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ارزیابی کیفیت آب چشمههای استان آذربایجانغربی از نظر پتانسیل گرفتگی گسیلندهها در سامانه-
های آبیاری قطرهای
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چكيده
بهدلیل بحرانهای زیست محیطی ناشی از خشکی دریاچه ارومیه ،لزوم بکارگیری روشهای آبیاری با بازده باال
در این حوضه حائز اهمیت است .آبیاری قطرهای یک راه حل مناسب جهت استفاده بهینه از منابع آب میباشد .اجرای
سامانههای آبیاری قطرهای نیازمند تحلیل کیفیت آب مورد استفاده جهت جلوگیری از گرفتگی گسیلندهها میباشد .در این
مطالعه ،پارامترهای کیفی چشمههای بخشی از استان آذربایجانغربی شامل شوری ( ،)ECکل مواد جامد محلول (،)TDS
نسبت جذبی سدیم ( )SARو شاخص اشباع النژیلر ( )LSIتعیین و قابلیت کاربرد چشمهها در سامانههای آبیاری قطرهای،
در منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور آمار کیفی  1705چشمه موجود در محدوده مطالعاتی،
از شرکت آب منطقهای استان آذربایجانغربی اخذ و تحلیل شد .نتایج نشان داد که مقدار شاخص  LSIدر  87/3درصد
چشمهها مثبت و پتانسیل رسوب کربنات در آنها وجود دارد TDS .در  11/0درصد از چشمهها دارای مقادیر بین
 1500-1000میلیگرم بر لیتر بوده که خطرساز میباشد .مقدار  TDSدر  33/4درصد دارای مقادیر  1000-500میلیگرم
بر لیتر و در  55/6درصد نیز دارای مقادیر  0-500میلیگرم بر لیتر بوده و بیخطر میباشند .همچنین مقدار  SARدر
 97/7درصد چشمه ها در کالس مناسب قرار گرفت .برای انتخاب روش مناسب میانیابی ،روشهای مختلف با استفاده از
آمارههای ریشه میانگین مربعات خطای نرمال ( )NRMSEو خطای نسبی ( )REارزیابی و روش کریجینگ با کمترین
مقدار خطا نسبت به سایر روشها ،برای درونیابی پارامترهای کیفی استفاده شد .استفاده از آب چشمههای استان
آذربایجانغربی در آبیاری قطرهای توصیه میگردد اما خطر گرفتگی گسیلندهها بهویژه در شمال استان باال میباشد.
واژههاي کليدي :آبیاری قطرهای ،آذربایجانغربی ،کیفیت آب ،کریجینگ ،گرفتگی قطرهچکان
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Abstract
Because of environmental crises duo to drying of Lake Urmia, the need for applying high efficiency
irrigation systems is important in this watershed. Drip irrigation systems are suitable solutions for optimal
use of water resources. Drip irrigation implementation requires analysis of water quality to avoid emitters
clogging. In this study, qualitative parameters of springs in part of West-Azerbaijan province including the
electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), sodium adsorption ratio (SAR) and Langelier
saturation index (LSI), were determined and investigated for application in drip irrigation systems in the
study area. So, quality information of 1705 springs in the study area were taken from West-Azerbaijan
regional water company and analyzed. Results indicated that the LSI has positive values in 87.3% of springs,
so there is the Carbonate sedimentation potential. In 11.0% of springs TDS has amounts between 1000-1500
mgL-1 that is hazardous. TDS values in 33.4% have amounts between 500-1000 mgL-1 and in 55.6 % have
amounts between 0-500 mgL-1 which are not hazardous. SAR values in 97.7% of springs are in the suitable
class. To select a suitable interpolation method to provide the zoning map, various interpolation methods
were evaluated using normalized root mean square error (NRMSE) and relative error (RE) statistics and the
kriging method with the least errors than other methods, was used to interpolation of quality parameters.
Application of spring's water in West-Azerbaijan province for drip irrigation is recommended; however, the
risk of emitter clogging especially in the northern parts of the province is high.
Keywords: Drip Irrigation, Emitter Clogging, Kriging, Water Quality, West Azerbaijan

- آبیاری قطره،هزینهها کرد و به بازدهی مطلوبی رسید

مقدمه

 بزرگترین مشکل آبیاری قطرهای گرفتگی.ای میباشد

بهدلیل عدمدسترسی به آبهای سطحی در

قطرهچکان میباشد که با کیفیت آب آبیاری ارتباط

 آبهای زیرزمینی به،بخشهای زیادی از کشورمان

 گرفتگی شیمیایی یکی از انواع گرفتگی.مستقیم دارد

عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین آب مورد نیاز

قطرهچکانها بوده و توصیه گردیده که در شرایط

 از اهمیت باالیی برخوردار است،کشاورزی و شرب

نامناسب بودن کیفیت آب آبیاری و خطر گرفتگی برای

 یکی از روشهای آبیاری.)2007 (احمدی و صدقآمیز

 از روشهای آبیاری قطرهای استفاده،قطرهچکانها

،که در آن میتوان با مصرف آب کم و کنترل دقیق

 همواره، کیفیت آب زیرزمینی همانند آب سطحی.نشود

صرفهجوئی قابل مالحظهای در مصرف آب و سایر
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در حال تغییر است؛ اما این تغییر نسبت به آبهای

بهتدریج باعث کاهش کیفیت آبها شده و درصد مربوط

سطحی کندتر است (حسنلی  .)2001شناخت کیفیت

به کالس  C4S4که بدترین کیفیت را دارد ،نیز افزایش

آبهای زیرزمینی ،به عنوان یکی از مهمترین و

مییابد .گسترش زمینهای کشاورزی و تغییرات کیفی

آسیبپذیرترین منابع تأمین آب در دهههای اخیر ،یک

آب زیرزمینی نیازمند جایگزینی آمار مکانی به جای

امر کامالً بدیهی است (شکوهی و همکاران .)1390

متغیرهای تصادفی است که موجب توسعه سیستم

نادری و همکاران ( )1387عوامل گرفتگی قطرهچکان در

اطالعات جغرافیایی و زمینآمار در این ارتباط شده

مناطق شاهرود و دامغان را بررسی کرده و با محاسبه

است .این شیوه در تخمین دادههای مجهول در مواردی

شاخص اشباع النژیلر ( )LSIبه این نتیجه رسیدند که در

که نمونهبرداری به سختی صورت گیرد یا اطالعات

تمامی طرحها ،خطر رسوب کربنات کلسیم و سولفات

موجود ،کافی و دقیق نباشند ،از طریق ابزار درونیابی

کلسیم وجود دارد .پناهی و همکاران ( )1389دادههای

به کار میرود (باردوسی  ،2011ماریو و همکاران

کیفی آب آبخوان کرمانشاه را براساس استانداردهای

 .)2010دلبری و همکاران ( )1392تغییرات مکانی و

موجود برای مصارف کشاورزی نظیر دیاگرام

پهنهبندی فراسنجهای کیفی آب زیرزمینی شامل شوری

ویلکاکس و شاخص  LSIبررسی کردند .نتایج آنها

( )ECو نسبت سدیم جذبی ( )SARرا با استفاده از

نشان داد که تمام مقادیر شاخص  LSIمثبت بوده و آب

روشهای میانیابی کریجینگ معمولی و لوگکریجینگ

زیرزمینی در کل محدوده مطالعاتی ،تمایل به تشکیل

بررسی و تحلیل کردند .تجزیه و تحلیل زمینآماری

رسوب کربناتی دارد .همچنین بر اساس دیاگرام

نشان داد که دادههای  ECو  SARدارای همبستگی

ویلکاکس ،منابع آب زیرزمینی این محدوده در پنج

مکانی قوی بوده و ساختار مکانی آنها از نیمتغییرنمای

گروه  C2S4 ،C3S3 ،C2S3 ،C2S2و  C3S4قرار گرفتند.

کروی تبعیت میکند .احسانی و همکاران ( )1392در 20

قلعهنی و همکاران ( )1390با بررسی کیفیت منابع آب

نقطه مختلف ،منابع آب زیرزمینی دشت ساری را

زیرزمینی دو آبخوان ساوه و اراک ،به این نتیجه

نمونهبرداری کردند و پس از محاسبه شاخصهای

رسیدند که کیفیت آب زیرزمینی در فصول تر نسبت به

و رایزنر مشخص شد که براساس مقادیر  ،LSIتمامی

فصول خشک و در چاههای با عمق کم ،نامطلوبتر

نمونههای آب دارای خاصیت رسوبگذاری میباشند.

است .براساس روش ویلکاکس 16 ،درصد از کل

همچنین با ترسیم نقشه پراکندگی  LSIمشخص شد که

مساحت محدوده ساوه در کالس  46 ،C4S2درصد در

میزان رسوبگذاری در محدوده مرکزی مطالعات

کالس  56 ،C4S1درصد در کالس  C3S1و دو درصد در

بیشترین مقدار را دارد .برمکی و همکاران ()1393

کالس  C2S1قرار گرفتند .ماچیانی و همکاران ( )1393به

کیفیت آب زیرزمینی آبخوان لنجانات با استفاده از

ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی استان گیالن در چهار

پارامترهای کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،کلر ،سولفات و مواد

منطقه الهیجان ،آستانه ،تالش و فومنات پرداختند و از

جامد محلول بررسی کردند .بانژاد و محبخواه ()1391

شاخص  LSIبه منظور بررسی کیفیت آب زیرزمینی این

ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت رزن برای تأمین آب

منطقه استفاده کردند .مطابق این شاخص ،آبهای

مورد نیاز کشاورزی را با سیستم اطالعات جغرافیایی

زیرزمینی منطقه روند خاصی نداشته و بعضی از

مورد مطالعه قرار دادند .در این مطالعه پارامترهای

سالها رسوبگذار و برخی از سالها تمایل به رسوب

 Cl ،TDS ،Na ،PHو  SARبکار گرفته شد و نتایج نشان

نداشتهاند .سربازی و اسماعیلی ( )1393کیفیت آب

داد که  43/7درصد از منطقه دارای غلظت نامناسب یون

زیرزمینی دشت نیشابور برای مصارف کشاورزی را

سدیم میباشد .استواری و همکاران ( )1390به بررسی

در طی سالهای  81-88مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج

زمینآماری مؤلفههای مؤثر در طراحی سیستم آبیاری

تحقیق ایشان نشان داد عناصر سدیم ،کلر و سولفات

قطرهای شامل  LSI ،PH ،TSS ،TDS ،ECو کدورت دشت

بیشترین مقدار را در بین کاتیون و آنیونها دارند که

لردگان استان چهارمحال بختیاری پرداختند و از

LSI

،EC
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روشهای وزندهیمعکوس فاصله و کریجینگ برای

مکانی پارامترها و شاخصهای کیفی مؤثر در سامانه-

تخمین مؤلفههای مؤثر و پهنهبندی مؤلفهها استفاده

های آبیاری قطرهای ،مقایسه روشهای میانیابی

کردند .برای تمامی مؤلفهها ،براساس معیارهای

مختلف و تهیه نقشههای پهنهبندی این مؤلفهها به منظور

ارزیابی ،کریجینگ روش مناسبتری نسبت به روش

انتخاب و طراحی صحیح آبیاری قطرهای میباشد.

وزندهی عکس فاصله میباشد .عادلی ()1391

مواد و روشها

بهینهترین روش درونیابی برای ارزیابی کیفی منابع آب

محددددوده مدددورد مطالعددده ،بخشدددی از اسدددتان

شهرستان گرگان را براساس  145داده از مکانهای

آذربایجددانغربی بددا مسدداحت تقریبددی  2085982هکتددار

مختلف بررسی و در سامانه اطالعات جغرافیایی تحلیل

میباشد .این محدوده از شرق بده دریاچده ارومیده و از

کرد .در این مطالعه روشهای مختلف درونیابی از

شهرستان اشنویه تا ماکو محدود میگردد .تعدداد 1705

جمله روش وزندهی عکس فاصله و کریجینگ با توابع

چشمه در محدوده مدورد مطالعده قدرار دارد کده تحلیدل

مختلفی از جمله نمایی ،کروی و معمولی برای هر

کیفی آب این چشمهها در سدال  1392صدورت گرفتده و

متغییر بهطور جداگانه ارزیابی گردید .نتیجه بدست

آمار و اطالعات مربوطه از شرکت آب منطقدهای اسدتان

آمده موید نزدیکی دقت روشهای مختلف درونیابی

آذربایجانغربی اخدذ گردیدده اسدت .موقعیدت محددوده

بود .اللهزاری و انصاریسامانی ( )1393فاکتورهای

مورد مطالعه و چشمههای موجود در منطقه در شدکل 1

ارزیابی شامل  TH ،TDS ،SARو  LSIرا در شمال

ارائه شده است .پارامترهدای انددازهگیدری شدده شدامل

خوزستان ارزیابی کرده و قابلیت کاربرد آب زیرزمینی

کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،پتاسیم ،بیکربنات ،اسدیدته و کدل

منطقه دزفول-اندیمشک را در سامانه آبیاری قطرهای

جامدات محلول مدیباشدد .در ایدن مطالعده ،تحلیدلهدا و

بررسی کردند .نتایج نشان داد شاخص  LSIدر حدود

ارزیابی کیفی بهتفکیک هر شهرسدتان نیدز انجدام گرفتده

 90درصد چاهها دارای مقادیر مثبت بود .همچنین

است .پارامترهای کیفی که به منظدور بررسدی و تحلیدل

مقادیر  TDSدر بخش جنوبی محدوده مطالعاتی بیش از

کیفی آب چشمهها مورد استفاده قدرار گرفتده اسدت ،بده

 2000میلیگرم بر لیتر میباشد .با توجه به بحرانهای

شرح زیر میباشد:

زیست محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه،

شوری ( )ECو نسبت جدذبی سددیم ( :)SARایدن

یکی از سیاستهای دولت در راستای احیای دریاچه،

پارامترهدا از مهدمتدرین عوامدل در تعیدین خصوصدیات

گسترش سامانههای آبیاری تحت فشار و به ویژه

کیفی آب برای مصارف کشاورزی میباشند:

سامانههای آبیاری قطرهای میباشد .یکی از مهمترین

Na 

][1

2

منابع آب زیرزمینی در استان آذربایجانغربی چشمهها
میباشند .بهدلیل اینکه اغلب چشمهها در ارتفاعات و
باالدست اراضی زراعی و باغی قرار گرفتهاند و تأمین
انرژی مورد نیاز سامانههای آبیاری قطرهای بوسیله
اختالف ارتفاع میباشد ،سامانههای آبیاری قطرهای در
این شرایط بهطور ویژه مورد توجه مدیریت آب و خاک
جهاد کشاورزی قرار گرفته است .با توجه به اهمیت
کیفی آب چشمهها در سامانههای آبیاری قطرهای ،در
این مطالعه به بررسی و تحلیل کیفی آب چشمهها برای
استفاده در سامانههای آبیاری قطرهای در استان
آذربایجانغربی پرداخته شده است .با در نظر گرفتن
این شرایط ،اهداف این مطالعه شامل :بررسی تغییرات

کددده در

2

SAR 

Ca  Mg
2
آن  Na+ ،Ca2+ ،Mg2+بدددهترتیدددب

غلظدددت

یونهای منیزیم ،کلسیم و سدیم ( )meq L-1میباشد.
شاخص اشباع النژیلر ( :)LSIبرای محاسبه آن
ابتدا اسیدته آب در حالت اشباع از کربنات کلسیم ()PHc
محاسبه و سپس  LSIمحاسبه میگردد (فائو:)1994 ،29
][2

PHc  A  B  C

که در آن :A ،لگاریتم منفی مجموع غلظت کلسیم،
منیزیم ،سدیم ،پتاسیم :B ،لگاریتم منفی مجموع غلظت
کلسیم و منیزیم و  :Cلگاریتم منفی مجموع غلظت
کربنات و بیکربنات برحسب اکیواالن بر لیتر میباشند.
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شكل  -1موقعيت چشمههاي موجود در محدوده مطالعاتی.

به این ترتیب مطابق واکنش (اسدیدته) واقعدی آب

میگیددرد (ویددل کدداکس  .)1995مهمتددرین شدداخص در

( ،)PHمقدار  LSIاز رابطه زیر محاسبه میگردد (فائو،29

ارزیددابی خطددر گرفتگددی قطرهچکانهددا شدداخص LSI

:)1994

میباشد .مقادیر منفی این شاخص نشانگر عددم رسدوب

][3

LSI  PH  PHc

و مقادیر مثبت نشانگر رسوب کربنات کلسدیم میباشدد.

مقدار نمکهدای محلدول در آب ( ،)TDSاز عوامدل

اگر مقدار این شاخص باالتر از یدک باشدد بایدد عملیدات

گرفتگی قطرهچکانها محسوب میشود .مقادیر کمتدر از

اصالحی مانندد اسیدشدویی سختترصدورت بگیدرد .در

 500میلیگرم بر لیتر مناسب ،بدین  500تدا  2000میلدی-

ایددن مطالعدده بدده منظددور بررسددی تغییددرات مکددانی

گددرم بددر لیتددر متوسددط و بدداالتر از آن خطرسدداز اسددت

شاخصهای کیفی مؤثر بر عملکرد سامانههدای آبیداری

(فائو .)1994 ،29هدر کددام از مقدادیر  ECو  SARآب بدا

قطرهای ،روشهای زمینآمار بکار گرفته شدد .از روش-

توجه به استاندارد شوری خاکآمریکا در چهدار کدالس

های زمینآمار به صدورت گسدترده در مطالعدات کیفدی

طبقهبندی میگردد که با افزایش شماره کدالس ،شدرایط

آب استفاد میشود .در ایدن روش بدا تحلیدل پیوسدتگی

خاک در محدیط ریشده بده لحداو نفوذپدذیری و قابلیدت

مکانی و تغییرات زمانی ،تحلیل کیفی آب انجام میشدود.

جددذب آب بدده وسددیله گیدداه ،نامناسددبتر میشددود (ویددل

بددرای ایددن منظددور ،مقایسدده بددین روشهددای میانیددابی

کاکس  .)1995دامنه تغییرات پارامتر  ECبدهترتیدب زیدر

کریجینگ ،وزندهیمعکدوس فاصدله ،چندجملدهای عدام،

میباشد :کالس  C1با دامنه  ،0-250کدالس  C2بدا دامنده

چند جملهای موضعی و توابع پایه شعاعی با اسدتفاده از

 ،750-250کدالس  C3بدا دامنده  750-2250و کدالس

معیارهای آماری انجام و روش مناسب انتخاب گردید.

C4بیشددتر از  2250میکددروزیمنس بددر سددانتیمتر .دامندده

روش کریجينگ

تغییرات پارامتر  SARبهترتیب در کالسهای ، S1: 0-10
 S3: 28-20 ،S2: 20-10و باالتر از  28در کالس  S4قدرار

کریجینگ یک روش متکدی بدر میدانگین متحدرک
وزنی است و بهتدرین تخمینگدر نااریدب مدیباشدد کده
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عالوه بر مقادیر برآورد شده ،میزان خطای تخمدین در

گره برابر صفر میشود .در این روش روابط

هر نقطده را نیدز مشدخص مدینمایدد .در دهده گذشدته

مورداستفاده بصورت زیر میباشند:

کریجینگ به عنوان یک تکنیک قدرتمند درونیابی معرفی
و در رشتههای مختلف علوم زمین مانندد هیددرولوژی،
علوم خداک و معددن بکدار رفتده اسدت .علدیرغم تمدام
مزایای این روش ،نرم کردن تغییرات در هنگام تخمدین
سبب میشود که واریانس نمونههای تخمدین زده شدده

zj
ij

] [5

i 1

1

j

N

h
N

h

Z

i 1

] [6
2

نسبت به نقاط واقعی تغییرات کمتری داشته باشد .بدین

h ij  d  
2
ij

معنی کده مقددار تغییدرات در پیشبیندی مددل ،کمتدر از

که در آن zj ،مقدار واقعی پارامتر  zدر همسدایگی

واقعیت مدیباشدند (ژو و همکداران  .)2006در مجمدوع

گره Z ،مقددار تخمدین زده شدده پدارامتر β ،zتدوان وزن

موفقیت این روش در درونیابی متغیرها ،کامال وابسته

داده شده hij ،اختالف فاصله مدؤثر بدین گدره ( )jو نقطده

به دقت در انتخاب مدل دادهها با تجربی سمیواریوگرام

همسایگی گره ( dij ،)iفاصله بین گره  jو نقطه همسدایگی

دارد .اگدر در انتخداب مددل دقدت کدافی نشدود نتیجده

( )iو  σضریب همدوار کنندده میباشدد .هددف اصدلی از

درونیابی مناسب نخواهد بود .در برخی مواقع بهدالیلی

محاسددبه واریددوگرام ایددن اسددت کدده بتددوان تغییرپددذیری

از جمله همساز نبودن ساختار مکانی ،ساختار عمومی،

متغییر را نسبت به فاصله مکانی یا زمانی شناخت .برای

دقت کم دادهها و عدمتجانس مکانی دادههدا ،نتدایج ایدن

این کار الزم است مجموع مربع تفاضالت زوج نقاط کده

روش از دقت کافی برخدوردار نیسدت .سدمیواریوگرام

با فاصله معلوم  hاز هم قرار دارند (واریانس) ،در مقابل

تجربددی از رابطدده  4محاسددبه مددیشددود (اسددتواری و

( hفاصدددله) رسدددم گدددردد (سدددانچس .)2001در واقدددع

همکاران :)1390

واریددوگرام ،واریددانس وابسددته بدده مکددان اسددت .هددر

2

)1 N(h
 (h ) 
] [4
 z(x i )  z(x i  h)
2 N(h ) i 1
که در آن N ،تعداد جفدت مشداهدات z(xi) ،مقددار

مشاهدات در نقطه  xiو ) z(xi+hمقدار مشاهدات در نقطده

واریوگرام دارای چند مشخصه مهم به شدرح زیدر مدی-
باشد (ایساکس و سیرواتاوا :)1984
دامنه تأثير
فاصددلهای کدده در آن ،واریددوگرام بدده حددد ثددابتی

) (xi+hمیباشد.

رسیده و به حالت خط افقدی نزدیدک میشدود ،دامنده یدا

روش وزندهی معكوس فاصله ()IDW

شعاع تأثیر گویندد .ایدن دامنده ،محددودهای را مشدخص

برای برازش یک سطح نرم وافزایش شباهت بین

میکنددد کدده میتددوان از دادههددای موجددود در آن ،بددرای

نقاط ،از روش درونیابی قطعی استفاده میشود که این

برآورد مقدار متغیر مجهول اسدتفاده کدرد .دامنده تدأثیر

درونیابی با نقاط همسایه کار میکند و اطالعات آماری

بزرگتددر ،داللددت بددر پیوسددتگی مکددانی گسددتردهتر دارد

در این روش مورد استفاده قرار نمیگیرد .در این روش

(شعبانی  2009و ایساکس و سیرواتاوا .)1984

داده ها از طریق رابطه انحراف معیار یک نقطه از سایر

آستانه تأثير

نقاط با استفاده از گرههای شبکهبندی شده ،وزندهی

بده مقدددار ثددابتی کدده واریدوگرام در دامندده تددأثیر بدده آن

میشوند .هنگامی که گره شبکه برآورد میشود ،وزن

میرسددد ،آسددتانه گفتدده میشددود .مقدددار آسددتانه برابددر

تخصیص یافته به نقاط برابر یک میگردد .زمانی که یک

واریانس کل دادههایی است کده در نیمتغییرنمدا بده کدار

نقطه بر گره شبکه منطبق شود ،فاصله این نقطه تا گره

رفتدده اسددت .در روش کریجینددگ ،واریددوگرامهددایی کدده

برابر صفر است؛ لذا در این حالت وزن تخصیص یافته

دارای آستانه مشخص هسدتند ،اهمیدت بیشدتری دارندد

به نقطه یاد شده ،برابر یک و وزن سایر نقاط اطراف

(استواری و همکاران .)1390
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خالصه پارامترهای آماری برخی از خصوصیات

مقدار واریوگرام در مبدا مختصدات ( )h=0را اثدر

اندازهگیری شده ،مربوط به کیفیت آب چشمههای استان

قطعدهای ( )C0گویندد .در حالدت آرمدانی ،مقددار  C0بایدد

آذربایجانغربی در جدول  1نشان ارائه شده است.

صفر باشد ،اما در بیشتر مواقع بزرگتدر از صدفر اسدت.

مقادیر کمینه ،بیشینه و متوسط شوری بهترتیب

در این حالت ،بخش تصادفی و یا ناساختار متغیر ،ظاهر

 5140/7 ،215/45و  959/2میکروزیمنس بر سانتیمتر

میشود (شعبانی .)2009نسبت اثر قطعدهای بده آسدتانه

بوده که نشان میدهد که آب چشمههای بررسی شده

تددأثیر ( )C0/C0+Cشدداخص قدددرت سدداختار مکددانی در

در کالسهای  C3 ،C2و  C4قرار خواهد گرفت که در

متغیرها میباشد .چنانچه این نسبت کمتر از  0/25باشد،

دامنه کیفیت خوب تا بد برای آبیاری میباشد

نشانگر همبستگی مکانی قوی است .اگر این نسدبت بدین

(ویلکوکس .)1955 ،مطابق نتایج بدست آمده ،حدود

 0/25تا  0/75باشد ،نشانگر همبستگی مکانی متوسدط و

 29/32درصد آب چشمهها در کالس شوری  ،C2حدود

چنانچدده ایددن نسددبت بزرگتددر از  0/75باشددد ،نشددانگر

 65/78درصد در کالس  C3و نهایتاً  4/9درصد در

همبستگی مکانی ضعیف خواهد بدود .همبسدتگی مکدانی

کالس  C4قرار گرفت .بنابراین کالس شوری حدود

قوی به این معنی است که در دامنه تأثیر ،میتوان متغیر

 70/68درصد چشمهها  C3و  C4بوده و از نظر آبیاری

مورد نظر را تخمین زد (کامباردال و همکاران  .)1994در

مناسب ارزیابی نمیشود .اثر متقابل شوری و قلیائیت

این مطالعه به منظور بررسی نرمال بودن دادههدا کده از

در ارزیابی کیفیت آب آبیاری در شکل  2ارائه شده

شرایط استفاده از واریوگرام است ،از آزمدون کلمگدرف

است .مطابق دیاگرام ویلکاکس ،چشمههای مطالعاتی

اسددمیرنف اسددتفاده شددد .جهددت مقایسدده و ارزیددابی

استان آذربایجان غربی در ده کالس توزیع شدهاند که

روشهای میانیدابی و نیدز واریوگرامهدا ،از معیارهدای

طبقهبندی کالسها و درصد اختصاص یافته به هر

ریشه میانگین مربعات خطای نرمدال شدده ( )NRMSEو

کالس در جدول  2ارائه گردیده است .مطابق این جدول،

خطای نسدبی ( )REاسدتفاده گردیدد .مقدادیر  NRMSEو

بیشترین تعداد چشمهها بهترتیب در کالسهای C2S1و

 REبددین دادههددای اندددازهگیری و بددرآورد شددده بددرای

سپس  C3S1قرار دارند .با این حال چشمههایی نیز در

انتخدداب بهتددرین روش میانیددابی مطددابق روابددط زیددر

کالس  C4S4و  C4S3قرار دارند که به علت سدیم قابل

محاسبه گردید:

توجه ،الزم است که اثر سمیت آن (به ویژه برای

][7

1 n
 (Si  O i ) 2  100
N i 1

][8



100

1

NRMES 

O
Si  O i

Oi

RE 

درختان هستهدار) مورد توجه قرار بگیرد.
با افزایش  PHآب و ایجاد محیط قلیائی،
بیکربناتهای کلسیم و منیزیم به کربناتهای کلسیم و
منیزیم تبدیل شده و در لولههای آبده و قطرهچکانها

که در آن Si ،مقادیر برآورد شده هر مؤلفه کیفی

رسوب میکنند .مقدار  pHآب در اکثر چشمهها در دامنه

آب و n

 7تا  8بوده و بهطور کلی خطر متوسط دارد (ناکایاما و

آب Oi ،مقادیر اندازهگیری شده هر مؤلفده کیفدی

تعددداد نمونددهها میباشددد .مقدددار  NRMSEکمتددر از %10
نشان دهنده وضعیت ایدهآل مدلسازی و درونیابی می-
باشدد NRMSE.در بدازه  10تدا  %20و  20تدا  %30بده-

بوکس .)1991
در شکل  ،3شاخص اسیدته آب در حالت اشباع از
کربنات کلسیم ( )pHcدر مقابل  pHارائه شده است.

ترتیب نشانگر وضعیت مناسب و متوسدط روش درون-

مطابق این شکل ،در  12/7درصد چشمههای استان،

یددابی و بیشددتر از  %30نشددان دهنددده عدددم اطمینددان از

شاخص  LSIمنفی بوده و عدم رسوب کربنات وجود

درونیابی میباشد.

دارد .در حدود  87/3درصد چشمهها ،مقادیر این

نتایج و بحث

شاخص مثبت بوده و خطر رسوب کربنات کلسیم و در
نتیجه گرفتگی قطرهچکانها وجود دارد.
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جدول –1ميانگين و دامنه مقادیر  SAR ،LSI ،TDS ،ECو  pHآب چشمههاي شمال استان آذربایجانغربی.
پارامتر

کمینه

واحد

EC

cm-1

TDS

mg L-1

µS

LSI

-

SAR

meq L-1

pH

-

بیشینه

215/45
138/72
-1/08
0/075
5/58

میانگین

5140/7
3030/9
2/769
60/66
8/9

انحراف معیار
960/03
535/74
0/68
9/41
0/44

959/2
592/2
0/725
3/72
7/46

جدول  -2طبقهبندي چشمههاي استان آذربایجانغربی بر اساس دیاگرام ویلکاکس و درصد اختصاص یافته به هر کالس.
کالس

C1S1

C2S1

C3S1

C4S1

C2S2

C3S2

C4S2

C3S3

C4S3

C4S4

درصد هر کالس

1/2

63/3

24/3

0/5

0/1

5/5

2/0

0/8

1/5

0/8

شكل  –2دیاگرام ویلكوکس براي چشمههاي مطالعاتی استان

شكل –3کالسبندي نمونههاي آب براي تعيين پتانسيل

آذربایجانغربی.

رسوب کربنات.

اما در  28/3درصد آنها ،شاخص اشباع النژیلر بزرگتر

تحليل واریوگرامها

از یک بوده و این خطر شدیدتر میباشد .لذا توصیه

برای ارزیابی واریوگرامهدا ،مددلهدای کدروی ،گوسدی،

میشود در این مناطق سامانههای آبیاری قطرهای بکار

نمایی و دایرهای درنظر گرفته شد .مقایسه نتدایج نشدان

گرفته نشود و یا در صورت بکارگیری ،از قطرهچکانها

داد که در تمدامی مؤلفدهها مددل کدروی دارای بداالترین

با حساسیت کم به گرفتگی (مانند بابلر یا حبابساز)

دقت میباشد بنابراین تمامی واریوگرامهدا بدا ایدن مددل

استفاده شود و عملیات اصالحی نظیر تزریق اسیدهای

توصدددیف شددددند .مهرجدددردی و همکددداران ( )2008و

مانند اسید فسفریک و اسیدنیتریک نیز بهطور مدام بکار
گرفته شود.

استواری و همکاران نیز ( )1390نشان دادندد کده مددل-
هددای کددروی و گوسددی میتواننددد همبسددتگی مکددانی
خصوصیات کیفی آب زیرزمینی را بده خدوبی توصدیف
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نمایند .نتایج برازش بهترین مددل متغییرنمدا کده در ایدن

یک از مؤلفههای  LSI ،SAR ،ECو  TDSارائه گردیده

مطالعه کروی حاصل گردید ،برای شاخصهای کیفی در

است .برای تمامی مؤلفهها کمترین و بیشترین مقادیر

جدول 3ارائه شده اسدت .بدا توجده بده مقدادیرC0/C0+C

 NRMSEو  REبهترتیب مربوط به روشهای کریجینگ،

TDS

وزندهی عکس فاصله ،چندجملهای موضعی ،توابع پایه

مؤلفهها ،میتوان نتیجه گرفت که بدین پارامترهدای

و  SARهمبستگی مکانی قوی و بدین پارامترهدای  LSIو

شعاعی و چندجملهای عام میباشد .بنابراین با توجه به

 ECهمبستگی مکانی متوسط وجود دارد .واریوگرامهای

نتایج این جدول ،روش کریجینگ ساده ،روش مناسب و

مربوط به مؤلفههای مختلف اندازهگیری شدده براسداس

دقیق برای تخمین و پهنهبندی مؤلفههای اندازهگیری

مدل کروی در شکل  4ارائه شده است.

شده میباشد .شعبانی( ،)2009مهرجردی و همکاران

جهت میانیابی پنج روش شامل وزندهی

( ،)2008فتوآنی و همکاران ( )2008و استواری و

معکوس فاصله ،چندجملهای عام ،چندجملهای موضعی،

همکاران ( )1390روش میانیابی کریجینگ را روش

توابع پایه شعاعی و کریجینگ در نظر گرفته شد .در

مناسبتری برای تخمین مؤلفهها و پهنهبندی آنها

جدول  4مقادیر شاخصهای  NRMSEو  REبرای هر

معرفی کردند.

جدول -3نتایج تجزیه و تحليل زمينآماري مؤلفههاي اندازهگيري شده کيفيت آب.
مدل

دامنه تأثیر

آستانه تأثیر

اثر قطعهای

C0
C0  C

LSI

کروی

14090

0/55

0/31

0/56

NRMSE
)(%
2/87

16/75

TDS

کروی

12840

0/70

0/18

0/25

15/15

16/49

SAR

کروی

16738

0/72

0/17

0/23

16/89

14/86

EC

کروی

15346

0/61

0/24

0/40

18/66

15/89

مؤلفه

)RE (%

*  TDSبر حسب میلیگرم بر لیتر SAR ،برحسب میلیاکی واالن بر لیتر و  ECبرحسب میکروزیمنس بر سانتیمتر.

جدول -4مقایسه روشهاي مختلف ميانیابی براساس مقادیر شاخصهاي ارزیابی عملكرد.
شاخص ارزیابی
روش میانیابی
وزندهی عکس فاصله

)NRMSE (%
LSI
SAR

TDS

28/09

22/46

16/77

26/47

EC
18/07

)RE (%
LSI
SAR
17/24
32/10

TDS
13/17

چند جملهای عام

75/83

76/44

81/99

43/25

61/96

48/15

70/58

12/80

چند جملهای موضعی

59/31

29/15

54/19

31/36

38/28

49/20

74/61

12/02

توابع پایه شعاعی

62/81

36/14

58/13

68/02

26/09

50/03

22/07

10/02

کریجینگ

21/46

7/64

8/61

13/97

16/51

8/19

17/65

8/38

EC

شکل  5نقشه پهنهبندی پارامترهای ،TDS ،EC

مطالعاتی از نظر زیان شوری در کالسهای  C2و

C3

 SARو  LSIرا در محدوده مطالعاتی نشان میدهد .در

(خطر متوسط و زیاد) میباشند که نشان میدهد این

این شکل ،با مشخص نمودن مرز شهرستانهای موجود

منابع آب ،آسیب ناشی از شوری را برای محصوالت و

در شمال استان (شامل شهرستانهای پلدشت ،ماکو،

خاکهای زراعی در پی خواهد داشت و موجب ایجاد

خوی ،سلماس ،ارومیه و اشنویه) ،به مطالعه و بررسی

محیط نامناسب برای رشد گیاه میشود 5/76 .درصد از

دقیقتر هر شهرستان نیز پرداخته شده است .تشریح

کل مساحت محدوده مربوط به کالس ( C4خطر شوری

پارامترهای کیفی بهتفکیک هر شهرستان در جدول 5

بسیار زیاد) میباشد که جنوب شهرستان پلدشت را در

ارائه گردیده است .بر این اساس ،عمده محدودهی

بر میگیرد.
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شكل – 4واریوگرامهاي مؤلفههاي اندازهگيري شده کيفيت آب در آبخوانهاي دشتهاي شمال استان آذربایجانغربی.

مهمترین شاخص در ارزیابی خطر گرفتگی
قطرهچکانها شاخص  LSIمیباشد که در شکل  5توزیع

کالس  9/48 ،S3درصد به کالس  S2و  88/12درصد به
کالس  S1میباشد.

مکانی این شاخص ارائه شده است .تنها  8/66درصد از
محدوده مطالعاتی که مربوط به جنوب شهرستان ماکو

در شهرستان سلماس نیز  25/50درصد مربوط

میباشد پتانسیل رسوبگذاری ندارد 58/82 .درصد از

به کالس  S2و  74/50درصد به کالس  S1میباشد .در

مساحت محدوده دارای پتانسیل رسوبگذاری کم

 14/78درصد از مساحت شهرستان پلدشت TDS ،دارای

میباشد اما در  32/52درصد از محدوده مطالعاتی

مقادیر باالتر از  1000میلیگرم بر لیتر بوده و خطر ساز

پتانسیل رسوبگذاری باالتر از یک و شدید میباشد که

میباشد .در  46/66درصد از نمونهها در بازه -1000

بخشهای بسیاری از شهرستان پلدشت ،بخش کوچکی

 500میلیگرم بر لیتر با خطرات متوسط و در 20/55

از شهرستان ماکو و بخشهای مرکزی شهرستانهای

درصد از نمونهها در بازه  0-500میلیگرم بر لیتر و

خوی و سلماس را در بر میگیرد .در این شرایط نیاز به

بدون خطر میباشد .در شهرستان ماکو 76/37 ،درصد

عملیات اصالحی دقیقتر نظیر اسیدشویی منظم به

از مساحت محدوده مطالعاتی دارای خطر متوسط و

منظور پیشگیری و مقابله با گرفتگی قطرهچگانها و بکار

 23/63درصد بدون خطر میباشد .در شهرستان خوی

گرفتن تمهیداتی از جمله انتخاب گسیلندههای صحیح و

 50/84درصد از مساحت دارای خطرات متوسط بوده و

متناسب با کیفیت آب ضروری است .پارامتر  SARدر

هیچ نمونهای در بازه خطرساز قرار ندارد .در

شهرستانهای ماکو ،ارومیه و اشنویه در محدوده مجاز

شهرستانهای سلماس و ارومیه ،بهترتیب 55/50درصد

توصیه شده ( )S1 :0-10میباشد که خطر سمیت برای

و  24/85درصد دارای خطرات متوسط بوده و هیچ

میوههای هستهدار را ندارد .در شهرستان پلدشت0/51 ،

نمونهای دارای خطرات باال نمیباشد .در تمامی محدوده

درصد در کالس  S2و  99/49درصد در کالس  S1قرار

شهرستان اشنویه نیز  TDSدر محدوده مجاز توصیه

دارد 2/39 .درصد از مساحت شهرستان خوی مربوط به

شده میباشد.
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شكل -نقشه پهنهبندي مؤلفههاي  SAR ،TDS ،ECو LSIمحدوده مطالعاتی.
جدول  -تحليل پارامترهاي کيفی چشمههاي استان آذربایجانغربی بهتفكيک هر شهرستان.
شهرستان
پلدشت

ماکو

خوی
سلماس
ارومیه
اشنویه

)TDS (mgL-1
درصد
کالس
0-500
500-1000
>1000
0-500
500-1000
>1000
0-500
500-1000
>1000
0-500
500-1000
0-500
500-1000

28/56
46/66
24/78
23/63
76/37
0/00
46/96
53/04
0/00
44/50
55/50
75/15
24/85

0-500

100

)SAR ((meq L-1)0.5
درصد
کالس

)LSI (-
درصد
کالس

S1
S2

99/49
0/51

S1

100

S1
S2
S3
S1
S2

88/12
9/48
2/39
74/50
25/50

0-1
>1

S1

100

0-1

100

S1

100

0-1

100

)EC (µS cm-1
درصد
کالس
C2
C3
C4
C2
C3

29/32
65/78
4/9
12/50
87/50

C2
C3

35/50
64/50
40/00
60/00
57/00
43/00
100

0-1
>1

29/82
70/17

>0
0-1
>1
0-1
>1

8/66
81/44
9/89
70/87
29/13
37/47
62/53

C2
C3
C2
C3
C2
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دارای مقادیر بین  1000-1500میلیگرم بر لیتر بوده و

تعیین صحیح شاخصهای مورد نیاز در طراحی

خطرساز میباشد و در سایر نقاط دارای خطرات

سامانههای آبیاری قطرهای از جمله شاخص  LSIمنجر

متوسط و کم میباشد ،SAR .تنها در بخشهای بسیار

به انتخاب و طراحی صحیح و در نهایت عملکرد مناسب

کوچکی از مرکز منطقه (شهرستانهای خوی و سلماس)

این سامانهها خواهد شد .در پژوهش حاضر از روش

عامل محدودکننده به شمار میآید و در سایر مناطق در

کریجینگ برای پهنهبندی پارامترهای کیفی آب

کالس  S1قرار دارد .مقدار  pHدر تمامی منطقه ،در

چشمههای استان آذربایجانغربی استفاده شد ،زیرا

محدوده  7تا  8میباشد که خطر متوسط دارد .با توجه

مقایسه روشهای میانیابی نشان داد که این روش

به وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه ،کمبود منابع

خطای کمتری نسبت به سایر روشها در این زمینه دارد.

آب و لزوم صرفهجویی در مصرف آب ،و نیز با توجه

نقشههای پهنه نشان داد که  70/7درصد از چشمههای

به موقعیت قرارگیری چشمهها در ارتفاعات و امکان

منطقه مورد مطالعه دارای هدایت الکتریکی باالتر از 750

استفاده از شیب طبیعی زمین برای تأمین فشار و پایین

میکروموس بر سانتیمتر قرار میباشد ،بنابراین کنترل

آوردن هزینهها ،استفاده از سامانههای آبیاری قطرهای

بیالن نمک در محیط ریشه ،امری ضروری است.

با در نظر گرفتن تمهیداتی از جمله تزریق اسیدهایی نظیر

پتانسیل رسوب کربنات در 87/3درصد از محدوده مورد

اسید فسفریک و اسید نیتریک که هم دارای ارزش غذایی

مطالعه وجود دارد .مقدار شاخص  LSIدر  28/3درصد

هستند و هم باعث پایین آوردن  pHآب در نتیجه محلول

چشمهها بزرگتر از یک بوده و خطر رسوب کربنات

ماندن کربناتها میشوند و نیز باعث بهتر عمل کردن

بسیار شدید میباشد که عمدت ًا در شهرستانهای پلدشت

کلر در مواقعی که نیاز به کنترل جلبکها میباشد،

و سپس در شهرستانهای خوی و سلماس واقع شدهاند.

استفاده از آب چشمهها در آبیاری قطرهای توصیه می-

براساس شاخص اشباع النژیلر ،آبخوانهای دشت،

گردد.

پتانسیل متوسط تا باالی رسوبگذاری ترکیبات کربناتی
را دارد TDS .در  11/0درصد از محدوده مطالعاتی
منابع مورد استفاده
استواری ی ،بیگی هرچگانی ح و داودیان ع .1390 ،ارزیابی ،بررسی تغییرات مکانی و پهنهبندی برخی از شاخصهای
کیفی آب برای کاربرد در طراحی آبیاری قطره ای در دشت لردگان .نشریه آبیاری و زهکشی ایران ،جلد  ،5شماره ،2
صفحههای  242تا .254
احسانی س ،صالحپور م ،احسانی اردکانی ح و عباسی م پ .1392 ،بررسی پتانسیل شوری ،رسوبگذاری و خورندگی
آب زیرزمینی شهر ساری با نگرش کاربری صنعتی ،شهری و کشاورزی .فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره
 ،24صفحههای  19تا .30
بانژاد ح و محبخواه ح .1391 ،ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رزن-قهاوند برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی با
استفاده از  .GISفصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،دوره  ،12شماره  ،38صفحات  99تا .110
برمکی م ،رضایی م و صابرینصر ا .1393 ،ارزیابی شاخص کیفیت آب زیرزمینی ( )GQIدر آبخوان لنجانات با استفاده
از سیستم اطالعات جغرافیایی ،نشریه زمینشناسی مهندسی ،جلد ،2شماره  ،2صفحههای  2121تا .2138
پناهی م ،ناصری ع ،بهنیا ع ،هوشمند ع و ویسی ش . 1389 ،ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی مناطق مرکزی کرمانشاه
برای مصارف کشاورزی .نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران .اردیبهشت ،دانشگاه صنعتی
کرمانشاه.
دلبری م ،افراسیاب پ و ساالری م .1392 ،پهنهبندی فراسنجهای کیفی (شوری و سدیمی) آب با استفاده از روشهای
زمینآماری (مطالعه موردی :دشت کرمان) .مجله مهندسی منابع آب ،سال  ،6صفحههای  11تا .24
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 بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی در کشاورزی و صنعت (مطالعه موردی.1393 ،سربازی آ و اسماعیلی ک
.83  تا71  صفحههای،8  جلد،1  شماره، نشریه آبیاری و زهکشی ایران.)دشت نیشابور
 بررسی کیفیت آب دریاچه سد آیدغموش با.1390 ، علیپور م و حسینزاده س، روشنایی ق، حسینزاده ا،شکوهی ر
 فصلنامه علمی پژوهشی انجمن. مجله سالمت و محیط.) و بیال ن مواد مغذیNSFWQI( استفاده از شاخص کیفیت آب
.450  تا439  صفحههای،4  شماره،4  دوره،علمی بهداشت محیط ایران
 ارزیابی کمی و کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوانهای ساوه و. 1390 ، ابراهیمی ک و عراقینژاد ش،قلعهنی م
.108  تا93  صفحههای،2  شماره،21  جلد، مجله دانش آب و خاک.)اراک
 فصلنامه علمی پژوهشی. و زمینآمارGIS  ارزیابی کیفی منابع آب شهرستان گرگان با استفاده از.1391 ،عادلی م
.74  تا57  صفحههای،5  شماره،2  سال،دانشگاه گلستان
 تعیین نواحب آسیبپذیر برای اجرای سیستمهای آبیاری قطرهای بر اساس.1393 ،اللهزاری ر و انصاری سامانی ف
 تا286  صفحههای.ب2  شماره،28  جلد، نشریه پژوهش آب در کشاورزی.ArcGIS کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از
.294
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