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تاریخ پذیرش1397/08/28 :

تاریخ دریافت1396/11/21 :

مصباح زاده ،غ .و ف .سلیمانی ساردو .1397.اثرهای ناشی از تغییرهای کاربری زمین بر کیفیت آب کشاورزی در دشت کرمان با استفاده
از روش سنجش از دور .فصلنامه علوم محیطی.33-46 :)4(16 .
سابقه و هدف :کاربری زمین همواره یکی از مهمترین شاخصهایی بوده است که انسان از طریق آن محیطزیست خود را تحت تأثیر قرار
داده است .کاربری فعالیتی است که انسان از طریق مصرف منبعهای طبیعی زمینههای رشد و پیشرفت اجتماعی اقتصادی خود را فراهم
کرده و در عین حال ساختارها و فرآیندهای موجود در محیطزیست را تغییر میدهد .یکی از مهمترین منبعهایی که در این دهه از طریق
تغییر کاربری زمین مورد آسیب قرار گرفته است ،منبعهای آب بویژه آب زیرزمینی است .با توجه به اهمیت منبعهای آب زیرزمینی در
تأمین آب شرب و کشاورزی ،پایش کیفی و توزیع زمانی و مکانی روند تغییرهای آن ،از مبحثهای مهم در برنامهریزی و مدیریت منابع آب
است .از این رو تحقیق حاضر به بررسی اثرهای ناشی از تغییر کاربری بر کیفیت آب زیرزمینی در دشت کرمان میپردازد.
مواد و روشها :برای تهیه نقشه کاربری زمین دشت کرمان از تصویرهای ماهواره لندست  7 ،5و  8که به ترتیب دارای سنجندههای TM

( )1380( ETM+ ،)1365و سنجنده  )1395( OLIمیباشند ،استفاده شد .همچنین به منظور بررسی روند تغییرهای کیفی منبعهای آب
زیرزمینی دشت کرمان از آمار و اطالعات سالهای  1381و  1396استفاده شد .سپس نقشههای پارامترهای کیفی در محیط ARC GIS
 9.3ترسیم شد .در ادامه این نقشهها با استفاده از طبقه بندی برای مصرفهای کشاورزی بر اساس روش ویلکوکس پهنه بندی شدند و
منطقههای بحرانی و آلوده روی آنها مشخص گردید.
نتایج و بحث :با استفاده از تصویرهای ماهوارهای منطقه مورد بررسی به سه واحد کاربری تقسیم شده است .این واحدها شامل منطقههای
مسکونی ،زمین کشاورزی و زمین مرتعی است .کیفیت آب کشاورزی را از روی دیاگرامی به نام دیاگرام ویلکوکس بهدست آمد .نقشههای
پهنهبندی مکانی پارامترهای آب زیرزمینی برای مصرفهای کشاورزی بر اساس روش ویلکوکس ترسیم شده است .در نهایت با روی هم
انداختن الیههای  SARو  ECبا نرم افزار  ArcGIS9.3وضعیت کیفی آب منطقه برای مصرفهای کشاورزی بر اساس طبقه بندی ویلکوکس
در سالهای  1375و  1393تهیه شد (شکل  )6و مساحت هر کدام از گروهها محاسبه گردید.

Corresponding Author. E-mail Address: tmesbah@ut.ac.ir
فصلنامه علوم محیطی ،دوره شانزدهم ،شماره  ،4زمستان 1397

33

*

اثرهای ناشی از تغییرهای کاربری زمین بر کیفیت آب...

نتیجهگیری :همچنین تغییرهای کاربری نشان داد که در کالس کاربری مرتع روند کاهشی اتفاق افتاده است .بهطوریکه در مدت  30سال
 691/1کیلومترمربع از سطح زمینهای مرتعی کاهشیافته است .همچنین سطح زمینهای کشاورزی و منطقههای مسکونی افزایش یافته،
که این افزایش به مراتب بیشتر از زمینهای کشاورزی است .بر اساس طبقه بندی ویلکوکس پارامترهای  ECو  SARدر مدت این دوره
روند رو به افزایش داشته ،ولی روند افزایش پارامتر  ECبیشتر بوده است .برای پارامتر  ،ECکمابیش بیشتر منطقه دارای میزان باالیی از این
عنصر میباشد ،که شدت آن در قسمتهای غرب منطقه بیش از دیگر منطقهها است و با گذشت زمان بر شدت آن افزوده شده است .برای
عنصر  SARنیز بررسیها نشان داد که میزان این عنصر در سال  1380در تمامی منطقه در کالس خوب قرار داشته و در سال 1393
بخشهای غربی منطقه مورد بررسی در کالس متوسط قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :کاربری زمین ،دیاگرام ویلکوکس ،تصاویر ماهوارهای ،دشت کرمان.

مقدمه
اکوسیستم ها در سراسر جهان در هر دو مقیاس

بررسی روند تغییرپذیری های کاربری زمین به انجام

زمانی و مکانی در حال تغییر هستند و دلیل این تغییرها

رسیده است که از آن جمله میتوان به پژوهشهای،

می تواند طبیعی ،انسانی و ترکیبی از این دو نوع باشد

et al., ، Mondal et al., 2014 ، Deng et al., 2008

( .)Coppin, 2004تغییر در اکوسیستمها به عنوان تغییر

et al;., 2015 ، Rawat et al., 2015، Bhatt 2015

در اجزای پوشش گیاهی و یا به عنوان جابجایی مکانی

et ، Owuor et al., 2016، Butt et al., 2015، Hegazy

و طیفی در طول زمان تعریف میشود (.)Milne, 1988

et al., 2015، Poulami et al., 2012، Halmy al., 2016

تشخیص به موقع و دقیق تغییر ویژگیهای سطح زمین،

et al., 2015, Mondal et al., 2015، Dhanasekar

پایه و اساس درک بهتر روابط و تعاملهای بین انسان و

 Robertson et al., 2017 ,Uddinاشاره کرد .با توجه به

پدیدههای طبیعی را فراهم میکند و سبب مدیریت بهتر

اهمیت منبعهای آب زیرزمینی در تأمین آب شرب و

و استفاده بهینه از منبعها میگردد ( LUD et al.,

کشاورزی ،پایش کیفی و توزیع زمانی و مکانی روند

 .)2004شرایط و وضعیت منبعهای طبیعی هر کشور

تغییرهای آن ،از مبحثهای مهم در برنامهریزی و

نشانه ای از توسعه پایدار در آن کشور است .افزایش

مدیریت منبعهای آب میباشد .در زمینه بررسی کیفیت

جمعیت و بهره برداری بیش از حد از این منبعها ،سبب

آب برای مصرفهای مختلف از شاخصهای مختلفی

شده تا تخریب زمین ها رو به افزایش باشد .تخریب

استفاده میشود .یکی از شاخص هایی که برای تعیین

زمین ها به دلیل اثرهای بلندمدت بر منبعهای پایه به

کیفیت آب زیرزمینی برای مصرفهای کشاورزی تعیین

عنوان یکی از مهمترین مشکلهای منبعهای طبیعی به

شده است ،دیاگرام ویلکوکس 1است و میتوان به

شمار می رود ( .)Jahani Shakib et al., 2014کاربری

پژوهشگرانی نظیرet al., 2016، Sridhar et al., 2017

زمین همواره یکی از مهمترین شاخصهایی بوده است

et al., 2014 ،Aghazadeh

et al., 2017 Alavi

که انسان از طریق آن محیطزیست خود را تحت تأثیر

, Ghanbari et al., 2017 ،Bhuriya

et al.,2015

قرار داده است .کاربری ،فعالیتی است که انسان از طریق

et al., 2015, Kumar et al., 2014، Venkatramanan

مصرف منبع های طبیعی سبب رشد و توسعه اقتصادی،

 Haile et al., 2017 ، Agrawalاشاره کرد .نتایج این

اجتماعی خود را فراهم کرده و در عین حال ساختارها و

پژوهشگران که در منطقههای مختلفی از جهان به انجام

فرآیندهای موجود در محیط زیست را تغییر میدهد .در

رسیده است ،نشان دهنده این نکته است که شاخص

این راستا پژوهش های بسیاری در سطح جهانی بر روی

ویلکوکس برای تعیین کیفیت آب زیرزمینی برای
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مصرف های کشاورزی مناسب است .از سویی ،یکی از

به بررسی اثرهای ناشی از تغییر کاربری بر کیفیت آب

مهمترین منبع هایی که در این دهه از طریق تغییر

زیرزمینی در دشت کرمان میپردازد.

کاربری زمین مورد آسیب قرار گرفته است ،منبعهای
آب بویژه آب زیرزمینی است .روشهای گوناگونی برای

مواد و روشها

ارزیابی تأثیر تغییرهای کاربری زمین بر هیدرولوژی آب-

منطقه مورد مطالعه

های زیرزمینی وجود دارد که یک روش مستقیم مربوط

منطقه مورد بررسی محدودهی دشت کرمان واقع

به ارتباط تغییرهای کاربری زمین ،پوشش سرزمین بر

در استان کرمان بخشی از حوزه آبخیز کویر درانجیر است

کیفیت آب زیر زمینی است (.)Scanlon et al., 2005

که بخشی از حوزه آبخیز مرکزی ایران است .این محدوده

در زمینه ارزیابی تأثیر تغییرهای کاربری زمین بر ویژگی-

کمابیش در جنوب غرب دشت لوت با وسعت 2030

های منبعهای آب زیرزمینی بررسیهای مختلفی صورت

کیلومتر مربع واقع شده است .منطقه مورد بررسی از

گرفته که در ادامه به بعضی از آن ها اشاره شده است:

شمال به زرند ،از شرق به شهداد ،از غرب به رفسنجان و

et al., 2016،

از جنوب به بردسیر و قریهالعرب محدود میگردد .دشت

Pulido- et al., 2015 ، Li et al., 2014، Wellman

کرمان بین طولهای جغرافیایی  56درجه و  20دقیقه و

 Robertson et al., 2014 ،Velazquezوet al., 2014

 56ثانیه الی  57درجه و  20دقیقه و 50ثانیه شرقی و

 .Arunprakashبا توجه به مرور منبعها ،انجام پژوهشی

عرض  30درجه و  0دقیقه و  23ثانیه تا  30درجه و 27

در زمینه اثرهای تغییرهای کاربری زمین بر کیفیت آب

دقیقه و  5ثانیه شمالی واقع شده است .موقعیت دشت

زیرزمینی در اکوسیستمهای حساس بویژه منطقههای

کرمان در کشور و استان کرمان در شکل  1نشان داده

خشک ضروری به نظر میرسد .از این رو تحقیق حاضر

شده است.

پژوهشهایNarany et al., 2017

شکل  -1محدوده دشت کرمان
Fig. 1- Geographical location of Kerman Plain
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کاربری زمین

و با استفاده از سه باند تصویرهای ماهوارهای به بهترین
ترکیب باندی میرسد که از رابطه زیر به دست میآید:

برای تهیه نقشه کاربری زمین دشت کرمان

 =OIFمجموع انحراف معیار تقسیم بر مجموع قدر

تصویرهای ماهواره لندست  7 ،5و  8که به ترتیب دارای

مطلق ضرایب همبستگی

سنجندههای  )1380( ETM+ ،)1365( TMو سنجنده

درصورتیکه سه باند با عالمتهای  b ،aو  cوجود

 )1395( OLIمیباشند ،استفاده شد (جدول .)1

داشته است در این حالت رابطه  OIFبهصورت زیر
جدول  -1تصاویر ماهوارهای مورد استفاده

قابلاجراست:
()1

Table 1. Satellite images used in this study

زمان
ماهواره

سنجنده

Satellite

Sensor

لندست 5

TM

Land sat5

لندست 7

ETM+

Land sat7

لندست 8
Land sat8

OLI

جمع آوری
Collection
time

مهر 1365
October,1986

مهر 1380
October,
2001

مهر 1395
October,
2016

قدرت تفکیک
مکانی (متر)

تعداد

sd a  sdb  sd c
cca ,b  cca ,c  ccc ,b

OIF 

باندها

Number
)Resolution(m
of bands
28.5

28.5

 : sdaانحراف معیار باند اول تصویر ماهوارهای ()R

7

 : sdbانحراف معیار باند دوم تصویر ماهوارهای ()G

7

 : sdcانحراف معیار باند دوم تصویر ماهوارهای ()B

30

cca,b
cc
 : a ,cهمبستگی بین باند اول و سوم،
ccc,b
 :همبستگی بین باند اول و دوم،

9

 :همبستگی بین باند دوم و سوم

با توجه به کاربریهای موجود در منطقه ،هدفهای
تحقیق و قابلیت تصویرهای مورد استفاده در استخراج

بهمنظور محاسبه انحراف معیار و همبستگی بین

اطالعات بهویژه تهیه نقشه کاربری زمین ،بازدیدهای

باندها از بخش  Quick statisticنرمافزار ENVI5.1

میدانی ،تفسیر بصری و نرمافزار  Google Earthنمونههای

استفاده شد .پس از تفسیر منحنی انعکاس طیفی و تحلیل

تعلیمی با استفاده از روش نمونهبرداری تصادفی ساده

مشخصات آماری طبقات ،ترکیب باندی  2 ،3 ،4بهعنوان

برداشت شد .نمونههای برداشتشده سه طبقه کاربری

بهترین ترکیب باندی تصاویر  TMو ETM+و ترکیب

زمین شامل زمین کشاورزی ،زمین مرتعی و زمین

باندی  3 ،4 ،5بهعنوان بهترین ترکیب باندی تصویر OLI

مسکونی را شامل گردید .پس از اعمال پیشپردازشهای

برای طبقهبندی پیشنهاد گردید.

موردنیاز مانند تصحیحهای اتمسفری و رادیومتریک به
منظور استخراج نقشههای کاربری زمین الگوریتم طبقه-

ارزیابی نقشههای کاربری زمین

بندی نظارت شده و روش حداکثر احتمال در محیط نرم

تک پارامترهایی نظیر ضریب کاپا و صحت کلی،

افزار  ENVI4.8استفاده شدند .الگوریتم مذکور بر پایه

تنها با کل طبقهبندی سر و کار دارند و اطالعاتی در مورد

انتخاب نمونههای تعلیمی توسط کاربر و بازدیدهای

تکتک کالسها و یا توزیع مکانی خطا نمیدهند .بنابراین

میدانی استوار است .برای انتخاب باند مناسب برای

برای برآورد دقت کلی و دقت تکتک کالسها از عامل-

طبقهبندی از شاخص  OIFبراساس ضریب همبستگی

های آماری ماتریس خطا یعنی دقت تولیدکننده ،دقت

باندها و پراکنش اطالعات در باندها استفاده گردید .این

کاربر ،خطای گماشته شده و خطای حذفشده استفاده

شاخص با استفاده از دو آماره همبستگی و انحراف معیار

شد.
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کیفیت آّب زیرزمینی

شامل منطقههای مسکونی ،زمین کشاورزی و زمین

همچنین به منظور بررسی روند تغییرهای کیفی

مرتعی است .نقشههای طبقهبندی کاربریها برای منطقه-

منبعهای آب زیرزمینی دشت کرمان از آمار و اطالعات

ی مورد پژوهش در سالهای  2001 ،1986و  2016در

سالهای  1381و  1396استفاده و سپس نقشههای

شکل  2نشان داده شده است.

پارامترهای های کیفی در محیط  ARC GIS 9.3رسم شد.

همچنین مساحت تمام کاربریها در سالهای مختلف

سپس این نقشهها با استفاده از طبقه بندی برای

در جدول  2نشان داده شده است .همچنین تغییر کاربریها

مصرفهای کشاورزی بر اساس روش ویلکوکس پهنه

در مدت این دوره نیز در شکل  3نشان داده شده است.

بندی شدند و منطقههای بحرانی و آلوده روی آنها
جدول  -2مساحت کاربریها در دورههای مختلف

مشخص گردید.

Table 2. Area of each land use in different periods

سال

نتایج و بحث

year

زمین کشاورزی

زمین مرتعی

زمین مسکونی

(کیلومتر مربع)

(کیلومتر مربع)

(کیلومتر مربع)

Range land
)(km2
1434
1276
1215

urban land
)(km2
147
273
312

Agriculture land
)(km2
444
1986
476
2001
498
2016

کاربری زمین
با استفاده از تصویرهای ماهوارهای منطقه مورد
بررسی به سه واحد کاربری تقسیم شده است .این واحدها

شکل  -2نقشه کاربری زمین دشت کرمان در سالهای مختلف
Fig. 2- Land use map of Kerman Plain in different years
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شکل  -3میزان تغییر کاربری زمین در طی دوره 1395-1365
Fig. 3- Land use change during 1987-2017

جدول  -4ارزیابی نتایج طبقهبندی

در مرحله بعد درستی نقشههای کاربری زمین

Table 4. Evaluation of the classification results

تولیدشده با استفاده از تصویرهای ماهوارهای مربوط به
سالهای مورد بررسی به ترتیب در جدول  3و  4نمایش

دقت
سال نوع کاربری

داده شده است .خطای گماشته شده و حذف شده مربوط

کاربر

دقت
تولیدکننده

Land use year
producer User
precision precision

به کالسهای کاربری زمین مورد بررسی قرار گرفت.
خطای گماشته شده نشان دهنده مساحت زمین یک

کشاورزی

کالس است که در واقع به آن کالس تعلق ندارد و خطای

Agriculture

حذف شده نشان دهنده میزان مساحت زمین یک کالس
1986

است که جزء کالسهای دیگر طبقهبندی شدهاند.

مرتعی
Rang land

مسکونی

کیفیت آب زیرزمینی

Urban

79.24

89.95

خطای
گماشته
شده
Pending
error

21.76

خطای
حذفشده
Error
deleted

14.05

92.7

94.3

0.23

0.1

80.86

86.47

19.14

13.53

کیفیت آب کشاورزی را از روی دیاگرامی به نام
باغات

دیاگرام ویلکوکس بهدست میآورند .نقشههای پهنهبندی

Gardens

79.93

95.04

20.07

4.96

مکانی پارامترهای آب زیرزمینی برای مصرفهای کشاورزی
براساس روش ویلکوکس رسم شده است (شکل .)5

2001

در نهایت با روی هم انداختن الیه های  SARو EC

زراعت دیم
Dry
farming

زراعت آبی

با نرم افزار  ArcGIS9.3وضعیت کیفی آب منطقه برای

Water
farming

مصرفهای کشاورزی بر اساس طبقه بندی ویلکوکس در
سالهای  1375و  1393تهیه(شکل  )6و مساحت هر

باغات
Gardens

کدام از گروهها محاسبه شد (جدول.)2

زراعت دیم
Dry
farming

جدول  -3خطای نقشه طبقهبندیشده
Table 3. Classified map error

ضرایب /سال
Coefficients / year

ضریب کاپا
Kappa coefficient

صحت کلی
General accuracy

92

80.49

86.68

92

89.6

85.22

86.41

99.22

0.7

19.51

13.32

0.1

1.2

14.78

13.59

0.78

2016

1986

2001

2016

0.74

0.75

0.78

%83.4

83.96%

81.34%

زراعت آبی
Water

اراضی
جنگلی
Forest land
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83.50

90

77.74

84.25

16.50

0.3

22.26

15.75

طیبه مصباح زاده و فرشاد سلیمانی ساردو

شکل  -5نقشههای پهنه بندی مربوط به پارامترهای کیفی کشاورزی
Fig. 5- Zoning maps related to agricultural quality parameters

شکل  -6نقشه کیفیت آبهای زیر زمینی منطقه برای مصرفهای کشاورزی بر اساس طبقه بندی ویلکوکس
Fig. 6- Groundwater quality map of the area for agricultural use based on Wilcox classification
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جدول  -5مساحت گروههای مختلف آب برای مصرفهای

حداکثر درست نمایی استفاده کردند ،مطابقت دارد.

کشاورزی بر اساس طبقه بندی ویلکوکس

بهمنظور ارزیابی دقت نقشههای کاربری بهدستآمده از

Table 5. Area of different water groups for agricultural
use based on Wilcox classification

ضریب کاپا استفاده شد که نتایج نشان داد هر سه نقشه

گروه

سال

وضعیت آب

درصد

Group

Year

Water condition

percent

کاربری تهیهشده دارای دقت باالیی بودند .همچنین

1375

کیفیت خوب

0

تغییرهای کاربری گویای آن بود که در کالس کاربری

74

مرتع روند کاهشی اتفاق افتاده است .بهطوریکه در مدت

اول
First

دوم
Secant

سوم
Third

چهارم
Fourth

اول
First

دوم
Secant

سوم
Third

چهارم
Fourth

1375
1375
1375
1393
1393
1393
1393

Good quality

کیفیت قابل قبول
Acceptable quality

کیفیت نامناسب
Inappropriate
quality

کیفیت بد
Bad quality

کیفیت خوب
Good quality

کیفیت قابل قبول
Acceptable quality

کیفیت نامناسب
Acceptable quality

کیفیت بد
Bad quality

 30سال  691/1کیلومترمربع از سطح زمین مرتعی
26

کاهشیافته است .همچنین سطح زمینهای کشاورزی و

0

منطقههای مسکونی افزایش یافته است که افزایش

0

منطقههای مسکونی به مراتب بیشتر از زمینهای

62

کشاورزی است .تخریب زمین مرتعی بیشتر در راستای
تبدیل این زمینها به زمینهای مسکونی و زمینهای

38

کشاورزی بوده است .که گسترش زمین مسکونی در

0

منطقه مورد بررسی میتواند سبب افزایش فشار بر زمین-
های طبیعی از قبیل زمینهای مرتعی شود و شرایط

علوم و روشهای سنجش از دور ( )2RSو سامانه

تخریب هرچه بیشتر آنها را فراهم کند.

اطالعات جغرافیایی ( )3GISبهعنوان یک ابزار نوین و دقیق
این امکان را ایجاد میکند که کارشناسان ،پژوهشگران و

نتیجه گیری

برنامهریزان با بهرهبرداری از این علوم و با استفاده از

تغییرهای صورت گرفته در کاربری زمینهای

تصویرهای ماهوارهای و عکسهای هوایی ضمن بررسی

منطقه نشان دهنده یک نکته بسیار مهم است و آن اینکه

تغییرهای اکوسیستم در بازههای زمانی مختلف و

انسان نقش اصلی را در تغییر کاربری داشته است .بدین

استخراج و تجزیه و تحلیل دادهها ،فرآیند روند تحولهای

صورت که با افزایش جمعیت ،شاهد گسترش منطقههای

اکوسیستم را قابل کنترل و پیشبینی میکند .در این

مسکونی در منطقه مورد بررسی بوده و به تبع آن فعالیت-

تحقیق با بکارگیری فناوری سنجش از دور ،چگونگی و

های کشاورزی نیز افزایش یافته است .همچنین در این

درصد تغییرهای کاربری زمین دشت کرمان مورد بررسی

پژوهش ،نقشههای تهیه شده پارامترهای آب زیرزمینی بر

قرار گرفت .برای ارزیابی درستی نقشههای تهیه شده با

اساس دیاگرام ویلکوکس طبقه بندی شدند .براساس

واقعیت زمینی از تصویرهای  Google Earthاستفاده

طبقه بندی ویلکوکس پارامترهای  ECو  SARدر مدت

گردید .نتایج نشان داد بیشتر منطقهها با نقطههای

این دوره روند رو به افزایش داشته ولی روند افزایش

برداشت شده تطابق دارند .همچنین برای طبقهبندی

پارامتر  ECبیشتر بوده است بطوریکه بهطور تقریبی

تصویرها از روش طبقهبندی نظارت شده و روش حداکثر

بیشتر منطقه دارای میزان باالیی از پارامتر  ECاست که

درست نمایی استفاده شد ،که با نتایجet al., 2015

شدت آن در قسمتهای غرب منطقه بیش از دیگر

 Giri et al., 2014, Rawatو Moreno et al., 2017که در

منطقههاست و با گذشت زمان بر شدت آن افزوده شده

تحقیق خود برای طبقهبندی تصویرها از روش طبقهبندی

است .برای عنصر  SARنیز بررسیها نشان داد که میزان
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 در حالت کلی.بیشتر شده و وسعت آن افزایش یافته است

 در همه منطقه در کالس خوب1380 این عنصر در سال

میتوان نتیجهگیری کرد به دلیل تغییر کاربری از مرتع

 بخشهای غربی آن در کالس1393 بوده که در سال

 مساحت زیر کشت، شهری و مسکونی،به کشاورزی

 در حالت کلی آب منطقه از نظر.متوسط قرار گرفته است

افزایش یافته است و این عامل باعث افزایش میزان

کشاورزی در کالس خوب و متوسط قرار دارد هر چند که

برداشت آب شده است و همچنین کیفیت آب های زیر

با گذشت زمان از کیفیت آن مقداری کاسته شده است

زمینی نیز کاهش پیدا کرده که بخش نتایج تحقیق

 از. همخوانی داردDamavandi et al., 2005 که با نتایج

.مشهود است

نظر مکانی نیز قسمتهای شرق منطقه دارای بهترین
کیفیت آب برای مصرفهای کشاورزی است و هر چه به

پینوشتها

سمت غرب منطقه میرویم از کیفیت آن برای فعالیتهای
 که از نظر زمانی نیز به همین،کشاورزی کاسته میشود
صورت بوده است و میزان آلودگی در قسمتهای غرب
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Introduction: Land use has always been one of the most important indications of the adverse impact of
mankind on their environment. It is an activity that human beings, through using natural resources, contribute
to their socio-economic development and at the same time, alter the processes and structures within the
environment. One of the most important sources that have been damaged during the past decades through land
use change is water resources, especially groundwater. Considering the importance of groundwater resources
in supplying drinking water and agriculture, qualitative monitoring and spatial and temporal distribution of the
process of its changes are important issues in planning and managing water resources. Therefore, the present
research investigates the effects of changing the use of groundwater quality in Kerman Plain.

Material and methods: Land maps of Landsat 5, 7 and 8 were used for land use mapping in Kerman Plain.
These are TM (1987), ETM + (2002) and OLI (2017) sensors, respectively. Also, in order to investigate the
process of qualitative changes of groundwater resources in Kerman Plain, statistical data and information of
2002 and 2017 were used. Then, the maps of quality parameters were mapped to the ArcGIS 9.3 environment.
Afterward, these maps were zoned to agricultural classes using Wilcox classification and the critical and
contaminated areas were identified. . Spatial zonation maps of groundwater parameters for agricultural
purposes were plotted based on Wilcox method. Finally, by coating the SAR and EC layers with ArcGIS9.3
software, the water quality status of the region for agricultural use according to Wilcox classification in 1996
and 2014 the area of each group was calculated.

Results and discussion: Using satellite images of the studied area, it was divided into three user units. These
units included residential areas, agricultural lands, and rangelands. The quality of agricultural water was
obtained from a diagram called the Wilcox Diagram. Land use change showed that a decrease has occurred in
the pasture user's class. In the course of 30 years, while 1.691 km2 of rangelands have been decreased, the area
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of agricultural land and residential areas has been increased. The increase was far more in residential areas than
agricultural lands.

Conclusion: According to the Wilcox classification, the EC and SAR parameters were increased during this
period, but the trend of increase in the EC parameter was higher. For the EC parameter, almost the majority of
the region had a high level of this element, which is more intense in the western parts of the region than in
other regions and has been increasing over time. For the SAR element, studies have shown that the amount of
this element was in the good class in all areas of the region in 2002, except for the western parts of the study
area which were in the middle class in 2014.

Keywords: Land use, Wilcox diagram, Satellite images, Kerman Plain.
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