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  و زيرزميني آب منابع کيفيت در اراضي کاربري تغيير نقش بررسي
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 چكيده
 آب کيفيت در تغيير نتيجه در و آلودگي ميزان نوع، در تغيير سبب ضايعات، و پسماندها نوع توليد، ميزان در تغيير با اراضي کاربري تغيير

 شود.مي پرداخته زيرزميني آب منابع کيفي غييراتت با اراضي کاربري تغيير رابطه بررسي به نويني ديدگاه با ،مقاله اين در .شودمي زيرزميني
 دوره سه براي منطقه زيرزميني آب کيفيت و اراضي کاربري اطالعات موردي، مطالعه عنوان به کرج آبخوان انتخاب با ،راستا اين در

 گرفت. قرار بررسي مورد فياييجغرا اطالعات سيستم هايقابليت و دور از سنجش يهاروش از استفاده با ،1331 و 1331 ،1301 هايسال
 افزايش دوره سه اين طي صنعتي -مسکوني کاربري ،کهطوريبه .داد نشان اراضي کاربري مساحت در را بارزي تغييرات بررسي اين نتايج

 در مختلف هايکاربري توزيع ميزان و تهيه منطقه زيرزميني آب کيفي هايشاخص بنديپهنه هاينقشه ،ادامه در است. داشته برابري 1/4
 بودن دارمعني زيرزميني، آب منابع کيفي ايهشاخص و هاکاربري بين رگرسيوني روابط ايجاد .شد مشخص زيرزميني آب کيفي هايپهنه

 ،بعد مرحله در داد. نشان را منطقه زيرزميني آب (TDS) محلول جامد مواد مجموع و کلرايد ميزان با صنعتي -مسکوني کاربري بين رابطه
 قرار ارزيابي نظر مورد محدوده اکولوژيکي توان منطقه، بالقوه توان با 1331 سال اراضي کاربري انطباق عدم يا انطباق بررسي منظور هب

 توسعه انطباق عدم مبين ينسرزم توان نقشه و 1331 سال اراضي کاربري نقشه تطبيق .شد تهيه سرزمين بالقوه توان نقشه و گرفت
 عدم نتيجه را زيرزميني آب کيفي هايشاخص غلظت افزايش توانمي ،بنابراين .است نقاط از بسياري در سرزمين القوهب توان با هاکاربري

 دانست. منطقه هاي کاربري توسعه در سرزمين بالقوه توان به توجه
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 سرآغاز
 شهري مديريت ضعف و زمين تهشفآ بازار رشد به رو شهرهاي در

 و منابع نابودي ،زيستمحيط و اراضي تخريب سبب اغلب
 و زياد تراکم حاصلخيز، کشاورزي اراضي انهدام باز، فضاهاي

 به خود شتابان به رو روند در جوامع اين است. شده نشينيحاشيه
 را ريخته هم در و پيچيده هايينظام زمان، -فضا تکامل سمت
 اجزاي تمامي در توانمي را آن شواهد که اندکرده تجربه

 (.1331 )رضويان، کرد مشاهده شده ياد هايسيستم
 و صنايع ايجاد و بشري جوامع در آوريفن پيشرفت با امروزه

 از حفاظت لزوم متنوع، بسيار محصوالت با و متعدد کارخانجات
 آلودگي گونه هر پخش و توليد از جلوگيري و زيستمحيط

 که محيطي آلودگي ترينمهم از يکي .شودمي ترجدي محيطي
 باشد.مي آب آلودگي ،دسازمي روبهرو جدي خطر با را انسان

 بيشتر بودن، دسترس در علت به سطحي هايآب ،معمول طوربه
 آلوده ترسريع و هستند تماس در هاآالينده يا زيرزميني هايآب از

 هاآالينده با اختالط از نيز رزمينيزي يهاآب ،اما شوند.مي
 زيرزميني يهاآب يهاآالينده ترينمهم نيستند. محفوظ

 کودهاي و سموم و ختلفم صنايع پساب شهري، فاضالب
 شوندمي استفاده فراوان کشاورزي مزارع در که باشدمي شيميايي

(Navin et al., 2006). 

 صنعتي هايفعاليت گسترش و طبيعي منابع از نافزو روز استفاده
 کاربري در تغيير سبب جمعيت رويهبي افزايش و سو يك از

 که معني بدين است. شده انسان هاينياز تأمين جهت اراضي
 شرايط جمله از متعددي عوامل ثيرأت تحت اراضي کاربري ييرتغ

 ،بنابراين .دارد قرار فرهنگي و سياسي اقتصادي، ،زيستي محيط
 در توسعه نتيجه در توانمي را جهان در اراضي کاربري تغييرات

 و سياسي ،اجتماعي -اقتصادي ،آوريفن مختلف هايزمينه
 اين أثيرت و نوع .دانست زيستمحيط در شده ايجاد تغييرات
 (Bouma است وابسته حاکم هايگذاريسياست به قوياً تغييرات

(et al., 1998.  
 ايمالحظه قابل تأثير متقابل صورت به نيز اراضي کاربري تغيير

 در مردم فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، ،زيستي محيط شرايط بر
 تتح که منابعي جمله از و دارد ايمنطقه حتي و محلي سطوح

 )از زيرزميني آب منابع ،گيردمي قرار اراضي کاربري تغيير أثيرت
 تغيير .(Bouma et al., 1998) است کيفي( و کمي لحاظ

 ضايعات، و پسماندها نوع و توليد ميزان در تغيير با اراضي کاربري

 آب کيفيت در تغيير درنتيجه و آلودگي ميزان و نوع در تغيير سبب
 هايسفره سطح بر کمي لحاظ از ،همچنين .شودمي زيرميني

 غلظت تغيير سبب خود نوبه به امر اين که گذاشته تأثير زيرزميني
 .شودمي زيرزميني آب کيفيت در تغيير نتيجه در و هاآلودگي
 تعيين در منطقه يك اراضي کاربري تغيير بررسي ،بنابراين
 دارد. اهميتي حايز نقش منطقه آن زيرزميني آب منابع پايداري
 منابع پايداري مهم هايمشخصه از يکي زيرزميني آب کيفيت

 توسعه و استفاده ،کليطور به .شودمي محسوب زيرزميني آب
 غير هايپذيريآسيب آينده در که صورتي به زمينيزير آب منابع
 به را وابسته هاياکوسيستم در و کميت کيفيت، در ولقب قابل

 زيرزميني آب منابع پايداري عنوان تحت ،باشد نداشته همراه
 پايداري تعيين ،بنابراين .(Alley et al., 1999) شودمي تعريف
 کيفي و کمي هايمشخصه بررسي نيازمند زيرزميني آب منابع
 است.
 زمينه در ،(Ahearn et al., 2005) همکاران و آهرن ديالن
 در کاليفرنيا ايالت در آب کيفيت و اراضي کاربري بين رابطه

 کيفيت که است يافته تدس نتيجه اين به و نموده قتحقي آمريکا
 تغيير صنعت، توسعه تأثير تحت ايالت اين هايرودخانه آب

 دامداري هاي فعاليت و کشاورزي توسعه ويژه به اراضي کاربري
 کاهش موجب هااقدام اين که طوري به بوده، آلوده دامپروري و

 ت.اس شده ايالت اين در هارودخانه اکثر آب کيفيت
 کيفيت رابطه بررسي با ،(Ren et al., 2003) همکاران و رن
 آبخيز حوزه در اراضي از استفاده الگوي تغيير و شهرنشيني با آب

 مختلف زماني دوره 3 در چين کشور در واقع Huangpu رودخانه
 نرخ و آب کيفيت بين روابط تعيين براي ،1330 تا 1343 سال از

 وسعت افزايش که انديافته دست نتيجه اين به شهرنشيني،
 شديد کاهش سبب و گذاشته تأثير آب کيفيت روي بر اراضي
 براي آن از استفاده امکان حتي که شودمي حدي تا آب کيفيت

 .باشدمين ميسر نيز کشاورزي

 (Pijanowski et al., 2005) همکاران و پيجانوسکي برايان
 در اقعو Sumas-Blaine زيرزميني آب سفره روي بر پژوهشي

 اين در اند.داده انجام ،LTM(2) مدل از استفاده با واشنگتن ايالت
 غلظت ميزان تغيير با اراضي کاربري تغيير بين رابطه ،پژوهش
  شد. بررسي مختلف زماني هايدوره در نيترات

 تحقيقي در آمريکا در ،(Miller et al., 2004) همکاران و ميلر
 دستيابي هدف با آب، کيفيت با ياراض از استفاده رابطه زمينه در
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 به آب و طبيعي منابع از حفاظت جهت ريزيبرنامه چگونگي به
 طبيعيمنابع اراضي از استفاده منفي اثر که است رسيده نتيجه اين
 به دارد. بستگي اراضي از استفاده نوع و شدت به آب کيفيت بر

 اطقمن توسعه اثر رب بکر اراضي و کشاورزي اراضي که معنا اين
 به .شوندمي تبديل هاکاربري ساير به سرعت به صنعتي و شهري
 ايجاد و شهري و تجاري صنعتي، مناطق توسعه با ،کهطوري
 يك از ... و رو پياده پارکينگ، ها، جاده شامل ناپذير نفوذ سطوح
 ،هاسيالب افزايش موجب و يافته افزايش هارواناب حجم طرف
 و زيستمحيط فيزيکي يبتخر خاک، فرسايش شديد رخداد

 بين از خاطر به ديگر طرف از وشود مي زيستي تنوع کاهش
 آبزيان زندگي آن گيآلود افزايش و آب پااليي خود امکان رفتن

  افتد.مي مخاطره به
 ايماهواره تصاوير از استفاده با ،همکاران و تاپا ربهاد راجش
 ضعيتو بررسي ضمن 2111 و 1333 ،1333 هايسال به مربوط

 که داد نشان نپال، کاتماندو دره در مختلف هايکاربري تغييرات
 زياد بسيار هاکاربري ساير به نسبت کشاورزي اراضي در تغييرات

 را حوزه کل %23 مسکوني مناطق 1333 سال در است. بوده

 %13 مقدار اين 2111 سال در ،که حالي در .دادندمي تشکيل
 سال اين طول در کشاورزي اراضي سطح و است داشته افزايش

 است يافته کاهش %22 به1333 سال در حوزه کل %30 از
(Thapa et al., 2007). 

 

 مواد و روش ها

 منطقه معرفی
 دشت غربي بخش در(، 1) شکلبر اساس  کرج دشت آبخوان
 کريمرباط آبادحسن جنوب تا کرج رودخانه غرب در کرج، -تهران

 از متفاوت هاي نسبت به بخوانآ دهندهتشکيل عناصر دارد. قرار
 رس و سيلت ماسه، و شن سنگ، قلوه نظير تخريبي عناصر
 يهاآب ورودي نواحي) شمالي حاشيه از و يافته تشکيل

 ذرات قطر دشت خروجي و مياني هاي بخش سمت به زيرزميني(
 صد حدود مساحتي با محدوده اين يابد. مي کاهش تدريج به

 بر در را کرج -تهران دشت غربي بخش اراضي هکتار، هزار
 .(1333 تهران، ايمنطقه آب )شرکت گيردمي

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 كرج -تهران دشت در كرج آبخوان موقعيت : (1) شكل

 

 محدوده سطح در زيرزميني آب منابع از آماربرداري آخرين
 اين نتايج باشد.مي 1332 سال به مربوط کرج آبخوان مطالعاتي

 منبع سه طريق از منطقه زيرزميني آب دهدمي نشان آماربرداري
 حجم از درصد 34 ،همچنين شود.مي تخليه چشمه و قنات چاه،
 از مابقي و زيرزميني آب منابع از منطقه سطح در مصرفي آب

 تهران، ايمنطقه آب )شرکت دشومي تامين سطحي آب منابع
1330.) 

 در صنعتي مناطق تمرکز تهران، شهر به کرج آبخوان نزديکي 
 و صنعتي هايکارگاه و هاشهرک توسعه آن، اطراف و داخل

 در مسکوني مناطق گسترش و جمعيت افزايش آن متعاقب
 چه تغييرات اين که است آورده وجودهب را پرسش اين منطقه
 ،تحقيق اين است. گذاشته آبخوان زيرزميني آب کيفيت بر اثري

 ست.ا شده انجام پرسش اين به ييگوپاسخ راستاي در
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 پژوهش روش
 براي مطالعه مورد منطقه کاربري هاينقشه ابتدا ،پژوهش اين در

 (.4 الي 2 هاي)شکل شد تهيه 1331 و 1331 ،1301 هايسال
 و تکميل منطقه زيرزميني آب کيفيت به مربوط هايداده ،سپس
 رابطه بررسي به ،بعدي گام در گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد
 آب کيفي هايمشخصه با اراضي کاربري انواع احتمس تغيير بين

 منطقه اکولوژيکي توان نقشه ،پايان در شد. پرداخته زيرزميني
 در کاربري اين نقشه با و تهيه صنعتي -مسکوني کاربري براي
 .قرار گرفت مقايسهمورد  1331 سال

 

 
 1331(: نقشه كاربري اراضی سال 2شكل )

 

 
 1331ل (: نقشه كاربري اراضی سا3شكل )

 
از پنج دسته داده شامل تصاوير براي تهيه نقشه کاربري اراضي، 

 و 31، 01هاي ماهواره لندست در سال TMاي سنجنده ماهواره
، نقشه تيپ گياهي و نقشه 11111/1هاي توپوگرافي ، نقشه31

عمليات پردازش بر روي تصاوير خاک استفاده شده است. 
پردازش ش، پردازش و پسپردازاي در سه مرحله پيشماهواره

هاي انجام شد. نقشه توان اکولوژيکي منطقه با استفاده از قابليت
 تهيه شد.  ArcGis 9.3 نرم افزار

 

 
 1331( : نقشه كاربري اراضی سال 4شكل )

 

 ايماهواره هايعكس پردازش
 مراحل بر مبتني دور از سنجش روش با تصاوير پردازش فرايند

 است: زير
 

 اي:ماهواره تصاوير پردازشپيش مرحله الف(

 اطالعات سازيبهينه و تصحيح واقع در پردازشپيش مرحله
 و سيستماتيك خطاهاي .شودمي سعي مرحله اين در .باشدمي
 پناه،)علوي شود تصحيح تصاوير در موجود سيستماتيكغير

 مرحله اين در گرفته انجام يهااقدام ،حاضر تحقيق در .(1334
 تحقيق اين در ،اساس اين بر .باشدمي هندسي تتصحيحا شامل
 زمين تصاوير و قرار گرفت استفادهمورد  11111/1 هاينقشه
 پراکنش با کنترل نقاط هندسي تصحيح انجام براي ند.شد مرجع

 محيط در و هشد آوريجمع مطالعه مورد منطقه سطح از سبمنا
 رايب ،ادامه در شد. پياده رتصوي سطح بر Erdas افزارنرم

 همسايه نزديکترين روش از هاپيکسل مجدد ارزش گيرينمونه
 ند.شد مرجع زمين پيکسل /.42 خطاي با تصاوير و استفاده

 
 ايماهواره تصاوير بنديطبقه ب(

 هاپيکسل عددي ارزش اساس بر ايماهواره يرتصاو بنديطبقه
 يکسان، عددي شارز داراي هايپديده آن در که گيردمي انجام



 355 ... بررسي نقش تغییر کاربری اراضي در کیفیت منابع آب زیرزمیني و ارتباط آن با توان اکولوژیکي با استفاده از

 ارزش بر مبتني که بنديطبقه اين .گيرندمي قرار گروه كدري
 ناميده (3)پايه پيکسل بنديطبقه باشد،ها ميپيکسل عددي

 روش از ،تحقيق اين در (1330 رحيمي، و زادهفيضي .)شودمي
 است. شده ستفادها تصاوير بنديطبقه منظور به شده نظارت

 تعيين (4)يگيرنمونه براساس مختلف هايکالس ،بنابراين
 اند.شده
 است الزم طيفي( هايکالس )تعيين طيفي طبقات تعيين از پس
 هاکالس به هاپيکسل اختصاص چگونگي مورد در اربرک که

 (1)احتمال حداکثر الگوريتم از ،پروژه اين در کند. گيريتصميم
 کالس هر هب هاپيکسل اختصاص براي تمالگوري اين شد. استفاده

 و اندازه بلکه ،گيردمي نظر در را (ميانگين) سترکال مرکز تنها نه
 ،الگوريتم اين در .دهدقرار مي نظرمد نيز را کالستر گيريجهت

 مقادير کالس، هر براي مجاز واريانس و ميانگين اساس بر
(DNpix) مشخص را کالس يك در عضويت احتمال حداکثر با 

 اين ضويتع درجه ،شويم دور يبيض اين مرکز از چه هر کند.مي
 ( ,.Jafarian et al شودمي کمتر موردنظر کالس در هاپيکسل

(2006. 
 کننده، بنديطبقه الگوريتم انتخاب و بردارينمونه از پس

 اساس بر هاپيکسل يعني .شودمي شروع اصلي بنديطبقه
 داده اختصاص شده تعيين پيش از هايکالس به هايشانارزش

 مقدار نامربوط هايپيکسل منفي ثارآ بردن بين از براي .شوندمي
 مرحله اين ،پايان در .(Threshold=9) شد تعريف 3 ايآستانه
  يهاکاربري شامل منطقه اراضي کاربري نهايي بنديطبقه نقشه

 آمد. دست به باير و باغ مرتع، کشاورزي، مسکوني،
 

 بنديطبقه صحت ارزيابی ج(
 به اقدام احتمال، حداکثر بنديطبقه الگوريتم اعمال از پس

 بنديطبقه خطاي ماتريس و هشد بنديطبقه دقت ارزيابي
 شد بنديطبقه کلي دقت محاسبه به اقدام ،پسس شد. استخراج

 با بنديطبقه براي آمده دستهب کلي صحت حاضر تحقيق در که
 1331 و 1331 ،1301 هايسال براس احتمال حداکثر الگوريتم

 .است شده محاسبه ،%4/31 و %2/33 ،%1/31 ترتيب به
 

 پردازش پس مرحله د(
 گفته پردازشپس اصطالحبه بنديطبقه از پس عمليات کليه به

 مرحله در شده انجام يهااقدام ،رحاض تحقيق در .شودمي
 ارتفاع، رقومي مدل با تطبيق ها،کالس ادغام :شامل پردازشپس

 ارايه و زميني اطالعات پايگاه تشکيل و GIS محيط به انتقال
 است. نتايج

 اراضي کاربري هاينقشه فرمت تبديل از پس تحقيق اين در
 و شد ذخيره Shp قالب در نتايج وکتور، به رستر از شده استخراج

 قرار گرفت استفاده مورد ArcGis 9.3 افزار نرم بعدي مرحله در
  شد. تشکيل (0)زميني اطالعات پايگاه و

 جدول شرح به راضيا کاربري هايکالس از يك هر مساحت
 .شد ذخيره زميني اطالعات پايگاه در و تعيين (،1)

 

 آنها تغييرات و مطالعه مورد محدوده در 1331 و 1331 ،1331 هايسال در اراضی هايكاربري مساحت (:1) جدول

 

  همنطق زيرزمينی آب منابع وضعيت تغييرات
 هيدروشيميايي هايداده آماري تحليل و بررسي به ،بخش اين در

 هايشاخص غلظت (،2) جدول در .شودمي پرداخته موردنظر منطقه

 مختلف هايسال در مطالعه مورد منطقه زيرزميني آب کيفي

 و عميق چاه شده برداري نمونه آبي منابع اکثر است. شده ارايه
 پس (.1333 تهران، اي نطقهم آب )شرکت باشندمي عميق نيمه

 آب منابع کيفي هايشاخص به مربوط هايداده بنديدسته از
 هايشاخص براي بنديپهنه هاينقشه کرج، دشت زيرزميني

 )هكتار(ها مساحت كاربري تغييرات كاربري اراضی

 نوع كاربري
 وضعيت

تغييرات در مقطع 
 31-01زماني 

 وضعيت
تغييرات در مقطع 

 31-31زماني 
 وضعيت

تغييرات در مقطع 
 31-01زماني 

 1301سال  1331سال  1331سال 

 مسکوني 3/4040 11/11103 21314 برابر 3/3 افزايش برابر 33/1 افزايش برابر 40/4 افزايش

 کشاورزي 40233 01132 10141 برابر 3/1 افزايش برابر 3/1 کاهش برابر 21/1 افزايش

 باغ 14131 0/12031 12233 برابر 11/1 کاهش برابر 13/1 کاهش برابر 11/1 کاهش

 مرتع 3/23031 1333 1/0331 برابر 4 کاهش برابر 10/1 افزايش برابر 1/3 کاهش

 باير 11114 13/1310 0/4010 برابر 2 کاهش برابر 11/1 کاهش برابر 23/2 کاهش
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 هاينقشه تهيه براي .شد تهيه GIS افزارنرم از استفاده با مختلف
 GIS افزارنرم در Interpolation to raster ابزار از بنديپهنه
 غلظت ميزان (،11 الي 1) هايشکل در است. شده ادهاستف

 داده نشان مطالعاتي منطقه مختلف هايبخش در TDS و کلرايد
 است. شده

 نقاط آوردن دستبه فرايند ،Interpolation يا يابيدرون
 از ،تحقيق اين در .شودمي تعريف معلوم نقاط توسط مجهول

 مقادير ،روش اين در است. شده استفاده IDW(3) روش
 معلوم نقاط مقادير گيريميانگين طريق از مجهول يهاپيکسل

 به ترنزديك که مقاديري و شودمي برآورد پيکسل هر نزديکي در

 بيشتري وزن با تأثير نامعلوم نقاط برآورد در ،هستند پيکسل مرکز
  دارند.

 

 تهيه نقشه توان اكولوژيكی منطقه
هاي هاي تعيين کاربرياز روش ارزيابي توان اکولوژيکي يکي

زيست و عنوان هسته مطالعات محيطو به اراضي است بهينه
شمار زيست بهعنوان پيشگيري و حتي درمان بحران محيطبه

رو، پيش از اجراي توسعه، تعيين توان اکولوژيکي رود. از اينمي
 (1331هاي مختلف ضروري است )فتاحي، سرزمين براي کاربري

 .(3)جدول 
 

 مطالعه مورد سالهاي در كرج آبخوان زيرزمينی آب منابع كيفیهاي شاخص تغييرات ميزان (:2) جدول

 هاي زمانیكيفی در دوره هايشاخصتغييرات غلظت 
كيفی آب  هايشاخصغلظت 

 زيرزمينی

 هاي كيفیشاخص

 وضعيت

تغييرات در 
مقطع زماني 

01-31 

 وضعيت

تغييرات در 
مقطع زماني 

31-31 

 وضعيت

ت در تغييرا
مقطع زماني 

01-31 

 01سال  31سال  31سال 

 (Meq/lit)کربنات بي 41/2 33/3 41/3 برابر 33/1  افزايش برابر 13/1 افزايش برابر 43/1 افزايش

 (Meq/lit)سولفات  13/2 0/2 33/3 برابر 13/1 افزايش برابر 43/1 افزايش برابر 33/1 افزايش

 (Meq/lit)کلرايد  32/1 3/1 1/2 برابر03/2  افزايش بربرا 31/1 افزايش برابر 43/3  افزايش

 TDS(mg/lit) 14/301 33/123 030 برابر 43/1 افزايش برابر 32/1 افزايش برابر 3/1 افزايش

 متر()ميکروموس بر سانتيEC(3 ) 33/131 14/321 11/343 برابر 31/1 افزايش برابر 3/1 افزايش برابر 33/1 افزايش

 PH 1/3 32/3 34/3 برابر 31/1 کاهش برابر 11/1 افزايش برابر 13/1 افزايش

 SAR(Meq/lit) 1/1 13/2 30/3 برابر 33/1 افزايش برابر 30/1 افزايش برابر 13/2 افزايش

 (Meq/lit)کلسيم 13/2 44/3 00/3 برابر 00/1 افزايش برابر 10/1 افزايش برابر 30/1 افزايش

 (Meq/lit)منيزيم 32/2 33/2 33/1 برابر 12/1 افزايش برابر 33/1 افزايش برابر 33/1 کاهش

 (Meq/lit)سديم 14/2 11/3 24/4 برابر 42/1 افزايش برابر 33/1 افزايش برابر 33/1 افزايش

 
 منطقه در موجود منابع طبقات (:3) جدول

 خاک پوشش گياهی ارتفاع )متر( جهت شيب )%( كد طبقه
 Vegtation steppique,Artemisia,Astragaluos I 1-111 بدون جهت 2-1 1

 IIS - 111-211 شمالي 1-2 2
 Tamarix articulata IIAS 211-411 شمالي شرقي 3-1 3
 IIIS - 411-011 شرقي 12-3 4
 IIIW - 011-1211 جنوبي شرقي 11-12 1
 IVA - 1211-1311 جنوبي 21-11 0
 VA - - جنوبي غربي 31-21 3
 - - - غربي 01-31 3
 - - - شمالي غربي - 3
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 1331 سال در كلرايد غلظت بنديپهنه نقشه (:1) شكل

 

 
 1331 سال در كلرايد غلظت بنديپهنه نقشه (:3) شكل

 

 
 1331 سال در كلرايد غلظت بنديپهنه نقشه (:3) شكل

 
 1331 سال در TDS غلظت بنديپهنه نقشه (:3) شكل

 

 
 1331 سال در TDS لظتغ بنديپهنه نقشه (:9) شكل

 

 
 1331سال در TDS غلظت بنديپهنه نقشه (:11) شكل
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 آخرين از تحقيق، اين در يابيارز جهت شده گرفته کار به روش
 تجزيه هايروش از خود که است زمينه اين در معمول هايروش

 شامل روش اين يندافر است. گرفته نشأت سيستمي تحليل و
 است: زير مراحل

 بعمنا شناسايي .1
 هاداده بنديجمع و تحليل و تجزيه .2
 هااکوسيستم کدگذاري .3
 زيستمحيط توان ارزيابي .4

 است. شده انجام GIS افزار نرم محيط در مراحل اين تمامي
  ي،ــاکولوژيک توان ارزيابي رايـب نياز وردـم منابع تحقيق، اين در

 و (خاک و ارتفاع جهت، شيب، هاينقشه) فيزيکي منابع شامل:
 آوريجمع اطالعات هستند. (گياهي تيپ نقشه) بيولوژيکي منابع
  .است هشد بنديطبقه (،4) جدول شرح به منابع اين از شده

 با منطقه توپوگرافي نقشه روي از ارتفاع و جهت شيب، هاينقشه
 و خاک نقشه با همراه هانقشه اين .شد تهيه GIS افزارنرم کمك

 بر و spatial analysis ابزار از استفاده با گياهي، پوشش
 شدند.بندي (، دوباره طبقه4) جدول در شده ذکر طبقات اساس
 تمامي شامل نهايي نقشه و شده ادغام هم با نقشه تمامي، سپس

 .شد تهيه مطالعاتي، محدوده در موجود مختلف منابع طبقات

 
 منطقه هايكاربري و زيرزمينی آب كيفی هايشاخص مابين معناداري سطح (:4) جدول

 آب كيفی هايشاخص
 كاربري نوع

Cl- HCO3- So4- TDS Mg++ Ca++ Na+ pH EC SAR 

 صنعتي -مسکوني 234/1 133/1 423/1 113/1 132/1 212/1 13/1 231/1 110/1 111/1

 کشاورزي 233/1 141/1 421/1 101/1 231/1 340/1 10/1 320/1 114/1 13/1

 باغ 320/1 102/1 113/1 03/1 333/1 213/1 134/1 13/1 331/1 12/1

 مرتع 143/1 003/1 103/1 413/1 211/1 431/1 213/1 233/1 133/1 243/1

 باير 221/1 331/1 433/1 134/1 141/1 324/1 132/1 221/1 231/1 130/1

 

 هايافته

 يهاكاربري مساحت تغييرات بين رابطه بررسی

 آب كيفيت تغيير با اراضی
 انواع مساحت تغييرات عامل دو بين همبستگي ،مرحله اين در

 و 1331 ،1301 هايسال زماني مقاطع در اراضي يهاکاربري
 در آب کيفيت شده گيرياندازه هايشاخص تغييرات و 1331
 روابط تحليل و هتجزي گرفت. قرار بررسي مورد مذکور سنوات

 با پذيرفت. صورت SPSS افزار نرم کارگيري به با رگرسيوني
 تحليل و تجزيه و تطبيقي هايمقايسه از حاصل ايجنت به توجه
 دش مشخص است، شده آورده (4) جدول در که همبستگي هاي

 کلرايد و (TDS) آب در محلول جامد مواد مجموع بين که
 کاربري مساحت تغيير با کرج( )آبخوان مطالعه مورد منطقه

 ساير بين و دارد وجود دارمعني رابطه صنعتي -مسکوني

 با هاکاربري ساير بين نهمچني ،کاربري اين با هاشاخص
  .ندارد وجود دارمعني رابطه ،موجود هايشاخص

 مثبت همبستگي که شد مشخص آمده، دست به نتايج اساس بر
 با آب در محلول جامد مواد و کلرايد مقدار متوسط بين خطي

 مورد زماني مقطع سه در صنعتي -مسکوني اراضي وسعت
 .رددا وجود مطالعه

 

 هاينقشه با اراضی كاربري هاينقشه مقايسه

 زيرمينی آب كيفی هايشاخص بنديپهنه
 بنديپهنه نقشه ،کلرايد و TDS هايشاخص براي ،مرحله اين در
 هاي دوره اراضي کاربري هاي نقشه با و تهيه مزبور دوره سه در

 (.12 و 11 هاي)شکل شد مقايسه مختلف
 در شد مشخص TDS و کلرايد نديبپهنه هاينقشه مقايسه با

 ،است گرفته صورت صنعتي -مسکوني توسعه که ييهاپهنه
 و بوده بيشتر خود ميانگين غلظت از شاخص دو اين غلظت

 ،(11) شکل با براساس ،مثال براي دارند. را غلظت باالترين
 در کاربري نقشه با 1331 سال در کلرايد بنديپهنه نقشه بررسي
 -مسکوني توسعه که مناطقي در :دهدمي نشان سال همان

 در واالن اکي ميلي 4 از بيشتر کلر غلظت گرفته صورت صنعتي
 اکي ميلي 1/2) خود ميانگين غلظت از عبارتي به و باشدمي ليتر

 ،(12) شکل براساس ،همچنين .است بيشتر ليتر( در واالن
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 در کاربري نقشه با 1331 سال در TDS بنديپهنه نقشه مقايسه
 صنعتي -مسکوني توسعه که مناطقي در :داد نشان سال انهم

 ليتر در گرم ميلي 311 از بيشتر TDS مقداراست،  گرفته صورت
 در گرم ميلي 311) خود ميانگين غلظت از بيشتر عبارتي به و

 .باشدمي ليتر(

 
 به نسبت صنعتی -مسكونی كاربري توزيع :(11) شكل

 رجك آبخوان در كلرايد غلظت بنديپهنه

 

 
 به نسبت صنعتی -مسكونی كاربري توزيع :(12) شكل

 كرج آبخوان در TDS غلظت بنديپهنه

 نقشه با صنعتی -مسكونی كاربري نقشه مقايسه

 منطقه اكولوژيكی توان
 هايشاخص بين دارمعني رابطه وجود به توجه با ،تحقيق اين در

TDS انطباق و تناسب صنعتي، -مسکوني کاربري با کلرايد و 
 مناطقي و بررسي منطقه اکولوژيکي توان با کاربري اين استقرار

 .دش مشخص نيستند مزبور کاربري رايب توان داراي که
 صنعتي و روستايي ،شهري توسعه کاربري رياضي مدل مقايسه با

 براي اکولوژيکي توان منطقه، در موجود منابع طبقات با ،ايران
 ارزيابي نتيجه در .شد بندينقشه و ارزيابي مزبور يهاکاربري

 و شهري توسعه براي منطقه توان نقشه اکولوژيکي، توان
 توان نقشه ،(13) شکل در ابتدا ،اساس اين بر شد. تهيه روستايي

 ارايه و تهيه روستايي و شهري توسعه براي منطقه اکولوژيکي
 .شد
 مناطق برپايي برايزيستي محيط هاينيازمندي که جا آن از

 مدل ند،هست يکسان تقريبا صنعتي و بازرگاني ،خدماتي شهري،
 صنعتي و روستايي شهري، توسعه براي شده ساخته اکولوژيکي

 توسعه براي منطقه توانايي (.1331 مخدوم،) شودمي ارايه جا يك
 نتيجه در است. شده داده نشان ،(13) نقشه در روستايي و شهري
 براي مطالعاتي منطقه در توان طبقه 3 ،اکولوژيکي توان ارزيابي
 توسعه براي نامناسب نواحي دارد. وجود روستايي و شهري توسعه
 معادل مساحتي موردنظر مطالعاتي محدوده در روستايي و شهري

 گيرد.مي بر در را هکتار 30424 با
 صنعتي -مسکوني مناطق توسعه به مربوط هاينقشه بررسي با
 فقدان با وجود که منطقه از مساحتي ميزان مزبور، دوره سه در

 مشخص ،است يافته اختصاص کاربري اين به اکولوژيکي توان
 نمايش (14) شکل در نواحي اين مکاني توزيع .(1 )جدول شد

 .است هشد داده
 فاقد نواحی در مسكونی مناطق توسعه ميزان : (1) جدول

  مناسب اكولوژيكی توان

 

 گسترش ميزان: شودمي مشاهده( 1) جدول در که گونه همان
 با کاربري اين توسعه براي نامناسب نواحي در مسکوني مناطق

 31 سال در که ايگونه به، است شده بيشتر و بيشتر زمان گذر
 ندارند، را صنعتي -مسکوني توسعه توان که نواحي از %31 حدود
  .است شده گرفته بر در کاربري اين توسط

 1331 1331 1331 سال
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 نواحی در 31 سال مسكونی مناطق گسترش : (14) شكل

 اكولوژيكی توان فاقد
 

 
  براي منطقه اكولوژيكی توان : (13) نقشه

 روستايی و شهري توسعه
 

  گيرينتيجه و بحث
 موجود هايبرسو با زيرزميني هايآب که يوني تبادل به توجه با
 انجام زمين فمختل هاياليه با ارتباط در و آب حرکت مسير در

 تغييرات خوش دست آب کيفيت و محلول امالح ميزان دهند،مي
 نظر در بدون هاآب صرف بررسي نتيجه، در .شودمي زيادي
 ( ,.Smart et al باشد منطقي تواندنمي آن مکاني ريشه گرفتن

(2001. 

 کاربري نقشه و استفاده ايماهواره تصاوير از ابتدا تحقيق اين در
 شد. استخراج شده نظارت بنديطبقه اعمال با رجک دشت اراضي
 يمانندبي قابليت از ايماهواره تصاوير که دهدمي نشان نتايج
 به ،همچنين برخوردارند. اراضي هايکاربري استخراج براي

 کاربري هاينقشه اراضي، کاربري تغييرات روند بررسي منظور
 هم با 31 و 31 ،01 هايسال در ايماهواره تصاوير از استخراجي

  شدند. مقايسه

 تغييرات شده، ذکر دوره سه در اراضي کاربري هاينقشه بررسي
 از: عبارتند تغييرات اين داد نشان اراضي پوشش در را بارزي

 ايگونه به مسکوني کاربري مساحت در تصاعدي افزايش .1
 1301 سال به نسبت 1331 سال در کاربري اين مساحت که

 افزايش اين داليل از است. داشته ايشافز برابر 1/4 معادل
 تمرکز و تهران شهر به موردنظر منطقه نزديکي به توانمي

 يك به را منطقه که کرد اشاره آن اطراف و داخل در صنعت
 است. نموده مبدل مهاجرپذير منطقه

 افزايش 31 سال تا 01 سال از کشاورزي کاربري مساحت .2
 براي منطقه بودن مساعد دليل به که داشته چشمگيري

 زيرزميني آب سفره از استفاده و متعدد هايچاه حفر زراعت،
 به نسبت کاربري اين مساحت 31 سال در ،امااست.  بوده
 توانمي را کاهش اين دليل است. يافته کاهش 31 سال

 هايچاه رويهبي حفر درنتيجه زيرزميني آب منابع کاهش
 در و کونيمس کاربري کنترل بدون توسعه همچنين و متعدد
  دانست. کشاورزي کاربري جايه ب آن شدن جايگزين نتيجه

 توسعه دليل به باير مناطق مساحت در تدريجي کاهش .3
 شود.مي مشاهده اطراف، باير هايزمين در مسکوني کاربري

 تا 01 هايسال بين بويژه مراتع مساحت در چشمگير کاهش .4
 سياست مسکوني، مناطق توسعه دليل به توانمي نيز را 31

 براي منطقه بودن مساعد و کشاورزي توسعه جهت دولت
 مراتع در کاربري اين جايگزيني نتيجه، در و کشاورزي

 دانست.
 در مطالعه مورد منطقه زيرزميني آب کيفي هايشاخص بررسي با

 يون غلظت تغيير که آمد دست به نتيجه اين مختلف، هايدوره
 بوده بيشتر هاشاخص يرسا با مقايسه در TDS مقادير و کلرايد
 دارند. بزرگتري تغييرات دامنه واست 

 مطالعه مورد هايسال در اراضي کاربري تغيير هاينقشه مقايسه
 نشان مشابه هايسال در TDS و کلرايد بنديپهنه هاينقشه با

 صورت صنعتي -مسکوني کاربري توسعه که مناطقي در :دهدمي
 بيشتر هاآن تغييرات ميزان و هاشاخص اين مقادير است، گرفته

 باشد.مي

 و زيرزميني آب کيفي هايشاخص بين رگرسيوني روابط ايجاد
 و کلر پارمترهاي مابين رابطه بودن دارمعني مختلف، هايکاربري
TDS هايشاخص تغييرات بررسي ،همچنين دهد.مي نشان را 
 در نزولي روندي مطالعه، مورد هايسال در زيرزميني آب کيفي
  را کرج دشت وانـآبخ يـزيرزمين آب کيفي هايهــمشخص تغيير



 363 ... بررسي نقش تغییر کاربری اراضي در کیفیت منابع آب زیرزمیني و ارتباط آن با توان اکولوژیکي با استفاده از

 دهد.مي نشان
 اراضي کاربري با کلر پراکنش چگونگي بين رابطه نقشه، مطالعه

 نيز و منطقه شناسي خاک توجه قابل نقش دهندهنشان گذشته رد
 زير طحس .است بوده زيرزميني آب هايسفره از فاصله عامل
 در مؤثر عوامل از نيز کشاورزي هايزمين و باغات کشت

 مناطق از فاصله اثر ،همچنين اند.بوده فاکتور اين پراکندگي
 که است يافته افزايش حال زمان در جمعيت تراکم و مسکوني

 پراکنش و جمعيت نقش بر مبني هاييافته با نتايج اين
 (Sherestha دارد مطابقت آب کيفيت در انساني هايگاهسکونت

(et al., 2007. شهري هايفاضالب ورود دليل به ،امر اين، 
 فاضالب و هابيمارستان :مانند عمومي اماکن اضالبف

 محيط، در شهري هايزباله رهاسازي اطراف، صنعتي هايکارگاه
 آن متعاقب و شهري هايفاضالب تصفيه در کلرايد از استفاده

 دهکنن ضدعفوني مواد کاربرد و محيط و رودخانه آب در رهاسازي
  .باشدها ميگاوداري و هامرغداري در کلرايد حاوي
 کلسيم، ويژه)به معدني هاينمك از محلول جامد مواد اصوال

 مقادير و ها(سولفات و کلريدها کربنات،بي سديم، پتاسيم، منيزيم،
 اين باالي ميزان شوند. مي ناشي آب در محلول آلي مواد جزيي
 نفوذ جمله از امليعو با است ممکن منطقه در فاکتور

 پسماندهاي و ضايعات و منطقه صنعتي و خانگي هايفاضالب
 .باشد مرتبط کشاورزي

 طي آب کيفيت پارامترهاي تغيير چگونگي مطالعه نهايت، در
 .آنهاست مقادير در افزايشي روند دهندهنشان مطالعه، هايسال

 آب جريان مسير در که هاييرسوب و هاسنگ جنس مچنين،ه
 نمايد. ايفا آب کيفيت بر زيادي آثار تواندمي دارند، قرار مينيزيرز

 سموم و کود ميزان و کشاورزي محصوالت کشت زير سطح
 آب شيميايي کيفيت پارامترهاي پراکنش چگونگي در مصرفي

 در جمعيت افزايش و شهري توسعه اند.داشته مؤثري نقش
 هاييتفعال پساب افزايش آن، نتيجه در و کوچك هايمحدوده

 در توجه قابل عوامل از شهري نواحي ساکنان مصارف و صنعتي
  شوند. مي محسوب آب کيفيت تغيير

 با منطقه بالفعل هايکاربري که اين به يابيدست براي ،پايان در
 دستهب هاينقشه دارد، خوانيهم ميزاني چه تا آن بالقوه توان
 منطقه اکولوژيکي توان ارزيابي نقشه با مزبور دوره سه براي آمده

 که مناطقي و شد مقايسه صنعتي( -مسکوني توسعه توان )نقشه
  .شد مشخص نيستند مزبور کاربري براي توان داراي

 سه در مسکوني مناطق توسعه به مربوط هاينقشه بررسي با
 توان فقدان با وجود که منطقه از مساحتي ميزان شده، ذکر دوره

 ،است يافته اختصاص ستاييرو و شهري کاربري به اکولوژيکي
 نامناسب نواحي در مسکوني مناطق گسترش ميزان .شد مشخص

 ،است شده بيشتر و بيشتر زمان گذر با کاربري اين توسعه براي
 توان که نواحي از %31 حدود 1331 سال در که ايگونه به

 به مسکوني کاربري توسط ندارند، را روستايي شهري توسعه
 بالقوه توان به توجه عدم توانمي ،ابراينبن است. درآمده اشغال
 گسترش نتيجه در و صنعتي -مسکوني توسعه براي منطقه
 از يکي را توان فاقد مناطق در صنعتي و مسکوني مناطق

 زيرزميني آب کيفيت در توجه قابل تغييرات داليل ترينمهم
 دانست. کرج دشت آبخوان
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2. Land Transformation Model (LTM) 
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