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 خالصه
ویفیتتشسػیتٕٙظٛسٌٔاِؼٝایٗدس.تاؿذٔیٔٙاتغایٗاصكحیحتشداسیتٟشٜٚتٟیٙٝیاػتفادٜجٟتدسٌٟٔٓأیصیشصٔیٙی،آبویفیتیٌٔاِؼٝ

دس.ؿذاػتفادٜتشداسیتٟشٜٞایچاٜتٝٔشتٛىصیشصٔیٙیآبی32ٕٝ٘ٛ٘آصٔایؾاصحاكُ٘تایجاصٔیا٘ذٚآبٔشوضیتخؾصیشصٔیٙیآبٔٙاتغ

ٚوُػختی،TDS،PHٔا٘ٙذٞاییفشاػٙجٚوّشایذٚػِٛفاتتیىشتٙات،پتاػیٓ،ٔٙضیٓ،ػذیٓ،وّؼیٓ،ٔا٘ٙذاكّیٞاییٖٛغّظتٞإ٘ٛ٘ٝایٗ

SARپایپش،ٕ٘ٛداسٞایٚصیشصٔیٙیٞایآبدسٞایٖٛپشاوٙذٌیی٘حٜٛاصٌٔٙمٝصیشصٔیٙیآبویفیاسصیاتیتٕٙظٛس.ؿذ٘ذٔحاػثٝٚآصٔایؾ

ٞایواتیٖٛغّظتٞاآبایٗدس.داس٘ذػذیهیػِٛفاتٝیسخؼاسٜٚتیپػٕذتأٌٙمٝٞایآبداد٘ـاٖ٘تایج.ؿذاػتفادٜٚیّىٛوغٚؿِٛش

Na+ٚK+اصتیـتشCa2+ٚ Mg2+آ٘یٖٛغّظتٚاػتSo4
Hco3اصتیـتش-2

-ٚCl
اػت- ٞایآبٕیاییؿیٞایٚیظٌیوٝداد٘ـاٖٞاتشسػی.

تشایآبویفیتاسصیاتی.ؿٛدٔیوٙتشَاسٚٔیٝیدسیاچٝآبؿیٕیاییتشویةٚجشیأٖؼیشسػٛتاتٔخضٖ،ِیتِٛٛطیتٛػئٌٙمٝصیشصٔیٙی

ٌیش٘ذٔیلشاسلثَٛلاتُیسدٜدسػٕذتأٌٙمٝصیشصٔیٙیٞایآبوٝداد٘ـاٖؿِٛشسٚؽتٝؿشبٔلشف ػذیٓ،جزب٘ؼثتٞایؿاخق.

ٕٞچٙیٗ.اػتاػتفادٜلاتُٚٔٙاػةوـاٚسصیتشایصیشصٔیٙیٞایآبغاِةوٝداد٘ـاٖٚیّىٛوغدیاٌشاْٚٔا٘ذٜتالیوشتٙاتػذیٓؿٛسی،

.ٌشفتٙذلشاسسػٛتٍزاسٞایآبیسدٜدسال٘ظیٝهشیةؿاخقاصاػتفادٜتاٞإ٘ٛ٘ٝاوثشكٙؼتی٘ظشاص
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  مقذمه .1

 
وـٛسٞایاصتؼیاسیٚایشاٖوـٛسدسصیشصٔیٙیآبٔٙاتغ.اػتتٛدٌٜٔشحپایذاسیتٛػؼٝاكّیسوٗتؼٙٛاٖٕٞٛاسٜتجذیذلاتُٔٙثغیهتؼٙٛاٖآب

ایٗآِٛدٌیوٓخٌشدیٍشػٛیاص.ؿٛدٔیٔحؼٛبؿشبٚوـاٚسصیدساػتفادٜٔٛسدآبتشیٟٗٔٓجّٕٝاصداس٘ذ،ٔـاتٝٞٛاییٚآبوٝدیٍش

ایٗاصاػتفادٜ٘یضؿٛدٕ٘یاحؼاعػٌحیآبِحاٍاصوٕثٛدیوٝٔٙاًمیدسحتیوٝاػتؿذٜتاػثآباػتحلاَٞایسٚؽدیٍشتٝ٘ؼثتٔٙاتغ

وٕهٞیذسٚطئٛؿیٕیاییفشآیٙذٞایؿٙاخت.]1[تاػشتغییحاَدسدائٕاػٌحیٞایآبٕٞچٖٛصیشصٔیٙیٞایآبویفیت.تاؿذداؿتٝسٚ٘كٔٙاتغ

ؿذٜصیادتٛجٝصیشصٔیٙیآبٔٙاتغویفیٚوٕیٔذیشیتتٝاخیشٞایػاَدسدِیُٕٞیٗتٝ.وٙذٔیصیشصٔیٙیٞایآبویفیٚوٕیٔذیشیتتٝصیادی

]2[اػت ٚاػتٌٔاِؼاتییٔحذٚدٜؿٙاػیػًٙیاٚؿٙاػیصٔیٗیتاسیخچٝٔٛسددسخٛتیتؼیاسسإٞٙایصیشصٔیٙیٞایآبویفیٞایدادٜ.

صیادیٚاتؼتٍیآتیاسیٚكٙؼتؿشب،دساػتفادٜٔٛسدصیشصٔیٙیٞایآبویفیت٘تیجٝدستاؿٙذ،ٔیٞاآٖرخایشٚتخّیٝتغزیٝ،ٚهؼیتیدٞٙذٜ٘ـاٖ

داسدٔحَّٛٞایٕ٘هٔیضاٖٚ٘ٛعٚآبجشیأٖؼیشتٝ ؿذٖٔحَّٛاصتٛا٘ذٔیوٝاػتخانٚٞاػًٙٞٛاصدٌییاحالَا٘اصٔٛادایٗٔٙـأ.

آیٙذ.تٛجٛدٔٛجٛدٞایوا٘یدیٍشٚوّشایذٞاٞا،ػِٛفاتٞا،وشتٙاتٔا٘ٙذٞایی٘ـیٗتٝ

آِٛدٌیسدچأختّفدالیُتٝٚٞؼتٙذا٘ؼا٘یٞایاػتفادٜتشایٌّٔٛبویفیتفالذایشاٖ٘ٛاحیاصتؼیاسیصیشصٔیٙیآبٔٙاتغأشٚصٜ

ا٘ذؿذٜ اػاعتشٔیا٘ذٚآبٔشوضییخٛافٞیذسٚطئٛؿیٕیاییآتخٛاٖتخؾٔشوضیٔیا٘ذٚآبپشداختٝؿذٜاػت.تخؾدسایٗتحمیكتٌٝٔاِؼٝ.

                                                 
  داوشجًی دکتری تخصصی زمیه شىبسی 1
 عضً َیئت علمی داوشگبٌ آزاد اسالمی تبریس 2
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950ٌٔٙمٝایٗتمشیثیٔؼاحت.تاؿذٔیاسٚٔیٝیدسیاچٝآتشیضیحٛهٝجضٚآتشیض،یحٛهٝ٘ظشاصٚغشتیآرستایجاٖاػتاٖدسوـٛسیتٙذیتمؼیٓ

تادلیم50ٝٚدسج36ٝػشمٚدلیم20ٝٚدسج46ٝتادلیم35ٝٚدسج45ٝجغشافیاییًَٛدسغشتیآرستایجاٖاػتاٖجٙٛبدسٚاػتٔشتغویّٛٔتش

ؿٟشػتاٖیٝػیٕیٙتخؾٟٚٔاتادٔشوضیتخؾتٝجٙٛباصٔیا٘ذٚآب،آتادٔشحٕتتخؾتٝؿٕاَاصوٝاػتؿذٜٚالغدلیم15ٝٚدسج37ٝ

غشتیآرستایجاٖاػتاٖدسٔیا٘ذٚآبدؿتآتشفتیآتخٛاٖ.ؿٛدٔیٔحذٚدٔحٕذیاسؿٟشػتاٖتٝغشباصّٚٔىاِٖیالٖتخؾتٝؿشقاصٔیا٘ذٚآب،

تغزیٝچایشدٚقٔٚچایِیالٖسٚد،ػیٕیٙٝسٚد،صسیٙٝٞایسٚدخا٘ٝتٛػيػٕذًٜٛستٝوٝاػتاسٚٔیٝدسیاچٝآتٍیشحٛهٝآتخٛاٖتشیٗتضسي

تٝتخؾٚؿذٜدادٜپٛؿؾٔیا٘ذٚآبدؿتٞایا٘ثاؿتٝیٚػیّٝتٝؿٕاِیتخؾدسٔیا٘ذٚآبؿٙاػیصٔیٗیٚسلٝ،ؿٙاػیسیختدیذٌاٜاصؿٛد.ٔی

ؿٛ٘ذٔیٛبٔحؼٌٔٙمٝ٘ماىتشیٗپؼتوٝا٘ذدادٜتـىیُسٚدػیٕیٙٝٚسٚدصسیٙٝتضسيٞایسٚدخا٘ٝاًشافدس٘یضساایٌؼتشدٜ٘ؼثت ػٕتاص.

دٌشٌٛ٘یوٕتشٚسػٛتیٞایػًٙیتیـتشدستشٌیش٘ذٜػٍٙیٌٔٙمٝٞایسخٕٖٙٛ.ؿٛدٔیافضٚدٌٜٔٙمٝاستفاػاتتشؿشلیجٙٛبٚجٙٛبتٝؿٕاَ

دسكذ50حذٚدوٝا٘ذپٛؿا٘ذٜسأختّفٞایٟ٘ـتٝصیشیٗػٌحٌؼتشدٜ،تؼیاسػٌحدسٚٔاسٖآٞهتیـتشتشویةتاصیشیٗ،ٔیٛػٗٞؼتٙذ.سػٛتات

دادٜتـىیُاستفاػاتدسسأجٕٛػٝایٗصتشیٗیالیٝػختیػّتتٝآٞىیٞایالیٝٚؿذٜفشػٛدٜتیـتشٔاس٘یٞایتخؾ.ؿٛدٔیؿأُساٚسلٝػٌح

اػت وشتاػٝ،آتـفـا٘یٚػٍٙیٔاػٝتاتسػِٛٚیا٘ذ،ػاختٝسأٌٙمٝاستفاػاتتّٙذتشیٗپایذاسی،ػّتتٝ٘یضپشٔیٗٚوشتاػٝیوشتٙاتٝسػٛتات.

چیٙٝ.دٞٙذٔی٘ـاٖخٛداصوشتٙاتٝسػٛتاتتأـاتٟی٘ؼثتتٝفشػایؾ ٚاحذ آتشفتجذیذتشیٗ ٌٔٙمٝ دس ٞؼتٙذؿٙاػیٔٛجٛد وٝٞایوٛاتش٘ش

تـىیُدادٜٟٔٓ ا٘ذ٘شیٗٔخضٖآبصیشصٔیٙیٌٔٙمٝسا ا٘ؼا٘یٚ(سٚا٘ابٞا،آباختالىؿٙاػی،صٔیٗػاص٘ذٞای)ًثیؼیػٛأُ٘مؾتحمیكایٗدس.

وـاٚسصیٞایفؼاِیتٚوٛدٞاؿٟشیٚٞایفاهالبتشداسی،تٟشٜافضایؾ) 1ؿىُ.اػتؿذٜتشسػیٌٔٙمٝصیشصٔیٙیٞایآبویفیوٙتشَدس(

دٞذ.ٌٔاِؼٝسا٘ـأٖیٔٛسدیٌٔٙمٝؿٙاػیصٔیٗٚتشداسیٕ٘ٛ٘ٝ٘ماىجغشافیایی،ٔٛلؼیت



 .هطالعِ هَسد ی هٌطقِ شٌاسی صهیي ٍ بشداسی ًوًَِ ًقاط جغشافیایی، هَقعیت .1 شکل





ها مواد و روش .2
 

ٔشتٛىویفیٞایٚیظٌیسٚیتشٞیذسٚطئٛؿیٕیاییٞایتحّیُكٙؼتی،ٚوـاٚسصیآؿأیذٖ،ٔلاسفتشایآبتٛدٖٔٙاػةٚویفییٌٔاِؼٝتٕٙظٛس

ػاَدسغشتیآرستایجاٖاػتاٖایٌٔٙمٝآبؿشوتتٛػيوٌٝٔاِؼٝٔٛسدیٌٔٙمٝصیشصٔیٙیآبٞایچاٜاصٞإ٘ٛ٘ٝ.ٌشفتا٘جاْچاٜمٝح32ّتٝ

،ECٔا٘ٙذٞاییفشاػٙجٕٞچٙیٗٚاكّیٞایآ٘یٖٛٚٞاواتیٖٛغّظتٌیشیا٘ذاصٜؿأُآبٞایٕ٘ٛ٘ٝیتجضیٝ.ٌشدیذاػتفادٜاػتؿذٌٜشفت1394ٝ

TDS،PHٚاػتفادٜٚؿیٕیصٔیٗٞایسٚؽاصاػتفادٜتا.اػتؿذٜتیاِٖیتشدسٚاالٖاویٔیّیٔثٙایتشآبدسٔٛجٛدٞاییٖٛغّظت.تاؿذٔیػختی

Surferلثیُاصافضاسٞایی٘شْٚپایپشٔا٘ٙذٕ٘ٛداسٞاییاص ،Chemistery ،Excel،ٌشفتٝلشاستشسػیٛسدٌٔٔٙمٝصیشصٔیٙیآبٔٙاتغؿیٕیاییٚهؼیت

اػت Arc GIS10/1افضاس٘شْاص. اػتؿذٜاػتفادٌٜٔٙمٝصیشصٔیٙیٞایآبتٙذیپٟٙٝٚیاتیدسٖٚجٟت٘یضKrigingسٚؽٚ ٕ٘ٛدٖٔـخقجٟت.

اػتؿذٜاػتفادٜؿِٛشسٚؽاصؿشبٔلاسفتشایصیشصٔیٙیآبویفیت اصكٙؼتیٚآتیاسیٔلاسفجٟتآبویفیتتفؼیشتشایٕٞچٙیٗ.

حذالُ،ٔمادیشتإٞشاٜصیشصٔیٙیآبؿیٕیایییتجضیٝٞایداد1ٜجذَٚ.اػتؿذٜاػتفادٜتتشتیةال٘ظیٝؿذٌیاؿثاعهشیةٚٚیّىٛوغٞایسٚؽ

.دٞذٔی٘ـاٖتشداسیٕ٘ٛ٘ٝٞایچاٜتشایسأؼیاسا٘حشافٚٔیاٍ٘یٗحذاوثش،
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 (.mS/cm حسة تر EC و meq/l حسة تر ها یون مقادیر) میانذوآب آتخوان یرزمینیز آب در موجود عناصر میانگین آمار .1 جذول



 . نتایج و بحث3

 های آب تواتر یونی، تیپ و رخساره. 3-1



ٕٞىاساٖ،تاؿذٔیؿشبٚوـاٚسصیاٞذافشایتآٖتٛدٖٔٙاػةتؼییٗجٟتاِٚیٝیػٕذٜفاوتٛسٞایاصیىیآبؿیٕیاییتشویة )كفشیٚ

تاصیشصٔیٙیآبوٝٔٛادیٚٞاػًٙتٝٞإ٘هایٗغّظتٚا٘ٛاع.اػتٔحَّٛٞایٕ٘هحاٚیوٓیاصیادٔمذاستٕٝٞٛاسٜصیشصٔیٙیآب.(1390

ا٘حالَاصػٕذتاصیشصٔیٙیٞایآبدسٔٛجٛدٔحَّٛٛادٔ.داسدتؼتٍیآٖٔٙـأٚتٝوشدًٜیوٝٔؼافتیآب،حشوتػشػتاػت،تٕاعدسٞاآٖ

ٌیش٘ذٔیٔٙـأٞاػًٙ )افضایذٔیخٛدتٝساخانٞٛاصدٌیاص٘اؿیحُلاتُٔٛادٞا،خانٔٙافزاصػثٛسهٕٗصیشصٔیٙیآب. (.1387كذالت،

سٚیتشوٝتاؿذٔیوـاٚسصیٚخاٍ٘یٞایپؼابٔا٘ٙذؼاٖا٘ٞایفؼاِیتؿأٌُزاس٘ذٔیتأثیشآبویفیتسٚیتشوًٝثیؼیفاوتٛسٞایاصتخـی

ٞایصیشٔیٙیحُٞاجذاؿذٜٚدسآبٞااصوا٘یؿٙاػییٖٛدسًیٞٛاصدٌیٌٚشدؽآبدستیٗػاص٘ذٞایصٔیٗ.]3[داسدٔٙفیتأثیشآبٔٙاتغ

ٞاتشتشویةآبصیشصٔیٙیتؼیاسوٕهخٛاٞٙذٌزاسیؿیٕیػًٌٙیشیٚاثشٞادسدسن،٘تیجٝی٘ؼثتایٗیٖٛٞایاكّیٚٔحاػثٝؿٛ٘ذ.یٖٛٔی

ٞاٚاسدصٔیٗؿذٜٚتاپیٛػتٗتٝٞایٞٛاصدٜ،استفاػاتٚدؿتٞایٔختّفاصخانٞایػٌحیتاا٘حالَٔمادیشلاتُتٛجٟیاصیٖٛآب.]4[وشد

ا٘جاْٚاوٙؾآب تا تخّیٝ تا اصتغزیٝ تؼٛینیٛ٘یتاػثغٙیؿذٖآبصیشصٔیٙیاصیٖٛٞایؿیٕیٞایصیشػٌحیدسٔؼیشخٛد ا٘حالَٚ ٞاایی،

تٛا٘ٙذدسایٗأش٘مؾداؿتٝتاؿٙذ.واٞؾػشػتهخأتصیادآتخٛأٖیٚآبؿٛسدسیا،ٞایفؼیُؿٛد.ٕٞچٙیٗ٘فٛرآبؿٛساصآتخٛأٖی

ؿٛدٚافضایؾٔذتصٔاٖةافضایؾصٔأٖا٘ذٌاسیآبدسآتخٛأٖیجشیاٖآبصیشصٔیٙیدسسػٛتاتیوٝلاتّیتا٘تماَٚ٘فٛرپزیشیوٓداس٘ذػث

ٞایآتشفتیٔا٘ٙذٞایٔیا٘یٚا٘تٟاییآتخٛاٖؿٛد.ایٗپذیذٜٔؼٕٛالدستخؾتٕاعتیٗآبٚػًٙؿذٜٚتاػثافضایؾا٘حالَٚتؼٛینیٛ٘یٔی

ؿٛد.جٟتخٌٛىجشیاٖآبٞأیتاػثغٙیؿذٖآبصیشصٔیٙیاصِحاٍیٖٛیآتخٛاٖدٞٙذٜسیضؿذٖسػٛتاتتـىیُآتخٛأٖیا٘ذٚآبتؼّتدا٘ٝ

یآبصیشصٔیٙیتاػثؿذٜاػتٞشچٝتٌشفٔحُتخّیٝٞایتخّیٝٞایؿٕاِیآتخٛأٖیا٘ذٚآبدسلؼٕتصیشصٔیٙیتٌشفدسیاچٝٚلشاسٌیشیچاٜ

ٞیذسٚؿیٕیاییٞای.سخؼاسٜؿٛدٞاافضٚدٜٞاٚآ٘یٖٛتیٖٛمذاسغّظتوُواٞاتشٔ)دسیاچٝ(پیؾتشٚیٓتشٔذتصٔاٖتٕاعآبصیشصٔیٙیتاػًٙ

اػاعتشآبا٘ٛاعیٔمایؼٝٚتٙذیًثمٝتشایٔتذاَٚٞایسٚؽاصیىی.ٌیش٘ذٔیلشاساػتفادٜٔٛسدٞاآبؿیٕیاییتشویةدساختالفٕ٘ایؾجٟت

تاؿذٔیپایپشٕ٘ٛداساصاػتفادٜیٛ٘یتشویة تا٘یضساآٖٚاتؼتٍیدٞذ،ٔی٘ـاٌٖشافیىیتـىُساآبیٕ٘ٛ٘ٝٔاٞیتایٙىٝتشػالٜٚایپشپٕ٘ٛداس.

وٕهجشیأٖؼیشًَٛدسآٖؿیٕیاییتىأُٔٛسددساظٟاستٝٚدٞذٔی٘ـاٖا٘ؼا٘یٚؿٙاػیػًًٙثیؼی،ػٟٓؿٙاػاییتٕٙظٛسدیٍشٞایٕ٘ٛ٘ٝ

ٞاٚاػتفادٜؿذ.دسایٕٗ٘ٛداسدسكذآ٘یٖٛ.]5[یٔٛسدٌٔاِؼٝاصدیاٌشاْپایپشٞایآبصیشصٔیٙیٌٔٙمٝ٘ٝیٕ٘ٛتٕٙظٛستؼییٗتیپٚسخؼاسٜ.وٙذٔی

یٞایصیشصٔیٙیٌٔٙمٕٝ٘ٛداسپایپشٔشتٛىتٝآب2وٙٙذ.ؿىُؿىُپیادٜٔیٞاسادسٔیذاِٖٛصیٞایٔثّثیٚٔٛلؼیتتشویثیآٖٞاسادسٔیذاٖواتیٖٛ

دٞذ.ٞاساتٝخٛداختلافٔییػذیهتیـتشیٗتؼذادٕ٘ٛ٘ٝیػِٛفاتٝدٞذ.چٙا٘چٝاصؿىُٔـخقاػتتیپٚسخؼاسٜٝسا٘ـأٖیٔٛسدٌٔاِؼ

ػّتاكّیغاِة.]6[تاؿذٔیكٙؼتیهایؼاتٚ(NaCl)ٞاِیتٔا٘ٙذٞاتثخیشیسػی،ٞایوا٘ی،(آِثیت)فّذػپاسٞاؿأُػذیٓاكّیًثیؼیٔٙاتغ

اِثتٝتٕاعآبصیشصٔیٙیتاسػٛتاتٞایصیشصٔیٙیٌٔٙمٝ٘فٛرآبؿٛسدسیاچٝیػذیهدسآبسخؼاسٜتٛدٖ یاسٚٔیٝتٝآتخٛأٖیا٘ذٚآباػت.

یآبصیشصٔیٙیاصدیٍشیتخّیٝٞادسٌٔٙمٝٞایوـاٚسصیٚلشاسٌیشیایٗآبٞایػٕیكفؼیُ،فؼاِیتآتشفتیحاٚیفّذػپاسٕٚٞچٙیٗ٘فٛرآب

ػِٛفاتوّؼیٓ)طیپغ(اػت.ایٌٗیشدٞایتثخیشیؿىُٔیٞاییوٝدسٔحیيتشیٗوا٘یٛأُایٗأشٞؼتٙذ.ػالٜٚتشٞاِیتیىیدیٍشاصٟٔٓػ

 EC TDS PH Ca Mg Na K Hco3 Co3 Cl So4 ها فراسنج

 8/28 3/21 6 2/134 4 5/11 6/9 14 1/7 5/345 474 حذاقل

 1632 2241 27 793 5/19 1187 354 744 4/8 6544 14444 حذاکثر

 75/426 7/514 69/16 4/387 92/7 4/283 4/112 63/166 82/7 8/1951 8/3342 میبوگیه

 84/423 627 49/6 5/175 65/5 6/293 97/94 97/94 3/4 2/1592 57/2449 اوحراف معیبر
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٘یضٔیوٙذتٝآػا٘یحُٔیوا٘یٚلتیتاآبتشخٛسدٔی تٙاتشایٗغاِةتٛدٖتیپػِٛفاتٝسا یاسٚٔیٝتٝی٘فٛرآبؿٛسدسیاچٝتٛاٖتٛػیّٝؿٛد.

یػذیهٚٔٙیضیهٞؼتٙذ.ٞایغاِةتیىشتٙاتٝداخُآتخٛاٖتٛجیٝوشد.دیٍشسخؼاسٜ
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. کیفیت از نظر شرب3-2


ٕ٘ٛداسٕ٘ٛداسٞا،ایٗپشواستشدتشیٗاصیىی.وشدتفؼیشؿِٛشاػتا٘ذاسدTDSٚوُ،ػختیاػاعتشؿشبِحاٍاصتٛأٖیساصیشصٔیٙیآبٞایٕ٘ٛ٘ٝ

ؿذٜتٙظیٓجٟاٖپظٚٞـی-ػّٕیٔشاوضپیـٟٙادیاػتا٘ذاسدٞایاػاعتشتذٖ،٘یاصٔٛسدیػٕذٜٞاییٖٛٚأالحاػاعتشوٝاػتؿِٛشٍِاسیتٕی

تٙذیتمؼیٓؿشبلاتُغیشٚ٘أٌثٛعوأال٘أٙاػة،ٔتٛػي،لثَٛ،لاتُخٛب،یسدٜپٙجتٝساآبٔٛجٛد،ٞاییٖٛغّظتٔمذاساػاعتش.]7[اػت

.اػتؿذٜدادٜ٘ـا3ٖؿىُدستشداسیٕ٘ٛ٘ٝٞایچاٜتٝٔشتٛىؿِٛشٕ٘ٛداس.وٙذٔی
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دسو16ٝتا1ؿٕاسٜٞایچاٜتٌٛسیىٝدٞٙذٔی٘ـاٖؿِٛشٕ٘ٛداسسٚیتشسأتفاٚتسفتاسیٔیا٘ذٚآبدؿتتشداسیٕ٘ٛ٘ٝٞایچاٜ

17ؿٕاسٜٞایچاٜأا.ٌیش٘ذٔیلشاسؿشبتشایٔلشفِحاٍاصلثَٛلاتُٚخٛبٞایسدٜدسا٘ذؿذٜٚالغٌٔٙمٝؿشلیجٙٛبٚبجٙٛٞایٔحذٚدٜ

ٚالغأشایٗػّت.ا٘ذٌشفتٝلشاس٘أٌثٛعوأالٚ٘أٙاػةٔتٛػي،ٞایسدٜدسTDSٚوُػختی،آ٘یٖٛٚواتیٖٛیٛ٘یٞای٘ؼثتافضایؾتؼّت32تا

ایٗٞایچاٜاصحذاصتیؾتشداسیتٟشٜی٘تیجٝدسٌٔاِؼٝٔٛسدآتخٛاٖتٝدسیاچٝایٗؿٛسآب٘فٛرٚاسٚٔیٝیدسیاچٝٔجاٚستدسٞاچاٜایٗتٛدٖ

اصتیـتشٔشاتةتٝٞاآٖدسٔحَّٛٞاییٖٛٔمذاسوٝاػتؿذٜتاػثصیشصٔیٙیآبیتخّیٝ٘ٛاحیٔجاٚستدسٞاآٌٖشفتٗلشاسٕٞچٙیٗ.اػت٘ٛاحی

دٞذ.ؤٌُٙمٝسا٘ـأٖیؿشبسادستٙذیپاسأتشٞایؿیٕیاییآبصیشصٔیٙیتشایپ4ٟٝٙؿىُ.ا٘ذٌشفتٝلشاستاالدػتٔٙاًكدسوٝتاؿذٞاییچاٜ











































 

 .]8[ سٍش شَلشّای صیشصهیٌی هٌطقِ بشای هصشف ششب بش اساس  آبپاساهتشّای شیویایی بٌذی  . پ4ٌِْشکل 

 



 . کیفیت از نظر کشاورزی 3-3
 

اصػٛأّیتشاػاعآتیاسیآبویفیتاػتا٘ذاسدٞای.ٞؼتٙذٔتغیشؿذتتٝٔحَّٛٞایٕ٘هتشویة٘ظشاصٞٓٚغّظت٘ظشاصٞٓوـاٚسصیٞایآب

ٞٓتٝتاػثتٛا٘ٙذٔیوٝٞاییواتیٖٛغّظتٚتاؿذػٕیٌیاٜتشایاػتٕٔىٗوٝخافٞاییٖٛاصتؼویغّظتٔحَّٛ،ٞایٕ٘هوُغّظتلثیُ

ػذیٓٔمذاسٚؿٛسیوـاٚسصی٘ظشاصآبتٙذیًثمٝدسویفیٔؼیاسٞایتشیٟٗٔٓ.]9[ؿٛدٔیتؼییٗؿٛ٘ذآٖ٘فٛرپزیشیواٞؾٚخانتافتصدٖ

تاؿذٔیآٖدسٔٛجٛد ٔـخقخان٘فٛرپزیشیتشآٖتاثیشٚآتیاسی٘ظشاصساآبتٙاػةیدسجٝتّىٝٔؤثش٘ذ،ٌیاٜسؿذتشتٟٙا٘ٝدٚایٗصیشا.

ٚالغدس.ؿذخٛاٞذلّیاییخانیهیتٛػؼٝتٝٔٙجشٔؼأِٝایٗٚدٞذٔیواٞؾسا٘فٛرپزیشیٔیضاٖٚخانؿشایيػذیٓتاالیغّظت.ػاصدٔی

ٞٓاصآٖ،ی٘تیجٝوٝؿذٜػذیِٓحاٍاصآباؿثاعتاػثیٛ٘یتؼٛین٘تیجٝدس.اػتوٓآٖوّؼیِٓٚیداؿتٝػذیٓتاالییٔمادیشوٝٞاییآب

ٔؼیاسٞایاصیىیتاػذیٓٚ(EC)اِىتشیىیٞذایتٔؼیاستاؿٛسی.اػتٔٛثشٌیاٞاٖسؿذواٞؾدسٔؼأِٝایٗٚؿذٜسعٔا٘ٙذٞاییوا٘یپاؿیذٌی
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ٌٔٙمٝصیشصٔیٙیٞایآبتٙذیًثمٝتٕٙظٛس.ؿٛدٔیػٙجیذٜ(ESP)تثادَلاتُػذیٓدسكذیا(SSP)ٔحَّٛػذیٓدسكذیا(SAR)ػذیٓجزتی٘ؼثت

SARساتشاػاعدٚپاسأتشؿٛسیٚتشایوـاٚسصیوٝٔیضأٖٙاػةتٛدٖآباػتؿذٜاػتفادٜٚیّىٛوغٕ٘ٛداساصوـاٚسصیتشایٔلشف٘ظشاص

وٙذتیأٖی ٞیذسِٚٛطیٌٔاِؼاتٚوـاٚسصی٘ظشاصآبتٙذیًثمٝتشایؽسٚتشیٗواستشدیآٖٕ٘ٛداساصاػتفادٜٚٚیّىٛوغتٙذیًثمٝسٚؽ.

یاتٙذٔیافضایؾٕٞٛاسٜاسٚٔیٝیدسیاچٝتٝؿذٖتش٘ضدیهتاپاسأتشدٚایٗٔمذاسوٝؿٛدٔیٔـاٞذECٚSARٜیاتیدسٖٚی٘مـٝتٝتٛجٝتا.اػت

(.5ؿىُ)




 هٌطقِ صیشصهیٌی ّای آب دس EC ٍ SAR تغییشات .5 شکل

 

ٞایچاٜدسدسیاچٝؿٛسآب٘فٛرٕٞچٙیٗٚٞاػًٙتاصیشصٔیٙیآبتٕاعًٛال٘یصٔأٖذتی٘تیجٝدسػذیٓتٛیظٜٚٞإ٘هفضایؾا

تیایذتذػتٔتشػا٘تیتشٔیىشٚصیٕٙغ1000تٕمذاستفشٚاٖچاٜدسECٔمذاسحذاوثشوٝاػتؿذٜتاػثٔجاٚس وشتٙاتتیػذیٓؿاخق٘ظشاص.

٘أٙاػةیسدٜدسدسكذ75/1ٚلثَٛلاتُیسدٜدسدسكذ25/6ٔٙاػة،یسدٜدسصیشصٔیٙیٞایآباصدسكذ92وٝداد٘ـاٖٞاتشسػیٔا٘ذٜتالی

ٌٔٙمٝ صیشصٔیٙیٞایآبتٙذیپٟٙٝ 7ٚؿىُوـاٚسصیٔلشفتشایسأٌٙمٝصیشصٔیٙیٞایآبٕ٘ٛداسٚیّىٛوغ6ؿىُ.ا٘ذٌشفتٝلشاسآتیاسیتشای

دسچاٜدٚایٌٗیشیلشاسآٖػّتوٝتاؿذٔی(چٛغاّ٘ٛ)14ٚ(تفشٚاٖ)13ؿٕاسٜچاٜتٝٔشتٛىآبتشیٗ٘أٙاػة.ذٙدٞٔی٘ـاٖساتشایایٗٔٙظٛس

اػتصیشصٔیٙیآبیتخّیٝیٌٔٙمٝٚاسٚٔیٝیدسیاچٝٔجاٚست تا(ٌٛجٌّٛ)24ؿٕاسٜچاٜتٝٔشتٛىصیشصٔیٙیآبیٕ٘ٛ٘ٝتشیٗٔٙاػةٕٞچٙیٗ.

.اػتٔتشػا٘تیتشٔیىشٚصیٕٙغ470تٕمذاساِىتشیىیٞذایتٔمذاسحذالُ
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 . کیفیت از نظر صنعتی3-4

 

یٔحاػثٝكٙؼتٔلاسفتشایآبتٙذیًثمٝٔؼیاسٞایاصیىی.تاؿذداؿتٝخاكیاػتا٘ذاسدٞایتایذكٙؼت٘ٛعتٝتؼتٝكٙؼت،دسؿذٜاػتفادٜآب

یآٖ٘ـاٖدادٜؿذٜاػت.یٔحاػثٝ٘ح1ٜٛیاػتوٝدسساتٌٝ (Is) ال٘ظیٝؿذٌیاؿثاعهشیة

(1)Is = PH – PHs

ؿاخقتؼٙٛاٖ PHs اػتاؿثاعحاِتدسآبیاػیذیتٝٔیضاٖ PHs ٚسیتشدإ٘ٛ٘ٝٔحُدسآبیؿذٌٜیشیا٘ذاصٜیاػیذیتٝٔمذاس PH وٝ

:ؿٛدٔیٔحاػث2ٝیساتٌٝاصٚاؿثاع

(2)   PHs = C + Pca + palk
تاؿذ،ٔٙفیال٘ظیٝهشیةٞشٌاٜ.اػتآبآِىاِیٙیتیٔٙفیٍِاسیتpalkٓٚوّؼیٓٞاییٖٛغّظتٔٙفیٍِاسیتPcaٓدٔا،تاتغCساتٌٝایٗدس

داسدخٛس٘ذٌیتٝتٕایُآب وٙذٔیسػٛبٚسدداٌزاسیپٛػتٝتٝتٕایُآبٔثثتاٌشٚٔتؼادَآبٔؼشفكفشٔمذاس. خاكیتوٝٞاییآب.

.ؿٛ٘ذٔیآتشػا٘یٞایؿثىٝدسثا٘ٛیٝٞایآِٛدٌیایجادٕٞچٙیٗٚآبا٘تماَٞایِِٛٝٚٔؼیشٞادسؿىؼتٍیٚفشػایؾػثةداس٘ذخٛس٘ذٌی

٘ـاٖٞاتشسػی.ؿٛ٘ذٔیتخاسٞاییًدٞایوٙٙذٌٜشْواساییواٞؾتاػثٚؿٛ٘ذٔیآبا٘تمأَجشاٞایٌشفتٍیػثةسػٛتٍزاسٞایآبٕٞچٙیٗ

اػتٔتؼادَوٝ(وٙذتاصٜ)2ؿٕاسٜچاٜٕٞچٙیٗٚداس٘ذخٛس٘ذٌیخاكیتوٝ(ٌٌٛجّٛ)24ؿٕاسٜٚ(آتادؿیٗ)10ؿٕاسٜٞایچاٜآبتجضوٝداد

سأٌٙمٝصیشصٔیٙیآبٞایٕ٘ٛ٘ٝدسكذ6/90تٌٛسیىٌٝشفتٙذلشاسكٙؼتیٔلاسفتشایسػٛتٍزاسٞایآبوالعدسصیشصٔیٙیآبٞایٕ٘ٛ٘ٝیتمیٝ

.دٞٙذٔیتـىیُسػٛتٍزاسٞایآب




گیرینتیجه


ػاص٘ذٞایٚصیشصٔیٙیآبتیٗٞایٚاوٙؾٔا٘ٙذػٛأّیی٘تیجٝدسٌٔٙمٝصیشصٔیٙیٞایآبدسٞایٖٛپشاوٙذٌیوٝدٞذٔی٘ـاٖیٛ٘یتٛاتش

وٝدٞذٔی٘ـاٖٞاتشسػی.اػتتٛدٜصیشصٔیٙیآبٔٙاتغاصحذاصتیؾتشداسیتٟشٜٔجاٚسٚٞایچاٜتٝاسٚٔیٝیدسیاچٝؿٛسآب٘فٛرؿٙاػی،صٔیٗ

تیپػٕذتایٔٛسدٌٔاِؼٌٝٔٙمٝصیشصٔیٙیٞایآب Na+, Mg2+- So4
ٌٔٙمٝصیشصٔیٙیٞایآبدسٔٛجٛداكّیٞاییٖٛغّظتاػاعتشوٝداس٘ذ -2

Na++K+>Mg2+>Ca2اصستػثاحاوٓآ٘یٛ٘یٚواتیٛ٘یؿشایي
+ٚSo4

2->Hco3
-
>Cl

دٞذٔی٘ـأٌٖٙمٝصیشصٔیٙیٞایآبدسیٛ٘یٞای٘ؼثت.اػت-

وٛدٞایاصاػتفادٜٕٞچٙیٗ.اػتاسٚٔیٝیدسیاچٝؿٛسآب٘فٛرصیشصٔیٙیآبدسػِٛفاتاكّیٔٙثغٌٔٙمٝ،دسطیپؼیػاص٘ذٞای٘ثٛدتٝتٛجٝتاوٝ

اػتؿذٌٜٔٙمٝٞایآبدسػِٛفاتغّظتتـذیذتاػثا٘ؼا٘یٚكٙؼتیٞایفاهالبٚسٚدٚٚسصیوـاٞایفؼاِیتدسػِٛفاتٝ تٛدٖغاِة.

آتشفتیسػٛتاتا٘تٟاییٞایتخؾسیضدا٘ٝسػٛتاتدسداسػذیٓسػیٞایوا٘یٞٛاصدٌیٚاسٚٔیٝیدسیاچٝؿٛسآب٘فٛرتؼّتػذیهیسخؼاسٜ

٘أٌثٛعوأال٘أٙاػةٚٔتٛػي،لثَٛ،لاتُخٛب،والعپٙجتٝٞایصیشصٔیٙیٌٔٙمٝآبوٝداد٘ـاٖؿشبٔلشف٘ظشاصٞإ٘ٛ٘ٝتٙذیتمؼیٓ.اػت

لاتُٚهؼیتدسدسكذ29ؿشب،تشایصیشصٔیٙیآبویفیتِحاٍاصخٛبٚهؼیتدسٌٔاِؼٝٔٛسدیٌٔٙمٝٔؼاحتاصدسكذ21.ٌیش٘ذلشاسٔی
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٘أٌّٛبوأالٚهؼیتدسدسكذ9٘أٙاػة،ٚهؼیتدسدسكذ25ٔتٛػي،ٚهؼیتدسدسكذ16لثَٛ، ٌشفتلشاس ٞایآبویفیتتشسػی.

لّیائیتٚ٘ؼثتخٌشًشیكاصوـاٚسصیتشایٔلشفِحاٍاصصیشصٔیٙی تیـتشوٝداد٘ـأٖا٘ذٜتالیػذیٓوشتٙاتدسكذٚػذیٓجزبؿٛسی،

ٌشفتٙذلشاسوـاٚسصیتشایاػتفادٜلاتُ-ؿٛسخیّییسدٜدسٞإ٘ٛ٘ٝ دستایذٚا٘ذٌشفتٝلشاسٔتٛػيSARتاتاالؿٛسییسدٜدسٞاآبایٗ.

دسدسكذC3S1،25/6یٔحذٚدٜدس(دسكذ63/40)ٞإ٘ٛ٘ٝتیـتش.ٌیش٘ذلشاساػتفادٜٔٛسدداس٘ذساتاالتأتٛػي٘فٛرپزیشیلاتّیتوٝٞاییخان

یٔحذٚدٜدسدسكذC4S3ٚ25/6یٔحذٚدٜدسدسكذC4S2،25/6یٔحذٚدٜدسدسكذC4S1،13/28یدٜٔحذدسدسكذC3S2،25/6یٔحذٚدٜ

C4S4ا٘ذٌشفتٝلشاس داسایوٙذتاصٜٚآتادؿیٌٌٗٛجّٛ،چاٜػٝتجضٞإ٘ٛ٘ٝاوثشوٝداد٘ـاٖصیشصٔیٙیآبٞایٕ٘ٛ٘ٝیال٘ظیٝهشیةیٔحاػثٝ.

.ٞؼتٙذسػٛتٍزاسخاكیت
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