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 :چکیده

باشد. بنابراين شرايط کیفي منبع آب، يکي از راهکارهای مديريت بهینه منابع آب ميتخصیص آب بر اساس 

يکي از توابع استان اردبیل است که آب  شهرآگاهي از شرايط کیفي منابع آب يک ضرورت است. دشت مشگین

ي از اطالعات باشد. برای بررسي کیفي آب زيرزمینزيرزمیني از منابع مهم تأمین آب برای مصارف مختلف آن مي

( استفاده شد. کیفیت آب 1031-1060ساله ) 13ی آماری برداری در طول يک دورهحلقه چاه نمونه 02کیفي تعداد 

((، GQIشهر از نظر شرب )دياگرام شولر، جدول شولر و شاخص کیفیت آب زيرزمیني )زيرزمیني دشت مشگین

( Naو  EC ،PH ،TDS ،Clای )شاخص النژيلر، و قطرهکشاورزی )شاخص ويلکوکس( و شرايط اجرای آبیاری باراني 

 انجام شد. GISهای مختلف در محیط های شاخصبندی نقشهمورد بررسي قرار گرفت. پهنه

ی کالس خوب تا قابل قبول و از نظر جدول نتايج نشان داد که محل تحقیق از نظر دياگرام شولر در محدوده

از  شهری متوسط تا خوب قرار دارد. کیفیت آب زيرزمیني دشت مشگینهای مختلف در محدودهشولر برای شاخص

در يک  WHO( و در مقايسه با استاندارد Clو  TDS ،SO4 ،Mg ،Ca ،Naو بر اساس شش پارامتر ) GQIنظر شاخص 

بندی آب از نظر کشاورزی و بر اساس دياگرام چنین نتايج نشان داد طبقه( قرار گرفت. هم21-63کالس قابل قبول )

)خیلي شور( قرار داشت. نتايج مربوط به محاسبه شاخص النژيلر  C4S1)شور( و  C3S2و  C3S1ويلکوکس در سه کالس 

چنین شهر در آب زيرزمیني تمايل به رسوب کربنات وجود ندارد. همی دشت مشگیننشان داد که در تمامي محدوده

دشت در دو بخش بدون محدوديت و محدوديت کم تا متوسط تقسیم  TDSو  HCO3 ،Na ،ECهای از نظر پارامتر

ی مورد مطالعه در کالس بدون محدوديت برای آبیاری باراني قرار گرفت. نشان داد که منطقه Clشد. بررسي شاخص 

ای محصوالت زراعي شهر محدوديتي )سمیت( برنتايج اين تحقیق نشان داد که شاخص کلر در تمام دشت مشگین

ی کوچکي در شمال شرق از نظر کشت های جنوب غربي و محدودهندارد. اما بر اساس شاخص سديم، در قسمت

  محصول زراعي بادام، زردآلو، مرکبات، آلو و گلرنگ محدوديت )سمیت( وجود دارد.

 ويلکوکسشاخص ، بندی، شاخص کیفیت آب زيرزمیني آب زيرزمیني، پهنه :هاواژه کلید
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 مقدمه  -6-6

های اقتصادی، تقاضای امروزه با توجه به رشد جمعیت، گسترش شهرنشیني و توسعه بخش

های های شرب، کشاورزی و صنعت وجود دارد. با توجه به محدوديتای برای تأمین آب در بخش فزاينده

ای در مطالعات هآب شیرين، ارزيابي منابع آبي از لحاظ کیفي و کمي به ويژه در مناطق خشک جايگاه ويژ

ای که تأمین آب مصرفي مورد نیاز با کیفیت مناسب و عاری منابع آب زيرزمیني پیدا کرده است، به گونه

 . (1060پیمان و محمدزاده، )نیک های بشر تبديل شده استاز هر گونه آلودگي به يکي از چالش

بخش  منابع اين که گرددمي شيآنجا نا از زيرزمیني هایآب از بهینه برداریبهره و شناخت لزوم

مناطق  ساختيزمین و جوی اوضاع دهند.مي تشکیل را قابل استفاده شیرين هایآب کل از عظیمي

 از بسیاری هایپايه و واداشته های زيرزمینيآب از بیشتر برداریبهره به را مناطق اين ساکنان خشک،

 خشک اجتماعي مناطق و اقتصادی توسعه عوامل از منابع اين و است گشته آن استوار بر بشری اجتماعات

 باالی با میزان ساحلي يا و مرتفع مناطق دارای اگرچه نیز ايران ما کشور شوند.مي محسوب خشکنیمه و

 و آب رژيم دارای که باشدمي مناطقي جزء دارد، وسیعي که مساحت به توجه با لیکن، است جوی نزوالت

 کارشناسي متعدد هایريزیوضعیتي برنامه چنین در است طبیعي و بوده خشکو نیمه هوايي خشک

 جهت توسعه الزم هایشرط پیش جزء آبي مسائل در مطالعاتي هایموازات پیشرفت روش به و همگام

 .(1060)سربازی و اسماعیلي،  باشدمي پايدار

ها سبب آبخوان رويه ازبرداری بيهای سطحي و بهرهرويه جمعیت، محدوديت منابع آبافزايش بي

ناپذيری به منابع طبیعي کشور از جمله منابع آب زيرزمیني شده است. در وارد آمدن خسارات جبران

مناطق کم باران که آب سطحي وجود ندارد يا مقدار آن کم است، استفاده از آب زيرزمیني به عنوان 

ب زيرزمیني تنها منبع تأمین جايگزيني مطمئن مورد توجه قرار گرفته، به طوری که در برخي مناطق آ

های زيرزمیني، بررسي کیفیت آب از اهمیت (. در مطالعات آب1032)شعباني، شود آب محسوب مي

ها از آب  کننده ها، کشاورزی و ساير استفادهای برخوردار بوده و افزايش بیش از حد مجاز غلظت يونويژه

(. تغییر کیفیت آب زيرزمیني و شور 1061ان، سازد )دهقاني و همکاررا با محدوديت جدی روبرو مي

باشد. اکنون خطری بزرگ در راه توسعه کشاورزی کشور به ويژه در اراضي خشک ميشدن منابع آب هم

)دهقاني و همکاران،  های سطحي بسیار کندتر استهای زيرزمیني در مقايسه با آبتغییرات کیفیت آب

     .(1661و همکاران 1کامباردال ،1061
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های زيرزمیني در بسیاری از نقاط جهان سبب افت شديد سطح آب ايستابي رويه آببرداشت بي

(. عالوه بر کمبود منابع آب که خود معضل اساسي جوامع در عصر 1033شده است )اکبری و همکاران 

های انساني اين مشکل را دو چندان حاضر است، امروزه آلوده شدن اين منبع حیاتي توسط فعالیت

های زيرزمیني از رسد تأثیرپذيری آب(. اگرچه به نظر مي1031کند )قاسمي زياراني و همکاران،  يم

دهد که همگام با منابع ها نشان ميهای سطحي باشد، اما پژوهشمحیط اطراف کمتر از منابع آب

ای از هپذيرد و حتي در پارهای زيرزمیني نیز از عوامل محیطي تأثیر ميسطحي، کمیت و کیفیت آب

توان (. از جمله اين تأثیرات مي0332و همکاران،  1دونینگموارد اين تأثیرات شديدتر و ماندگارتر است )

و همکاران،  2کاتيها اشاره کرد )ی آنهای ناشي از استفادهبه آلودگي آب شرب مصرفي و مسمومیت

0331.)               

درصد از منابع آب  93بع آب کره زمین و درصد از کل منا 9/3های زيرزمیني که حدود آب

خصوص ترين منابع آب بهدهند، به عنوان يکي از حیاتيتجديدپذير قابل دسترس را به خود اختصاص مي

برداری رود. بهرهشمار ميخشک جهان است، بهدر کشوری مانند ايران که از جمله مناطق خشک و نیمه

های اخیر سبب کاهش کمیت و های زيرزمیني در سالدن سفرههای زيرزمیني و آلوده کررويه از آببي

طوری که وضعیت اين منابع را چه از نظر کمي و چه از نظر کیفي کیفیت اين منبع آبي گرديده است؛ به

(. در حال حاضر بخش کشاورزی نقش 1032زاده مهرجردی و همکاران، با مشکل مواجه نموده است )تقي

درصد آب مصرفي را به  63ملي و تولید مواد غذايي در ايران دارد و بیش از  اساسي و حیاتي در اقتصاد

دهد. کیفیت نامطلوب آب کشاورزی عالوه بر کاهش عملکرد محصول و کیفیت آن و خود اختصاص مي

های آبیاری تحت فشار از جمله گرفتگي نیز کاهش کیفیت خاک، سبب مشکالتي در سیستم

ها و کاهش راندمان ای و باراني و عدم يکنواختي پاشش آنهای قطرهسیستم ها درآبپاشها و  چکان قطره

گیری در شود. بررسي وضعیت کیفیت آب در منطقه گامي مهم در جهت مديريت و تصمیمآبیاری مي

خصوص استفاده بهینه و مناسب از منابع آب منطقه و انتخاب الگوی کشت مناسب و سازگار با کیفیت 

 (.1033باشد )حمیديه اهری، روش آبیاری مي آب و نیز انتخاب

های سطحي و زيرزمیني، کاهش نزوالت جوی، تمرکز رويه و کنترل نشده منابع آبمصارف بي

مصرف در برخي نقاط )عدم تعادل بین تقاضا و پتانسیل تأمین آب(، الگوی کشت نامناسب و عدم آبیاری 

ها در چند دهه اخیر باعث بحراني شدن وضعیت امه از آنبرنبرداری بيهای متعدد و بهرهصحیح، حفر چاه

ها باعث های کشور شده است. کاهش سطح تراز آب زيرزمیني دشتمنابع آب زيرزمیني در اکثر دشت
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ی فرونشت زمین افزايش هزينه استحصال آب و افزايش مصرف انرژی، کاهش کیفیت آب و ظهور پديده

شوند که عبارتند از عوامل زيرزمیني به چهار دسته تقسیم مي هایکننده آبگردد. منابع آلودهمي

محیطي )طبیعي(، کشاورزی، صنعتي و شهری. هر کدام از اين منابع نیز از نظر شکل هندسي به سه گروه 

ای )چاه فاضالب(، منابع خطي )کانال فاضالب( و منابع گسترده )آلودگي ناشي از مصرف منابع نقطه

-های مناسب برای پیششوند. يکي از راهبندی ميناطق وسیع کشاورزی( تقسیمکودهای شیمیايي در م

های آب زيرزمیني و مديريت کاربری اراضي پذير سیستمگیری از انتشار آلودگي، شناسايي مناطق آسیب

     .(1060پور و همکاران، )موسي است

آيند. اکوسیستم به حساب ميهای تجديدپذير های زيرزمیني، به عنوان بخش مهمي از آبآب

های مختلفي مانند کیفیت باالتر، آلودگي های سطحي دارای مزيتهای زيرزمیني در قیاس با آب آب

های سطحي به خشک که آبهای زيرزمیني در مناطق خشک و نیمهکمتر هستند و در اغلب موارد آب

ه تنها از لحاظ تأمین شرب انسان مهم ها نشوند، قابل دسترس هستند. اين آبمیزان خیلي کم ديده مي

ها های حیات وحش و نیز برای نگهداری جريان پايه رودخانهباشند، برای حفاظت و حمايت از زيستگاهمي

ها معموالً باالترين کیفیت را دارند، چون در گذر از زير زمین به طور طبیعي ضروری هستند. اين آب

ي و ساير مواد آالينده گشته و شايد کمترين نیاز به تصفیه را های میکروبفیلتر، پاک و بدون آلودگي

های پشتیبان پردازش اطالعات های جديد و همچنین سیستمگیری از فناوریداشته باشند. امروزه بهره

تواند نقش بسزايي در مديريت منابع به خصوص منابع محدود آب که يکي از منابع باارزش و حیاتي مي

 .(0333، 1تای)ناس و برک سازی رياضي و فضايي آن داشته باشدهمچنین مدل آيد، وشمار ميبه

های زيرزمیني و همچنین توسعه مناطق صنعتي و استفاده برداری از آبرشد جمعیت و افزايش بهره

سطح آب زيرزمیني و کیفیت منابع مورد استفاده برای  افتاز کودهای کشاورزی در نقاط مختلف، موجب 

ها، مشکالت مربوط به آب به عنوان ت. عالوه بر کمبود اين منابع، در صورت آلوده بودن آنشرب شده اس

های شود. با توجه به اينکه رفع آلودگي آبترين عوامل حیات انسان دو چندان مييکي از اساسي

زماني آلودگي باشند؛ از طرفي ديگر اغلب زيرزمیني، بسیار پرهزينه بوده و فرآيند طوالني مدتي را دارا مي

شود که رفع آلودگي آبخوان تقريباً غیرممکن است، بنابراين بهترين راهکار، تعیین تشخیص داده مي

گیری از آلوده شدن و کاهش کیفیت اين منابع آبي امری بسیار مهم است. میزان کیفیت و پیش

گیری، کنترل و شناسايي پیش ران در رابطه با کیفیت منابع آبيتر نقاط ايترين مسئله در بیش اساسي
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یت ها در جهت حفظ و يا ارتقای کیفکه پرداختن به آن استمنابع آلودگي و شناسايي مناطق بحراني 

 .(1060رسد )بازی و همکاران، منابع آبي ضروری به نظر مي

 

 های زیرزمینیآب -6-2

 در يافته نفوذ آب .شود مي گفته زمین زيرسطح در موجود آب به که است اصطالحي زيرزمیني آب

-مي ذخیره کنند،مي عمل اسفنج همانند که خاک مختلف هایاليه بافت در موجود فرج و خلل در زمین

-سنگ يا خاک جنس از هاييجداره با هایاسفنج چنین طبیعي صورتهب مختلف مناطق در اغلبشود. 

 ظرفیتي تا شوند مي باعث و درآورده کاسه يک شکل به را هاآن که اند شده محصور نفوذ، غیرقابل های

 يا زيرزمیني آب ی سفره اسفنجي، بزرگ بسیار های کاسه اين به که آورند وجودهب سازی ذخیره برای را

 (.1-1)شکل  گويند مي آبخوان

 قنات و چاه حفر طريق از زمین سطح زير در موجود آب منابع یهمه استخراج و برداری بهره امکان

 از اشباع حتي يا مرطوب سنگ يا خاک به است ممکن شودمي حفر زمین در چاهي وقتي د.ندار وجود

 .نیست برداری بهره قابل ند،ک تراوش چاه داخل به آزادانه نتواند آب که زماني تا ولي .کند برخورد آب

 متخصصان ولي شود.مي گفته زمین سطح زير در موجود آب تمامي به که است اصطالحي زيرزمیني آب

 زير در را ها خاک و هاسنگ منافذ تمام که دارند کار و سر آبي با اًعمدت (هالیستهیدروژئو) مینيزيرز آب

های را برای بخشي از آب «آب زيرزمیني» اصطالح غالباً جهت اين از است، کرده اشغال ايستابي سطح

 برند.ی چاه، قنات و چشمه است به کار ميزير سطح زمین که قابل برداشت به وسیله

 
 ی آب زیرزمینی یا آبخوان: سفره6-6شکل 

 سفره آب زيرزمیني

 

 سنگ کف
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 :آبخوان یا زیرزمینی آب یسفره خصوصیات و تشکیلی نحوه -6-2-6

اليه  باالی هایسنگ و رسوبات اگر برسد. نفوذ غیرقابل اليه يک به تا کندمي نفوذ زمین در آب

 آب از اليه اين و شودمي جمع هاآن در آب باشند، هم( به )مرتبط مفید تخلخل دارای نفوذ غیرقابل

 .گرددمي متوقف آن جانبي حرکت کهاين تا کندمي هم جانبي حرکت حدودی تا آب و گرددمي اشباع

 و ماسه و شن رسوبات از معموالً آبخوان يا گويند. سفرهمي 1يا آکیفر سفره را آب از  اشباع ناحیه اين

 متخلخل سنگ ماسه دار( و )حفره کارستي آهکي هایسنگ يا بندیدانه هر با رسوباتي يا )ريگ( گراول

 سفره .شودنمي تشکیل زيرزمیني آب سفره ،کم نفوذ قابلیت دلیل به رسي رسوبات در .شودمي تشکیل

 .بدهد آب به حرکت اجازه هم و باشد آب زيادی مقادير دارای هم بايد

-هم و اندگرفته قرار هارودخانه آبراه زير در که هاييآبرفت .باشد اقتصادی بايد سفره از برداریبهره

  .است آبخوان تشکیل برای محل بهترين هاآن مجاور سیالبي هایدشت چنین

 

 برداری از منابع آب زیرزمینیهای بهرهروش -6-2-2

 زمیني زير آب منابع از برداری بهره طبیعي روش -1

 هاچشمه -

 های مصنوعيروش -0

 قنات -

     چاه -

 (1061عمیق و عمیق )انديشکده تدبیر آب ايران، های نیمهچاه -

 

2ای بر مقدمه -6-9
GIS 

های افزار، روش و مدل(، عبارت از سیستمي متشکل از رايانه، نرمGISاطالعات جغرافیايي ) سیستم

برای استفاده در های زمین، طراحي شده به منظور حمايت، تجزيه و تحلیل، مديريت و نمايش داده

 (.1061های پیچیده و مسائل مديريتي است )محمدی مطلق، ريزیبرنامه

                                            
1 - Aquifer 
2 - Geographic Information System 
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های های گرافیکي را با دادهسیستم اطالعات جغرافیايي يک تکنولوژی در حال رشد است که ويژگي

يد. با اين ها را شناسايي نمانمايد تا مسائل دنیای واقعي را مورد ارزيابي قرار داده و آنجدولي ترکیب مي

نويسي شوند و سپس در رايانه ذخیره گردند، اصالح ای برنامهتوانند با کدهای سادهها ميکشف که نقشه

کشي دستي بود پذيرتر شد. اين يک تغییر خوشايندی از دوره نقشهتر و انعطافها راحتهای نقشهويژگي

ي برای انجام اصالحاتي جزئي در بايست با زحمت به صورت دستي ترسیم شوند و حتها ميکه نقشه

توان مي GISشد. هر چند که با استفاده از ی جديدی به صورت دستي ترسیم ميبايست نقشهها، مي آن

تر خیلي بیش GISهای های مختلف تولید نمود، اما تواناييهايي در مقیاس، سیستم تصويرها و رنگنقشه

نه تنها قادر به  GISتوسط رايانه نام برد. به اين ترتیب که کشي از آن است که از آن فقط به عنوان نقشه

  ها در فرمت ديجیتال، امکانی دادهای با سرعت و دقت بااليي است، بلکه ذخیرههای رايانهتولید نقشه

 GISی قوت اصلي نمايد. نقطهپذير نبود را فراهم ميهايي که قبالً امکانی مدلهای پیچیده و تهیهتحلیل

ها و اطالعات جغرافیايي ای و آماری به منظور تجزيه و تحلیل مشخصههای فاصلهستفاده از رويهدر ا

يابي و يا تواند به صورت اطالعات استخراج شده، اطالعات درونها ميی نهايي تحلیلباشد. نتیجه مي

نساني، تجهیزات و نیازمند به وجود سازمان منسجمي از نیروی ا GISبندی شده ارائه گردد. يک اولويت

 (.1061را به عهده گیرد )محمدی مطلق،  GISسازی و نگهداری باشد تا مسؤلیت پیادهتسهیالت مي

 گو باشد، به شرح زير است:تواند پاسخمي GISسؤاالتي که 

تواند معین شود. های مختلفي ميچه چیزی در يک مکان وجود دارد. يک مکان به صورت : 1مکان

 نام محل، کد پستي و يا موقعیت جغرافیايي )مانند طول و عرض جغرافیايي(.به طور مثال، 

باشد. به جای اين مورد معکوس حالت قبل )مکان( است و نیازمند تحلیل مکاني برای پاسخ مي : 2شرایط

هايي را پیدا کنیم خواهیم محل يا محلباشد؛ ميکه تعیین کنیم چه چیزی در موقعیت داده شده مياين

سازی  هايي مناسب برای ساختماندارای شرايط خاصي باشند. به طور مثال برای پیدا کردن مکانکه 

               باشند:وجود شرايط زير تواماً الزم مي

 مکان مورد نظر غیر جنگلي باشد. -

 در خارج از حريم جاده قرار داشته باشد. -

 سازی باشد.دارای خاک مناسب برای ساختمان -

                                            
1 - Location 
2 - Condition 
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طور مثال، در پاسخ به اين سؤال که آيا شود. بهاين مورد نسبت به موارد قبلي پیچیده مي : 1الگو

های آن رودخانه ها باعث مرگ و میر ماهيها به رودخانهی شیمیايي خاص بعضي کارخانهافزودن ماده

عدم انطباق شود، چیزی که مهم است اين است که بايد بدانیم چند خالف قاعده وجود دارد که باعث مي

 (. 1061هايي قرار دارد )محمدی مطلق، باشد و در چه مکانالگوی مورد نظر ما با واقعیت مي

طور در اين موارد الزم است که تعیین نمايیم چه اتفاقي قرار است رخ دهد اگر... . به : 2سازیمدل

سمي به داخل مخزن آب  یها اضافه شود و يا اگر يک مادهی راهمثال، اگر يک جاده جديد به شبکه

گويي به اين نوع سؤاالت، نیازمند اطالعات جغرافیايي زيرزمیني نفوذ کند، چه اتفاقي رخ خواهد داد. پاسخ

  (.1061باشد )محمدی مطلق، و اطالعات ديگر )و در صورت لزوم حتي قوانین علمي( مي

 

 های سیستم اطالعات جغرافیاییتوانایی -6-4

 های اطالعات جغرافیايي عبارتند از:ای سیستمهترين تواناييمهم

 ؛ایزمان اطالعات توصیفي و نقشهی همامکان استفاده -

 های مختلف با يکديگر؛قابلیت ترکیب و تلفیق نقشه -

 .روز کردن اطالعاتقابلیت به  -

 

ويژگي ای است که اين زمان از اطالعات توصیفي و نقشهی هماستفاده GISافزار  ترين مزيت نرممهم

 نمايد.پذير ميهای مختلف را امکانباعث قدرت بخشیدن و امکان تجزيه و تحلیل بر روی نقشه

 

    GISکاربردهای  -6-5

طوری های مختلفي توسعه يافته است، بهبسته به نیازهای هر منطقه يا کشور در بخش GISکاربرد 

ثبت اسناد و امالک، محیط زيست، نگهداری های اطالعات که ابتدا در اروپا از اين سیستم در پايگاه

ها، حجم درختان و چوب قابل برداشت، شناسايي ريزی جنگلهای توپوگرافي، در کانادا، در برنامه نقشه

سازی تغییرات زيست محیطي و در آمريکا، در های دسترسي به جنگل، در چین و ژاپن، نظارت و مدلراه

ها از اين سیستم استفاده شده است و با ريزی شهری و شهرداریههای گوناگوني از جمله در برنامرشته

                                            
1 - Pattern 
2 - Modeling 
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های مرتبط با زمین گسترش يافته است ی بخشها استفاده از آن به کلیهی سیستمگذشت زمان و توسعه

 (.1061)محمدی مطلق، 

عات طور کلي با اطالهايي که به نحوی با زمین، نقشه و بهی رشتهاستفاده از اين سیستم در کلیه

افزار از يک نرم GISباشد. امروزه پذير ميهای فضايي ارتباط دارند، امکاندار و تحلیلجغرافیايي مکان

توان از طريق افزار عمومي درآمده است و حتي مياختصاصي و علمي دانشگاهي به شکل يک نرم

 (1061های محلي و يا جهاني از آن استفاده نمود. )محمدی مطلق،  شبکه

 

  GISنابع اطالعات م -6-1

 توان از منابع زير کسب نمود:را مي GISهای مورد نیاز يک داده

 برداری زمیني؛نقشه -

 های کاغذی که بايستي رقومي شوند؛اسناد و مدارک موجود شامل نقشه -

 فتوگرامتری؛ -

 برداری هوايي و سنجش از دور؛نقشه -

 (.GPSياب جهاني )سیستم موقعیت -

های جغرافیايي، استفاده از فناوری سنجش از دور است. رادارها و داده های مهم کسبراه يکي از

 (.1061ترين ابزارهای مورد استفاده در اين فناوری هستند )محمدی مطلق، ها رايجماهواره

 

 ی کار در یک سیستم اطالعات جغرافیاییچرخه -6-7

 شوند.آوری ميها از محیط جمعابتدا داده -

 شوند.وارد و در آن ذخیره ميها به رايانه داده -

ريزان محیطي، در رايانه تجزيه و تحلیل ها و نیازهای کاربران و برنامهها بر اساس خواستداده -

 شوند.مي

 آيند.اطالعات بر اساس اهداف مورد نیاز به شکل نقشه، متن، جدول و يا گزارش در مي -

گیری نمايند و به تصمیمفاده ميهای خود استدر اين مرحله کاربران از نتايج کار در طرح -

 آيد.ی تصمیمات به اجرا در ميرسند. بديهي است نتیجه مي
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گران دانان و ساير پژوهشنمايند و جغرافيی اين فرآيند که به صورت سیستمي عمل ميبه مجموعه

لق، شود )محمدی مط( گفته ميGISدهند، سیستم اطالعات جغرافیايي )گیری ياری ميرا در تصمیم

1061 .) 

 

 مفهوم زمین آمار -6-8

های آماری حاکي از دو هدف توصیف ساده موضوع و تعمیم نتايج مشاهدات مزبور کلیه بررسي

هايي برای کارگیری روشتوان بیان داشت که هدف علم آمار توسعه و بهطور خالصه ميباشد. به مي

های کارگیری، تکمیل و تعمیم دادهذا برای بهباشد. لها و تجربیات مياستخراج اطالعات مفید از داده

ای از علم آمار کنیم. زمین آمار شاخهای جديد در علوم آمار به نام زمین آمار استفاده ميمکاني از شاخه

"ایتئوری متغیرهای ناحیه"است که مبتني بر 
است. هر متغیری که در فضای سه بعدی توزيع شده  1

تواند در مطالعات زمین آماری ای نامیده شده و ميباشد متغیرهای ناحیهباشد و دارای وابستگي مکاني 

کیلومتری، متغیر  1×1مورد بحث و بررسي قرار گیرد. به عنوان مثال مقادير ضريب آبگذری در يک شبکه 

ی قطعي و تصادفي تجزيه توان به دو مؤلفهدر هر نقطه را مي Z(x)ای ای است. مقدار متغیر ناحیهناحیه

 توان نوشت: رد، بنابراين ميک

(1-1)                                                                                         ( )   ( )   ( )   

 که در آن:

Z(x) (، ای به مختصات )ای در نقطه: متغیر ناحیه 

m(x) ای،ی قطعي متغیر ناحیه: مؤلفه 

L(x) ای.ناحیه ی تصادفي متغیر: مؤلفه 

های بسیاری را بر روی آن ای دارای ساختار مکاني مناسبي باشد، تحلیلدر صورتي که متغیر ناحیه

توان به برآورد متغیر مورد نظر در نقاط فاقد آمار، طراحي ها ميی آنتوان به عمل آورد که از جملهمي

ی باشد: در مرحلهی شامل دو مرحله ميبرداری و توزيع واريانس خطا اشاره کرد. تخمین زمین آمارنمونه

ی تجزيه و تحلیل واريوگرام قابل بررسي سازی ساختار فضايي متغیر است که به وسیلهاول شناخت و مدل

ی دوم تخمین متغیر مورد نظر بوده که به مرحله اول وابسته است. الزم به ذکر است باشد. مرحلهمي

تغییر نما قابل باشد که از طريق نیميستا بودن متغیر ميهای زمین آماری، اشرط استفاده از روش

                                            
1 - Theory of regional variables 
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ها نیز بايد به توزيع نرمال نزديک باشد )کاردان مقدم و خاشعي چنین توزيع دادهتشخیص است. هم

 (.1061سیوکي، 

 

 ی زمین آمارتاریخچه -6-3

سال  13حدود های ژئواستاتیستیکي به مفهوم امروزی آن از کارگیری روشهای بهنخستین تجربه

ی مهندس معدن اهل آفريقای جنوبي مبني بر وجود نوعي رابطه 1پیش بر اساس نظريات دی جي کريج

های اولیه سار( آغاز شد. تالشی معدني )کانهای کم عیار و پرعیار در يک قطعههمبستگي بین بخش

ون تجزيه و تحلیل سطوح چهای آماری همها، منجر به روشبرای يافتن ارتباط و همبستگي بین نمونه

-ای گرديد. نهايتاً محققین مدرسهيابي با استفاده از میانگین متحرک و سطوح روند چند جملهروند، درون

های آمار مکاني، ی روشاقدام به تکمیل و تدوين مجموعه 2ی معدن پاريس به سرپرستي جورج ماترون

ای نام گذار متغیر ناحیهتوان به عنوان پايهن را ميای نمودند. ماتروی متغیرهای ناحیهتحت عنوان نظريه

ی مباني ای توسط وی، محققین بسیاری در راه توسعههای متغیرهای ناحیهی نظريهبرد که به دنبال ارائه

ی واريوگرام در در ارائه 3های لنگسترتوان تالشهای کاربردی آن تالش کردند. از جمله ميتئوری و جنبه

 (.1061زمین را نام برد )کاردان مقدم و خاشعي سیوکي،  ی علومزمینه

 

   ضرورت و اهمیت تحقیق -6-61

 خشک جهان واقع شده است و کمبود آب با کیفیت مناسبه خشک و نیمهکشور ايران در منطق

سازد. در اکثر است، که شناخت کیفیت آب را ضروری مييکي از موانع توسعه اقتصادی و کشاورزی 

ايران حجم آب استحصالي بیشتر از حجم مقدار تغذيه است که همین امر باعث افت سالیانه های دشت

های گذشته و ها به مرز بحران شده است. آگاهي از روند مصرف در سالآب زيرزمیني و رسیدن دشت

ر های تحمیلي دباشد. از طرفي هزينهشرايط نوسان آب زيرزمیني برای مديريت آن در آينده ضروری مي

بخش مصرف آب برای بهبود و کیفیت آن ناشي از نامناسب بودن منبع برای مصرف مورد نظر است. 

توان با هزينه کمتر و اطمینان بیشتر آب زيرمیني را استحصال بنابراين با آگاهي از وضعیت کیفي مي

          نمود. 

                                            
1 - D. G. Krige 
2 - George Matron 
3 - Longster 
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 فرضیات تحقیق -6-66

 د از:فرضیات در نظر گرفته شده در اين تحقیق عبارتن

 تغییرات سطح آب زيرزمیني دشت مشگین شهر به صورت نزولي بوده است. .1

 با گذشت زمان کیفیت آب زيرزمیني از نظر شرب و کشاورزی تغییر نموده است. .0

عمق و سطح آب زيرزمیني در دشت مشگین شهر، همچنین پارامترهای کیفي آن در نقاط  .0

 مختلف يکسان نیست.

 

 اهداف تحقیق -6-62

باشد. بندی کمي و کیفي آب زيرزمیني دشت مشگین شهر ميانجام اين تحقیق پهنههدف از 

ی آماری مورد بررسي همچنین در اين تحقیق روند تغییرات کمي و کیفي آب زيرزمیني در طول دوره

بندی کیفي بر اساس معیارهای آب شرب و مصرف در بخش گیرد. الزم به ذکر است که پهنهقرار مي

 شود.ام ميکشاورزی انج



 

         

         

 فصل دوم:           

 مروری بر تحقیقات گذشته                                                      
 



 

 

 مقدمه   -2-6

زيرزمیني به عنوان يک منبع آب شیرين برای تأمین مصارف مختلف، مديريت با توجه به نقش آب 

های زيرزمیني که معموالً بر اثر مديريت کمي و کیفي آن بسیار مورد توجه است. تغییر در کیفیت آب

ای بر تخريب منابع آب و ساير منابع چه به صورت دهد، مقدمهبرداری از آب زيرزمیني رخ ميغلط بهره

خشک که وابستگي به اين منابع و چه به صورت غیرمستقیم است. در مناطق خشک و نیمه مستقیم

تری خواهد داشت. لذا بیشتر است، اثر تخريبي به علت ضعف طبیعي در منابع آب و خاک شدت بیش

تواند به مديريت صحیح استفاده از منابع آبي ضرورت مطالعه و بررسي کیفیت آن در اين مناطق مي

های سنتي برای بررسي وضعیت (. در اين میان استفاده از روش1036ايد )زهتابیان و همکاران، کمک نم

آماری با توجه به داشتن های زمینرو روشبر و پرهزينه است. از اينهای آب زيرزمیني زمانکیفي سفره

تر از وضعیت مکاني قبرداری، کاربرد توأم و ارائه برآوردهای دقیهايي چون کاهش تعداد نمونهتوانمندی

ها و افزايش دقت برآوردها شود. اين دانش در توانند باعث کاهش هزينهمتغیرها، به لحاظ استفاده مي

 شناسي کاربرد فراوان داردشناسي و زيستشناسي، خاکساير علوم همچون هواشناسي، کشاورزی، اقلیم

های موجود در ف دنیا و همچنین دشت. از سويي ديگر در نقاط مختل(1060)جهانشاهي و همکاران، 

 توان به موارد زير اشاره نمود:کشور تحقیقات متنوعي انجام شده است. از جمله اين تحقیقات مي

 

 شده در داخل کشورتحقیقات انجام -2-2

ی بهار به وسیله -ای به کنترل سطح آب زيرزمیني دشت همدان( در مطالعه1031بانژاد و سیفي )

های برداشت در اثر رويه از چاهبرداری بي کشت پرداختند. نتايج نشان داد که افزايش بهرهتغییر الگوی 

ی آب زيرزمیني گیر سفرهتر، موجب افت چشمتغییر الگوی کشت از محصوالت با نیاز آبي کمتر به بیش

 شده است.

آب زيرزمیني ( در يک گزارش فني به منظور بررسي روند تغییرات کیفي 1039هاتفي و همکاران )

-های توپوگرافي، نقشهی مطالعاتي بجستان يونسي، پس از بررسي اطالعات ورودی نظیر نقشهدر محدوده

برداری و ای و بهرههای مشاهدهشناسي، آمار هواشناسي، سطح آب زيرزمیني، الگ حفاری چاههای زمین

-، نقشه GISها در محیط تبديل آن ، باهچنین آمار منابع و مصارف آب زيرزمیني و آمار کیفي مربوط هم

 منطقه را تهیه نمودند. SO4و  EC  ،Cl ،TDSارزش های هم

منابع آب سطحي و زيرزمیني دشت قزوين را از نظر کیفي به کمک  (1032عسکری و همکاران )

ه به ند. بر اساس نتايج مشخص شد کبندی نمودپهنه ArcGISافزار آمار با استفاده از نرمهای زمینروش



 

 

درصد در  16/11درصد از مساحت استان در وضعیت کیفي خوب،  11/03طور متوسط در هر ماه، 

 باشد.درصد تحت پوشش وضعیت کیفي بد يا ضعیف مي 31/01وضعیت کیفي متوسط و 

( تحقیقي در دشت ارسنجان واقع در شمال شرق استان فارس با هدف مطالعه 1033شعباني )

EC ،PH ،NO3های های زيرزمیني از نظر پارامتروصیات آبتغییرات کیفي و مکاني خص
و  TDSو  ++

های زيرزمیني منطقه جهت مصارف شرب و کشاورزی انجام داد. نتايج نشان داد که مقدار  بندی آبپهنه

EC  وTDS  از شمال غرب دشت به سمت جنوب و جنوب شرق در حال افزايش است. در حالي که مقدار

NO3
باشد. عالوه بر اين نتايج نشان داد که وب شرق به سمت شمال غرب در افزايش مياز جنوب و جن ++

درصد(، قابل  12های زيرزمیني منطقه بر اساس دياگرام شولر در چهار گروه خوب ) از نظر شرب، آب

درصد( و از نظر کیفیت، جهت استفاده در  32/0درصد( و بد ) 21/01درصد(، نامناسب ) 00/13قبول )

درصد( و بد  21/11درصد(، مشکوک ) 11/99درصد(، قابل قبول ) 1/11در چهار کالس خوب ) کشاورزی

-گیرند. همچنین نتايج نشان داد که از نطر درجه ايجاد مشکل در استفاده از آبدرصد( قرار مي 91/0)

های زيرزمیني دشت ارسنجان دارای مشکل کم تا درصد آب 21های زيرزمیني در کشاورزی بیش از 

 توسط هستند.م

های زيرزمیني دشت مشهد را با استفاده از سیستم ( افت سطح آب1033اکبری و همکاران )

حلقه چاه  23(  مورد بررسي قرار دادند. به منظور انجام اين پژوهش، آمار GISاطالعات جغرافیايي )

. نتايج گرفت( مورد بررسي قرار 1022-1032( و )1099-1029ساله ) 13دوره  0ای در طي مشاهده

متر افت داشته است.  03های مرکزی و غربي آبخوان تا تحقیق نشان داد که سطح آب زيرزمیني در بخش

 متر سطح آب افت داشته است. سانتي 93يعني به طور متوسط هر ساله 

و  TDS( تغییرات پارامترهای هدايت الکتريکي، کلسیم، کلر، منیزيم، سديم، 1033زمزم و رهنما )

SAR بررسي و تجزيه و تحلیل دادهنجان را مورد بررسي قرار دادند. وجود در آب زيرزمیني دشت رفسم-

-توسط نمودارهای ويلکوکس و شولر نشان 1031تا  1023پیزومتر از سال  91های کیفیت شیمیايي 

چنین بررسي کیفیت آب زيرزمیني اين دشت ی کیفیت بد آب برای مصارف کشاورزی است و همدهنده

 لحاظ شرب نشان داد که آب اين دشت تقريباً نامناسب برای شرب است. از

( با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايي تغییرات زماني و 1063ني و همکاران )محمدی قلعه

های دشت اراک و ساوه را ارزيابي نمودند. نتايج نشان داد مکاني تراز و کیفیت آب زيرزمیني در آبخوان

متر و در  03/0حلقه چاه محدوده اراک برابر  12سال در  2سطح آب زيرزمیني در طي که متوسط افت 

ها همچنین آب زيرزمیني اين متر بوده است. آن 16/13حلقه چاه مورد مطالعه در آبخوان ساوه برابر  90



 

 

 1بندی کردند که آبخوان ساوه به  دو آبخوان را بر اساس روش ويلکوکس جهت مصارف کشاورزی تقسیم

 بندی شدند. دسته طبقه 0دسته و آبخوان اراک به 

( و میزان کلر آب زيرزمیني SAR( تغییرات مکاني نسبت جذب سديم )1063ايزدی و همکاران )

های زمین آماری مورد مطالعه قرار دادند. نتايج حاکي از دقت باالتر منطقه بوکان را با استفاده از روش

ینگ در برآورد میزان نسبت جذب سديم و کلر در منطقه مورد کوکريجینگ نسبت به روش کريج روش

 مطالعه بود.

زر در غرب تربت ( در بررسي کیفیت منابع آب در منطقه معدني کوه1063خمر و همکاران )

های آب برداشت شده از منابع آب زيرزمیني، تیپ های نمونهگیری کاتیون و آنیونحیدريه، پس از اندازه

مشخص کردند و کیفیت آب را بر اساس نمودارهای شولر و  Na-HCO3و  Na-Clآب منطقه را 

 ويلکوکس، از نظر شرب و کشاورزی نامناسب معرفي نمودند.

-به مطالعه و پهنه GQI))1( با استفاده از شاخص کیفیت آب زيرزمیني 1063جوکار و همکاران )

 99ها به برآورد حداقل تحقیق آندشت در خوزستان پرداختند که بندی کیفیت آب زيرزمیني دشت آهو

ها کیفیت آب زيرزمیني در مناطق مختلف دشت منجر گرديد و در نهايت آن GQIبرای  31تا حداکثر 

 بندی نمودند.قبول رده دشت را در رده متوسط تا قابل

( تغییرات کمي و کیفي سفره به منظور تغذيه و تخلیه در تعدادی از 1061رهنما و همکاران )

های سطح  های دشت جوين استان خراسان رضوی را مورد بررسي قرار دادند. در ابتدا آمار داده ترپیزوم

ساله  10ی آماری پیزومتر به صورت کیفي برای دوره 93پیزومتر به صورت کمي و در  13ايستابي در 

دادند. نتايج  ( مورد تجزيه و تحلیل قرارGISرا با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايي ) 1039-1021

-ی دشت جوين نشان داد که به طور میانگین سطح آب زيرزمیني از سالترسیم هیدروگراف واحد ساالنه

دهد. با توجه به نتايج متر را نشان مي 13افتي معادل  1031-1039تا سال آبي  1021-1021های 

-ين همسايه و ترسیم نقشهتريابي نزديکهای کمي و کیفي به روش میانحاصل از تجزيه و تحلیل داده

يابي شده نیز در برخي مناطق بحراني و کاهش شديد افت، پارامترهای کیفي میانهای کیفي و هم

  دهند. کیفیت اين آبخوان را نشان مي

حلقه چاه  33های کیفي آب زيرزمیني ( تغییرات مکاني برخي ويژگي1060فر و همکاران )زاهدی

های زمین آماری انجام دادند. با به کارگیری روش 1036پايیز سال  دشت فسا در استان فارس را در

 ی شمالي از کیفیت ی جنوبي منطقه نسبت به نیمههای زيرزمیني نیمهبندی نشان داد آبهای پهنهنقشه

                                            
1 - Groundwater Quality Index 



 

 

برداری از منابع آب و استفاده از الگوهای تری برخوردار بوده و الزم است مديريت بهرهنامطلوب

های تر شدن وضعیت سفرهحساسیت بیشتری انجام شود تا از بدتر شدن کیفیت آب و وخیمکشاورزی با 

 آب زيرزمیني که مستقیماً با معیشت ساکنان منطقه مرتبط است، جلوگیری به عمل آيد.

های کیفي آب در هر چاه پايش، روشي کارا به منظور ( با ارزيابي متغیر1060ناصری و همکاران )

ي کیفیت آب با به کارگیری ساختار تشخیص و ارزيابي فازی ارائه نمودند. در ادامه، استنتاج شاخص کل

پارامتر شیمیايي کیفیت آب بود، به منظور  10چاه برداشت آب در دشت قزوين که شامل  012اطالعات 

 ارزيابي شاخص کیفي پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان دهنده کارايي روش پیشنهادی در

-بندی کیفي آب زيرزمیني مناسب بود. يکي از نقاط قوت روش پیشنهادی، پرهیز از تجمیع قطعیتپهنه

 گرايانه کیفیت و ارائه شاخصي پیوسته به منظور ارزيابي کیفي آب زيرزمیني بود.

بندی کیفي های اصلي و پهنهی توزيع يون( به منظور بررسي نحوه1060نیک پیمان و محمدزاده )

انجام دادند. نتايج  ArcGISافزار  ( را با استفاده از نرمGQIهد، شاخص کیفیت آب زيرزمیني )دشت مش

و بیانگر اين مسئله است که در مجموع آب  داددرصد را برای اين شاخص نشان  36تا  93مقادير بین 

کیفیتي های انتهايي و زيرزمیني دشت از نظر شش يون اصلي مورد بررسي، کیفیتي نامناسب در بخش

باشند و روند تغییرات از سمت شمال غرب به سمت متوسط تا مناسب در ابتدا و میانه دشت دارا مي

های باشد. همچنین میزان تغییرات کیفیت در ابتدا و انتهای دشت نسبت به قسمتجنوب شرق دشت مي

 باشد. میاني بیشتر مي

سیستم اطالعات جغرافیايي، آب دشت ( با استفاده از منطق بولین در 1060مقدم و همکاران )

بندی کرده و سپس روند بندی شرب و کشاورزی پهنهرا بر اساس پارامترهای کیفي مؤثر در طبقه  مشهد

های زماني تشکیل تجزيه و تحلیل نمودند. سریرا بررسي و داليل آن را ها تغییرات زماني و مکاني آن

ويژه نوسانات آب و هوايي گرديد و تأثیر عوامل مختلف، بهارزيابي  ECو  TDS ،PHپارامتر  0شده برای 

های انساني، نوسانات آب یتساله، مد نظر قرار دادند. نتايج نشان داد که افزايش فعال 0های زماني در دوره

يافته از خارج محدوده مطالعاتي به ترتیب از عوامل مؤثر بر های انتقالو هوايي، دمای آب و آلودگي

 باشند.دشت مشهد ميکیفیت آب 

های زيرزمیني را با های کیفي آب( تغییرات زماني و مکاني فراسنج1060جالل و همکاران )صاحب

ها در اين مطالعه های زمین آماری کريجینگ در دشت بهادران مهريز ارزيابي نمودند. آناستفاده از روش

های زيرزمیني در نشان داد کاهش شوری آب اند. نتايجاستفاده کرده Bو  EC  ،SAR  ،Clهای از فراسنج

 باشد.  درصد از منطقه مورد مطالعه مي 1/09درصد و افزايش آن در  1/01
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Abstract: 

Water allocation based on qualitative water resources is one of the optimal water resources 

Management solutions. Therefore, awareness of qualitative water resources is a necessity. 

Meshgin plain is one of the functions of Ardabil province, where groundwater is one of the 

main sources of water supply for its various uses. For qualitative research on groundwater 

quality, 27 wells were sampled during a 10-year statistical period (1384-1393). 
Groundwater quality in Meshgin-Shahr Plain for drinking (Schuler diagram, Table Schuler 

and Groundwater Quality Index (GQI)), Agriculture (Wilcox index) and conditions for rain 

and drip irrigation (Langelier, EC, PH, TDS, Cl and Na) were studied. The zoning of 

various index maps was carried out in the GIS environment. The results showed that the 

location of the research in terms of drinking and according to the Schuler diagram is within 

the range of good to acceptable and in terms of the Schuler table for various indicators in 

the medium to good range. The groundwater quality of Meshgin Shahr Plain was based on 

the GQI index based on six parameters (TDS, SO4, Mg, Ca, Na and Cl) and compared with 

the WHO standard in an acceptable class (71-90). The results also showed that water 

classification was agricultural and based on the Wilcox diagram in three classes C3S1 and 

C3S2 (saline) and C4S1 (very salty). The results of calculating the Langjiller index showed 

that there is no tendency to carbonate precipitation in underground water throughout the 

Meshgin plain. Also, in terms of HCO3, Na, EC and TDS parameters, the plain was divided 

into two sections with no limitation and limited to low to moderate. The Cl index showed 

that the study area was placed in a class without any restrictions for sprinkler irrigation. 
The results of this study showed that the chlorine index in all Meshgin plain has no limit 

(toxicity) for crops. But based on the sodium index, there are limitations (toxicity) in the 

southwestern part and a small area in the northeast for the cultivation of almond, apricot, 

citrus, plum and safflower.                                                                                                        
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