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 سرآغاز

 هاایمزیت دارای سطحی هایآب با قیاس در زیرزمینی هایآب
 کمیت مطالعه هستند. کمتر آلودگی و باالتر کیفیت مانند مختلفی

 زماین، سطح هایویژگی با آن خاص رابطه و منابع نای کیفیت و
 ارزشامند مناابع این از حفاظت مورد در تالش حداقل و کمترین
 کااربری تغییارات .(Thomas & Tellam, 2005) باود خواهد
 بآ مناابع از مداوم استفاده خاک، حد از بیش برداریهربه اراضی،
 کشااورزی در شایمیایی ماواد از اساتفاده و زمینایرزی و سطحی
 زیساتمحیط بار داریمعنای منفای اثرات ها(کشآفت و ها)کود
 یشافازا صانایع، پیشرفت با امروزه .(Vito et al., 2003) دارد

 از زیاادی خطارات ،زیساتیمحیط مناسب کنترل عدم و جمعیت
 مناابع (.1371 ،یردوانا)ک است آمده وجودبه هاآب آلودگی نظر
 انساانی و طبیعای دساته دو باه آبای هایاکوسیستم کنندهآلوده

 لشاام آب کننادهآلوده طبیعای منابع شود.می تقسیم )مصنوعی(
 مناابع اسات. بیوژئوشایمیایی ینادهایآفر و بساتر سان  جنس

 شوندمی شناسایی آلودگی منبع نوع طریق از ورکلیطبه مصنوعی
 روی بزرگای آثاار کاه هساتند ایگونه به آلودگی انتقال شامل و

 et al., 2007) دارناد آن تغییارات و بشار توسط زمین کاربری

Sherestha). اینقطه دسته دو به آب کنندهآلوده مصنوعی منابع 
 شاامل آب آلاودگی ایهنقط منابع شوند.می تقسیم اینقطهغیر و

 آلودگی منابع بارزترین است. صنعتی یا شهری هایفاضالب ورود
 هساتند هایینمك و کودها کشاورزی، شیمیایی ادمو اینقطهیرغ
 وارد آبای مناابع باه و شاوندمی شساته مازارع آبیاری اثر رب که
 Sthiannopkao et al., 2006; ؛1380 ،یرفااه( ندشاومی

(Church & Granato, 2006. نیاز اینقطاهغیر مناابع کنترل 
 فرسایش کنترل و مدیریتی کارهای طریق از تنها و مشکل بسیار
 مختلا،، نامحقق (Martinez et al., 2006). است پذیرامکان
 پوشاش و اراضای کااربری اثار زمینه در را ایگسترده تحقیقات
 انجاام زیرزمینی آب منابع یتکیف بر آن تغییرات ونیز زمین سطح
 ماواد ورود ،(Withers & Lord, 2002) ایمطالعه طی اند.داده
 و هارودخاناه باه را کشاورزی هایفعالیت در شده استفاده مغذی
 شااده اساات. براساااس بررساای انگلاایس زیرزمیناای آب منااابع
 هایپسااب در فسفر و ننیتروژ رهاسازی ،شده انجام هایبررسی
 خطر افزایش یزن و آب کیفیت کاهش به منجر تواندمی کشاورزی
 هاایآب انتشار وضعیت تعیین برای د.شو هاانسان سالمتی برای

 زا را چااه 44 (Marengo et al., 2007) ،ایتالیاا در زیرزمینای

 ،pH دمااا، ماننااد شاایمیاییوفیزیک و شاایمیایی فاااکتور 29 نظاار
 ساختی معلق، جامد مواد کل محلول، اکسیژن کی،الکتری هدایت
 پژوهشاگران، ایان دادناد. قرار تحلیل و تجزیه مورد غیره و کل
 سکنه دارای روستاهای آب کیفیت در را داریمعنی تفاوتم نتایج
 (2007نچی در .آوردند دستهب سکنه از خالی دستردو مناطق با

(Jiang et al., ، کیفیات بر زمین یکاربر تغییرات آثار بررسی با 
 نتیجااه ایاان بااه Xiaotjiang آبخیزحااوزه زیرزمیناای آب منااابع
 نخوردهدسات و بکار جنگلی هایزمین تبدیل از پس که رسیدند
 باه کشاورزی هایزمین تبدیل آن دنبال به و کشاورزی زمین به

 در کلرایااد و سااولفات نیتاارات، ،نیتریاات هااایغلظت مسااکونی،
 اسات. یافته افزایش داریمعنی گونه به منطقه زیرزمینی هایآب
 آثااار اوگاناادا در (Kulabako et al., 2007) مطالعاااتی طاای
 هاایآب کیفیت بر هیدروژئولوژیکی هایاستفاده و زمین کاربری
 کاه داد نشان نتایج دادند. قرار بررسی مورد را عمقکم زیرزمینی
 بااالی ساطح باا فصالی هاایمتغیر معرض در منطقه آب منابع
 مانناد فایمختل هاایبیماری شایوع باه منجار که است گیآلود

 اطارا  در افاراد اساکان نتیجاه، در د.شومی غیره و وبا ماالریا،
 به عمقکم زیرزمینی هایآب برای بزرگی خطر تاالبی هایزمین
 در فسافر و نیتروژن میزان زایشاف موجب همچنین آید.می شمار
 باا .(Wang et al., 2002) دشاومی عمقکم زیرزمینی هایآب

 پذیریآساایب عصاابی هایشاابکه سااازیمدل روش از اسااتفاده
 بررسای ماورد را چاین شمال خیزنفت مناطق زیرزمینی هایآب
 تغییرات اثر به توانمی شده انجام تحقیقات به توجه با د.دادن قرار
 پای زیرزمینای هایآب وضعیت بر زمین پوشش اراضی/ یکاربر
 حیاات حفظ در زیرزمینی هایآب نقش به توجه با همچنین، برد.

 و زماین ساطح پوشاش آثاار نیز و روستایی و شهری اجتماعات
 اطالعاات ساساابر ،هاآب این کیفیت بر اضیار کاربری تغییرات
 در رابطاه ایان بررسای در تخصصای، ایمطالعه تاکنون موجود،
 تمایز وجه موضوع این و است نگرفته صورت مطالعه مورد منطقه
 ،مطالعه این اصلی هد  است. دیگر هایبررسی از حاضر همطالع
 شارایط باا ارتباط در زیرزمینی آب منابع شیمیایی کیفیت تحلیل
 کیفیات در ثرؤم ساختاری عوامل شناخت با آن در و است موجود
 روناد بررسای هبا انسانی یندهافز رشد فرآیند به توجه ضمن آب،

 آب آلااودگی ساایبرر راسااتای در شااود.می پرداختااه تغییاارات
 محلاول جاماد ماواد کال و نیتارات ساولفات، کلار، فاکتورهای

(TDS) تحات و ستا برخوردار بیشتری فراوانی و اهمیت از که 
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 قارار بررسای ماورد ند،هست تغییر ابلق مختل، هایکاربریتأثیر 
 و اییجغرافی اطالعات سامانه از مطالعه، این انجام برای گیرد.می

 چگاونگی نیز و زمین سطح هاینقشه هتهی جهت دور از سنجش
 اسات. شاده اساتفاده زیرزمینای آب کیفیت هایپارامتر پراکنش
 باا زماین ساطح هاایکاربری غییاراتت باین رابطه بررسی برای

 و عصاابی شاابکه سااازیمدل روش از زیرزمیناای بآ کیفیاات
 .(1386 )منهاج، است شده استفاده (1)الیه چند پرسپترون

 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 ساوهقر آبخیاز حاوزه تحقیق این انجام برای مطالعه مورد منطقه
 کردکاوی و گرگاان هایشهرستان است. گلستان استان در واقع
 و قاالآق نشهرساتا جنوبی هایبخش و گرفته قرار هزحو این در

 دهشا واقاع هزحاو ایان در نیز بندرترکمن شهرستان شرقیجنوب
 شپاراکن باه توجاه باا منطقه رزم و سوقره حوزه موقعیت .است
باه دسات  هااآن از آب کیفیت هاینمونه که پیزومتری هایچاه
 است. دهش ایهار (1) شکل در آمده

 

 
  

 مطالعه مورد منطقه موقعیت : (1) شکل
 

 پژوهش روش

 سااامانه و (2)دور از ساانجش علاام اسااتفاده بااا مطالعااه، ایاان در
 شناسای،خاک اراضای، کااربری هاینقشه (3)جغرافیایی اطالعات
 تااراکم کشاااورزی، محصااوالت کشااتزیر سااطح شناساای،نزمی

 زماان بارای مسکونی مناطق و جاده رودخانه، از فاصله جمعیت،
 ،مختلا، مناابع مارور و مطالعاه هد  به توجه با حال و گذشته
 تهیه زیرزمینی، آب کیفیت و زمین پوشش بین رابطه تعیین برای
 ترکیااب در شناساایزمین و یشناسااخاک نقااش امااروزه ند.دشاا
 همطالعا اسات. عماومی و شاده پذیرفته لهامس یك آب میایییش

 باا نیاز زمین سطح هایپدیده و زیرزمینی آب کیفیت بین ارتباط
 و تجزیه مورد مصنوعی عصبی شبکه سازیمدل روش از استفاده
 کیفای هایداده که این به توجه با (.2) شکل .گرفت قرار تحلیل

 شابکه مادل بنابراین بود، موجود سال 6 برای رات،نیت برای آب
 2008 و 2002 سال هایداده از استفاده با نیترات برای عصبی
 2008 و 1992 سال هایداده با کیفی هایپارامتر رسای برای و

 تصااویر روی از زمین کاربری نقشه تهیه برای د.ش اجرا میالدی
 باه مرباوط یرتصااو ابتادا رقاومی، پاردازش روش به ایماهواره
 2002 سال ETM ،1992 سال TM سنجنده لندست ماهواره
 و 1:25000 رقااومی هاینقشااه و تهیااه 2008 سااال IRS و

 د.شا دریافات کشاور اریبردنقشه سازمان از منطقه 1:50000
 احتماال حاداکرر روش باه ایمااهواره تصااویر بندیطبقه عمل
 نقشاه هتهیا جهات .(Richards & Jia, 2005) پذیرفت انجام
 اساتان ایمنطقاه آب ساازمان هاایداده از زیرزمینی، آب سطح
 روش از اساتفاده با هانقشه این .قرار گرفت استفادهمورد  گلستان
  شدند. آماده رستر نقشه صورتبه و شده (4)یابیدرون کریجین 
 مناطق در را پیوسته متغیر میزان برآورد و تخمین روش
 اینقطه هایهمشاهد که ایاحیهن داخل در نشده گیرینمونه
 یابیدرون وشر کریجین  گویند.می یابیندرو ،اندشده پراکنده
 موضعی هایندرو دارای که هاییداده برای که است ایپیشرفته
 زیرزمینی آب به مربوط هایداده جمله از باشند، ایشده تعری،
 سواریان کمترین با روش این است. مناسب ،مطالعه این در

 مشخصات تابع آن خطای میزان و کندمی یابیدرون تخمین
 رایب (.1384 تالی، قهرودی) است فضایی( ساختار) واریوگرام
 زا ،حال و گذشته زمانی دوره در منطقه جمعیت نقشه تهیه

 ربوطم اطالعات است. شده استفاده کشور آمار سازمان اطالعات
 زمان یبرا کشاورزی محصوالت و باغات کشت زیر سطح به
 جهاد سازمان از گذشته سال ده میانگین و (1387) حال

 در ند.دش یابیدرون IDW مدل از استفاده با و تهیه کشاورزی
 و تشابه یزانم که است این اساسی فرض ،IDW روش

 که است، متناسب هاآن بین فاصله با هاهمسایه بین همبستگی
 نقاط زا نقطه ره فاصله از معکوس تابعی صورتبه را آن توانمی

 ارقر استفاده مورد حالتی در شرو این کرد. تعری، همسایه
 سطح به مربوط اطالعات همچون نمونه نقاط که گیردمی
 از و شندبا کافی اندازه به مطالعه مورد منطقه جمعیت و کشتزیر

 از سپ باشند. برخوردار حلیم مقیاس سطوح در مناسبی پراکنش
 Idrisi Andes افزارنرم محیط در هانقشه ویرایش و سازیآماده
 افزارنرم هشت نسخة به عصبی شبکة مدل اجرای جهت

Statistica تاکیفی راب راثؤام ایاهرامتغی د.ادناش داده الاانتق  
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 (: نمودار جريانی مراحل مختلف انجام تحقیق2شکل )
 

 هساتند، مطارح MLP مادل نودهای عنوانبه که زمینیزیر آب
 هار ،MLP مادل در ند.باشمی خروجی و ورودی نودهای املش
مخفی  الیه نود هر و مخفی الیه نودهای تمام با ورودی الیه نود
 (.1386 ،)منهااج اسات ارتبااط در خروجای الیه نود تنها با نیز
 آب در بررسای ماورد هاایپارامتر غلظات انزمیا مطالعاه برای
 و انتشاارپس گاوریتمال باا الیاه چند رسپترونپ شبکه زمینی،زیر
 تاابع د.شا اجارا سایگمویید و هیپربولیاك تانژانت تحریك توابع

 سایگنال کاه هنگاامی و است متقارن مبدا به نسبت هیپربولیك
 نتیجاه صافر برابار خروجای سایگنال مقادار است، صفر ورودی
 یاك هیپربولیك تانژانت تابع سیگموئید، تابع خال  بر و شودمی
 شده داده نشان و داراست را خروجی نالسیگ برای دوقطبی مقدار
 Tokar است مفید بسیار هاشبکه بعضی در ویژگی این که است

&) (Markus, 2000. طراحای در هاقسامت ترینمهم از یکی 
 تعاداد دیگار عبارتباه یاا آن معمااری مصانوعی، عصبی شبکه
 هکا باشادمی آن در موجاود هااینرون تعاداد و پنهان هایالیه
 هاییشابکه ،اساس این بر یرد.گمی انجام خطا و زمونآ صورتبه
 طراحی الیه، هر در متفاوت نرون تعداد و پنهان هایالیه تعداد با
 عالیم مصنوعی عصبی شبکه د.ش مقایسه و بررسی هاآن نتایج و
 طاول در هاسایگنال ایان و کرده دریافت ورودی واحدهای از را

 حرکات خروجای نارون یساو به هایتن در و یافته انتشار شبکه
 مصنوعی عصبی شبکه مدل صلیا کنترلی پارامترهای نمایند.می

 و هااوزنعنوان به که باشندمی هاننرو بین اتصالی هایمقاومت
 شاده داروزن یهااخروجی نارون، هار شوند.می نامیده هابایاس

(wij Xi) هاا،آن مجماوع و دریافات را یقبلا هالیا یهاانرون 
 تولیاد زیر رابطه براساس را (netj) امj نرون به (5)خالص یورود
  .(Sahoo et al., 2005) کندیم

bixwnet iijj  
 خروجاای و مخفاای ورودی، هایهالیاا کااردن مشااخص از پااس
  که چاه رد پارامتر هر رمقادی ازای به ،وابسته و مستقل هایرمتغی

 مطلاوب خروجای باه رسیدن برای ،است شده ثبت آن اطالعات
 از ستفادها با آن عناصر بین (هاوزن) ارتباط رمقادی تنظیم وسیلهبه

 .شدند داده آموزش (supervised) شده نظارت روش
 تعداد افزایش با مصنوعی عصبی شبکه آموزش یندافر طی

 آموزش مرحله هایداده بینیپیش در مدل خطای تکرارها،
 ورتیص به شبکه باال، تکرارهای در که جایی تا یابدمی کاهش
 ار آموزش مرحله هایداده تواندمی فقط که یندبمی آموزش
 این از خارج هایداده بینیپیش از و زده تخمین خوبیبه

 زا درصدی مشکل، این رفع منظوربه ماند.می عاجز محدوده
 گرفته نظر در اعتبارسنجی مرحله برای کار ابتدای در هاداده
 سنجیصحت برای ها،داده درصد 60 آموزش برای .شودمی
 انتخاب هاداده درصد 20 نیز مدل آزمایش رایب و درصد 20
 در ییاارک باالترین که مدلی شبکه، آموزش یندافر از پس دند.ش
 برای و انتخاب بود، دارا را اعتبارسنجی و تست آموزش، مورد
 کل ایهداده ،مرحله این در (.1389 ،)کیا دش اجرا منطقه کل
 ستفادها با و شد شبکه اردو بینیپیش برای مطالعه مورد فضای
 نطقهم کل برای ،آموزش مرحله از شده انتخاب بهینه مدل از

 به و لحا و گذشته زمانی دوره هر برای .درآمد اجرا به شبکه
 عصبی هشبک زیرزمینی، آب مطالعه مورد کیفی پارامتر هر ازای

 .گردید اجرا شده، ذکر صورت به

 
 هايافته

 اویرتصا از اساتفاده باا ساوقره یزآبخ حوزه اراضی کاربری قشهن
 باا IRS (2008) و TM (1992) (2002), ETM ایمااهواره
 تاا 3) هایشکل د.ش تهیه دور از سنجش افزارهاینرم از استفاده

5.) 
یااابی باارای سااطح آب درون از حاصاال هایهمچنااین، نقشااه

در  1387و  1382و  1374 هایزمینااااای در ساااااالزیر

 اند.شده ( آورده8 الی 6) هایشکل

 تعريف هدف

 

  

 

 

 

تهیه مدل 

 مفهومی

  

 

 

 

جمع آوری 

هاداده  

 

 

 

 

آماده سازی 

هاداده  

 

 

 

 

متغیرهای مستقل 

 )ورودی های شبکه(

 

 

 

 

متغیر وابسته 

 )خروجی شبکه(

 

 

 

 

اجرای مدل 

 شبکه عصبی

 

 

 

 

 و رهای مستقلرابطه بین متغی

  وابسته در گذشته و حال

 

 

 

ه خروجیيارا  
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  روش به اراضی کاربری نقشه :(3) شکل

 (TM 1992) احتمال حداکثر
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 : نقشه کاربری اراضی به روش (4)شکل 

  (ETM 2002) حداکثر احتمال

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 : نقشه کاربری اراضی به روش حداکثر احتمال(5) شکل

(IRS 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1374 سال زيرزمینی آب سطح نقشه :(6) شکل

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 1382: نقشه سطح آب زيرزمینی سال (7شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 1387 سال زيزمینی آب سطح نقشه :(8) شکل

 

 چگاونگی باین رابطاه دهندهنشاان هک عصبی شبکه مدل نتایج
 اراضای/ کااربری باا زیرزمینای آب کیفیات پارامترهای پراکنش



1392، پاییز و زمستان 8، شماره 4زیست، سال های محیطپژوهش  
 

20 

 تحلیال نمودارهای و است (1374 و1387 )سال زمین پوشش
 متغیرهاای از یاك هار ثیرگاذاریأت میازان کاه مدل حساسیت
 آب مناابع یشایمیای پارامترهاای پاراکنش چگاونگی بر مستقل
 دهشا هیاارا (20 تا 9) هایشکل در دهند،می نشان را زیرزمینی
 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با TDS(mg/li) پراکنش از حاصل نقشه :(9) شکل

 1387 سال زمین پوشش اراضیکاربری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با TDS(mg/li) پراکنش از حاصل نقشه (:10) شکل

 1374 سال زمین پوشش اراضیکاربری

 
 معلاق جامد ذرات پراکنش چگونگی بین رابطه هایمطالعه نقشه

 مطالعاه های زمانی موردوشش زمین در دورهپ اراضی/ کاربری با
 زیرزمینای آب سطح نیز و منطقه شناسینقش مؤثر خاک گربیان
له از رودخاناه در فاصا نقاش اسات. بوده پارامتر این پراکنش در

 بیشتر ورود افزایش این دلیل است. گشته ترزمان حال محسوس
و باا توجاه باه جهات  اسات آبی منابع به هاکاربری مغذی مواد

های دشات و سافره ساطح باین ارتبااطی پل هاجریان، رودخانه
سااختارهای  از را زیارین هایسفرهاند و تا حد زیادی زیرین بوده

 ،1387اند. مطالعااه نقشااه سااال سااطح زمااین متااأثر ساااخته
 کردکوی و گرگان شهر حوالی در پارامتر این افزایش دهندهنشان

 .است
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدل حساسیت تحلیل نمودار :(11) شکل

  TDS عصبی شبکه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 با (mg/li) کلر پراکنش از حاصل نقشه :(12) شکل

 1387 سال زمین پوشش اراضی کاربری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با (mg/li) کلر پراکنش از حاصل نقشه :(13) شکل

 1374 سال زمین پوشش اراضی کاربری
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 حساسیت مدل  : نمودار تحلیل(14) شکل

 شبکه عصبی کلر

 
 
 

 

 

 

 

 با (mg/li) سولفات نقشه حاصل از پراکنش :(15)شکل 

 1387سال  نکاربری اراضی پوشش زمی

 

 

 

 

 

 

 

 با (mg/li)سولفات نقشه حاصل از پراکنش :(16)شکل 

 1374سال  کاربری اراضی پوشش زمین

 

 

 

 

 

 
 حساسیت مدل  : نمودار تحلیل(17)شکل 

 سولفات شبکه عصبی

  ی/ااضار کاربری با کلر پراکنش چگونگی بین رابطه نقشه مطالعه

 عامال آب، طحس ثرؤم نقش دهندهنشان گذشته در زمین پوشش
 ت.اسا بوده منطقه شناسیزمین و شناسیخاک رودخانه، از هفاصل
 حاال زماان در جمعیات تاراکم و مساکونی مناطق از فاصله اثر

 دهماننا ساولفات راکنشپ چگونگی بر منطقه خاک تأثیر افزایش
 حظاهمال قابال شده، اشاره بدان که آب کیفیت هایپارامتر سایر
 باا ساولفات پاراکنش چگاونگی ینبا رابطه ،نقشه مطالعه است.
 کاه اسات مهام ایان دهندهنشاان زمین پوشش اراضی/ کاربری
 منااطق یحاوال در آیناده تا گذشته از تدریج به پارامتر این میزان
 تحلیل نتایج به توجه با است. یافته افزایش جمعیت پر و مسکونی
 هاایزمین و باغاات کشات زیار ساطح شابکه مادل، حساسیت
 تساولفا یاون پراکنش و آب کیفیت بر ثرؤم ملعوا از کشاورزی
  است. بوده

 
 
 
 
 
 
 

 با (mg/li) نیترات پراکنش از حاصل نقشه :(18) شکل

 1387سال زمین پوشش اراضی/ کاربری
 
 
 
 
 
 

 
 با (mg/li) نیترات پراکنش از حاصل نقشه :(19) شکل

 1374 سال زمین پوشش اراضی/ کاربری

 
 کشات زیار ساطح کاه اسات لهامسا این از حاکی نتایج مطالعه

 نیتارات پراکنادگی نحاوه در بااالیی ثیرأت کشاورزی محصوالت
 از نیاز منطقاه شناسایاست. سطح آب زیرزمینای و خاک اشتهد

 منااطق رودخاناه، از فاصاله نقاش اناد.بوده ثرؤما عوامال دیگر
  نیتارات اسات. هدشا ترو جمعیت در زمان حال پررنا  مسکونی

  هرااهم و شده شوییآب رعتاس به آب رد بودن محلول دلیل به
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 د.شوهای سطحی وارد منابع آب میبآوانر
 
 
 
 
 
 
 

  مدل حساسیت تحلیل نمودار :(20) شکل

 نیترات برای عصبی شبکه
 

 گيري نتيجه و بحث
 موجود هایرسوب با زیرزمینی هایآب که یونی تبادل به توجه با
 انجاام زمین مختل، هایالیه با ارتباط در و آب حرکت سیرم در
 خوشدساات آب کیفیاات و محلااول امااالح میاازان دهنااد،می
 نبادو هااآب صار  بررسی نتیجه، در شود.می زیادی هایتغییر
 مطالعاه باشاد. منطقای توانادنمی آن مکانی ریشه گرفتن درنظر
 پوشش راضی/ا کاربری با کلر پراکنش چگونگی بین رابطه ،نقشه
 منطقه شناسیخاک توجه قابل شنق دهندهنشان گذشته در زمین
 و باغات کشت زیر سطح است. هبود رودخانه از فاصله عامل نیز و

 فااکتور این پراکندگی در ثرؤم عوامل از نیز کشاورزی هایزمین
 باال بسیار کشاورزی مناطق در کلراید غلظت میانگین است. بوده
 ایکودها از افازونروز اساتفاده .(Smart et al., 2001) اسات
 منجار منطقاه کشاورزان توسط پتاسیم کلراید مانند کلراید حاوی
 دلیال اسات. شاده آبای منابع در موجود کلراید میزان افزایش به
 آثاار اسات. کلاردار هایکشآفت و هاکشحشره از استفاده دیگر
 باا هااآن ارتبااط ناوع و موجاود هایرودخانه و نهرها ها،دریاچه
 ثیراتأتا ناامبرده، عوامال اناد.بوده ثرؤما آب کیفیت بر خوانآب
 موقعیات باه توجاه با اند.داشته آبخیز حوزه آب کیفیت بر دیزیا

 باه مازنادران دریاچه ویژههب باال، عوامل آثار مطالعه، مورد منطقه
 ساالیان در دریاا این پیشروی و پسروی .دشومی مشاهده وضوح
 و دشات ساطح در دریاایی هایرسوب شدن نشینته سبب ،دور
 دیگاار، طاار  از اساات. هشااد شاامالی محاادوده در نمونااه بارای
 باین ارتبااطی پال ،جریان جهت به توجه با موجود هایرودخانه
 هایسافره زیادی حد تا و اندبوده زیرین هایسفره و دشت سطح
 از فاصاله اثر اند.ساخته ثرأمت زمین سطح ساختارهای از را زیرین
 یافتاه افازایش حاال زماان در جمعیت تراکم و مسکونی مناطق

 (Sherestha et al., 2007) هاییافتاه باا نتاایج ایان که است
 در انساانی هایگاهساکونت پاراکنش و جمعیات نقاش بر مبنی
 هایفاضاالب ورود دلیال باه امار این دارد. مطابقت آب کیفیت
 فاضاالب و هابیمارساتان :مانناد عمومی اماکن فاضالب شهری،
 حاشایه در شهری هایزباله رهاسازی ا ،اطر صنعتی هایکارگاه
 و شاهری هایفاضاالب تصافیه در کلرایاد از اساتفاده رودخانه،
 ماااواد کااااربرد و رودخاناااه بآ در ساااازیرها آن متعاقاااب
 هااایگاوداری و هامرغااداری در کلرایاد حاااوی کنندهضادعفونی
 پاراکنش چگونگی بین رابطه نقشه مطالعه .است رودخانه حاشیه
 مهام ایان دهندهنشاان زمین پوشش اراضی/ کاربری با سولفات
 حاوالی در آینده تا گذشته از تدریج به پارامتر این میزان که است
 سااختار نقاش است. یافته زایشاف جمعیت پر و مسکونی مناطق
 ساولفات، پاراکنش چگاونگی بر نیز شناسیخاک و شناسیزمین
 مادل، حساسایت تحلیال نتاایج باه توجه با است. مالحظه قابل
 بار ثرؤما عوامل از ،کشاورزی هایزمین و هاباغ یرکشتز سطح
 روی ساولفات اسات. باوده ساولفات یاون پراکنش و آب کیفیت
 قارار اساتفاده ماورد کااریبرنج مازارع در مصرفی کودعنوان به

 تار،متراکم کشات زیار ساطح با نواحی در رو،این از است. گرفته
ها بررسی با نتایج این است. ودهب توجه قابل نیز پارامتر این میزان

(Jiang et al., 2007) در ،ساولفات میازان افازایش بار مبنای 
 حااوی شایمیایی کودهاای از اساتفاده دلیلباه زراعی هایزمین
 در زیرزمینای آب ساطح نقاش به توجه با دارد. مطابقت سولفات
 در را پارامتر این باالی میزان توانمی سولفات پراکنش چگونگی
 TDS میازان داد. نسابت آب ساطح بودن باال به شمالی نواحی
 و دارداساتان شارایط داشاتن با وجاود آب(، محلول جامدات )کل
 در منااطق از بعضای در شده، بردارینمونه مناطق در قبول قابل
 هاینقشاه مطالعاه دارند. قرار نامطلوب شرایط به رسیدن آستانه
 اراضای/ کاربری اب معلق جامد ذرات پراکنش چگونگی بین رابطه
 نقاش گربیاان مطالعاه وردما زماانی هاایدوره در زمین پوشش
 پراکنش در محصوالت کشتزیر سطح نیز و شناسیخاک عوامل
 حاال زماان در رودخاناه از لهفاصا نقاش است. بوده پارامتر این
 مغاذی مواد بیشتر ورود افزایش این دلیل است. هشد ترسمحسو
 آشاکار صورتبه سطحی آب منابع .است آبی منابع به هاکاربری

 تحت زراعی، هایکنندهتقویت و کودها حد از زیاده استفاده اثر رب
 ارتبااط عامال آب، جریان جهت به توجه با و اندگرفته قرار ثیرأت

 ( ,.Xu et alانادبوده زیرزمینای آب هایسافره و ساطح باین

 معاادنی هاااینمك از محلااول جامااد مااواد اصااوالً .2008)
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 و کلریدها کربنات،بی سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، صوصخه)ب
 ناشاای آب در محلااول آلاای مااواد یاایجز مقااادیر و ها(سااولفات
ممکان  غربیشامال مناطق در فاکتور این باالی میزان شوند.می
 شهر صنعتی و خانگی هایفاضالب نفوذ جمله از عواملی با است
 نتایج این .باشد طمرتب کشاورزی پسماندهای و ضایعات و گرگان
 دارد. مطابقاات (Withers & Lord, 2002) هایبررساای بااا

 گرنشاان کاه عصابی شبکه مدل حساسیت تحلیل نتایج مطالعه
 )متغیرهاای مختلا، پارامترهاای از یاك هار گذاریثیرأت میزان
 لهامسا ایان از حاکی است، یتراتن پراکنش چگونگی بر مستقل(
 بااالیی ثیرأتا کشاورزی محصوالت کشت زیر سطح که باشدمی
 و زیرزمینای آب ساطح اسات. اشاتهد نیترات پراکندگی نحوه در
 از فاصاله نقاش اند.بوده ثرؤم عوامل دیگر از طقهمن شناسیخاک

 هشاد ترپررن  حال زمان در جمعیت و سکونیم مناطق رودخانه،
 شاوییآب سارعت به آب در بودن محلول دلیل به نیترات است.
 ایان .دشاومی آب مناابع وارد ساطحی هایابروان همراه و شده
 ,.Lord, 2002;) Withers & Jiang et al هاییافته با نتایج

2007; Kulabako et al., 2007; Sthiannopkao et al., 

 یناوع باه هارودخاناه که این به توجه با دارد. خوانیهم 2006)
 جنتاای هستند، زیرین آب هایسفره با زمین سطح ارتباطی عامل
 عنصار نظار از کاه منااطقی در اسات. توجیاه قابل حدی تا باال

 و دارند تریمتراکم کشتزیر سطح هستند، مواجه خطر با نیترات
 هاانیترات از برخای خاک، فیلتراسیون ظرفیت رسیدن اشباع به با

 نیتراتااه کودهااای رسااانند.می یزیرزمیناا هایساافره بااه را خااود
 زیرزمینای و ساطحی هاایبآ در نیترات آلودگی منبع ترینمهم
 20 حادود نشاوند، کاوددهی زراعای گیاهان وقتی حتی هستند.

 منابع به و شده شسته خاک از هکتار هر یازا به نیترات کیلوگرم
 مطالعاه نهایات، در (.1381 ،ساری )اسماعیلی دشومی وارد آبی

 ،مطالعاه هایساال طای آب کیفیات پارامترهای تغییر چگونگی
 جانس همچناین، هاست.آن مقادیر در افزایشی روند دهندهنشان
 قارار زیرزمینای آب ریاانج مسایر در که هاییرسوب و هاسن 
 زیار ساطح نمایاد. ایفاا آب کیفیت بر زیادی آثار تواندمی دارند،
 در مصارفی ساموم و کاود میزان و کشاورزی محصوالت کشت
 ثریؤما نقش آب شیمیایی یفیتک پارامترهای پراکنش چگونگی
 هایمحاادوده در جمعیاات افاازایش و شااهری هتوسااع اند.داشااته
 و صانعتی هاایفعالیت پسااب افازایش آن، نتیجاه در و کوچك
 کیفیات بر ایمالحظه قابل نقش شهری نواحی نکناسا مصار 
 شامالی مناطق در زیرزمینی آب سطح بودن باال است. داشته آب

 از هاساتفاد اسات. آب یاتکیف بر ثرؤم عوامل دیگر از نیز منطقه
 بارای مفیاد کااریراه و ابازار مکانی جامع مدیریت هایسیستم
 مفااراه زیسااتمحیط جااامع ماادیریت و زیسااتیتنوع زا حفاظاات
 بشار، حیاات در زیرزمینای هایآب نقش به توجه با نمود. خواهد
 و رابطااه ایاان بررساای زمینااه در بیشااتر مطالعااات انجااام لاازوم
 ایان پایادار مدیریت نظورمبه آینده، در حاصله تغییرات بینیپیش
 دارد. وجود ارزشمند منابع
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