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 -1داًؾجَٕ دکتزٕ هٌْذعٖ هٌبثغ آة ،داًؾگبُ آساد اعالهٖ ٍاحذ ػلَم ٍ تحق٘قبت تْزاىkh_shafieimotlaq@yahoo.com .

 -2داًؾ٘برپضٍّؾکذُ حفبظت خبک ٍ آثخ٘شدارٕ.
 -3اعتبد گزٍُ ػلَم ٍ هٌْذعٖ آة داًؾگبُ آساد اعالهٖ ٍاحذ ػلَم ٍ تحق٘قبت تْزاى.

 -4اعتبدٗبر پضٍّؾکذُ حفبظت خبک ٍ آثخ٘شدارٕ

چکیذُ
در ؽزاٗط اقل٘ن خؾك ٍ ً٘وِ خؾك کؾَر ٍ کوجَد هٌبثغ آة ؽ٘زٗي ،حغبع٘ت ًغجت ثِ ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ ّب ٍ ػَاهل هؤثز ثز آًْب،
ضزٍرٕ اعت .حَسٓآثخ٘ش هبرٍى درچٌذ دّٔ اخ٘ز دعتخَػ تغ٘٘زات کبرثزٕ اراضٖ گغتزدُ إ ؽذُ اعت  .خؾکغبلٖ ٍ اعتفبدُ ًبدرعت اس
اراضٖ هْنتزٗي ػَاهل کبّؼ حجن ٍ ک٘ف٘ت هٌبثغ آة حَضِ ثَدُاًذ .در اٗي تحق٘ق اثتذا تغ٘٘ز عطح کبرثزّٕبٕ هَجَد در حَضٔ آثخ٘ش
هبرٍى در طٖ چْبر دٍرُ دُ عبلِ اس عبل  1980تب عبل  2010ثب اعتفبدُ اسعٌجٌذُّبٕ  ETM ٍTMهبَّارُٕ لٌذعت هؾخـ ٍ عپظ
تغ٘٘زات ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ را در ّو٘ي ثبسُ سهبًٖ  ٍ ,حتٖ ث٘ؾتز ثِ فبفلِ عبلْبٕ  1394 ٍ 1347طٖ دٍرُ  47عبلِ هَرد هطبلؼِ قزار گزفت.
تغ٘٘زات کبرثزٕ اراضٖ هٌطقِ کِ در جْت افشاٗؼ هٌبطق هغکًَٖ ثَدُ ٍ افشاٗؼ سه٘يّبٕ کؾبٍرسٕ در کٌبر خؾکغبلّٖبٕ ثِ ٍقَع
پَ٘عتِ در طٖ  47عبل اخ٘ز ثز کبّؼ ک٘ف٘ت آة حَسُ آثخ٘ش هبرٍى در اٗغتگبُ خزٍجٖ اٗذًك تأث٘زگذار ثَدُ اعت .اهب ثب تَجِ ثِ تغ٘٘زات
ؽذٗذ کبرثزٕ رخ دادُ  ،افشاٗؼ عطح اراضٖ هغکًَٖ ٍ کؾبٍرسٕ هؾخقِ افلٖ در کبّؼ ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ هبرٍى اعت .

ٍاشگاى

کلیذی :تغ٘٘زات کبرثزٕ  ،ک٘ف٘ت آة ،هبرٍىRS &GIS ،

هقذهِ
افشاٗؼ رٍسافشٍى جوؼ٘ت ،ث٘ؼ اس پ٘ؼ تَجِ هحققبى ٍ

هقبرف ؽزة ٍ خبًگٖ اس هٌبثغ آة عطحٖ تأه٘ي هٖؽَد،

ثزًبهِ رٗشاى را ثِ هغئلِ تبه٘ي آة هؼطَف عبختِ اعت.

تَجِ خبؿؽَد .اس جولِ هَاردٕ کِ ثِ ػٌَاى ػبهل

ًگبّٖ جبهغ ثِ آهبر هَجَد ًؾبى هٖ دّذ کِ ػالٍُ ثز

اکَلَصٗك ٍ اجتوبػٖ -اقتقبدٕ هؤثز در کبّؼ ٍ تغ٘٘ز

هغئلِ کوجَد آة ،ثحزاى ک٘فٖ آة ً٘ش داهيگ٘ز جَاهغ

ک٘ف٘ت آة در آثخ٘شّبٕ فزا دعت عذّبٕ هخشًٖ ٗ ،ب

هختلف ؽذُ ٗب ثِ سٍدٕ خَاّذ ؽذ.اس آًجب کِ ًَع اعتفبدُ

رٍدخبًِّب اس ًظز ف٘شٗکٖ ،ؽ٘و٘بٖٗ ٍ ثَ٘لَصٗك اعت ،تغ٘٘ز

اس سه٘ي کبرثزٕ اراضٖ هٖتَاًذ ثِ دٍ فَرت هثجت ٍ هٌفٖ

کبرثزٕ اراضٖ اعت (رٗکٖ ) Mecio 2008( .)1379در

ثز ک٘ف٘ت آة تأث٘ز گذار ثبؽذ ،اس اٗي رٍ ضزٍرت دارد ثِ

عبل ثب ثزرعٖ دادُّبٕ ّ٘ذرٍؽ٘و٘بٖٗ هٌبثغ آة عطحٖ ٍ

هؾخـ کزدى ه٘شاى تأث٘ز ٍ عْن هؾبرکت ّزٗك اس اًَاع

سٗزسهٌٖ٘ ٍ ثب ثکبرگ٘زٕ تکٌ٘كّبٕ تحل٘ل ػبهلٖ ٍ تحل٘ل

هختلف کبرثزٕ اراضٖ،ثَٗضُ در هٌبطقٖ کِ آة ثزإ

خَؽِإ ٍ هقبٗغِ آى ثب دادُّبٕ ّ٘ذرٍلَصٗکٖ ،ثِ اٗي

16

فصلٌاهِ ػلوی پصٍّشی زهیي شٌاسی هحیط زیست /سال ًْن ،شوارُ  ،31تابستاى 1394

ًت٘جِ رع٘ذ کِ تحل٘لّبٕ آهبرٕ دادُّبٕ ک٘فٖ ًتبٗج

حَضِّبٕ ثب کبرثزٕ کؾبٍرسٕ ٍ ؽْزٕ ثبالً ،غجت ثِ

حبفل اس هؾبّذات ّ٘ذرٍلَصٗك را تبٗ٘ذ ٍ هٌبثغ آة

حَضِّبٖٗ کِ اٗي کبرثزّٕب در آًْب کوتز اعت ه٘شاى pH

سٗزسهٌٖ٘ ٍ عطحٖ دارإ ارتجبط ّ٘ذرٍل٘کٖ ّغتٌذ.ثزرعٖ

ٍ ؽَرٕ ثبالتز اعت ( ٍ.)Chessman, B. 2002هقذار

ک٘ف٘ت ؽ٘و٘بٖٗ ٗکٖ اس هزاحل ثغ٘بر ضزٍرٕ ٍ هْن در

ّذاٗت الکتزٗکٖ آة ً٘ش در هٌبطق ؽْزٕ ٍ کؾبٍرسٕ ثِ

ثزرعٖ ٍ هطبلؼِ رٍدخبًِّب هٖثبؽذ .ک٘ف٘ت ؽ٘و٘بٖٗ آة

ػلت ٍرٍد ًوكّبٕ هحلَل اس هٌبطق ؽْزٕ ٍ کؾبٍرسٕ

رٍدخبًِّب هتبثز اس ػَاهل طج٘ؼٖ ٍ هقٌَػٖ هتؼذدٕ ّغتٌذ

در هقبٗغِ ثب عبٗز کبرثزٕ ّب ث٘ؾتز اعت (.)Hatt.B 2004

کِ ثب تَجِ ثِ سهبى ٍ هکبًٖ کِ رٍدخبًِ در آى جزٗبى دارد

رٍدخبًِ هبرٍى ٗکٖ اس اًؾؼبثبت تؾک٘ل دٌّذُ رٍدخبًِ

هٖتَاًذ ثِ فَرت جذاگبًِ ٍ ٗب ّوشهبى ک٘ف٘ت آة

جزاحٖ اعت کِ در عزچؾوِ لَداة خَاًذُ هٖؽَد.

رٍدخبًِ را تحت کٌتزل خَد در آٍرًذ .هطبلؼبت ثغ٘بر

رٍدخبًِ لَداة در عزچؾوِ ثِ دل٘ل ؽ٘ت سٗبد ٍ ػجَر اس

سٗبدٕ تب کٌَى در ثزرعٖ ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِّب اًجبم

عبسًذّبٕ عخت ٍ آّکٖ آعوبرٕ ٍ آّکْبٕ چزت دار

گزفتِ کِ اس هْنتزٗي آًْب هٖتَاى ثِ (  (Huh 1998؛

پبثذُ اس ک٘ف٘ت خَثٖ ثزخَردار ثَدُ ٍ دارإ ؽَرٕ ٍ

( )Liu 2003؛ (  ) Long 2006؛( ٍ ) Zhang 2006

ّذاٗت الکتزٗکٖ کوٖ هٖ ثبؽذ اهب اٗي رٍدخبًِ در اداهِ اس

( ) Han 2010اؽبرُ کزد.کِ ّوگٖ ثِ تبث٘ز هثجت تغ٘٘ز

اٗغتگبُ اٗذًك ثِ ثؼذ ثؼلت ػجَر اس عبسًذّبٕ فزعبٗؼ

کبرثزٕ اراضٖ در ک٘ف٘ت ٍ کو٘ت آة رٍدخبًِ ّبٕ چ٘ي

پذٗز هبًٌذ گچغبراى ،الِٗ ّبٕ هبرى -هبعِ عٌگ ٍ گچ

در پشٍّؾْبٕ خَد رع٘ذًذ.کبرثزٕ اراضٖ درهفَْم کلٖ آى

عبسًذ لْجزٕ ٍ هبرًْبٕ ع٘لتٖ آغبجبرٕ اس ک٘ف٘ت هٌبعجٖ

ثِ ًَع اعتفبدُ اس سه٘ي در ٍضؼ٘ت هَجَد گفتِ هٖ ؽَد کِ

ثزخَردار ًجَدُ ٍ دارإ ّذاٗت الکتزٗکٖ ث٘ي  750تب 2250

در ثزگ٘زًذُ توبهٖ کبرثزٕ در ثخؼّبٕ هختلف کؾبٍرسٕ،

ه٘کزٍسٗوٌظ ثزعبًت٘وتز اعت( گشارػ ثٌْگبم عبسٕ تلف٘ق

هٌبثغ طج٘ؼٖ ٍ فٌؼت هٖؽَد  .ثِ ػجبرت دٗگز ؽبهل توبم

هطبلؼبت هٌبثغ آة حَسُ آثزٗش رٍدخبى ّْبٕ ٌّذٗجبى ٍ جزاحٖ

فؼبل٘تّبٕ هَجَد در هٌطقِ ٗب ًبحِ٘ هبًٌذ ٗك حَسٓ آثخ٘ش
در رٍٕ سه٘ي هبًٌذ تخق٘ـ اراضٖ ثِ فؼبل٘تّبٕ سراػٖ
ٍدٗن ٍ آثٖ،هٌبطق هغکًَٖ ،جٌگل ،هزتغ ،هؼذى ،تأع٘غبت
فٌؼتٖ ٍ ّوبًٌذ آى اعت(اثطحٖ ٍ .)1387رٍد پغبةّبٕ
فٌؼتٖ ٍ ؽْزٕ ٍ سُ آثْبٕ کؾبٍرسٕ ،تغ٘٘ز کبرثزٕ اراضٖ
ٍ ػذم هذٗزٗت فح٘ح ػَاهل آالٌٗذُ اس جولِ ػَاهلٖ
ّغتٌذ کِ هٖ تَاًٌذ عجت ؽًَذ ٍضغ ک٘فٖ رٍدخبًِ در
طجقِ ًبهطلَة قزار گ٘زًذ(احوذٕ  .) 1374ثزإ ًوًَِ ثب
افشاٗؼ ٍعؼت اراضٖ کؾبٍرسٕ،ک٘ف٘ت آة کبّؼ داؽتِ ٍ
راثطٔ ث٘ي افشاٗؼ عطح اراضٖ جٌگلٖ ثب هقبدٗز هؾخقِ
ّبٕ ک٘فٖ آة هٌفٖ ثَدُ اعت ( . (Huh 1998ثٌبثزاٗي
هٖتَاى ث٘بى کزد کِ کبرثزّٕبٕ ؽْزٕ ٍ کؾبٍرسٕ ثز
ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ تأث٘ز ثغشاٖٗ دارد  ،ثِ طَرٕ کِ در

 .) 1390حَسٓ آثخ٘ش هبرٍى ثب هغبحتٖ حذٍد 3801ک٘لَهتز
هزثغ ٍ عذ هبرٍى ثؼٌَاى ثشرگتزٗي عذ اعتبى کْگ٘لَِٗ ٍ
ثَٗزاحوذ اّو٘ت خبفٖ را داراعت .اعتفبدُ گغتزدُ اس آة
رٍدخبًٔ هبرٍى در اهَر هختلف ًظ٘ز کؾبٍرسٕ ٍ ؽزة،
حغبع٘ت ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ هشثَر را هٖرعبًذ ّ.زگًَِ
آلَدگٖ رٍاًبة ّبٕ عطحٖ در ثبالدعت ،آثبر ًبهطلَة
سٗبدٕ در پبٗ٘ي دعت ثز جب هٖگذارد .ثٌبثزاٗي جْت ثزرعٖ
ه٘شاى تغ٘٘زات کبرثزّٕبٕ هختلف ٍ پ٘بهذ ًبؽٖ اس آى در
ٍٗضگّٖبٕ سٗغت هح٘طٖ رٍدخبًِ هبرٍى اٗي پضٍّؼ
اًجبم ؽذُ اعت ؽکل  1هَقؼ٘ت هٌطقِ هَرد هطبلؼِ را
ًؾبى هّٖذ.
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.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه

رٍش تحقیق
درتحق٘ق حبضز اس تقبٍٗز هبَّارُإ هزثَط ثِ چْبر عبل

ثب کوك ًقبط کٌتزل سهٌٖ٘ اًجبم گزفت  .عپظ ثب تجشِٗ ٍ

 2010 ٍ 2000, 1990ٍ 1980اعتفبدُ ؽذ کِ آؽکبرعبسٕ

تحل٘ل تقبٍٗز  ،اطالػبت هَرد ًظز ثِ دعت آهذ  .عپظ

تغ٘٘زات کبرثزٕ ،ثز رٍٕ فتَهَساٗ٘ك تقَٗزهبَّارُإ

تغ٘٘زات فَرت گزفتِ در اٗي فبفلٔ سهبًٖ  47عبلِ هؾخـ

هؾخـ ؽذ ٍ ًقؾِ کبرثزٕ اراضٖ هٌطقِ هَرد هطبلؼِ در

ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  Excelثِ فَرت ًوَدار تزع٘ن ؽذ .

ثبسُ سهبًٖ  2010-1980آهبدُ ؽذ .ثزإ هؾخـ کزدى

تقَٗز ؽوبرُ ً 3 ٍ 2قؾِ هزثَط ثِ کبرثزٕ اراضٖ را در

کبرثزٕ هَجَد در هٌطقِ هبًٌذ کؾبٍرسٕ ،هزتغ ،جٌگل ٍ، ...

اثتذا ٍ اًتْبٕ ثبسُ سهبًٖ هطبلؼبتٖ را ًؾبى هٖدّذ ّوچٌ٘ي

ثِ کبرگ٘زٕ دادُّبٕ رقَهٖ  , TM ٍ ETMثب اعتفبدُ اس ًزم

جذٍل  -1هغبحتّبٕ هزثَط ثِ کبرثزٕ اراضٖ در اثتذا ٍ

افشار  Arc GISثِ رٍػ ًظبرت ؽذُ کالطثٌذٕ ؽذ .در

اًتْبٕ ثبسُ هطبلؼبتٖ را ًؾبى هٖدّذ.

اٗي هزحلِ اثتذا تطبثق ٌّذعٖ ٍ هختقبت دار کزدى تقبٍٗز
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شکل ً -2قشِ کاربری اراضی سال 1980

شکل ً -3قشِ کاربری اراضی سال 2010
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جذٍل  -1هساحتّای هربَط بِ کاربری اراضی در ابتذا ٍ اًتْای بازُ هطالؼاتی
1980

2010
ّکتار

کاربری اراضی

ّکتار

کاربری اراضی

1344

کشاٍرزی

535

کشاٍرزی

151334

هرتغ

108375

هرتغ

224458

جٌگل

27209

جٌگل

1409

هٌطقِ شْری

126

هٌطقِ شْری

2500

آب

0

آب

شکل ً -4وَدار هقایسِای تغییرات کاربری در سال 2010 ٍ 1980

ًتایج
طجق ًتبٗج ثذعت آهذُ اس آسهَى  t-student،تغ٘٘زات

اعتفبدُ اس اراضٖ درکبرثزّٕبٕ هختلف ٍ تغ٘٘زات آى طٖ

کبرثزٕ رخ دادُ در دٍرُ هَرد هطبلؼِ ،ثِ احتوبل  90درفذ

سهبى ،در ؽکل ؽوبرٓ ً 4ؾبى دادُ ؽذُ اعت.

هؼٌٖدار اعتً .تبٗج ثِ دعت آهذُ در خقَؿ ثزرعٖ

آًیَىّا ٍکاتیَىّا

ًتبٗج تغ٘٘ز ک٘ف٘ت آة رٍدخبًٔ هبرٍى در هحل اٗغتگبُ

رًٍذ تخزٗجٖ ک٘ف٘ت آة اس عزؽبخِ ّب ثِ عَٕ قغوت

اٗذًك ،حبکٖ اس کبّؼ ک٘ف٘ت آة در دٍرٓ هَرد هطبلؼِ 47

اًتْبٖٗ حَسُ را دارد  .ؽکلّبٕ ؽوبرُ  6ٍ 5رًٍذ تغ٘٘زات

عبلِ اعت ٍک٘ف٘ت ًبهٌبعت آة دراٗي اٗغتگبُ آؽکبراعت .ثِ

کبتَ٘ىّب در حَسُ آثخ٘ش هبرٍى را ًؾبى هٖدٌّذً .تبٗج

طَر هثبل ثزرعٖ رًٍذ تغ٘٘زات ه٘شاى ّذاٗت الکتزٗکٖ هج٘ي

ثزرعٖ هؾخقِ ّبٕ هختلف ک٘ف٘ت آة ثِ ؽزح سٗز اعت:
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Ca meq/l
6.00
4.00
2.00
0.00
82-1370

94-1382

70-1358

58-1346

Mg meq/l
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
94-1382

82-1370

70-1358

58-1346

Na meq/l
3.60
3.40
3.20

Na

3.00
94-1382

82-1370

70-1358

58-1346

شکل -5رًٍذ تغییرات کاتیَىّا در حَزُ آبخیس هارٍى
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CLmeq/l
4.00
3.00
2.00

1.00
0.00
82-1370

94-1382

70-1358

58-1346

SO4 meq/l
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
94-1382

82-1370

70-1358

58-1346

Hco3 meq/l
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
94-1382

82-1370

70-1358

58-1346

شکل -6رًٍذ تغییرات آًیَىّا در حَزُ آبخیس هارٍى

بررسی تاثیرتغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب رٍدخاًِ هارٍى با استفادُ از GIS ٍ RS

هْنتزٗي آًَ٘ىّبٕ هَجَد در حَسٓ آثخ٘ش هبرٍى ث٘کزثٌبتّب،

هٌ٘شَٗم ،عذٗن اعت  .ؽکل ؽوبرٓ  5رًٍذ تغ٘٘زات کبتَ٘ى ّب

عَلفبتّب ،کلزٍرّب ،ثَدُ کِ ثبتَجِ ثِ ؽزاٗط هختلف ّز

ٍ ؽکل ؽوبرٓ 6رًٍذ تغ٘٘زات آًَ٘ىّب در اٗغتگبُ اٗذًك

هٌطقِ ،هقبدٗز هتفبٍتٖ اس آًْب در آة ٍجَد داردّ .وچٌ٘ي

(اٗغتگبُ خزٍجٖ حَسُ آثخ٘ش هبرٍى) را طٖ دٍرُ  47عبلِ

کبتَ٘ىّبٕ هْن هَجَد در آة هبرٍى ً٘ش ؽبهل کلغ٘ن،

ًؾبى هٖدّذ.

TDS meq/l
800
700
600
500
400
300
200
100
0
94-1382

82-1370

70-1358

58-1346

شکل  -7تغییرات  TDSدر ایستگاُ ایذًک (ایستگاُ خرٍجی حَزُ آبخیس هارٍى) را طی دٍرُ  47سالِ

غلظت اهالح هحلَل (:)TDS
 TDSػبهل هْوٖ در ک٘ف٘ت آة  ،ثِ خقَؿ در آث٘برٕ

ّذاٗت الکتزٗکٖ در حَس ٓ آثخ٘ش هبرٍى در ؽکل ؽوبرُ 8

ثَدُ ٍ ًقؼ سٗبدٕ در تؼ٘٘ي جَاهغ آثشٕ جبًَرٕ ٍ گ٘بّٖ

ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.

ٍ تؼ٘٘ي کبرثزد آة در هقبرف ؽزة اًغبى ٍ دام ،آث٘برٕ ٍ

PH
اٗي هؾخقِ ػبهل هْوٖ در ارسٗبثٖ ک٘ف٘ت ؽ٘و٘بٖٗ آثْب

فٌؼت دارد ؽکل ؽوبرُ  6تغ٘٘زات  TDSدر اٗغتگبُ
اٗذًك (اٗغتگبُ خزٍجٖ حَسُ آثخ٘ش هبرٍى) را طٖ دٍرُ
 47عبلِ ًؾبى هٖ دّذ.

اسًظز هقبرف ؽزة ٍ کؾبٍرسٕ اعت ث٘ؾتزآثْبٕ طج٘ؼٖ
حبٍٕ قل٘بئ٘ت ث٘کزثٌبت ّغتٌذ ٍ  PHآًْب کوتز اس حذٍد
 8/2 – 8/4هٖ ثبؽذ  .در ثبالتز اس اٗي  PHػوال" CO2

ّذایت الکتریکی(ّ )ECذاٗت الکتزٗکٖ آة ًؾبى دٌّذُ

ٍجَد ًذارد ٍ َٗى کزثٌبت  CO32-ثَجَد هٖآٗذ  .در

ه٘شاى اهالح ّبدٕ هَجَد در آة هٖثبؽذ .ثب تَجِ ثِ اٌٗکِ

هحذٍدُ  8/2( PHتب  )9/6کزثٌبتْب ٍ ث٘کزثٌبتْب ثب ّن ٍجَد

ّذاٗت الکتزٗکٖ راثطِ هغتق٘وٖ ثب ً ٍ TDSوك ّبٕ

دارًذ ٍ  OH- ٍ CO2ثِ هقذار قبثل تؾخ٘ـ ٍجَد ًذارد .

هحلَل در آة دارد ،لذا اًذاسُگ٘زٕ آى ثِ هٌظَر کٌتزل

ؽکل ؽوبرُ  8تغ٘٘زات pHرا طٖ دٍرُ  47عبلِ در حَسُ

ک٘ف٘ت آة اس اّو٘ت سٗبدٕ ثزخَردار اعت .تغ٘٘زات ه٘شاى

آثزٗش هبرٍى ًؾبى هٖدّذ
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EC µ mho/cm
1050
1000
950
900
850
800
750
94-1382

82-1370

70-1358

58-1346

شکل  -8تغییرات  ECدر ایستگاُ ایذًک (ایستگاُ خرٍجی حَزُ آبخیس هارٍى) را طی دٍرُ  47سالِ

PH
8.1
8.1
8.0
8.0
7.9
7.9
7.8
7.8
7.7
94-1382

82-1370

70-1358

58-1346

شکل  -9تغییرات pHرا طی دٍرُ  47سالِ در حَزُ آبریس هارٍى
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ّوبى طَر کِ در ًوَدارّبٕ تغ٘٘ز کبرثزٕ اراضٖ ؽکل

ثز ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ هبرٍى  ،گَاُ کبّؼ ًغجٖ ک٘ف٘ت آة

ؽوبرٓ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت ،اٗي تغ٘٘زات طٖ دٍرٓ  40عوت

رٍدخبًِ طٖ سهبى ثَدُ اعت .اٗي هَضَع را هٖتَاى ثِ

کبّؼ اراضٖ هزتؼٖ ،جٌگلٖ ٍ ،افشاٗؼ اراضٖ ثبٗز در عطح

افشاٗؼ اراضٖ ؽْزٕ ٍ افشاٗؼ اراضٖ کؾبٍرسٕ ٍ کبّؼ

کل حَضِ پ٘ؼ رفتِ اعت  .هغبحت اراضٖ ؽْزٕ در کل

عطح جٌگل ٍ هزاتغ ًغجت داد .ؽکل ؽوبرُ 10تزاکن ًقبط

عطح حَضِ اس عبل  1980تب  ، 2010اس  126ثِ ّ 1490کتبر

هغکًَٖ را در عبل  1393در هٌطقِ ًؾبى هٖدّذ.

رع٘ذُ ٍ رًٍذ افشاٗؾٖ داؽتِ اعت .ثزرعٖ تأث٘ز اٗي تغ٘٘زات

شکل -10تراکن هٌاطق هسکًَی در کٌار سرشاخِ ّای رٍدخاًِ هارٍى

کـ٘ف٘ـت آة رٍدخبًِّبٕکبل٘ـفزً٘ب فؼبل٘ـتّبٕ داهـذارٕ ٍ
عالجقِ ٍ ّوکبراى در عبل  1390ثب ارسٗبثٖ تبث٘ز تغ٘٘ز
کبرثزٕ ثز ک٘ف٘ت حَضِ آثزٗش کزخِ ثِ اٗي ًت٘جِ رع٘ذًذ کِ
افشاٗؼ عطح اراضٖ هغکًَٖ ٍ سه٘يّبٕ ثبٗز ٍ خؾکغبلٖ
اثز هٌفٖ ثز ک٘ف٘ت آة در اٗغتگبُّبٕ خزٍجٖ حَسُ ؽذُ

داهپزٍرٕ آلَدُ ثَدُ ثِ طَرٕ کِ اٗي اقذاهبت ثبػث کبّؼ

اعت(عالجقِ .)1390

ک٘ف٘ت آة اکثز رٍدخبًِّب در اٗي اٗبلت ؽذُ اعت( .عبکٖ
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سادُ ً٘ ) 1383ش در تحق٘قٖ در راثطِ ثب ثزرعٖ ٍ هٌؾأ ٗبثٖ
هٌبثغ آالٌٗذُ در حَس ٓ آثخ٘ش رٍدخبًٔ ع٘بّزٍد اعتبى گ٘الى
ًت٘جِگ٘زٕ کزد کِ ک٘ف٘ت آة اٗي (  ) Newalla 2005ث٘بى
کزد کِ رٍدخبًِ ّبٕ ثب هٌبطق هغکًَٖ ث٘ؾتز ه٘شاى ؽَرٕ

بررسی تاثیرتغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب رٍدخاًِ هارٍى با استفادُ از GIS ٍ RS

ث٘ؾتز ه٘شاى ؽَرٕ ٍ  PHث٘ؾتزٕ ًغجت ثِ هٌبطق

احوذی ،ر ً “ .( 1374(.قؼ کبرثزٕ اراضٖ در اٗجبد ٍ

هغکًَٖ کوتز دارد .ثزرعٖ رًٍذ تغ٘٘ز هؾخقِّبٕ ک٘فٖ

تؾذٗذ حزکبت تَدُ إ جٌگلٖ" ،پبٗبى ًبهٔ کبرؽٌبعٖ ارؽذ،

آة در ٗك دٍرٓ 40عبلِ در رٍدخبًٔ هبرٍى ًؾبى اس

داًؾکذٓ ػلَم اًغبًٖ ،داًؾگبُ تزث٘ت هذرط 124 ،ففحِ.

تغ٘٘زات آىّب ثِ فَرت کبّؼ ک٘ف٘ت آة ،دارد .ثب تَجِ
ثِ آهبر هَجَد در هٌطقِ ،در عبل آثٖ  77- 79خؾکغبلٖ
رخ دادُ اعت کِ ثبػث کبّؼ دثٖ آة رٍدخبًِ ؽذُ
اعت .اٗي ٍاقؼِ هٖتَاًذ ثز تؾذٗذ کبّؼ ک٘ف٘ت آة
رٍدخبًِ تأث٘زگذار ثبؽذ  .اه٘زٗبى ٍ ّوکبراى  1388ثب
ارسٗبثٖ آثبر خؾکغبلٖ ثز ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ هبرٍى ،ث٘بى
کزدًذ کِ ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ هذکَر در دٍرٓ خؾکغبلٖ
کبّؼ ٗبفتِ اعت (اه٘زٗبىّ ٍ ،وکبراى .)1388ثٌبثزاٗي هٖ
تَاى ًت٘جِگ٘زٕ کزد کِ تغ٘٘زات کبرثزٕ اراضٖ هٌطقِ

اهیریاى ،ع ّ ٍ.وکاراى  “. )1388(.ارسٗبثٖ آثبر خؾکغبلٖ ثز
ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ هبرٍى"ّ ،ؾتو٘ي عوٌ٘بر ث٘ي الوللٖ
هٌْذعٖ رٍدخبًِ.
ریکی ،م " . )1388( .بررسی کیفیت آب ّای زیر زهیٌی
دشت خاش"  .پایاى ًام ٓ کارشٌاسی ارشذ در رشتِ آبْای
زیر زهیٌی ،گرٍُ هٌْذسی آبیاری ٍ آباداًی ،داًشکذُ هٌابغ
طبیؼی ،داًشگاُ تْراى.
ساکی زادُ  ،م ". )1383( .ثزرعٖ ٍ هٌؾأٗبثٖ هٌبثغ آالٌٗذُ
حَس ٓ آثخ٘ش رٍدخبى ٓ ع٘بّزٍد در اعتبى گ٘الى"  .پبٗبى ًبهٔ
کبرؽٌبعٖ ارؽذ ،گزٍُ ؽ٘الت ٍ هح٘ط سٗغت ،داًؾکذٓ هٌبثغ

کِ در جْت افشاٗؼ هٌبطق هغکًَٖ ثَدُ ٍ افشاٗؼ

طج٘ؼٖ ،داًؾگبُ تْزاى.

سه٘يّبٕ کؾبٍرسٕ در کٌبر خؾکغبلّٖبٕ ثِ ٍقَع

سالجقِ  ،ع " .)1390( .تغ٘٘زات کبرثزٕ اراضٖ ٍ آثبر آى ثز

پَ٘عتِ در طٖ  45عبل اخ٘ز ثز کبّؼ ک٘ف٘ت آة حَسُ

ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ کزخِ در اعتبى خَسعتبى"  .هح٘ط ؽٌبعٖ

آثخ٘ش هبرٍى در اٗغتگبُ خزٍجٖ اٗذًك تأث٘زگذار ثَدُ
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اعت  .اهب ثب تَجِ ثِ تغ٘٘زات ؽذٗذ کبرثزٕ رخ دادُ،
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افشاٗؼ عطح اراضٖ هغکًَٖ ٍ کؾبٍرسٕ هؾخقِ
افلٖ در کبّؼ ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ هبرٍى اعت .اس
عَٕ دٗگز ثزرعٖ ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ هبرٍى کبّؼ
ؽذٗذ ک٘ف٘ت آة را ،ثِ فَرت افشاٗؼ در هؾخقِ ّبٕ
 ٍ ،TDS ،ECآًَ٘ى ّب ٍ کبتَ٘ى ّب در دٍرُ هطبلؼبتٖ
ًؾبى هٖدّذ .ثٌبثزاٗي ًتبٗج ثِ دعت آهذُ حبکٖ اس
کبّؼ ک٘ف٘ت آة رٍدخبًِ هبرٍى در ًت٘جِ تغ٘٘زات
کبرثزٕ اراضٖ اعت؛ ّوچٌ٘ي ثزرعٖ آهبر هَجَد در
هٌطقًِ ،ؾبى اس ٍقَع خؾکغبلٖ در عبل آثٖ 79 - 77
داؽت ،کِ اٗي ٍاقؼِ ً٘ش هٖ تَاًذ ثب کبّؼ دثٖ آة
رٍدخبًِ ثبػث تؾذٗذ کبّؼ ک٘ف٘ت آة ؽذُ ثبؽذ.
هٌابغ
ابطحی ،ا ً ،.جفی ،پ " .( 1387).ارسٗبثٖ هؾخقِ ّبٕ ک٘فٖ
رٍدخبًٔ ساٌٗذُ رٍد در اعتبى اففْبى"ٗ ،بسدّو٘ي ّوبٗؼ هلٖ
ثْذاؽت هح٘ط ساّذاى.

