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  قهاوند - دشت رزن ینیرزمیآب ز تیفیک یابیارز

   GISبا استفاده از  يکشاورز ازیآب مورد ن نیتأم يبرا
  

  06/04/1390 مقاله: رشیپذ خیتار          19/09/1389 مقاله: افتیدر خیتار
  

  چکیده
از  يمنابع در کشاورز نیو با هدف استفاده از ا يصنعت کشاورز تیریمد يبرا ینیرزمیز يها آب تیفیک یابیارز
قهاوند توسط سامانه  -دشت رزن ینیزم ریآب ز تیفیک یابیمطالعه ارز نیبرخوردار است. هدف از ا یخاص تیاهم

جمع  يها داده نیانگیمنظور از م نیباشد. به ا یم يکشاورز ازیآب مورد ن نیتأم ي) براGIS( ییایاطالعات جغراف
و  میسد د،ی، کلرpHکل جامدات حل شده،  ،یکیالکتر تیسال شامل هدا 4چاه در طول  49آب  تیفیشده ک يآور

 تیفیک ریتفس ينامبرده با استفاده از رهنمودها يپارامترها یفیک ياستفاده شد. ابتدا نقشه پهنه بند میسد ینسبت جذب
ها با  نقشه نیرسم شده، سپس ا یابی انی) و روش م1974( ایفرنیمشاوران دانشگاه کال تهیتوسط کم دهآب ارائه ش

 هیبه سه ناح يکشاورز يبرا ینیزم ریآب ز تیفیمحدوده مورد مطالعه بر اساس ک تیشدند و در نها بیترک گریکدی
غلظت  يدرصد از منطقه دارا 7/43که  دهد ینشان م جینتا نیشد. همچن میتقس فیخوب، متوسط و ضع تیفیبا ک

  .باشد یم میسد ونینامناسب 
  

  ).GIS( ییایاطالعات جغراف يها ستمیقهاوند، س -دشت رزن ،يکشاورز ،ینیزم ریآب ز تیفیک ها:ید واژهکل
                                                        

                                            E-mail:hossein_banejad@yahoo.comهمدان.  نایس یدانشگاه بوعل ،آب یگروه مهندس اریاستاد - 1
  .همدان نایس یدانشگاه بوعل ،یو زهکش ياریکارشناس ارشد آب - 2

 38 يشماره، دهمسال دواز
 99-110، صفحات 1391 تابستان

 واحد اهر یاسالمدانشگاه آزاد  
 ییایجغراف يفضا یپژوهش -یعلم يفصلنامه
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  مقدمه
باشد. ارزش این منبع از یک سو و محدودیت آن  آب منبع اصلی توسعه اقتصادي، امنیت اجتماعی و کاهش فقر می

از سوي دیگر باعث افزایش تدابیر مدیریتی براي حفظ کمیت و کیفیت آن توسط جوامع مختلف شده است. 
). رشد شهرها، Chang, 2004هاي انسانی بر روي کمیت و کیفیت آب تأثیر گذار است ( حیطی و فعالیتتغییرات م

هاي سطحی و  هاي صنعتی و استفاده بی رویه از کودهاي شیمیایی در کشاورزي باعث آلودگی آب افزایش فعالیت
  .(Patwardhan, 2003) باشد مضر میزیر زمینی شده است که این تغییرات روي سالمتی انسان و حیوانات و گیاهان 

هاي  باشد از این رو شناخت و آگاهی از کیفیت آب آب زیر زمینی یکی از منابع اصلی در تأمین آب کشاورزي می
ها بر اساس کمیت عناصر مختلف در آنها ما را در اتخاذ تصمیمات  زیرزمینی و طبقه بندي و مصور کردن این آب

 و طرف یک از 3دور از سنجش هاي تکنیک اي زیرزمینی یاري خواهد کرد. پیشرفته مدیریتی و کاهش آلودگی آب
 حجم به دسترسی امکان دیگر، طرف از آب کیفیت و کمیت مختلف هاي زمینه در گیري اندازه هاي دستگاه از استفاده
 کنترل، مسائل در. است کرده مهیا جهان مختلف مناطق در آب مهندسی مختلف هاي زمینه در را ها داده از عظیمی
 امکانات از استفاده نیازمند ها داده از حجم این تحلیل و تجزیه و بررسی آب، منابع نمودن هنگام به و سازي ذخیره
 سازند می فراهم را آن مطلوبی نحو به جغرافیایی اطالعات هاي سیستم که است افزاري سخت و افزاري نرم خاص

(Mohammad n.almasri, et al., 2007توان می بنابراین )؛ GIS که اي رایانه سیستم و افزار نرم یک صورت به را 
 عملکرد .نمود تعریف باشد می زمین سطح به مربوط اطالعات تحلیل و تجزیه و ترکیب، کنترل آوري جمع به قادر
 طریق از جغرافیایی عوارض به مربوط توصیفی و مکانی اطالعات ابتدا در که است صورت بدین ها سیستم این کلی

 سپس. گردد می ذخیره مرکزي سیستم در اطالعاتی مختلف هاي الیه صورت به و شده آوري جمع مختلف هاي روش
 هاي تحلیل و پردازش با و شده انجام ها الیه این روي بر...)  و پوشانی هم، توپولوژي نظیر( مختلفی هاي عملیات
 کاربران اختیار در نقشه و جدول نمودار، شکل به نتایج نهایت در. آیند می بدست نظر مورد نتایج ریاضی، و منطقی

توان  در علوم آب کاربردهاي مختلفی دارد که از آن جمله می (GIS) جغرافیایی اطالعات هاي سیستم. گیرد می قرار
آبریز، بررسی  هاي حوضه فرسایش بررسی سیالب، بندي پهنه هاي نقشه تهیه بارش، از ناشی رواناب تخمین به

  ).Sikdar PK, et al., 2004اشاره کرد ( ... هاي زیر زمینی و کیفیت آب

توان به کار ولینگتون و  کارهاي متفاوتی انجام شده است که از آن جمله می GIS در زمینه ارزیابی کیفیت آب توسط 
براي   GISاستفاده از  .)Wellington R.L, et al., 2008دومینیک در ارزیابی تأثیر کیفیت آب در کاربري اراضی (

)، ارزیابی قابلیت Asadi.s.s, et al., 2007ارزیابی کیفیت آب زیر زمینی در مناطق صنعتی توسط اسدي و همکاران (
                                                        

3 .Remote Sensing 
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 ,.Alemaw B.F, et alبه وسیله آلماوو و همکاران ( GIS هاي زیر زمینی و مدل کردن آن توسط آسیب پذیري آب

هاي زیرزمینی شهري توسط توماس و تالم  دگی به آب)، مدل کردن تخلیه و تراوش آلو2004
)A.Thomas,J.Tellam., 2006) اشاره کرد. همچنین پی جی رجیت و همکاران (P.G. rejith,et al., 2009 در سال (

براي مصارف آشامیدنی پرداختند و  5واقع در ایالت کراال 4به بررسی کیفیت آب زیرزمینی روستاي هیگالند 2007
استفاده کردند و نقشه کیفیت آب را براي سه  2007هاي ژوئن و مارس  ها از دو نمونه برداري در ماه ز دادهبراي آنالی

  تهیه کردند. 7و فکال کالیفورم 6، کادمیومPHپارامتر 
 قهاوند -موقعیت منطقه مورد مطالعه رزن

منطقه مورد مطالعه در شرق استان همدان و در بین شهرستان رزن و همدان واقع شده است که از شمال با استان 
  باشد.  قزوین، از شرق با استان مرکزي، از غرب با شهرستان کبودرآهنگ و از جنوب با شهرستان همدان هم مرز می

 35°30'0"تا  35°50'0"درجه شرقی و  49°20'0"ا ت 48°40'0"کیلومتر مربع در موقعیت 3028این منطقه با وسعت 
متر  1860). آب و هواي این منطقه سرد و خشک بوده بلندي آن از سطح دریا 1(شکل  درجه شمالی قرار گرفته است

روز در سال و حداکثر روزهاي  9/40متر در نهاوند  باشد. متوسط ساالنه روزهاي بارانی یا بارندگی بیش از یک میلی می
 رودهاعمیق و نیمه عمیق،  هاي چاهاز  این منطقه آب کشاورزي). 1388اسدیان و همکاران، (باشد  روز می 3/7بارندگی 

 .، بنشن، تره بار و بادام استجومحصول کشاورزي این شهرستان گندم،  ترین عمدهمین شده و أو کاریزها ت

  
 قهاوند -موقعیت منطقه مورد مطالعه رزن -1شکل 

                                                        
4 .Highland 
5 .Kerala 
6.Cadmium  
7.Fecal Caliform 
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  ها مواد و روش
  اطالعات ورودي-الف

مصرف کشاورزي پارامترهاي نمونه برداري شده شامل هدایت در این تحقیق براي ارزیابی آب زیرزمینی منطقه براي 
 12(SAR) و نسبت جذبی سدیم 11سدیم ،10، کلرید9 ،pH(TDS) کل جامدات حل شده در آب ،8(EC) الکتریکی

تا  1384سال (یک نمونه برداري در ماه خرداد)، از سال  4مورد استفاده قرار گرفت. این پارامترها در طول مدت 
مشخصات آماري پارامترهاي اندازه گیري شده در طول  1 هاي مورد نظر جمع آوري شده بود. جدول از چاه 1387

  دهد. سال را نشان می 4
  

  اندازه گیري شدهپارامترهاي  مشخصات آماري -1 جدول
 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه واحد پارامترهاي کیفی آب

 54/840 1130 4125 230 میلی گرم بر لیتر کل جامدات معلق

pH - 82/6 18/8 74/7 36/0 

 16/7 62/5 63/35 34/0 میلی اکی واالن بر لیتر کلرید

 23/7 61/8 85/36 61/0 میلی اکی واالن بر لیتر سدیم

 62/1274 1703 6134 360 میکروموس بر سانتی متر هدایت الکتریکی

 11/2 95/3 18/9 46/0 - نسبت جذبی سدیم

  
  و ترسیم نقشه پهنه بندي آب زیرزمینی براي مصرف کشاورزي   13تحلیل مکانی -ب

توپوگرافی منطقه، نقشه پستی براي تهیه نقشه ارزیابی آب زیر زمینی براي مصرف کشاورزي ابتدا با استفاده از نقشه  
رسم شد و موقعیت   ArcGis9.2 هاي آن براي شناسایی بهتر محدوده مورد مطالعه در محیط نرم افزار و بلندي

حلقه چاه که نمونه برداري از آنها صورت گرفته بود روي نقشه مشخص شده و نتایج حاصل از تحلیل  49
  ). 2(شکل  اه نسبت داده شدبه هر چ GISها در محیط  پارامترهاي این چاه

  
  

                                                        
8 .Electrical Conductivity 
9 .Total Dissolved Solid 
10 .Cl 
11 .Na 
12 .Sodium Attraction Ratio 
13 .Spatial Analysis 
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  هاي نمونه برداري شده موقعیت مکانی چاه -2شکل 

  

به کار رفته در  هاي که یکی از روش IDW(14براي ترسیم نقشه پهنه بندي پارامترهاي ذکر شده از روش درونیابی (
Spatial Analyst کند استفاده شد.  باشد و سطحی پیوسته را براي توزیع مکانی پارامترها فراهم می میSpatial 

Analyst هاي نرم افزار  یکی از قابلیتGIS هاي مکانی گوناگونی را  دهد تا تحلیل باشد که این امکان را به ما می می
درونیابی است و بر این اساس استوار  هاي یکی از پرکاربردترین روش IDWبر روي اطالعات انجام دهیم. روش 

است که نقاط نزدیک به هم شباهت بیشتري نسبت به نقاطی که از هم دور هستند دارند و مقادیر اندازه گیري 
تر هستند روي مقادیر پیش بینی شده تأثیر بیشتري دارند، به همین  اي که به مکان مقادیر پیش بینی شده نزدیک شده

                                                        
14 .Inverse Distance Weighted 
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سریع و  IDWگیرند. نحوه محاسبه روش  بیشتري را در محاسبات نسبت به نقاط دورتر می دلیل نقاط نزدیک وزن
 15ها، مثالً روش کریجینگ و همچنین دقت بیشتري نسبت به دیگر روش باشد تفسیر نتایج حاصل از آن نیز آسان می

هاي زیرزمینی و ارزیابی  آبتوان براي تعیین گستره آلودگی  ). از این روش میGeorge Y. Lu, et al., 2008دارد (
اي  ). سالی و همکاران از این روش براي درونیابی اطالعات نقطهTomczak, M, et al., 1997کمی آنها استفاده کرد (

عنصر اورانیوم استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که این روش، روشی مطلوب براي نمایش توزیع مکانی 
 ).Salih MI., 2002باشد ( اورانیوم می

پارامتر  6نقشه توزیع مکانی هر یک از  3 شکل. رسم شد IDWپارامتر نامبرده توسط روش  6ابتدا نقشه پهنه بندي 
  دهد. یمرا نشان 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقشه پهنه بندي پارامترهاي ارزیابی شده در منطقه مورد مطالعه -3شکل 
                                                        

15 .kriging 
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مشاوران  از رهنمودهاي تفسیر کیفیت آب آبیاري ارائه شده توسطپس از رسم نقشه پهنه بندي پارامترها، با استفاده 
 Spatial Analyst   16) و با استفاده از روش رده بندي2 (جدول) 1382ها،  شاپور حاج رسولی(دانشگاه کالیفرنیا 

تأثیر آن در تفسیر کیفیت  تقسیم شد و به هر منطقه ارزشی که نشان دهنده نقشه پارامترهاي استفاده شده به سه منطقه
را به خود  3و  2،1آب باشد تعلق گرفت، به طوري که منطقه با کیفیت خوب، متوسط و ضعیف به ترتیب ارزش 

دهد. در این  چگونگی اعمال این تقسیم بندي را بر روي هر کدام از پارامترها نشان می 4اختصاص دادند. شکل 
در دامنه معمول آب کشاورزي و مناسب بودن این پارامتر براي تمام  pHشکل به دلیل قرار گرفتن مقدار پارامتر 

  منطقه از تقسیم بندي این پارامتر خودداري شد. 
  رهنمودهاي تفسیر کیفیت آب آبیاري ارائه شده توسط مشاوران دانشگاه کالیفرنیا -2جدول 

  درجه محدودیت در مصرف
 مسئله بالقوه آبیاري واحد

 هیچ جزئی تا متوسط شدید

 آب قابل گیاه) روثر بمشوري (

3000< 3000-700 700> umhos/cm EC 

2000< 2000-450 450> mg/l TDS 

 وثر بر سرعت نفوذ آبمنفوذ (

 ECw, SAR زدر خاك، براي ارزیابی ا

 )شود یماستفاده 

   Ecw SAR 
200> 700-200 700<=  3-0 

300> 300-1200 1200<=  6-3 

500> 500-1900 1900<=  12-6 

1300> 1300-2900 2900<=  20-12 

2900 2900-5000 5000<=  40-20 

 (موثر بر گیاه حساس) هسمیت یون ویژ

 )Na( مسدی

9< 3-9 3> meq/l آبیاري سطحی 

 3< 3> meq/l آبیاري بارانی 

 )clکلرید (

10< 4-10 4> meq/l آبیاري سطحی 

 3< 4> meq/l آبیاري بارانی 

                                                        
16 .Classify 
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3< 7/0-3 7/0> meq/l بور 

 أثیر بر گیاهان آسیب پذیر)ت( همتفرق

30< 5-30 5 meq/l ینیتروژن نیترات )NO3_N( 

<5/8 5/1-5/8 5/1 meq/l تبی کربنا )HCO3( 

 فقط براي آبیاري بارانی باالسري

 pH  5/8-5/6دامنه معمول   

  بحث و نتایج
کنند  اند و از روند معمول تبعیت نمی صورت استثنا در آمدهشود بعضی از نقاط به  دیده می 4همانطور که در شکل 

هاي واقع در این نقاط با  این امر به خاطر این است که مقادیر گزارش شده بعضی از پارامترهاي کیفی مربوط به چاه
 باشند و به دلیل همین اختالف اندك در محدوده می 2 هاي تعریف شده در جدول اختالف کمی متفاوت از دامنه

  اند.  مورد نظر قرار نگرفته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
 تقسیم بندي هر منطقه به سه ناحیه خوب، متوسط و ضعیف -4شکل 
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 rasterباشد با استفاده از خصیصه  براي تهیه نقشه نهایی که معرف کیفیت آب کشاورزي براي منطقه مورد مطالعه می

calculator هاي ترسیم شده هر کدام از پارامترها با وزنی یکسان و از طریق همپوشانی ترکیب شدند و سرانجام  نقشه  
ت خوب، ها به ترتیب نمایانگر ناحیه با کیفی تقسیم شد که این ارزش 3و  2،1هاي  نقشه نهایی به سه ناحیه با ارزش

  ).5(شکل  باشند بودن آب کشاورزي میمتوسط و ضعیف از نظر دارا
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  

 آب زیرزمینی براي مصرف کشاورزي نقشه پهنه بندي کیفیت -5شکل 
  

چاه واقع در جنوب منطقه داراي مقادیر نامطلوبی براي استانداردهاي آب  6در طول مطالعه مشخص شد که 
شود منطقه زرد رنگ که نشانه نامناسب بودن کیفیت آب براي  یمدیده  5ل باشند. همانطور که در شک یمکشاورزي 
دهد که مقدار  ) نشان می 2(شکل شماره  نقشه پهنه بندي پارامترها. گیرد یمرا در بر  ها چاهباشد این  یمکشاورزي 

 TDS و Na ،Cl، ECباشد، این مقدار براي  نامناسب براي آب کشاورزي می SARدرصد از کل منطقه داراي  7/25

دهد که بیشترین خطر در منطقه مربوط به یون  نتایج نشان می ... باشد درصد می 3/12و  7/11، 4/22، 7/43به ترتیب 
شود که نواحی با آب  با توجه به نقشه پهنه بندي کیفیت آب زیرزمینی منطقه به سه ناحیه تقسیم می باشد. سدیم می

دهند. نواحی با  درصد از کل منطقه را تشکیل می 12.5و  44.5، 43زیرزمینی خوب، متوسط و ضعیف به ترتیب 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1391 تابستان، 38ي  شماره، ازدهمیی، سال دوایجغرافي فضای پژوهش -یعلمي  فصلنامه                                     108

اند و نواحی با کیفیت ضعیف نیز در قسمت جنوبی واقع  کیفیت آب کشاورزي خوب در شمال منطقه قرار گرفته
دهند و بخشی از آنها در  اند در حالی که نواحی با کیفیت متوسط بیشترین مساحت را به خود اختصاص می شده

  نواحی با کیفیت خوب و بخشی دیگر نیز در قسمت مرکز و جنوب قرار دارند. شمال و میان
قرار داشت که این مقدار  82/6-18/8در محدوده مورد مطالعه بین  pHدر طول این مطالعه مقدار محدوده تغییرات 

، EC از نظر پارامترهايها  هاي نمونه برداري شده اکثر چاه باشد. در میان چاه براي آب آبیاري می pHدر دامنه معمول 
TDS  وcl هاي امام زاده، بویاغچی، غرب یکله، یکله،  باشند اما در میان آنها چاه داراي مقادیر خوب و متوسط می

میلی گرم در لیتر) براي مصرف کشاورزي  TDS )<2000حصار داراي مقادیر غیراستاندارد  احمد آباد و قزل
همچنین  باشد. برابر مقدار مجاز می 2دود حصار داراي مقداري ح ها، چاه قزل باشند به طوري که در میان این چاه می

ها به غیر از چاه  باشد. همه این چاه می )میکروموس بر سانتی متر 3000>( ها نیز غیر استاندارد در این چاه ECمقدار 
آنها چاه یکله و غرب یکله با مقادیري باشند که از میان  ) میclامام زاده داراي مقادیر باالیی براي پارامتر کلراید (

  باشند. داراي شرایط بحرانی از نظر دارا بودن کلرید می mel/l35  حدود
) میلی اکی واالن بر لیتر 9>( چاه داراي مقادیر غیر مجاز سدیم 17چاه نمونه برداري شده تعداد  49در میان 

، 9/25، 71/21حصار با داشتن مقادیر به ترتیب  آباد و قزلهاي غرب یلکه، یلکه، احمد  باشند که از میان آنها چاه می
 میلی اکی واالن بر لیتر در محدوده خطرناکی از نظر دارا بودن سدیم قرار دارند. همانطوري که از 36/ 85و  54/24

اورزي حصار در شرایط بحرانی از نظر کیفیت آب کش هاي غرب یکله، یکله، احمد آباد و قزل شود چاه نتایج دیده می
قرار دارند و مقادیر اکثر پارامترها در آنها حتی فراتر از محدودیت شدید مصرف آب کشاورزي که در جدول شماره 

مقادیر  3نشان داده شده است و جدول شماره  2هاي نامبرده در شکل شماره  باشد. موقعیت چاه ذکر شده است می 2
  دهد. یهاي نامبرده نشان م پارامترهاي مختلف را براي چاه

  

  هاي داراي پارامترهاي نامناسب براي آب کشاورزي چاه -3جدول 

TDS  (mg/l) PH Cl (meq/l) Na (meq/l) EC (umhos/cm) SAR نام چاه 

 امام زاده 79/6 3053 28/18 9.51 44/7 2045

 بویاغچی 33/2 3171 42/8 53/12 3/7 2125

 غرب یکله 55/5 4892 71/21 03/35 04/7 3274

 یکله 34/6 5531 9/25 63/35 82/6 3706

 احمد آباد 98/7 3911 54/24 13/15 56/7 2620

 حصار قزل 18/9 6134 85/36 63/18 51/7 4125
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 ECو بین  (SAR  )r2 = 0.59و  ECدهد که همبستگی مثبت بین  نشان می 1 هاي جدول هاي آماري بین داده بررسی
با  ECکند. همچنین مقدار  نیز افزایش پیدا می Clو  SARمقدار  ECوجود دارد. یعنی با افزایش  (Cl  )r2=0.58و 

TDS رابطه خطی دارد و این دو پارامتر داراي همبستگی مثبت )r2=1دیده  4 باشند. همانطور که در شکل ) می
ین امر نیز تصدیق کننده رابطه نزدیک شود نقشه توزیع مکانی این دو پارامتر شباهت زیادي به یکدیگر دارند که ا می

  بین دیگر پارامترها رابطه معنی داري مشاهده نشد.. باشد میان آنها می
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