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  (h.nazarnejad@urmia.ac.ir)رایانامه  ،استادیار گروه مهندسی آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه - 2            

    

 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست - 3

  

  چکیده

 ریزي کرد.توان برنامهبرداري هرچه بهتر از منابع آب یک منطقه میهاي کیفی آب است که براي بهرهویژگیبا شناخت 

سو  با استفاده از پارامترهاي کیفی آب و هاي سطحی و جاري حوزه آبخیز قرهدر پژوهش  اخیر به بررسی کیفیت آب

پارامترهاي مورد بررسی در بحث دیاگرام ویل کوکس و شولر پرداخته شده و نمودار پارامترهاي مربوطه ترسیم گردید. 

 که از نظر آبیاري زراعی و شرب مورد بررسی قرار گرفتند. ECو TDS ،SAR ،TH ، PHکیفیت عبارت بودند از میزان 

- گردد که پایش کیفی آبدهنده مطلوب بودن پارامترهاي کیفی آب در محدوده مطالعاتی بوده و پیشنهاد می نتایج نشان

  هاي زمانی مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.هاي سطحی و زیرزمینی در محدوده

  

  کوکس، شولرسو، ویلهاي سطحی، حوزه آبخیز قرهکیفیت، آبکلیدي:  گانواژ
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  مقدمه - 1

هاي آبیاري و ها، طرحهاي توسعه منابع آب، استخراج و بهره برداري از آنهاي سطحی براي طرحبرسی کیفیت آب 

هاي باشد. مسلماً با شناخت ویژگیهاي مخزنی، سدهاي زیرزمینی، طرح هاي زیست محیطی و... مهم میزهکشی، احداث سد

هاي ریزي کرد. بخشی از کیفیت آبتوان برنامهمنابع آب یک منطقه میبرداري هرچه بهتر از کیفی آب است که براي بهره

شناسی، طول مسیر طی شده و مدت زمان ترین نقش را نوع تشکیالت زمینسطحی و زیرزمینی مربوط به بارش بوده ولی مهم

-شیمیایی و فیزیکی موثر می ها وجود دارند که روي کیفیتهاي مختلفی در آبکنند. عناصر و ترکیبجایی ایفا میبهاین جا

ها، سایر مشخصات آب نیز هاي آب را نشان داده و به کمک آنتوانند بسیاري از ویژگیها میها و کاتیونباشند. بررسی آنیون

 مورد مختلف متغیر صد از بیش ايمجموعه یا و متغیر یک وسیله به توانمی اغلب را آب ). کیفیت1386تعیین شوند (مهدوي،

 خوبی به زیستی و فیزیکی شیمیایی، متغیر محدودي تعداد توسط آب کیفیت موارد تردر بیش وجود این با داد.  قرار بررسی

اي به بررسی ) در مطالعه1385سعادتی و همکاران (. )1388هاي سطحی، شود(دستورالعمل پایش کیفیت آبمی توصیف

اي دیگر نیز اسفندیاري و کس و شولر پرداختند.  در مطالعهکیفیت آب رودخانه مارون با استفاده از دیاگرام ویلکو

این  دررا انجام دادند.  GIS بندي کیفی آبهاي زیرزمینی اراضی مجاور دریاچه طشک با استفاده از پهنه )1388همکاران(

-دبیل به شمار میهاي آبخیز استان ارترین حوزهسو که یکی از مهمهاي سطحی حوزه آبخیز قرهپژوهش به بررسی کیفیت آب

  رود پرداخته شده و پارامترهاي کیفی آب مورد بررسی قرار گرفته است.

  

  هامواد و روش - 2

  محدوده مطالعاتی - 2-1

 حوزهآبخیز ارس با مجموعه آبی خود، متعلق به  حوزهباشد. هاي رودخانه ارس میهزسو جزء مجموعه حوه آبخیز قرهزحو

هاي سو واقع شده و شهرستانآبخیز قره حوزهایران است. شهرستان اردبیل، مرکز استان اردبیل در مرکز  1اي شماره منطقه

-به صورت زیر می حوزهدهند. مختصات محدوده جغرافیایی آبخیز را تشکیل می حوزهنمین، نیر و سرعین بخشی از 

جغرافیایی: عرض طول شرقی 48˚42´11˝تا   47˚46´28˝جغرافیایی: طول ):1376سو، باشد(گزارش تلفیق مطالعات قره

  عرض شمالی 38˚22´52˝تا     37˚46´38˝
  

  
  سوموقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز قره -1شکل

  روش تحقیق - 2-2

اي استان اردبیل) واقع در حوزه که هاي هیدرومتري (شرکت آب منطقهبراي بررسی پارامترهاي کیفی آب، از آمار ایستگاه

TDSساله بودند استفاده شد. پارامترهاي مورد بررسی عبارت بودند از میزان  15داراي آمار 
1 ،SAR

2 ،TH
3 ،EC 

که از PH  و1

                                                 
1 Total Dissolved Salts 
2 Sodium Adsorbtion Ratio 
3 Total Hardness 
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عبارت از غلظت امالح محلول  TDS مورد بررسی قرار گرفتند.کوکس و شولر هاي ویلبا استفاده از دیاگرامنظر آبیاري و شرب 

جایی، تبدیل شیمیایی و یونیزه شدن مواد دارد. غلظت امالح بهبوده و اثر زیادي در جااست که عامل مهمی در کیفیت آب 

 هايطیمح يمطلوب برا PHم، کشاورزي و صنعت نقش مهمی دارد. محلول در تعیین تناسب آب در مصارف شرب انسان و دا

 5/7 نیب PH يدارا یسطح هاياز آب ياریبسبوده و  5/8تا  5/6 نیب ییایدر یآب هايطیمح يو برا 9تا  5/6 نیب نیریش یآب

هاي کیفیت آب آشامیدنی است که بر مبناي کربنات یا سختی کل یکی از شاخص TH ).1386 ،ي(مهدو هستند 5/8تا 

یا  EC هاي کلسیم و منیزیم به دست آمده است.کاتیون، سختی کل در اینجا براساس گیردکلسیم مورد سنجش قرار می

هاي مورد استفاده براي شرب انسان هاي محلول در آب بوده که آبهاي ساده تعیین غلظت یونهدایت الکتریکی نیز یکی از راه

نیز نسبت  SARو ) 1386 متر است (مهدوي،میکروموس بر سانتی 1500تا  50در بیشتر موارد داراي هدایت الکتریکی بین 

که با استفاده از مقادیر سدیم، کلسیم و منیزیم توسط فرمول  که براي تعیین کیفیت آب از لحاظ زراعیباشد جذب سدیم می

البته عالوه بر عامل نسبت جذب سدیم پارامتر هدایت الکتریکی نیز  .واقع شدمورد استفاده  کوکسدر دیاگرام ویلمحاسبه و 

  شود.ه میدر این دیاگرام استفاد
  

  حوزه هاي هیدرومتريایستگاه و پارامترهاي کیفی آب درها ها و کاتیونمیزان  متوسط آنیون  -1جدول

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

TDS  وTHگرم بر لیتر  : میلیECمتر: میکروموس بر سانتی  Ca ،Mg ،Na ،Cl ،So4 ،Hco3اکی واالنت بر لیتر: میلی  
  

  نتایج  - 3

                                                                                                                                                         
1 Electrical Conductivity 

PH TDS EC TH Hco3  So4  CL Na Mg Ca  ایستگاه 

 باروق 72/1 93/0 11/1 3/1 56/0 2  5/132  384  241  8/7

 گیالنده 35/2 57/1 63/5 38/3 96/2 46/3  196  958  615  9/7

 ایریل 1/1 63/0 91/0 19/1 31/0 25/1  5/86  269  171  8/7

 توپراقیکوزه 43/5 15/4 85/12 14/5 3/11 43/6  479  2277  1417  7/7

 الي 75/0 43/0 38/0 75/0 23/0 63/0  59  157  101  8/7

 نمین 72/1 99/0 68/1 01/2 52/0 01/2  5/135  447  285  9/7

 نیر 36/1 79/0 28/1 71/1 49/0 38/1  5/107  355  262  8/7

 سامیان 72/2 44/1 92/5 41/3 43/3 49/3  208  1027  670  8/7

 آبادشمس 56/2 51/1 33/4 01/2 83/3 67/2  5/203  844  533  8/7

 سوالر 96/1 1/1 27/2 16/2 29/1 04/2  153  540  350  8/7

 ویالدرق 82/1 05/1 45/1 56/1 41/1 37/1  5/143  425  269  5/7
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براي حوزه مطالعاتی نشان  PHبررسی میزان متوسط 

، مربوط به ایستگاه نمین و مقدار آندهد که بیشترین می

ایستگاه و کمترین آن مربوط به  8/7گیالنده با مقدار 

نشان PH باشد. تغییرات نمودار می 5/7ویالدرق با مقدار 

هاي محدوده مطالعاتی دهد که میزان آن در ایستگاهمی

میلی 500کمتر از  TDSآبی که داراي  باشد.مطلوب می

گرم در لیتر است از دیدگاه استاندارد شرب، آب بسیار 

مطلوب  1000تا  500بین  TDSشود. خوبی محسوب می

براي شرب مجاز است ولی  1500تا  1000در گستره  و

زاده مقبولیت شرب ندارد (نبی 1500بیشتر از  TDSآب با 

ترین کم ).1375، محوي، 1375نودهی و فائزي رازي، 

 59کل مربوط به ایستگاه الي به مقدار میزان سختی

- گرم در لیتر و بیشترین آن مربوط به ایستگاه کوزهمیلی

- باشد. ایستگاهگرم در لیتر میمیلی 479 مقداره بتوپراقی 

هاي هیدرومتري حوزه از لحاظ سختی در حد مطلوبی قرار 

-مجاز می محدودهدر  نیز توپراقیداشته  و ایستگاه کوزه

  باشد. 

  واقع در حوزههاي ایستگاه TDS نمودار  - 3شکل                                     هاي هیدرومتريایستگاهPH میزان  -2شکل

                                              سوهاي حوزه آبخیز قرهکل ایستگاهمیزان سختی - 4شکل 

   هاهدایت الکتریکی ایستگاه -5شکل
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              هاي سطحی از لحاظ غلظت امالح محلولکیفیت آب -2جدول

  

  

  کوکسکیفیت آب زراعی از لحاظ دیاگرام ویل - 6شکل                                                                                                           
  

  کوکسهاي سطحی از لحاظ دیاگرام ویلکالس کیفیت آب -3جدول

  

  

  

  

                                            

  

  

ترین آن مربوط مربوط به ایستگاه الي و بیش ECترین میزان کم

- ها به جز کوزهایستگاه هباشد. همتوپراقی میبه ایستگاه کوزه

هشت ایستگاه باروق، ایریل،  توپراقی در محدوده شرب قرار دارند.

پارامترهاي  آباد، سوالر و ویالدرق در تمامسالي، نمین، نیر، شم

از لحاظ شرب  آمده 1که در جدول بندي شولرتاثیرگذار در طبقه

این پارامترها شامل مقادیر کلسیم، منیزیم، سدیم،  بررسی شده و

 هستند که HCO3کل و کلر، سولفات، غلظت امالح محلول، سختی

در کیفیت و رده خوب قرار داشتند. در ایستگاه گیالنده و سامیان 

پارامترهاي یاد شده در رده خوب تا قابل قبول و در ایستگاه کوزه

کیفیت از لحاظ . توپراقی در رده قابل قبول تا متوسط قرار داشتند

اند در شکل کوکس مشخص گردیدهدیاگرام ویلسو که با نقاط آبی رنگ در هاي واقع در حوزه آبخیز قرهنیز ایستگاه آب زراعی

  اند.در طبقات خوب و متوسط قرار گرفته محدوده مطالعاتیدر  آب هاي کیفیترده 3جدولبه صورت نمودار آمده و در  6

  

  گیرينتیجه - 4

معین هاي جاري مورد بررسی واقع شده و کیفیت آب با دیاگرام ویل کوکس و شولر در پژوهش حاضر پارامترهاي کیفی آّب

که پارامترهاي یاد شده در بیشتر موارد در محدوده مناسب قرار گرفته بودند. کیفیت آب کشاورزي منطقه در دو گردید 

. البته جاي داشتندري در رده خوب هاي هیدرومتاکثر ایستگاه نیز در طبقه بندي شولرداشته و محدوده خوب و متوسط قرار 

هاي مختلف و در نقاط متعدد و تعداد بیشتر ایستگاه هاي محدوده در سال بایستیهاي سطحی و زیرزمینی پایش کیفیت آب

ها و پارامترها کیفیت آب مورد بررسی مطالعاتی  مورد بررسی قرار گیرد و در این پژوهش با توجه به در دسترس بودن داده

  د.واقع ش

  منابع مورد استفاده

بندي کیفی آبهاي زیرزمینی اراضی مجاور دریاچه طشک با  پهنه، 1388. اسفندیاري، م.، حکیم زاده، م.، اختصاصی، م.، زهتابیان، غ.، 1

   .اولني كنفرانس بني املللي مديريت منابع آب ،مطالعه موردي: طشک، فارس GIS استفاده از

  ص. 222، معاونت نظارت راهبردي ریاست جمهوري، 522، نشریه شماره 1388. دستورالعمل پایش کیفیت آب هاي سطحی(جاري)، 2

  TDSکیفیت آب شرب از نظر   هیدرومتري ایستگاه

  بسیار خوب باروق

  مطلوب گیالنده

  بسیار خوب ایریل

  مجاز کوزه توپراقی

  بسیار خوب الي

  بسیار خوب نمین

  بسیار خوب نیر

  مطلوب سامیان

  مطلوب شمس آباد

  بسیار خوب سوالر

  بسیار خوب ویالدرق

 ایستگاه کالس کیفیت ایستگاه کالس کیفیت

c2 - s1(خوب) نیر c2 - s1  (خوب)  باروق 

c3 - s1    (متوسط) سامیان c3 - s1     (متوسط) گیالنده 

c3 - s1   (متوسط) شمس آباد c2 - s1 (خوب) ایریل 

c2 - s1 (خوب) سوالر c3 - s1     (متوسط)  کوزه توپراقی 

c2 - s1 (خوب) ویالدرق  c1 - s1 (خیلی خوب) الي 

- - c2 - s1  (خوب)  نمین 
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 هاي شاخص از استفاده با جراحی –بررسی وضعیت کیفی رودخانه مارون ، 1385راتی گندمکار، پ.، . سعادتی، ن.، حسینی زارع، ن.، ب3

 .هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانهآب،  کیفیت

  اي استان اردبیل.. گزارشات شرکت آب منطقه4

  گستر.انتشارات بال. چاپ اول، 1375شناختی کیفیت آب، هاي بهداشتی و زیبا. محوي، ا.ح.، جنبه5

آباد، کتابخانه و . مهندسین مشاور بوم1376شناسی و ژئومورفولوژي، سو، جلد سوم، گزارش زمین. مطالعات توجیهی حوزه آبخیز قره6

  ص.157ها و مراتع کشور، مرکز اسناد معاونت آبخیزداري، جهاد سازندگی، سازمان جنگل

 ص. 427جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، . هیدرولوژي کاربردي، 1386. مهدوي، م.، 7

  هاي کیفیت آب آشامیدنی، سازمان بهداشت جهانی، چاپ اول، تهران، انتشارات نص.. رهنمود1375رازي، د.، زاده نودهی، ر.، فائزي. نبی8
 

Assessment of Surface water quality in Gharehsou watershed 
using Schuler and Wilcox diagram  

 

Abstract 
Recognizing the qualitative features of water, It can plan for better utilization of water 
resources of a region. In the current research, the quality of surface water of Gharehsou 
watershed was studied using qualitative water parameters and Wilcox & Schuler diagrams, 
Then the charts of these parameters are plotted. These parameters included TDS, SAR, TH, 
PH and EC, which were studied for drinking water and crop irrigation. The results indicate 
that the water quality parameters are desirable in the study area and it is suggested that the 
quality of surface water and underground water monitoring in different time zones be 
investigated and compared. 
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