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  دهيچک

 يو مناسب برا يک منطقه، فراهم بودن منابع آب کافي يتوسعه يدارياز عوامل مهم در پا يکي

برخوردار  يا ژهيت ويز از اهميآن ن يفيت، وضع کيباشد که عالوه بر کم يمصارف مختلف م

 به نسبت حساسيت شيرين، آب منابع و کمبود کشور خشک مهين و خشک اقليم شرايط در است.

 ايماهواره تصاوير از حاضر در تحقيق .ضروري است ها، آن بر مؤثر عوامل و ها رودخانه آب کيفيت

 سازيرآشکا جهت 9766 اکتبر ETM 69ر يتصو و 6336 سال اکتبر TM 69ر يتصو به مربوط

 يال 6916 يهاو شيميايي آب مربوط سالکاربري و آمار مربوط به خصوصيات فيزيکي  تغييرات

ق ابتدا از يدر انجام تحقآباد استفاده شده است. ضيه و فيسالماتفت،  يهابه ايستگاه 6937

سپس با استفاده از ر استفاده شده است. يرفع خطاها و انطباق دو تصو يبرا يح هندسيتصح

 بعد يمرحله د. دريخراج گردر استيهر تصو يو روش حداکثر احتمال کاربر يآموزش يهانمونه

 هدايت محلول، امالح غلظت ها،کاتيون و هاآنيون شيميايي شامل و فيزيکي خصوصيات آمار

 6937 تا 6916 و 6917تا6916 در سال  مورد نظر ايستگاه  به مربوط آب ياسيديته و الکتريکي

. ديگرد يابيارز يتنيمن واز آزمون  استفاده با سپسها ن نمونهيانگيم يداريو معن شد تفکيک
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مورد مطالعه در  يغالب منطقه يهاينشان داد که کاربر ياراض يدست آمده از کاربره ج  بينتا

ويتني در عناصر مختلف و در  ج آزمون منيباشند. نتاير ميبا يهانيمراتع و زم يهر دو دوره

 يهابا سال6917تا6916 يهاسالان دو دوره يستگاه مورد نظر نشان داد که تفاوت ميسه ا

 ين دو دورهيانگين ميکه براساس آنها ب يداريستگاه تفت تفاوت معنيدر ا 6937تا6917

زان ين تفاوت در ميه ايستگاه اسالميآب وجود دارد. در ا يفيک يتفاوت در تمام پارمترها يزمان

تمام  يق براآباد نسبت فوضيستگاه فيم قابل جذب وجود ندارد و در ايها و نسبت سدونيآن

 ست. يدار نيعناصر مورد نظر معن

 .زدياستان  تفت، آب، کيفيت اراضي، کاربري تغيير :يديکلمات کل

 

 مقدمه

 کشاورزي و نيازهاي انسان، مصرف براي داخلي آب منابع نيتر مهم از يسطح يهاآب

 روند از ياعتماد  قابل اطالعات که است بنابراين مهم باشد. يم تفريحي و صنعتي اهداف

 يکي(. 099: 9767 همکاران، و مؤثر آب داشته باشيم )رزمخواه مديريت براي کيفيت آب

و مناسب  يک منطقه، فراهم بودن منابع آب کافي يتوسعه يدارياز عوامل مهم در پا

 يا ژهيت ويز از اهميآن ن يفيت، وضع کيباشد که عالوه بر کم يمصارف مختلف م يبرا

است که ضرورت لحاظ آن در  ييها آب از مؤلفه يفيکات يبرخوردار است. خصوص

 يها سالمت حوضه يابين ارزيت منابع آب و همچنيريمربوط به مد يها يزير برنامه

(. 131: 9771 ،6يدر آن وجود دارد )خادم وکالواراچ يتيريرات مدييجاد تغيز و ايآبخ

 :9771 ،9ياورمسب و يرسد کمتر مورد توجه قرارگرفته است )الشورباجيکن به نظر ميل

 به توجه با گذشته يها دهه در کشورها از بسياري در سطحي يها آب کيفيت (.136

 يدهنده نشان بوده و وخامت به رو يتوجه  قابل طور  به زمين از استفاده نادرست يها وهيش

 مقياس در کشاورزي و شهرنشيني يتوسعه افزايش و آب کاهش کيفيت بين قوي ارتباط

                                                           
1- Khadem and Kaluarachi 

2- Elshorbagy and Ormsbee 
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 کيفيت بر کاربري اراضي عامل اثر روي بيشتر محققان ينابنابر باشد يم خيزآب يحوضه

زان و نوع يها برحسب م رودخانه (.960: 9773، 6همکاران و اند )لي کرده تمرکز آب

 رند.يگ يـقرار م يها به درجات گوناگون در معرض آلودگ ها در حوضه انسان يها تيعالـف

د ـمانن ييهادهـيو پد يناسـش نيزم يها يژگـيونظر از  ز صرفيخـآب يک حوضهـيدر 

: 9769 ،9و همکاران يج) کنند ين منابع را فراهم ميمختلف ا يها يکاربر يسوز آتش

ن به يزرد چ يرودخانه ين شاخهيتربزرگ 9ليرود و يحوضه يمانند آلودگ (361

و پساب  يشهر يها البـمانند فاض يا قطهـتروژن که عمدتاً از منابع نيـن يلهيوس 

 از يرود تجن ناش يا آلودگي( 4: 9761، 4گ و همکارانيني)شود  يد ميها تول کارخانه

 ي( با بررس37: 6936) يو جبار (633: 9771) و همکاران مهرداد .يکشاورز يها تيفعال

 يو حت يکشاورز يها تيالوند در کرمانشاه نشان دادند که فعال يت آب رودخانهيفيک

 دست رود به ن ييرا به سمت پا يجيرات تدرييدر الوند تغ يک انسانيولوژيب يها تيفعال

 يا دگرگونياس کوچک يو در مق يچند سنت هر يصنعت يها تيفعال يآورند ول يوجود م

ن باال ياز رودخانه بسرعت رود را از نظر فلزات سنگ يخاص يتواند در قطعه ين ميزم

 ت آب دو حوضه دريفيک يهسيبا مقا (6691: 9779) 9و همکارانش ي. مونجببرد

که در  ي)محصوالت يع خانگيصنا يرود در مناطق دارا يافتند که بار آلودگيمبابوه دريز

ان و يجعفر .است يرصنعتيغ يشتر از مناطق مسکونيشوند( چهار برابر ب يد ميخانه تول

 ها وه، غلظت کاتيونياروم يها نمونه از چشمه 69 ي( با بررس34-19: 6931همکاران )

 يميدروشيرا در ه يکربنات يگر خواص خاک نقش سازندهاياز د يبرخهاي اصلي و آنيون

نمونه  97ل ي( با تحل33-13: 6934) و همکاران يريند. ن نمودندييتع ينيرزميز يهاآب

سد  يمنابع آب يميدروشيدر ه مؤثرنقش عوامل  يشرقجانيآذربا يسطح يهااز آب

مختلف  يها يکاربر ي( با بررس976: 9773) 1همکاران مونقان و. ن نمودندييسهند را تع

                                                           
1- Li et al., 

2- Jiao et al., 

3- Weihe River 

4- Ying et al., 

5- Mvungi  et al., 

6- Monaghan et al, 
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 يهينشان دادن که رواناب حاصل از حاش لنديوزيدر ن يکاکاهيوا يدر حوضه يکشاورز

 نيتر دهند و مناسب يقرار م تأثيرت آب را بشدت تحت يفيک يها ، شاخصياريآب يبندها

 يا هيحاش ياهيا و پوشش گحصاره يلهيوس  ن بنده بهين بندها را حفظ ايا يت برايريمد

را عامل مؤثر در  يکشاورز يقي( در تحق9774) 6دانستند. هاسلر ياريآب يبند و زمان

 کردند. يموجود در آب معرف يها ونيها و کات ونيزان آنيش ميت آب و افزايفيکاهش ک

ن يتر عنوان مهم  به را يکشاورز يها تيفعال خود قاتيتحق در (9769) 9همکاران و هانگ

 تأثير يقي( در تحق9761) 9ان کردند. آرا و همکارانيب يسطح يها نده آبيابع آالمن

ان يت  آب بيفيرا در کاهش ک يو فاضالب شهر يکشاورز، يصنعت يهايب کاربريترک

 مسکوني مناطق با ييها در حوضه رودخانه که کردند بيان (9779) 4وال و والشيکردند. ن

 د.دار کمتر شهري با مناطق يها حوضه به سبتبيشتري ن pHو  شوري بيشتر، ميزان

 يحوضه ياراض يرات کاربرييتغ يبا هدف بررس يقيتحق( در 9773) 9و همکاران يبرات

 يهاسنجده يهابا استفاده از داده يا ر ماهوارهياز تصاو شاهرخ با استفاده يز قلعهيآبخ

 6994-6913 يرهج نشان داد در دوي، نتا6994-6906 يها سال يماهواره لندست ط

با پوشش تنگ بوده است و در  يمربوط به مراتع تنگ و اراض ين وسعت کاربريشتريب

ن مربوط يتر کم م ويد يمربوط به کشاورز ين وسعت کاربريشتريب6913-6906 يدوره

 است. يآب يبه کشاورز

 يمنابع آب سطح ي، بحث آلودگيجوامع انسان يطيمح  ستيز يها از بحران يکي

را  ياز جوامع انسانيکه ن عالوه بر آن يشرفت تکنولوژيو پ ييگرات، شهريد جمعاست. رش

ز ين منابع نيب ايو تخر يزمان باعث آلودگ ش داده، هميافزا ياديزان زيبه منابع آب به م

 ست.ين ين قاعده مستثنيز از ايران نيکشور ا گشته است.

                                                           
1- Hassler 

2- Huang et al., 

3- Arora et al., 

4- Newall and Walsh 

5- Barati et al, 
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خشک قرار  يدر منطقهکه  نيزد با توجه به ايش کوه تفت در استان يپ يحوضه

 ش روزافزون انواع سموم ويو افزا ياراض يع کاربريرات سرييل تغين به دليدارد و همچن
به درون منابع  يمناطق مسکون يها فاضالب يهيز تخليدر مزارع و ن ييايميش يکودها

ها  يآلودگ يمنابع منتشرکننده ييت منابع آب و شناسايفيمنطقه، بحث ک يآب سطح
 ياراض يو نقش کاربر يسطح يها آب يفيت کيدارد. اطالع از وضع ياديار زيت بسياهم

ن يب به اين آسيسازد تا کمتر يرا فراهم م ييوهايت منابع آب امکان اتخاذ شيفيدر ک

ن يهدف از ا(. 6939و آب،  يکشاورز يمطالعات راهبرد يمنابع وارد گردد )مرکز مل
خصوصيات فيزيکي و شيميايي آب و  ياضار يرات کاربريين تغيپژوهش درک ارتباط ب

 . گردديت منابع آب روش ميفير کييتغ در ياراض يکاربر نقش قيطر نيا از رايز است، بوده

 روش  مواد و

 مورد مطالعه يمنطقه

و  99ْ 47' تا 94ْ 69' شرق يهاحدفاصل طول ،زديمورد مطالعه در استان  يحوضه

ن يا ار دارد. گسل مهم طزرجان تفت که درقر 96ْ 97'تا  96ْ 97' يشمال يهاعرض

از شمال طزرجان تا غرب تفت ادامه دارد. در  يمنطقه واقع شده باروند شمال جنوب

ت آب استفاده شده يفيک يبررس يبرا يدرومتريستگاه هيا 9 يهاهسطح حوضه از داد

 دهد. يرا نشان م يدرومتريستگاه هيز و ايآبخ يت حوضهي( موقع6) است. شکل

 يت آب در منطقهيفيبرک ياراض ير کاربرييتغ تأثيرن ييتع ين پژوهش براير اد

ر يتصو و 6336سال اکتبر TM 69ر يتصو به مربوط ايماهواره تصاويرمورد مطالعه از 

ETM 69 آمار مربوط به خصوصيات فيزيکي و شيميايي آب ن يو همچن 9766 اکتبر

آباد استفاده ضيـه و فيالمـساتفت،  يهابه ايستگاه6937 يال 6916 يهامربوط به سال

 ر است:يق به شرح زيمراحل تحقشده است. 

که  يزمان ير مربوط به دو دورهيرفع خطاها و انطباق دو تصو يبرا يح هندسيتصحـ 6

 استفاده شده است.  6:99777اس يمق يرقوم يتوپوگراف يهان منظور از نقشهيبد
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  6ر احتمالـبا روش حداکث يآموزش يهانمونهنظارت شده و  يدـبنتوسط روش طبقهـ 9

 رات آن ييغـتالف و تـد و سپس اخـياستخراج گرد يکاربر ير هر دورهيصوـاز ت يرـکارب

 .رديدمحاسبه گ

 
 مورد مطالعه يمنطقه يدرومتريستگاه هيت واي( موقع1شکل )

کاپا  استفاده شده است. شاخص  K 9از شاخص کاپا يبندن صحت طبقهييتع يبراـ 9

 يلهيصحت که به وس يرهاييس خطا و تغيدر ماتر ين صحت واقعيبر اساس تفاوت ب

 يهادر داده ين توافق واقعيمجموع سطر و ستون نشان داده شده است و معرف اختالف ب

رجع و ـم يهان دادهيب يتمالـوافق احـخودکار و ت ينندهـکيبندک طبقهـيرجع و ـم

 اکتبر TM 69ر يتصو يبندج طبقهينتا يب فوق برايه ضراست ک يتصادق يکنندهطبقه

نمونه  13، با 9766اکتبر  ETM 69ر يتصو يو برا 01/7نمونه معادل  90با  6336سال

 محاسبه شده است.  39/7معادل 

                                                           
1- Maximum Likelihood  

2- kappa coefficient 



 

 

 

 

 43 کوه تفت در استان يزدی پيشربری اراضي برکيفيت آب در حوضهتأثير تغيير کا

 

 امالح غلظت ها،کاتيون و هاآنيون شيميايي شامل و فيزيکي خصوصيات آمارـ 4

 تا 6916 سال در مورد نظر ايستگاه به مربوط آب اسيديته و الکتريکي هدايت محلول،

قرار  ينمودار مورد بررس با استفاده ازرات ييو تغ شد تفکيک 6937 تا 6916 و 6917

  گرفت.

 6يتنيتوسط آزمون من و يزمان يدر دو دوره يرات عناصر مورد بررسييتغـ 9

سنجش  ياست و برا يرپارامتريغ  ، آزمونيتني(. من و9و  6 ي)رابطه ديگرد يابيارز

ها داده يبندرتبه ين آزمون محاسبات بر رويرود. در ا يها به کار م ان نمونهيتفاوت م

ن آزمون معادل ين ايستند. همچنيبرخوردار ن يعيع طبيرد و از توزيگ يانجام م

مستقل  يها گروه يها که از طرح ييها داده يمستقل است و برا Tآزمون  يرپارامتريغ

 (.994: 6939 مقدم، يرد )بامنيگ يند مورد استفاده قرار ميآ يبه دست م

 

  (6ي )رابطه

 يزمان يدو گروه داده مربوط به دو سر يهامجموع رتبه R2و  R1( 6) يرابطه در

 باشد.يدو گروه مورد نظر م يتنيمن و يآماره ’Wو  Wحجم دو نمونه و  n2و  n1، است

 (       9)ي رابطه

 ل قرار گرفت. يسه و تحليمورد مقا يرات کاربرييبا تغ يتنيج آزمون من وينتاـ 1

 ج و بحثينتا

 مورد مطالعه يغالب منطقه يهاينشان داد که کاربر ياراض يج بدست آمده از کاربرينتا

 هاکاربري که يباشند، به طورير ميبا يهاني، مراتع و زميزمان يدر هر دو دوره

                                                           
1- Whitney–Mann   
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ن مساحت را به خودشان اختصاص دادند. يکمتر يسکونتگاه يو اراض ن مساحتيشتريب

معادل  9766و  6917معادل  6336 يهارا در سال ياراض يکاربر ينقشه 9و  9 شکل

 يسکونتگاه ير و اراضيبا يهانيدهد که زميج نشان مينتادهد. يرا نشان م 6937سال 

 6937 سال در مراتع پوشش ريز سطح کنيل ست،ا افتهي شيافزا 6917 سال به نسبت

است  يروند ،ريبا يهانيش زميکاهش مراتع به نفع افزا (.4)شکل  ستا افتهيکاهش 

تواند اثرات مخرب يت منابع آب ميفيبرک تأثيرن حوضه وجود دارد و عالوه بر يکه در ا

 داشته باشد.  يدر پ يطيست محيز

 
 ش کوه تفتيز پيبخآ يحوضه1331سال  ياراض يکاربر ي( نقشه2شکل )

 ( تغييرات کاربري اراضي به متر مربع1) جدول

 تغييرات 1331 1331 

466/6990 اراضي سکونتگاهي  9193/349  7911/909  
30/0711 اراضي صخره اي  970/0706  99134/4-  
96/93177 زمين هاي باير  69/91301  611/9164  

419/9141 کشاورزي  999/1771  713/917-  
99/90197 مرتع  09/46999  16/9199-  

93/09919 مجموع  93/09919   
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 ش کوه تفتيز پيآبخ يحوضه1331سال  ياراض يکاربر ي( نقشه3شکل )
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 روند تغييرات کاربري اراضي ( نمودار4) شکل

مورد عناصر موجود در آب  ،ت آبيفيو ک يرات کاربريين تغيرابطه ب يبررس يبرا

ها و وصيات فيزيکي و شيميايي آب شامل آنيونن منظور خصي. بدآزمايش قرار گرفتند

ها، غلظت امالح محلول، هدايت الکتريکي و اسيديته آب مربوط به ايستگاه مورد کاتيون

 يمورد بررس 6937 يال 6916و 6917يال 6916 يهامربوط به سال ينظر در دو دوره

 ها،ها، سولفات ناتکربيز تفت بيآبخ يهحوض در موجود هاي آنيون ترينمهمقرار گرفت. 

 مساحت به متر مربع



 

 

 

 

 6931، پاييز 61 یهيدروژئومورفولوژی، شماره 45

 

 آب در آنها از متفاوتي مقادير منطقه، هر شرايط مختلف به توجه با که است  بوده کلرورها

 يهاآباد در سالضيستگاه فيها در اونين مجموع آنيانگيج نشان داد که مينتا دارد. وجود

کن در يته است، لـافيش ـکاه 6917تا6917 يهاالـه سـنسبت ب 6937تا  6917

ستگاه يافته که در ايش يفزاا 6937 تا 6916 يهاتفت در سال ه وياسالم يها تگاهسيا

 هان مجموع آنيونيانگيم تغييرات روند (9) ر بوده است. شکليش چشمگين افزايتفت ا

 6937 تا 6916 يهاالـس و 6917 تا 6917 يهاالـس در را دهـش رـايستگاه ذک هـدر س

 .دهدمي نشان

 
 آبادضيه و فيتفت، اسالم يهاايستگاه در (MEq) هامجموع آنيون غييراتت ( روند5) شکل

. است سديم کلسيم، منيزيوم و تفت شامل يحوضه در موجود مهم هايکاتيون

 6916 يهاه و تفت در ساليآباد، اسالمضيستگاه فيها در اونين مجموع کاتيانگيم

ن يستگاه تفت ايافته که در ايش يافزا 6917تا 6917 يهانسبت به سال 6937تا

 در سه هاونين مجموع کاتيانگيم تغييرات ( روند1) ر بوده است. شکليش چشمگيافزا

  دهد.ينشان م6937 تا6916يها و سال 6917تا6917يها سال در را شده ايستگاه ذکر

 شده داده نمايش (1شکل ) در تفت يهحوض در الکتريکي هدايت ميزان تغييرات

 6916 يهاتفت در سال ه ويآباد، اسالم  ضيستگاه فيدر ا يکيلکترت ايهدا .است
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ش ين افزايستگاه تفت ايافته که در ايش يافزا 6917تا6917 يهانسبت به سال 6937تا

ايستگاه  در سه يکيت الکترين هدايانگيم تغييرات روند (1) ر بوده است. شکليچشمگ

 دهد. ينشان م6937 تا6916يو سال ها 6917تا6917يها سال در را شده ذکر

 
 آبادضيه و فيتفت، اسالم يهاايستگاه در (MEq) هاونيتغييرات مجموع کات ( روند6شکل )

 
 آبادضيه و فيتفت، اسالم يهاايستگاه در (MEq) يکيت الکتريهدا تغييرات ( روند3شکل )

TDS و بوده آبياري در صوصبخ آب، درکيفيت مهمي ا غلظت امالح محلول عاملي 

 شرب مصارف در آب تعيين کاربرد و گياهي و جانوري آبزي جوامع تعيين در زيادي نقش

ه يآباد، اسالمضيف يستگاهايمحلول در ا امالح غلظت .دارد صنعت و آبياري دام، و انسان

افته که يش يافزا 6917تا6917 ينسبت به سال ها 6937تا 6916 يهاو تفت در سال

 (. 0ر بوده است )شکل يچشمگش ين افزايستگاه تفت ايدر ا
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 ستگاهيدر سه ا SARزان نسبت سديم قابل جذب ين ميانگيم يدهنده( نشان3) شکل

آباد در ضيـستگاه فيدر ا SARزان ين ميگـانيباشد که م يتفت م ه ويـآباد، اسالمضيـف

در  يه ولـافتيش ـکاه 6917 تا 6917 يهاه سالـنسبت ب 6937تا  6917 يهاالـس

ستگاه تفت يافته که در ايش يفزاا 6937 تا 6916 يهاه و تفت در ساليه اسالمستگايا

 درسه SARزان ين ميانگيم تغييرات روند (3) شکل ر بوده است.يش چشمگين افزايا

 .دهدمي نشان 6937 تا6916 يها و سال 6917تا6917يها سال  در را شده ايستگاه ذکر

 
 ض آباديه و فيتفت، اسالم يهاايستگاه  در (MEq)ل غلظت مواد محلو تغييرات ( روند8شکل )

ه يته يهامورد مطالعه بر اساس نقشه يرخ داده در منطقه يرات کاربرييتغ يبررس

 يرات در گروه کاربرييدهد که حداکثر تغ يسال نشان م 97 يآمار يشده در طول دوره

افته است. به طور ير ييغر تيبا هاي،محدودهبه  ين اراضيمراتع رخ داده است که غالباً ا

دهد که ير نشان ميبا يرات رخ داده از مرتع به اراضييتغ هايمحدوده يبررس يکل

رات نسبتاً گسترده ييهوا تغ يل خشکيبدل غرب و شمال غرب حوضه احتماالً يهاقسمت

 ين امر سبب شده است که در طول دورهير مشاهده شده است. ايبا يهانيمراتع  به زم

افته يش يافزا يو غلظت امالح محلول به طور محسوس يکيت الکتريزان هدايم ساله 97

 يهادهد که در قسمتينشان م ياراض يرات کاربرييتغ ينقشه ين بررسياست. همچن
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دا کرده يتوسعه پ يکشاورز يهانيدر زم يمسکون يمورد مطالعه اراض يشرق محدوده

زان نسبت يها، مونيزان کاتيم يرهاش محسوس پارامتيرات سبب افزايين تغياست و ا

ج آزمون ينتا .ده استـش و غلظت امالح محلول يکيت الکتريداـديم قابل جذب، هـس

ان دو يفاوت مـظر نشان داد که تـستگاه مورد نيختلف و در سه اـويتني در عناصر م من

ستگاه تفت تفاوت يدر ا6937تا6917 يهابا سال 6917تا 6916 يهاسال يدوره

تفاوت در  يزمان ين دو دورهيانگين ميدهد که براساس آنها بيرا نشان م يداريمعن

ها ونيزان آنين تفاوت در ميه ايستگاه اسالميآب وجود دارد. در ا يفيک يتمام پارامترها

تمام  يآباد نسبت فوق براضيستگاه فيم قابل جذب وجود ندارد و در ايو نسبت سد

 يرات کاربرييبا تغ يتنيج آزمون من وينتا يسهيمقا ست.يدار نيعناصر مورد نظر معن

و  6937در سال  يسکونتگاه ير و اراضيبا يها نيش زميافزان يرا ب يمثبت يرابطه

آب را  يفيک يپارامترهابا  6917رپوشش مراتع نسبت به سال ين کاهش سطح زيهمچن

ت آب يفيک ير رورخ داده ب يرات کاربرييتغ تأثيربه  ينگاه يدهد. به طور کل ينشان م

ت يفيرخ داده ک يرييدهد که هر جا که تغيمورد مطالعه نشان م يمنطقه ينيرزميز

 قرار داده است. تأثيرز تحت يرا ن ينيرزميآب ز

 
 آبادضيه و فيتفت، اسالم يهاايستگاه در SARزان يم تغييرات ( روند3شکل )
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 عهدر محدوده مورد مطال يتنيو-ج آزمون مني( نتا2جدول  )

 Sig ونيکات Sig  ونيآن ستگاهيا
ت يهدا

 يکيالکتر
Sig 

غلظت 

مواد 

 محلول

Sig 

نسبت 

سديم 

قابل 

 جذب

Sig 

 77/7 77/7 494/7 77/09 77/7 77/7 77/7 77/7 77/7 77/7 تفت

 611/7 77/10 776/7 77/99 77/7 77/7 760/7 77/41 791/7 77/91 هياسالم

 309/7 9/33 160/7 77/39 170/7 9/36 406/7 77/04 010/7 9/31 آباد ضيف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد نظر يهاايستگاهدر ارتفاع  تغييرات ( روند11شکل )

گر، روند تغييرات ارتفاع    به عنوان عامل مداخله يتوپوگراف ينقش احتمال يبررس يبرا

شان داد که ـج ني(. نتا67)شکل  رفتـقرار گ يـظر مورد بررسـمورد ن يهادر ايستگاه

 ستگاهيکه بعد از ا يحوضه و در حداقل ارتفاع قرار دارد، در صورت يدر خروج تفتگاه ستيا

 بگذارد. تأثيرت آب يفيک يتواند بر رويقرار دارد که م ييهابيضد ش ،هيآباد و اسالمضيف

افزايش کاربري کشاورزي و  در خصوص کاهش کيفيت آب در اثر ين متعددامحقق

، 9773در سال  9و همکاران ي، کاز9773در سال  6دشهري از جمله چس من و تاونسن

                                                           
1- Chessman and Townsend 

2- Kazi et al., 
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9، تراوکا و اواگا9774در سال  6هت و همکاران
ان و همکاران در ي، جعفر6304در سال  

 يدر حوضه که احتماالً ارائه دادند ينظرات مشابه 6937در سال  يو جبار 6931سال 

ن يشتريدارد اما ب وجود يشهر يش کاربرير افزاياخ يز صادق باشد. در حوضهيتفت ن

 ر بوده است.يبا يهانيزم در شيو افزا يکشاورز ين هايرات در کاهش مراتع و زمييتغ

  يريگجهينت

 طي تغييرات روند، ندنشان داد اراضي کاربري يهاو نقشه نمودارهاج، ينتا در که همانطور

باير و  ضيارا و افزايش يمرتعي، کشاورز اراضي کاهش به سمت مذکور، ساله 97 يهدور

رودخانه  آب کيفيت بر يتغييرات کاربر تأثير بررسي بوده است. کل سطح در يسکونتگاه

ساله در  97 يطي دوره رودخانه آب کيفيت نسبي کاهش يدهندهنشان در سطح حوضه

رات ييروند تغ يکه نمودارها. است ه بودهيستگاه اسالميا يستگاه تفت و تا حدوديا

 اراضي افزايش به توانمي را موضوع اين .باشد ين امر ميا يدهندهنشان يفيک يپارامترها

در  يکشاورز ين وجود اراضيه و همچنيستگاه اسالميستگاه تفت و ايدر ا يسکونت گاه

و  يسکونتگاه يآباد به علت عدم اراضضيستگاه فياما در ا .ستگاه نسبت داديدو تا ا

از مشاهده نشده است.  آب تيفيک در يکاهش يش دبين افزايو همچن يکشاورز ياراض

دهد که  يمورد مطالعه نشان م يهاستگاهيرات ارتفاع در اييتغ يگر بررسيطرف د

ش ير افزايحوضه و در حداقل ارتفاع قرار دارد، در حوضه اخ يستگاه نفت در خروجيا

و  يکشاورز يهانيرات در کاهش مراتع و زميين تغيشتريوجود دارد اما ب يشهر يکاربر

ه ضد يآباد و اسالمضيستگاه فيکه بعد از ا ير بوده است. در صورتيبا يهانيش زميزااف

ط يبگذارد. با توجه به شرا تأثيرت آب يفيک يتواند بر رويقرار دارد که م ييهابيش

 يرات گستردهيين تغير و همچنياخ يها دهه يميرات اقلييران، تغيدر منابع آب ا يبحران

ع ـت منابيفيش کـيدر خصوص پا يکاربرد يهاشـوجه به پژوهـلزوم ت ياراض يرـکارب

 ر است. يناپذاجتناب ينيرزميو ز يسطح يهاآب

                                                           
1- Haat et al., 

2- Teraoka and Ogava 
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