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 خالصه

هعد  از بیعا    . پایعدا  اسعت  کیفیت آب شیرین مناسب برای هر دو نیاز انسانی و زیست محیطی، یک جنبۀ مهم مدیریت زیست محیطی و توسعۀۀ تأمین 

تعر تبعدی  کعرد  و    کیفیت آب به  وش واضح، داد  یک مقادیر عددی به کیفیت آب یک منبع آبی است که تۀداد زیادی از عوامع   ا بعه بیعا  سعاد     

منطقعۀ  هعای زیرزمینعی  د  این پژوهش، طبق مفاد  اهنمعای محاسعبۀ شعاکی کیفیعت منعابع ایعرا  د  منعابع آب       . کندهای نظا تی  ا آسا  میتفسیر داد 

هعای کیفعی منعابع آب،    هعای معو د اسعتفاد  اسعت راد دردیعد  و سعص  شعاکی       افعاا  بندی عوام ، با استفاد  از نرم، ابتدا نمودا های  تبهدشت ا ومیه

تهیعه شعد،    1831تعا   1831 بنعدی کعه از سعال   هعای پهنعه   وند نقشعه . بندی دردیدندافاا های مو د استفاد ، پهنههای مو د مطالۀه با نرمبه و د  سالمحاس

کعرد   هعای نسعبتا  بعد و بعد تنعال پیعدا       های کوب و نسعبتا  کعوب بعه کیفیعت    ،  و به وکامت دذاشته و از کیفیتآب که  وند شاکی کیفیت دادنشا  

 .است

 

 های کیفی آب ایرانبندی، دشت ارومیه،  شاخصپهنه ،های زیرزمینیآب: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

 

منابع آب ممکن است به طو  عمد  د  قالعب  . اکوسیستم است دهندۀترین شک  تشکی ست که اصلیآب، ن ستین منبع طبیۀی و دا ایی ملی با ا زشی ا

عالو  بر نیاز به آب آشامیدنی، منابع آب نقش . داشته باشدزمینی و سایر اشکال وجود های زیربا ا ، آب های طبیۀی، آبی چالها، ها، د یاچه ودکانه

د  دسعتر   . دا د سایر مصا  آبی، شیالت و های صنۀتی، تولید برقهای م تلف اقتصاد مانند کشاو زی، دامدا ی، جنگلدا ی، فۀالیتحیاتی د  ب ش

از عوام  مهم  و  ،کیفیت آب د  سطح و یا داک  زمین، به دالیلی مانند افاایش جمۀیت، صنۀتی شد ، شهرنشینی و سایر عوام  زیست محیطیبود  و 

 کعه  حالی د . دا د قرا  تریپایین سطح د  دیگر مناطق به نسبت جها  شیرین آب منابع از ایرا  سهم کشو  ما. باشدبه وکامت دذاشتن کیفیت آ  می

 مترمکۀعب  میلیعا د  3/833از مجمعو    و همچنعین  اسعت %   8/1 تنهعا  شعیرین  آب منعابع  از آ  سهم دا د، اکتصاص ایرا  به جها  جمۀیت از د صد یک

مکۀعب  میلیعا د متعر   5/123برابر  ساالنه داکلی تجدیدپذیر آب منابع ک . شودمی تب یر ها  ودکانه آ  پیش از  سید  به%  66کشو   د  ساالنه با نددی

 [.1]شود می برآو د مترمکۀب میلیا د 183 ،منابع ۀساالن حجم کا جی، پذیر تجدید آب منابع مترمکۀب میلیا د 3 احتساب با و. است

-و شاکی  ود، انوا   وشمی شما  به آب مصا   د  آ  کا برد منظو  به کنند  مش ی عوام  ترینمهم از آب که کیفیتبا توجه به این

ه های م تلفی  برای مصا   مو د استفاد  د  شرب، کشاو زی، صنۀت و سایر مصا   توسط کشو های جها  پیشنهاد شد  و مو د استفاد  قرا  درفت

های سطحی و زیرزمینی و همچنین  ویه از منابع آبهای بیشد  ناوالت جوی، عدم مدیریت صحیح د  کصوص برداشتلذا با توجه به کم. شد  است

 .کندهای کیفی آب  ا بیشتر میها، اهمیت کنترل و استفاد  از شاکیی و مدیریت صحیح د  کصوص نحوۀ استفاد  از آ کنترل منابع آب

 

 

 بندی کیفیت آبطبقه ریخچۀتا .2
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کیفعی آب و   دهی کصوصیاتوز  و د  ایاالت متحد  آمریکا با انت اب و 1365د  سال [ 2] بندی کیفیت آب د  اواسط قر  بیستم توسط هو تو طبقه

کعه بعر اسعا  عوامع       یدهی به ععوامل صو ت وز  ا به (WQI) 1شاکی کیفیت آب[ 8]سص  براو  و همکا انش . تابع مجمو ، توسۀه داد  شد ا ائۀ

ت بعه طعو    زیسع  و همکا انش با اعمال شاکی جدید کیفیت محعیط  استینها ت 1332پ  از ایشا  د  سال . توسۀه دادند 1331فردی استوا  بود د  سال 

دعرو  شعو ای    اهنمای کیفیت آب توسط کا [. 1] های با گ اکوسیستم به کا  بسته شداطالعات فنی د  مو د وضۀیت و  وند آ  د  د یاچه ،کالصه

د  شاکی کیفیت آب به صو ت مکعر  بعه عنعوا  پایعه و اسعا       . [5،6]مۀرفی شد  است  1331د  اواسط سال  CCME)) 2وزیرا  محیط زیست کانادا

 1شعد  اسعت، از جملعه شعاکی کیفیعت آب فلو یعدا       معو د اسعتفاد  قعرا  درفتعه     ( NSFWQI) 8های عمومی بنیاد ملی بهداشت ایعاالت متحعد   حوز 

(FWQI) 5، شاکی کیفیت آب بریتیش کلمبیا  ((BCWQI  6، شاکی کیفیت آب او دعا (OWQI)    و شعاکی کیفیعت آب کانعادا .(CCME) 

با دعاوا پیشعگام    ،د  کشعو  هنعد  [. 3،3] زیست کانادا تایید شد  و اصالح دردیعد درو  شو ای وزیرا  محیطه توسط کا سص  شاکی بریتیش کلمبیا ک

شما ۀ صفر برای  آب  با آلعوددی بسعیا  شعدید و    ، شود که د  آ  شاکی کیفیت آب به عنوا  یک عدد بیا  می شودشاکی کیفیت آب شناکته می

هعا  د  کشو های د  حعال توسعۀه، با دتعرین چعالش آ     [. 3]ز عوام  تقویت با  آلوددی، نشد  به نماینددی از اثر یکصا چه ابرای آب آلود   111عدد  

شعد   محدود ه،نند  با توجه به بودج  است که به عنوا  یک عام  محدودکتحلیلی بود ۀهای کنترل آلوددی آب با هاینتوسۀۀ مقرو  به صرفۀ استراتژی

زیعابی شعاکی کیفیعت آب اسعتفاد  شعود      پیشنهاد شد که د  مواقع بحرانی و ضرو ی چند عام  مهم برای ا  1333د  سال  توسط آنگلیبنابراین . است

د  کشعو  برزیع  بعا     ی سعینو   ی پا امترهعای کیفعی آب بعر  وی  ودکانعه     ی مطالۀه یافته توسط کوودا و همکا ا ، تا ی چهد  پژوهش انجام[. 11،11]

اسعماعی  و همکعا ا  شعاکی کیفیعت آب      [.12]بر سعی دردیعد  اسعت     WQIاستفاد  از آما  توصیفی و تجایه و تحلی   درسیو  کطعی و بعا  وش   

 ا معو د  آ   دذا  د   ونعد کیفیعت  و عوام  تأثیر ا زیابی کرد ی نه ساله،  د  طی یک دو   ا د  کشو  مالای  ی دومباک ی کالنگ از  ودکانه شاکه

د   ی کانکا یعا  و شاکی زیستی برای ا زیابی آلعوددی د یاچعه  NSFWQI   شاکی کیفیت آب با استفاد  از  وشهمچنین  [.18]اند مطالۀه قرا  داد 

هعا،  نمونعه  آو یجمعع ، (WQI)با استفاد  از شعاکی کیفیعت آب    دیگر یپژوهشد  . مو د بر سی قرا  درفته است[ 11]د  مرجع  احمدآباد کشو  هند

دائوکشعو    د  ی تالوکعا   هعای سعطحی منطقعه   وضۀیت کیفیت آب ،های سازما  بهداشت جهانیبندی کیفیت آب با استاندا ددهی و  د ، وز آزمایش

-13] دادنعد بسیا ی از پژوهشگرا  شاکی کیفیت آب  ا برای نظا ت و تجایه تحلی  آ  معو د اسعتفاد  قعرا     [. 15]کاش قرا  درفته است مو د کن هند

16]. 

 

 ایران آب منابع کیفیت شاخص 2-1

 

زیسعت، اسعتاندا د شعاکی کیفیعت منعابع      ایرا  طبق دفتۀ مدیرک  دفتر آب و کاک سازما  حفاظت محعیط  آب منابع کیفیت شاکی  اهنمای محاسبۀ

  اهنمای ۀد بردا ند فص  اولکه  بود  ر این  اهنما شام  چها  فص ضد  حال حا .تدوین شد  است 1838آب ایرا  د  حوز  منابع آب کشو  د  سال 

3ایرا   سطحی آب منابع کیفیت متداول هایپا امتر شاکی محاسبه
(IRWQISC)  ، متعداول  هعای پعا امتر  شعاکی  محاسعبه   اهنمعای  شعام   دوم فص 

3ایرا   زیرزمینی آب منابع کیفیت
(IRWQIGC) ، 3 ایعرا   سعطحی  آب منعابع  کیفیعت  سعميی  هعای پعا امتر  شعاکی  محاسبه  اهنمای (IRWQIST)   د

د  فصع  چهعا م آ  دنجانعد      (IRWQIGT) 11 ایعرا   زیرزمینعی  آب منعابع  کیفیعت  سميی هایپا امتر شاکی محاسبه  اهنمایفص  سوم و د  نهایت 

 .  شد  استاستفاد (IRWQIGC) ایرا  زیرزمینی آب منابع کیفیت د  این پژوهش با توجه به موضو  تحقیق از شاکی. شد  است

 

 

                                                                                                                                                    
1 Water Quality Index 
2 Canadian Council of Ministers of the Environment 
3 National Sanitation Foundation Water Quality Index 
4 Florida Stream Water Quality Index 
5 British Columbia Water Quality Index 
6 Oregon Water Quality Index 
7 Iran Water Quality Index for Surface Water Resources-Conventional Parameters 
8 Iran Water Quality Index for Groundwater Resources-Conventional Parameters  
9 Iran Water Quality Index for Surface Water Resources-Toxic Parameters  
10 Iran Water Quality Index for Groundwater Resources-Toxic Parameters 
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 (IRWQIGC) ایران زیرزمینی آب منابع کیفیت شاخص 2-2

 

هعا، تۀیعین   عامع   باشد که پ  از انت ابهای پیشنهادی مو د استفاد  د  شاکی کیفیت منابع آب زیرزمینی ایرا  شام  د  عام  میپا امتر 1د  جدول 

مقعدا  شعاکی بعا     ۀبنعدی و محاسعب   تبعه  هعای منحنی از استفاد  با عام  هر برای شاکی مقدا  آو د  دست، بهذی طبق جدول  هااز عام  کداموز  هر

 .باشدمی 2و  1های هاستفاد  از  ابط

 

 هاهای آنو وزن (IRWQIGC)شاخص کیفیت منابع آب زیرزمینی ایران  پارامترهای 1جدول 
 

 

هعای نیتعرات،   شعود، عامع   مالحظعه معی  اسعت،  های زیرزمینی دهی پا امترهای شاکی کیفیت آبوز که مربوط به  1 جدول ازطو  که هما 

این چها  عام ، دا ا ها، به ترتیب اثرب شی کمتری د  مقایسه با مدفوعی، هدایت الکتریکی، و س تی ک  دا ای بیشترین وز  بود  و مابقی عام  کلیفرم

هعای زیرزمینعی د    شد  به عوام  د  تۀیین شاکی کیفیت آبهای اکتصاص داد ها با توجه به وز دذا ی عام این بدین مۀنا است که تأثیر. باشندمی

 .باشندا تباط مستقیم می

 

(1)                
  

 

   

 
 

  

 

 که د  این  ابطه،

 

(2) 

     

 

   

 

 

مۀادل توصیفی آ  طبق . باشدبندی، می تبه منحنی ام از   پا امتر برای شاکی مقدا     ها،تۀداد پا امتر n ام،  پا امتر  وز    د   وابط فوق، . است

 . کواهد بود 2جدول 

 

 

 

 

 توضیحات وزن پارامتر ردیف

Nitrate (NO3) 151/1 نیترات 1 رمیلی  درم بر لیت  

Fecal Coliform 181/1 کلیفرم مدفوعی 2  MPN/100ml 

Electrical Conductivity (EC) 123/1 هدایت الکتریکی 8 ر   میکروزیمن  بر سانتیمت

Total Hardness 118/1 س تی ک  1 درم بر لیتر کربنات کلسیممیلی   

 sodium absorption ratio نسبت جذب سدیم 5
(SAR) 

133/1  -  

بیولوژیکیکواهی اکسیژ  6  Biological Oxygen Demand 

(BOD5) 
133/1 رمیلی  درم بر لیت  

Phosphate 135/1 فسفات 3 رمیلی  درم بر لیت  

کواهی شیمیاییاکسیژ  3  Chemical Oxygen Demand 

(COD) 
13/1 رمیلی  درم بر لیت  

هاش.پ 3  pH 131/1  واحد استاندا د 

Dissolved Oxygen (DO) 163/1 اکسیژ  محلول 11 اشبا    د صد 
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معادل توصیفی شاخص کیفیت منابع آب زیرزمینی ایران 2جدول   

 

 معادله توصیفی مقدار شاخص

15کمتر از  د   کیلی ب

3/23- 15  بد 

3/11- 81  نسبتا  بد 

15-55  متوسط 

31- 1/55  نسبتا  کوب 

35- 1/31  کوب 

35بیشتر از   بسیا  کوب 

 

 

 هامواد و روش .3
 

 مطالعاتی منطقۀ     3-1
 

 ثانیه 83 و دقیقه 18 و د جه 16 جغرافیایی طول با ا ومیه دشت ۀمطالۀ مو د ۀمنطقو  1غربی شک  محدودۀ مطالۀاتی پژوهش حاضر استا  آذ بایجا 

-یمع  کشعک  و سعرد  اقلعیم  دا ای ،سعال  د  مترمیلی 811 با نددی متوسط با ایرا  غرب شمال د  ثانیه 13 و دقیقه 2 و د جه 86 جغرافیایی عرض و

 دشعت  سعطحی  هعای آب منعابع  .اسعت  شعد   واقع ا ومیه ۀد یاچ غربی ضلع شیب کم و ساحلی ا اضی د  هکتا  33111 مساحت با دشت این .باشد

 دو دا ای و مترمکۀعب  میلیعو    381 مۀعادل  سالیانه متوسط ۀت لی مجمو  با با اندوزچای و چای وضه شهرچای، نازلوچای،ۀ  ودکان چها   ا ا ومیه

 حلقعه  13318 مجمعو   د . دهنعد معی  تشعکی   کیلومترمربعع  361 مساحت با آزاد ۀسفر  ا دشت وسۀت ترینشبی هک بود  فشا  تحت و آزاد سفر  نو 

 شعرق  به غرب از زمینیزیر آب جریا  جهت د کهنماینمی ت لیه  ا زیرزمینی آب منابع قنات  شته 13 و چشمه دهنه 16 و عمیق نیمه و عمیق چا 

 غرب زیرزمینی هایآب تراز ا زیابی و پژوهش تیياهمي به ا ومیه، د یاچه کنا  د  آ  قرا دیری و مطالۀه مو د ۀمنطق جغرافیایی موقۀیت .باشدمی

 [.13] افاایدمی ا ومیه د یاچه

 

 

 

 های آنموقعیت دشت ارومیه و رودخانه 2شکل غربیی مطالعاتی استان آذربایجانمحدوده 1شکل 

 

 آ  نیعاز  معو د  آب د  تأمین د یاچه جنوب از و ودی های ودکانه سهم ا ومیه، د یاچۀ به منتهی های ودکانه دهیآب آما  اسا  بر

 آب تعأمین  د  ایمالحظعه  قابع   سعهم  از  ودز ینعه  ویعژ  بعه  های جنعوبی  ودکانه لذا. باشدمی د صد 11 نیا چایآجی  ودکانۀ سهم و د صد 65

شعود کعه چهعا     مشاهد  می فوقمحدودۀ مو د مطالۀۀ دشت ا ومیه مش ی شد  است که با توجه به شک   2 د  شک [. 21] باشدمی برکو دا  د یاچه

         افععاا موقۀیعت دشعت ا ومیععه بعا اسعتفاد  از نعرم      .باشعند چععای د  محعدودۀ دشعت ا ومیعه مععی   چعای و با انعدوز  چععای، شعهر چعای،  وضعه  نعازلو  ودکانعۀ  
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(Imagery Date 12/31/2016) Google Earth  به صو تPolygon و هعای عمیعق  هعای چعا   های مکعانی ایسعتگا   برداشته شد  و سص  موقۀیت 

 .بندی دردیدندافاا  شد  و دستههر ایستگا  به صو ت مجاا وا د نرم UTM 1عمیق نیا با استفاد  از اطاعات نیمه

 

 روش استخراج نمودارهای شاخص های کیفی آب ایران      3-2
 

های زیرزمینی به متداول کیفیت منابع آبهای بندی شدۀ ا ائه شد  د   اهنمای محاسبۀ شاکی عام های  تبهبرد  دقت محاسباتی، منحنید  جهت باال

هعای  انتقعال داد  شعد  و منحنعی   Excel (2013) های مربوطعه از طریعق کروجعی نعرم افعاا ، بعه نعرم افعاا          و است راد داد  Get Dataوسیلۀ نرم افاا  

.  نعد اسعت راد دردید Excel (2013) افعاا   بعا نعرم  بندی شد  های  تبهبندی به صو ت جا به جا ترسیم شد  و مۀادالت مربوط به هریک از منحنی  تبه

 نویسی سص  با استفاد  از کد
 VBA افاا و وا د کرد  آ  د  محیط نرم  Excel ها د  نرم افاا  و کروجعی  و مرتبط نمود  آ ، نحوۀ وا د نمود  داد

بعه   زیرزمینعی هعای  هعای کیفعی آب  شعاکی هعای  های منحنعی نمودا های عام  سص . ندها به صو ت مجاا اعمال شد  و کنترل دردیدهر یک از منحنی

 .تولید دردیدند Excelافاا  د  نرم همرا  مۀادالت مربوطه
 

 های زیرزمینی دشت ارومیهتعیین شاخص کیفی آب ۀنحو    3-2-1
 

-شرکت آب و فاضالب  وستایی آذ بایجا غربی، امو  آب شهرستا  ا ومیه و ای استا  آذ بایجا های اکذ شد  از سازما  آب منطقهد  کصوص داد 

، pHهعای  بعا اطالععات عامع     بعود  حلقه چا  نیمه عمیعق 28 و حلقه چا  عمیق 63شام   که های زیرزمینی دشت ا ومیهغربی د  منطقۀ مو د مطالۀۀ آب

 1831لغایعت   1831هعای  شعد  د  طعی سعال    یبرداهای نمونهدیری د  ما س تی ک ، هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم بر اسا  انجام عملیات میا 

، اطالععات و ودی  Excelافعاا   داد  آ  بعا نعرم   و ا تبعاط  VBAانجام یافته و سص  با استفاد  از کد نویسعی انجعام شعد  د  محعیط      Excelافاا  د  نرم

سص  طبق فرمول ا ائه شعد  د   . پا امترها تولید شدندهای هر یک از بندی وا د شد  و کروجی شاکیهای  تبهپا مترهای موجود د  هریک از منحنی

بعا   IRWQIGCدست آمد  و سص  مقدا  شعاکی  به 2 با استفاد  از مۀادلۀ( γ)های زیرزمینی ایرا  مقدا  های کیفی منابع آب اهنمای محاسبۀ شاکی

های تۀریف شد  د  مقادیر افاا  و تۀریف محدود دهی د  نرم  از فرمولاست راد شد  و با استفاد  Excelو ا ائۀ فرمول د  نرم افاا   1 استفاد  از مۀادلۀ

های زیرزمینعی معو د مطالۀعه،    مناطق آب های هر یک ازهای مو د مطالۀه و د  ایستگا شاکی، مۀادل توصیفی شاکی کیفیت آب د  هر یک از سال

ایعن  ( هعای ها و قناتهای عمیق، نیمه عمیق، چشمهچا )دشت ا ومیه  زیرزمینیهای های آبپ  از به دست آمد  نتایج شاکی کیفیت .مش ی دردید

ترسعیم و اسعت راد    Polygonبعه صعو ت     Google Earth ،(Imagery Date 12/31/2016)افعاا   منطقه، نقشۀ ترسیم شدۀ دشت ا ومیه د  نعرم 

 افاا  کروجی نقشه، با وا د کرد  کروجی به نرم
ARC GIS (Ver. 10.3.1)   یکShapeFile   هعای ایجعاد شعدۀ مجعاا بعرای      تهیه شد وسص  فایع

-ها و همچنین  شاکی کیفیت آب بهها، م تصات طول و عرض جغرافیایی ایستگا که شام  اطالعات مربوط به نام ایستگا  Excelافاا  هر سال د  نرم

-ها، عالیم نشعانگر و  نعگ  وا د شد  و ویرایش مربوط د  کصوص مح  قرا دیری نام ایستگا  ARC GISافاا  ترتیب سال د  نرم دست آمد  بود، به

بنعدی  بنعدی و  نعگ  پهنه های مش ی شد  برایمحدود افاا  و مش ی نمود  نو  آنالیا، های نرمسص  با استفاد  از داینۀ آنالیا داد . بندی انجام یافت

های آما ی مو د مطالۀعۀ  بندی شاکی کیفیت آب دشت ا ومیه د  سالهای پهنهیفیت منابع آب ایرا ، نقشهمربوطه مطابق با  اهنمای محاسبۀ شاکی ک

بعر    IDWیعابی  د و   وش .افاا  است راد دردیعد های مربوط به هر سال، از نرمبندی شد  و نقشهپهنه   IDW ،1یابیهای زیرزمینی، با  وش د و آب

دیری نشد ، بیشترین شباهت یابد به بیانی دیگر پدیدۀ پیوسته د  نقاط انداز پدیدۀ مو د نظر با افاایش مسافت کاهش میثیر این فرض استوا  است که تأ

هعایی کعه د  فاصعلۀ دو تعر     های اطرا  باید مشا کت بیشتری نسبت بعه آ   ا به نادیکترین نقاط برداشت شد  دا د، لذا برای ت مین نقاط مجهول، نمونه

های مو د بر سی و شرح داد  شد  به های زیرزمینی دشت ا ومیه که طی تحلی  اطالعات عام بندی آبهای پهنههمچنین نقشه .داشته باشند قرا  دا ند،

                                                                                                                                                    
1 Universal Transverse Mercator 
2 Visual Basic Application 
3 Geographic Information Systems 
4 Interpolation 
5 Inverse Distance Weighted  
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باشعند بعه شعرح ذیع      عمیعق معی  های نیمهچا  و های عمیقهای چا انجام درفته و د بردیرندۀ مجموعه 1831لغایت  1831های های ذکر شد  د  سال وش

  .هستند

 

 

کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت  بندی شاخصپهنهی نقشه 3شکل 

 (1331چاه عمیق سال ) IRWQIGCارومیه 

 

بندی شاخص کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت پهنه ینقشه 4شکل 

 (1334چاه عمیق سال )  IRWQIGCارومیه 

 

بندی شاخص کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت ارومیه نقشۀ پهنه 5شکل 

IRWQIGC (1331اه نیمه عمیق سال چ) 

 

بندی شاخص کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت ارومیه نقشۀ پهنه 6شکل 

IRWQIGC (1334اه نیمه عمیق سال چ) 
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 گیرینتیجه           . 4

 

شعود کعه اولویعت    های سعطحی و زیرزمینعی مالحظعه معی    های کیفی آبجداول پا امترهای شاکی مقایسۀ مقایسه و بر سی انجام شد  د  کصوصد  

 دا  د  شاکیباشد به عنوا  مثال اولین پا امتر اولویتهای سطحی و زیرزمینی با توجه به نو  منایع آبی میدهی شد  د  آبهای وز بندی پا متر طبقه

موضو  دیگر اینکه  .های زیرزمینی به نیترات تۀلق دا دباشد د  حالیکه این اولویت د  شاکی کیفیت آبهای سطحی کلیفرم مدفوعی میکیفیت آب

ی باشند، جاو پا امترهای شاکدهی میهای سطحی به ترتیب دا ای  تبۀ هفتم و نهم د  وز پا امترهای آمونیوم و کدو ت که د  شاکی کیفیت آب

هعای  دهعی شعاکی کیفیعت آب   کعه د  جعدول پا امترهعای وز     (SAR)باشند و د  مقاب  پعا امتر نسعبت جعذب سعدیم     های زیرزمینی نمیکیفیت آب

 .باشدهای سطحی نمیباشد که جاو پا امترهای تۀریف شد  برای تۀیین شاکی کیفیت آبزیرزمینی دا ای  تبۀ پنجم می

دست آمعد ، د   های کیفی بههای عمیق با توجه به  وند شاکیهای زیرزمینی چا ندی انجام شد  بر  وی آببهای پهنهطو  که د  نقشههما 

شود که برکی منعاطق شعمالی، شعمال غربعی و مرکعای دشعت ا ومیعه بعه صعو ت عمعد  د  طعی            مالحظه می 1و  8های شک ، 1831الی  1831های سال

دیری نمود که برداشعت  توا  نتیجهباشند که می، نسبتا  بد و متوسط د  اکثر مناطقی می(به ند ت) آب بد بندی شد ، دا ای شاکی کیفیتهای پهنه سال

د  سعایر منعاطق دشعت معو د     . اندانجام پذیرفته و سایر نقاط هم تحت تأثیر این مناطق قرا  درفته( نقاط بحرانی) ویه از این مناطق های زیرزمینی بیآب

هعای معو د مطالۀعه    بندی د  سالهای پهنه وند تغییرات نقشه. باشندیت نسبتا  کوب، کوب و به ند ت دا ای کیفیت بسیا  کوب میمطالۀه نیا دا ای کیف

 .دهدها  ا نشا  مینشانگر  وبه پایین  فتن  وند شاکی کیفیت آب  ا د  طی این سال

 (6و 5هعای  شعک  )هعای معو د مطالۀعه   بنعدی سعال  هعای پهنعه  که د  نقشهطو  عمیق نیا همینهای نیمهبندی شد  د  کصوص چا د  مناطق پهنه

بعه بۀعد دا ای کیفیعت بعد، نسعبتا  بعد و        1831هعای  شود، شاکی کیفیت آب د  مناطق شمال و محدودۀ مرکای دشت ا ومیعه  ونعد د  سعال   مالحظه می

 .است زیرزمینی دشت ا ومیه آب منابع کیفیت آمد پایینه نشانگر باشد کدا ای کیفیت نسبتا  بد می 1831های منتهی به سال و د  سالبود  متوسط 
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