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  چکیده
از  یکي هاهای سطحي جاری یا رودخانه. آباستحفاظت و استفاده بهینه از منابع آب از اصول توسعه پایدار هر کشور 

مختلف مانند کشاورزی، صنعت، شرب و  هایبخشنیاز ستند که نقش مهمي در تامین آب مورد مهمترین منابع آب ه

دلیل به ،رودميشمار ههای مهم و تاثیرگذار شهرستان شوش برودخانهکه یکي از  رودخانه شاوورتولید برق دارند. 

کاربری اراضي و تغییرات آن تاثیر . استهای شهری و کشاورزی کیفیت آن حائز اهمیت استفاده از آب آن در کاربری

بر روی کیفیت آب رودخانه تغییر کاربری اراضي تاثیرات  ،حاضر پژوهشها دارد، در بسزایي بر کیفیت آب رودخانه

 به کمک 2919 و 2939های های کاربری اراضي مربوط به سالنقشه .بررسي شد 2939-2919شاوور در دوره زماني 

های مورد دادهدر سری  ،داد نتایج نشان .دشبررسي کاربری اراضي  تغییرات ،د و سپسای تهیه شماهوارهتصاویر 

 را در پي افزایش اراضي مسکوني و کشاورزی و کاهش اراضي مرتعي و جنگلي و دار وجود داردمعنيروند  ،مطالعه

 هانمودارکندال و -منون رودخانه شاوور به کمک آزم کیفي آب عواملدر دوره مطالعاتي روند تغییرات  ،سپس داشت.

زماني  هدر دور SO4و  HCO3 ،Cl ،TDS ،EC ،Ca ،Mgهای ات پارامتررتغییروند کلي  ،نتایج نشان داد بررسي شد.

افزایش اراضي  ،توان دریافتدار پارامترهای مورد مطالعه ميمعنيبا توجه به تغییر  بوده است. افزایشي ،مورد مطالعه

در طي دوره مورد  باعث کاهش کیفیت آب رودخانه شاوور ،اهش اراضي مرتعي و جنگليو کمسکوني و کشاورزی 

  است.ده شمطالعه 
 

  GISکندال، -منکاهش کیفیت،  ،دور سنجش ازتبدیل اراضي،  های کلیدی:واژه
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 تغییرات روند بررسي. است اراضي کاربری تغییر ،آبخیز

 اراضي و هاشهر توسعه مراتع، ها،جنگل کاربری

 از حاصل تخریبي هایپیامد دهندهنشان کشاورزی

 انواع بروز به منجر ،بوده اراضي کاربری تغییرات

 آب کیفیت کاهش و زایيرسوب افزایش و فرسایش

 هایفعالیت توسعه و جمعیت افزایش. است شده

 قابل طوربه را زمین سطح اخیر، دهه چند در انساني

 اراضي پوشش تغییر. است داده قرار تاثیر تحت توجهي

 طبیعي عوامل و هاشهر رشد نظیر انساني عوامل به

 و اقلیمي نوسانات سوزی،آتش سیل، وقوع مانند

 توجه با امروزه. شودمي مربوط اکوسیستمي تغییرات

 شهری، زندگي به تمایل و جمعیت رشد به رو ندرو به

 شهری نواحي در اراضي پوشش تغییرات بیشترین

 هایکاربری(. McGarig) ،2118 پیونددمي وقوع به

 تأثیر رودخانه آب کیفیت بر کشاورزی و شهری

 کاربری با هایيحوضه در که طوریبه دارد، بسزایي

 این که یيهاحوضه به نسبت باال، شهری و کشاورزی

شوری آب  و pH میزان است، کمتر هاآن در هاکاربری

، Townsendو   (Chessmanاست باالتر رودخانه

 در آن قرارگیری نحوه و اراضي کاربری(. 1551

 آب کیفیت بر آن اثر بررسي و آبخیز حوزه مقیاس

 کیفیت ترکیب از درکي بهتر به دستیابي برای سطحي

 نظر به ضروری مدیریتي هایاستراتژی و آب

 دانستن .(1553، همکاران و  (Saadatiرسد مي

 بر هاآن چیدمان نحوه و اراضي کاربری اثر چگونگي

 مدیریتي هایفعالیت بهترین تعیین در آب کیفیت

(. 1553، همکاران و Shirani) است اهمیت حائز بسیار

 محققان ،گذشته های دهه در ،همین منظور به

 عملیات طریق از شده وریآجمع و مختلف مشاهدات

 کشف برای را هوایي هایعکس طورهمین و میداني

 هاییندافر تحمیل از ناشي اراضي تغییرات کاربری

 اندداده قرار تحلیل و تجزیه مورد انساني و طبیعي

(Rasoli  1551، همکارانو). مطالعه با ارتباط در 

 کیفیت بر اراضي مختلف هایکاربری تاثیرات تغییر

اشاره  موردچند  به توانمي ایران در سطحي آب ابعمن

رود  ای در حوزه آبخیز آبرود سیاهدر مطالعه کرد.

 تغییرات دهندهنشان آب کیفیت پارامترهای مقایسه

 مختلف هایکاربری اثر در مذکور رودخانه کیفیت آب

 های فعالیت بین که است آن بیانگر نتایج .است

 آب در موجود سفاتف و مقدار نیترات و کشاورزی

 و  (Moradiدارد وجود داری يمعن ارتباط سطحي

به  ،ای دیگرمطالعهدر  ،همچنین(. 1558، همکاران

 آب کیفیت بر آن آثار و اراضي کاربری بررسي تغییرات

رودخانه کرخه پرداختند و نتایج نشان داد که تغییرات 

 جنگلي، کاربری اراضي به سمت کاهش اراضي مرتعي،

پیش رفته  و اراضي زراعي و افزایش اراضي بایر،ها باغ

 است که باعث کاهش شدید کیفیت آب رودخانه،

ها در دوره ها و کاتیونصورت افزایش آنیون به

 (.1525، و همکاران Salajegheh) مطالعاتي شده است

در بررسي منبع آالینده در حوزه  ،دیگر پژوهشيدر 

دست بهنتیجه   رود استان گیالن، آبخیز رودخانه سیاه

آمده حاکي از آن است که کیفیت آب رودخانه کامال 

، Sakizade) تهای کشاورزی استحت تاثیر فعالیت

1552). Khebri به  ،ایدر مطالعه، (1520) و همکاران

رود با زایندهبررسي اثر کاربری اراضي بر روی رودخانه 

عات جغرافیایي پرداختند و به اطال امانهاستفاده از س

ها با مساحت غلظت آالیندهبین این نتیجه رسیدند که 

داری معنياراضي کشاورزی اطراف هر ایستگاه رابطه 

 .وجود دارد

اثر کاربری  ،Hassler (1552)دیگر  پژوهشيدر 

ای در کالیفرنیا را اراضي را روی کیفیت آب در رودخانه

 آب کیفیت نشان داد که پژوهش نتایج بررسي کردند و

 هایفعالیت و کشاورزی توسعه تاثیر تحت رودخانه

 این که طوریبه بوده، آلوده دامپروری و دامداری

 ها دررودخانه بیشتر آب کیفیت کاهش موجب اقدامات

و  Buckتوسط ای در مطالعه .شده است ایالت این

با هدف تعیین اثرات تغییر کاربری  (1552)همکاران 

عنوان منبع بههای کشاورزی را فعالیت بر کیفیت آب،

 .های سطحي بیان کردنداصلي رسوبات و آالینده آب

به بررسي  ( 1522) همکاران و Bu ای دیگردر مطالعه

کیفیت آب رودخانه تحت تاثیر کاربری اراضي در 

 ،منطقه تیزی چین پرداختند و به این نتیجه رسیدند

بیشترین تغییرات مربوط به کاربری کشاورزی است که 

شود و نیتروژن و فسفر رودخانه مي باعث افزایش

ای به مقاله در ،همچنین .کندرودخانه را آلوده مي

بررسي اثر کاربری اراضي و پوشش زمین در اراضي 

ق مسکوني بر روی کیفیت آب طکشاورزی و منا

د و نتایج نشان ه شرودخانه در منطقه منهتن پرداخت
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ناطق داری بین اثر کاربری اراضي و ممعنيتفاوت  ،داد

 مسکوني بر روی کیفیت آب رودخانه وجود دارد

(Bovden 1520، و همکاران) .روند  ،در این مطالعه

دار معنيتغییر کیفیت آب نیز بررسي شد که نشان از 

 .استبودن تغییرات در سطح پنج درصد 

  

 ها روشمواد و 

رودخانه شاوور با پژوهش: ویژگی منطقه مورد 

بي استان خوزستان کیلومتر در شمال غر 15طول 

رودخانه این  منشا اصلي تامین آب جریان دارد.

های حاصل از آبزه های زیرزمیني،جریان وسیع آب

تپه  اراضي هفتی کانال دز غربي و آب برگشتي آبیار

محدوده مطالعاتي بخشي از  ،پژوهشدر این  .است

رودخانه شاوور در حد فاصل روستای ردا تا پل 

 °91 1΄ 11״مورد مطالعه در محدوده  .استشاوور 

تا  °02 22΄ 3״ عرض شمالي و °91 28΄ 21״تا 
مساحت  .قرار گرفته استطول شرقي  °02 21΄ 99״

. موقعیت استهکتار  12882 ،منطقه مورد مطالعه

نشان داده شده  2 منطقه مورد مطالعه در شکل

 است.

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1 شکل

 

 پژوهشروش 

 هاینقشه از استفاده با: بری اراضیتهیه نقشه کار

- مشخص و منطقه 2:05555و  2:10555 توپوگرافي

رودخانه  در هیدرومتری ایستگاه مکاني موقعیت کردن

 محدوده تعیین به اقدام خروجي نقطه عنوانبه شاوور

 با کاربری اراضي هاینقشه ،سپس .دش مطالعه مورد

 ،1522سال  و 2182 سال ای تصاویر ماهواره از استفاده

 میزان و تهیه  OLIو ETM لندست ایماهواره تصاویر

 مقاطع در اراضي هایکاربری به مربوط مساحت تغییر

 و منطقه موقعیت به توجه با .دش تعیین مذکور زماني

 چهار در فعلي اراضي کاربری صحرایي، بازدیدهای

مسکوني و  جنگل، ،کشاورزی مرتع، هایکاربری سطح

 .شد ندیبطبقه رودخانه

اطالعهات   در مرحلهه اول، کلیهه   هاا: آوری داده جمع

گهذار بهر روی وضهعیت کمهي و     مربوط به عوامل تهأثیر 

ههای مربوطهه   هها و اداره کیفي آب سطحي از سهازمان 

مانند سهازمان آب و بهرق، اداره هواشناسهي و سهازمان     

-شناسي اسهتان خوزسهتان جمهع   برداری و زمیننقشه

منظهور بررسهي اثهر    بهه نیهاز  آوری شد. اطالعات مهورد  

 ،تغییرات کاربری بر روی کیفیت آب در ایهن پهژوهش  

آمارهای اقلیمي  ، شناسي،نقشه زمین نقشه توپوگرافي،

سطحي  هایهای کیفي آبداده دما( و و ، تبخیر)بارش

مربهوط   TDSو   Na ،Cl، HCO3،SO4 ،EC ،pHنظیهر  

 د.نباشمي 2939-2919زماني  به بازه

با بررسي روند تغییرات طي  :هایل دادهتجزیه و تحل

ساله، تاثیر تغییهرات کهاربری اراضهي بهر      95یک دوره 
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هها و نمودارههای   کیفیت آب رودخانه به کمهک گهراف  

و  گرفهت توصیفي در اکسل مورد ارزیابي و تحلیل قرار 

روند تاثیرگذاری کاربری بر روی کیفیت مشخص شده 

را بها توجهه بهه     دار بودن این تهاثیرات  يتوان معنو مي

 شرایط کاربری و منطقه بررسي کرد.

   ها بررسی روند داده

 بسیاری ناپارامتری هایآزمون کندال:-آزمون من

 داده بسط کنون تا هاداده سری در روند تعیین برای

-من آزمون ناپارامتری، هایآزمون بین از. اندشده

 انتخاب بهترین (Mann، 2110 و Kendall ) کندال

و (Xu  هاستداده سری در یکنواخت روند ررسيب برای

-من ناپارامتری آزمون از استفاده (.1559 همکاران،

 .نیست حساس هاداده بودننرمال به کندال

م با اkام و ایستگاه g ماه برای S هآمار روش این در

 .(1551 و همکاران، Panda) محاسبه شد (2)رابطه 

(2)                     ∑ ∑     (      
    2

  2

  2

    )             
تهابع   sgn(θ)و  سهری  ههای داده تعداد n ،که در آن

 شود.ميتعیین  (1)عالمت است که با رابطه 

     )  

{
 
 

 
5     اگر   2 

 5   اگر  5

5   اگر  2 

                         (1)  

 Sآمهاره   باشهد،  n≥10وقتهي   ،کندال نشان داد-من

و  صهفر با میهانگین   ،شودميطور نرمال توزیع بهتقریبا 

 :(9)انحراف معیار مطابق رابطه 

    )  
[ (  2)(1  0)∑ (  2)(1  0)]

28
 (9)           

های یکسان در سهری زمهاني   دادهد تعدا ،که در آن

 .(1551 و همکاران، Panda) نرمال شداست که 

شهده کهه دارای   استاندارد Zآماره آزمون یا  ،سپس

 یهک و واریانس  صفرتوزیع نرمال استاندارد یا میانگین 

 :مدهآدست به (2)است، مطابق رابطه 

(2 )                                             
   ́

    ) 

2 1
  

( بهه  aداری  ي)نبود روند در سطح معنه  صفرفرض 

پذیرفتههه  ،باشهد  Z1-α/2<Zgk<Z1+α/2-شهرطي کههه  

درصهد   25داری  يدر این مطالعه سهطح معنه   شود.مي

 کار رفت.به

 بسیار شاخص یک :)سن گر تخمین( روند خط شیب

 نمهایش  β  بها  که است سن شیب MK آزمون در مفید

هها  داده سری در را یکنواخت روند شیب و شود مي داده

 .شد برآورد (0) هرابط با روند شیب مقدار .دهدمي نشان

(0)                 (
         

   
)         

 بهرای  رونهد  خهط  شهیب  برآوردگهر  βgkکه در آن، 

 هدهندنشان ،مثبت مقادیر .است امiماه  در امK ایستگاه

 کاهشي روند هدهندنشانمنفي  مقادیر و افزایشي روند

 .است

 در جههش  تشخیص برای پتیت آزمون آزمون پتیت:

 همهراه  معمهوال  و زمهان  در طول هاداده میانگین مقدار

 کهه ایهن  از پهس  .رود مهي  کهار بهه  کنهدال -مهن  آزمون

 مختلف تأییهد  سطوح در آزمون این با روند داری يمعن

، همکاران و  (Liآیدمي دامها در پتیت آزمون روابط .شد

1522). 

 .آیدميدست به (3)با رابطه   ,𝑈𝑡: ابتدا سری زماني 2

(3)                 𝑈    ∑ ∑    (     )
 
     

 
    

تعهداد داده در   nو مهاری  آطول دوره  Tکه در آن، 

 سری آماری است.

 .شودميمحاسبه  (.)sgn: تابع 1

 .ودشميمحاسبه  (1)با رابطه  k: مقدار 9

      ⌈𝑈   ⌉ (1)                                       

ه رابط با P هآمار و جایگزین (8) هرابط در k مقدار: 2

 .شودمي محاسبه (8)

(8      )                                  1    
3 1

 
9
  

1
  

 اخهتالف  ،باشهد  تهر نزدیهک  صفر به P هآمار چه هر

 تهر دارينه مع پرش از بعد و پرش از قبل سری میانگین

 تلقهي  داريمعنه  (P<0.05) اگهر  معمهوال  و شهود  مهي 

 .  شود مي

 

 و بحث نتایج

شده از تصاویر  استخراجهای کاربری نقشه

بندی با روش طبقهپس از انجام : ایماهواره

 ENVI افزار نرماحتمال در محیط  بیشینهبندی  طبقه

دست به 1522و سال  2182های کاربری سال نقشه

های کردن برای حذف پیکسلیلترفپس از  ،آمده

در آخر  ،ها به حالت وکتور در آمدهاضافي نقشه

های نقشه آماده شد. GISنهایي در محیط های  نقشه

ترتیب  به 1522و  2182های مربوط به سالکاربری 

  آمده است. 9و  1 های در شکل
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 2182نقشه کاربری اراضي سال  -2شکل 

 

 
 1522سال نقشه کاربری اراضي  -3شکل

 

شده مربوط  تهیهبا توجه به نقشه کاربری اراضي 

، بیشترین سطح مربوط به کشاورزی با 2182به سال 

و کمترین سطح مربوط هکتار  811/22151مساحت 

 .استهکتار  2281/1202به مرتع با مساحت 

، 1522دست آمده نیز در سال بههای مساحت

بیشترین سطح مربوط به کشاورزی با مساحت 

و کمترین سطح مربوط به جنگل با هکتار  3/20219

 مساحت تغییرات ،2 شکلاست.  11201/5مساحت 

را 2919و  2939های مختلف در سال هایکاربری

 .دهدنشان مي

 

پارامترهای کیفي  ،عهدر این مطال: تغییر کیفیت آب

 ،TDS،EC  ،Mg، Ca شاملآب رودخانه شاوور 

HCO3، Cl و SO4 رسي و تجزیه و تحلیل قرار مورد بر
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صورت گراف به تصویر کشیده هگرفت. روند تغییرات ب

های پارامترسری زماني خالصه آماری  ،2 . جدولشد

کیفي آب رودخانه شاوور در دوره مطالعاتي مورد نظر 

 شده است. نشان داده
 

 
 2919و  2939های کاربری در سالمساحت مقایسه تغییرات  -4 شکل

 
 پارامترهای کیفي رودخانه شاوورآماری خالصه  -1 جدول

 پارامتر واحد بیشینه کمینه میانگین میانه انحراف معیار

11/12  155/035  1/011  955 131 mg l-1 TDS 

12/19  11/821  21/080  11 2915 µS m-1 EC 

95/5  39/1  02/1  0/5  25 mg l-1 Mg 

91/5  11/9  82/9  0/2  2/1  mg l-1 Ca 

90/5  12/9  95/9  03/2  10/0  mg l-1 HCO3 

91/5  91/1  93/1  01/2  8 mg l-1 Cl 

01/5  51/9  15/9  15/5  31/1  mg l-1 SO4 

 

های موجود در رودخانه ز مهمترین آنیونا :هاآنیون

ها و کلرورها هستند که کربنات بي ها،، سولفاتشاوور

در  با توجه با شرایط مختلف مقادیری متفاوتي از آن

 ها در بازهتغییرات سولفاتآب رودخانه وجود دارد. 

روند افزایشي مقدار  دهندهنشانزماني مورد نظر 

است و کاهش کیفیت آب رودخانه شاوور  هاسولفات

 .(0)شکل 

انه در رودخها کربناتبيبررسي روند تغییرات 

نشان  2939-2919مورد مطالعه  زماني شاوور در بازه

که این روند  از روند افزایشي این آنیون داشته است

همراه  بهافزایشي کاهش کیفیت آب رودخانه شاوور را 

-روند تغییرات را نشان مي 3 که در شکل داشته است.

 دهد.

 

 
 2939-2919 سالدر رودخانه شاوور ها سولفاتتغییرات روند  -5 شکل
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 2939-2919 سالدر رودخانه شاوور  کربناتبيتغییرات روند  -6 شکل

 

 نیز بررسي میزان تغییرات کلر رودخانه شاوور

نشان از افزایش مقادیر ، هابررسيبررسي شد که این 

توان که ميدوره مطالعاتي طي در کلر در رودخانه 

شکل  .استکاهش کیفیت آب رودخانه در پي داشته 

 دهد.این روند افزایشي را نشان مي ،1

تغییرات  ،ها مشخص استطور که در نمودارهمان

کربنات و سولفات آب رودخانه شاوور در دوره کلر، بي

صورت افزایشي بوده که این روند هزماني مورد نظر ب

افزایشي منجر به کاهش کیفیت آب رودخانه شاوور 

 از رویه بي توان به استفاده است که علت را ميده ش

 وسیلهبه پتاسیم کلراید مانند کلراید حاوی کودهای

 منطقه در کلر میزان افزایش به منجر محلي کشاورزان

 فضوالت به باالدست هایآب آلودگي. است شده

 از رویه بي استفاده نیز و کشاورزی هایآبزه و حیواني

 سولفات پتاسیم، سولفات مانند سولفاته کودهای

 افزایش به منجر غیره و آهن تسولفا منیزیم،-پتاسیم

آب رودخانه شاوور  در سولفات کربنات وبي میزان

-به شده انجام هایپژوهش گشته است که این نتایج با

و  Finer ( و1558) و همکاران Moradi وسیله

ها در بررسي در نآ ،( مطابقت دارد1552) همکاران

 تعیین کیفیت آب رودخانه به این نتیجه رسیدند که

-بي کشاورزی و کودهای شیمیایي بر میزان سولفات،

کربنات و کلر آب رودخانه تاثیر گذاشته است و باعث 

 است. ده شکاهش کیفیت آب رودخانه 

 

 
 2939-2919 سالودخانه شاوور در ر تغییرات کلرروند  -7 شکل

 

حاضر  پژوهشهای مورد مطالعه در کاتیون: هاکاتیون

که هر کدام از این  استشامل منیزیم و کلسیم 

غییرات صورت جداگانه بررسي و میزان ت هها بکاتیون

روند . شدها در طي دوره مطالعاتي مشخص آن

صورت هبزماني مورد نظر  تغییرات منیزیم در بازه

افزایشي بوده است که افزایش مقادیر این امالح را در 

.(8شکل ) دهدميرودخانه شاوور نشان 
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 2939-2919 سالدر رودخانه شاوور  منیزیم تغییرات روند -8 شکل

 

، شدنیز بررسي  ر رودخانه شاوورتغییرات کلسیم د

ها نشان از افزایش غلظت مقادیر کلسیم در  این بررسي

 .(1 شکل) طي دوره مطالعاتي بوده است

ها در معرض ها و آنیوندر اثر شخم زمین کاتیون

وره مطالعاتي، که در د آنجاحمل رواناب هستند و از 

سطح اراضي مرتعي کاهش و سطح اراضي کشاورزی 

ها ها و آنیونافزایش میزان کاتیون افزایش یافته است،

توان به شخم زدن اراضي مي موجود در آب را

و پیوستن این امالح به رودخانه شاوور و  کشاورزی

این موضوع در  کاهش کیفیت آب رودخانه دانست.

و   Sakizade (1552،)Khebriتطبیق با نتایج 

ها ( است. آن1552) Hassler ( و1520) همکاران

کشاورزی را عامل موثری در کاهش کیفیت آب معرفي 

 کردند.

ها رودخانه ها و کاتیونمقایسه کلي تغییرات آنیون

ای صورت مقایسههزماني مورد مطالعه ب شاوور در بازه

که نتایج روند افزایشي  استمده آ 25در شکل

 دهد.های کیفي آب رودخانه شاوور را نشان مي دهدا
 

 
 2939-2919 سالدر رودخانه شاوور  تغیییرات کلسیم روند -9 شکل

 

 
 2919-2939 سالرودخانه شاوور  ها و آنیون ها تغییرات کاتیون -11 شکل



 2911، 1، شماره 21جلد    پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي088

هدایت الکتریکي در بررسي روند : هدایت الکتریکی

، در رودخانه شاوور مطالعه زماني مورد دوره

که باعث  تغییرات است افزایشيدهنده روند  نشان

 (.22شکل ) شودميب رودخانه کاهش کیفیت آ

 

 2919-2939 سال در رودخانه شاوور در هدایت الکتریکيتغییرات روند  -11 شکل

 

مقایسه کلي هدایت الکتریکي در دوره مطالعاتي 

 ،استافزایش این مقادیر  دهنده نشانمورد نظر نیز 

 بیانگر این موضوع است. 21شکل 

 ECاضي مسکوني و کشاورزی در افزایش افزایش ار

علت عبور از شهر بهآب نیز موثر است، رودخانه شاوور 

شوش و رونق بسیار کشاورزی در منطقه شوش و 

های خانگي که استفاده از سموم کشاورزی و پساب

حاوی پودرهای رختشویي زیادی است باعث افزایش 

EC  ایج است. این نتیجه، با نتده شآب رودخانه شاوور

 (،1522) و همکاران Salajegheh دست آمده ازبه

Hatt ( و1552) و همکارانNewall   وWalsh 

ها علت کاهش کیفیت آب و آن ( مطابقت دارد.1550)

های شهری و کشاورزی آن را پساب ECافزایش 

 دانستند.

 

 
 2919-2939 سال در رودخانه شاوور تغییرات هدایت الکتریکي -12 شکل

 

دست آمده از بهنتایج : های محلول کنممجموع 

 افزایشنشان از  آب رودخانه شاوور، TDSبررسي 

در مقطع زماني مورد مطالعه های محلول مقادیر نمک

 .(29 )شکل دارد

TDS در خصوصبه آب، کیفیت در مهمي عامل 

 آبزی جوامع تعیین در یادیز نقش ،بوده آبیاری

 شرب مصارف در آب کاربرد تعیین و گیاهي و جانوری

بررسي کلي مقادیر . دارد صنعت و آبیاری دام، و انسان

نیز روند افزایشي این  های محلول در این مطالعهنمک

دهد نشان مي زه زماني مورد مطالعهیر را در بامقاد

 (.22 شکل)
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 2919-2939 سال در رودخانه شاوور TDSتغییرات روند  -13 شکل

 

 
 2919-2939 سال در رودخانه شاوور محلولهای تغییرات نمک -14 شکل

 

در دوره مطالعاتي در منطقه  TDSبررسي تغییرات 

شوش نشان از افزایش این مقادیر در آب رودخانه 

توان شخم اراضي کشاورزی که علت را مي استشاوور 

های شدن فاضالب اضافهو انتقال امالح به رودخانه و 

اضافه  شهر شوش که مستقیم به رودخانه شاوور

دست آمده از بهاین نتایج با نتایج  دانست. ،شوند مي

Chessman وTownsend  (1551) ها مطابقت دارد. آن

ربری اراضي بر روی کیفیت آب بیان در بررسي کا

کردند که اراضي کشاورزی و مسکوني باعث افزایش 

TDS شود.آب سطحي مي 

نتایج حاصل از آزمون : هابررسی روند داده

برای همه  9کندال در جدول -منمتری ناپارا

پارامترهای کیفي مورد مطالعه در رودخانه شاوور طي 

 دوره مطالعاتي مورد نظر آورده شده است.

 
 کندال-مننتایج حاصل از آزمون  -3جدول 

 پارامتر P-value Kendall نتیجه آزمون شیب سن

 Ca 302/0 5552/5 دارمعني 551/5

 So4 228/5 5552/5 دارمعني 550/5

 Cl 201/5 5552/5 دارمعني 559/5

 Ec 223/0 5552/5 دارمعني 382/5

 Hco3 223/0 5552/5 دارمعني 559/5

 Mg 393/0 5552/5 دارمعني 551/5

 TDS 23/0 5552/5 دارمعني 01/5
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کندال و شیب خط -نتایج حاصل از آزمون من

مقدار  ،مشاهده شد 9دول جطور که در همان: سن

های کیفي رودخانه شاوور، خط سن برای داده شیب

مثبت بوده که روند افزایشي این پارامترها را در 

کندال نیز برای –دهد. آزمون من رودخانه نشان مي

 همه که دهدمي نشان کیفي پارامترهای روند بررسي

 .است دارمعني و صعودی روند دارای پارامترها

 الکتریکي، ، هدایتمانده امالح محلولباقي پارامترهای

 روند دارای سولفات منیزیم و کلسیم، کربنات، کلر،يب

. روند استدرصد  10در سطح  دارمعني و صعودی

دهنده نشانصعودی تغییرات کیفي آب رودخانه شاوور 

کاهش کیفیت آب و افزایش امالح آب این رودخانه 

 .است

نتایج حاصل از آزمون پتیت در  آزمون پتیت:نتایج 

 نمایش داده شده است. 2 جدول

دار معنيهای کیفي آب آزمون پتیت نیز بر روی داده

 هزهای کیفي در باوجود روند در داده دهنده نشان ،بوده

. شروع تغییرات نیز برای هر استزماني مورد مطالعه 

 طورهکه ب شده،ص خمشت مجزا رصوهداده کیفي آب ب

توان که مي است 2919شروع تغییرات از سال  ،کلي

شده  مشخصزماني  کاربری در بازهت ت را به تغییراعل

 بر روی منطقه دانست.

 
 نتایج آزمون پتیت -4 جدول

 سال تغییر نتایج آزمون پتیت P-value                          K پارامتر

Ca 1281                    5552/5 2989 وجود روند–دار معني 

So4 19511                  5552/5 2981 وجود روند-دارمعني 

Cl 22918                  5552/5 2911 وجود روند-دارمعني 

Ec 21083                  5552/5 2918 وجود روند-دارمعني 

Hco3 1113                    5552/5 2919 وجود روند-دارمعني 

Mg 8509                    5552/5 2913 وجود روند-دارمعني 

TDS 29511                  5552/5 2913 روند وجود-دارمعني 

 

رودخانه، به  این کیفي پارامترهای تغییرات روند

 مورد دوره در کندال و شیب سن،-کمک آزمون من

 بررسي مورد پارامترهای همه که دهدمي نشان مطالعه

دار معنيدرصد و دارای روند صعودی  پنجدر سطح 

نشان از کاهش کیفیت آب رودخانه  روند، این .است

با توجه به نتایج مربوط به تغییرات  .استشاوور 

دهنده نشانکاربری اراضي دراین دوره مطالعاتي که 

افزایش مساحت اراضي مسکوني و کشاورزی شده 

ها و سموم اراضي کشاورزی با وارد کردن آالینده ،است

وور شده کشاورزی باعث تقلیل کیفیت آب رودخانه شا

 Hassler دست آمده ازبهکه این نتیجه با نتایج  است

(1552،) Bu (،1522) و همکارانBovden  و همکاران 

(1520،) Sakizade (1552و )Khebri  و همکاران 

در  ،خود پژوهشها در مطابقت دارد. آن (1520)

بررسي تغییرات کاربری و تاثیر بر کیفیت آب رودخانه 

د که افزایش اراضي کشاورزی به این نتیجه رسیدن

رشد  شود.منجر به کاهش کیفیت آب منطقه مي

اراضي مسکوني نیز در منطقه شوش در دوره زماني 

های ها و آالیندهتواند با وارد کردن پسابمورد نظر مي

خانگي، پساب مراکز درماني )بیمارستان نظام مافي در 

دست شوش( و پساب صنعتي )پساب کشتارگاه  پایین

هر شوش( به رودخانه شاوور منجر به کاهش کیفیت ش

دست بهکه این نتایج با نتایج  دشوآب این رودخانه 

و  Bovden (،1522) و همکارانSalajegheh  ازمده آ

( مطابقت 1559) و همکاران Ren و (1522) همکاران

در بررسي تاثیرات تغییر کاربری بر روی ها نآدارد. 

یده بودند که اراضي کیفیت آب به این نتیجه رس

 است.ده شمسکوني باعث کاهش کیفیت آب رودخانه 

 

 نتایج و بحث

های تغییرات کاربری نموداردر  که طورهمان

اراضي در طي دوره مطالعاتي در منطقه شهر شوش 

و  مساحت اراضي مسکوني نشان داده شده است،

از سال منطقه مورد مطالعه ح طسدر کل  کشاورزی



 012/   آب رودخانه شاوور تیفیک یبر رو ياراض یکاربر رییتغ راتیتاث يبررس

مساحت  ،و همچنینایشي زافوند ر 2919تا  2939

اراضي جنگلي و مرتعي در طي دوره مطالعاتي روند 

بررسي تغییرات کاربری اراضي  کاهشي داشته است.

نشان از رشد اراضي مسکوني و کشاورزی و کاهش 

اراضي جنگلي و مرتعي در طي دوره مطالعاتي داشته 

تغییر  ،مطالعاتي در منطقه شهر در طي دوره است.

اراضي به سمت کاهش اراضي مرتعي و تبدیل  کاربری

دهد که آن به اراضي کشاورزی و مسکوني را نشان مي

 و همکاران Fathian دست آمده ازبهاین نتایج با نتایج 

(1521،) Zahedi (1529و ) Rasoli و همکاران 

ها در بررسي تغییرات ( مطابقت دارد. آن1551)

ه با کاهش کاربری اراضي به این نتایج رسیدند ک

اراضي کشاورزی و مسکوني افزایش  اراضي مرتعي،

یابد. کاهش اراضي جنگلي نیز در منطقه شهر مي

افزایش اراضي مسکوني و کشاورزی  بهشوش منجر 

دست آمده از بهاست که منطبق  با نتایج ده ش

Ghanbari و Shetabi (1525،)Ha  و Hong (1522 )

ها در آن .استAlnajjar (1529 )و  Al-Alrazzaq و

خود، در بررسي تغییرات کاربری به این نتیجه  پژوهش

رسیدند که اراضي جنگلي کاهش و اراضي مسکوني و 

که این تغییرات با کاهش  کشاورزی افزایش یافته است

از سویي  کیفیت آب رودخانه شاوور همراه بوده است و

های اخیر که باعث کاهش دبي آب خشکسالي ،دیگر

مزید بر علت کاهش کیفیت آب رودخانه  دهشرودخانه 

 .استشاوور 
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