
 

 

   
  

  
 قزوين دشت زيرزميني آب کيفيت مکاني و زماني تغييرات
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  چکيده 

افزايش روز افزون جمعيت و باال رفتن استانداردهاي زندگي در بسياري از كشورها موجب افزايش نياز به منابع آب با کيفيت مناسب 
عنوان يكي از مهمترين منابع تأمين كننده آب با  زيرزميني به هاي آبسفره. شاورزي، صنعت و شرب شده استبراي مصارف مختلف ك

از اين رو . هاي طبيعي و غيرطبيعي روبرو استمتفاوتي مانند افت سطح، كاهش ميزان تغذيه به سبب نقصان بارندگي و آالينده خطرات
حلقه چاه آبياري دشت کشاورزي قزوين  ۵۰در اين مقاله، مطالعه و بررسي . دارداي لعادهاپايش کيفي منابع آب زيرزميني اهميت فوق

بندي کيفي آب زيرزميني جهت مصارف شرب به کمک استاندارد سازمان بهداشت طبقه. ارائه شده است ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۲در دوره 
هاي مصارف شرب و کشاورزي، آب ذاري نقشهجهاني و جهت مصارف کشاورزي به کمک روش ويلکاکس انجام شده و با رويهم گ

هاي زيرزميني از امکانات منظور تحليل مکاني کيفيت آب به .بندي شده استزيرزميني دشت قزوين از لحاظ اين نوع مصارف طبقه
مطالعه، کيفيت  هاي موردها نشان داد که در فصول تر سالنتايج بررسي. استفاده شده است ۲/۹نسخه  ArcGISر آماافزاري زمين نرم

هاي زيرزميني دشت قزوين روند نزولي آب ECو  TDSطوري که با افزايش افت سطح آب، مقادير  به. آب زيرزميني کاهش يافته است
هاي زيرزميني درصد از کل آب ۱۰که  هاي زيرزميني محدوده مطالعه مشخص شدبا بررسي مکاني پارامترهاي کيفي آب. اندداشته

درصد از کل آب  ۴/۰همچنين . د از آن براي اين مصارف نامطلوب استدرص ۶مصارف شرب و کشاورزي مطلوب و  دشت مذکور براي
  .درصد آن از کيفيت متوسط برخوردار است ۶/۸۳زيرزميني فقط براي کشاورزي مطلوب و 
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 مقدمه
افت سطح آب زيرزميني، تبخير و تعرق آب و نفوذ 

هاي كشاورزي به زمين از مهمترين مشكالت موجود  پساب
ه با زوال كيفيت آب و تأثير بر در نواحي كشاورزي است ك

تواند باعث متروكه كيفيت و كميت محصوالت كشاورزي مي
در كشورهايي مانند اياالت متحده آمريكا و . شود شدن مزارع

استراليا عدم توجه به مشكالت ياد شده و مديريت ضعيف 
منابع آب زيرزميني باعث كيفيت نامناسب آب و خاك در 

كان استفاده از آنها براي كشاورزي برخي از مناطق و عدم ام
عنوان  منابع آب زيرزميني به). ۱۹۸۰هيلل،(شده است 

ذخاير ارزشمند و زيربنايي توسعه كشورها، همواره مد نظر 
تا ضمن شناخت  شده استبوده و در اين راستا تالش 

. دشو هاي اين منابع، ميزان مصرف آنها نيز معلومتوانايي
ميليارد  ۱۳۰، از مجموع )۱۳۷۵(براساس گزارش وكيلي 

هاي مترمكعب آب قابل دسترس، حجم برداشت از آب
کيفيت آب . ميليارد متر مكعب است ۴۵زيرزميني ايران 

قابل استفاده بودن آن در  برايزيرزميني به اندازه کميت آن 
آناليز کيفيت آب يکي . مصارف مختلف مهم و ضروري است

تنوع . يرزميني استهاي زهاي مهم مطالعات آباز قسمت
کيفي آب زيرزميني از لحاظ فيزيکي و شيميايي تابع 

هاي انساني در هر منطقه شناسي و فعاليت خصوصيات زمين
 در مطالعات هيدروژئوشيميايي، نواحي با کيفيت. باشدمي

، کشاورزي و صنعت مناسب آب زيرزميني با اهداف شرب
آب کيفيت ) ۲۰۰۲(احمد و همکاران . دشومشخص مي

 ١زيرزميني دو دشت را با استاندارد سازمان بهداشت جهاني
با ) ۲۰۰۴(آنبازهاگان و نئير . بندي و مقايسه کردندطبقه

استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي تغييرات مکاني 
عناصر شيميايي آب زيرزميني را در دشت پانول بررسي 

ن ماتريس همبستگي را بي )١٩٩٩(صالح و همکاران . کردند
ميزان کلسيت، دولوميت، گچ و خصوصيات فيزيکي شامل 
و خصوصيات شيميايي شامل  هاليت در آب زيرزميني

آنها . اسيديته و نسبت جذبي سديم آب زيرزميني ارائه دادند
کشاورزي روي غلظت آب زيرزميني  هايبر تأثير فعاليت

با ارزيابي زماني آلودگي ) ۱۹۹۴( تالمفورد و . کيد کردندتأ
دار غلظت آوري شده آب، افزايش معني هاي جمعنمونهدر 

در تحقيقي که توسط . آلودگي در آب زيرزميني را اثبات کرد
                                                
1- World Health Organization (WHO) 

انجام شد با استفاده از روش ) ۲۰۰۱( پرينسبرونسويجک و 
آنها با . پيشنهادي، تغييرات غلظت نيترات را بررسي كردند

در  استفاده از سن آب زيرزميني براي تفسير غلظت نيترات
اي بين زمان نفوذ و نسبت آلودگي هاي کشاورزي رابطهچاه

نتايج آنها با افزايش نيترات . نيترات آب زيرزميني پيدا کردند
. سال گذشته مطابقت خوبي داشت ۳۰اي در مشاهده

اثبات كردند که روند تغييرات ) ۱۹۹۳( كينيهالبرگ و 
توان مي کيفيت آب زيرزميني را با استفاده از اطالعات عمق،

هاي اين پديده در مناطق برداشت آب از سفره. تشخيص داد
کانل ). ۲۰۰۴ ،برورز(طور مشخصي واضح است  زيرزميني به
مکاني و  -يرات زمانيبا بررسي تغي) ۲۰۰۸(و همکاران 

هاي زيرزميني در درة ثر در مديريت آبفاکتورهاي مؤ
کمتر از کاتماندو نپال دريافتند که آلودگي مناطق روستايي 

همچنين آنها گزارش کردند که غلظت . استمناطق شهري 
هاي زيرزميني مناطق روستايي بيشتر از فسفر کل در آب

  . استهاي سطحي  آب
بررسي تغييرات کيفي  -۱: اهداف تحقيق حاضر عبارتند از

افزار  زيرزميني دشت قزوين با استفاده از امکانات نرم آب
مطالعة تغييرات زماني  -۲سيستم اطالعات جغرافيايي، 

بندي کيفيت  پهنه -۳هاي زيرزميني و وضعيت کيفي آب
  . هاي زيرزميني دشت قزوين با هدف کشاورزي و شربآب

  
  هامواد و روش

هکتار در محدوده  ۴۵۰۰۰۰دشت قزوين با مساحتي حدود 
 ۳۵درجه و  ۵۰ تادقيقه  ۲۵ درجه و ۴۹ ييطول جغرافيا

 ۳۶تا دقيقه  ۲۵درجه و  ۳۵ائي شرقي و عرض جغرافي دقيقه
اين دشت از جلگه . قرار داردشمالي دقيقه  ۲۵درجه و 

هاي  آبرفتي پهناوري تشکيل شده که از رسوبات جريان
ارتفاع جلگه بين . است تشكيل شدههاي اطراف  سطحي کوه

باشد و حال آنکه ارتفاع متر متغير مي ۱۵۰۰تا  ۱۱۵۰
 ۲۶۰۰شمال شرق به متر در  ۲۹۰۰نواحي کوهستاني بين 

شيب عمومي جلگه به . يابدمتر در جنوب دشت تغيير مي
درصد و در  ۳طرف شرق بوده و در نواحي پاي دامنه به 

موقعيت  ۱شکل . رسددرصد مي ۱مجاورت باتالق کمتر از 
  .دهددشت قزوين را نشان مي

عدد چاه عميق  ۵۰در اين تحقيق از نتايج تجزيه شيميايي 
در تحقيق حاضر  هاي مورد استفادهداده. ستاستفاده شده ا
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موقعيت . از شرکت مديريت منابع آب ايران تهيه شده است
گيري در شکل ط اندازهاها براساس موقعيت جغرافيايي نقچاه

هاي تهيه اي آماري از دادهخالصه .نشان داده شده است ١
  .آمده است ۱شده در جدول 

  
  هاي مشاهداتيشة کشوري به همراه چاهموقعيت استان قزوين در نق - ۱کلش

  
  هاي مورد مطالعهخالصه نتايج بررسي اوليه آماري چاه -۱جدول 

ضريب تغييرات   چولگي  انحراف معيار  ميانگين  کمينه  بيشينه  تعداد  واحد  پارامتر
)CV(%  

  TH) (mg/lit(  ۵۰  ۵۰/۵۶۱  ۰۰/۶۵  ۶۵/۳۰۱  ۶۰/۱۴۰  ۰۳/۰  ۶۱/۴۶(  سختي كل 
  SAR) (litmg( ۵۰  ۶۰/۱۱  ۰۵/۱  ۸۲/۵  ۵۴/۲  ۲۶/۰  ۶۸/۴۳( نسبت جذبي سديم 

  meq/mol(  ۵۰  ۱۹/۳۱  ۷۲/۴  ۱۰/۱۶  ۲۵/۷  ۰۴/۰  ۰۴/۴۵(  كاتيون 
  K(   )mg/lit(  ۵۰  ۱۹/۰  ۰۲/۰  ۰۸/۰  ۰۴/۰  ۴۹/۰  ۰۸/۵۴(پتاسيم 
  Na (  )mg/lit(  ۵۰  ۲۰/۲۰  ۳۶/۱  ۹۸/۹  ۲۰/۵  ۲۴/۰  ۱۴/۵۲(سديم 
  Mg (  )mg/lit(  ۵۰  ۱۳/۵  ۳۸/۰  ۴۵/۲  ۱۰/۱  ۱۵/۰  ۰۷/۴۵(منيزيم 
  Ca (  )mg/lit(  ۵۰  ۳۲/۸  ۸۵/۰  ۵۷/۳  ۹۳/۱  ۵۰/۰  ۲۶/۵۴(كلسيم 

  meq/mol(  ۵۰  ۲۵/۳۱  ۶۴/۴  ۱۶/۱۶  ۳۴/۷  ۱۰/۰  ۴۳/۴۵(  آنيون 
  SO4 (  )mg/lit(  ۵۰  ۳۶/۱۲  ۱۲/۱  ۸۱/۴  ۵۳/۲  ۸۴/۰  ۶۹/۵۲(سولفات 
  Cl (  )mg/lit(  ۵۰  ۷۲/۱۷  ۵۴/۰  ۸۱/۷  ۰۹/۵  ۱۷/۰  ۱۶/۶۵(كلر 

  HCO3(  )mg/lit(  ۵۰  ۵۸/۷  ۷۲/۱  ۳۸/۳  ۱۶/۱  ۵۷/۱  ۳۲/۳۴(كربنات  بي
  CO3(  )mg/lit(  ۵۰  ۸۴/۰  ۰۰/۰  ۱۴/۰  ۱۹/۰  ۵۱/۱  ۱۰/۱۳۸(كربنات  بي

  pH (  )mg/lit(  ۵۰  ۲۰/۱۰  ۷۰/۷  ۳۹/۸  ۴۴/۰  ۹۱/۱  ۲۴/۵(اسيديته 
  TDS ()mg/lit(  ۵۰  ۰۰/۲۰۴۰  ۰۰/۳۱۴  ۳۰/۱۰۵۹  ۹۰/۴۸۶  ۱۳/۰  ۹۶/۴۵(کل مواد جامد محلول 
  EC (  )cmmhoµ(  ۵۰  ۰۰/۳۱۳۱  ۰۰/۴۸۳  ۰۰/۱۶۱۸  ۶۰/۷۳۳  ۱۱/۰  ۳۴/۴۵(هدايت الكتريكي 
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ها يابي زمين آمار، دادههاي ميانمنظور استفاده از روش به
همين منظور نرمال  به. صورت نرمال توزيع شده باشند بايد به

شد، كه  بررسي MiniTab افزار ها با استفاده از نرمبودن داده
ها نرمال بودن داده. آورده شده است ۲نتايج آن در جدول 

درصد بررسي شد که براي نرمال بودن  ۹۵با حدود اطمينان 
و سطح اطمينان  ۵/۲ها ضريب اندرسون بايد کمتر از داده
نظر گرفته شده مده هم بزرگتر از سطح اطمينان دردست آ به

  ).۱۹۷۴ و همكاران، من( باشد
  

  هانتايج آزمون نرمال بودن داده -۲ جدول

  تعداد  متغير

ضريب 
آزمون 

اندرسون (
  )دارلينگ

حدود 
  اطمينان

  TH(  ۵۰  ۵۲/۰  ۱۸/۰(سختي كل 
  SAR( ۵۰  ۴۹/۰  ۲۱/۰(نسبت جذبي سديم 

  Cation(  ۵۰  ۷۸/۰  ۰۶/۰(كاتيون 
  K(  ۵۰  ۷۷/۰  ۰۶/۰(پتاسيم 
  Na(  ۵۰  ۹۹/۰  ۰۸/۰(سديم 
  Mg(  ۵۰  ۲۳/۰  ۷۹/۰(منيزيم 
  Ca(  ۵۰  ۵۲/۰  ۱۸/۰(كلسيم 

  Anion(  ۵۰  ۷۲/۰  ۰۶/۰(آنيون 
  SO4(  ۵۰  ۸/۰  ۰۶/۰(سولفات 
  Cl(  ۵۰  ۷۲/۰  ۰۷/۰(كلر 

  HCO3(  ۵۰  ۶۶/۱  ۰۶/۰(كربنات  بي
  CO3(  ۵۰  ۱/۲  ۰۶/۰(كربنات  بي

  pH(  ۵۰  ۴/۲  ۰۶/۰(اسيديته 
  TDS(  ۵۰  ۷/۰  ۰۷/۰(کل مواد جامد محلول 
  EC(  ۵۰  ۷۵/۰  ۰۷/۰(هدايت الكتريكي 

  
 هاي تحليل مکانيروش

هاي بررسي تغييرات كيفيت آب برايدر اين تحقيق 
هاي زيرزميني دشت قزوين از نظر مکاني و زماني، روش

اي مورد استفاده قرار کريجينگ معمولي و كوكريجينگ نقطه
ساختار از روش کريجينگ روشي است که . گرفته است

. كند، استفاده ميها در برآورد مکانيهمبستگي مکاني پديده
توان محدوده مشخصي از در روش کريجينگ معمولي مي

در . يابي براي هر نقطه مقصد درنظر گرفتنقاط را در ميان
آماري کوکريجينگ از يک متغير کمکي براي روش زمين

اين خصوصيت  .شودتخمين متغير اصلي استفاده مي

ها ينهجويي هز ها و صرفهتواند باعث دقت بيشتر تخمين مي
از نظر تئوري کوکريجينگ . شود) برداري کمتربا نمونه(

هاي کريجينگ، ارجحيت دارد؛ حتي وقتي از نسبت به روش
همة متغيرها به اندازة کافي نمونه در دسترس باشد، باز هم 

تر است کوکريجينگ ترکيبي از کريجينگ يک متغيره دقيق
تصات الزم به ذكر است كه مخ). ۱۹۹۳ و همكاران، پن(

رابطه . است UTMسيستم برداري شده در نقاط نمونه
 ،حسني پاک(است  ۱شرح معادله  ها بهعمومي اين روش

۱۳۷۷:(  

 )۱(                ∑
=

=
n

i
iii xzxz

1

* )(.)( λ  

*)(که
ixz ،مقدار تخميني متغير ،iλ ة وزن يا اهميت نمون

i  ،ام)( ixz  ،مقدار مشاهده شده متغيرn تعداد نقاط ،
   .استموقعيت نقاط مشاهده شده  Xiبرداري و نمونه
هاي مربوط به نتايج منظور تعيين ميزان هبستگي داده به

هاي زيرزميني دشت قزوين، ضرايب تجزيه شيميايي آب
  .است آورده شده ۳همبستگي آنها محاسبه و در جدول 

شود هدايت الكتريكي مشاهده مي ۳طوركه در جدول  همان
)EC( نسبت جذبي سديم ،)SAR( ،١کل مواد جامد محلول 
)TDS( كلر ،)Cl( ٢و سختي كل )TH ( بيشترين همبستگي

، آنيون، كاتيون و )Na(ترتيب با کل مواد محلول، سديم  را به
 همين دليل در روش كوكريجينگ به. دارند) Ca(كلسيم 

، EC( ،SAR(هدايت الكتريكي براي تعيين تغييرات مكاني 
و سختي كل  )Cl(، كلر )TDS( کل مواد جامد محلول

)TH(د، پارامترهايي كه بيشترين همبستگي را با آنها داشتن 
طور نمونه  به. كار گرفته شد عنوان متغير كمكي به به

هاي روش کريجينگ معمولي و کوکريجينگ براي واريوگرام
TDS  با استفاده از متغير کمکيEC  ترتيب در  به ۲در شکل

  .آورده شده است) ب(و ) الف(قسمت 

                                                
1- Total Dissolved Solids (TDS) 
2- Total Hardness (TH)  
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  هاي زيرزمينيهاي مربوط به تجزيه شيميايي آبضرايب همبستگي داده – ۳جدول 
 TH SAR Cation K Na Mg Ca Anion SO4 Cl HCO3 CO3 pH TDS EC 

TH(mg/lit) ١               
SAR ( litmg ) ١٥/٠ ns ١              

Cation (meq/mol) ٨١/٠ ∗∗ ٦٨/٠ ∗∗ ١             

K(mg/lit) ٤٨/٠ ∗∗ ٦٣/٠ ∗∗ ٧٤/٠ ∗∗ ١            

Na (mg/lit) ٥٨/٠ ∗∗ ٨٧/٠ ∗∗ ٩٤/٠ ∗∗ ٧٧/٠ ∗∗ ١           

Mg (mg/lit) ٨٦/٠ ∗∗ ١٠/٠  ns ٦٧/٠ ∗∗ ٥٥/٠ ∗∗ ٤٦/٠ ∗∗ ١          

Ca (mg/lit) ٩٥/٠ ∗∗ ١٦/٠  ns ٧٩/٠ ∗∗ ٣٨/٠ ∗∗ ٥٨/٠ ∗∗ ٦٨/٠ ∗∗ ١         

Anion (meq/mol) ٨١/٠ ∗∗ ٦٨/٠ ∗∗ ٩٩/٠ ∗∗ ٧٣/٠ ∗∗ ٩٤/٠ ∗∗ ٦٦/٠ ∗∗ ٧٩/٠ ∗∗ ١        

SO4 (mg/lit) ٦٣/٠ ∗∗ ٥٢/٠ ∗∗ ٧٨/٠ ∗∗ ٤٧/٠ ∗∗ ٧٣/٠ ∗∗ ٤٠/٠ ∗∗ ٦٩/٠ ∗∗ ٧٨/٠ ∗∗ ١       

Cl (mg/lit) ٧٥/٠ ∗∗ ٦٧/٠ ∗∗ ٩٤/٠ ∗∗ ٧٤/٠ ∗∗ ٩٠/٠ ∗∗ ٦٧/٠ ∗∗ ٧٠/٠ ∗∗ ٩٤/٠ ∗∗ ٥٦/٠ ∗∗ ١      

HCO3 (mg/lit) ٤٨/٠ ∗∗ ١٨/٠  ns ٤٥/٠ ∗∗ ٣٠/٠ ∗ ٣٧/٠ ∗∗ ٣٨/٠ ∗∗ ٤٨/٠ ∗∗ ٤٨/٠ ∗∗ ٣١/٠ ∗ ٣١/٠ ∗ ١     

CO3 (mg/lit) ٢٣/٠-  ns ٣٣/٠ ∗ ٠١/٠-  ns ٠٦/٠  ns ١١/٠  ns ١٥/٠-  ns ٢٥/٠-  ns ٠١/٠-  ns ١٣/٠-  ns ٠٥/٠  ns ٢٣/٠-  ns ١    

pH (mg/lit) ٣٠/٠ - ∗ ٣٣/٠ ∗ ٠٦/٠-  ns ٠٩/٠-  ns ٠٧/٠  ns ٢٦/٠-  ns ٢٩/٠ - ∗ ٠٧/٠-  ns ٠٨/٠-  ns ٠٥/٠-  ns ٣٤/٠ - ∗ ٦٣/٠ ∗∗ ١   

TDS (mg/lit) ٨٠/٠ ∗∗ ٦٧/٠ ∗∗ ٩٩/٠ ∗∗ ٧١/٠ ∗∗ ٩٣/٠ ∗∗ ٦٦/٠ ∗∗ ٧٩/٠ ∗∗ ٩٩/٠ ∗∗ ٧٥/٠ ∗∗ ٩٤/٠ ∗∗ ٤٦/٠ ∗∗ ٠٣/٠-  ns ٠٨/٠-  ns ١  

EC ( cmmhoµ ) ٨٠/٠ ∗∗ ٦٨/٠ ∗∗ ٩٩/٠ ∗∗ ٧٣/٠ ∗∗ ٩٤/٠ ∗∗ ٦٦/٠ ∗∗ ٧٩/٠ ∗∗ ٠٠/١ ∗∗ ٧٨/٠ ∗∗ ٩٤/٠ ∗∗ ٤٧/٠ ∗∗ ٠١/٠-  ns ٠٦/٠-  ns ٩٩/٠ ∗∗ ١ 
  دار غيرمعني nsدرصد و  ۱و  ۵داري در سطح ترتيب معني به **و *
  
  
  

مدل  ١مشخص است مدل کروي ۲طورکه در شکل  همان
در روش کريجينگ  TDSمناسب برازش داده شده بر متغير 

در واريوگرام ) C0( اياثر قطعه. است معمولي و کوکريجينگ
 ۹۳و  ۴۱ترتيب برابر  ي و کوکريجينگ بهکريجينگ معمول

. است ۱۰۰۴و  ۴۵۲ترتيب برابر  به) C(کيلومتر و حد آستانه 
و  ۶/۱۰۰براي روش کريجينگ معمولي ) A0( شعاع تأثير

ضريب  .استکيلومتر  ۵/۹۷براي روش کوکريجينگ 
و در روش  ۹۴۵/۰همبستگي روش کوکريجينگ برابر 

که حاکي از دقت باالتر است  ۹۳۸/۰کريجينگ معمولي برابر 
روش کريجينگ معمولي در  روش کوکريجينگ نسبت به

  .است TDS تخمين متغير
  
  
  
  

                                                
1- Spherical model 

  
  

  
و ) الف(هاي روش کريجينگ معمولي واريوگرام -۲شکل 

  ECبا استفاده از متغير کمکي  TDSبراي ) ب(کوکريجينگ 
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دو  طور جداگانه براي هاي زيرزميني بههاي کيفيت آبنمونه
چون صنعت مهمي در . هدف شرب و کشاورزي بررسي شد

منطقه مورد مطالعه وجود نداشت براي مصارف صنعتي اين 
تحليل کيفيت آب شرب از استاندارد  براي. تحليل انجام نشد

پارامترهاي کيفيت و . سازمان بهداشت جهاني استفاده شد
ها با توجه به استاندارد سازمان حدهاي مجاز براي اين داده

  .آورده شده است ۴بهداشت جهاني در جدول 

استفاده  ۶و  ۵براي تحليل کيفيت آب کشاورزي از جداول  
ها از نظر  آب ،با توجه به اين جداول). ۱۳۶۳ ،عليزاده(شد 

و از نظر زيان ) گروه(در چهار کالس  ECشوري با نمايه 
در چهار کالس قرار  نيز SARنمايه حاصله از سديم با 

.گيرند مي

  )WHO،۱۹۹۳(حد مجاز پارامترهاي مربوط به کيفيت آب براي مصارف شرب استاندارد سازمان بهداشت جهاني  – ۴جدول 
نيتريت 
(NO2)  

فلوريد 
(F)  

نيترات 
(NO3)  

سولفات 
(SO4)  

کلر 
(Cl)  

منيزيم 
(Mg)  

کلسيم 
(Ca)  

سختي 
  (TH)کل

 کل مواد جامد
  پارامتر  pH  (TDS)محلول

 حد مجاز  ۷ -  ۵/۸  ۵۰۰  ۵۰۰  ۲۰۰  ۱۵۰  ۲۰۰  ۲۰۰  ۴۰  ۵/۱  ۳
(mg/l) 

  
  )EC(هاي شوري کالس -۵جدول 

  کالس EC (dS/m)  کيفيت  هاي دشت قزوينچاه
 C1) کم(  > ۲۵/۰  عالي  

  C2) متوسط(  ۲۵/۰ – ۷۵/۰  خوب  dS/m ۷۲۸/۰ – ۴۸۳/۰) حلقه چاه ۱۰(
  C3) زياد(  ۷۵/۰ – ۲۵/۲  متوسط  dS/m ۳۲/۲ – ۷۸۴/۰) حلقه چاه ۳۲(

  C4) خيلي زياد(  < ۲۵/۲  بد  dS/m ۱۳۱/۳- ۳۲/۲) حلقه چاه ۸(
  

  )SAR(هاي نسبت جذبي سديم کالس -۶جدول 
(  امتياز  هاي دشت قزوينچاه

lit
mgr(SAR کالس  

  S1) کم(  > ۱۰  عالي  eq/mole ۵۸/۹ - ۰۵/۱) حلقه چاه ۴۸(
  S2) متوسط(  ۱۰ – ۱۸  خوب  eq/mole ۶ /۱۱ - ۳۶/۱۱) حلقه چاه ۲(

  S3) زياد(  ۱۸ – ۲۶  متوسط   ۰
  S4) خيلي زياد(  < ۲۶  بد  

  
حلقه چاه  ۱۰شود مشاهده مي ۶و  ۵در جداول که  طورهمان

حلقه چاه در  ۸و  C3حلقه چاه در کالس  C2 ،۳۲در کالس 
و  S1حلقه چاه در کالس  ۴۸همچنين . قرار دارد C4کالس 

ست که ذکر اه الزم ب. قرار دارد S2حلقه چاه در کالس  ۲
و  S3و  C1هاي دشت قزوين در کالس هيچکدام از نمونه آب

S4 بيانگر  ۶و  ۵اعداد رديف اول در جداول . قرار نگرفت
در  SARو  ECغلظت ) کمينه و بيشينه(حدود باال و پايين 
براي  ۶و  ۵، ۴در ادامه با توجه به جداول  .هر کالس است
کل مواد ، کلر(هاي کيفيت آب ترتيب نقشه دشت قزوين به

و نقشه ) EC(، نقشه شوري )و سختي کل جامد محلول
  . تهيه شد) SAR(نسبت جذبي سديم 

هاي زيرزميني براي مصارف تهيه نقشه کيفيت آب
  شرب

سه نقشه کلريد، کل مواد محلول و سختي کل با استفاده از 
 گذاريرويهم ۲/۹ نسخه ArcInfoافزار  ابزار موجود در نرم

هم قرار دادن سه نقشه موضوعي نقشه سپس با روي . شد
روي اين  در ادامه. از لحاظ شرب تهيه شدنهايي کيفيت آب 

نقشه دو منطقه مطلوب و غير مطلوب از لحاظ کيفي 
  .دشمشخص 
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 هاي زيرزميني براي مصارفتهيه نقشه کيفيت آب
  کشاورزي 

هاي زيرزميني دشت در اين مطالعه کيفيت شيميايي آب
کيفيت آب، نوع . ورزي نيز بررسي شدقزوين با هدف کشا

اي خاک و شيوه کشت نقش مهمي را در اينکه آيا منطقه
خصوصيات . کنندبراي کشاورزي مطلوب است يا نه بازي مي

مطلوبيت آب براي کشاورزي طور مشخص بر  هشيميايي ب
حجم اضافي سديم کيفيت آب را براي . گذارندثير ميتأ

منظور تهيه نقشه کيفيت آب  به. سازدکشاورزي نامطلوب مي
روي هم قرار  SARهاي شوري و براي هدف کشاورزي، نقشه
  . گرفت و نقشه نهايي تهيه شد

هاي زيرزميني براي تهيه نقشه يکپارچه کيفيت آب
  مصارف شرب و کشاورزي 
هاي زيرزميني هاي کيفيت آبپس از تهيه جداگانه نقشه

وشاني اين دو ليز همپبراي مصارف شرب و کشاورزي، آنا
با همپوشاني . انجام شد ۲/۹ نسخه ArcInfoفزار  نقشه با نرم

هاي زيرزميني در اين دو نقشه، امکان بررسي کيفيت آب
  .دشمناطق زير ميسر 

  مناطق مطلوب براي شرب و کشاورزي) ۱
  مناطق مطلوب فقط براي کشاورزي) ۲
  مطلوبيت متوسط براي کشاورزي ) ۳
  نامطلوب براي کشاورزي و شرب) ۴

هاي زيرزميني دشت قزوين در بندي کيفيت آبتقسيم
مناطق مختلف با هدف مصارف شرب و کشاورزي به طراحان 

منابع آب زيرزميني کمک کاربري اراضي و حفاظت از 
  . کند شاياني مي

يابي دو هاي درونبراي ارزيابي روش ،در تحقيق حاضر
و ميانگين  ١مجذور مربعات خطان پارامتر آماري ميانگي

انحراف نتايج و  MBE. استفاده شده است ٢خطاي اريبي
RMSE  مجذور ميانگين مربعات خطاي روش استفاده را
ر صفر و يا نزديک براب MBEدر شرايطي که . دهدنشان مي

استفاده، مورد دهنده اين است که روش  صفر باشد، نشان
و با فاصله يافتن از صفر، کند سازي مي واقعيت را خوب شبيه

نحوه . دهدکمي دقت و يا زياد بودن انحراف را نشان مي

                                                
1- Root Mean Square Error (RMSE) 
2- Mean Bias Error (MBE) 

و  ۲ هايشرح معادله به MBEو  RMSEمحاسبه پارامترهاي 
  : است ۳
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تعداد  nمقادير محاسباتي،  ipXمقادير مشاهداتي، ioXکه
  .باشدنقاط مي

  
  نتايج و بحث 

در اين تحقيق پارامترهاي مربوط به کيفيت آب زيرزميني 
  .جنبه زماني و مکاني بررسي شده استدشت قزوين از دو 

  مينيتحليل زماني پارامترهاي کيفيت آب زيرز
هاي هاي زيرزميني از دادهمنظور تحليل زماني کيفيت آب به
استفاده  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۲هاي حلقه چاه درطول سال ۹تا  ۴

 ۷و ) فصل تر سال( ۲هاي برداري در ماهنمونه. شده است
سال انجام شده است که با توجه به اين ) فصل خشک سال(

گي را در طي توان تاًثير تبخير و تعرق و بارندها ميداده
. هاي زيرزميني دشت قزوين بررسي کردزمان بر کيفيت آب

اين تحقيق يک سري از پارامترهاي کيفي آب از جمله در 
و کل مواد ) EC(، هدايت الکتريکي )K(، پتاسيم )Na(سديم 

عنوان متغيرهاي زماني درنظر گرفته  به) TDS(جامد محلول 
اني سديم غلظت متغيرهاي زم ۶تا  ۳هاي شکل. شدند

)Na( پتاسيم ،)K( هدايت الکتريکي ،)EC ( و کل مواد جامد
در . دهدحلقه چاه انتخابي نشان مي ۴را در ) TDS(محلول 
 ۲هاي ها تغييرات غلظت متغيرهاي زماني براي ماهاين شکل

  .باشدمي ۱۳۸۵ا ت ۱۳۸۲هاي سال ۷و 
  

  
ا ت ۱۳۸۲هاي سال ۷و  ۲هاي تغييرات سديم در ماه -۳شکل

۱۳۸۵      
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تا  ۱۳۸۲هاي سال ۷و  ۲هاي تغييرات پتاسيم در ماه -۴شکل

۱۳۸۵  

  
تا  ۱۳۸۲هاي سال ۷و  ۲هاي در ماه TDSتغييرات  - ۵شکل

۱۳۸۵           
   

  
  ۱۳۸۵تا  ۱۳۸۲هاي سال ۷و  ۲هاي در ماه ECتغييرات  -۶شکل

 
به وضوح بيانگر باالتر بودن غلظت سديم  ۶تا  ۳هاي شکل

)Na(،  پتاسيم)K( هدايت الکتريکي ،)EC ( و کل مواد جامد
نسبت به ) ۲ماه (درطول فصول بارندگي ) TDS(محلول 

ثير اين روند بيانگر تأ. است) ۷ماه ( فصول خشک سال
هاي زيرزميني در اين بارندگي و آبشويي روي آلودگي آب

مقادير پارامترهاي ). ۲۰۰۷رامسان و پاندا، ( استدشت 
دهد ار بيشتري را در فصل بارندگي نشان ميديگر نيز مقد

هدايت . که نتايج آن در اين تحقيق آورده نشده است
ها در آب در ارتباط طور مستقيم با غلظت يون الکتريکي به

هاي کشاورزي در اثر باال هاي باال در يونوجود غلظت. است
بودن ضريب هدايت هيدروليکي درطول فصل بارش نسبت 

منظور تأثير ميزان برداشت آب از  به. ستها فصلبه ديگر 
هاي دشت قزوين و همچنين تغييرات عمق سطح آب بر چاه

دشت، ) TDS(و کل مواد جامد محلول ) EC(روي شوري 
و همچنين تغييرات عمق سطح  TDSو  ECنمودار تغييرات 

 .آورده شده است ۹و  ۸، ۷هاي ترتيب در شکل آب به

 
براي ماه  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۲ هايسال TDSتغييرات  -۷شکل

  ارديبهشت
  

  
براي ماه  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۲هاي سال ECتغييرات  -۸شکل

  ارديبهشت
  

 
براي ماه  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۲هاي تغييرات سطح آب در سال -۹شکل

  ارديبهشت
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شود با مشاهده مي ۹تا  ۷هاي طورکه در در شکل همان
زيرزميني  آب ECو  TDSمقادير افزايش افت سطح آب 

اين نتايج با نتايج حاصل از  .يابدقزوين کاهش ميدشت 
 ۳هاي طورکه در شکل همان. مطابقت دارد ۶تا  ۳هاي شکل

هاي مالحظه شد در فصول خشک سال کيفيت آب ۶تا 
همچنين . استزيرزميني دشت قزوين بهتر از فصول تر سال 

با افزايش افت سطح آب  ۹تا  ۷هاي با توجه به شکل
با . ول خشک سال، کيفيت بهبود يافته استعبارتي در فص به

ها چاههاي با عمق آب زيرزميني کمتر توجه به اين شکل
بر منطقه سگزآباد،  عالوه. باشندداراي کيفيت نامطلوبتري مي

داراي افت سطح آب  ۹مناطق زاغه و خاکعلي در شکل 
  .هستند

  هاي زيرزمينيتحليل مکاني پارامترهاي کيفيت آب
يابي  و دو روش ميان ۸۶۱۳هاي سال از دادهدر اين تحقيق 

منظور تخمين  اي بهکريجينگ معمولي و کوکريجينگ نقطه
همچنين . هاي کيفيت آب در دشت قزوين استفاده شدنقشه

نتايج ارزيابي دو روش کريجينگ معمولي و روش 
اي با استفاده از پارامترهاي آماري کوکريجينگ نقطه

RMSE  وMBE  ه استآمد ۷در جدول.  
  
 

  هاي زمين آماري در تخمين مقادير پارامترهاي کيفيت آبروش MBEو  RMSE -۷جدول
 SAR Cl EC TDS TH  پارامتر  روش

 ٤/١١٠ ٧/٣٦٧ ٩/٥٣٠ ٧٤/٣ ٢/٢ RMSE کريجينگ معمولي
MBE ٢١/١ - ١٧/٣١ -٣٦/٤٧ - ٠٤٥/٠ ٠٧٧/٠ 

 ٧٦/٩١ ٣/٢٦٤ ٣٧٠ ٨١/٢ ٧٥/١ RMSE ايکوکريجينگ نقطه
MBE ٥٩/١ -٢٢/٥ -٦٧/٢٠ - ٠١٥/٠ ١٦/٠- 

  
از حاصل  MBEو  RMSEدهد که نشان مي ۷جدول 

اي  کوکريجينگ نقطه روش تخمين پارامترهاي کيفيت آب به
همين دليل نقشه  به. کمتر از روش کريجينگ معمولي است

روش کوکريجينگ  يابي پارامترهاي کيفيت آب، بهدرون
افزاري زمين آمار سيستم  ممکانات نراي و با استفاده از انقطه

  . شدتهيه  ۲/۹اطالعات جغرافيايي نسخه 
هاي زيرزميني نقشه توزيع سختي کل و کلر در آب

  دشت قزوين
هاي زيرزميني که حد مجاز سختي کل و کلر آب ازآنجايي

گرم در  ميلي ۲۰۰و ۵۰۰ترتيب  به WHOطبق استاندارد 
يزان سختي کل يابي نشان داد که مباشد، نقشه ميانليتر مي
. باشدهاي زيرزميني دشت کمتر از حد مجاز ميو کلر آب

يابي سختي کل و کلر آورده نشده  همين دليل نقشه ميان به
  .است

هاي زيرزميني براي کيفيت آب TDSنقشه توزيع 
  مصارف شرب 

هاي زيرزميني دليل اينکه ميزان کلر و سختي کل آب به
شد، بعد از روي هم قرار بامجاز ميدشت قزوين کمتر از حد 

اي که براي ، نقشهTDSهاي کلر، سختي کل و دادن نقشه

دست  منظور مصارف شرب به هاي زيرزميني بهکيفيت آب
همين دليل در نقشه  به .باشدمي TDSآيد همان نقشه مي

نيز  .اند شرب مناسب مناطقي که براي مصارف TDSتوزيع 
يرزميني طبق هاي زآب TDSحد مجاز . مشخص شده است

نقشه . باشدگرم در ليتر مي ميلي WHO ،۵۰۰استاندارد 
درصد از مساحت  ۱۰نشان داد که در ) ۱۰شکل (يابي  ميان

هاي زيرزميني کمتر از حد مجاز آب TDSکل دشت، ميزان 
باشد به درصد آن بيشتر از حد مجاز مي ۹۰و بيش از 
ي هادرصد از کل آب ۱۰توان گفت که فقط عبارتي مي

  .زيرزميني دشت قابل شرب است

  
هاي زيرزميني و کيفيت آب TDSيابي  نقشه درون  –۱۰شکل

  ۱۳۸۶براي مصارف شرب، سال 
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هاي در آب) SAR(نقشه توزيع نسبت جذبي سديم 
  زيرزميني دشت قزوين

تهيه  SARيابي  نقشه ميان ۵بندي جدول با توجه به کالس
هاي آب SAR يابي نشان داد که ميزاننقشه ميان. شد

. باشدمي) S1(اکي واالن بر ليتر  ۱۰زيرزميني دشت کمتر از 
  .نشده است آورده SARيابي همين دليل نقشه ميان به

هاي زيرزميني و کيفيت آب) EC(نقشه توزيع شوري 
  براي مصارف کشاورزي

هاي زيرزميني دشت قزوين آب SARدليل اينکه ميزان  به
، بعد از روي هم است) S1(تر اکي واالن بر لي ۱۰کمتر از 

اي که براي کيفت و شوري، نقشه SARهاي قرار دادن نقشه
آيد دست مي به کشاورزيمصارف  برايهاي زيرزميني آب

همين دليل در نقشه توزيع  به استهمان نقشه شوري 
باشند مناسب مي کشاورزيشوري مناطقي که براي مصارف 

 ۶بندي جدول با توجه به کالس. نيز مشخص شده است
) ۱۱شکل (يابي نقشه ميان. يابي شوري تهيه شد نقشه ميان

درصد از مساحت کل دشت، شوري  ۴/۱۰نشان داد که در 
دسي زيمنس بر متر،  ۷۵/۰و  ۲۵/۰هاي زيرزميني بين آب
 ۶دسي زيمنس بر متر و  ۲۵/۲و  ۷۵/۰درصد بين  ۶/۸۳

. س بر متر استدسي زيمن ۲۵/۲درصد آن بيشتر از 
هاي درصد از کل آب ۴/۱۰توان گفت که عبارتي مي به

درصد  ۶/۸۳زيرزميني دشت قزوين براي کشاورزي مطلوب، 
  .استدرصد آن نامطلوب  ۶آن متوسط و 

  

  
هاي زيرزميني يابي شوري و کيفيت آب نقشه درون  –۱۱شکل

  ۱۳۸۶براي مصارف کشاورزي، سال 
  

ارف هاي زيرزميني براي مصنقشه يکپارچه کيفيت آب
  شرب و کشاورزي

هاي زيرزميني براي از همپوشاني دو نقشه کيفيت آب
هاي مصارف کشاورزي و شرب، نقشه يکپارچه کيفيت آب

اي مصارف شرب و کشاورزي تهيه بر ۱۳۸۶زيرزميني سال 
درصد از کل  ۱۰دهد که نشان مي ۱۲شکل ). ۱۲شکل (د ش

هاي زيرزميني دشت براي مصارف شرب و سطح آب
درصد از آن براي اين مصارف  ۶ي مطلوب و کشاورز

هاي درصد از کل سطح آب ۴/۰همچنين . استنامطلوب 
درصد آن  ۶/۸۳زيرزميني فقط براي کشاورزي مطلوب و 

مناطق مشخص کيفيت آب زيرزميني با هدف . استمتوسط 
مصارف شرب و کشاورزي به طراحان کاربري اراضي و 

  .کندياني ميحفاظت از منابع آب زيرزميني کمک شا
هاي  بررسي روند تغييرات مکاني پارامترهاي کيفيت آب براي

هاي يکپارچه کيفيت سال زيرزميني دشت قزوين نقشه
هاي براي مصارف شرب و کشاورزي در شکل ۱۳۸۴و  ۱۳۸۲
 - منظور تحليل زماني ها بهاين نقشه. است مدهآ ۱۴و  ۱۳

شده  هاي زيرزميني دشت قزوين تهيهمکاني کيفيت آب
  .است

  

  
هاي زيرزميني براي مصارف نقشه يکپارچه کيفيت آب –۱۲شکل

  ۱۳۸۶شرب و کشاورزي، سال 
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هاي زيرزميني براي مصارف نقشه يکپارچه کيفيت آب –۱۳شکل

  ۱۳۸۴شرب و کشاورزي، سال 
  

  
هاي زيرزميني براي مصارف نقشه يکپارچه کيفيت آب –۱۴شکل

  ۱۳۸۲و کشاورزي، سال  شرب
  

شود با مشاهده مي ۱۴تا  ۱۲هاي طورکه در شکل همان
هاي مطلوب براي مصارف کشاورزي و گذشت زمان سطح آب

هاي نامطلوب براي اين مصارف شرب و همچنين سطح آب
هاي با مطلوبيت متوسط براي اين کاسته شده و سطح آب

اي مطلوب هارتي سطح آبعب به. ه استمصارف افزايش يافت
درصد در سال  ۷/۱۴براي مصارف کشاورزي و شرب از 

هاي نامطلوب ، سطح آب۱۳۸۶درصد در سال  ۱۰به  ۱۳۸۲
درصد  ۶به  ۱۳۸۲درصد در سال  ۸/۲۷براي اين مصارف از 

هاي مطلوب فقط براي کاهش، سطح آب ۱۳۸۶در سال 
درصد در  ۴/۰به  ۱۳۸۲در سال % ۹/۲مصارف کشاورزي از 

هاي با مطلوبيت متوسط براي هش و سطح آبکا ۱۳۸۶سال 
درصد  ۶/۸۳به  ۱۳۸۲درصد در سال  ۶/۵۴اين مصارف از 

داليل احتمالي . افزايش يافته است ۱۳۸۶در سال 
تر شدن کيفيت آب زيرزميني دشت قزوين طي  نامطلوب

، مديريت آبي نامناسب و نفوذ ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۲هاي سال
هاي زيرزميني، عمقي آب برگشتي کشاورزي به سطح آب

يميايي در منطقه و رويه کودها و سموم شمصرف بي
با ادامه اين روند . باشدشناسي منطقه مي خصوصيات زمين

ممکن است در چند سال آينده آبي با کيفيت مطلوب براي 
هاي کشاورزي و شرب در دشت قزوين که يکي از دشت

نياز  از اين رو. باشد، وجود نداشته باشدحاصلخيز کشور مي
به مديريت صحيح در رابطه با مصرف کودهاي شيميايي و 

  .هاي آبياري مناسب الزامي استروش
  

  گيرينتيجه
زيرزميني  در اين مطالعه، تغييرات پارامترهاي کيفيت آب

 ۵۰گيري شده در هاي اندازهدشت قزوين با استفاده از داده
از نظر مکاني و  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۲هاي حلقه چاه طي سال
هاي تغييرات زماني کيفيت آب. زماني بررسي شدند

زيرزميني دشت قزوين نشان داد که در فصول تر سال 
دهنده اثر  آلودگي افزايش يافته است که نشانغلظت 

الزم . باشدهاي زيرزميني دشت ميبارندگي روي کيفيت آب
در دشت ) ۱۳۸۷(به ذکر است نتايج کالنتري و عليخاني 

در حوضه ) ۲۰۰۷(ن و رمسان و پاندا عباس استان خوزستا
کاپگاري هندوستان نيز نشان داد که غلظت آلودگي در 

هاي آناليز هيدروشيميايي داده. فصول تر افزايش يافته است
تاسيم و کلسيم کمتر از حد مجاز نشان داد که غلظت پ

هاي بيش ها نشان دادند که غلظتهمچنين اين داده. است
هاي زيرزميني بعضي از ت تا آبباعث شده اس TDSاز حد 

. مصارف آشاميدني نامطلوب شوند مناطق دشت قزوين براي
براساس آمار و استانداردهاي مورد استفاده در اين مقاله، 

هاي زيرزميني دشت قزوين براي مصارف نقشة کيفيت آب
هاي زيرزميني درصد از کل آب ۱۰شرب نشان داد که فقط 
هاي نقشة کيفيت آبهمچنين . دشت قابل شرب است

 ۴/۱۰زيرزميني دشت براي مصارف کشاورزي نشان داد که 
هاي زيرزميني دشت قزوين براي کشاورزي درصد از کل آب

. درصد آن نامطلوب بود ۶درصد آن متوسط و  ۶/۸۳مطلوب، 
شور  معرضدر حال حاضر بعضي از نواحي اين دشت در 

ي اهداف ي براهاي زيرزميني اين نواحاگر آب. استشدن 
اي از هاي ويژهد، اين نواحي به مراقبتکشاورزي استفاده شو

جمله کشت گياهان مقاوم به شوري و زهکشي مناسب نياز 
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هاي دليل باال بودن غلظت بعضي عناصر در آب. دارند
نيست و اين موضوع  مشخصزيرزميني دشت قزوين کامالً 

تحقيق اين  هر چند. استنيازمند تحقيقات بيشتر در آينده 
تواند براي تهيه مي GISنشان داد که روش مبتني بر 

هاي نسبتاً کوچک هاي کيفيت آب زيرزميني دشت نقشه
  .شوداستفاده 

  
  گزاري سپاس

بدينوسيله از دانشگاه تهران و شرکت مديريت منابع آب 
هاي الزم جهت انجام  مين امکانات و دادهأايران به خاطر ت

گزاري  سپاسبوطه تشکر و اين تحقيق و تهيه مقاالت مر
  .شود مي
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