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وصول مقاله6939/71/93 :

تأييد نهايي مقاله6931/70/63 :
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منيژه قهرودي تالي
طاهر وليپور

2
3

لقمان شيرزادي

چکيده
يکي از عوامل مهم در پايداري توسعهي يک منطقه ،فراهم بودن منابع آب کافي و مناسب براي
مصارف مختلف ميباشد که عالوه بر کميت ،وضع کيفي آن نيز از اهميت ويژهاي برخوردار
است .در شرايط اقليم خشک و نيمهخشک کشور و کمبود منابع آب شيرين ،حساسيت نسبت به
کيفيت آب رودخانهها و عوامل مؤثر بر آنها ،ضروري است .در تحقيق حاضر از تصاوير ماهوارهاي
مربوط به تصوير  69 TMاکتبر سال  6336و تصوير  69 ETMاکتبر  9766جهت آشکارسازي
تغييرات کاربري و آمار مربوط به خصوصيات فيزيکي و شيميايي آب مربوط سالهاي  6916الي
 6937به ايستگاههاي تفت ،اسالميه و فيضآباد استفاده شده است .در انجام تحقيق ابتدا از
تصحيح هندسي براي رفع خطاها و انطباق دو تصوير استفاده شده است .سپس با استفاده از
نمونههاي آموزشي و روش حداکثر احتمال کاربري هر تصوير استخراج گرديد .در مرحلهي بعد
آمار خصوصيات فيزيکي و شيميايي شامل آنيونها و کاتيونها ،غلظت امالح محلول ،هدايت
الکتريکي و اسيديتهي آب مربوط به ايستگاه مورد نظر در سال 6916تا 6917و  6916تا 6937
تفکيک شد و معنيداري ميانگين نمونهها سپس با استفاده از آزمون من ويتني ارزيابي گرديد.

6ـ استاد ژئومورفولوژي ،دانشکدهي علوم زمين ،دانشگاه شهيدبهشتي ،تهران ،ايران (نويسندهي مسئول).
E-mail:m-ghahroudi@sbu.ac.ir

9ـ دانشجوي دکتري ،دانشکدهي علوم زمين ،دانشگاه شهيدبهشتي ،تهران ،ايران.
9ـ دانشجوي دکتري ،دانشکدهي علوم زمين ،دانشگاه شهيدبهشتي ،تهران ،ايران.
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نتايج به دست آمده از کاربري اراضي نشان داد که کاربريهاي غالب منطقهي مورد مطالعه در
هر دو دورهي مراتع و زمينهاي باير ميباشند .نتايج آزمون من ويتني در عناصر مختلف و در
سه ايستگاه مورد نظر نشان داد که تفاوت ميان دو دوره سالهاي 6916تا6917با سالهاي
6917تا 6937در ايستگاه تفت تفاوت معنيداري که براساس آنها بين ميانگين دو دورهي
زماني تفاوت در تمام پارمترهاي کيفي آب وجود دارد .در ايستگاه اسالميه اين تفاوت در ميزان
آنيونها و نسبت سديم قابل جذب وجود ندارد و در ايستگاه فيضآباد نسبت فوق براي تمام
عناصر مورد نظر معنيدار نيست.
کلمات کليدي :تغيير کاربري اراضي ،کيفيت آب ،تفت ،استان يزد.

مقدمه
آبهاي سطحي از مهمترين منابع آب داخلي براي مصرف انسان ،نيازهاي کشاورزي و
اهداف صنعتي و تفريحي ميباشد .بنابراين مهم است که اطالعات قابل اعتمادي از روند
کيفيت آب براي مديريت مؤثر آب داشته باشيم (رزمخواه و همکاران .)099 :9767 ،يکي
از عوامل مهم در پايداري توسعهي يک منطقه ،فراهم بودن منابع آب کافي و مناسب
براي مصارف مختلف ميباشد که عالوه بر کميت ،وضع کيفي آن نيز از اهميت ويژهاي
برخوردار است .خصوصيات کيفي آب از مؤلفههايي است که ضرورت لحاظ آن در
برنامهريزيهاي مربوط به مديريت منابع آب و همچنين ارزيابي سالمت حوضههاي
آبخيز و ايجاد تغييرات مديريتي در آن وجود دارد (خادم وکالواراچي.)131 :9771 ،6
ليکن به نظر ميرسد کمتر مورد توجه قرارگرفته است (الشورباجي و اورمسبي:9771 ،9
 .)136کيفيت آبهاي سطحي در بسياري از کشورها در دهههاي گذشته با توجه به
شيوههاي نادرست استفاده از زمين به طور قابل توجهي رو به وخامت بوده و نشاندهندهي
ارتباط قوي بين کاهش کيفيت آب و افزايش توسعهي شهرنشيني و کشاورزي در مقياس
1- Khadem and Kaluarachi
2- Elshorbagy and Ormsbee
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حوضهي آبخيز ميباشد بنابراين محققان بيشتر روي اثر عامل کاربري اراضي بر کيفيت
آب تمرکز کردهاند (لي و همکاران .)960 :9773 ،6رودخانهها برحسب ميزان و نوع
فـعاليتهاي انسانها در حوضهها به درجات گوناگون در معرض آلودگي قرار مـيگيرند.
در يـک حوضهي آبـخيز صرفنظر از ويـژگيهاي زمينشـناسي و پديـدههايي ماننـد
آتشسوزي کاربريهاي مختلف اين منابع را فراهم ميکنند (جي و همکاران:9769 ،9
 )361مانند آلودگي حوضهي رود ويل 9بزرگترين شاخهي رودخانهي زرد چين به
وسيلهي نـيتروژن که عمدتاً از منابع نـقطهاي مانند فاضـالبهاي شهري و پساب
کارخانهها توليد ميشود (ينيگ و همکاران )4 :9761 ،4يا آلودگي رود تجن ناشي از
فعاليتهاي کشاورزي .مهرداد و همکاران ( )633 :9771و جباري ( )37 :6936با بررسي
کيفيت آب رودخانهي الوند در کرمانشاه نشان دادند که فعاليتهاي کشاورزي و حتي
فعاليتهاي بيولوژيک انساني در الوند تغييرات تدريجي را به سمت پايين دست رود به
وجود ميآورند ولي فعاليتهاي صنعتي هر چند سنتي و در مقياس کوچک يا دگرگوني
زمين ميتواند در قطعهي خاصي از رودخانه بسرعت رود را از نظر فلزات سنگين باال
ببرد .مونجي و همکارانش )6691 :9779( 9با مقايسهي کيفيت آب دو حوضه در
زيمبابوه دريافتند که بار آلودگي رود در مناطق داراي صنايع خانگي (محصوالتي که در
خانه توليد ميشوند) چهار برابر بيشتر از مناطق مسکوني غيرصنعتي است .جعفريان و
همکاران ( )34-19 :6931با بررسي  69نمونه از چشمههاي اروميه ،غلظت کاتيونها و
آنيونهاي اصلي و برخي از ديگر خواص خاک نقش سازندهاي کربناتي را در هيدروشيمي
آبهاي زيرزميني تعيين نمودند .نديري و همکاران ( )33-13 :6934با تحليل  97نمونه
از آبهاي سطحي آذربايجانشرقي نقش عوامل مؤثر در هيدروشيمي منابع آبي سد
سهند را تعيين نمودند .مونقان و همکاران )976 :9773( 1با بررسي کاربريهاي مختلف
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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کشاورزي در حوضهي وايکاکاهي در نيوزيلند نشان دادن که رواناب حاصل از حاشيهي
بندهاي آبياري ،شاخصهاي کيفيت آب را بشدت تحت تأثير قرار ميدهند و مناسبترين
مديريت براي اين بندها را حفظ اين بنده به وسيلهي حصارها و پوشش گياهي حاشيهاي
و زمانبندي آبياري دانستند .هاسلر )9774( 6در تحقيقي کشاورزي را عامل مؤثر در
کاهش کيفيت آب و افزايش ميزان آنيونها و کاتيونهاي موجود در آب معرفي کردند.
هانگ و همکاران )9769( 9در تحقيقات خود فعاليتهاي کشاورزي را به عنوان مهمترين
منابع آالينده آبهاي سطحي بيان کردند .آرا و همکاران )9761( 9در تحقيقي تأثير
ترکيب کاربريهاي صنعتي ،کشاورزي و فاضالب شهري را در کاهش کيفيت آب بيان
کردند .نيوال و والش )9779( 4بيان کردند که رودخانه در حوضههايي با مناطق مسکوني
بيشتر ،ميزان شوري و  pHبيشتري نسبت به حوضههاي با مناطق شهري کمتر دارد.
براتي و همکاران )9773( 9در تحقيقي با هدف بررسي تغييرات کاربري اراضي حوضهي
آبخيز قلعهي شاهرخ با استفاده از تصاوير ماهوارهاي با استفاده از دادههاي سنجدههاي
ماهواره لندست طي سالهاي  ،6994-6906نتايج نشان داد در دورهي 6994-6913
بيشترين وسعت کاربري مربوط به مراتع تنگ و اراضي با پوشش تنگ بوده است و در
دورهي 6913-6906بيشترين وسعت کاربري مربوط به کشاورزي ديم و کمترين مربوط
به کشاورزي آبي است.
يکي از بحرانهاي زيست محيطي جوامع انساني ،بحث آلودگي منابع آب سطحي
است .رشد جمعيت ،شهرگرايي و پيشرفت تکنولوژي عالوه بر آنکه نياز جوامع انساني را
به منابع آب به ميزان زيادي افزايش داده ،همزمان باعث آلودگي و تخريب اين منابع نيز
گشته است .کشور ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست.

1- Hassler
2- Huang et al.,
3- Arora et al.,
4- Newall and Walsh
5- Barati et al,
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حوضهي پيش کوه تفت در استان يزد با توجه به اينکه در منطقهي خشک قرار
دارد و همچنين به دليل تغييرات سريع کاربري اراضي و افزايش روزافزون انواع سموم و
کودهاي شيميايي در مزارع و نيز تخليهي فاضالبهاي مناطق مسکوني به درون منابع
آب سطحي منطقه ،بحث کيفيت منابع آب و شناسايي منابع منتشرکنندهي آلودگيها
اهميت بسيار زيادي دارد .اطالع از وضعيت کيفي آبهاي سطحي و نقش کاربري اراضي
در کيفيت منابع آب امکان اتخاذ شيوهايي را فراهم ميسازد تا کمترين آسيب به اين
منابع وارد گردد (مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب .)6939 ،هدف از اين
پژوهش درک ارتباط بين تغييرات کاربري اراضي و خصوصيات فيزيکي و شيميايي آب
بوده است ،زيرا از اين طريق نقش کاربري اراضي در تغيير کيفيت منابع آب روش ميگردد.
مواد و روش
منطقهي مورد مطالعه

حوضهي مورد مطالعه در استان يزد ،حدفاصل طولهاي شرق ' 94ْ 69تا ' 99ْ 47و
عرضهاي شمالي ' 96ْ 97تا ' 96ْ 97قرار دارد .گسل مهم طزرجان تفت که در اين
منطقه واقع شده باروند شمال جنوبي از شمال طزرجان تا غرب تفت ادامه دارد .در
سطح حوضه از دادههاي  9ايستگاه هيدرومتري براي بررسي کيفيت آب استفاده شده
است .شکل ( )6موقعيت حوضهي آبخيز و ايستگاه هيدرومتري را نشان ميدهد.
در اين پژوهش براي تعيين تأثير تغيير کاربري اراضي برکيفيت آب در منطقهي
مورد مطالعه از تصاوير ماهوارهاي مربوط به تصوير  69 TMاکتبر سال 6336و تصوير
 69 ETMاکتبر  9766و همچنين آمار مربوط به خصوصيات فيزيکي و شيميايي آب
مربوط به سالهاي  6916الي 6937به ايستگاههاي تفت ،اسـالميه و فـيضآباد استفاده
شده است .مراحل تحقيق به شرح زير است:
6ـ تصحيح هندسي براي رفع خطاها و انطباق دو تصوير مربوط به دو دورهي زماني که
بدين منظور از نقشههاي توپوگرافي رقومي مقياس  6:99777استفاده شده است.
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9ـ توسط روش طبقهبنـدي نظارت شده و نمونههاي آموزشي با روش حداکثـر احتمال
کاربـري از تـصوير هر دورهي کاربري استخراج گرديـد و سپس اخـتالف و تـغييرات آن
محاسبه گرديد.

شکل ( )1موقعيت وايستگاه هيدرومتري منطقهي مورد مطالعه

9ـ براي تعيين صحت طبقهبندي از شاخص کاپا K 9استفاده شده است .شاخص کاپا
بر اساس تفاوت بين صحت واقعي در ماتريس خطا و تغييرهاي صحت که به وسيلهي
مجموع سطر و ستون نشان داده شده است و معرف اختالف بين توافق واقعي در دادههاي
مـرجع و يـک طبقهبنديکـنندهي خودکار و تـوافق احـتمالي بين دادههاي مـرجع و
طبقهکنندهي تصادقي است که ضريب فوق براي نتايج طبقهبندي تصوير  69 TMاکتبر
سال 6336با  90نمونه معادل  7/01و براي تصوير  69 ETMاکتبر  ،9766با  13نمونه
معادل  7/39محاسبه شده است.
1- Maximum Likelihood
2- kappa coefficient
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4ـ آمار خصوصيات فيزيکي و شيميايي شامل آنيونها و کاتيونها ،غلظت امالح
محلول ،هدايت الکتريکي و اسيديته آب مربوط به ايستگاه مورد نظر در سال  6916تا
 6917و  6916تا  6937تفکيک شد و تغييرات با استفاده از نمودار مورد بررسي قرار
گرفت.
6

9ـ تغييرات عناصر مورد بررسي در دو دورهي زماني توسط آزمون من ويتني
ارزيابي گرديد (رابطهي  6و  .)9من ويتني ،آزمون غيرپارامتري است و براي سنجش
تفاوت ميان نمونهها به کار ميرود .در اين آزمون محاسبات بر روي رتبهبندي دادهها
انجام ميگيرد و از توزيع طبيعي برخوردار نيستند .همچنين اين آزمون معادل
غيرپارامتري آزمون  Tمستقل است و براي دادههايي که از طرحهاي گروههاي مستقل
به دست ميآيند مورد استفاده قرار ميگيرد (بامني مقدم.)994 :6939 ،
رابطهي ()6
در رابطهي ( R1 )6و  R2مجموع رتبههاي دو گروه داده مربوط به دو سري زماني
است n1 ،و  n2حجم دو نمونه و  Wو ’ Wآمارهي من ويتني دو گروه مورد نظر ميباشد.
رابطهي ()9
1ـ نتايج آزمون من ويتني با تغييرات کاربري مورد مقايسه و تحليل قرار گرفت.
نتايج و بحث
نتايج بدست آمده از کاربري اراضي نشان داد که کاربريهاي غالب منطقهي مورد مطالعه
در هر دو دورهي زماني ،مراتع و زمينهاي باير ميباشند ،به طوري که کاربريها

1- Whitney–Mann
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بيشترين مساحت و اراضي سکونتگاهي کمترين مساحت را به خودشان اختصاص دادند.
شکل  9و  9نقشهي کاربري اراضي را در سالهاي  6336معادل  6917و  9766معادل
سال  6937را نشان ميدهد .نتايج نشان ميدهد که زمينهاي باير و اراضي سکونتگاهي
نسبت به سال  6917افزايش يافته است ،ليکن سطح زير پوشش مراتع در سال 6937
کاهش يافته است (شکل  .)4کاهش مراتع به نفع افزايش زمينهاي باير ،روندي است
که در اين حوضه وجود دارد و عالوه بر تأثير برکيفيت منابع آب ميتواند اثرات مخرب
زيست محيطي در پي داشته باشد.

شکل ( )2نقشهي کاربري اراضي سال 1331حوضهي آبخيز پيش کوه تفت
جدول ( )1تغييرات کاربري اراضي به متر مربع
تغييرات

1331

1331

909/7911
-4/99134
9164/611
-917/713
-9199/16

349/9193
0706/970
91301/69
1771/999
46999/09
09919/93

6990/466
0711/30
93177/96
9141/419
90197/99
09919/93

اراضي سکونتگاهي
اراضي صخره اي
زمين هاي باير
کشاورزي
مرتع
مجموع
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شکل ( )3نقشهي کاربري اراضي سال 1331حوضهي آبخيز پيش کوه تفت
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شکل ( )4نمودار روند تغييرات کاربري اراضي

براي بررسي رابطه بين تغييرات کاربري و کيفيت آب ،عناصر موجود در آب مورد
آزمايش قرار گرفتند .بدين منظور خصوصيات فيزيکي و شيميايي آب شامل آنيونها و
کاتيون ها ،غلظت امالح محلول ،هدايت الکتريکي و اسيديته آب مربوط به ايستگاه مورد
نظر در دو دورهي مربوط به سالهاي  6916الي 6917و 6916الي  6937مورد بررسي
قرار گرفت .مهمترين آنيونهاي موجود در حوضهي آبخيز تفت بيکربنات ها ،سولفاتها،
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کلرورها بوده است که با توجه به شرايط مختلف هر منطقه ،مقادير متفاوتي از آنها در آب
وجود دارد .نتايج نشان داد که ميانگين مجموع آنيونها در ايستگاه فيضآباد در سالهاي
 6917تا  6937نسبت بـه سـالهاي 6917تا 6917کاهـش يافـته است ،ليکن در
ايستگاههاي اسالميه و تفت در سالهاي  6916تا  6937افزايش يافته که در ايستگاه
تفت اين افزايش چشمگير بوده است .شکل ( )9روند تغييرات ميانگين مجموع آنيونها
در سـه ايستگاه ذکـر شـده را در سـالهاي  6917تا  6917و سـالهاي  6916تا 6937
نشان ميدهد.

شکل ( )5روند تغييرات مجموع آنيونها ( )MEqدر ايستگاههاي تفت ،اسالميه و فيضآباد

کاتيونهاي مهم موجود در حوضهي تفت شامل کلسيم ،منيزيوم و سديم است.
ميانگين مجموع کاتيونها در ايستگاه فيضآباد ،اسالميه و تفت در سالهاي 6916
تا 6937نسبت به سالهاي  6917تا 6917افزايش يافته که در ايستگاه تفت اين
افزايش چشمگير بوده است .شکل ( )1روند تغييرات ميانگين مجموع کاتيونها در سه
ايستگاه ذکر شده را در سالهاي6917تا 6917و سالهاي6916تا 6937نشان ميدهد.
تغييرات ميزان هدايت الکتريکي در حوضهي تفت در شکل ( )1نمايش داده شده
است .هدايت الکتريکي در ايستگاه فيضآباد ،اسالميه و تفت در سالهاي 6916
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تا 6937نسبت به سالهاي 6917تا 6917افزايش يافته که در ايستگاه تفت اين افزايش
چشمگير بوده است .شکل ( )1روند تغييرات ميانگين هدايت الکتريکي در سه ايستگاه
ذکر شده را در سالهاي6917تا 6917و سال هاي6916تا 6937نشان ميدهد.

شکل ( )6روند تغييرات مجموع کاتيونها ( )MEqدر ايستگاههاي تفت ،اسالميه و فيضآباد

شکل ( )3روند تغييرات هدايت الکتريکي ( )MEqدر ايستگاههاي تفت ،اسالميه و فيضآباد

 TDSيا غلظت امالح محلول عامل مهمي درکيفيت آب ،بخصوص در آبياري بوده و
نقش زيادي در تعيين جوامع آبزي جانوري و گياهي و تعيين کاربرد آب در مصارف شرب
انسان و دام ،آبياري و صنعت دارد .غلظت امالح محلول در ايستگاهاي فيضآباد ،اسالميه
و تفت در سالهاي  6916تا 6937نسبت به سال هاي 6917تا 6917افزايش يافته که
در ايستگاه تفت اين افزايش چشمگير بوده است (شکل .)0
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شکل ( )3نشاندهندهي ميانگين ميزان نسبت سديم قابل جذب  SARدر سه ايستگاه
فـيضآباد ،اسالمـيه و تفت ميباشد که ميانـگين ميزان  SARدر ايستگاه فـيضآباد در
سـالهاي  6917تا  6937نسبت بـه سالهاي  6917تا  6917کاهـش يافتـه ولي در
ايستگاه اسالميه و تفت در سالهاي  6916تا  6937افزايش يافته که در ايستگاه تفت
اين افزايش چشمگير بوده است .شکل ( )3روند تغييرات ميانگين ميزان  SARدرسه
ايستگاه ذکر شده را در سالهاي6917تا 6917و سالهاي 6916تا  6937نشان ميدهد.

شکل ( )8روند تغييرات غلظت مواد محلول ( )MEqدر ايستگاه هاي تفت ،اسالميه و فيض آباد

بررسي تغييرات کاربري رخ داده در منطقهي مورد مطالعه بر اساس نقشههاي تهيه
شده در طول دورهي آماري  97سال نشان ميدهد که حداکثر تغييرات در گروه کاربري
مراتع رخ داده است که غالباً اين اراضي به محدودههاي ،باير تغيير يافته است .به طور
کلي بررسي محدودههاي تغييرات رخ داده از مرتع به اراضي باير نشان ميدهد که
قسمتهاي غرب و شمال غرب حوضه احتماالً بدليل خشکي هوا تغييرات نسبتاً گسترده
مراتع به زمينهاي باير مشاهده شده است .اين امر سبب شده است که در طول دورهي
 97ساله ميزان هدايت الکتريکي و غلظت امالح محلول به طور محسوسي افزايش يافته
است .همچنين بررسي نقشهي تغييرات کاربري اراضي نشان ميدهد که در قسمتهاي
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شرق محدودهي مورد مطالعه اراضي مسکوني در زمينهاي کشاورزي توسعه پيدا کرده
است و اين تغييرات سبب افزايش محسوس پارامترهاي ميزان کاتيونها ،ميزان نسبت
سـديم قابل جذب ،هـدايت الکتريکي و غلظت امالح محلول شـده است .نتايج آزمون
من ويتني در عناصر مـختلف و در سه ايستگاه مورد نـظر نشان داد که تـفاوت ميان دو
دورهي سالهاي  6916تا 6917با سالهاي 6917تا6937در ايستگاه تفت تفاوت
معنيداري را نشان ميدهد که براساس آنها بين ميانگين دو دورهي زماني تفاوت در
تمام پارامترهاي کيفي آب وجود دارد .در ايستگاه اسالميه اين تفاوت در ميزان آنيونها
و نسبت سديم قابل جذب وجود ندارد و در ايستگاه فيضآباد نسبت فوق براي تمام
عناصر مورد نظر معنيدار نيست .مقايسهي نتايج آزمون من ويتني با تغييرات کاربري
رابطهي مثبتي را بين افزايش زمينهاي باير و اراضي سکونتگاهي در سال  6937و
همچنين کاهش سطح زيرپوشش مراتع نسبت به سال  6917با پارامترهاي کيفي آب را
نشان ميدهد .به طور کلي نگاهي به تأثير تغييرات کاربري رخ داده بر روي کيفيت آب
زيرزميني منطقهي مورد مطالعه نشان ميدهد که هر جا که تغييري رخ داده کيفيت
آب زيرزميني را نيز تحت تأثير قرار داده است.

شکل ( )3روند تغييرات ميزان  SARدر ايستگاههاي تفت ،اسالميه و فيضآباد
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جدول ( )2نتايج آزمون من-ويتني در محدوده مورد مطالعه

ايستگاه

آنيون

Sig

کاتيون

Sig

7/77 7/77 7/77 7/77
تفت
اسالميه 7/760 41/77 7/791 91/77
فيضآباد 7/406 04/77 7/010 31/9

هدايت
الکتريکي

7/77
7/77
36/9

نسبت

غلظت
Sig

مواد

Sig

محلول

سديم
قابل

Sig

جذب

7/77 7/77 7/494 09/77 7/77
7/611 10/77 7/776 99/77 7/77
7/309 33/9 7/160 39/77 7/170

شکل ( )11روند تغييرات ارتفاع در ايستگاههاي مورد نظر

براي بررسي نقش احتمالي توپوگرافي به عنوان عامل مداخلهگر ،روند تغييرات ارتفاع
در ايستگاههاي مورد نـظر مورد بررسـي قرار گـرفت (شکل  .)67نتايج نـشان داد که
ايستگاه تفت در خروجي حوضه و در حداقل ارتفاع قرار دارد ،در صورتي که بعد از ايستگاه
فيضآباد و اسالميه ،ضد شيبهايي قرار دارد که ميتواند بر روي کيفيت آب تأثير بگذارد.
محققان متعددي در خصوص کاهش کيفيت آب در اثر افزايش کاربري کشاورزي و
شهري از جمله چس من و تاونسند 6در سال  ،9773کازي و همکاران 9در سال ،9773
1- Chessman and Townsend
2- Kazi et al.,
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هت و همکاران 6در سال  ،9774تراوکا و اواگا 9در سال  ،6304جعفريان و همکاران در
سال  6931و جباري در سال  6937نظرات مشابهي ارائه دادند که احتماالً در حوضهي
تفت نيز صادق باشد .در حوضهي اخير افزايش کاربري شهري وجود دارد اما بيشترين
تغييرات در کاهش مراتع و زمين هاي کشاورزي و افزايش در زمينهاي باير بوده است.
نتيجهگيري
همانطور که در نتايج ،نمودارها و نقشههاي کاربري اراضي نشان دادند ،روند تغييرات طي
دورهي  97ساله مذکور ،به سمت کاهش اراضي مرتعي ،کشاورزي و افزايش اراضي باير و
سکونتگاهي در سطح کل بوده است .بررسي تأثير تغييرات کاربري بر کيفيت آب رودخانه
در سطح حوضه نشاندهندهي کاهش نسبي کيفيت آب رودخانه طي دورهي  97ساله در
ايستگاه تفت و تا حدودي ايستگاه اسالميه بوده است .که نمودارهاي روند تغييرات
پارامترهاي کيفي نشاندهندهي اين امر ميباشد .اين موضوع را ميتوان به افزايش اراضي
سکونت گاهي در ايستگاه تفت و ايستگاه اسالميه و همچنين وجود اراضي کشاورزي در
دو تا ايستگاه نسبت داد .اما در ايستگاه فيضآباد به علت عدم اراضي سکونتگاهي و
اراضي کشاورزي و همچنين افزايش دبي کاهشي در کيفيت آب مشاهده نشده است .از
طرف ديگر بررسي تغييرات ارتفاع در ايستگاههاي مورد مطالعه نشان ميدهد که
ايستگاه نفت در خروجي حوضه و در حداقل ارتفاع قرار دارد ،در حوضه اخير افزايش
کاربري شهري وجود دارد اما بيشترين تغييرات در کاهش مراتع و زمينهاي کشاورزي و
افزايش زمينهاي باير بوده است .در صورتي که بعد از ايستگاه فيضآباد و اسالميه ضد
شيبهايي قرار دارد که ميتواند بر روي کيفيت آب تأثير بگذارد .با توجه به شرايط
بحراني در منابع آب ايران ،تغييرات اقليمي دهههاي اخير و همچنين تغييرات گستردهي
کاربـري اراضي لزوم تـوجه به پژوهـشهاي کاربردي در خصوص پايـش کيفيت منابـع
آبهاي سطحي و زيرزميني اجتنابناپذير است.
1- Haat et al.,
2- Teraoka and Ogava
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