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  چکیده 

صنعت و کشاورزي، کیفیت در جهت رشد انسانی  هايافزایش فعالیتهمچنین تغییر اقلیم و ها، خشکسالیامروزه به دلیل 

رودخانه زرجوب به عنوان یکی از هاي سطحی و زیرزمینی است. منابع آب یکی از موضوعات مهم در بحث منابع آب

در این مطالعه روند تغییرات در استان گیالن و در محدوده دشت فومنات واقع شده است.  هاي جهانترین رودخانهآلوده

با استفاده از  مینی دشت فومنات استان گیالن، در دو فصل زراعی و غیرزراعیسطحی و آب زیرز آب (TDS)شوري 

دهد که از نظر ها نشان میاین نقشه .قرار گرفتبررسی مورد  بندي بدست آمده از روش کریجینگ معمولیهاي پهنهنقشه

  بخش شرقی دشت فومنات داراي شوري باالیی است. هاي سطحی و زیرزمینی منابع آبپارامتر شوري، 

 .بنديپهنهکریجینگ، شوري، کلیدي:  گانواژ

  مقدمه - 1

 بحث مورد اساسی هاي موضوع از خشک، نیمه و خشک مناطق در بخصوص مناسب کیفیت با آب منابع کمبود امروزه

دهند و در بسیاري از  تجدیدپذیر را تشکیل میاي از منابع آب شیرین  هاي زیرزمینی بخش عمده آب. )Beltrán ،1999( است

و همکاران،  Ashrafzadeh( شود کشاورزي از این منبع آب شیرین استفاده می و صنعتی خانگی، کشورها براي تامین آب

و غیرزراعی  داشتن بارش در فصول  دلیل  هاي پرباران کشور است اما به که استان گیالن جزو استان . با توجه به این)2016

و  (احمدپورهاي زیرزمینی بیشتر شده است  هاي سطحی در این استان، استفاده از آب همچنین تغییر اقلیم و کاهش آب

کیفیت  است الزم داده است رخ گیالن استان در آبی نیازهاي تامین زمینه در که جدیدي وضعیت علت به. )1392همکاران، 

 با. گیرد قرار ارزیابی مورد کشاورزي ویژه به مصرف، مختلف هاي بخش در استفاده براي زیرزمینی را سطحی و آب منابع

 قابلیت و کرد مشخص آبخوان یک داخل در را ها آن معدنی ترکیب و ها آبخوان تغذیه روش توان می ها آب کیفیت مطالعه

  . )1382 ي فتیده،(محمدنمود  بررسی صنعت و آشامیدنی کشاورزي، مصارف براي را زیرزمینی هاي آب

به  هاي زیرزمینی کاهش مقدار آب سفرههاي صنعتی و کشاورزي و  سطحی به علت ورود آالینده هاي کاهش کیفیت آب

شود، که منجر به کاهش  در نواحی ساحلی استان می خصوصارد شدن آب شور به آبخوان، بهباعث و یش مصرفعلت افزا

 که است معضلی شوري،شود.  می مدت طوالنی اجتماعی و اقتصادي کیفیت آب، کاهش عملکرد محصول کشاورزي و مسائل

برداشت بیش از حد آب  همچونعوامل زیادي از طریق است. این مسئله  درگیر آن با دیگر زمان هر از بیش امروز بشر

عدم تناسب تأسیسات آبیاري با زهکشی  با کیفیت پایین و همچنین   استفاده از آبزیرزمینی، افزایش تبخیر تعرق، آبیاري با 

  .)1392 ،سجادي و(مظفري زاده  شودایجاد می

شناخت و آگاهی از تغییرات زمانی و مکانی پارامترهاي کیفی به ویژه شوري در منابع آب زیرزمینی و سطحی و تهیه 

ی و بورخان یري(ام ریزي صحیح در استفاده از منابع آب باشد تواند گام مهمی در مدیریت و برنامه بندي می هاي پهنه نقشه

  استفاده کرد.  زمین آمار  توان از روش مکانی کیفیت آب می. براي شناخت تغییرات زمانی و )1395 همکاران،

یابی کریجینگ با استفاده  درون یابی زمین آمار است. تکنیک ن درو ترین و پرکاربردترین روش  کریجینگ یکی از پیشرفته

 Ashrafzadeh( کند غیرهاي مکانی دیگر برآورد میاز ایجاد همبستگی مکانی بین نقاط داراي مقدار مشخص، مقداري براي مت

ها توسط مدل برازش داده شده به یک تابع مانند  گر میانگین وزنی است که وزن کریجینگ نوعی تخمین ).2016و همکاران، 
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ترین نوع کریجینگ است که در علوم آب و خاك کاربرد  یکی از متداول 1شوند. کریجینگ معمولی گرام تعیین میواریو سمی

براي ارزیابی خطرات استفاده  2از کریجینگ شاخص )2008( . جانگ و همکاران)Afrasiab ،2014و  Delbari(فراوانی دارد 

براي بررسی کیفیت آب  )2016(زیرزمینی براي آبیاري در ناحیه غربی کشور تایوان استفاده کرد. اشرف زاده و همکاران  از آب

بندي  پهنههاي  زیرزمینی براي آبیاري در استان گیالن از دو روش کریجینگ معمولی و کوکریجینگ استفاده کردند و نقشه

ها را بدست آوردند. نتایج حاکی از آن بود که بخش شرقی گیالن داراي وضعیت  ها و آنیون پارامترهاي شوري و مجموع کاتیون

 زیرزمینی آب کیفیت متغیرهاي کیفی، احتمالی هاي نقشه از استفاده با )2010( همکاران و براي کشت برنج دارد. دش  بحرانی

با هدف  هند در پرجمعیت شهري منطقه زیرزمینی هاي آب آلودگی ررسی کردند و وضعیتشاخص ب کریجینگ را توسط

زمینی را در شوري آب زیر مکانی تغییرات مطالعه این در )1395(امیري بورخانی  .دادند قرار بررسی مورد مصرف آب شرب را

بررسی کردند. جهانشاهی و  GISافزار  هاي زمین آمار کریجینگ معمولی، کریجینگ شاخص و نرم استان یزد با استفاده از روش

یابی پارامترهاي کیفی آب زیرزمینی در غرب کرمان  هاي درون در مطالعه خود به ارزیابی دقت روش )1393(همکاران 

  پرداختند. 

روش زمین آمار و با استفاده از  TDSگیري پارامتر هاي سطحی و زیرزمینی با اندازهتغییرات شوري آب ،در این مطالعه

  ارزیابی گردید.هاي شوري و تهیه نقشه کریجینگ

  مواد و روش - 2

  منطقه مورد مطالعه - 2-1

محدوده مطالعاتی فومنات در شمال ایران و در استان گیالن قرار دارد. این محدوده از شمال به تاالب انزلی و دریاي خزر، 

هاي  خط الرأس ارتفاعات تالش با محدوده استفاده ازکوچصفهان، از جنوب و غرب با -از شرق به محدوده مطالعاتی آستانه

درجه و  49دقیقه تا  45درجه و  48هاي شرقی  کند. این محدوده بین طول خلخال و تالش مجاورت پیدا می-مطالعاتی طارم

حلقه چاه  52 یفیالف). اطالعات ک- 1دقیقه قرار گرفته است (شکل 34درجه و  37درجه تا  37دقیقه و عرض شمالی  40

  . )ب-1شد (شکل يآور جمع 1396تا  1385 یآب از سال يدرومتریه ستگاهیا 16ات و دشت فومن

  
هاي  هاي هیدرومتري و چاه و دشت فومنات، (ب) محدوده دشت و آبخوان فومنات و ایستگاه الن(الف) محدوده استان گی -1شکل

  هاي موجود در آن کیفی و رودخانه

 

                                                 
1 Ordinary Kriging 
2 Indicator Kriging 
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  روش زمین آمار - 2-2

هاي توصیفی مهم  آماره .به دو فصل زراعی و غیرزراعی تقسیم شد 1385- 1396سال  TDSهاي پارامتر کیفی  داده

 محاسبه گردید SPSS23از نرم افزار با استفاده مانند کمینه، بیشینه، میانگین، میانه، چولگی، کشیدگی و انحراف معیار 

)Wang  ،نتایج استفاده شد.  اسمیرنوف-کولموگرافها از آزمون   . در مرحله نخست براي تعیین توزیع داده)2009و همکاران

شد.  استفاده box-coxروش از ها  سازي داده رمالداراي توزیع نرمال نیستند، بنابراین براي نها  که داده بدست آمده نشان داد

ها و آب زیرزمینی توسط ابزارهاي زمین آمار در نرم افزار  هرودخان (TDS)در مرحله دوم همبستگی مکانی پارامتر شوري 

ArcGIS است. 1رابطه ها به صورت  واریوگرام معادله سمیواریوگرام انتخاب شد.  ین مدل سمیو بهتر محاسبه گردید  
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و  Z(xi)از یکدیگر قرار دارند.  hها که به فاصله  ها نمونه تعداد زوج N(h)واریوگرام تجربی و  مقدار سمی γ(h)، 1در رابطه 

Z(xi+h) شده متغیر  به ترتیب مقادیر مشاهدهZ  در نقاطxi و xi+hهاي  واریوگرام و نقشه . سپس بهترین مدل سمیهستند

 2رابطه به صورت  OKگر  بندي بدست آمده از روش کریجینگ معمولی رسم شدند. معادالت مورد استفاده در تخمین    پهنه
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شده به متغیر   وزن اختصاص داده ��، ∙� نشده  برداري  مقدار تخمینی متغیر در موقعیت نمونه (∙�)∗� این رابطه،که در 

Z  در نقطه�� ،n  جمع 2با توجه به رابطه است.  �� شده متغیر در نقطه گیري مقدار اندازه (��)�تعداد نقاط همسایگی و ،

  ید برابر واحد باشد. با (��)شده به مقادیر معلوم  مقادیر اختصاص داده

  مورد استفاده   ارزیابی روش - 2-3

بینی  ها شامل میانگین خطاي پیش شاخص استفاده شد. این شاخص 5هاي انجام شده از  بینی براي ارزیابی دقت پیش

(ME) ریشه دوم میانگین مربع خطا ،(RMSE) میانگین خطاي استاندارد ،(ASE) میانگین خطاي استاندارد شده ،(MSE) 

  هستند. (RMSSE)و ریشه دوم میانگین خطاي استاندارد شده 
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  نتایج و بحث - 3

هاي زراعی و غیرزراعی براي رودخانه و چاه ارائه شده است.  در فصل  (TDS)خالصه اطالعات آماري شوري 1در جدول 

ها به سمت  تمایل داده به عبارت دیگر،داراي توزیع نرمال نیستند و چولگی مثبت دارند. ها  دادهبا توجه به مقادیر چولگی، 

ها نسبت به توزیع نرمال  دهنده پراکندگی کم داده مقادیر بیشتر یعنی شوري بیشتر است و همچنین مقادیر کشیدگی نشان

  ارائه شده است. 2سازي در جدول  سازي شدند و اطالعات آماري پس از نرمال ها نرمال داده box-coxاست. با روش 

 سازي براي دو بازه زمانی زراعی و غیرزراعی قبل از نرمال TDSصیف آماري مربوط به شاخص تو) 1جدول (

  کشیدگی  چولگی  انحراف معیار  میانگین  بیشینه  کمینه  تعداد نقاط TDSپارامتر 

  403/13  11/2  902/206  56/438  2444  132  638  چاه (زراعی)

  274/51  804/5  074/319  212/452  08/4294  127  711  چاه (غیرزراعی)

  -053/0  7124/0  137/193  66/359  33/966  33/114  225  رودخانه زرجوب (زراعی)

  576/0  899/0  172/106  65/232  17/603  33/74  225  رودخانه زرجوب (غیرزراعی)

  

 سازي از نرمال بعدبراي دو بازه زمانی زراعی و غیرزراعی  TDS) توصیف آماري مربوط به شاخص 2جدول (

  کشیدگی چولگی  انحراف معیار  میانگین بیشینه  کمینه  تعداد نقاط   TDSپارامتر 

  403/13  11/2  902/206  56/438  2444  132  638  چاه (زراعی)

  274/51  804/5  074/319  212/452  08/4294  127  711  چاه (غیرزراعی)

  - 053/0  7124/0  137/193  66/359  33/966  33/114  225  رودخانه زرجوب (زراعی)

زرجوب رودخانه 

  (غیرزراعی)
225  33/74  17/603  65/232  172/106  899/0  576/0  

کنند و به خوبی با مدل  دار تبعیت می از تغییرنماي سقف TDSدهد که متعیر  ) نشان می2ها (شکل  مطااعه واریوگرام

گاه به تدریج از شیب آن کم  کند. آن صعود می ɣ(h)، منحنی به سمت مقادیر بیشتر  کروي سازگاري دارند. با افزایش فاصله

ماند. بهترین مدل،  رسد و در همین مقدار باقی می شود به سقف خود می شده و در فاصله معینی که دامنه تأثیر نامیده می

 RSSو حداقل  C/C0+Cو  r2هاي نیم تغییر تجربی، حداکثر  بر داشتن حداکثر تطالبق ظاهري با داده مدلی است که عالوه

  داشته باشد.
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ه، فصل زراعی، (د) . (الف) چاه، فصل زراعی، (ب) چاه، فصل غیر زراعی، (ج) رودخانTDSهاي مربوط به پارامتر  واریوگرام -2شکل

  یر زراعیرودخانه، فصل غ

 

و  r2هاي نیم تغییر تجربی، حداکثر  بر داشتن حداکثر تطالبق ظاهري با داده  بهترین مدل، مدلی است که عالوه

C/C0+C  و حداقلRSS .آورده شده است. 3ها براي بهترین مدل در جدول  اطالعات واریوگرام داشته باشد  

  سازي از نرمال بعدبراي دو بازه زمانی زراعی و غیرزراعی  TDS) توصیف آماري مربوط به شاخص 3جدول (

  C/(C+C0) (C0+C)آستانه   اي اثر قطعه  مدل  TDSپارامتر

شعاع 

تأثیر 

(m) 

r2  RSS 

  00572/0  989/0  34440  999/0  799/0  001/0  کروي  چاه (زراعی)

  0293/0  97/0  37300  999/0  978/0  001/0  کروي  چاه (غیرزراعی)

  668/0  943/0  38310  989/0  17/1  013/0  کروي  رودخانه (زراعی)

  077/0  919/0  35410  888/0  121/1  125/0  کروي  رودخانه(غیرزراعی)
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بندي شوري آبهاي سطحی و زیرزمینی با استفاده از روش  هاي پهنه واریوگرام، نقشه پس از انتخاب بهترین مدل سمی

ارزیابی شد که نتایج ارزیابی  GISافزار  هاي ارزیابی پیشنهادي نرم ها با استفاده از شاخص کریجینگ معمولی رسم و دقت نقشه

نزدیک به صفر است. همچنین  MSEها،  ها و رودخانه چاه TDSهاي پارامتر  بندي ارائه شده است. در همه بخش 4در جدول 

دهنده دقت مناسب  متغیر است. نتایج ارزیابی نشان -30/1 تا 28/1بین  MEو مقدار  99/0تا  88/0بین  RMSEمقدار 

  ها است. بینی پیش

   TDS شدة برآورد و شده رداريب نمونه مقادیر بین متقابل ارزیابی هاي آماره مقادیر) 4جدول (

  TDS  ME  RMSE  ASE MSE  RMSSEپارامتر

  98/0  010/0  86/89  28/87  -29/1  چاه (زراعی)

  9934/0  -0016/0  68/129  86/121  - 3906/0  چاه (غیرزراعی)

  88/0  -0054/0  85/116  15/101  -30/1  رودخانه (زراعی)

  98/0  01/0  86/89  28/87  28/1  رودخانه(غیرزراعی)

هاي زیرزمینی در آب شوريهاي پارامتر  مقایسه نقشه است.  ) نشان داده شده3در شکل ( TDSبندي  هاي پهنه نقشه

در فصل  گیرد که مقایسه مقادیر آنقرار می mg/l600 -700در فصل زراعی در محدوده  دهد که مقادیر شورينشان می

مقدار آن در فصل و دهد که شوري در فصل زراعی نسبت به فصل غیر زراعی داراي وسعت بیشتري است غیرزراعی نشان می

در حتی و  mg/l300-400به  mg/l200 -300کند و از حد  افزایش پیدا میدر قسمت شمال غربی دشت فومنات زراعی 

در و افزایش تبخیر  ، استفاده از کودهاي شیمیاییعملیات کشاورزيتواند به دلیل این میکه  رسدمی mg/l500ی به هایبخش

شوري در بخش غربی دشت فومنات در محدوده کم قرار  دهد پارامترنشان می 3بندي شکل هاي پهنهنقشه این فصل باشد. 

هاي سطحی بندي آبپهنه يها نقشهقرار دارد.  TDSدارد و بخش دشت فومنات در محدوده شوري زیاد و حد بحرانی 

 مساحت و محدوده شوري در فصل زراعی و غیرزراعی تفاوت زیادي ندارند.دهد که نشان می، هاي واقع در منطقه)رودخانه(

به طور کلی در همه  محدوده شرقی فومنات قسمتی که رودخانه زرجوب در آن واقع شده است داراي شوري نسبتا باالیی است.

 500تا  300گرم بر لیتر براي آبخوان و  میلی 700تا 600بندي ناحیه شرقی دشت فومنات داراي شوري باالي  پهنه يها نقشه

توان از واقع بودن کالن شهر رشت،  باشد. از دالیل باال بودن حد شوري در این ناحیه می گرم بر لیتر براي رودخانه می میلی

هاي زرجوب و پیربازار و باال  ها به رودخانه و شیرابهاي شهري و صنعتی ه وجود لندفیل سراوان، شهر صنعتی و ورود آالینده

  نام برد. بودن نسبی سطح ایستابی

هاي سطحی و زیرزمینی دشت فومنات نشان داد که بخش شرقی این دشت از نظر آببندي  هاي پهنه مقایسه نقشه

کارهاي قابل اجرا جهت بهبود وضعیت این ر گرفت و راهدر نظ منطقه بحرانی دشت فومناتتوان به عنوان پارامتر شوري را می

  منطقه را به کار گرفت.



  آبخیزداري ایرانسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی 

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

7 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  
(الف) چاه، فصل زراعی، (ب) چاه، فصل غیر زراعی، (ج) رودخانه، فصل زراعی، (د) رودخانه، . TDSبندي پارامتر  هاي پهنه نقشه -3شکل 

  یر زراعیغفصل 

  ريیگنتیجه - 4

هاي سطحی و زیرزمینی دشت فومنات بهترین مدل  آب و روندیابی زمانی و مکانی کیفیتدر این مقاله براي ارزیابی 

 یهمبستگ بیبا توجه به ضرواریوگرام براي دو فصل زراعی و غیرزراعی به روش کریجینگ معمولی انتخاب شد.  سمی

نتایج ارزیابی نشان از دقت خوب و باال دارند.  یمکان یهمبستگ ینیرزمیو ز یسطح يها در آب) TDS( يشور ها، وگرامیوار

هاي بدست آمده از کریجینگ  هاي تولید شده از روش کریجینگ معمولی در هر دو فصل دارند. بر اساس نقشه مناسب در نقشه

منابع و در  گیرد در آب زیرزمینی مساحت بیشتري را در برمی mg/l600-700 مشخص شد در فصل زراعی شوريمعمولی 

ها محدوده  فصل وجود ندارد. به طور کلی در همه نقشههاي شوري در هر دو  ت زیادي در مساحت محدودهتفاو هاي سطحیآب

 احیه بحرانی در همه فصول مشخص شد.شرقی دشت فومنات داراي شوري بیشتري دارد و این ناحیه به عنوان ن
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The assessment of surface water quality for foumanat 

plain in Guilan province  
 
Abstract  
Today, one of the important issues in surface water and ground water resources is water 
quality due to droughts, climate change, as well as increased human activities for the 
growth of industry and agriculture. Zarjoob River as one of the most polluted rivers in the 
world is located in Guilan province. The goal of this study was to evaluate variations of 

surface water and groundwater salinity (TDS) in the Foumanat plain of Guilan province 
in crop and non-crop seasons. The results evaluated by using kriging mapping. The maps 
showed that regarding salinity (TDS), western parts of Foumanat plain have low salinity, 
whereas eastern parts have high salinity. 
 
Keywords: Kriging; Salinity;Mapping. 

 


