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 دانشگاه تهران ،علوم و فنون نوین ۀدانشکداستادیار . 3و  1

 دانشگاه تهران علوم و فنون نوین، ۀدانشکد، اکوهیدرولوژی مهندسی ارشددانشجوی کارشناسی . 2

 دانشگاه تهران ،علوم و فنون نوین ۀدانشکددانشیار . 4

 (19/05/1395تاریخ تصویب  ؛02/12/1394)تاریخ دریافت 

 چکیده

 پاای  كيفيات   واست  انسانیۀ آالیند منابع و اقليم ،یشناس زمين مانند مختلف عوامل اثرۀ كنند منعكس محل هر در آب كيفيت

 باه  نيااز  و هساتند  آب مناابع  رفتاار ۀ درباار  غنی اطالعات حاوی كه شود ای می پيچيده های داده توليد موجب اغلب آب منابع

انجام شده  هيو آبخيز ضۀ حوبی هيدروژئوشيميایی منابع آب در این مطالعه ارزیا. دارند تفسير و تحليل برای های مناسبی روش

از  1394و 1393ای ها  در ساا   هاای الالی،   ها و آنياون  اتيونگيری ك منظور اندازه به .هشتگرد قرار دارد كه در غرب شهر است

كيفيت آب براساس  ه است.شدبررسی  و آوری نمونه آب جمع 12مجموع  و درشد برداری  نمونهاین حوضه  سطحی منابع آب

 توجه به نماودار شاولر  . با استمنظور كشاورزی مناسب  بهقرار گرفت كه  C2S1 ردۀ های آب در  برای نمونهویلكوكس  نمودار

نتاای   مقایساۀ  با  كه رار گرفته استق قابل قبو  ۀردآب منطقه در  رود، كار می هتعيين كيفيت كلی آب برای شرب بمنظور  بهكه 

 ۀدهناد  نشانكه . با توجه به نمودار پایپر استبدون مانع مصرف آن از لحاظ شرب  ،آمده با استانداردهای ایران و جهان دست به

كاه   اسات  )انيادریت(  CaSO4 ۀرددر  آبخياز هياو    ضاۀ حو منابع آب ساطحی كه د شمشخص  تيپ هيدروشيميایی آب است،

 . است های سخت آب بيانگركه  CaHCO3و های تبخيری در این منطقه  وجود سنگ ۀدهند نشان

 .ویلكوكس ، منابع آب،كيفيت آبآبخيز هيو، شولر،   حوضۀ: واژگان کلید
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 مقدمه

درصدد و در   90برای آشامیدن در کشورها تا  شده استفاده آب

مین فراوانی از آب زیرزمیندی تد   روستایی هم به مقدار  مناطق

نابع آبدی دیگدر، توسدن مندابع و     و م های سطحی د. آبشو می

ای آشامیدن و اسدتفاده نامناسد    و بر های مختلفی آلوده روش

ب در آب ندامطلو ت کیفیدت  یبا توجه به این واقع. ]1[ ندشو می

خصدو  در کشدورهای    به بروز بیماریسب  جوامع روستایی 

مت، اقتصداد و  گاه سد  از دیدد  پد   شدود   حال توسعه مدی  در

مصارف مختلد   برای  مناس  با کیفیتمین آب ت  حقوق بشر،

 .]2[ ر مورد توجه قرار گیردشتبرای مناطق روستایی باید بی

های  دفع فاض ب در بسیاری از کشورهای در حال توسعه،

کده عمد     هدا، درحدالی   هری، کشاورزی و صنعتی به رودخانهش

رت ابتددایی تصدفیه   صدو  ها صورت نگرفته و یا بنهتصفیه روی آ

شدده  سدب   آیدد. ایدن امدر     شمار می متداولی به روش ،اند شده

کیفیدت  آمددن شددید    پدایین  بدارۀ های جددی در  نگرانیاست 

 شدده  این باور پذیرفته، کلی طور به. ]3[ وجود آید هها ب رودخانه

 آبدی  هدای  شدیمیایی محدین   و فیزیکدی  که خصوصدیات  است

 اکوسیستم یک س مت وضعیتکنندۀ واقعی  منعک  تواند می

 ت ثیراتهای سطحی و  ها پیرامون کیفیت آب نگرانی .]4[ باشد

 گذارند، بده سدب    که بر اراضی و محین آبی اطراف میمضری 

آرامدی   بده های صنعتی واحد های هزبال مح  دفن بودن نامناس 

بعددی   تد ثیرات . همچنین باید در نظر داشت که کند ظهور می

روز کیفیدت آب   روزبده  .]5[ آن بر جوامدع محلدی خواهدد بدود    

هدای مختلد  بده آب     های انسان و ورود آالینده دلی  فعالیت به

و دارد ثیر  است کده ایدن امدر بدر زنددگی بشدر تد       کرده تغییر 

.. .و شدرب هدای گونداگون کشداورزی     را در بخد   کاربری آب

هدای مختلفدی    ز روشهمدواره ا زمینده  در ایدن   دهد. تغییر می

کیفیت آب استفاده شده است که از آن جملده   پای منظور  به

توان بده رسدم نمودارهدای مختلد  در ایدن زمینده بدرای         می

تحقیدق   .]6[ وضعیت منابع آبدی اشداره کدرد   بهتر شدن  آشکار

منظدور   بهحاضر با استفاده از نمودارهای مرسوم در این زمینه، 

آبخیز هیو انجام حوضۀ شدن وضعیت منابع آب سطحی  روشن

 شده است.

 تحقیقپیشینۀ 

از آنجا که شناخت و بررسی کیفیت منابع آب در مددیریت   

بحد  آندالیز   ، دارداهمیدت زیدادی    بهینده از آن  ۀاستفادو 

های خیلدی   دنیا و کشور ایران از سال آبی درکیفیت منابع 

دور بددا دیدددگاه سدد مت مددردم مددورد توجدده قددرار گرفددت. 

کده در   ه اسدت دی در این مورد انجدام شدد  متعدتحقیقات 

 د:شو هایی اشاره می به نمونه اینجا

آب  منابع کیفیت بررسیبه ( 1390  )همکاران و خمر

 پرداختند و حیدریه تربت غرب در زر کوه معدنیۀ منطق در

 هدای  نمونده  هدای  آنیدون  و هدا  کداتیون  گیدری  از اندازه پ 

 را منطقده  آب تید   زیرزمیندی،  آب مندابع  از شده برداشت

 کیفیت وتعیین  Na-HCO3 و Na-Cl ،اساس نمودار پایپر بر

 شدرب  نظر از ، ویلکوک  و نمودارهای شولر براساس را آب

 .  ]7 [دندکرمعرفی  نامناس  کشاورزی و

 بررسی هیدروژئوشیمیایی در( 1389)  همکاران و ناصری

 ترسدیم  از اسدتفاده بدا   دامندۀ سدهند   آبخیدز  حوضۀ  آب منابع

 از را زیرزمیندی  آب ، تید  منطقه کلیۀ نواحی در پایپر دیاگرام

 کیفیدت  همچنین. کردند کربناته معرفی بی سدیمد  کلسیم نوع

 .]8[ نددانست خوب کشاورزی، و نظر شرب از را زیرزمینی آب

 منظددور بددهدر تحقیقددی  (1389)  پندداهی و همکدداران

قسدمت مرکدزی کرمانشداه بدرای      بررسی کیفی مندابع آب 

نمودارهای پایپر و ویلکوک  اسدتفاده کردندد.   از  کشاورزی

ایسددتگاه در  12بددرداری  هنتدداین نموندد از در ایددن تحقیددق

کده   شدد  مشدخ   و استفادهای مختل  این استان ه تدش

از لحدا  شدوری    اهد  تدشد منابع آب واقدع در ایدن   بیشتر 

 .]9[ نسبتاً مناس  است

بررسددی کیفیددت   بددرای( 2016  )و همکدداران پاتدد 

از  هندوسددتانسددارناموکی منطقددۀ زمینددی هددای زیر آب

نمودارهددای ویلکددوک  و پددایپر اسددتفاده کردنددد. نتدداین    

مصرف بی  از حدد   از این نمودارها نشان دادآمده  دست به

کودهای شیمیایی برای مصارف کشاورزی و نفدو  فاضد ب   

شدت کیفیدت آب ایدن منطقده را     بهشهری به داخ  زمین 

 .]10[ قرار داده استت ثیر تحت 

هیدروژئوشدیمیایی  در بررسی  (2016)  سیت و همکاران

 در بدرداری  هنمون مح  10ندوستان، کومان همنطقۀ منابع آب 

در این مطالعده  مختل  این منطقه مشخ  کردند، رودخانۀ  5

بررسدی   هدا  هدا و کداتیون   و مقدار آنیون TDS ،TH ،ECمقدار 

زمینی از نمدودار پدایپر   بررسی وضعیت منابع آب زیربرای . شد

ایدن مطالعده مشدخ  شدد کده      نتیجۀ در است. شده استفاده 

ولدی بدا   ، زیداد اسدت  ها بسیار  رودخانههمۀ  THو  TDSمقدار 

وضدعیت آن بحراندی    ،به اسدتانداردهای موجدود کشدور   توجه 

تید   کده  شدد  اسداس نمدودار پدایپر نیدز مشدخ       بر نیسدت. 
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 اسددت Ca-Mg-HCO3هددا  رودخانددههمددۀ هیدروژئوشددیمیایی 

]11[. 

بررسدی کیفیدت آب   بدرای   (2015)  ین و همکداران گو

در دو فصدد  آب نمونددۀ  زیرزمینددی در ویتنددام بدده برداشددت 

 اقددام  ایدن منطقده   آبخدوان  چداه دو  13 مرطوب و خشک از

کیفیت آب در منظور مقایسۀ  بهایشان در این مطالعه . کردند

گیدپ  اسدتفاده کردندد.    این دو زمان از نمودارهای پدایپر و  

حدداق  در   مقدار عناصر شدیمیایی  ها نشان داد نتاین بررسی

 فصدد  دوبددرداری شددده، طددی  هددای نموندده درصددد چدداه 30

تغییدرات  بدازۀ  مقددار   با یکدیگر متفاوت اسدت و  شده بررسی

ر بوده است. همچنین شتها بی ها نسبت به آنیون برای کاتیون

زیادی بدرای  توانایی  نشان کردند که نمودار پایپر خاطرایشان 

 .]12[دارد نمای  تغییرات در این منابع آبی 

کیفیدت مندابع آب    (2013)  امران خدان و همکداران  

 را بررسدی  پدرادش هندد  منطقۀ مادیدا   سطحی و زیرزمینی

 10) نمونده آب  27منظور ایشان در مجمدوع   . بدینکردند

 منددابع آب از هنموندد 17و  منددابع آب سددطحی  از نموندده

ها و  تعیین غلظت آنیونبرای آوری کردند.  زیرزمینی( جمع

کلدی  و برای تعیین وضعیت  سنجی حجمها از روش  کاتیون

 و ویلکدوک  اسدتفاده شدد.   منابع آب از نمودارهدای پدایپر   

شدد  کیفیت منابع آب با استاندارد جهانی بهداشت مقایسه 

بدازۀ  نیدزیم در  مثد  کلسدیم و م   یعناصدر  اساس آنبر که

و  Na-Cl ،تید  آب در نمدودار پدایپر    مطلوب قرار داشتند.

Na-HCO3-Cl       تعیین شدد و براسداس نمدودار ویلکدوک

 .]13[ قرار گرفت C2S1و  C1S1ردۀ منابع آب در 

 ها مواد و روش

 شده مطالعه ۀمنطق

 شهر جدید هشدتگرد  از توابع بخ  مرکزی ای منطقه هیو،

آبیدک و از   ،ترین شهر به آن از استان قدزوین  . نزدیکاست

 در جندوب شدهر  منطقده  ایدن   نظرآباد اسدت.  استان تهران

 360 10/ ۀمحددود در  شدده  مطالعه ۀحوض .قرار دارد طالقان

طددول  500 44/تددا  500 41/و  شددمالی عددر  360 60/تددا 

 77قزوین شهر  این منطقه تا ۀفاصل واقع شده است. شرقی

 آبخیدز  حوضدۀ   .اسدت کیلومتر  65تهران  شهر یلومتر و تاک

شدمال کدویر    ۀحاشدی های البرز و  جنوبی کوه ۀدامندر هیو 

اقلدیم   ، بدین ان واقع شده و از لحدا  آب و هدوا  مرکزی ایر

خشک و خشک داخلدی قدرار    هکوهستانی و آب و هوای نیم

 بررسددی آمددار و اط عددات ماهاندده و فصددلی  اسددت.  گرفتدده

از مجمدوع   دهدد  بارندگی شهرسدتان هشدتگرد نشدان مدی    

آن در  درصدد  70 ،اسدت متر  میلی 373بارندگی ساالنه که 

درصدد در   28 یز و زمستان( ویسال زراعی )پا نخست ۀنیم

تابستان توزیدع  رصد نیز در فص  د 2)بهار( و  سوم ۀماه سه

 د.شو می

 هددای و ایسددتگاه مطالعدداتیمنطقددۀ عیددت موق 1 شددک 

 دهد. را نشان می برداری هنمون

 
 شده مطالعه ۀموقعیت منطق .1شکل 



 1395، تابستان 2، شمارۀ 3اکوهیدرولوژی، دورۀ  144

منابع آب ابتدا نسبت بده   ین کیفیت شیمیاییتعی برای

 سدپ   .دشد  اقدام های منطقه یابی آبراهه شناسایی و مکان

آسان بده   نداشتن دسترسی بودن منطقه و کوهستانیعلت  به

ایدن   بکده در مرکدز و غدر    ایستگاه 4دیگر مناطق حوضه، 

 .ندانتخاب شدبرداری  هنمونبرای  حوضه قرار دارند

 اسدددفند و، )آ ر متفددداوت هدددای زمدددان مرتبددده در 3

و  شدد  برداری  نمونه ،شده تعیینهای  از ایستگاه (اردیبهشت

 ۀدانشدکد به آزمایشگاه برای تجزیه و تحلی  ها  نمونه پ س

 . نددشمنابع طبیعی دانشگاه تهران منتق  

ترتی  توسن  بهها  مقدار اسیدیته و هدایت الکتریکی نمونه

هدا و   گیری شد. آنیون متر اندازه ECمتر و دستگاه  pHدستگاه 

در  ،(تیتراسددیون) سددنجی حجددم روش اسدداسبرهددا  کدداتیون

ن ایددن آنالیزهددا بدده تفکیددک نتددایند. شدددبررسددی  آزمایشددگاه

 .آورده شده است 1در جدول  برداری هنمون های ایستگاه

 مطالعاتی ۀمنطقاز شده  برداشتهای  نتایج آنالیزهای شیمیایی نمونه .1 جدول

TDS 

(mg/l) pH 
EC 

(μmhos/cm) 
Na 

(mg/l) 
K 

(mg/l) 
Mg 

(mg/l) 
Ca 

(mg/l) 
SO4 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 
HCO3 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

تاریخ 

 برداری نمونه
 نمونه

350 8/6 550 6/7 1 2/63 56 6/29 24 366 0 20/9/1393 A1 

364 4/6 570 7/13 1 9/38 80 30 20 2/317 0 20/9/1393 B1 

454 3/6 680 8/16 0 68 88 6/27 24 8/414 0 20/9/1393 C1 

371 4/7 580 7/12 0 3/58 80 2/29 24 4/268 24 20/9/1393 D1 

253 7/7 356 7/12 1 102 56 2/29 24 6/280 36 21/12/1393 A2 

246 6/7 338 7/12 1 8/77 64 32 28 244 36 21/12/1393 B2 

241 6/7 378 7/10 1 8/77 72 6/27 28 2/317 24 21/12/1393 C2 

245 7/7 383 7/9 1 7/43 88 2/31 24 244 36 21/12/1393 D2 

273 5/7 427 7/13 1 5/14 112 8/30 24 8/231 84 10/2/1394 A3 

275 5/7 430 7/12 0 1/29 80 32 20 2/378 60 10/2/1394 B3 

295 6/7 461 7/12 1 5/14 104 30 32 6/219 96 10/2/1394 C3 

293 5/7 459 7/12 0 5/14 104 4/30 20 4/207 96 10/2/1394 D3 
 

 ها یافته

 کشااورزی  قابلیت نظر ازمنطقه منابع آب سطحی  تحلیل

 کسولکوی نمودار براساس

 نسدبت  براسداس  کشداورزی  مقاصد برای آب منابع کیفیت

 قابد   ک ولکد روش وی یدا  و الکتریکی سدیم، هدایت جذب

 میدزان جدذب سددیم   در ایدن پدهوه     .اسدت  بندی طبقه

(SAR)
 قدرار گرفتندد.   S1عالی یا ک س  ۀطبقها در  نمونه 1

ایدن   کشاورزی لحا  از اهمیت بررسی نسبت جذب سدیم

 و منیدزیم  عناصرکلسدیم  بده  نسدبت  سدیم میزان است که

 و نفدو   شددن  کدم  و خدا    رات چسبندگی موج  رشتبی

 آب در عامد   این مقدار رچهه. دشو  می آن شیهکز قابلیت

 میدزان  به توجه با. دارد تری پایین کیفیت آب ،باشد تریشب

                                                           
1. Sodium Absorption Ratio 

 میدزان  1 ۀرابطد  از اسدتفاده  بدا  و منیدزیم  و کلسیم سدیم،

 :دشو  می محاسبه سدیم جذب

(1 ) 
 

Na
SAR

Ca Mg




2

 

گدروه   4های کشداورزی در   با توجه به مقدار سدیم، آب

S1  تاS4 در کد س  (2)جددول  ندشدو  بنددی مدی   طبقه .S1 

ان از نظدر  گیاه ۀکلیبرای آبیاری  و تقریباً میزان سدیم کم 

میزان  S4در ک س  .استترین  میزان جذب سدیم، مناس 

تدوان آن را   ای مدی  در شراین ویههو است بسیار زیاد سدیم 

. کیفیدت مندابع آب   دکدر برای مصارف کشاورزی اسدتفاده  

 C4تددا  C1براسدداس هدددایت الکتریکددی نیددز در کدد س    

 .]14[ (3 )جدول شوند بندی می طبقه



 145  هیو آبخیزضۀ حوسطحی  منابع آب ارزیابی کیفی:  و همکاران یوسفی

 ]14[ شدن قلیاییکشاورزی براساس نسبت جذب سدیم یا خطر  برایبندی آب  طبقه .2 جدول

 SAR کالس کیفیت آب

 S1 <10 عالی

 S2 18-10 خوب

 S3 26-18 متوسن

 S4 >26 ضعی 

 ]14[ کشاورزی براساس هدایت الکتریکی برایبندی آب  طبقه .3 جدول

 EC (μmhos/cm) کالس کیفیت از نظر خطر برای آب

 250د  C1 100 کم

 750د  C2 250 متوسن

 2250د  C3 750 زیاد

 C4 >2250 خیلی زیاد

 

 شده مطالعه ۀوکس حوضلکنمودار وی .2 شکل

ویلکدوک ، کیفیدت مندابع آب سدطحی     براساس نمدودار  

قدرار گرفتده اسدت     C2S1ردۀ در  برای مقاصد کشاورزی ضهحو

 .کیفیت خوب این منابع برای آبیاری استدهندۀ  که نشان

آزمایشدگاه شدوری   مصارف آب در کشاورزی، زمینۀ در 

(USSL) آمریکا
 یز جدولی به شرح زیر ارائه کرده است:ن 1

                                                           
1. United States Salinity Laboratory 
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USSL   کشاورزی براساس آب بندی طبقه .4 جدول

 آب ردۀ نوع کیفیت آب برای کشاورزی

 C1S1 ضرر یبرای کشاورزی کام ً بد  نشیری

 C1S2, C2S2, C2S1 برای کشاورزی تقریباً مناس  د کمی شور

 C1S3, C2S3, C3S1, C3S2, C3S3 برای کشاورزی با اعمال تمهیدات الزم، مناس د شور

 C1S4, C2S4, C3S4, C4S4, C4S3, C4S2, C4S1 مضر برای کشاورزی د خیلی شور
 

 شده مطالعه ۀ، منابع آب سطحی حوض4با توجه به جدول 

 و برای مصارف کشاورزی تقریباً مناس  است. کمی شور

از منظر شرب با استفاده  منطقهآب سطحی منابع  تحلیل

 شولر نموداراز 

شدیمیایی   یهدا  یویهگد  بایدد  شرب آب استاندارد، اساسرب

 یخاصد  حددود  از آن امد ح  و باشدداشته  یشیمیای خا 

 نظدر  از آب مندابع  یاجمال یبند هطبق منظور به د.نکن تجاوز

و  تجزیده  نتداین  .شدود  یمد  اسدتفاده  شدولر  نمودار از ،شرب

کده ایدن    شدود  یمنتق  م نمودار روى یک ىیشیمیا تحلی 

. اسدت آنها با هم  ۀمقایسهاى آب و  تی  ۀدهند نشاننمودار 

 ۀعمدددداختصاصدددات  ۀدهندددد کددده نشددداننمدددودار ایدددن 

لگداریتمى ترسدیم    روى کاغدذ نیمده  ، ى اسدت یایهیدروشیم

 متغیر برحس  آب منابع نمودار این اساسرب .]15[ دشو یم

 قدرار  ششدگانه  طبقدات  از ییکد  در ،لمحلو یشیمیای یاصل

 قابد   خدوب،  آب معدرف  ترتید   هب 6د  1 طبقات. گیرند یم

 شدرب  غیرقابد   و ندامطبوع  کام ً ،نامناس  ،متوسن قبول،

 TDSهددا،  محددور عمددودی نیددز شددام  غلظددت یددون. اسددت

گدرم   حس  میلی برم بر لیتر و سختی ک  گر حس  میلی بر

 ۀنمددودار شددولر حوضدد  3. شددک  اسددت CaCO3بددر لیتددر 

 .را به تصویر کشیده است شده مطالعه

شدده در ردۀ   اساس نمودار شدولر آب حوضدۀ بررسدی    بر

 قاب  قبول برای شرب قرار دارد.

 نمودار پایپر براساس منطقهمنابع آب سطحی  تحلیل

ۀ تعیدددین تیددد  )رخسدددار هدددای متدددداول   یکدددی از روش

 .استهیدروشیمیایی آب( استفاده از نمودار پایپر 

 
 شده مطالعه ۀ. نمودار شولر حوض3 شکل
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شدیمیایی زیدر قابد      ۀرخسدار  8 ،اساس نمودار پایپر بر

 .  (5)جدول  تشخی  است

ندوع )تید ( اصدلی قدرار      3توانندد در   رخساره مدی  8این 

هدای ترکیبدی.    های شدورمزه و آب  های شیرین، آب گیرند: آب

بندی آب از نظر کشاورزی،  ترین معیارهای کیفی در طبقه مهم

تنهدا   شوری و مقدار سدیم موجود در آن است زیرا ایدن دو نده  

اری و تد ثیر  بر رشد گیاه مؤثرند، بلکه ویهگی آب را از نظر آبید 

 همچندین . ]16[سدازند   آن بر نفو پذیری خا  مشدخ  مدی  

هدا و   اسداس موقعیدت مکدانی برخدی کداتیون      نمودار پدایپر بدر  

و...بدرای تعیدین    Na ،K ،Mg ،Ca ،Cl هدای اصدلی نظیدر    آنیون

 .]18و  17[ دشو  آب استفاده میۀ تی  و رخسار

 های هیدروژئوشیمیایی نمودار پایپر هرخسار .5 جدول

Ca-Mg-HCO3-Cl Na-HCO3 Ca-Mg-Cl-HCO3 Na-Cl-HCO3 
Ca-Mg-HCO3 Na-HCO3-Cl Ca-Mg-HCO3 Na-Cl 

 

 
 شده مطالعه ۀ. نمودار پایپر حوض4 شکل

 
 شده مطالعه های هگاستدر ای ECو  TDS ۀمقایسنمودار  .5 شکل
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 ۀرددر  ،حوضده مندابع آب سدطحی    نشدان داد  4شک  

CaSO4  وCaHCO3 مشدخ    5با بررسی شک  . قرار دارد

نخسدت  بدرداری   هایستگاه، در نمون چهار که در هر شود می

و بده دنبدال آن    1(TDS) ( مواد جامد محلول20/9/1393)

مقدار خدود   بیشتریندر  2(EC) مقدار هدایت الکتریکی آب

و  بدودن رودخانده   آب پدر توان گفت  یکه م است قرار داشته

لی ایدن واقعده   علت اص ،علت فص  پاییز هآب ببیشتر ت طم 

شددن   نزدیکهای بعدی با گذر زمان و  بوده است. در نمونه

ر شدده و  متار آب در رودخانه کتان مقدتابسبه فص  بهار و 

عددی مقدار  کاسته شده و آب جایی هاز ت طم و جاب تبع هب

در واقع فص  بدر   یافته است. کاه هم  یادشدهدو پارامتر 

 .]19[ گدذارد  یی این دو پارامتر ت ثیر مستقیم ممقدار عدد

و  C2 ۀنمونددبددرای  ECو  TDSین مقدددار رمتددهمچنددین ک

 .ثبت شده است C1 ۀنمونرین مقدار آن برای شتبی

هدای   کیفیدت آب  بررسدی  آمده از دست به ننتایمقایسۀ  در

 ،شدده  گیدری  مقادیر متوسن چند پارامتر اندازه، حوضهسطحی 

ایدران،   1053 اسدتاندارد  مقادیر متنداظر آن پدارامتر کده در    با

(WHO) جهانی بهداشتاستاندارد سازمان 
آژان  حفاظدت  و  3

(EPA) زیست آمریکا  از محین
کده  شدد  مقایسده   ،وجود دارد 4

 آمده است.   6آن در جدول  نتاین

جز منیزیم،  شده، به همۀ موارد بررسی 6براساس جدول 

در محدودۀ بسیار مطلوبی قرار دارند. شایان  کر اسدت کده   

با توجه بده  موجود در منابع آب حوضه غلظت یون منیزیم 

سازمانی جهانی بهداشت در محدودۀ مطلوب قرار استاندارد 

ایران، این غلظت از منیدزیم   1053دارد، ولی در استاندارد 

 شده است. قاب  قبول نیست و بی  از مقادیر تعیین

بر لیتر( گرممیلی) ه با استانداردهای موجوده در حوضشدگیری  هانداز پارامترهای کیفی ۀمقایس .6 لجدو  

زیست   آژانس حفاظت از محیط

(EPA) آمریکا 

 استاندارد سازمان جهانی

 (WHO) بهداشت

 1053استاندارد 

 ایران

 مقدار متوسط پارامتر

 شده در گیری هانداز

 اتیمطالع ضۀحو

نام 

 پارامتر

5/9-5/6 5/9-5/6 5/8-5/6 3/7 pH 

500 - 1000 305 TDS 

200 200 200 3/12 Na 

250 - 250 3/24 Cl 

- 150 30 1/50 Mg 

250 250 250 9/29 SO4 

 

 1گیری نتیجهبحث و 

 بعددد از. دارد اهمیددت  یاقتصدداد و یبهداشددت بعددد دو از آب

 بخد   روندق  و صدنعت  چدر  ۀ درآورندد  حرکدت  بده  یاقتصاد

 باکیفیددت، آب یبهداشددت بعددد ازو  اسددت یکشدداورز فعالیددت

 بدا  و یظداهر  شدک   بدا  آب ت.اسانسان  س متۀ کنند تضمین

حقیدق حاضدر   . تاسدت  یدیگرۀ زند یدنیا آن یمحتوای وسعت

مصدارف کشداورزی و   منظدور   بده با هدف بررسدی کیفیدت آب   

نمونده   12آوری  به جمدع منظور اقدام  بدینم شده و شرب انجا

هدای   بررسدی ویهگدی   منظدور  بده  .شد آبخیز هیو حوضۀ از  آب

هددا از طریددق روش  ی آب، نمونددههددا هیدروشددیمیایی نموندده

شددن وضدعیت مندابع     روشن برایند. شدبررسی  سنجی حجم

                                                           
1. Total Dissolved Solids 
2. Electrical Conductivity 

از آمدده   دسدت  بده هدای   داده، شدده  مطالعده  ۀضآب سطحی حو

وک ، شولر و پایپر وارد شد. نتداین  لکدر نمودارهای وی ،بررسی
بدرای  آب را وک  کده کیفیدت   لکد از نمدودار وی آمدده   دست به

کده   ،نشان داد C2S1آب ردۀ دهد،  مصارف کشاورزی نشان می

مصارف کشداورزی اسدت.   برای کیفیت مناس  آب  ۀکنند بیان

آب را در ایی غال  شیمیهیدرووضعیت و تی   که نمودار پایپر

 در منابع آب سطحی موجدود نشان داد که  ،کشد به تصویر می

وجددود دهندددۀ  کدده نشددانریت( )انیددد CaSO4 ردۀدر  هضددحو

 CaHCO3 همچندین رده  وهای تبخیری در این منطقده   سنگ

 نمودار شولر وضعیت .، قرار داردهای سخت است آب بیانگرکه 

د و بدا توجده بده    هد مای  مینرا برای مصارف شرب  بآ کلی

                                                           
3. World Health Organization 
4. Environment Protection Agency 
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اما . برای مصارف شرب قاب  قبول است آب حوضه ،این نمودار

تدوان انتظدار داشدت کده آب      تنها به صرف نمودار شدولر نمدی  

شدرب بده   بدرای  با مشکلی مواجه نبوده و قاب  توصدیه  حوضه 

عامد    6 از بررسدی آمدده   دست به جهت نتاین بدین، استمردم 

اسدتاندارد موجدود در ایدن     3کیفیدت آب، بدا   تعیدین  مهم در 

با انجام این مقایسده مشدخ     ،خوشبختانه شد.مقایسه  زمینه

بدازۀ  زیم در ید ، تنهدا یدون من  شدده  بررسدی  عامد   6شد که از 

دیگدر   عوامد  همۀ ایران قرار ندارد و  1053 مطلوب استاندارد

 .  دارندشرب  مصرف برایشراین مطلوبی 
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