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چکیده
زمینه و هدف :تامین آب آشامیدنی سالم برای مصرف انسان به میزان کافی و بهداشتی بسیار با اهمیت است .بنابراین آگاهی از کیفیت
فیزیکوشیمیایی منابع آبی می تواند نقش عمده ای در بهره برداری و مصرف آنها جهت آشامیدن داشته باشد .اندازه گیری و پایش
پارامترهای کیفی آب اولین قدم در تضمین آب سالم می باشد .هدف از این پژوهش بررسی کیفی آب چاههای شرب دشت زرقان در
استان فارس بود.
روش بررسی :بدین منظور از داده های هواشناسی ،سطح تراز آب زیرزمینی و نتایج آزمایشات فیزیکوشیمیایی  21متغیر شامل کل
جامدات محلول ،سختی کل ،هدایت الکتریکی ، pH ،سولفات ،بیکربنات ،نیترات ،سدیم ،کلسیم ،منیزیوم ،کلراید و فلوراید از ده حلقه چاه
شرب منطقه روستایی زرقان طی سالهای  2951-59استفاده شد.
یافتهها :دادههای موجود توسط آزمونهای همبستگی پیرسون و تی تک نمونه ای توسط نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شدند .نتایج
مقایسه پارامترهای مختلف آب چاههای منطقه زرقان با استاندارد ملی در دوره  9ساله نشان داد که با کاهش تراز آب زیرزمینی ناشی از
خشکسالی میزان منیزیوم ،کلراید ،سدیم ،سختی کل و هدایت الکتریکی افزایش یافته و بیشتر از حد مجاز استاندارد برای آشامیدن شده
اند.
بحث و نتیجه گیری :آب چاههای شماره  4 ،1 ،2و  7از نظر کیفیت به مراتب نسبت به چاههای  5 ،6 ،9و  21از سطح بهتری جهت
آشامیدن برخوردارند که بدلیل کاهش بارش و خشکسالی ،برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و تفاوت در جنس و نوع خاک هر
قسمت از منطقه است.
واژگان کلیدی :منابع آب زیرزمینی ،کیفیت آب ،حد استاندارد ،تراز آب زیرزمینی ،زرقان
 -2کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ،گرایش آلودگی محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 -1گروه محیط زیست ،واحد آباده ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آباده ،ایران (*نویسنده مسئول)
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Abstract
Background and Objective: Providing safe drinking water is so essential for human consumption
adequately and healthy. Therefore, knowledge of the physicochemical quality of water resources can
play a major role in their utilization and consumption for drinking. Measurement and monitoring of
water quality parameters is the first step for ensuring safe water. The aim of this study was to
investigate the quality of drinking water wells of Zarghan plain in Fars province.
Methods: For this purpose, the data of meteorology, groundwater level and physicochemical
experiments of 12 parameters including Total Dissolved Solids, Total Hardness, Electrical
Conductivity, pH, Sulfate, Bicarbonate, Nitrate, Sodium, Calcium, Magnesium, Chloride and Fluoride
of ten drinking water wells in Zarghan rural district during 2011-2016 were used.
Findings: Data were analyzed by Pearson correlation matrix and one sample t-test using SPSS
software. The results of comparing different parameters of water wells in Zarghan area with the
national standard during 5-year-period showed that with decreasing groundwater level due to drought,
the amount of Magnesium, Chloride, Sodium, Total Hardness and Electrical Conductivity increased
and exceeded the maximum standard limit for drinking.
Discussion and Conclusion: Water wells no. 1, 2, 4 and 7 have a better level of drinking water
quality than water wells no. 5, 6, 9 and 10 due to decreasing rain and drought, uncontrolled harvesting
of groundwater resources, and differences in the matter nature and type of soil of each part of the area.
Keywords: Groundwater resources, water quality, standard limit, groundwater level, Zarghan
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زمینه و هدف

ملی و فلواراید در  51درصد از نمونه های آنالیز شده کمتر از

منابع آب زیرزمینی در کشور ایران و بسیاری از کشورهای دیگر

حداقل فلوراید توصیه شده بود ( .)4محمدی کیش و همکاران

که آب و هوای مشابهی دارند ،از جمله مهمترین منابع آب

( )2951در مطالﻌه آبخوان دشت مرودشت نشان دادند که آب

مورد استفاده در کشاورزی و شرب محسوب می شوند .استخراج

منطقه از نظر شرب و کشاورزی مناسب است ،اما نمودارهای

آب زیرزمینی نه تنها دخالت مصنوعی در چرخه طبیﻌی آب

شولز و ویلکوکس نشان می دهد منطقه در شرق و جنوب

بوده بلکه عامل آلودگی را نیز به سیستم تحمیل می کند.

شرقی از نظر میزان  SARو  THنامناسب است ( .)9بررسی

بنابراین اصلیترین منبع نیاز بشری در مسیر بحران قرار می

روند تغییرات کیفی آب های زیرزمینی در دشتهای جنوبی

گیرد .در مناطﻖ خشک و نیمه خشک عالوه بر مشکل کم آبی،

استان فارس توسط حجازی جهرمی و همکاران ( )2951حاکی

کیفیت نامطلوب آبهای موجود نیز مطرح می باشد (.)2

از افزایش  91تا  191درصدی و  11تا  7/66درصدی شاخص-

ترکیب شیمیایی منابع آب زیرزمینی تابﻌی پیﭽیده از

های  ECو  SARبود که دلیل عمده آن کاهش بارش و وقوع

متغیرهای فراوانی ازجمله شرایط هیدروژﺋولوژیکی ،تغییرات

خشکسالی و افزایش بهرهبرداری در دورههای اخیر بوده است

شیمیایی آب در جهت حرکت آن در مخزن ،شرایط و

( .)6سلیمانی مطلﻖ و همکاران ( )2954در یک بررسی برروی

ساختارهای زمین شناختی منطقه ،تبخیر از سطح ایستابی و

منابع آبخیز کشکان استان لرستان نشان دادند که خشکسالی

فﻌالیتهای انسانی در منطقه است .بنابراین کیفیت آب زیر

تاﺛیر قابل مالحظه ای بر روی پارامترهای کیفی آب از جمله

زمینی به طور عمده توسط دو عامل طبیﻌی و انسانی تحت

 Cl ،Na ،TDSو  ECداشته است و کیفیت آب از لحاظ

تاﺛیر قرار می گیرد ( .)1به طور کلی عوامل مشخص کننده

نمودارهای شولر و ویلکوکس در اﺛر خشکسالی کاهش یافته

کیفیت آب آشامیدنی مجموع آنیونهای اصلی شامل بیکربنات،

است ( .)7سوبا ( )1116تغییرات فصلی کیفیت آب زیرزمینی را

کربنات ،کلرور ،سولفات و نیز کاتیونهای اصلی شامل کلسیم،

با آنالیز پارامترهای هدایت الکتریکی ،کل جامدات محلول،

منیزیم ،آهن ،منگنز و سدیم است .وجود برخی از عناصر در

قلیاﺋیت کل ،سختی کل ،یونهای کلسیم ،منیزیوم ،پتاسیم و

مقادیر خارج از حد استاندارد در آب می تواند نقش منفی

سدیم ،کربنات و بیکربنات ،کلرور ،سولفات ،نیترات و فلوراید در

داشته باشد .بﻌنوان مثال وجود بیش از حد کلسیم و منیزیم در

چاههای قسمتی از محدوده کانتور هند بررسی کرد و نشان داد

آب باعث افزایش سختی آن می شود و استفاده از آن را برای

که بیشتر نمونه ها به ویژه نمونه های بﻌد از بادهای موسمی،

شرب محدود می نماید (.)9

مطابﻖ استانداردهای آب آشامیدنی نبودند و برای مصرف

امروزه مصرف آبی باکیفیت خوب و مناسب یکی از دغدغه های

مطلوبیت نداشتند ( .)8دامو و تاکو ( )1129در تحقیقی که بر

مهم و حیاتی برای مصرف کننده است که بطور مستقیم با رفاه

روی کیفیت آب شرب شهر پگرادتس در مرکز کشور آلبانی

و آسایش او در ارتباط است ،بنابراین پایش کیفی آب ،بطور

انجام دادند اعالم کردند آب شرب از نظر طﻌم ،بو ،دما ،کدورت

مستمر ضروری به نظر می رسد؛ بطوریکه در این زمینه

و کلراید و همﭽنین  EC ،pH ،NOو بار میکروبی بر اساس

مطالﻌات زیادی در شهرهای مختلف ایران و همﭽنین سایر

استاندارد اندازه گیری شده دارای کیفیت "خوب" است و

کشورها صورت گرفته است .از آن جمله رجایی و همکاران

کدورت مشکل اصلی در کیفیت آب می باشد ( .)5اشفﻖ و

( )2951در مطالﻌه بر روی کیفیت آب شرب روستایی دشت

فضیان ( )1124در مطالﻌه ای در شهر الیگره هند در بررسی

بیرجند و قاین اعالم کردند که کل جامدات محلول در 99

کیفیت آب های زیرزمینی اعالم کردند پارامتر های اندازه

درصد ،سدیم در 71درصد ،کلراید در  19درصد و هدایت

گیری شده  ،pHکدورت ،سختی کل ،کلراید و کل جامدات

الکتریکی در  92درصد نمونه ها بیشتر از حد مجاز استاندارد

محلول همگی در محدوده استاندارد بوده و از کیفیت مناسبی
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برخوردار هستند ( .)21در بحث حفاظت از آبخوانها در برابر

دشت  2611متر از سطح دریا می باشد .از نظر زمین شناسی

آلودگیها ،انجام مطالﻌات کیفی الزم به نظر می رسد ( .)22به

دشت زرقان در ناحیه زاگرس چین خورده مالیم قرار گرفته و

این منظور ضرورت دارد از چاههای هر منطقه آزمایشات

شامل سازندهای زمین شناسی اواخر دوران دوم (کرتاسه) تا

فیزیکوشیمیایی مربوطه انجام پذیرد تا سالمت آن ها مورد

رسوبات دوران چهارم و عهد حاضر میباشد .در بخش زرقان

بررسی قرار گیرد .لذا با توجه به مطالب فوق و عدم انجام

بیشتر اهالی به حرفههای صنﻌتی و کشاورزی اشتغال دارند

مطالﻌات قبلی در این خصوص در شهرستان زرقان ،این

(.)21

پژوهش با هدف بررسی وضﻌیت کیفی آب چاههای شرب

مقادیر اندازه گیری شده متغیرهای فیزیکوشیمیایی که شامل

منطقه روستایی زرقان طی دوره  9ساله  2951-54انجام شد

 21مورد کل جامدات محلول ،سختی کل ،هدایت الکتریکی،

تا سالمت آب مصرفی مورد تایید قرار گیرد.

 ،pHسولفات ،بیکربنات ،نیترات ،سدیم ،کلسیم ،منیزیوم،
کلراید و فلوراید ده حلقه چاه بخش روستایی زرقان طی

روش بررسی

سالهای  2954-59از اداره آب و فاضالب روستایی شیراز جمع

بخش زرقان در فاصله  91کیلومتری شمال شرقی شیراز بین

آوری گردید .تﻌداد ده حلقه چاه در این منطقه تحت پوشش

طول های  91درجه و  9دقیقه الی  91درجه و  48دقیقه

اداره آبفا روستایی قرار داشت (شکل  )2که از این تﻌداد فقط

شرقی و عرض های  15درجه و  95دقیقه الی  91درجه و 26

اطالعات  8حلقه (چاههای شماره )21، 5، 7 ،6 ، 9 ، 4 ،1 ،2

دقیقه شمالی قرار دارد .این بخش از شمال به محدوده بیضا ،از

بصورت کامل موجود بود اما دو چاه  9و  8چون مستهلک و

طرف شمال  -شمال شرقی به مرودشت – خرامه و از طرف

غیرفﻌال شد ه بودند و نتایج آنالیز شیمیایی آنها در دوره زمانی

جنوب به داریون و شیراز محدود می شود .مساحت آن 2711

مورد نظر موجود نبود حذف گردیدند.

کیلومتر مربع می باشد که  598کیلومتر مربع آن را دشت و

ابتدا قبل از انجام هرآزمون نرمال بودن توزیع فراوانی داده ها با

 784کیلومتر مربع آن را ارتفاعات تشکیل می دهد .بلندترین

2

آزمون نرمالیتی بررسی شد ،سپس داده های بدست آمده از
1

9

نقطه منطقه حدود  1991متر در ارتفاعات کوه کرته ،کم ارتفاع

طریﻖ آزمون های تی تک نمونه ای و همبستگی پیرسون با

ترین نقطه حدود  2979متر در کفه آهوچرو و ارتفاع متوسط

استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

1- Normality test
2- One sample t-test
3- Pearson correlation matrix
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شکل -6موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و ایستگاههای نمونه برداری(ده حلقه چاه آب در بخش روستایی زرقان فارس)

Figure 1- The Geographical position of study area and the location of sampling stations (Ten
)water wells in Zarghan county, Fars
یافته ها
بین میانگین بارندگی ماهیانه و میانگین تراز آب زیرزمینی

جهت انجام آزمون تی تست تک نمونه ای  21پارامتر کل

ماهیانه آنالیز همبستگی پیرسون با فاصله تاخیری ،21 ،6 ،9

جامدات محلول ،سختی کل ،هدایت الکتریکی ،pH ،سولفات،

 14 ،28و  48ماهه انجام شد .نتایج نشان داد بین میانگین

بیکربنات ،نیترات ،سدیم ،کلسیم ،منیزیوم ،کلراید و فلوراید

بارندگی و تراز آب زیر زمینی با تاخیر  9ماهه همبستگی مثبت

طی سالهای  2951تا  2954در چاههای  5 ،7 ،6 ،9 ،4 ،1 ،2و

مﻌنی دار در سطح  55درصد وجود دارد (میزان همبستگی

 21سنجیده شدند و میانگین مقادیر آنها با مقدار استاندارد

=**()1/487شکل .)1

ملی مقایسه شدند.

میزان بارندگی
میانگین سطح…
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شکل  -1نمودار همبستگی بین میزان بارندگی و تراز آب زیر زمینی منطقه مورد مطالعه با تاخیر  9ماهه طی سالهای
6934-6931
Figure 1- The correlation between rain amount and groundwater level of the study area with 3month-delay during 2011-2016
نتایج نشان داد که فقط در چاه  9میانگین مقدار سدیم طی

استاندارد است ومیانگین آن از حد مجاز بیشتر می باشد

دوره دوره بررسی بیش از حد مجاز روند افزایش داشته است

(( (p≥1/12، p≥1/19جدول.)2

که طی سالهای  59و  54دارای تفاوت مﻌنی دار با حد

نتایج در چاه های  1و  9طی سال های  52-54نشان داد که
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میانگین میزان فلوراید دارای تفاوت مﻌنی دار با حد استاندارد و

می باشد که در سال  54دارای تفاوت مﻌنی دار با حد

کمتر از حداکثر مطلوب طی دوره بررسی است (≤ p ≥1/19

استاندارد و میانگین بیش از حد مجاز هستند ( p ≥1/12در

( )1/12جدول.)1

سه مورد اول و  p ≥1/19در مورد چهارم) (جدول.)4

نتایج چاههای  5 ،6 ،9و  21طی دوره بررسی نشان داد که

نتایج در چاههای  6 ،9و  5طی دوره بررسی نشان داد که

میانگین میزان هدایت الکتریکی بیش از حد مجاز و دارای روند

میانگین میزان منیزیوم بیش از حد مجاز ودارای روند افزایشی

افزایشی می باشد ،که طی سال  54دارای تفاوت مﻌنی دار با

می باشد که در سال  54دارای تفاوت مﻌنی دار با حد

حد استاندارد و میانگین بیش از حد مجاز بودند (، p≥1/19

استاندارد و میانگین بیش از حد مجاز است (در هر سه مورد

 p≥1/12، p≥1/19و ( (p≥1/19جدول  .)9ذکراین نکته

( (p≥1/19جدول .)9

ضروری است که چاه  21که در سال  54حفر و به بهره

نتایج در چاههای  6 ،9و  5طی دوره بررسی نشان داد که

برداری رسیده است و فقط نتایج نمونه برداری سال  54برای

میانگین میزان سختی کل بیش از حد مجاز و دارای روند

آن موجود بود.

افزایشی می باشد که در سال  54دارای تفاوت مﻌنی دار با حد

نتایج نشان داد در چاههای  5 ،6 ،9و  21طی دوره بررسی

استاندارد و میانگین بیش از حد مجاز هستند (≥1/12

میانگین میزان کلرور بیش از حد مجاز و دارای روند افزایشی

( )p≥1/19 ,p≥1/19,pجدول.)6

جدول  -6مقایسه مقدار میانگین  ±انحراف معیار سدیم آب چاههای زرقان با حد استاندارد طی سالهای 6934-30
Table 1- The comparison of the mean ± S.D. of Sodium of Zarghan wells water with the national
standard during 2011-2015
P value
واحد
استاندارد
سطح مﻌنی داری
میانگین ±انحراف مﻌیار
سال
چاه

9

52

151±18/1

1/295

تفاوت مﻌنی دار ندارد

51

911±96/96

1/119

تفاوت مﻌنی دار ندارد

59

989±1/17

1/127

 59درصد

54

987±9/9

1/118

 55درصد

mg/l
111

جدول  -1مقایسه مقدار میانگین ±انحراف معیار فلوراید آب چاههای زرقان با حد استاندارد طی سالهای 6934-30
Table 2- The comparison of the mean ± S.D. of Fluoride of Zarghan wells water with the
national standard during 2011-2015
چاه
9

1

سال

میانگین±انحراف مﻌیار

P value

سطح مﻌنی داری

52

1/21±1/118

1/115

 55درصد

51

1/298±1/95

1/298

تفاوت مﻌنی دار ندارد

59

1/26±1/294

1/149

 59درصد

54

1/98±1/112

1/115

 55درصد

52

1/19±1/119

1/129

 59درصد

51

1/92±1/42

1/194

تفاوت مﻌنی دار ندارد

59

1/96±1/189

1/148

 55درصد

حداکثر مجاز
2/9

2/9

واحد
mg/l

mg/l
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جدول  -9مقایسه مقدار میانگین  ±انحراف معیار هدایت الکتریکی آب چاههای زرقان با حد استاندارد طی سالهای 34-30
Table 3- The comparison of the mean ± S.D. of Electrical Conductivity of Zarghan wells water
with the national standard during 2011-2015
P value
واحد
استاندارد
سطح مﻌنی داری
میانگین  ±انحراف مﻌیار
سال
چاه

9

6

5

21

52

1111±997/5

1/999

تفاوت مﻌنی دار ندارد

51

1621±2114/15

1/498

تفاوت مﻌنی دار ندارد

59

1769 ±998/6

1/147

تفاوت مﻌنی دار ندارد

54

1619 ±99/9

1/125

 59درصد

51

1951±18/1

1/126

 59درصد

52

1611±49/11

1/272

تفاوت مﻌنی دار ندارد

51

1819 ±95/95

1/218

تفاوت مﻌنی دار ندارد

54

9119 ±2/4

1/119

 59درصد

52

1964 ±899

1/42

تفاوت مﻌنی دار ندارد

51

2719 ±147

1/74

تفاوت مﻌنی دار ندارد

59

1299 ±784

1/69

تفاوت مﻌنی دار ندارد

54

1457±1/42

1/119

 55درصد

54

1912 ±65/15

1/116

 59درصد

2811

mµ/cm

2811
mµ/cm

2811

2811

mµ/cm

mµ/cm

جدول  -0مقایسه مقدار میانگین ±انحراف معیار کلرور آب چاههای زرقان با حد استاندارد طی سالهای 6934-30
Table 4- The comparison of the mean ± S.D. of Chloride of Zarghan wells water with the
national standard during 2011-2015
P value
واحد
استاندارد
سطح مﻌنی داری
میانگین ±انحراف مﻌیار
چاه سال
9

6

5

21

52

684±91/5

1/18

تفاوت مﻌنی دار ندارد

51

721±96/69

1/181

تفاوت مﻌنی دار ندارد

59

718±49/19

1/148

 59درصد

54

899±1/17

1/117

 55درصد

51

668±282/12

1/184

تفاوت مﻌنی دار ندارد

52

495±85/15

1/912

تفاوت مﻌنی دار ندارد

51

979±162/6

1/926

تفاوت مﻌنی دار ندارد

54

719±4/1

1/116

 55درصد

52

941±229

1/998

تفاوت مﻌنی دار ندارد

51

711±177

1/969

تفاوت مﻌنی دار ندارد

59

819±227

1/289

تفاوت مﻌنی دار ندارد

54

791±1/71

1/112

 55درصد

54

691±24/24

1/118

 59درصد

411
mg/l

mg/l

411

411

411

mg/l

mg/l
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جدول  -1مقایسه مقدار میانگین ±انحراف معیار منیزیوم آب چاههای زرقان با حد استاندارد طی سالهای 6934-30
Table 5- The comparison of the mean ± S.D. of Magnesium of Zarghan wells water with the
national standard during 2011-2015
P value
واحد
استاندارد
سطح مﻌنی داری
میانگین±انحراف مﻌیار
چاه سال

9

6

5

52

41/8±2/94

1/19

 59درصد

51

41/8±4/27

1/26

تفاوت مﻌنی دار ندارد

59

41/99±7/96

1/16

تفاوت مﻌنی دار ندارد

54

47/61±1/68

1/128

 59درصد

51

41/96±94/9

1/47

تفاوت مﻌنی دار ندارد

52

91/2±1/7

1/59

تفاوت مﻌنی دار ندارد

51

91/9±22/96

1/81

تفاوت مﻌنی دار ندارد

54

94/9±2/72

1/19

 59درصد

52

41/8±22/1

1/95

تفاوت مﻌنی دار ندارد

51

49/1±7/9

/12

تفاوت مﻌنی دار ندارد

59

49/1±7/9

1/12

تفاوت مﻌنی دار ندارد

54

91/4±2/97

1/118

 59درصد

mg/l
91

mg/l
91

41

mg/l

جدول  -1مقایسه مقدار میانگین ±انحراف معیار سختی کل آب چاههای زرقان با حد استاندارد طی سالهای 6934-30
Table 6- The comparison of the mean ± S.D. of Total Hardness of Zarghan wells water with the
national standard during 2011-2015
P value
واحد
استاندارد
سطح مﻌنی داری
میانگین±انحراف مﻌیار
چاه سال

9

6

5

52

961±18/1

1/1

تفاوت مﻌنی دار ندارد

51

974±49/19

1/194

تفاوت مﻌنی دار ندارد

59

644±95/95

1/21

تفاوت مﻌنی دار ندارد

54

695±2/42

1/114

 55درصد

51

966±272/2

1/65

تفاوت مﻌنی دار ندارد

52

414±11/6

1/29

تفاوت مﻌنی دار ندارد

51

461±229/58

1/71

تفاوت مﻌنی دار ندارد

54

619±7/17

1/19

 59درصد

52

488±61/1

1/44

تفاوت مﻌنی دار ندارد

51

914±291/2

1/89

تفاوت مﻌنی دار ندارد

59

611±71/7

1/15

تفاوت مﻌنی دار ندارد

54

616±8/48

1/196

 59درصد

mg/l
911

911

mg/l

mg/l
911
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نتایج آزمون تی تست تک نمونه ای سایر پارامترها (سولفات،

شوری را دربر دارد .افزایش شوری آب ضمن تغییر طﻌم آن

نیترات ،کلسیم ،کل جامدات محلول و  )pHدر چاههای

بدلیل افزایش پتاسیل اسمزی و کاهش کیفیت آب برای

مختلف نشان داد که میانگین آنها طی دوره بررسی با حدود

آشامیدن ،اﺛرات نامطلوبی را روی متابولیسم گیاهان ،جانوران و

استاندارد تفاوت مﻌنی دار ندارند و بیش از حد مجاز نبودند .در

انسان دارد .دالیلی از جمله تفاوت بافت و جنس خاک در هر

مورد بی کربنات هم استاندارد ملی وجود ندارد.

قسمت از منطقه باعث شده که درصدهای گوناگون و متفاوت از
امالح حل شونده در آب چاهها وجود داشته باشد و همﭽنین

بحث

میزان ترقیﻖ و تغلیظی که در هر بازه زمانی در هر چاه اتفاق

نتایج نشان داد که کاهش میزان بارندگی از سال آبی -52

می افتد ،سبب متفاوت بودن میانگین امالح و تغییرات آنها در

 2951تا  2954-59باعث کاهش سطح تراز آب زیرزمینی

بین چاهها می شود .در صورتی بیالن آب سفره زیرزمینی حفظ

منطقه با تاخیر  9ماهه شده است که این موضوع باعث افزایش

می شود که میزان ورودی و خروجی به آن برابر باشد؛ اما با

پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب زیرزمینی منطقه می شود.

توجه به نتایج واضح است افزون بر اینکه میزان بارشها نتوانسته

مقایسه پارامترهای مختلف آب چاههای منطقه زرقان با

است کمبود آن را جبران کند ،برداشت بی رویه از سفره ها در

استاندارد ملی در دوره  9ساله نشان داد که میانگین

زمان خشکسالی نیز بر کاهش سطح تراز آب زیر زمینی منطقه

پارامترهای سختی کل ،کلرور ،منیزیوم و هدایت الکتریکی آب

موﺛر بوده است و به بالطبع آن باعث کاهش کیفیت آب زیر

در چاههای  6 ،9و  5دارای روند افزایشی و در سال  54بیشتر

زمینی منطقه می شود.

از حد مجاز استاندارد بوده است (جداول  9تا  .)6همﭽنین در

نتایج این تحقیﻖ با یافته های حجازی جهرمی و همکاران

چاه  21که در سال  2954حفر و مورد بهره برداری گرفته

( )2951که در دشتهای جنوبی استان فارس افزایش  91تا

است نیز میانگین مقدار کلرور و هدایت الکتریکی در سال 54

 191درصدی شاخص های کیفی آب از جمله ،EC ،pH ،Mg

بیشتر از حد مجاز استاندارد است (جداول  9و  .)4از طرف

 Clو  Naرا نشان داده بودند و با یافته های محمدی کیش و

دیگر میانگین سدیم نیز در چاه  9روند افزایشی داشته است و

همکاران ( )2951که در بررسی آبخوانهای دشت مرودشت

در سالهای  59و  54بیش از حد مجاز استاندارد بوده (جدول

افزایش  THو  SARرا نشان داده بودند ،همخوانی دارد ( 6و

 .)2بررسی ها در مورد میانگین فلوراید نشان داد که چاههای 1

 .)9همﭽنین با نتایج بدست آمده توسط سلیمانی مطلﻖ و

و  9دارای نقصان فاحش و کمتر از حداکثر مطلوب در دوره

همکاران ( )2954که نشان دادند خشکسالی تاﺛیر قابل مالحظه

بررسی هستند (جدول  ،)1قابل ذکر است که فلوراید به عنوان

ای روی پارامترهای کیفی آب از جمله  Cl ،Naو  ECداشته و

یک عنصر ضروری برای حیات بر میزان رشد و باروری تاﺛیر

کیفیت آب شرب کاهش می یابد و با نتایج رجایی و همکاران

دارد و با وارد شدن این عنصر در دندان ،میزان انحالل مینا در

( )2951که اعالم کرده بودند  Cl ،Naو  ECبیش از حد مجاز

شرایط اسیدی حاصل از فﻌالیت باکتریها ،کاهش می یابد و

استاندارد ملی و  Fکمتر از حداقل توصیه شده بودند ،مطابقت

موجب نوعی حفاظت در برابر پوسیدگی دندان می گردد .بر این

دارد ( 7و .)4

اساس تاﺛیر عوامل طبیﻌی و انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی
منطقه و افزایش میانگین پارامترهای آن و بیش از حد مجاز

نتیجه گیری

شدنشان از استاندارد ملی را به وضوح می توان مشاهده کرد.

بررسی نتایج حاصل از مطالﻌه حاضر با رهنمودهای استاندارد

افزایش کلرور ،منیزیوم و سدیم منجر به افزایش سختی کل و

ملی ایران نشان می دهد پارامترهای فیزیکوشیمیایی سدیم،

بالطبع افزایش هدایت الکتریکی آب چاهها شده و افزایش

کلرور ،منیزیوم ،سختی کل و هدایت الکتریکی آب چاههای ،9
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منابع
 5 ،6و  21باالتر از حد استاندارد بوده و نیز دچار کمبود
فلوراید محلول هستند که سبب شده آب آنها برای آشامیدن
مناسب نباشند و باعث بروز مشکالتی برای مصرف کنندگان
شوند و سپری نمودن دوره های بدون بارندگی ،خشکسالی و
عدم تغذیه سفره های آب زیر زمینی ،افزایش در میزان غلظت
امالح این چاه ها درحدی که بطور مﻌنی دار و محسوس از
محدوده استاندارد فراتر روند و منجر به پایین آمدن کیفیت
آبهای شربشان شوند را سبب شده اند .همﭽنین کیفیت باالتر و
مطلوب تر آب چاههای  4 ،1 ،2و  7را می توان بدلیل کیفیت
جنس و بافت خاک در حوزه آبگیر آنها دانست .از موارد قابل
توجه اینکه بین میانگین بارندگی و تراز آب زیر زمینی با تاخیر
 9ماهه رابطه ای خطی و قوی برقرار می باشد ،به بیان دیگر
خشکسالی هیدرولوژیکی با  9ماه تاخیر پس از خشکسالی
هواشناسی در منطقه بروز می کند که منجر به افزایش غلظت
امالح بدلیل کاهش حجم سفره آب زیرزمینی و همﭽنین
افزایش زمان ماند آب در آن می شود .همﭽنین کاهش حجم
آب سفره های زیرزمینی به دلیل برداشت های بی رویه و
جبران نشدن آن توسط بارشها ،تغلیظ آب و افزایش زمان
ماندگاری آن افزایش فاکتورهایی از جمله سختی و شوری را به
دنبال دارد که باعث شده آب شرب بخش روستایی زرقان آبی
سخت باشد.
بر این اساس پیشنهاد می شود در مورد آب چاههایی که از نظر
میزان کلرور ،منیزیوم ،سدیم ،هدایت الکتریکی و سختی آب
بیش از حد استاندارد هستند تدابیری مانند جایگزینی منبع
آبی با آب شرب با کیفیت بهتر جهت مصرف کنندگان اجرا
گردد؛ در چاههایی با کمبود میزان فلوﺋور ،افزودن آن به آب
برای جلوگیری از عوارض ناشی از کمبودش بهترین و ارزانترین
روش می باشد ،و نمونه برداری از آب چاهها بصورت منظم و
ماهانه توسط شبکه بهداشت انجام شود تا پایش منابع آب
آشامیدنی زیرزمینی دقیﻖ تر صورت گیرد و تغییرات نامطلوب
فصلی و ساالنه به موقع شناسایی گردند.
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