فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
69

سال پنجم • شماره بیستم• تابستان 1394

تحلیل کیفیت منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه منابع؛
مطالعه موردی حوزه آبخیز خوانسار هرات
تاریخ دریافت1393/20/20 :
تاریخ پذیرش1394/20/00 :
1

محمدرضا فاضلپور عقدائی  ،حسین ملکینژاد ،0محمدرضا اختصاصی ،3جالل برخورداری

4

چکیده
آبهاي زيرزميني يکي از منابع تامين آب مورد نياز انسان بهويژه در مناطق خشك و كم آب است .آبهاي زيرزميني
تحت تاثير خشکساليهاي كوتاه مدت قرار نميگيرد و چنانچه به درستي استفاده شود منبع مطمئني براي رفع
نيازهاي انسان است .حوزه آبخيز خوانسار ،واقع در جنوبغربي شهر هرات در استان يزد ،داراي دو رشته قنات با تخلية
متوسط ساالنه  383414مترمکعب و پنج دهنه چشمه با تخليه متوسط ساالنه  927705/6مترمکعب ميباشد .با توجه
به بکر بودن منطقه و عدم وجود آمار و اطالعات به منظور مطالعات كيفي منابع آب و تغييرات كيفيت در جهت جريان،
بنا به درخواست اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد ،در سال  ،8452نمونهبرداري از منابع آب ،به طور
انتخابي انجام شد .پس از آزمايش نمونهها ،تحليل نتايج نشان داد كه آبهاي با كيفيت باال و مناسب در مناطق ورودي
حوزه قرار دارند و عمدتا از تيپ بيکربناته ميباشند .كيفيت اين آبها با حركت به سمت خروجي منطقه به علت عبور
از تشکيالت زمينشناسي امالحدار تنزل پيدا ميكند .حداقل ميزان هدايت الکتريکي آب در منطقه  339و حداكثر آن
 4166ميکروموس بر سانتيمتر ميباشد .كاتيونهاي عمده به ترتيب فراواني سديم ،منيزيم و كلسيم ميباشند.
همچنين بررسي كيفيت آب منطقه براي كشاورزي بر اساس دياگرام ويلکوكس نشاندهنده مناسب بودن همه
نمونههاي آبي بجز نمونههاي  3و  6ميباشد .اين دو نمونه در كالس  C4-S2قرار گرفته و براي كشاورزي نامناسب
ولي براي انواع دامها مناسب ميباشند .اين نتايج در تصميمگيري براي توسعه و استعداديابي آينده اينگونه مناطق
داراي اهميت استراتژيك ميباشد.
واژههای کلیدی :آب زیرزمینی ،خاتم ،خوانسار ،کیفیت آب ،مدیریت بهینه.
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مقدمه
آب از منابع محدود و طبيعي ميباشد كه براي
بقاي انسان ضروري است .در بين منابع آبي ،آبهاي
زيرزميني براي انواع فعاليتهاي انساني جزء منابع
ارزشمند محسوب ميشوند (.)Prasad et al, 2004
مديريت بر منابع آب به عنوان يك اصل انساني،
اجتماعي ،اقتصادي و سياسي بر اصول بررسيهاي
كمي و كيفي منابع آب استوار ميباشد .ارزيابي كيفي،
وضعيت شيميايي آب را در بررسيهاي عمومي
هيدروژئولوژي و مرغوبيت آن را در مصارفي از جمله
شرب ،كشاورزي و صنعت تعيين ميكند .ارزيابي
كيفي منابع آب ،در پروژههاي مطالعاتي منابع آب
زيرزميني ،آب سطحي ،بررسيهاي كيفي مخازن آب،
پايشهاي كيفي و دورسنجي ،طرحهاي توسعه منابع
آب ،طرحهاي اجرايي و مديريتي ،آبخيزداري و
آبخوانداري ،پروژههاي سدسازي و سازههاي آبي،
طرحهاي آبياري و زهکشي ،بررسيهاي زيستمحيطي
و پروژههاي آبرساني و توزيع آب ،كاربرد وسيعي
داشته و از جايگاه ويژهاي برخوردار است .استفاده از
آبهاي زيرزميني براي مصارف مختلف كشاورزي،
شرب و صنعت به خصوص در مناطق خشك و فاقد
آبهاي دائمي سطحي اهميت زيادي دارد .كيفيت
شيميايي آبهاي زيرزميني يکي از عوامل اصلي موثر
بر ميزان و نوع استفاده از آن است .آبهاي زيرزميني،
مرتبط با نزوالت جوي و فصول بارندگي است كه دوام
و كيفيت آنها در ارتباط تنگاتنگ با خصوصيات
هيدرولوژيکي و هيدروژئولوژيکي حوزه آبريز ميباشد.
لذا به منظور برنامهريزي براي استفاده از منابع آب
زيرزميني حوزه و استعداديابي براي فعاليتهاي آتي،
بررسي كيفيت آبهاي زيرزميني ضروري ميباشد.
كاظمي ( ،)0223قنات شاهرود را مورد بررسي قرار
داد و به اين نتيجه رسيد كه ميزان  TDSدر آب قنات
كم است ولي ميزان  Ca ،PHو  Mgدر آن زياد است و
به علت وجود مقادير زياد ( CaHCO3به دليل وجود
صخرههاي آهك) سختي آب قنات باال ميباشد.

ملکوتيان و كرمي ( ،)0223كيفيت چاههاي شرب
دشت بم و بروات ،را مورد بررسي قرار دادند .نتايج
آزمايشات مربوط به كيفيت شيميايي آب ،نشان
ميدهد كه در هيچيك از موارد ،مقادير پارامترهاي
كيفي از حداكثر مجاز در استانداردهاي ايران فراتر
نرفته است ولي روند تغييرات كيفيت آب اين چاهها
طي سالهاي  76تا  ،14به اين جهت كه مقادير اكثر
پارامترها رو به افزايش گذاشته است ،تغييراتي را
درجهت نامطلوب شدن نشان ميدهد .وفاخواه و
فاضلپور ( ،)0229با مقايسه چاه و قنات ،با استفاده از
آمار و اطالعات موجود از قنوات و چاههاي مورد
بهرهبرداري ،در منطقه شمال شهرستان اردكان ،نشان
دادند كه ميزان متوسط آبدهي چاهها 99/85 ،ليتر در
ثانيه و در مورد قناتها 79/08 ،ليتر در ثانيه
ميباشد .همچنين متوسط هدايت الکتريکي آب
قنوات كمتر از متوسط هدايت الکتريکي چاهها بود.
كيفيت آب زيرزميني در منطقه نيمهخشك قهاردولي
در غرب ايران ،توسط (،)Taheri & Voudouris, 2007
مورد بررسي قرار گرفت .با نمونهبرداري كيفي از
چاههاي عميق اين حوزه ،نتيجه گرفته شد كه آنيون
و كاتيون عمده سفره آب زيرزميني اين حوزه  HCO3و
 Caاست و ميزان  TDSبا كاتيونها و آنيونهاي اصلي
همبستگي بااليي دارد .ميزان شوري هم در خروجي
حوزه به حداكثر ميرسد .رجايي و همکاران (،)0288
كيفيت شيميايي آب شرب روستايي دشت بيرجند و
قائن را مورد بررسي قرار دادند .در اين مطالعه ،به
روش توصيفي -مقطعي ،به طور تصادفي ،تعداد 93
نمونه از  07ايستگاه ( 07نمونه در فصل پاييز و 07
نمونه در فصل بهار) برداشت شد و غلظت پارامترهاي
فيزيکي -شيميايي مورد اندازهگيري قرار گرفت .در
پايان نتايج حاصله با روش آماري توصيفي و دياگرام
 Schoellerمورد بررسي و تجزيه تحليل قرار گرفت.
نتايج به دست آمده نشان داد كه آبهاي منطقه از
لحاظ پارامترهاي كيفي در وضعيت نامناسب قرار
دارند .اثر تغييرات بارش بر روي منابع آب جزيره كرک
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در يونان ،توسط ( ،)Voudouris et al, 2006مورد
بررسي قرار گرفت .نتايج به دست آمده نشان داد
غلظت  Clآبهاي زيرزميني در دوره مرطوب برابر با
 622ميليگرم بر ليتر بوده و در دوره خشك به 8342
ميليگرم رسيده است .همچنين كاهش بارش باعث
كاهش جريانهاي سطحي و افت سطح آب زيرزميني
و در ادامه باعث بدتر شدن كيفيت آب زيرزميني و
سطحي شده است.
( Daniele et al )2007با بررسي تغييرات مکاني
كيفيت آب زيرزميني در مقياس ناحيه اي كشور
اوكراين نشان دادند كه ارتباط معنيداري بين
ويژگيهاي زمينشناسي و كيفيت منابع آب زيرزميني
وجود دارد.
تحليل كيفيت منابع آب زيرزميني حوزه آبخيز
بکر ،خشك و نيمهخشك خوانسار ،با نمونهبرداري
مستقيم و تحليل نتايج ،همراه با تلفيق با آمار موجود
از مناطق مجاور ،هدف و بستر تحقيق حاضر قرار
گرفتهاست .نتايج ميتواند بهمنظور برنامهريزي براي
استفاده از منابع آب زيرزميني حوزه و استعداديابي
براي فعاليتهاي آتي ،همچنين مديريت بهينه منابع
آب در حوزههاي بکر مشابه در مناطق خشك و
نيمهخشك مورد استفاده قرار گيرد.

مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
حوزه آبخيز خوانسار در  49كيلومتري جنوبغربي
شهر هرات واقع شده است .محدوده جغرافيائي آن بين
" 94º 95' 23تا " 93º 21' 92طولشرقي و
" 05 º 96' 34/9تا " 42º 23' 25عرضشمالي قرار
گرفته است .مساحت اين حوزه آبخيز  88959هکتار
يا 889/59كيلومترمربع است .تعداد  0رشته قنات با
تخلية متوسط ساالنه  383414مترمکعب و  9دهنه
چشمه با تخليه متوسط ساالنه  927705/6مترمکعب
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در سطح حوزة آبخيز خوانسار وجود دارد كه در
مجموع ،به طور ساالنه 500880/6 ،مترمکعب از
ذخائر آب زيرزميني را تخليه مينمايد .اين حوزه از
جنوب ،به روستاي خوانسار و از شمال به روستاي
چنار ناز محدود شده و مهمترين منطقه مسکوني آن
روستاي بورروئيه خوانسار ميباشد .شکل ( )8موقعيت
منطقه مورد مطالعه را در استان و ايران نشان ميدهد.

روش تحقیق
بررسی آمار و اطالعات و گزارشهای مربوط
به آبهای زیرزمینی حوزههای مجاور :آمار
دريافت شده از شركت مادر تخصصي مديريت منابع
آب (تماب) مربوط به سالهاي  8411تا  ،8415مورد
بازنگري قرار گرفت و نواقص اطالعات ،به ويژه در
مختصات محل نمونهبرداري از منابع آب منطقه ،با
استفاده از نرمافزار  ArcGISمرتفع گرديد .منابع آب
زيرزميني واحد هيدرولوژيك خوانسار شامل چشمه و
قنات است .در جداول ( )8و ( )0مشخصات منابع آبي
حوزه آمده است.
نمونهبردای از منابع آب منطقه :بهمنظور
بررسي كيفيت منابع آب و تغييرات آن ،همزمان با
آماربرداري ،نمونهبرداري از منابع آب ،به طور انتخابي
انجام شده است .به اين ترتيب ،تعداد  88نمونه آب
برداشت شد و به آزمايشگاه دانشکده منابع طبيعي
دانشگاه تهران ،جهت تجزيه شيميايي انتقال يافت.
دستهبندی آمار جمعآوری شده و حذف آمار
مشکوك :آمار موجود از تجزيه شيميايي ،مربوط به
سالهاي  8411تا  8415مورد استفاده قرار گرفت.
آمار دريافت شده ،كنترل شد و در مواردي كه مجموع
كاتيونها و آنيونها اختالف زيادي نشان ميداد،
حذف گرديد .با توجه به مناطق نمونهبرداري شده و
منابع آبي موجود در اطراف حوزه ،نقشههاي كيفيت
آب براي پارامترهاي مختلف ،در محيط ArcGIS
بهدست آمد.
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شکل ( :)1موقعیت منطقه مورد مطالعه
جدول ( :)1مشخصات چشمههای حوزه
نام چشمه

محدوده

جنس سازند

آبادي

دبي
(ليتر بر ثانيه)

UTMx

UTMy

تخليه ساالنه
(متر مکعب)

له درازسفلي

هرات

آبرفت

له دراز سفلي

3/0

084055

4401613

840398/0

دره بيدچنارناز

هرات

آهك

چنارناز

1/8

080539

4407448

099338/6

تلخ دره بيد

هرات

آهك

چنارناز

2/8

084611

4407370

4894/6

له درازعليي

هرات

آهك

چنارناز

4/8

088366

4401422

57768/6

مزرعه سيبك

هرات

آبرفت

چنارناز

2/6

082505

4401183

81508/6

جدول ( :)0مشخصات قنوات حوزه خوانسار

محدوده

تعداد ميله

جنس سازند

آبادي

دبي
(ليتر بر
ثانيه)

UTMx

تخليه ساالنه
(متر مکعب)

مصرف

نام قنات

هرات

42

آهك

خوانسار

1/63

085111

4485049

070378

كشاورزي

بورئيه خوانسار

هرات

82

آهك

طويله چوند

3/9

080791

4401504

838580

كشاورزي

طويله چوند

UTMy
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افزايش مقدار امالح محلول ،ميزان هدايت الکتريکي
افزايش مييابد .در مناطق تغذيه ،مقدار  ECحداقل
بوده و به سمت مركز دشت مقدار آن به شدت افزايش
مييابد .حداقل ميزان هدايت الکتريکي  339و حداكثر
آن  4166ميکروموس بر سانتيمتر ميباشد ،معموالً
طبق استاندارد ،آبهاي با هدايت الکتريکي بيش از
 3222ميکروموس ،مضر براي كشاورزي بوده و باعث
افزايش شوري خاک و تخريب محصول ميگردد و
معموالً گياهان مقاوم به شوري ،آبهاي با هدايت
الکتريکي كمتر از  7222ميکروموس را تحمل
مينمايند .طبق نقشه هدايت الکتريکي (شکل  )0به
طور كلي در جنوبشرقي حوزه منحنيهاي همهدايت
الکتريکي داراي مقادير نسبي كم بوده و به سمت
شمالغربي بر مقدار  ECافزوده ميشود.

نتایج و بحث
نتايج تجزيه شيميايي آزمايشگاه دانشکده منابع
طبيعي دانشگاه تهران بر روي تعداد  88نمونه آب كه
در سال  8452تهيه شده است ،به شرح جدول 4
ميباشد .با توجه به نتايج جدول  ،4نمونههاي آب در
پارامترهاي مختلف ،به شرح ذيل مورد بررسي و تجزيه
و تحليل قرار گرفتند.
اسیدیته  : PHتعيين  PHدر مناطق مختلف
داراي اهميت زيادي است چون ميزان رسوبگذاري و
يا خورندگي آب را نشان ميدهد .تغييرات  PHدر
محدوده مورد مطالعه قابل توجه است و از حداقل 7/8
تا حداكثر  7/73متغير ميباشد.
هدایت الکتریکی  :ECتغييرات شوري آب در
طول مسير جريان قابل توجه است .معموالً در طول
جريانات آب زيرسطحي ،تبادل يوني انجام شده و با

جدول ( :)3نتایج آنالیز شیمیایی نمونههای آب زیرزمینی حوزه خوانسار(مربوط به چشمه ها و قنوات حوزه  ،چشمه وقنات
کرخنگان ،چشمه و قنات خوانسار)
6

TDS

Ec*10
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شکل ( :)0نقشه همهدایت الکتریکی منطقه مورد مطالعه

مواد جامد  : TDSافزايش  TDSمتناسب با

کاتیونهای کلسیم  ،Caسدیم  Naو منیززیم

افزايش هدايتالکتريکي ( )ECاست و اين دو با
يکديگر رابطه خطي دارند .حداقل  TDSبه مقدار
 402و حداكثر آن  0373در منطقه ميباشد.

 : Mgدر مقايسههه نسههبت كههاتيوني در محههدوده مههورد

کربنات  : Hco3افزايش يون بيكربنات به دليل
تغذيه از سازندهاي آهکي و كربناته است .طبق نتايج
تجزيه شيميايي ،حداقل ميزان يون بيكربنات
0/11ميلياكيواالن در ليتر و حداكثر آن 6/0
ميلياكيواالن در ليتر ميباشد.
کلر  : CLيون كلر چنانچه از حد استاندارد آن
بيشتر شود براي گياهان مضر ميباشد و همچنين يکي
از عوامل شوري آب شرب محسوب ميگردد .در حوزه
مورد مطالعه ،مقدار يون كلر از حداقل  2/39ميلياكي
واالن در ليتر تا حداكثر  02/76ميلياكي واالن در
ليتر متغير است .نقشه همكلر منطقه در شکل ()4
نشان داده شده است.
سولفات  : SO4تغييرات يون سولفات نيز قابل
توجه بوده به طوريکه از حداقل  2/18ميلياكي واالن
در ليتر تا حداكثر  89/60ميلياكيواالن در ليتر متغير
است.

مطالعه يون سديم نسبت به يونهاي كلسيم و منيزيم
گسترش بيشتري دارد.
حداقل غلظت يون سديم  8/30ميلياكي واالن در
ليتههر و حههداكثر آن  85/83ميلههياكههيواالن در ليتههر
ميباشد .يون منيزيم در اولويت دوم بعد از يون سهديم
قرار دارد و مقدار آن از حهداقل  8ميلهياكهي واالن در
ليتر تا حداكثر  5/89ميلهياكهيواالن در ليتهر متغيهر
است .حداكثر ميزان يون كلسيم  82/16ميلياكيواالن
در ليتر و حداقل آن به مقدار  0/40ميباشد.
نسبت جذب سدیم  :SARنسبت جهذب سهديم
كه با محاسبه كاتيونههاي كلسهيم ،منيهزيم و سهديم
حاصل ميگردد بيهانگر شهوري آب مهيباشهد .حهداقل
نسبت جذب سديم  8/8و حهداكثر آن  6/8مهيباشهد.
نقشه  SARمنطقه مورد مطالعهه در شهکل ( )3آمهده
است.
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شکل ( :)3نقشه همکلر منطقه مورد مطالعه

شکل ( :)4نقشه هم  SARمنطقه مورد مطالعه

تعیین رابطه بین  TDSو  : ECبه منظور تعيين
رابطه  TDSيا ميزان مواد جامد در آب ،با
هدايتالکتريکي آب  ،ECاقدام به رسم نمودار مربوطه
با قرار دادن  TDSدر محور عرضها و  ECدر محور

طولها گرديده است .شکل  9و پراكنش نقاط در
حول خطي كه از بين آنها عبور داده شده است،
نشان ميدهد كه بيشتر نقاط بر روي خط و يا در
نزديکي آن هستند كه خود رابطه منطقي بين  TDSو
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 ECرا بيان مينمايد .معموالً با افزايش  TDSمقدار
هدايتالکتريکي آب افزايش مييابد .طبق فرمول كه

از نمودار استخراج گرديده است ضريب  2/6بين  ECو
 TDSبرقرار ميباشد.

شکل ( :)0نمودار تحقیقی بین هدایت الکتریکی و کل امالح محلول در منطقه مورد مطالعه

به منظور شناخت وضعيت آب از نظر كشاورزي از
روش  ،Wilcoxكه امروزه روشي بسيار متداول در
طبقهبندي آبها از نظر كشاورزي است
(مهدوي ،)0288 ،استفاده گرديد .با توجه به نمودار
 ،Wilcoxكه براي منابع آبي حوزه خوانسار و بر اساس
دو پارامتر  ECو  SARبدست آمده ،از لحاظ
كشاورزي ،كيفيت شيميايي آب در حوزه مورد مطالعه
در كالسهاي خوب تا بد قرار ميگيرد .بهطوريکه
نمونههاي  9 ،8و  82در كالس ( C2-S1كمي شور و
مناسب براي كشاورزي) قرار گرفتند و نمونههاي  3و
 6در كالس ( C4-S2خيليشور و نامناسب براي
كشاورزي) ميباشند و بقيه نمونهها در كالسهاي حد
واسط و قابل استفاده براي كشاورزي قرار ميگيرند كه
نشاندهنده پتانسيل آبهاي منطقه براي كشاورزي
ميباشد .از جهت شناخت وضعيت كيفى آب از نظر
شرب براي انسان ،نيز ميتوان منابع آب را با استفاده
از دياگرام شولر طبقهبندي كرد (مهدوي .)0288 ،به
اين ترتيب ،نتايج آناليز شيميايى بر روى نمودار شولر

ترسيم گرديد و در ردهبندي كيفيت منابع آب
زيرزميني از لحاظ شرب ،در ردههاي خوب تا نامناسب
قرار گرفتند 1 .نمونه آب داراي كيفيت مناسب براي
شرب انسان و  4نمونه نامناسب براي شرب انسان
ميباشد .از لحاظ كيفيت آب براي شرب دام كليه
نمونههاي آب منطقه براي انواع دام و مرغداري
مناسب است فقط در  4موردي كه داراي
هدايتالکتريکي بين  922تا  8922ميکروموس بر
سانتيمتر ميباشد ممکن است باعث اسهال موقت
براي دام هايي شود كه به اين آبها عادت ندارند ولي
پس از مدتي استفاده ،مرتفع ميگردد .بررسي كيفيت
منابع آبي براي دامداري ،با توجه به ميزان  TDSيا
كل امالح محلول ،نشاندهنده مناسب بودن تمامي
منابع آبي حوزه براي اين موضوع ميباشد .با بررسي
غلظت يون سديم و كلر در نمونههاي آب منطقه
متوجه ميشويم كه در نمونههاي  3و  6غلظت اين
عناصر زياد بوده و باعث ايجاد مشکل مسموميت براي
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گياهان در آبياري سطحي ميشود (عليزاده)0288 ،
كه بايستي تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شود.

نتیجهگیری
همانطوركه منحني همهدايت الکتريکي حوزه
نشان ميدهد هر چه از جنوبشرقي به سمت
شمالغربي برويم بر ميزان هدايتالکتريکي منابع آبي
حوزه اضافه ميشود و نيز هر چه از ورودي حوزه به
سمت خروجي نزديك ميشويم از كيفيت آب
زيرزميني كاسته ميشود كه علت اين موضوع عبور
آب از تشکيالت زمينشناسي امالحدار است .طاهري
و وودريس ( ،)0227نيز در حوزه آبخيز قهاردولي در
غرب ايران ،به نتايج مشابهي دست يافتهاند .بنابراين
ميبايست در برنامههاي مديريت منابع آب زيرزميني
به اين نکته توجه شود و با لحاظ راهکارهايي اين
مشکل را برطرف ساخت .تركيب شيميايي آب
زيرزميني بيشتر از همه در اثر افزايش شوري به كمك
انحالل و در رابطه با جنس سازند زمين شناسي ،تغيير
مييابد ،آبهاي زيرزميني به سوي يك تعادل
فيزيکي -شيميايي ،با سنگهايي كه در آن جريان
دارند ،ميل ميكنند (دانيل و همکاران ،)0227 ،اين
تعادل نميتواند براي يك مدت زمان طوالني برقرار
باشد .اين تعادل به نوع زمين و اختالف غلظت موجود
بين نمكهاي آب و زمين بستگي دارد .همچنين
مقدار كل مواد معدني متناسب با ازدياد طول مسير
حركت آبهاي زيرزميني افزايش مييابد .اين افزايش
بستگي مستقيم به زمان طي شده ،كم شدن سرعت و
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كوچك شدن خلل و فرج نيز دارد كه باعث افزايش
تماس آب و سازند ميشود و اثر پذيري آب و تبادالت
شيميايي بين آب و سازند زمينشناسي را افزايش
ميدهد .اين تبادالت شيميايي باعث ميشود اليههاي
آبدار هم ،در گستره جريان خود همگن نباشند چون
آب زيرزميني در حين جريان ،به مواد مختلف برخورد
ميكند و مواد مختلف با مقادير متفاوت را در خود
حل ميكند .با توجه به اينکه بخشي از حوزه مورد
مطالعه در منطقه حفاظت شده محيط زيست ،براي
حيات وحش قرار دارد پيشنهاد ميگردد ،در محل
چشمهها با ايجاد مخازن بتوني و ايجاد آبشخور ،آب با
كيفيت را در باالدست حوزه نگهداري و مورد استفاده
قرار داد كه از نفوذ آن و عبور از اليههاي امالحدار و
تنزل كيفيت آب در پاييندست حوزه جلوگيري به
عمل آيد.
در نهايت ،پيشنهاد ميگردد براي مناطق بکري
مانند اين حوزه و با توجه به كمبود آمار و اطالعات و
اهميت مديريت منابع آبي و در راستاي آمايش
سرزمين و استعداديابي اراضي جهت توسعههاي آينده،
بررسي كيفيت منابع آبي با نمونهبرداري مستقيم و
تحليل نتايج ،همراه با تلفيق با آمار موجود از مناطق
مجاور ،به عنوان راهبردي در حوزههاي مشابه ،در
مناطق خشك و نيمه خشك براي مديران و
تصميمگيران مدنظر قرار گيرد .اين تحقيقها و طرحها
ساده بوده و با هزينه كم قابل انجام ميباشد و داراي
جنبههاي كاربردي و اجرايي خواهد بود.
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Analysis of underground water resources quality in order to optimized
management of water resources (Case Study: Khansar watershed)
MohammadR. Fazelpour1, Hossein Malekinezhad 2, Mohammadreza Ekhtesasi3, Jalal Barkhordari4

Abstract
underground water resources are one of main sources for human needs, especially in dry areas. In
addition, groundwater will not be affected by short-term droughts, and if used correctly can be a
reliable resource for human needs. Khansar watershed, located in south- western of Harat city (in
Yazd province), has two qanates with 414,383 m3 average annual discharge and 5 Springs with
507,729.6 m3 average annual discharge. For evaluation of water quality, in this area, no information is
available so, in 2011, number of samples were taken and chemical analysis were carried on. The
results showed that the input areas of Khansar watershed have high and appropriate water quality and
are mainly Bicarbonat type. By moving the water toward the output, due to passing mineral geological
formations, the water quality degrade. Minimum and maximum electrical conductivity are 445 and
3866 µm/cm, respectively. The major cation, based on abundance, are Sodium, Magnesium and
Calcium. Analysis of the water quality for agriculture, on wilcox diagram, shows the suitability of all
water samples except 4 and 6. These two samples are in the C4-S2 class and are unsuitable for
farming, but appropriate for livestock. These results have strategic importance in decisions, for
developing these areas.
Keywords: Khansar, Khatam, Optimized management,Underground water, Water quality.
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