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 چکیده
از این منابع ن اقدامات جهت استحصال و استفاده تری شناسایی منابع آب شور به عنوان منابع آبی نامتعارف در تمامی مناطق یکی از مهم   

خاك از اجزاي اساسی ذیري زمانی و مکانی خواص شیمیایی شود و تغییرپ هاي مختلف شرب، صنعت و کشاورزي محسوب می در بخش
 و رسوبگذاري زي،کشاور شرب، نظرز اشت اردبیل د آبخوان کیفی وضعیتمدیریت گیاهان در مناطق مورد مطالعه است. از اینرو در این 

افزار براي مصارف شرب  این نرمگرفت.  قرارل تحلی مورد Chemistryافزار  و با استفاده از نرم 1390تا  1381 هاي طی سال خورندگی،
 هاي تحلیل گیرد. نتایج النژیه بهره میضریب اشباعیت م ویلکوکس و براي مصارف صنعتی از دیاگرام شولر، براي مصارف کشاورزي دیاگرا

  زمان در آبخوان اردبیل ناچیز بوده است.آب در طول  کیفیت کاهش داد نشان ها، کیفی با استفاده از این روش
  آبخوان اردبیل، Chemistry ، دیاگرام ویلکوکس، ضریب اشباعیت النژیه،دیاگرام شولر: کلیدي کلمات

  
  

  مقدمه
 است. هرچهبوده  بودن آب میسر فراهم با همواره جهان سرتاسر در اجتماعی - اقتصادي  توسعه و زیست محیط و بهداشت توسعه   
 و شیمیایی فیزیکی، مشخصاتاز  برخی با خواهد بود. کیفیت آب تر ارزنده و تر وسیع نیز توسعه دامنه این بهتر، آن کیفیت و بیشتر آب

 میان تبادل عدم ایجاد مهم عوامل از یکیعنوان  به جمعیت ). افزایش2007شود (آنادکومار و همکاران،  می تعریف آب شناختی زیست
مختلف  ابزارهاي و ها آوري فن کارگیري به معادن،استخراج  کشاورزي، هاي زمین از گیري گسترده بهره به انسان که و زیست محیط

خشک و  مناطقدر  خصوص به شده گفته ). عوامل1380اند (تجریشی،  نداشته آلودگی ایجاد جز نقشی انجامیده است صنعتی
 آب شدن قلیا و باعث شور کشاورزي آبیاري اراضی مانند عاملیشود. چنانچه  می زیرزمینی آبهاي آلودگی افزایش باعث خشک نیمه

  ).2009همکاران،  (جیانگ وو ودهد  می افزایش آنها در را معدنی امالح و شده زیرزمینی
اي زیرمینی منطقه جهت مصارف شرب، دشت بجنورد به بررسی کیفیت آبه اي در آبخوان طی مطالعه) 1390(داوودي و محمدزاده    

و ضریب س دیاگرام شولر، دیاگرام ویلکوکس کشاورزي و صنعت پرداختند. در این پژوهش بررسی کیفیت آب جهت مصارف فوق بر اسا
دشت با شاخص  انی کیفیت آب زیرزمینیصورت گرفت. همچنین نقشه تغییرات مک Chemistryافزار  اشباعیت النژیه با استفاده از نرم

تهیه گردید. نتایج نشان داد کیفیت آب زیرزمینی دشت از نظر شرب بر اساس دیاگرام شولر  ArcGISنیز با استفاده از نرم افزار  GQIکیفی 
و قابل استفاده هستند. قرار گرفته  CcS1ها در رده  از متوسط تا قابل قبول متغیر است. از لحاظ کشاورزي اکثر نمونه GQIو شاخص 

  باشند. گذار می ها رسوب همچنین از لحاظ صنعتی اکثر نمونه
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مطالعه قرار وه و اراك را مورد ) به منظور ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی، دو آبخوان سا1390نی و همکاران ( محمدي قلعه   
 ویلکاکس روشس براسا زیرزمینیب آ بندي کیفیت طبقه لحاظ دست آمده، از به طبق نتایجدادند که در شرایط متفاوت اقلیمی قرار دارند. 

 از کل درصد 16حدود  طوریکه شدند. بهي بند طبقهه دست سه اراك به آبخوان و دسته چهار به ساوه آبخوان مصارف کشاورزي، جهت
قرار گرفت.  C2S1درصد در کالس  8، و C3S1درصد در کالس  C4S1 ،30درصد در کالس  C4S2 ،46کالس  در ساوه محدودة مساحت

درصد در کالس  2و  C3S1درصد در کالس  C4S1 ،56کالس  در درصد 42مطالعه د مساحت محدوده مور کل از اراك آبخوان مورد در
C2S1 .قرار گرفت  

کیفی آب ایسه نتایج آنالیز ن پرداختند. مقآباد در اصفها ) به بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان نجف2014پور و همکاران ( ولی   
گیرد. نتایج دیاگرام  نمیبها در طبقه آبهاي آشامیدنی قرار زیرزمینی منطقه با استانداردهاي سازمان بهداشت جهانی نشان داد که این آ

مناسب  ها براي اهداف کشاورزي نمونهدرصد از  6/66کی نشان داد که فقط هاي نسبت جذب سدیم و هدایت الکتری ویلکوکس و شاخص
  است.

 صنعت و شرب، هاي کشاورزي بخش براي نیاز مورد آب تأمین منابع مهمترین از عنوان یکی به زیرزمینی آب منابع ایران، کشور در   
کنندگان از آب باعث گردیده تا مصارف شرب با سالمت جانی استفاده د. ارتباط مستقیم کیفیت آب براي باش می زیادي برخوردار اهمیت از

پرداختن به این موضوع به ویژه در مناطقی که و در این پژوهش با توجه به اهمیت از اینرمطالعه کیفیت آب بیشتر احساس گردد.  لزوم
از نظر شود به مطالعه وضعیت آبخوان دشت اردبیل  زیرزمینی میي وارد آبهاي سطحی و مزارع کشاورزي زیادي دارد و مواد آالینده زیاد

  پرداخته شده است.شرب  کیفیت آب براي مصارف
  

  مواد و روش
  ي آبخوان موقعیت و محدوده

تا   38̊  03΄ طول شرقی و 48̊  37΄ 30̋تا   48̊  06΄اي بین   کیلومتر مربع در محدوده 72/1109آبخوان دشت اردبیل با مساحت    
ي ورودي آب  هاي تغذیه آبخوان دشت اردبیل از طریق جبهه. واقع شده است 39و در زون عرض شمالی در استان اردبیل   38̊  32΄

چاي،  چاي، رشیدعلی چاي، هیرچاي، نمین هاي مهم نظیر بالخلوچاي، قوري هاي مشرف به دشت و رودخانه زیرزمینی رواناب زیرحوضه
گردند و  سو متصل می ي اصلی قره ها به رودخانه ي آن چاي که همه چاي و موسی چاي، خنی رود، قشالق چاي، پیرحوارچاي، پیله عنبران

). از مراکز مهم جمعیتی که در داخل مرز این آبخوان قرار 1(شکل شود  سو تغذیه می اي قره ي فصلی و سرشاخه همچنین چندین رودخانه
  باشد. گرفته است، شهرستان اردبیل و نمین می
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  : موقعیت جغرافیایی آبخوان دشت اردبیل در استان و کشور1شکل 

  
  روش کار

حلقه چاه  30اي بسیاري انجام شده،  هاي مشاهده تاکنون حفاري چاه 1350ي آب زیرزمینی از سال  بعد از بررسی نوسانات ساالنه   
  .گیرد در این مطالعه استفاده شد ها به طور مستمر صورت می ي سطح آب در آن گیري ماهانه اي در سطح دشت که اندازه مشاهده

بررسی و ارزیابی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی آبخوان اردبیل جهت مصارف گوناگون (شرب، کشاورزي و صنعتی) با در این پژوهش،    
صورت  1390تا  1381هاي  هاي ماه اردیبهشت و خرداد سال برداري براساس نتایج تجزیه شیمیایی نمونه Chemistryافزار  استفاده از نرم

  استفاده شده است. Chemistryافزار  براي مصارف شرب، از دیاگرام شولر در محیط نرم گرفته است. به منظور تعیین کیفیت آب
دیاگرام شولر با توجه به مقیاس لگاریتمی، از نظر سرعت عمل، سهولت مقایسه و نمایش تعداد زیادي نمونه در یک دیاگرام، نمایش    

هاي اصلی، بر روي محور  هاي یون دار است. در این دیاگرام، غلظتاي برخور گرم بر لیتر از اهمیت ویژه ها بر حسب میلی غلظت یون

  شوند. گردد. سپس نقاط مشخص شده به وسیله خطوط مستقیمی به یکدیگر وصل می لگاریتمی با مقیاس یکسان مشخص می
کند (تاد و  تلف را نیز ارائه میهاي آب زیرزمینی مخ ت غلظت نمونهدهد بلکه تفاو این نمودار نه فقط مقادیر مطلق هر یون را نشان می   

  دهد. بندي کیفیت آب آشامیدنی به روش شولر را نشان می ) رده1). جدول (2005مایز، 
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  بندي کیفیت آب به روش شولر : رده1جدول 
Na+  Cl-  So4  رده کیفی آب شرب

-2  TDS  TH 

  250کمتر از   500کمتر از   145کمتر از   175کمتر   115کمتر از   خوب
  250-500  500-1000  145-280  175-350  115-230  قابل قبول

  500-1000  1000-2000  280-580  350-700  230-460  متوسط
  1000-2000  2000-4000  580-1150  700-1400  460-920  نامناسب

  2000-4000  4000-8000  1150-2240  1400-2800  920-1860  کامالً نامطلوب
  4000بیشتر از   8000بیشتر از   2240بیشتر از   2800بیشتر از   1860بیشتر از   غیر قابل شرب

  

گردد. جهت تعیین کیفیت آب  مناسب بودن آب براي کشاورزي به تأثیر مواد معدنی موجود در آب بر روي گیاهان و خاك مربوط می   
بندي آب براي  هاي طبقه ترین سیستم ترین و کاربردي زیرزمینی این دشت براي مصارف کشاورزي، دیاگرام ویلکوکس که یکی از قدیمی

  شد، به کار رفت.با استفاده در آبیاري می

) SAR) بر حسب میکروموس بر سانتیمتر و محور قائم ارقام نسبت جذب سدیم (Ec( در این دیاگرام، محور افقی ارقام هدایت الکتریکی   
دهد. نسبت جذب سدیم به معنی جذب سدیم محلول در آب در نتیجه تبادل کاتیونی آب در خاك به ازاي افزایش یا کاهش  را نشان می

  آید: ) به دست می1هاي کلسیم و منیزیم بوده که از رابطه ( ونکاتی
  

)1(  
)(5.0 22 






MgCa
NaSAR  

  

  ها بر حسب میلی اکی واالن بر لیتر است.  که در این رابطه، غلظت   
مذکور از روي مقادیر سدیم، افزار با استفاده از رابطه  نیازي به بودن این نسبت نیست و خود نرم Chemistryافزار  در استفاده از نرم   

  نماید. کلسیم و منیزیم آن را محاسبه می

، C1S1کند که آبهاي زیرزمینی با کیفیت خیلی خوب جهت کشاورزي در رده  رده تقسیم می 16دیاگرام ویلکوکس آب کشاورزي را به    
ها  گیرند و بقیه رده قرار می C3S1و  C3S3 ،C1S3 ،C2S3 ،C3S2، آبهاي متوسط در رده C1S2 ،C2S1 ،C2S2آبهاي خوب در رده 

  ).1389نامناسبند (علیزاده، 
هاي جدار چاه، پمپ، خطوط انتقال و  آبهاي زیرزمینی به دلیل اثراتی نظیر خورندگی و رسوبگذاري بر روي ابزار و فلزات گوناگون و لوله   

رغم تنوع زیادي که  مصارف صنعتی نیز مورد بررسی قرار گیرند. علیآبرسانی و مخازن آب یا استفاده در کارخانجات و صنایع بایستی از نظر 
باشد (تاد و مایز،  در کیفیت آب مورد نیاز صنایع وجود دارد، براي اتمام صنایع سه پارامتر شوري، سختی و میزان سیلیس حائز اهمیت می
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) استفاده گردید Isتی، از ضریب اشباعیت النژیه (). جهت بررسی کیفیت آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه به منظور مصارف صنع2005

  ).2(رابطه 
  

)2(  SPHPHIs   
  

میزان اسیدیته در حالت اشباع است که تحت عنوان شاخص  PHSگیري شده اسیدیته در صحرا (واقعی) و  مقدار اندازه PHکه در آن،    

  شود: ) محاسبه می3اشباع از رابطه (
  

)3(  )log1(log CakACPH S   
  

غلظت  Caو  CaOگرم بر لیتر  قلیائیت بر حسب میلی TDS ،A1kپارامتري تابع درجه حرارت (درجه سانتیگراد) و  Cکه در آن،    

  باشد. گرم بر لیتر می کلسیم بر حسب میلی
درصورتیکه مثبت باشد، آب تمایل به رسوبگذاري منفی باشد، آب خاصیت خورندگی، اگر برابر صفر باشد متعادل و  Isدر این روش اگر    

  دارد.
  

  نتایج
دهد که به طور کلی آب آبخوان  نتایجی که براي آبهاي زیرزمینی آبخوان اردبیل از این دیاگرام به دست آمد نشان می دیاگرام شولر:   

هاي شولر تهیه  ) دیاگرام5) تا (2هاي ( گیرد. شکل هاي متوسط، قابل قبول و خوب قرار می اردبیل از نظر شرب در سه رده پایین یعنی رده
آباد  شود که بدترین آب شرب را چاه کمی دهد که با توجه به آنها مالحظه می سال دوره آماري را در این پژوهش نشان می 10شده براي 
هایی  تپراقی، قسمت آباد و کوزه قه کمیدهد که در نزدیکی آن آب سطحی شورگل نیز وجود دارد که امالح زیادي دارد. غیر از منط نشان می

گردد، آب آبخوان امالح بیشتري  گیرد و به تبع آن از کودهاي بیشتري استفاده می تري صورت می نیز که در آن کشاورزي به صورت پررونق
باشد. در این ناحیه  باشد. همچنین بهترین آب شرب مربوط به چاه دوئیل در جنوب آبخوان می داشته و براي مصرف شرب نامناسب می

باشد. اما امالح آب این چاه در طی زمان به میزان  باشد که به دلیل وجود یک توده آذرینی در این قسمت می چندین چشمه تماسی نیز می
سال  10ن لوشیخ شرایط بهتري در ای هاي ناحیه شرقی آبخوان از جمله آبی بیگلو، جابرلو و خلیفه ناچیزي افزایش یافته ولی آب برخی چاه

ها و مراتع خزري مانند  تواند این باشد که این ناحیه از آبخوان منتهی به ارتفاعات جنگل اند که دلیل آن می ها داشته  به نسبت دیگر چاه
آبخوان کند و آبهایی که در آن ناحیه به سفره  هاي آهکی عبور نمی هاي کشاورزي و یا توده هاي سطحی از زمین باشد و آب مراتع فندقلو می

  گذرند. هاي گیاهی طبیعی می کنند از فیلتر پوشش نفوذ می
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  (سمت چپ) 1382(سمت راست) و سال  1381: دیاگرام شولر براي بررسی کیفیت آب شرب سال 2شکل 
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 (سمت چپ) 1384(سمت راست) و سال  1383: دیاگرام شولر براي بررسی کیفیت آب شرب سال 3شکل 

  



  
 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
 1394اسفند  13و  12محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 
  (سمت چپ) 1386(سمت راست) و سال  1385شولر براي بررسی کیفیت آب شرب سال : دیاگرام 4شکل 

  



  
 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
 1394اسفند  13و  12محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 
  (سمت چپ) 1388(سمت راست) و سال  1387: دیاگرام شولر براي بررسی کیفیت آب شرب سال 5شکل 

  



  
 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
 1394اسفند  13و  12محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 
  (سمت چپ) 1390(سمت راست) و سال  1389: دیاگرام شولر براي بررسی کیفیت آب شرب سال 5شکل 

  

تواند یکی از عوامل  در امور زراعی، عالوه بر کمیت آب، کیفیت آب نیز نقش مهمی داشته و کیفیت نامناسب می دیاگرام ویلکوکس:   
از اینرو در این پژوهش، وضعیت  آورد. محدودکننده در این بخش باشد که عالوه بر مشکالت زراعی، مشکالتی براي خاك نیز به وجود می

رسوبگذاري) مورد سال دوره آماري از نظر کشاورزي و صنعتی (شوري، خورندگی و  10نی آبخوان اردبیل در طی کیفی آبهاي زیرزمی
حلقه چاه  30از دیاگرام ویلکوکس براي ارزیابی کیفی آب استفاده شده است که نتایج آن براي  Chemistry. در برنامه بررسی قرار گرفت

  ) آمده است.2ن پژوهش در جدول (سال دوره آماري در ای 10انتخاب شده در 
همانطور که براي مصرف شرب  30و  17، 11، 3هاي شماره  دهد، آب چاه رفت نتایج دیاگرام ویلکوکس نشان می همچنانکه انتظار می   

ارف شرب، (دوئیل) همانند مص 20باشند. آب چاه شماره  نامناسب بود براي مصرف کشاورزي نیز به جهت شوري زیاد قابل استفاده نمی
پایین  1386دهد که کیفیت آب این چاه از سال  باشد. هر دو دیاگرام شولر و ویلکوکس نشان می براي مصارف کشاورزي نیز مناسب می

  باشد. آمده ولی همچنان مناسب براي هر گونه مصرفی می
ذسازي، نساجی، تهویه و داروسازي را نام برد که آب توان از مهمترین آنها صنایع غذایی، کاغ صنایع مختلفی با آب سر و کار دارند که می   

برند. همانطور که در بخش مصارف کشاورزي گفته شد،  ها به کار می سازي مواد و یا در سرد کردن دستگاه را در ترکیب تولید و یا در آماده
ها و  آنها، اثرات نامطلوبی را در دستگاه دار بودن حالت خورندگی و یا رسوبگذاري داشته باشد که هردوي تواند در صورت امالح آب می



  
 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
 1394اسفند  13و  12محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

قابلیت ارزیابی کیفیت آب از نظر مصارف صنعتی  Chemistryتأسیسات صنعتی و همچنین کیفیت تولید خواهند داشت. از اینرو در برنامه 
  ت.) آمده اس3به لحاظ خودندگی و یا رسوبگذاري آب قرار داده شده است که نتایج آن در این پژوهش در جدول (




