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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد  ،GISدانشکدۀ مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 .2استاد گروه مهندسی  ،GISدانشکدۀ مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طبیعت ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت  1394/08/15تاریخ تصویب )1394/11/29

چکیده
کیفیت آبهای زیرزمینی ،تأثیر مستقیم بر زندگی جوامع بشری دارد و پایش کیفیت این مناابع از اهمیات ویا های برخاوردار
است .هدف این پ وهش بررسی روند تغییرات کیفی و سطح ایستابی آبهای زیرزمینی در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیاه اسات
که میزان مناسببودن صرف این منابع برای مصارف کشاورزی و شرب با اساتفاده از نمودارهاای ویلکاوکو و شاولر ،در دو
دشت تسوج و شیرامین ،بررسی شد .کالس غالب آب زیرزمینی در دو دشت بهترتیب ،برای مصاارف کشااورزی ،باا نماودار
ویلکوکو C3S1 ،و  C2S4و برای مصارف شرب ،با نمودار شولر« ،خوب» و «نامطبوع» طبقهبنادی شاد .بررسای میاانگین
پارامترهای  Ca ،Mg ،TDS ،TH ،SO4 ،PH ، ECو  Clدر بازۀ زمانی سالهای 1382ا  1393نشان داد که کیفیات آب در هار
دو دشت ،در گذر زمان کاهش یافته است .میانگین همبستگی روند تغییارات مکاانی ساطح ایساتابی و  ،Ecدر دشات-0/37 ،
محاسبه شد که نشاندهندۀ افزایش شوری با کاهش سطح آب آبخوان است .سطح ایستابی آبخاوان تساوج ،باهطاور متوسا،،
ساالنه  18سانتیمتر و حجم آن 1/27 ،میلیارد مترمکعب کاهش داشته است؛ اما آبخوان دشات شایرامین سااالنه  1ساانتیمتار
افزایش سطح و  0/006مترمکعب افزایش حجم داشته است .نتایج نشان داد که با کاهش کیفیات مناابع آبای ،میازان برداشات
سالیانه از آبخوانها ،کاهش مییابد .این یافته را میتوان ناشی از نامناسببودن آبها برای مصارف گوناگون مانناد کشااورزی
دانست .با توجه به نتایج ،انجام طرحهای مختلف بارای کنتارل شاوری و اجارای سیساتمهاای مناساب زهکشای در اراضای
کشاورزی ،برای حفظ میزان تولیدات کشاورزی ،پیشنهاد میشود.
کلیدواژگان :آنالیز مکانی ،دریاچۀ ارومیه ،کیفیت آب ،نمودار ویلکوکو ،نمودار شولر.

 نويسندۀ مسئول
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مقدمه
در دو دهۀ اخیر کیفیت آب و مدديريت آن کد مهد تدرين
عوامدددح مددودکننددددف در امدددنايو میدددنان تو یددددا
کشاورزیاند ،ب يک دغدغۀ ملی تبديح شددف اسدت [.]10
داشتن اطالعا مربوط ب کیفیت و کمیدت آب زيرزمیندی
ب د یح وابستگی شديد جوامع بشری ب آن اهمیت زيدادی
دارد .اين وابستگی در ماصلۀ زمدانی سدالهدای  1۹۵0تددا
 ۲000امدنايو يامدت است ،بد طدوریکد تخلیدۀ چدافهدا
ب طدور متوسد  ۵برابدر شددف اسدت [ .]۲4خشدکشددن
درياچ ها ،رودها و کاهو حج آب آبخوانها ،از مشدالال
اساسی ای است ک امروزف کشور با آن روب روست .مديريت
آب در مناطق خشک و نیم خشدک مانندد ايدران اهمیدت
مراوان دارد [ .]1آبهای زيرزمیندی يدکسدو مندابع آبدی
کشور را تشالیح میدهند و حدود  ۵0درصد نیازهای آبدی
کشور توس اين منابع تأمین میشود [ .]16 ،11اطدال از
چگددونگی تغییددرا کیفددی منددابع آبددی و تعیددین میددنان
مناسد بددودن ايددن منددابع بددرای ماددارم نونددانون ماننددد
کشاورزی و شرب ،برای مديريت صدیح و يالپارچ  ،اهمیت
زيادی دارد .با توج ب تأثیر مستقی کیفیت منابع آبدی در
مینان تو یدا کشاورزی و تهديد اقتااد کشور بدا کداهو
مینان تو یدا  ،الز است با بررسی و پايو کیفیت مندابع
آبی ،خاوصاً آبهای زيرزمینی ،بتوان ب مدديريت صددیح
ايددن منددابع کمددک کددرد .بدد د یددح شددراي خددا و
مددوديتهای ناشی از خشکشدن درياچۀ ارومی  ،حوضدۀ
آبرين اين درياچ با مشدالال جددی در بخدو مدديريت و
استفادف از منابع آبی مواج است .از اينرو شناخت وضعیت
موجود ،روندد تغییدرا پارامترهدای کیفدی و کمدی مندابع
آبهای زيرزمینی در اين حوض يالی از ضروريا مديريت
صدیح اسدت .بندابراين ،تدقیدق حاضدر بدا هددم بررسدی
پارامترهای کیفی و کمدی مندابع آب زيرزمیندی ،چگدونگی
تغییر و شناسايی عوامح مؤثر در تغییدر ايدن پارامترهدا ،در
يک بازۀ زمانی  1۲سا  ،در اين حوض انجا شد.
۲
بدرای
همچنین از طبق بندیهای شو ر 1و ويلالدوک
سنجو مینان مناس بودن اين منابع برای ماارم شرب و
کشدداورزی اسددتفادف شددد .طبقد بندددی ويلالددوک کدداربرد
مراوانی برای تعیین مینان مناس بدودن مندابع آبدی بدرای
1. Schoeller Diagram
2. Wilcox Diagram

ماددارم کشدداورزی دارد [ .]7در ايددن نمددودار کیفیددت آب
براسدا درصدد سددي مدلدول در آب 3و میدنان هددايت
ا التريالی 4آب طبق بندی مدیشدود [ .]۲0ايدن پارامترهدا
خود ب چهار کال تقسی شدفاند (جددولهدای  1و  )۲و
درمجمو شانندف کال مختلف برای طبق بنددی کیفیدت
آب برای ماارم کشاورزی ارائ میدهند [ .]8نمودار شو ر،
يک نمودار شب گداريتمی ۵بدرای نمدايو نتداي آنا ینهدای
يددونهددای اصددلی مدلددول در آب (ماننددد ،Cl ،HCO3 ،SO4
 Na ،Ca ،Mgو  )Kاست .با استفادف از اين نمدودار مدیتدوان
کال های مختلف هیدروشیمیايی را در يک نمودار نمدايو
داد [ .]17حد آستانۀ پارامترهای مختلف برای طبق بنددی و
تعیین مناس بودن کیفیت منابع آبی بدرای مادارم شدرب،
در جدول  3بیان شدف است.
جدول  .1طبقهبندی آب کشاورزی براساس خطر قلیاییشدن []8
خطر قلیاییشدن

نماد

مقدار SAR

ک

S1

کمتر از 10

متوس

S2

10-18

زياد

S3

18-۲6

خیلی زياد

S4

بنرگتر از ۲6

جدول  .2طبقهبندی آب کشاورزی براساس هدایت الکتریکی []8
میزان اثر در خاک

نماد

مقدار EC

ک

C1

100-۲۵0

متوس

C2

۲۵0-7۵0

زياد

C3

7۵0-۲۲۵0

خیلی زياد

C4

بیشتر از ۲۲۵0

پیشینۀ پژوهش
مطا عا بدسیاری در زمینۀ ب کارنیری ابنارهدا و روشهدای
نوين برای بررسدی و ارزيدابی مندابع آب اسدتفادفشددۀ بشدر
صور نرمت است .آنچ در اين حوض اهمیدت دارد ،حفد
رويالرد نیاز مبنا در مطا عا اسدت .نتداي تدقیدق کمپدح و
همالارانو [ ]18نشدان داد کد خشالسدا ی سدب امدنايو
غلظت آاليندفهدای آبهدای زيرزمیندی در اطدرام درياچدۀ
تالسوما 6شدف است .دانشور وثوقی و دينپدووف [ ]3از آزمدون
)3. Soluble sodium percentage (SAR
)4. Electrical Conductivity (EC
5. Semi-logaritmic
6. Texoma
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جدول  .3مقادیر حد آستانۀ برخی پارامترها در برای طبقهبندی آب از نظر مصارف شرب با استفاده از نمودار شولر []8
پارامتر

خوب

قابحقبول

PH

7/3
0 - ۵00
0 - ۲۵0

7/8
۵00 - 1000
۲۵0 - ۵00

TDS
TH

متوس
۹
1000 - ۲000
۵00 - 1000

اسپیرمن برای روند تغییرا کیفیت آبهای زيرزمیندی در
دشت اردبیح در سالهای 1374د  1387اسدتفادف کردندد.
نتاي نشان داد غلظت تما متغیرهدا امدنايو داشدت اسدت و
بیشترين امدنايو را متغیدر TDS 1در مدافهدای کد آب داشدت
است .نتاي تدقیق ملالوتیان و اکرمی [ ]14در دشتهدای بد و
براوا نشاندهندۀ کاهو کیفیت شیمیايی آبهدای زيرزمیندی
اين دو دشت در بازۀ زمانی سدالهدای 1376د  1383اسدت .در
اين تدقیق منطقۀ مطا عاتی ب س بخو تقسی شد کد طبدق
نمودار شو ر برای ماارم شرب ،آب منطقۀ  ،1مناسد  ،منطقدۀ
 ،۲مناس برای حا ت اضطراری و منطقۀ  3نامناس تشدخی
دادف شدند .براسدا نمدودار ويلالدوک آب ايدن منداطق بدرای
ماارم کشاورزی ب ترتی  ،مناس  ،مناس در حا ت اضدطرار و
نامناس تشخی دادف شدند .مقدد و همالدارانو [ ]13بدرای
بررسی روندد تغییدرا مالدانی و زمدانی کیفیدت آب در دشدت
3
مشهد از سیست هدای اطالعدا جغرامیدايی ۲و منطدق بدو ین
استفادف کردند .نتاي تدقیق آنهدا نشدان داد کد معا یدتهدای
انسانی ،نوسانا آب و هوايی ،دمای آب و انتقال آ ودنی از سداير
منابع از جمل عوامح مه تأثیرنداار در کداهو کیفیدت مندابع
آب است.
نتدداي تدقیددق نیگلددو و همالددارانو [ ]11نشددان داد
کیفیت آب رودخانۀ زريننح پدايین و مقد بدرای آبیداری
زمینهايی با زهالو مناس و بامت درشت ،مناس اسدت.
عوامح متعددی از جمل معا یتهای انسانی سدب کداهو
کیفیت آب اين رودخان شدف است .قمشیون و همالدارانو
[ ]۹با استفادف از روشهای درونيابی مالانی عال ماصل ،4
کريجینگ ۵و کوکريجینگ ،6روند تغییرا مالدانی کیفیدت
آبهدای زيرزمینددی در دشددت سدمناند سددرخ را بررسددی
کردند .نتاي نشان داد کد غلظدت آالينددفهدا در ننديالدی
)1. Total Dissolved Solids (TDS
)2. Geographic Information System (GIS
3. Boolean logic
)4. Invers Weighted Distance (IDW
5. Kriging
6. Cokriging

نامناس
10
۲000 - 4000
1000 - ۲000

کامالً نامطبو

غیرقابح شرب

11
4000-8100
۲000-4000

بیشتر از 11
بنرگتر از 8100
بنرگتر از 4000

مرزدشت ،در حال امنايو است ،اما در قسمتهای مرکنی
دشت تغییرا مدسوسی مشاهدف نشدد .عدواملی از جملد
برداشت بیروي از چافها ،امنايو تبخیر ،کاهو سطح تراز
آب زيرزمینددی و اسددتفادف از روشهددای نامناس د آبیدداری،
ب عنوان عوامح مؤثر در کاهو کیفیت آبهدای زيرزمیندی
اين دشت بیان شد.
نتاي بررسی کیفیت آبهای زيرزمینی منطقۀ مريدوان
توس صا دی و زينیوندد [ ،]7در بدازۀ زمدانی سدالهدای
 1364تا سال  ،13۹۲نشان داد کیفیدت آب زيرزمیندی در
اين منطق بدرای مادارم شدرب مناسد اسدت .از میدان
روشهای مختلف درونيابی ،روش تخمینگر موضعی 7برای
پارامترهای سو فا  ،غلظت مدواد مدلدول و شدوری؛ روش
تابع شعاعی برای پارامترهای سدي و نسبت جاب سددي ؛
روش تخمینگر عا  8برای پارامتر کلدر؛ و روش کريجیندگ
سادف برای پارامتر سختی آب ،مناس ترين برآورد را دارند.
موسددويان و همالددارانو [ ،]1۵ت دأثیر عوامددح مدیطددی در
تغییرا زمدانی مؤ فد هدای کیفدی آب را در رودخاندۀ زرد
اسددتا خوزسددتان ،بررسددی کردنددد .در ايددن تدقیددق از
روشهای من د کندال ،یو و مندندی پدايپر اسدتفادف شدد.
نتاي نشان داد ک در بازۀ زمانی سالهدای 134۲د ،13۹۲
چهددار متغیددر پتاسددی  ،کلسددی  ،منیددني و سددو فا رونددد
امنايشی و پارامترهای سدي و کلر روند کاهو داشدت اندد.
حسنی و همالارانو [ ]۲شاخ های کیفی آب زيرزمیندی
در قنا های شهر يند را با استفادف از منطق مازی بررسدی
کردنددد .در ايددن تدقیددق  ۲4پددارامتر مختلددف بررسددی و
نتیج نیری شد ک کیفیت آب قنا هدا ندامطلوب اسدت و
برای آشامیدن مناس نیست .می و همالارانو [ ]21روندد
و تغییرپايری زمانی و مالدانی پارامترهدای کیفدی آبهدای
سددطدی را در حددد ماصددح روسددتا ،حومددۀ شددهر و شددهر
پرداختند .نتاي اين تدقیق نشان داد ک غلظت آاليندفهدا

)7. Local Polynomial Interpolation (LPI
)8. Global Polynomial Interpolation (GPI
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در مناطق شهری ،ب د یح تراک زياد جمعیت ،بیشتر است.
همچنین نتاي اين تدقیق بیدانگر کداهو کیفیدت آب در
بازۀ زمانی سالهای ۲000د  ۲010است.
بررسی تدقیقا انجا شدف در زمیندۀ بررسدی کیفیدت
آبهای زيرزمینی در ايران مبین کاهو کیفیت اين مندابع
آبددی ارزشددمند اسددت []14 ،13 ،11 ،۹ ،6 ،3؛ بنددابراين
شناخت و بررسی کیفیت آبهای زيرزمینی ،ب عنوان يالدی
از منابع آبی آسی پاير ،اهمیت مدراوان دارد [.]۲3 ،۲۲ ،6
تغییرا کیفی آبهدای زيرزمیندی بد عوامدح مختلفدی از
جمل جن سنگ کف ،جن مواد تشالیحدهندۀ آبرمدت،
متعادلنبودن مینان برداشت با تغاي  ،مقدار بهرفبرداری از
آبخوان ،خاوصیا و ابعاد آبخوان و سازندهای موجدود در
آبراه ها ،بستگی دارد [ .]7بررسدی مدداو کیفیدت مندابع
آبهای زيرزمینی ب د یح تأثیر مستقی در کیفیت خاک و
مینان تو ید مداوال کشاورزی ،الز و ضروری است [،4
 .]7 ،۵بنددابراين ،هدددم ايددن پددووهو بررسددی تغییددرا
پارامترهای کیفی ،حج سفرفهای زيرزمینی و طبق بنددی

آبهددای زيرزمینددی بددرای ماددارم کشدداورزی و شددرب در
حوضۀ آبرين درياچۀ ارومی است.
مواد و روشها
منطقه و دادههای تحقیق

حوضۀ آبرين درياچۀ ارومی (شالح  ،1ا ف) با مسداحتی بدا
بر  ۵1801کیلومترمربع در شمال غربی ايران و در مدددودۀ
جغرامیايی ' 3۵°41تدا ' 38°30مددار شدما ی و ' 44°13تدا
' 47°۵3نافا نهار شرقی واقع شدف است 64/6 .درصد ايدن
حوض را مناطق کوهستانی ۲1/1 ،درصدد دشدتهدا و 14/3
درصد آن را درياچۀ ارومید تشدالیح مدیدهدد [ .]1۲بدرای
بررسی کیفیت آبهدای زيرزمیندی ،دشدت تسدوق واقدع در
شمال و شیرامین در شرق درياچۀ ارومی انتخاب شد (شالح
 ،1ب) ک ب ترتی مساحت  ۲41و  18کیلومترمربع دارندد.
دادفهای اين تدقیدق شدامح سدری زمدانی سدطح ايسدتابی
چافهای پینومتری نمون بدرداریهدای کیفدی (شدالح  ،)۲در
دشتهای يادشدف است.

شکل  .1موقعیت حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه (الف) و دشتهای مطالعاتی (ب)

شکل  .2موقعیت چاههای پیزومتری و نمونهبرداریهای کیفی در دشتهای مطالعاتی؛ الف) دشت تسوج و ب) دشت شیرامین
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نتایج و یافتهها
برای بررسی تغییرا کیفدی ،پارامترهدای ،SO4 ،PH ، EC
 Ca ،Mg ،TDS ،THو  Clبررسددی شددد .نتدداي حاصددح از
تدلیح شدیمیايی نموند هدای برداشدتشددف از سدال آبدی
1381د  138۲تددا سددال آبددی 13۹۲د  13۹3آنددا ین شددد.
نمون های کیفی در بازفهدای زمدانی  3مداف برداشدتشددف
بودند .میانگین ساالنۀ هر پارامتر مداسب در جدولهدای 4
و  ۵و نمودار روند تغییرا هدايت ا التريالدی آب در شدالح
 3ارائ شدف است.
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مقدار عوامح مؤثر در کیفیت آبهای زيرزمینی ،در هر
دو دشت روند امنايشی دارند (جددولهدای  4و )۵؛ مقددار
امنايو پارامترهای هدايت ا التريالی ( )Ecو مجمو امدال
مدلول ( )TDSچش نیرتدر اسدت .هددايت ا التريالدی آب
(شالح  )3در دشت تسوق  ۲0درصد امنايو داشت اسدت،
اما در دشت شیرامین مقدار اين پارامتر  8۲درصد امدنايو
يامت است ک نشداندهنددۀ امدت شدديد کیفیدت آبخدوان
شیرامین است .بیشترين مقدار امنايو ،مربوط ب کلسی با
 178/3درصد در دشت شیرامین است (جدول .)۵

شکل  .3نمودار تغییرات  ECدر دشت شیرامین (الف) و تسوج (ب) از سال آبی 1382ـ  1383تا سال آبی 1392ـ 1393
جدول  .4روند تغییرات پارامترهای کیفی آبخوان دشت تسوج از سال آبی 1382ـ  1383تا سال آبی 1392ـ 1393
سال

EC

PH

TDS

Ca

Mg

SO4

Cl

138۲-83
1384-8۵
1386-87
1388-8۹
13۹0-۹1
13۹۲-۹3

140۹/۵
1436/1
1۵۵4
1۵44/۵
1711/۹
16۹۵/۹

7/6
7/6
7/8
7/7
8/1
7/7

۹04/4
۹3۵/۵
۹3۲/4
۹۲6/7
10۲7/1
1000/3

3/۹
4
4/4
4/۵
۵/7
۵/7

4/1
3/8
4/3
4/6
۵/1
۵/3

3/1
3
3/۲
3
۲/۹
۲/7

۵/8
۵/1
۵/1
۵/4
۵/7
7

روند

افزایش

افزایش

افزایش

افزایش

افزایش

کاهش

افزایش

جدول  . 5روند تغییرات پارامترهای کیفی آبخوان دشت شیرامین از سال آبی 1382ـ  1383تا سال آبی1392ـ 1393
سال

EC

PH

TDS

Ca

Mg

SO4

Cl

138۲-83
1384-8۵
1386-87
1388-8۹
13۹0-۹1
13۹۲-۹3

468۲/7
۵660/7
7438/4
7۵۵۹/6
8۵6۲
۹178/3

6/۹
6/7
7/۲
6/8
7/4
7

۲8۵۲/8
3670
4833/3
47۹6/۹
۵۵6۵/3
۵۹6۵/۹

16/8
۲۵/3
33/1
33/4
3۹/1
46/7

1۲/7
13/7
۲0/1
۲0/1
۲۲/1
۲3/7

۵/4
۵/۲
6/4
8/1
8/۵
۹/۲

31/۵
44/1
63/3
63/۵
7۵/1
80/4

روند

افزایش

افزایش

افزایش

افزایش

افزایش

افزایش

افزایش
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برای طبق بندی کیفی آبهای زيرزمیندی دشدتهدای
تسوق و شدیرامین بدرای مادارم شدرب ،از نمدودار شدو ر
استفادف شد .در اين طبق بنددی از شداخ هدای مختلفدی
استفادف میشود ک مقادير حد آستانۀ برخدی از پارامترهدا،
در جدول  3ارائد شددف اسدت .نتداي ايدن طبقد بنددی را
میتوان ب صور زير خالص کرد:
 :PHمتوس اين شاخ

در دشدت تسدوق  7/7اسدت کد

قابح قبول و برای دشدت شدیرامین برابدر  7اسدت و در کدال
خوب قرار مینیرد.
کل مواد جامد محلول ( :)TDSمقددار متوسد ايدن
پددارامتر در دشددت تسددوق  ۹36/4و در دشددت شددیرامین
 4۵8۹/1است؛ براسا نمودار شو ر کیفیت آبخوان تسوق
در حد قابح قبول و آبخوان شیرامین کامالً نامطبو است.
سختی کـل ( :)THسدختی کدح در آبخدوان دشدت
شیرامین برابر با  ۲۵01و کامالً نامطبو است؛ همچنین در
آبخوان دشت تسوق مقدار ايدن پدارامتر برابدر بدا  4۵۵/4و
کیفیت آن قابح قبول است.
بددرای طبقدد بندددی آبهددای زيرزمینددی بددرای ماددارم
کشاورزی از نمودار ويلالوک استفادف شدد کد کدال غا د
آب کشاورزی برای دشت تسوق  C3S1و برای دشت شیرامین
 C4S2طبق بندی شد (شالح  .)4ب طورکلدی ،در صدورتی کد
هدددايت ا التريالددی آب بددین  7۵0تددا  ۲۲۵0میالرومددو بددر

سانتیمتر 1و نسبت جداب سددي آنهدا کمتدر از  10باشدد،
استفادف از ايدن آبهدا بدرای آبیداری زمدینهدايی بدا سیسدت
زهالشی مناسد اسدت؛ بندابراين اسدتفادف از آبهدای دشدت
تسوق برای زمینهای ماقد زهالو ،مناسد نیسدت .آبهدای
زيرزمینی دشت شیرامین برای مادارم کشداورزی نامناسد
است و استفادف از آن سب امنايو شدوری خداک و درنهايدت
کاهو مینان تو ید مداوال کشاورزی میشود .برای مثدال،
درصورتیک مینان شوری آب استفادفشدف برای آبیاری مدنار
نند  ،بیشتر از حد آستانۀ تدمح نیاف باشد ،ب ازای هر واحدد
امنايو شدوری آب ،بد طدور متوسد  4تدا  ۵درصدد میدنان
عملالرد مداول ک میشود [.]4
تغییرات سطح ایستابی آبخوانها

در بررسی روند تغییرا سطح ايستابی آبخوانها از دادفهای
 ۲1حلق د چدداف پینومتددری در دشددت شددیرامین و  ۲8چدداف
پینومتری در دشت تسوق کد در سدالهدای 138۲د 13۹3
اندازفنیری شدف بود ،استفادف شد .میانگین تغییدرا در هدر
سال ،با توج ب سدال قبدح از آن ،مداسدب و نمدودار روندد
تغییرا سطح ايستابی آبخوانها (شالحهای  ۵و  )7ترسدی
شد .برای بررسی تغییرا حج آبخوانها ،از ضري جاب و
مسدداحت آبخددوان اسددتفادف شددد و نمددودار مربددوط بد رونددد
تغییرا حجمی آبخوانها ترسی شد (شالحهای  6و .)8

شکل  .4نمودار ویلکوکس ،طبقهبندی آب برای مصارف کشاورزی؛ دشت تسوج (نمونههای سبز) و شیرامین (نمونههای زرد)

1

1. µ mho/cm
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شکل  .5میزان تغییر ساالنه (الف) و تغییر تجمعی (ب) سطح ایستابی آبخوان تسوج در سالهای آبی 1382ـ  1383تا 1392ـ 1393

شکل  .6میانگین تغییر ساالنه (الف) و تجمعی (ب) حجم آبخوان تسوج از سال آبی1382ـ  383تا سال آبی1392ـ 1393

روند تغییرا سطح و حجد آبخدوانهدا ،در دو دشدت
رمتار متفاو است .از سال آبدی 138۲د  1383تدا 13۹۲د
 13۹3سطح آبخوان تسوق سداالن  ،بد طدور متوسد 18 ،
سانتیمتدر و حجد آن 1/۲7 ،میلیدارد مترمالعد کداهو
يامت است .کاهو حج نشاندهندۀ نامتناس بودن مینان
تغاي و برداشت از آبخوان است .همچنین نرخ تغییدرا و
سرعت تغییرا حج آبخوان در حال کاهو است؛ ب بیان
ديگر در سالهای اخیر میدنان برداشدت از آبخدوان دشدت
تسوق نسبت ب سالهای قبح ،کاهو يامت است.
تغییرا سطح ايستابی آبخوان دشت شدیرامین رمتدار
نامنظ دارد؛ از سالهدای  1383تدا  1386سدطح آبخدوان
امنايو داشت است؛ در اين بازف ب طور متوس سداالن 4۵

سانتیمتر سطح آب امنايو يامت است ک اين مقدار برابدر
با امنايو  0/۲۹میلیون مترمالعبدی حجد آبخدوان اسدت.
بیشترين امنايو سطح آبخوان سال آبدی  1383د  1384و
برابر با  1/0۵متدر اسدت؛ امدا از سدال آبدی 1386د 1387
سطح آبخوان کاهو يامت است ک نشدانگر کداهو حجد
تغايدۀ آبخددوان اسددت .از سددال آبددی 138۹د  13۹0سددطح
ايستابی آبخوان امنايو میيابد .با توج ب تدقیقا مدلی
انجا شدف ،علت کاهو برداشت از آبخوان دشتهای تسوق
و شیرامین در سالهای اخیر ،کاهو کیفیت آب و امنايو
شوری آبهای زيرزمینی است ک سب کاهو اسدتفادف از
آبهای زيرزمینی برای ماارم مختلف از جمل کشداورزی
شدف است.

شکل  .7میزان تغییر ساالنه (الف) و تجمعی (ب) سطح آبخوان شیرامین از سال آبی 1382ـ  1393تا 1392ـ 1393
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شکل  .8میزان تغییر ساالنه (الف) و تجمعی (ب) حجم آبخوان شیرامین از سال آبی 1382ـ  1393تا 1392ـ 1393

تغییرات مکانی پارامترها

برای بررسی تغییرا مالدانی پارامترهدای سدطح ايسدتابی و
 ،ECدر دو دشت ،نقشۀ تغییرا هدر پدارامتر در طدول بدازۀ
مطا عاتی در مددی  GISتهید شدد (شدالحهدای  ۹و .)10
وابستگی مینان تغییرا دو عامدح (وابسدتگی میدان میدنان
تغییرا سطح ايستابی با مینان تغییرا  ،)ECدر دشتهای
تسوق و شیرامین ب ترتی  -0/36و  -0/38مداسب شد کد

نشاندهندۀ وجود وابستگی ضعیفی بدین روندد تغییدرا دو
متغیر است .همبستگی منفی ب اين معناست ک بدا امدنايو
يک عامح ،مقدار عامح ديگر کاهو میيابد؛ ب بیان ديگر بدا
کاهو سطح ايستابی آبخوان ،مقددار  ECامدنايو مدیيابدد؛
بنابراين ،با کنترل مینان برداشت از سدفرفهدای زيرزمیندی و
ايجاد تعادل میان میدنان برداشدت و حجد تغايدۀ آبخدوان
میتوان از امنايو  ECجلونیری کرد.

شکل  .9روند تغییرات مکانی ( ECالف) و سطح ایستابی (ب) در دشت شیرامین بین سال آبی 1382ـ  1393تا 1392ـ 1393

شکل  .10روند تغییرات مکانی ( ECالف) و سطح ایستابی (ب) در دشت تسوج بین سال آبی 1382ـ  1393تا 1392ـ 1393

بحث و نتیجهگیری
آبهای زيرزمینی از منابع مهد آبدی در کشدور مدسدوب
میشوند و اطال از چگونگی تغییرا کیفدی ايدن مندابع و
تعیین مینان مناس بودن اين منابع برای ماارم نونانون
مانند کشاورزی و شرب ،بد منظدور مدديريت صددیح ايدن

منابع اهمیت زيادی است .حوضدۀ آبريدن درياچدۀ ارومید ،
ب د یح شراي اکو وژيالی خا و مددوديتهای ناشدی از
خشکشدن درياچۀ ارومی  ،از جمل مناطقی اسدت کد بدا
مشالال جدی در بخو مديريت منابع آبی مواج است .از
اينرو مديريت و برنام رينی برای اسدتفادۀ صددیح از ايدن
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منابع نیازمندد شدناخت وضدعیت موجدود ،روندد تغییدرا
پارامترهای کیفی و کمی اين منابع است .بنابراين ،تدقیدق
حاضر با هدم بررسی پارامترهای کیفی و کمدی مندابع آب
زيرزمینی و شناسدايی عوامدح مدؤثر در تغییدر و چگدونگی
تغییر اين پارامترها در يک بدازۀ زمدانی  1۲سدا  ،در ايدن
حوض انجا شد .ب اين منظور دو دشت تسوق و شیرامین،
از دشتهای اين حوض انتخاب شد.
نتاي نشان داد ک درنار زمان کیفیت آب زيرزمینی در
دو دشت تسوق و شدیرامین ،کداهو يامتد اسدت (امدنايو
غلظددت آاليندددفهددا) .کیفیددت آب دشددت تسددوق ،برمبنددای
طبق بنددی شدو ر ،بدرای مادارم شدرب در کدال خدوب
طبق بنددی مدیشدود؛ امدا آب زيرزمیندی دشدت شدیرامین
براسا اين روش ،در کال کامالً نامطبو طبق بندی شدد.
همچنین با استفادف از طبق بندی ويلالدوک مشدخ شدد
کد اسددتفادف از آبهددای زيرزمینددی دشددت شددیرامین بددرای
ماددارم کشدداورزی نامناس د اسددت و اسددتفادف از آبهددای
زيرزمینی در دشدت تسدوق بدرای آبیداری زمدینهدای ماقدد
زهالو مناس  ،تأثیرا سوء از جمل امنايو شوری خاک و
کاهو مینان تو ید ،خواهد داشت .دشت شیرامین نسبت ب
دشت تسوق وضعیت بددتری دارد ،شدايد بتدوان علدت آن را
ناشی از تأثیرا خشکشدن درياچۀ ارومی دانست؛ زيدرا در
نواحی شما ی درياچ ک شراي بهتری نسدبت بد منداطق
شدرقی دارد ،کیفیدت آبخدوان شدما ی (آبخدوان تسددوق) ،در
مقايس با آبخوان شرقی (شیرامین) ،بهتر است .بررسی روندد
تغییرا حج و سطح آبخوانها نشان داد ک در نار زمدان،
نرخ برداشت از آبخوانها روند ننو ی دارد .نتاي آنا ین دادفها
و مراجعا مدلی ،نشان دهندۀ رابط ای قوی میدان کیفیدت
منابع و مینان برداشت از مندابع زيرزمیندی اسدت؛ بد بیدان
ديگر تا زمانی ک کیفیت منابع مناس باشد مینان برداشدت
از منابع ،در نار زمان ،امنايو میيابد؛ با امنايو برداشدت و
درصورتی ک مینان تغايدۀ آبخدوان مناسد نباشدد (مانندد
دشتهای مطا عاتی) ،کیفیت آب در آبخوان کاهو میيابدد
و سب میشود مینان برداشت از آبخوان کاهو يابد.
با توج ب نتاي تدقیق حاضر ،انجا پروژفهای مختلف
آبخی دنداری بددرای تقويددت آبخددوانهددا و همچنددین ايجدداد
سیست های مناس زهالشی در اراضی کشاورزی ،ب منظور
جلونیری از امنايو شدوری خداک و جلدونیری از کداهو
مینان تو یدا کشاورزی ،امدری ضدروری اسدت .بد د یدح
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ويونیهای خا اين حوض  ،نیاز است تا تمامی دشتهای
حوض  ،ب صور يالپارچ  ،بررسی و علح تغییر هدر يدک از
ماکتورها بررسی شود .پیشنهاد مدیشدود تدا روندد کداهو
کیفیت آب آبخوانها بدا در نظدر ندرمتن میدنان تغییدرا
حج آب ،تغییرا سطح درياچۀ ارومید و میدنان ندنوال
جوّی ،در يک بازۀ زمانی طوالنی بررسی شود.
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