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 خالصه

 هایآبی است. با تعیین کیفیت شیمیای هاآبخوانکیفیت آب زیرزمینی در  ویژهبهاز منابع آب زیرزمینی مستلزم شناخت کمیت و  برداریبهره

قه از نظر شیمیایی آب منط بندیطبقهبرآوردی از وضعیت هیدروشیمی منابع آبی به دست آورد و سپس با توجه به نتایج حاصله به  توانمیزیرزمینی 

یکی از بهترین  (GIS)کیفیت آب مورد استفاده از لحاظ شرب را مشخص کرد. سیستم اطالعات جغرافیایی  توانمیود و با این روش اقدام نم

بهینه  گیریصمیمت، و به این ترتیب به مدیران جهت کندمی ترآساناست که تجزیه و تحلیل و دسترسی به اطالعات زیاد و متنوع را  هاییتکنولوژی

این  هارائکیفی آب زیرزمینی از لحاظ شرب اشاره نمود. هدف از  بندیپهنهبه  توانمیکاربردهای متنوعی دارد که از جمله آن  GIS. کندمیکمک 

. با وارد کردن باشدمی 4939-4931 هایسالطی  نهبندانتغییرات کیفیت آب آشامیدنی روستاهای شهرستان  بندیپهنهدر  GISمقاله، استفاده از 

تهیه گردید، سپس  یابیدرونمورد نیاز با روش  هایالیه، GISپارامترهای کیفی منابع آب شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در محیط 

شرب  از لحاظ مناسب هایمکان توانمی راحتیبهترسیم گردید. با استفاده از این نقشه  بندیپهنهمذکور به صورت نقشه  هایالیههمپوشانی مناسب 

 را تشخیص داد و با به روز کردن اطالعات، مدیریت بهتری را بر روی کیفیت آب منطقه اعمال کرد و در هر زمان از وضعیت کیفی آب آشامیدنی

 .روستاهای شهرستان مطلع شد

 

 (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی ، کیفیت آب آشامیدنی، بندیپهنهکلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه .9

 
زیرزمینی یک منبع بسیار خوب  هایآب .[1]صنعتی شدن جوامع و باال رفتن استانداردهای زندگی باعث افزایش نیاز به منابع آب شده استرشد جمعیت، 

و  و عاری از هر گونه مواد معلق رنگبیطبیعی تصفیه شده در نتیجه  طوربهخاک  هایالیهدر حین عبور از  هاآب. این باشندمیو مناسب برای شرب 

میکروبی بوده و کمترین نیاز به تصفیه را دارد. همچنین این منابع به دلیل پتانسیل آلودگی کمتر و ظرفیت ذخیره زیاد نسبت به  هایآلودگیاغلب فاقد 

 .[2]یک منبع مهم مورد توجه قرار دارند عنوانبهسطحی  هایآب

زیرزمینی، شاخص مناسبی برای تعیین قابلیت مصرف گوناگون از جمله آبیاری، شرب و صنعت است. برای بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب 

 .[3]آب شرب الزم است، مشخصات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک در محدوده مناسبی باشد عنوانبهزیرزمینی  هایآباستفاده از 

باشد تا بتواند  هاییسیستممختلف، باعث شده است که بشر به فکر ایجاد  هایینهزمپیشرفت تکنولوژی و توسعه کشورها و افزایش اطالعات در 

سنجش از دور  .[4]بهینه کمک کند گیریتصمیمنماید و مدیران را جهت  ترسریعو  ترآسانرا  هاآندسترسی به اطالعات زیاد و متنوع، تجزیه و تحلیل 

ا . سیستم اطالعات جغرافیایی، سیستم اطالعاتی است که برای کار بباشندمیدر زمینه مطالعات هیدروژئولوژی و توسعه منابع آب  مؤثرابزارهایی  GISو 

  .[5]که وابستگی مکانی و جغرافیایی دارند طراحی شده است هایداده
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جغرافیایی بر  هایسیستماغلب این   .[6]توسعه یافت در امریکا و کانادا 4391است که از سال  (GIS)تکنولوژی سیستم اطالعات جفرافیایی 

این توانایی را دارد که بر روی  GISسیستم  .[7]قابل تبدیل به نقشه بوده اند بنا شده اند راحتیبهی که هایدادهروی نقشه های موجود و یا  هایدادهمبنای 

را انجام داده و  یابیدرونورودی شامل عوارض و با خصوصیات و توصیفات مختلف تحلیل های ویژه ای نظیر روی هم اندازی، همسایگی و  هایداده

یل در زمینه انجام مطالعات منابع آب و همچنین تجزیه و تحل  GISبا توجه به قابلیت های بسیار زیاد .[8]خروجی های مناسب را از آن تهیه و نمایش دهد

 کیفی آب شرب از آن استفاده شده است.  بندیپهنهسریع و آسان، در این تحقیق جهت 

 

 مواد و روشها .2

 معرفی منطقه مورد مطالعه.     9. 2

 
درصد مساحت کل استان(، در جنوب غربی استان خراسان جنوبی قرار  41کیلومتر مربع )حدود  09111شهرستان نهبندان با برخورداری از وسعتی معادل 

ان در سطح شهرستان نهبند 4931. طبق سرشماری سال باشدمیدهستان  5شهر،  0بخش،  0دارد. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این شهرستان دارای 

خانوار در استان وجود  01روستای باالی  442و  خانوار 01روستای کمتر از  421آبادی دارای سکنه گزارش شده است که از این تعداد  032در مجموع 

ا ضریب بهرهروستا دارای شبکه آبرسانی ب 44)سطح یک(،  %11روستا دارای شبکه های آبرسانی با ضریب بهره وری بیش از  13دارد، که از این تعداد 

کلی سهم برخورداری روستاهای شهرستان از آبرسانی  طوربه. باشدمیروستا فاقد شبکه آبرسانی  01روستا راکد و  1)سطح دو( و  %11تا  91وری بین 

جمعیت از  وریدرصد گزارش شده است، این در حالیست که متوسط سطح بهره 25.14وری شهرستان ولی متوسط سطح بهره باشدمیدرصد  23.99

 موقعیت جغرافیایی شهرستان نهبندان را در استان خراسان جنوبی نشان می دهد. 4شکل  .باشدمیدرصد  10.93شبکه های آب روستایی استان 

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه  – 1شکل 

 

 

 روش تحقیق .2. 2

 
ین ترسریعاستفاده کرد. منطق بولین یکی از ساده ترین و  توانمینظیر بولین  GISآب زیرزمینی منطقه از لحاظ شرب از تحلیل های  بندیپهنهبه منظور 

. در این روش هر یک از فاکتور ها و معیارها به صورت محدودیت باشدمیبرای ارزیابی های چند معیاره و دسترسی به نتایج الزم  GISروشهای تحلیلی 

 NOTل می کنند. در این روش به معیارهای خوب ارزش یک و به معیارهای نا مناسب ارزش صفر داده می شود. در این منطق از عملگرهایی نظیر عم

XOR ,OR ,AND  و ... استفاده می شود. در مطالعه منطقه مورد مطالعه از عملگرAND  وOR  استفاده شده است. این عملگرها به خوبی به کمک

 توصیف می شوند. 0در شکل های ون نمودار



 

 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 9315 ماهبهمن 62و  62

 

 

 
 (عملگرهای بولین )نمودارهای ون -2شکل

 

اگر و فقط اگر شرایط حاصل باشد )هر دو ورودی مثبت باشد(، خروجی مثبت می آید، بنابراین در صورتی که یکی از  ANDدر عملگر 

کافی است که فقط یکی از ورودی ها، مثبت باشد، در این صورت  ORورودی ها یا هر دو ورودی، منفی باشد، خروجی منفی خواهد بود. در عملگر 

 خروجی مثبت خواهد شد.

کیفی آب زیرزمینی بر اساس اطالعات فیزیکی و شیمیایی منابع آب شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در  بندیپهنهتهیه نقشه 

و بر اساس اطالعات موجود  ArcGIS9.3 افزارنرمبتدا نقشه های مربوطه با استفاده از ، ابندیپهنهصورت گرفت. برای تهیه نقشه های  نهبندانشهرستان 

مذکور و ویرایش آنها،  هایالیهتهیه شد و پس از هم پوشانی مناسب  (IDW)مورد نیاز با روش درونیابی  هایالیه افزارنرمرسم گردید. با استفاده از این 

 زا ترسیم گردید.مربوطه به صورت نقشه های مج هایالیه

 یابیدرون روش. یکی از روش های معمول و پرکاربرد درونیابی است Inverse distance weighting یا همان IDW روش درونیابی 

IDW   ه، دبر این فرض استوار است که تاًثیر پدیده مورد نظر با افزایش مسافت کاهش می یابد به بیانی دیگر پدیده پیوسته در نقاط اندازه گیری نش

ی که در یابیشترین شباهت را به نزدیکترین نقاط برداشت شده دارد، لذا برای تخمین نقاط مجهول، نمونه های اطراف باید مشارکت بیشتری نسبت به آنه

ر وزن متغیر معلوم در پیش بینی نقاط اندازه گیری نشده استفاده می شود زیرا نقش متغی عنوانبهفاصله دورتر قرار دارند، داشته باشند. در این مدل از فاصله 

ت وزنها ه مجهول افزایش می یابد، الزم اسپیوسته در تاَثیرگذاری با فاصله از مکان نقطه مجهول کاهش می یابد. بنابراین هر چه فاصله داده معلوم از نقط

ینی نقاط وزن نقاط اندازه گیری شده در پیش ب عنوانبهبر اساس فاصله کاهش یابد، بنابراین فاصله ها معکوس می شود به بیان دیگر از معکوس فاصله 

فته است از طرف دیگر تاَثیر شدت وابستگی مکانی نام گر Inverse Distance weighting مجهول استفاده می شود به همین دلیل است که این مدل

ده مکرر توسط پژوهشگران استفاده ش طوربهاعمال نمود. توان دوم معکوس فاصله از این مدل  توانمیدر داده ها را با استفاده از توان در معکوس فاصله 

 .است

 

 

 بحث و نتیجه گیری .3

 
امری نسبی است و تنها  . کیفیتباشدمینتیجه نهایی و کاربردی بسیاری از مطالعات هیدروژئوشیمیایی، تعیین کیفیت منبع آب به خصوص از لحاظ شرب 

آب های با کیفیت خوب را از آب های دارای کیفیت بد متمایز کرد. در این پژوهش جهت مشخص کردن کیفیت  توانمیاز طریق استانداردهای موجود 

مطابق ت، ها برای تعیین کیفیت آب شرب اس بندیطبقهشولر که یکی از مهمترین  بندیطبقهزیرزمینی )مناسب بودن یا نبودن برای شرب( از  هایآب

 استفاده شد. 4جدول 

 آب از لحاظ شرب بندیطبقهارهای معی -1جدول 

 TDS(mg/l) TH(mg/l) Na(mg/l) Cl(mg/l) So4(mg/l) کیفیت آب

 <415 <415 <445 <051 <511 خوب

 415-021 415-951 445-091 051-511 511-4111 قابل قبول

 021-521 951-111 091-191 511-4111 4111-0111 نامناسب

 521-4451 111-4111 191-301 4111-0111 0111-1111 بد

 4451-0011 4111-0211 301-4211 0111-1111 1111-2111 موقتا قابل شرب

 >0011 >0211 >4211 >1111 >2111 غیر قابل شرب
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ارائه  0در جدول  4931و  4939 هایسالدر  نهبنداننتایج اندازه گیری عوامل شیمیایی مورد نظر در نمونه های منابع آب روستاهای شهرستان   

 شده است. 

 

 1131و  1131 هایسالمیایی اندازه گیری شده در یتوصیف عوامل کیفیت ش -2جدول 

 واحد پارامتر
 4931سال  4939سال 

 متوسط حداکثر حداقل متوسط حداکثر حداقل

TDS mg/l 039.51 44110.01 4291.41 031.99 3420.92 4211.11 

TH mg/l 413.9 0403.30 155.29 90.02 4321.40 151.54 

Na mg/l 12.91 9129.04 131.19 99.50 0554.91 133.99 

Cl mg/l 91.04 9429.59 121.95 95.01 0599.01 131.19 

4So mg/l 92.20 9313.14 529.19 54.05 9059.05 521.09 

 

 TDS ,TH ,Naهایالیهوارد و در این محیط  .3ArcGIS9کیفی آب زیرزمینی از لحاظ شرب ابتدا اطالعات به محیط  بندیپهنهبه منظور 

,Cl  4وSo  از طریق درونیابیIDW  به ترتیب تغییرات پارامترهای  1الی  9آماده گردید. اشکالCL،TDS  ،Na  ،4So وTH   4939 هایسالرا در 

 را نشان می دهد. 4931 و

 

 
 

 1131و  1131 هایسالدر  CLتغییرات  – 1شکل 

 

 
 1131و  1131 هایسالدر  TDSتغییرات  – 1شکل 
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 1131و  1131 هایسالدر  Naتغییرات  – 5شکل 

 

 
 

 1131و  1131 هایسالدر  4Soتغییرات  – 6شکل 

 

 
 

 1131و  1131 هایسالدر  THتغییرات  – 7شکل 
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که یکی   Raster Calculatorبا استفاده بندیپهنهمربوط به  هایالیهویلکوکس بر طبق منطق بولین،  بندیطبقهپس از تهیه الیه ها بر اساس 

طابق شکل مکیفی شرب به  بندیپهنهایجاد شده یک نقشه نهایی  هایالیه، ایجاد گردد. در نهایت پس از همپوشانی باشدمی Saptial Analystاز توابع 

 ایجاد گردید.  2

 
 

 (1131 و 1131 هایسالآب زیرزمینی از لحاظ مصارف شرب ) بندیپهنه -8شکل 

 

شاهد آن کیفیت  4931در سال بوده و غیر قابل شرب منطقه، کیفیت آب زیرزمینی آن  شرقبخش اندکی از شمال  4939در سال طبق این نقشه، 

از کیفیت آب زیرزمینی منطقه جهت مصارف شرب کاسته شده و بخش اعظمی از آب زیرزمینی برای  4931تا  4939 هایسال. طی نامطلوب نمی باشیم

 آمده است. 9در جدول  4931تا  4939. شرح بیشتر تغییرات کیفیت آب زیرزمینی منطقه مورد مطاالعه از سال باشدمیمصارف شرب نا مناسب 
 

 1131و  1131 هایسالتغییرات کیفیت آب شرب در  -1جدول 

 کیفیت آب شرب
 3131سال  3131سال  

 مساحت )%( Km)2(مساحت  مساحت )%( Km)2(مساحت 

 1.1 66 1.7 371 خوب

 1 713 6.7 3777 قابل قبول

 71.7 37117 71 37377 نا مناسب

 37.7 1773 31.6 1776 بد

 7.1 3736 7 3363 موقتا قابل شرب

 1 1 1.7 17 غیر قابل شرب

 پیشنهادها .4

 
سییسیتم اطالعات جغرافیایی، یک تکنولوژی مناسیب جهت مطالعه آب های زیرزمینی اسیت. اسیتفاده از این سییسیتم صرفه جویی در وقت،  -4

 هزینه و همچنین افزایش دقت در نتایج حاصله می شود.

 احتیربهبا به روز کردن اطالعات  توانمیکرد و نقشیه های کیفی را با دقت و سرعت باال تهیه  توانمی GISبا وارد کردن داده ها در محیط  -0

 از آن اعمال نمود. برداریبهرهاز وضعیت آبخوان در زمانهای مختلف مطلع شد و در نتیجه مدیریت صحیحی بر نحوه 

 نقشه های کیفی آب زیرزمینی را تهیه نمود. توانمیبه روش درونیابی و هم پوشانی مناسب آنها  GISمورد نیاز در محیط  هایالیهبا تهیه  -9

 بهترین و مناسب ترین مناطق را از این لحاظ تعیین نمود. راحتیبه توانمیآب از نظر شرب،  بندیپهنهبا توجه به نقشه  -1

رب نا از کیفیت آب زیرزمینی جهت شییرب کاسییته شییده و و بخش اعظمی از آب زیرزمینی برای مصییارف شیی 4931تا سییال  4939از سییال  -5

 .باشدمیمناسب 
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 قدردانی .5
 

نویسیندگان مقاله از شیرکت آب و فاضیالب روسیتایی خراسان جنوبی و مرکز تحقیقات و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بابت 

 حمایت مالی نهایت تشکر و قدردانی را می نمایند.
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