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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

ت بت بر ن مادی و معنوی مرت مامی حقوق  عات و ت کارات، اخترا ایج، ابت

 دانشگگه محقق احابدلی  هایِ ناشییی از انماا ایپ وهوه ، متع ب به نوآوری

باشیییدق نقط مط ز از ایپ اثر، با رعایت مقرترات مربووه و با  کر ناا می

حدانشگاه محقب اردبی ی، ناا استاد راهنما و دانشمو بالمانع استق

 
 

رشته سیستم اوالعات  ارشد یکارشناسخته آمودان   ققمدحسینحک ظم اینمانز 

دانشکده ع وا اجتماعی دانشگاه  سنجشحازحدوبجغرافیایی و سنم  ازدور گرای 

از  71/74/7933که در تاریخ  3474242779دانشییمویی  محقب اردبی ی به شییماره

صی ی خود تحت عنوان: وایان ض حلرحنامه تح س حتأثیرحتغییراتحک بلریحابا لرب

ایح)قط لعهحقابدی:حزیرزقین حل حاسگفا دمحازحتا ویرحق هاابمحه یقن لعحآب

 شوا که:اا، متعهد میدفاع نموده شهرسف نحقی ندوآب(

گونه مدرك تحصی ي یا به عنوان نامه را قبالً براي دریافت هیچ( ایپ وایان5

ها و مؤسسات آموزشی و وهوهشی داخط هرگونه فعالیت وهوهشی در سایر دانشگاه

 ااقاز کشور ارائه ننمودهو خارج 

تحصی ی خود را بر عهده  نامه( مسئولیت صحتت و سقم تمامی مندرجات وایان2

 گیراقمی

 باشدقنامه، حاصط وهوه  انماا شده توسط اینمانز می( ایپ وایان9

اا، ( در مواردي كه از دستاوردهاي ع مي و وهوهشي دیگران استفاده نموده4

مربووه و با رعایت اصیط امانتداری ع می، ناا منبع  مطابب ضیوابط و مقرترات

 ااقمورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متپ و فهرست منابع  كر نموده

برداري ( چنانچه بعد از فراغت از تحصیط، قصد استفاده یا هر گونه بهره1

شر كتاب، ثبت اختراع و ققق از ایپ وایان شم، از اعم از ن شته با نامه را دا

معاونت وهوهشي و فنتاوری دانشگاه محقب اردبی ی، مموزهاي الزا را اخذ  زهحو

 نمایمق

ها، نامه در همای مسیییتخرج از ایپ وایان مقاله ( در صیییورت ارائیه6

ها و انواع ممالت، ناا دانشیییگاه محقب ها، سیییمینارها، گردهماییکنفرانس

راهنما و مشاور(  کر اردبی ی را در كنار ناا نویسندگان )دانشمو و اساتید 

 نمایمق

( چنانچه در هر مقطع زماني، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقز ناشي از 7

، ورح شییکایت توسییط دانشییگاه و ققق( را آن )از جم ه ابطال مدرك تحصییی ي

دانم با اینمانز مطابب ضوابط وذیرا و دانشگاه محقب اردبی ی را مماز میمي

 یدقو مقرترات مربووه رفتار نما
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وردی: ای )مطالعه مهوارههای زیرزمینی با استفاده از تصاویر مابررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر منابع آب

 شهرستان میاندوآب( / محمدحسین کاظمی
 آقای دکتر صیاد اصغری سراسکانرود : مانراه استاد 

 آقای دکتر حسن خاوریان –آقای دکتر عقیل مددی  ان مشاور:استاد

 51/70/5911  دفاع: تاریخ

 ص. 39  ات: صفح تعداد

 7 نامه:شماره پایان

  چکیده:
رویه از منابع آب زیرزمینی بیشتر شده و این ذخایر طبیعی با تهدید جدی روزافزون جمعیت برداشت بی با افزایش

های آب زیرزمینی و مدیریت بهینه آن مواجه هستند. برهمین مبنا، آگاهی از تغییرات تراز آب به منظور شناخت سفره

ترین و حداقل تلاش در مورد حفاظت طح زمین، کمهای سضرورت دارد. مطالعه این منابع و رابطه خاص آن با ویژگی

توان از آن در مدیریت منابع آب استفاده از این منابع ارزشمند خواهد بود. با ارزیابی نوسانات سطح آب زیرزمینی می

ها در طی یک دوره زمانی مشخص از تغییرات کاربری اراضی جهت شناخت عوامل و علل آن تهمچنین، اطلاعا .نمود

امری  های زیرزمینیریزان باشد. برهمین مبنا، مطالعه رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و آباند مورد توجه برنامهتومی

رسد. این پژوهش به بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر منابع آب زیرزمینی شهرستان میاندوآب نظر میضروری به

 5913تا  5939های حلقه چاه پیزومتری بین سال 527عات کمی ای لندست و اطلابا استفاده از تصاویر ماهواره

از طریق روش شبکه  5913و  5919، 5933، 5939ای لندست برای چهار سال پرداخته است. ابتدا تصاویر ماهواره

 بندی شده و نقشه کاربریزار طبقهعصبی مصنوعی در شش طبقه آب، زراعت آبی، دیم، مرتع، مناطق مسکونی و شوره

ترتیب طور میانگین بهشده بههای کاربری اراضی استخراجاضی استخراج گردید. دقت کلی و ضریب کاپا هریک از نقشهار

همچنین، جهت بررسی سطح آب زیرزمینی شهرستان میاندوآب باشد. برآورد شد که قابل قبول می 37/7درصد  و  17

و  3131های ای برای سالیابی کریجینگ دایرهدرون هاییابی کریجینگ آزمایش شد که روشهای مختلف درونمدل

با کمترین خطا و بیشترین دقت را داشت.  3133و  3131های یابی کریجینگ گوسی برای سالو روش درون 3133

های موجود حلقه چاه 321های پیزومتری یابی دادهای و گوسی جهت درونهای کریجینگ دایرهبر همین مبنا، روش

گیری های مورداستفاده در پژوهش حاضر با بهرهطبق محاسبات انجام شده روش رد مطالعه استفاده شد.در منطقه مو

شان بندی سطح آب زیرزمینی ناز پارامتر کمکی ارتفاع نتایج بهتری را از نظر ضریب همبستگی و میزان خطا جهت پهنه

های زراعت مرتع روند کاهشی داشته و کاربریهای آب و کاربری 3131تا  3131های طی سالداد. نتایج نشان داد 

به دلیل بارندگی  3133تا  3131اند. اما طی دوره مطالعاتی زار روند افزایشی داشتهآبی، دیم، مناطق مسکونی و شوره

زا روند کاهشی داشته است. همچنین در این دوره های ذکرشده، اراضی آب روند افزایشی و اراضی شورهزیاد در سال

های زراعت آبی، دیم و مناطق مسکونی روند افزایشی را های قبل روند کاهشی داشته و کاربریری مرتع طبق دورهکارب

ی افزایش عمق آب دهندههای منطقه مورد مطالعه نشانهای آماری چاههای بدست آمده از دادهاند. نقشهدنیال کرده

باشد، ها کم میها زیاد و در برخی از آنق آب در برخی از چاهباشد. تغییرات عممی 3131تا  3131زیرزمینی از سال 

باشد که ها میدهنده کاهش سطح آب زیرزمینی طی این سالها ثابت بوده و نشانولی روند افزایش عمق در همه چاه

. علل باشدکاملا منطیق می 3131و  3133، 3131های شده برای سالهای کاربری اراضی تهیهاین نتیجه با نقشه



 

رویه و حفر عواملی از قبیل برداشت بی 3131-3131های کاهش سطح آب زیرزمینی شهرستان میاندوآب طی سال

باشد. افزایش تعداد های انتقال آب میهای غیرمجاز، کاهش بارندگی و تأثیرات ناشی از عدم مدیریت صحیح در طرحچاه

از سفره آب زیرزمینی است. این افزایش برداشت جهت آب شرب،  برداریهای حفر شده در منطقه گواه افزایش بهرهچاه

توجه به افزایش جمعیت و افزایش صنایع قابل توجیه می باشد. با بررسی نقشه است که با کشاورزی و صنعت بوده

علت آن بارندگی شاهد افزایش سطح آب زیرزمینی هستیم که  3133تا  3131های بندی آب زیرزمینی بین سالپهنه

منطبق بوده و  3133شده برای سال باشد. این نتیجه نیز با نقشه کاربری اراضی تهیههای موردذکر مییاد در سالز

 رساند. آمده را به اثبات میدستنتیجه به

 

 تغییرات کاربری اراضی، منابع آب زیرزمینی، شبکه عصبی مصنوعی، کریجینگ، شهرستان میاندوآب های کلیدی: واژه
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فهرست مطالب

 

 

 فصل اول: کلیات تحقیق

 3 ......................................................................................................... مسئله انیب و مقدمه -3-3

 1 .............................................................................................................. قیتحق سئوالات -3-2

 1 .............................................................................................................. قیتحق اتیفرض -3-1

 1 ....................................................................................................................یاصل هدف -3-4

 4 .................................................................................................................. یفرع اهداف -3-5

 4 ................................................................................................................ قیتحق ساختار -6-6

 6 ......................................................................................................................... مقدمه -3-2

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 6 .......................................................................................................... قیتحق ینظر یمبان -2-2

 6 ......................................................................................................ینیرزمیز آب فیتعر -2-2-3

 6 ..................................................................................................... ینیرزمیز آب تیاهم -2-2-2

 7 ....................................................................................................... ینیرزمیز آب سفره -2-2-1

 7 ....................................................................................................... ینیرزمیز آب منشأ -2-2-4

 3 .........................................................................................ینیزم ریز یآبها مختلف اشکال -2-2-5

 3 ................................................................................................................... آبدار هیلا -2-2-6

 3 .......................................................................................................... آبدار هیلا انواع -2-2-6-3

 3 ............................................................................................................. یستابیا سطح -2-2-7

 3 ........................................................................................................... یزومتریپ سطح -2-2-3

 3 ......................................................................................................................... چاه -2-2-3

 31 ........................................................................................... ینیرزمیز آب مخازن انواع -2-2-31

 31 ......................................................................... ینیرزمیز یهاآب یآلودگ منابع نیترمهم -2-2-33



 

 31 .................................................................................. ندهیآلا یشناسنیزم سازندهای -2-2-33-3

 31 .............................................................................. کربناته یب یهانیزم از حاصل آب -2-2-33-2

 33 ................................................................................................... یریتبخ رسوبات -2-2-33-1

 33 ................................................................................................ یصنعت یهاندهیآلا -2-2-33-4

 32 ............................................................................................. کشاورزی یهاندهیآلا -2-2-33-5

 32 ................................................................................................. شهری یهاندهیآلا -2-2-33-6

 32 ...................................................................................................... نیسنگ فلزات -2-2-33-7

 31 ................................................................................ نیزم ریز یهاآب از استفاده تیاهم -2-2-32

 31 ...................................................................................... یاراض یکاربر و پوشش مفهوم -2-2-31

 .Error! Bookmark not defined ................................ یاراض یکاربر یهانقشه از استفاده لزوم -2-2-34

 rk not defined.Error! Bookma ........................................یاراض یکاربر استخراج یهاروش -2-2-35

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یا ماهواره ریتصاو یبندطبقه -2-2-36

 Error! Bookmark not ........... دور از سنجش فن و یاهوارهما یهاداده راتییتغ یآشکارساز و کشف -2-2-37

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یاراض یکاربر نقشه دقت -2-2-33

 .Error! Bookmark not defined .................................................... قیتحق نهیشیپ یبررس -2-2-33

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... مقدمه -2-2-33-3

 .Error! Bookmark not defined ........................ کشور داخل در شدهمانجا یعلم یهاپژوهش -2-2-33-2

 .Error! Bookmark not defined .................... کشور زا خارج در شدهانجام یعلم یها-پژوهش -2-2-33-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................. قیتحق نهیشیپ یبندجمع -2-2-33-4

 فصل سوم: مواد و روش تحقیق

 ot defined.Error! Bookmark n ............................................................................ مقدمه -3-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... مطالعه مورد محدوده -2-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ یتوپوگراف -1-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... یشناسنیزم -1-4



 

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... رودخانه -1-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ هاداده -1-6

 .Error! Bookmark not defined ............................................ استفاده مورد یماهوارها تصاویر -1-6-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ هامدل و هاروش -1-7

 .Error! Bookmark not defined ................... یاماهواره یهاداده پردازش در مورداستفاده یهاروش 1-7-3

 efined.Error! Bookmark not d ............................................................... پردازششیپ 1-7-3-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یاماهواره ریتصاو پردازش 1-7-3-2

 .Error! Bookmark not defined ..... یمصنوع یعصب شبکه روش با یاماهواره ریتصاو یبندطبقه -1-7-3-2-3

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. ردازشپپس -1-7-3-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... صحت یابیارز -3-1-3-7-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. یآمار یهاروش -3-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یزومتریپ یهاچاه -1-3-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................. نگیجیکر یابیدرون روش -2-3-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................... یابیدرون روش نیتر مناسب نییتع -3-2-3-1

 ed.Error! Bookmark not defin ..................................................... یابیارز اریمع و روش -2-2-3-1

 های تحقیقفصل چهارم: نتایج و یافته

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ مقدمه -4-3

 .Error! Bookmark not defined ...............................................یماهوارها ریتصاو پردازش جینتا -4-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یبندطبقه صحت یابیارز جینتا -4-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... طبقات مساحت محاسبه -4-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................... ینیرزمیز آب سطح یبررس -5-4

 .Error! Bookmark not defined ...................... یآمار یپارامترها یسازآماده و یسازنرمال یبررس -4-5-3

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یابیدرون مدل نیبهتر انتخاب -2-5-4

 .Error! Bookmark not defined ................................. ینیزم ریز یهاآب سطح راتییتغ یبررس -4-5-1

 .Error! Bookmark not defined ............................. ینیرزمیز آب تراز و یاراض یکاربر رابطه لیتحل -4-6



 

 rror! Bookmark not defined.E .............................................................. یکل صحت یابیارز -7-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ یبندجمع -3-4

 گیری و پیشنهاداتفصل پنجم: نتیجه

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ مقدمه -5-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. یریگجهینت و بحث -5-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... هیفرض یبررس -5-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ مآخذ و منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هافهرست جدول

 

 .Error! Bookmark not defined ....................................... پژوهش در شدهاستفاده یهاداده: 3-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................ قیتحق در استفاده مورد ریتصاو مشخصات: 2-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ...... شدهیبندطبقه ریتصو ار کی هر یبرا یکل دقت و کاپا پیضر: 3-4 جدول

 Bookmark not defined.Error ! ................................... شدهیبندطبقه یها-کلاس مساحات: 2-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................... سالانه ینیرزمیز آب سطح یآمار یپارامترها: 1-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .......................ینیرزمیز آب سطح یآمار یپارامترها نیانگیم: 4-4 جدول

سال یبرا اندوآبیم شهرستان ینیرزمیز آب سطح یبندپهنه جهت یوگرامیوار یهامدل از حاصله جینتا :5-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................... 3133 و 3131 ،3133 ،3131 یها

 !Error 3133 و 3131 ،3133 ،1313 یهاسال یآمار یهاداده متقابل وگرامیوار به هامدل برازش جینتا: 6-4 جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................. 3131 سال هایکاربر ینیرزمیز آب تراز یآمار مشخصات: 7-4

 .Error! Bookmark not defined .................. 3331 سال هایکاربر ینیرزمیز آب تراز یآمار مشخصات: 3-4

 .Error! Bookmark not defined .................. 3131 سال هایکاربر ینیرزمیز آب تراز یآمار مشخصات: 3-4

 .Error! Bookmark not defined ................ 3133 سال هایکاربر ینیرزمیز آب تراز یآمار مشخصات: 31-4

 !Error ............... شدهمطالعه یهاسال ینیرزمیز آب سطح یبندپهنه یهانقشه دقت و صحت یابیارز: 33-4 جدول

Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هافهرست شکل

 

 .Error! Bookmark not defined ............................... مطالعه مورد محدوده یایجغراف تیموقع: 3-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... مطالعه مورد منطقه یارتفاع نقشه: 2-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... اندوآبیم شهرستان 3131 سال جداشده نقشه: 1-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... اندوآبیم شهرستان 3133 سال جداشده نقشه: 4-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... اندوآبیم شهرستان 3131 سال جداشده نقشه: 5-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... اندوآبیم شهرستان 3133 سال جداشده نقشه: 6-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......... مطالعه مورد منطقه یزومتریپ یچاهها یپراکندگ تیموقع: 7-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............... اندوآبیم شهرستان 3131 سال  یاراض یکاربر نقشه: 3-4 شکل

 rk not defined.Error! Bookma ............... اندوآبیم شهرستان 3133 سال  یاراض یکاربر نقشه: 2-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............... اندوآبیم شهرستان 3131 سال  یاراض یاربرک نقشه: 1-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............... اندوآبیم شهرستان 3133 سال  یاراض یکاربر نقشه: 4-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................1313 سال ینیرزمیز آب سطح نقشه: 5-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................3133 سال ینیرزمیز آب سطح نقشه: 6-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................. 3131 سال ینیرزمیز آب سطح نقشه:  7-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................3133 سال ینیرزمیز آب سطح نقشه: 3-4 شکل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 هافهرست نمودار

 .Error! Bookmark not defined ............ اندوآبیم شهرستان 3131 سال یاراض یکاربر مساحت: 3-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ............ اندوآبیم شهرستان 3133 سال یاراض یکاربر مساحت: 2-4 نمودار

 ot defined.Error! Bookmark n ............ اندوآبیم شهرستان 3131 سال یاراض یکاربر مساحت: 1-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ............ اندوآبیم شهرستان 3133 سال یاراض یکاربر مساحت: 4-4 نمودار

 Error! Bookmark not ........ اندوآبیم شهرستان یبرا مختلف دوره چهار در یاراض یکاربر ساحتم: 5-4 نمودار

defined. 

 

 

 

 



                                                         فصل اول                                                               

 کلیات تحقیق
 __________________________________________________________________________  

  3 
 

 

 فصل اول: 

 کلیات تحقیق
 

 

 

 مقدمه و بیان مسئله -1-1

 رود.ترین جزء مجموع منابع طبیعی مورد نیاز برای بقای زندگی انسااان، پیشاارفت و بهبود آن به شاامار میآب، مهم

باسازی نظر از ارزش حیاتی آب، به عنوان یکی از عوامل ضاروری در صنعت، تجارت، کشاورزی، تفریحات سالم و زیصارف

درصد آن در  6/2های کره زمین تنها (. از مجموع کل آب5914مرتضایی فریزهندی و کهندل، محیط نیز ضاروری است )

درصد(  13/5های طبیعی )های شیرین قرار دارند که آن هم بیشتر به صورت یخ در قطبین کره زمین و یخچالردیف آب

های کره زمین تنها دسااترس نیسااتند. به این ترتیب از مجموع آب درصااد( وجود دارند و در 11/7های زیرزمینی )و آب

درصاد آن قابل اساتفاده بوده و در واقع حیات آدمی وابسته به همین مقدار اندآ آب است. از این مقدار آب قابل  754/7

 مصرفی کل های زیرزمینی بزرگترین منبع آب شایرین بوده و بخش زیادی از آبهای کره زمین، آباساتفاده در خشاکی

شااود برخلاف اینکه بخش اعظم سااطح زمین را آب پوشااانده، تنها گردد. به این ترتیب مشاااهده میجهان از آن تأمین می

ا ههای بشر باید با توجه به این محدودیتریزیبخش اندکی از آن برای بشار قابل اساتفاده اسات و در حقیقت تمام برنامه

(. عواملی همچون رشااد جمعیت، نیاز به غذای بیشااتر، ضاارورت 5914؛ ولایتی، 5919ارکیا و همکاران، صااورت پذیرد )

ند کها، تقاضای آب را روز به روز بیشتر میارتقای ساطح بهداشات و رفاه اجتماعی، توساعه صنعتی و حفاظت اکوسیستم

رار دارد، بشر در نگهداری آن با توجه به اینکه آب به صورت کالای تقریبا رایگان در اختیار انسان ق (.5177ساازمان ملل، )

نمایند و تنها وقتی که برای تهیه آب با خصاوصیات معین با مشکلاتی و آلوده نکردن آن ساعی کافی و لازم را مبذول نمی

 (. 5911محمود حسن، مواجه گردید به اهمیت آن بیشتر خواهد اندیشید )
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 باشد.شاورزی و توسعه اجتماعی و اقتصادی آّب میترین عامل رشد کخشکی مانند ایران مهمدر نواحی خشاک و نیمه

های زیرزمینی وارد شده و ترین فشاار به روی آبدر این مناطق با توجه به کمبود نزولات جوی و جریانات ساطحی عمده

 هرویه از این منابع بیشتر شدهای آب زیرزمینی شده است. با افزایش روزافزون جمعیت برداشت بیافت شدید سطح سفره

با وجود مشخص بودن اهمیت این منبع (. 2757، 1گونرس و همکارانو این ذخایر طبیعی با تهدید جدی مواجه هستند )

مهم، هنوز هم عمیقا با فهم نادرسات روبروسات؛ آنچنان که باید ارزش آن شاناخته نشاده، مدیریت ضاعیفی بر آن حاکم 

ترین مخزن سیاره زمین و ذخیره استراتژیک آب ینی، اصلیهای آب زیرزمسیستمشود. اسات و به قدر کافی حفاظت نمی

دهند، ولی محاسبه این حجم عظیم آسان نیست. از این رو، دقت و سودمندی این قبیل محاسبات زیرزمینی را تشکیل می

یرین ای بر پایه فرضاایات مهم درباره عمق مرثر و تخلخل لایه آب شااهمواره سااوال برانگیز خواهد بود، چون هر محاساابه

ای هها و دریاچهاند و در مقایسه با مخزنها در سطحی بزرگ، به طور یکنواخت گسترش یافتهشود. برخی آبخوانانجام می

سااطحی جهان، آب بساایار بیشااتری در ذخیره دارند. افزون بر این، در اثر تبخیر مسااتقیم، آب بساایار اندکی را از دساات 

برداری از آب زیرزمینی در مقایسه ها سنجید. بهرهباید صارفا با حجم برداشتارزش اجتماعی آب زیرزمینی را ن دهند.می

با آب سطحی، به دلیل مهیا بودن آن در مقیاس محلی، امکان تعدیل برداشت با سطح تقاضا، قابلیت اطمینان بالا در دوره 

ی واحد حجم دارد. وابستگی خشاکساالی و کیفیت خوب و نیازمند حداقل تصافیه، غالبا منافع اقتصاادی بیشاتری به ازا

های فراوان به آب زیرزمینی در حال افزایش اسات و سهم آب زیرزمینی در کشاورزی آبی از نظر میزان شاهرها و شاهرآ

وری اقتصاادی زیاد است. آب زیر زمینی از ارکان انقلاب سبز در کشاورزی آسیا بوده است، و تأمین آب به محصاول و بهره

ون نفر را در اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر عهده دارد، و معیشات روساتایی را در سطح وسیعی میلی 571و  957ترتیب 

کند. بنابراین طبق مطالب بیان شاده، استفاده مداوم و بدون برنامه در مناطق جنوب صاحرای بزرگ آفریقا پشاتیبانی می

ط زیسات و منابع طبیعی داشاته و مزایای بیان شده داری بر محیتواند اثرات منفی معنیمدون از منابع آب زیرزمینی می

( برهمین مبنا، آگاهی از تغییرات تراز آب به 2772، 2برای این منبع طبیعی مهم را خطیر کند )پیجانوساااکی و همکاران

هاای آب زیرزمینی و مدیریت بهینه آن ضااارورت دارد. مطالعه این منابع و رابطه خاص آن با منظور شااانااخات سااافره

، 3توماس و تلام) ترین و حاداقل تلاش در مورد حفاظت از این منابع ارزشااامند خواهد بودای ساااطح زمین، کمهاویژگی
ز ا تهمچنین، اطلاعا .توان از آن در مدیریت منابع آب استفاده نمودبا ارزیابی نوساانات ساطح آب زیرزمینی می (.2771

ریزان تواند مورد توجه برنامهی یک دوره زمانی مشخص میها در طتغییرات کاربری اراضی جهت شناخت عوامل و علل آن

های زیرزمینی امری (. برهمین مبنا، مطالعه رابطه بین تغییرات کاربری اراضااای و آب5919فرامرزی و همکاران، باشاااد )

 رسد. نظر میضروری به

دهد ری، مرتعداری و ... نشان میهای کشاورزی، جنگلداهای کاربری اراضای نحوه استفاده از زمین را در فعالیتنقشاه

های های کاربری اراضای وجود دارد اما استفاده از روشیابی به نقشاههای مختلفی برای دسات(. روش2773، 4لو و ونگ)

های زمینی ساانتی، از دوری تا حد زیادی گردآوری این نوع اطلاعات را تساهیل کرده اسات. در مقایساه با روشسانجش 

کند که از نظر تری از اطلاعات کاربری اراضاای را در یک مکان جغرافیایی فراهم میای مقادیر بیشارهاز دور ماهو ساانجش

                                                             
1 . Guners et al 
2 Pijanowski et al 
3 Thomas & Tellam 
4 Lu & Weng 
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، 3؛ یوان و همکاران2772، 2؛ روگان و چن5931، 1کاچوالاصااارفه اسااات ) بهای مقرون زماان و هزینه در مقیاس منطقه
2771.) 

و  شااود که معضاالاتی میل ساایلب از تعادل طبیعی میخوردن چرخه آهمتغییرات نادرساات کاربری اراضاای، باعث به

تغییر  کاهش منابع آب را در پی خواهد داشاات. هدف از بررساای اثر تغییر کاربری اراضاای بر رژیم آبدهی، شااناخت آثار

ایدار توسعه پ های هیدرولوژیکی و تأثیر آن بر نوساانات آب زیرزمینی و تعیین راهبرد مناساب درکاربری اراضای بر پاساخ

وع فرسایش و انهدام تن باشاد. تغییرات کاربری اراضای یکی از فاکتورهای مهم در تغییر جریان هیدرولوژیک،منابع آب می

دم سمت تعادل قاکوسیستم به توان با اطلاع از روند تغییرات کاربری اراضای در راساتای هدایتباشاد. لذا میزیساتی می

 برداشت. 

 

 سئوالات تحقیق -1-2

 گیرد.های اولیه موضوع شکل میچارچوب اصلی پژوهش با استفاده از پرسش سازی وفرضیه

 صورت زیر بیان کرد:توان بهبنابراین سوالات این تحقیق را می

 . کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه چه تغییراتی در طول دوره مطالعاتی داشته است؟5

راز آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه همبستگی وجود گرفته با سطح ت . آیا بین تغییرات کاربری اراضی صورت2

 دارد؟

 

 فرضیات تحقیق -1-3

 تواند خطوط اصلی تحقیق را به ما نشان دهد.باشد و میهای اولیه میها پاسخی موقت برای پرسشفرضیه

 باشد:بر این اساس فرضیات این تحقیق شامل موارد زیر می

های مرتع و زراعت محدوده مورد مطالعه افزایش یافته و جایگزین کاربریرسد که کاربری مسکونی در . به نظر می5

 شده است.

گرفته با تغییرات سطح آب زیرزمینی موجود در منطقه مورد مطالعه همبستگی . بین تغییرات کاربری اراضی صورت2

 وجود دارد.
 

 هدف اصلی -1-4

 از و سازندمی نمودار تحقیق، مسئله قالب در را خود اهداف این گیرد،می صورت خاصی اهداف به دستیابی برای تحقیقی هر

  .شوندمی آشکار آن، بیان طریق

 اشد.بدر این پژوهش هدف اصلی بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر منابع آب زیرزمینی شهرستان میاندوآب می

                                                             
1 Kachhwala 
2 Rogan & Chen 
3 Yuan er al 
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 اهداف فرعی -1-5

 (.5939-5913بررسی تغییرات کاربری اراضی در طی دوره زمانی خاص ) -5

های زمانی مطالعاتی و تغییرات آن با تغییر کاربری اراضاای منطقه بررساای سااطح تراز منابع آب زیرزمینی در دوره -2

 مورد مطالعه.

 

 ساختار تحقیق -6-1

با توجه به بیان کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، سئوالات، فرضیات و اهداف تحقیق در فصل اول، ساختار پژوهش 

 های بعدی به شرح زیر خواهد بود:صلحاضر در ف

فصل دوم شامل مبانی نظری و همچنین برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام یافته مربوط به موضوع تحقیق بررسی 

 شده است.

های مربوط به آن مانند اقلیم، خاآ و پوشش گیاهی فصل سوم به معرفی منطقه مورد مطالعه و ارائه برخی ویژگی

های موجود در منطقه شده جهت استخراج کاربریهای استفادهت. همچنین، در این فصل روش و دادهپرداخته شده اس

 ها ارائه شده است.مورد مطالعه و نحوه تجزیه و تحلیل داده

 های حاصل از تحقیق را دربرگرفته و مورد بحث و بررسی قرار داده استفصل چهارم، نتایج و یافته

 ها تحقیق مورد آزمون قرار گرفته و نتایج کلی و پیشنهادها ارائه شده است.هدر نهایت در فصل آخر فرضی
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 مقدمه  -1-2

های پژوهش انجام شده در داخل و شود و در ادامه پیشینهدر این فصل به بررسی مبانی نظری پژوهش پرداخته می

 شود.بندی آنها پرداخته مید و در پایان به جمعگیرخارج مورد بررسی قرار می

 

 مبانی نظری تحقیق -2-2

 تعریف آب زیرزمینی -2-2-1

های زیرزمینی یکی از اجزاء گیرد که منابع آبی آب در طبیعت در زیر سطح زمین صورت میبخشی از چرخه

ا آب زیرسطحی یکی دانست. هرچند شود. البته آنچه را که بنام آب زیرزمینی معروف است نباید بآن محسوب می

های متفاوت دارند و در واقع توسط هردو آب بوده و هردو در زیر لایه سطحی خاآ قرار دارند اما از جایی که کاربری

گیرند بین این دو تفاوت کلی وجود دارد. درواقع آب زیرسطحی به کلیه ای مورد بررسی قرار میمتخصصان جداگانه

ایی هی سطحی زمین قرار گرفته اند اما آب زیرزمینی فقط به آن قسمت از آبد که در زیر لایهشوهایی گفته میآب

شود. ها حرکت نماید گفته مینیروی ثقل در داخل منافذ و یا درز و ترآ و بتواند آزادانه در اثر که در زمین وجود داشته

خاآ شامل _شود. قسمت آبآزاد یافت میی ی آب و منطقهخاآ، منطقه-ی آبآب های تحت الارضی در منطقه

ی گیاهان ایجاد شده است. این ویژگی، ریشه ها و نفوذ فضاهای خالی و حفره هایی است که در اثر شکست سنگ

ی آب یا غیراشباع هم دارای آب و خاآ و منطقه -ی آبها در هر دو منطقهبرد. تخلخلمیزان نفوذ بارندگی را بالا می

های اشباع و غیر اشباع به است. منطقهها را پر کردهی آزاد، یا اشباع آب، تمامی خلل و فرجطقههم هواست. در من

شوند. به طور کلاسیک آب از یکدیگر جدا می .شودی یک سطح فرضی که آن را سطح ایستایی نامیده میوسیله

ی فقط بنابراین آب زیرزمینشود. افت میی اشباع در زیر سطح ایستایی یشود که در منطقهزیرزمینی به آبی اطلاق می

های زیرزمینی وجود داشته باشد، حال آنکه آب زیرسطحی براساس تعریفی ی لایههای اشباع شدهتواند در قسمتمی

، علیزادهشود )میی جامد زمین قرار دارند گفته هایی که به هر شکل در داخل پوستهکه از آن به عمل آمد به تمام آب
ها، در واقع آب زیرزمینی آن قسمت از آب زیر سطحی زمین است که توسط چاه (.5934هری تیزرو، طا؛ 5931

آوری گردد، و یا به طور طبیعی از طریق منافذ تراوشی یا های زهکشی می تواند جمعها(، یا گالریها )قناتتونل

 هایآب زیرزمینی یعنی آبی که تمامی حفره به بیان ساده تر(. 5173، 8باوئرها در سطح زمین جریان پیدا کند )چشمه

 (.2771، 9تاد و دبلیومیزشناسی را اشغال کرده است )یک سازند زمین

 

 اهمیت آب زیرزمینی -2-2-2

و  ملولباشند )های زیرزمینی از نظر کیفیت مناسب و دارای آلودگی کمی هستند که برای شرب مناسب میآب
رای های زیرزمینی بباشد. آبترین منابع تامین آب شیرین مورد نیاز انسان میمهماز  (. این منابع یکی5114، 10کالین

 ها به دلایل زیر مورد توجه می باشد:مصارفی چون کشاورزی ، صنعت و شرب استفاده می شوند. استفاده از این آب

 آب زیرزمینی عاری از جانوران بیماری زاست. 

                                                             
8 - Bouwer 
9 - Todd & W. Mays 
10 Melloul and Collin 
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 دمای آب زیرزمینی معمولاً ثابت است. 

 های زیرزمینی معمولاً ثابت استکیب شیمیایی آبتر. 

 غالبا بی رنگ، بی بو و فاقد مواد تیره کننده است. 

 آلودگی رادیو اکتیویته روی آن تاثیر ندارد. 

 تر از رودخانه ها استمراحل تصفیه آب زیرزمینی ارزان. 

 گیرند.مدت قرار نمیهای کوتاهتحت تأثیر خشکسالی 

 (5939قاسمی، های محلول بیشتری دارند )مکها ننسبت به رودخانه 

 

 سفره آب زیرزمینی -2-2-3

ه تواند جریان یابد. سفرشود که آب در آن مینفوذی در زیر ساطح زمین گفته میسافره آب به لایه یا منطقه قابل

یست و ی نسافره آب یا سطح ایستابی همواره افق آب همچنین باید قابلیت آبدهی خوبی داشاته باشاد. ساطح فوقانی

کند، به طرف محل تخلیه، ای که آب زیرزمینی را تأمین میطور طبیعی از منطقاه تغاذیه آن، یعنی محل و منطقهباه

ای آن هکند؛ ولی برآمدگیطور کلی شاکل ساطح ایستابی غالبا از شکل سطح زمین پیروی میدارای شایب اسات. به

ها در عمق زیادتر قرار ها و کوهر نزدیک سطح زمین و در تپههموارتر اسات. بنابراین ساطح ایستابی در نواحی پست د

ها ساطح ایساتابی بالا و در مناطق خشک و کوهستانی پایین است. طور معمول در مناطق پرباران و در دشات دارد به

 ها، چنین نقاطی ممکن استدر مناطق مرطوب ساطح ایستابی ممکن است تا نزدیک سطح زمین بالا بیاید. در گودی

ورت صوجود آید. تغییرات ارتفاع سطح ایستابی را بر حسب زمان بهآبگیر و در صاورت وجود پوشاش گیاهی، باتلاق به

توجه، اغلب در رساوبات ناپیوسته شنی و های دارای بازدهی قابلدهند. سافرهنام هیدروگراف نشاان مینمودارهایی به

شوند، معمولا ها برجای گذارده میها و دشته در رودها و درهها، یعنی رساوباتی کشاوند. آبرفتای تشاکیل میماساه

دهند. رسوبات رسی گرچه از تخلخل زیادی برخوردارند، ولی چون قابلیت های آب زیرزمینی خوبی تشکیل میسافره

نفوذ کمی دارند، باوجود حجم آب زیادی که ممکن اساات در خود ذخیره کرده باشااند، ساافره آب زیرزمینی تشااکیل 

 هاییهای رسااوبی نیز آب معمولا در نمونهشااوند. در ساانگنفوذ در نظر گرفته میعنوان مواد غیرقابلدهند و بهنمی

ای هها معمولا در سنگتوجه برخوردار باشاند. در این میان بهترین سفره آبشاود که از تخلخل ثانوی قابل ایجاد می

 (.5912دمیری، شود )آهکی درز و شکافدار ایجاد می

 

 منشأ آب زیرزمینی -2-2-4

های زیرزمینی است که مقدار نفوذ آنها به داخل زمین به عوامل مختلفی از جمله بارش برف و باران منشأ اصلی آب

های زیر زمینی منشا داخلی شیب، جنس زمین، وجود پوشش گیاهی و نظایر آن بستگی دارد. بخش دیگری از آب

ا ها غالبآیند. این آبهای زیر زمینی از سرد شدن بخار آب ماگما پدید میی، آبفشاندارند؛ برای میال در نواحی آتش

حاوی مقدار زیادی املاح و مواد معدنی هستند. گاهی نیز آب دریاها هم زمان با عمل رسوب گذاری در منافذ و لابه 

ایی هشوند. آبراه آن یافت میهای شور در بسیاری از منابع نفتی و همشود. این قبیل آبلای مواد رسوبی محبوس می

مهدوی، اند، از کیفیت خوبی برخوردار نیستند )ها از داخل زمین است، چون وارد چرخه طبعیت نشدهکه منشا آن

5936.) 
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 های زیر زمینیاشکال مختلف آب -2-2-5

 چسبدهای رسوب میهای ریز در اطراف دانهآبی است که به صورت قطره: آب هیگروسکوپی. 

 پوشاندهای رسوب را میآبی است که به صورت یک قشر نازآ، اطراف دانه :آب غشایی. 

 کند و اگر امکان حرکت برایش وجود داشته های رسوب را پر میآبی است که اطراف و بین دانه: آب ثقلی

 .یابدباشد از محل خود تحت تأثیر نیروی جاذبه زمین یا ثقل، حرکت کرده و جریان می

 بخشی از آب است که بر روی سطح آب زیرزمینی و سوار برآن، در میان رسوبات دانه ریز قرار  :آب موئینگی

، کنند که تحت تأثیر نیروی موئینگیدانه ریز، فضای لوله مانند و پیچ و خم داری ایجاد میگیرد. رسوبات می

کشند. ضخامت آب بخشی از آب زیرزمینی را در خلاف جهت نیروی ثقل تا ارتفاع چندین متری به بالا می

گی قشر موئینهای رسوب ریزتر باشند ضخامت های رسوب بستگی داشته و هرچه دانهموئینگی به قطر دانه

 (.5914)ولایتی،نیز بیشتر خواهدبود 

 

 ی آبدارلایه -2-2-6

ها پس از نفوذ به داخل خاآ به حرکت عمقی خود در داخل خاآ ادامه آب حاصله از بارندگی یا ذوب برف

 تمامی منافذها های غیرقابل نفوذ برخورد کرده و متوقف گردد. آب نفوذی در روی این لایهدهد تا سرانجام به لایهمی

ب ی آی آبدار، آبخان، آبخانه و یا به اشتباه سفرهآورد که به آن لایهی اشباعی را به وجود میکند و منطقهرا پر می

اشد بی مناسبی نمیکند برای لایه آبدار واژهای را تداعی میزیرزمینی گویند. سفره آب چون یک سطح یا گستره

ی کافی قابل ی آب که جهت انتقال آب به اندازهشناسی در برگیرندهندهای زمینساز (. به طور کلی5931علیزاده، )

شود. معمولا مواد تشکیل ای از آب را انتقال داده و تامین کند لایه آبدار خوانده مینفوذ باشند و مقادیر قابل ملاحظه

 هرچند (.5911زاده، اسمعیلاند )هنشدهایی هستند که هنوز تحکیم ها و شن یا سنگریزهی آبدار ماسهدهنده لایه

 شود. بنابراین اگر از سطحی منفذ دار بالایی نیز دارای مقداری رطوبت است ولی به آن آب زیرزمینی اطلاق نمیلایه

ایی ی غیراشباع بالکرد. یکی لایهی متمایز را مشاهده خواهیمی غیرقابل نفوذ چاهی را حفر کنیم دو لایهزمین تا لایه

ود آب شی آبدار یا آب زیرزمینی گفته میی اشباع پایین که به آن لایهی هوادار معروف است و دیگری لایهلایه که به

رسد ولی در عمل به دلیل اختلاف انرژی یا بار های آبدار زیرزمینی گرچه ظاهرا ساکن به نظر میموجود در لایه

حفر چاه و قنات بار هیدرولیکی آب را به نفع خود و به صورت باشد. گاهی اوقات ما با هیدرولیکی موجود در حرکت می

تر شده و از آن در زمان کوتاه و به مقدار زیاد استفاده دهیم تا سرعت حرکت آب در زیر زمین سریعمصنوعی تغییر می

 (.5931علیزاده، کنیم )

 

 انواع لایه آبدار -2-2-6-1

 اری آبدار وجود دارد: آزاد و تحت فشدو نوع لایه

باشند. در بالای آب های زیرزمینی در موادی متخلخل می. لایه آبدار آزاد: لایه های آبدار آزاد شبیه دریاچه5

ی رسی و یا سایر مواد محدود کننده وجود ندارد. بنابراین سطوح آب زیرزمینی به طور آزاد بالا یا پایین زیرزمینی لایه

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8_%D9%87%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8_%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8_%D8%AB%D9%82%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8_%D9%85%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ای است که در روی آن فشار آب ی آب است، که عبارت از صفحهطح سفرهآبدار آزاد سرود.قسمت فوقانی یک لایه می

 زیرزمینی برابر فشار اتمسفری است. ارتفاع سطح سفره آب عبارت است از سطح آب متعادل در 

های آبدار غیر محصور فشار آب در سطح ایستابی برابر فشار اتمسفر و در لایههایی که در لایه آبدار وجود دارند. چاه

ی آبدار قرار گرفته است دارای فشار میبت شود. آبی که در داخل لایهسبت به آن صفر در نظر گرفته مین

اع ی غیر اشبی هوادار بالایی تحت فشار منفی )مکش( است. رطوبت خاآ در لایه)هیدرواستاتیک( و آب موجود در لایه

 ی اشباع قرار گرفته است در اثر نیروی ثقله در لایهشود ولی بخشی از آبی کتحت تاثیر نیروی ثقل از خاآ خارج نمی

ت های یخچالی یافها یا نهشتهها تلماسههای آزاد معمولا در آبرفتیا گرادیان هیدرولیکی قابل جابجا شدن است. آبخان

 (.5916فرمانی، )شوند می

فوذ ب است که بین دولایه با قابلیت نی آ. لایه آبدار تحت فشار: لایه آبدار تحت فشار عبارت از لایه دربرگیرنده2

ی رسی و یا یک لایه سنگ ماسه بین دو لایه شیست رسی ای بین دو لایهی ماسهباشد. مانند لایهکم قرار گرفتهخیلی 

ر شوند. اگیا سنگ آهک سخت.اگر لایه های محدود کننده اصولا غیر قابل نفوذ باشند، به نام ریز سازند خوانده می

نند ی آبدار هدایت کی کافی قابل نفوذ باشند، طوری که بتوانند آب را به طور عمودی به لایهذکور به اندازههای ملایه

د، به ی آبدار را سبب شوای نباشد که انتقال جانبی آب نظیر لایهیا از آن خارج سازند، ولی این قابلیت نفوذ به اندازه

بدار نیمه ی آی یک یا دو دیرآیند محدود گردد به نام لایهوسیلهآبدار که به شود. لایهتارد خوانده مینام دیرآیند یا آکی

 (.5911اصغرزاده، شود )تحت فشار یا نشت دار خوانده می

 

 سطح ایستابی -2-2-7

طور قراردادی آن را معادل صفر در نظر ساطحی اسات فرضای که تمام نقاط آن فشار برابر فشار اتمسفر است و به

ر فشاار آب زیرزمینی از منطقه اشباع، عبارت است از ارتفاع بالا آمدن آب در یک لوله قائم که تا آن نقطه گیرند. بامی

گویند. عوامل مرثر در عمق سااطح ایسااتابی، مقدار بارندگی، مقدار تخلیه ای را پیزومتر میفرورفته باشااد. چنین لوله

 (5912دمیری، باشد )مین میشناسی محل و توپوگرافی زطبیعی و مصنوعی، خصوصیات زمین

 

 سطح پیزومتری -2-2-8

سطحی است فرضی که ارتفاع آن در هر نقطه برابر ارتفاع نظیر فشار آب یا بار فشار در سفره است. اگر این سطح 

های آبدار تحت شود و چاه را آرتزین یا سرریزی گویند. در لایهخود خارج میبالاتر از سطح زمین باشد آب چاه خودبه

انند. مهای آبدار پس از برداشت آب نیز اشباع باقی میهای آبدار آزاد، سطح ایستابی وجود ندارد و لایهفشار برخلاف لایه

شود و تغییرات فشار تغییرات کمی را در حجم آب ها تخلیه یا تغذیه سبب تغییرات سطح پیزومتری میدر این سفره

 (.5917جلالی، )شوند پذیری دچار فرونشست میحت فشار به علت انعطافهای آبدار تکند. لایهذخیره شده ایجاد می

 

 چاه -2-2-9

ترین وسایله در تأمین آب مورد نیاز برای مصارف شرب، صنعتی، ترین و عملیعنوان ساادهدر حال حاضار، چاه به

های زیرزمینی، وده از سفرههای آلبر این از چاه برای خارج سااختن آب گیرد. علاوهکشااورزی مورد اساتفاده قرار می

منظور زهکشی های شاور، کاهش زیرفشاار در پی سادها و پایین آوردن ساطح ایساتابی بهروی آبجلوگیری از پیش

آید. امروزه چاه در تغذیه آب زیرزمینی نقش اسااسای دارد. در ضامن با قرائت ساطح عمل میاراضای نیز اساتفاده به
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توان سطح ایستابی متوسط یک دشت را تخمین زد موجود در یک دشت، می ایهای مشااهدهایساتابی از شابکه چاه

 (. 5912دمیری، )

 

 انواع مخازن آب زیرزمینی -2-2-11

شود و قابلیت انتقال  بالایی دارد، تغییرات تخلخل های سنگ ذخیره می.سنگ سخت: آب در داخل درز و شکاف5

 در سنگ زیاد است.

شود و سرعت حرکت آب کمتر، در رسوبات ل و فرج ذرات ذخیره می. محیط متخلخل: آب در داخل خل2

 (.5931اصغری مقدم، )یکنواخت خیلی بیشتر است، فضای خالی بیشتر است 

 

 های زیرزمینیمهمترین منابع آلودگی آب -2-2-11

ی(، عی آلودگشناسی آلاینده )منابع طبیتوان به سازندهای زمینهای زیرزمینی را میمهمترین منابع آلودگی آب

های شهری و های شهری )فاضلابهای آبیاری(، آلایندهها و زهابکشهای کشاورزی )کودهای شیمیایی، آفتآلاینده

بندی نمود ها و مواد زائد جامد صنعتی(، تقسیمهای صنعتی )فاضلابهای جامد( و آلایندههای حاصل از زبالهشیرابه

 (.5911اصغرزاده، )

 

 شناسی آلایندههای زمینسازند -2-2-11-1

های زیرزمینی با توجه به کمبود آب اهمیت بسیار زیادی پیداکرده است. یکی امروزه مطالعه در مورد کیفیت آب

های مسیر عبور آب است، به این معنی که انحلال شناسی سنگهای زیرزمینی، ترکیب سنگاز عوامل اصلی آلودگی آب

وس یشود )ها در آب میدهنده کانیسبب تمرکز مقادیر بالایی از عناصر تشکیلهای مسیر های موجود در سنگکانی
های سنگی مختلف، سازندهای تبخیری در تخریب کیفیت منابع آب زیرزمینی (. در بین توالی2771، 11و اگورلوگ

یزیم و ولفات، مننمکی، به دلیل بالا بودن میزان س –نقش بسیار مهمی دارند. در مناطق دارای رسوبات تبخیری گچی 

 های زیرزمینیشده در آبپذیری بالای این ترکیبات، مقدار مواد حلترکیبات کلریدی و همچنین به دلیل انحلال

گرم در لیتر نیز میلی ۰۲۲۲شده به های زیرزمینی مناطق کربناتی، مقدار مواد حلبالاست تا آنجا که در مقایسه با آب

ای در کنترل ها، نقش عمدهشناسی و هوازدگی آنطورکلی سازندهای زمین. به(5116، 12دیویس و دیویسترسد )می

 (.2772، 14؛ وایت5131، 13هیمهای طبیعی دارد )ترکیب آب

 

 های بی کربناتهآب حاصل از زمین -2-2-11-2

- های آبرفتی ممکن استآب زیرزمینی استخراجی از دشت
3HCO،+2Ca ،+2Mg  ،2-

4SO نوع  باشد. کلر و سدیم این

ه دلیل ای بهای رودخانهشدت شستشوی خاآ و تغلیظ املاح در سطح خاآ بستگی دارد. کیفیت آب آبرفتها بهسفره

های آب موجود در این باشد. از سوی دیگر چاهدرشت بودن و نبودن رس در این رسوبات عموماً خیلی خوب میدانه

                                                             
11  Yuce and Ugurluog 

12 Dawis and Dewist 

13  Hem 

14 White 
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 pH ای شنی با ترکیب کاملاً سیلیسی باوجودب در بسترهای ماسهها از آبدهی بالا و دائمی برخوردارند. کیفیت آزمین

 باشند.بسیار بهینه می

-2Fe ،2+های کمی اسیدی و دارای مقدار زیادی شیل ها  ممکن است حاوی آب
 4SO،-F .باشند 

 های رسی مارنی به سه دلیل دارای املاح زیادی است:آب موجود در زمین

 هم تجاوزمی کنند. ۲۵%که در بعضی موارد از طوری. تخلخل رس و مارن زیاداست به۱

 ها با آب زیاداست.ها بسیار کوچک و زیاد است بنابراین سطح تماس آن. چون منافذ آن۰

 شود.ها کم است ،توقف زیاد و موجب افزایش املاح آب می. سرعت حرکت آب در آن۳

شیرمحمدی کنند )دریا را در خود محبوس می شورحجم خود آب ۲۵%گذاری تا ها و مارن ها در حین رسوبرس
 (.2727، 15و همکاران

 

 رسوبات تبخیری -2-2-11-3

 ها بالا است های محتوی آندر رسوبات تبخیری به دلایل زیر املاح سولفاته و کلروره در آب

 کند.که به حد اشباع رسیده و رسوب میطوریشود بهگچ به مقدار زیاد در آب حل می -۱

 شوند.های منیزیم که قابلیت بیشتری در آب دارند، مقدار بیشتری در آب حل میباع آب از گچ نمکبا اش-۰

اشباع  آنکه به حدشود بیها حل میبا توجه به قابلیت انحلال بسیار زیاد کلرور در آب بیشتر کلرور در این آب -۳

 برسد.

زیرزمینی گچی و نمکی، باقیمانده خشک این مناطق تا دو های ها در آببا توجه به قابلیت انحلال فراوان انواع یون

ها مقدار سولفات کاهش و در مقابل های آلی در اثر عمل احیا باکتریرسد. در زمینگرم بر لیتر نیز میهزار میلی

ونیاآ آمای ملاحظههای زیرزمینی این مناطق مقدار قابلیابد. همچنین در آبکربنات افزایش میسولفید هیدروژن و بی

 (.۱۳۳۱پیر خراطی، گردد )های قلیایی مشاهده میو نمک

 

 های صنعتیآلاینده -2-2-11-4

نعتی باشد. هر واحد صهای آلودگی صنعتی میهای پذیرنده یکی از بارزترین نمونههای صنعتی به آبتخلیه فاضلاب

قادیر های مختلف صنعتی در میند. یکی از آلایندهنماهای خاصی را به محیط تخلیه میبا توجه به فرایند تولید، آلاینده

ویژه زیست و بهای برای محیط(. صنایع همواره خطر بالقوه5939مسعودی نژاد،شود )وزیاد به منابع آب وارد میکم

شوند. فرآیندهای ای )متمرکز( آلودگی شناخته میعنوان منابع نقطهآیند و اغلب بههای زیرزمینی به شمار میآب

های صنعتی و همچنین نشت مایعات خطرناآ از مخازِن امناسب و دفع غیراصولی مواد زائد جامد و مایع از مکانن

 در جامد هایزباله و مواد محیطی متنوعی گردند.های زیستهای انتقال، ممکن است منجر به آلودگینگهداری ولوله

 هایآب طریق از یا و مستقیم طوربه مایع و این نموده هشیراب یا و کنندهآلوده مایع تولید غیربهداشتی دفن صورت

 هایآب منابع عمده، تهدیدات از یکی عنوانبه زباله از ناشی آلودگی .گرددمنتقل می زیرزمینی هایآب به سطحی

های اخیر، در . در سال(2776 ،17همکاران مور و ؛5134 ،16ای پی ای ؛5979 عمرانی،گردد )می محسوب زیرزمینی

                                                             
15 Shirmohammadi et al 
16 - EPA 

17 - Mor et al 
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منظور شناسایی منابع ای بهتوسعه، مطالعات گستردهیافته و حتی در برخی از کشورهای درحالورهای توسعهکش

ار ها در دستور کسازی این آلودگیشده و اقدامات بسیاری برای پایش و پاآهای زیرزمینی انجامصنعتی آلودگی آب

های ناشی از صنایع و ادی برای شناسایی کاملِ آلودگیوجود هنوز اقدامات زیواحدهای صنعتی قرارگرفته است. بااین

 .مانده استها باقیراهکارهای مقابله با آن

 

 های کشاورزیآلاینده -2-2-11-5

های زیرزمینی را تحت تواند کیفیت و کمیت آبهای انسان است که میترین فعالیتکشاورزی ازجمله گسترده

ها احتمال آلودگی منابع کشمحصولات کشاورزی و استفاده از کودها و آفت هایی مانند کشتتأثیر قرار دهد. فعالیت

ها و کودهای شیمیایی علاوه بر کشدهد. مصرف روزافزون سموم دفع آفات و علفهای زیرزمینی را افزایش میآب

ای گردد. کودهمی های زیرزمینیآلودگی خاآ، در اثر انتقال این مواد توسط آب آبیاری یا بارندگی باعث آلودگی آب

فسفاته و نیتراته مورد مصرف جهت کشاورزی حاوی عناصر کمیاب آرسنیک، کادمیوم، کرم، مس، جیوه، مولیبدن، 

، 18،5117؛ فرد5937؛ کرباسی و بیاتی، 5974کردوانی، باشند )نیکل، سرب، سلنیم، اوانیوم، وانادیوم و روی می
 (.5114، 19جنک

 

 های شهریآلاینده -2-2-11-6

توسعه هشدارهای خصوص در کشورهای درحالر طول چند دهه گذشته در رابطه با شهرنشینی رو به گسترش، بهد

ها، شده است. علیرغم توسعه سریعِ شهرها، در قالب موارد تمهیدات لازم برای کنترل و مدیریت زبالهجدی داده

سیستم فاضلاب، در ایران و بسیاری از کشورها که پذیرد. موقع انجام نمیمحیطی، بهها و سایر مشکلات زیستفاضلاب

ویژه شهرهایی که فاقد های زیرزمینی بهشود، موجب آلودگی آبهای جذبی جهت دفع فاضلاب استفاده میاز چاه

 (.5111، 20؛ چیلتون5931زاده و همکاران، حسنناپذیر است )آوری و تصفیه فاضلاب هستند، اجتنابسیستم جمع

 

 ات سنگینفلز -2-2-11-7

ها و نظم و ترتیبی که در خواص فیزیکی و شیمیایی و عنصری به عنصر دیگر وجود دارد امکان وجود شباهت

ها های شیمیایی آنپیش بینی کنشهای شیمیایی فراهم آورده است که کمک فراوانی بهها را در گروهبندی آندسته

گردد. عناصری که در این مطالعه ه بزرگ فلز و غیرفلز میبندی عناصر شامل دو گروترین تقسیمنموده است. ساده

گیرند شامل گروهی از فلزات هستند که به علت داشتن جرم زیاد، به عناصر سنگین موسوم مورد بررسی قرار می

گرم در لیتر، با عنوان های کمتر از یک میلیهای زیرزمینی این عناصر به علت داشتن غلظتباشند. در بحث آبمی

ی کمیاب تنها شامل این دسته از عناصر نیست و بیشتری شوند. لازم به ذکراست، واژهیاب یا جزئی هم شناخته میکم

 6/277و  1/69سنگین عناصری هستند با وزن اتمی بین  فلزات(. 5939قاسمی، گردد )از جدول تناوبی را شامل می

های زیرزمینی های آبترین گروه آلاینده(. مهم7732، 21سروانتس و ماجومدرباشند )می 1و وزن مخصوص بیشتر از 

                                                             
18  Fried 

19  Jenke 

20 Chilton 

21  Srivastava and Majumder 
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، رجایی و همکارانناپذیرند )فلزات سنگین هستند. برخی از فلزات سنگین ازجمله کادمیوم، سرب و آرسنیک زوال
تنها برای حیات ضروری نیستند، بلکه خاصیت سمی دارند یکی از مسائل اساسی در ارتباط تر این فلزات نهش(. بی5915

(. درواقع فلزات سنگین پس 5933همکاران،  هادی زاده وباشد )ها در بدن میدن آنشفلزات سنگین عدم متابولیزه با 

و  کردهها و مفاصل رسوبهایی میل چربی، عضلات، استخوانده بلکه در بافتشاز ورود به بدن، دیگر از بدن دفع ن

طورکلی اختلالات عصبی، شود. بهعوارض متعددی در بدن میها و گردند که همین امر موجب بروز بیماریته میشانبا

باشد. از طرفی خاصیت تجمع ها و در موارد حاد، مرگ از نتایج اثرات ورود فلزات سنگین به بدن انسان میانواع سرطان

کرباسی د )کنها را دوچندان میی از آنشی غذایی خطرات ناها به زنجیرهپذیری فلزات سنگین در گیاهان و ورود آن
ساخت ها( و انسان(. منشأ آلودگی آب به فلزات سنگین به دو طریق طبیعی )هوازدگی و فرسایش سنگ5937و بیاتی،

تواند کیفیت آب برای مصارف آشامیدنی، کشاورزی و های صنعتی و کشاورزی( است که می)معدن کاری، فعالیت

 صنعتی را تنزل دهد.

 

 ای زیر زمینهاهمیت استفاده از آب -2-2-12

ه ها کهای خود به آب با کیفیت خوب را از منابع زیرزمینی تامین کرده است. چشمهبشر از همان زمان کهن ، نیاز

در واقع جلوه آب زیر زمین در سطح زمین به شمار می آیند، نقش کلیدی در سکونت انسان و توسعه اجتماعی ایفا 

ر زمینی برای مصارف کشاورزی و صنعت و شرب توسعه  پیدا کرده است های زیکرده است. امروزه بهره برداری از آب

های زیرزمینی ترجیح داده شود. به باشد ممکنن است آبهای سطحی به قدر کافی موجود میحتی در نقاطی که آب

ا نی معمولهای زیر زمیهای زیرزمینی عاری از جاندار بیماری زا هستند  و ترکیب شیمایی آبآب دلیل اینکه معمولا

گذارند و در مناطقی که آب سطحی قابل ثابت هستند و آلودگی زیست محیطی کمتری روی آب زیرزمینی تاثیر می

 (.5912باشد )صداقت، های زیر زمینی غالبا در دسترس میاطمینانی وجود ندارد آب

 

 مفهوم پوشش و کاربری اراضی -2-2-13

گردد و کاربری اراضی به مانند آب و پوشش گیاهی اطلاق می های فیزیکی سطح زمینپوشش اراضی به پدیده

معنی استفاده از امکانات طبیعی موجود برحسب نیازهای انسانی که ممکن است منطبق بر استعداد اراضی و به 

حال ساختارها و فرآیندهای موجود در کننده اراضی بوده و درعینهای علمی یا به روش سنتی و احتمال تخریبشیوه

دیگر کاربری اراضی به نوع فعالیت انسان بر سطح  عبارتی به (.2774و همکاران،  22لودهد )زیست را تغییر میحیطم

 اراضی پوشش واقع در(. 2775 و همکاران، 23بارنسلیگردد؛ مانند مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی )زمین اطلاق می

-بهره انواع اراضی کاربری که حالی در شودمی گفته زمین سطح پوشاننده عوارض تمامی به و داشته گسترده مفهومی

 عامل ،او هایفعالیت و انسان که گفت توانمی اساس، این بر. است بشری های نیاز رفع منظوربه  زمین از برداری

خاکپور و باشد )می اراضی پوشش از اراضی کاربری تفکیک برای خوبی معیار و بوده اراضی کاربری دهندهتشکیل
 (.5936کاران، هم

 

                                                             
22 - Lu 
23 - Barnsley et al 
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Abstract 

With incrasing population from day to day ،impropey exploitation from groundwater resources 

has become more and more and these natural resources are facing with a serious threat. On this basis، 

awareness of water level changes to identify groumdwater aquifers and theire optimal management 

is necessary. Study of these resource and theire special relationship with features of ground level will 

be the least effort in protecting these valuable resources. By assessing fluctuations in the groundwater 

levels we can use it for managing water resources. Also، gathering information about land use 

changes in order to identify the factors and theire causes over a specified period of time can be 

considered by planners. On this basis، studing the relation between changesing land use and 

groundwaters level seen as a necessary matter. This survey investigates the impact of changes in land 

uses and groundwaters level in Miandoab city by using landsat satellite images and quantitative 

informations of 120 piezometric wells during years 1383 to 1398 (according to persion calenday).At 

firs step، landsat satellite images in the years 1383،1388،1393 and 1398 were extracted and classified 

by using artificial neural network method in the six class including water، watery agricalture، dry 

farming، pastureland، residental areas and salt-marsh. Overall accuracy and kapa coefficient for each 

one of the extracted land use maps on average estimanted respectively equal to 90% and 87% that is 

an acceptable amount. Also، for evaluating levels of groundwater resources in Miandoab city differen 

models of kriging interpolation were tested which circulay kriging in the yeaers 1383 and 1388 and 

gaussian kriging interpolation method in the years 1393 and 1398 have had the least error and most 

accracy. On this basis، circular and gaussian kriging methods were used interpolation the data of 120 

piezometric wells that were available in the area under study. According to performed calculation the 

methods used in the present survey by using height auxiliary parameter show better results in terms 

of correlation coefficient and error rate for zoning the groundwater level. The results show that during 

the years 1383 until 1393 water and pasture uses have had a decreasing trend and watery agriculture، 

dry farming، residental areas and salt-marsh uses have had an increasing trend. But during the study 

period of 1393 until 1398 due to ample rainfalls in the mentioned years، watery lands had an 

increasing trend and saline lands had a decreasing trend. As well as in this period of time rangeland 

use pursuant to pervious periods have had a decreasing trend and watery agricultures، dry farming، 

residental areas have followed an increasing ternd. The maps obtaind from statistical data related to 

the wells of the areas under study show an increase in groundwaters depth height from the year 1383 

to 1393. Changes in the depth of water in some wells are high and in some of them are low but the 

process of depth increase in every well is sready and demonstrate decrease in groundwater level 

during these years that this resul totally is consistent with the land use maps prepared in the years 

1383،1388 and 1393. The causes of groundwater level depletion in Miandoab city during the years 

1383-1393 are factors such as improper exploitation and drilling unauthorized wells، decreased 

rainfall and the impacts resulted from lack of proper management in water transfer plans. Increase in 

the number of drilled wells in the area is an evidence of increased exploitation from groundwater 

aquifers. This increase in improper exploitation have done for usages like drinkable water، agriculture 

and industry that is justifiable due to the growth of population and increase in industries. By 

reviewing zoning map of the groundwater during the years 1393 until 1398 we are witnessing an 



مبانی نظری و                                                                                                دومفصل 

 پیشینه تحقیق
 _______________________________________________________________________  

 36 
 

increase in the groundwaters level which ites reason is ample rainfall in the aforementioned years. 

This result is consistent with land use map that is prepared in the 1398 and proves the obtained result 

accuracy. 

Keywords:  Land use changes، groundwater resources، artificial neural network، kriging، 

Miandoab city 
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