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دف از تحقیق حاضرر، تعیین تیییرات کاربری اراضری/پوشرش اراضری در حوضره سرامیان اردبیز و نیی بررسری ارتیاا تیییرات ه هدف: 

 باشد. های سطحی در این حوضه میکاربری اراضی با کمیت و کیفیت آب

سی پژوهش:روش سط نرم افیار  شنا ضی برای چهار دوره زمانی تو دوره زمانی از این . بدست آمد ENVIدر این تحقیق ابتدا کاربری ارا

سال  1371سال  سی تیییرات کمی و کیفی آب شود.ختم می 1395شروع و به  سپس 5 ،برای برر شد و  ضه انتخاب  ستگاه از حو با  ای

سازی داده و تجمیع سز،در بحث کمی آب کیفیای کمی و همرتب  ستگاه ضریب رواناب در نرم افیار اک ست آمد  هااین ای در بحث و بد

ستگاه 9 ،بآ یفیتک یپارامترها یابیارز شد. در مرحله بعد پارامتر کیفیت آب که در ای شده بود، تجمیع  ها در طول دوره مطالعاتی ثیت 

در طول دوره  هاای برای نشان دادن تیییرات آنمز آمد و نمودار جعیهی کیفی به عهابرای بررسی روند تیییرات پارامترکندال -آزمون من

 رسم شد همچنین برای بررسی روند تیییرات ضریب رواناب هم از آزمون واریانس یک طرفه استفاده شد. 

به ترتیب ، 1395و 1379،1387، 1371دهنده صحت تصاویر است برای تصاویر طیقه بندی سال ضریب کاپا که نشان :هایافته

ضریب رواناب نیی تمام مقادیر به 68/0و  75/0، 86/0، 73/0 ستند. در بحث  ست آمد که مقادیر قابز قیولی ه ست آمده  بد د

ها با توجه به نیی مقادیر ثیت شده در ایستگاهآب  یفیتک یپارامترها یابیارزبین صفر و یک بودند و روند نیولی داشتند. برای 

ای روند افیایشرری را در اک ر پارامترها شرراهد بودیم. اعداد به بدسررت آمده برای شرراخ  رهای جعیهکندال و نمودا-تحلیز من

 .های خشک در منطقه داشتنشان از افیایش ماه ه نییاهه و یک ماهخشکسالی هیدرولوژیک سه م
، ECی در منطقه و همچنین افیایش پارامترهای موثر از قییز با توجه به افیایش کاربری کشاورزی آبی و مسکون گیری:نتیجه

TDS  ،SO4  ،Ca  وCl هایتوان نتیجه گرفت وضرررعیت آبمی هسرررتند اثر از ورود آلودگی به رودخانهکه پارامترهایی مت 

ست ضه همچنین افیایش تعداد ماه سطحی از لحاظ کیفیت افت کرده ا های خشک در منطقه بخصوص در نقطه خروجی حو

های مورد مطالعه تیییرات ضریب رواناب در ایستگاهایستگاه سامیان نشان از کاهش دبی در منطقه در طول دوره مطالعه است. 

 یستگاه نیر روند معنی دار و نیولی داشت.ها بجی اطرفه مورد بررسی قرار گرفت، در همه ایستگاه انس یکنیی که با آزمون واری

کوتاه مدت،  هیدرولوژیک های سطحی، خشکسالیهای سطحی، کیفیت آبت آبیمتیییرات کاربری/پوشش اراضی، ک های کلیدی:واژه

 میان مدت  هیدرولوژیک خشکسالی
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 مقدمه -1-1

با شرایط کیفی مناسب  ، توزیع منابع آب در دسترس برای مصارف مختلفدر منطقه یکی از شرایط مهم توسعه پایدار

در یک  د.شومی انجامجهان بر اساس پتانسیز وجود منابع سطحی  مختلف رییی منابع آب در کشورهایبرنامه باشد.می

هر چند  .زمینی تقسیم کردهای زیرهای سطحی و آبتوان به دو دسته آبهای کره زمین را میبندی کلی آبطیقه

اند ولی به لحاظ مدیریتی غالیا این دو های مختلف با هم در تعامزهای سطحی و زیرزمینی به شکزآبمنابع تامین 

(. 1998و همکاران،  1شوند )وینتریط متفاوت در نظر گرفته میمنیع به صورت دو سیستم مجیا تحت قوانین و شرا

با توجه به افیایش جمعیت و همچنین از دیرباز مورد استفاده بشر بوده و که  هستند یکی از منابع آبی ها به عنوانرودخانه

به ها ایش آلودگی آنافی موضوع سیب اینکه  از گذشته مورد توجه قرار گرفته است بیش ،به منابع آبی روزافیوننیاز 

 هاآب رودخانه مدیریت کیفیت ،های کشاورزی و صنعتی شده است. این مشکالتسابهای خانگی، پورود فاضالب دلیز

 .(1395و همکاران،  حسینی) ای روبرو ساخته استرا با اهمیت ویژه

در نهایت خشک شدن رودخانه ها باعث کاهش دبی عیوری از آن و استفاده بیش از حد از آبخوان نیدیک رودخانه

 همچنینتواند بیشینه باشد در منطقه زیاد است استفاده از آب سطحی میکه بارندگی ی یهاشود. الیته در دورهمی

های زیرزمینی ها و باال رفتن تراز سطح ایستایی آبها سیب افیایش ذخیره آب زیرزمینی در آبخوانقسمتی از این بارندگی

های آب زیرزمینی درصدی سفره 25ها سیب کاهش بیش از برداری بیش از اندازه از آبخوانیران بهرهشود. در کشور امی

 (.2016شده است )ابراهیمی و همکاران، 

ی های مکانی و زمانهای هیدرولوژیکی در مقیاسفرایند بیشتردهنده عامز تیییرتوان به عنوان می کاربری اراضی را

 به دلیز آن که همواره مییان کمیت و کیفیت آب عیوری هاهای رودخانهحوضه .(2009ن، و همکارا 2)چو در نظر گرفت

 د.نباشبهترین مناطق برای انجام بررسی بر روی کاربری اراضی میوابسته به تیییرات انجام شده در منطقه است،  در آنها

د نانجام شو صحیحاگر این تحقیقات  وباشد پایش می ،ترین راه آگاهی از کیفیت آب یک منطقه برای تولید اطالعاتمهم

روند  برای بررسی وجودهای مختلفی با این که روش .دنباشداشته  هاگذاریمهمی در تصمیمات و سیاست نقشتواند می

اده کندال و تخمینگر سن استف-پارامتریک مانند روش مننا هایولی غالیا از روش ،ود داردوجهیدرولوژیک  هایدر سری

 .(1396نیکیاد و همکاران، ) شودمی

، 4و ویلیامی 3شوند )اسلیواای تقسیم مینقطهغیر منابع ای وسطحی به دو دسته منابع نقطه هایهای آبآالینده

 (. 2008و همکاران،  5لی ؛2001

شوند به صورت متمرکی وارد جریان آب می مشخ و مواد شیمیایی هستند که از یک محز  هاای آالیندهمنابع نقطه

های که بیشتر با فعالیتای غیرنقطه . منابعفاضالب شهری هایهای صنعتی، رواناب معادن، تصفیه خانهمانند: فاضالب

                                                                                                                                                                        
1 Winter 
2 Cho 
3 Sliva 
4 Williams 
5 Li 
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توان رسوبات ناشی از فرسایش، که می اندیافتهای تشکیز از تعداد بسیار زیادی منیع نقطه کشاورزی در ارتیاا هستند هم

ترین مهمناتوانی در شناسایی و کنترل آنها، (. 1999و همکاران،  1از این گروه نام برد )کوروین را کودهای شیمیایی

که عوامز کلیدی که بر تیییرات توان گفت می ،بندی کلییک جمعدر  .ها دارندکه این نوع آلودگی است مشکلی

عیارتند از: اقلیم )مانند بارش، دما، تابش خورشیدی و غیره( و شرایط زمینی )مانند  ندهست گذارتاثیرهیدرولوژیکی 

  .(2018)لی و همکاران،  های انسانی و غیره(خاک، پوشش گیاهی، فعالیت

های تحلیز و ارزیابی تیییرات مکانی کیفیت و کمیت آبسهولت بیشتری در  2GIS هایروشامروزه استفاده از 

هایی با مختصات معلوم و فاقد آمار که اطالعاتی در مورد آنها نداریم، در مکان ایجاد کرده است حتیی زمینسطحی و زیر

 و همکاران، 4؛ تیواری2011و همکاران،  3)چای شودبینی پیش های آنهادادهکنند تا یابی کمک میهای درونروش

2016.) 

ایجاد تیییر باعث و شود انسان در طییعت ایجاد می توسطاست که  عواملیاز به عنوان یکی کاربری اراضی  اتتیییر

باعث ایجاد سیز و  ممکن است این تیییرات نادرست .شودمیزمینی سطحی و زیر هایمیت و کیفیت منابع آبکدر 

ی راحتهاست که بترین تیییر کاربری اراضی رایج ،به مناطق مسکونی ها و مراتع. تیدیز جنگزگرددخشکسالی در طییعت 

و  لوژیکی. تیییرات کاربری اراضی در یک منطقه باعث تیییر در چرخه هیدروباشدمیای قابز تشخی  با تصاویر ماهواره

  .(2011 ، 5)پاالمولینی شودمیدر منطقه برهم خوردن بارش، تیخیر، نفوذپذیری و ایجاد رواناب  به دنیال آن

های آبریی مورد های اخیر برای بررسی حوضهدر سالکه  است های جدیدییکی از روشسنجش از دور  استفاده از

های زمین بدون لمس فیییکی بررسی و شناسایی خصوصیات پدیدهسنجش از دور عیارت است از  .گیردمیاستفاده قرار 

 .(1396و همکاران،  نیکیاد)

سی گیری و ثیت امواجاین روش اطالعات از طریق اندازه در سن الکترومیناطی سیله  شده بر  گرهایشجبه و تعییه 

ستو پس از تجییه و تحلیز، اطالعات مورد نظر شده دریافت  ،هاروی ماهواره سه عمز انعکاس، جذب و . آیندمی به د

سی قرار می عیور به منظور سی مورد برر سی امواج الکترومیناطی سهم هر نگیربرر از آنها به طول موج تابیده  کدامد که 

شیمیایی پدیده مورد نظر صیات فیییکی و  صو سکوها و یا ماهواره شده و نیی خ ستگی دارد.  سی  هم هاب با هدف برر

ها و عوارض را در پدیده تااند ارسال شده به فضا ،مطالعات هواشناسی منابع طییعی و خصوصیات فیییکی سطح زمین

 .(1393)فاضلی و همکاران، کنند ارسال  هایفی به ایستگاهط ها و تصاویر چندقالب داده

این ماهواره از پایگاه  .باشدمی  Landsat8هایی که در این تحقیق از آن استفاده خواهد شد، ماهوارهیکی از ماهواره

ها از باندهای دادهآوری معجهت ج 6OLIدارای دو سنجنده حساس  وهوایی واندربرگ در کالیفرنیا به فضا پرتاب شده 

قادر  OLIباشد. تصویر ساز گیری درجه حرارت سطح زمین میبه منظور اندازه (،7TIRSمرئی و باندهای مادون قرمی )

ها را نظارت کند. ذرات معلق در اتمسفر و کیفیت آب دریاچهکرده و است تا ابرهای سیروس در ارتفاعات باال را مشاهده 

TIRS  ه دارد. ماهواربر عهده ر دمای سطح زمین را مسئولیت نظارت بنییLandsat8 توسعه ردیابی تخریب جنگز،  با

در حال تیییر هستند، برای درک بهتر چگونگی  روز افیونها که با شتاب ها و سایر پدیدهشهرنشینی، عقب نشینی یخچال

 و همکاران، 8)کی کندمیکمک ان زیست و سیاستمداربه دانشمندان و پژوهشگران حوضه محیطانسان بر زمین تاثیر 

2015.) 

                                                                                                                                                                        
1 Corwin 
2 Geographic Information System 
3 Chai 
4 Tiwari 
5 Palamulini 
6 Operational Land Imager 
7 Thermal Infrared Sensor 
8 Ke 
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 بیان مسئله -2-1

گراد افیایش یافته که نرخ درجه سانتی 75/0بیش از دمای زمین  ،در اثر گرمایش جهانیدر صد سال گذشته و 

( و پیش بینی 2015، 1گراد در هر دهه بوده است )گروردرجه سانتی 18/0سال گذشته در حدود  25افیایش آن در 

و  2)وانگگراد افیایش خواهد یافت سانتی درجه 4به  81/1دمای هوا در سطح جهانی از  21پایان قرن  تاشود می

 (.2013همکاران، 

 هایهمچنین تیییر الگو است.افیایش بخار آب در جو زمین شده  سیبافیایش دمای کره زمین و تیییر اقلیم این 

 است گردیدهید در چرخه هیدرولوژیکی ش و در نتیجه تاثیرات شدآب و هوایی، منجر به تیییر در فراوانی و شدت بار

همچنین با افیایش درجه حرارت هوا، ظرفیت بخار آب موجود در هوا بیشتر شده که باعث  (.2016و همکاران،  3)زیو

تیییرات مقادیر بارش  که تحقیقات ثابت کرده است .(4IPCC، 2014) مایش جهانی بیشتر تشدید پیدا کندشود گرمی

یعنی به عیارتی تاثیر تیییر اقلیم در دسترسی به آب در مناطق  ،در تمامی کره زمین به صورت یکنواخت نخواهد بود

گی، فشار بر تامین منابع آبی بیشتر ددر برخی مناطق با کاهش بارناین بدان معنا است که مختلف متفاوت خواهد بود. 

و به زیر آب رفتن ها و باال آمدن سطح آب دریا منطقه با خطر سیالب با افیایش بارشو در مناطق دیگر  خواهد شد

  .(2015)گرور،  مواجه خواهد شد

تر در تابستان بسیار محتمز زمینکره  و میانی های پایین، افیایش خشکسالی در عرضIPCCبر اساس گیارشات 

باالتر، مقدار بارش به  هایمناطق کوهستانی و در عرض دربا گذشت زمان (. 1394)پورعلی حسین و همکاران، است 

این در  .دلیز ظرفیت باالی آب قابز حمز الیه تروپسفر، افیایش و در مناطق خشک و نیمه خشک، کاهش خواهد یافت

 در طول فصز زمستان رخ خواهد داد که بیشتر تیییرات بارش در مناطق شمالی اوراسیا و آمریکای شمالی حالی است

 نیی با توجه به رابطه نیدیک بین دبی رودخانه و کیفیت آب، کیفیت آب رودخانههمچنین  .(2013و همکاران،  5)استوکر

 .(2018و همکاران،  6)یوئینیره پس از خشکسالی کاهش یابد وتواند در یک دمی

مهمی در کیفیت منابع آب دارند های کم آبی و پر آبی تاثیرات با دوره هاو ترسالی هاخشکسالی توان نتیجه گرفتمی

 و در نتیجه کیفیت آب با کاهش همراه یافته به صورتی که در مواقع خشکسالی و کم آبی، غلظت امالح مختلف افیایش

، غلظت امالح موثر در کیفیت آب کاهش یافته و افیایش کیفیت منابع آبی را در و در مواقع ترسالی و پر آبی خواهد بود

ردن تعادل اکولوژیکی محدود بودن منابع و برهم خو در واقع رشد جمعیت،. (1396رنیا و همکاران، )پ داشت دخواهپی 

تیییرات که وان گفت تمیدر نتیجه برداری بی رویه انسان باعث بروز مشکالتی در محیط زیست شده است. در اثر بهره

 7)لیباشند می آبخیی بیرگ هایی در حوضهلوژیکدر هم تنیده در سیستم اکو هایهای انسانی، فاکتوراقلیمی و فعالیت

 .(2018و همکاران، 

به محققان ضه آبخیی، انسانی بر روی هیدرولوژی حو هایبرای جداسازی اثرات مشترک تیییرات اقلیم و فعالیت

تمرکی بر روی سطح رواناب حوضه  سیب( که این امر 2017و همکارن،  8برخی از جیئیات تمایز دارند )وو سازیساده

هیدرولوژیکی مانند جریان رودخانه، نتیجه تعامالت پیچیده بین تیییرات  هایرویداد. (2018ران، لی و همکا) شده است

خیر و تعرق به تی پذیری اقلیمی به ویژه بارش و. تیییر(2017و همکاران،  9)سیلویراانسانی است  هایاقلیمی و فعالیت

های انسانی به طور مستقیم )مانند مصرف همچنین فعالیتگذارند. ب تاثیر میمستقیم بر روی روانایا غیرطور مستقیم 
                                                                                                                                                                        

1 Grover 
2 Wang 
3 Zue 
4 Intergovernmental Panel on Climate Change 
5 Stocker 
6 Yevenes 
7 Li 
8 Wu 
9 Silveira 
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جریان بر روی ( ه آبخیی و تیییرات اراضیضمانند مدیریت حومستقیم )رف خانگی( و به طور غیرآب در کشاورزی و مصا

بر کمی سازی اثرات تیییرات کاربری  برای ناگونیگوهای روش(. 2017و همکاران،  1)فنتا گذارندمی رواناب تاثیر

آماری و مدل سازی  های، آنالیییی زوجیآبخ هایحوضهی وجود دارد که شامز آبخی حوضه و بار معلقهیدرولوژی 

 هایسازی تفاوتبه منظور آشکار بیشترزوجی  هایهحوضروش  .(2013و همکاران،  2)لیو شودمی هیدرولوژیکی

کوچک مورد استفاده قرار  هایمشابه با تیییر کاربری اراضی مختلف یا اثر تیییر اقلیم بر حوضه هایهیدرولوژیکی حوضه

بیرگ دشوار است، زیرا یافتن دو حوضه  هایاین روش برای حوضه به کار بردن و (2009و همکاران،  3)گرمر گیردمی

 متوسط یا بیرگ مشابه کار آسانی نیست.

در دسترس  بیشتر اوقاتطوالنی مدت نیاز دارد که  هاییک روش آماری است و به دادهتجییه و تحلیز سری زمانی 

و همکاران،  4)وانگ شودیبر حوضه استفاده م یحوضه با اثرات انسان یاتخصوص یجیتدر ییراتتی یبررس یقاز طرنیست و 

2009.)   

ای انسرانی بر پاسرخ هیدرولوژیکی انجام هتاثیرات تیییرات اقلیمی و فعالیتتحقیقات بسریاری بر روی تحلیز کمی 

توزیعی فیییکی استفاده  هایجهت شییه سازی تیییرات در جریان رواناب، از مدل این تحقیقات،در برخی از  .شده است

 .(2018و همکاران،  7؛ یان2016و همکاران،  6؛ زیو2015 و همکاران، 5)زنگ شده است

 یجهرا در نت ییراتو پاسخ به تی یدرولوژیکیه یندهایفرا یاتجیئ یرااست، ز یحصح یییکیبه لحاظ ف یکردرو ینا

دارد و در مفهوم  یازن یورود یهاداده یادیبه تعداد ز یییک،به ف یمیتن یحال، مدل ها ین. با اکندیعوامز موثر فراهم م

است روشی  ،رویکرد رایج(. با این وجود 2017و همکاران،  8)فنتا ستا یتمحدود یها و برآورد پارامتر دارامدل یساز

های آماری برای شناسایی واکنش جریان ت هیدرولوژیکی و هواشناسی از روشهای بلند مدکه با ایجاد ارتیاا بین داده

و  10؛ زنگ2016و همکاران،  9؛ پنگ1394)قره چایی و همکاران،  کندر نیروهای خارجی استفاده میرواناب به تییی

آماری ثابت شده است که  هایاین مطالعات، روش .(2018و همکاران،  11؛ لی2016؛ فنتا و همکاران، 2017همکاران، 

)فنتا و همکاران،  دنسازمی یر جریان رواناب را فراهمموثر بر تیی گوناگونرویکردی موثر برای شناسایی جریان به عوامز 

2017).  
 پژوهش  هایسوال -3-1

 است؟مطالعاتی چقدر  مطالعه در دورهمورد در منطقه اراضی مییان تیییر کاربری  (1

 سطحی و پارامترهای کیفی آب وجود دارد؟چه ارتیاطی بین کمیت آب  (2

 باشد؟های کیفیت آب تا چه مییان تحت تاثیر خشکسالی میمییان تیییرات داده (3

 کیفیت آب وجود دارد؟آیا ارتیاطی میان پوشش/کاربری اراضی و کمیت و  (4
 پژوهش  هایفرضیه -4-1

 . تیییرات کاربری اراضی در طول زمان بر کیفیت آب سطحی اثر داشته است.1

 های سطحی حوضه آبخیی شده است. . وقوع خشکسالی باعث کاهش کیفیت آب2

                                                                                                                                                                        
1 Fenta 
2 Liu 
3 Germer 
4 Wang 
5 Zeng 
6 Zue 
7 Yan 
8Fenta  
9 Peng 
10 Zeng 
11 Li 
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 ضرورت انجام تحقیق  -5-1

دلیز ه ایی بر آب قابز دسترس انجام شده است ولی بدر مورد تاثیرات تیییرات آب و هو فراوانیتحقیقات با این که 

 .افیایش آب قابز دسترس باشد یا کاهش آن سیبتوان به این نتیجه رسید که آیا این تیییرات وجود عدم قطعیت نمی

بر اساس  به این صورت که .باشدمیشواهد حاکی از آن است که این تیییرات در مناطق مختلف متفاوت با این حال، 

افیایش خواهد یافت  باالتر جیرافیایی هایدر عرض هاآب در دسترس و میانگین رواناب رودخانه ،اقلیم جهانی هایمدل

 .(2014و همکاران،  1)ساین خشک جهان با کاهش مواجه خواهد شددر حالی که در بسیاری از مناطق خشک و نیمه 

مال شرق ایران بر روی تیییرات تیخیر و تعرق، ( در ش1395احمدی و همکاران )توسط طیق تحقیقات انجام شده 

در مناطق شمالی استان  صورتی است کهبه  . این نکتهمقادیر تیخیر و تعرق با توجه به عرض جیرافیایی متییر است

 خراسان رضوی، مقادیر تیییرات تیخیر و تعرق با کاهش مواجه شده است. 

گر تیییرات در کیفیت آب بیان به همین جهت کیفیت آب است. ،ه آبخییدر رابطه با حوض هاترین بحثاز مهمیکی 

با توجه به تیییرات سریع کاربری  رودخانه و یا داخز بستر رودخانه خواهد بود.اکوسیستم، حریم  هایبرخی از جنیه

منظور  بهو  آبخیی هایهدر حوض اراضی، افیایش تقاضا برای برداشت آب و همچنین افیایش مقدار آلودگی منابع آبی

همچنین در ارتیاا با تاثیر کاربری بر روی کیفیت آب دست یافت.  دقیق و کاربردیبه رویکردی  توانمی ،مدیریت بهینه

ی بر روی کیفیت آب الزم است اثرات هر کاربر ،برای جلوگیری یا کاهش آلودگی آب ناشی از تیییرات کاربری اراضی

اهمیت  ،انسانی های. بنابراین ارزیابی تیییر اقلیم و فعالیتتحقق یابد رویکردی صحیح تا دست یابی به مطالعه شود و

که بدون درک  چرا .(1394)قره چایی و همکاران،  یکپارچگی اکو سیستم دارد کردن حفظ برایرییی در برنامه یبسیار

خواهد ت آبی را افیایش طرات امنیهای آن( احتمال مواجه شدن با خو علتجامع از هیدرولوژی حوضه )تیییرات رودخانه 

 .(2018و همکاران،  2) لی یافت
 کلیات و مفاهیم -6-1

 اقلیم -1-6-1

هواشناسی در مدت زمانی نسیتا  های، رطوبت و سایر مشخصهند دمابه شرایط آب و هوایی یک منطقه جیرافیایی مان

 .(1395)حسینی و همکاران،  شودمیکه با عرض جیرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مشخ   گویندمی اقلیمطوالنی 
  ریزحوضه آب -2-6-1

در واقع  و شوددریافت می یا دریاچه براههآکه تمام رواناب جاری در آن از طریق یک  استای یی پهنهره آبضحو

 .(1387طالیی امیری، ) شودهای فرعی یک رودخانه زهکشی میحی از زمین است که توسط همه شاخهسط
 کیفیت آب -3-6-1

استفاده در هدفی  به منظور، شیمیایی و زیستی آب فیییکی هایکه برای توصیف ویژگی کیفیت آب مفهومی است

 .(1390، و همکاران )زارع گاریییشود خاص مطرح می
 آلودگی  -4-6-1

برای مصرفی که  در حدی که آن را ،یا ورود ماده خارجی دارای اثرات مضر به آبو  آلودگی عیارت است از وجود

 .(1388، های سطحیالعمز پایش کیفیت آبدستور) دغیر مفید ساز مقرر است برای آن
 آالینده  -5-6-1

ترین مواردی دهد. رایجباشد که در حالت طییعی رخ می مقداریکه مییان آن در محیط بیشتر از است ای دهماآالینده 

گیرد عیارتند از: غلظت )جرم در واحد حجم( بار مورد استفاده قرار میت منابع آب مدیری پیرامونکه از بحث آالینده 

به ها آالینده .(1390، و همکاران زارع گارییی) )جرم در واحد سطح در واحد زمان( )جرم در واحد زمان( و نرخ صدور

                                                                                                                                                                        
1 Sighn 
2 Li 
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 و یاشوند میآتشفشان موجب آلودگی آب  ننددر اثر حوادث طییعی مایا های سولفاته( و صورت طییعی )مانند چشمه

این منابع آلودگی از یک محز مشخ  در مواردی که . همچنین گرددمیانسانی باعث آلودگی آب  هایفعالیتاینکه 

را آلودگی  ، آنو اگر محز ورود آلودگی مشخ  نیاشد شودمی گفته ایمانند فاضالب وارد محیط شوند، آلودگی نقطه

  .(1388، های سطحیتورالعمز پایش کیفیت آبدسیند )گوای میغیرنقطه
 هدایت الکتریکی  -6-6-1

های موجود در آب باعث یوندر واقع . یک محلول برای انتقال جریان است دهنده قدرت یونینشان ،هدایت الکتریکی

 ارتیاا مستقیم داردحلول در آب به همین دلیز هدایت الکتریکی با غلظت کز مواد م و شوندانتقال جریان برق می

  .(1393سلیمانی، )میر
 (TDSکل مواد جامد محلول ) -7-6-1

مواد با فیلتر کردن این  است کهب های موجود در آهای همه یونمواد جامد در آب یعنی مجموع غلظتمنظور از کز 

نده مقدار مواد   کنها مشخ. وزن این رسوبدماننمی ب به صورت رسوب باقیآشوند و پس از تیخیر آب تصفیه نمی

 .(1393سلیمانی، )میرجامد محلول است 
8-6-1- pH 

pH آب . گیردمی مورد استفاده قرارالب ، پساب یا فاضسنجش اسیدیته یا درجه قلیائیت آبی است که برای معیار

یائی متمایز به قل pH میذی و تابش آفتاب قرار دارند،، مواد هایی که در معرض کوددهیاصوال آب ها وهچ، دریاهارودخانه

  .(1388)تقوی و مرادی،  دارندمتمایز به اسیدی  PH، های حاصز از چاه و چشمهو آب
 سولفات  -9-6-1

ها ب از کنار سنگآدر اثر عیور  که هستندها ها و سنگبخشی از مواد معدنی طییعی تشکیز دهنده خاک هاسولفات

 .(1393منطقه ای تهران،  )شرکت آب اندشدههای سطحی ها وارد آبو خاک
 کلراید-10-6-1

غلظت این عنصر تا  الزم به ذکر است که. هری بسیار زیاد استها و منابع آب شمقدار این عنصر معموال در آب چاه

  .(1980، 1گرم در لیتر برای انسان مضر نیست )هومیلی 2000
 خشکی و خشکسالی  -11-6-1

اشد که با مفهوم بنطقه میهمگون بارندگی در مه و توزیع نامتوسط ساالنبارش کمتر از بارش  به معنایخشکسالی 

شکی  سالیان  در واقع دارد.تفاوت خ شک در منطقه در طول  شرایط آب و هوایی خ شکی پدیده غالب با حاکم بودن  خ

سط و عادی در زمینه بارش  شرایط متو سالی انحراف از  ست ولی خشک ستبرای مدتی در منطقه متمادی ا  ل اینحا .ا

شد یا مرطودتواند میمنطقه  که شک با شکی در بارای آب و هوای خ شکی آب و هوا در مناطقی  حقیقت. خ همان خ

شرود که که میانگین بارش سراالنه و آب قابز دسرترس در منطقه همیشره کم باشرد و در مناطقی مشراهده می اسرت

حسینی و ) افتدنیهای سال اتفاق تمام ماهباشد و بارندگی در از مییان تیخیر و تعرق منطقه  متوسط بارش ساالنه کمتر

 .(1395همکاران، 
 پوشش اراضی و کاربری ارضی  -12-6-1

پوشش همچنین  (1396نیکیاد و همکاران، ) شودمیگفته کاربری اراضی به نوع استفاده از زمین در وضعیت موجود 

ا تعریف کاربری اراضی متفاوت ساختمان یا چمنیار که ب همچوناراضی عیارت است از عوارض بیوفیییکی سطح زمین 

 (.1396)علییاده و همکاران،  تاس
 سنجش از دور  -13-6-1

 هایاز طریق تجییه و تحلیز داده که زمینی هایهسنجش از دور عیارت است از علم و هنر کسب اطالعات از پدید

                                                                                                                                                                        
1 Hu 
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  .(1396یاد و همکاران، )نیک شودانجام می اشیابدون تماس فیییکی با  ایماهواره
 سنجنده  -14-6-1

آن را پس از اعمال تیییراتی  سپس اطالعات سنجنده دستگاهی است که انرژی الکترومیناطیسی را دریافت کرده و

 .(1396)علییاده و همکاران،  کندمی به شکلی قابز فهم )عددی یا آنالوگ( ذخیره
  های سری لندستماهواره -14-6-1

 1 هایست. لندگرفتدر مدار زمین قرار ان ناسا مسازو به وسیله  1972سال  لندست در هایماهوراهاولین سری از 

 5لندست  که هستند TMو  MSSدارای دو سنجنده  5و  4های و لندست( MSSهای چند طیفی )، دارای سنجنده3تا 

به  8ست های لندداده که در این بین، به فضا پرتاب شد 2009در سال نیی  8ست اره لندماهو. دباشباند می 7دارای 

های قیلی لندست در مطالعات مربوا به کاربری اراضی در نقاطی ارهدلیز وضوح طیفی و رادیومتریک در مقایسه با ماهو

این ماهواره از یک  دهد.قرار می انای را در اختیار کاربرهای ماهواره، بهترین دادهیاز استکه به تصاویر با کیفیت ن

ست متری لند 30وه بر آن سنسور جدید عال .کندبرای هر طول موج طیفی استفاده میها سازده از آشکارتروعه گسمجم

 محمودی زنگنه) تاسنموده تر ف را آسانی مختلهاهمراه است که تشخی  دقیق پوششتر با محدوده طیفی باریک 8

 .(1397 و همکاران،
 بندی تصاویر ماهواره ای طبقه  -15-6-1

 بندیطیقه را نظرهای تصاویر مورداساس ویژگی ای خاص برای به ردههای تصاویر ماهوارهنسیت دادن پیکسز

ارت شده بر اساس معرفی بندی نظطیقهدر حقیقت . گرددمی شده و نظارت نشده تقسیم که به دو دسته نظارت نامندمی

ها به عنوان مجموعه کوچکی از پیکسز این یعنی که وار استس تجییه و تحلیز دقیق استها بر اساها و پدیدهدقیق طیقه

له از میانگین های مختلف از جمله حداک ر احتمال، حداقز فاصوسیله الگوریتمهای از طیقات موردنظر در تصویر بنمونه

های یا نقشه ی هوایی بیرگ مقیاس وهاکار میدانی، عکس به روشنمونه معموال این  .گرددو متوازی السطوح تعیین می

 .(2015محمدی و همکاران، )شوند موضوعی تعیین می
 موازییک کردن تصاویر  -16-6-1

 شودمیاطالق اییک کردن تصاویر فرایند موز ،به چسیاندن دو یا چند تصویر به هم برای تهیه یک عکس یکپارچه

 .(1396)علییاده و همکاران، 
 الگوریتم بیشینه احتمال  -17-6-1

ارزش  پردازد که در آنمی های یک نمونه توسط یک تابع چگالی احتمالیتوزیع ارقام بازتاب توصیفبه این الگوریتم 

. در این الگوریتم شودبر اساس واریانس آن به طیقه واکنش طیفی ویژه تجییه و تحلیز می ،بازتابی هر پیکسز ناشناخته

 یکسز میانگین آن طیقه قرار داردپر اساس توزیع نرمال در اطراف ب ،های هر طیقهکه توزیع داده استفرض بر این 

  .(1390)سفالیان و همکاران، 
 ماتریس خطا  -18-6-1

ی متناظر در نتایج هاهای معلوم با پیکسزپیکسز میان مقایسه پیکسز به پیکسز نتیجهبندی این روش طیقه

ه های مربوا بها و دادهصورت ستونهای زمینی به شود داده. در این روش که به صورت جدول ارائه میبندی استطیقه

هایی را مشخ  اعداد روی قطر اصلی ماتریس تعداد پیکسز و شودبندی به صورت سطر نشان داده مینتایج طیقه

بندی هایی که درست طیقهبه عیارت دیگر تعداد پیکسز. کند که بر چسب آنها در دو سری داده همخوانی داردمی

های بر مینای ماتریس خطا پارامتر و باشدها می. عناصر غیر قطری مجموعه خطاگیرنداند روی قطر اصلی قرار میشده

 .(1391 ،)فاطمی و همکاران شوندمی متعددی برای بیان صحت و خطا استخراج

 بندی ارزیابی صحت نتایج طبقه -19-6-1

. برای ارزیابی پذیردت و انتخاب بهترین الگوریتم انجام میهای مختلف از نظر دقاین ارزیابی به جهت مقایسه روش
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از حاصز مقادیر . شودبندی با نقشه مذکور مقایسه نقشه زمینی صحیح و مناسب تهیه شده و نتایج حاصز از طیقه باید

 گیردرت میوریب کاپا صضبندی بر اساس و ارزیابی صحت نتایج طیقه شدهاین ارزیابی به صورت جدول خطا ارائه 

  .(2005، و همکاران 1)ریچاردز
 ضریب کاپا  -20-6-1

بق با دهنده تطاباشد که نشانمیضریب کاپا  ،بندی با استفاده از ماتریس خطایکی از معیارهای ارزیابی صحت طیقه

 و کندبندی کامال تصادفی محاسیه میبندی را نسیت به یک طیقهریب دقت طیقههای زمینی است. در واقع این ضداده

و مقدار بندی با واقعیت زمینی آن قهدهنده انطیاق صد در صدی طیر و یک است که عدد یک نشانبین صف آندامنه 

 .(1391)فاطمی و رضایی،  باشدمی بندی تصادفیضابطه و یک طیقهبندی بدون هیچ دهنده طیقهنشان صفر نیی

 

 

                                                                                                                                                                        
1 Richards 

 





 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه   -1-2

های بر روی تاثیرات تیییرات کاربری اراضی بر روی کمیت و کیفیت آب مطالعات بسیاری ،میالدی 1970دهه آغاز  با

ب هنوز هم ، روابط واقعی بین کاربری اراضی و کیفیت آزیاد این روابط بسیار گیپیچید به علت .سطحی انجام شده است

  .نیاز به کمی سازی دارد
 پیشینه تحقیق در خارج از کشور  -2-2

ه آبخیی و در سه ضارتیاا کاربری اراضی با کیفیت آب را در سه حو ،خود پژوهش( در 2001)و همکاران  38اسلیوا

را  تاثیر . نتایج نشان داد که کاربری شهری بیشترینبررسی کردندآماری چند متییره  هایفصز سال با استفاده از روش

ارتیاا کاربری اراضی با مختلف متفاوت بوده و  هایزو همچنین تاثیر کاربری کشاورزی در فص بر روی کیفیت آب دارد

 بیشتر بود.  مقداری ،نسیت به حاشیه رودخانه حوضهکیفیت آب در مقیاس کز 

 28نوادا کالیفرنیا در  ارتیاا کاربری اراضی با کیفیت و کمیت آب در رودخانه با مطالعه (2005)و همکاران  39اهیرن

با کاربری کشاورزی  نواحیو در  هبین تراکم جمعیت و مقدار نیترات همیستگی وجود نداشت ند که،نشان داد زیر حوضه

 . باشدمی ز جامدات معلق و نیترات باالمییان ک

سمن سالی کیفی،  در چهار گروه( 2007) 41بوخوونون و  40زول ستانی را بر روی کیفیت تاثیر خشک آب رودخانه تاب

شامز دو دوره خشکسالی بود که تاثیر  مورد بررسی قرار دادند که 2003تا  1976راین در بازه زمانی  این سری زمانی 

کمتر  رودخانه زمانی که دبیدر بازه  همچنین .بوده است باالآب رودخانه بسیار  بر کیفیت 1976دوره خشکسالی سال 

 کاهش کیفیت آب بیشتر اتفاق افتاده است.  ،بوده

ماز را مورد  هوایی روی شدت و تناوب جریان در رودخانهو گذاری تیییرات آب تاثیر( 2007و زولسمن ) 42فلیتون

ی موجود هاآب رودخانه بر اساس آنالیی دادهخکشسالی بر روی کیفیت  دادند. هدف این تحقیق ارزیابی اثراتبررسی قرار

 2003و  1976های دوره خشکسالی که در سالآب در دو  زمانی کیفیت هایبرای این منظور آنها سری کیفیت آب بود.

عادی  نرمال که شرایطهای کیفی در دوره ها را با پارامترگیری شده در ایستگاهبود را بررسی و موارد اندازهاتفاق افتاده 

گرفت و آب مورد بررسی قرار کیفی پارامتر 24کردند. در این بررسی ایی را داشت، مقایسههیدرولوژیکی و آلودگی شیمی

شد. دما نهاده  شیمیایی یک رابطه عملی میان غلظت، دبی ومواد آب بر غلظت دبی و دمای  برای ارزیابی اثرات تیییرات

خشکسالی وخیم بوده که دلیز آن بوجود  شده در دورهمترهای بررسی اداد که وضعیت تمام پار آمده نشان نتایج بدست

 باشد. ها میآمدن شرایط رشد برای جلیک

برای  و داد جنوبی مورد بررسی قرارآبخیی کره هایدر یکی از حوضه آب، ارتیاا کاربری را با کیفیت (2008) 43چنگ

                                                                                                                                                                        
38 Sliva 
39 Ahearen 
40 Zwolsman 

     41 Van Bokhoven 
42 Van Vliet 
43 Cheng 



 

 

کاربری  برای بررسی . در این تحقیقاستفاده نمودکندال –تجییه و تحلیز روند تیییرات زمانی کیفیت آب از آزمون من

ها سیر نیتروژن کز در اک ر ایستگاهنشان داد که نتایج  شد وتفاده های رگرسیونی مکانی اساراضی و کیفیت آب از مدل

 داری نداشته است. دی داشته و دمای آب تیییرات معنیصعو

حوضه  بآهای کیفیت دادههای عصیی به خوشه بندی با استفاده از روش شیکه( ابتدا 2009کاران )و هم 44یه

از تحلیز افیونگی برای تعیین تاثیر خصوصیات آبخیی )توپوگرافی و  پرداختند و در ادامه انگجی در پنج گروهرودخانه زی

از تیییرات کیفیت آب مربوا به خصوصیات  %7/61نتایج نشان داد که  .کاربری اراضی( بر کیفیت آب استفاده کردند

از تیییرات کیفی آب را  %5/25و اثر توام کاربری  %2/10کاربری اراضی  ،%26خصوصیات توپوگرافی  باشند.می آبخیی

 کنند.تعیین می

های کشور کره جنوبی های پشت سدارتیاا تیییرات پوشش اراضی با کیفیت آببه بررسی  (2009و همکاران ) 45لی

 رزی و جنگز ارتیاا نسییپشت مخازن با کاربری توسعه شهری و کشاوق نشان داد کیفیت آب این تحقی پرداختند که

ای کیفی آب همچنین پارامترهو  تر بودپایینکیفیت آب مختلف از کاربری وجود داشت های دارد. در مکانی که تیپ

 ها داشت.با الگوی مکانی کاربریداری ارتیاا معنی ،ه سدهای حوضعالوه بر درصد کاربری

ای در جنوب ایالت آمریکا های سطحی در حوضه( تاثیر کاربری اراضی را بر کیفیت آب2010اران )و همک 46بریون

، بیشتر هایترات در اراضی کشاورزی و چمنیارکه غلظت ن گر آن بودنتایج نشان که در این تحقیق قرار دادند مورد مطالعه

 باشد.ها میمربوا به چمنیارنیی شترین فسفر فعال بینین است. همچ

او از مدل  پرداخت. ارتیاا کاربری اراضی با کیفیت آبساله در چین، به بررسی  7در یک دوره ( 2011) 47یوفی

همیستگی نتایج پژوهش نشان داد که . نمودرگرسیون چندگانه برای بررسی ارتیاا کاربری اراضی و کیفیت آب استفاده 

  .ی کاهش یافته استربری اراضی شهر افیایش و اراضی کشاورزمییان کاداری بین پارامترها وجود دارد به طوری که معنی

که کیفیت آب  ندبررسی ارتیاا کاربری اراضی با کیفیت آب در رودخانه لیائو نشان داد با( 2012و همکاران ) 48لی

کز سختی، نیترات، بررسی همیستگی نیی نشان داد که اکسیژن خواهی،  و در ادامه در باالدست بهتر از پایین دست بود

 دارند.داری همیستگی معنی داریبا کاربری کشاورزی و جنگل ،ذرات جامد محلول

دره در استانیول را که سازلیبرای حوضه  (EPA SWMM)( یک مدل هیدرودینامیکی2012و همکاران ) 49گولیاز

ین منظور آنها بارندگی و جریان دادند. برای اجمعیت را دارد، توسعههری و رشد شمناطق پتانسیز باالیی برای افیایش 

های معمولی در وسیله آن مدل را واسنجی نمودند بعد بوسیله مدل توانستند بارشکردند و به گیریدر منطقه را اندازه

های سطحی کیفیت آب وهای مختلف اراضی و تاثیرشان بر کمیت سازی نمایند و در نهایت کاربریداخز حوضه را شییه

رسیدند که با افیایش مناطق شهری در منطقه  های مختلف را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجهناریوبا توجه به س

 امکان ایجاد سیالب وجود دارد.

این  کردند و بهنام بررسینامجریان رودخانه  اراضی و تیییراقلیم را بر رژیم( اثرات کاربری 2013و همکاران ) 50بالوچ

 است.گسترش شهر نشینی تیییر شدیدی در مییان، فرکانس و مدت زمان جریان ایجاد شده رسیدند بانتیجه 

با  2008 تا 2000های چائوهو را بین سالاراضی در حوضه کاربری ( اثرات تیییرات 2013و همکاران ) 51هوانگ

دادند. آنها در این پژوهش فهمیدند که تیییرات  دور مورد بررسی قراراز های مشاهداتی و فناوری سنجش استفاده از داده

                                                                                                                                                                        
44 Ye  
45 Lee 
46 Brion 
47 Yufei  
48 Li  
49 Gulbaz 
50 Baloch 
51 Huang 
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آب داشته و های کشاورزی و مرتع تاثیرات منفی بر کیفیت های جنگلی به زمینشده در منطقه و تیدیز زمین انجام

 است.چائوهو شده  آب حوضه باعث افیایش آلودگی

مربعات حداقز  سیونهیدرولوژی و رگر ازیسده از مدلای در چین و با استفادر حوضه (2013و همکاران ) 52یان

نقش اراضی که تیییرات  نتایج نشانگر آن بود پرداختند.رسوب اراضی بر مییان رواناب و تاثیر کاربری جیئی به مطالعه 

 جریان در حوضه دارد.بر مییان کمیت و دبی سیایی به

سی سی می ع بار معلق رودخانه را در حوضه آبخییاثر تیییرات کاربری اراضی بر مجمو( 2014و همکاران ) 53جردن

نتایج  .نمودندبررسی  را 2011تا  1999های ای لندست برای سالو تصاویر ماهواره SWATبا استفاده از مدل پی و 

 را دارا با تیییرات مجموع بار معلقو تیییرات کاربری جنگز رابطه منفی نشان داد که کاربری کشاورزی رابطه م یت 

 این نتایج هیچ رابطه خطی بین تیییرات بار معلق و نوع خاصی از کاربری نشان نداد. .باشندمی

هیستگی و  بررسی کردند.رابطه بین کاربری اراضی با کیفیت آب در زیر حوضه تاییی، ( 2014و همکاران ) 54بو

تری نسیت به فصز خشک را در فصز بارانی سهم بیشکه مناطق با پوشش گیاهی  ندرگرسیون چندگانه خطی نشان داد

باشد می نتایج نشان داد که نیتروژن کز در فصز بارانی زیاد همچنین در تعیین کیفیت آب و مقدار نیتروژن کز دارند.

نسیت به کاربری کشاورزی در غلظت کلر، سولفات و مواد میذی در طی فصز خشک نقش کاربری توسعه شهری  و

 بیشتر بود.

چین پرداختند. ای در شانگهای آب در رودخانهاراضی بر کیفیت به بررسی اثرات کاربری  (2015و همکاران ) 55ژائو

صنعتی  آب و تاثیر آن در مقیاس رودخانه بود. اثر کاربری اراضی با کیفیتهدف این مطالعه تعیین ارتیاا بین کاربری 

های زیاد آشکار آب در مقیاس شهر بر کیفیته که اثر توسعهای کم مشخ  بود، در حالیآب تنها در مقیاسبر کیفیت 

 48هیدرولوژیکی برای  هایاراضی و پارامترآب و کاربری بود. تجییه و تحلیز همیستگی پیرسون از پارامترهای کیفیت 

توسعه شهری ها، درجه همیستگی کاربری داد همراه با افیایش اندازه بافر مختلف انجام شد. نتایج نشانهای بافر در اندازه

 است.صنعتی، افیایش یافته  آب در مقایسه با کاربریهای کیفیت با پارامتر

پاراگاچو که التو آبخییاراضی بر کیفیت و کمیت آب را در حوضه ( تیییرات کاربری 2015و همکاران ) 56کالیجوری

گیری میدانی نمونه سه ،. آنها برای بررسیدادند زمینی برزیز است را مورد بررسی قراریکی مناطق مهم برای کشت سیب

های که توسط یکی از دانشگاه SisCah 1.0افیار هیدرولوژیکی حوضه را با نرم سازیدادند و مدل در سراسر حوضه را انجام

نشینی در کشاورزی و شهر  رسیدند افیایش اراضی برای توسعه دادند و به این نتیجه برزیز توسعه داده شده است انجام

باشد و همچنین از نظر کیفیت به مراتب  درصد کاهش داشته 55شود که آب خروجی از حوضه این منطقه باعث می

 کند. افت

شرقی چین به بررسی اثر الگوی کاربری ای در شمال ( با هدف تعیین آلودگی در رودخانه2016و همکاران ) 57بو

چندگانه و رگرسیون خطی های رگرسیونتند. همیستگی پیرسون و مدلحوضه پرداخآب در شش زیراراضی بر کیفیت 

اراضی و پارامترهای نیتروژن در فصول مختلف داشت. همچنین در  داد که رابطه باالیی بین کاربریگام به گام نشان 

شد. نتایج  اهدهسرزمین و پارامترهای نیتروژن مشهای سیمای داری بین شاخ برداری رابطه معنیتمام فصول نمونه

ساز و مرتع داری همیستگی م یتی با آلودگی نیتروژن داشتند اما کاربری داد که کاربری زراعی کشاورزی، انسان نشان

 جنگلی همیستگی منفی با آلودگی نیتروژن داشت.

                                                                                                                                                                        
52 Yan 
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های ین منظور او دادهداد. برای ا ماالکا انجام آب رودخانهاراضی را بر روی کیفیت ( تاثیر کاربری 2017) 58هواکین

ییر های فیییکی و شیمیایی که در افیایش آنها با توجه به تیخوشه پارامتر گذشته را به سه سال 15کیفی ثیت شده 

 نمود.آب در هر سه بخش ارائه کیفیت هایی برای مدیریت حزکرد و راهبندی است، طیقه شدهکاربری انجام 

 سیلیوونگ بیرگترین شده بر روی کیفیت رودخانهانجام  کاربریاثر تیییرات ( 2017و همکاران ) 59پرماتاساری

آمده  های بدستدادند و در نهایت با دادهدور مورد بررسی قرار  از سنجشاندونیی را با استفاده از فناوری کشور  رودخانه

 دادند.  آب ارائهمنابعبرداری و حفاظت از هایی برای بهرههایی برای تشکیز سیاستراهنمایی

کاربری جنوبی را تحت تیییرات مانگنی در آفریقای  آب رودخانه( متاثر شدن کیفیت 2017و همکاران ) 60ناموگایی

دهد که کاربری می نشانو است شده بر روی این رودخانه انجام  2011تا  1994بررسی کردند. این مطالعه از سال 

 است.رودخانه شده  است که باعث تضعیف کیفیتفیایش یافته درصد ا17شهری در منطقه 
 پیشینه تحقیق در داخل کشور  -3-2

در داخز کنون تاگیری، مورد اندازه هایتعداد و نوع پارامتر مترهای کیفیت آب به لحاظ زمانی،پارا به دلیز محدودیت

گیری اندازه . الزم به ذکر است کهانجام شده استب کاربری اراضی با کیفیت آتحقیقات کمی در مورد ارتیاا ایران 

 شود. های هیدرومتری انجام میهها در کشور ما به وسیله ایستگارپارامت

با  هاکردند. آنتهیه شیراز  سرخنقشه اراضی منطقه تنگ  ،ای( با استفاده از تصاویر ماهواره1387) آهنی و همکاران

 شدند.های مورد تحقیق خییی را برای سالمییان سیزبرآورد به  قادر آمریکاخاک  حفاظت از روش سازماناستفاده 

های جنگلی و مرتع و بیشترین افیایش سطوح مربوا به که بیشترین کاهش سطح مربوا به کاربرینتایج نشان داد 

طوری که ایش یافته، بهدرصد افی 22خییی سیز خطر بازده بوده و بر اساس مییانزارهای کمبایر و دیمکاربری اراضی 

 یابد.عمق رواناب افیایش می ،با کاهش پوشش گیاهیبه صورت نمایی 

رابطه میان پوشش/کاربری اراضی و معیارهای  مطالعه نی بهسیو( با استفاده از روابط رگر1388ماهینی و همکاران )

متییر  10داری میانکردند و ارتیاا معنی گرگانرود استفاده و سورههای آبخیی قسرزمین با کیفیت آب در حوضهسیمای

 دادند. آب را نشان  های کیفیمربوا به پوشش/کاربری اراضی و معیارهای سیمای سرزمین با متییر

تیییرات  دریافتند کههای سطحی اراضی و تاثیر آن بر کمیت آبکاربری بررسی تیییر  ا( ب1389گر و شیرگاهی )نوحه

در این آخر در  و کاربری اراضی به سمت کاهش اراضی مرتعی و افیایش اراضی بایر و اراضی کشاورزی، پیش رفته است

 کاهش کیفیت آب رودخانه شده است.باعث حوضه 

 ارتیاا مکانی و زمانی کاربری اراضی مطالعهبه چای استان گلستان، زدر منطقه چه( 1390) و همکاران زارع گارییی

عواملی نظیر تیییر کاربری  کاهش کیفیت آب ناشی ازکه  ندتیجه رسیدنبه این  و ندپرداختهای سطحی با کیفیت آب

 .باشدمی های انسانی به رودخانهد زایدات ناشی از فعالیتوراراضی، فرسایش خاک و و

ض یاثر کاربر (1390)و همکاران  یباطن س ندهیرودخانه زا تیفیک یرا بر رو یارا  جهینت نیکردند و به ا یرود را برر

مساحت پوشش  شیافیا .بودند رگذاریآب تأث تیفیک بر عو مرت ریبا ،یشهر یکاربر یکه در طول دوره مطالعات دندیرس

نیدرصد مساحت پوشش زم شیبا افیا نیو فسفات همراه بود همچن تراتیچون ن یبا کاهش غلظت مواد تعمر اراضی

 بود. افتهیها کاهش آب در اغلب پارامتر تیفیک ریبا یها

های سیالبی را در حوضه آبخیی نکارود اراضی و تاثیر آن بر پهنهکاربری  تیییر به بررسی (1391ابراهیمی و همکاران )

 جنگز و مرتع کاهش آن، های شهری افیایش و در مقابزکه زمین نتایج نشان داد پرداختند.دور  از با استفاده از سنجش

                                                                                                                                                                        
58 Kean Hua 
59 Permatasari 

     60 Namugize 
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 دهد. تاثیر قرار میتحت را نسیت به گذشتهسیالبی پهنه از تری سطح وسیعاین تیییرات  .یافته است

های کیفی ارتیاا مکانی و زمانی پارامتر و مطالعه سیبه برر ،از رگرسیون خطیگیری با بهره( 1392الهی و همکاران )

دار دهنده تاثیر معنینتایج نشانند و در ادامه داختهای سطحی و کاربری اراضی در حوضه آبخیی سد شیرین دره پرآب

 های نیترات و کدورت آب بود. های کاربری اراضی بر پارامترشاخ 

 تحقیق نیآنها در ا .کرج و کن پرداختند یهاآب رودخانه تیفیک تیوضع یبه بررس( 1395)و همکاران  یادهیعل

و سولفات  تراتین ،کدورت ،ییایمیش یخواه ژنیاکس ،کز جامدات محلول ،یکیالکتر تیآب شامز هدا تیفیک یپارامترها

 ییرا ن یاراض یدوره نقشه کاربر نیا یبرا نیهمچن .ندقرار داد یمورد بررس 92سال  ریتا ت 91مهر سال  یرا در بازه زمان

 دندیرس جهینت نیبه ا قیتحق نیآنها در ا .بود 84/0منطقه  نیا یاراض یکاربر یبرآورد شده برا یکاپا بیضر. کردند هیته

افیایش کاربری  نیکرد همچن میبدتر آب تقس تیفیباک یبهتر و جنوب تیفیبا ک یتوان به دو بخش شمال یکه منطقه را م

 .آب گذاشته بود تیفیک یرا بر رو ریتأث نیشتریبکشاورزی  اراضی

کردند و  هیمربوا به سه دوره را ته یاراض یگلوگاه بابز نقشه کاربر ییه آبخضحو یبرا (1395)و همکاران  ینیحس

 .منطقه استفاده کردند یخشکسال زیتحل همچنین آب تیو کم تیفیک یرا بر رو اراضی یکاربر راتییسه دوره تی نیدر ا

 شیطول مراحز مورد مطالعه افیا در ، کلسیم، سدیم و پتاسیمید، بیکربنات،کلراTDS ،EC ،pH مانند یفیک یهارپارامت

 یو مسکون یکشاورز یهایکاربر یاراض یکاربر یدر بررس نیبود همچن افتهیدر طول دوره کاهش  Mgپارامتر و داشتند 

های خشک افیایش یافته و افیایش دما، تعداد ماه یبارندگ یانیمبدلیز کاهش  یینشکسالی بود در بحث خ افتهی شیافیا

 بود. 

 یآب رودخانه شاوور مورد بررس تیفیک یرا بر رو یاراض یکاربر راتییتی یدر پژوهش (1395)همکاران  مالک پور و

شه منظور آنها  نیا یقرار دادند. برا ض یکاربر راتییتینق شان تهیه کردندساله را  یس یارا ض شیدهنده افیاکه ن  یارا

سکون شاورز و یم ض یک س راتییتی نیبود همچن یو جنگل یمرتع یو کاهش ارا  ،Cl ،کربناتیب ،یکیالکتر تیهدا ،میکل

TDS، بوده است. یدر منطقه کاهش میییسولفات و من 

ش (1396)و همکاران  یکاظم ضه تو یدر پژوه ض یکاربر ریسرکان تحت تاثیرابطه بارش و رواناب را در حو و  یارا

سال شک س یخ شه کاربر نیا یبرا .کردند یبرر ض یمنظور آنها نق سه دوره را ته یارا  یبرا نیکردند همچن هیمربوا به 

 یبر رو یو خشکسال یاراض یکاربر رییداد که تی شانن جیاستفاده کردند و نتا IHACRESاز مدل  یخشکسال بررسی

 .باشدیرواناب همراه م شیدوره با افیا نیمنطقه در آخر نیکه ا یگذار است به طورریه تاثضرواناب حو یانیم
 :نتیجه گیری -4-2

  های سرررطحی مییان باالتری از مواد محلول و مواد میذی در آبدر مناطقی با کاربری کشررراورزی معموال

 وجود دارد . 

  ی داردهای سطح، فسفر و رسوبات معلق آببیشترین تاثیر را بر روی نیتروژنکاربری کشاورزی. 

  شود.نیتروژن و فسفر دچار تیییر می مقدار اک رادر کاربری شهری 

 تر است فصز سیالبی مدنظر قرار بگیردیکاربری اراضی بر کیفیت آب منطق در بررسی اثر. 

 صاویر ماهوارههای طیقهدر میان روش شتییان ای الگوریتمبندی ت شین پ شتری را بردارهای ما صحت بی  ،

 . های تعلیمی کمتری نیاز داردکند و همچنین به نمونهدیگر ایجاد می هایبندیبه طیقهنسیت 

  بوده استها یکی از علز انجام این بررسیکاربری اراضی در مناطق مختلف، متنوع بودن. 

  سطحی ارزیابی ضی و کمیت و کیفیت آبهای  ست  انجامدر تحقیقات کمی همیمان بین کاربری ارا گرفته ا

 های زیادی انجام پذیرد.یک ارتیاا باید بررسیو برای یافتن 
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Abstract 

Research Aim:  The aim of the present study was to determine land use/land cover changes in the Samian 

basin in Ardabil and also to investigate the relationship between land use changes and the quantity and 

quality of surface water in this basin. 
Research method: In this study, land use was first obtained for four time periods by ENVI software. This 

time period begins in 1992 and ends in 2016. To study the quantitative and qualitative changes in water, 

five stations were selected from the basin and then by aggregating and sorting the quantitative and 

qualitative data in Excel software, in the quantitative discussion, the runoff coefficient of these stations 

was obtained and In the discussion of evaluating water quality parameters, 9 water quality parameters 

that were recorded at the stations during the study period were aggregated.In the Next step, the Mann-

Kendall test was performed to examine the trend of changes in qualitative parameters and a box-plot 

diagram was drawn to show their changes over the period and One-way ANOVA was used to 

investigate the trend of changes in runoff coefficient. 

Findings: The kappa coefficient indicating the accuracy of the satellite images for the classified images 

of 1992, 2000, 2008 and 2016 were 0.73, 0.86, 0.75, and 0.68, respectively, which are acceptable 

values. In the runoff coefficient, all the values obtained were between zero and one, with decreasing 

trend. In order to evaluate the water quality parameters, the values recorded at the stations were 

observed by most of the parameters according to the Mann-Kendall analysis and box-plot diagrams. 

The numbers obtained for the three-month and one-month Streamflow drought index showed an 

increase in dry months in the region. 
Conclusion: Due to the increasing Irrigation Agriculture and Residential Land use in the region as well 

as the increase of effective parameters such as EC, TDS, SO4, Ca and Cl which are influential 

parameters of river pollution It can be concluded that the status of surface water has declined in quality 

and The increase in dry months in the region, especially at the exit point of the Samian station 

watershed, indicates a decrease in the area discharge during the study period. Changes in runoff 

coefficient in the studied stations, which were also analyzed by one-way ANOVA, showed a significant 

and decreasing trend in all stations except the Nir station. 
 

Keywords: Land use/land cover changes, Quantity of surface water, Surface water quality, Short-term 

hydrological drought, Medium-term hydrological drought.  
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