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بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی
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چکیده
در این مطالعه ،با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی ،سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی به ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی
و پوشش زمین بر کیفیت منابع آب زیرزمینی پرداخته شده است .الیههای ورودی برای اجرای مدل شبکه عصبی شامل نقشههای کااربری
اراضی ،فاصله از جاده ،مناطق مسکونی و رودخانه ،تراکم جمعیت و سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ،سطح آب زیرزمینی ،خاکشناسی
و زمینشناسی است .الیه خروجی ،میزان هر یك از پارامترهای کیفیت آب (کلراید ،نیترات ،سولفات و ذرات جامد معلاق) بار اسااس نقشاه
موقعیت چاههای پیزومتری است .مدل شبکه عصبی برای نیترات با استفاده از دادههای ساال  2002و  2008و بارای ساایر پارامترهاای
کیفی با دادههای سال 1992و  2008میالدی ،اجرا شد .نتایج این مطالعه بیانگر نقش عوامل زمینشناسی ،خاکشناسی و نیز سطح زیار
کشت محصوالت در کیفیت آب بوده است .نقش فاصله از رودخانه ،افزایش جمعیت و مناطق مسکونی در زمان حال محسوستر شده است.
با استفاده از نتایج این پژوهش ،میتوان به مدیریت کیفیت آبهای زیرزمینی در شرایط کنونی و برنامههای توسعه آینده پرداخت.

کلید واژهها :تغییرات کاربری ،کیفیت آب زیرزمینی ،شبکه عصبی مصنوعی ،قرهسو
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سرآغاز
آبهای زیرزمینی در قیاس با آبهای سطحی دارای مزیتهاای
مختلفی مانند کیفیت باالتر و آلودگی کمتر هستند .مطالعه کمیت
و کیفیت این منابع و رابطه خاص آن با ویژگیهای سطح زماین،
کمترین و حداقل تالش در مورد حفاظت از این مناابع ارزشامند
خواهد باود ) .(Thomas & Tellam, 2005تغییارات کااربری
اراضی ،بهرهبرداری بیش از حد خاک ،استفاده مداوم از مناابع آب
سطحی و زیرزمینای و اساتفاده از ماواد شایمیایی در کشااورزی
(کودها و آفتکشها) اثرات منفای معنایداری بار محیطزیسات
دارد ) .(Vito et al., 2003امروزه با پیشرفت صانایع ،افازایش
جمعیت و عدم کنترل مناسب محیطزیساتی ،خطارات زیاادی از
نظر آلودگی آبها بهوجود آمده است (کردوانای .)1371 ،مناابع
آلودهکننده اکوسیستمهای آبای باه دو دساته طبیعای و انساانی
(مصنوعی) تقسیم میشود .منابع طبیعای آلودهکنناده آب شاامل
جنس سان بساتر و فرآینادهای بیوژئوشایمیایی اسات .مناابع
مصنوعی بهطورکلی از طریق نوع منبع آلودگی شناسایی میشوند
و شامل انتقال آلودگی به گونهای هساتند کاه آثاار بزرگای روی
کاربری زمین توسط بشار و تغییارات آن دارناد ( et al., 2007
 .)Sheresthaمنابع مصنوعی آلودهکننده آب به دو دسته نقطهای
و غیرنقطهای تقسیم میشوند .منابع نقطهای آلاودگی آب شاامل
ورود فاضالبهای شهری یا صنعتی است .بارزترین منابع آلودگی
غیرنقطهای مواد شیمیایی کشاورزی ،کودها و نمكهایی هساتند
که بر اثر آبیاری مازارع شساته میشاوند و باه مناابع آبای وارد
میشاوند )رفااهی1380 ،؛ ;Sthiannopkao et al., 2006
 .(Church & Granato, 2006کنترل مناابع غیرنقطاهای نیاز
بسیار مشکل و تنها از طریق کارهای مدیریتی و کنترل فرسایش
امکانپذیر است ) .(Martinez et al., 2006محققان مختلا،،
تحقیقات گستردهای را در زمینه اثار کااربری اراضای و پوشاش
سطح زمین ونیز تغییرات آن بر کیفیت منابع آب زیرزمینی انجاام
دادهاند .طی مطالعهای ) ،(Withers & Lord, 2002ورود ماواد
مغذی استفاده شده در فعالیتهای کشاورزی را باه رودخاناهها و
منااابع آب زیرزمیناای انگلاایس بررساای شااده اساات .براساااس
بررسیهای انجام شده ،رهاسازی نیتروژن و فسفر در پساابهای
کشاورزی میتواند منجر به کاهش کیفیت آب و نیز افزایش خطر
برای سالمتی انسانها شود .برای تعیین وضعیت انتشار آبهاای
زیرزمینای در ایتالیاا 44 (Marengo et al., 2007) ،چااه را از
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نظاار  29فاااکتور شاایمیایی و فیزیکوشاایمیایی ماننااد دمااا،pH ،
هدایت الکتریکی ،اکسیژن محلول ،کل مواد جامد معلق ،ساختی
کل و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار دادناد .ایان پژوهشاگران،
نتایج متفاوت معنیداری را در کیفیت آب روستاهای دارای سکنه
با مناطق دوردست خالی از سکنه بهدست آوردند .در چین )2007
 ،(Jiang et al.,با بررسی آثار تغییرات کاربری زمین بر کیفیات
منااابع آب زیرزمیناای حااوزهآبخیز  Xiaotjiangبااه ایاان نتیجااه
رسیدند که پس از تبدیل زمینهای جنگلی بکار و دساتنخورده
به زمین کشاورزی و به دنبال آن تبدیل زمینهای کشاورزی باه
مسااکونی ،غلظتهااای نیتریاات ،نیتاارات ،سااولفات و کلرایااد در
آبهای زیرزمینی منطقه به گونه معنیداری افزایش یافته اسات.
طاای مطالعاااتی ) (Kulabako et al., 2007در اوگاناادا آثااار
کاربری زمین و استفادههای هیدروژئولوژیکی بر کیفیت آبهاای
زیرزمینی کمعمق را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد کاه
منابع آب منطقه در معرض متغیرهاای فصالی باا ساطح بااالی
آلودگی است که منجار باه شایوع بیماریهاای مختلفای مانناد
ماالریا ،وبا و غیره میشود .در نتیجاه ،اساکان افاراد در اطارا
زمینهای تاالبی خطر بزرگی برای آبهای زیرزمینی کمعمق به
شمار میآید .همچنین موجب افزایش میزان نیتروژن و فسافر در
آبهای زیرزمینی کمعمق میشاود ) .(Wang et al., 2002باا
اسااتفاده از روش مدلسااازی شاابکههای عصاابی آساایبپذیری
آبهای زیرزمینی مناطق نفتخیز شمال چاین را ماورد بررسای
قرار دادند .با توجه به تحقیقات انجام شده میتوان به اثر تغییرات
کاربری اراضی /پوشش زمین بر وضعیت آبهای زیرزمینای پای
برد .همچنین ،با توجه به نقش آبهای زیرزمینی در حفظ حیاات
اجتماعات شهری و روستایی و نیز آثاار پوشاش ساطح زماین و
تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت این آبها ،براسااس اطالعاات
موجود ،تاکنون مطالعهای تخصصای ،در بررسای ایان رابطاه در
منطقه مورد مطالعه صورت نگرفته است و این موضوع وجه تمایز
مطالعه حاضر از بررسیهای دیگر است .هد اصلی این مطالعه،
تحلیل کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی در ارتباط باا شارایط
موجود است و در آن با شناخت عوامل ساختاری مؤثر در کیفیات
آب ،ضمن توجه به فرآیند رشد فزاینده انسانی باه بررسای روناد
تغییاارات پرداختااه میشااود .در راسااتای بررساای آلااودگی آب
فاکتورهای کلار ،ساولفات ،نیتارات و کال ماواد جاماد محلاول
) (TDSکه از اهمیت و فراوانی بیشتری برخوردار است و تحات

بررسی تغییرات کاربری

اراضی و کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز قره سو ،استان کلستان)

تأثیر کاربریهای مختل ،قابل تغییر هستند ،ماورد بررسای قارار
میگیرد .برای انجام این مطالعه ،از سامانه اطالعات جغرافیایی و
سنجش از دور جهت تهیه نقشههای سطح زمین و نیز چگاونگی
پراکنش پارامترهای کیفیت آب زیرزمینای اساتفاده شاده اسات.
برای بررسی رابطه باین تغییارات کاربریهاای ساطح زماین باا
کیفیاات آب زیرزمیناای از روش مدلسااازی شاابکه عصاابی و
پرسپترون چند الیه( )1استفاده شده است (منهاج.)1386 ،
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه برای انجام این تحقیق حاوزه آبخیاز قرهساو
واقع در استان گلستان است .شهرستانهای گرگاان و کردکاوی
در این حوزه قرار گرفته و بخشهای جنوبی شهرساتان آققاال و
جنوبشرقی شهرستان بندرترکمن نیز در ایان حاوزه واقاع شاده
است .موقعیت حوزه قرهسو و مرز منطقه باا توجاه باه پاراکنش
چاههای پیزومتری که نمونههای کیفیت آب از آنهاا باه دسات
آمده در شکل ( )1ارایه شده است.

شکل ( : )1موقعیت منطقه مورد مطالعه
روش پژوهش

در ایاان مطالعااه ،بااا اسااتفاده علاام ساانجش از دور( )2و سااامانه
اطالعات جغرافیایی( )3نقشههای کااربری اراضای ،خاکشناسای،
زمینشناساای ،سااطح زیرکشاات محصااوالت کشاااورزی ،تااراکم
جمعیت ،فاصله از رودخانه ،جاده و مناطق مسکونی بارای زماان
گذشته و حال با توجه به هد مطالعاه و مارور مناابع مختلا،،
برای تعیین رابطه بین پوشش زمین و کیفیت آب زیرزمینی ،تهیه
ش ادند .امااروزه نقااش خاکشناس ای و زمینشناساای در ترکیااب
شیمیایی آب یك مساله پذیرفته شاده و عماومی اسات .مطالعاه
ارتباط بین کیفیت آب زیرزمینی و پدیدههای سطح زمین نیاز باا
استفاده از روش مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .شکل ( .)2با توجه به این که دادههای کیفای
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آب برای نیترات ،برای  6سال موجود بود ،بنابراین مادل شابکه
عصبی برای نیترات با استفاده از دادههای سال  2002و 2008
و برای سایر پارامترهای کیفی با دادههای سال  1992و 2008
میالدی اجرا شد .برای تهیه نقشه کاربری زمین از روی تصااویر
ماهوارهای به روش پاردازش رقاومی ،ابتادا تصااویر مرباوط باه
ماهواره لندست سنجنده  TMسال  ETM ،1992سال 2002
و  IRSسااال  2008تهیااه و نقشااههای رقااومی  1:25000و
 1:50000منطقه از سازمان نقشهبرداری کشاور دریافات شاد.
عمل طبقهبندی تصااویر مااهوارهای باه روش حاداکرر احتماال
انجام پذیرفت ) .(Richards & Jia, 2005جهات تهیاه نقشاه
سطح آب زیرزمینی ،از دادههاای ساازمان آب منطقاهای اساتان
گلستان مورد استفاده قرار گرفت .این نقشهها با اساتفاده از روش
کریجین درونیابی( )4شده و بهصورت نقشه رستر آماده شدند.
روش تخمین و برآورد میزان متغیر پیوسته را در مناطق
نمونهگیری نشده در داخل ناحیهای که مشاهدههای نقطهای
پراکنده شدهاند ،درونیابی میگویند .کریجین روش درونیابی
پیشرفتهای است که برای دادههایی که دارای روندهای موضعی
تعری ،شدهای باشند ،از جمله دادههای مربوط به آب زیرزمینی
در این مطالعه ،مناسب است .این روش با کمترین واریانس
تخمین درونیابی میکند و میزان خطای آن تابع مشخصات
واریوگرام (ساختار فضایی) است (قهرودی تالی .)1384 ،برای
تهیه نقشه جمعیت منطقه در دوره زمانی گذشته و حال ،از
اطالعات سازمان آمار کشور استفاده شده است .اطالعات مربوط
به سطح زیر کشت باغات و محصوالت کشاورزی برای زمان
حال ( )1387و میانگین ده سال گذشته از سازمان جهاد
کشاورزی تهیه و با استفاده از مدل  IDWدرونیابی شدند .در
روش  ،IDWفرض اساسی این است که میزان تشابه و
همبستگی بین همسایهها با فاصله بین آنها متناسب است ،که
میتوان آن را بهصورت تابعی معکوس از فاصله هر نقطه از نقاط
همسایه تعری ،کرد .این روش در حالتی مورد استفاده قرار
میگیرد که نقاط نمونه همچون اطالعات مربوط به سطح
زیرکشت و جمعیت منطقه مورد مطالعه به اندازه کافی باشند و از
پراکنش مناسبی در سطوح مقیاس محلی برخوردار باشند .پس از
آمادهسازی و ویرایش نقشهها در محیط نرمافزار Idrisi Andes
جهت اجرای مدل شبکة عصبی به نسخة هشت نرمافزار
 Statisticaانتقاال داده شادناد .متغیارهاای ماؤثار بار کیفیات
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ارايه خروجی

اجرای مدل

آماده سازی

جمع آوری

تهیه مدل

شبکه عصبی

دادهها

دادهها

مفهومی

رابطه بین متغیرهای مستقل و

متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

وابسته در گذشته و حال

(خروجی شبکه)

(ورودی های شبکه)

تعريف هدف

شکل ( :)2نمودار جريانی مراحل مختلف انجام تحقیق

آب زیرزمینی که بهعنوان نودهای مادل  MLPمطارح هساتند،
شامل نودهای ورودی و خروجی میباشند .در مادل  ،MLPهار
نود الیه ورودی با تمام نودهای الیه مخفی و هر نود الیه مخفی
نیز با تنها نود الیه خروجای در ارتبااط اسات (منهااج.)1386 ،
برای مطالعاه میازان غلظات پارامترهاای ماورد بررسای در آب
زیرزمینی ،شبکه پرسپترون چند الیاه باا الگاوریتم پسانتشاار و
توابع تحریك تانژانت هیپربولیاك و سایگمویید اجارا شاد .تاابع
هیپربولیك نسبت به مبدا متقارن است و هنگاامی کاه سایگنال
ورودی صفر است ،مقادار سایگنال خروجای برابار صافر نتیجاه
میشود و بر خال تابع سیگموئید ،تابع تانژانت هیپربولیك یاك
مقدار دوقطبی برای سیگنال خروجی را داراست و نشان داده شده
است که این ویژگی در بعضی شبکهها بسیار مفید است Tokar
 .&) (Markus, 2000یکی از مهمترین قسامتها در طراحای
شبکه عصبی مصانوعی ،معمااری آن یاا باهعبارت دیگار تعاداد
الیههای پنهان و تعاداد نرونهاای موجاود در آن میباشاد کاه
بهصورت آزمون و خطا انجام میگیرد .بر این اساس ،شابکههایی
با تعداد الیههای پنهان و تعداد نرون متفاوت در هر الیه ،طراحی
و نتایج آنها بررسی و مقایسه شد .شبکه عصبی مصنوعی عالیم
را از واحدهای ورودی دریافت کرده و ایان سایگنالها در طاول
شبکه انتشار یافته و در نهایت به ساوی نارون خروجای حرکات
مینمایند .پارامترهای کنترلی اصلی مدل شبکه عصبی مصنوعی
مقاومتهای اتصالی بین نرونها میباشند که بهعنوان وزنهاا و
بایاسها نامیده میشوند .هار نارون ،خروجیهاای وزندار شاده
( )wij Xiنرونهاای الیاه قبلای را دریافات و مجماوع آنهاا،
ورودی خالص( )5به نرون jام ( )netjرا براساس رابطه زیر تولیاد
میکند ).(Sahoo et al., 2005

net j   wij xi  bi
پااس از مشااخص کااردن الی اههای ورودی ،مخفاای و خروجاای
متغیرهای مستقل و وابسته ،به ازای مقادیر هر پارامتر در چاه که

اطالعات آن ثبت شده است ،برای رسیدن باه خروجای مطلاوب
بهوسیله تنظیم مقادیر ارتباط (وزنها) بین عناصر آن با استفاده از
روش نظارت شده ( )supervisedآموزش داده شدند.
طی فرایند آموزش شبکه عصبی مصنوعی با افزایش تعداد
تکرارها ،خطای مدل در پیشبینی دادههای مرحله آموزش
کاهش مییابد تا جایی که در تکرارهای باال ،شبکه به صورتی
آموزش میبیند که فقط میتواند دادههای مرحله آموزش را
بهخوبی تخمین زده و از پیشبینی دادههای خارج از این
محدوده عاجز میماند .بهمنظور رفع این مشکل ،درصدی از
دادهها در ابتدای کار برای مرحله اعتبارسنجی در نظر گرفته
میشود .برای آموزش  60درصد دادهها ،برای صحتسنجی
 20درصد و برای آزمایش مدل نیز  20درصد دادهها انتخاب
شدند .پس از فرایند آموزش شبکه ،مدلی که باالترین کارایی در
مورد آموزش ،تست و اعتبارسنجی را دارا بود ،انتخاب و برای
کل منطقه اجرا شد (کیا .)1389 ،در این مرحله ،دادههای کل
فضای مورد مطالعه برای پیشبینی وارد شبکه شد و با استفاده
از مدل بهینه انتخاب شده از مرحله آموزش ،برای کل منطقه
شبکه به اجرا درآمد .برای هر دوره زمانی گذشته و حال و به
ازای هر پارامتر کیفی مورد مطالعه آب زیرزمینی ،شبکه عصبی
به صورت ذکر شده ،اجرا گردید.
يافتهها

نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز قرهساو باا اساتفاده از تصااویر
مااهوارهای  TM (1992) (2002), ETMو ) IRS (2008باا
استفاده از نرمافزارهای سنجش از دور تهیه شد .شکلهای ( 3تاا
.)5
همچنااین ،نقشااههای حاصاال از درونیااابی باارای سااطح آب
زیرزمینااااای در ساااااالهای  1374و  1382و  1387در
شکلهای ( 6الی  )8آورده شدهاند.

بررسی تغییرات کاربری
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شکل ( :)3نقشه کاربری اراضی به روش
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شکل ( :)6نقشه سطح آب زيرزمینی سال 1374

حداکثر احتمال )(TM 1992

شکل ( :)4نقشه کاربری اراضی به روش

شکل ( :)7نقشه سطح آب زيرزمینی سال 1382

حداکثر احتمال )(ETM 2002

شکل ( :)8نقشه سطح آب زيزمینی سال 1387
شکل ( :)5نقشه کاربری اراضی به روش حداکثر احتمال
)(IRS 2008

نتایج مدل شبکه عصبی که نشااندهنده رابطاه باین چگاونگی
پراکنش پارامترهای کیفیات آب زیرزمینای باا کااربری اراضای/
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پوشش زمین (سال 1387و  )1374است و نمودارهای تحلیال
حساسیت مدل کاه میازان تأثیرگاذاری هار یاك از متغیرهاای
مستقل بر چگاونگی پاراکنش پارامترهاای شایمیایی مناابع آب
زیرزمینی را نشان میدهند ،در شکلهای ( 9تا  )20ارایاه شاده
است.

سااطح زمااین متااأثر ساااختهاند .مطالعااه نقشااه سااال ،1387
نشاندهنده افزایش این پارامتر در حوالی شهر گرگان و کردکوی
است.

شکل ( :)11نمودار تحلیل حساسیت مدل
شبکه عصبی TDS

شکل ( :)9نقشه حاصل از پراکنش ) TDS(mg/liبا
کاربریاراضی پوشش زمین سال 1387

شکل ( :)12نقشه حاصل از پراکنش کلر ) (mg/liبا
کاربری اراضی پوشش زمین سال 1387
شکل ( :)10نقشه حاصل از پراکنش ) TDS(mg/liبا
کاربریاراضی پوشش زمین سال 1374

مطالعه نقشههای رابطه بین چگونگی پراکنش ذرات جامد معلاق
با کاربری اراضی /پوشش زمین در دورههای زمانی مورد مطالعاه
بیانگر نقش مؤثر خاکشناسی منطقه و نیز سطح آب زیرزمینای
در پراکنش این پارامتر بوده اسات .نقاش فاصاله از رودخاناه در
زمان حال محسوستر گشته است .دلیل این افزایش ورود بیشتر
مواد مغذی کاربریها به منابع آبی اسات و باا توجاه باه جهات
جریان ،رودخانهها پل ارتبااطی باین ساطح دشات و سافرههای
زیرین بودهاند و تا حد زیادی سفرههای زیارین را از سااختارهای

شکل ( :)13نقشه حاصل از پراکنش کلر ) (mg/liبا
کاربری اراضی پوشش زمین سال 1374

بررسی تغییرات کاربری
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شکل ( :)14نمودار تحلیل حساسیت مدل
شبکه عصبی کلر
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پوشش زمین در گذشته نشاندهنده نقش مؤثر سطح آب ،عامال
فاصله از رودخانه ،خاکشناسی و زمینشناسی منطقه بوده اسات.
اثر فاصله از مناطق مساکونی و تاراکم جمعیات در زماان حاال
افزایش تأثیر خاک منطقه بر چگونگی پراکنش ساولفات همانناد
سایر پارامترهای کیفیت آب که بدان اشاره شده ،قابال مالحظاه
است .مطالعه نقشه ،رابطه باین چگاونگی پاراکنش ساولفات باا
کاربری اراضی /پوشش زمین نشااندهنده ایان مهام اسات کاه
میزان این پارامتر به تدریج از گذشته تا آیناده در حاوالی منااطق
مسکونی و پر جمعیت افزایش یافته است .با توجه به نتایج تحلیل
حساسیت مادل ،شابکه ساطح زیار کشات باغاات و زمینهاای
کشاورزی از عوامل مؤثر بر کیفیت آب و پراکنش یاون ساولفات
بوده است.

شکل ( :)15نقشه حاصل از پراکنش سولفات ) (mg/liبا
کاربری اراضی پوشش زمین سال 1387
شکل ( :)18نقشه حاصل از پراکنش نیترات ) (mg/liبا
کاربری اراضی /پوشش زمین سال1387

شکل ( :)16نقشه حاصل از پراکنش سولفات) (mg/liبا
کاربری اراضی پوشش زمین سال 1374
شکل ( :)19نقشه حاصل از پراکنش نیترات ) (mg/liبا
کاربری اراضی /پوشش زمین سال 1374

شکل ( :)17نمودار تحلیل حساسیت مدل
شبکه عصبی سولفات

مطالعه نقشه رابطه بین چگونگی پراکنش کلر با کاربری اراضای/

مطالعه نتایج حاکی از این مسااله اسات کاه ساطح زیار کشات
محصوالت کشاورزی تأثیر بااالیی در نحاوه پراکنادگی نیتارات
داشته است .سطح آب زیرزمینای و خاکشناسای منطقاه نیاز از
دیگر عوامال ماؤثر بودهاناد .نقاش فاصاله از رودخاناه ،منااطق
مسکونی و جمعیت در زمان حال پررنا تر شاده اسات .نیتارات
به دلیل محلول بودن در آب به سارعت آبشویی شده و هماراه
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روانآبهای سطحی وارد منابع آب میشود.

شکل ( :)20نمودار تحلیل حساسیت مدل
شبکه عصبی برای نیترات

بحث و نتيجه گيري
با توجه به تبادل یونی که آبهای زیرزمینی با رسوبهای موجود
در مسیر حرکت آب و در ارتباط با الیههای مختل ،زمین انجاام
میدهنااد ،میاازان امااالح محلااول و کیفیاات آب دسااتخوش
تغییرهای زیادی میشود .در نتیجه ،بررسی صار آبهاا بادون
درنظر گرفتن ریشه مکانی آن نمیتواناد منطقای باشاد .مطالعاه
نقشه ،رابطه بین چگونگی پراکنش کلر با کاربری اراضی /پوشش
زمین در گذشته نشاندهنده نقش قابل توجه خاکشناسی منطقه
و نیز عامل فاصله از رودخانه بوده است .سطح زیر کشت باغات و
زمینهای کشاورزی نیز از عوامل مؤثر در پراکندگی این فااکتور
بوده است .میانگین غلظت کلراید در مناطق کشاورزی بسیار باال
اسات ) .(Smart et al., 2001اساتفاده روزافازون از کودهاای
حاوی کلراید مانند کلراید پتاسیم توسط کشاورزان منطقاه منجار
به افزایش میزان کلراید موجود در منابع آبای شاده اسات .دلیال
دیگر استفاده از حشرهکشها و آفتکشهای کلاردار اسات .آثاار
دریاچهها ،نهرها و رودخانههای موجاود و ناوع ارتبااط آنهاا باا
آبخوان بر کیفیت آب ماؤثر بودهاناد .عوامال ناامبرده ،تاأثیرات
زیادی بر کیفیت آب حوزه آبخیز داشتهاند .با توجاه باه موقعیات
منطقه مورد مطالعه ،آثار عوامل باال ،بهویژه دریاچه مازنادران باه
وضوح مشاهده میشود .پسروی و پیشروی این دریاا در ساالیان
دور ،سبب تهنشین شدن رسوبهای دریاایی در ساطح دشات و
بارای نمونااه در محاادوده شاامالی شااده اساات .از طاار دیگاار،
رودخانههای موجود با توجه به جهت جریان ،پال ارتبااطی باین
سطح دشت و سفرههای زیرین بودهاند و تا حد زیادی سافرههای
زیرین را از ساختارهای سطح زمین متأثر ساختهاند .اثر فاصاله از
مناطق مسکونی و تراکم جمعیت در زماان حاال افازایش یافتاه

است که ایان نتاایج باا یافتاههای )(Sherestha et al., 2007

مبنی بر نقاش جمعیات و پاراکنش ساکونتگاههای انساانی در
کیفیت آب مطابقت دارد .این امار باه دلیال ورود فاضاالبهای
شهری ،فاضالب اماکن عمومی مانناد :بیمارساتانها و فاضاالب
کارگاههای صنعتی اطرا  ،رهاسازی زبالههای شهری در حاشایه
رودخانه ،اساتفاده از کلرایاد در تصافیه فاضاالبهای شاهری و
متعاقاااب آن رهاساااازی در آب رودخاناااه و کااااربرد ماااواد
ضادعفونیکننده حاااوی کلرایاد در مرغااداریها و گاوداریهااای
حاشیه رودخانه است .مطالعه نقشه رابطه بین چگونگی پاراکنش
سولفات با کاربری اراضی /پوشش زمین نشااندهنده ایان مهام
است که میزان این پارامتر به تدریج از گذشته تا آینده در حاوالی
مناطق مسکونی و پر جمعیت افزایش یافته است .نقاش سااختار
زمینشناسی و خاکشناسی نیز بر چگاونگی پاراکنش ساولفات،
قابل مالحظه است .با توجه باه نتاایج تحلیال حساسایت مادل،
سطح زیرکشت باغها و زمینهای کشاورزی ،از عوامل ماؤثر بار
کیفیت آب و پراکنش یاون ساولفات باوده اسات .ساولفات روی
بهعنوان کود مصرفی در مازارع برنجکااری ماورد اساتفاده قارار
گرفته است .از اینرو ،در نواحی با ساطح زیار کشات متراکمتار،
میزان این پارامتر نیز قابل توجه بوده است .این نتایج با بررسیها
) (Jiang et al., 2007مبنای بار افازایش میازان ساولفات ،در
زمینهای زراعی باهدلیل اساتفاده از کودهاای شایمیایی حااوی
سولفات مطابقت دارد .با توجه به نقاش ساطح آب زیرزمینای در
چگونگی پراکنش سولفات میتوان میزان باالی این پارامتر را در
نواحی شمالی به باال بودن ساطح آب نسابت داد .میازان TDS
(کل جامدات محلول آب) ،با وجاود داشاتن شارایط اساتاندارد و
قابل قبول در مناطق نمونهبرداری شده ،در بعضای از منااطق در
آستانه رسیدن به شرایط نامطلوب قرار دارند .مطالعاه نقشاههای
رابطه بین چگونگی پراکنش ذرات جامد معلق با کاربری اراضای/
پوشش زمین در دورههاای زماانی ماورد مطالعاه بیاانگر نقاش
عوامل خاکشناسی و نیز سطح زیرکشت محصوالت در پراکنش
این پارامتر بوده است .نقاش فاصاله از رودخاناه در زماان حاال
محسوستر شده است .دلیل این افزایش ورود بیشتر مواد مغاذی
کاربریها به منابع آبی است .منابع آب سطحی بهصورت آشاکار
بر اثر استفاده زیاده از حد کودها و تقویتکنندههای زراعی ،تحت
تأثیر قرار گرفتهاند و با توجه به جهت جریان آب ،عامال ارتبااط
باین ساطح و سافرههای آب زیرزمینای بودهاناد ) Xu et al.,
 .(2008اصااوالً مااواد جامااد محلااول از نمكهااای معاادنی
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(بهخصوص کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم ،سدیم ،بیکربنات ،کلریدها و
سااولفاتها) و مقااادیر جزیاای مااواد آلاای محلااول در آب ناشاای
میشوند .میزان باالی این فاکتور در مناطق شامالغربی ممکان
است با عواملی از جمله نفوذ فاضالبهای خانگی و صنعتی شهر
گرگان و ضایعات و پسماندهای کشاورزی مرتبط باشد .این نتایج
بااا بررساایهای ) (Withers & Lord, 2002مطابقاات دارد.
مطالعه نتایج تحلیل حساسیت مدل شبکه عصابی کاه نشاانگر
میزان تأثیرگذاری هار یاك از پارامترهاای مختلا( ،متغیرهاای
مستقل) بر چگونگی پراکنش نیترات است ،حاکی از ایان مسااله
میباشد که سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی تاأثیر بااالیی
در نحوه پراکندگی نیترات داشاته اسات .ساطح آب زیرزمینای و
خاکشناسی منطقه از دیگر عوامل مؤثر بودهاند .نقاش فاصاله از
رودخانه ،مناطق مسکونی و جمعیت در زمان حال پررن تر شاده
است .نیترات به دلیل محلول بودن در آب به سارعت آبشاویی
شده و همراه روانابهای ساطحی وارد مناابع آب میشاود .ایان
نتایج با یافتههای );Jiang et al., Withers & Lord, 2002
2007; Kulabako et al., 2007; Sthiannopkao et al.,
 (2006همخوانی دارد .با توجه به این که رودخاناهها باه ناوعی

عامل ارتباطی سطح زمین با سفرههای آب زیرین هستند ،نتاایج
باال تا حدی قابل توجیاه اسات .در منااطقی کاه از نظار عنصار
نیترات با خطر مواجه هستند ،سطح زیرکشت متراکمتری دارند و
با به اشباع رسیدن ظرفیت فیلتراسیون خاک ،برخای از نیتراتهاا
خااود را بااه ساافرههای زیرزمینای میرسااانند .کودهااای نیتراتااه
مهمترین منبع آلودگی نیترات در آبهاای ساطحی و زیرزمینای
هستند .حتی وقتی گیاهان زراعای کاوددهی نشاوند ،حادود 20
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کیلوگرم نیترات به ازای هر هکتار از خاک شسته شده و به منابع
آبی وارد میشود (اسماعیلی ساری .)1381 ،در نهایات ،مطالعاه
چگونگی تغییر پارامترهای کیفیات آب طای ساالهای مطالعاه،
نشاندهنده روند افزایشی در مقادیر آنهاست .همچناین ،جانس
سن ها و رسوبهایی که در مسایر جریاان آب زیرزمینای قارار
دارند ،میتواند آثار زیادی بر کیفیت آب ایفاا نمایاد .ساطح زیار
کشت محصوالت کشاورزی و میزان کاود و ساموم مصارفی در
چگونگی پراکنش پارامترهای کیفیت شیمیایی آب نقش ماؤثری
داشااتهاند .توسااعه شااهری و افاازایش جمعیاات در محاادودههای
کوچك و در نتیجاه آن ،افازایش پسااب فعالیتهاای صانعتی و
مصار ساکنان نواحی شهری نقش قابل مالحظهای بر کیفیات
آب داشته است .باال بودن سطح آب زیرزمینی در مناطق شامالی
منطقه نیز از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیات آب اسات .اساتفاده از
سیستمهای مدیریت جامع مکانی ابازار و راهکااری مفیاد بارای
حفاظاات از تنوعزیسااتی و ماادیریت جااامع محیطزیساات فااراهم
خواهد نمود .با توجه به نقش آبهای زیرزمینای در حیاات بشار،
لاازوم انجااام مطالعااات بیشااتر در زمینااه بررساای ایاان رابطااه و
پیشبینی تغییرات حاصله در آینده ،بهمنظور مدیریت پایادار ایان
منابع ارزشمند وجود دارد.
يادداشتها
) Multilayer Perceptron ( MLP
) Remote Sensing ( RS
)Geographical Information System (GIS
Interpolation
Net input

1.
2.
3.
4.
5.
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