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استفاده ترکیبی از پارامترهای کیفی در آبخوان و آبریز دشت موسیان به منظور
تشخیص تأثیرپذیری کیفی آبخوان از جریانهای سطحی
فرهاد قادری* ،9احسان بابانژاد ،2سید صابر حسینی کریمی

3

تاریخ ارسال9311/94/40:
تاریخ دریافت9311/499/91:

چکیده
تعیین شرایط کیفی بلندمدت منابع آبی مختلف بهخصوص در مناطق دارای اقلیم خشک ،بسیار اهمیت دارد .با تعیین
روند تغییرات کیفیت منابع آبی ،بررسی پایداری کیفی منابع امکانپذیر شده و این نتیجه در برنامهریزیهای بلندمدت
استفاده میگردد .ایران از جمله مناطق خشک و نیمهخشک به شمار میرود .ازاینرو در این مقاله پارامترهای کیفی
منابع آبی سطحی و زیرزمینی دشت حاصلخیز موسیان در ایران مورد مطالعه قرار گرفت و برای نخستین مرتبه از
طریق بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفی منابع آبی سطحی و زیرزمینی ،راهکاری برای تعیین احتمال ارتباط منابع
آب سطحی و زیرزمینی بیان و از مدلسازی به روش المان محدود ،برای تأیید نتیجه حاصل استفاده شد .برای این
منظور دادههای آبریز و آبخوان طی دوره  11ساله جمعآوری گردید .در بررسیهای آماری صورت گرفته در توزیع تی-
استودنت ( )t-studentدر سطح احتمالی اطمینان  ،%55بیشترین مقدار پارامترهای سختی،NO3 ،Ca ،EC ،TDS ،
 Mg ،CL ،SO4 ،HCO3و  Naدر آب سطحی (رودخانه آبدانان) به ترتیب ،22/3 ،0/5 ،51/1 ،211 ،121/5 ،01/5
 3/2 ،11/0 ،15/2و  1145میلیگرم بر لیتر به دست آمد که بر اساس استاندارد  1153ایران ،آب رودخانه قابل شرب
است .بر اساس بررسی آماری کیفیت منابع آب زیرزمینی نیز مناسب بود .همچنین در این مطالعه بر اساس دادههای
جمعآوریشده بلندمدت و آزمون من-کندال ( ،)Mann-kendallروند تغییر کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی
منطقه مورد بررسی قرار گرفت .مطابق نتایج بهدستآمده ،روند کاهش کیفیت برای آبهای سطحی در تمامی پارامتر-
های مورد بررسی (به غیراز سولفات و  )Mgدر سطح خطای  %5تایید گردید و در آبهای زیرزمینی نیز کاهش
کیفیت  TDSدر سطح خطای  %5گزارش شد .این نتایج هشداری برای برنامهریزی بلندمدت برای منابع آبی است .در
نهایت با توجه به تشابه تقریبی نتایج آبخوان و آبریز دشت فرضیه ارتباط این منابع مطرح گردید که با مدلسازی به
روش المان محدود مشخص شد که آبخوان دشت تا ارتفاع  01متر از رودخانه آبدانان تأثیر میپذیرد .بر اساس نتایج،
با انجام مطالعاتی مشابه در مناطق دیگر و مشاهده یکسانی روند تغییرات پارامترهای کیفی منابع آب سطحی و
زیرزمینی و تأیید ارتباط هیدرولیکی این دو منبع ،می توان با دقت بسیار باال ،تعیین روند تغییرات پارامترهای کیفی
یک منبع را بر اساس منبع دیگر پیشبینی نمود.

کلمات کلیدی :آب زیرزمینی ،آب آشامیدنی ،پارامترهای کیفی.
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مقدمه
منابع محدود آبهای زیرزمینی و سطحی از
مهمترین منابع تأمین آب در جهان هستند .به دلیل
آنکه بهطور مداوم در معرض خطر آلودگی قرار دارند،
اطمینان از میزان کیفیت آنها برای استفادههای
مختلف ضروری است ).(Krishnaraj et al., 2012
تأمین آب و کیفیت آن از جمله مهمترین عوامل توسعه
یک منطقه میباشند .اگر چه مفهوم کیفیت آب
زیرزمینی واضح به نظر میرسد ،اما چگونگی بررسی و
ارزیابی آن ،نیاز به برخی روشها دارد (Kuraa et al.,
) .2015ترکیبات شیمیایی آبهای زیرزمینی
مشخصکننده امکان استفاده از آن بهعنوان منبع آبی
برای مصارف انسانی ،حیوانی ،آبیاری ،اهداف صنعتی و
 ...است .هدف اصلی متخصصان در بررسی کیفیت آب،
استفاده مطلوب از آن در جامعه میباشد .بر اساس
استانداردهای مختلف ،برای هر متغیر مقادیر
قابلپذیرش وجود دارد که اگر آب از این استاندارد
تجاوز کند ،قبل از استفاده باید تصفیه گردد ( Kuraa
.)et al., 2015; Sadashivaiah et al., 2008
انجام روشهای جدید برای ارزیابی کیفی آبهای
سطحی و زیرزمینی در راستای رسیدن به ایمنی
مناسب برای سالمت انسانها رو به گسترش و پیشرفت
میباشد ،بهطوریکه در  01سال اخیر در این راستا
روشهای مختلفی بکارگرفته شده است (Talabi et
) .al., 2013محققین بسیاری اندازهگیری شاخص
کیفی آبهای سطحی و زیرزمینی را مطرح کردهاند.
باکمن و همکاران شاخصی برای ارزیابی و نقشهبرداری
درجۀ آلودگی آبهای زیرزمینی مطرح کردند.
( )Backman et al., 1998وونگ و هوو در سال
 2113آنالیزی بر روی کیفیت آب مصرفی داشتند .آنها
در مطالعات خود روشی را برای تعیین کیفیت آب ارائه
دادند) .(Wong and Hu, 2013ژای و همکاران نیز
در سال  2111بر روی کیفیت منابع آب رودخانه
باسین در چین تحقیق نمودند .در این پژوهش مطالعه
آماری بر روی دادههای کیفی این رودخانه در یک دوره
 12ساله مورد بررسی قرار گرفت (Zhai et al.,
) .2014در سال  2115نیز ژاوو و همکاران با استفاده
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در چین به تأثیرپذیری تغییرات اقلیمی و انسانی بر
پارامترهای مختلف در منابع آب منطقه پرداختند
).(Zhao et al., 2015
در کنار بررسیهایی که عمدتاً جهت تأمین کیفی
آبهای زیرزمینی انجام میگیرد ،توجه به برداشتهای
بیرویه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی نیز اهمیت
باالیی دارد) .(Erdlenbruch et al., 2014با توجه
به محدودیتی که در منابع آبهای سطحی وجود دارد،
میزان برداشت از منابع آبی زیرزمینی بهمنظور رفع
نیازهای آبی در حال افزایش است .این موضوع عامل
بروز خسارتهای جبرانناپذیر میگردد .از این رو نیاز
به مدیریت این منابع با شناخت عملکرد سفره آبهای
زیرزمینی در شرایط طبیعی و نیز پیشبینی تأثیرات
برداشت از این منابع احساس میشود ( Di Guardo
.)and Finizio, 2016; Kinzelbach, 1986
ازجمله این تحقیقات میتوان به تحقیق ژین و همکاران
که در سال  2115جهت پیشبینی منابع آبی
دانچیانکون چین صورت پذیرفت اشاره کرد .در این
مطالعه با استفاده از روشهای پیشبینی تغییرات کیفی
آب ،سعی در حفاظت از منابع آبی موجود با استفاده از
ترمیم مباحث مدیریتی شد ).(Xin et al., 2015
الدربروچ و همکاران نیز در سال  2111در تحقیق خود
به بررسی چالشهای پیشرو در مدیریت کمی و کیفی
منابع آبهای زیرزمینی ،برای مصارف مختلف ازجمله
کشاورزی پرداختند )(Erdlenbruch et al., 2014
از این رو در این مقاله پیشنهاد گردید تا با استفاده
از روند تغییرات پارامترهای کیفی ،امکان ارتباط بین
منابع آب سطحی و زیرزمینی مورد بررسی قرارگرفته و
از این طریق ،پیشبینی روند تغییرات پارامترهای کیفی
یک منبع بهطور تقریبی بر اساس روند تغییرات کیفیت
در منبع دیگر امکانپذیر باشد به این منظور در این
مطالعه ابتدا کیفیت منابع آبی زیرزمینی و سطحی
دشت موسیان شهرستان دهلران مورد بررسی قرار
گرفت و نمودارهای ویلکاکس ،شولر ،پایپر و درو ترسیم
و مورد مطالعه قرار گرفتند و بهمنظور تحلیل قابلیت
شرب آبخوان از نمودار نیمه لگاریتمی شولر استفاده
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گردید .نتایج بهدستآمده از غلظتهای اندازهگیری
شده با استاندارد  1153موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران مقایسه گردید .با استفاده از تشخیص
روند تغییرات پارامترهای کیفی موجود ،مقایسه روند
تغییرات پارامترهای کیفی منابع آبی زیرزمینی و
سطحی انجام قرار گرفت و بر این اساس امکانسنجی
تأثیرپذیری آبخوان از جریانات سطحی از نظر کیفی
مطرح گردید و با مدلسازی المان محدود و مطالعه
جریانهای هیدرولیکی منطقه درستی این مطلب
بررسی شد.
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نمونهگیری میدانی
در این تحقیق بهمنظور بررسی کیفیت شیمیایی و
همچنین تغییرات کیفی آبخوان منطقه سه حلقه چاه
در منطقه مذکور انتخاب گردید .همانطور که در شکل
 2نشان داده شده است چاههای موردمطالعه در فاصله-
ای نسبتاً نزدیک به هم واقع شدند که در اطراف دو
روستای دشت موسیان قرار دارند.

مواد و روش
موقعیت
در این مطالعه رود آبدانان (بهعنوان منابع آبی
سطحی) و سه حلقه چاه (بهعنوان منابع آبی زیرزمینی)
در دشت موسیان ( 3245شمالی و  1043شرقی) در
دهلران ایران مورد بررسی قرار گرفت .رود آبدانان از
دامنه جنوبی بخش شرقی کبیر کوه در ایران سرچشمه
گرفته و شاخههای تشکیلدهنده آن در ناحیه شمالی
غالباً کوچک میباشند .این رود در امتداد منطقه مرزی
ایران و عراق جریان مییابد (شکل .)1

شکل ( : )9موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه

شکل ( :)2موقعیت چاههای موردمطالعه

این چاهها تأمینکننده آب آشامیدنی این دو روستا
هستند .برای بررسی کیفیت آب چاهها و تأثیرپذیری
کیفیت آب چاهها از رودخانه آبدانان ،دادههای  11ساله
طی سالهای  2110تا  2115میالدی مورد بررسی قرار
گرفت .پارامترهای کیفی مورد بررسی در این مطالعه
شامل هدایت الکتریکی ،سختی کل ،سدیم ،منیزیم،
کلسیم ،نیترات ،بیکربنات ،کربنات ،سولفات و کلر است
که میزان کیفیت هر پارامتر و روند کلی ساالنه برای
پارامترها در صورت وجود ،مشخص گردید .برای انجام
آزمایشها نمونهبرداری از چاهها بهوسیله پمپهای
تعبیه شده انجام گرفت که در هر نوبت برداشت 21
لیتر از نمونهها به آزمایشگاه منتقل میشد .آزمایشهای
انجامشده در این مطالعه بر اساس دستورالعملهای
 2311کتاب روش های استاندارد آزمایش های آب و
فوضالب انجام گرفت ( American Water Works
Water Environment
)Federation, 1999

and

Association
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آنالیز دادهها
نرمالسازی دادهها اولین گام برای بررسی کیفیت
آبخوان و آب سطحی در این تحقیق بود .بدین منظور با
استفاده از نمودار جعبهای نرمال بودن دادهها بررسی و
دادههای پرت مشخص گردید .برای آنالیز دادههای
بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  SPSSمقادیر
 UCL1و  LCL2بر طبق روش  t-testدر سطح
احتمال  55درصد محاسبه گردید.

است.
مشارهسری دادهها
شتم •روند در
مبینه وجود
فرض صفر)
هنم• پاییز
بیست و
سال
6931
بررسی روند دادههای کیفی آب رودخانه و آبهای
زیرزمینی طی مراحل زیر انجام گرفت.
ابتدا محاسبه اختالف بین تمامی مشاهدات با
یکدیگر انجام شده سپس تابع عالمت به این نتایج بر
اساس رابطه ( )1اعمال گردید و سپس پارامتر  Sبه
شرح رابطه ( )2استخراج شد:

طبقهبندی نوع آب و آنالیز بر اساس- FEM
Micro

)
)
)

()1

در این تحقیق کیفیت منابع آبی بر اساس نمودار-
های ویلکاکس ،شولر ،پایپر و درو طبقه بندی گردید.
برای بررسی تأثیر این رودخانه بر آبخوان بر اساس
روش المان محدود ،3منطقه مورد بررسی که چاهها در
آن واقع شده بودند مش بندی گردید .برای این منظور
ابتدا با جانمایی چاهها و مسیر رودخانه آبدانان در
اطراف این  3چاه بر روی طبیعت محدودهی مورد
مطالعه مشخص گردید .سپس طرح ابتدایی با استفاده
از نرمافزار اتوکد به عنوان پسزمینه قابلاجرا در نرم-
افزار  Micro FEMاستخراج گردید .در تمامی مناطق
فاصله هر دو نقطه مجاور معرفی شده در اطراف چاه-
های موردمطالعه  351متر در نظر گرفته شد .در نهایت
بهمنظور باال بردن دقت و حساسیت بیشتر این ناحیه،
فواصل به  121متر کاهش یافت .نقاط مجاور با
رودخانه نیز بر اساس پسزمینه موجود به عنوان منابع
آبهای سطحی به نرمافزار معرفی شدند.
آزمون تعیین روند
در این تحقیق از آزمون تعیین روند من-کدال برای
بررسی روند دادههای کیفی آب رودخانه و آبهای
زیرزمینی استفاده شد تا از این طریق نحوه تأثیرات آب
رودخانه بر آب زیرزمینی مشخص گردد .فرض صفر
آزمون من-کندال بر تصادفی بودن و عدم وجود روند
در سری دادهها داللت دارد و پذیرش فرض یک (رد
Upper Control Limit
Lower Control Limit

Finite Element Method

1
2

3

(
(
(
)

()2

) (
{

(

∑ ∑

و
که در رابطه ( n ،)2تعداد مشاهدات سری،
به ترتیب دادههای  jام و  kام سری هستند .تابع
عالمت نیز به شرح رابطه ( )2محاسبه گردید .در گام
دوم به دلیل آنکه نتیجه مشاهدات بیش از  2داده بود،
برای محاسبه واریانس از رابطه ( )3استفاده شد
( Mahajan and Dodamani, 2015; Xu et al.,
.)2003
()3

) (
)

()

(

∑ )

()

(

که در رابطه ( n ،)3تعداد دادههای مشاهدهای و m
معرف تعداد سریهایی است که در آنها حداقل یک
داده تکراری وجود دارد t .نیز بیانگر فراوانی دادههای با
ارزش یکسان است .پس از محاسبه واریانس آماره  Zاز
رابطه ( )1استخراج گردید.
) (

√

()1
) (

√{
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با توجه به دوطرفه بودن آزمون روندیابی من-
کندال در این تحقیق ،فرض صفر (عدم وجود روند) در
صورتی صادق بود که رابطه ( )5برقرار باشد( Mahajan
.)and Dodamani, 2015

()5

| |

که در رابطه ( α )5سطح معنیداری است که برای
آزمون در نظر گرفته میشود و  Zαآماره توزیع نرمال
استاندارد در سطح معنیدار  αمیباشد که با توجه به
دو دامنه بودن آزمون ،از  α/2استفاده شده .در بررسی
حاضر این آزمون برای سطوح اعتماد  %55و  %55بکار
گرفته شد .درصورتیکه  Sمثبت به دست میآمد
پارامترها روند صعودی و در صورت منفی بودن آن،
روند تغییرات نزولی در نظر گرفته میشد( Mahajan
 .)and Dodamani, 2015; Xin et al., 2015آماره

 αبرای سطوح  %55برابر  1/50و برای سطوح %55
برابر  2/50است .اگر مقدار  Zمحاسباتی در تحقیق
خارج محدوده ذکرشده به دست میآمد آنگاه در سطح
اطمینان  %55و  %55روند مشاهده شده برای
پارامترهای مورد بررسی معنیدار میبود (Goenster
) .et al., 2015; X. Xin et al., 2015در این تحقیق
مراحل محاسبات  Var(s) ،Sign(x) ،Sو  Zبرای
تمامی دادههای مربوط به پارامترهای کیفی آبخوان و
آب رودخانه محاسبه گردید .تمامی تجزیه و تحلیلهای
صورت گرفته در محیط  Excelو نمودارهای کیفی
توسط نرمافزار Chem v2011.1.40-Schlumberger
 Aquaترسیم گردید .همچنین برای مشاهده تأثیر
آبهای سطحی موجود در منطقه بر آبهای زیرزمینی
و نوع روند تأثیرگذاری آن از نرمافزار FEM. V 4.10
 Microاستفاده گردید.

نتایج و بحث
آنالیز دادهها
نتایج به دست آمده از غلظتهای اندازهگیری شده
که در جدول ( )1آورده شده است مربوط به اطالعات
جمع آوریشده از رودخانه در طول دوره مورد مطالعه

است .در این مقایسه برای پارامترهایی که استانداردی
برای حد مجاز یا حد مطلوب آن موجود بود ،مشاهده
گردید که برای تمامی چاههای مورد بررسی منطقه و
همچنین رودخانه آبدانان ،مقادیر و غلظتهای
پارامترهای مورد مطالعه پایینتر از حد مجاز بود .در
نتیجه تمامی استانداردهای موجود را ارضا میکند و در
این خصوص برای چاههای  1تا  3از نظر آشامیدنی
نگرانی وجود ندارد.
طبقهبندی نوع آب

یکی از پارامترهای مهم کیفی آب ،سختی کل می-
باشد که بیشترین سختی آب به دلیل وجود یونهای
کلسیم و منیزیم است .دیاگرام ویلکاکس بر اساس
مقادیر هدایت الکتریکی آب و نسبت سدیم جذب شده
توسط آب ،قادر به طبقه بندی آب در کالسهای
مختلفی است .طبقهبندی آبهای سطحی و زیرزمینی
ازنقطه نظر کشاورزی بر اساس دو پارامتر هدایت
الکتریکی و نسبت جذب سدیم صورت میگیرد
).(Sadashivaiah et al., 2008
قسمتهای مختلف نمودار ویلکاکس بیانگر طبقه نمونه
آب مورد بررسی است .در این نمودار ،محور افقی به
شوری آب و هدایت الکتریکی و محور عمودی نیز به
نسبت جذب سدیم اختصاص دارد .مختصات مربوط به
هر آب در منطقهای قرار میگیرد که با حرف  Sازنظر
شوری و  Cازنظر قلیایی ،مشخص میگردد .مقادیر ،1
 1 ،3 ،2به ترتیب بیانگر کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد
است .شکل ( )3نتایج حاصل از نمودار ویلکاکس برای
آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی منطقه را نشان
میدهد.
نکته قابل اشاره در مورد رودخانه آبدانان بر اساس
نمودارها ،کیفیت نامناسب آن است .طبق آزمایشهای
انجام شده مشاهده گردید که آب رودخانه دارای
سختی باال بوده و مقدار آنیونها و کاتیونها نیز از حد
مجاز فراتر میباشد .به همین دلیل مشکالتی را از لحاظ
بهداشتی برای مصرف به وجود میآورد.

150

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال نهم• شماره سی وسوم• پاییز 9317

آبدانان• و مقایسه
جدول ( : )9دادههای نرمال شده و محاسبه  UCL , LCLو حد میانگین برای
استانداردوهنم• پاییز
مشارهآنها بابیست
رودخانهشتم
سال ه
6931
پارامترها
سختی
TDS
EC
Ca
NO3
HCO3
SO4
Cl
Mg
Na

حداقل مقدار

حداکثر مقدار

مجاز

حداکثر مقدار

WHO
استاندارد

11
00/1
101
11/2
3/1
02
0/3
3/0
1/5
0

01/5
121/5
211
15/1
0/5
22/3
15/2
11/0
3/2
11/5

211
1111

511
1511

511
511

51

251

05

111
111

511
151
211

استاندارد ایران

نمونهها

همانطور که مشخص گردید میتوان گفت ،تمامی
نمونههای موردبررسی برای چاههای  1الی  3در
محدوده  C1S1قرار گرفتند .این موضوع نشاندهنده
آن است که آب چاههای موردنظر در دسته آبهای
خیلی خوب که با شوری بسیار کم هستند طبقهبندی
میگردند.
همچنین برای آب رودخانه آبدانان نیز ازنظر شوری
نتایج مشابه با آب چاهها به دست آمد و آب رودخانه

251
251
31
211

211

نیز از نظر شوری در محدوده خیلی خوب و مناسب قرار
گرفت .اهمیت این موضوع عالوه بر بحث کشاورزی ،در
تأمین آب شرب منطقه نیز به چشم میآید .نوع اقلیم
منطقه و نوع جنس خاک در اطراف چاهها شرایط
مناسبی را برای بهرهبرداری ایجاد میکند .با توجه به
مناسب بودن آب ازلحاظ شوری باید شرایطی ایجاد کرد
تا در آینده در طی عملیاتی نظیر برداشت آب از چاهها،
از احتمال تغییر در کیفیت آن جلوگیری به عمل آید.

)(a

شکل ( :)3نمودار ویلکاکس براساس چندنمونه برداشت شده از ( )aچاههای  1الی  )b( 3رودخانه آبدانان

ازجمله روشهای مهم برای تعیین قابلیت شرب
منابع آب دیاگرام شولر میباشد .برای رسم دیاگرام

شولر (شکل ( ،))1از دادههای مربوط به نمونهبرداری-
های دورهای از چاههای  1الی  3و رودخانه آبدانان
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استفاده شد .نمودار شولر به محدودههایی تقسیم می-
گردد که هر محدوده میزان مطلوبیت آب را نشان می-
دهد .دستهبندی عمومی در نمودار شولر از محدوده
پایین نمودار به سمت باال به ترتیب شامل محدوده
خوب ،قابلقبول ،نامناسب ،بد ،قابل شرب بهطور موقت
و غیرقابلقبول میباشد .برای رسم این دیاگرام به
اطالعات و غلظتهای پارامترهایی مانند ،HCO3
 Ca ،Mg ،CL ،SO4و  Naنیاز است .بر اساس دیاگرام
شولر هر  3چاه مورد مطالعه منطقه و همچنین آب
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رودخانه آبدانان در دسته خوب از نظر آشامیدن قرار
گرفتند و مانعی از نظر شرب ندارند .همچنین در این
نمودار آنچه مشخص است مطلوبیت بیشتر آب رودخانه
آبدانان نسبت به چاههای مورد بررسی است .با توجه به
نزدیکی کیفیت این دو منبع آبی و همچنین نزدیکی
میزان شوری آنها با یکدیگر ،احتمال ارتباط و یا
تأثیرگذاری منبع آب سطحی (رودخانه آبدانان) بر
منابع آبخوان به وجود میآید که باید در ادامه به
بررسی دیگر عوامل تأثیرگذار پرداخت.

شکل ( :)0نمودار شولر برای چاههای مورد منطقه

از دیگر راهها برای تیپیندی آب آشامیدنی استفاده
از نمودار پایپر میباشد که بر اساس این نمودار  2تیپ
مختلف شیمیایی بهصورت ذیل قابلتشخیص است
(.)Carrera-Villacrés et al., 2015
2) Na-HCo3

1) Ca-Mg-HCo3

4) Na-HCo3-Cl

3) Ca-Mg-HCo3-Cl

6) Na-Cl-HCo3

5) Ca-Mg-Cl-HCo3

8) Na-Cl

7) Ca-Mg-Cl

در ادامه این مطالعه ،تیپ آبهای منطقه مورد
بررسی قرار گرفت .برای رسیدن به این هدف ،از نمودار
پایپر استفاده گردید ( (Rajendran, 2011; Talabi
 )et al., 2013همانطور که شکل ( )5-aنشان می-

دهد تمرکز نمونهها برای هر سه چاه منطقه در ناحیه J
است که در تیپ  Ca-HCO3قرار میگیرد .همچنین
قرار گرفتن نمونهها در ناحیه  Bدر قسمت کاتیونها
نشاندهنده تیپ  Caو قرار گرفتن نمونهها در ناحیه F
مربوط به آنیونها نشاندهنده تیپ  HCO3میباشد.
از طرفی بر اساس قسمت  bشکل ( )5که نشاندهنده
تیپبندی آب رودخانه آبدانان میباشد ،مشخص شد که
بیشتر تمرکز دادهها در ناحیه  5میباشد که این ناحیه
تیپ خاصی را شامل نمیشود و درواقع بیانگر mixed
 typeاست که میزان آنیونها و کاتیونها برتری خاصی
نسبت به هم ندارند .در مورد بخش آنیونی نمودار و
قرارگیری نمونههای رودخانه در ناحیه  Fو  Bبهصورت
مشترک ،وجود مقادیر بیشتر سولفات در آب را نشان
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میدهد .در مورد بخش کاتیونی نیز طبق شکل دادهها
بهصورت گسترده در سه بخش  B ,Aو  Cقرار دارند که
نشاندهنده بیشتر بودن میزان کلسیم و منیزیم در بین
کاتیونها است .از طرف دیگر بررسیهای زمینشناسی
در منطقه مورد مطالعه ،وجود الیههای زمینشناسی
متشکل از الیههای سنگهای آهکی ،دولومیتها،
کنگلومرایها ،مارنهای خاکستری و قرمز ،ژیپس ،شیل
بیتومین و سیلت را نشان میدهد .با توجه به تیپیندی
آب چاهها و قرارگیری آنها در تیپبندی کلسیمی-بی-
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آبدانان
آب رودخانه
تیپبندی
مقایسه هآن با
هنم• پاییز
بیست و
مشاره
شتم •
کربناته و سال
6931
افزایش میزان کلسیم میتوان گفت که انحالل کانی-
های کربناته و یا ژیپس در باالی حوضه عامل اصلی این
تغییر و افزایش میباشد .همچنین در مورد تیپ بی-
کربناته ،بخش عمده بیکربنات موجود احتماالً از
انحالل سنگهای کربناتی است که از طریق بارشهای
جوی که مقادیر زیادی  CO2به همراه دارند حاصلشده
است.

شکل ( : )1نمودار پاپیر برای تعیین تیپ بندی آب در منطقه  )aنمودار پایپر برای تیپبندی چاههای  9تا  3و شکل  )bنمودار
پایپر برای تیپبندی آب رودخانه آبدانان در منطقه موردمطالعه
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جهت تعیین نوع و منشأ آب منطقه میتوان از
نمودار دروو استفاده کرد .اساس این نمودار مقادیر
کاتیونها و آنیونهای عمده آب میباشد .از مزایای
نمودار دروو نسبت به نمودار پاپیر نمایش بهتر تیپها و
فرآیندهای هیدروشیمیایی مانند تبادل یونی می-
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باشد( .)Kuraa et al., 2015همانطور که نمودار ()0
نشان میدهد تیپ آب چاههای منطقه از نوع کلسیمی-
بیکربناته است .همچنین مستطیل سمت راست
نمودار ،نشاندهنده میزان امالح نسبتاً باالی آب چاهها
است.

شکل ( : )1نمودار دروو برای تیپبندی چاههای  9تا 3

روندیابی کیفی
با استفاده از آزمون تعیین روند ،محاسبات برای
تعیین روند افزایش یا کاهشی دادهها در مدت دوره 11
ساله انجام شد .نتایج حاصل در جدول ( )2و ( )3آورده
شده است و پارامترهایی که دارای روند مشخصی بودند
و یا روندی برای آنها قابل بیان نبود ،مشخص
گردیدند.
با توجه به محاسبات انجام گرفته برای چاههای
منطقه ،در چاه شماره  1تقریباً تمامی پارامترهای کیفی
آب دارای روند افزایش بودند بجز غلظتهای منیزیم،
سولفات و پتاسیم که دارای هیچگونه روند قابل پیش-
بینی نبودند .برای چاههای  2و  3نیز به غیر از پارامتر
سولفات ،غلظت سایر پارامترهایی که شرط رد فرض
صفر در آنها صادق بود دارای روند افزایشی بودند.

غلظت سولفات نیز در چاههای  2و 3دارای روند
کاهشی بود.
در جدول شماره ( )2محاسبات تعیین روند برای
آب رودخانه آبدانان نشان داده شده است .نتایج نشان
میدهد روند افزایش و کاهشی سالیانه کیفیت آب
رودخانه با تغییرات چاههای  1تا  3یکسان است .تمامی
پارامترهای کیفی در آب رودخانه به جز سولفات و
منیزیم دارای روندی افزایشی در طول دوره هستند.
این در حالی است که برای سولفات روندی کاهشی در
سطح اطمینان  %55حاصل گردید و برای پارامتر
منیزیم نیز روند خاصی حاصل نشد .با بررسیهای
عوامل محیطی منطقه میتوان به این موضوع اشاره کرد
که فعالیتهای کارخانههای صنعتی و معادن فلز در
منطقه در حال کاهش است چراکه فاضالب این
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دهد.
منطقی نشان
آبخوان را
رودخانه بر
آب سطحی
هنم• پاییز
می و
بیست
مشاره
شتم •
سال ه
6931
برای اثبات این فرض در مرحله بعدی به بررسی

فعالیتها از عوامل مهم در افزایش میزان سولفات در
منابع آبی میباشد.
یکسان بودن نوع روند تغییرات حاکم در کیفیت منابع
آبی آبخوان و آب سطحی در منطقه فرض تأثیرگذاری

جریانات موجود در منطقه پرداخته شده است.

جدول ( : )2نتایج به دست آمده از آزمون تعیین روند برای آب رودخانه آبدانان
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3  الی9  نتایج بهدستآمده از آزمون تعیین روند برای چاههای:)3( جدول
چاهها
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تأثیر رودخانه بر آبخوان
با توجه به ارتباط منطقی حاصل از نتایج بررسی
کیفیت و روندیابی تغییرات پارامترهای کیفی طی دوره
 11ساله برای آبخوان و آب سطحی در منطقه ،با
ترسیم جریانات هیدرولیکی حاکم ،این ارتباط مورد
مطالعه قرار گرفت.
اولین گام برای ایجاد مدل هیدرولیکی ،اندرکنش آب-
های سطحی و زیرزمینی در یک هیدروسیستم می-
باشد .این ارتیاط دوطرفه بین منابع آبخوان و آبریز قبل
از برداشت آب از آبخوان موجود در منطقهی مورد
مطالعه در شکل ( )0قابلمشاهده است .شبیهسازی
صورت گرفته بر اساس تأثیرات جریانات آبی رودخانه
مجاور و همچنین میزان متوسط بارندگی ساالنه که
 252میلیمتر گزارششده بود انجام گرفت.

شکل ( : )7نحوه جریانات هیدرولیکی در آبخوان
جریانات ناشی از رودخانه در آبخوان قبل از برداشت آب از
چاهها

در سالهای قبل نیز مطالعاتی در خصوص تاثیر
پذیری منابع آبی زیرمینی از منابع آبهای سطحی
انجام گرفت (Sophocleous, 2002; Tong and
) .Chen, 2002در این قسمت نحوهی تأثیرگذاری
برداشت آب در اطراف چاهها مورد مطالعه نشان داده
شده است .از نتایج این بخش مشاهده گردید که
برداشت روزانه از این چاهها در طول دوره ،سبب تغییر
جریانات منحنیهای همتراز هدایت هیدرولیکی شده
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نسبت داد .با این حال این جریانات در ابتدا از سمت
شمال غربی به سمت جنوب شرقی بودند و با اثرپذیری
از چاههای منطقه روند منحنیها در جهت شرقی و
تغذیه چاهها به سمت جنوب گرایش پیدا کردند که
بطور مشخصی نشان دهنده تغییر جهت جریانات
هیدرولیکی و تمرکز جریانات در محدوده چاههای مورد
نظر میباشد.
در اکثر آبخوانهای موجود ورودی آبهای زیرزمینی،
نفوذ آبهای سطحی ،بارندگی ،نفوذ آبهای برگشتی
کشاورزی ،صنعت و شرب عمدهترین بخش تغذیه
آبخوانها را تشکیل میدهند و از طرفی چاههای
برداشت و قناتها نیز خود از جمله مهمترین منابع
میروند
شمار
به
تخلیه
(  .)Guardo and Finizio, 2016در این تحقیق از
ابتدا شرایط بهرهبرداری از چاههای  2 ،1و  3در طول
دوره  11ساله مورد مطالعه ،بهگونهای پیشبینیشده
بود که به طور روزانه برای هر یک از سه چاه برداشتی
معادل  2111مترمکعب امکانپذیر باشد که در طول
دوره بهطور مداوم این مقدار برداشتی از چاهها
استحصال میگردید .در شکل ( )2-aنمایی  3بعدی از
تأثیرپذیری روند جریانات آبخوان در اثر برداشتهای
روزانه از چاهها نشان دادهشده است .صفحهی
مشخصشده سبز رنگ در شکل نمایانگر سطح کف
آبخوان است و منحنی نارنجیرنگ باالیی نشاندهنده
سطح فوقانی آبخوان میباشد که در آن تأثیرگذاری
قرارگیری چاه بر روی سطح باالیی آبخوان بر نحوه
جریانات موجود در اطراف چاهها با رنگ آبی مشخص
شدند .قسمت  bاز شکل  2نیز نشاندهنده مقطع
عرضی سه چاه مورد مطالعه است و نحوه جریانات
برگشتی از آبخوان به سمت چاههای مورد مطالعه را
مشخص میکند .میزان عمقی که این جریانات تحت
تأثیر خود قرار میدهند نیز در این شکل مشخصشده
است.
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)(a

)(b
شکل ( : )8مقطع عرضی و سهبعدی

نحوه جریانات

هیدرولیکی در آبخوان در اطراف چاههای موردبررسی ،و a ،
) تأثیرپذیری چاهها بر روی آبخوان و  )bمقطع عرضی در
اطراف چاه  9و جریانات ناشی از رودخانه در آبخوان

نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از غلظتهای اندازهگیری شده در
این مطالعه حاکی از آن بوده است که در تمامی چاه-
های مورد بررسی منطقه و همچنین رودخانه آبدانان
تمامی پارامترهایی که استانداردی برای حد مجاز آن
تعیینشده پایینتر از حد مجاز بود .در برای چاههای 1
تا  3از نظر آشامیدنی نگرانی وجود ندارد .همچنین
مشخص گردید که آب چاههای مورد نظر و رودخانه
آبدانان در دسته آبهای خیلی خوب با شوری بسیار
کم قرار میگیرند .اهمیت این موضوع عالوه بر بحث
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کشاورزی ،در تأمین آب شرب منطقه نیز به چشم می-
آید .که باتوجه به مطالعه انجام شده در مباحث کیفی
منابع آب منطقه ،میتوان گفت که آبخوانهای منطقه
بهخوبی تغذیهشده و متأثر از تغییرات کیفی منشأ خود
میباشند.
با توجه به اینکه جریانات هیدرولیکی حاکم از آب
سطحی رودخانه آبدانان به آبخوان ،تأثیرپذیری کمی و
کیفی آبخوان از آب سطحی را بیان میکند .بررسی
تغییرات کیفی آب زیرزمینی در طی یک دوره  11ساله
در طول مسیر جریان نشان میدهد که تغییراتی که
کیفیت آب آبخوان نسبت به منبع تغذیه خود که
رودخانه آبدانان میباشد ،ناشی از عوامل موضعی است،
این موضوع بیانگر وجود سازند آالینده مثل سازندهای
آهکی یا گنبدهای نمکی و یا هر نوع منابع آلودهکننده
در طول مسیر حرکت آب به هنگام عبور از الیههای
مختلف زمینشناسی است.
با توجه به روندیابی برای دو منبع آبی منطقه،
تخمیت روند تغییر کیفیت در سالهای آینده قابل
پیشبینی خواهد بود و این موضوع قابلتوجه خواهد
بود که هر نوع تغییر در کیفیت آب رودخانه آبدانان به
دلیل عوامل طبیعی و یا غیرطبیعی تأثیرگذاری
مستقیمی بر روی کیفیت آب آبخوان و در نتیجه آب
چاههای منطقه خواهد گذاشت و نظر به استفاده از این
چاهها بهعنوان منابع آب آشامیدنی دو روستای همجوار،
اهمیت این چبش بینی دو چندان میگردد.
از طرف دیگر با توجه به مباحث مطرح شده در
خصوص روشها مختلف و پژوهشهای صورت رفته در
مقیاسهای گوناگون در مناطق و کشورهای متفاوت،
بررسیهای کیفی و کمی منابع آبی موجود به صورت
جداگانه و مجزا از یکدیگر صورت میپذیرد که این
موضوع میتواند یکی از مشکالت جدی در امر تامین
هزینه آزمایشات تصمیمگیریهای کالن بلندمدت در
بحث مدیریت منابع آب باشد .در این مقاله به توجه به
بررسی کیفی هر دو منبع آب سطحی و زیرزمینی و
بررسی ارتباط هیدرولیکی دو منبع ،امکان تخمین روند
یک منبع از روی تغییر روند کیفی منبع دیگر ممکن
است و افزایش قابلیت اعتماد در تصمیمگیریهای
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Abstract
Determining the long-term qualitative conditions for water resources is very important in areas
facing water shortage. By determining the quality of water resources, it is possible to examine
the sustainability of resources and its importance in long-term planning. Iran is also considered
to have a shortage of water due to its geographical location, including arid and semi-arid
regions. Therefore, in this paper, determination of the quality of water resources of fertile plains
around Musan village in Iran was studied. For this purpose, the data of watershed and aquifer
were collected during 10 years period and the outlying data was removed using the box
diagram. Statistical analysis carried out in Student's t-distribution at confidence level of 95%
showed that the maximum amount of hardness, TDS, EC, Ca, NO3, HCO3, SO4, CL, Mg and
Na in the Telezi River are 70.5, 124.5, 201, 91.1, 7.5, 82.3, 15.2, 11.7, 3.8 and 14.9 mg/liter,
respectively. According to WHO and the drinking water standards of Iran (No.1053), it can be
used for drinking. This analysis also demonstrated the appropriate quality of groundwater
resources. Based on the long-term collected data, changes in quality trend of the catchment and
aquifer were investigated, which based on the Mann-kendall test, the decline trend in quality for
all parameters of the catchment (except SO4and Mg) was obvious at 5% significance level,
while in the aquifer, just reduction in the TDS quality of the groundwater resources was
observed. According to the similar results between the catchment and aquifer, the hypothesis
based on the relationship between these resources was raised which investigated by the finite
element method. It was found that the aquifer of the plain has been influenced up to the high of
70 meters from the watershed.

Keywords: groundwater resources, quality conditions, drinking water.
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