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  چکیده 

 يها آب یفیک ياز پارامترها یآگاه رب،و ش يبه منظور کشاورز یسطحبا توجه به استفاده از منابع آب 

 نیداشته باشد. هدف از ا یو استفاده کارامد از منابع آب سطح تیریدر بحث مد ينقش موثر تواند یم یسطح

و  يآمار نیزم هايبا استفاده از روش 1392در سال  النیاستان گ یمنابع آب سطح یفیک بندي¬مطالعه پهنه

 ستگاهیا 51 یفیمنظور اطالعات ک نی. بدباشد¬یمنطقه مورد مطالعه م یمنابع آب یفیک تیوضع نییتع

مورد استفاده قرار گرفت.  EC ،PH ،TDS ،SAR يشده در منطقه شامل پارامترها يبردار نمونه يدرومتریه

 بندي¬جهت پهنه يآمار نیمختلف زم هاي¬روش سپسو  گرفت انجام ها¬داده يبر رو تهیابتدا تست نرمال

بدست  یکسانی جیآب نتا تیفیک يپارامترها يبند نشان داد که در پهنه جیانت .گرفت قرار آزمون مورد ها¬داده

با  TDSپارامتر  ،یبا روش عکس فاصله وزن SAR)، پارامتر ي(کرو یمعمول نگیبا روش کرج EC. پارامتر امدین

 جیتادقت باالتر بوده است. ن ي) داراییساده (نما نگیبا روش کرج زینpH) و پارامتر ی(گوس یمعمول نگیکرج

 یابزار مناسب توانند یآمار م نیزم يها روش يدرومتریه يها ستگاهیا تیکه با توجه به محدود دهد ینشان م

  باشند. ستگاهیدر مناطق فاقد ا یآب سطح یفیک ياز پارامترها یجهت آگاه

  

  .، گیالنیسطح يها آمار، آب نیآب، زم تیفیک ،بندي¬پهنهکلیدي:  گانواژ

  

  مقدمه  - 1

مورد  گرید يها تیبرق و فعال دیتول ،یپرورش ماه ،يشاورزمختلف از جمله ک يها تیبه منظور فعال یمنابع آب سطح

منبع  نیدر نوع استفاده از ا ییبسزا ریتاث یمنابع سطح یفیک ياست که پارامترها نی. آنچه مسلم است ارندیگ یاستفاده قرار م

از مشکالت  یکیخواهد بود.  ثرآن مو يریو نحوه به کارگ یمنابع آب تیریپارامترها به منظور مد نیاز ا یخواهد داشت. لذا آگاه

. با توجه به محدود باشد یمنابع آب م یفیک يپارامترها نهیدر زم یبه اطالعات کاف یعدم دسترس یسطح يها آب مطالعات 

در نقاط فاقد  یمنابع آب تیفیک زانیاز م یبه منظور آگاه یابزار مناسب يبند پهنه يها روش ،يدرومتریه يها ستگاهیبودن ا

وجود دارد که هر  یسطح هاي¬آب هاي¬یژگیو راتییتغ بندي¬مطالعه و پهنه يبرا یمختلف هاي¬. روشباشد یم ستگاهیا

در  يآمار نی. امروزه روش زمباشند¬یم یمختلف هاي¬دقت يمنطقه و وجود آمار و اطالعات دارا طیکدام از آنها بسته به شرا

 هاي¬سال در. دارد فراوان کاربرد شناسی زیست و شناسی خاك شناسی،¬علوم مختلف همچون هواشناسی کشاورزي، اقلیم

اند  هاي زیرزمینی نموده آب یفیک هاي نقشه ي تهیه به اقدام آماري زمین هاي روش کمک به بسیاري پژوهشگران اخیر

بندي کیفیت منابع آب  ) با پهنه1396یوسفی و همکاران (). 1396، محمدیاري و همکاران؛  1391گودرزي و همکاران، (شیخ

هایی با توزیع نرمال، روش  آمار به این نتیجه دست یافتند که براي داده زیر زمینی شهر ساوه با استفاده از آنالیزهاي زمین

IDW هایی با توزیع غیر نرمال، روش  اي دقت باالتر و براي دادهدارDisjunctive Kriging  .و  یمرآتدقت باالتري دارد

و  آمار¬نیزم هاي¬با استفاده از روش ینیرزمیمنابع آب ز یفیک بندي¬تحت عنوان پهنه ی) در پژوهش1395همکاران (
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

GISنقشه  هیدر استان کرمانشاه و ته مانشاهیسل زیدر حوزه آبخ ینیرزمیز هاي¬آب تیفیپراکنش ک ی، با هدف بررس

و  ياریصورت گرفت. محمد آمار¬نیبا استفاده از روش زم يتحت کشاورز یدر اراض ینیرزمیز هاي¬آب هاي¬یآلودگ

 هاي¬از لحاظ شرب با استفاده از روش ینیرزمیآب ز تیفیک بندي¬پهنه نتحت عنوا اي¬) در مطالعه1396همکاران (

قرار دادند.  یمهران و دهلران را مورد بررس خشک¬مهیمناطق خشک و ن ینیرزمیز هاي¬آب ییایمیش اتیخصوص ار،آم¬نیزم

 نگیجیکر شرو RMSEانجام شد که با توجه به مقدار  نگیجی) و کرIDWعکس فاصله ( دهی¬به روش وزن یابی¬درون

 سالدر . ستیشرب در حد مطلوب ن يآب منطقه مورد مطالعه برا تیفیمشخص شد ک جهیبرتر شد. در نت IDWنسبت به 

 ینیزم ریز يها آب کیبرآورد غلظت آرسن يبرا IDWو  نگیجیدو روش کر سهیمقا به دست همکاران و گنگگردن  2014

از روش  شتریب IDWشده و بدست آمده با روش  يریگ اندازه کیآرسن زانیم یهمبستگ بیمطالعه ضر نیدر تگزاس زدند، در ا

) به بررسی مکانی تراز 2012اي ژایمینگ و همکاران ( مطالعه دراست.  Cokrigikgو  يکرو نگیجیکر ،یگاوس نگیجیکر

چاه واقع در دشت بهاي در شمال کشور چین پرداخت. هوشمند و   130آب زیرزمینی و بعضی پارامترهاي شیمیایی مربوط به 

و  نگیجیکر یابی¬از روش درون ینیرزمیدر آب ز CLو  SAR یفیک يپارامترها نیتخم ي)، برا2011( همکاران

و همکاران  يبود. دلبر نگیجینسبت به کر نگیجیروش کوکر باالي دقت دهنده¬نشان جیاستفاده کردند. نتا نگیجیکوکر

 نیدر ا در دشت کرمان پرداختند که يآمار نیزم هاي¬آب با استفاده از روش یفیک يفراسنج ها ي) به پهنه بند1392(

) پارامترهاي کیفی آب 1393( و همکاران یاست. جهانشاه دهاستفاده نمو نگیجیو الگ کر یمعمول نگیجیمطالعه از روش کر

 يکردند. نتـایج نشـان داد که براي پارامترها یو زمین آمار در آبخوان دشت شهربابک را بررس GISبا استفاده از  مینیزیرز

TDS  وEC  وCL هاي¬روش داد نشان نتایج. باشند¬می تغییرنماها نیم مدل بهترین نمایی و خطی کروي، هاي¬مدل 

 ي¬مطالعه در. است روش بهترین کریجینگ روش که داشته معین هاي¬روش به نسبت اي مالحظه قابل برتري آماري زمین

کردند.  یدشت کاشان را بررس ینیرزمیزمنابع آب  بندي¬آمار در پهنه نیزم يها روش) 1393(مقدم و همکاران  یزدانی گرید

آمار کامل و مناسب از سال  يکه دارا يزومتریچاه پ 42در  Caو Ec,Na,Hco3 راتییمطالعه تغ نیجهت انجام ا

روش عکس فاصله، تابع  ،یمعمول نگیجیساده، کر نگیجیآمار کر نیزم هاي¬روش با و شد استفاده بودند1388_1380

 يها روش يقرار گرفت. با توجه به کارآمد یمورد بررس رهایمتغ نیا راتییعام تغ ابی¬و درون یموضع ابی- درون ،یشعاع

 موردمنطقه  یسطح هاي¬آب یفیک يها یژگیو بندي¬آمار درپهنه نیروش زم نیبهتر نییمطالعه به تع نیآمار در ا نیزم

  آن پرداخته شده است.  ي¬نقشه ي¬هیمطالعه و ته

  

   هامواد و روش - 2

  مطالعه منطقه مورد - 2-1

 14044با مساحت  النی. استان گباشد¬یم النگی واقع در استان يدرومتریه يها ستگاهیا 51مناطق مورد مطالعه

درجه  48 ییایو طول جغراف یشمال قهیدق 27درجه و  38تا  قهیدق 34درجه و  36ییایدر محدوده عرض جغراف لومترمربعیک

 تیوضع لیخزر به دل يایارتفاع ساحل در واقع شده است. مناطق کم یشرق قهیدق 34درجه و  50تا  قهیدق 53و 

 متریلیم 1800تا  1200 نیمتوسط ساالنه ب یهستند. بارندگ یرکانیه ياز آب و هوا ژهیو اریبس ینوع يدارا شان، یکیتوپوگراف

 نیاز مساحت ا یمیاز ن شیببوده است.  يمعتدل خزر ییو هوا  آب میرژ يدارا النیاست. استان گ ریمتغ یدر طول خط ساحل

از  شیبوده است. ب ياریبس یها دائم رودخانه يدر اکثر فصول دارا  یاستان با توجه به بارندگ نیاند. ا ها پوشانده استان را جنگل

 ،يشامل آستاراچا النیمهم گ يها رودخانه گریاست. د درودیها سف آن نیتر دارند که مهم انیجر النیرودخانه در گ 40

) محدوده مورد مطالعه و 1. شکل (باشد یرود م لهیرود و پ انیک اده،یرود، عمل کنده، حسن ک وهیناچال، شیگرگانرود، اسالم، د

  دهد. یرا نشان م يدرومتریه يها ستگاهیپراکنش ا
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  روش انجام کار - 2-2

در  النیواقع در استان گ يدرومتریه ستگاهیا 51 یسطح يها آب یفیک يها از داده يبند مطالعه به منظور پهنه نیدر ا

آزمون  نیاستفاده شد. ا رونوفاسمی کلموگروف آزمون از ها¬استفاده شده است. به منظور تست نرمال بودن داده 1392سال 

. سپس با وارد دهد یها را نشان م داده عینرمال بودن توز ،است یکم هاي¬داده يبرا عیآزمون تطابق توز کیکه به عنوان 

مختلف  هاي¬روش یو با بررس ¬دیگرد لیتبد اي¬هناحی اطالعات به ها¬داده ARCGIS طمحی به ها¬دادهکردن 

 نیبهتر یو روش عکس فاصله وزن هیپا یساده و روش توابع شعاع نگیو کرج یمعمول نگیشامل چهار روش کرج بندي¬پهنه

 میکه توسط ن یبراساس خود همبستگ نگیجیانتخاب شد. روش کر اي¬هیبه ناح اي¬اطالعات نقطه لیتبد جهتروش 

 نی. شرط  استفاده از ادهد¬یارائه م ياز نقاط در سراسر حوزه سه بعد اي¬پهنه یابیدرون  شود یمحاسبه م رنماییتغ

 نیا ایاستفاده کرد و  یرخطیغ نگیجیاز کر دیصورت با نیراینرمال باشند. درغ عیتوز يدارا رهایاست که متغ نیا گر¬نیتخم

  نمود.  لیرا به نرمال تبد ریمتغ عیمناسب توز هاي¬لیکه با تبد

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

هاي هیدرومتري  . محدوده مورد مطالعه و پراکنش ایستگاه1شکل   

  جینتا -3

 يدارا PHنشان داد که پارامتر  النیواقع در استان گ 1392در سال  يدرومتریه ستگاهیا 51آمار و اطالعات  یبررس

مناطق مرتفع کمتر از مناطق پست بوده که  رپارامترها د ریپارامترها بوده است. مقاد رینسبت به سا يکمتر راتییتغ بیضر

 ارائه شده است. 1ها در جدول  داده يخالصه آمار جیدانست. نتا ستد نییدر منطقه و انتقال به پا ییان را ابشو لیدل توانیم

  ارائه شده است.  5، 4، 3، 2در جداول  SAR ،PH ،EC ،TDSهاي  آمار بر روي داده هاي مختلف زمین بررسی نتایج اعمال روش

 

  ایستگاه هیدرومتري واقع در استان گیالن 51هاي  . خالصه آماري داده1جدول 

 پارامتر حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

86/0  375/10  433/32  2157  126 Ec 

86/0  11/239  36/276  1359  38/79  TDS 

51/1  06/1  70/0  46/5  077/0  SAR 

03/0  27/0 21/7  93/7 7/6  PH 

  
  SAR. معیارهاي ارزیابی براي پارامتر 2جدول

  متوسط خطا
میانگین 

 خطاي استاندارد

خطاي ریشه 

 میانگین مربعات
   نوع میانگین

  نمایی  0991/0  0310/1  84363/0  0857/1

کرجینگ 

 ساده

  کروي  1099/0  0140/1  82316/0  02777/1

  اي دایره  1093/0  0163/1  82458/0  03564/1

  گوسی  1097/0  0182/1  82537/0  043662/1

  نمایی  1353/0  9827/0  887674/0  9836/0

کریجینگ 

  معمولی

  کروي  1248/0  9588/0  95894/0  88420/0

  اي دایره  1332/0  983/0  88973/0  98193/0

  گوسی  13286/0  98017/0  8947/0  97202/0

  9169/0  0967/0    IDW 

  8019/0  0410/0    RBF 

  
 
 
 

 EC. معیارهاي ارزیابی براي پارامتر 3جدول

  متوسط خطا
میانگین 

 خطاي استاندارد

خطاي ریشه 

 میانگین مربعات
   نوع میانگین

  نمایی  022/33  033/287  949/209  02041/1

کریجینگ 

 ساده

  

  کروي 010/34  718/316 180/246 9530/0

  دایره اي  087/42  5376/288 542/200 0430/1

  گوسی  609/41  997/280 858/199 0348/1

کریجینگ   نمایی 690/25 360/279 957/234 98655/0

  معمولی

  کروي 662/11  341/236 600/259  94302/0 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  دایره اي 938/26  379/270 377/242 95681/0

  گوسی 703/27  023/266 16/241 97595/0

  086/309  297/26  IDW 

  848/264  1795/12  RBF 

  

 TDS. معیارهاي ارزیابی براي پارامتر 4جدول

متوسط 

  خطا

میانگین خطاي 

 استاندارد

خطاي ریشه 

 میانگین مربعات
   نوع میانگین

  نمایی 5585/19 669/179 2989/136 013258/1

کریجینگ 

 ساده

  

  کروي 4233/18  967/165 7885/132 99407/0

  دایره اي 5304/23  404/183 8221/132 03121/1

  گوسی 561/24  020/177 0240/131 01363/1

  نمایی 2986/15 017/176 8225/151 97844/0

کریجینگ 

  معمولی

 

  کروي 5426/16 248/172 7193/156 94577/0

  دایره اي 021/16 392/171 8308/156 94862/0

  گوسی 597483/16 547/168 7247/155 96371/0

  434/194 1500/16 IDW 

  257/169 2077/7 RBF 

  

 PH. معیارهاي ارزیابی براي پارامتر 5جدول

  متوسط خطا
میانگین خطاي 

 استاندارد

خطاي ریشه 

 میانگین مربعات
   نوع میانگین

  نمایی 00415/0 207314/0 16522/0 163705/1

کریجینگ 

 ساده

  

  کروي 00078/0 213026/0 13912/0 39166/1

  دایره اي 00088/0 207386/0 14141/0 335364/1

  گوسی 00076/0 220040/0 11537/0 751993/1

  نمایی 00199/0 210648/0 16635/0 172840/1
کریجینگ 

  معمولی

 

  کروي 00168/0 216869/0 14198/0 390282/1

  دایره اي 00263/0 213560/0 14399/0 347575/1
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  گوسی 00249/0 222823/0 11838/0 748589/1

  20935/0 00192/0 IDW 

  20986/0 00060/0 RBF 

  

یندي  روش کرجینگ معمولی (کروي) داراي دقت باالتري در پهنه SAR و  ECبندي پارامتر  نتایج نشان داد که در پهنه

بندي  نیز کرجینگ معمولی (گوسی) داراي دقت باالتر بوده است. به منظور پهنه TDSاین پارامتر بوده است. در مورد پارامتر 

  ارائه شده است.  2  ها در شکل هاي حاصل از این روش نیز کرجینگ ساده (نمایی) داراي دقت باالتر بوده است. نقشه PH  پارامتر

  

  گیري بحث و نتیجه -4

ترین بخش منابع ابی منطقه را  هاي سطحی مهم هاي سطحی به ویژه در مناطق شمالی کشور که آب هاي کیفی آب ویژگی

تشکیل داده است داراي تاثیر و نقش مهمی در مدیریت منابع ابی منطقه خواهد داشت. لذا در این مطالعه به بررسی کارایی 

بندي  ها نشان داد که در پهنه هاي سطحی پرداخته شد. نتایج اعمال روش بندي ویژگی کیفی آب آمار در پهنه روش هاي زمین

یندي این پارامتر بوده است.  داراي دقت باالتري در پهنه RMSE ،34/236روش کرجینگ معمولی (کروي) با میزان  ECپارامتر 

 TDSي بوده است در مورد پارامتر داراي دقت باالتر RMSE ،91/0، نیز روش روش عکس فاصله وزنی با  SARدر مورد پارامتر 

نیز  PH  بندي پارامتر داراي دقت باالتر بوده است. به منظور پهنه RMSE ،54/168نیز کرجینگ معمولی (گوسی) با میزان 

هاي  دهد که با توجه به محدودیت ایستگاه داراي دقت باالتر بوده است. نتایج نشان می RMSE ،0/207کرجینگ ساده (نمایی) با 

بسیاري از تواند ابزار مناسبی جهت آگاهی از پارامترهاي کیفی اب سطحی باشند.  هاي زمین امار می هیدرومتري این روش

انی پارامترهاي مختلف استفاده کرده و این روشها را محققین در تحقیقاتشان از روش هاي زمین آمار براي بررسی تغییر مک

  . )1393، و همکاران یجهانشاه؛ 1392 ،و همکاران يلبر؛ د2011، هوشمند و همکارانتوصیه نموده اند (

عالوه بر این نتایج نشان می دهد که جنوب استان داراي بیشترین مقدار پارامترهاي کیفی آب می باشد. به نظر می رسد 

قابلیت انحالل نمکها و گچ افزایش  باعثنواحی جنوب  نده درنهاي گچی، نمکی و محدود ک رخسارهندهاي این منطقه، نوع ساز

در جنوب  منطقه سازنده جنس و شوري آبها میگردد. به همین دلیل با تغییر نامطلوبی موجب رسوبات ريیپذ شیو فرسا

  ) مطابقت دارد.1396نتایج تحقیق با مطالعه یارمحمدي و همکاران ( . ابدی می تنزل کیفیت آب

 



  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 

 
  ه بهترین روشب ,TDS SAR, EC, PH بندي  . نقشه پهنه2شکل 
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Assessment and zoning of surface waters of Guilan province using 
geostatistics methods  

  

Abstract  
Regarding the use of surface water resources for agriculture and drinking, knowledge of 
surface water quality parameters can play an effective role in the management and efficient 
use of surface water resources. The aim of this study was to determine the qualitative zoning 
of surface water resources of Guilan province in 2013 using statistical methods and 
determining the qualitative status of the water resources of the study area. For this purpose, 
the quality data of 51 sampler hydrometric stations in the area including EC, PH, TDS, SAR 
parameters were used. At first, normality test was performed on the data and then different 
statistical methods were used to zone the data. The results showed that the same results were 
not obtained in zoning of water quality parameters. The EC parameter with ordinary corneal 
method (spherical), SAR parameter with Inverse weighted distance method, TDS parameter 
with ordinary coriander (Gaussian), and pH parameter were also higher with a simple 
Kiriging method (exponential). The results show that due to the limitations of hydrometric 
stations, ground statistics can be a suitable tool for the knowledge of surface water quality 
parameters in non-station areas. 
 
Keywords: Zoning, Water quality, Geostatistics, surface water. 

 

 
 
 


