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 ١

ی  گان ع  نا و  شاورزی  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  ندسی آبخیزداري ایرانعلوم و مه

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

 - دشت کبودرآهنگیزمینرهاي رگرسیونی، تیپ شیمیایی و تغییرات کیفی آب زیمطالعه مدل
  همدان، جهت مصارف شرب و کشاورزي

  
 1زاده طالئیپریسا حسین

  2صفر معروفی
  3الصالحیسیده الهام عبد

  
   :دهیچک

بـه منظـور بررسـی تغییـرات کیفـی آب      . باشـند ت منابع آب و محیط زیست می  یهاي مهم در مدیر   پارامترهاي کیفی آب از مولفه    
 قنـات در سـالهاي   ، ساله از منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ شامل چاه، چشمه4 از میانگین اطالعات یک دوره آماري    یزمینیرز

یـن  ا.  کیلومتري شهر همدان قرار گرفته اسـت 60 باشد که در فاصله ی کیلومنرمربع م 3394مساحت دشت   .  استفاده شد  1387تا  1384
 مدل مختلـف  5در این تحقیق با استفاده از برازش   .  باشد یچاي م  مربوطه به حوصه آبریز رودخانه قره      يه ها ضدشت یکی از زیرحو   

در )  وابستهيیرهاغبه عنوان مت(رگرسیونی، ارتباط بین پارامترهاي سختی کل، امالح باقیمانده، هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم 
اي دهنده باال بودن ضریب همبستگی مـدل چنـد جملـه   نتایج نشان. لف موجود در آب مورد بررسی قرار گرفت    مقایسه با یونهاي مخت   

به منظور تعیین کیفیت منابع آب زیرزمینی از نمودارهاي پایپر، ویلکوکس و شولر .  در بیشتر برازشها بود9/0درجه دو با ضریب تعیین 
داراي کیفیت خوب و قابل قبول براي شرب بوده و بر اساس نمودار ویلکوکس، نمونـه  بر اساس نمودار شولر آب منطقه   . استفاده شد 

همچنین با توجه به نمـودار  .  کشاورزي بودند واقع شده اند که جزء آبهاي متوسط براي  C3S1ها از نظر کشاورزي در کالس آبهاي        
  .پایپر تیپ شیمیایی آب جزء آبهاي خنثی بودند

  
   :يدی کليواژه ها
 . مدل رگرسیونی،شولر، ویلکوکس، پایپر، آبفیتی ک،همدان-آهنگدرکبودشت 

  
  : مقدمه

صنعت می باشد که هـر کـدام بـه لحـاظ      یا شرب و شناسی در جهت تامین آب براي مصارف کشاورزي و        هاي آب عمده فعالیت 
ایی تعـداد زیـادي نمونـه آب    تجزیه شـیمی . 1385)،علیزاده(، دنکیفی می بایست داراي ویژگی هاي کیفی و معیارهاي مشخصی باش      

این تجزیه و تحلیل ها از نظر حل  .انبوهی از داده ها را فراهم می آورد که باید براي هدف هاي معین مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد  
 آبهاي  وضعیت کیفی،ه اختالط آبهایی از منابع مختلفع مطال،بسیاري از مسائل عملی از قبیل مناسب بودن آب براي یک منظور خاص

                                                        
 دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا. 1

  استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا. 2
 کارشناس ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا. 3
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 ٢

ی  گان ع  نا و  شاورزی  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  ندسی آبخیزداري ایرانعلوم و مه

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

 ،تغییرات کیفیت آب در مـسیر حرکـت آن   ، شوريمنشابررسی  ، تاثیر سازندهاي مختلف بر روي کیفیت آبها      ،زیرزمینی در یک منطقه   
  .1385) ،صداقت (بسیاري مسائل دیگر مفید است ثیر استخراج آب بر روي کیفیت آن وات ،تغییرات کیفیت آب در طول زمان

 زیـرا هـر گونـه مـصرف آب معیارهـاي      ،حد معینی تجاوز نکند مانع از مـصرف آن نمـی شـود   هاي آب تا جایی که از     خالصینا
 معیارهاي کیفی براي آب شرب با معیارهایی که در کشاورزي مـصرف دارد فـرق خواهـد کـرد ایـن                 مثالً .مخصوص به خود را دارد    

 ی دهد که بسته به وضعیت مصرف متفاوت می باشد اي را تشکیل م   گسترده  اعداد مشخص و دقیق نبوده بلکه طیف       ،معیارها نیز ارقام  
رابطه رگرسیون خطی را در مقایسه با مدل توانی و مدل چند جمله اي درجه دو  2005) ( همکاران زارع ابیانه و . 1385)، علیزاده(

ـ   غـ در خصوص برآورد غلظت یون کلر از هدایت الکتریکی امالح براي آب هاي زیرزمینی منطقه        ران پیـشنهاد  رب و شـمال غـرب ای
با مدل هاي رگرسیونی ارتباط بین امالح باقیمانده و دبی رودخانه زاینده رود را مورد بررسی        ) 1387 (زارع ابیانه و همکاران    .کردند
 در بررسـی  ) 1387 ( مطالعـه قاسـمی و همکـاران    .دادند نتایج آنها نشان از باال بودن ضریب همبستگی معادالت درجه دو بـود قرار 

 بهار نشان داد مصرف آب این دشت در بخش آب کـشاورزي و شـرب بـدون مـشکل             - کیفی آبهاي زیرزمینی دشت همدان     تغییرات
 TDS  وECاست و مقایسه اختالف رگرسیون مرحله اي با رگرسیون انفرادي حاکی از مناسب بودن و به صرفه بودن براي عوامـل  

 همدان را مورد بررسی قـرار دادنـد   رامترهاي کیفیت آب رودخانه صالح آباد  هاي رگرسیونی و پا   مدل 1387) (همکاران بانژاد و  .بود
کیفیت آب رودخانه  ،(1386) همکاران دشتی مرویلی و .نتایج نشان از مناسب بودن آب این رودخانه از نظر کشاورزي و شرب بود        

امـام قلـی زاده و   . ناسـب ارزیـابی کردنـد   نرماب را مورد بررسی قرار دادند وآب این رودخانه را براي مصارف شرب و کـشاورزي م   
روند تغییرات باقی مانده امالح و هدایت الکتریکی امالح را در قالب مدل رگرسیون خطی براي رودخانه کنـدك           ،1385) (همکاران

  . استان خوزستان بررسی کردند
بنـدي  ند نتایج نشان داد که گـروه      هیدروژئوشیمی آب هاي زیرزمینی دشت گرگان را بررسی کرد         ،1385) (شمعانیان و همکاران  

 .آب هاي زیرزمینی بر اساس شیمی آب را می توان در حساسیت سنجی آلودگی آب هـاي زیرزمینـی در منـاطق مختلـف بکـار بـرد          
نتایج آنها نشان داد که هر چه به سمت جنوب دشت        ،  ورامین را بررسی کردند    کیفیت آب جاجرود در   ) 1382 (زهتابیان و همکاران  

کشاورزي، صنعتی از یک طرف و متاثر از  از کیفیت آب رودخانه کاسته می شود که به دلیل فاضالب هاي شهري،        ،  ر می شوند  نزدیکت
  .سازندهاي تبخیري از طرف دیگر است

 با توجـه بـه روش رگرسـیونی بـه عنـوان روش برتـر در       آهنگدر این مقاله سعی گردید کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت کبودر         
با استفاده از مدلهاي رگرسـیونی  .  )2005 ، مک برد( ، مورد بررسی قرار گیرد وابسته است  يهایر یک متغیر مستقل بر متغیر     بررسی تاث 

 براي تعیـین کیفیـت آب بـراي    ،4پایپر همچنین براي تعیین تیپ آب از نمودار. ارتباط بین پارامترهاي کیفی و غلظت یونها تعیین شد      
  .گردید استفاده 6تعیین کیفیت آب براي کشاورزي از نمودار ویلکوکس و براي 5شرب از نمودار شولر

  
  :مواد و روش ها

 و در شـمال اسـتان   km2 3394چاي است وسعت این محـدوده مطالعـاتی برابـر     یکی از دشت هاي حوزه قره     آهنگدشت کبودر 
عـرض   و 48˚27˝قعیت جغرافیایی طـول   از شهر همدان با موkm 60 در فاصله آهنگمرکز شهرستان کبودر. همدان واقع شده است 

                                                        
4  . Piper 

5.Schoeller 

6. Wilcox 
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 ٣

ی  گان ع  نا و  شاورزی  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  ندسی آبخیزداري ایرانعلوم و مه

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

 آهنـگ این مطالعه با داده هاي کیفی منابع آب زیرزمینـی دشـت کبودر   . متر از سطح دریا قرار گرفته است    1680و با ارتفاع     34˚33˝
ر آب توسـط امـو  آب زیرزمینی جهت تجزیـه شـیمیایی    اندازه گیري هایی به طور مستمر از منابع        ،براي تعیین کیفیت آب   .انجام شد   

 منیـزیم  ،)SO4( سـولفات  ،)Cl (کلـر  ،)HCO3(  غلظت یونهاي بیکربنـات    داده هاي اندازه گیري شده شامل     . همدان صورت گرفت  
)Mg(، سدیم  )Na(، پتاسیم  )K(، کلسیم  )Ca(،  هدایت الکتریکی  )EC(،     نسبت جذب سدیمی )SAR(،     کـل مـواد جامـد محلـول  
)TDS(، قلیائیت )pH(، سختی کل )TH(،نرم افزاربا استفاده از برازش خطی و غیرخطی در. موقت بودسختی  و Excel ارتباط بین 

  .عوامل و پارامترهاي کیفیت آب مورد بررسی قرار گرفت
 ، نمایی و توانی استفاده شد و سپس با مبنا قرار دادن ضریب همبستگی، لگاریتمی، چندجمله اي،در این راستا از مدل هاي خطی

 معرف Y  مذکورولادر جد بوطه ارائه شده است در تمام روابط مو2 و 1  که خالصه اي از نتایج در جداولن مدل انتخاب شدیبهتر
  .دنباشمی Ca و HCO3 ،Cl ،SO4 ،Na ،K ،Mg مقادیر یونهايمعرف ز ین X و EC ،TH  ،SAR، TDSمقادیر
  

  )کاتیونها(نتایج حاصل از برازش مدل هاي رگرسیونی بهینه-)1(جدول
  

  
  

  )آنیونها(نتایج حاصل از برازش مدل هاي رگرسیونی بهینه-)2(جدول
So4  Cl  HCO3    

Y=32.39x²+693.61 
 

R²=.9832  

Y=204.77X^.4877 
 

R²=.8259  

Y=30.382X²-166.56X+382.65 
 

R²=.9921  
T

H 

Y=23.245x²-98.685x+744.62 
 

R²=.9913  

y=-90.718x²+583.55x-70.342 
 

R²=.9779  

Y=-338.61x²+3692.7x-9193.2 
 

R²=.9509  
T
DS 

Y=45.294x²-234.69x+1309.9 
R²=.9946  

Y=-121.48x²+811.14x-18.371 
 

R²=.9671  

Y=-445.69x²+4927.5x-12272 
  

R²=.9546  
E

C 

Y=1.6568e^0.1452x 
  

R²=.988  

Y=-0.5414x²+3.2414x-1.3269 
 

R²=.9914  

Y=-1.936x²+20.722x-51.888 
 

R²=.9507  
S
AR 

K Mg  Ca Na 
  
  

Y=1E+06x²-
87156x+1777.7 

 
R²=.9734 

Y=-57.963X²+393.69X-
300.87 
 

R²=.9734  

Y=97.585e^.3065x 
 

R²=.9129  

Y=164.51e^.1119x 
 

R²=.7638  
TH 

Y=2E+06x²-
149217x+3257.5 

 
R²=.7817  

Y=-346.18x²+1981.2x-
1954.8 
 

R²=.9135  

Y=.210.4x²+1802.6x-
2995.9 

R²=.9875 
  

Y=24.894x²-
177.71x+978.37 

 
R²=.9614 

  

TD
S 

Y=3E+06x²-
234779x+5092.1 

 
R²=.8113  

Y=-491.75x²+2839.5x-
2756.6 
 

R²=.9182  

Y=-265.06x²+2331.1x-
3792 

R²=.9833 
  

Y=40.829x²-
302.61+1577.4 

 
R²=.9464  

E
C 

Y=9531.2x²-
649.89x+13.98 

 
R²=.7196  

Y=-1.7698x²+9.9816x-
10.438 
 

R²=.9139  

Y=-1.2882x²+10.662x-
18.533 
 

R²=.9915  

Y=1.5369e^0.1294x 
 

R²=.9823  
S
AR 
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 ٤

ی  گان ع  نا و  شاورزی  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  ندسی آبخیزداري ایرانعلوم و مه

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

در نمودار شولر براي هر یک از مقـادیر  . جهت تعیین کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت از لحاظ شرب از نمودار شولر استفاده شد       
محور جداگانه اي در نظر گرفته می شـود کـه   ) TH(و نیز درجه سختی آب ) HCO3و  Cl(وآنیونها ) Na وMg، Ca ،K(کاتیونها  

 )1385علیـزاده ،  ( ان به درجه تناسب آب شرب پی برد توی، م نقاط متناظرشان روي این محورهابا تعیین آنها در آزمایشگاه و اتصال 
 سهولت مقایسه و نشان دادن تعداد زیادي نمونه در یک بـرگ در ایـران بیـشتر        ،یا نمودار لگاریتمی از نظر سرعت عمل       نمودار شولر .

 نتـایج آنـالیز    وبـوده تقسیمات ستونها لگـاریتمی     صمناً   .ئم نشان می دهند   یونها را در ستونهاي قا      در این نمودار مقادیر    .معمول است 
  .)1385صداقت، ( شیمیایی آبها را به صورت خط شکسته در این نمودار نشان می دهند

 ، کلـسیمی ،در طبقه بندي پایپر آبها بر اساس کاتیونها به سه رخـساره منیزیمـی       .پایپر استفاده شد   جهت تعیین تیپ آب از نمودار     
  .)1385و پیروان،  طالیی( بندي می شوندسولفاته وکلروره تقسیم ،سدیمی و نیز بر پایه آنیونها به سه تیپ بیکربناته

مهمترین معیارهاي کیفـی درطبقـه بنـدي آب از نظـر       .جهت طبقه بندي آب از لحاظ کشاورزي از نمودار ویلکوکس استفاده شد             
ترین روش براي روش طبقه بندي ویلکوکس و استفاده از نمودار آن کاربردي .ی باشدآن م کشاورزي شوري و مقدار سدیم موجود در

 ECخوب همگی داراي  بر اساس طبقه بندي ویلکوکس آبهاي خیلی . مطالعات هیدرولوژي است ربندي آب از نظر کشاورزي د     طبقه
ـ  نب آب خـو ، قرار می گیرنـد C1S1متر بوده در گروه  میکروموس بر سانتی250کمتر از   و  C1S1، C2S1،C2S2 ي هـا  در گـروه زی

  .)1385علیزاده، ( قیه آبها نامناسبندقرار گرفته و ب  C3S1 ،C2S3، C1S3 ،C3S3 يهاآبهاي متوسط در کالس
  
  : آنهاریو تفسج ینتا

 57/3 درصـد بـه مـدل نمـایی و     28/14 ، به مدل چند جمله اي درجه دو  درصد مدل ها   15/82 در برازش ها     ،2 و 1طبق جداول   
 يدارا و ه بیشترین درصد را به خود اختـصاص داد ،در نتیجه مدل چند جمله اي درجه دو    .رددرصد از مدل ها به مدل توانی تعلق دا        

کـل مـواد جامـد     ،)HCO3( با یون بـی کربنـات  ) TH( برازش ها نشان از همبستگی باالي سختی کل      .  باشد یمبیشترین همبستگی   
) Ca( نسبت جذب سدیم با یون کلـسیم  و) SO4(با یون سولفات ) EC( هدایت الکتریکی ،)SO4( با یون سولفات) TDS(محلول  

 2 و 1در شـکل  .  قرار گرفت که جزء آبهاي متوسط براي کشاورزي می باشد   C3S1طبق نمودار ویلکوکس آب منطقه در کالس        . بود
سبت به  ن SARو ECهر سال ج در یبتدر است که تهنکنشان دهنده این ارائه شده است،  SARو  ECکه روند تغییرات چهار ساله 
  .سال قبل افزایش داشته است
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  ي آماري با توجه به سالهاEC روند یبررس: 1شکل 
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  ي آماري با توجه به سالهاSAR روند یبررس: 2شکل 
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  ي آماري با توجه به سالهاTH روند یبررس: 3شکل 
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  ي آماريها با توجه به سالTH روند یبررس: 4شکل 
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د داشت و ممکن اسـت در  ن خواهافزایش SAR و EC ری مقاد وابدیممکن است ادامه ادامه ت یوضع نی همدر آینده نیز  ن  یبنابرا
سال هاي آتی آب از نظر کشاورزي در کالس آبهاي نامناسب قرار گیرد و با توجه به مشکالتی که افزایش شوري بـه همـراه دارد از                    

 پـائین آمـدن ضـریب هـدایت     ، به هم خوردن پایداري ذرات خاك  ،پراکندگی ذرات خاك   ،مشکالت اسمزي  ،جمله سمیت براي گیاه   
 می توان به ن خصوصیدر ا . پس باید راه کارهایی را بدین منظور اتخاذ کرد، ایجاد حالت ماندابی به هنگام آبیاري  ،هیدرولیکی خاك 
یا یک سیستم زهکشی در عمق مناسـب   ي باید سطح استابی را پائین برده واز جمله اینکه براي رفع علت شور. نمودموارد زیر اشاره   

همچنین با توجه به اینکه خطر شور شدن خاکهایی که بدون پوشـش گیـاهی مـی    . نمود همچنین امالح محلول را آبشویی   ،ایجاد کرد 
پوشش گیاهی مناسـب   می شود در منطقه ازباشند از آب زیرزمینی در مقایسه با خاکهایی که پوشش گیاهی دارند کمتر است پیشنهاد             

   .استفاده کرد
نشان داده شده و بیانگر آن است که در طی دوره آمـاري بررسـی شـده    TH و TDS روند تغییرات 4 و 3همچنین در شکل هاي    
ه استفاده بی رابیشتر به عوامل انسانی نسبت داد که از جمل       EC و   TH  ،SAR  ،TDSمی توان افزایش     .داراي روند افزایشی هستند   
 به محیط زیست و  و کشتارگاه ها و تخلیه زباله ها فضوالت دامداریها فاضالب هاي انسانی، صنعتی،تخلیه ،رویه از کود هاي شیمیایی

  .غیره اشاره کرد
ي طبق نمودار شـولر آب منطقـه جـزء آب هـا     . )5شکل   (می باشد  خنثی    تیپ غالب منابع آب زیرزمینی منطقه      ،طبق نمودار پایپر  

 قـرار  متوشـط  يجزء آبهابا توجه به روش ویلکوکس ، يکشاورزن از نظر یهمچن. )6شکل  ( خوب و قابل قبول براي شرب می باشد       
  ).7شکل (دارد 

 
  پریا با توجه به نموار پآهنگ آب منطقه کبودرییایمیپ شی تیبررس: 5شکل 
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  شولر با توجه به نموار آهنگ آب منطقه کبودرکیفیت یبررس: 6شکل 

  

 
  ویل کوکس با توجه به نموار آهنگآب منطقه کبودرکیفیت  یبررس: 7شکل 
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Study of Regression models, Chemical kind and Ground water quality variations of the 
Kabudrahang-Hamedan plain, in order to drinking and agricultural requirements 

 
Abstract: 

 
Water quality parameters are the important terms of water management and environmental aspects. In 

order to investigate of ground water quality variations, the average values of the 4 years period data (2004-
2008) of different wells, springs and gnats of the area was investigated. The area is 3364 km2, located about 
60 km from Hamedan. The Kabudrahang-Hamedan plain is one of the sub-basins of Ghare-Chay river basin. 
In this research, by using of 5 regression models, the relationships between TH, TDS, EC, and SAR (as the 
dependent variable) and the different ions (Cations and Anions) were verified. The results showed that the 2-
order polynomial model with the highest coefficient of determination (0.9) identified as the best fitting. In 
order to determinate of the ground water quality (of the resources), the Piper, Schoeller and Wilcox methods 
were used. According to Schoeller diagram, the Kabudrahang-Hamedan ground water plain was good and 
accepted for drinking, and based on Wilcox diagram the samples were on the C3S1 class, that was a medium 
profile for agriculture using. By attention to Piper diagram, the water had a normal acidity situation.  

 
Key words: Kabudrahang-Hamedan plain, Water quality, Piper, Wilcox, Schoeller, Regression models. 
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