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 1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی البرز،کرج ،ایران
 2کارشناس ارشد منابع آب ،شرکت آب و فاضالب استان تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 0033/30/03 :؛ تاریخ پذیرش0033/32/52 :

چکیده
زمینه و هدف :آبهای سططیحی و زیرزمینی منابع ایاتی مه ی در سططراسططر دنیا میباشططند این میالعه کیفیت منابع آب سططیحی و
زیرزمینی اوضطه آبریز سطد لتیان طی سطا های  1931تا  1931را با اسطتفاده از ابزار ی آی اس و شاخصهای کیفیت آب بررسی
میکند
مواد و روش ها :به منظور بررسطی کیفیت منابع آب ،ن ونهها از  11ایسطتگاه انتخابی در دو فصط پربار

و ک بار

طی سه سا

گرفته شططده و پارامترهای فیزیکی ،شططی یایی و میکروبی ن ونهها ارزیابی شططدند سطط ب با اسططتفاده از شططاخصهای کیفیت آب و
مشطخصطاه هیدرووشوشطی یایی ،کیفیت منابع آب تعیین شطده و نقشطه پهنهبندی شاخصها با استفاده از نرم افزار  ArcGISتهیه شد
ه چنین دادههای هیدرووشوشططی یایی ااصط با اسططتفاده از دیاگرامهای گرافیکی پای ر ،شططولر ،ویلکوکب و تحلی های آماری تفسططیر
شدند
ایستگاههای آب سیحی 9 ،ایستگاه در فص پر بار

کیفیت عالی  2، )66/269ایستگاه در فص ک بار

کیفیت عالی  )61/161و

سطایر ایستگاهها کیفیت خوبی  )13/32داشته اند میابق دیاگرام پای ر ن ونهها در دو االت  Ca-Mg-SO4-Clو  Ca-Mg-HCO3قرار
گرفته و نتایج ااصط ازمیالعه ترکیب کاتیون و آنیون ع دتا به صطوره  Ca-Mg-HCO3میباشطد ضطریب ه بستگی بین متییرهای
اصطططلی ،رابیططه معنی داری بین  IRWQIGCآب زیرزمینی و  GWQIآن )r = 0.87و بین  IRWQISCآب سطططیحی و  WQIآن
 )r=0.68و ود داشته اما بین کیفیت آبهای زیرزمینی و سیحی منیقه رابیه معناداری و ود ندارد
میانگین کیفیت آب زیرزمینی در طی دوره میالعه خوب  )23/169بوده است
کلمات کلیدی :شاخص کیفیت آب  ،شاخص کیفیت آب زیرزمینی ،دیاگرام سه بعدی پای ر ،اوضه آبریز سد لتیان ،سامانه اطالعاه
یرافیایی
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یافتهها و نتیجهگیری :نتایج نشطان میدهد به طور میانگین در فصطو پربار

ت ام منیقه کیفیت خوب  )91/166داشته است برای

ارزیابی کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی حوزه آبریز سد لتیان با استفاده از شاخص کیفیت آب

اسططت تعیین وضططعیت کیفی منابع آب برای اتخاه راهکارهای

مقدمه
طی سطططالیطان اخیر بحران ک آبی به علت کاهو نزو ه

مناسطططب هت لوگیری از کاهو کیفیت آب و یا بهبود آن

وی گریبانگیر بسطیاری از کشورهای هان شده و تامین آب

ضططروری به نظر میرسططد برای ارزیابی سططریع کیفیت آب از

شطرب سطال و کافی توسط سازمان بهداشت هانی به عنوان
مه ترین نارسططایی قرن میر اسططت زیرا بیو از یک میلیارد

شطاخصهای کیفیت آب  )WQI( Water Quality Indexو یا
 )GWQI( Ground Water Quality Indexبرای اراشه اولیه و

عیت هان دسطترسی به آب سال ندارند و منشا 11

سططریع نتی هی ارزیابی وضططعیت کیفیت آب بهره میگیرند که

درصد از بی اریها در کشورهای در اا توسعه آب ناسال و

بطدون پیچیطدگیهطای ریطاضطططی و آماری کیفیت آب را بیان

نفر از

بیکیفیت اسططت 1این در االی اسططت که آبهای سططیحی و

میکند1

شططاخص کیفیت منابع آب ایران  IRWQIو شططاخص

آبهطای زیرزمینی منابع کلیدی برای توسطططعه پایدار امعه و

کیفیت آب زیرزمینی ایران  IRGWQIنیز با هدف اسططتفاده از

محیط زیسططت بوده و تعام این دو یکی از فرایندهای چرخه

رو

مناسطب با شطرایط طبیعی و مساش منابع آب ایران تهیه

هیدرولوویکی اسطت که بر روی کیفیت آب هر دو منبع بسیار

شططده اسططت پارامترهایی برای تعیین کیفیت آب در نظر گرفته

موثر اسططت

2

ایران به عنوان یکی از کشططورهای مسططتقر در

شطده که این شطاخصها بر اساس آنها محاسبه

میگردند7

از

 211میلیمتر با چالشطططی ملی در خصطططون تامین آب موا ه

کیفی آبهای سطیحی توسط سیست های اطالعاه یرافیایی

اسطططت زیرا در کنطار ک بود منطابع آبی توسطططعطه نیز سطططبب

بطاعطم میگردد تا هرگونه تصططط ی گیری مدیریتی که اثراه

بهرهبرداری روز افزون از منابع آب برای استفاده در بخوهای

زیسططت محییی آن بصططوره مسططتقی و یا یرمسططتقی متو ه

مختلف شرب ،بهداشت ،صنعت ،خدماه و به ویژه کشاورزی

منابع آبی کشطور باشطد ،با آگاهی بیشطتری اتخاه گردد سامانه

شده است 9امروزه مسئله تامین آب با کیفیت و ک یت مناسب

اطالعاه یرافیایی یا  GISمیتواند به عنوان یک ضطططروره

برای پاسطططه به تقاضطططای فزایندهی بخوهای مختلف وامع

اصطططلی در تعیین مکطانهطای منطاسطططب افر چاههای آتی و

یکی از چالوهای اصططلی برنامهریزان و مدیران صططنعت آب

منشططاءیابی اات الی عوام آ ینده سططیحی و زیرزمینی ع

ک ربند اقلی ی خشطک و نی ه خشک با بار

اسطططت کطه رشطططد

عیت و آلودگی ،کاهو نزو ه وی،

اسطتقرار کشور در پهنهی نی هخشک و رو های ناکارآمد در

کرده و نواای با کیفیت آبهای سططیحی و زیرزمینی مختلف
را برای استفاده در مقاصد مختلف مشخص و تعیین ن اید

بخوهای کشططاورزی و ه چنین هدر رفت آب از شططبکههای

تالور و ه کاران  )2121به بررسطططی ارزیابی کیفیت آب

آبرسانی و عدم بازدهی مناسب آب و بهرهبرداری ناصحیح و

چشطط ه و ارزیابی دبی اوضططه آبشططار بازانتار امو هی الیا با

عطدم در نظر گرفتن آب بطه عنوان یطک کا ی اقتصطططادی در

اسطتفاده از سطیست اطالعاه یرافیایی و شاخص کیفیت آب

بخوهای مختلف صططنعت ،این چالو را به شططک فزایندهای

پرداختنطد1

کومطار ا و ه کاران  )2121در میالعهای تحت

فنطاوری ،میتوان اطالعطاه زیطادی را بطه رااتی و در زمطانی

با اسطتفاده از شاخص کیفیت آب و  GISبه این نتی ه رسیدند

کوتطاه به دسطططت آورده و پب از پرداز  ،نتایج آنها را برای

که اسططتفاده از مد فازی و شططاخصهای کفیت آب میتواند

کاربردهای مختلف در اختیار متخصططصططین قرار داد 1بدیهی

وضطططعطت کطاربری منابع آب زیرزمینی را به عنوان یک منبع
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متوسط ک تر از

طرفی پهنهبندی آلودگی و اراشه تصططویر صططحیح از وضططعیت

زینب رستم بیک و همکاران

منطاسطططب آب تعیین کنطد 3هنربخو و ه کاران  )2113در

پارامترهای کیفی آبهای سیحی و زیر زمینی اوزه آبریز سد

میالعهای نشطان دادند کیفیت آب زیرزمینی منیقه با استفاده از

لتیان به عنوان مه ترین منبع تامین کننده آب اسطططتان تهران به

شطاخص  GWQIبرای شرب قاب قبو

است11

ترابی پوده و

عنوان پر عیتترین استان ایران است

ه ه زاده  )1937طی میالعهای به بررسططی کیفیت شططی یایی
دیاگرام شولر ویلکوکب را برای هر ایستگاه استخراج و ترسی

منطقه مورد مطالعه

ن ودند بررس طیها نشططان داد که کیفیت آب در محدودهی این

استان تهران با وسعتی بیو از  19/7هزار کیلومتر مربع بین

اسینی و ه کاران در سا  1937در

 96در ه و  19دقیقه تا  91در ه و  7دقیقه عرض شطط الی و

پژوهو خود با عنوان « کاربرد شاخص کیفیت آب  )WQIو

 11در ه و  21دقیقه تا  19در ه و  3دقیقه طو شططرقی واقع

هیدرووشوشی ی در ارزیابی کیفی آب سیحی ،مخازن چاه نی ه

شطده اسطت شطک  )1شطهرستان تهران به عنوان مرکز استان

اسطتان سطیستان و بلوچستان» از  16ایستگاه در چاه نی هها بر

تهران و نیز پطایتخطت ایران ،بین کوههای البرز و کویر مرکزی

اسططاس رو های اسططتاندارد در دو دوره تر و خشططکسططالی

قرار گرفته اسططت اوزه آبریز سططد لتیان با تو ه به شططرایط

ن ونهبرداری ان ام دادند نتایج تحلی هیدرووشوشی یایی نشان

اقلی ی ،توپوگرافی ،هیطدرولووی ،و ود رسطططوباه آبرفتی با

دهنده تیییر تیپ آب از بیکربناته دسطیک و سولفاته سدیک به

نفوه پذیری مناسططب و تیذیه آن از طریق آبهای سططیحی به

کلرور سطططدیک در طی دورههای ن ونهبرداری اسطططت نتایج

صوره مداوم فرصت زم را برای تشکی منابع آب زیرزمینی

تحلی های آماری مشطططخص کرد که ه بسطططتگی با یی میان

و سطیحی و استحصا آب به صوره چاههای نی ه ع یق در

پارامترهایی مانند کلیفرم ،نیتراه ،سططولفاه و کلر با شططاخص

م اوره مسططی ها فراه آورده اسططت بنابراین انتظار میرود

کیفیطت آب و ود دارد نتایج پهنهبندی کیفی آب بر اسطططاس

هرگونه تیییراه اات الی ک ی در دبی و یا کیفیت روانآبهای

شطاخص  WQIنشانگر کاهو کیفیت آب چاهنی هها به ترتیب

سطططیحی از نظر پارامترهای فیزیکی و شطططی یایی بر کیفیت و

سد کاهو یافته

است11

چاه نی ههای 1 ،2 ،9و 6

است12

هدف از این تحقیق ارزیابی

ک یت منابع آب زیرزمینی و نیز چاه ها اثرگذار باشد
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آب و تیییراه پارامترهای کیفی اوزه سططد کشکان پرداخته و

مواد و روشها

ارزیابی کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی حوزه آبریز سد لتیان با استفاده از شاخص کیفیت آب

شکل  :0منیقه مورد میالعه در محدوده سد لتیان

روش تحقیق

شطده دو ایسطتگاه به منظور ن ونهبرداری از آبهای سیحی و

پب از میطالعه منیقه ،به منظور بررسطططی کیفیت آبهای

زیر زمینی در نظر گرفته شطططد ن ونهبرداری از ایسطططتگاههای

سططیحی و زیرزمینی اقدام به انتخاب  1روسططتا کند علیا ،کند

انتخابی طی یک دوره سطه ساله در دو فص خشک و تر و به

سطططفال ،زردبنطد ،انبطاج و امینآبطاد) با تو ه به موقعیت آنها

صطططوره تصطططادفی صطططوره گرفت و پارامترهای مورد نظر

نسطبت به سطد لتیان گردید در هر کدام از روستاهای انتخاب

اندازهگیری شد

جدول  :0ایستگاههای ن ونهبرداری منابع آب سیحی و زیرزمینی اوزه آبریز سد لتیان

ایستگاه 1

چاه امین آباد

" 91 ° 63' 11

" 11 ° 96' 66

ایستگاه 2

چاه انباج

" 93 ° 11' 11

" 11 ° 61' 61

ایستگاه 3

چاه زردبند

" 91 ° 63' 11

" 11 ° 91' 19

ایستگاه 4

چاه کند سفلی

" 91 ° 11' 16

" 11 ° 91' 61

ایستگاه 5

چاه کند علیا

" 91 ° 12' 21

" 11 ° 91' 67

ایستگاه 6

رودخانه امین آباد

" 91 ° 63' 13

" 11 ° 96' 12

ایستگاه 7

رودخانه انباج

" 91 ° 91' 11

" 11 ° 61' 69

ایستگاه 8

رودخانه زردبند

" 91 ° 61' 11

" 11 ° 91' 19

ایستگاه 9

رودخانه کند سفلی

" 91 ° 11' 99

" 11 ° 91' 61

ایستگاه 11

رودخانه کند علیا

" 91 ° 12' 26

" 11 ° 91' 67

جدول  :5طبقه بندی کیفیت آب بر اساس شاخص کیفی آب )19 (WQI
کیفیت

WQI

عالی

>11

خوب

11 – 33/33

ضعیف

111 – 133/33

خیلی ضعیف

211 – 233/33

نامناسب برای شرب

≥911

جدول :0طبقه بندی کیفیت آب بر اساس شاخص کیفی آب )19 (GWQI
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ایستگاه نمونه برداری

نوع منبع

عرض جغرافیایی )(Y

طول جغرافیایی )(X

زینب رستم بیک و همکاران

پب از ن ونططهبرداری
از منططابع آب سطططیحی و

کیفیت

WQI

خیلی خوب

1 – 21

خوب

21- 11

ضعیف  /نامناسب

11 – 71

خیلی ضعیف  /غیر قابل استفاده

< 71

زیرزمینی اقدام به ن ونهبرداری هت ان ام آزمایشاه صوره
گرفت برای بررسطی پارامترهای فیزیکی و شی یایی از رروف
پلی اتیلنی  1/1لیتری و برای بررسطططی پارامترهای میکروبی از
رروف شیشه ای استری شده ،استفاده گردید در این پژوهو
پطارامترهطای مه فیزیکی مانند کدوره ،فیزیکوشطططی یایی
ECو  ،)pHشی یایی  ،TDSسختی ،کلراید ،قلیاشیت ،سولفاه،
 ،سطدی  ،کلسی  ،منیزی  ،فسفاه ،پتاسی  ،نیتراه ،بی کربناه)
و بطاکتریولوویکی کط کلیفرمها و کلیفرمهای مدفوعی) برای
تعیین کیفیت آب منابع آبی اوزه سططد لتیان در آزمایشططگاه بر
اسططاس آخرین اسططتانداردهای مو ود در کتاب اسططتاندارد متد
ویرایو سا  2112مورد آزمایو قرار گرفته

است21

 WQIو  IRWQIاستفاده شده که هت محاسبه آن از دادههای
کیفی بدسططت آمده اسططتفاده شططد در این میالعه از پارامترهای
فیزیکی و شطططی یطایی منطابع آب منیقطه از قبیط  ،PHکلراید،
سططولفاه ،ک

امداه محلو  ،قلیاشیت و سططدی اسططتفاده می

شود شاخص کیفی آب به چند رو
این طا از رو

محاسبه میگردد که در

زیر اسطططتفاده شطططده اسطططت در مراله او ،

پارامترهای مختلف اندازهگیری شده بر اساس اه یت نسبیشان
در م

وع کیفیت آب ،در نظر گرفته میشطططوند وزن بیشطططتر

مربوط به پارامترهایی است که اثراه بیشتری در سالمتی دارند
و و ود مقادیر با تر از اسططتاندارد میتواند اسططتفاده از آب را
محدود ن اید از این رو وزن پارامترها از  1تا  1در نظر گرفته
شطططده ،وزن هر پارامتر بر م

وع مقطادیر وزن پططارامتر بطه عنوان شطططاخص

کیفیت آب زیرزمینی هسطططتند که بر اسطططاس دو  2در پنج

 GWQIو  IRGWQIشططاخصططی اسططت که برای آبهای
زیرزمینی محاسططبه میشططود ،به ه ین منظور از اسططتانداردهای
کیفی  WHOبرای آب شططرب در محاسططبه  GWQIاسططتفاده
میشود دامنهی وزن هر مولفه بین  1تا  5تیییر میکند

وزن 1

برای مولفطههای با ک ترین اه یت و وزن 1برای مولفههای که
بیشترین اه یت را دارد
بعد از محاسبه شاخص کیفیت آب  ،WQIنقشه پراکندگی
فضططایی شططاخص کیفیت آب زیرزمینی مقادیر  WQIدر نرم
افزار ARC GIS V10.3با رو

 IDWدرونیابی ،تهیه و اراشه

میگردد .در این تحقیق ضطططریب ه بسطططتگی بین پارامترهای
اندازه گیری شطده در ن ونههای آب ااص از چاه و رودخانه
با اسططتفاده از نرم افزار  SPSSورون  11تعیین شططد در تحلی
هیطدرووشوشطططی یطایی دادههطا از ن ودارهای شطططولر ،پای ر و
ویلکوکب اسطتفاده شد ن ودار پای ر از ترکیب سه میدان م زا
تشططکی شطططده اسططت که درصطططد آنیونها و کاتیونها را در
محطدودههطای ملللی و موقعیطت ترکیبی آنهطا را در محدوده
لوزی شطططکط پیطاده میکند بنابراین ن ودار پای ر ابزار مفیدی
برای نشططان دادن تفاوهها و شططباهتهای بین آبها

اسططت11

ن ودار شططولر ،یک ن ودارلگاریت ی اسططت که لظت یونهای
اصططلی را نشططان میدهد این ن ودار آبها را از نظرشططرب بر
اسططاس پنج پارامتر شططی یایی سططدی  ،کلر ،سططولفاه ،باقی انده
خشک ) (TDSو سختی ،طبقهبندی میکند در این طبقهبندی،
آبهای مورد بررسی به شو گروه خوب ،قاب قبو  ،متوسط،
نامناسب ،کامال نامیبوع و یرقاب شرب تقسی میشوند
مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،4تابستان293 ♦ 0411
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میگردد19

م

وع وزن ه ه پارامترها تقسطططی

شدهاند
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به منظور بررسی کیفیت آبهای سیحی منیقه از شاخص

طبقه عالی ،خوب ،ضطعیف ،بسطیار ضعیف و نامناسب تفکیک

ارزیابی کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی حوزه آبریز سد لتیان با استفاده از شاخص کیفیت آب

بار

از سا  1931تا  1931در ن ودار  )1نشان

و ک بار

داده شده است

نتایج حاصللل از اندازهگیری پارامترهای مورد
بررسی

جامدات محلول کل
pH

منابع اصطططلی ورود  TDSبه منابع آب میتواند زهابهای

در طی دوره میطالعه میزان  pHدر چاههای  9 ،2 ،1و  6به

کشاورزی و خانگی ،آ یندههای خاک ،فاضالبهای شهری و

دلی و ود سطازندهای ااوی توف سطبز باخاستگاه بازیک به
ویژه فص ک بار

صطنعتی

بیشتر است  pHیک شاخص قلیایی و یا

وضعیت وشولوویکی منیقه

اسطیدی بودن است مقادیر  pHپایین باعم خورنده شدن آب
پوسططت و چشط ای اد

ن ودار  2میتوان مشطططاهده کرد ،میانگین امداه محلو در

در این میالعه رنج  pHدر

طی دوره سططه سططاله میالعه در ایسططتگاههای آب زیرمینی در

محدوده مقادیرتوصطیه شطده توسطط سطازمان بهداشت هانی
 )2117برای آب آشططامیدنی

میباشططد11

مقادیر میانگین

اندازهگیری شطده در ایستگاههای مورد میالعه در دو فص

دارد11

مقادیر  TDSبا میتواند به

دلی مواد معدنی ااوی کلرور و سطدی باشد ه انیور که در

و مقطدار بطا ی آن اثراه نطامیلوبی در مزه آب و بهداشطططت
میکند11.17

باشند13

مقادیر  TDSدر آبهای زیرزمینی بستگی به

فصط پر بار

pH

بیشطتر از ک بار

بوده و در ایستگاه  1میزان

امداه محلو آب بیشططتر از سططایرین بود در ایسططتگاههای

پر

منابع آب سیحی میزان امداه محلو آب ک تر از منابع آب
زیرزمینی بود

8
6
4
2
0
ایستگاه
10

ایستگاه
9

ایستگاه
8

ایستگاه
7

استاندارد 1053

ایستگاه
6

فصل کم بارش

ایستگاه
5

ایستگاه
4

ایستگاه
3

ایستگاه
2

فصل پربارش

نمودار  :0مقادیر  pHاندازه گیری شده منابع آب سیحی و زیر زمینی اوزه سد لتیان سه ساله)
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ایستگاه
1
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زینب رستم بیک و همکاران

TDS
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فصل پربارش

فصل کم بارش

نمودار :5مقادیر امداه محلو ک اندازه گیری شده منابع آب سیحی و زیرزمینی اوزه سد لتیان سه ساله)

مطی طانگین میزان هططدای طت الکتریکی در این میططالعططه

محلو مو ود در آب دارد ،لذا اندازهگیری آن به منظور کنتر

 )191/191میکروزی نب بر سانتی تر بوده و براساس استاندارد

کیفیت آب از اه یت زیادی برخوردار اسطططت هدایت ویژه با

اداکلر م از مقادیر  ECدر آب آشططامیدنی در دمای  21در ه

عکب مقاومت الکتریکی نسططبت مسططتقی ی دارد آب خالص

سطانتیگراد  1111میکروزی نب بر سططانتیمتر) و اد میلوب

دارای مقططاومططت بططا ی الکتریکی و هططدایططت ویژه پططایین

 1111میکروزی نب بر سططططانتیمتر) ،میزان  ECپططایینتر از

آمده میزان هدایت

میباشططد بر اسططاس بررسططیهای به ع

ع دتا بیشتر از پربار

اسطططتاندارد بوده اسطططت هدایت الکتریکی آب نشطططان دهنده

الکتریکی در فص ک بار

یونهای مو ود در آب میباشطد زیرا یونها ریان الکتریسته

ایسطتگاههای  1و  7نسبت به سایر ایستگاهها لظت  ECبیشتر

را هطدایطت میکننطد یونهطای منفی بطه طرف قیب ملبت و

بود  1112میکروزی نب بر سانتی تر) و در فص ک بار

از

یونهطای ملبطت بطه طرف قیب منفی ارکت میکنند هدایت

اد م از اسططتاندارد ایران ک تر بود براسططاس بررسططیهای به

الکتریکی آب خالص بسططیار ک میباشططد و با افزایو لظت

ع

یونها افزایو مییابد هدایت ویژه آب ،شطططاخص قابلیت آن

ک بار

در هدایت یک ریان الکتریکی است و از این نظر که قابلیت

نسبت به سایر ایستگاهها لظت  ECبیشتر بود

بود و در

آمده ن ودار  9میزان هدایت الکتریکی محلو در فصطط
ع دتا بیشتر از پربار

بود و در ایستگاههای  1و 7
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هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی ویژه نسبت معین و مستقی ی با  TDSو مواد
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فصل پربارش

فصل کم بارش

نمودار  :0مقادیر لظت کلسی اندازه گیری شده منابع آب سیحی و زیرزمینی اوزه سد لتیان سه ساله)

کلسیم
میزان کلسطی در فص ک بار

منیزیم
به دلی کاهو دبی سفره

منیزی برای ایسططتگاههای آب سططیحی اندکی از اد قاب

در منابع آب سطططیحی ک تر از آب زیرزمینی بوده و در هر دو

میباشططد باتو ه به ن ودار 1میانگین میزان منیزی در ایسططتگاه

نوع منبع نیز ک تر از اد م از تعریف شطططده بود بر اسطططاس

شط اره  7آب سطیحی بیشطتر از سططایر ایستگاهها بود و میزان

ن ودار  6میانگین میزان کلسطططی در آب ایسطططتگاههای  1و 7

منیزی در فصط پربار

بیشتر بوده

نسطبت به سایر ایستگاهها بیشتر بود به طور کلی میزان کلسی

است

در منابع آب سیحی ک تر از آب زیرزمینی بود
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نسبت به فص ک بار
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نمودار  :6مقادیر لظت سدی اندازه گیری شده منابع آب سیحی و زیرزمینی اوزه سد لتیان سه ساله)

سدیم و کلر

یههای سطازند قرمز فوقانی مقادیر با دسطت ،این اثر بخشی

افزایو آنیون و کطاتیون  Naو  Clو افزایو مقطادیر آن در

را ای اد ن وده است براساس ن ودار  1میانگین میزان سدی در

محدوده ایسطتگاههای  1و  1نشان دهنده این موضوع است که

ایسططتگاهها در فص ط ک بار

بوده

یک منشا تیذیه کنندهای از امال ن کی  )NaClتوانسته است

اسطت و میزان سدی درایستگاه ش اره  7آب سیحی بیشتر از

هر چنطد به طور زشی وارد سطططفره شطططود که به نظر ،و ود

سایر منابع بود بر اساس ن ودار  7میانگین یون کلر در ایستگاه

بیشططتر از فص ط پر بار
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 7بیشتر از سایر ایستگاه ها است
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فصل کم بارش

فصل پربارش

نمودار  :8مقادیر لظت پتاسی اندازه گیری شده منابع آب سیحی و زیرزمینی اوزه سد لتیان سه ساله)

پتاسیم

ه در منابع آب سیحی و زیرزمینی ایستگاه 2و  )7نیز میزان

در خصططون افزایو پتاسططی میتوان ه سططازی دو عام

پتاسطی با تر از سطایر ایستگاهها بود میانگین میزان پتاسی از

مه انسانی و آزاد شدن پتاسی از کودهای پتاسی و مصرف و

سا  1931تا  1931در ن ودار  1نشان میدهد که میزان پتاسی
بیشططتر از فصططو ک بار

اسططت ه در

ورود آن از طریق آبشططویی به سططفره و ه چنین آزاد شططدن

در فصططو پربار

پتاسطی از هوازدگی سطن های سبز توفی و ورود آن به درون

منابع آب سیحی و زیرزمینی ایستگاه 2و  )7نیز میزان پتاسی

سطفره عام طبیعی) موثر دانست میزان پتاسی در ایستگاه 2

با تر از سایر ایستگاهها بود
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ایستگاه  10ایستگاه  9ایستگاه  8ایستگاه  7ایستگاه  6ایستگاه  5ایستگاه  4ایستگاه  3ایستگاه  2ایستگاه 1

0

با تر از سایر ایستگاهها بود که این امر میتواند ناشی از و ود
میزان پتاسطی در فصو پربار

بیشتر فصو ک بار

است
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سطازند ااوی توفهای سططبز

باشططد21

نتایج نشان میدهد که

سولفات

زینب رستم بیک و همکاران

Ca

به علت اسطتقرار ایسطتگاه ش اره  2واقع در روستای انباج

روند تیییراه آنیونهایی نظیر سططولفاه و کاتیونهای

در محطدودهی ایسطططتگاه  1در روسطططتای کند علیا ناشطططی از

در فرودست روستا و موقعیت چاه در کنار اراضی با ی از یک

سطططازندهای گچی ن کی با ترکیب کانیشطططناسطططی  CaSO4و

سططو و اثر بخشططی فاضططالبهای خانگی به عنوان عاملی برای

شطططرایط نفوه آنیون و کاتیونهای  Caو  SO4در شطططرایط آب

افزایو مقطادیر نیتراه در انبطاج بوده اسطططت اگر چه به دلی

شطویی در فصطو پربار

از بخو سیحی چاهها و ه چنین

ان ام پرووه

عآوری فاضطططالب در روسطططتای انباج میتوان

علت امتزاج و آمیختگی سططفره آب زیرزمینی با یههای گچی

گفت ،عام نیتراه ااصط از آزاد شدن ازه از کودهای ازته

ن کی این سطازند و ورود این آنیون و کاتیون به درون سفرهها

کشططاورزی نسططبت به عام فاضططالب موثرتر بوده اسططت در

EC

روستای کند سفلی طبق نقشه کاربری اراضی به علت موقعیت

لظت با ی

چاه ایسطتگاه  )6بر روی اراضی با ی و اثربخشی روانابهای

کطاتیونهای کلسطططی و منیزی در آب زیر زمینی از اوزههای

کشاورزی عام افزایو کیفیت لظت نیتراه در آب این چاه

آبریز بازالتیک و آتشططفشططانی منشططاء میگیرد 1ن ودار 3نشططان

بوده اسطططت براسطططاس ن ودار 11میانگین نیتراه در منابع آب

میدهد میانگین سولفاه در ایستگاه  1برای آبهای زیرزمینی

سطیحی و زیرزمینی در طی دوره سه ساله میالعه ک تر از 21

که در ه ین راسطططتا افزایو ک

امداه محلو  TDSو

در محطدوده کنطد علیطا قطابط تو طه

در فصط پربار

و ه ک بار

اسطططت21

نسططبت به سططایر ایسططتگاهها

میلی گرم بر لیتر بوده اسطت ه چنین میزان نیتراه در فصو
بیشتر بوده و ه چنین در آب های سیحی نیز ک تر از

بیشطتر بود میزان سطولفاه در ایسطتگاه  7نیز نسطبت به سططایر

پربار

ایستگاههای آب سیحی بیشتر بود

آبهطای زیرزمینی بود بر اسطططاس نقشطططه پهنهبندی تیییراه
نیتراه میطانگین نیتراه در ایسطططتگطاههای  1 ،2و  7طی دوره

نیترات
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نمودار  :00مقادیر غلظت بیکربنات اندازه گیری شده منابع آب سطحی و زیرزمینی حوزه سد لتیان (سه ساله)

بی کربنات

بطه طور مع و

ه طانیور کطه در ن ودار  11مشطططاهطده میکنیطد میانگین

مقایسطه با آبهای سیحی بیشتر

بیکربناه در طی دوره سه ساله میالعه در ایستگاههای  2و 1

لظطت بیکربناهها در آبهای زیرزمینی در

ع دتا در فص ک بار

است29

و میانگین بیکربناه

بیشتر بوده است
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150

در آبهای زیرزمینی و ایسططتگاه  7در آب سططیحی نسططبت به
سطایر چاهها بیشتر بود که میتواند ناشی از انحال سازندهای
بوده و به تبع آن افزایو بیکربناه را به ه راه داشططته

است22

 ♦ 413مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،4تابستان 0411

فلوشور به عنوان یکی از آنیون ااص از فرسایو و هوازدگی
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با خاستگاه
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گچی و کاهو سططفرههای آب زیرزمینی در فصطط ک بار

فلوئور

زینب رستم بیک و همکاران

با آب شوییهای سیحی در محدوده ایستگاه  1میتواند وارد

تیییراه سطططختی از تیییراه بیکربناه تبعیت کرده و در

با کاهو دبی

منطاطق انبطاج و کند علیا به دلی و ود سطططازندهای گچی از

سفره در چاههای زربند ایستگاه  )9افزایو محسوسی را نشان

با ترین میزان نسبت به سایر ایستگاهها برخوردار بود به طور

نسبت به

کلی میزان سطختی در بعضطی ایستگاهها از اد م از استاندارد

به علت ه ان شرایط آب شویی از لظت

ت اوز کرده اما میانگین سطططختی ک در ایسطططتگاه  7از سطططایر

بیشتری برخوردار بود با تو ه به موارد هکر شده روستای انباج

ایسططتگاهها و ه چنین از اسططتاندارد  1119بیشططتر بود میانگین

به

مقادیر سختی ک در این میالعه  )919/327میلیگرم بر لیتر بر

علت و ود سازندهای توف سبز در محدودهی روستای انباج

اسب کربناه کلسی بوده است آبهای با سختی با ی 211

و شرایط هوازدگی در سن های توف سبز و آزاد شدن یون

میلیگرم بر لیتر میتوانند باعم ای اد تشطکی رسوب در شبکه

فلوشور و ورود آن به خاکهای سیحی و در نهایت ورود آن به

توزیع شوند 21در نتی ه منابع آب مورد میالعه بر اساس میزان

آبهای زیرزمینی در اثر آب شویی عاملی برای افزایو مقادیر

سطختی ،زء آبهای با سطختی با محسوب میشوند و البته

یون فلوشور در محدوده روستای انباج بود ه چنین میزان

اات طا خوردگی لولطههطای شطططبکه توزیع میتواند با

رود.

فلوشور در ت ام ایستگاههای مورد بررسی ک تر از اد م از

میانگین تیییراه سطططختی ک ه انیور که در ن ودار  19قاب

استاندارد  1119بوده و تیییراه آن در محدوده مورد میالعه

مشاهده است در آبهای زیرزمینی در ایستگاه  1و در آبهای

اندک است 26طبق ن ودار 12میانگین فلوشور در ایستگاههای ،2

سطططیحی در ایسطططتگاه  7از با ترین میزان نسطططبت به سطططایر

9و  6نسبت به سایر ایستگاههای ن ونهبرداری آب زیرزمینی و

ایستگاهها برخوردار بود

سفره آب زیرزمینی شود و در فصو ک بار

داد به طور کلی میتوان گفت که در فصو پربار
فصو ک بار

ایستگاه 2و  )7از بیشترین مقادیر فلوشور در فصو پربار

در ایستگاه  11نسبت به سایر ایستگاههای آب سیحی بیشتر
بود

0.5

0.3
0.2

mg/l F
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فصل کم بارش
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mg/l Total Alkanity
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نمودار  :00مقادیر قلیاشیت ک اندازه گیری شده منابع آب سیحی و زیرزمینی اوزه سد لتیان سه ساله)

قلیائیت

ه انیور که در ن ودار 16میتوان مشاهده کرد میانگین قلیاشیت

منشاء قلیاشیت نیز مانند سختی آب مع و ناشی از انحال

در منابع زیرزمینی ایسطتگاههای  1تا  )1بیشتر از آب سیحی

سطططن

آهک میباشطططد میانگین قلیاشیت در منابع زیرزمینی و

بوده است

ه چنین میانگین قلیاشیت در منابع آبی مورد بررسطططی با تر از

نتطایج تعططداد بططاکتریهططای گروه کلیفرم در مقططایسطططه بططا

اد م از اسططت که این امر اات ا به دلی و ود سططازندهای

اسطططتطانداردهای بین ال للی نشطططان دهنده آن اسطططت که اکلر

میباشد21

ایسطتگاههای مورد بررسطی در ایسطتگاههای آب سیحی  1تا

ااوی توف سطبز با خاسطتگاه بازیک در این مناطق
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سططیحی مناطق مورد بررسططی از اد م از بیشططتر میباشططد

کلیفرم مدفوعی
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 )11از لحطا کیفیطت در سطططیح پططایینی قرار دارنطد و برای

شاخصهای کیفیت آب

مصطارف انسطانی به صطوره تصطفیه نشده مناسب ن یباشند

پهنهبندی کیفی منابع آب زیرزمینی به صططوره سططا نه و

ه چنین تعطداد کلیفرمهطا در رودخطانهها در اد بحرانی بوده

فصلی فص ک بار

و پربار ) طی سا های 1931–1931

ولی با این و ود تراک آن در ه ه منابع آب زیر زمینی در اد

با استفاده از شاخص  GWQIان ام شد بررسیها براساس این

قاب قبو برای آشطططامیدن بوده اسطططت هرچند که با تو ه به

شطاخص نشطان داد در سا  1931مقدار شاخص به طور کلی

اسطتفاده از سطیسطت های تصفیه و کلرزنی به هنگام انتقا آب

بین  19تطا  67متییر بوده و کیفیت آب در اکلر مناطق خوب و

رودخانهها به شبکه آبرسانی سراسری ،نگرانی برای بهداشت

تنها در محدوده ایسطتگاههای 6 ،9و  1در طی سا های 1931

و سالمت در این زمینه نیز و ود نخواهد داشت در خصون

تا  1931کیفیت خیلی خوبی داشته و در سایر مناطق از کیفیت

افزایو میزان کلیفرم مدفوعی نیز میتوان عام انسطططانی را در

خوب برخوردار بود در طی سطططه سطططا میطالعه کیفیت آب

نتی ه ورود فاضطططالبهای خانگی به عنوان مه ترین عام در

تقریبا در ت ام

این رابیه

دانسططت21

نتایج نشططان میدهد کلیفرم مدفوعی در

زیرزمینی بطه طور میانگین در فصطططو پربار

منیقه از کیفیت خوب برخوردار بوده اما در فصططو ک بار

آب سططیحی مشططاهده شططده اسططت میابق ن ودار  11کلیفرم

برخوردار بود ه چنین بطه طور کلی کیفیت آب زیرزمینی در

سططا  1931اندازهگیری شططده

طی دوره میالعه به طور میانگین خوب بود ه انیوری که در

اسطططت نتطایج نشطططان میدهطد کلیفرم مدفوعی در منابع آب

شطک های 2و  9میبینید در بررسی سا نه آبهای سیحی به

زیرزمینی در ایسطططتگطاه  1و در کلیطه ایسطططتگاههای منابع آب

صطوره میانگین محدوده ایستگا های  1و  1از کیفیت عالی و

سططیحی مشططاهده شططده اسططت نتایج نشططان میدهد ،محدوده

سایر مناطق از کیفیت خوبی برخوردار بودند

مدفوعی تنها در فص ط پربار

ایستگاههای  3 ،1و  11یعنی منیقه کند علیا و کند سفلی آلوده
تر از سایر ایستگاهها بوده است
60
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ارزیابی کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی حوزه آبریز سد لتیان با استفاده از شاخص کیفیت آب

شکل :5پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی اوزه سد لتیان بر اساس شاخص  GWQIمیانگین سه ساله)

بررسطی آبهای سیحی و زیرزمینی با استفاده از شاخصهای

شاخص کیفی کاهو یاید در بررسی سا نه منابع آب سیحی

کیفی آب ایران نشططان داد که منابع آب سططیحی و زیرزمینی از

با استفاده از شاخص ایران مقدار شاخص بین  61تا  11بوده و

کیفیت متوسط تا نسبتاً خوب برخوردار بوده و تنها در محدوده

اکلر منیقه ب ز محدوده ایسطططتگاه  7از کیفیت نسطططبتا خوب

ایسطططتگطاه انباج 2و )7در سطططا  1931از کیفیت نسطططبتا بد

برخوردار بود در بررسی فصلی منابع آب زیرزمینی با استفاده

برخوردار بود این امر بطدلیط آن اسطططت که این رودخانه به

از شاخص ایران مشخص گردید ه در فص ک بار

وه

طی سطططا هطای  1931تطا  1931بخو اعظ منیقه

آ یندگی اراضط طی کشطططاورزی ،با ی و روانابهای سطططیحی

کیفیططت آب نسطططبتططا خوب بوده و در بخوهططای کوچکی از

خانگی سبب شده که لظت آ یندگی در آب مسی افزایو و

محطدوده ایسطططتگطاههطای  2 ،1و 9کیفیطت آب خوب ارزیابی
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صوره مسی فصلی با دبی ک در ریان میباشد و ورود بار

پربطار
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شکل  :0پهنه بندی کیفی منابع آب سیحی اوزه سد لتیان بر اساس شاخص  WQIمیانگین سه ساله)

زینب رستم بیک و همکاران
شد26.21

بررسی سا نه کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از

به منظور بررسی ارتباط بین متییرهای فیزیکی و شی یایی

شطاخص ایران در سطا  1931و  1937نشان داد بخو ع ده

آبهطای سطططیحی و زیرزمینی منیقه مورد میالعه نیز از

منیقطه از کیفیت نسطططبتا خوبی برخوردار بوده و تنها محدوده

ه بسطتگی پیرسطون اسططتفاده شد نتایج ااص از تحلی

ایستگاه  1با کیفیت خوب ارزیابی شد ه چنین در سا 1931
کیفیططت آب در اکلر ایسطططتگططاههططا ب ز دو بخو کوچططک در
محدوده ایسطططتگاههای  7و  1که دارای کیفیت نسطططبتا خوب
بودند) کیفیت آب در سایر مناطق متوسط ارزیابی شد نتایج را

ه بسططتگی پیرسططون بین متییرهای مذکور طی فصط های
ک بار

و پربار

در طی سطططا های  1931- 1931در

دو  6اراشه شده است

در شک های  6و  1مشاهده میکنید

] [ DOI: 10.52547/jehe.8.4.391
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شکل :0پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی اوزه سد لتیان بر اساس شاخص  IRWQIGCمیانگین سه ساله)

ارزیابی کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی حوزه آبریز سد لتیان با استفاده از شاخص کیفیت آب

شکل :2پهنه بندی کیفی منابع آب سیحی اوزه سد لتیان بر اساس شاخص  IRWQISCمیانگین سه ساله)
جدول  :0رابیه بین کیفیت آبهای سیحی و زیر زمینی اوزه آبریز سد لتیان با استفاده از شاخص های وزنی و کیفی آب ایران در فص پربار

و ک بار

در طی سا های 31-31
IRWQIGC

IRWQISC

زیرزمینی

آب سطحی

 IRWQIGCآب زیرزمینی

1

*1/119

*1/19

 IRWQISCآب سیحی

1/111

1

*1/11

1/96

ک آبی )WQI

*1/96

*1/16

*-1/16

*1/21

1

پر آبی )WQI

*1/61

-1/191

-/191

*1/23

-1/199

سطحی

زیرزمینی

()WQI

()WQI

*1/17

*1/16

*1/61

-/191

-1/191
-1/199
1

بطا کلرایطد آب رودخطانطه و بیکربناه آب زیرزمینی با  ECو

بحث
براساس نتایج ااص از ه بستگی پیرسون دادههای فص
پربططار

 WQIآب

 GWQIآب

کم آبی

پر آبی

در سططططا  ،1931بین  pHآب زیرزمینی بططا

DO

کلسی آب سیحی ه بستگی ملبت قوی و ود داشت یعنی با
افزایو یا کاهو یکی از پارامترهای هکر شده در پارامتر مقاب

داشت ه چنین بین پارامترهای  ،TDS ،ECسختی ک  ،سدی ،

ه چنین بین پتاسططی آب زیرزمینی با بیکربناه آب سططیحی

کلسططی  ،منیزی  ،پتاسططی  ،کلراید ،سططولفاه و بی کربناه آب

ه بسططتگی منفی قوی مشططاهده شططد و ارتباط از نظر آماری

زیرزمینی و  DOآب سیحی ه بستگی منفی قوی و با
ه بسطتگی ملبت قوی مشاهده

شد26

BOD5

بین کلیفرم مدفوعی آب

معنادار بود

26)P<0.05

به طور کلی ه بسططتگی ملبت و قوی

بین بعضی پارامترهای مربوط به آب چاهها و آب رودخانه در

آب سطیحی و پتاسی آب زیرزمینی با سختی ک و سدی آب

ه بسططتگی ملبت نشططاندهنده افزایو یا کاهو یک پارامتر با

سطیحی ه بسطتگی منفی قوی مشطاهد شده و بین پتاسی آب

افزایو یا کاهو پارامتر دیگر اسطت براساس نتایج ااص از

زیرزمینی و  CODآب سططیحی ه بسططتگی ملبت قوی و ود

این میطالعطه کیفیت آبهای سطططیحی در مقایسطططه با کیفیت

داشت و از نظر آماری معنادار بود  )P<0.05و براساس نتایج

آبهای زیرزمینی وضططعیت نامیلوبتری دارد این شططرایط

در سا ،1931

برای محاسطبه شاخص کیفی آب ایران  )IRWQISCدر مورد

بین  ECو سطططختی ک آب زیرزمینی با قلیاشیت آب رودخانه،

میانگین کیفیت آبهای سطططیحی وضطططعیت نامیلوبتری را

قلیاشیت آب زیرزمینی با  ،ECسطططختی ک  ،سطططدی  ،کلسطططی ،

نشططان میدهد براسططاس نتایج ااصطط رابیه معنی داری بین

پتاسطی و منیزی آب رودخانه ،کلسی آب زیرزمینی با قلیاشیت

 IRWQIGCآب زیرزمینی  GWQIآب زیرزمینی ،)r = 0.87

آب منابع سطیحی ،پتاسی آب زیرزمینی با سختی ک  ،سدی ،

بین  IRWQISCآب سططیحی  WQIآب سططیحی )r=0.68

منیزی  ،پتاسطی و کلراید آب رودخانه ،سولفاه آب زیرزمینی

و ود دارد اما بین کیفیت آبهای زیزمینی و آبهای سیحی

ااصط از ه بستگی پیرسون دادههای پربار

منیقه رابیه معناداری و ود نداشته است
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زیرزمینی و  pHآب سطططیحی ،نیتراه آب زیرزمینی با منیزی

محطدوده مورد میطالعطه تطایید کننده موارد فوق اسطططت زیرا
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ه بسطتگی قوی ملبت و با  BOD5ه بستگی منفی قوی و ود

آن نیز تیییراه ه راسطتا بوده و کاهو یا افزایو یافته است

زینب رستم بیک و همکاران

ه چنین برای آزمون برابری واریطانب ها  SPSSاز آزمون

کننده مانند روانابهای کشططاورزی و فاضططالبهای خانگی بر

لوین ) (Leveneاستفاده میکنی  .نتایج نشان میدهد با تو ه به

روی پطارامترهطای کیفی آب تطاثیرگطذار بودنطد کطه میتوان با

اینکه سطططیح معنیداری در اکلریت شطططاخصها بزرگتر از 1

اسطططتفطاده از رو هطای افطارطت از منابع آب در برابر نفوه

درصد میباشد بنابراین میتوان گفت که تفاوه معناداری میان

روانابهای کشطاورزی،

ع آوری و تصفیه فاضالبها تاثیر

واریانبهای گروهها و ود ندارد

آنها را به اداق رسططاند ه چنین پیشططنهاد میگردد عالوه بر

با تو ه به اینکه سیح معنیداری آزمون برای شاخصهای

محدود کردن اسططتفاده از کودهای شططی یایی و آفتکو ها ،از

 ،TDS EC ،PHسططختی ک  ،سططدی  ،منیزی ،پتاسططی ،کلراید،

ای اد واادهای صططنعتی مولد آلودگی در مناطق دارای کیفیت

نیتروون ،بی کربناه) بزرگتر از  1درصطططد میباشطططد بنابراین

بد لوگیری شطططود یکی دیگر از عوام تاثیر گذار بر کیفیت

در ایستگاههای

آب منیقه ،و ود سططازندهای با دسططت بود که با اسططتفاده از

ن ونهبرداری و ود ندارد اما برای شطططاخصهای سطططولفاه و

رو های افارت خاک و منابع طبیعی میتوان تاثیر آن ها را

سختی ک به دلی اینکه سیح معنیداری آزمون کوچکتر از 1

نیز کاهو داد

تفاوه معنیداری در زمان ک بار

و پربار

درصد بوده بین شاخصها تفاوه معنیداری و ود داشته و به
عنوان ملا با مرا عه به میانگینهای ااص ط میتوان گفت که
میزان شطاخص سطولفاه در فصو ک بار

بیشتر از پربار
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ABSTRACT
Background and Purpose :Surface and groundwater are important vital resources around the world.
This study examines the quality of surface and groundwater resources in the catchment area of Latian
Dam during the years 1396 to 1398 using GIS tools and water quality indices.
materials and ways :In order to evaluate the quality of water resources, samples were taken from 10
selected stations in two rainy and low rainfall seasons during three years and the physical, chemical and
microbial parameters of the samples were evaluated. Then, using water quality indicators and
hydrogeochemical characteristics, the quality of water resources was determined and the zoning map of
the indicators was prepared using ArcGIS software. The resulting hydrogeochemical data were also
interpreted using Piper, Schuler, Wilcox graphical diagrams and statistical analysis.
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Findings and Conclusions :The results show that on average, during the rainy seasons, the whole
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region had good quality (30.644). For surface water stations, 3 stations in high rainfall season were of
excellent quality (44.243), 2 stations in low rainy season were of excellent quality (40.145) and other
stations were of good quality (69.92). According to the piper diagram, the samples are in two states CaMg-SO4-Cl and Ca-Mg-HCO3 and the results of the study of cation and anion combination are mainly
Ca-Mg-HCO3. Correlation coefficient between the main variables, there was a significant relationship
between IRWQIGC groundwater and its GWQI (r = 0.87) and between IRWQISC surface water and
its WQI (r = 0.68) but there is no significant relationship between groundwater and surface water quality.
The average groundwater quality during the study period was good (29.143).
Keywords:Water Quality Index, Groundwater Quality Index, Piper 3D Diagram, Latian Dam
Watershed, ArcGIS
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