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چکیده:
در شرایط اقلیم خشک و نیمه خشک کشور و کمبود منابع آب شیرین ،حساسیت نسبت به کیفیت آب
رودخانه ها و عوامل موثر بر آنها ،ضروری مي باشد ،که در این خصوص استفاده نادرست از اراضي یکي از مهم
ترین عوامل کاهش حجم و کیفیت منابع آب حوضه آبخیز مي باشد .هدف از این تحقیق مشخص کردن رابطه
بین تغییرات کاربری اراضي با تغییرات پارامترهای کیفي آب در حوضهی آبخیز کهورستان مي باشد .در این
تحقیق ابتدا تغییر سطح کاربری های موجود در حوضه در سه زمان مختلف بررسي شد ،سپس تغییرات
کیفیت آب رودخانه در زمانهای مورد نظر مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که تغییرات کاربری اراضي
به سمت کاهش اراضي مرتعي و افزایش اراضي بایر و اراضي کشاورزی ،پیش رفته است که در نهایت سبب
کاهش کیفیت آب رودخانه در این حوضه شده است.
واژه های کلیدی :کیفیت آب سطحي ،تغییر کاربری اراضي ،حوزهی آبخیز کهورستان ،هرمزگان
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مقدمه:
از دیدگاه محیط زیست ،منابع طبیعي و
کشاورزی ،خاک بستر تولید و آب عامل تولید مي
باشد و امنیت آب و غذا در راستای حفظ سالمت
و رفاه جوامع انساني و برخورداری از حق حیات و
زندگي متعارف و طبیعي مستلزم موجود بودن
خاک و آب با کیفیت و بدون آلودگي جهت تداوم
و استمرار تولید ،حفظ سالمت و رفاه جامعه و
پایداری توان و قابلیت های تولیدی دو منبع
مذکور است (داون پورت.)2773 ،
در این رابطه تغییر کاربری اراضي یکي از اقدامات
عامل انسان است که ميتواند بر کیفیت آب تأثیر
گذار باشد .نقش این عامل هر چند از نظر کاهش
کیفیت فیزیکي آب به صورت ایجاد تغییر گل
آلودگي و کدورت آب از طریق ورود رسوبات ناشي
از شکلگیری انواع فرسایش های آبي و بادی جای
تردید ندارد (قدوسي ،)1313 ،اما نقش کاربری
اراضي در کاهش کیفیت آب از نظر کیفیت
شیمیایي و بیولوژیک به ویژه به عنوان یک منبع
غیر نقطه ای در حد شفافیت مربوط به تأثیر این
عامل در کیفیت فیزیکي آب نمي باشد .به طوری
که میزان تأثیر نوع استفاده از اراضي در بین
کشورهای مختلف یکسان و از نوع معین نیست .از
آن جا که توسعه بدون کنترل و برنامه ریزی مانند
توسعه مناطق شهری و روستایي ،اراضي زراعي
مي توانند منجر به کاهش کیفیت آب های
سطحي و آب های زیرزمیني و در نتیجه باعث
مرگ و میر موجودات زنده به ویژه آبزیان شود ،از
این رو این عامل همواره یکي از عوامل مهم در
بررسي های منابع آب و جلوگیری از آلودگي آن
مدنظر قرار مي گیرد (مهدوی .)1311 ،برای نمونه
جونز ( )1922بیان مي کند که کیفیت آب در
حوضه های آبخیز بزرگ تابع پیچیدهای از
مجموعه عوامل طبیعي و مصنوعي است .به نحوی

که با تبدیل پهنههای طبیعي (جنگل و مرتع) به
اراضي کشاورزی و با توسعه مناطق صنعتي،
شهری ،روستایي ،تجاری و تفریحي ،آلودگي آب
ها از جنبه های مختلفي افزایش مي یابد که در
این میان ،اقدامات کشاورزی یکي از اصلي ترین
منابع آلوده کننده آب تشخیص داده شد .اسمیت
و همکاران ( )1993نیز اظهار داشت ،رابطه قوی
بین کاهش کیفیت آب رودخانه ها با گسترش و
افزایش فعالیت های کشاورزی در حوزه های
آبخیز در کشور نیوزلند وجود دارد .همچنین
شهرنشیني و تغییر الگوی استفاده از اراضي در
حوزه آبخیز رودخانه هوانگهو واقع در کشور چین
باعث کاهش شدید کیفیت آب مي شود تا حدی
که حتي امکان استفاده از آن برای کشاورزی نیز
نمي باشد (رن و همکاران .)2773 ،سالجقه و
همکاران ( )1397نیز با بررسي تأثیر تغییر سطح
کاربری های اراضي و فرسایش در حوزه آبخیز
کرخه بر روی کیفیت فیزیکي و شیمیایي آب
کرخه اعم از کاتیون ها ،آنیون ها ،درجه گل
آلودگي ،اسیدیته و شوری که مهمترین عوامل
کیفي آّب این رودخانه هستند در دو دوره زماني
 1911و  2772نتیجه گیری نمودند که طي دو
زمان بندی  14ساله ،توسعه اراضي شهری ،زراعت
آبي زیر حوزه های کرخه و کاهش دبي رودخانه از
مهم ترین عوامل کاهش کیفیت آّب رودخانه
کرخه مي باشند.
تحقیق حاضر در حوضهی آبخیز کهورستان واقع
در  77کیلومتری شهر بندر عباس ،مرکز استان
هرمزگان با وسعت  247/2کیلومتر مربع اجرا شده
است .تحقیق حاضر به منظور دستیابي به هدف
مشخص کردن رابطه بین تغییرات کاربری اراضي
با تغییرات پارامترهای کیفي آب و با فرض این که
کاربری های مختلف تأثیرات متفاوت بر کیفیت
آب دارند ،انجام شده است.
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ویژگی های طبیعی منطقه تحقیق:
حوضهی آبخیز کهورستان در استان هرمزگان و در
 77کیلومتری غرب شهر بندرعباس واقع شده
است .این حوضه از نظر تقسیمات کشوری ،بخشي
از دهستان کهورستان از بخش مرکزی شهرستان
خمیر مي باشد .فاصله حوضهی کهورستان تا مرکز
شهرستان  27کیلومتر و فاصله آن تا جزیره قشم
 27کیلومتر مي باشد .این منطقه در محدوده
جغرافیایي  27 ،171تا  27ْ ،191عرض شمالي و
 77ْ ،271تا  77ْ ،371طول شرقي واقع گردیده

اصلي رود کل مي باشد که در نهایت جزء حوضه
اصلي خلیج فارس و دریای عمان مي باشد .در
شکل  1موقعیت مکاني حوضهی کهورستان
مشخص شده است .این حوضه از سال 1322
تاکنون به منظور تأمین آب شرب بندر خمیر
ممنوعه بوده است.
بارش متوسط منطقه مورد مطالعه با توجه به آمار
 27ساله ( )22-19ایستگاه کهورستان که تنها
ایستگاه باران سنجي در داخل حوضه مي باشد
 177/7میلیمتر در سال برآورد گردید.

است .حوضهی کهورستان بخشي از زیرحوضه
استان هرمزگان
حوضه کهورستان

حوضه کهورستان

شکل -1تصویر نقشه موقعیت مکاني حوضه کهورستان
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روش تحقیق:
نمونه برداری از آب رودخانه رسول واقع در
حوضهی آبخیز کهورستان در ایستگاه هیدرومتری
کهورستان به عنوان تنها ایستگاه کیفیت سنجي
آب در طول رودخانه عمأل از سال آبي -1322
 1321آغاز و تا سال  1311در منطقه تحقیق
جمع آوری و ثبت شده است .به این ترتیب با
توجه به تطابق سال عکس برداری هوایي با سال
برداشت کیفیت آب در سال ،)1912( 1321نقشه
کاربری اراضي پایه در این سال ،از روی عکس
های هوایي و با کمک فن و دانش تفسیر عکس
های هوایي و همچنین به کارگیری استریوسکوپ
تهیه و در محیط سامانه اطالعات جغرافیایي
( )GISرقومي شد .همچنین با توجه به موجود
بودن تصاویر ماهواره ای برداشت شده در سال
های  )1997(1329و  ،)2777(1312پردازشهای
الزم بر روی این تصاویر در محیط نرم افزار GIS
انجام گرفت و با استفاده از اطالعات منطقه و تهیه
نمونه های تعلیمي به کمک سیستم موقعیت یاب
جهاني و استفاده از طبقه بندی نظارت شده ،نقشه
های کاربری اراضي تهیه گردید.
در مرحله بعد با توجه به مقارن بودن سال
برداشت آمار کیفیت آب (سال آبي )21-22در
ایستگاه هیدرومتری کهورستان با عکس برداری

هوایي از منطقه و تداوم برداشت آمار کیفیت آب
تا سال  1311و مقارن بودن آن با برداشت تصویر
ماهواره ای سال  ،)2777(1312دوره پایه
مطالعاتي جهت بررسي رابطه بین کاربری اراضي
با کیفیت آب از سال  1321تا سال  1312با طول
 27سال انتخاب گردید .سپس با توجه به نقشه
های کاربری اراضي تهیه شده برای سه دوره
مطالعاتي شامل سالهای  1329 ،1321و  1317و
همچنین مشخص شدن مساحت هر یک از
کاربری های اراضي در مقاطع زماني مورد نظر،
میزان تغییر مساحت مربوط به آن ها بررسي
گردید .همچنین کلیه داده های مربوط به کیفیت
آب در فواصل زماني سال های  1329تا  1317در
قالب سه مقطع زماني ( )27-71( ،)21-22و
( )14-11تفکیک گردیده و میانگین مقادیر
مربوط به هر یک از پارامترهای کیفیت آب در سه
دوره زماني یاد شده به دست آمد .همچنین
مقادیر میانگین ساالنه پارامترهای کیفي آب در
مقاطع زماني مختلف نیز در جدول  1الي  3نشان
داده شده است .در پایان با استفاده از نرم افزار
 SPSSهمبستگي بین تغییرات کاربری اراضي و
مشخصه های کیفي آب رودخانه ،شامل غلظت
امالح محلول ( ،)TDSهدایت الکتریکي( )ECو
کلر( ،)CLمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

جدول -1میانگین ساالنه مقادیر پارامترهای کیفي آب سطحي در سال آبي ( 21-22شرکت سهامي آب
منطقه ای هرمزگان)1319 ،
پارامتر کیفي

1321

( ECمیکرو موس بر سانتیمتر)

47277

( TDSمیلیگرم در لیتر)

7422/3

( CLمیلیگرم در لیتر)

412
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جدول -2میانگین ساالنه مقادیر پارامترهای کیفي آب سطحي در مقطع زماني ( 27-71شرکت سهامي آب
منطقه ای هرمزگان)1319 ،
پارامتر کیفی

7631

7631

7631

7611

7617

( ECمیکرو موس بر
سانتیمتر)

27297/2

79771

77427

7274/7

71234

( TDSمیلیگرم در
لیتر)

7147

7113

7272

1942/3 1727/7

( CLمیلیگرم در لیتر)

349/7

479/3

1737/2

771/2

722/3

جدول -3میانگین ساالنه مقادیر پارامترهای کیفي آب سطحي در مقطع زماني ( 14-11شرکت سهامي آب
منطقه ای هرمزگان)1319 ،
پارامتر کیفی

7611

7611

7613

( ECمیکرو موس بر
سانتیمتر)

47217/9

73772

71117

( TDSمیلیگرم در
لیتر)

11397

17321

( CLمیلیگرم در لیتر)

431/7

777

7611

72721/7 73711/7

21719/7 17319/7
722/3

7611

274/1

21917
221/7

نتایج

مربع در سال  1321به  192/1کیلومتر مربع در

تغییرات کاربری

سال  1329و  117کیلومتر مربع در سال 1317
رسیده است .دلیل این امر تبدیل اراضي با کاربری
مرتع به کاربری کشاورزی و یا اراضي بایر در طي
سالیان  21-17بوده است.

بر اساس نتایج حاصل از بررسي های به عمل آمده
تغییرات انواع کاربری های اراضي طي سال های
 1329 ،1321و  1317به شرح زیر بوده است
(شکلهای  2الي :)4

اراضی با کاربری کشاورزی
اراضی با کاربری مرتعی
در منطقه مورد مطالعه اراضي با کاربری مرتع به
صورت اراضي مرتعي با پوشش گیاهي کم تراکم و
پوشش گیاهي متراکم تر مشخص شده اند.
سطح این اراضي طي فاصله زماني  21 -11روند
کاهشي داشته است .به طوری که سطح آن ها از
سال  1321تا  4/22 ،1317درصد کاهش یافته
است .بر اساس نتایج به دست آمده مشخص
گردید که سطح این اراضي از  197/72کیلومتر

در منطقه مورد مطالعه ،این اراضي به صورت
کشت دیم و باغات شناسایي و در نقشه های
کاربری اراضي با عنوان زراعت مشخص شده اند.
سطح این اراضي در فاصله زماني  21 -11افزایش
داشته است ،به طوری که از سال  1321تا 1317
به میزان  1/2درصد افزایش یافته است .بر اساس
نتایج به دست آمده مشخص گردید که سطح این
اراضي از  37/3کیلومتر مربع در سال  1321به
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 32/1کیلومتر مربع در سال  1329و 39/2
کیلومتر مربع در سال  1317افزایش یافته است.
اراضی بایر
این اراضي در منطقه مورد مطالعه شامل اراضي
لخت غیر قابل استفاده مي باشد که در روی نقشه
های کاربری اراضي نیز با همین عنوان مشخص
گردیده است .مساحت این اراضي در فاصله زماني
 21 -11افزایش داشته است ،به طوری که از سال

 1321تا  1317به میزان  2/1درصد افزایش یافته
است به طوری که سطح این اراضي از 9/1
کیلومتر مربع در سال  1321به  17/4کیلومتر
مربع در سال  1329و  14/2کیلومتر مربع در
سال  1317افزایش یافته است.
شکل شماره  ،7مساحت تحت پوشش هر یک از
انواع کاربری های اراضي در منطقه مورد مطالعه
در فواصل زماني مورد مطالعه را نشان مي دهد.

شکل -2تصویر نقشه کاربری اراضي حوضهی آبخیز کهورستان در سال 1321

شکل -3تصویر نقشه کاربری اراضي حوضهی آبخیز کهورستان در سال 1329

پژوهشهای دانش زمین ،سال اول ،شماره  ، 4زمستان  ، 1319صفحات 92 -13

شکل -4تصویر نقشه کاربری اراضي حوضهی آبخیز کهورستان در سال 1317

200
مرتعی

100

کشاورزی
بایر

0
1387

1369

1361

مساحت (کیلومترمربع)

300

سال

شکل -7نمودار مساحت کاربری ها در سالهای  29 ،21و  17در حوضهی آبخیز کهورستان
نتایج بررسی رابطه بین تغییر کاربری اراضی
با کیفیت آب

 ECو  CLمربوط به سه مقطع زماني (،)21-22
( )27-71و ( )17-11مورد بررسي قرار گرفت که
این داده ها در جدول  4و  7نشان داده شده است.

رابطه بین تغییرات کاربری اراضي و تغییرات
پارامترهای کیفي آب سطحي از جمله ،TDS
جدول  -4مساحت کاربری اراضي در مقاطع مختلف زماني (کیلومتر مربع)
نوع کاربری

مقاطع زمانی
سال 1321

سال 1329

سال 1317

مرتعي

197/72

192/17

114/9

کشاورزی

37/3

32/1

39/2

بایر

9/19

17/4

14/2
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جدول  -7داده های مربوط به میانگین تغییر پارامترهای کیفي آب سطحي در مقاطع مختلف زماني (شرکت
سهامي آب منطقه ای هرمزگان)1319 ،
پارامتر کیفی

مقاطع زمانی
21-22

27-71

17-11

( ECمیکرو موس بر
سانتیمتر)

47277

42979/7

72747/2

( TDSمیلیگرم در لیتر)

7422/3

7973/7

17174/7

( CLمیلیگرم در لیتر)

412

717/1

739/72

ابتدا با استفاده از آزمون کولموگراف -اسمیرنوف
همگني داده های محاسبه شده حاصل از مقاطع
مختلف زماني مورد بررسي قرار گرفت؛ نتایج
حاصل از این آزمون حاکي از نرمال بودن کلیه
داده ها مي باشد (.)P<7/77
نتایج حاصل آزمون رگرسیون در نرم افزار SPSS
که به منظور تعیین رابطه بین تغییرات کاربری با
تغییرات پارامترهای کیفي آب مورد استفاده قرار
گرفت نشان داد که تغییرات کاربری اراضي با
پارامترهای کیفي آب رابطه خطي دارند (<7/77
 .)Pبه طوریکه  ECمتغییر بوده در صورتیکه در
این مدل  TDSو  CLثابت مي مانند .به منظور
تعیین رابطه همبستگي از آزمون همبستگي
پیرسون استفاده شد که نتایج به تفکیک ارائه مي
گردد:
آزمون نشان داد که در مقاطع مختلف زماني،
میزان  ECبا تغییرات کاربری همبستگي معني
داری نداشت ( .)P <7/77همچنین ،نتایج حاصل
از آزمون همبستگي پبرسون نشان داد که میزان
پارامتر  TDSبا کاربری اراضي بایر همبستگي
معني دار مثبت داشت ( r = 7/992و )P>7/77
و با کاربری اراضي مرتعي همبستگي منفي و
معني دار آماری را نشان داد ( , r = 7/992
 )P>7/77در حالي که این پارامتر با کاربری
اراضي کشاورزی همبستگي معني داری نداشت

( .)P<7/77عالوه بر این ،پارامتر  CLنیز با
تغییرات کاربری همبستگي معني داری نداشت
(.)P<7/77
بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از آزمون همبستگي و مدل رگرسیون
حاکي از آن است که به طور کلي کاربری های
متفاوت تاثیرات متفاوتي بر پارامترهای کیفیت آب
دارند که این تاثیرات به صورت خطي مي باشد و
یک کاربری به طور مثبت یا منفي مي تواند بر
روی شاخص مورد نظر تاثیر گذار باشد .در
پژوهش کنوني نیز با تغییر کاربری اراضي میزان
پارامتر  ECبه طور خطي در حال تغییر است در
حالي که  TDSو  CLثابت مانده اند .بیشترین
اثر را کاربری اراضي بایر بر روی شاخص TDS
مي گذارد که باعث افزایش میزان آن مي گردد.
مقایسه فراواني پارامترهای کیفي در مقاطع زماني
مختلف نشان داد که میزان  ECبا گذشت زمان از
سال  21تا  17رو به افزایش بوده و روند صعودی
داشته است .همچنین در مورد میزان پارامتر
 TDSنیز با گذشت زمان از سال  21تا  17رو به
افزایش بوده و روند صعودی داشته است .در
حالیکه شاخص  CLاز نظم خاصي تبعیت نمي
کند به طوریکه در سال  21کمترین مقدار را
داشته است و با افزایش ناگهاني در سال  29مواجه
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شده سپس در سال  17کاهش مي یابد (شکلهای

 2الي .)1

شکل  -2روند تغییرات پارامتر  CLدر مقاطع مختلف زماني

شکل  -7روند تغییرات پارامتر  ECدر
مقاطع مختلف زماني
رابطه بین  TDSبا تغییر کاربری اراضي با توجه
به معني دار بودن آن با افزایش وسعت اراضي بایر
و کاهش اراضي مرتعي و در نتیجه کاهش پوشش
گیاهي منطقه ،مبین تأثیر افزایش قابل مالحظه
امالح محلول و تخریب و حمل مواد معدني ناشي
از فرسایش در منطقه است .در طي این مدت نیز
به وسعت اراضي کشاورزی به میزان کم افزوده

شکل  -1روند تغییرات پارامتر  TDSدر
مقاطع مختلف زماني
شده که تأثیر معني داری در تغییر کیفیت آب به
وجود نیامده است.
همچنین با توجه به آمار موجود در منطقه در سال
آبي  79-13خشکسالي رخ داده است که باعث
کاهش دبي آب رودخانه شده است (شرکت
سهامي آب منطقه ای هرمزگان .)1319 ،این
واقعه مي تواند بر تشدید کاهش کیفیت آب
رودخانه تاثیر گذار باشد .بنابراین مي توان نتیجه
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گیری کرد که خشکسالي رخ داده در سالهای -13
 79نیز مي تواند در کنار تغییرات کاربری اراضي

منطقه بر کاهش کیفیت آب تاثیر گذار بوده باشد.
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