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بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخص کیفیت آبهای زیر زمینی
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چکیدُ
ارزیبثی ویفیت آة ٍ ؼٌبظبیی عَاهل آالیٌسُ ٍ ًمبط آلَزُ زر هٌبعمی وِ از هٌبثع آة ّبی زیرزهیٌی ثرای هفبرف ؼرة اظتفبزُ هیؼَز
ثعیبر ثب اّویت اظت .زر ایي همبلِ ثِ ثررظی ویفیت آةّبی زیر زهیٌی زر زؼت جغتبی ثب اظتفبزُ از ؼبذؿ  GQIهی پرزازین.
ؼبذؿ  GQIاثسار هٌبظجی ثرای تجسیل زازُّبی ویفی هتفبٍت ثِ زازُّبی ظبزُ ٍ لبثل فْن هی ثبؼس .ثسیي هٌظَر غلظت آًیَىّب ٍ
وبتیَىّبی اـلی آة ؼبهل  ٍNa+, K+, Mg+2,Ca+2,So4-2, Cl-هیساى TDSهَرز ثررظی لرار گرفت .ثر اظبض هیساى پبراهترّبی
اًسازُ گیری ؼسًُ ،مؽِ پٌِْ ثٌسی ویفیت آةّبی زیرزهیٌی هٌغمِ جغتبی تْیِ ٍ ؼبذؿ ویفیت آةّبی زیرزهیٌی( )GQIزر هحیظ
 GISتعییي گرزیس .همسار ؼبذؿ GQIزر هٌغمِ هَرز هغبلعِ ثیي  81/3تب 88/1تغییر ورزُ ٍ زر هحسٍزُ لبثل لجَل ٍالع هیؼَز.
ثررظیّبی ؼبذؿ ً GQIؽبى هیزّس وِ ویفیت آة زر ثرػّبی ؼوبلی زؼت جغتبی ثب تَجِ ثِ عی هعبفت ٍ عجَر از ظبزًسّبی
هرتلف زارای ویفیت پبییيتری هی ثبؼس.

کلوات کلیدي :ویفیت آة ،ؼبذؿ

ً ،GQIوَزار ؼَلر ،زؼت جغتبی.

 -1زاًؽجَی وبرؼٌبظی ارؼس ،گرٍُ زهیي ؼٌبظی ٍ ،احس هؽْس ،زاًؽگبُ آزاز اظالهی ،هؽْس ،ایراى.
 -2اظتبزیبر ،گرٍُ زهیي ؼٌبظی ٍ ،احس هؽْس ،زاًؽگبُ آزاز اظالهی ،هؽْس ،ایراى (هعئَل هىبتجبت).
 -3اظتبزیبر ،گرٍُ زهیي ؼٌبظی ٍ ،احس زاّساى ،زاًؽگبُ آزاز اظالهی ،زاّساى ،ایراى.
 -4زاًؽجَی وبرؼٌبظی ارؼس ،گرٍُ زهیي ؼٌبظی ٍ ،احس هؽْس ،زاًؽگبُ آزاز اظالهی ،هؽْس ،ایراى.
 -5وبرؼٌبظی ارؼس ،گرٍُ زهیي ؼٌبظی ،زاًؽگبُ پیبم ًَر ،هؽْس ،ایراى.
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جغتبیی ٍ ّوىبراى

هقدهِ
یىی از عَاهل هْمن زر پبیمساری تَظمعِ یمه هٌغممِ،

زهیي ؼٌبظی هٌغممِ همَرز هغبلعمِ ثرؽمی از زٍى افیمَلیتی

فراّن ثَزى هٌبثع آة ومبفی ٍ هٌبظمت ثمرای هفمبرف هرتلمف

ظجسٍار ٍ زر هحسٍزُ ای ثمِ هرتفمبت o 34' 36تمبo43' 36

هیثبؼس وِ عالٍُ ثمر وویمتٍ ،ضمع ویفمی آى ًیمس از اّویمت

ؼوبلی ٍ o00' 57تمب o05' 57ؼمرلی ٍالمع اظمت (ؼمىل.)1

ٍیممصُای ثرذممَرزار اظممت .اهممرٍزُ ذفَـممیبت ویفممی آة از

افیَلیممت ّممبی ظممجسٍار ،ثرؽممی از ًممَار افیممَلیتی حلمممَی،

هَلفِّبیی اظت ومِ ضمرٍرت لحمبػ آى زر ثرًبهمِریمسیّمبی

احبعِ وٌٌسُ هیىرٍپلیت ایراى هروسی ( افیَلیت ّمبی زرًٍمی)

هرثممَط ثممِ هممسیریت هٌممبثع آة ٍ ّوچٌ میي ارزی مبثی ظ مالهت

ّعتٌس ( .)8ظٌگّبی هَجَز زر هٌغمِ را هیتَاى ثِ زٍ گمرٍُ

حَضممِّممبی آثری مس ٍ ایجممبز تغیی مرات هممسیریتی زر آى وممبهال

افیَلیتی ٍ غیرافیمَلیتی تمعمین ثٌمسی ومرز .ظمری افیمَلیتی

احعبض ؼسُ ،لیىي ایي هْن ونتر هَرز تَجِ لرار گرفتِ اظمت

ثیػتر ؼبهل ّبرزثَرشیت  ،زًٍیت ّبی ظرپبًتیٌی ؼسُ  ،گبثرٍ

( .)2ٍ1عَاهل عجیعی ٍ اًعبًی زر ّمر هٌغممِ ظمجت تغییمرات

ٍ زیبثممبز ه می ثبؼممٌسٍ .احممسّبی غی مر افی مَلیتی ؼممبهل ثرذممی

فیسیىی ،ؼیویبیی ،هیىرٍثی ٍ ثیَلَشیىی زر ویفیمت هٌمبثع آة

ظٌگّبی آتؽفؽبًی _ رظَثی ثب ترویمت آًمسزیتی _ زاظمیتی

هیؼَز .ثٌبثرایي علن ویفیت آة ثِ عٌمَاى یمه هَضمَ هْمن

ثب ظي ترؼیری ٍ ،ظٌگّبی اظیسی از جٌط وٌگلَهرا ٍ تَف ٍ

ثمممرای هٌْسظم میي ٍ زاًؽممموٌساى ثمممرای ظمممبلّمممبی آتم می

ٍاحممسّبی ورثٌبتممِ ثممب ظممي ورتبظممِ فَلممبًی ه می ثبؼممس (.)9

ثبلی ذَاّس هبًس ( .)3هحممبى زیبزی زر ایي راظتب ٍ زر هٌمبعك

ایي هٌغمِ ؼبهل تعساز زیبزى از وبًعبرّبى ورٍهیمت الیمِاى،

هرتلف ویفیت آة را هَرز ارزیبثی لرار زازُاًس ثعضی ثب ثررظی

عسظی ٍ هسازى ؼىل ثب اثعبز هتفبٍت زر ظٌگّبى فَق ثمبزی

ذممَاؾ فیسیىَؼمیویبیی آة ٍ هیمساى آًیمَىّممب ٍ وممبتیَىّممب،

ظممرپبًتیٌش ؼممسُ (ثیؽممتر ّبرزثَرگیممت ظممرپبًتیٌش ؼممسُ)

ثعضی ثب ثررظی هیساى عٌبـر ظمٌگیي ٍ تعمسازی ٍیصگمیّمبی

هشثبؼٌس(.)10

هیىرٍثم می آة را همممَرز ثررظمممی لمممرار زازُاًمممس (.)6 ، 5 ،4
رٍغّبی هرتلفی ثرای ثررظی ٍیصگیّبی فیسیىی ،ؼمیویبیی،
هیىرٍثی ٍ ثیَلَشیىی آة ارایِ ؼسُ اظت  .زر ایي هیبى ؼبذؿ
ویفیت آة زیر زهیٌی ) (GQIاز عرف ّ ٍ Babikerوىبراى
ثممرای ثررظممی ویفیممت آثرممَاى Nasunoزر وؽممَر شاپممي
ثممِ وممبر گرفتممِ ؼممس ( . )7زر ایممي ؼممبذؿ ثممب اظممتفبزُ از
ظبهبًِ اعالعمبت جغرافیمبیی ) ،(GISچٌمسیي هتغیمر همَرر زر
ویفیت آة زیرزهیٌی ( Na+, K+, Mg+2,Ca+2,So4-2,
 (Cl-, HCO3ثب یىسیگر تلفیك هی ؼًَس ٍ اهىبى پٌِْثٌسیٍ تْیِ ًمؽِ ویفیت آة زیرزهیٌی ذَاّمس ثمَز .زر ایمي همبلمِ
ظعی همیؼمَز ثمب ثررظمی ذفَـمیبت فیسیىَؼمیویبیی آة ٍ
هیساى آًیَىّمب ٍ ومبتیَىّمبی اـملی آة ٍ ،همبیعمِ آىّمب ثمب
اظتبًسارز ظبزهبى ثْساؼت جْبًی ،ویفیت آة هٌغمِ ثررظمی
ؼسُ ٍ ًمؽِ پٌِْ ثٌسی ویفیت آة ثرای هٌغمِ همَرز هغبلعمِ
ترظین گرزز.
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شکلً -1قشِ سادُ شدُ زهیي شٌاسی هٌطقِ هَرد هطالعِ برگرفتِ از ًقشِ 1:100000جغتاي بِ ّوراُ ًقاط ًوًَِ برداري

هَاد ٍ رٍش ّا
ثِ هٌظَر ارزیبثی ذَاؾ فیسیىَ ؼیویبیی آة،
تعساز ً 6وًَِ آة از هٌبثع آة هٌغمِ هَرز هغبلعِ
زر ارزیجْؽت هبُ ً 1393وًَِ ثرزاری گرزیس .پبراهترّبیی
از لجیل زهبّ ،سایت الىتریىی ٍ اظیسیتِ آة زر هحل
ًوًَِ ثرزاری اًسازُ گیری گرزیسً .وًَِ آة تَظظ ظرٍف
پلی اتیلي  250هیلی لیتری ثرزاؼت گرزیس وِ  pHآىّب
تَظظ اظیس ًیتریه ثِ ونتر از  2رظبًسُ ؼس .جْت آًبلیس
عٌبـر ظٌگیي(ثِ رٍغ ٍ ) ICP_OESآًبلیس آًیَىّب ٍ
وبتیَىّبی اـلی ثِ رٍغّبی تیتراظیَى ٍ عیف ظٌجی

ًوًَِّب ،ثِ آزهبیؽگبُ هروس تحمیمبت فرآٍری هَاز هعسًی
ورج ارظبل ؼس.
زر ًْبیت ًتبیج ثِ زظت آهسُ تَظظ ًرم افسارّبی
 2010,و Aquachemهَرز تجسیِ ٍ تحلیل لرار گرفتٌس.
ثرای تعییي ویفیت آة ثِ رٍغ  ٍ GQIتْیِ ًمؽِ
پٌِْثٌسی ویفیت ،از پبراهترّبی ؼیویبیی ولعین ،هٌیسین،
ظسین ،ولر ،ظَلفبت ٍ همسار ول هَاز جبهس هحلَل
اظتفبزُ هیگرززّ .وچٌیي عٌبـر فَق را ثب اظتبًسارز
ظبزهبى ثْساؼت جْبًی هَرز همبیعِ لرار گرفت.
ًمؽِّبی رظتری ٍ پٌِْثٌسی هٌغمِ ًیس ثب اظتفبزُ از
رٍغ زرٍىیبثی زر هحیظ  ، GISتْیِ گرزیس .
Excel
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جدٍل -1تعدادي از خَاص فیسیکَ شیویایی ٍ ،هیساى آًیَى ّا ٍکاتیَى ّا در ًوًَِ ّاي آب
EC
)(µs/cm

TH

PH

(mg/l
)CaCO3

ALK T
(mg/l
)CaCO3

HCO3
mg/l
CaCO3

SO4

Cl

Mg

Na

Ca

TDS

mg/l

mg/l

ppm

ppm

ppm

)(ppm

T
)(oc

Sample

416

496

2/82

226

200

38

15

62/1

11

4

374

22/7

W1

216

1031

8/31

214

200

21

22

19/1

36

52/3

709

16/2

W2

186

611

8 /3

1182

145

92

81

16

124

19

421

19/2

W3

543

680

8/02

108

85

133

132

21

141

26

474

21/2

W4

243

541

7/91

318

185

47

17

29

38

50

384

14/8

W5

493

553

8/5

152

100

78

54

10

109

14

389

20/6

W6

150

200

200

150

200

75

600

WHO

بحث ٍ ًتیجِگیري
ثررظی پبراهترّبی فیسیىی ًوًَِّمبی آة ( جمسٍل)1
ثیبىگر آى اظت وِ ایي ًوًَِ ّب ثِ لحبػ  pHزر هحسٍزُ 7/9
تممب 8/8لممرار ه میگیرًممس .هی مساى هممَاز هحلممَل زرًوًَممِّممبی
ثرزاؼت ؼسُ از  374تب  709هیلیگرم ثر لیتر هتغیر هی ثبؼس
وِ ثِ لحبػ اظتبًسارز ظبزهبى ثْساؼت جْبًی زر هحسٍزُ هجبز
( ثِ جس ًوًَِ ( W2هی ثبؼٌس .ثیػتریي هیساى  TDSهرثَط
ثِ ًوًَمِ  W2همی ثبؼمس .گومبى همی رٍز ثمبال ثمَزى هممبزیر
هَاز هحلمَل زر ایمي ًوًَمِ ًبؼمی از ٍجمَز ٍاحمسّبی آّىمی
زر هجبٍرت ٍاحسّبی افیَلیتی زر آى ًبحیمِ ثبؼمس .ثمر اظمبض
اًسازُگیری ،هیساى ظرتی ومل (ً )THوًَمِ ّمب زر هحمسٍزُ
 186تب  416هیلی گرم ثر لیتر ورثٌبت ولعمین ّعمتٌس .هیمساى
ّمسایت الىتریىمی ( )ًECیمس زر ًوًَمِ ّمب از  496تمب 1031
هیىرٍزیوٌط ثر ظبًتی هتمر زر تغییمر اظمت .ثمب اًمسازُ گیمری
همبزیر  ECوِ راثغِ هعتمیوی ثمب هممسار هجومَ ًومهّمبی
هحلَل زر آة زارز هی تَاى ثِ عَر ًعجی آلَزگی هعسًی

(غیمر آلمی) آة را هؽممرؿ ظمبذت .همممبزیر  ECثمبال هعوممَال
ثِ ؼَری ثبال ٍ هحتَای وبًیبیی هحل ثرزاؼت ًوًَِ ًعجت زازُ
هی ؼَز (ً .)11وًَِ  W2ؼبّس ذَثی ثرای ایي هغلمت اظمت
چرا وِ ایي ًوًَِ ّن از ًظر  ٍ EC,TDSؼَری ثبالتریي همسار
را زر ثیي ًوًَِّمب زاراظمت .گومبى همیرٍز ٍاحمسّبی آّىمی
ثبعث ثبال رفتي هیساى ایمي پمبراهتر زر ًوًَمِ همروَر ؼمسُاًمس.
هیساى للیبییت زر ًوًَِّب از  108تب  1182هیلی گرم ثمر لیتمر
زر تغییر اظت .زر ًوًَِ ّ W3رچٌس هیساى للیبییت آة ثمبالتر
از ظبیر ًوًَِّبظت ،اهب ثب تَجِ ثِ همبزیر هجمبز ظمرتی ٍ pH
آّة ،ویفیت آة هٌبظت هی ثبؼس.
ثمممب اًمممسازُ گیمممری هتغیرّمممبی فیسیىَؼمممیویبیی
( ،PH,EC,TDS,THزهمب  ،ؼمَری) ٍ غلظمت ومبتیَى ّمب ٍ
آًیَىّبی اـلی آة ،هیتَاى گًَِ چیمرُ عٌفمر آالیٌمسُ همَرز
ًظر هحلَل زر آة ٍ ویفیت آة از ًظمر آؼمبهیسى ٍ آثیمبری را
تعییي ًوَز ( .)4ثرای ایي هٌظَر از ًوَزار ؼَلر اظمتفبزُ ؼمسُ
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اظت( ؼىل .)2عجك ًوَزار ؼَلر(ؼىل -2ة) ًوًَِّب ثِ لحبػ

اظت ،از ًظر یَى هٌیسین تب حمسی ثمبالتر اظمت .هممبزیر ثمبالی

ثرذی آًیَىّب ٍ وبتیَىّب ثب اظتبًسارز  WHOهمبیعِ ؼسُاًس.

هٌیسین زر ایي ًوًَِ را هی تَاى ثِ اریر ظٌگّبی اٍلتراهمبفیىی

ایي همبیعِ ًؽبى هیزّس ،ویفیت ًوًَِّبی آة از ًظر آًیَىّب

ٍ هعسىوبری هٌتعت زاًعت.

ٍ وبتیَىّبی هَرز ثررظی زر حس هغلَة هیثبؼسً .وًَمِ W1
وِ از ًسزیىی هعسى ورٍهیت رٍظتبی گفمت ثرزاؼمت گرزیمسُ

شکل -2کیفیت ًوًَِّاي آب( دیاگرام شَلر)

ثِهٌظَر تعییي ویفیت آة از ؼبذؿ ٍ GQI

ًمؽِ

پٌِْثٌسی آى اظتفبزُ هیگرزز .ثرای تْیِ ًمؽِ
پٌِْثٌسی،

ثبیعتی

زر

هحیظ

GIS

راثغِ زیر غلظت ّر پیىعل ثب اظتبًسارز  WHOارتجبط
هیزّین.

ًمبط

ًوًَِثرزاری هؽرؿ گرزز .ظپط زازُّبی پبراهترّبی
ولعین ،هٌیسین ،ظسین ،ولر ،ظَلفبت ٍ همسار ول
هَاز جبهس هحلَل ٍارز هحیظ  GISهیگرزز .حبل
زازُّبی ًمغِای هیبًگیي ریبضی ؼػ پبراهتر ؼیویبیی
هروَر زر هحیظ  ،GISتَظظ اثسار  IDWزرٍىیبثی ورزُ

ثب اًجبم ایي وبر ،ؼػ ًمؽِ جسیس ثب ارزغ پیىعل ثیي 1
ٍ  -1تْیِ هیگرزز .ثرای آىوِ ارزغ پیىعلّب ثیي  1تب
 10عجمِثٌسی گرزز ثب اظتفبزُ از راثغِ زیر زر هحیظ
ً GISمؽِّبی رتجِثٌسی جسیسی تْیِ هیگرزز (.)7

ٍ ًمؽِّبی رظتری آى تْیِ هیگرزز .ثرای آىوِ

زر ًمؽِّبی جسیس عسز 1ثیبىگر ویفیت ذَة ٍ ثِ ظوت

ًمؽِّبی فَق زارای هعیبر هؽترن ؼًَس ثب اظتفبزُ از

عسز  10از ویفیت وبظتِ هیؼَز .ثرای تعییي ولی

ففلٌبهِ اًعبى ٍ هحیظ زیعت ؼوبرُ  ،35زهعتبى 94

22

جغتبیی ٍ ّوىبراى

ویفیت آة ،از عریك راثغِ زیر ً ،مؽِ پٌِْ ثٌسی GQI

وِ ٍاحسّبی آّىی ٍ افیَلیتی زر هحل ثرزاؼت آى لرار

ترظین هیگرزز.

زارًس .ثیػ تریي هیساى هَاز هحلَل آة ًیس هرثَط ثِ
ّویي ًبحیِ هیثبؼس.

زر راثغِ فَق  rرتجِ ّر پیىعل ٍ ٍ wزى ًعجی ّر یه از
پبراهترّب هیثبؼس .ثرای هحبظجِ  GQIاز پبراهترّبی
هرتلف هیبًگیي ٍزًی گرفتِ هیؼَز (ٍ .)12زى ًعجی ّر
پبراهتر از راثغِ زیر ثسظت هیآیس.

زر هٌغمِ هَرز هغبلعِ ثرای ًوًَِّب از 81تب  89هتغیر
ثَزُ اظت .ثب تَجِ ثِ جسٍل ویفیت آة ثر اظبض

GQI

(جسٍل  ،)2آةّبی زیرزهیٌی هٌغمِ هَرز هغبلعِ از ًظر
اظتبًسارزّبی آة آؼبهیسًی زر رزُ ویفیت لبثل لجَل

ثر اظبض ًمؽِّبی پٌِْثٌسی ثرای ّر یه از هتغیرّبی
ولعین ،هٌیسین ،ظسین ،ولر ،ظَلفبت ٍ

ثر اظبض هحبظجبت اًجبم ؼسُ ،همسار ؼبذؿ ویفی

GQI

همسار ول هَاز

جبهس هحلَل( ؼىل )3هیتَاى گفت وِ هیساى آًیَىّبی
ظَلفبت ٍ ولر ٍ وبتیَى ظسین زر آةّبی لعوتّبی
ؼوبلی هٌغمِ هَرز هغبلعِ ثیػتر اظت ٍ هیساى
وبتیَىّبی ولعین ٍ هٌیسین زر آة ّبی لعوتّبی
جٌَثی ثیػتر اظت .ثیػتریي هیساى هٌیسین هرثَط ثِ
ًوًَِ آة ثرزاؼت ؼسُ از ًسزیىی هعسى ورٍهیت گفت
اظت ٍ ثیػتریي هیساى ولعین هرثَط ثِ ًوًَِای اظت

لرار هیگیرًسً .مؽِ پٌِْثٌسی ویفیت آة هٌغمِ
هَرز هغبلعِ (ؼىلً )4ؽبى هیزّس وِ ویفیت آة
زر لعوتّبی جٌَثی هَرز هغبلعِ ثبالتر هیثبؼس
زر تحمیمبت اذیر جغتبیی ٍ ّوىبراى ،ثب ثررظی آلَزگی
آة از ًظر فلسات ظٌگیي ًیس هؽرؿ گرزیس وِ ّر چِ
ثِ لعوتّبی ؼوبلی هٌغمِ

هَرز هغبلعِ

ًسزیه

هیؼَین ایي آلَزگی ثیػتر هیؼَز .وِ ایي هغلت
ثب تَجِ ثِ ٍجَز ؼیت هٌغمِ ( از جٌَة ثِ ؼوبل) تبییس
هیگرزز (.)13

ثررظی ویفیت آةّبی زیرزهیٌی ......

شکلً -3قشِ پٌِْ بٌدي هتغیرّاي کلسین ،هٌیسین ،سدین ،کلر ،سَلفات ٍ هقدار کل هَاد جاهد هحلَل
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کیفیت آب بر اساس GQI
Bibaker et al, 2007

کیفیت آب

هٌبظت

لبثل لجَل

هتَظظ

ضعیف

پبییي

GQI

91-100

71-90

51-70

26-50

0-25

جدٍل  -2کیفیت آب بر اساس  GQIبرگرفتِ از

Bibaker et al, 2007

شکلً -4قشِ پٌِْ بٌدي کیفیت آب برا اساس شاخض GQI

ثب همبیعِ ثب اظتبًسارز  WHOویفیت ًوًَِّبی

پٌِْثٌسی ایي ؼبذؿ هیتَاى گفت وِ ویفیت

آة از ًظر ّوِ آًیَىّب ٍ وبتیَىّبی اـلی هغبثك ًوَزار

ًوًَِّبی آة ثرػّبی جٌَثی هٌغمِ ،ویفیت ثبالتری

ؼَلر ،هغلَة هیثبؼسً .وًَِّبی ًسزیه ثِ هعسى از لحبػ

زارًس.

هٌیسین غٌی ؼسگی ٍ ًوًَِّبی ًسزیه ثِ ٍاحسّبی
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