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 چکیده

ری استفاده از منابع آبهای زیرزمینی الزم وضرو مدیریت صحیح درنیاز به ، ردر کشوبحران کم آبی  به دلیل در سال های اخیر

ی زیرزمینی بر اثر مدیریت نادرست در استفاده از منابع آبهای زیرزمینی رخ م های کیفیت آب درات تغییر . معموالمی باشد

هدف این تحقیق ارزیابی دقیق روش های درون یابی جهت پیش بینی پراکنش مکانی تعدادی از پارامترهای کیفی آبهای  .دهد

مواد جامد کل  ی پ هاش،پارامتر کیفهفت در این پژوهش به بررسی می باشد. زیر زمینی دشت های غرب استان گیالن 

حلقه چاه با توجه به  54ب شربآ بررسی کیفیت وآبهای زیرزمینی  سختی کل، نیترات، فلور کلر، ،فسفاتب، آمحلول در 

 آمار کالسیکآنجا که از  در طی هفت دوره آماری انتخاب گردیده است. و 89الی 98پراکنش و صحت آن ها در سال آبی

 درکریجینگ  درونیاب روش و آمار زمین از بنابراین ،نداردآب های زیرزمینی  توزیع مکانی پارامترهای کیفی قابلیت ارایه

 +ابتدا نیم تغییر نمای تجربی هر یک از پارامترهای مربوطه را با استفاده از نرم افزار   استفاده گردید. GS+نرم افزارمحیط 

GSگردید. و تحلیل مدل های برازش داده شده نشان می دهد، که اکثر واریوگرام ها از ساختارمکانی کروی تبعیت می  محاسبه

 3بررسی نقشه های کند، مدل کروی باعث همبستگی مکانی داده های کیفی آب زیرزمینی میگردد. همچنین نتایج حاصله از 

، سختی کل، کلر،  PH)مواد جامد محلول درآب(،  TDSکیفت هد،  پارامترهای کیفی منطقه مورد مطالعه نشان می دبعدی 

فقط مقدار فسفات در تعدادی از چاه های منطقه بیش از  از سطح کیفی مطلوب برخودار می باشد.نیترات آبخوان های منطقه 

 و همچنین مقدار .می باشد 131. -61.0دامنه تغییرات فسفات این نقاط بین که  می باشد،  WHOحد استاندارد ایران و 

 باشد. میWHO و فلوئور منطقه بدلیل فقدان فلور در آب شرب منطقه مورد مطالعه که پایین تر از حد استاندارد ایران 

 

  استان گیالن، GS+نرم افزار  کریجینگ، ،زمین آمار واژه های کلیدی:
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مهمقد  

  .افزایش یافته است بسیار  در سال های اخیر کشاورزیمنابع آبهای زیرزمینی جهت استفاده آب آشامیدنی و از ج ااستخر 

انجام گرفته دنیا و ایران پژوهشهای علمی زیادی در مورد کیفیت آب زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی از آبهای زیرزمینی در 

سطحی بیش  زمینی ولذا استفاده بهینه از منابع آبهای زیر ،بیابانی کره زمین محسوب میگرددخشک و است. ایران جزء مناطق 

که است،  گردیدهافزایش نیاز به منابع آبی  از طرف دیگر با رشد صنایع و کشاورزی در کشور دارای اهمیت می باشد.از پیش 

امروزه مدیریت منابع آب با توجه به  دارد.به یک برنامه ریزی اصولی برای بهره برداری صحیح از منابع آب در هر منطقه  نیاز

آب سطحی و آب زیرزمینی و مطالعه اثرات متقابل این منابع بر یکدیگر که از آن با نام  همزمان سیستم تحلیل و بررسی

ها شود، به عنوان روش مناسب کارآمد مدیریتی در زمینه شناخت و برنامه ریزی هیدروسیستممدیریت تلفیقی منابع یاد می

شناسایی مناطق آسیب پذیر آبخوان از  -.زیرزمینی عبارتند: راههای مناسب برای جلوگیری از آلودگی آب  شود.مطرح می

مدیریت کاربری اراضی است. روشهای مختلفی  -9نظرنفوذ و پخش آلودگی ها از سطح زمین به منابع آب زیرزمینی می باشد. 

بین متغیرهای مکانی  برای ارزیابی آسیب پذیری  آبخوان ها ارائه گردیده که در این تحقیق از روش آماری که روابط همبستگی

و میزان آالینده های موجود در آب زیرزمینی استفاده میگردد. مطالعه زمین آمار در بیان کمی تغییرات مکانی و زمانی متغیرها 

 (. 9661یک ابزار کارآمد و مناسب  به حساب می آید )فلیپو و همکاران، 

 های از زمین میگردد، در نتیجه افزایش استفاده زیست حیطبشر و م میان تعادل که باعث عدم جمعیتبا توجه به افزایش 

آلودگی آب های زیرزمینی  موجب صنعتی مختلف ابزارهای نوین و ها آوری فن کارگیری به معادن، استخراج کشاورزی،

  (.386. استواری،)گردیده است 

های کشور یجاد حالت بحرانی در اکثر دشتهای زیرزمینی باعث ابیش از حد  منابع آب در دهه های اخیر برداشتمتأسفانه 

است، مشکالتی را برای های تناوب آن بتدریج کوتاه شده های خشکسالی که دورهاست. از طرف دیگر همزمانی آن با دورهشده 

های زیرزمینی در است. بدین ترتیب سطح آب های کشاورزی، اقتصادی و حتی تامین آب شرب به وجود آوردهتوسعه بخش

ها، نشست زمین، توسعه بیابان و در نهایت از ها، کاهش آبدهی چاهنطقه روز به روز افت کرده و خشک شدن قنات، چشمهم

های در بخش کشاورزی، صنعت می گردد  و سبب مهاجرت خواهد شد )اکبرپور و همکاران، دست رفتن سرمایه گذاری

.398.)  
 ،کانی ها با  راتی که در اثر تماسیکلیه تغی ،می باشدزمین الیه های درونی  وسنگ ها زیرزمینی تابع عبور آب از هایکیفیت آب

محلول در آب و غیره بستگی دارد. اصوال آبهای زیرزمینی در ابتدای چرخه  دی اکسید کربن و میزان ،آّب درجه حرارتبه 

)ملکی گنادیشی و  ها افزوده خواهد شدحرکت خود، دارای امالح کم و بیکربناته بوده و پس از طی مسیر بر مقدار امالح آن

  (.391.همکاران،
یابی زمین امار  بهای زیر زمینی از روش تخمین درونآکیفی روش برای بررسی بهترین  (96.5، همکاران دلبری و همچنین)

  .دمی باش
کتریکی، فلور، منیزیم و ( تغییرات مکانی و ویژگی های شیمیایی کیفیت آب زیر زمینی )کلر، هدایت ال96.6)دش و همکاران، 

نیترات( در دهلی نو هندوستان مورد بررسی قرار دادن و بیان کردند که نیم تغییر نمای این ویژگی ها از مدل کروی تبعیت 

 میکند. همچنین برای تخمین و تحلیل تغییرات مکانی از روش کریجینگ معمولی استفاده نمودند.

کشاورزی ، قابل شرب برای مصارف شهریآب آشامیدنی به  دسترسی، عدم توسعهمشکالت بهداشتی کشورهای در حال یکی از 

سالم  ربشآب   به دسترسی به سالمت افراد جامعه استوار می باشد بنابراین سالمت افرادمحور توسعه پایدار، چون . می باشد

مت افراد باعث تضمین سالهداشتی ب و از نظر می گردد، صنعت و کشاورزی باعث رونق اقتصادی نظراز  کهآب  وابسته است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

464 

 

و نفوذ  های انسانی در سطح زمینبه طور کلی وجود منابع مهم آالینده های نقطه ای و سطحی ناشی از فعالیت جامعه میشود.

 بسیار زمینیهای زیرآبمنابع آلودگی  جلوگیری از شناسایی و گردد، بنابراینها به آبخوان باعث کاهش کیفیت آب میآالینده

.روری می باشدض  

از انجاییکه آمارکالسیک قادر به درنظر گرفتن توزیع مکانی مولفه های کیفیت آبهای زیر زمینی نیست از زمین آمار بعنوان 

 (. 394.تکنیکی برای این هدف استفاده میگردد )نظری زاده و همکاران،

موجود در آن مکان نیز الزم می باشد.)راباه و برای پیش بینی تغییرات کیفی در سطح زمین،بررسی اماری سایر پدیده های 

 (...96همکاران، 

 استفاده +GSدرون یاب کریجینگ نرم افزار   از روشمنطقه مورد مطالعه  بهای زیر زمینیآبرای بررسی پارامترهای کیفی  

همبستگی بین داده ها را از یک نرم افزار زمین آماری با قابلیت های گسترده میباشد که روابط و   +GSنرم افزار گردید. چون

 لحاظ مکانی نشان میدهد.

( نشان دادند که در تخمین سطح آب زیر زمینی روش کریجینک نسبت به روش 9660در تحقیقی )ویجه و رامی داوی، 

  معکوس فاصله دقت باالتری دارد.

 3های نیم تغییر نما واریوگرام ها و نقشه  و تهیه نقشه آنها هر یک از و برازش در این مطالعه با ارزش گذاری پارامترهای کیفی

تراکم  د. انچه  این تحقیق نشان داد نقشه آسیب پذیری منطقه ارائه می شو ،هر کدام از پارامترها و همپوشانی آنهابعدی 

االی با توجه به مصرف بو صنایع مراکز درمانی  آب زیرزمینی دارد مثلجمعیت در مناطقی که نقش مهمتری در آلودگی سفره 

بررسی تغییرات کیفی آب که از  این مطالعه در تالش استهمچنین و  نقش مهمی در آلودگی آب زیرزمینی دارند. بآّ

 ید.استفاده نمازیر زمینی  منطقه بهره برداری بهینه بر منابع آب  و به منظور مدیریتغرب استان گیالن زیرزمینی 

 

 روش تحقیق

ز دشت فومنات به سمت شمال غربی دشت تالش می باشد، بخشی به صورت جلگه و محدوده مطالعاتی غرب استان گیالن ا

از حوزهای آبخیز و حاصل خیز می باشد، که  این منطقه(. .دشت و بخشی از آن به صورت کوهپایه ای تشکیل میدهد شکل)

فیایی بر یکدیگر و بازتاب آن بر شرایط بین ارتفاعات البرز و دریای کاسپین و تاثیر متقابل این دو پدیده جغرا بدلیل قرار گرفتن

اقلیمی استان، موجب پیدایش یکی از شاخص ترین شرایط آب و هوایی ایران در منطقه گیالن گردیده است. که ویژگی بارز آن 

 بارندگی زیاد، دمای معتدل، پوشش گیاهی انبوه می باشد. 

 

                    
 نقشه چاه های مورد مطالعه -9 –یالن                                              شکل نقشه استان گ -. -شکل             
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 ینزم یناز آمار است تخم یآمار شاخه ا ینزم ید،پروژه استفاده گرد ینانجام ا یبرا یکیآمار به عنوان تکن یناز زم 

 ،یوستگیمرحله مفهوم پ ینورد نظر است در ام ییساختار فضا یمرحله است مرحله اول شناخت و مدل ساز 9شامل  یآمار

 یکیر به پارامتر مورد نظ یآمار ینزم ینشود مرحله دوم تخم یم یام بررسیوگروار ییو باالخره ساختار فضا یناهمگن ی،همگن

به  یا هنقط یداده ها یلتبد یبه معنا درونیابی گردد. یم یمنقشه آن پارامتر ترس یتاست که در نها یابیدرون یاز روش ها

است. یپهنه ا یداده ها  

 89الی 98، سختی کل، نیترات، فلور، کلر، فسفات( آبهای زیر زمینی بین سال های  TDS, PHپارامتر کیفی) 1پژوهش از این 

داده  .( نمایش داده شده است9ها در شکل)موقعیت چاهاست.  انجام گرفتهچاه منطقه مورد مطالعه  54ماهه از  0دوره  1در 

بار در بازه زمانی شش ماهه با مختصات  9سالی به صورت  89الی پائیز  98از پائیز  رامترهای کیفی آب های زیرزمینیپاهای 

 تهیه گردیده است.  استان گیالن و فاضالب  از اداره مطالعات آب، ها چاهجغرافیایی 

ر های مانند کلر، هدایت الکتریکی، فلور، تغییرات مکانی و ویژگی های شیمیایی کیفیت آب زیر زمینی  پارامت (9668.ب)ناس

منیزیم و نیترات در دهلی نو هندوستان مورد بررسی قرار دادن و بیان نمودن که نیم تغییر نمای این پارامتر ها از مدل کروی 

 پیروی میکند. همچنین برای تخمین و تحلیل تغییرات مکانی از روش کریجینگ معمولی استفاده گردید.
 (.، برای محاسبه وزن در روش کریجینگ استفاده می شود. معادله اساسی کریجینگ به شکل زیر است: فرمول )از واریوگرام





n

i

ii fwyxF
1

),( 

 iwتعداد نقاط اندازه گیری شده و  nاست.  y,xمقدار تخمین زده شده شاخص درنقطه ای یا مختصات  f(x,y)که در آن 

و  iشده به نقطه  وزن نسبت داده
i

f مقادیر شاخص در نقطه اندازه گیریi  است مقدار وزن از طریق مدل واریوگرام تامین می

 گردد.

برای ارزیابی دقت فضایی مدل مورد استفاده در درون یابی روش مختلفی وجود داردکه بعنوان مثال می توان به مواردی مثل 

(. برای مقایسه روش های 96.6اندارد شده،خطای قدر مطلق میانگین اشاره کرد. )فالیون وهمکاران،خطای مجذور میانگین است

استفاده شده برای ارزیابی  2R  ،ME,  RMSEدرون یاب کریجینگ، کوکریجینگ و وزن دهی معکوس فاصله از شاخص های 

 تفاده میشود:مدل های واریوگرام معیارهای از فرمول های زیر اس

     (9فرمول )





n

j n

jmXjPX
ME

1

)()(
 

    (3 )    فرمول





n

j n

jmXjP
RMSE

1

2))()((
 

ME            ، میانگین خطا :RMSE ریشه میانگین مربعات خطا : 

X(p) مقادیر اندازه گیری شده هر مولفه کیفی آب : 

N              تعداد نمونه ها :a شده است یریگهر مولفه اندازه  یانگین: م . 

برای روش کریجینگ معمولی نرمال بودن داده از شرایط اولیه است که این تبدیل از طریق روش لوگ انجام گردید سپس نیم  

                                                                                                          رسم گردید.  GSتغییر نمای تجربی با نرم افزار 

( سازمان حفاطت و محیط زیست 9موسسه استاندارد ایران و )جدول 643.استاندارد آب شرب شماره( .)جدول با استفاده از

 پارامترهای کیفی آبهای زیر زمینی منطقه مورد مطالعه از نظر کیفیت و قابلیت شرب مورد آنالیز و بررسی قرار میامریکا و 

 گیرد.
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 نایرا جدول استاندارد هایی آب شرب موسسه استاندارد: 1جدول                                     

 حداکثرمجاز حداکثر مطلوب      نوع ترکیب

 466. 666.  کل مواد جامد محلول 

 *466 966  )بیکربنات(سختی کل 

 *566 946 کلرور 

 *566 946 لفات سو

 - 64/6 هیدروژن سولفوره         

 - 63/6 آهن 

 615 6/. منگنز 

 - 3 روی                   

 966 966 سدیم     

 b 46 - نیترات 

 b 3 - نیتریت 

 - 366 کلسیم 

 - *36 منیزیم 

 ابعاد بر حسب میلیگرم بر لیتر                                                                                   

 

 ((EPAاستانداردهای آب شرب سازمان حفاظت و محیط زیست امریکا  - 9جدول 

                                                                                            
 T.D.S 

ppm) 

T.H(ppm 
Caco3) 

So4 
(ppm) 

Na 
(ppm) 

Ca 
ppm) 

Mg 
ppm) 

PH 

 4/0-4/9 46. 966 966 946 466 466. مقدار

                  
 نتایج 

جهت درونیابی پارامترهای کیفی از روش کریجینگ رازش مدل واریوگرام مناسب به ساختار فضایی داده ها و تعیین باز  

فاده می گردد که توسط تجزیه و تحلیل واریو از روش زمین آمار برای بررسی ساختار مکانی در بین داده ها است استفاده گردید.

(. نرمال 96.6گرام بررسی می گردد. قبل از استفاده از داده های کمی نمونه ها، نرمال سازی داده مورد نیاز است الکوری )

ده ها و انجام می گیرد. بعد نرمال سازی به برازش واریوگرام مناسب به ساختار مکانی دا spssسازی داده ها، بوسیله روش 

ها برای تعیین همبستگی و ساختار مکانی بعد از آنالیز تجربی داده اقدام میگردد.  +GSپارامترهای مورد نظر با نرم افزار 

توان پارامترها انجام گردید شروع به برازش مدل واریوگرام مناسب و تعیین پارامترهای می نمایم. با استفاده از واریوگرام می

ها را تعیین کرد. مدل مناسب گردی متغیرها و وجود روند در دادهبستگی متغیرها، همسان کانی، شعاع هم عالوه بر ساختار م

چنین نسبت باالتر و هم 2rتر، میزان )مجموع باقیمانده مربعات( کم RSSبرای برازش واریوگرام تجربی باتوجه به مقدار 

0C/C+Cتر باشد بهتر است تعیین گردید )زدیک)مولفه ساختاری به آستانه(، که هر چه به یک نTaghizadeh Mehrjardi, 

2008.) 

نشان داده ( 3 لجدودوره در ) 1طی پارامترهای کیفی مورد مطالعه در مشخصات واریوگرام تجربی مناسب برازش داده شده 

(  نشان داده شده 3ت. و همچنین شکل واریو گرام کیفی آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در مجموع شکل های)شده اس

   است.
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 89الی  98 منطقه مورد مطالعه واریوگرام مناسب برازش شده میزان عاملهای کیفینتایج   - 3جدول                        

 

 

          TDS   616.96     61.30        .6145        15866        61.699             616588       کروی 

PH                 91.14       61.39            61469           909366             91.36               1690.       کروی 
  616343       61090            61894           666..3              61064              61668کروی          سختی کل      
  616514       .61.4            .6146           49366.          .6140              61996       نمایینیترات           
 61649       61631            61881             5066.              .61.6              616663      کروی     فلور  
  ...61       .6115            .6190           80166.               1936.               .61.1کروی                   کلر  
  616599      .6169            61888             0866.             616899             .61666کروی               فسفات  

 

 

                      

                                     

  PHواریوگرام                                                                              TDSواریوگرام                           

 

 

                       

 واریو گرام سختی کل                                                                             واریوگرام نیترات                       

 0C/(C 2r RSS(m +Cدامنه تاثیر C)0(C+آستانه  C)0(ای اثر قطعه مدل عامل کیفی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

466 

 

                  

 ریو گرام کلر واریوگرام فلور                                                                                وا            

                                           

 واریوگرام فسفات                                                                           

 مورد مطالعه واریوگرام پارامترهای کیفی - 3 شکل                                                            

پیروی  یکرو نیم تغییر نما ها از ساختار اکثرمنطقه مورد مطالعه  یرزمینیز یها بآ یفیک یعاملها یها یوگرامواریز آنال یجتان

-دهنده ساختار مکانی گسترده است و با گستردگی این دامنه به تعداد نقاط کمهر چه دامنه تاثیر بزرگ باشد، نشاند. نکن یم

سختی کل  یردامنه تاثاست و  ا TDS ،909366 یبرا یردامنه تاثمثال  رداری نشده نیاز است.بتری برای تعیین نقاط نمونه

  که در نتیجه باعث ساختار مکانی باال و گسترده میگردد. است 80166. یریون کلر  و دامنه تاثمی باشد  666..3

نا در ایتالیا از روش  زمین آماری و شبیه در پژوهشی به منظور تهیه پهنه بندی خطر نیترات در آبهای زیر زمینی دشت ماد

متر  0666.سازی استفاده  گردید و در نتیجه  گزارش شد نیم تغییر نمای غلظت نیترات از مدل نمایی با دامنه تاثیر حدود 

تبعیت مینماید و روش کریجینگ گسسته برای مطالعه تخریب کیفیت ابهای زیر زمینی و تخمیین غلظت نیترات مناسب 

 (.9669 ،) بارسا و همکاران است،

شود  94نسبت کمتر از ./ ینهاست. چنانچه ا ییرمتغ یاز قدرت ساختار مکان یشاخص یرتاث یبه آستانه  یاثر قطعه ا نسبت

ی )نسبت مولفه C)0C/(C+چنین هر چه نسبت هم (.885.خواهد بود کامبر دال و همکاران)  یقو یمکان ینشان دهنده وابستگ

مقدار نسبت باشد، دارای واریوگرام مطلوبتر که از ساختار مدل کروی پیروی میکند.  ستانه( به عدد یک نزدیک ساختاری به آ

می باشد و همچنین مقدار نسبت  61881است و  این مقدار نسبت در یون فلور  61894اثر قطعه ای به آستانه در سختی کل 

(در پارامترهای کیفی RSSترین باقیمانده مربعات خطا )کمچه مقدار می باشد. هر 61888اثر قطعه ای به آستانه در فسفات 

است، و در نیترات  61649( در یون فلور RSSباشد از واریوگرم مطلوب تری پیروی می کند. لذا مقدار باقیمانده مربعات خطا )

( RSSترین باقیمانده مربعات خطا )می باشد، و همچنین در فسفات مقدار کم 616514( RSSترین باقیمانده مربعات خطا )کم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

466 

 

در مطالعه ای در دشت لردگان چهارل محال بختیاری صورت گرفت، تغییرات مکانی فسفات دارای ساختار  می باشد. 616599

 (.386.مکانی خاصی نبود و مشاهدات فسفات از مدل واریو گرام خاصی پیروی نمی کرد، استواری )

( در برخودار باشید، 2rترین مقدار ضریب تبیین )همچنین هرچه نتایج برازش واریوگرم عامل های کیفی آب زیر زمینی  از بیش

ترین ضریب نشان دهنده پیروی نیم تغییر نمای تجربی واریوگرام از ساختار مدل کروی می باشد. در سختی کل مقدار بیش

-می باشد و همچنین در نیترات مقدار بیش .6115( 2rترین ضریب تبیین )ر مقدار بیشاست. در یون کل 61090( 2rتبیین )

 می باشد. .61.4( 2rترین ضریب تبیین )

که نیم تغییر شده حلقه چاه موجود در شهر کونیا ترکیه گزارش 40. بهای زیر زمینیآبررسی تغییرات مکانی کیفی  در

ن همچنیه اند، ب به ترتیب از مدلهای حلقوی وکروی پایدار تبعیت نمودآسختی  سولفات و، کلر، الکتریکی هدایت ، PH،نمای

گیهای به توزیع ژو سایر وی هاز توزیع نرمال تبعیت نمود PHتنها  و در بین متغیرهای مورد بررسی روند مکانی وجود نداشته

 (. 96.6شده اند، )دش و همکاران نرمال تبدیل 

 یها یوگراموار ید،نما یم یساز یهشب یرا به خوب ینیزم یرز یآبها یفیک یاتخصوص یمکان یتواند همبستگ یم یکرو مدل

 یو ک یاناو باشد. یبرازش شده م یمدل ها یدقت باال و یمکان یوستگینشان دهنده پ یساختار کرویفی آب با پارامترک

ش کریجینگ استفاده کردند. داده های برای پهنه بندی غلظت نیترات آب زیرزمینی شهر قونیه واقع در ترکیه از رو ( 96.6)

( بودند. براساس %06غلظت نیترات آب زیرزمینی از یک مدل واریوگرام کروی پیروی کرده و دارای وابستگی مکانی متوسطی )

نقشه توزیع مکانی آلودگی نیترات در آب زیرزمینی بیشترین غلظت نیترات در مرکز شهر احتماال به دلیل وجود مراکز صنعتی 

 یمکان یلدر تحل ین و کالسیکمع ینسبت به روش ها یآمار ینزم یروش ها یتوان به برتر یبدست آمده م یجاز نتا  د.بو

 اشاره نمود. ینیزم یرز یآب ها یاتخصوص

مجموعه  به ترتیب در رسم گردید، +GSکه با استفاده از نرم افزار ب زیر زمینیآ کیفی پارامترهای بعدی 3نقشه های همچنین 

 ( نشان داده شده است.4- 5های) شکل

 

             
 TDS - .398          PH - .398 

                 

 398. -نیترات  398. -سختی کل  
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 398. -کلر      398. -فلور      

 

  

 398. -فسفات  

 1331پارامترهای کیفی غرب استان گیالن ابتدای دوره آماری بعدی  3 پهنه بندی  - 4شکل 

                 

TDS                           – 1311                                                                         PH -1311  
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                   389. -نیترات    389. -سختی کل                       

                        

 389. -کلر                                                                                  389. –فلور    

                                                    

 389. -فسفات                                                                             

 1311فی غرب استان گیالن انتهای دوره آماری پارامترهای کیبعدی  3 پهنه بندی  - 5شکل                       

و شرب را بیان  صنعت کشاورزی، برای مطلوب آب زیرزمینی کیفیت هیدروشیمیایی منطقه مورد مطالعه، مطالعه در

توسط آالینده های  زیرزمینی  آب های آلودگی سفره و زیرزمینی، با توجه به کاهش ذخایر آب گذشته میکند.درسالهای

بنابراین جهت ارایه راهکار مناسب برای مدیریت و بهره برداری  منابع . عتی و فاضالب شهری انجام گردیده استکشاورزی، صن

 شوری تغییرات هنگام به های نقشه تهیه ضروری می باشد. های زیرزمینی آب دقیق منابع مطالعه آب مناسب مطلوب، نیاز به

 تغییرات بندی پهنه و مطالعه برای های گوناگونی روش. باشد آب منابع از صحیح برداری بهره در مهم گامی تواند امالح می و
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 دارای کافی های داده و آمار و وجود منطقه شرایط به بسته آنها از کدام هر که دارد وجود زمینی های زیر آب های ویژگی

 .باشند می گوناگون های دقت

 آب  TDSیفیک شاخصی بندپهنه. ابدییم شیافزا نسبت همان به شوری  زانیم باشد، باالتر آب در TDS زانیم هرچه

در  همه دوره  ها، در محدوده  TDSدهد که دامنه تغییرات نشان می دوره آماری تحقیق یطی بررس مورد منطقه دری نیرزمیز

  مناسب می باشد. WHOگرم بر لیتر می باشد که از نظر شرب بر اساس استاندارد جهانی میلی 6-559.
 و امالح میزان خروجی، سمت به رودخانه توسط هایون و امالح انتقال علت به دادند نشان )391.همکاران و نادیشیگ ملکی)

 عملیات به توانیم را پدیده این از قسمتی بنابراین. باشدمی تربیش هاحوضه خروجی قسمت در EC زانیم آن دنبال به

 .داد نسبت دست پایین سمت به استان شالیزارهای در شده استفاده شیمیایی مواد شوی و شست و کشاورزی

و  بیشترین  36/1طول دوره آماری  PHکمترین مقدار  نشان داد که منطقه در چاه های PHبعدی  3تغییرات پهنه بندی 

ز ، چاه های مورد مطالعه اWHOبررسی ها نشان داد که بر طبق استاندارد ایران و استاندارد  باشدمی 94/9مقدار عدد 

آب زیرزمینی مشهد در  PH که ( در مشهد نشان داد390.جعفری و همکاران ) تحقیق. نتایج باشدبرخوردار میاستاندارد الزم 

بی یون وجود  در منطقه مورد مطالعه مشهدآب های زیرزمینی  PHاصلی اسیدی نبودن  عاملمی باشد،  3/9تا  1محدوده 

 است. کربنات 

دامنه تغییرات آن در که  دادنشان ( 4-5ه مورد مطالعه در طول دوره آماری در شکل )بعدی سختی کل منطق 3تغییرات

 میلی گرم بر لیتر WHO 346و استاندارد سازمان  466استاندارد ایران مقدار . می باشد میلی گرم بر لیتر 354-16محدوده 

موجب افزایش کلسیم و منیزیم افزایش  است، که با توجه به نتایج تحقیق حاضر منطقه دچار مشکل سختی آب نمی باشد.

 که بخش بسیار کمی از این منطقه را شامل می شود.، شودسختی می

زیرزمینی پایین دست دفن  هایدر تمامی منابع آب آب مقدار سختی نشان داد که  ( 9668کیتولیال و همکاران ) نتایج تحقیق

شیمیایی آب زیرزمینی  خواص(، با مطالعه .38.ی باشد. زارع صفت )از حد استاندارد آب شرب و کشاورزی مپایین تر  ها زباله

دارای کیفیت  قابل توجهی از منطقه مورد مطالعه و سختی آب بخش  TDSاز  نشان داد کهاستان خوزستان ، دشت نوترگی

  بخشهایی نیز به علت نفوذ آبهای جاری با امالح باال موجب افت کیفیت آب شده است. می باشند مناسبی

( ارایه شده است، دامنه تغییرات نیترات در طول دوره آماری  4-5بعدی تغییرات نیترات و ترتیب در شکلهای)  3پهنه بندی 

باشد که در محدوده مطلوب و مجاز از نظر شرب میباشد. در بررسی انجام شده میلی گرم در لیتر می 15/0-45/6در محدوده 

در آبهای زیر زمینی در گذر زمان می باشیم ولی به مرحله خطرناک نرسیده است. در در منطقه  شاهد افزایش مقدار نیترات 

ها ، مورد روند نیترات معموال در طول فصل های تابستان و پاییز در اثر مساعد بودن شرایط آب و هوایی برای میکروارگانیسم

کند خش کشاروزی منطقه در خاک تجمع پیدا میتجزیه مواد و کمبود بارندگی نیترات ناشی از کودهای شیمیایی مصرفی در ب

شود و در تا حدودی به مقدار نیترات در شش ماهه دوم و با شروع فصل بارندگی در اواخر پاییز و زمستان آبشویی انجام می

  یابد.شود هر چند در اثر رقیق شدن، غلظت نیترات دوباره در سال بعدی کاهش میسال افزوده می

( نشان داده شده 4-5فلوئور آب زیرزمینی در منطقه مورد بررسی طی دوره آماری درشکل های ) بعدی 3ی بندتغییرات پهنه

باشد، گرم بر لیتر میمیلی ./99-68/6روند مقدار فلویور موجود در آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در محدوده است. 

موسسه بهداشت . میلی گرم در لیتر می باشد. ./4جهانی برابر  استاندارد مقدار فلوئور مجاز در آب آشامیدنی سازمان بهداشت

اجتماعی آمریکا طی تحقیقاتی نشان داد  که میزان پوسیدگی دندان در افرادی که در نواحی که مقدار فلوئور آب آشامیدنی 

 ارتباط کانادا در( 96.6مندنیک و  همکاران )  .بسیار کم و نامحسوس است میزان پوسیدگی دندان افراد آن مناطق بیشتر است

 از مطالعه کمتر مورد آبهای در فلوئور مقادیر دادند که نشان و قرار دادند بررسی مورد را آشامیدنی آب با دندانی فلوئورزیس

 مطالعه مناطق مورد کودکان در دندانی فلوئوروزیس با داری معنی کمبود ارتباط این که باشد می شده توصیه استاندارد حد

  آمد. بدست سطحی آبهای از بیشتر زیرزمینی در آبهای فلوئور مقادیر مطالعه این در مچنینه .دارد
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منیزیم و  ،با کاتیونهای مختلف از جمله کلسیم، سدیم یزیاد قدرت و میل ترکیبی دارای ،در آبهای زیرزمینی موجود کلر

 کلردرچاه یون مقدارسی انجام شده، برر و در می گردد. غلظت کاتیونهای محلول در آب می باشد که باعث افزایشپتاسیم 

می   نشان(  4-5شکل ) مورد منطقهی نیرزمیز آبدر کلر یبندپهنهرا نشان نمی دهد. هیچگونه افزایشی غرب استان گیالن 

شد، باگرم بر لیتر میمیلی 4/0-.9/4موجود در آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در محدوده  کلرمقدار تغییرات  کهدهد. 

میلیگرم بر لیتر را به عنوان محدوده مناسب کلر گزارش کرده است. کل  066-966سازمان بهداشت جهانی مقدار محدوده 

منطقه مورد مطالعه مقدار کلر کمتری ثبت شده است، که هیچ گزارش معایب یا محاسن برای شرب با کلر کم فعال گزارش 

باشیم اما فعال خطری از دریا پیش می رویم شاهد افزایش مقدار کلر می نشده است. هر چقدر از منطقه کوهستانی به سمت

در خوزستان، دشت نوترگی نشان دادند که مقدار  (.38.، ارع صفت)ز نظر افزایش کلر محدوده غرب گیالن را تهدید نمیکند.

زیرزمینی به  آبهای فیخصوصیات کی تغییرات باشد.کلر در بخش خروجی یعنی جنوب دشت بیشتر از بخش شمالی دشت می

تشکیل دهنده آبرفت، متعادل نبودن میزان برداشت با تغذیه، مقدار بهره  مواد جنس کف، سنگ عوامل مختلفی از جمله جنس

 دری نیرزمیز آبفسفات  یبندپهنه برداری از آبخوان، خصوصیات و ابعاد آبخوان و سازندهای موجود در آبراهه ها بستگی دارد.

 می دهد. نشان( 4-5در شکل های) 389.بطور منظم هر شش ماهه تا انتهای سال  398. نیمه دوم ی طی رسبر مورد منطقه

باشد، گرم بر لیتر میمیلی ./31-0/6.موجود در آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در محدوده فسفات مقدار روند تغییرات 

میلی گرم در  9/6دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برابر  استاندارد مقدار فسفات مجاز در آب آشامیدنی براساسحداکثر 

لیتر می باشد که در منطقه مورد مطالعه بخش عمده ای آلودگی فسفات وجود دارد. منبع طبیعی ترکیبات فسفر در آب، هوا 

فاده در کشاورزی، باشد، ترکیبات فسفر ا موجود در کودهای مورد استزدگی سنگهای فسفردار و تجزیه مواد آلی فسفر دار می

 شوینده و فاصالب های خانگی می باشد.

 

 بحث و نتیجه گیری 

در منطقه،  بهای سطحی فراوانآوجود منابع و بارندگی  و مناسب توزیع متعادلآنچه از نتایج حاصله این تحقیق بدست آمده، 

می باشد. باتوجه به این که کیفیت آب  های زیرزمینی سطح دشت های تالش و فومناتبسفره آ در تغذیه مناسبازعوامل موثر 

 زیر زمینی در فصول مختلف دارای هیچگونه تغییرات نامحسوسی نمی باشد،  نشان دهنده منابع واحد تغذیه کننده مناسب و

 _مثل سازندهای گچی الیندهآعدم وجود سازند همچنین و  بهای زیر زمینیآبارندگی زیاد و کوتاه بودن طول مسیر حرکت 

یک  غرب استان گیالن ا گنبد های نمکی یا هرنوع منابع آلوده کننده در مسیر حرکت آب زیر زمینی می باشد. چونژیپسی ی

قطب گردشگری)کوهپایه، دشت، دریا( و کشاورزی می باشد آلودگی چاه ها خارج از حد استاندارد بندرت مشاهده می گردد. 

های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه مطلوب و در محدوده استاندارد ، سختی کل، کلر، نیترات موجود در آب TDS  ،PHکیفت 

مجاز می باشد، با توجه به اینکه استان گیالن کمتر دچار بحران کم آبی و خشکسالی می گردد،  از کشاورزی پایداری برخوردار 

میلی گرم بر  131.الی  619از می باشند. در منطقه مورد مطالعه فقط در شهرستان صومعه سرا وحومه آن مقدارفسفات باالتر 

که بعلت استفاده از کود های فسفاته در مزارع کشاورزی منطقه که باعث نفوذ آنها به آب های زیر  لیتر مشاهده گردیده است.

با توجه به اینکه  یابد.زمینی منطقه می گردد. ولی با شروع فصل باراندگی و تغذیه آبخوان مقدار غلظت فسفات کاهش می

فلویور  روند تغییرات در حد استاندارد مناسب برای شرب می باشد. 9-.8درصد منطقه مورد مطالعه در دوره  4فلوئوردر میزان 

استاندارد فلوئور مجاز در آب گرم بر لیترمی باشد، در حالیکه میلی ./99-68/6در آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در محدوده 

ی گرم در لیتر می باشد. کمبود فلویوراز عوامل پوسیدگی دندان در استان گیالن است میل ./4برابر  WHOآشامیدنی براساس 

نشان  زیرزمینیآبهای کیفی عامل های  نتایج آنالیز واریوگرام های که برای جبران آن باید فلویور به آب آشامیدنی اضافه نمود.

باالتر و  2rتر، میزان )مجموع باقیمانده مربعات( کم SSRمی دهد، مدل مناسب برای برازش واریوگرام تجربی باتوجه به مقدار 

تر باشد بهتر است. اکثر مدل ها از ساختار )مولفه ساختاری به آستانه(، که هر چه به یک نزدیک0C/C+Cچنین نسبت هم
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 تیجهمی گردد، که در نپیوستگی مکانی ودقت باالی مدل های برازش شده باعث  کروی   پیروی می کند. و مدل کروی

جهت مدیریت مناسب آبخوان و می نماید.  در انتها پیشنهاداتی  بهای زیر زمینی را به خوبی شبیه سازیآخصوصیات کیفی 

 نقشه های کاربری اراضی و تلفیق با نقشه های پهنه بندی استفاده ازارائه نظریات مناسب برای برون رفت از بحران کم آبی، و 

استفاده از داده افزایش دقت آمار و و مطالعه مورد  داده هایگسترش و همچنین   می گردد. ها با یکدیگر بیانو مقایسه آن

  پارامتر هابهتر بررسی  متعدد جهتای در نقاط مختلف دشت، گمانه زنی های مشاهده، حفر بیشتر چاه های طوالنی مدت

های در حال بهره برداری کشاورزی بخصوص کنترل چاهاز چاه غیر مجاز  برداریجلوگیری از بهره الزم و ضروری  است. و نیز 

 توصیه می گردد.
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