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چکیده
آب زیرزمینی در بیشتر نقاط جهان مانند ایران از مهم ترین منابع تأممین آب بأرای مصأارف گونأاگون از جشلأه شأرب اسأت.
آالیندههای مختلف کیفیت این منابع را بهشدت تحت تمثیر قرار میدهند و اسأتفاده از آن را بأرای مصأارف مختلأف نأامش ن
میسازند .نیترات از شناختهشدهترین آالیندههای منابع آب است که در سأا هأای اخیأر بأهدلیأ افأیایج جشتیأت و توسأتۀ
کشاورزی در نتیجۀ نیاز بیشتر به مقدار آن در آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف جهان بأهشأدت افأیایج یافتأه اسأت .ایأن
مطالته با هدف بررسی مقدار نیترات در آب زیرزمینی آبخوان اردبی با استفاده از سامانۀ اطالعات جغرافیایی انجام شده است.
بدینمنظور از  33حلقه چاه واقع در آبخوان اردبی در طو دوران خشک سا  ،1332نشونهبرداری و مقدار نیترات آنها تتیأین
شد .نتایج نشان داد مقدار میانگین نیترات در نشونههای چاهها برابر  33/12میلیگرم بر لیتر است .نتایج واریأوگرافی نشأان داد
مقدار نیترات در آبهأای زیرزمینأی منطقأه سأاختار م أانی مسأتح شی دارد و روش کریجینأ

متشأولی بأا دقأت زیأادی

( )R2=/182قادر به تتیین توزیع م انی الگوی نیترات در منطقه است .بیشترین آلودگی نیترات در بخج غربی و جنوب غربأی
منطقه که منطبق با م ان جغرافیایی شهر اردبی و اراضأی کشأاورزی حومأۀ آن اسأت ،مشأاهده شأد کأه نشأاندهنأدۀ تأمثیر
فتالیتهای انسانی بر افیایج نیترات در منابع آب منطقه است.
کلیدواژگان :آب آشامیدنی ،کشاورزی ،کریجین  ،منابع آب.

* نویسندۀ مسئول

Email: h.pirkharrati@urmia.ac.ir
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مقدمه
آبهای زیرزمینی بعد از یخچالهاا باگ تاری مناابآ آب
شیری دنیا و د اغلب منااق هااا تاممی کننادۀ بخا
مامی از نیازهاای مرار ی ب ار مانناد شارب و یاا انع
هستند .د ک و ما نیگ بهقو متوسط  25د د از مجماو
مرا ف آب از قری منابآ زیرزمینی تممی میشود ] .[1ای
امر سبب شده اس د ک و های د حاال توساعه و هااا
سوم بی تری توهاه باه یاا ت سا رههاای آب زیرزمینای
مناسب برای تممی آب مو د نیاز بارای مراا ف نوناانو و
بهویژه شرب و ک او زی معطوف شود و ای د حاایی اسا
که د مناق یادشده به ح ظ کی ی آبخوا ها توهه کمتری
شده اس [.]5
آبهای زیرزمینی از منابآ قبیعی هستند که ها از نرار
اکویوژی و ه از نرار اتتراادی ماا هساتند و بارای اداما
زندنی باداش ک او زی نع و کاملبود اکوسیست ها
اهمی حیاتی دا ند .کی ی آب زیرزمینی ممک اس بر اثار
تغییااراد د شوش ا و کااا بری زماای ماننااد شی اار هااای
نعتی عایی های ک او زی و تویید شساب تح تامثیر تارا
نیرد [ .]3د ای میا رایند توسع ک و ها از همله ایارا
مسائل نستردۀ آیودنی آب ا ایجاد کرده اس و ای آیاودنی
نهتناا ممک اس باا تغییاراد یگیکای و بیویاوژیکی هماراه
باشد بلکه بهدییل حلشد گایندۀ مواد سمی و ناامطلوب د
آب آیودنی شیمیایی نیگ ممکا اسا ایجااد شاود .ایا د
حایی اس که آیودنی آبهای زیرزمینای بعاد از آیاودهشاد
چاههای آب شرب شناساایی مایشاوند و اآ ایا آیاودنی
کا ی بسیا شرهگینه و قوالنی اسا و اغلاب زماانی آیاودنی
ت ااخید داده ماایشااود کااه ااآ آیااودنی آبخااوا ت ریبااا
غیرممک باشد [ .]4آیودنی سبب تنگل کی ی آب مایشاود
و د مراحلاای آب ا باارای اغلااب مرااا ف مختل ا غیرتاباال
است اده میکند.
یکی از عوامل ما آیودنی و غیرتابل اسات اده شاد آب
بهویژه د مناق با عاییا هاای ک ااو زی ا اگای غلرا
نیتراد د آبهاا باه م ادا بای از حاد اساتاندا د اسا  .از
نیتراد بهعنوا شاایآتاری آالینادۀ آبهاای زیرزمینای ناام
میبرند .نیتاراد باهعلا وهاود اکسایژ حالشاده یکای از
آنیو های شایدا آب [ ]2و همچنی بهدییل عدم برها کان
با مواد زمینه (خاکها و ساوباد باهشادد متحارک اسا .
نتایج شژوه های نونانو به وشانی بار تامثیر عاییا هاای
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انسانی مانند کا برد بی از اندازۀ کودهای معدنی نیتاروژ دا
و ترکیباد آیی د ک او زی د ا گای آیودنی نیتراد مناابآ
آب زیرزمینی تمکید کردهاناد .از دیگار عوامال ا الی ا اگای
نیتراد د آب زیرزمینی میتوا به چاههای اضالب خاانگی
ضوالد حیوانی و انسانی انحالل نا تههای تبخیری غنای از
نیتراد و تثبی زیستی نیتروژ توساط بااکتریهاا د خااک
اشا ه کرد ] .[6قب هنمود سازما باداش هاانی WHO1
و آخری استاندا د ملی ک و ایرا بی تری م دا مجاز یو
نیتراد د آب آشامیدنی  25میلینرم د ییتر برحساب یاو
نیتراد اس [ .]7به غ مدیری های اتحادی ا وشا و اهنمایی
سااازما سااالم هاااانی و اسااتاندا دهای آمریکااا بااهمنرااو
کنترل کی ی آب آشاامیدنی بارای نیتاراد ساطو نیتاراد
موهود د آبهای زیرزمینی د بی تر ک و ها قی چند دها
اخیر د نتیج کا برد بی از حد کودها و آب زهک ی حامال
ای مواد ا گای یا ته اس [.]3
آبها بهقو قبیعی و د و د آیودهن د م دا کمتر
از  1میلینرم د ییتر نیتاراد دا ناد کاه زیاادبود غلرا
نیتراد د آب ن ا دهندۀ وتو آیاودنی اسا و مایتواناد
آیودنی میکروبی نیگ بههمراه داشته باشد [ .]8تجماآ بای
از حد نیتراد موهب بروز تمثیراد نامطلوبی بر انسا و ساایر
موهوداد میشود که از هملاه بیماا ی متامونلوبیمیاا 5د
کودکا و همچنی احتمال ت اکیل ترکیبااد سارقا زای
نیتروزآمی د بد بگ نساال مایشاود [ .]9عاالوه بار آ
غلر زیاد نیتراد سبب س ط هنی د زنا میشاود [.]8
اثر نیتراد د آب مرر ی دامها سبب کاه توییاد شایر و
س ط هنی د آناا میشود [.]15
شژوه های راوانی د سطح دنیا و ک او بارای ا زیاابی
نیتراد د آب زیرزمینی توسط مح ا و د نر تاه اسا .
برای مثال هالیی ] [11د بر سای نیتاراد د آب زیرزمینای
دش باا همدا به ای نتیجه سید کاه  54د اد از 132
نمون برداش شده از ای ناحیه غلر بی از حاد اساتاندا د
دا ند که بنا به شی نااد ای اا د او د مادیری آبیاا ی و
کوددهی و کاه آبشویی نیتراد کی ی آب ناحیاه باباود
مییابد .د مطایعهای که با عنوا «بر سی ماهیانا نیتاراد د
آب زیرزمینی دش شارکرد» د سال  1388توسط الیهزا ی
و همکا ان ] [15او د نر تاه اسا عامال آیاودنی آب
1. World Health Organization
2. Methemoglobiemia
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ناحیه به نیتراد حالیی زیاد ای عنرر و شستهشد بار اثار
آبیا ی و عایی های ک او زی نگا ش شده اسا  .کاری زاده
و همکا ان [ ]13نیگ آب زیرزمینی دش کانا د اساتا
و تر بر سی کردند و د یا تناد
خوزستا ا د دو رل خ
که زیادباود نیتاراد د شاایی دسا منط اه مایتواناد باه
حالیی زیاد نیتراد و شستهشد بار اثار آبیاا ی و با نادنی
مرتبط باشد .ای شژوه گرا همچنی بر تامثیر عاییا هاای
انسانی و ک او زی و وهود زبایاهساوز د منط اه بار ا اگای
نیتراد د آبهای زیرزمینی منط ه تمکید کردهاند.
اوسطی ( 1389وضعی نیتراد د آب زیرزمینی منط ا
کردا د استا تاارا ا بر سای کارد و باا م ایسا غلرا
نیتراد م اهدهای با م دا مجااز تو ایهشاده توساط WHO
د یا که غلر نیتراد ط د  5د د نموناههاا بای از
حد مجاز اس که مربوط به مناق ک او زی با شایب کا و
خاک بهشدد ن وذشذیر هستند ] .[14براساس نتاایج شاژوه
حمگهشو [ ]12د زمین سانج آب ا ومیاه براسااس یاو
نیتااراد و بااا اساات اده از ناارما ااگا  GISن ااا ماایدهااد آب
زیرزمینای منط ا ا ومیاه د بخا شامایی از نرار نیتااراد
آیودهتر اس از یحاظ زمانی نیگ د رل زمستا بهدییل نبود
نیاها و آبشویی نیتراد غلر ای یو بی تر نگا ش شده
اس  .د شژوه هاها یاا و همکاا ان ] [16د ساال 5515
د زمینا همای یااو د شااار سااانا و وسااتاهای اقااراف
هندوستا م دا نیتراد د  37نموناه نساب باه اساتاندا د
سازما باداش هاانی بی تر بوده اس  .آنااا ازدیااد نیتاراد
د نمونههای یادشده ا باه عاییا هاای ک ااو زی و تخلیا
اضالبها د ای منط ه مربوط دانستهاند.
یکاای از اههااای مناسااب هلااونیری از آیااودنیهااای آب
زیرزمینی شناسایی منااق آسایبشاذیر آبخاوا و مادیری
کا بری ا اضی اس که آسایبشاذیری ا مایتاوا باهعناوا
امکا ن وذ و شخ آالیندهها از سطح زمای باه سیسات آب
زیرزمینی تعری کرد [ .]18 17بر سای وضاعی کی ای آب
نام مامی باهمنراو مادیری و ترامی نیاری د خراو
است ادۀ باینه و مناسب از منابآ آب زیرزمینی اس  .از ایا و
هرنونه اتادام بارای کنتارل و کااه آالینادههاای آبهاای
زیرزمینی و تمثیراد آناا وابسته به آنااهی کامال از چگاونگی
توزیااآ و شراکناادنی آالیناادههااای موهااود د سااطح اس ا و
د اختیاا داشاات چناای اقالعااتی اار ا از قریا ساانج
آیودنی توزیآیا ته د سطح منط مطایعاهشاده و د و یاابی
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ن اط نمونهبردا یشده و انجام آناییگهای مختلا امکاا شاذیر
اس [ 19و  .]55بار ایا اسااس مطایعا حاضار باهمنراو
ا زیابی میگا غلر نیتراد د مناابآ آب زیرزمینای آبخاوا
ا دبیل و همچنی م خدکرد مناق شرخطار انجاام شاده
اس که از آناییگهای زمی آما ی بارای تایا ن ا آیاودنی
نیتراد د منابآ آب زیرزمینای دشا ا دبیال اسات اده شاده
اس تاا باا اسات اده از ایا نتاایج باتاری اهکاا مادیریتی
بهمنرو شی گیری از ازدیاد ایا یاو د مناابآ آبای منط ا
یادشده ا ائه شود.
روش کار
منطقۀ مطالعهشده

آبخوا ا دبیل د شمال غرب ایارا تارا نر تاه اسا  .ایا
منط ااه متوسااط با ناادنی  355میلاایمتاار د سااال دا د و
بااهوساایل ا ت اعاااتی احاقااه شااده اساا کااه بخ اای از
شتهکوههای ایبرز هستند .منط ه از نرر توشونرا ی شیب کا
دا د و بی تر شامل ا اضی ز اعای مراتاآ و منط ا مساکونی
شار ا دبیل اس  .منط ه از سوباد کاواترنری ت اکیل شاده
اس و از یحاظ زمی شناسای هگئای از واحاد زمای سااختی
ایبرز غربیا آذ بایجا اس  .د شکل  1محادودۀ آبخاوا باه
مساح ت ریبی  715کیلومترمربآ بههماراه محال ترا نیاری
چاههای نمونهبردا یشده ن ا داده شده اس .
نمونهبرداری و تحلیل آماری دادهها

د ای شژوه آب زیرزمینی آبخوا ا دبیل از نرر م دا یو
د تابستا  1395باا اسات اده از
نیتراد د قول رل خ
دادههای  63حل ه چاه بر سی شد .د رایند نموناهباردا ی از
بطریهای شلیاتیلنی است اده شد و نمونهها شس از انت اال باه
آزمای گاه آناییگ شدند .کلیا مراحال نموناهباردا ی انت اال و
آناییگ دادهها براساس وش استاندا د اندازهنیری یاو نیتاراد
با است اده از دستگاه اسپکترو تومتر  UVباا قاول ماو 555
نانومتر انجام نر ] .[51بهمنرو ترسای نمودا هاای توزیاآ
راواناای از ناارما گا هااای  SPSS 19و  Excelاساات اده شااد و
توزیااآ مکااانی م اادا نیتااراد بااا اساات اده از ابااگا تحلیاال
زمی آما ی د نارما اگا  ArcGISتعیای شاد .نارماالباود
دادهها با است اده از آزمو کویمونروفا اسامیرنوف بر سای و
د ااو د نرمااالنبااود بااا اساات اده از تکنیاا مناسااب
(یگا یت نیری و یا ی دوم اتدام به نرمالکرد آناا شد.
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شکل  .1محدودۀ مطالعاتی آبخوان اردبیل بههمراه چاههای نمونهبرداری

توزیآ مکانی نیتراد با اسات اده از وشهاای مختل ای
نریر کریجینگ معمویی و وش وز دهی معکاوس ا اله
تعیی شد .کریجینگ ی وش تخمی زمی آما ی اسا
که بر شای میانگی متحرک وزنی استوا اس  .بهقو ی که
1
میتوا ن ای وش باتری تخمینگار خطای ناا یاب
اس  .ای تخمینگر به و د زیر تعری میشود:
n

Z *  x   i z  x i 

(1

i 1

که د آ ) Z*(xم دا تخمینی  λiوز یا اهمیا کمیا
وابسته به نمون iام و ) z(xiم دا متغیر انادازهنیاریشاده
اس  .ای نو کریجینگ ا خطی ماینامناد زیارا ترکیاب
خطی از  nداده اس  .شرط اسات اده از تخمینگار یادشاده
ای اس که متغیر  Zدا ای توزیاآ نرماال باشاد د غیار
ای و د یا باید از کریجینگ غیرخطی است اده کرد و یاا
اینکه بهنونهای توزیآ متغیرهاا ا باه نرماال تبادیل کارد
] .[55ما تری تسم کریجینگ تعیی وز هاای آماا ی
 λiاس که برای ا یبنباود تخمای هاا ایا اوزا بایاد
بهنوناهای تعیای شاوند کاه مجماو آنااا برابار  1باشاد
(  .   1همچنی بهمنراو اسات اده از ایا تخمینگار
n

i

i 1

باید وا یانس تخمی ا محاسبه و سپس تابآ حا ل ا باه
کمتری حد ساند .بهبیا دیگر:
(5





Var  Z *  x 0    E  Z *  x 0   Z  x 0    min
2

)1. Best Linear Unbiased Estimator (B.L.U.E

برای انجام وش کریجینگ الزم اس نای تغییرنماای
مربوط به متغیر مد نرار ترسای شاود .محاساب منحنای
وا یونرام از ما تری عملیاد زمی آما اس که از قریا
معادی زیر محاسبه میشود:
(3

2

 h 

n h 

i

  Z  x   Z  x
i

i 1

1

2n  h 

 h  

که د آ ) γ(hم دا وا یونرام برای ه ن ااقی کاه باه
ا ل  hاز ه ترا دا ند ) n(hتعداد زو ن اقی اس کاه
به ا ل  hاز ه تارا دا ناد ) Z(xiم ادا م ااهدهشادۀ
متغیر  xو ) Z(xi+hم دا م اهدهشدۀ متغیر اس کاه باه
ا ل  hاز  xترا دا د ].[55
5
د وش وز دهی براساس معکوس ا له ( IDWنیگ
برای هری از ن اط اندازهنیری وزنی براساس ا ل بای
آ ن طه تا موتعی ن ط مجاول د نرر نر ته مایشاود.
سپس ای اوزا توسط تاوا وز دهای کنتارل مایشاود
بهقو ی که توا های باگ تار اثار ن ااط دو تار از ن طا
تخمی شده ا کاه میدهند و توا های کوچ تر وز ها
ا بهقو یکنواخ تری بی ن اط همجوا توزیآ مایکنناد.
ایبته بایاد توهاه داشا کاه ایا وش بادو توهاه باه
موتعی و آ ای ن اط ط ا ل آناا ا د نرر مینیرد
یعنی ن اقی کاه دا ای ا ال یکساانی از ن طا تخمای
هستند وز یکسانی دا ند ] 55و  .[53م دا اکتو وزنای
با است اده از رمول زیر محاسبه میشود:
)2. Inverse distance weighting (IDW
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(4

D i
D i

n

i 1



i 

بهمنرو انتخاب مناسبتری وش میا یابی مایتاوا
از شیوههای مختل ی است اده کرد که از مناسبتری آنااا
است اده از نتایج ا زشیابی مت ابل 1اس  .بادی ترتیاب کاه
ابتدا یکی از ن اط اندازهنیری ا حذف میکند و ساپس باا
است اده از سایر ن اط و اعمال وش میا یابی مد نرر برای
ن ط حذفشده تخمی آما ی و د مینیرد .د مرحلا
بعد ای ن طه به محل خود برنردانده و ن ط بعدی حاذف
میشود و به همی ترتیب برای هم ن اط م ااهدهای یا
برآو د نیگ او د ماینیارد و نتاایج د تایاب دو ساتو
م ادیر م اهدهای و برآو دی ا ائه مایشاود ] .[53تعیای
وش با کمتری خطا برمبنای معیا ی میانگی مربعاد
خطا و د نر .
(2

2
1 n
Z  x i   Z *  x i 


n i 1

RMSE 

یافتهها
براساس آزمو کویماونروفاا اسامیرنوف توزیاآ م اادیر
نیتراد د منط ه نرمال نیسا و باهمنراو نرماالکارد
توزیآ دادهها برای است اده د وش کریجینگ معماویی از
وش یگا یت نیری است اده شد .هیستونرام توزیآ راوانای
م ادیر نیتراد تبل و بعد از یگا یت نیری بههمراه منحنای
توزیآ نرمال د شکل  5ا ائه شاده اسا  .وضاعی آماا ی
دادههای نیتراد د  63چاه نمونهبردا یشده نیگ د هدول
 1ا ائه شده اس  .دامنا تغییاراد نیتاراد د آبخاوا د
محدودۀ ر تا  143/6میلینرم بر ییتر و میانگی م ادا
نیتراد د چاهها نیگ برابر  39/18میلینرم بر ییتر بود.
جدول  .1ویژگیهای آماری مربوط به نیترات آب ( )mgl-1در
چاههای منطقه
میانگین

کمترین حد

بیشترین حد

میانه

انحراف معیار

کشیدگی

1. Cross Validation
2. United State Environmental Protection Agency
3. Environment Protection Agency

انسانی ا دا ند د نرر نر ته میشوند .براساس موا د یادشاده
قب هبندی آبهای منط ه برمبنای نیتراد د شا ناروه 5ا
2 2ا 12 12ا 52 52ا 42 42ا  25و باااااااااای از 25
میلینرم بر ییتر د نرر نر ته شد تا به باتری شکل منااق
دا ای آیودنی زیاد از دیگر مناق متمایگ شوند.

چولگی

که د آ  Z *  x i م ادا بارآو دشادۀ متغیار ماد نرار
 Z  x i م دا اندازهنیاریشاده متغیار ماد نرار (م ادا
م اهدهای و  nتعداد م اهداد اس .
براساس اساتاندا د ادا ۀ ح اظا محایط زیسا آمریکاا
( USEPA5م ااادا اساااتاندا د نیتاااروژ نیتراتااای د آب
آشااامیدنی براباار  15میلاایناارم د ییتاار اساا  .براساااس
هنمودهای سازما باداش هاانی [ ]7و مؤسس تح ی ااد
اانعتی ایاارا [ ]54م اادا نیتااراد د آب آشااامیدنی 25
میلینرم بر ییتر تو یه شده اس  .باابیکر و همکاا ان ][52
براساس م ایس م دا نیتراد د نمونههای آب و آساتانههاای
مطر شاده دامناههاایی ا بارای م ادا نیتاراد شای بینای
کردهاند .ای شژوه گرا م دا نیتراد کمتر از  2میلینرم بار
ییتر ا بهعنوا غلر مطلوب ا زیابی کارده و دامنا 2اا 12
میلینرم بر ییتر ا شرایط با احتماال اثرناذا ی عاییا هاای
انسانی دانستهاند .دامن 12ا  25میلینرم بار ییتار ا شارایط
ناشی از آیودنی با عایی های انسانی توسط ایا شژوه اگرا
د نرر نر ته شده اس  .از سوی دیگر غلر  42میلاینارم
بر ییتر بهعنوا بی ین غلر مجاز برمبنای استاندا د آژاناس
ح اظ محیط زیس  3و غلر بی از  25میلینرم بر ییتار
بهعنوا نمونههای بسیا آیوده که تمثیراد شدید عاییا هاای
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39/18

5

143/6

57/2

33/6

1/47

5/8

براسااس م اادیر میااانگی دادههاا مایتااوا ن ا کااه
براساس استاندا د ملی و استاندا د سازما باداشا هااانی
میانگی م دا نیتراد د منط ه د محدودۀ مجاز اس ؛ هار
چند تعدادی از نمونههای مطایعهشده م ادیر نیتاراد بی اتر
از حد مجاز نیگ داشتند .بی تری م دا غلر یاو نیتاراد
د آب ای منط اه د محال نموناهباردا ی کلخاو ا برابار
 143/6میلینرم د ییتر اندازهنیری شاد .ایا تا ت ریباا
سهبرابر استاندا دهای موهود اس  .بعد از ای ن طه بهترتیب
چاه هاش زا و چاه شما ۀ  54از نرر میگا غلر نیتراد
د تبههای بعدی های نر تند .کمتری میگا غلر یاو
نیتااراد د آب منط ااه کااه اا ر تعیاای شااده اساا د
محلهای نمونهبردا ی یایجیال و نرمچ مه بود.
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شکل  .2هیستوگرام فراوانی نیترات قبل از لگاریتمگیری و بعد از

شکل  .9درصد کالسهای طبقهبندی نیترات بههمراه فراوانی

لگاریتمگیری

آنها در آب زیرزمینی اردبیل

بحث و نتیجهگیری
د شکل  3د د هاریا از کاالسهاای میاگا غلرا
نیتراد ا ائه شده اس  .براساس ای نمودا بی تری میگا
نیتراد د کالس بی اتر از  25میلاینارم د ییتار هاای
داشته اس که  58/27د د نمونهها ا شاامل مایشاود.
راوانی نسبی غلر نیتراد د دش ا دبیل ن ا میدهد
 71/43د د از نمونهها تح تامثیر عاییا هاای انساانی
(غلر بی از  12میلینرم د ییتر بودهاناد .بر سایهاا
ن ا داد  63/49د د نمونههاای آب زیرزمینای غلرا
کمتر از م دا تو یهشده توساط آژاناس ح اظا محایط
زیس ( 42میلینرم بار ییتار ا دا ناد .کاالس 42اا 25
کمتری د د نمونهها ا د منط ه دا اسا  .ایا نماودا
ن ا میدهد تسم زیادی از نمونههاای موهاود بار اثار
عایی های انسانی بهشدد آیوده شدهاند که دییل ای امار

عایی های ک او زی منط ه و است اده از کودهای ازتاه د
منط ه اس  .ترتیب کالسهای کی ی آب براسااس میاگا
نیتراد د شکل  3ا ائه شده اس .
بهمنرو بر سی ایگوی مکانی تغییراد نیتاراد د منط اه
از وشهای کریجینگ معمویی و وز دهی معکوس ا اله باا
توا های  1تا  2است اده شد و معیا ی ا میاانگی مربعااد
خطاااا و ضاااریب تبیااای بااای دادههاااای م ااااهدهای و
شی بینیشده بهعنوا معیا ناگین ن ا نااایی شاراکن
نیتراد آب زیرزمینی د منط ه است اده شادند .نتاایج مرباوط
به وا یونرا ی م دا نیتراد د منط ه د هدول  5ا ائاه شاده
اساا  .ساااختا مکااانی نیتااراد د منط ااه بااا ماادلسااازی
نی تغییرنما و از قری یا مادل احتماایی م اخد تعیای
شده اس  .نی تغییرنما تابعی اسا کاه تغییاراد بای ن ااط
نمونهبردا یشاده ا د ا ال م اخد از یا ن طاه ن اا

مرادی و همکاران :ارزیابی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی آبخوان اردبیل با استفاده از ...

میدهد .هرچه به محل نمونهباردا ی نگدیا باشاد شاباه
بی ای ن اط زیاد و بهتباآ آ هرچاه دو تار باشاد شاباه
کمتر میشود .یکی از اساتداللهاای ممکا از نای تغییرنماا
اثباد مکانیبود تغییراد اس ؛ یعنی با ا گای ا ال ن ااط
اختالف دادهها ا اگای ماییاباد و د شاعا تامثیر م اخد
وا یانس دادهها ثاب میشاود .نتاایج نای تغییرنماا ن اا داد
مدل وا یونرام نمایی با شعا تمثیر ت ریبی  9کیلومتر بهخاوبی
تاد به تبیی تغییراد وا یانس م ادیر نیتراد چاهها نسب باه
یکدیگر با تغییراد ا له اس  .نتاایج مرباوط باه شا امترهاای
نی تغییرنمای نیتراد د هدول  5ا ائه شده اسا  .همچنای
نی تغییرنمای باین برازش دادهشده بر دادههاای نیتاراد نیاگ
د شکل  4ا ائه شده اس  .د هادول  5همچنای اساتحکام
ساختا ضایی نیتراد آب زیرزمینی ا ائاه شاده اسا کاه باا
اساات اده از نسااب اثاار تطعااهای بااه آسااتان ماادل تئو ی ا
نی تغییرنما تابل سنج اس .
بهعنوا ی تاعدۀ کلی د و تی که ای نسب برای
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متغیری کمتر از  52د د باشد بهعناوا یا متغیار باا
شیوستگی مکانی باال تلمداد میشاود .انار ایا نساب د
محدودۀ 52ا  72د اد باشاد شیوساتگی مکاانی متغیار
متوسط و برای زمانی که ایا نساب بای از  72د اد
اس شیوساتگی مکاانی ضاعی محساوب مایشاود ].[56
م ادیر نسب اثر تطعهای به آستانه برای نیتراد بیانگر ای
واتعی اس که نیتراد میتواند بهعنوا متغیرهای مکانی
با ساختا ضایی مستحک د نرر نر ته شود.
هدول  3نیگ که بیانگر شاخد ی میانگی مربعااد
خطاا بارای وش کریجیناگ معماویی و وز دهای عکاس
ا له باا تاوا هاای  1تاا  2اسا ن اا مایدهاد وش
کریجینگ معمویی د م ایسه با وش وز دهای معکاوس
ا له تابلی مطلاوبتاری د شای بینای توزیاآ مکاانی
نیتراد آب زیرزمینی د منط ه دا د که باهنرار مای ساد
دییل ای امر ساختا مکانی توی نیتراد د منط اه باشاد
که نتایج مربوط به وا یونرا ی نیگ آ ا تمیید میکند.

جدول  .2پارامترهای مربوط به مدلهای تئوریکی نیمتغییرنمای نیترات
متغیر

مدل تئوریکی

اثر قطعهای ()C0

آستانه ()C0+C

شعاع تأثیر ()km

)C0/(C0+C) (%

نیتراد

نمایی

5/558

5/971

9/515

51/451

شکل  .4مدل نیمتغییرنمای برازش دادهشده بر مقادیر نیترات آب زیرزمینی در منطقۀ اردبیل
جدول  .9ضرایب کارایی مربوط به روشهای مختلف پهنهبندی نیترات آب زیرزمینی در منطقه
روش

توان )IDW( 1

توان )IDW( 1

توان )IDW( 1

توان )IDW( 1

کریجینگ

RMSE

52/5
5/45

59/9
5/37

54/9
5/42

52/2
5/41

55/5
5/258

R2

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،1بهار 1931

222

با توهه به تابلی مطلوب وش کریجینگ معمویی اتادام
به تایه و کالسبندی ن تغییراد مکانی نیتراد با اسات اده
از ای وش شد که ن مربوط به آ د شکل  2ا ائاه شاده
اس  .د ای شکل همچنی ن بی تربود نیتاراد نساب
به حد مجاز استاندا د ملی ایرا ( 25میلینارم بار ییتار نیاگ
ا ائه شده اس  .همچنی د شکل  6نیگ مسااح مرباوط باه
کالسهای مختل غلر نیتاراد نیاگ ا ائاه شاده اسا کاه
براساس ن کریجینگ محاسبه شدهاند .د شاکل  6نماودا
شراکن م ادیر نیتراد اندازهنیریشده و شای بینایشاده باا
وش کریجینگ نیگ ا ائه شده اس .
براساس ایگوی تغییاراد مکاانی ا ائاهشاده د شاکل 2
بی تری میگا غلر نیتراد د بخ غرب و هنوبغربای
منط مطایعهشده م اهده میشاود کاه منطبا بار مکاا
هغرا یایی شار ا دبیل اس  .کالس غلرا نیتاراد د ایا
ناااواحی بی اااتر از  25میلاااینااارم د ییتااار و بااای از
استاندا دهای موهود برای ا زیابی میگا نیتاراد آب اسا .
بهنرر می سد عایی های انسانی د محدودۀ شار باههماراه
تمثیراد اضالبهای خانگی و ک او زی از ما تاری دالیال
ا گای نیتراد د محدودۀ شار ا دبیل باشاد .بادیعیناژاد و
همکا ان ] [57نیگ با بر سای م ادا نیتاراد د  22حل اه
چاه آب شرب د شیراز م دا غلر نیتاراد د تعادادی از
چاههای منط ه ا بی از حد مجاز نگا ش کردهاند و وهاود
چاااهه اای اضااالب وسااتایی و شاااری ا از عواماال ا االی
ا گای نیتراد د منط ه دانستهاند .اساتوا ی و همکاا ان

] [58نیگ با مطایع م دا نیتراد د مناابآ آب زیرزمینای د
دش یردنا ن ا دادند وهاود ساازندهای زمای شناسای
حاوی نیتراد مانند شیل و ما و همچنای شسا وشاوی
نیتراد از مناق ک ااو زی کاه مرارف بای ویا کودهاای
شیمیایی ازته ا دا ناد از دالیال ا الی ا اگای نیتاراد د
بخ های شمایی دش یردنا اسا  .ززویای و همکاا ان
] [59نیگ ا گای م دا نیتراد د منطا اقاراف یاساو د
استا کاگیلویه و بویراحمد ا باه سااختا زمای شناسای و
ا گای عایی های ک او زی نسب دادهاند.
غلر نیتراد د بخ هاای شارتی و مرکاگی آبخاوا
ا دبیل که م رف به مناق مرتعی و ا ت اعاد نردن حیارا
اس از نرر غلر نیتراد شارایط مسااعدی دا د و غلرا
نیتراد د ای مناق کمتر از  12میلینرم بر ییتر اس .
براساس شکل  6منط ه باا کاالس غلرا نیتاراد د
محادودۀ 12اا 52میلاینارم بار ییتار نیتاراد بی ااتری
مساح ( 595/8کیلومترمربآ ا به خاود اختراا داده
اسا  .باار ایا اساااس و باارمبنااای قب ااهبناادی بااابیکر و
همکا ان ] [52مایتاوا ن ا کاه بی اتری مسااح
منط ه از نرر نیتراد د شارایط آیاودنی باا عاییا هاای
انسانی ترا دا د .حدود  158کیلومترمرباآ از منط اه نیاگ
دا ای نیتراد بی از  25میلینرم بر ییتر اس که ای امر
ن ا دهنادۀ آیاودهباود آب زیرزمینای و نامناسابباود
آبهای موهود د ای بخا از منط ا مطایعااتی بارای
است ادۀ شرب هستند.

شکل  .1نقشۀ پراکنش مقادیر نیترات بههمراه نقشۀ احتمال نیترات بیش از  12mgl-1در آب زیرزمینی
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