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 خالصه
، جهت استفاده بهینه از این و زیرزمینی به دلیل اهمیت و کمبود منابع آب سطحی. دیآ یم حساب به جهان خشک نیمه و خشک کشورهاي جز ایران

اعلی، چاه دوپران و  ، رودخانههاي صیدونبرداري شامل رودخانه منابع مورد نمونهدر این تحقیق  .بندي شوندمنابع الزم است براي مصارف گوناگون طبقه
هاي در  آنالیز نمونهبعد از  . سازمان آب و برق خوزستان تهیه شد براي تفسیر از 1395چاه تراوشی سید بهزاد در مجاورت رودخانه صیدون، در سال آبی 

 آب بنديبقهبه ط Chemistry افزارنرم از استفادهبا  2و نمودار ویلکاکس AqQAهاي افزاربا استفاده از  نرم 1هاي شولرآزمایشگاه، سپس با رسم نمودار
 هارودخانه آب کیفیت شناخت و  بنديطبقههدف از این تحقیق . اند شدهاد ترسیم و تفسیر صیدون، اعال و چاه گالل دوپران و تراوشی سید بهز رودخانه

 هاي آب کلی طور به .است آب منابع مدیریت جهت اقدامات نیتر مهم از یکی کشاورزي و صنعت شرب، مصارف براي هاي منطقه مورد نظرو چاه
گیرند، همچنین آب هاي کامالً سخت قرار می ها در زمره آبکیفیت آب چاه .گیرندمی قرار نامناسب تا متوسط رده در شرب لحاظ به منطقه زیرزمینی

هاي سطحی و زیرزمینی منطقه طبق نمودار ویلکاکس جهت  هاي زیرزمینی منطقه دارد، آب رودخانه صیدون و رودخانه اعلی سختی کمتري نسبت به آب
هاي منطقه  قابلیت استفاده از آب. ت عالی هستند ولی به لحاظ شوري با مشکل مواجه استمصارف کشاورزي به لحاظ نسبت جذب سدیم داراي کیفی

وع صیدون جهت مصارف صنعتی، آب رودخانه صیدون، رودخانه اعالء و  چاه تراوشی سید بهزاد از نوع خورنده و همچنین آب چاه گالل دوپران از ن
 باشد یمگذار رسوب

 
 زیرزمینی، نرم افزار، شولر، ویلکاکسرودخانه، آب : کلمات کلیدي

  
  

  مقدمه  .1
 مانند مختلف هايفعالیت نیاز مورد آب تامین در مهمی نقش که هستند آب مهمترین منابع از نییهاي زیرزمو آب هارودخانه جاري، سطحی يها آب 

 از آگاهی .باشدمی یآب سطح منابع بالقوه پتانسیل بر اساس کشورها در آب منابع هايریزياز برنامه بسیاري .دارند برق تولید و شرب صنعت، کشاورزي،

 نیمه و خشک کشورهاي جز ایران .]1[باشدمی آنها کنترل و حفاظت و آب منابع توسعه و ریزيبرنامه در هاي مهمنیازمندي از یکی آب منابع کیفیت

 از بسیاري در و داده اختصاص خود به مصارف کلیه بین را در درصد باالترین کشاورزي بخش در آب مصرف میزان. آید یم حساب به جهان خشک

 به توسعه، هاي یزير برنامه در تا ساخته مجبور را آب منابع مدیران و ریزان که برنامه است رسیده بحرانی وضعیت چنان آن به آب کشور،کمبود نقاط

 آبی شدید بحران وضعیت در ایران نیز،  (IWMW) بآ مدیریت المللی ینب موسسه شاخص بر اساس. توجه نمایند آب متعارف غیر و متعارف منابع کلیه

                                                             
1- Scholler 
2- Wilcox 
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 خود استحصال قابل بآ منابع درصد  به 112 بتواند باید 2025 سال تا خود موجود وضع حفظ براي ایران کشور موسسه، این گزارش به بنا .قرار دارد

 شیرین آب عمده که بخشی عنوان به کشاورزي بخش بررسی .رسدنظر می به ممکن غیر موجود آب منابع و امکانات به توجه با مقدار این که بیفزاید

جهان خواهیم  و ایران در آبیاري و کشاورزي شرایط بررسی به بخش این در رو این از باشد یم بسیار اهمیت داراي دهد یم اختصاص خود به را کشورها
 زیرزمینی آب مفهوم کیفیت اگرچه .باشد شده تعریف آب، از استفاده با ارتباط در شیمیایی و فیزیکی اساس متغیرهاي بر باید آب کیفیت.]2[پرداخت 

 و سطحی هايآب ارزیابی کیفی هايشاخص ایجاد منظور هب.]4[ ]3[دارد  برخی ترفندها به نیاز آن، ارزیابی و بررسی چگونگی اما ،رسد یم نظر به واضح
 روزافزون افزایش. ]5[است  کرده استفاده هايآب کیفی وضعیت بررسیو  ارائه جهت مناسب روشی کرواسی در اقعو Dalmatiaدر منطقه  زیرزمینی

 عواملی ترینمهم از آب کیفیت .آیند یم حساب به زیست محیط براي جدي کشاورزي تهدیدي نوین هايشیوه و صنعتی و شهري شیمیایی هايآالینده

 آبی براي منبع عنوان به آن تناسب از مقیاسی زیرزمینی، آب شیمیایی ترکیب. ]6[شود  بررسی منطقه، یک مناسب توسعۀ ارزیابی هنگام به که باید است

 آب از مطلوب استفاده بلکه نیست، آب کیفیت تعریف ، هدف،ینبنابرا .شودمی    شامل را ... و صنعتی اهداف براي و آبیاري حیوانی، و انسانی مصارف

  .]7[متخصصان است  نظر مورد جامعه در
 کشاورزي و صنعت شرب، مصارف براي هارودخانه آب کیفیت شناخت آن، بنديطبقه در آب کیفیت معیارهاي تفاوت نیز و آب منابع اهمیت به توجه با

ی کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی شهر صیدون جهت وهش بررسژاین پ هدف از انجام .است آب منابع مدیریت جهت اقدامات مهمترین از یکیکه 
  .باشدمی کشاورزي و صنعت شرب،مصارف 

  
  

 هاروش مواد و .2
  
  مطالعه موردي 2-1
  

 درجه 29 و گرینویچ النهار نصف از شرقی طول دقیقه 39 و درجه 50 تا دقیقه 41 و درجه 47 بین مربع، کیلومتر 64236 حدود مساحتی با خوزستان استان

 و جغرافیایی شرایط به لحاظ خوزستان استان .است شده واقع ایران غربی جنوب در استوا، خط از شمالی عرض دقیقه 4 و درجه 33 تا دقیقه 58 و
تنها محل تامین آب شرب، کشاورزي و صنعتی شهر صیدون از توابع  .]8[است برخوردار کشور کل در شیرین آبهاي سهم بیشترین از هیدرولوژیکی

  .         باشدشهرستان باغملک دو رودخانه صیدون و رودخانه اعال می
  

                                                                                                            
  رودخانه اعال 2-2
  

این توده کوهستانی . گیرد یمکیلومتري شرق و شمال شرقی رامهرمز سرچشمه  70یکی از دو شاخه مهم رودخانه جراحی بوده و از منطقه کوهستانی واقع در 
شاخه اولیه رودخانه لیراب نام دارد و پس از عبور از محلی به نام تنگ ال، . باشد یم) متر 3613(، منگشت )متر 2939ارتفاع (شامل کوههاي سرد و فون 

       اهللا  را  آناز این نقطه به بعد (نماید قی میدر روستاي رود زرد با رودخانه زرد که یکی از شاخه هاي مهم آن است تال. گرددمی يگذار نامرودخانه اعالء 
مساحت حوضه آبریز باالدست آن قبل از تالقی . شود یمکند و وارد دشت رامهرمز و با رودخانه تلخ تالقی می یابد یمسپس به طرف جنوب جریان ). نامند یم

 . کیلومتر مربع است 1385با رود زرد حدود 
 

                                     
  صیدون  رودخانه 2-3
   

با   سپس. گیرد می  رامهرمز سرچشمه  شرقی  متر در شمال 2598  ارتفاع  به  جیمه  کوه  شرقی  هاي از دامنه  رود اعالء است که  هاي از شاخه  یکی  صیدون  رودخانه
رودخانه   آبریز این  حوضه. پیوندد اعالء می  تالور به  در روستاي  آن  نمودن  و با مشروب  رسیده  شهر صیدون  به  و کوهستانی  عمیق  اي دره  عبور از میان
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منطقه مورد مطالعه  1شکل  .کیلومتر مربع است 130مساحت حوضه آبریز آن حدود . را درختان جنگلی پوشانده است  از  حوضه  و تقریباً  نیمی  بوده  یکوهستان

  .دهدرا نشان می
  
  

  
 منطقه مورد مطالعهموقعیت  -  1شکل 

  
  چاه تراوشی سید بهزاد 2-4
  

لیتر بر  11تا  9این چاه با دبی حدود . متر حفر شده است 50و با عمق   Y=3470582و  X= 413928در مختصات  چاه تراوشی سید بهزاد در مجاورت رودخانه صیدون 
با توجه به آبدهی ضعیف و افزایش . باشد و  عدم آبدهی در بخشی از سال می) 1300در حدود   EC(از مشکالت این چاه کیفیت شیمیایی نسبتأ پایین آب . شود ثانیه پمپاژ می

به وسیله بررسی همزمان نوسانات سطح آب و تغییرات دبی . باشد سه برابري شوري آب چاه نسبت به آب رودخانه، ارتباط هیدرولیکی بین این دو منبع مورد تردید و سوال می
  . توان درجه ارتباط و میزان تغذیه واداري به رودخانه از طریق چاه را مشخص نمود همزمان تغییرات غلظت عناصر محلول در آب چاه و آب رودخانه میرودخانه و نیز بررسی 

  
  
  چاه گالل دوپران 2-5
  

عمق آب در چاه در حالت پمپ . عمق داردمتر  217و یدون حفر شده شهر ص Y=3471608و  X= 410025در مختصات  و چاه گالل دوپران در فاصله پنج کیلومتري 
این چاه داراي دبی نسبتاً مناسبی است اما . گیرد متري قرار می 40در حال پمپاژ است در عمق  یهبر ثانلیتر  28متر از سطح زمین و در حالتی که چاه با دبی  20خاموش در حدود 

توان به عمق زیاد  دبی به نسبت قابل توجه این چاه را می. رساند میکروموس می 3000تا  2500را به حدود ) EC(هدایت الکتریکی د محلول در آب بسیار زیاد بوده و میزان موا
. باشد شود که همین امر عامل زوال کیفی آن می هرچند عمده آب این چاه نیز از سازند گچساران تأمین می. کنگلومرایی مجاور آن نسبت داد یرنفوذپذو تغذیه از سازند 

هاي نفوذي از سازند  ها با آب هاي ریز این سازند مقدار زیادي سولفات کلسیم را در خود حل نموده و اختالط این آب نفوذي به چاه ضمن عبور از درزه و شکافهاي  آب
  .شود کنگلومرایی، کاهش کیفیت و افزایش شوري آب چاه را سبب می
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، پتاسیم )Na(سدیم  ،)Mg(منیزیم     ،)Ca(کلسیم  ،)pH(، اسیدیته )TDS(جامدات محلول ، کل )EC( الکتریکی هدایت يها داده از پژوهش این در 
)K(،  هیدروژن کربنات)HCo3(،  کربنات)Co3( کلر ،)Cl( سولفات ،)So4( رودخانههاي صیدونبرداري شامل رودخانه منابع مورد نمونه، دما و دبی ، 

            .سازمان آب و برق خوزستان تهیه شد براي تفسیر از 1395مجاورت رودخانه صیدون، در سال آبی د بهزاد در اعلی، چاه دوپران و چاه تراوشی سی
 نمودارو سپس باشد  هاي در آزمایشگاه سازمان آب و برق خوزستان انجام شده و شامل عناصر عمده و تعدادي از پارامترهاي فیزیکی آب می آنالیز نمونه

و چاه گالل  اعال صیدون، رودخانه آب بنديبقهبه ط Chemistry افزارنرم از استفادهبا  4و نمودار ویلکاکس AqQAهاي افزاربا استفاده از نرم 3شولر
 .اند شدهترسیم و تفسیر دوپران و تراوشی سید بهزاد 

 
 
  AqQa افزار نرم 2-6
  

افزارها در تجزیه و تحلیل آنالیزهاي آب و از پرکاربردترین نرم افزار یکیاین نرم. ارائه شده است ROCKWORKاین نرم افزار توسط شرکت امریکایی 
 .ساخته شده است استفاده شد 2006این برنامه که در سال  1/1در این تحقیق از نسخه . باشدگزارش آن بصورت گرافیکی می

 
  
 Chemistry افزارنرم 2-7
  

 برنامه این. نوشته و طراحی شده است  Microsoft Excel  در محیط  visual basic زبان به  به منظور بررسی کیفیت منابع آب  chemistry برنامه

 آب، شیمیایی کیفیت بررسی بر عالوه برنامه این کمک با توانمی  بنابراین .کندمی فراهم افزارهانرم سایر به را آب کیفیت اطالعات و هاداده مبادله امکان

 که است ذکر به الزم .کرد استفاده زنی افزارهانرم سایر هايقابلیت از و داده انتقال خود دلخواه افزارهاينرم سایر به را شیمیایی آنالیز ارقام و اطالعات

  .]9[ است گرفته صورت 1384 سال در کابلی عبدالرضا توسط  chemistry هیدروشیمیایی افزار نرم توسعه
 
 
  دیاگرام ویلکاکس 2-8
  

         متفاوت  يها کالسدیاگرام ویلکاکس بر اساس مقادیر هدایت الکتریکی امالح محلول در آب و نسبت سدیم قابل جذب آب به طبقه بندي آب در 
هاي تقسیم بندي ویلکاکس را براي آب 1جدول . کالس مختلف براي آب از نظر کیفیت بر اساس ویلکاکس تعیین کرد 14 توان یمپردازد در مجموع می

 . ]10[دهد یمکشاورزي نشان 
  هاي کشاورزيتقسیم بندي ویلکاکس براي آب - 1جدول 

  کیفیت آب براي آبیاري  کالس آب
C₁S₁  بی اثر براي کشاورزي-شیرین  

C₁S₂-C₂S₂-C₂S₁  نسبتاً مناسب براي کشاورزي -کی شور  
C₂S₃-C₃S₁-C₃S₂-C₃S₃-C₁S₃  تمهیدات الزم، مناسب براي کشاورزيبا  -شور  

C₄S₁-C₁S₄-C₁S₄-C₂S₄-C₃S₄-C₄S₄-C₄S₃-C₄S₂  مضر براي کشاورزي - خیلی شور  
 
  
  
  

                                                             
3- Scholler 
4- Wilcox 
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 دیاگرام شولر 2-9
  

پارامتر این نمودار بر اساس پنج . دهدواالنت در لیتر نشان میهاي اصلی را بر حسب میلی اکیدیاگرام شولر یک دیاگرام نیمه لگاریتمی است که غلظت یون
هاي کیفیت آب آشامیدنی، یکی از شاخص. کندبندي میمانده خشک و سختی آب را از نظر مصرف آشامیدنی طبقهشیمیایی سدیم، کلر، سولفات، باقی

در . شولر استفاده شدمی قلیایت آب از دیاگرام نیمه لگاریتدر این تحقیق براي تعیین . گیرد یمباشد که مبناي کربنات کلسیم مورد سنجش قرار سختی آن می
و غیر قابل قابل شرب در شرایط اضطراري  متوسط، ،نامناسبخوب، قابل قبول،  :کیفیت به شش گروه بر اساسآب مورد استفاده براي شرب  2جدول شماره 

 . ]11[. شوندشرب تقسیم می
 
  سختی آب 2-10
  

بطور کلی عناصر آلومینیوم، آهن و منگنز در سختی آب موثر هستند اما کلسیم و . شوددو کاتیون کلسیم و منیزیم سنجیده می اسسختی بطور عمده بر اس
سختی کل . باشدپوشی میهاي دیگر یا وجود ندارد یا به مقدار خیلی کم وجود دارند که قابل چشمباشد و کاتیونمنیزیم به مقدار زیاد در سختی آب موثر می

)TH ( مجموع مقدار کلسیم)Ca ( منیزیم)Mg (کربناتی هاي   بیکربناتی شامل سختی بدون نمکسختی دائم یا سختی غیر. باشدمی) مانند کلرور، سولفات
  .آیدو سختی دائم بدست می) TH(کربناتی کلسیم و منیزیم است و از تفاوت سختی کل باشد سختی موقت یا سختی کربناتی شامل بیمی...) و 

 .]12[ آیدبدست می) 1(یم و منیزیم بوده و سختی کل بر حسب میلی گرم بر لیتر از رابطه هاي کلسبه یون طتی آب مربوخترین سبیش

푇퐻                                                                                                                                                         )  1(رابطه  = 2.497푐푎 + 4.115  
  

 نتایج و بحث .3
  
  قابلیت مصرف شرب 3-1
 

، آب هـاي آب  از آنـالیز نمونـه   طبـق ایـن جـدول و نتـایج حاصـل      ).2( شـماره  جـدول بندي آب از لحاظ شرب است اي طبقهبندي شولر یکی از معیاره تقسیم
هاي آب چـاه عمیـق    آب چاه تراوشی سید بهزاد در رده نامناسب و نمونههاي  زیرزمینی منطقه به لحاظ شرب کیفیت چندان مطلوبی ندارد، به طوري که نمونه

هاي سطحی منطقه به لحاظ شرب مناسـب بـوده و آب    برعکس کیفیت شیمیایی آب. گیرند گالل دوپران در رده بد و قابل شرب در شرایط اضطراري قرار می
  ).3جدول (گیرند میهاي اعلی و صیدون در رده قابل قبول براي شرب قرار  هر دو رودخانه
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  معیارهاي استاندارد کیفیت آب شرب طبق جدول شولر - 2جدول 

  TDS(mg/l)  T.H (mg/l caco3) Na(mg/l)  Cl(mg/l)  SO4(mg/l)  کیفیت آب  رده
  >145  >175  >115  >250  >500  خوب  1
  145 -280  175-350  115-230  250 -500  500 -1000  قابل قبول  2
  280 -580  350 -700  230 -460  500 -1000  1000 -2000  نامناسب  3
  580 -1150  700 -1400  460 -920  1000 -2000  2000 -4000  بد  4
  1150 -2240  1400 -2800  920 -1840  2000 -4000  4000 -8000  قابل شرب در شرایط اضطراري  5
  <2240  <2800  <1840  <4000  <8000  غیر قابل شرب  6

  
  
  

  محدوده صیدون از لحاظ شربهاي آب کیفیت نمونه - 3جدول 
Water quality  SO4 Cl Na TH TDS برداري محل نمونه عالمت اختصاري 

 A1 اعلی 1 2 1 1 1  2

 A2 اعلی 1 2 1 1 1  2
 A3 اعلی 1 2 1 1 1  2
 A4 اعلی 1 2 1 1 1  2

 GD1 چاه دوپران  4 4 1 1 5  5
 GD5 چاه دوپران 3 4 1 1 4  4

 Sdown2  پایین دست صیدون  2  2  1  1  2  2
 Sdown3  پایین دست صیدون  1  2  1  1  2  2
 Sdown4  پایین دست صیدون  1  2  1  1  1  2
 Sup1  باالدست صیدون  1  2  1  1  1  2
 Sup2  باالدست صیدون  1  2  1  1  2  2
 Sup3  باالدست صیدون  1  2  1  1  2  2
 Sup4  باالدست صیدون  1  2  1  1  1  2

 T1  چاه تراوشی  2  3  1  1  3  3
 T2  تراوشیچاه   2  3  1  1  3  3
 T3  چاه تراوشی  2  3  1  1  3  3

 T4 چاه تراوشی 2 3 1 1 3  3

  غیر قابل شرب: 6 قابل شرب در شرایط اضطراري     :  5بد      : 4نامناسب      : 3قابل قبول     : 2خوب     : 1
 
 

هاي منطقه باعث افزایش  انحالل سولفات کلسیم در آب. باشد میبه طور کلی زوال کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی در منطقه به شدت تحت تأثیر یون سولفات 
وجود مقادیر باالي یون سولفات باعث ایجاد مزه . ها را به لحاظ شرب نامناسب نموده است هاي سطحی و زیرزمینی شده و آن در آب SO4و  Ca هاي یون

توان به عدم وجود و انحالل کانی هالیت  این امر را می. زیرزمینی بسیار پایین استهاي  هاي کلر و سدیم در آببرعکس میزان یون. شود تلخی در آب می
)NaCl (عالوه بر آن . گیرندهاي زیرزمینی منطقه به لحاظ شرب در رده متوسط تا نامناسب قرار می به طور کلی آب. ها و رسوبات منطقه نسبت داد در سنگ

  . هاي زیرزمینی براي مصارف شرب دارند نسبت به آب تري هاي سطحی منطقه کیفیت شیمیایی مناسب آب



 
 

  دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
  1396شهریور    16و  15

 
طور که از همان. دهدهاي اعلی و صیدون را نشان می نمودار شولر آب رودخانه 3هاي زیرزمینی در محدوده دشت صیدون و شکل  نمودار شولر آب 2شکل 

) TH(ها به لحاظ شرب شامل سختی  ترین عوامل کاهنده کیفیت آب کنند و مهمهاي منطقه از یک روند مشخص پیروي میروند نمودارها پیداست تمام آب
  .باشدهاي سولفات و کلسیم می و غلظت زیاد یون

هاي زیرزمینی منطقه و آب  به طور کلی آب. دهد هاي سطحی و زیرزمینی منطقه را بر اساس سختی کل، سختی دائم و سختی موقت نشان می آب 4جدول 
  . گیرند ا خیلی سخت قرار میرودخانه صیدون در رده سخت ت

داراي بیشترین میزان سختی بوده و سپس چاه تراوشی سید  mg CaCO3/l 1283هاي برداشت شده چاه گالل دوپران با سختی کل در حدود  از بین نمونه
                  آب رودخانه صیدون نیز با سختی در حدود . گیرندهاي کامالً سخت قرار می در زمره آب mg CaCO3/l 5/547بهزاد با متوسط سختی کل 

mg CaCO3/l 5/339 آب رودخانه اعلی نیز . آیدهاي کامالً سخت به حساب می هاي زیرزمینی منطقه دارد اما جزو آب گرچه سختی کمتري نسبت به آب
  .هاي منطقه دارد، با این حال کمترین سختی را در بین آبگیردهاي سخت قرار می در رده آب mg CaCO3/l 6/226با متوسط سختی کل 

  

  
               هاي آب چاه تراوشی سید بهزاد نمودار شولر نمونه -  2شکل 

  دوپران و گالل
  هاي آب رودخانه صیدون و رودخانه اعلینمودار شولر نمونه  - 3شکل
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 سطحی و زیرزمینی دشت صیدونهاي آب  سختی کل، سختی دائم و موقت نمونه - 4جدول 

  کیفیت آب بر اساس سختی کل  سختی دائم  سختی موقت  سختی کل  عالمت اختصاري برداري محل نمونه  ردیف
 سخت A1 275.7  270 5.7  اعلی  1

 سخت A2 263.34  263.34 0  اعلی 2

 سخت A3 258.29  258.29 0  اعلی 3

 سخت A4 269.06  269.06 0  اعلی 4

 کامالٌ سخت GD1 1476.9  268.03 1208.87  چاه دوپران 5

 کامالٌ سخت GD5 1089.17  196.77 892.34  چاه دوپران 6

 کامالٌ سخت Sdown2 417.54  280 137.54  پایین دست صیدون 7

 کامالٌ سخت Sdown3 383.36  280 103.36  پایین دست صیدون 8

 سخت Sdown4 264.12  264.12 0  پایین دست صیدون 9

 سخت Sup1 275.7  275.7 0  صیدونباالدست  10

 کامالٌ سخت Sup2 382.86  280 102.86  باالدست صیدون 11

 کامالٌ سخت Sup3 383.53  270 113.53  باالدست صیدون 12

 سخت Sup4 269.28  269.28 0  باالدست صیدون 13

 کامالٌ سخت T1 679.98  356.06 323.91  چاه تراوشی 14

 کامالٌ سخت T2 517.92  340 177.92  چاه تراوشی 15

 کامالٌ سخت T3 518.48  350 168.48  چاه تراوشی 16

 کامالٌ سخت T4 473.81  290 183.81  چاه تراوشی 17

  
 
  قابلیت مصرف کشاورزي 3-2
 

استفاده شده  باشد،هاي کیفیت آب کشاورزي می بندي ترین طبقه که یکی از مهم) 1955(بندي ویلکاکس  براي تعیین کیفیت آب کشاورزي منطقه از طبقه
نسبت . 5جدول کند  رده تقسیم می 16بیاري را به باشد و آب آ می) SAR(و نسبت جذب سدیم ) EC(بندي میزان هدایت الکتریکی  اساس این طبقه. است

  .باشد می meq/lها بر حسب  در این رابطه غلظت. شود جذب سدیم یا خطر سدیم آب آبیاري با رابطه زیر محاسبه می
푆퐴푅                                                                                     2رابطه =  

  :شوند بندي می بندي ویلکاکس به صورت زیر طبقه هاي مختلف آب در طبقه گروه 
  .گیرند رار میق C1S1میکروموس بوده و در کالس  20کمتر از  ECهاي خیلی خوب که داراي  آب -1
  .باشند می C2S2و  C1S2 ،C2S1هاي  هاي خوب مربوط به یکی از کالس آب -2
هاي درشت بافت و با زهکشی خوب  بوده و براي آبیاري زمین C3S3و  C1S3 ،C2S3 ،C3S1 ،C3S2هاي  هاي متوسط مربوط به یکی از کالس آب -3

  .باشند مناسب می
تر  ها بزرگ قرار دارند و هر قدر ضریب آن C4S3و  C1S4 ،C2S4 ،C3S4 ،C4S2 ،C4S1 ،C4S4هاي  هاي نامناسب که در یکی از کالس آب -4

  .ترند باشد نامناسب
نین نمودار همچ. ارائه گردیده است 6هاي منطقه صیدون جهت مصارف کشاورزي بر اساس مطالب فوق بررسی شده و در جدول  قابلیت استفاده از آب

هاي سطحی و زیرزمینی منطقه به لحاظ نسبت جذب سدیم کیفیت عالی براي مصارف  دهد که آبشان مین 4هاي آب برداشت شده شکل ویلکاکس نمونه
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ه است اما آب چاه از نظر شوري براي کشاورزي قابل استفاد C3آب چاه تراوشی سید بهزاد با رده . آبیاري داشته ولی به لحاظ شوري با مشکل مواجه است

براي کشاورزي مناسب است و آب رودخانه  C2آب رودخانه اعلی با رده . براي کشاورزي نامناسب است) C4رده (گالل دوپران به واسطه شوري زیاد 
  .براي کشاورزي در رده مناسب تا قابل استفاده قرار دارد C3تا  C2صیدون با رده 

  
 بندي ویلکاکس نسبت جذب سدیم در ردهمقادیر هدایت الکتریکی و  - 5جدول 

 تأثیرات  رده  )SAR( نسبت جذب سدیم رده )EC(هدایت الکتریکی کیفیت آب

 بدون تأثیرات زیان آور EC < 250 C1 SAR<10 S1 عالی

 مضر براي گیاهان حساس  EC <750 C2 10<SAR<18 S2 > 250 خوب

 گیاهانمضر براي اکثر  EC <2250 C3 18<SAR<26 S3 >750 متوسط

 فقط مناسب براي گیاهان مقاوم EC<2250 C4 SAR>26 S4 نامناسب

 
  

  هاي منطقه جهت مصارف کشاورزي قابلیت استفاده آب - 6جدول 

 کیفیت آب براي کشاورزي کالس آب SAR EC  عالمت اختصاري برداري محل نمونه  ردیف

 مناسب براي کشاورزي –کمی شور  A1 0.19 466 C2-S1  اعلی  1

 مناسب براي کشاورزي –کمی شور  A2 0.06 544 C2-S1  اعلی 2

 مناسب براي کشاورزي –کمی شور  A3 0.05 537 C2-S1  اعلی 3

 مناسب براي کشاورزي –کمی شور  A4 0.26 597 C2-S1  اعلی 4

 براي کشاورزي نامناسب -خیلی شور  GD1 0.33 2816 C4-S1  چاه دوپران 5

 قابل استفاده براي کشاورزي -شور  GD5 0.35 2200 C3-S1  چاه دوپران 6

 قابل استفاده براي کشاورزي -شور  Sdown2 0.04 856 C3-S1  پایین دست صیدون 7

 قابل استفاده براي کشاورزي -شور  Sdown3 0.14 809 C3-S1  پایین دست صیدون 8

 مناسب براي کشاورزي –کمی شور  Sdown4 0.26 584 C2-S1  پایین دست صیدون 9

 مناسب براي کشاورزي –کمی شور  Sup1 0.14 460 C2-S1  باالدست صیدون 10

 قابل استفاده براي کشاورزي -شور  Sup2 0.05 785 C3-S1  باالدست صیدون 11

 قابل استفاده براي کشاورزي -شور  Sup3 0.14 806 C3-S1  باالدست صیدون 12

 مناسب براي کشاورزي –کمی شور  Sup4 0.26 595 C2-S1  باالدست صیدون 13

 قابل استفاده براي کشاورزي -شور  T1 0.28 1300 C3-S1  چاه تراوشی 14

 قابل استفاده براي کشاورزي -شور  T2 0.17 1085 C3-S1  چاه تراوشی صیدون 15

 قابل استفاده براي کشاورزي -شور  T3 0.13 1076 C3-S1  چاه تراوشی صیدون 16

 قابل استفاده براي کشاورزي -شور  T4 0.22 1004 C3-S1  چاه تراوشی صیدون 17
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  قابلیت مصرف صنعت 3-3

هایی با درجه  آب. گیرد ترین مسائلی است که مورد توجه قرار می گذاري یکی از مهم در مبحث استفاده صنعتی از منابع آب، خاصیت خورندگی یا رسوب
محلول، در جداره لوله رسوب کرده و باعث کاهش ظرفیت انتقال و افزایش مصرف انرژي سختی زیاد در اثر گرم شدن و جدا شدن مقداري از گازکربنیک 

تمایل به خورندگی دارند، که باعث سوراخ شدن بسترهاي بتنی و فلزي  CO2پایین و میزان باالي  PHهاي داراي سختی کم،  آب. شوددر شبکه می
  .دهدگذاري نشان می را از نظر خورندگی و رسوب هاي آب برداشت شده کیفیت شیمیایی نمونه 7جدول . گردد می

  

  
  هاي آب سطحی و زیرزمینی محدوده صیدوننمودار ویلکاکس نمونه –4شکل 
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 هاي سطحی و زیرزمینی دشت صیدون از نظر مصارف صنعتی کیفیت آب - 7جدول 

قلیائیت برحسب   عالمت اختصاري برداري محل نمونه  ردیف
CaO 

Ca 
(mg/l) 

ضریب 
C PHs PH PHs-

PH 
کیفیت آب براي 
 مصارف صنعتی

 خورنده A1 8.53 100.2 11.28 8.3 7.3 1  اعلی 1

 خورنده A2 3.24 58 11.28 9 7.76 1.24  اعلی 2

 خورنده A3 3.01 54 11.28 9.1 7.87 1.23  اعلی 3

 خورنده A4 11.06 86 11.28 8.3 7.8 0.5  اعلی 4

 گذار رسوب GD1 34.283 460.9 11.33 7.1 7.2 -0.1  چاه دوپران 5

 گذار رسوب GD5 31.55 400 11.32 7.2 7.4 -0.2  چاه دوپران 6

 خورنده Sdown2 3.24 98 11.29 8.8 7.79 1.01  پایین دست صیدون 7

 خورنده Sdown3 7.38 112 11.29 8.4 7.92 0.48  پایین دست صیدون 8

 خورنده Sdown4 11.06 86 11.28 8.3 7.87 0.43  پایین دست صیدون 9

 خورنده Sup1 6.691 100.2 11.27 8.4 7.5 0.9  باالدست صیدون 10

 خورنده Sup2 3.24 94 11.29 8.8 7.84 0.96  باالدست صیدون 11

 خورنده Sup3 7.38 118 11.29 8.4 7.83 0.57  باالدست صیدون 12

 خورنده Sup4 11.06 94 11.28 8.3 7.7 0.6  باالدست صیدون 13

 متعادل T1 18.505 257.3 11.31 7.6 7.6 0  چاه تراوشی 14

 خورنده T2 11.31 156 11.3 8.1 7.62 0.48  چاه تراوشی 15

 خورنده T3 7.84 176 11.3 8.2 7.67 0.53  چاه تراوشی 16

 خورنده T4 11.98 168 11.3 8 7.46 0.54  چاه تراوشی 17

 
 

  گیري نتیجه .4
 

 هاي مختلفی مانند شرب، کشاورزي و صنعتمنابع آب هستند که نقش مهمی در تامین آب مورد نیاز فعالیتاز مهمترین هاي زیرزمینی و آبها رودخانه

              آب  کیفی بنديطبقه به پژوهش این در بنابراین .بندي و مدیریت منابع آب امري حیاتی استآگاهی از کیفیت منابع آب جهت طبقه. دارند
                   با استفاده از  هستند، را چاه دوپران و چاه تراوشی سید بهزاد که در مجاورت رودخانه صیدوناعلی و همچنین  هاي صیدون و رودخانهرودخانه

در هاي آب چاه تراوشی سید بهزاد  هاي آب، نمونه طبق جدول شولر و نتایج حاصل از آنالیز نمونه .پرداخته شد Chemistry افزارنرمو  AqQa هاافزارنرم
هاي سطحی  برعکس کیفیت شیمیایی آب. گیرند هاي آب چاه عمیق گالل دوپران در رده بد و قابل شرب در شرایط اضطراري قرار می رده نامناسب و نمونه

کاهنده کیفیت  ترین عوامل مهم. گیرندهاي اعلی و صیدون در رده قابل قبول براي شرب قرار می منطقه به لحاظ شرب مناسب بوده و آب هر دو رودخانه
    هاي زیرزمینی منطقه و آب رودخانه صیدون  به طور کلی آب باشد،هاي سولفات و کلسیم می و غلظت زیاد یون) TH(ها به لحاظ شرب شامل سختی  آب

             نی منطقه دارد اما هاي زیرزمی همچنین آب رودخانه صیدون و رودخانه اعلی سختی کمتري نسبت به آبگیرند،  تا خیلی سخت قرار می در رده سخت
   هاي سطحی و زیرزمینی منطقه جهت مصارف کشاورزي به لحاظ نسبت جذب سدیم طبق  آباستفاده از . دنآیهاي کامالً سخت به حساب می جزو آب

        از نظر شوري براي کشاورزي  C3ده رآب چاه تراوشی سید بهزاد با . ویلکاکس کیفیت عالی داشته ولی به لحاظ شوري با مشکل مواجه است نمودار
براي کشاورزي  C2آب رودخانه اعلی با رده . براي کشاورزي نامناسب است) C4رده (قابل استفاده است اما آب چاه گالل دوپران به واسطه شوري زیاد 

اي منطقه صیدون ه آبقابلیت استفاده از  .قرار داردبراي کشاورزي در رده مناسب تا قابل استفاده  C3تا  C2مناسب است و آب رودخانه صیدون با رده 
گذار بجهت مصارف صنعتی، آب رودخانه صیدون، رودخانه اعالء و  چاه تراوشی سید بهزاد از نوع خورنده و همچنین آب چاه گالل دوپران از نوع رسو

  .باشد یم
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