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چکیده

زمینه و هدف :آب زيرزميني مهمترين منبع تامين آب در مناطق خشک و نيمه خشک است .به همين دليل حفاظت کمي و کيفي آن نقش
مهمي در توسعه اين مناطق دارد .هدف اين تحقيق اين است که از پارامترهاي کيفي آب زيرزميني جهت ارائه شاخص کيفيشت آب زيرزمينشي
استفاده نمايد.
روش بررسی :در اين مقاله کيفيت آب زيرزميني دشت جيرفت با استفاده از شاخص کيفيت آب زيرزميني ( )GWQIبررسشي ششده اسشت.
ابتدا نحوه محاسبه شاخص بحث شده و سپس کيفيت آب زيرزميني توسط آن مورد بررسي قرار گرفته است .در اين مطالعه عالوه بر کاتيونها
و آنيون هاي اصلي آب زيرزميني از پارامترهايي مانند نيترات و فسفات و آرسنيک نيز استفاده شده است.
یافته ها :الگوي پراکندگي مکاني يونهاي اصلي تحت تاثير زمين شناسي منطقه و جهت جريان آب زيرزميني قرار دارد .غلظت يونهاي اصلي
و فرعي در اغلب نقاط دشت پايين تر از حد استاندارد است.
نتیجه گیري :آب زيرزميني در بخ

وسيعي از دشت جيرفت داراي کيفيت مناسبي براي ششرب اسشت.تغذيه آب زيرزمينشي توسشط مخشروط

افکنه هاي حاشيه دشت مهمترين عامل ايجاد کيفيت مناسب آب زيرزميني است .مقايسه نقشه پهنشهبنشدي ششاخص کيفيشت آب زيرزمينشي و
کالسبندي نمونههاي آب توسط روش شولر نشاندهنده مفيد بودن شاخص کيفيت آب زيرزميني جهت ارزيابي کيفيت آبخوان است.
واژههاي کلیدي :آب زيرزميني ،پارمترهاي شيميايي ،شاخص کيفيت آب ،دشت جيرفت.

-1استاديار گروه مهندسي طبيعت ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه جيرفت (نويسنده مسئول)
-2کارشناس ارشد هيدروژئولوژي ،شرکت سهامي آب منطقه اي استان کرمان
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Abstract
Aim and scope: Groundwater is the most important source of water supply in arid and semi-arid regions.
For this reason, its quantitative and qualitative protection plays an important role in the development of
these areas. This study aimed to use groundwater quality parameters to develop a groundwater quality
index.
Methodology: The groundwater quality of Jiroft plain was studied using the groundwater quality index
(GWQI). First, the calculation process of mentioned index was discussed and then the quality of
groundwater was investigated by it. In this study, parameters such as nitrate, phosphate and arsenic were
also assessed in addition to the main cations and anions of groundwater.
Finding: The spatial distribution pattern of the main ions is influenced by the geological units and the
direction of groundwater flow. The concentration of major and minor ions is lower than permissible limits
in most parts of the plain.
Conclusion: According to the results, the groundwater has good quality for drinking water in the most
parts of the Jiroft plain. Groundwater recharge by surrounding alluvial fans is the main cause of the good
quality of groundwater. Comparison of the map of groundwater quality index zonation with classification
of groundwater samples using Schuller method shows the usefulness of groundwater quality index for
evaluating the quality of groundwater.
Key Words: Groundwater, Chemical parameters, Water quality index, Jiroft plain.
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زمینه و هدف
آب زيرزميني تقريباً در تمام مناطق در زير زمين وجشود دارد ،امشا

با استفاده از روش شاخص کيفيت آب مطالعات زيادي در داخل و

نه در يک آبخوان وسيع و نامحدود بلکه در هزاران سيستم آبخوان

خارج از کشور انجام شده که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي-

با شرايط زمينشناسي و هيشدروژئولوژيکي متفشاوت ( .)4کيفيشت

شود.

منابع آب زيرزميني بستگي به کيفيت آب تغذيشهاي ،بشارشهشاي

عزيزي و محمدزاده ( )1با اسشتفاده از ششاخص کيفيشت آب بشه

جوي ،آبهاي سطحي و فرآيندهاي ژئوشيميايي زيرسشطحي دارد

بررسي کيفيت آب دشت امامزاده جعفر گچساران پرداختند .نتايج

( .)2تغييرات زماني در منشاء و کيفيت آب تغذيشهاي ،فاکتورهشاي

اين تحقيق نشان داد که آب زيرزمينشي در بيششتر نقشاط دششت

بشري و هيشدرولوژيکي ممکشن اسشت باعشث تغييشرات دورهاي در

داراي کيفيتي عالي تا خوب و فقط در بخ

شمال غربي آن ،بشه

کيفيت آب زيرزميني شوند .حوضههشاي آبرفتشي بشدليل جشذب و

دليل عبور آب از نيههاي تبخيري سازند گچساران ،داراي کيفيت

انتقال فاضالبهاي خانگي ،صنعتي و کشاورزي ،نسبت به آلودگي

بد تا خيلي بد است .دششتي برمکشي و همکشاران ( )0کيفيشت آب

کيفيشت

زيرزميني دشت لنجانات اصفهان را با استفاده از شاخص کيفيشت

بسيار آسيبپذيرند .بنابراين کنترل آلودگي آب و پشاي
آنها از اهميت زيادي برخوردار است (.)1

آب بررسي کردند .نتايج اين مطالعشه نششان داد کشه کيفيشت آب-

آب زيرزميني مهمترين منبع تامين آب شرب در دششت جيرفشت

زيرزميني در اين منطقه متوسط و نسبتاً خشوب اسشت .اصشغري

است .در سالهاي اخير رشد جمعيت و به تبع آن رششد فزآينشده

مقششدم و همکششاران ( )1از روش شششاخص کيفيشت آب در ارزيشابي

فعاليتهاي کشاورزي در اين منطقه باعث تهديد کميت و کيفيت

کيفيت آب زيشرزميني دششت مهربشان ،بشر اسشاس اسشتانداردهاي

منابع آب زيرزميني شده است .دورههاي خشکسالي طشونني نيشز

سششازمان بهداشششت جشششهاني ( )WHO1و اسشششتاندارد تحقيقششات

باعث تشديد اين اثرات مخرب شدهاند .بنابراين ارزيابي کيفيت آب

صنعتي ايران استفاده کردند .نتايج اين مطالعه نششان داد کشه آب

در دشت جيرفت اهميت زيادي دارد.

زيرزمينشي دشششت مهربششان از نظششر کيفيشت ،بشين ردههششاي کششامالً

روشهششاي سششنتي ارزيشابي کيفيشت آب شششامل مقايسششه جداگانششه

نامطلوب تا مناسب قرار ميگيرند .نوري و همکاران ( )1به بررسي

پارامترهاي کيفي آب با محدوده استاندارد خود هستند .هر چنشد

پارامترهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص  NSFWQIتوسط

که اين روشها سادهاند اما يک ارزيابي صحيح از وضشعيت کيفشي

محققان مختلف پرداختنشد .ايششان بيشان کردنشد کشه اسشتفاده از

آب بيان نميکنند ( .)1بعالوه روشهشاي سشنتي ششامل محشدوه

پارامترهششاي کيفششي ديگششر بجششاي پارامترهششاي اصششلي شششاخص

وسيعي از پارامترهاي کيفي هستند که امکان اندازهگيري آنها بشه

 NSFWQIباعث ايجاد خطا در تعيشين وضشعيت کيفشي آبهشاي

دليل محدوديتهاي زمشاني و اقتصشادي بشه سشادگي امکشانپشذير

سطحي مشيششود .خيشري و خشادمي ( )8کيفيشت آب زيرزمينشي

نيست .براي حل اين مسئله شاخص کيفي آب را ميتوان استفاده

آبخوان نوشهر -نور در استان مازنشدران را بشا اسشتفاده از ششاخص

کرد ( .)1در سالهاي اخير شاخصهاي مختلفشي جهشت ارزيشابي

 GQIبررسي کردنشد .بشر ايشن اسشاس کيفيشت آب منطقشه بشراي

کيفيت آبهاي سشطحي و زيرزمينشي توسشعه يافتشه اسشت ماننشد

مصارف شرب مناسب گزارش شده اسشت .بشابيکر و همکشاران ()9

 GQI1 ،NSFWQI2 ،WQI4و ....در زمينه بررسي کيفيشت آب

شاخص کيفيت آب زيرزمينشي ) (GQIرا بشا اسشتفاده از سيسشتم
اطالعات جغرافيايي توسعه دادند .اين محققان بيان کردند که اين

1- Water Quality Index
2-National Sanitation Foundation Water Quality
Index
3- Groundwater Quality Index

4- World Health Organization
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شاخص ميتواند نشاندهنده تاثير منابع مختلشف آنينشده بشر آب

استفاده کردند .نتايج نشان داد که آب زيرزمينشي دششت يشزد-

زيرزميني باشد .واسانتهاويگر و همکاران ( )2کيفيت آب زيرزميني

اردکان در کالس هاي متوسط و قابل قبول قرار ميگيرد .با توجه

در يکي از حوضههاي آبريز هندوسشتان را بشا اسشتفاده از ششاخص

به نتايج به دست آمده سه پارامتر کل مواد جامد محلول ،سديم

کيفي شت آب مطالعششه کردنششد .نتششايج اي شن تحقي شق نشششان داد کششه

و کلرايد بيشترين تأثير در مقدار شاخص کيفيت آب زيرزميني را

پارامترهاي مانند هدايت الکتريکي و کلرايد تاثير زيادي بر شاخص

دارند .بندقرايي و همکاران ( )41جهت ارزيابي و تهيه نقشه پهنه

کيفيشت آب دارنشد .گبروهيشوات و همکشاران ( )46بشا اسشتفاده از

بندي کيفيت آب زير زميني منطقشه غشرب کوهسشرز از ششاخص

شاخص  WQIکيفيت آب زيرزميني در شمال اتيشوپي را بررسشي

کيفيت آب زيرزمينشي ( )GQIدر محشيط  GISاسشتفاده کردنشد.

کردند .بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق ،تمام نمونشههشاي آب

نتايج اين مطالعات نشان داد که مقدار شاخص  GQIبين  82/9تا

زيرزميني در رده خوب قرار گرفته و براي اهداف ششرب مناسشب

 91/8متغير است و آب زيرزميني منطقه از نظشر اسشتاندارد هشاي

هسششتند .پکيانکشششمي و همکششاران ( )44کيفي شت آب زيرزمين شي

آب آشاميدني در رده کيفيت مناسب تا قابل قبول قرار مشيگيشرد.

منطقه تاميل نادو هندوستان را بشا اسشتفاده ششاخص کيفيشت آب

همچنين مقدار شاخص  GQIاز طرفين به سشمت مرکشز منطقشه

زيرزميني ( )GQIمورد مطالعه قشرار دادنشد .ايشن محققشان بيشان

يافته است که ميتواند متشأثر از عوامشل زمشين شناسشي از

کردند که کيفيت آب زيرزميني در بخ

وسيعي از منطقشه بشراي

کاه

قبيل ليتولوژي و جهت جريان و همچنشين سيسشتم هيشدروترمال

مصرف شرب نامطلوب اسشت .نصشرآبادي و پويشان عباسشي ()42

فعال در منطقه باشد.

شاخص کيفي آب زيرزميني شهر تهشران را در  14حلقشه چشاه در

در اغلب تحقيقاتي که در ايران انجام ششده از پارامترهشايي ماننشد

شهر تهران بررسي کردند .با توجه به نتايج ،عدد ششاخص کيفيشت

کل جامدات محلول ،هدايت الکتريکي و غلظت يونهاي کلسشيم،

آب زيرزميني با روش سازمان بهداشت جهاني تعيين شد .مقايسه

سديم ،منيزيشوم ،پتاسشيم ،بشيکربنشات ،سشولفات و کلرايشد بشراي

شاخص کيفيت آب در دو سال متوالي نشان داد که ميزان کيفيت

محاسبه شاخص کيفيت آب زيرزميني استفاده شده و پارامترهايي

يافتشه اسشت.

که شاخصهاي آلودگي آب زيرزميني هستند ،کمتر مورد استفاده

همچنين مشخص گرديد بخ هاي شرقي و جنوبي تر شهر تهران

قرار گرفتهاند .اکثر تحقيقات انجام شده نيز معمونً به ارائه مقشدار

داراي کيفيت پايين تر آب جهت مصرف شرب هستند .حشمتي و

کمي اين شاخص بسنده کرده و کمتر به پهنه بندي اين ششاخص

بيگشي هرچگشاني ( )41کيفيشت ششرب آب زيرزمينشي ششهرکرد

پرداختند .عالوه بر اين موارد ،در مطالعات قبلي مقايسشه ششاخص

براساس شاخص کيفيت آب زيرزميني ارزيابي کردنشد .بشر اسشاس

کيفيت آب زيزميني با روشهاي سنتي تعيين کيفيشت آب ماننشد

نتايج حاصل از اين تحقيق کيفيت آبخوان در شمال غربشي خشوب

روش شولر ( )40انجام نشده است .در اين تحقيق سعي شده است

مشييابشد.

تا از پارامترهاي معمول کيفي آب زيرزميني همراه با پارامترهشايي

تحليل حساسيت به روش حشذف تشک نقششه نششان داد ششاخص

مانند نيترات ،فسفات و آرسنيک جهت محاسبه شاخص کيفيشت

کيفيت آب زيرزميني در سفره شهرکرد نسشبت بشه کشل جامشدات

آب زيرزميني ( )GWQI4استفاده شود .همچنين از قابليشتهشاي

محلول و تا اندازهاي يون سديم حساس است .خسروي و همکاران

سيستم اطالعات جغرافيايي ( )GISجهت پهنهبندي اين شاخص

( )41براي بررسي وضعيت تغييرات زمشاني و مکشاني کيفيشت آب

و عوامل موثر بر وضعيت کيفي آب زيرزميني استفاده شده است.

آب در سال  4194نسشبت بشه سشال  4196کشاه

است و به طرف جنوب کيفيشت آب زيرزمينشي کشاه

زيرزميني در دشت يزد -اردکان از ششاخص کيفيشت آب ()GQI
1- Groundwater Quality Index
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روش بررسی
منطقه مورد مطالعه

سنگهايي از قبيل ماسهسنگ و کنگلومراي نئوژن مشاهده مي-

حوزه آبريز دشت جيرفت بخشي از حوضه غربي جازموريان است

شود .حاشيه جنوبي دشت نيز توسط رسوبات ماسهاي و

که بين طولهاي جغرافيايي َ 11° 16و  18°شرقي و عرضهاي

کنگلومراي سست نئوژن مشخص ميگردد (شکل .)4قديميترين

جغرافياي َ 28° 41و َ 29° 11شمالي ،در جنوب شرقي ايران قرار

واحدهاي سنگشناسي منطقه را شيستهاي سرسيتي همراه با

گرفته است .وسعت دشت جيرفت  4161کيلومتر مربع است و

تناوبي از فيليت و آمفيبوليت به سن احتمالي پرمين تشکيل مي-

ارتفاع آن از سطح دريا بين  166تا  166متر متغير ميباشد.

دهند .دشت جيرفت از رسوبات کواترنري تشکيل شده است و

شيب کلي اين حوضه ازسمت شمال به سمت جنوب و متوسط

شامل دو آبخوان آزاد و تحتفشار است ،البته آبخوان تحت فشار

بارندگي ساننه آن  416ميليمتر است .در دشت جيرفت چندين

به سمت حواشي دشت محدود شده و به آبخوان آزاد تبديل مي-

رودخانه دائمي و فصلي جريان دارند که مهمترين آنها رودخانه

شود .هر چه از قسمت شمالي به طرف مرکز دشت نزديک مي-

هليلرود است .منطقه مورد مطالعه بخشي از حوزه رسوبي

شويم ،آبرفتها ريزدانهتر شده و از قطعات سنگي بزرگ ،قلوه-

ساختاري ايران مرکزي است .تاثير نيروهاي تکتونيکي بصورت

سنگ و شن به ماسه ،رس و سيلت تبديل ميشوند ( .)41جهت

نيروهاي کششي و فشارشي ،شکستگيها و گسلهاي فراواني را

کلي جريان آب زيرزميني از شمال شرقي به سمت جنوب و

در اين منطقه ايجاد کرده است .اين گسلها سبب شدهاند که

جنوب غرب دشت است.

حوزه آبريز دشت جيرفت بصورت يک دره فروافتاده درآيد.
رسوبات آبرفتي اين دره پس از فرساي

کوههاي اطراف ،توسط

روش تحقیق

رودخانههاي هليلرود و شور از طريق مسيلهايي به داخل دشت

جهت بررسي کيفيت شيميايي آب زيرزميني دششت جيرفشت 16

هدايت و رسوبگذاري شدهاند ( .)41حاشيه شمال و شرق دشت

نمونه آب از چاههاي کشاورزي منطقه مشورد مطالعشه جمشعآوري

جيرفت توسط سنگهاي آذرين (گرانيت ،گرانوديوريت و

شد .موقعيت ايستگاههاي نمونهبرداري در شکل  4ارائه شده است.

ديوريت) ،رسوبات آبرفتي و مخروطافکنههاي کواترنري مشخص

نمونهها جهت اندازهگيري کاتيونها و آنيونهاي اصلي ،آرسشنيک،

ميشود .در حاشيه غربي ،مخروط افکنههاي جوان دوره کواترنر و

نيتششششرات و فسششششفات بششششه آزمايشششششگاه منتقششششل شششششدند.

488

فصلنامه انسان و محيط زيست ،شماره  ،06بهار  4164صص 491-481

فاريابي و همکار

شکل  -1نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه همراه با موقعیت ایستگاههاي نمونهبرداري
Figure 1- Geological map of the study area and location of sampling station
در اين تحقيشق از پارامترهشاي هيدروژئوششيميايي آب زيرزمينشي

جهت محاسبه شاخص کيفيت آب زيرزميني چهار مرحله وجود

جهت محاسبه شاخص کيفيت آب زيرزميني ( )GWQIاستفاده

دارد (:)2

شده است .امتيشاز بنشدي ششاخص کيفيشت آب زيرزمينشي جهشت

مرحله اول :وزن دهی به پارامترها

کميکردن کيفيت کلي آب انجام شده است .شاخص کيفيشت آب

پارامترهاي کيفي آب بر اساس اهميت نسبي هر کدام در کيفيشت

به عنوان يک تکنيک امتيازدهي 4است که تاثير ترکيبي 2هر کدام

کلي آب جهت مصارف شرب وزندهي ميشوند .بيشترين وزن بشه

از پارامترهاي کيفي بر کيفيت کلي آب را مشخص ميکنشد (.)48

پارامترهايي مانند نيترات ،مجمشوع مشواد جامشد محلشول ،کلرايشد،

از مزاياي اين روش مقايسه کيفيشت آب آبخشوانهشاي مختلشف بشا

آرسنيک و سولفات داده ميشود ،زيشرا ايشن پارامترهشا در ارزيشابي

محاسبه ميانگين اين شاخص براي هر آبخوان است .در ضشمن بشا

کيفي آب مهمترند ( .)41به پارامترهشاي ديگشر نيشز بشا توجشه بشه

استفاده از تغييرات زماني اين شاخص ميتشوان تغييشرات کيفيشت

اهميتشان وزني بين  4تا  1تعلق ميگيرد.

آب زيرزميني را نسبت به زمان نشان داد که مشيتوانشد جشايگزين

مرحله دوم :محاسبه وزن نسبی پارامترها

بسيار خوبي براي کموگراف آبخوان باشد.

وزن نسبي هر پارامتر با توجه به رابطه زير محاسبه ميشود (:)2
()4

1- Rating technique
2- Composite influence

∑
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که در اين رابطه  Wiوزن نسبي wi ،وزن هر پارامتر و  nتعداد

بهداشت جهاني براي همان پارامتر است.

پارامترها است.

مرحله چهارم :محاسبه شاخص کیفی آب زیرزمینی

مرحله سوم :محاسبه امتیاز کیفی

در نهايت براي محاسبه شاخص کيفيت آب زيرزمينشي از فرمشول

در اين مرحله امتياز کيفي براي هر پارامتر با توجه به فرمول زيشر

زير استفاده ميشود (:)2

محاسبه ميشود (:)2
()2

n

qi  Ci Si 100

()1

GWQI  Wi .qi
i1

که در اين رابطه  qiمقياس امتياز کيفي Ci ،غلظت هر پارامتر در

پس از محاسبه شاخص کيفيت آب زيرزميني ،کيفيت آب جهت

نمونههاي آب بر حسب ميليگرم در ليتر و  Siاسشتاندارد سشازمان

مصرف شرب بر اساس جدول  4رتبهبندي ميگردد.

جدول- 1رتبهبندي کیفیت آب زیرزمینی بر اساس شاخص کیفیت آب ()16
)Table 1- Classification of groundwater quality based on water quality index (10
شاخص کيفيت آب زيرزميني

کيفيت آب

کمتر از 11

عالي

11-466

خوب

466-266

نامناسب

266-166

خيلي بد

بيشتر از 166

غير قابل استفاده

یافتهها
نمايههاي آماري پارامترهاي کيفي نمونههاي آب زيرزميني منطقه

شود پارامترهاي اصلي آب زيرزميني مانند کل جامشدات محلشول،

مورد مطالعه در جدول  2ارائه شده است .با توجه به ايشن جشدول

يون سولفات ،يون سديم و يون کلرايد بيشترين امتياز کيفي را در

يونهاي سشديم ،سشولفات و کلرايشد بيششترين تغييشرات را در آب

بخ هاي جنوبي منطقه مورد مطالعه نشان ميدهنشد و در واقشع
جنشوبي منطقشه ،کشه

زيرزميني منطقه مورد مطالعه نشان ميدهند.

بدترين آب از لحاظ اين يشونهشا در بخش

در اين مطالعه استانداردهاي کيفشي آب ششرب سشازمان بهداششت

خروجي آب زيرزميني از دشت جيرفت است ،مششاهده مشيششود.

جهاني ( )49براي محاسبه شاخص کيفيشت آب زيرزمينشي مشورد

يونهاي نيترات و آرسنيک الگوي متفاوتي از امتيشاز کيفشي را در

استفاده قرار گرفتهاند (جشدول  .)1وزن و وزن نسشبي پارامترهشاي

مقايسه با يونهاي اصلي آب زيرزميني نشان ميدهند .اين الگوي

کيفي آب نيز در جدول  1ارائه شده است .اين وزنهشا بشر اسشاس

متفاوت نشاندهنده منشاء متفاوت اين آنينشدههشا اسشت .الگشوي

اهميت پارامترهاي مختلف در تعيين کيفيت آب و با مراجعشه بشه

پراکندگي مکاني يونهاي اصلي عمدتا تحت تشاثير زمشينشناسشي

تحقيقات قبلي در مورد شاخص کيفيت آب تعيين شدهاند .امتياز

منطقه و جهت جريان آب زيرزمينشي قشرار دارد ( .)41بشه عبشارت

کيفي ( )qiبرخي از پارامترهشاي ششيميايي آب زيرزمينشي نيشز در

ديگر منشاء يونهاي اصلي زمينزاد است .در صشورتيکشه غلظشت

شکل  2ارائه شده است .همانطور که در اين شکل مشاهده مي-

يونهاي آرسنيک و نيترات تحت تاثير فعاليشتهشاي انسشاني قشرار
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گرفته و اين يشونهشا داراي منششاء انسشانزاد مشيباششند .الگشوي
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فعاليتهاي کشاورزي است (.)26

پراکندگي مکاني يونهاي آرسنيک و نيترات از جهت جريشان آب

با توجه به موارد بان فرمشول محاسشبه ششاخص کيفيشت آب

زيرزميني پيروي نمي کنشد و منششاء آنهشا نيشز عمشدت ًا مربشوط بشه

زيرزميني در منطقه مورد مطالعه را ميتوان به صورت زير نوشت:

GWQI= (0.00013×TDS) + (0.00052×Cl-) + (0.00052× SO42-) + (0.0043× PO43-) + (0.0029× NO3-) +
)(13×As) + (0.0011× Ca2+) + (0.0027× Mg2+) + (0.00055× Na+) + (0.0042× K-

()1

جدول  -1نمایههاي آماري پارامترهاي شیمیایی نمونههاي آب زیرزمینی (میلیگرم در لیتر)
)Table 2- Statistical parameters of chemical properties of groundwater samples (mg/l
پارامتر

کل جامدات محلول

کلرايد

سولفات

نيترات

آرسنيک

کلسيم

منيزيوم

سديم

پتاسيم

ميانگين

869/61

401/9

294/08

42/12

6/619

81

21/01

11/9

1/28

انحراف معيار

099/1

210/8

118/61

42/08

6/611

96/44

20/91

414/9

2/09

حداکثر

1464

4668

4191/2

11/14

6/40

110

461/2

112/4

41/61

حداقل

228

41/2

28/8

4/11

6/62

46

1/0

48/1

4/41

دامنه تغييرات

2811

991

4100/1

12/98

6/418

120

99/0

111/1

42/81

جدول  -1وزن نسبی پارامترهاي شیمیایی آب زیرزمینی
Table 3- Relative weight of chemical properties of groundwater
پارامتر شیمیایی
کل جامدات محلول ()TDS

استاندارد ( WHOمیلی گرم در لیتر)
4666

وزن ()wi
1

وزن نسبی ()Wi
6/41

کلرايد ()Cl-

216

1

6/41

سولفات ()SO42-

216

1

6/41

فسفات ()PO43-

1

4

6/61

نيترات ()NO3-

11

1

6/41

آرسنيک ()As

6/64

1

6/41

کلسيم ()Ca2+

11

1

6/68

منيزيوم ()Mg2+

16

1

6/68

سديم ()Na+

266

1

6/44

پتاسيم ()K-

42

2

6/61

ارزيابي کيفيت آبخوان دشت جيرفت جهت....
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شکل  -1پراکندگی مکانی امتیاز کیفی برخی از پارامترهاي کیفی آب زیرزمینی
Figure 2- Spatial distribution of qualitative rating of some of groundwater quality parameters
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نقشه پهنهبندي شاخص کيفيت آب زيرزميني دششت جيرفشت در

جيرفت (شکل  )1نق

شکل  1ارائه شده است .همانطور که در اين شکل مشاهده مشي-

زيرزميني در اين مناطق دارند .حضور رسوبات تبخيشري بشه ويش ه

شود کيفيت آب زيرزميني منطقه مشورد مطالعشه جهشت مصشارف

زيشادي در

شرب از محدوده عالي تا بد و خيلي بد متغير است .بخ

بسيار مهمي در ايجاد کيفيت مناسب آب

مارنهاي گچدار در بخش هشاي جنشوبي دششت نقش

وسيعي

تخريشب کيفيشت آب دارد .بشه طشوري کشه آب زيرزمينشي در ايشن

از دشت جيرفت داراي کيفيت عشالي و بسشيار خشوب بشه ويش ه در

مناطق کيفيت بشد و بسشيار بشد را نششان مشيدهشد .خروجشي آب

بخ هاي شمالي و مرکزي دشت است .مخروطافکنههشاي وسشيع

جنشوبي آن اسشت کشه رونشد

موجود در منطقه تغذيه آبخوان در حاشيه ششرقي و غربشي دششت

زيرزميني از دشت جيرفت هم بخ
طبيعي افزاي

امالح در اين بخ

مشاهده ميشود.

شکل  -1پهنهبندي کیفیت آب زیرزمینی دشت جیرفت بر اساس شاخص کیفیت آب زیرزمینی
Figure 3- Zoning of groundwater quality of Jiroft plain based on groundwater quality index
در جدول  1ضرايب همبستگي بين پارامترهاي مختلف و شاخص

دليل اين موضوع ايشن اسشت کشه مقشدار آرسشنيک و نيتشرات آب

کيفيت آب زيرزميني ارائه شده است .همه پارامترها بجز آرسنيک

زيرزميني منطقه مورد مطالعه در اغلب نمونهها کمتر از محشدوده

و نيترات همبستگي بانيي با شاخص کيفيت آب زيرزميني دارند،

مجاز آن در آب آشاميدني است ،بطوريکه حتي اگر اين نيهها در
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محاسبه شاخص کيفيت آب زيرزميني بکار گرفته نشوند نيز تغيير

و آرسششنيک داراي منشششاء انسششانزاد هسششتند در حششالي کششه سششاير

چنداني در مقدار اين شاخص بوجود نخواهد آمد .دليشل ديگشر آن

پارامترهاي کيفشي مشورد اسشتفاده در ايشن تحقيشق داراي منششاء

منشاء متفاوت اين يونها در آب زيرزمنيي است .يونهاي نيتشرات

زمينزاد ميباشند.

شکل -0تصویر ماهوارهاي منطقه مورد مطالعه (ماهواره لندست)
)Figure 4- Satellite image of the study area (Landsat satellite
جدول  -0ضریب همبستگی الیههاي مختلف و شاخص کیفیت آب زیرزمینی
Table 4- Correlation coefficient of different layers and groundwater quality index
NO3
As
SO4 Cl
K
Na
Mg
Ca
TDS
پارامتر
ضريب همبستگي با GWQI

6/98

6/96

6/92

6/94

6/81

6/86

6/92

-6/621

6/22

معيارهاي کيفيت آب زيرزميني جهت مصارف شرب بر اساس

در شکل  1نتايج حاصل از شاخص کيفيت آب زيرزميني با روش

تقسيمبندي شولر در جدول  1ارائه شده است .شولر کيفيت آب

تقسيمبندي شولر مقايسه شده است .همانطور که در اين شکل

شرب را بر اساس پارامترهايي مانند يونهاي سديم ،کلر ،سولفات

مشاهده ميشود نتايج حاصل از اين دو روش همخواني خوبي با

و پارامترهاي مانند سختي کل و کل جامدات محلول به ش

هم دارد .دليل اين امر را ميتوان کم بودن غلظت يونهاي

درجه تقسيمبندي کرده است .در اين مطالعه عالوه بر کل

آرسنيک ،نيترات و فسفات در اغلب نمونههاي آب زيرزميني در

جامدات محلول و همه يونهاي اصلي محلول در آب ،از يونهاي

منطقه مورد مطالعه دانست که باعث شده تا نتايج اين دو روش

آرسنيک ،نيترات و فسفات هم براي محاسبه شاخص کيفيت آب

تفاوت چنداني با هم نداشته باشند .البته يکي از مزيتهاي

زيرزميني استفاده شده است.

شاخص کيفيت آب نسبت به روش شولر قابليت پهنهبندي مکاني
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آن است .در روش شولر کيفيت نمونههاي آب به صورت مجزا ارائه

فاريابي و همکار

ميشود و امکان پهنهبندي مکاني کيفيت آب زيرزميني وجود
ندارد.

جدول -5معیارهاي کیفی آب شرب طبق تقسیمبندي شولر ()10
)Table 5- Qualitative criteria of drinking water based on Scholler classification (16
کيفيت آب

سديم

کلر

سولفات

سختيکل

کل جامدات محلول

درجه

خوب

>441

>411/1

>441

>216

>166

4

قابل قبول

441-216

441/1-116

411-288

216-166

166-4666

2

نامناسب

216-106

116-146

288-110

166-4666

4666-2666

1

بد

106-926

146-4126

110-4412

4666-2666

2666-1666

1

موقتاٌ قابل شرب

926-4816

-2816

4412-2161

2666-1666

1666-8666

1

غير قابل شرب

<4816

<4126
2816

<2161

<1666

<8666

0

شکل  - 5مقایسه بین شاخص کیفیت آب زیرزمینی و تقسیم بندي شولر
Figure 5- Comparison of groundwater quality index and Scholler classification
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نتیجه گیري
در اين تحقيق از شاخص کيفيت آب زيرزميني ( )GWQIجهت

مجزا ارائه ميشود و امکان پهنهبندي مکاني کيفيت آب زيرزميني

ارزيابي وضعيت کيفي آب زيرزميني آبخوان دشت جيرفت

وجود ندارد .در حاليکه در روش شاخص کيفيت آب به خوبي مي-

استفاده شده است .براي اينکار از پارامترهاي شيميايي آب

توان کيفيت آب زيرزميني را پهنهبندي کرد .پيشنهاد ميشود که

زيرزميني مانند کاتيونهاي و آنيونهاي اصلي ،کل جامدات

شاخص کيفيت آب به عنوان جايگزيني براي هدايت الکتريکي آب

محلول و يونهاي نيترات ،آرسنيک و فسفات استفاده شده است.

در کموگراف آبخوانهاي کشور استفاده شود و از تغييشرات زمشاني

بر اساس مقادير شاخص کيفيت آب زيرزميني در منطقه مورد

آن براي بررسي تغييرات کيفي آب در طول زمان استفاده شود.

مطالعه ،نقشه پهنه بندي کيفيت آب زيرزميني تهيه شده است .بر
اساس اين نقشه محدوده وسيعي از دشت جيرفت داراي کيفيت
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