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ارسٗاتٖ کارکزد تغ٘٘زپذٗزٕ اقل٘ن ٍ تغ٘٘ز کارتزٕ اراضٖ در تغ٘٘زات ک٘ف٘ت آب رٍدخأً ّزاس
(استاى هاسًذراى)
عثذاهلل پ٘زً٘ا ،1کزٗن سل٘واًٖ ،*2هحوَد حث٘ةًضاد رٍضي ،2علٖاصغز تسالتپَر
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 .1داًشجَٕ دکتزٕ آتخ٘شدارٕ ،داًشکذٓ هٌاتع طث٘عٖ ،داًشگاُ علَم کشاٍرسٕ ٍ هٌاتع طث٘عٖ سارٕ ،سارٕ
 .2استاد داًشگاُ علَم کشاٍرسٕ ٍ هٌاتع طث٘عٖ سارٕ ،داًشکذٓ هٌاتع طث٘عٖ سارٕ ،سارٕ
 .3استادٗار داًشکذٓ کشاٍرسٕ ،داًشگاُ ٍلٖعصز(عج) رفسٌجاى ،رفسٌجاى
(تارٗخ درٗافت 1396/02/20؛ تارٗخ تصَٗة )1396/04/12

چک٘ذُ
شٌاخت رًٍذ پاراهتزّإ ک٘فٖ آب ٍ عَاهل هؤثز تز تغ٘٘زات آىّ ،واًٌذ آًال٘ش کوٖ هٌاتع آب ،اس هلشٍهات هدذٗزٗت پاٗدذار ٍ
تأه٘ي سالهت حَضِّإ آتخ٘ش است .تا تَجِ تِ اّو٘ت هٌاتع آب سطحٖ تدزإ هصدار

هختلدد در حَضدٔ آتخ٘دش ّدزاس،

ضزٍرٕ است تا درک صح٘حٖ اس ک٘ف٘ت اٗي هٌاتع ٍ شٌاخت عَاهل تأث٘زگذار تز آى صَرت گ٘زد .تِ اٗي هٌظَر تزإ ارسٗاتٖ
ک٘ف٘ت آب سطحٖ رٍدخأً ّزاس ،دادُّإ  12هتغ٘ز ک٘ف٘ت آب تدِ ّودزاُ پاراهتزّدإ ّ٘دذرٍاقل٘ودٖ تدا اسدتفادُ اس آسهدَى
ًاپاراهتزٗک هي-کٌذال ( )Mann-Kendallطٖ دٍرٓ آهارٕ  1394-1370آًال٘ش شذًذ .تزإ تع٘٘ي آثار احتوالٖ تغ٘٘زات کارتزٕ
اراضٖ ،اٗي تغ٘٘زات ً٘ش تا استفادُ اس  GISتزإ سالّإ  1394 ٍ 1385 ،1370ارسٗاتٖ شذًذً .تاٗج ًشاى داد ت٘شتز سزّٕدإ
سهاًٖ ک٘ف٘ت آب رًٍذ افشاٗشٖ هعٌادارٕ طٖ دٍرُ داشتِاًذ کِ ت٘اىکٌٌذٓ کاّش شذٗذ ک٘ف٘دت آب رٍدخاًدٔ ّدزاس اسدت .تدا
تَجِ تِ ًتاٗج آسهَى هي-کٌذال (آًال٘ش رًٍذ پاراهتزّإ ّ٘ذرٍاقل٘وٖ ،تع٘٘ي ًقطٔ تغ٘٘ز ًاگْداًٖ ،آًدال٘ش ّوثسدتگٖ کٌدذال) ٍ
ّوچٌ٘ي رًٍذ تغ٘٘زات کارتزٕ اراضًٖ ،ت٘جِ گزفتِ شذ کِ ّز دٍ عَاهل اقل٘وٖ ٍ تغ٘٘زات کارتزٕ اراضٖ هٖتَاًٌذ در کاّش
ک٘ف٘ت هٌاتع آب تأث٘زگذار تاشٌذ تِطَرٕ کِ افشاٗش دها ٍ کاّش تارًذگٖ اس ٗکطز
کلس٘ن ،تٖکزتٌات ٍ سختٖ کل ( )THهٌجز شَد ٍ اس طز

هٖتَاًذ تِ کداّش پاراهتزّداٖٗ ًظ٘دز

دٗگز ،اٗي تغ٘٘زات تِّوزاُ تغ٘٘زات کارتزٕ اراضٖ هٖتَاًذ دل٘دل

اصلٖ افشاٗش ت٘شتز سزّٕإ سهاًٖ هاًٌذ کل هَاد هحلَل (ّ ،)TDSدذاٗت الکتزٗکدٖ ( ،)ECسدذٗن ،کلزٗدذً ،سدثت جدذب
سذٗن ( ٍ )SARغ٘زُ تاشذ.
کل٘ذٍاصگاى :آًال٘ش رًٍذ ،تغ٘٘زپذٗزٕ اقل٘ن ،تغ٘٘ز کارتزٕ اراضٖ ،حَضٔ آتخ٘ش رٍدخأً ّزاس ،ک٘ف٘ت آب.

*

نویسندۀ مسئول

Email: Solaimani2001@yahoo.co.uk
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هقذهِ
تهه دلیههر ز ههد ززشن ههصزت خ ؼیهه ز توسههؼۀ صههنؼ و ز
کشاززشی ،نس فاده نش مناتغ آب ت گونۀ چش گیسی دز حال
ن صنیش نس  .نش سوی دیگس ،ؼالی ههای مت فها ننسهانو
موخة ن صنیش زززد آلودگو ت مناتغ آب مو ود ت گون نی
کهه شههیش نش نسهه فاده نش آب تههسنی مبههس هها تایههد
زیژگوهای آت تسنی مقایس تا نس اندنزدهای مستوط ته آت
تؼیین ود [.]1
ػالزه تهس مهوند آلهودهکننهده ،مهونزدی ماننهد ن هصنیش
تقاضای آب ،مؼیازهای سطح تاالی شندگو ز کاهش منهاتغ
قاتر قثول آب سثة نیداد زضهؼی نامناسهة نخ هاػو ز
شیس محیطو دز سسنسس خههات هده نسه [ .]2نش میهات
سامان های آتو ،ززد ان ها ت دلیر ح ر شسابهای هسی
ز صنؼ و ز شهآب کشاززشی نش آسیةشریستسین منهاتغ آتهو
ت از موززند [ .]3تناتسنین ،نزشیاتو کیفو آب ززد ان ها
نش نظس شیس محیطو یک مسئفۀ تسیاز شسنه ی نس [.]4
ززد ان هها نش منهاتغ آب دز دسه سن ننسهات هسه ند ز نش
دیستاش ه ونزه خونمغ ننسانو ز مسنکص صهنؼ و دز مدهازز
آنها تسشا ده نس  .نمسزشه یکو نش تحسنتها ز ناتسامانوهای
موخود دز سطح خههات ،آلهودگو نیهن منهاتغ هدندندی ز
تههانزش نس ه ز دز ده ه هههای ن یههس ،ن ههصنیش خ ؼی ه ،
گس س صنایغ ز تولید ننونع آالیندهها دز منهاق ههسی،
صنؼ و ز کشاززشی ،آلهودگو ززد انه هها زن ن هصنیش دنده
نس  .ضسزز توخ ز کن سل آلودگو زنزد ده ته آنهها ،دز
مهههدیسی منهههاتغ آتهههو نه یههه زیهههژهنی یا ههه ز دز
تسنام زیصیهای کازتسدی نش نین مناتغ مهم نق بهادی تهثییس
تسصنیو دنزد .نش مهمتسین ؼالی های ننسانو دز حوض های
آتتیص ،تغییس کازتسی نزنضو نس ک ت قوز قاتر توخهو تس
ک ی ز کیفی منهاتغ آب تهثییس مهوگهرنزد .نگسچه نهوع
نس فاده نش شمین (کازتسی نزنضو) مهوتوننهد ته دز صهوز
مثث ز منفو تهس کیفیه آب تثییسگهرنز تا هد ،تغییهسن
کازتسی نزنضو تیش س منفو نس ز تهسهتسدنزی نش مناتغ آتو
زن ت د محدزد موکند [ .]5ػالزه تس د اله ننسهات دز
تغییههسن کیفی ه آب ،ػونمههر نقفی ههو نیههص نه ی ه دنزد.
شکسالوها ز تسسهالوهها یها دززهههای کهمآتهو ز شسآتهو
تثییسن مه و دز کیفی مناتغ آب دنزند؛ ته گونه نی که
ت قوز کفو دز مونقغ شکسالو ز کهمآتهو ،لفظه نمهال
مت فا ن صنیش ز دز ن ید کیفیه آب تها کهاهش ه هسنه
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نس ز دز مونقغ تسسالو ز شسآتو ،ت ػکه  ،لفظه نمهال
مؤیس دز کیفی آب کاهش مویاتد که دز ن یده ن هصنیش
کیفیه منههاتغ آب زن دز شههو دنزد .تنههاتسنین ،تهها توخه ته
مطالههة یاد ههده ،دز شمینههۀ آنههالیص کیفیهه منههاتغ آب،
دزنظسگس ن ػونمر نقفی هو ز ػونمهر ننسهانو ته بهو
تغییههس کههازتسی نزنضههو ضههسززی نسهه  .نیههن نمههس دز
تسنام زیصیهای مستوط ت مهدیسی منهاتغ آب ز ه ینهین
نزشیاتو سالم حوض های آتتیص ز نیداد تغییسن مدیسی و
دز آت نه ی اصو دنزد [.]6
ت٘طٌ٘ٔ تحق٘ق
دز شمینۀ نزشیاتو کیفی مناتغ آب ،مطالؼها مت ففهو دز
دن ر ز ازج نش کشوز نندام ده نس ک ت تس و نش آنها
ن ازه مو ود .نصغسیمقهدم ز آدیگهوشلشهوز [ ]7لفظه
ػناصس آلومینیوم ،آهن ،منگنص ،کهسزم ز کهادمیوم زن دز آب
ن نوی آنالیص کسدند ز ن یده گس نهد که
شیسشمینو د
ت فهصن سهنگین دز مهسش
ت خص آلومینیوم ،آلودگو د
طههس نیس ه ؛ زلههو ت ه ػف ه ػ ه کههم آب شیسشمینههو ز
ؼالی ه هههای ههدید کشههاززشی ،ت ه قههوز قطههغ دز آینههده
طسهای شیسه محیطهو شیهادی دز شهو ونههد دن ه .
نههوززشی ز ه کههازننش [ ]8آلههودگو آب شیسشمینهو د ه
مفکههات زن تهه آزسههنیک تسزسههو کسدنههد ز دزیا نههد کهه
شازنم سهایو مانند مقهدنز قاتفیه نن قهال ،نی هسن  ،ههدنی
هیدززلیکو ز زخهود ههسها تیشه سین تهثییس زن دز زخهود
آزسنیک دنزند .ه ینین ن ایح آنهها نشهات دند دز آلهودگو
آب شیسشمینو منطق  ،هس دز ػامر ننسانو (تولید نی سن ) ز
شمین ناسو منطق تثییس دنزند .یوسفو ز ه کهازننش []1
تا تسزسو کیفی مناتغ آب سطحو حوضۀ آتتیهص هیهو دز
لسب هس هش گسد نشات دندند آبهای سطحو منطقه تها
توخ ت ن ودنزهای زیفکوک  ،ولس ت تستیة تسنی مباز
کشاززشی ز سب مناسهة ز قاتهر قثهول نسه  .ه ینهین
دزیا ند ک تا توخ ت ن هودنز شهای،س ،منهاتغ آب سهطحو
منطق ست و شیادی دنزند .شنزعگازیصی ز ه کهازننش []9
تا تسزسو ززنهد تغییهسن تفندمهد م غیسههای کیفهو آب
ززد انۀ چهرچای دز نس ات گفس ات نشات دندند دز میهات
م غیسهای مطالؼ ده ،هف م غیس ززند ن صنیشو مؼنهادنز،
چهاز م غیس تدزت ززند ز قه تهوکستنها ززنهد کاهشهو
مؼنادنزی دن نند ز کاهش کیفی آب ززد انه زن نا هو
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نش ػونمر ننسانو نظیس تغییس کازتسی نزنضو ،سسایش اک
ز زززد شنئدن ت ززد ان دننس ند .سهالخق ز ه کهازننش
[ ]10آیاز تغییس کازتسی نزنضو زن تهس کیفیه آب ززد انهۀ
کس تسزسو کسدند .ن ایح شژزهش آنها نشات دند تغییهسن
کازتسی نزنضو دز نیهن حوضه ته سه کهاهش نزنضهو
مستؼو ،خنگفو ،تاؽها ز نزنضو شزنػو ز ن صنیش نزنضو تهایس
ز مسکونو شیش ز نسه  .آنهها دزیا نهد که تغییهسن
کازتسی نزنضو ت کاهش دید کیفی آب ززد انۀ کس ه
مندس ده نس ز نش قس دیگس ،زقوع شکسهالو نیهص تها
کاهشدندت دتو آب ززد ان سثة تشدید کاهش کیفیه
آب ده نس  .ز ا ونه ز صادقو [ ]6تا تسزسو نزتثاط تهین
شازنم سهای کیفو ز دتو ززد انۀ هسنش ،نشات دندند نزتثهاط
تین شازنم سهای کیفو ز دتو ززد ان دز حاله لگهازی و
مؼنادنز نس ز کیفی آب ،هوب تها قاتهر قثهول ز تهسنی
کشاززشی کامالً مناسة نس .
تویاسیگفو [ ]11ززند تغییسن شنح اک وز مههم کیفیه
آب زن دز هفه نیس ه گاه دز حوضههۀ آتتیههص تاه ههالو تسکی ه
تسزسو کسدند ز نشات دندند تیشه س ػناصهس یاد هده کهاهش
لفظ ز دز ن ید ززند کاهشو دن ه ننهد .کها ن ز تفهدت
[ ،]2کیفی آب زن دز  30ززد انۀ آمسیکها تدصیه ز تحفیهر
کسدند ز نشات دندند کیفیه آب دز  69دزصهد نیسه گاههها
یات مانده یا تهثود شیدن کسده نس  .ک اتا ز ه کازننش []12
تها تسزسهو ززنهد تغییهسن تس هو م غیسههای کیفهو آب دز
منطق نی زنقغ دز خنوب سقو تون  ،دزیا ند ک تغییسن
ک و تس سسیهای شمانو زخ دنده نسه ز زضهؼی کیفیه
آب تیش س تح تثییس خن سنگهای تشکیردهندۀ سهفسه
قسنز دنزد .شاتر ز ه کازننش [ ]13کیفی آبهای شیسشمینهو
منطقۀ سازناموکو هندزس ات زن تسزسو کسدند ز نشات دندنهد
مبههس تههیش نش حههد کودهههای ههی یایو تههسنی مبههاز
کشاززشی ز نفوذ اضالب هسی ت دن ر شمهین ،ته هد
کیفی آب نین منطق زن تح تثییس قسنز دنده نس .
دز شو تسزش تغییهسن نقفی هو ز د اله ههای گسه سدۀ
ننسات دز محی شیس  ،توخ شیهادی ته مهدیسی شایهدنز
منههاتغ آب دز سههطح خهههات مؼطههو ههده نسهه [.]14
بوصیا کیفهو آب نش مؤلفه ههایو نسه که ضهسزز
دزنظسگس ن آت دز مدیسی مناتغ آب ز ه ینین نزشیهاتو
سالم حوض های آتتیص ز نػ ال تغییسن مدیسی و کهامالً
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یات ده نس [ .]15تشتیص ززند تفندمد کیفیه آب
ززد ان ها تسنی شوتسدت ته تغییهسن ته زقهوعشیوسه دز
ز شیشتینو آینده نه ی تسهصنیو دنزد .ناسهایو
گر
ززند ،ه ینین نقالػا نزش ه ندی زن تهسنی ندزنک تهثییس
ػونمر نقفی و ز ننسانو ز تسهمکنش نین ػونمهر دز سهطح
آتتیص سنهم موآززد .تناتسنین ،دز مطالؼۀ حاضس ،نهدن شیس
دنثال مو ود:
 .1آنالیص ززنهد شازنم سههای کیفیه آب تها نسه فاده نش
آشموت ناشازنم سی من-کنهدنل؛  .2آنهالیص ززنهد شازنم سههای
هیدززه نقفی و تا نس فاده نش آشموت من-کندنل ز  .3تسزسو
ززند تغییس کازتسی نزنضو تسنی سهالههای  1385 ،1370ز
 1394تسنی تؼیین آیاز نح الو تغییسن کازتسی نزنضو تس
کیفی آب.
هَاد ٍ رٍشّا
هٌطقٔ هطالعِضذُ

حوضۀ آتتیص هسنش تین ' 51° 43تا ' 52° 36قول سقو ز
' 35° 45تا ' 36° 22ػسض الو زنقغ ده نس  .زسؼ
حوضۀ آتتیهص  4014/075کیفوم سمستهغ ،ک هسین نزتفهاع
حوض  300م س ز تیشه سین نزتفهاع آت  5600م هس نسه .
م وس میصنت تازنهدگو سهاالنۀ نیسه گاهههای من تهة نش
حدنقر  302میفوم س دز تتش تقسیثاً مسکهصی منطقه تها
حدنکثس  1069میفوم س دز تتش سقو منطق دز نوسهات
نس  .ه ینین م وس دمهای نیسه گاهههای مطالؼهاتو نش
حدنقر  5دزخۀ سان وگسند دز نیس گاه یسزشکوه تا حدنکثس
 23/1دزخۀ سان وگسند دز نیسه گاه زینهۀ الزیدهات م غیهس
نس  .نش نظس نقفی و دز تتهش کوهسه انو حوضه  ،تیشه س
تاز ها ت صوز تس ز دز تتش د ه و ته صهوز تهازنت
نس [ .]6نقفیم تتهش کوهسه انو آت نی ه مسقهوب ز دز
تتههش د ه و آت مسقههوب نس ه [ .]16تیش ه سین سههطح
شو ش حوضۀ آتتیص هسنش زن مسنتغ ز تیش شنزههای م هسنکم
ال هسقو حوضه زن
تشکیر مودهد .ه ینین قس
خنگرهای م سنکم ز نی م سنکم شو انده نسه ز ته ػفه
زخود ززد ان های م ؼددی مثر ززد انۀ ههسنش دز سسنسهس
حوض  ،کازتسی لالة نقسن نین ززد ان ها شزنػه آتهو ز
تاؽهاس  .موقؼی منطقۀ مطالؼ هده دز کشهوز ز نسه ات
ماشندزنت دز کر  1نشات دنده ده نس .
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ضکل  .1هَقع٘ت جغزاف٘اٖٗ حَضٔ آتخ٘ش ّزاس در سطح استاى ٍ کطَر

دادُّإ استفادُضذُ

رٍش اًجام پضٍّص

دز نین مطالؼ  ،نش دندههای مستوط ت  12م غیس کیفی آب دز
چهاز نیس گاه هیهدززم سی شندهاب ،زشت ،چهالز ز کهسهسهنگ
زنقغ دز قول ززد انهۀ ههسنش قهو دززۀ آمهازی 1394-1370
نس ه فاده ههد .نیههن شازنم سههها ههامر ش اس هیم ( ،)K+منی هصیم
( ،)Mg2+کفسههیم ( ،)Ca2+سههدیم ( ،)Na+سههولفا (،)SO42-
کفسید ( ،)Cl-توکستنها ( ،)HCO3-نسهیدی ( ،)pHکهر مهوند
خامد محفول دز آب ( ،)TDSهدنی نلک سیکو ( ،)ECسهت و
کهههر ( )THز نسهههث خهههرب سهههدیم ( )SARهسههه ند.
ن ون تسدنزیها ماهو یکتهاز نندهام مهو هود .نیهن دندههها نش
سک آب منطق نی نسه ات ماشنهدزنت دزیا ه هد .دز نیهن
تحقی  ،میانگین ن ون تسدنزیهای ماههای مههس تها هسززدین ز
ه ینین ماههای نزدیثهش تا ههسیوز ته تستیهة ته ػنهونت
بر شسآب (دززۀ مسقهوب) ز کهمآب (دززۀ شهک) دز نظهس
د ز قهو دززۀ آمهازی یاد هده آنهالیص هد .دندهههای
گس
نقفی و دما ز تازندگو ز ه ینهین دندهههای خسیهات ززد انه
ت تستیة نش ندنزۀ کر هون ناسو ز سک آب منطق نی نسه ات
دند .تسنی تهیۀ نقشۀ کازتسی نزنضو حوضۀ
ماشندزنت دزیا
آتتیص هسنش ،تبازیس مهاهونزۀ لندسه  7 ،5ز  8که ته تستیهة
سندندههای  )1385( ETM+ ،)1370( TMز سهندندۀ OLI
( )1394دنزند ،نس فاده د.

آسهَى ّوثستگٖ پ٘اپٖ

ناسایو ززند تدزت توخ ت ه ثسه گو شیهاشو تهین دندههها،
سثة ن ثاه دز تؼیین ززند مو ود ز دز ه هۀ مطالؼها ززی
ززندهای شمانو تاید ت نین بوصی توخ کا و کهسد [.]17
تسنی تسزسو زخود زنتط تین مشاهدن نصدیهک ته ههم ز یها
ه ثسه گو شیهاشو دز ههس سههسی شمهانو ،مهوتهونت نش آشمههوت
 Durbin-Watsonنس فاده کسد [ .]18نش آندها که ه ثسه گو
شیاشو تس آمازۀ من-کندنل هنگامو که ننهدنشۀ ن ونه تیشه س نش
 50تا د ،نیس ک هو دنزد [ ،]19ز تها توخه ته نینکه دز نیهن
تحقی  ،دززۀ مطالؼ هده  25سهال نسه  ،ه هۀ سهسیههای
شمانو دز نین مطالؼ موزد نین آشموت قسنز گس نهد ز مشهتص
د ک تؼدند ک و نش سسیها ه ثس گو شیهاشو دنزنهد که دز
ن ایح ت دس آمده نش نین مطالؼ تثییسی ندن ند.
آسهَىّإ آًال٘ش رًٍذ
آسهَى تع٘٘ي رًٍذ هي-کٌذال ()Mann-Kendall

آشموت من-کندنل خصء م دنزلتسین زز ههای ناشهازنم سی
تحفیر ززند سسیهای شمانو هیدززنقفی و ت از مهوززد
ک ت قوز گس سده دز ػفوم محیطو نس فاده مو ود (20هه
 .)23نش مصنیای نصفو زز های ناشهازنم سی نیهن نسه که

پ٘زً٘ا ٍ ّوکاراى :ارسٗاتٖ کارکزد تغ٘٘زپذٗزٕ اقل٘ن ٍ تغ٘٘ز کارتزٕ اراضٖ در تغ٘٘زات ک٘ف٘ت آب رٍدخأً ...

زخههود دندههههای شههس  ،ن ید هۀ ززنههد دندهههها زن ک ههس نش
زز های شازنم سی تح تثییس قسنز مودهد .ن صزت تس نیهن،
تسنی سسی دندههایو ک قول آنها کم ز توشیغ آمهازی آنهها
نسمال نیس ز یا دندههای گ شده دنزند ،مناسهةتهس نسه
[ .]24نین زز تس نسهان آمهازۀ آشمهوت مهن-کنهدنل ()Z
تفسیس مو ود ک تسنتس نس تا:
 S-1
 Var (S) , if S>0


Z 
0 if S=0
 S+1

, if S<0
) Var(S

()1

ک دز آت S ،تسنتس نس تا:
n 1

S    sgn  x j  xi 
n

()2

i 1 j  i 1

دز زنتطۀ یاد هده n ،تؼهدند مشهاهدن سهسی ز
ت تستیة دندههای  jنم ز  iنم سسی هس ند.
تاتغ ػالم ) sgn (xj-xiنیص تسنتس نس تا:

 хjز xi

1  0

Sgn     0  0
 1  0


()3

ه ینین زنزیان  (Var(s)) Sدز زنتطۀ محاسثۀ آمهازۀ
آشموت ( ،)Zنش زنتطۀ شیس محاسث مو ود:
n  n  12n  5    i=1t k  tk  12ti  5 
q

()4

18

= Var S

سt

ک دز آت n ،تؼدند دندههای مشهاهدنتو نسه ؛ ز شهازنم
تیاتکنندۀ سنزننو دندههای تها نزش یکسهات نسه [.]24
زخود ززند مؼنادنز آمازی تا نس فاده نش مقدنز آمهازۀ آشمهوت
من-کندنل (( )Zزنتطۀ  )1مشتص مو ود ک توشیغ نسمال
تا میانگین صفس ز زنزیان یک دنزد .نگهس تهسنی  Zمقهدنزی
مثث ت دس آید ،تیاتکنندۀ یک ززند ن هصنیش دز سهسی
شمانو نس  ،دز حالو ک مقدنز منفهو ،نشهاتدهنهدۀ ززنهد
نصزلو دز سسی شمانو نس  .ه ینهین نگهس قهدز مطفه ،Z
تصزگتس نش  1/96تا د ،دز سطح نح هالو  5دزصهد دنزنی
ززند مشتص ز مؼنادنز نس ز تسنی قدز مطف  Zتصزگتهس
نش  ،2/575ززند دز سطح  1دزصد مؼنادنز نس [.]25
آسهَى تع٘٘ي ًقطٔ تغ٘٘ز ًاگْاًٖ هي-کٌذال

آشموت من-کندنل تس نسان نستۀ زتث نی یا تستیثو آت ،تهسنی
تؼیین نقطۀ تغییس ناگهانو سسیهای شمانو نس فاده مهو هود.
آمازۀ نین آشموت ت صوز شیس تؼسیا مو ود [:]26
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k

i-1

SK =a ij  k  2, 3, 4,..., n 

()5

i=1 j=1


1 xi  x j
1 j  i

0 xi  x j

 ij  

()6

ا ص آمازی  UFتس نسان مؼادلۀ شیس تیات مو ود:
()7

k  1, 2, 3,..., n

()8
()9

) Sk  E(Sk
) Var (Sk

k  k 1
4
k  k  12k  5 
72

= UF

= E  Sk 

Var Sk  

ا ص  UFک توشیغ نسمالو نس اندنزد دنزد ،یک تونلو
زز ت خفو نش سسیهای شمانو دنزد ز ا ص  UBیک تونلو
زز ت ػقة ز مؼکون نش سهسیههای شمهانو دنزنهد .قسیقهۀ
محاسثۀ ا ص  UBثی ت  UFنس تا نیهن تفهاز که
دندههای مؼکون سسیههای شمهانو زن دز نظهس مهوگیهسد.
تالقههو منحنههوهههای  UFز  UBه ههسنه تهها ززنههد مؼن هادنز
سسیهای شمانو ،نقطۀ تغییس ناگهانو سسی شمانو زن نشهات
مودهد .هنگامو ک سضیۀ  H0زد ود (یؼنو هس نقطه نی
دز تونلو زز ت خفو ،دز ازج نش اصفۀ سطو نق ینات قسنز
گیسد) ،تیاتکنندۀ یک ززند ن صنیشهو ( )UF>0یها کاهشهو
( )UF<0نس .
آسهَى ّوثستگٖ Kendall τ

آشموت  Kendall τیک آشموت لیسشازنم سیهک تهسنی آشمهوت
ه ثس گو نس [ ]27ک دز نین تحقی ه اننهد تس هو نش
تحقیقا دز نین شمین [ ،]28تسنی آشموت ه ثس گو تهین
سسیهای شمهانو شازنم سههای کیفهو آب ،دمها ز تازنهدگو
نس فاده ده نس .
تْ٘ٔ ًقطٔ کارتزٕ اراضٖ

الشمۀ نخسنی نین تحقیه  ،دزن یازدن ه ن نقشهۀ کهازتسی
نزنضو نش س مقطغ شمانو نس  .ت نین منظوز تا توخه ته
کازتسیهای موخهود دز منطقه  ،نههدن تحقیه ز قاتفیه
تبازیس نس فاده ده دز نسه تسنج نقالػها ته زیهژه تهیهۀ
نقشۀ کهازتسی نزنضهو ،تها نسه فاده نش تاشدیهدهای میهدننو،
تفسیس تبسی ز نسمن صنز  Google Earthن ون های تؼفی هو
د.
تا نس فاده نش زز ن ون تسدنزی تباد و ساده تسدن
ده هف قثقۀ کهازتسی نزنضهو هامر
ن ون های تسدن
خنگر ،مستغ ،شزنػ آتو ،تهاؽهها ،مسهکونو ،نزنضهو اقهد
شو ش گیاهو ز متاشت آتو زن امر هد .شه نش نػ هال
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شیششسدنش های موزد نیاش مانند تبهحیحا نت سهفسی ز
زندیوم سیک ت منظوز نس تسنج نقش ههای کهازتسی نزنضهو
نلگوزی م قثق تندی نظاز ده ز زز تیشه سین نح هال
دز محی نهسمن هصنز  ENVI4.8نسه فاده هدند .نلگهوزی م
یاد ده تس شایۀ نن تاب ن ون های تؼفی هو توسه کهازتس ز
تاشدیدهای میدننو نس ونز نس [ .]29ت نین منظوز ،آنهالیص
زنتس گو تاندها ز ه ینین حر تاندهای نضا نیص نندهام
د .دز تحقی حاضس ته خهص زز  ،PCAزز  MNFنیهص
تسنی حر زنتس گو تانهدها ز ه ینهین کشها تانهدها تها
مح ونی نقالػاتو کم نس فاده مهو هوند [ .]30ه ینهین
تسنی نن تاب ته سین تسکیهة تانهدی تهسنی قثقه تنهدی نش
1
زز مقایس ش نش قثق تندی تا نس فاده نش ضسیة کاشها
ز صح کفو 2نس فاده هد .ته نیهن صهوز که تسکیهة
تاندی ک تیش سین ضسنیة مد نظس زن نزنئ دههد ته ػنهونت
ته سین تسکیة تاندی دز نظس گس مو ود.
ارسٗاتٖ ًقطِّإ کارتزٕ اراضٖ

تکشازنم سهایو نظیس ضسیة کاشا ز صح کفهو قه تها کهر
قثق تندی سس ز کاز دنزند ز نقالػاتو دزتازۀ تکتک کالنهها
ز یا توشیغ مکانو طا نزنئ ن هودهنهد [ .]30تنهاتسنین ،تهسنی
تسآززد دق کفو ز دق تکتهک کهالنهها نش ػونمهر آمهازی
طا یؼنو دق تولیدکننهده ،3دقه کهازتس ،4طهای
ماتسی
6
5
ده ز طای حر ده نس فاده د [.]31
گ ا
تع٘٘ي تْتزٗي تزک٘ة تاًذٕ

تسنی نن تاب ته سین تسکیة تاندی نش مقادیس ضسیة کاشها ز
صح کفو نس فاده د .ن ایح نشات دند سهندندۀ  TMتها
تسکیة تاندی  2 ،1ز ( 4دنزنی ضسیة کاشها ز صهح کفهو
 0/78ز  ،)84/77سههندندۀ  ETM+تهها تسکیههة تانههدی ،4
 PCA1ز ( MNF1دنزنی ضسیة کاشا ز صح کفهو  0/75ز
 )82/96ز سههندندۀ  OLIتهها تسکیههة تانههدی  MNF1 ،2ز
( NDVIدنزنی ضسیة کاشا ز صهح کفهو  0/77ز )81/34
ک ت تستیة دز  RGBقسنز موگیسنهد ،تیشه سین ضهسنیة زن
نزنئ مودهند ،تنهاتسنین ته ػنهونت ته هسین تسکیهة تانهدی
مؼس و دند.
1. Kappa coefficient
2. Overall Accuracy
3. Producers Accuracy
4. User Accuracy
5. Commission
6. Omission

ٗافتِّا ٍ تحث
آًال٘ش رًٍذ پاراهتزّإ ک٘فٖ آب

ت منظوز تؼیین ززنهد تغییهسن شازنم سههای کیفهو آب دز
ززد انۀ هسنش نش آشموت من-کندنل نسه فاده ز ن هایح آت دز
خدزلهای  1ز  2نزنئ د .ه ات قوز ک مشاهده مو ود،
ش اسیم ق دز بر کمآب نیس گاه چالز ت مقهدنز 0/01
دز سال کاهش یا نسه ز دز سهایس سهسیههای شمهانو
نس ک دز نیس گاه کسهسنگ تازشتس نس ز
ن صنیش دن
ت مقدنز  0/03دز سهال دز بهر شهسآب مهوزسهد .منشهث
قثیؼو ش اسیم کانوهای سیفیکاتو هس ند؛ زلو نسه ؼ ال
کودهای ی یایو دز نزنضو کشهاززشی ز سسهایش هاک
نیص موتونند ػف ززند ن هصنیش ش اسهیم دز ززد انهۀ ههسنش
تا د .ػنبس منیصیم ت زلم نینک دز تیش س مونزد ته مقهدنز
صههفس تهها  0/34ن ههصنیش یا ه نس ه  ،نمهها دز هههی یههک نش
سسیهای شمانو دز نیس گاهها ززند مؼنادنز نیس  .سولفا
نیص دز تیش س سسیهای شمانو ن صنیش یا نسه ؛ زلهو دز
هی یک ززند مؼنادنزی مشهاهده نشهد .سهولفا نش قسیه
نکسیدنسهیوت کهانوههای سهولفیدی ،تهازنتههای نسهیدی،
ؼالی های کشهاززشی ز صهنؼ و ز شسه اندهای ننسهانو ز
دنمو ت آبهای سطحو زنزد مو ود [.]9
م غیسهای سدیم ،کفسید ز نسث خهرب سهدیم ،ززنهد
ن صنیشو مؼنادنزی دز تیش س سسیهای شمانو تسزسهو هده
دن نند .مقدنز سهدیم نش  0/65دز بهر کهمآب نیسه گاه
چالز تا  1/53دز بر شسآب نیس گاه کسهسنگ ،مقهدنز Cl-
نش  0/09دز سال دز بر شهسآب نیسه گاه زشت تها  0/73دز
سال دز بر کمآب نیسه گاه کهسهسهنگ ز مقهدنز نسهث
خرب سدیم ( )SARنش  0/07دز بر شهسآب نیسه گاه زشت
تا  0/94دز سال دز بر شسآب نیس گاه کسهسنگ م غیسند.
دز آبهای سطحو سدیم ز کفسید نزتثاط نصدیکهو تها ههم
دنزند .منشث نین یوتها ،ننحالل زسوتا تثتیسی ،هونشدگو
سنگها ،نن قال نش دزیاها ز نقیانونهها (نش قسیه خسیانها
نت سفسی) ز قیا زسهیؼو نش ؼالیه ههای ننسهانو نسه
[ .]23ن صنیش سدیم ز کفسید تس نیس ؼالی های ننسهانو ته
قدزی گس سده ز چش گیس توده نسه که لفظه نیهن دز
یوت دز تسیازی نش ززد ان های خهات  10تا  20تسنتس هده
نس [ .]33ت نح ال شیاد ؼالیه ههای ننسهانو نش خ فه
تغییسن کازتسی نزنضو ز ؼالی های کشهاززشی ز صهنؼ و
دز ن صنیش نین دز یوت تثییس نساسو دن نند.

پ٘زً٘ا ٍ ّوکاراى :ارسٗاتٖ کارکزد تغ٘٘زپذٗزٕ اقل٘ن ٍ تغ٘٘ز کارتزٕ اراضٖ در تغ٘٘زات ک٘ف٘ت آب رٍدخأً ...

دزتازۀ هدنی نلک سیکو ز کهر خامهدن محفهول دز آب،
ززند ن صنیشو مؼنادنزی دز ه ۀ سهسیههای شمهانو مشهاهده
مو ود ک دز نیس گاههای زنقغ دز سزخهو حوضه یؼنهو
چالز ز کسهسنگ ،ززند مؼنادنز دز سطح نح هال  99دزصهد
نس ک یة ززند هدنی نلک سیکهو ( )ECتهسنی نیسه گاه
چالز تسنی بول شسآب ز کمآب ت تستیة ته مقهدنز  62/3ز
 64/9دز سال ز تسنی نیس گاه کسهسنگ ت مقدنز  85/6ز 97
دز سال ت تستیة تسنی بول شسآب ز کمآب موزسهد .هیة
ززند کر موند محفول ( )TDSتسنی نیس گاه چالز تسنی بول
شسآب ز کمآب ت تستیهة ته مقهدنز  82/1ز  93/4دز سهال ز
تسنی نیس گاه کسهسنگ ت مقهدنز  114/5ز  126/9دز سهال
ت تستیة تسنی بول شهسآب ز کهمآب نسه  .نیهن دز م غیهس
تسآیند مد وع یهوتههای موخهود دز آب هسه ند .تغییهسن
ن صنیشو یها کاهشهو آنیهوتهها ز کهاتیوتهها دز دززۀ شمهانو
تسزسو ده تا یکدیگس نیس تؼدیفو دن ز دز نهایه موخهة
ززند ن صنیشو تسنی نین دز م غیس ده نس .
تسنی کفسیم ،توکستنا ز ست و کر ،ززنهد دز تیشه س
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سسیهای شمانو کاهشو نس  .نلث دزتازۀ توکستنا  ،هی
ززند مؼنادنزی مشاهده نشد .تسنی کفسیم ت زلم کاهش دز
تیش س سهسیههای شمهانو ،قه دز بهر شهسآب نیسه گاه
شنداب ( 0/19دز سال) ز بر شسآب نیسه گاه کهسهسهنگ
( 0/3دز سال) ززنهد کاهشهو مؼنهادنز نسه  .سهت و کهر
( )THنیص ت زلم کاهش دز تیش س سسیههای شمهانو ،قه
دز بر کمآب نیسه گاه شندهاب ( 19/3دز سهال) ز بهر
کههمآب نیسهه گاه چههالز ( 6/98دز سههال) ز بههر کههمآب
نیس گاه کسهسنگ ( 16/8دز سهال) ززنهد کاهشهو مؼنهادنز
نس  .دز تاالدس حوض خن لالة ساشند آهکهو نسه ،
تناتسنین میصنت کفسیم ز توکستنا دز آب ززد ان موتونند
نا و نش سنیند ننحالل آهکو تا د .تا توخ ت نینکه آنهالیص
ززند تیاتکنندۀ ن هصنیش دمها دز منطقه نسه ز نش قهس
دیگس ،ننحالل آهک نش قسی نسید کستنیهک ( )CO2تها دمها
زنتطۀ مؼکون دنزد [ .]34دز ن یده یکهو نش دالیهر ززنهد
کاهشو کفسیم ز توکستنا ز ست و کر ( )THمهوتوننهد
ت دلیر ن صنیش دما تا د.

جذٍل  .1هقادٗز آهارٓ آسهَى ًاپاراهتزٕ هي-کٌذال ( )Zتز پاراهتزّإ ک٘فٖ جزٗاى رٍدخأً ّزاس
اٗستگاُ
شنداب
زشت
چالز
کسهسنگ

دٍرُ

K+

Mg2+

Ca2+

Na+
*

*

شسآب

1/1

1/9

- 2 /2

کمآب

1/1

1/4

-1/9

*

شسآب

*2/1

-0/4

1/3

کمآب

1/3

0/6

-1/4

*

2

SO42-

-0/4

Cl-

1/9
*

HCO3-

-1/1

pH

0/7

2/1

0/6

2 /2

-0/5

-0/4

1/7

0/8

*2/2

0/6

0/4

*2/4

2/3

0/9

1/5

-1/2

شسآب

*2

1/2

0/4

*2/2

-0/7

1/8

-0/3

-0/5

کمآب

-0/2

1/7

0/6

*

شسآب

*2/3

0/9

*-2/1

کمآب

*

-0/4

2/4

1/8
1/5

1/6

-0/1

TDS

*

2/3

*2/3

2/3

1/8

1/8

0/4

-0/7

**

2 /8

*2/4

1/4

*2/2

-0/9

1/2

**2/6

**

1/1

*

-0/5

2 /9

2/4

1/4

**

3/ 3

EC

TH

*

-1/9

2/1

*

2

*

*2
*

-2/1
1/4

SAR
*
*

2/1

2/3

1/6

2/1

-1/7

*

*2

0/7

1/9

**

2 /6

**2/8
**

3

*

2

-2/1

*

2 /2

-1/2

*2/1

*

-2

**

2 /6

* مؼنادنزی زن دز سطح نح ال  %5ز ** مؼنادنزی زن دز سطح نح ال  %1نشات مودهد.

جذٍل  .2هقادٗز ض٘ة خط رًٍذ ٗا آهارٓ  βتز پاراهتزّإ ک٘فٖ (تز حسة ٍاحذ هتغ٘ز در سال) جزٗاى رٍدخأً ّزاس
اٗستگاُ
شنداب
زشت
چالز
کسهسنگ

دٍرُ

K+

Mg2+

Ca2+

Na+

SO42-

Cl-

HCO3-

pH

TDS

EC

TH

SAR

شسآب

0/01

0/12

-0/19

1/2

-0/03

0/36

-0/24

0/08

62/8

42/5

-25/3

0/82

کمآب

0/02

0.19

-0/23

0/9

0/036

0/49

-0/12

-0/06

53/6

37/3

-19/3

0/69

شسآب

0/01

0

0/1

0/8

0/28

0/09

0/09

0/02

46/4

35/3

15/2

0/07

کمآب

0

0

-0/08

1/12

0/35

0/15

-0/1

0/01

76/8

57/2

-20/3

0/13

شسآب

0

0/2

0/08

0/75

-0/09

0/29

-0/14

-0/04

82/1

62/3

9/84

0/43

کمآب

-0/01

0/34

0/06

0/65

0/06

0/17

00/22

-0/01

93/4

64/9

-6/98

0/51

شسآب

0/03

0/01

-0/22

1/53

0/6

0/47

-0/15

0/01

114/5

85/6

-26/4

0/94

کمآب

0/01

-0/03

-0/3

1/36

0/32

0/73

-0/31

0/03

126/9

97

-16/8

0/82
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تع٘٘ي ًقطٔ تغ٘٘ز ًاگْاًٖ پاراهتزّإ ک٘فٖ آب

د ،تیش س شازنم سههای کیفهو آب دز
ه ات قوز ک گف
هس دز دززۀ شک ز مسقوب ،ززند صؼودی مؼنهادنز دنزنهد
ک نین نمس کاهش قاتر توخ کیفی آب زن نشات مودههد.
دز نین تتش ز دز کر  ،2تؼیین نقاط تغییهس ناگههانو دز
شازنم س هدنی نلک سیکو ز کهر مهوند محفهول دز نیسه گاه
کسهسنگ نشات دنده ده نس ک تیش سین ن هصنیش ززنهد
زن دز تین شازنم سهای کیفو آب دنزند ز آنالیص سایس شهازنم س
دز نیندا ت دلیر حدم شیاد ن کال نشات دنده نشهده نسه .
ن ایح تؼیهین نقطهۀ تغییهس ناگههانو تهسنی شهازنم س ههدنی
نلک سیکو نشات دند سالهای  1385ز  1386ت تستیة تسنی
بول کمآب ز شسآب ت ػنونت سالهایو تؼیین هدند که
نین شازنم سها دز آت تغییس ناگهانو دن ه ند ز نش سهالههای
 1389ت تؼد تسنی نین شازنم س دز بر کمآب ز  1390ته
تؼد تسنی بر شسآب ززند مؼنادنز مو ود .ه ینین تهسنی
شازنم س کر موند محفهول ،سهالههای  1377ز  1383تهسنی
بر کهمآب ز سهال  1377تهسنی بهر شهسآب ته ػنهونت
سالهای تغییس ناگهانو نین شازنم س کیفو آب تؼیین دند.
نش سال  1385ت تؼد تسنی بر کهمآب ز سهال  1387ته
تؼد تسنی بر شسآب اهد ززند مؼنادنز هسه یم .تها توخه
ت کر  2مشاهده مو ود که شازنم سههای تسزسهو هده

مؼ ههوالً نش نی ههۀ دهههۀ  80تهه تؼههد تغییههسن
مؼنادنزی زن تدست کسدهنند.

ههدیدتس ز

تزرسٖ تأث٘ز تغ٘٘زات کارتزٕ اراضٖ در تغ٘٘زات ک٘ف٘تت
آب

تا توخ ت نینک سنی شمین ناسو ز اک ناسهو قهو
چند ده یثا نسثو دنزند ،دز ػامر نصهفو یؼنهو ػونمهر
نقفی و ز ػونمر ننسانو ،بوصیا ی یایو آب زن تحه
تثییس قسنز مودهند [ .]9تسنی تؼیین تثییسن تغییس کهازتسی
نزنضو ت ػنونت مههمتهسین ػونمهر ننسهانو تهس شازنم سههای
کیفی آب ،ززند تغییسن کازتسی نزنضو دز حوض تسزسو
د .دز حال حاضس حوضۀ آتتیص هسنش یکو نش حوضه ههای
تحسننو نسه ات ماشنهدزنت نش نظهس تغییهس کهازتسی نزنضهو ز
توسؼۀ صنایغ ز مؼادت ت از موززد .تسنی تسزسهو ززنهد
تغییسن کازتسی نزنضهو زخدنده دز حوضهۀ آتتیهص ههسنش نش
تبازیس ماهونزۀ لندس مستوط ت سالههای 1385 ،1370
ز  1394نس فاده د .ت نیهن تستیهة نقشه ههای شو هش
نزنضو دز نین سالها دز کر  3نزنئ ده نس  .مسهاح
ننونع کازتسیها نیص قو سالهای مطالؼ ده تها نسه فاده نش
آ کازساشی تغییسن دز محهی نهسمن هصنز ARC GIS 9.3
ت دس آمد ک دز خدزل  3نزنئ دهنند.

ضکل  .2تع٘٘ي ًقطٔ تغ٘٘ز ًاگْاًٖ پاراهتز ّذاٗت الکتزٗکٖ ( )ECدر اٗستگاُ کزُ سٌگ طٖ فصل کنآب ( ٍ )aفصل پزآب ( ٍ )bتع٘٘ي
ًقطٔ تغ٘٘ز ًاگْاًٖ پاراهتز کل هَاد هحلَل ( )TDSدر اٗستگاُ ٗادضذُ طٖ فصل کنآب ( ٍ )cفصل پزآب ()d

پ٘زً٘ا ٍ ّوکاراى :ارسٗاتٖ کارکزد تغ٘٘زپذٗزٕ اقل٘ن ٍ تغ٘٘ز کارتزٕ اراضٖ در تغ٘٘زات ک٘ف٘ت آب رٍدخأً ...
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ضکل ً .3قطٔ کارتزٕ اراضٖ هٌطقٔ هطالعِضذُ
الف) هزتَط تِ سال ( 1370سٌجٌذٓ )TM؛ ب) هزتَط تِ سال ( 1385سٌجٌذٓ  ٍ ) ETM+ج) هزتَط تِ سال ( 1394سٌجٌذٓ )OLI
جذٍل  .3هساحت اًَاع کارتزّٕإ اراضٖ هزتَط تِ سالّإ 1394 ٍ 1385 ،1370
ًَع کارتزٕ

سال 1370

سال 1394

سال 1385

ک٘لَهتزهزتع

درصذ

ک٘لَهتزهزتع

درصذ

ک٘لَهتزهزتع

درصذ

تاؽها
متاشت آتو
شزنػ آتو
نزنضو خنگفو
نزنضو مستؼو
نزنضو مسکونو
نزنضو تدزت شو ش گیاهو

39/885
10/441
170/720
413/357
3249/981
35/575
94/116

0/721
0/125
4/116
10/476
81/100
1/024
2/480

54/784
3/775
129/471
351/865
3223/469
67/501
183/210

1/092
0/052
3/089
8/902
80/440
1/819
4/700

128/249
3/048
145/136
244/789
3045/527
87/226
360/100

2/922
0/028
3/479
6/234
76/007
2/311
9/107

خ غ کر

4014/075

100

4014/075

100

4014/075

100

تا توخ ته خهدزل  ،3مشهاهده مهو هود که تیشه سین
مساح کازتسی نزنضهو دز ههس سه دززه مستهوط ته نزنضهو
مستؼو نس ک زسؼ آت یهک ززنهد کاهشهو دن ه نسه ،
ت قوزی ک دز سال  81/100 ،1370دزصد ،دز سهال ،1385
 80/440دزصد ز دز سال  76/007 ،1394دزصد نش مسهاح
کر حوض زن تشکیر مهودههد .ه ینهین ک هسین مسهاح
کازتسی نزنضو دز هس س دززه مستوط ت متاشت آتو نس که
زسؼ آت یک ززند کاهشو دن نس ت قوزی ک دز سهال
 0/125 ،1370دزصههد ،دز سههال  0/052 ،1385دزصههد ز دز
سههال  0/028 ،1394دزصههد نش مسههاح کههر نس ه  .نزنضههو
کشاززشی ت زلم کاهش تقسیثاً یهک دزصهدی دز سهال 1385
نسث ت سال  ،1370دزتازه دز سال  1394ت مقدنز ک هس نش
 0/5دزصد ن صنیش شیدن کهسده نسه ز ته قهوز کفهو کهازتسی

شزنػ آتو تغییس قاتر توخهو ندن نسه  .ه هات قهوز که
مالحظ مو ود ،کازتسی تاؽها دز سال  1394نسث ت سهال
 1370ن صنیش تقسیثاً  2دزصدی دن نس  .نزنضهو خنگفهو
قو دززۀ مطالؼ ده ،ززند کاهشو دن نس ک نین تغییهس
دز سال  1394نسهث ته  1370تقسیثهاً  4دزصهد نسه  .دز
مقاتر ،نزنضو تدزت شو ش گیاهو ،دز تین ننونع کازتسیهها تها
ن صنیش تقسیثاً  6/5دزصدی تیشه سین تغییهس زن دز تهین ننهونع
کازتسیها دن نس .
تغییسن ت دس آمده دز کازتسیهای نزنضو ،مهوتوننهد تها
نشدس ز ن حاصر یصی هاک زهها هده تهس نیهس نیسزههای
سسایشو ز نن قال هاک ز تقایهای مهوند هی یایو (کودهها ز
س وم) ت آتسنه ها ه سنه تا د که دز ن یده سهثة تهثییسن
منفو دید تهس کیفیه آب مهو هوند .نیهن ن هایح تها ن هایح
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مطالؼهها ههها ز ه کههازننش [ ،]35زنلههش ز نیههونل [ ]36ز
سهالخق ز ه کهازننش [ ]10مطاتقه دنزد که نشهات دندنهد
تغییسن کازتسی نزنضو ت بو ن صنیش منهاق مسهکونو ز
شمینهای تایس ز تدزت شو ش گیهاهو تهثییس قاتهر تهوخهو دز
ن صنیش وزی ز کاهش کیفی آب مهوگهرنزد .تها توخه ته
ن ایح تغییس ناگهانو تس و شازنم سههای کیفهو آب ز ه ینهین
ن ایح تغییس کازتسی نزنضو ،موتونت گف ک تغییسن کهازتسی
نزنضو ت ػنونت یکو نش اک وزهای مهم ؼالی های ننسهانو ،دز
دززۀ 1385ه  1394دیدتس نش دززۀ 1370ه  1385نس که
تقسیثاً تا شمهات تغییهسن ناگههانو شازنم سههای کیفهو ههدنی
نلک سیکو ( )ECز کر موند محفول ( )TDSمطاتق دنزد ز نین
نمس نشات مودهد تغییس کازتسی نزنضو ت ه هسنه تغییسشهریسی
نقفیم ،دز کاهش کیفی آب تثییس مه و دن نس .
آًال٘ش رًٍذ پاراهتزّإ ّ٘ذرٍاقل٘وٖ

بوصیا ی یایو آب ت صوز مس قیم ز لیسمسه قیم
نش سنیندهای قثیؼو ز ؼالی های ننسانو (ماننهد صهنؼ ،
کشاززشی ز توسؼۀ هسی) تثییس موشریسد ،زلهو ته ػفه
تؼدد ػونمر مؤیس تس کیفیه آب ،مهدلسهاشی دقیه نیهن
تثییسن شیییده ز د ونز نس [ .]9دز نین شژزهش ،ت دلیر
دس سسوندن ن ت سسیهای شمانو مستوط ته م غیسههای
خ ؼی و ،نق بادی ز نقالػا مستوط ت آلودگوهها ز مهوند
شنئد تولید ده دز حوضۀ آتتیص ههسنش ،تسزسهو خهامغ ػفهر
تنصل کیفی آب ززد ان دز قالة ززنت زگسسیونو میسهس
نشد؛ زلو ت منظوز ناسایو تس و ػفر نح الو ،تغییهسن
تفندمد دمای م وسه  ،تازنهدگو ،تثتیهس ،دتهو دز تهاشۀ
شمانو تحقی تسزسو د ز ن ایح آت دز خدزل  4مشهاهده
مو ود .ه ات قوز ک دز خدزل  4نشات دنده ده نسه ،
ن صنیش دما ز تثتیس ز ه ینین کاهش تازندگو ز ززنناب زن
موتونت یکهو نش دالیهر نصهفو کهاهش کیفیه منهاتغ آب
مشاهده ده ت از آززد .ت قهوز مثهال ،ه هات قهوز که
ن ازه هد ،ن هصنیش دمها مهوتوننهد سهثة کهاهش تس هو
شازنم سهههای کیفی ه آب نش خ ف ه کفسههیم ،تههوکستنهها ز
ست و کر ( )THده تا د .نش قس دیگس ،ن هصنیش دمها ز
تثتیس ز ه ینین کاهش تازندگو ز ززنناب ،سهثة کهاهش
لفظ نمال محفهول مهؤیس دز کیفیه آب مهو هود [ 6ز
 .]37ن ایح دز نیندا نیص تیاتکنندۀ ن هصنیش لفظه نمهال
محفههول آب دز ن یدههۀ تغییههسن نقفههیم ز مقههادیس خسیههات
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ززد ان نس ک کاهش کیفیه منهاتغ آب سهطحو زن دز
شو دن نس ز تا ن ایح مطالؼا یاد ده مطاتق دنزد.
آًال٘ش راتطٔ پاراهتزّإ اقل٘وٖ ٍ پاراهتزّإ ک٘فٖ آب

ت منظوز تؼیین نزتثاط تین تغییسن شازنم سهای کیفهو آب دز
ززد انۀ هسنش ز شازنم سهای نقفی و ،نش آشموت ناشازنم سی کنهدنل
( )Kendall τنس فاده ز ن ایح آت دز خدزل  5نزنئ هد .ه هات
قوز ک مشاهده مو ود ،تین تغییسن شازنم سههای نقفی هو ز
شازنم سهای کیفو آب ،دز تیش س سسیهای شمهانو ه ثسه گو
مؼنادنز زخود دنزد .نین نزتثاط دزتهازۀ تس هو شازنم سهها ماننهد
کفس ،موند محفول کر ،هدنی نلک سیکو ،سهت و کهر ،نسهث
خرب سدیم ،منیصیم ز کفسیم تسهیاز قاتهر توخه نسه ز دز
تس و نش آنها نین نزتثاط دز سطح نح ال  99دزصهد مؼنهادنز
نس  .ه ینین ه ثس گو تین نین شازنم سهها دز دززۀ کهمآب
تازشتس نس  .نین نمس دز شمینۀ شازنم س دما مشهودتس نس  .دلیهر
آت زن نینگون موتونت توضیح دند ک تا ن صنیش دما قهو دززه
ز م ؼاقة آت ن صنیش تثتیس ز کهم هدت حدهم آب ززد انه ،
لفظ ه شازنم سهههای کیفههو آب ن ههصنیش مههویاتههد ز تنههاتسنین
ه ثس گو تیش سی زن ت زخود مهوآززد .نمها نیهس تازنهدگو تهس
شازنم سهای کیفو آب ،م فاز نس ز ت دز کر موتونند تهس
مقادیس شازنم سهای کیفو آب تثییسگرنز تا د؛ ته قهوزی که نش
یک قس  ،تا کاهش تازندگو قو دززه ،حدم آب ززد ان نیهص
کاهش ز دز ن ید لفظ نمال موخود دز آب ن صنیش مویاتد
ک نین نمس ه ثس گو منفو مؼنادنزی زن ت زخود آززده نسه .
نش قس دیگس ،نگسچ تازندگو قو دززه کاهش یا نسه  ،نش
آندا ک سطح کهازتسیههایو نظیهس مستهغ ز خنگهر کهاهش ز
نزنضو مسکونو ،تایس ز تاؽهها ن هصنیش یا ه ننهد ،نیهن نمهس ته
آب ویو دیدتس نین نمال مندس مو ود ز تها سه هدت
شمینهای کشاززشی ز نزنضهو اقهد شو هش گیهاهو ز تولیهد
زسوتا تیش س ،لفظ نمهال خسیهات ززد انهۀ ههسنش ن هصنیش
یا نس  .نین ن ایح تا ن ایح شژزهش ز ها ونه ز صهادقو [،]6
شنزع ز سؼادتو [ ]37مطاتق دنزد ک نشات دندهنند تا کهاهش
حدههم دتههو ززد ان ه  ،لفظ ه مههوند محفههول دز آت ن ههصنیش
یا نند .ه ینین ،تا ن ایح مطالؼۀ سالخق ز ه کازننش []10
ز شنزع گازیصی ز ه کهازننش [ ]10مطاتقه دنزد که کهاهش
کیفی آب ززد انه زن نا هو نش ػونمهر ننسهانو نظیهس تغییهس
کازتسی نزنضهو ،سسهایش هاک ز زززد شنئهدن ته ززد انه
دننس ند.
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پ٘زً٘ا ٍ ّوکاراى :ارسٗاتٖ کارکزد تغ٘٘زپذٗزٕ اقل٘ن ٍ تغ٘٘ز کارتزٕ اراضٖ در تغ٘٘زات ک٘ف٘ت آب رٍدخأً ...
جذٍل ً .4تاٗج آًال٘ش رًٍذ پاراهتزّإ ّ٘ذرٍاقل٘وٖ در حَضٔ آتخ٘ش ّزاس تا استفادُ اس آسهَى ًاپاراهتزٕ هي-کٌذال
پاراهتز

آهارٓ هي-کٌذال ()Z

ض٘ة رًٍذ ()Sen Slope

هعٌٖدارٕ ()p-value

1/47

0/04

0/086

دمای م وس (دزخۀ سان وگسند)
تازندگو (میفوم س)

*

ززنناب (میفوم س)

*

-1/98

-5/16

1/81

7/32

0/058

-3/89

0/031

تثتیس (میفوم س)

-2/36

0/05

* مؼنادنزی زن دز سطح نح ال  %5نشات مودهد.

جذٍل ً . 5تاٗج آًال٘ش ّوثستگٖ ه٘اى پاراهتزّإ اقل٘وٖ ٍ پاراهتزّإ ک٘فٖ آب تا استفادُ اس آسهَى ًاپاراهتزٕ کٌذال ()Kendall τ
هتغ٘ز
اقل٘وٖ

دٍرُ
شسآب

دما
کمآب
شسآب
تازندگو
کمآب

K+

Mg2+

Ca2+

Na+

SO42-

Cl-

R

0/38

-0/53

-0/58

0/35

0/41

0/71

-0/29

p-value

0/2

0/048

0/039

0/21

1/1

0/018

0/26

R

0/37

-0/57

-0/58

0/45

0/52

0/74

-0/37

0/60

p-value

0/2

0/044

0/041

0/18

0/11

0/015

0/2

0/037

0/035

R

0/29

-0/55

-0/59

-0/30

0/48

-0/72

-0/32

0/61

-0/64

-0/70

p-value

0/27

0/046

0/04

0/27

0/06

0/017

0/25

0/036

0/032

0/02

0/036

R

0/62

-0/58

-0/60

0/47

0/48

0/69

-0/40

-0/57

0/59

0/64

-0/60

-0/69

p-value

0/035

0/038

0/036

0/09

0/09

0/022

0/14

0/04

0/039

0/031

0/037

0/021

ّوثستگٖ

HCO3-

pH

TDS

EC

0/35

0/42

0/62

-0/70

0/22

0/13

0/028

0/02

0/64

0/39

-0/48

0/65

0/19

0/061

0/032

-0/62

0/37
0/19

TH

SAR
0/40
0/13

نػدند شسزنگ ده ،مؼنادنزی زن دز سطح نح ال  %5ز  %1نشات مودهند.

ًت٘جِگ٘زٕ
دز نین مطالؼ  ،آنالیص ززند شازنم سهای مهم کیفیه آب دز
حوضۀ آتتیص هسنش ز ه ینین ػونمر مؤیس تس کیفی آب نش
قسی تسزسو ززند م غیسهای نقفی هو ،خسیهات ززد انه ز
ززند تغییس کازتسی نزنضو قو دززۀ آمهازی 1370ه 1394
نندام د .ت قوز کفو ن ید گیسیهای شیس ت دس آمد:
تا توخ ته ن هایح آشمهوت مهن-کنهدنل ،کهاهش هدید
کیفی آب دز منطق مشاهده د؛ ت قوزی ک تیشه س نیهن
شازنم سها ت قهوز مؼنهادنزی تغییهس دن ه ند .ته قهوز مثهال،
شازنم سهایو مانند کر موند محفول ( ،)TDSهدنی نلک سیکو
( ،)ECنسث خهرب سهدیم ( ،)SARسهدیم ز کفهس ته قهوز
چش گیسی ن صنیش یا ننهد ز نش قهس دیگهس ،شازنم سههایو
نظیس کفسهیم ز سهت و کهر ( )THکهاهش یا ه ننهد .نیهن
تغییسن کاهش دید کیفی مناتغ آب زن نشهات مهودههد.
آنالیص ززند م غیسهای هیدززنقفی و ،ن هصنیش دمها ز تثتیهس ز
کاهش مؼنادنز تازندگو ز خسیات ززد ان زن نشات مهودههد.
نین تغییسن تیات موکنند که ػونمهر محیطهو دز کهاهش
کیفی آب موتوننند تثییس مه و دن تا ند ت قهوزی که

ن صنیش دما موتونند دلیر کاهش شازنم سههایو نظیهس  Ca2+ز
 THز کاهش تازندگو ز ززنناب موتونند دلیر ن صنیش لفظ
شازنم سهایو نظیس هدنی نلک سیکو ( )ECز کر موند محفهول
( ،)TDSنسههث خههرب سههدیم ( ...،)SARز ززنههد ن صنیشههو
مؼنادنز آنها تا د .تسنی تؼیین آیاز تغییسن کازتسی نزنضو تس
شازنم سهای کیفی آب ،تغییس کازتسی نزنضو قو سهالههای
 1385 ،1370ز  1394مطالؼ د .ززنهد تغییهسن کهازتسی
نزنضو ت قوز کفو تیاتکنندۀ کاهش سطح نزنضهو مستؼهو ز
خنگفو ز ن هصنیش سهطح نزنضهو مسهکونو ز نزنضهو تهدزت
شو ش گیاهو نس  .نین تغییسن مهوتوننهد سهثة ن هصنیش
سسایش ز تولیهد زسهوب ز نن قهال تقایهای مهوند هی یایو
(کودها ز س وم) ت آتسنهه هها ز کهاهش کیفیه منهاتغ آب
ود .آنالیص ه ثسه گو تهین م غیسههای دمها ز تازنهدگو تها
شازنم سهای کیفو آب تا نس فاده نش آشموت کنهدنل ( Kendall
 ،)τنشات دند ت قوز کفو تغییسشریسی نقفهیم تهس کیفیه آب
ززد انۀ هسنش تثییسگرنز توده نس ت قوزی ک ن صنیش دما ت
ن صنیش تثتیس ز کاهش حدم خسیهات ززد انه مندهس هده
نس ز نین نمس موتونند ن صنیش لفظ شازنم سهای کیفو آب
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 ه ینین کاهش تازندگو موتوننهد ته.زن دز شو دن تا د
ن صنیش لفظ شازنم سهای کیفو آب مندهس هود ز نش قهس
 تا تغییس تس و نش ننونع کازتسیهها ته بهو ن هصنیش،دیگس
 آب هویو،شمینهای تدزت شو ش گیاهو ز نزنضو مسکونو
تیش سی صوز موگیسد ک نین نمهس مهوتوننهد ته ن هصنیش
 مهوتهونت، تنهاتسنین.لفظ شازنم سهای کیفو آب مندس ود
ن ید گس ک ههس دز ػامهر تغییسشهریسی نقفهیم ز تغییهس
کازتسی نزنضو موتوننند دز ن صنیش شازنم سههای کیفهو ز دز
، تناتسنین.ن ید کاهش کیفی آب ززد انۀ هسنش مؤیس تا ند
 نگس دز آینده نقهدنماتو تهسنی،تا توخ ت سنی مشاهده ده
کن سل ػونمر آالینده (ت بهو شسهابههای کشهاززشی ز
مناق مسکونو ز ه ینین نن قهال تقایهای مهوند هی یایو
 تا ندنمۀ ززند،نا و نش سسایش ز تولید زسوب) صوز نگیسد
 سهالم نکوسیسه م ززد انهۀ ههسنش ز م ؼاقهة آت،یاد ده
شندگو خونمغ تهسهتسدنز تا مشهکر مونخه ونههد هد ز دز
نهای مسهائر نق بهادی ز نخ هاػو مت ففهو زن ته زخهود
 نندهام، تناتسنین ت مونشن شایش کیفو مناتغ آب.ونهد آززد
.نقدنما حفاظ کیفو ز کن سل ػونمر آالینده ضسزز دنزد
 زنهکازهای شیهس تهسنی،تا توخ ت سنی منطقۀ مطالؼ ده
 نش تتسیهة.1 :تهثود سنی کیفی آب شیشهنهاد مهو هود
خنگرها ز تثدیر آنها ت شمهینههای کشهاززشی ز زهها هدۀ
تدزت شو هش گیهاهو ته بهو دز حا هیۀ آتسنهه هها ز
 نش زززد اضهالبههای منهاق.2 ززد ان ها خفوگیسی ود؛
مسکونو ز سایس آالیندههای ننسانو ته ززد انه خفهوگیسی
 دز منطقهۀ مطالؼه هده زخهود مؼهادت گسه سده ز.3 ود؛
 موتونند دز کاهش کیفیه منهاتغ،تهسهتسدنزی زسیغ نش آنها
 تناتسنین دز نیهن بهو،آب تثییس چش گیسی دن تا د
نیص تاید مطالؼا الشم نندام ود تا مدیسی خهامغ ز ته هسی
 ه ینهین تها.تسنی تهسهتسدنزی نش نین مؼهادت صهوز گیهسد
توخ ت مشتص دت تهثییس تهو م ػونمهر نقفی هو ز تغییهس
 شیشنهاد مهو هود که،کازتسی نزنضو تس کاهش کیفی آب
،تسنی تؼیین کازکسد ػونمهر مهؤیس دز تغییهسن کیفیه آب
آنالیص ک و سهم ػونمر مؤیس دز تغییسن کیفیه آب ماننهد
ؼالی های ننسانو ز تغییسشریسی نقفیم ته ػنهونت دز ػامهر
نصفو مؤیس دز نین تغییسن تا نس فاده نش زز ههای آمهازی ز
گسن یکو نندام ود تا نا ته سی نش چگهونگو تغییهسن
کیفیه آب تهسنی مهدیسی ز تبه یمگیهسی ته هس مههدیسنت
.ت منظوز تهثود کیفی مناتغ آب صوز گیسد
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