گردید.

 

 منطقه پژوهش -3
دقیقه عرض جغرافیایی  43درجه و  30دقیقه طول شرقی و  21درجه و  48آباد که مختصات آن مرکز استان لرستان شهر خرم

ای دارد. در میان قسمت زی تقریباً جلگهانداای کوهستانی و ناهموار و جنوب آن چشم. در قسمت شمالی شهر منظرههست

از دو متشکل آباد رودخانه خرم(. 1391)آهور، متر است  1100یده و حدود داقل گردای شهر، عرض شهر به حای و درهجلگه

سرچشمه  وشده است. سرچشمه رودخانه کرگانه در بخش آبستان پیوسته، تشکیلهمرودخانه رباط و کرگانه که در مرکز شهر به

طی مسافتی در  بااست. این رودخانه  های جوشان زیرزمینیصورت چشمهآباد و بهرودخانه رباط از روستای رباط در شمال خرم

آباد را نشان رودخانه خرم استان لرستان و موقعیت 1شکل . (1384، )آهور کندکیلومتر با رودخانه گزله تالقی می 5/1حدود 

 .دهدمی

 
 آباد در تقسیمات سیاسی و هیدرولوژیكی کشورشهر خرموضعیت  (:1شماره ) شكل

ها و مناطق خود به پایین دست، از مناطق مختلف شهری از جمله مناطق مسکونی، تفرجگاه آباد در مسیر حرکترودخانه خرم

های توسعه شهری از جمله ساخت و ساز مستقیم بر بسیاری از جنبه طوربهکند، بنابراین وضعیت کیفی آن کشاورزی عبور می

کنند. این رد که آلودگی خود را در آن تخلیه میدر حاشیه رودخانه چندین کارخانه وجود دا از طرف دیگر گذارد.تأثیر می

  ارائه شده است. 1 ها در جدولبین کارخانه دربارهها به همراه دبی، غلظت آلودگی و مشخصات کمی و کیفی رودخانه کارخانه
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 (1384)آهور،  1384های ورودی  در مرداد ماه مقادیر و کیفیت جریان (:1شماره ) جدول

کارخانجاتاطالعات مربوط به   شماره اطالعات مربوط به رودخانه  

از مقطع  فاصله کارخانه

 (Km)کنترل قبلی

 دما

 Cº 

BOD5 

 (mg/l) 

Q  

(m3/day) 

 Q  

(m3/s) 

V  

(m/s) 

BOD5   

(mg/l) 

DO  

(mg/l) 

6.8 19 195 200  3.8 2.59 9.47 4.20 1 

0.6 19 165 1.5  3.85 2.50 9.88 4.00 2 

0.2 21 129 775  3.9 2.60 9.88 3.80 3 

0.6 21 362 36  3.6 2.10 9.26 3.50 4 

2.6 20 89 250  3.65 2.24 7.82 4.50 5 

0.7 20 89 37  3.7 2.31 9.88 4.70 6 

 

 

 نتایج -4

سازی رودخانهشبیه -4-1

به این منظور ابتدا به آباد اجرا و بررسی شد. های کمی و کیفی رودخانه خرمبه کمک داده 2کارایی روش ارائه شده در قسمت 

 طورهمانالف ارائه شده است.  2سازی در شکل سازی شد. نتایج این شبیهسال شبیه 10رودخانه برای مدت  3و  2کمک روابط 

به  10در کیلومتر  باًیتقرتا  یابدابتدا کاهش می DOالف قابل مشاهده است با تخلیه آلودگی کارخانجات، مقدار  2که در شکل 

نماید تا به مقدار غلظت اشباع پس به علت اثر خودپاالیی رودخانه، این مقدار شروع به افزایش میسرسد. کمترین مقدار خود می

 برسد.

ب ارائه  2مدت ده سال محاسبه شد. این پروفیل در شکل  در طول رودخانه در DOبرای ادامه تحقیق، میانگین پروفیل تغییرات 

چگونگی رخداد مواردی که در پرسشنامه تدوین شده برای درک بهتر از وضعیت کیفی رودخانه و همچنین بررسی است. شده 

 نیانگیمبازه  -1های جمع آوری شده از منطقه تحقیق، وضعیت کیفیت به سه گروه: ، بنا بر دادهمورد تحقیق قرار گرفته است

بازه مرگ  -2دهد، خط سبز رنگ نشان داده شده است( که وضعیت نرمال رودخانه را از لحاظ کیفی نشان می صورتبه)که 

خط قرمز رنگ نمایش داده شده  صورتبهبازه تجمع حشرات که  -3خط زرد رنگ نمایش داده شده است و  صورتبهآبزیان که 

 است. 

گردد.  برآورده کمک آن میزان تأثیر کیفیت نامطلوب آب بر ساخت و ساز ای قرار گرفت که بب اساس تدوین پرسشنامه 2نمودار 

دهد و بیانگر وضعت رودخانه رودخانه نشان می الخطمیمستقدر مسیر  DOب تنها غلظت  2از آنجا که نمودار ارائه شد در شکل 

آباد منطبق گردید. خروجی شهر خرمب بر روی نقشه هوایی  2ی ارائه شده در شکل بندرنگدر مجاور نقاط مختلف شهر نیست، 

که قابل مشاهده است وضعیت زرد و قرمز در بسیاری از مناطق شهری و  طورهمانارائه شده است.  3این انطباق در شکل 

 شود.فراوان بر توسعه شهری می ریتأثها رخ داده است که این امر موجب تفرجگاه

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

 

 

 فرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران ومحیط زیستسیزدهمین کن

 

6 

 

 
میانگین پروفیل اکسیژن محلول در طول  -سال، ب 10ژن محلول در طول رودخانه برای پروفیل تغییرات اکسی -الف (: 2شكل شماره )

 رودخانه 

 

 تدوین و تكمیل پرسشنامه -4-2
مطرح  2در قسمت  رودخانه یفیک تیبر وضع  DOر یموارد تأث در آنچه بنا برو  3ب و 2در مرحله بعد بر اساس اطالعات شکل 

 جادیگروه: کدورت، ا 6رودخانه در  یفیک تیراستا وضع نیدر ا منطقه صورت گرفت. ینبه کمک متخصص پرسشنامه نیتدوشد 

 یهاتیشده در موقع ادی هایدهیداز پ کیشد. از آنجا که هر  یطبقه بند انیمرگ آبز و ، بو گرفتن آبحشراتجلبک، تجمع 

 قرار مطالعه مورد هاو تفرجگاه یشهر یهاطول رودخانه، قسمت یمکان تیموقع 3بر ساخت و ساز دارند،  یمختلف اثرات متفاوت
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مختلفی بهره برده شد که  ینخصصت. در مقاطع مختلف کار با پرسشنامه، اعم از تدوین، پاسخگویی و تحلیل، از نظرات مگرفت

 شود:توضیح مختصری در این باره پرداخته میدر ادامه به 

رودخانه بر مقدار نامطلوب  یفیک تیوضع راتیتأث یبررس قیتحق نیا یکه هدف اصل از آنجا: ستیزطیمحمتخصصین بخش  -الف

 دودر  پژوهش نیقسمت بود. در ا نینظرات در ا نیمؤثرترو  نیتریاهیپااز  یکی ستیزطیساخت و ساز است، نظرات بخش مح

برده شد. مورد نخست کیفی سازی پارامترهای کمی رودخانه و تدوین پرسشنامه  بهره ستیز طیقسمت از نظرات کارشناسان مح

 ندنماییم تیفعال ستیزطیمح یرتخصصیغ هایپرسش شوندگان که در حوزه یپرسشنامه برا سؤاالتآنکه پاسخ به  یبرابود. 

منظور مقدار  نی. به ابیان شود یفیک صورتبهبود(  DO قیتحق نی)که در ا یفیپارامتر ک یبود که مقدار کمّ ازیآسان گردد ن

با توجه به مصاحبه  راتیتأث نیداده شد. ا رییتغ یفیک صورتبه ،)که در باال یاد شد( دخانهرو یفیک راتیتأثبا توجه به  DO یکم

 ی( مورد بررسیو سرد آبز یگرم آبزآباد )اعم از رودخانه خرم انیمنظور ابتدا نوع آبز نیانجام شد. به ا ستیزطمحی کارشناسان با

. دیبرآورد گرد انیوجود آبز یمحدوده تیاآمد. در نه به دست انیهر دسته از آبز ازیمورد ن ژنیو سپس مقدار اکس قرار گرفت

 .دیبرآورد گرد زیکدورت و تجمع پشه ن یالزم برا هایشده، محدوده ادی ندیمطابق فرا

 هاکه پرسشنامه های دیگردر کنار بخشبه پرسشنامه بود.  ییپاسخگوزیست استفاده شد مورد دیگری که از نظر کارشناسان محیط

 نیا نیاز متخصص نکهیپرسشنامه پاسخ دهند. علت ا سؤاالتهم خواسته شد که به  ستزیطمحی متخصصان از دادند، پاسخ را

 تیکه نسبت به وضع یقیعم دگاهیبا د ستیز طیمح نیبود که متخصص نیاستفاده شد ا زیپاسخ به پرسشنامه ن یبخش برا

. ندیساخت و ساز کمک نما زانیرودخانه بر م تیفیک ریتأثنگرش کامل در مورد  جادیبه ا نسبت توانندیدارند، م هرودخان یفیک

نسبت  مخصوصاً هاآن دگاهیاما د ستندین مؤثردر ساخت و ساز منطقه  میمستق طوربه ستزیطیمح نیدرست است که متخصص

و  لیتکم یشده در رودخانه، برا جادیا یفیک راتییانسان در مواجهه با تغ ارو رفت منطقه پژوهشتحمل شهروندان  هایبه آستانه

  .است مؤثر اریساخت و ساز بس زانیرودخانه بر م یآلودگ ریتأثدر مورد  تحقیق یهالیتحل یینها یجمع بند

رودخانه بر مقدار  نامطلوب تیفیک ریتأثنسبت به  یکل دید کی جادیا یکه برا یگرید یهیپامتخصصین بخش انبوه سازان:  -ب

 سازانانبوه یتحت عنوان کل قیتحق نیو دست اندر کاران بخش ساختمان است که در ا نیمهندس دگاهیالزم است، د وسازساخت

هستند و  میگذاران در ارتباط مستق هیبا سرما ایبخش هستند و  نیا گذارهیسرما میمستق طوربه ایاز آنجا که  شانی. اشودیم ادی

آب  نامطلوب تیفیک ریتأثبرآورد مقدار  یبرا شانیاست، نظرها شانیا تیریتقاضا تحت مد-نظام عرضه یسمت عرضه برا میتنظ

 مهم است. اریبر مقدار ساخت و ساز بس

قرار  یمورد بررس قیتحق نیپاسخ دادن به پرسشنامه در ا یبرا شانیدسته آخر که نظرات افروشندگان: متخصصین بخش  -پ

. شودیم ادیبا عنوان فروشندگان  قیتحق نیداران، فروشندگان و عرضه کنندگان مسکن است که در اگرفت، نظرات بنگاه

 نامطلوب تیفیکمقدار تقاضا بر اثر  رییتغ ،مسکن دارند در پاسخ به پرسشنامه یتقاضا-که از نظام عرضه یفروشندگان با درک

 دهد،یمسکن که خود را در کاهش عرضه )ساخت( مسکن نشان م یشده در تقاضا جادی. در ادامه پالس اسنجندیرودخانه را م

 خواهد بود. قیتحق یکننده لیتکم دگاهید نیاساس ا نیاست. بر ا ینبیشیانبوه سازان قابل درک و پ یبرا

تهیه و از سه گروه یاد شده در باال پرسش شد. برای هر گروه  پرسش 18 غالبای در پرسشنامه بر اساس مطالب مطرح شده

پرسشنامه جمع آوری شد. از پرسش شوندگان درخواست که نظر  30در مجموع  یاگونهبهنفری انتخاب شد  10 یآمارنمونه 

بر میزان کاهش ساخت و ساز بر حسب درصد بیان نمایند. پرسشنامه یاد  سؤالهای ارائه شده در هر آیتم ریتأثخود را نسبت به 

 ارائه شد. 2ها در جدول شده به همراه میانگین و انحراف از معیار پاسخ
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 وضعیت کیفی رودخانه در مناطق مختلف شهر (:3) شماره شكل

 
  هاتحلیل محتوای پرسشنامه -4-3

ی استفاده شد. برای محاسبهکرونباخ  یتعداد پرسشنامه از روش آزمون آلفا ییایپا منظوربه بیان شد 2که در قسمت  طورهمان

 سؤاالتهم تعداد  دهدیشد که نشان ممحاسبه  96/0کرونباخ برابر با  یاستفاده شد. مقدار آلفا SPSSدر نرم افزار  این شاخص از

 بوده است. یمکف یو هم تعداد پرسشنامه در سطح عال

کارشناس در مورد  5ی اثر کیفیت رودخانه بر ساخت و ساز، مطابق نظر ، بر اساس بیشینهسؤالهر  یدرستبهبا توجه  در نهایت

اهمیت هر یک از شرایط مطرح شده در پرسشنامه مقدار تأثیر وضعیت کیفی رودخانه بر ساخت و ساز در  ریتأثوزن دهی برای 

 ارائه شده است. 2که توسط متخصصین اعالم شد در جدول  گانههجده. وزن تأثیر هر مورد از موارد آباد برآورد گردیدشهر خرم

درصد از مقدار ساخت و  84/6میانگین مقدار  طوربه، آبادخرمبنابراین بر اساس پرسشنامه تدوین شده، وضعیت کیفی رودخانه 

 کاهد.ساز در منطقه می

 جمع بندی -5
های اخیر بیش از پیش مورد توجه محققیان و سیاست گزاران قرار یکی از مسائلی است که در سال زیستمباحث کیفی محیط

گرفته است. بر این اساس در این پژوهش تأثیر کیفیت نامطلوب رودخانه بر میزان ساخت و ساز مورد پژوهش قرار گرفت. برای 

سازی شد. سپس بر شبیه 10به مدت  BOD-DOآلودگی رسیدن به این هدف ابتدا رودخانه منطقه پژوهش با معادالت پخش 

، در تدوین سؤاالتسازی رودخانه به تدوین پرسشنامه پرداخته شد. برای راحتی در پاسخ به اساس نتایج به دست آمده از شبیه

 انیمرگ آبز و ، بو گرفتن آبحشراتجلبک، تجمع  جادیکدورت، ااز جمله  DOی مقدار کمّی جابهپرسشنامه از معیارهای کیفی 

و فروشندگان در  سازانانبوهزیست، مورد توجه قرار گرفت. در گام بعد پرسشنامه تدوین شده بین متخصصین سه گروه محیط

پایایی تعداد پرسشنامه و  منظوربهمورد میزان تأثیر کیفیت نامطلوب رودخانه بر میزان ساخت و ساز مورد پرسش قرار گرفت. 

محاسبه شد که نشان  96/0برابر با  SPSSآلفای کرونباخ استفاده شد. این ضریب که به کمک نرم افزار از روش آزمون  سؤاالت
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با توجه به پاسخی که پرسش شوندگان پاسخ دادند در سطح عالی  سؤاالتی آن بود که تعداد پرسشنامه و همچنین تعداد دهنده

ن وزنی درصد تأثیر ساخت و ساز برآورد گردید. این میزان برابر با ، میانگیسؤاالتی به هر یک دهوزندر نهایت با  مکفی است.

 گردید. برآورد 84/6%
 

 )درصد( و وزن هر پرسش میانگین و انحراف از معیار جواب پرسشنامه(: 2) شماره جدول

 سؤال ردیف
میانگنی درصد 
أتثری آلودگی بر 
 ساخت و ساز

احنراف از معیار 
درصد أتثری آلودگی 

سازبر ساخت و   

ها وزن پرسش
بر ساخت و 

 ساز
 2 1.06 5.80 کیلومتر از طول رودخانه در آب کدورت ایجاد شود 1اگر در  1

 3 0.93 6.58 کیلومتر از طول رودخانه در کنار تفرج گاه  در آب کدورت ایجاد شود 1اگر در  2

 3 0.49 4.79 کیلومتر از طول رودخانه در آب کدورت ایجاد شود 3اگر در  3

 4 0.67 5.24 کیلومتر از طول رودخانه در کنار تفرج گاه در آب کدورت ایجاد شود 3اگر در  4

 1 0.91 5.01 کیلومتر از طول رودخانه در آب جلبک ایجاد شود 1اگر در  5

 2 0.94 5.92 کیلومتر از طول رودخانه در کنار تفرج گاه در آب جلبک ایجاد شود 1اگر در  6

 2 0.78 5.38 کیلومتر از طول رودخانه در آب جلبک ایجاد شود 3اگر در  7

 3 0.93 6.10 کیلومتر از طول رودخانه در کنار تفرج گاه در آب جلبک ایجاد شود 3اگر در  8

 3 1.09 6.65 کیلومتر از طول رودخانه تجمع پشه رخ دهد 1اگر در  9

 4 1.19 7.71 تجمع پشه رخ دهد کیلومتر از طول رودخانه در کنار تفرج گاه 1اگر در  10

 4 1.21 6.68 کیلومتر از طول رودخانه تجمع پشه رخ دهد 3اگر در  11

 5 1.07 7.11 کیلومتر از طول رودخانه در کنار تفرج گاه تجمع پشه رخ دهد 3اگر در  12

 4 1.25 5.82 کیلومتر از طول رودخانه آب بو بگیرد 1اگر در  13

 5 1.14 8.22 از طول رودخانه در کنار تفرج گاه پدیده بو گرفتن آب رخ دهدکیلومتر  1اگر در  14

 5 1.11 7.27 کیلومتر از طول رودخانه آب بو بگیرد 3اگر در  15

 6 1.22 7.40 کیلومتر از طول رودخانه در کنار تفرج گاه پدیده بو گرفتن آب رخ دهد 3اگر در  16

 8 1.20 6.58 مرگ آبزیان رخ دهد هاتفرجگاهدر قسمت شهری در کنار  اکثراًاگر در طول رودخانه  17

 10 1.39 8.30 طول رودخانه به علت مرگ آبزیان تجمع الشه و آلودگی بصری رخ دهد اگر در 18
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