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کره زمین تحت تأثیر تغییر کاربری اراضی قرار گرفته است، که اين امر ممکن  هايی ازدر دهه اخیر کیفیت آب بخش

( 2012تا  2002است به صورت مثبت يا منفی نمايان گردد. حوزه آبخیز نکا واقع در استان مازندران در ده سال گذشته )

ETM  2002است. در اين پژوهش با بررسی تصاوير سال  همراه بودهتغییر کاربری اراضی  با
به  IRS-1D 2012 و +

در کاربری کاربری اراضی درصد تغییرات مساحت را  ررسیبررسی تغییرات کاربری اراضی پرداخته شد. نتايج حاصل از ب
درصد و  22/10درصد افزايش و جنگل  3/2درصد، مناطق کوهستانی  22/2درصد، باغ و زراعت  11/1 یشهر اراضی

 ،(TDSغلظت امالح ) ها،ها، کاتیونپارامترهای کیفیت آب، شامل آنیون درصد کاهش نشان داد. سپس 22/1مرتع 

ايستگاه )آبلو،  4(  مربوط به TH( و سختی کل )SAR) نسبت جذب سديم ،(PHاسیديته )، (EC) هدايت الکتريکی

مورد تجزيه تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد با تغییر   one-away ANOVAنهرآبلو، سفید چاه و گلورد( در آزمون

منظور کنترل نتايج حاصل، گزارشات مربوط به سازمان يافته است. در نهايت به کاهشکاربری اراضی کیفیت آب موجود 

 خوانی و تطابق آن تأيید گرديد. در نظر گرفته شد و هم 2012، 2013، 2001ای مازندران در سه سال آب منطقه

+، IRS ت،یفینکارود، ک ،یکاربرکلیدی:  گانواژ
ETM 
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 مقدمه  -1
طوری که است بههای اخیر مطالعات بر روی اثرات محیطی کاربری اراضی و روند تغییرات آن گسترش يافته در سال

مناسب برای های اراضی و روند تغییرات آن با مسائل کیفیت منابع آب سطحی و زيرزمینی به يک موضوع بررسی کاربری

 افزايش وسعت اراضی کشاورزی برای نمونه .(Townsend ،2010و  Chessman) مطالعات و تحقیقات تبديل  شده است

 کیفیت آب را کاهش داده و رابطه بین افزايش سطح اراضی جنگلی با مقادير پارامترهای کیفیت آب منفی بوده است

(Christopher  ،2010و همکاران.) درصد آب قابل شرب با تغییر کاربری به  40تا  30صورت خوشبینانه  سوی ديگر به از

ها و تغییرات کاربری اراضی و عدم مديريت همچنین ورود پساب (.Uma ،2010) از دست خواهد رفت 2000کشاورزی تا سال 

ی و کشاورزی بر کیفیت های شهرکاربری .ها در شرايط نامطلوب قرار گیردشود وضع کیفی رودخانهها سبب میصحیح آالينده

هايی که کاربری های با کاربری کشاورزی و شهری باال، نسبت به حوضهآب رودخانه تأثیر بسزايی دارد به طوری که در حوضه

چنین مقدار هدايت الکتريکی و هم، (2002و همکاران،  White) و شوری باالتری دارد  PHمذکور در آن کمتر است میزان

TDS ها ايسه با ساير کاربریهای محلول از مناطق شهری و کشاورزی در مقدر مناطق شهری و کشاورزی به علت ورود نمک

. مفهوم مديريت يکپارچه فرآيندی است که به صورت گسترده در مديريت (2010و همکاران،  Christopher)بیشتر است 

  .منابع آب و محیط زيست پذيرفته شده است

های تعیین کاربری اراضی خواهیم بود. با توجه به مسائلی که ذکر گرديد، اهمیت ين گزارشات نیازمند نقشهبا توجه به ا

ويژه در شهرستان نکا مورد مطالعه قرار گرفت تا ها به عنوان يکی از مهمترين منابع تأمین آب در استان مازندران بهآب رودخانه

 .برداشته شودگذارد زندگی خويش و آثار مثبت و منفی که بر جای می گامی در پیشبرد اهداف شناخت انسان از محیط

 هامواد و روش -2

 معرفی منطقه مورد بررسی
طول  04ْ  44الی ً 03ْ  12باشد و در محدودة جغرافیايی ًخزر می های آبخیز دريایهزه آبخیز رودخـانه نکا از حوزحو

های کوچک خلیج هزسو و حوه آبخیز قرهزاست. اين حوضه از شمال به حوعرض شمالی واقع  32ْ 42الی ً 32ْ  22شرقی و ً

های آبخیز هزه آبخیز تجن و حوزسو گرگان و از جنوب به حوه آبخیز قرهزه آبخیز تجن، از شرق به حوزگرگان، از غرب به حو

 (.1باشد )شکلکیلومتر می 402کیلومتر مربع و محیط آن  1122گردد. مساحت اين حوضه معادل استان سمنان منتهی می
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جهت تشخیص و تعیین تغییرات کاربری استفاده   IRS(2012و ) ETM+( 2002ای )در اين تحقیق از تصاوير ماهواره

با توجه به اين موضوع اقدامات زير  .آبخیز نکا صورت گرفته مشخص گردد در حوزه 2012تا  2002شد تا تغییراتی که از سال 

مرحله به تعیین بهترين ترکیب باندی جهت استفاده در ايجاد تصاوير اين در جهت پردازش تصاوير اين تحقیق انجام پذيرفت: 

های با استفاده از الگوريتمکاذب رنگی از طريق مشاهده تصوير و شاخص حد مطلوب گرديد. سپس با شناخت کلی تصوير و 

بندی نظارت شده و ها در مراحل جداگانه و با استفاده از روش طبقههر يک از کالس ENVIمختلف پردازش تصوير در محیط 

 در. شد گرفته بکار Iso data الگوريتم نشده نظارت روش به بندیطبقه روش در .نظارت نشده از يکديگر تفکیک گرديدند

 شده تعیین پیش از مشخصات با پیکسل هر طیفی مشخصات و مقادير مقايسه طريق از تصوير بندیطبقه شده نظارت روش

 به نسبت قبلی دانش طريق از بايد که نیازمنديم تعلیمی يا نمونه مناطق عنوان تحت اطالعاتی به منظور اين به شود.می  انجام

 طبقات رقومی، تصاوير بندیطبقه نوع اين در. گردد ديگر تأمینيا تصاوير  زمینی مشاهدات طريق از يا بررسی مورد منطقه

 ممکن اعتماد قابل طور به عوارض جداسازی صورت اين در زيرا باشند داشته طیفی همپوشانی يکديگر با نبايد نظر مورد

 و میانگین خصوص به و هانمونه پراکندگی بايستمی ایماهواره تصاوير رقومی پردازش افزارهای نرم از استفاده با بود. نخواهد

-نرم برای نظر مورد هایکالس تعداد که ترتیب اين پذيرد. به صورت الزمه اصالحات و بررسی دوبعدی فضای در هاآن واريانس

 ای قرارشده تعريف و مشخص هایکالس در را هاآن هاپديده طیفی خصوصیات به توجه با افزار نرم سپس و شده تعريف افزار

 .دهدمی

-نمونه انتخاب با شده نظارت روش در. رسد می نظر به مناسبی روش شده تخريب اراضی تفکیک برای ويژه به روش اين 

 بندیطبقه به اقدام Maximum Likelihood الگوريتم از استفاده با معلوم طیفی هایکالس از يک هر برای تعلیمی های

 و مرحله به مرحله نظر مورد هایکالس روش اين با. شد استفاده بندیطبقه برای مراتبی سلسله روش يک از واقع در. گرديد

 .گرديد تفکیک هاديگر کالس از مربوطه هایکالس زير با همراه کالس يک يا و خاص کالس يک مرحله هر در

 خاصی الگوريتم از مرحله هر در توانمی و نبوده تصوير بندیطبقه الگوريتم برای يک از استفاده به الزامی ترتیب اين به

های فیزيکی و شیمیايی آب شامل در مرحله بعد آمار پارامتر .نمود استفاده دارد نظر مورد کالس تفکیک در را بهتری نتیجه که

 ،(PHاسیديته )، (EC) هدايت الکتريکی ،(TDSغلظت امالح ) ،(Ca, Mg, Na, K)ها ، کاتیون(CL, HCO3, SO4) هاآنیون

( بررسی و 1ايستگاه )آبلو، نهرآبلو، سفید چاه و گلورد( )شکل  4(  مربوط به THسختی کل ) ،(SAR) سديمنسبت جذب 

ای استان مازندران دريافت و در ده دوره کالسه بندی گرديد. از اداره آب منطقه 2012تا  2002های  اطالعات مربوط به سال

های کیفیت آب در اثر زمان طبقه بندی شده بر پارامتر  one-away ANOVAو آزمون SPSSسپس با استفاده از نرم افزار 

 گرديد. تهیههای کیفیت آب درصد مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت و جدول اثر زمان بر پارامتر 00/0سطح 
 one-awayشرايط استفاده از آزمون  مشخص گرديد. EXCELسپس تغییرات پارامترهای کیفیت آب توسط نرم افزار 

ANOVA   :توزيع  طبیعی4واريانس  و تجانسدارای . 3 دارای يک متغیر .2  داده باشد .بیش از دو گروه1به شرح ذيل است . 

همین دلیل از آزمون نامبرده استفاده گرديد. در نهايت نتايج تغییرات کیفیت به ای نسبی است.. مقیاس متغیر فاصله0ها داده

  ربری اراضی بر کیفیت آب مورد بررسی قرار گرفت.آب به همراه تأثیر تغییرات کا

 

 نتایج -3
 آورده شده است. 3تا  1نتايج حاصل از بررسی کاربری اراضی و مقادير کیفیت آب در رودخانه نکا در جدول 

 
 درصد کاربری اراضی، ضریب کاپا،میزان هم پوشانی (1) جدول

) IRS2012) Landsat  (2002) 
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 2220/0ضريب کاپا=  2202/0ضريب کاپا= 

 %1020/10پوشانیدقت هم %0022/13پوشانیدقت هم

 کالس مجموع کالس کالس مجموع کالس

00/0 

22/43 

20/1 
24/44 

21/4 

 کشاورزی

 غیر قابل استفاده

 مرتع
 جنگل

 شهر

23/2 

31/32 

02/3 
12/04 

12/2 

 کشاورزی

 غیر قابل استفاده

 مرتع
 جنگل

 شهر

 مجموع 0/100 مجموع 0/100

 
 دقت کاربر و دقت تصاویر تولید شده (2) جدول

 دقت کاربر به درصد
دقت تصاوير به 

 درصد
 دقت کاربر به درصد کالس

دقت تصاوير به 

 درصد
 کالس

34/20 

22/20 

04/20 

11/12 
10/22 

22/22 

41/11 

01/22 

42/12 

02/23 

 کشاورزی

 غیر قابل استفاده

 مرتع

 جنگل

 شهر

21/01 

22/11 

01/21 

12/10 
01/21 

00/21 

12/12 

20/13 

02/12 
14/22 

 کشاورزی

 غیر قابل استفاده

 مرتع

 جنگل

 شهر

 
-آن داری معنی همراه به طرفه یک واریانس آنالیز از حاصل F های کیفی آب در رودخانه نکا،  مقادیراثر زمان بر پارامتر (3)جدول 

 دهدمی نشان را ها

 TDS EC HCO3 CL SO4 پارامتر ها

 F ***20/0 ***32/3 ns004/0 ns20/1 ***02/1مقدار

 Ca Mg Na K SAR پارامتر ها

 F ns11/1 ***22/3 ***22/2 ns21/0 ***20/2مقدار

 (عدم معنی داری    ns؛   P≤001/0و *** در سطح  P> 01/0 ** ،01/0≥P> 001/0≤00/0)* معنی داری در سطح 

 

 گیریبحث و نتیجه -3

اراضی صورت گرفته کیفیت آب حوزه آبخیز را تحت تأثیر قرار داده و سالمت حوضه دهد تغییرات کاربری نتايج نشان می

های آبخیز کیفیت آب موجود در آن است که برآيند کننده وضعیت سالمت حوزهترين متغیر تعیینکاهش يافته است. مهم

تغیرهای مرگذاری فراوانی در روند ويژه کاربری اراضی است. کیفیت آب بر مبنای متغیرهای محیطی تاثیمجموعه اقدامات به

 های اجرائی شهرستان نکا استفادهگیری و مديريت برنامهتوان در تصمیماز نتايج اين پژوهش می دارد. منطقهدر اين  سالمت

 .انجام دادريزی و با توجه به آن برنامه نمود
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Investigating the health of Neka watershed using qualitative 

parameters  

Abstract 
Water quality of some parts of the Earth, has been affected by land use change in last decade that may be 

seen as positive or negative. Land use of Neka watershed, located in Mazandaran province has changed over the 

past decade (2007 to 2017). In this study, land use changes investigation were carried by investigating images of 

ETM+ 2007 and IRS-1D 2017. The obtained results of the land use part showed in area changes percentage, an 

increase of 1.91%, 2.27%, and 7.3% respectively in categories city, garden and agriculture, and mountain areas 

and showed a decrease of 10.22% and 1.27% respectively in categories jungle and grassland. Then study of 

water quality parameters, including anions, cations, Total dissolved solid (TDS), electrical conductivity (EC), 

Acidity (PH), sodium adsorption ratio (SAR) and total hardness (TH) related to 4 stations (Ablou, Nahr Ablou, 
Sefid Chah and Gelvard) were analyzed by one-way ANOVA test. The results show the quality of available 

water has been decreased by land use changes. Finally, in order to control the obtained results, reports of 

Mazandaran Regional Water Authority in three years 2009, 2013, 2017 were considered and confirmed the 

results. 
 
Keywords: Land use, Neka Rood, Quality, IRS, ETM+.  
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