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 چکیده:

جهاز و  ههای م و برداشت بی رویهه آب از اهاه   های جوی از یک طرف و افزایش جمعیت و نیاز به آب و مواد غذاییکاهش ریزش

ههای اسهتان   ها در دشهت غیرمجاز از طرف دیگر موجب شده که در مناطق مرکزی کشور سطح آب زیرزمینی و کیفیت این آب

دشهت  دراین تحقیق تغییرات مکانی پارامترههای کیفهی آب زیرزمینهی    اصفهان به ویژه دشت نجف آباد را تحت تأثیر قرار دهد. 

خطهای   ها اجرا و به کمک روش ارزیابی متقابل،بهترین روش درونیابی انواع روش انتخاببرای برسی شد، 22در سال نجف آباد 

ههای  ترین روش بهرای ترسهین نقشهه   برآوردگردید، وباارزیابی نتایج، دقیق RMSE و MBE و MAE هر روش با سه شاخص

تهرین روش  عمولی دقیهق های آماری مدل کروی ،وروش کوکریجینگ مکیفیت آب زیرزمینی انتخاب شد. بهترین مدل در روش

انتخهاب شهد.    SAR,PHبهرای   روش تابع پایهه شهعا ی   و EC,TDS,TH های تغییرات مکانی پارامترهایبرای ترسین نقشه

های درون یابی بیانگر این مطلب اسهت کهه بهه جهز     بررسی تغییرات مکانی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از نقشه

ا در سطح دشت دارای روندی افزایشی از غرب به شرق و از شمال به جنوب را دارد کهه  لهت آن را   مابقی پارامتره PH پارامتر

ههای زیهر زمینهی دانسهت     خشکسالی ههای اخیهر و اسهتفاده بهیش از حهد از آب      ،توان در خصوصیات ژئومورفولوژی منطقهمی

 س طبقه بندی شد.همچنین آب شرب با روش دیاگرام شولر و آب کشاورزی با روش دیاگرام ویلکوک

 ویلکوکس دیاگرام شولر، تابع پایه شعا ی،،کوکریجینگ کلمات کلیدی: آب زیرزمینی،
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 مقدمه:

های از این رو شناخت وآگاهی از کیفیت آب باشد،وشرب می آب زیرزمینی یکی از منابع اصلی در تأمین آب کشاورزی

مدیریتی و  ها ما را در اتخاذ تصمیماتیت  ناصرمختلف در آنها براساس کمزیرزمینی وطبقه بندی ومصور کردن این آب

های های سنجش از دور از یک طرف واستفاده از دستگاهپیشرفت تکنیک های زیرزمینی یاری خواهدکرد،کاهش آلودگی آب

های در زمینهامکان دسترسی به حجن  ظیمی از داده ها های مختلف کمیت وکیفیت آب از طرف دیگر،اندازه گیری در زمینه

جهت بررسی وتجزیه وتحلیل این حجن از داده هانیازمند  مختلف مهندسی آب در مناطق مختلف جهان رامهیا کرده است،

 (.1831 یزاده ل) سازداست که سیستن اطال ات جغرافیایی را به نحو مطلوبی فراهن می GIS استفاده از سیستمی به نام

 به آوردن روی و دسترس قابل آب منابع کاهش با ث خوب کیفیت با آب منابع حد از زا بیش استفاده مناطق، از بسیاری در

 آب کیفیت بین تناسب برقراری و آب منابع صحیح مدیریت بنابراین جهت. است شده کیفیت نامطلوب با آب منابع از استفاده

 شود.می محسوب ضروری امری مینیزیرز هایآب کیفیت مکانی تغییرات اگونگی از اطالع ها،آن از استفاده نحوه و

تحقیقی راتحت  نوان بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی محدوده سدمخزنی خیرآبادبه (1831ارشادیان وهمکاران)

 این بررسی کردندوبه را   EC,PH,CLت مکانی پارامترهای کیفی تغییرا انجام دادند.دراین تحقیق روش ژئواستاتیستیک

متر بوده و از ساختار  191199، 12729، 19621 یربه ترتیب دارای دامنه تأث pH,EC,CLواریوگرامهای نتیجه رسیدند که 

کریجینگ این سه ویژگی مشخص شد که مقادیر این سه پارامتر  یها. با بررسی نقشهنمایندیتبعیت م ییخطی، کروی و نما

 .رسوبات منطقه قرار گرفته است یرتحت تأث

زیرزمینی در دشت  یهاآب تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی  نوان یقی تحت( تحق1821 صاحب جالل وهمکاران)

 CL,SAR, ECو  Bمنظور پهنه بندی خصوصیات کیفی آب به  ،از روش درونیابی کریجینگ دادندانجام  یزبهادران مهر

  .شد یبند  کالسه وذ در خاکوسر ت نف یشور یزانکیفیت آب ترسین گردیدواز لحاظ م یهااستفاده شد و نقشه

بررسی تغییرات مکانی نیترات آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از یقی راتحت  نوان ( تحق1821 بدالهی ورحیمیان )

زمین آماری و معین از جمله کریجینگ، کوکریجینگ، وزن دهی معکوس فاصله،  یهاروشانجام دادند، های زمین آمارروش

منظور انتخاب مدل ها اقدام به ترسین واریوگرام گردید، بهبررسی قرار گرفت. پس از نرمال سازی دادهتوابع پایه شعا ی مورد 

 روشاستفاده ازباکمتر و استحکام فضایی قویتر استفاده شد.  RSSمناسب برای برازش بر روی واریوگرام تجربی از مقدار 

RMSEد که برای پهنه بندی نیترات روش کریجینگ معمولی بر روش درونیابی انتخاب شد. نتایج نشان دا ینتر، مناسب

یت دارد. در نهایت با استفاده از روش کریجینگ معمولی، به  نوان بهترین روش درونیابی، نقشه پهنه حها ارجدیگر روش

 تهیه گردید. GIS9.3 Arc بندی نیترات آب زیرزمینی در محیط نرم افزار

 نوان بررسی روندتغییرات زمانی ومکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد بااستفاده ( تحقیقی را تحت 1822مقدم وهمکارن )

های یسر بررسی ودالیل آن تجزیه وتحلیل گردید، هاآنروندتغییرات زمانی ومکانی  ،از سیستن اطال ات جغرافیایی انجام دادند

دهد که افزایش یمیج نشان نتا مل مختلف،تاثیر واباارزیابی گردید و TDS-TH-ECپارامتر  8زمانی تشکیل شده برای 

ی آب وآلودگیهای انتقال یافته از خارج محدوده مطالعاتی به ترتیب از  وامل دما آب وهوایی، نوسانات های انسانی،یتفعال

 .باشدیمموثربرکیفیت آب دشت مشهد 

آب زیرزمینهی اسهتان بوشههر    در TH و  TDS پارامتر تغییرات مکانی بررسیراتحت  نوان  ییق( تحق1828 یوصفواسالمی )

در محهیط نهرم افهزاری    باروش های  زمهین آمهار   ها نقشه پهنه بندی تغییرات مکانی آن انجام دادند.برای استفاده از آب شرب 

Arc GIS    پهارامتر  ههای یهانگین با استفاده از بهترین روش درون یابی تهیه شد. آب زیرزمینی اسهتان بوشههر از نظهر م TH  و

TDS  تهیه شده مقدار  یهاگروه غیرقابل شرب قرار گرفت. بر اساس نقشهدرTH  وTDS  از جنوب و جنوب شرقی به سمت

و طبق طبقه بندی شولر تقریباً بیشتر مساحت استان در محدوده نامناسهب تها غیهر قابهل      یابدیشمال و شمال غربی افزایش م

 .گیردیشرب قرار م
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 (Chag,Heejun,2008)ان تحلیل مکانی روندکیفیت آب حوزه رودخانه درتحقیقی با نوHan واقع درکره جنوبی انجام

 پارامتر ودخیل درافزایش آلودگی آب به جز دادند.وی در این پژوهش وسعت شهری منطقه را  امل توصیفی مهن

PHئی حیاتی تشخیص داد.وپیشنهاد می کند،تحلیل مکانی داده های حوزه آبخیزدرمقیاس های متفاوت،بایدبه  نوان جز

  زمانی کیفیت آب مد نظر قرار گیرد.–درتعیین وتشخیص توزیع مکانی 

مهی   ومناطق مناسهب بهرای برداشهت     هدف اصلی این تحقیق شناسایی مناطق بحرانی وحساس از لحاظ کیفیت آب زیرزمینی

دن کیفیهت آب زیرزمینهی   باشد وهمچنین شناسایی استعداد ها ومحدودیت های منابع آبی منطقه ودرنهایت تعیین مناسب بهو 

 برای مصارف مختلف می باشد .
 

 موادوروش ها:

 منطقه مورد مطالعه:

 82 و شرقی از نصف النهار گرینویچ طول دقیقه 21 و درجه 11 کیلومترمربع در 1168 باوسعتی برابر آباد نجف شهرستان

 اصفهان ازغرب و فریدن ازشرق لنجان، ازشمال میمه، و جنوب خوانسار واز دقیقه  رض شمالی از استوا واقع شده، 83 درجه و

  . است شده واقع

طرف غرب پیش ه گرفته که هر اه ب بر اساس تقسین بندی گوسن منطقه نجف آباد در اقلین بندی نیمه بیابانی شدید قرار

یار گرم با تابستانهای تقسین بندی اقلیمی نجف آباد را درمنطقه خشک بس .یابدمیبروین به اقلین نیمه بیابانی ضعیف تغییر 

 گیرد.می و با حرکت به سمت غرب به اقلین نیمه خشک گرم با تابستانهای خشک قرار تدریجبهاست که  خشک قرار داده

 

 
 هانقشه دشت نجف آبادوموقعیت چاه (1شکل )                              

رودخانه اشمه مرغاب، رودخانه  منابع آب سطحی شهرستان ترین مدهشامل منابع آب سطحی و منابع آب زیر زمینی است 

وضع  .باشندمی هااشمهو  هاقنات، هاااهآب زیر زمینی آن نیز  منابع ترینمهنخشک رود و دریااه سد زاینده رود بوده و 

ب آبدهی حفره آنجف آباد در نقاط مختلف متفاوت بوده و از لحاظ  ذخیره آب زیر زمینی و هچنین ضخامت آبرفت در منطقه

کرتاسه فوقانی  هایشیبهای الیگوسیوسن و در بعضی نقاط ن باد را مارآفاحشی دارد. بیشتر منطقه نجف  زیر زمینی تغییرات

نظر ضخامت و نسبت به نفوذ پذیری در نقاط مختلف  تشکیل داده است و آبرفتی که بر روی این تشکیالت قرار گرفته است از

 است.شهرستان کامالً متفاوت 
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های کیفیت آب زیرزمینی مواداصلی برای تهیه نقشه های مربوط به پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی،درانجام این تحقیق داده

 پایه توابع فاصله،  کس دهی روش درون یابی،وزن1،درمرحله بعدداده هاآماده سازی وبازسازی ونرمالسازی شد باشند.می

 هانقشه ترسین و یابی درون برای روش تریندقیق و ارزیابی هاروش دقت سپس شد، انجام کوکریجینگ و کریجینگ شعا ی،

 شد. انتخاب

 

 :1وزن دهی عکس فاصله

 (1)معادله یابد. فرض اساسی این روش برآن است که با افزایش فاصله میزان تأثیر پارامترها در برآورد واحد سطح کاهش می

 

 2وابع پایه شعاعیت

است . در این تابع    ϵ XJو نقطه  ثابت ϵXباشد،که وابسته به فاصله بین میزیره صورت معادله تابع پایه شعا ی ب

ɸ  تابعی پیوسته و وابسته به هر زیر مجمو هϵΩ باشد  میr  نشان دهنده فاصله اقلیدسی بین هر جفت نقطه در مجمو ه

Ω  (2)معادله .باشدمی 

 j(X)=ɸ(ІІX-XjІІ) ɸ 

 تحلیل روند

های درون یابی ایجاد اگر روندی غیر تصادفی در داده وجود داشته باشد ، این روند در سطحی که توسط هر کدام از روش

وان آن را از تها توانایی توصیف کامل هدف مورد نظر را نداشته باشد ، میگردد . اگر روند موجود در دادهخواهین کرد  ظاهر می

ها برای ایجاد سطح مورد نظر سروکار داشته شود تا با دامنه کمتری از دادهداده حذف نمود . بنابراین حذف روند با ث می

 باشین . 

 :3معرفی کلی روش کریجینگ

همان متغیر کریجینگ تخمین زنی است که مقادیر یک متغیر را درنقاط نمونه برداری نشده به صورت ترکیبی خطی از مقادیر 

دهد )زهتابیان و ها وزنی نسبت میگیرد و برای برآورد نقاط ناشناخته ، به هر یک از نمونهدر نقاط اطراف آن در نظر می

(.کریجینگ یک روش برآورد است که بر منطق میانگین متحرک وزن دار استوار است و بهترین برآورد گر 1832همکاران ،

 (.1832همکاران ، باشد ) ایزدی ومی 1خطی نااریب

 

 :6و نیم تغییر نمای متقابل  5ترسیم نیم تغییر نما

                                                           
1 Invers Distance Weighted 
2Radial Basis Functions (RBF)  
3 Kriging 
4 Best Linear Unbiased Estimator(BLUE) 
1 Semivariogram 
6 Cross Variogarm 
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های خود همبستگی باشد . در تحلیلبرای کشف روابط مکانی بین نقاط نمونه برداری شده  نیازبه ترسین نین تغییر نما می

به همدیگر دارند . به طور کلی  اند ،شباهت بیشتریفرض بر این است که نقاطی که در فاصله نزدیکی نسبت به هن واقع شده

 .اندمقدار یک نین تغییر نما برابر با مجموع  مربع تفاضل زوج نقاطی است که نسبت به فاصله معلومی از همدیگر قرار گرفته

 اثرقطعه ای:-الف

تغییرنماهای واقعی باید به حداقل مقدار خودیعنی به صفر تنزل کند.ولی در  مل نین h=0از از نظر تئوری مقدار نین تغییرنما

اثر قطعه ای گفته h=0ازای هکنند.به مقدار نین تغییر نما بباشند،معموالاز انین شرایطی تبعیت نمیکه محصول تجربه می

 شود.می

 دامنه تأثیر )شعاع تأثیر (:-ب

ه ای در نقاط اطراف یکدیگر رسین که از آن به بعد مقدار متغیر ناحیها به حدی میبا افزایش فاصله زمانی یا مکانی بین نمونه

می  کند . این فاصله دامنه یا شعاع تأثیربر هن تأثیر اندانی ندارند و با افزایش فاصله مدار نین تغییر نما تغییر معنی داری نمی

 .گویند 

 حدآستانه )سقف نیم تغییر نما( -ج

های زمین نین تغییرنما پایه و اساس روششود . گفته می رسد ، آستانهبه مقدار ثابتی که نین تغییر نما در دامنه تأثیر به آن می

نین تغییر نما ترسین ودقیق GS+وGISباشد . به همین جهت برای تمامی پارامترها ، به کمک نرم افزار تخصصی آماری می

ب گردید  )رستمی خلج و کمتر و ساختار فضایی قوی تر انتخاRSSبیشتر ،  ترین مدل با توجه به نتایج حاصل بر اساس 

 (.1829همکاران ،

 کروی ،دایره ای ،نمایی،توانی،موجی،اهاروجهی منتظن،گوسی انواع نیم تغییر نما :

 :7کریجینگ معمولی 

کریجینگ معمولی تخمین زنی است که مقادیر یک متغیر را در نقاط نمونه برداری نشده به صورت ترکیب خطی از مقادیر 

 (.1832گیرد )زهتابیان وهمکاران ،طراف آن در نظر میهمان متغیر در نقاط ا

  8کوکریجینگ

همان طور که در تخمین زن کوکریجینگ همان کریجینگ توسعه یافته است که در آن متغیرهای ثانویه نیز لحاظ شده است .

کریجینگ بر اساس توان به روش کوزمین آمارنیز میدر  آمار کالسیک ،روش های اند متغیره برای تخمین وجود دارد ،

ها و صرفه جویی در تواند با ث دقت بیشتر تخمینکه این خصوصیت می،همبستگی بین متغیرهای مختلف تخمین زد 

 (8)معادله  ها )با نمونه برداری کمتر ( شود .هزینه

 

 ها ارزیابی دقت روش

                                                           
7 Ordinary Kriging 
8Cokriging 
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باشد . برای انتخاب روش مناسب ترین روش میهای مختلف به منظور تعیین دقیقمرحله بعدی ، ارزیابی نتایج حاصل از روش

های میانگین خطای )ا تبار سنجی متقابل( استفاده شده است . در انجام این تحقیق از روش 2میان یابی از روش ارزیابی متقابل

 ،استفاده گردید.(RMSE)وریشه دوم میانگین مربع خطا (MBE)میانگین خطای اریب یا انحراف معیار ،(MAE)مطلق  

 :نتایج 

 ها:تایج بررسی توزیع دادهن

. کارکرد این آزمون باشدیماسمیرنف -آزمون کلمگرورف نرماسازی داده هااستفاده می شودی مناسبی که برای هاآزمونی از کی

گفت که داده دارای توزیع غیر نرمالی  توانیمدرصد باشد  1کمتر از  هادادهبه این صورت است که زمانی که سطح معنی داری 

درصد است بنابراین این تیمارها نرمال و سایر تیمارها غیر نرمال  1بیشتر از  PHسطح معنی داری  دراین تحقیق .باشدیم

 .باشندیم

 ند:ونتایج آنالیز ر

استفاده  Arc GISافزار  به منظور بررسی وجودیا دم وجود رونددرداده های کیفیت آب زیرزمینی دشت نجف آباداز نرم

 یک trend analysisوباگزینه  Explorerوبخش  geostatistical analysis دراین نرم افزارآنالیز روند ازافزونه گردید،

 بر که نمایدمی ترسین بررسی مورد ویژگی براساس XZ و YZ صفحات دررا هاآن از رگرسیونی و هاداده از بعدی سه نمودار

 .کرد حذف را آن محاسبات ادامه از قبل توانلزوم می صورت در داد که نشان yو  xراستاهای  در را روند نتوامی اساس این

 ARC GIS های درون یابی در نرم افزارهای مربوط به پارامترهادارای روند می باشندکه روندموجود قبل از ترسین نقشهداده

 .حذف گردید

 
                    TDS آنالیز روند پارامتر (4) شکل               EC آنالیز روند پارامتر (3) شکل            PH امترآنالیز روند پار (2) شکل         

 
 SAR آنالیز روند پارامتر (6) شکل                                    TH آنالیز روند پارامتر (5) شکل     

 (نیم تغییرنما) نتایج آنالیزواریوگرام

                                                           
9 Cross-Validation 
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 RSS بیشترو R2بهترین مدل برای هریک از پارامترهای کیفی آب زیرزمینی برای اجرای روش کریجینگ براساس 

 تخاب شدوواریوگرام ترسین گردید.نا کمتروساختارفضایی قوی

شک

 EC ای پارامترترسیم نمودارواریوگرام بامدل کروی بر( 8شکل)   TDS ترسیم نمودارواریوگرام با مدل کروی برای پارامتر(7ل )

شکل)

 PH ترسیم نمودارواریوگرام با مدل گوسی برای پارامتر(11شکل)        SAR پارامتر ترسیم نمودارواریوگرام با مدل نمایی برای(9

 

 TH پارامتر ترسیم نمودارواریوگرام با مدل کروی برای (11شکل)

بهترین مدل برای هریک از  رامتراصلی انتخاب شد.ضریب همبستگی پارامترکمکی برای هرپا باتعیین درروش کوکریجینگ

تخاب ناکمتروساختارفضایی قوی  RSS بیشترو R2پارامترهای کیفی آب زیرزمینی برای اجرای روش کوکریجینگ براساس 

 شدوواریوگرام ترسین گردید.
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  بامدل کروی  %NA وپارامترکمکی pH ترسیم نمودارواریوگرام متقابل پارامتر(12شکل)

 بامدل کروی TDS وپارامترکمکی EC ترسیم نمودارواریوگرام متقابل پارامتر(13ل)شک 

                      

   بامدل کروی NA وپارامترکمکی SAR ترسیم نمودارواریوگرام متقابل پارامتر(14شکل)

 بامدل کروی EC وپارامترکمکی TDS ترسیم نمودارواریوگرام متقابل پارامتر(15شکل) 

                                                                

 بامدل کروی CA وپارامترکمکی TH ترسیم نمودارواریوگرام متقابل پارامتر(16شکل)

 

 های درون یابی:نتایج اجرای روش

یط نهرم افهزار   های کیفیهت آب زیرزمینهی درمحه   نقشه ترین روش،پس از بررسی نتایج حاصل از خطای هرروش وانتخاب دقیق

Arc GIS آمده است. 1 ترین روش درون یابی در جدولترسین گردیدنتایج حاصل از انتخاب دقیق 
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 ترین روش برای اجرای درون یابی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینیانتخاب دقیقنتایج 1-جدول 

MAE RMSE MBE نمامدل نین تغییر  ردیف پارامتر روش درون یابی 

 EC 1 کوکریجینگ کروی 136/45- 2203/4 2167/3

 TDS 2 کوکریجینگ کروی 92/5- 1543/6 1519/99

 PH 3 تابع پایه شعا ی _ 0/008- 0/17 0/11

 SAR 1 تابع پایه شعا ی _ 0/017- 2/6 1./2

 TH 1 کوکریجینگ کروی 44/3- 743/8 701/2

 به پیوست آمده است. 17این پارامتر درشکل تغییرات مکانی  باشد.درشرق دشت نجف آباد می EC بیشترین غلظت پارامتر

 
 1392 درسال EC نقشه تغییرات مکانی پارامتر(17شکل )

 به پیوست آمده است. 18تغییرات مکانی این پارامتر درشکل  باشد.درشرق دشت نجف آباد می TDS بیشترین غلظت پارامتر

 
 1392درسالTDSنقشه تغییرات مکانی پارامتر (18شکل)

 به پیوست آمده است.12تغییرات مکانی این پارامتر درشکل  باشد.درغرب دشت نجف آباد می PH لظت پارامتربیشترین غ
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 1392درسالPHنقشه تغییرات مکانی پارامتر(19شکل )

 به پیوست آمده است. 29تغییرات مکانی این پارامتر درشکل  باشد.درشرق دشت نجف آباد می SAR بیشترین غلظت پارامتر

 
 1392 درسال SAR نقشه تغییرات مکانی پارامتر(21ل )شک 

 به پیوست آمده است. 21تغییرات مکانی این پارامتر درشکل  باشد.درشرق دشت نجف آباد می TH بیشترین غلظت پارامتر

 
 1392 درسال TH نقشه تغییرات مکانی پارامتر  (21شکل)
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 : نتیجه گیریبحث و

ترین روش درون یابی برای پارامترهای کیفیت آب زیر زمینی ین آماری در اکثر موارد مناسبهای زمبا توجه به نتایج فوق روش

 . می دهندهای معین دقت باالتری را در بیشتر موارد از خود نشان های زمین آماری با تعداد نمونه برابر با روشروش باشد.می

های مرکزی کشورمان ایران و کن بارانی همچون دشت پایش زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی باالخص در مناطق خشک

ها صرفه جویی هایی که در وقت و هزینهباشد که با توجه به امکانات و بودجه محدود استفاده از روشامری مهن و کلیدی می

یابی این امکان را وروش های درون  GIS نموده و نتایج قابل قبولی را ارائه نماید از اهداف اصلی محققان بوده که نرم افزار

(اسالمی وصفوی 1821. بدالهی وهمکاران )دهد تا با صرف وقت و هزینه کمتر نتایج دقیق تری را به دست آوردمی

راین ازاین روش هااستفاده کردند.د(1831ارشادیان وهمکاران )(1832(زهتابیان وهمکاران )1832(ایزدی وهمکاران)1828)

به منظور انتخاب  ا داده های کیفیت آب زیرزمینی دشت نجف آباداز خود نشان داد.تحقیق مدل کروی بیشترین تطابق راب

بهترین روش درون یابی انواع روش هااجراوبه کمک روش ارزیابی متقابل ،خطای هرروش باسه شاخص 

MAE,MBE,RMSE( بدالهی 1829(رستمی خلج وهمکاران )1821(زرا تکار وهمکاران)1833برآورد گردید.شعبانی )

روش کوکریجینگ معمولی دقیق ترین روش برای ترسین نقشه دراین تحقیق استفاده نمودند. ها از این روش(1821حیمیان )ور

می SAR,PHبرای پارامتردقیق ترین روش می باشد.وروش تابع پایه شعا ی TH,TDS,ECپارامتر تغییرات مکانی های 

رون یابی وتهیه نقشه پراکنش دبود به  نوان دقیق ترین روش برای باشد.برای هر پارامتر روشی که دارای کمترین مقدار خطا 

از این روش ها استفاده (1821( بدالهی ورحیمیان )1832(ایزدی وهمکاران)1832گردید.زهتابیان وهمکاران)انتخاب 

طلب است که به جز مترهای کیفیت آب زیرزمینی بااستفاده از نقشه های فاصله بیانگر این ماپار .بررسی تغییرات مکانیکردند

مابقی پارامترهادر سطح دشت دارای روندافزایشی از غرب به شرق و از شمال به جنوب راداردکه  لت آن رامی توان  PHپارامتر

ها نتایج بررسی نقشهدرخصوصیات ژئومورفولوژی منطقه خشکسالی های اخیرواستفاده بیش از حداز آب های زیرزمینی دانست.

های جدید توان در این مناطق برای برداشتباشد که میتر آب زیرزمینی در مناطق شمال دشت میبیان کننده کیفیت به

بایست در بهره برداری از این مناطق تجدید نظر نمود. کاهش برنامه ریزی نمود. با توجه به کاهش کیفیت در مناطق شرقی می

با  های آب زیر زمینی، کاهش بارندگی در منطقه باشد.رهتواند به دلیل افزایش برداشت از سفهای اخیر میکیفیت در سال

توجه به افزایش جمعیت و افزایش نیاز آبی و  دم دسترسی به منابع آبی سطحی مناسب و دائمی، لزوم حفظ منابع زیرزمینی 

نتایج  یافتند. هن به این نتایج دست(1831ارشادیان وهمکاران)رود.موجود مسئله ای مهن و حیاتی برای منطقه به شمار می

توان در برنامه ریزی منابع آب زیرزمینی منطقه به کار برد و با توجه به شناسایی مناطق بحرانی و مناطق مستعد حاصل را می

 طبقه بندی آب و همچنین روند زمانی تغییرات، تصمیمات کارشناسی شده و مناسب تری برای آینده این منابع اتخاذ نمود.

آب  THو  TDSتوان با اندازه گیری پارامترهای دیاگرام شولر انجام گرفت، در این طبقه بندی میشرب با استفاده از 

مبنای اندازه گیری قرار داده شده است که برای آب شرب  TH و TDSآشامیدنی را طبقه بندی کرد که در این تحقیق میزان 

باشد که در نتیجه آب  MG/L 1999 باید کمتر از TDSباشد و مقدار  MG/L 199 باید کمتر از THقابل قبول پارامتر 

شرودان، موسیان، دراه، جوشان، طبق این طبقه بندی برای شرب مناسب  تیرانچی، حسن آباد، های روستاهای قلعه سفید،ااه

قه (، که در این طب1829 مهدوی) طبقه بندی آب کشاورزی نیز باروش دیاگرام ویلکوکس انجام گرفت و قابل قبول هستند.

آن کمتر از  ECهای خیلی خوب باید مقدار شود که آببندی دو امل هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدین در نظر گرفته می

به یکی از کالسهای  های خوب که مربوطآب گیرد.قرار می c1s1میکروموس بر سانتی متر باشد و در کالس  219

c1s2,c2s2,c2s1های به یکی از کالسهای با کیفیت متوسط که مربوط ، آبc3s1,c2s3,c1s3,c3s3 های است، آب

های روستاهای بق این طبقه بندی آب ااهط .است c4s3,c4s2,c4s1,c4s4,c3s4,c2s4,c1s4های نامناسب که در کالس

جوشان در  موسیان، دراه، حسن آباد، شرودان، قلعه سفید، سه کیلومتری قهدریج، تیرانچی، قلعه امیریه، حاجی آباد، جوزدان،

های روستاهای ویال شهر، اصغر آباد، اسد باد، سیا ه افشار در یعنی برای کشاورزی در حد متوسط هستند، آب ااه c3s1کالس 

قرار دارد یعنی برای  c4s2یعنی برای کشاورزی در حدنامناسب هستند و آب ااه شرق پلی کریل نیز در کالس  c4s1کالس 
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به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود به جهت برنامه صحیح برای منابع آب زیرزمینی دشت باتوجه کشاورزی نامناسب است.

نجف آباد پایش کیفیت آب زیرزمینی به صورت سالیانه صورت گیرد .برداشت آبخوان منطقه بایستی به صورت اصولی ومطابق 

وجنوبی دشت به  لت کاهش  خص در مناطق شرقیبا ظرفیت این منابع انجام گرفته واز برداشت های بی رویه وغیرمجاز باال

ش کیفیت آب در این مناطق جلوگیری شود .با کاهش برداشت از منابع به آن ها فرصت تغذیه واحیا داده می شود .وباافزای

استفاده از محصوالت  سفره های آب زیرزمینی ،کاهش غلظت آالینده ها ودر نتیجه افزایش کیفیت راشاهد خواهین بود.

موثرمی باشد.اجرای پروژه رزی زود بازده بانیاز آبی کن به جای استفاده از محصوالت فعلی در دشت نجف آباد اصفهان کشاو

  های آبخیزداری در مناطق مناسب برای تغذیه آبخوان منطقه امری ضروری می باشد.

  فهرست منابع و مآخذ )فارسی و غیر فارسی(

های برآوردمکانی نسبت جذب سدین ومیزان کلرآب زیرزمینی منطقه بوکان بااستفاده از روش ،1832هوشمند ع،  ی م،دلقند ایزدی ع،-1

 .2شماره  81 مجله  لمی کشاورزی  لوم ومهندسی آبیاری جلد زمین آمار،

همایش ملی  ز آب شرب،آب زیرزمینی استان بوشهربرای استفاده ا TDS,THبررسی تغییرات مکانی  ،1828صفوی م، اسالمی ح،-2

 تغییرات اقلین ومهندسی توسعه پایدار کشاورزی ومنابع طبیعی

زیرزمینی محدوده سد مخزنی خیرآباد به  یهابررسی تغییرات مکانی کیفیت آب ،1831ارشادیان ب،زلقی ا،جهانی ح،نظری زاده ف،-8

 ،نخستین همایش منطقه ای آبروش ژئواستاتیستیک

هفتمین همایش  های زمین آماردرمشهد،پایش توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی بااستفاده از روش ،1829،م محسنی م، رستمی خلج-1

 2 ملی  لوم مهندسی آبخیزداری ایران شماره

فصلنامه مرتع –های زیرزمینی مدل سازی توزیع برخی از خصوصیات شمیایی آب ،1832نعمت الهی م  محمد سگری ح، زهتابیان غ،-1

 .1 شماره ،17 لدج وبیابان،

آب های زیرزمینی )مطالعه موردی :دشت PH,TDS،تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه تغییرات 1833شعبانی ،محمد،-6

 17-17،ص1837ارسنجان (مجله مهندسی آب ،سال اول،پاییز 

های کیفی آب زیرزمینی بااستفاده از روش زمین تغییرات زمانی ومکانی پارامتر ،1821 م، طباطبایی زاده ف، دهقانی صاحب جالل آ،-7

سال هفدهن  ، لوم آب وخاک مجله  لوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی،( دشت بهادران مهریز :مطالعه موردی) آماری کرجینگ

 1391.پاییز

جدید نظر(، انتشارات آستانه )با ت پنجناصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستانه قدس رضوی، ااپ بیست و  ،1384،امین لیزاده  -3

 .قدس رضوی

 تحقیقات مرتع وبیابان-،به کارگیری سنجش ازدوردرتعیین بهترین مدل زمین آماری جهت درون یابی1821 بدالهی ج،رحیمیان م،-2
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