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چکیده
بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی و پهنهبندی پارامترهای کیفی برای ارزیابی این منابع برای مصارف مختلف

اهمیفت بزفزایی

دارد .هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت صحرای باغ و پهنهبندی آن برای مصارف کشفاورزی و صفنعتی
است .برای این منظور از اطالعات دهسالۀ ( 1382تا  )1392کیفی آبهای زیرزمینی این دشت اسفتفاده شفد .در ایفن پف وه
برای بررسی خاصیت خورندگی و رسوبگذاری آب منطقه از شاخصهای اشفاا نن لیفه و پایفداری رایزنفر اسفتفاده شفد و
پارامترهای کیفی شامل کاتیونها (کلزیم ،منیزیم ،سدیم و پتاسیم) و آنیونها (کلر ،بیکربنات) و دیگفر شفاخصهفای وابزفته
مانند  TH ،TDSو  SARارزیابی شدند .نتایج نشان داد میانگین شاخص  LSIدر آبخوان دشت  0/48بفود کفه بفه ایفن لحفا ،
آبهای زیرزمینی این منطقه پتانزیل متوسط رسوبگذاری دارند .همچنین میانگین شاخص  6/4 ،RSIشد کفه بفراسفاس ایفن
شاخص آب زیرزمینی پتانزیل کمخوردگی دارد .ضریب تغییرات  LSIبزرگتر از ضریب تغییرات  RSIاست؛ بنفابراین ،شفاید
بتوان گفت که  LSIشاخص حزاستری در مقایزه با  RSIاست .نتایج نشان داد میانگین مقفدار  6978 μS/cm،ECاسفت کفه
آب زیرزمینی دشت صحرای باغ را در کالس نامرغوب برای آبیاری قرار میدهد و مقدار  pHدر آبخوان منطقه بفازی اسفت و
از حداقل  7/0تا حداکثر  7/5تغییر میکند .میانگین مقدار  493 mg/L،TDSاست که آب زیرزمینی دشفت صفحرای بفاغ را در
کالس نامرغوب برای آبیاری قرار میدهد .نتایج نشان داده است کلزیم ،پتاسیم و سدیم کاتیونهای غالب این آبخوان بودند.
کلیدواژگان :پهنهبندی آب زیرزمینی ،خورندگی و رسوبگذاری آب ،دشت صحرای باغ ،کیفیت آب.
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مقدمه
ایران که حدود یک درصد از خشکيهاي هااين را داراسا،
فقط  0/0002درصاد از مناي آ ش رانریا را در اختناير دارد
] .[1تسلط اقلان خشاک و ننماهخشاک ار کشاور تاوم اي
تغننرات ش و هوایي و تخریب محنط زیسا ،همارا اي اروز
پدید هي خشکسيلي چش انداز نايمللو ي را اهدلنا تاممنا
ننيزهي فزایند را مصرف ش ترسن ميکند .وقاو چنانا
ررایلي مدیری ،مني آ ش کشور را ي چايل هاي متدادد
رو هرو ميکند .رفآ مواناآ موهاود هاز اي رانيخ ،کايفي از
پتينسن هي و محدودی،هي مناي آ ش کشاور و رنيماهریاز
الز و منلبق ي ررایط موهود و در افقهاي زمايني مختلا
امکينپذیر نخواهاد اود .از ایاارو مادیری ،مناي آ ش کشاور
ننيزمند ا زارهي منيسبي اس ،که تواند امکين رنيخ ،مناي آ
ش را فراه کند ] .[5همچننا ررسي کنفن ،ش زیرزمنناي
در منيطق مختل موهب تدننا سلح کير ر خاي مناي آ
ش زیرزمنني منلقۀ خي خواهد راد .درا ،صاحرا اي
یکي از در،هي کشيورز الرستين در هنوش اساتين فاير
اس .،خ عمدۀ ش مورد ننيز کشيورز و صاندتي سايکنين
ایا درا ،از ش زیرزمنناي تاممنا مايراود .از نجايکاه ش
زیرزمنني خوان صحرا ي ما تاریا منباآ اساتفيد راد
را مصيرف مختل در ایا در ،اسا ،و همچنانا یکاي از
ویژگيهي ما ش پتينسن رسوشگاذار و خورنادگي ش
اس ،که ممکا اس ،هزینههي زیيد در صند ،و کشايورز
ایجيد کند؛ ني رایا ارزیي ي کنفي ایا مني آ اهصاورت هايمآ
ازهمله ي ررسيهي زميني و مکيني ضرور ه نظر مايرساد.
اهااداف اصاالي در ایااا پااژوه ررسااي پتينساان شهااي
زیرزمنني ،تدننا ريخصهي پتينسن رسوشگذار ( )LSIو
خورندگي ( )RSIدر ش زیرزمنني و ررسي تغننرات زمايني و
مکاايني کنفناا ،ش و ارزیااي ي کااير ر کش ايورز و صااندتي
کنفناا ،ش در دراا ،صااحرا ااي اساا .،در ایااا زمننااه
تحقنقيت مختلفي در ایران و خيرج انجي گرفتاه اسا ،کاه در
زیر ه رخي از ما تریا ایا تحقنقيت ارير رد اس:،
استوار و همکيران ] [2تغننرات مکيني رايخصهاي
کنفي ش زیرزمنني در ،لردگين را ارا ناير قلار ا
ررسي کردند .در ایا مليلده ريخصهي TSS TDS EC
 pHو ريخص  LIدر  32حلقه چي کشيورز ررسي رد .در
مقيیساااۀ دو روش کریجننااا و مدکاااو فيصاااله روش
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کریجنن دق ،نشتر دار .،دامنۀ تامینر  ECو  TDSاي
مدل گوسي حدود  2800متر و دامنۀ تمینر کادورت و TSS
ي مدل گوسي حدود  3500متر ه دس ،مد .نقشههي نشاين
داد ش خوان لردگين ههز قسام ،راميلي ارا ناير
قلر ا منيسب ود .اکبرپور و ا راهنماي ( )1391رد ناد
کنفي مني آ ش کشيورز در ترکنب ي سيمينههي اطالعايت
هغرافنيیي را ررسي کردند .راسي نتايی ،کنفنا ،ش هار
دو محدود را کشيورز محدودی،هيیي دارد که همنظور
حفظ ررایط پيیدار کشيورز يید مادیری ،الز در اساتفيد
از مني آ ش و خيک ه عما یاد .همچنانا ناير ايراني
را منيطق یيدرد توصنه مي رود .افزون ر اینکه کنفنا،
شهي زیرزمنني ننمۀ ررقي هر دو محادودۀ مليلدايتي در
مقيیسه ي سيیر قسم،هي نهي را کشيورز منيسابتار
اس .،زینتيزاد و همکيران ][7کنفن ،فنزیکي و رنمنيیي
مني آ تممنا ش روستيهي رارستين کرمينشي را ي اساتفيد
از نر افزار  GISمقيیسه و ررساي ررساي کردناد .راساي
نمودارهااي خروهااي از ناار افاازار  AqQAتنااآ ش در 67
درصد موارد يکر نيت کلسن  23درصد موارد ايکر نايت
مننزی  6درصد موارد ايکر نايت سادی  2درصاد ماوارد
سولفيت مننزی و  2درصد موارد کلرور کلسن اس .،امنار
و همکيران ] [4ه ررسي کنفاي ش زیرزمنناي اراساي
طبقه ند ویلکوکس ي استفيد از ( GISمنلقۀ مليلدهرد :
رارستين رنراز) پرداختناد .نتايی ،نشاين داد  48درصاد از
منلقۀ مليلدهرد در گرو  42 C3S1درصد در گرو C4S1
 6درصااد در گاارو  C2S1و  4درصااد در گاارو  C4S2قاارار
گرف ،که ميتوان گف ،شهي زیرزمنني قسام ،رارو و
هنوش ررقي منلقۀ مليلدهرد کنفنا ،منيسابي نداراته
که عل ،ن را ميتوان وهود دریيچۀ نماک در ایاا منايطق
دانساا .،ااهدلن ا اهمناا ،خااوردگي و رسااوشگااذار در
سيمينههي انتقيل ش پژوهشگران مليلديتي را در ایا زمننه
ي استفيد از ريخصهاي  LIو  RIانجاي داد اناد .وضادن،
یونهي اصلي در ش زیرزمنني رار هيیپور (هناد) توساط
کوميرتنک و چيندل [17] 1ررسي رد .راسي نتايی EC ،و
 TDSهمبستگي مثب ،و مدنيدار ي ننونهاي و کايتنونهاي
دارااتند .لخناار و همکاايران ] [14تنيسااب کنفناا ،ش
زیرزمنني در ،زل (الجزایار) را ارا رارش و کشايورز

1. Kumartank & Chandel
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تدننا کردند .تجزیۀ داد هي نشين داد اغلب نمونههاي ش از
نو  Ca-Mg-Cl-SO4و  Ca-Mg-HCO3ودناد .نمودارهاي
رور نشين داد نشتر نمونههاي ش خلار راور زیايد و
خلر سدی کا ( )C3S1داراتند .دیجيیادل 1و همکايران
] [15ایر کنفن ،ش زیرزمنني عمناق را در منايطق ني ايني
هنوش الجزایار ار ساالم ،انساين خايک و گناي و نناز در
صاااند ،ررساااي کردناااد .راساااي نتااايی ،رااايخص RI
رسوشگذار در لولههي و دی هي خير در صانيیآ را نشاين
ميداد.
مواد و روشها
معرفی دشت صحرای باغ

خ صحرا ي یکي از خ هي رارساتين الرساتين در
استين فير ایران اس .،صحرا ي هلگها لوکي اس ،کاه
در هنااوش رارسااتين الر و در ماارز اسااتين فااير و اسااتين
هرمزگين قرار گرفته اس .،محدودۀ مليلديتي صاحرا اي اي
کد  2617اس ،که نا عرضهي هغرافنايیي  27°20تاي 27°
 40و طولهي هغرافنيیي 53° 40تي  54 ° 25واقآ راد اسا،
(رک  .)1محدودۀ یيدراد از راميل اه محادودۀ مليلدايتي
گااراش و گرمشاا ،از غاارش و هنااوش غاارش ااه ناار و
عالمرودر ،از ررو و راميل رارو اه محادودۀ مليلدايتي
يرد گرموست ،و الر و از هنوش ه محدودۀ مليلدايتي المارد
محدود ميرود .مسيح ،حوضاه را ار  1472کنلومترمر اآ و
وسد ،در ،را ر  549کنلومترمر اآ اسا .،ارتفاي متوساط
محدود حدود  660متر اسا .،مرتفاآتاریا نقلاه اي ارتفاي
 2165متر قلۀ کو گيو س ،و ک ارتفي تاریا نقلاه اي ارتفاي
 520متر در انتاي هنو ي در ،واقآ راد اسا .،اراساي
مير ایستگي ادارۀ هوارنيسي الر حاداکثر حاداق و مناينگنا
سيالنۀ يرنادگي  47سايله (37ا  )38تاي (83ا  )84اهترتناب
 746 31/5و  231/1منلاايمتاار اساا .،حااداکثر حااداق و
منينگنا دمي سايالنه اهترتناب  20/2 28/8و  24/2درهاۀ
سينتيگراد و متوسط تبخنر سيالنه  2671/3منلايمتار اسا.،
محدودۀ صحرا ي فيقد هریين سلحي دائمي اس ،و رانب
عمومي منلقه از ررو ه طرف غرش اس ،و روانيش حيصا از
يرندگي از طریق راهههي کوچک و زرگ ه سم ،انتااي
در ،وارد مسن اصلي ميرود و ه رودخينۀ فدا ميپنوندد.

1. Dijidel
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نمونهبرداری

را ارزیي ي کنفن ،خوان در ،صحرا اي از داد هاي
کنفي  17چي مليلديتي سيزمين ش منلقها طي سيلهي
 1385تي  1392استفيد رد .اراساي اطالعايت موقدنا،
هغرافنيیي چي هاي اي  GPSیبا ،راد .دماي ش در محا
نمونه ردار ي دميسن ،انداز گنار راد .نموناههاي پاس از
اضيفهکردن چند قلر تولوئا را هلوگنر از واکن هي
زیستي در داخ یخدان در زیر یخ نگادار و هسارع ،اه
زميیشگي منتق ردند .نمونههي ردارا،راد اراساي
اسااتينداردهي ( APHA )1998تجزیااه راادند .عااالو اار
نمونه اردار از چاي هاي از داد هاي چندسايلۀ سايزمين ش
منلقها استين فير را ارزیي ي تغننرات زمايني کنفنا،
ش و تغننرات مکيني کمي سلح ش استفيد رد.
تجزیههای آزمایشگاهی

دمي ش در مح نمونه ردار ي دميسن ،اناداز گنار راد.
 ECو  pHنمونههي ي دستگي  istekمقادار  TDSنموناههاي اي
تبخنر  100 mLو توزیا ميند انداز گنر رد .نناون کلرایاد
( )Cl-در نمونههي الفيصله پس از انتقيل ه زميیشگي اه روش
تنتراسنون ي ننترات نقار اناداز گنار راد .سادی ( )Na+و
پتيسن ( )K+ه روش ردلهسنجي کلسان ( )Ca2+و مننازی
( )Mg2+ااه روش تنتاار ااي  EDTAاايکر ناايت ( )HCO3-و
کر نيت ( )CO32-ه روش تنتر ي اسندسولفوریک و سولفيت اه
روش اسااپکتروفتومتر انااداز گناار راادند .هااا ( )Fe2+و
منگنز ( )Mn2+ي دستگي هذش اتماي اناداز گنار رادند .از
یونهاي  Ca2+ CO3 2- HCO3- K+ Na+و  Mg2+اهمنظاور
محيسبۀ نسب ،هاذش سادی ( )SARکر نايت سادی ميناد
( )RSCسااختي کاا ( )THقلنيئناا ،کاا ( )TAراايخص
نفوذپذیر ( )PIو ريخص النژلنه ( )LIاستفيد رد.
خوردگی و رسوبگذاری

فرایندهي خوردگي و رسوشگذار سالم ،خيک و گني و
درنايی ،دا و انسين را ه خلر مياندازند .ردت خوردگي
و رسوشگذار یک ش ه کنفن ،ن مينند غلظا ،اماال
نااو امااال ( pHواکاان ش) و دمااي ش سااتگي دارد
] .[10پتينسن رخداد پدیدۀ رسوشگذار و یي خوردگي اي
رايخص اراابي النژلناه ( )LSIو راايخص پيیادار رایزناار
( )RSIنين ميرود .ريخص اربي النژلناه درهاۀ ارابي
ش اي کر نايت کلسان را نشااين مايدهاد و مادلي اساا،
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شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده

مشتقرد از مفاو تئوریکي اربي و ريخصاي از درهاۀ
اربي ش ي کر نايت کلسان ارائاه مايکناد .منازان LSI
مفاو اربي را ي استفيد از  pHهعنوان یک متغنر اصالي
نين ميکند .ه نين دیگر  LSIميتواناد اهعناوان تغننار
مورد ننايز  pHارا رساندن ش اه تدايدل تدبنار راود
( & Standard method for the examination of water
 .)wastewater, Edition 2005ريخصهي النژلنه و رایزنر
درواقآ تفيوت نا  pHواقدي ش و pHاربي راد توساط
کر نيت ( )CaCO3اس ،و اهعناوان ريخصاي ارا ناين
خورندگي و رسوشگذار ش ه کير ميروند ] .[6رايخص
رایزنر ارتبيط نا حيل ،اربي از کر نيت کلسن و تشاکن
پوسته در لولاه را اهصاورت کمّاي نشاين مايدهاد ].[10
راايخص  LSIکااه توسااط النژلنااه در ساايل  1936اارا
پن نني تميی ش ه رسوش یي انحاالل کر نايت کلسان

ارائه رد .مقدار ريخص  LSIاز منفي تي مثب ،متغنر اس.،
در سيل  1944هين رایزنر ي اصال ريخص اربي النژلناه
ريخص پيیدار رایزنر ( )RSIرا تدری کارد RSI .نناز ار
مبني سلح اربي ردگي اس ،و ارتبيط نا حيل ،ارابي
کر نيت کلسن و تشکن پوسته را هصاورت کمّاي نشاين
ميدهد .ایا ريخص تميی ه رساوشگاذار و خورنادگي
ردید را اتر تخمنا ميزند .مقدار ایاا رايخص همنشاه
مثب ،اس ،و گفته ميرود نا ريخص النژلنه و رايخص
رایزنر یک را لۀ مدکو وهود دارد هطور کاه اي کاه
خيصاان ،رسااوشگااذار دارااته يرااد دیگاار تماايیلي ااه
خورندگي ندارد ].[18
هر دو ريخص  LSIو  RSIراسي  5مؤلفاۀ کنفاي ش و
ي استفيد از چندیا را له قي محيسبه هساتند .مؤلفاههاي
قي استفيد در محيسابۀ  LSIو  RSIرايم دماي ش pH

شیروانی و همکاران :ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت صحرای باغ برای مصارف کشاورزی و صنعت

هيمدات محلاول ( )TDSساختي کا ( )THو قلنيئنا ،کا
( )TAهستند.
وضاادن ،رسااوشدهااي و خورناادگي ش ااراسااي
ريخصهي  LIو  RIدر هدول  1مد اس.،
جدول  .1رسوبدهی و خورندگی آب براساس دو شاخص  LIو
][18RI
LI

RI

رفتار آب

0/5
0
-0/5
-2

5-6
6-7
7-7/5
7/5-9

رسوشگذار ک
متديدل
خورندگي ک
خورندگي زیيد

کیفیت آب برای آبیاری

کنفن ،ش نير ه وهود انوا نمکهي در ش و ایر نهي
ر گني و خيک ستگي دارد .ريخصهي هدای ،الکتریکاي
( )ECنسب ،هذش سدی ( )SARدرصد سدی ( )Na%و
ميندۀ کر نيت سادی ( )RSCدر تدنانا تنيساب ش ارا
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نير اهمن ،دارند .هدای ،الکتریکي ( )ECو  TDSخلار
راور را ارا خايک و محصاول زراعاي ناين مايکناد.
يالرفتا  ECو  TDSش سبب افازای پتينسان اسامز
خيک ميروند و هذش ش و عنيصر غذایي را توساط گناي
کيه ميدهند .خلر رور حيص از ش ناير زمايني
رخ ميدهد که هادای ،الکتریکاي ش ناير نقادر ايال
يرد که نمکهي در نيحنۀ توسدۀ ریشاههاي تجماآ یي ناد و
ررد گني را کيه دهند .ريخصهي RSC Na% SAR
و  PIخلر درازمدت سدی ش نير را نساب ،اه خايک
نشين ميدهند .انبير ،سدی ش در خيک سابب تخریاب
سيختمين خيک ميرود و نفوذپذیر ن را کيه ميدهد
] .[3ي توهاه اه تامینر کاه سادی رو خايک و تولناد
محصااول در گنيهااين دارد یکااي از عوام ا اصاالي تدناانا
کنفن ،ش نير محسوش ميرود .هدول  2طبقه ناد
ناير اراساي TDS EC
کردا را در کنفن ،ش ارا
 SARو  Na%نشين ميدهد ].[19

جدول  .2طبقهبندی آب برای آبیاری ][19

کالس

ویژگی
واحد
EC

S/cm

TDS

mg/L

SAR

()mmol/L

% Na

%

خیلی خوب

خوب

قابل استفاده

نامرغوب

<250
>175
>10
>20

250 -750
175 -525
10 -18
20 -40

750 -2000
525 - 1400
18 - 26
40 -60

<2000
<1400
< 26
<60

ش نااير ااراسااي خلاار ساادی و رااور راسااي
طبقه ند ویلکوکس  16کال ميتواند وهود دارته يراد.
در ایا طبقه ند خلر سدی ي  SARنين ميراود و ایاا
ه  4کال ي حرف  Sه رک زیر طبقه ند ميرود.
 :S1ي کاه سادی کماي دارد و ارا ناير تماي
خيکهي ميتواناد اساتفيد راود .پنشارف ،سادی در ایاا
حيل ،ک اس ،ولي محصوالت حساي اه سادی مينناد
درختين منوۀ هستهدار احتميل دارد مقايدیر از سادی را
در رگهي خود همآ ور کنند که زیين ور اس.،
 :S2ش حيو مقدار متوسط سدی که ميتواناد خلار
سدی را در خيکهي رسي تي حد دارته يراد .ایاا ش
را ميتوان در خيکهي رني یي خيکهي لي که هخاو ي
ش را هذش ميکنند مصرف کرد.

 :S3ش حيو سدی زیيد که در نشتر خيکهي مشک
ایجيد ميکند و ننيز اه مادیری ،ویاژ زهکشاي منيساب
شویي زیيد و افزای مواد لي را دارد .اصال ایا نو ش
نير ي افزودن گچ امکينپذیر اس.،
 :S4ي که را نير مللوش ننس ،مگر در سالو
ک یي متوسط رور
در طبقه ند ویلکوکس مقادار راور نناز اه چااير
کال ه حرف  Cه رر زیر اس:،
 :C1ي که رور کمتار از  250منکارو زیمانس ار
سينتيمتر دارد و ارا ناير تماي خايکهاي مايتواناد
استفيد رود.
 :C2ش حيو مقادار متوساط راور و اماال ( انا
250ا  750منکرو زیمنس ر سينتيمتر) را دارد.
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 :C3ش حيو رور زیايد ( انا  750تاي  2250منکارو
زیمنس ر سينتيمتر) که در نشاتر خايکهاي مشاک ایجايد
ميکند.
 :C4ي که را نير مللوش ننس ،ي رور نشتر
از  2250منکرو زیمنس ر سينتيمتر].[8
راسي طبقه ند کنفي ش زیرزمنناي )USSL (1954
در ،صحرا ي در  2کال کنفي مشکوک ه نيمنيسب ي
مساايح 2305 ،هکتااير ( 4/2درصااد) و کااال نيمنيسااب
 52494هکتير ( 95/8درصد) از نظار  TDSقارار مايگنارد.
ملي ق طبقه ند ویلکاوکس ) (1955ش زیرزمنناي درا،
صحرا ي در کال کنفي ش دارا خلر را ناير اي
مسيح 2305 ،هکتير ( 4/2درصد) و کاال منيساب ارا
گنيهين مقايو  52494هکتاير ( 95/8درصاد) از نظار TDS
قرار ميگنرد .ش زیرزمنناي درا ،صاحرا اي اراساي
تقسن ند رو ننو و همکايران ( )1958در  2کاال کنفاي
رور نيچنز اه نيمنيساب اي مسايح 2305 ،هکتاير (4/2
درصد) و کال نسبتيً رور  52494هکتير ( 95/8درصاد) از
نظر  TDSقرار ميگنارد .اراساي اساتينداردهي تنپاتا و
کيلمبااک ( )1965و اسااتيندارد ش اارا نااير ( )1964در
تمي منيطق درا ،صاحرا اي ش زیرزمنناي در کاال
1
دارا خلاار قاارار ماايگناارد .پژوهشااگراني چااون وان ا و
3
همکيران ( )1999تين و ژان  )2001( 2و دین و ژانا
( )2002گزارش کرد اند که استخراج ان از حاد شهاي
سلحي و شهي زیرزمنني سبب کيه کنفن ،ایا شهي
در در،هي چنا رد اند.
راسي پنشنايد کيدمي ماندسي و علو ( )1973ش
زیرزمنني در ،صاحرا اي در تماي منايطق در کاال
NRC
منيسب را گنيهين مقيو قرار ميگنرد .راساي
( )1974ش زیرزمنني در  3کال منيسب را ميکنين اي
مسيح 1537 ،هکتير ( 2/8درصد) کاال ضادن ارا
ميکنين ي مسيح 15317 ،هکتير ( 27/9درصاد) و کاال
غنرقي قباول ارا ميکناين اي مسايح 38045 ،هکتاير
( 69/3درصااد) تقساان نااد رااد .ش زیرزمننااي دراا،
صحرا ي راسي  4اساتيندارد یار و وساکيت ()1985
) PNW (2007) USDA (2001و ایسمين ( )2008در تمي

منيطق در ،در کال  TDSخنلي زیيد قرار ميگنرد.
محيسبۀ ريخصهي النژلنه ( )LSIو رایزنر ()RSI
را محيسبۀ ( LSIالنژلنه) و ( RSIرایزنر) ا تادا واکان
ش در حيل ،ارابي از کر نايت کلسان ( )pHsمحيسابه راد
]:[10
()1
pHs  9 / 3  A  B   C  D 
که در ن:
()2
()3

A   Log TDS  1 10

B  3 / 12xLog C o  273   34 / 55

C  Log TH  0 / 4

()4

D  Log TA 

()5

که در ایا روا ط  :TDSک هيمدات محلول ه :Co mg/L
دمي ه درهۀ سلسنو اس.،
درنايی ،مقدار ريخص النژلنه ( )LSIو رایزنر ( )RSIاز
روا ط زیر محيسبه ردند:
()6
LI  pH – pHs
()7
RI  2 pHs – pH
که در نهي  :pHواکن واقدي ش اس.،
محيسبۀ ريخصهي مر وط ه کنفن ،ش را نير
نسب ،هذش سدی ) (SARو درصد سادی ( )Na%اي
مديدالت زیر محيسبه رد ]:[3
()8

SAR   Na   / [Ca 2    Mg 2 

0/ 5

% Na  [(Na   K  ) / (Ca2  Mg 2  Na   K  )]100

()9
که در ایا دو مديدله تمي غلظ،هي رحسب  meq/Lاس.،
نمودار ویلکوکس نمونههي اراساي راور و  SARاي
استفيد از نر افزار  AqQaChemترسن رد.
يقيميندۀ سدی کر نيت ( )RSCاز مديدلۀ زیر ه دس،
مد ]:[3
()10

RSC   HCO 3   CO 32  – Ca2  Mg 2 

که در ن تمي غلظ،هي رحسب  meq/Lاس.،
را ر ورد قي لن ،نفوذ ش از ريخص تراوایي ي نفاوذ
( )PIاستفيد رد]:[3
()11

PI  (Na   HCO3  ) / Ca2  Mg 2  Na   100

که در ن تمي غلظ،هي رحسب  meq/Lاس.،
1. Wang
2. Tang & Zhang
3. Ding & Zhang

شیروانی و همکاران :ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت صحرای باغ برای مصارف کشاورزی و صنعت
تجزیه و تحلیل آماری و رسم نمودارها

محيسبۀ خالصۀ مير ررساي نرمايل اودن توزیاآ داد هاي و
تجزیه تحلن ه ستگي تجزیۀ واریينس مقيیسۀ منينگناهي و
رگرسنون در محنط  STATISTICA 8.0انجي رد ( Statsoft
 .)Inc., 2008همنظور ررسي را لۀ  ECي  TDSو کادورت اي
 TSSنمودار پراکن داد هي در هر اير نموناه اردار رسا و
مدل رگرسنون خلي ه نهي رازش داد رد.
یافتهها
پتانسیل خوردگی و رسوبگذاری

هدول  3خالصۀ مير ريخص النژلناه ( )LSIو رایزنار()RSI
و پيرامترهي نهاي در ش زیرزمنناي درا ،صاحرا اي را
نشين ميدهد .مقدار  pHدر خوان در ،صاحرا اي ايز
اس ،و از حداق  7/0تي حداکثر  7/5تغننر ميکند.
مقدار  LSIدر  100درصد نموناههاي مثبا ،اسا ،کاه
نشيندهندۀ تميی ه رسوشگاذار ش زیرزمنناي درا،
صحرا ي راسي ريخص النژلنار اسا .،در  68درصاد
نمونههي ش ريخص  LSIنا  0تي  0/5ود که تميی اه
رسوشگذار ک را نشين ميدهد .در  38درصد از نمونههي
مقدار ريخص  LSIنا  0/5تي  1ود که ناينگر تميیا اه
رسوشگذار متوسط در ایا نمونههيس .،مناينگنا مقادار
ريخص پيیدار رایزنار  6/4اود کاه پتينسان خاوردگي
متوسط خوان در ،صحرا ي را نشين ميدهاد .مقادار
ريخص رایزنر در  37درصد نمونههي انا  5تاي  6و ناينگر
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پتينسن رسوشگذار ضدن ایاا نموناههيسا .،رايخص
 RSIدر  63درصد نمونههي نا  6تي  7اسا ،کاه پتينسان
رسوشگاذار و خاوردگي نايچنز ایاا نموناههاي را نشاين
ميدهد .راسي ريخص  LSIحدود  94درصاد نموناههاي
تميی ه رسوشگذار و راسي رايخص  86 RSIدرصاد
نمونههي تميی ه خوردگي دارند .ضاریب تغننارات عواما
مؤیر ر ريخصهي پيیادار  LSIو  RSIعمومايً کمتار از
 30درصد اس ،که نشيندهندۀ یکنواختي نسبي نهاي در
خوان در ،صحرا ي اس( ،رضيیي و منبد .)1384
ضریب تغننرات  LSIزرگتر از ضریب تغننرات  RSIاس،؛
ني رایا ريید توان گف ،که  LSIريخص حسي تار در
مقيیسه ي  RSIاس .،هدول  4ضریب همبستگي اساپنرما
ريخصهي کنفاي  TH TDS pHقلنيئنا LSI ،و RSI
خوان در ،صحرا ي را نشين ميدهد.
تهیۀ نقشههای پهنهبندی شاخصهای پتانسیل خوردگی
و رسوبگذاری و پارامترهای آنها

رک  2نقشۀ پانه ند ه روش وزندهي مدکو فيصاله
را را پيرامترهي مؤیر در پتينسن هاي رساوشگاذار و
خوردگي ( TH TDS pHو  )TAنشين ميدهاد .چنينچاه
در رک  2مشخص اس ،را  3پيرامتر  TH TDSو TA
نقشههي پانه ناد روناد مشاي اي دارناد و مقايدیر ایاا
مؤلفههي در قسام،هاي رارقي کمتار و در قسام،هاي
مرکز و غر ي نشتر اس.،

جدول  .3مقادیر شاخصهای  LSIو RSI
CV

Std

max

Min

Median

Mean

30/2
19/2
28/5
1/5
37/8
4/8

738
35
1404
0/11
0/18
0/31

2448
275
7262
7/5
0/78
6/8

953
127
2848
7/0
0/25
5/8

1368
182
5/31
7/4
0/45
6/4

1450
183
483
7/3
0/48
6/4

جدول  .4میزان همبستگی پارامترها
LSI

TA

TH

TDS

pH

*0/69

*0/72
*-0/73

0/11
*0/50
*-0/67

*0/76
0/13
0/31
-0/83

0/33
-0/25
0/29
*0/59
-0/34

Parameter
TDS
TH
TA
LSI
RSI

Parameter
TH
HCO3TDS
Ph
LSI
RSI
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شکل  .2پهنهبندی پارامترهای مختلف

رک  3نقشاۀ پاناه ناد پيرامترهاي رساوشگاذار
( )LSIو خوردگي ( )RSIخوان در ،صحرا ي را نشاين
ماايدهااد .ااراسااي رااک  3اارا راايخص پتينساان
رسوشگاذار النژلناه ( )LSIهمينناد پيرامترهاي ماؤیر در
محيسبۀ ایا ريخص  TH TDSو  TAدر قسم،هي ررقي
در ،مقيدیر ایا ريخص کا اسا ،و در محادودۀ 0/05-0

یدني پتينسن رسوشگذار ک قرار مايگنارد .در پاژوه
استوار ] [2ننز روند مشي اي انا  THو  TDSاي رايخص
النژلنر مشايهد راد .در قسام،هاي مرکاز و غر اي ش
زیرزمنني در ،صحرا ي مقدار رايخص  LSIانا -0/5
 1/0قرار ميگنرد که پتينسن رساوشگاذار متوساط ایاا
قسم ،از ش زیرزمنني در ،صحرا ي را نشين مايدهاد

شیروانی و همکاران :ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت صحرای باغ برای مصارف کشاورزی و صنعت

(رک  .)3ميتوان نين دار ،سيزندهي زمانارنيساي در
قساام،هااي مرکااز و غر ااي عيماا افاازای پتينساان
رسوشگذار نشتر در ایا قسم ،خوان نساب ،اه سايیر
قسم،هيس .،راسي ريخص خوردگي رایزنر ( )RSIنشتر
قسم،هي در ،در محدودۀ  6/0تي  7/0قرار ميگنارد کاه
پتينسن خوردگي ک را نشاين مايدهاد .هادول  5درصاد
مساايح ،دراا ،ااراسااي راايخصهااي خااوردگي و
رسوشگذار را نشين ميدهاد .اراساي رايخص 38 LSI
درصد از در ،یدني  559کنلومترمر اآ از درا ،پتينسان
ک رسوشگذار دارد درصورتيکه  62درصد از در ،یدني
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مقدار  912کنلومترمر آ پتينسن رسوشگذار متوسط دارد
(هدول  .)5راسي ريخص خاوردگي رایزنار  89درصاد از
در ،ه منزان  1550کنلومترمر آ پتينسن خوردگي کا و
 11درصااد از دراا ،یدنااي ااه مناازان  162کنلومترمر ااآ
پتينسن خورگي متوسط دارد .هطورکلي مايتاوان نتنجاه
گرف ،ش زیرزمنني در ،صحرا ي اهدلنا سايزندهي
کر نيتي و رور و مقيدیر يال سختي و پيرامترهي ماؤیر در
رسااوشگااذار ميننااد کلساان و منناازی دارد نااي رایا ش
زیرزمنني در ،صحرا ي نشتر پتينسان رساوشگاذار
دارد تي پتينسن خوردگي.

جدول  .5مقادیر پارامترهای  LSIو RSI
()RSI
)moderate (5-6
)11% (162 km2

()LSI
)Low (6.0-7.0
)89% (1550 km2

)Moderate (0.5-1
)62% (912 km2

Parameter
)Low (0-0.5
)38% (559 km2

شکل  .3نقشۀ پهنهبندی پارامترهای رسوبگذاری ( )LSIو خوردگی ()RSI

Area
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رک  4نمودار ویلکوکس کنفن ،ش ارا ناير در
ش زیرزمننااي دراا ،صااحرا ااي را نشااين ماايدهااد.
ویلکااوکس در ساايل  1995ااه ررسااي کنفااي ش ازنظاار
هدای ،الکتریکي پرداخته و ایاا فايکتور را در پان ،گارو
اصلي عيلي (کمتر از  250منکرومو ر سينتيمتر) خوش

(250ا  750منکرومو ار ساينتيمتار) متوساط (750ا
 2250منکرومو ر سينتيمتر) مشکوک (2250ا 4000
منکرومو ار ساينتيمتار) و نيمنيساب ( نشاتر از 4000
منکرومو ر سينتيمتر) قرار دادند.

شکل  .4نمودار ویلکوکس آب زیرزمینی دشت صحرای باغ

راسي نمودار ویلکوکس ش زیرزمنني در ،صحرا
ااي در کااال هااي  C4S3 C4S1و  C4S2قاارار ماايگناارد؛
ني رایا ش زیرزمنني در ،صحرا اي در کاال هاي
نيمرغوش را نير طبقه ناد مايراود .از نظار خلار
سدی ش زیرزمنني در ،صحرا ي مشک زیيد را
خيک ایجيد نميکند ولي از نظر خلر راور سانير ارا
خيک مشک زا خواهد ود که ي استفيد از روشهي زراعي
و اعماايل شااویي کاايمالً قي اا حاا اساا .،کنفناا ،ش
زیرزمنني در ،صحرا ي از نظار مناينگناهاي Na%
 RSCو  PIتقریبيً منيسب اس ،و خلر درازمادت از هيناب
سدی خيک را تادید ميکند ].[3

نتیجهگیری
 .1منينگنا ريخص  LSIدر خوان در ،صحرا ي 0/48
ود که از ایا نظر شهي زیرزمنني ایاا منلقاه پتينسان
متوسط رسوشگذار دارند .منينگنا ريخص  6/4 RSIراد
که راسي ایا ريخص ش زیرزمنني پتينسن ک خاوردگي
دارد .نقشههي مؤلفههي  THو  TDSي  LSIربيه ،خو ي
دارتند که ميتواند ارتبيط مستقن ريخص النژلنر ي ایا دو
مؤلفه را نشين دهد .نقشههي پانه ند نشين ميدهند کاه
در قسم ،غر ي و مرکز نسب ،ه سيیر قسم،هي خوان
مقيدیر مؤلفههي مؤیر ر پتينسن رسوشگذار نشتر اس.،
نتيی ،نشين داد که ش زیرزمنني در ،صحرا اي از نظار
ريخص النژلنر پتينسن رسوشگذار ک تي متوسط و از نظر
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ريخص رایزنر عمدتيً پتينسن خوردگي ضادن تاي متوساط
دارد .هطورکلي ميتوان نتنجاه گرفا ،کاه ش زیرزمنناي
در ،صحرا ي پتينسن رسوشگاذار متوساط دارد کاه
ميتواند هدلن سيزندهي کر نيتي موهاود در ایاا منلقاه
يرد .همچننا ش زیرزمنني درا ،صاحرا اي وضادن،
متوسلي از نظر پتينسن هي خوردگي و رسوشگذار دارد.
 .2منااينگنا مقاادار  6978 μS/cmECاساا ،کااه ش
زیرزمنني در ،صاحرا اي را در کاال نايمرغاوش ارا
نير قرار ميدهد .منينگنا مقدار  493 TDSmg/Lاس ،کاه
ش زیرزمنني در ،صحرا ي را در کاال نايمرغوش ارا
نير قرار مايدهاد .مناينگنا رايخص 4 )mmol/L( SAR
اس ،که خوان در ،صحرا ي را در کال خنلاي خاوش
را نير قرار مايدهاد .اراساي نماودار ویلکاوکس ش
زیرزمنني در ،صحرا ي در  3کال نيمنيسب تي غنرقي ا
استفيد را نير طبقه ند ميرود.
 .3راسي نتيی ،کلسن پتيسن و سدی کايتنونهاي
غيلب ودند .همچننا کلرید و سولفيت ننز ننونهي غيلب
ایا خوان ودند .اهطاورکلي ناو اصالي تناآ ش ایاا
خوان مننزی کلرید اس .،اهدلنا وهاود سايزندهي
کر نيتي و ميرني که حيو کاينيهاي دولاومنتي هساتند
مننزی کيتنون اصلي ایا خوان اس .،ي توهه ه افازای
خلااي منناازی ااي افاازای  TDSو ننااز اینکااه نسااب،
) Mg/(Ca+Mgدر اغلب نمونههاي خاوان کمتار از 0/5
ود ماي تاوان نتنجاه گرفا ،کاه منشام مننازی نيراي از
هوازدگي دولومن ،اس ،ولي در نمونههي قسم ،رارقي
خوان در ،صحرا ي مقدار ایا نساب ،نشاتر از 0/5
ود که نشيندهندۀ سولفيته ودن نموناههاي ن قسام ،و
رخداد دولومنتنزاسنون اس.،
درنايی ،پنشنايدهيیي ه منظور مدیری ،انناۀ مناي آ
ش در ایا منلقه در زیر ورد رد اس:،
 .1ي توهه ه کمبود مناي آ ش در اساتين فاير و در
در ،صحرا ي توسدۀ سنست هي نير تحا ،فشاير
در ایا منلقه پنشنايد ميرود.
 .2از ردار ،يرویۀ ش زیرزمنني هلوگنر ه عما
ید.
 .3هرچند سيل یک ير نقشاههاي کنفاي و کمّاي ش
زیرزمنني تانه و راسي نقشههي مدیری،هي الز اعمايل
رود.
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ملاي

 دهمانا همايی1385 رار مالیر در تي ساتين
.  ينمي10 تي8  محنط همدان،ادار

 مختير سانداحمد؛ عيلنقادر مرتضاي؛ حضارتي.[10]
صيدو؛ صيدقي هيد ؛ قرار نورالدیا؛ قر اينيلقماين
 خورناادگي و رسااوشگااذار، ارزیااي ي وضاادن1389
ربکۀ توزیآ ش ريمندني رار ارد نا اي اساتفيد از
 و، مجل اۀ سااالمRyznar  وLangelier راايخصهااي
.23- 14 :)1(1  ارد ن،ادار
 دیندارلو کيوو ؛ علنپاور ولاي؛ فرراندفر غاال رضاي.[11]
 رنمنيیي ش ررش ندرعبي » مجلاۀ، «کنفن1385
.62 ا57 .پزرکي هرمزگين سيل ده ش اول
 دهقيني کيظمي واحد؛ حسانایاير حسانني؛ اارا.[12]
 پانااه نااد سااختي ش در1389 ملااکمحمااد
 همايی ملاي.GIS رارستين اسالمشار ي استفيد از
 ش و،ش ي رویکرد ش پايک تااران دانشاگي صاند
. اسفند12  و11 )رو (راند عبيسپور
 مقيیسۀ کنفي مناي آ ش1390  خوا طاران پروانه.[13]
زیرزمنني از نظر رور را مصيرف مختل در رارو
 ي- و غرش خوان سيحلي حوضۀ رودخينههي تيالر
 مناي آ ش ایاران،–هراز چايرمنا کنفرانس مدیری
.1390  دانشگي صندتي امنرکبنر سيل-تاران

