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  چکیده
 چنین در .شودمی محسوب کشاورزي توسعه عامل ترین کننده محدود و کشاورزي محصوالت تولید نهاده ترین مهم وآبیاري آب امروزه

هاي زیر زمینی از مهمترین منابع ذخایرآب در کشور ایران .باشد راهگشا بسیار تواندمی بحران، با مقابله براي مطلوب مدیریت یک شرایطی
. براي مصارف کشاورزي مهم است ها و تغییرات آن در طول زمان،این مطالعه کیفیت این آبربناب. باشدکشاورزي می در تولید محصوالت
کیفیت هاي داده به منظور انجام این پژوهش .بوده استهاي زیرزمینی دشت اردبیل بررسی تغییرات مکانی شوري آبهدف این پژوهش 

-هاي آماري با بسته نرمپس از بررسی. بدست آمده است چاه پیزومتري هحلق 70هاي هاي زیرزمینی با استفاده از تجزیه شیمیایی آبآب
و تهیه نیم تغییرنماي مناسب و تعیین پارامترهاي آن، مدل کریجینگ  ARCGIS10افزار ي با نرمآمارهاي زمینو بررسی Spss افزاري

هاي زیرزمینی دشت اردبیل تهیه بندي شوري آبنقشه پهنه در نهایت. دکار گرفته شمعمولی جهت تخمین مقادیر شوري در نقاط مجهول به
- و مناسب براي آبیاري می است µmho/cm(750(داراي شوري کمتر از  آب که لقسمت شرقی دشت اردبی نتایج نشان داد به غیر از . شد

  .رسدمی µmho/cm(5000(باشد، در سایر نقاط بیشتر است و در قسمت جنوبی این محدوده به اوج خود یعنی بیشتر از 
  

  هاي زیرزمینی، اردبیل،زمین آمار، شوري، کیفیتآب :کلید واژه
  

  مقدمه
 چنین در .شودمی محسوب کشاورزي توسعه عامل ترین  کننده محدود و کشاورزي محصوالت تولید نهاده ترین مهم وآبیاري آب هامروز
 شود، نمی خالصه آب کمیت بحث در تنها آب بحران البته  .باشد راهگشا بسیار تواندمی بحران، با مقابله براي مطلوب مدیریت یک شرایطی

 و عرضه میان تعادل ایجاد در ايبازدارنده عامل به آب چرخه در انسان دخالت نیز و گسترده هاي آلودگی بدلیل آب کیفیت کاهش بلکه
 هاي نفوذ پساب و آب تعرق و تبخیر زیرزمینی، هايآب سطح افت .است شده تبدیل محلی و ملی اي، منطقه هاي مقیاس در آب تقاضاي

 محصوالت کمیت و بر کیفیت تأثیر و آب کیفیت زوال با که است کشاورزي نواحی موجود در مشکالت ترین مهم از زمین به کشاورزي
 و شده یاد مشکالت به توجه عدم استرالیا  و آمریکا متحده ایاالت مانند در کشورهایی. شود مزارع متروکه شدن باعث تواند می کشاورزي
کشاورزي  براي ها  آن از استفاده امکان عدم و مناطق از برخیدر  خاك و آب مناسب نا کیفیت باعث زیرزمینی آب ضعیف منابع مدیریت

  ).6(است شده
 میلیارد45ایران هاي زیرزمینی  آب از برداشت حجم دسترس، قابل آب میلیارد مترمکعب130، ازمجموع)1375(وکیلی گزارش براساس

 کیفیت آنالیز. است ضروري و مهم مختلف در مصارف آن بودن استفاده قابل براي آن کمیت اندازه به آب زیرزمینی کیفیت. است مکعب متر
  زمین تابع خصوصیات فیزیکیوشیمیایی لحاظ از زیرزمینی آب تغییرات کیفی. است زیرزمینی هاي آب مطالعات مهم هاي قسمت یکی از آب
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شدن منابع آب در حال حاضر خطري  هاي زیرزمینی و شورتغییر کیفیت آب .باشد منطقه می هر در انسانی هاي فعالیت و شناسی، اقلیمی

تغییرات  اما این. کیفیت آب زیرزمینی دائماً در حال تغییر است. خصوص در اراضی خشک است بزرگ در راه توسعه کشاورزي کشور به
تواند گام هاي زیرزمینی میهاي آبویژگی هنگام تغییرات هاي بهتهیه نقشه). 3(گیردهاي سطحی بسیار کندتر صورت مینسبت به آب

هاي زیرزمینی نقش مهمی در فرایندهاي هاي آبهاي تغییرات ویژگیعالوه بر آن نقشه. برداري صحیح از منابع آب باشد مهمی در بهره
  ).2(کند هاي زیرزمینی ایفا میاز آب برداري  گیري و مدیریت استفاده و بهرهتصمیم

 کـه  گرفـت  نتیجـه  و کـاربرد  بهTDS  مثل آب کیفیت متغیرهاي  مکانی وابستگی تخمین در را کریجینگ روش کاربرد ،)2002(احمد 
 روش از در ایتالیـا  مادنـا  دشـت  در نیتـرات  خطـر  نقشـه  تهیه ، براي)2008( پاسارال و بارکاي. دارد هدف این براي باالیی قابلیت کریجینگ
 کیفیت تخریب خطر مطالعه براي کریجینگ گسسته روش که دادند نشان نتایج .نمودند سازي استفاده شبیه هاي روش و گسسته کریجینگ

 از برخـی  مکـانی  تحلیـل  به ارسنجان یزد در دشت اي مطالعه در ،)2008(همکاران  و مهرجردي قی زادهت.  است مناسب هاي زیرزمینیآب
 حاصـله  نتـایج  ارزیابی .پرداختند IDW واز جمله شوري با استفاده از سه روش کریجینگ، کوکریجینگ  زیرزمینی هاي آب هاي کیفی ویژگی
هـاي   آب کیفی هاي ویژگی نقشه تهیه جهت مناسب روش عنوان به نهایت در و داشته برتري دیگر روش دو بر کریجینگ روش که داد نشان

  .شد انتخاب منطقه زیرزمینی
اندازه گیري دقیق این معیار با توجه به هزینـه  باشد، ترین معیارهاي کیفی در طبقه بندي آب از نظر کشاورزي شوري آن می یکی از مهم 

رو یافتن راهکار مناسب براي تخمین توزیع مکانی ایـن معیـار ضـروري بـه نظـر       باشد، از اینبر و زمان بر بودن از لحاظ عملی امري دشوار می
با توجه بـه اینکـه   . مورد استفاده قرار گیرند توانند به عنوان راهکاري مناسب براي تخمین مناطق فاقد نمونه هاي میان یابی میروش. رسدمی

برسی پارامترهاي مختلف کیفیـت   و در منطقه اردبیل آب هاي زیر زمینی به عنوان یکی از منابع مهم مورد استفاده در آبیاري مزارع می باشد
اردبیـل توسـط    دشـت  زیرزمینـی  يهاشوري آب هدف این پژوهش،  پهنه بندي تغییرات مکانی. آب از جمله شوري ضروري به نظر می رسد

  .باشدمی زمین آماري کریجینگروش 
  

  هاموادوروش
کیلومتر مربع است که در کانون جغرافیایی استان اردبیل وبین  900منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، دشت اردبیل با مساحتی بالغ بر 

دقیقه طول شرقی واقـع شـده    20درجه و  48دقیقه تا  55درجه و  47دقیقه عرض شمالی و  27درجه و  38دقیقه تا  3درجه و  38مدارات 
استفاده در این پژوهش، کـه مربـوط    مورد هاي داده .است شده پیزومتري استفاده حلقه چاه70شیمیایی تجزیه نتایج از تحقیق این در. است

مقـدار شـوري آب    .است شده تهیه اي اردبیلمنطقه شرکت برداري،ازهاي زیرزمینی دشت اردبیل همراه با مختصات نقاط نمونهبه شوري آب
 SPSS افـزاري با اسـتفاده از بسـته نـرم    هاي آمار کالسیکها، تحت بررسیابتدا داده. گیري شده استمتر اندازهبر حسب میکروموس بر سانتی

آسمیرونوف -وموگروفبا استفاده از آزمون کول هانرمال بودن توزیع داده ها تعیین شدند و سپسرهاي توصیفی دادهبرخی پارامت و قرار گرفتند
هـا بـه همـراه مختصـات     یـابی، داده  منظور میان به .ها اقدام شدسازي داده با استفاده از روش تبدیل لگاریتمی، نسبت به نرمالبررسی شد و 

آمـاري در  هـاي زمـین  افزار، بررسییر براي نرمسازي و تعریف مقادپس از آماده. شد ARC GIS 10 افزارها وارد محیط نرمگیري آننقاط اندازه
هـا بـا   و همچنین امکان نرمـال کـردن آن   هاي این پژوهش داراي روند نبودهبا توجه به اینکه داده. انجام گرفتARC GIS 10 افزارمحیط نرم

  ه روش کریجینگ معمولی، مدل مناسب به منظور انجام میانیابی ب. روش لگاریتم گیري وجود داشت، از روش کریجینگ معمولی استفاده شد
ها بررسی شـده و در  تغییرنما انتخاب و پارامترهاي مربوط به آن به نحو مناسب تعیین شد، همچنین وجود ناهمسانگردي در دادهبراي نیم

ه ایـن پارامترهـا بـه نحـوي     کلیـ . ها انتخاب گردیدسپس تعداد نقاط همسایگی و تعداد سکتور مناسب براي میانیابی داده. میانیابی لحاظ شد
  ).1(. دهنده کمترین میزان خطاست به دست آید، که نشانRMSانتخاب شد که کمترین مقدار 
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  نتایج و بحث

هـاي آمـاري متغیـر شـوري آب     برخـی از شـاخص  ) 1(جدول . هاي آماري متغیر مورد نظر تعیین شدندهاي آماري، شاخصپس از بررسی
  .دهدزیرزمینی را نشان می

هاي آماري متغیر شوري آب زیرزمینیبرخی از شاخص) 1(جدول   
  چولگی  کشیدگی  میانه  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  متوسط

9/1280  7/1075  267  7210  973  47/15  01/3  
  محاسبات نگارنده: منبع

  .دهدها نشان میادهآسمیرونوف را قبل و بعد از نرمال سازي د -نتایج آزمون کولوموگروف) 2(جدول 
آسمیرونوف -نتیجه آزمون کولوموگروف) 2(جدول   

 Asymp. Sig. (2-tailed) Kolmogorov-Smirnov Z متغیر
  29/2  000  هاي زیرزمینیهاي شوري آبداده

  46/0  84/0  هاي زیرزمینیهاي شوري آبلگاریتم داده
  محاسبات نگارنده: منبع

کمتر   RMSبه دلیل دارا بودن خطاي  J - Besselهاي تئوري متعدد در نهایت مدل از مدلپس از تهیه نیم تغییر نماي تجربی با استفاده 
-به داده J - Besselحاصل از برازش مدل  )1(شکل . نسبت به سایر مدل ها مناسبترین مدل تئوري براي نیم تغییر نماي تجربی شناخته شد

  .دهدهاي زیرزمینی را نشان میهاي شوري آب

  
  هاي زیرزمینیهاي شوري آببه داده J – Besselتغییرنماي حاصل از برازش مدل نیم) 1(شکل 

  
بررسی ساختار مکانی داده هاي نیم تغییر نماي حاصل نشـانگر سـاختار   . دهدپارامترهاي روش کریجینگ معمولی را نشان می) 3(دول ج

  .داردمکانی قوي بوده که خود نقش به سزایی در باال بردن دقت بر آورد 
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پارامترهاي روش کریجینگ معمولی) 3(جدول   

تغییرنمامدل نیم متغیر  سقف 
 ( µmho/cm) 

اياثر قطعه  
(µmho/cm) 

ناهمسانگردي زاویه
)درجه(  

تعداد نقاط 
 همسایگی

تعداد 
 سکتور

RMS 

J-Bessel 33/0 شوري آب زیرزمینی  10/0  2/5  8 6 8/724  
محاسبات نگارنده: منبع  

هاي زیرزمینـی دشـت اردبیـل را    نقشه پهنه بندي شوري آب) 3(شکل . هاي زیرزمینی تهیه شده استآبیابی شوري ادامه نقشه میاندر 
  .دهدکریجینگ معمولی نشان می به روش

  

  
  روش کریجینگ معمولی هاي زیرزمینی دشت اردبیل بهبندي شوري آب نقشه پهنه) 2(شکل 

هاي زیرزمینـی و پهنـه بنـدي آن بـراي مصـارف کشـاورزي        آبشوري هاي  تهیه نقشه برايزمین آماري کریجینگ   در این پژوهش روش
دشـت اردبیـل   در سایر قسمت هاي شود که مشکل شوري آب زیر زمینی به جز قسمت شرقی  مالحظه می) 2(با توجه به شکل . استفاده شد

 µmho/cm(750(در قسمت شرقی دشـت اردبیـل آب داراي شـوري کمتـر از      .رسد نوبی به اوج خود میوجود دارد و این مشکل در قسمت ج
باشــد، در ســایر نقــاط بیشــتر اســت و در قســمت جنــوبی ایــن محــدوده بــه اوج خــود یعنــی بیشــتر از اســت و مناســب بــراي آبیــاري مــی

)µmho/cm(5000 ینی به دلیل کاهش بارندگی باعث تخریب منابع آبی این دشت هاي زیرزم هاي اخیر برداشت بی رویه آب در سال .رسدمی  
  
  

 

 



 

٥ 

 

  
هاي اخیر حتـی باعـث خشـک شـدن بسـیاري از       حفر چاه هاي عمیق و نیمه عمیق و برداشت غیر مجاز آب به علت خشک سالی. شده است

  .ادامه این روند جلوگیري نمودتوان از هاي جنوبی این دشت شده است که در صورت انتقال آب به دشت اردبیل می ها در قسمت چاه
  

  کلی گیرينتیجه
ها در زمینه موقعیـت، مقـدار و پـراکنش عوامـل شـیمیایی آب       ها نیازمند و جود داده مدیریت بهینه منابع آبی وحفظ و ارتقاي کیفیت آن

 و مهرجـردي  و تقـی زاده ) 2002(مقایسه نتیجه حاصل از این پـژوهش بـا نتـایج تحقیقـات احمـد      . باشد دریک منطقه جغرافیایی معین می
  .هاي زیرزمینی است سازي تغییرات کیفی آبیابی کریجینگ در مدلنشانگر توانایی روش میان  ،)2008(همکاران 

هـا   هاي مناسب براي تهیه ایـن نقشـه  انتخاب روش. باشدمی منابع بهینه هاي زیرزمینی، گام مهمی در مدیریتآبهاي کیفیت تهیه نقشه
. رود گامی اساسی در مدیریت منـابع آب زیرزمینـی بـه شـمار مـی      انتخاب صحیح آن ودارد منطقه و وجود آمار و اطالعات  ایطبستگی به شر
در صـورت  . شود براي مشخص کردن اولویت مناطقی که نیاز به اقدامات حفاظتی دارند از روش کریجینگ شاخص استفاده شـود  پیشنهاد می

هـاي  هاي فازي بـه همـراه انـواع تخمـین    هاي نوین مانند کاربرد روشمانند کوکریجینگ یا روش ییهاروش توان ازهاي کمکی میوجود داده
  .ها وجود دارد استفاده کرد در آنزمین آماري که احتمال باال رفتن دقت برآوردها 
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