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 خالصه
کیفی آبهاي آبهاي زیرزمینی از منابع ارزشمند تهیه آب شرب، کشاورزي وصنعت می باشد. باتوجه به تغییرات 

هاي انسان صورت گیرد، بررسی ومطالعه این منابع به منظور حفط کیفیت آنها زیرزمینی که می تواند در اثر فعالیت
هاي حلقه از چاه  26هاي ضروري است.  به منظور بررسی خصوصیات کیفی آبهاي زیرزمینی دشت مذکور از داده

هاي اصلی  ، پارامترهاي آماري از صحت سنجی مقادیر یون استفاده شده است. پس 1390منطقه در مهرماه سال 
)، نرخ  (RSC، بیکربنات سدیم باقیمانده (MAR) موثر در تعیین کیفیت آب زیرزمینی از قبیل   نرخ جذب سدیم 

هاي محاسبه وهمچنین برطبق دیاگرام ویلکوکس، گروه (SSP) و درصد سدیم انحاللی (SAR) جذب سدیم 
قرار دارند  C2-S1از لحاظ کشاورزي بیشتر نمونه ها در محدوده  اندمصارف کشاورزي تعیین شده مختلف آب از نظر

 لذا منابع آب زیرزمینی دشت قیدار از کیفیت خوبی برخوردار می باشد .
 کیفیت آب زیرزمینی، پارامترهاي هیدروشیمیایی، کشاورزي، دشت قیدار: کلمات کلیدي

 
 

   مقدمه           
 

ــابع دومــین هــا یخچــال از بعــد زیرزمینــی آب منــابع ــیش. باشــند مــی جهــان در شــیرین آب من ــاد از ب  درصــد هفت
 بـه  نیـاز  جمعیـت،  روزافـزون  رشـد  بـه  توجـه  بـا  .]8[ رسـد  مـی  کشـاورزي  مصـرف  بـه  جهـان  زمینی زیر آب منابع

ــد ــذایی محصــوالت تولی ــیش غ ــیش از ب ــی احســاس پ ــاورزي و شــود م ــه کش ــوان ب ــی عن ــرین  محــوري از یک  ت
ـ  در ها بخش ـ  حاضـر  حـال  در کـه  طـوري  بـه  اسـت،  مطـرح  بشـر  غـذایی  مایحتـاج  مینأت  تولیـد  سـوم  یـک  اًتقریب
ـ  را جهـان  غذاي  در .]3[ برسـد  درصـد  50 بـه  رقـم  ایـن  مـیالدي  2040سـال  تـا  رود مـی  انتظـار  و کنـد  مـی  مینأت

 مهـم  اصـل  یـک  آبیـاري  آن، یکنواخـت  توزیـع  عـدم  و بارنـدگی  کمبـود  دلیـل  بـه  خشـک،  نیمـه  و خشـک  مناطق
ــاورزي در ــه کش ــمار ب ــی ش ــه و رود م ــل ب ــدود دلی ــودن مح ــابع ب ــطح من ــین و آب یس ــزایش همچن ــت، اف  جمعی

 ایـن  کمتـر  آلـودگی  خطـر  دیگـر  سـوي  از .]6[ اسـت  شـده  افـزوده  زیرزمینـی  آب منـابع  از بـرداري  بهـره  به امروزه
 آب لحـاظ  از کمبـودي  کـه  منـاطقی  در حتـی  کـه  اسـت  شـده  باعـث  آب تهیـه  هـاي  روش دیگـر  بـه  نسـبت  منابع

 کـه  اسـت  کشـورهایی  جملـه  از ایـران . ]7[ باشـد  داشـته  رونـق  منـابع  ایـن  از اسـتفاده  شـود،  نمی احساس سطحی
ـ  زیرزمینـی  هـاي  آب از را کشـاورزي  در مصـرفی  آب بیشـترین  سـطحی،  آب منـابع  کمبـود  دلیل به  کنـد  مـی  مینأت
 لهأمسـ  طـرف  یـک  از اخیـر  هـاي  دهـه  طـی  کشـور  در آن یـافتن  رواج و عمیـق  نیمـه  و عمیـق  هـاي  چاه حفر .]4[

 زیرزمینـی  آب منـابع  از رویـه  بـی  برداشـت  دیگـر،  طـرف  از ولـی  اسـت  کـرده  حـل  کشـور  نقاط از بسیاري در را آب
 شـده  منـاطق  از بسـیاري  در شـیرین  آب هـاي  سـفره  داخـل  بـه  شـور  آب نفـوذ  و زیرزمینـی  آب سـطح  افت موجب

ــتا ــابراین .]5[ س ــود بن ــابع کمب ــی آب من ــی زیرزمین ــران از یک ــاي بح ــت ه ــی زیس ــال محیط ــر ح ــور حاض  کش
ــه کشــور آب هــاي ســفره% 25 از متجــاوز کــه طــوري بــه ؛شــود مــی محســوب  در حــد از بــیش برداشــت دلیــل ب

-آب از رویـه  بـی  اسـتفاده  مهـم  اثـرات  از یکـی  زیرزمینـی  هـاي آب کیفیـت  تنـزل  .]4[دارنـد  قـرار  بحرانـی  شرایط
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 بـه  آب در حـل  قابـل  مـواد  وسـیله  بـه  آن تغلـیظ  و آب سـطح  افـت  دلیـل  بـه  امـر  ایـن . باشـد  مـی  زیرزمینـی  هاي
ـ مـی  وارد کشـاورزي  بـه  هنگفتـی  خسـارات  کـه  آیدمی وجود  مکـانی  تغییـرات ) 2009( همکـاران  و یـر مد .]1[ دکن

ــوري و عمــق ــی آب ش ــاطق زیرزمین ــمال در کشــاورزي من ــه ش ــد بررســی را ترکی ــان. کردن ــن در آن ــق ای  از تحقی
 از حـاکی  آنـان  تحقیـق  نتـایج . کردنـد  اسـتفاده  مشـاهداتی  چـاه  60 در) 2003-2004( سـال  یـک  ماهانـه  هايداده
 خطــر بیشــترین داراي اســت، ضــعیفی زهکشــی داراي کــه مطالعــه مــورد محــدوده شــرقی قســمت کــه بــود ایــن

ــا را ســوله دالــون دشــت زیرزمینــی آب کیفیــت) 1386( همکــاران و ســازان چیــت .باشــدمــی شــدن شــور بــراي  ب
ــتفاده ــتم از اس ــات سیس ــایی اطالع ــورد جغرافی ــابی م ــرار ارزی ــد ق ــوان و دادن ــد عن ــه کردن ــا ک ــه ب ــردن روز ب  ک

ــوانمــی اطالعــات، ــر را بهتــري مــدیریت ت  کیفــی وضــعیت اطالعــات و هکــرد اعمــال همنطقــ آب کیفیــت روي ب
زیرزمینـی دشـت قیـدار  بـا اسـتفاده از      در ایـن مطالعـه، کیفیـت آب     .باشـد  مـی  موجـود  زمـان  هـر  در زیرزمینی آب

ــابی   روش ــابی پارامترهــاي هیدروشــیمیایی و همچنــین قابلیــت مصــارف کشــاورزي مــورد ارزی هــاي آمــاري و ارزی
  قرار گرفته شده است.

 
  هامواد و روش           

 10و َ       از خـط اسـتوا     عرض شـمالی  37و ْ 15تا     َ 35و ْ 33َ  کشور بین  غرب شمال  در منطقه دشت مورد مطالعه 
دریا اسـت.    متر از سطح 1500از  بیش   آن  ارتفاع  قراردارد. میانگین  النهار گرینویچ از نصف  شرقی طول 49و ْ 26تا َ 47و ْ

ي متـر در کوههـا   2900  بـا ارتفـاع    آن  قله  و بلندترین  طارم  متر در منطقه 300  با ارتفاع  استان  داخل  نقطه  ترین پست
دشت قیدار رانشـان مـی   نشان دهنده موقعیت  1نقشه شماره  قرار دارد.   سلیمان از ارتفاعات شهرستان ماهنشان تخت
  نشان می دهد. ا) موقعیت منطقه مورد مطالعه ر 1شکل ( . دهد.

  

 
 ) نقشه منطقه مورد مطالعه1شکل(

  
هاي منطقـه کـه از شـرکت آب اسـتان     نمونه آب چاه 26هاي  به منظور مطالعه تغییرات کیفی آبهاي زیرزمینی منطقه، از داده

هاي موجـود  می باشد. نمونه 1390ها هیدروشیمیایی مربوط به مهر ماه سال زنجان دریافت شده، مورد استفاده قرار گرفت. داده
ܵ،  ାܭ،  ଶାܽܥ،  ାܽܰهاي اصلی از قبیل از نظر یون ସܱ

زیه وتحلیل قرار گرفتند. مورد تج ି݈ܥ،  ଶା݃ܯ، ଷିܱܥܪ، ି
اند. بقیه پارامترها در آزمایشـگاه بررسـی   در صحرا اندازه گیري شده )ECو هدایت الکتریکی ( pHهاي ناپایدار از قبیل پارامتر
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اند. به منظور مطالعات کیفیت آب زیرزمینی، پارامترهاي آماري مؤثر در کیفیت آب زیرزمینی از قبیل محاسـبه نـرخ جـذب    شده
مـورد  (SSP) و درصـد سـدیم انحاللـی    (SAR) نرخ جذب سدیم  ,) (RSCبیکربنات سدیم باقیمانده  (MAR) سدیم 

هاي کشاورزي استفاده می شود. در این نمودار براي طبقه بندي بررسی قرار می گیرند.  نمودار ویلکاکس براي طبقه بندي آب 
) و هدایت الکتریکی استفاده شده است، که تاثیر به سزایی بر خاك و رشـد گیـاه دارد.   SARاز دو فاکتور نسبت جذب سدیم (

ن خاك دانه ها شـده و  سدیم در داخل زمین با جایگزینی به جاي یون کلسیم در داخل خاك دانه ها باعث از بین رفتن ساختما
باعث کاهش نفوذ پذیري خاك می شود، از طرف دیگر هدایت الکتریکی ویژه با میزان امـالح آب رابطـه مسـتقیم دارد. بـدین     
صورت که هر چه میزان هدایت الکتریکی آب باال باشد امالح آب نیز زیاد است. باال بودن امالح آب باعث اسمز معکوس شـده  

داخل ریشه گیاه، باعث خروج آب از گیاه شده و نهایتاً باعث از بین رفتن گیاه می شود، به همـین خـاطر    و به جاي نفوذ آب به
  . این دو فاکتور براي مناسب بودن آب کشاورزي الزم و ضروري است

  
 نتایج و بحث 

بیکربنات سدیم  (MAR) براي ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی براي مصارف کشاورزي پارامترهایی از قبیل نرخ جذب منیزیم 
) مورد بررسی قرار می گیرند. در مصارف کشاورزي SSPو درصد سدیم انحاللی ((SAR) نرخ جذب سدیم  ,) RSCباقیمانده (

میلی اکی واالن در لیتر می  10نمونه هاي مورد مطالعه شده کمتر از  SARکم توصیه می شود. از آنجاییکه میزان  SARآب با 
) از پارامترهاي RSCز نظر کیفیت در رده عالی قرار می گیرند. از طرف دیگر، خطر بیکربنات سدیم باقیمانده (باشد، آبهاي منطقه ا

مهم می باشد زیرا افزایش غلظت آن، رشد گیاهان را مختل نموده و منجر به رسوب کلسیت، کاهش نفوذپذیري خاك و افزایش نرخ 
براي آبیاري مناسب هستند؛ این در حالی است که epm1.26 کمتر از   RSCفرسایش پذیري خاك می شود. آبهاي داراي مقادیر 

) در منطقه مورد مطالعه SSPبراي آبیاري نامناسب می باشند. مقادیر سدیم انحاللی (epm2.6 بیشتر از  RSCآبهاي داراي مقادیر 
اند؛ لذا، براي درصد باالتر نبوده 60درصد متغیر است. هیچ یک از نمونه هاي مطالعه شده از مقادیر استاندارد   46.2تا 17.9از 

اهداف آبیاري مناسب هستند. درصد باالي سدیم نسبت به (کلسیم، منیزیم، پتاسیم) در آبهاي مورد استفاده در آبیاري، سبب تخریب 
میلی گرم بر لیتر را نمی توان براي کشاورزي 200لسیم و منیزیم با غلظت هاي بیشتر از . آب حاوي ک]9[نفوذپذیري خاك می گردد

) کم MARها از حد مجاز، بیشتر نیست؛ لذا، خطر پذیري منیزیم(استفاده کرد. در منطقه مورد مطالعه، غلظت هیچ یک از نمونه
  دازه گیري شد.ان 1پس از نمونه گیري ، پارامترهاي مختلف مظابق جداول شماره  .است

  
 هاي مختلف برخی از نمونه هاي مورد مطالعهپارامترهاي آماري شاخص) 1جدول شماره (

 کیفیت آب براي کشاورزي کالس آب SAR EC عالمت اختصاري
Q1 17.38 1388 C3-S4  براي کشاورزي نامناسب -خیلی شور  
Q2 14.23 1135 C3-S3  قابل استفاده براي کشاورزي -شور  
Q3 13.84 672 C2-S3  قابل استفاده براي کشاورزي -شور  
Q4 14.13 1138 C3-S3  قابل استفاده براي کشاورزي -شور  
Q5 9.61 654 C2-S2  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q6 6.77 455 C2-S1  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q7 6.43 439 C2-S1  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q8 6.67 748 C2-S2  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q9 13.44 684 C2-S3  قابل استفاده براي کشاورزي -شور  

Q10 8.73 676 C2-S2  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q11 7.86 631 C2-S2  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q12 4.03 471 C2-S1  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q13 5.49 432 C2-S1  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q14 9.54 776 C3-S2  قابل استفاده براي کشاورزي -شور  
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Q15 5.01 404 C2-S1  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q16 5.31 422 C2-S1  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q17 5.66 653 C2-S1  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q18 8.54 838 C3-S2  قابل استفاده براي کشاورزي -شور  
Q19 6.11 444 C2-S1  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q20 7.11 612 C2-S2  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q21 9.58 922 C3-S2  قابل استفاده براي کشاورزي -شور  
Q22 4.09 602 C2-S1  مناسب براي کشاورزي –کمی شور  
Q23 12.31 2120 C3-S3 قابل استفاده براي کشاورزي - شور  
Q24 9.19 826 C3-S2  قابل استفاده براي کشاورزي -شور  
Q25 15.09 1172 C3-S3  قابل استفاده براي کشاورزي -شور  
Q26 6.91 806 C3-S2  قابل استفاده براي کشاورزي -شور  

  ) نمودار ویلکوکس را براي داده هاي هیدرو شیمیایی نشان می دهد. 2شکل (
  

  
) نمودار ویلکوکس داده هاي هیدروشیمیایی2شکل(  

  
 گیرينتیجه         

منابع آب زیر زمینی دشت قیدار از نظر ترکیب شیمیایی و قابلیت مصارف کشاورزي مورد بررسی قرار گرفتند بـا توجـه   
بوده و از انحالل پذیري هاي در برگیرنده دشت مورد مطالعه از جنس سنگهاي آذرین و ولکانیکی به اینکه عمده سنگ

هاي منطقـه ایجـاد نکـرده اسـت. در منطقـه مـورد       پایینی برخوردار می باشد، تغییرات زیادي در ترکیب شیمیایی آب



                                                                                    
 

 ٥

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

 دانشگاه محقق اردبیلی

هاي منطقـه بـراي مصـارف آبیـاري بـا اهـداف       مطالعه، ارزیابی پارامتر هاي موثر بر کیفیت آب مشخص نمود که آب
ه گیري نمود که آب زیرزمینی دشـت قیـدار از نظـر مصـرف کشـاورزي از      کشاورزي مناسب هستند. و می توان نتیج

  کیفیت مناسب برخوردار است. 
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