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  چکیده

. در این باشدبررسی وضعیت آب زیرزمینی، یکی از پارامترهاي مهم، کیفیت آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی میدر  

ارزش  برخی از پارامترهاي هاي همو کریجینگ نقشه دهی عکس فاصلهیابی وزنهاي درونپژوهش با استفاده از روش

هاي زیرزمینی براساس مده و همچنین کالس کیفیت آببه دست آGIS  سو درهاي زیرزمینی  حوزه آبخیز قرهکیفی آب

مد نظر  SARو  EC ،TDS ،TH ،PHدیاگرام ویلکوکس ارائه شد. براي بررسی کیفیت آب زیرزمینی پارامترهایی همچون 

ول کیفیت آب چنین بررسی جدهم دهد که پارامترهاي مورد بررسی در حد مطلوب بوده ونشان میقرار گرفت. نتایج 

مناسب بوده و درصد از  کیفیت آب منطقه به صورت نا 6دهد که فقط حدود منطقه با روش ویل کوکس نشان میزراعی 

  باشد.در مورد غلظت امالح محلول جهت شرب نیز  نتیجه به همین ترتیب می

  

  یابیهاي درونسو، روشکیفیت، آب زیرزمینی، حوزه آبخیز قرهکلیدي:  گانواژ
  

  مقدمه  - 1

هاي سطحی و بررسی کیفیت آب. باشدمی آندر بررسی وضعیت آب زیرزمینی، یکی از پارامترهاي مهم، کیفیت  

مختلفی در  اتعناصر و ترکیب باشد.و ... مهم می هااز آن بهره برداريو  هاي توسعه منابع آب، استخراجزیرزمینی براي طرح

تواند بسیاري از ها میها و کاتیونباشند. بررسی آنیونموثر میآب  ها وجود دارند که روي کیفیت شیمیایی و فیزیکیآب

مانند  مهمیهاي ). چالش1386(مهدوي، گرددها، سایر مشخصات آب نیز تعیین هاي آب را نشان داده و به کمک آنویژگی

که  است ان باعث شده، خشکسالی و ... در جهزیست ها، آلودگی محیطهاي مربوط به آنو استراتژي جهان جمعیت افزایش

). سیستم 1390تر نماید (قدرتی، و سریع ترآسان را اطالعات مکانیبه هایی باشد تا بتواند دسترسی بشر به فکر ایجاد سیستم

 از سازمان یافته ايمجموعهکه است ه شدکه در پژوهش اخیر از آن استفاده  هاستجغرافیایی از جمله این سیستم اطالعات

پردازش،  رسانی،روزبه سازي،ذخیره ساختاردهی، آوري،جمع براي که است انسانی نیروي و هاروش داده، افزار،نرم افزار،سخت

ریزي کشور، (سازمان مدیریت و برنامه است شده ایجاد و طراحی جغرافیایی و مکانی هايداده انواع تحلیل و تجزیه و نمایش
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برخی از  بنديهاي پهنه) و کریجینگ نقشهIDW1دهی عکس فاصله(هاي وزندر این پژوهش با استفاده از روش .)1385

براساس دیاگرام  نیز هاي زیرزمینیبه دست آمده و کالس کیفیت آب GIS زیرزمینی در محیط  فاکتورهاي کیفیت آب

  است. شدهویلکوکس ارائه 
  

  هامواد و روش - 2

اي شماره منطقه حوزهآبخیز ارس متعلق به  حوزه که باشدارس میهاي رودخانه حوزهسو جزء مجموعه آبخیز قره حوزه

را آن هاي نمین، نیر و سرعین بخشی از سو واقع شده و شهرستانآبخیز قره حوزهایران است. شهرستان اردبیل در مرکز  1

عرض  طول شرقی 48˚42´11˝تا  47˚46´28˝طول جغرافیایی: حوزه عبارت است از: جغرافیایی دهند. مختصات تشکیل می

از طرف شمال به شهرستان گرمی و دشت مغان، از طرف  . این حوزهعرض شمالی 38˚22´52˝ تا  37˚46´38˝جغرافیایی: 

- شود(مطالعات قرههاي سبالن محدود میکوههاي بزقوش و از غرب به رشتهکوههاي تالش، از جنوب به رشتهکوهشرق به رشته

  ).1376سو، 
  

  
  سوه آبخیز قرهزحوموقعیت  -1شکل

  

ECبراي بررسی کیفیت آب زیرزمینی پارامترهاي 
2 ،TDS

3 ،TH
4 ،SAR5  وPH مد نظر قرار گرفت. براي این کار از نقاط نمونه -

 50در حدود  ،شدصورت گرفته بود استفاده  (مهندسین مشاور قطره صحرا) برداري شده که براي مطالعات بیالن و چرخه آبی

) Yو Xبرداریشان (نقطه با مختصات نمونه 49از محدوده بودن حذف شد.  انتخاب و  یک نقطه به علت خارجبرداري نقطه نمونه

 dbfیعنی  ArcGIS انتقال و به فرمت مورد قبول  Accessافزارسازي به نرمو پس از مرتب Excelو اطالعات توصیفی وارد 

و در نهایت با  هدر آمد Shapefileاي به صورت عوارض نقطه با تعریف سیستم مختصات، نقاط ArcMapدر برنامه و تبدیل 

-با طبقه وهاي هم ارزش پارامترهاي کیفی آب زیرزمینی تولید منحنی کریجینگفاصله و یابی عکسهاي دروناستفاده از روش

با استفاده از پارامترهاي نسبت چنین و هم منطقه کیفیت آبنهایتا و  ایجادPH ، TH،EC ،TDS، SARهاي بندي مکرر، الیه

بررسی شد. اساس  TDS مشخص و کیفیت آب شرب از لحاظ  حوزهجذب سدیم و هدایت الکتریکی کیفیت آب زراعی 

بینی نقاط و از فاصله به عنوان وزن متغیر معلوم در پیش بوده، کاهش تاثیر پدیده مورد نظر با افزایش مسافت IDWروش

- شود و سلولاندازه میهاي همکند. در این روش محدوده مورد نظر تبدیل به ماتریسی با سلولاستفاده میگیري نشده، اندازه

شود. روش کریجینگ نیز یکی هاي اطراف در یک شعاع مشخص برآورد میهایی که ارزش آن نامعلوم است با استفاده از سلول

اي استوار است کند و بر تئوري متغیر ناحیهیابی می، درونترین واریانس تخمیناست که با کم یابیهاي دروناز روش

                                                 
1 Inverse Distance Weighted 
2 Electrical Conductivity 
3 Total Dissolved Salts 
4 Total Hardness 
5 Sodium Adsorption Ratio 
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کلی طور کند. به ها استفاده میبستگی مکانی دادهها و توابع کواریانس براي برآورد هم) این روش از واریوگرام1391(سعادتی،

 استفاده  یابیدرونروش از رابطه زیر براي  دوهر 
  

  )1(کنند. می
  

 Ẑ(So) = ∑ ʎ��(��)�
���                                     

Z(Si)گیري شده در محل : مقدار اندازهi                          امʎiگیري شده در محل: وزن نامشخص براي مقدار اندازه  iما  

 Soبینی و محاسبه: محل سلول در حال پیش N                      گیري شدههاي اندازه: تعداد داده  
  

  

  شده برداريدر نقاط نمونه ینیرزمیآب ز یفیک يپارامترها زانیم -1جدول

TH SAR PH TDS EC کد محل نام TH SAR PH TDS EC کد محل نام 

120 02/6 93/

7 

/16 41/2 165 26 کنازق 914 639

8 

 1 گرجان 663 464

90 53/0 18/

8 

 2 ساخصلو 1850 1295 6/7 48/8 240 27 جناققره 240 168

/93 52/6 235 28 آبادسعید 834 583 1/8 95/3 160

7 

 3 گیالنده 1480 1036

290 93/6 52/

7 

/72 59/4 335 29 آبادسلطان 1770 1239

7 

 4 کرکرق 1530 1071

355 68/5 62/

7 

 5 اورنج 1990 1393 8 97/7 300 30 آبادرضا 1790 1253

165 05/4 81/

7 

/21 31/5 150 31 کنديخان 861 602

8 

 6 نوشنق 958 670

225 6 25/

7 

/09 08/7 590 32 باشی مال 1380 966

7 

 7 گرده 2910 2037

300 18/6 18/

8 

/45 11/4 265 33 نیار 1680 1176

7 

 8 باالانزاب 1210 847

110 71/1 28/

8 

/77 16/4 325 34 حورچشمه 418 392

7 

 9 کندآقچه 1420 994

100 50/2 72/

7 

/63 29/6 300 35 حسنلوقره 464 324

7 

 10 سربند 1730 1211

170 91/5 53/

7 

/08 63/3 140 36 رحیملومیرزا 1120 784

8 

 11 جگرکندي 737 515

110 71/1 15/

8 

/13 35/1 140 37 تپهقره 415 290

8 

 12 دورجین 454 317

115 35/3 15/

8 

/61 74/4 125 38 قومپیرا 702 491

7 

 13 خورپته 786 550

130 14/1 54/

7 

/13 16/1 125 39 آبادشمس 402 281

8 

 14 جابرلو 392 274

125 54/5 87/

7 

 15 دآبایرض 1660 1162 8/7 9/4 360 40 نوشهر 905 633

85 71/2 02/

8 

/17 04/2 175  41 آرخازلو 434 303

8 

  16 سردولت 635 44

90 21/2 13/

8 

/22 49/3 315  42 کلخورانبزرگچشمه 397 278

7 

  17 موسیاردي 1260 882

105 44/2 79/

7 

/67 50/1 160  43 کلخوران فوالدلو 474 331

7 

  18 شهریور 517 362
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105 29/0 14/

8 

/50 82/2 290  44 دوئیل 246 172

7 

  19 صومعه 1060 742

175 48/7 97/

6 

/26 04/3 165  45 کوچکآراللوي 1370 959

7 

  20 نوران 732 512

80 79/2 13/

8 

/66 71/3 220  46 کوچککلخورانچشمه 427 330

7 

  21 باريحسن 997 697

705 68/7 77/

7 

/15 72/5 500  47 گورادل 3480 2436

8 

  22 قشالقیطالب 2300 1610

310 58/3 19/

8 

/74 68/3 200  48 بزرگآراللوي 1260 882

7 

  23 دهنوجه 938 656

110 67/2 87/

7 

/16 98/0 125  49 مرنی 510 357

8 

  24 بیگلوآبی 372 260

- - - - - - 50  150 28/2 73/

7 

  25 اندراب 600 420

ECمیکروموس بر سانتی متر :،  TDS  وTHگرم بر لیتر: میلی،    SAR: نسبت جذب سدیم  

 

  جینتا - 3

                                           ارزش غلظت امالح محلول حوزهنقشه هم -2شکل

  الکتریکی منطقهنقشه هدایت  -3شکل

                                                   محدوده مطالعاتی PHمیزان  - 4شکل                   

  سوکل حوزه آبخیز قرهنقشه سختی -5شکل

  

  هاي کیفیت آب زراعیدرصد کالس -2جدول        

  TDS نظراز  یدنیآب آشام تیفیک هايدرصد کالس - 3جدول     

  درصد  نوع کیفیت  کالس کیفیت  ردیف

1  C1 – S1  08/4  خوبخیلی  

2  C2 – S1 77/38  خوب  

3  C3 – S1 69/34  متوسط  

4  C3 – S2 33/16  متوسط  

5  C4 – S2 13/6  نامناسب  
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در لیتر از دیدگاه استاندارد شرب،  گرممیلی 500تر از کم TDS آب با

 وبراي شرب مجاز است  1500تا  1000مطلوب و در گستره  1000تا  500بین  TDSشود. آب بسیار خوبی محسوب می

) که نتایج براي حوزه مطالعاتی در 1375، محوي، 1375و فائزي رازي، مقبولیت شرب ندارد (نبی زاده نودهی  1500از  بیش

باشد که بر مبناي کربنات کلسیم هاي کیفیت آب آشامیدنی میسختی کل آب، یکی از شاخصمشخص شده است.  3جدول 

زمان بهداشت به توصیه سا باشد.هاي کلسیم و منیزیم میگیرد.  بیشترین سختی آب مربوط به یونمورد سنجش قرار می

تنها طبقه آخر در سطح باالتر از مجاز در این پژوهش  ).1386(مهدوي،  تجاوز نماید 500جهانی، سختی آب شرب نباید از 

از  زراعیآب  تیفیکنیز SAR و  ECبا استفاده از  .شودیم یابیحد مطلوب ارز سطح حوزه آبخیز در درنیز  PH زانیم  .قرار دارد

  ) مشخص شده و نتایج آن ارائه گردید.2کوکس (جدول دیاگرام ویللحاظ 
 

  گیرينتیجه - 4

دهد که پارامترهاي مورد بررسی در حد مطلوب ارزیابی شده و ارزش پارامترهاي کیفی منطقه نشان میهاي همبررسی نقشه

صورت نامناسب بوده  درصد از آب منطقه به 6شود که تنها در حدود ول کیفیت آب زراعی مشخص میهم چنین با بررسی جد

و توانایی   GISو در مورد غلظت امالح محلول نیز به همان میزان از لحاظ شرب در محدوده غیر مجاز قرار دارد و با استفاده از 

به دست آورده و در تولید نقشه نهایی دخالت را توان ارزش نقاط نمونه برداري نشده هاي مختلف مییابی به روشآن در درون

  داد.
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Mapping groundwater quality parameters using inverse distance 
weighting and kriging method (Case Study: Gharehsou Watershed) 

  

Abstract 
In groundwater study , one of the important parameters is groundwater quality in the study 
area. In this research with use of interpolation methods, IDW & Kriging methods created the 
some of groundwater quality parameters maps in GIS and presented the groundwater quality 
classes based on the Wilcox diagram. Parameters such as EC, TDS, TH, PH and SAR were 
used to evaluate the groundwater quality. Results show that Investigated parameters are 
within normal limits, also investigation of crop water with Wilcox method show that only 
about 6 % of groundwater quality is inappropriate and TDS results for drinking water are the 
same. 
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