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بررسی کیفیت آب زیرزمینی جهت مصارف شرب و کشاورزی-پیش نیازی
برای برنامهریزی آمایش سرزمین در مناطق خشک و نیمهخشک ایران
 عباس علیپور*؛ استادیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه امام حسین (ع) ،ایران.
 جابر رحیمی؛ دانش آموختۀ دکتری هواشناسی کشاورزی ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 علی آذرنیوند؛ دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،ایران.

چکیده
منابع آب زیرزمینی اهمیت بهسزایی در زندگی ساکنین مناطق گرم و خشک دارند .با افزایش بیرویۀ جمعیت و نیاز فرراوا بره غراا
کمبود منابع آب سطحی حفر تعداد زیادي چاه عمیق و نیمهعمیق در استا ها و برداشت بیرویۀ آب از سفرههاي آب زیرزمینی کیفیت
آب در منطقه را کامالً تحت تأثیر قرار داده است .هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت کیفیت آب زیرزمینی در نه استا خشک و نیمه-
خشک کشور بهگونهاي است که بتوا چشمانداز و فهم و درك مناسبی از وضعیت کیفی منابع آب در این استا ها ارائه کرد .در ایرن
راستا طبقهبندي دادهها از مهمترین بخشهاي ارزیابی کیفیت آب هست .شاخصهاي  WQIو ویلکاکس ابزاري مناسب براي تعیرین
وضعیت و شرایط کیفیت آب هستند که در آ ها دادههاي چند پارامتر کیفیت آب با یک فرمول ریاضی؛ مقیاسی براي میزا سالمتی
و کارآیی آب از بسیار ضعیف تا عالی ارائه میدهد .در این پژوهش تعیین سیاستها و شناسایی راهکارهاي مناسب توجره بره اهرداف
توسعه پایدار استفاده از  GISپهنهبندي مناسب با لحاظ نمود کیفیت آب موجود از جمله مرواردي هسرتند کره در تغییرر الوروي
استقرار جمعیت و بهبود آ نقش دارند .تهیهي نقشههاي تغییرات ویژگیهاي شیمیایی آبهاي زیرزمینی نقشی ارزنرده را در فرآینرد
تصمیمگیري و مدیریت استفاده و بهرهبرداري از آبهاي زیرزمینی ایفا میکند .با توجه به نتایج بدست آمده اکثرر آبخروا هرا از نظرر
کیفیت آب شرب مقادیري بین ( 300-200کیفیت بد) براي  WQIو شور براي مصرف کشاورزي را نشا دادند.
کلید واژگان :آب زیرزمینی کیفیت آب سامانه اطالعات جغرافیایی روش ویلکاکس شاخص .WQI
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 .1مقدمه
تقاضا براي حرکت به سمت توسرعۀ پایردار مهمتررین
چالش فراروي جامعۀ بشري در قر بیست و یکرم اسرت.
در این راستا از یکسو دسترسری بره منرابع آب کرافی برا
کیفیت مطلوب را اولین شرط دستیابی بره توسرعه پایردار
مطرح مریکننرد و از سرویی دیورر فقردا منرابع آب را
مهمترین عامل عدمدستیابی به توسعۀ پایدار و به تبرع آ
اسررتقرار پایرردار جمعیررت مرریداننررد ] .[16 7گرچرره آب
زیرزمینی در واقع فراوا تررین منبرع قابرل دسرترس آب
شیرین در دنیا است که  97درصد منابع آب شیرین دنیرا
را بجز یخهاي قطبی و یخچالها تشکیل میدهد و گراهی
ثروت پنها نامیده میشود امرا وجرود و اهمیرت آ بره
خوبی شناخته نشده است در نتیجره اقردامات الزم برراي
شناسایی حفاظت و مردیریت آ برا روشهرایی از لحراظ
زیستمحیطی پایدار یا انجام نمیشود یا بسیار دیر انجرام
میشود .تقریباً  %85از مساحت ایرا را مناطقی برا اقلریم
خشک و نیمهخشک در برگرفته است که کامالً بره منرابع
آب زیرزمینرری وابسررته برروده و برره خرراطر عرردم پررراکنش
زمانی-مکانی نامناسب بارش منبرع آب جرایوزینی برراي
تأمین نیازهاي آبیشا ندارنرد .در چنرین شررایطی افرت
کیفیت آب سالمتی و معیشت ساکنا را تهدید مینماید؛
لاا حفظ کیفیت منابع آب موجود اهمیرت خرود را نشرا
میدهد .آلودگی و کاهش کیفیرت آب عمرالً موجرب برال
استفاده شد آ خواهد شد .از اینرو آلرودگی آب عرالوه
بر آسیب رساند به سرالمت انسرا توسرعۀ اقتصرادي-
اجتماعی را نیز فلج میکند .لاا آگاهی داشتن از وضرعیت
کیفیت آب مناطق تحت تنش آبی بسیار حیاتی میباشرد.
واضح است که جلوگیري از آلودگی منابع آب زیرزمینی از
پاك کرد آ بسیار آسا تر است .شناسایی مناطق آلوده
یرررا در آسرررتانۀ آلرررودگی ایرررن فرصرررت را در اختیرررار
سیاستگاارا قرار میدهد تا شبکههاي پرایش و تصرفیۀ
آب را ایجاد یا گسترش دهند ].[14
در بیشتر شهرهاي ایرا که نیاز آبی از منابع زیرزمینی
تأمین میشود باید بره مسرألۀآلوده برود ایرن منرابع بره
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عناصر سمی که ممکن است به وسیلۀ چاههاي فاضالب یا
کودها و سمومی که در کشاورزي مصرف شده و همراه برا
آب نفوذي به الیههاي آبدار میرسد توجه شود .بنرابراین
در مطالعات هیدرولوژي همراه با مطالعه کمّی مقردار آب
معیارهاي کیفی آ نیز بررسی میشروند .تغییرر کیفیرت
آبهاي زیرزمینری و شرور شرد منرابع آب هرم اکنرو
خطري بزرگ در راه اسرتقرار پایردار جمعیرت در اراضری
خشرک مریباشرد .کیفیرت آب زیرزمینری همچرو آب
سطحی همواره در حال تغییر است اما این تغییرات نسبت
به آبهاي سطحی بسیار کندتر صورت میگیرد .آلرودگی
منررابع آب زیرزمینرری در درازمرردت منجررر برره مررواردي
همچررو اثرررات مخرررب اکولرروژیکی اثررر مخرررب بررر
حاصلخیزي خاك و بروز اختالف میا ذينفعرا و پدیرد
آمد بحرا هاي اجتماعی میشود.
دغدغررۀ تحقیررق حاضررر تعیررین وضررعیت کیفیررت آب
زیرزمینی در نه استا خشرک و نیمره خشرک کشرور بره
گونهاي است که بتوا چشم انداز و فهم و درك مناسبی از
وضعیت کیفی منابع آب در این استا ها ارائه کررد .در ایرن
راسررتا نیرراز برره روشرری هسررت کرره هررم بتوانررد تحلیررل
واقررعگرایانررهاي از وضررعیت کیفیررت آب ارائرره دهررد و هررم
طبقهبندي دادهها را که از مهرمتررین بخرشهراي ارزیرابی
کیفیررت آب هسررت در نظررر بویرررد .شرراخصهرراي 1WQI
ابررزاري مناسررب و سرراده بررراي تعیررین وضررعیت و شرررایط
کیفیررت آب هسررتند کرره در آنهررا دادههرراي چنررد پررارامتر
کیفیت آب در یک فرمول ریاضی که برا یرک عردد میرزا
سالمتی آب را نشا میدهد شرکت داده مریشروند .ایرن
عدد با یک مقیاس نسبی که گویاي کیفیت آب از بسیار برد
تا عالی است دستهبندي میشود .این شاخص راهی برراي
خالصه کرد شرایط کیفی کلی آب که براي مخاطب قابل
درك باشد ارائه میکند و میتواند براي درك ایرن کره آیرا
کیفیررت کل ری آب زیرزمینرری تهدیرردي بررراي مصرررف آب
خواهد بود یا نه بیا شود ] .[6براي طبقرهبنردي کیفیرت
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آب در بخررش کشرراورزي از روش ویلکرروکس 1اسررتفاده
میشود .در ایرن طبقرهبنردي دو عامرل هردایت الکتریکری
( )EC2و نسرربت جرراب سرردیم ( )SAR3در نظررر گرفترره
میشود و هریک از آ ها به چهار قسمت تقسیم شرده کره
در مجموع باعر پدیرد آمرد شرانزده گرروه کیفیرت آب
میگردد .میرزا هردایت الکتریکری نشرا دهنرد شروري
میباشد و خطر سدیم بر حسب نسبت جاب سدیم را بیا
میکند .گروههاي کیفیت آب در چهار طبقرهبنردي عرالی
متوسط ضعیف و بسیارضعیف قرار میگیرند ].[17
ارزیابی کیفیت آب دشت ساوه-نروبرا برا اسرتفاده از
شاخص  WQIنشا داد که در منراطق مرکرزي و شرمال
شرر دشرت کیفیررت آب نامناسرب اسرت ] .[11مطالعرۀ
کیفیت آب زیرزمینی آبخوانی در شمال اتیوپی با استفاده
از شرراخص  WQIنشررا داد کرره تغییرررات  GWQIبررراي
نمونههاي آب زیرزمینری برین  54/41درصرد ترا 86/24
درصد بوده و تمام نمونههاي آب زیرزمینری در رد خروب
قرار گرفتره و برراي اهرداف شررب مناسرب هسرتند ].[6
توسعۀ شاخص کیفی و ارزیابی کیفیت آب رودخانرهاي در
برزیل نشا داد که شاخص جدید میتواند بهعنوا ابزاري
مناسب براي پایش کیفی رودخانه مورد مطالعه عمل کند
] .[8طبقهبندي کیفی آب زیرزمینی  16روستا در جنروب
هند بر اساس 10پارامتر کیفی از نظر شرب نشا داد کره
از  42نقطۀ نمونهبرداري کیفیرت  4نمونره مطلروب 23
نمونه قابل قبول و  15نمونه غیرقابل قبول اسرت ] .[1در
مورد کاربرد روش ویلکوکس نیز پژوهشهایی قابرل ذکرر
است .بررسی کیفیت آب رودخانره هیررو چرایی از منرابع
اصلی تأمین آب شهرستا هاي خلخرال و کروثر بره روش
ویلکوکس نشا داد که کیفیت آب در باال دست رودخانره
(ایستواه اول) به دلیل عدم ورود منابع آالینده خوب برود
اما به تدریج با تخلیه فاضالب شرهر خلخرال و گیروي بره
روخانه کیفیت آب در پایین دست شهرها (ایستواه دوم و
1
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چهارم) تنزل مییافت .از لحراظ طبقرهبنردي ویلکروکس
میانوین دادههاي به دست آمده نشا دادند که هر چهرار
ایستواه در طبقه متوسرط قررار داشرتند ] .[9در ارزیرابی
کیفیت آبزیرزمینی دشرتی کره در بخرش نیمره خشرک
چین واقع شده است و به وسریلۀ روش ویلکروکس انجرام
شد مشخص گردید کره نمونرههراي جمرعآوري شرده در
دستههاي  C1-S1, C2- S2و  C3-S3قررار داشرتهانرد.
پژوهشورا عملیات آبشویی براي کاستن از میزا سردیم
را براي بهبود آب آبیاري پیشنهاد دادند ] .[19در ارزیرابی
کیفیت آب آبیراري در پایتخرت تانزانیرا بره وسریلۀ روش
ویلکوکس مشخص گردید که نمونههاي جمرعآوري شرده
در دستههاي  C2–S1, C3–S1, C3–S2,و  C4–S2قررار
داشتهاند که محدودهاي شامل کیفیت متوسرط ترا خیلری
بد را در بر مریگیررد .پژوهشرورا علرت رونرد نرامطلوب
کیفیت آب را افزایش شروري و افرت ترراز آب زیرزمینری
دانستهاند ].[13
تعیین سیاسرتهرا و شناسرایی راهکارهراي مناسرب
توجه به اهداف توسعۀ پایدار اسرتفاده از روشهرا و ابرزار
برنامهریزي و مدیریت زیستمحیطی انتخراب پهنرههراي
مناسب براي انواع فعالیرتهرا و کراربريهرا برا توجره بره
امکانات موجود از جملره مرواردي هسرتند کره در تغییرر
الووي استقرار جمعیت و بهبود آ نقش دارند .تهیۀ نقشه
هاي تغییرات ویژگیهاي شریمیایی آبهراي زیرزمینری
نقشی ارزنده را در فرآیند تصمیمگیري و مدیریت استفاده
و بهرهبرداري از آبهاي زیرزمینی ایفا میکند .بره منظرور
امکا سنجی استقرار پایدار جمعیت ضروري اسرت مروارد
زیر در زمینۀ کیفیت آب تعیین گردند تا مردیریت حروز
آبخیز استا با در نظر گرفتن شرایط کیفی آب نسبت به
بهرهبرداري تخصریص و تصرفیۀ منرابع آب اقردام برورزد:
( )1پارامترهرراي اساسرری تأثیرگرراار بررر کیفیررت نیرراز و
تقاضاهاي آبی پایین دست تعیین گردند )2( .شاخصی که
توانایی برآورد کیفیت آب نسبت به پارامترهراي کیفری را
داراسررت بررراي مصرررف شرررب معرفرری و تولیررد شررود.
( )3کیفیت منرابع آب برراي کشراورزي مشرخص گرردد.
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( )4قلیررایی یررا اسرریدي بررود منررابع آب بررراي کرراربري
صنعتی مشخص شود )5( .با بهرهگیري از نررم افرزار GIS
نسبت به تهیه نقشههاي مناطق تحت ترنش هرر پرارامتر
کیفیت آب اقدام شرود )6( .منراطق بحرانری و در آسرتانۀ
بحرا شناسایی شوند و نتایج آ به صورت کامل و بصري
نمایش داده شرود ترا بره کمرک آ تصرمیمات الزم را در
جهت کاربري اراضی و مدیریت آبخوا هاي استا ها اتخاذ
کنند )7( .شناخت کافی از میرزا آسریبپایري منطقره
براي جلوگیري از آلوده شرد هرچره بیشرتر ایرن منرابع
تجدید ناپایر و ارائه راهکارهایی براي بهبرود کیفیرت آب
در مناطق بحرانی.

 .2روششناسی تحقیق
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
ایرا یک کشور پهنراور اسرت کره بره تبرع جمعیرت
فراوا و در حرال رشردي دارد .ایرن جمعیرت بره نسربت
جوا پتانسیل و سرمایۀ بینظیري براي کشرور محسروب
میشود .استا هاي خراسا جنوبی و رضوي سیسرتا و
بلوچسررتا کرمررا هرمزگررا یررزد سررمنا و اصررفها
]و بخررشهررایی از اسررتا فررارس[ حرردود  55درصررد از
مساحت کشور را پوشرش مریدهرد امرا تنهرا حردود 14
درصد جمعیت را در خود جاي داده است.

شکل  .10محدوده مطالعاتی تحقیق

تررراکم نسرربی جمعیررت در ایررن محرردوده  11نفررر در
کیلومترمربع است که در مقایسره برا نیمرۀ غربری کشرور
(حدود  83نفر در کیلومترمربع) تراکم بسیار کمّری اسرت.
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یکی از دالیل کم بود تراکم در این نیمه ماهیت بیابرانی
و نیمهبیابانی و شرایط آب و هوایی منحصر بره فررد ایرن
مناطق اسرت .لراا متأسرفانه بره دلیرل توزیرع نامتناسرب
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زیادي در ارتباط با موضوع آسیبپایري سفرههرا صرورت
گرفته که این مسئله خود بر ضرورت انجام این تحقیرق و
نیاز به نتایج آ میافزاید.

جمعیررت و نبررود زیرسرراختهرراي مناسررب مشررکالت
اجتماعی اقتصادي و زیستمحیطی فراوانری ایجراد شرده
که میتواند در آینده کشرور را در یرک وضرعیت بحرانری
قرار دهد .اهمیت آبهاي زیرزمینی در منراطق خشرک و
نیمه خشکی مانند ایرا که متوسط بارندگی آ کمترر از
یک سوم متوسط بارندگی دنیا است به عنوا مخز مهرم
و قابل اطمینانی براي بهرهبرداري غیر قابل انکار است .در
ارتباط با مباح تعیین وضعیت کیفیت آب زیرزمینری در
بسیاري از استا هرا ترا کنرو مطالعرات زیرادي صرورت
نورفته است .با توجه بره افرزایش جمعیرت فعالیرتهراي
صررنعتی و توسررعۀ کشرراورزي در اسررتا هرراي خشررک و
نیمهخشک و به دلیل عدم شناخت صحیح و یا عدم درك
میزا آسیبپایري آبهاي زیرزمینی سهلانوراريهراي

 .2.2روش تحقیق
بررا توجرره برره ایررن نکترره کرره اسررتفاده از نرره پررارامتر
 pH, TDS, Cl, SO4, Na, K, HCO3, Ca, Mgبه عنوا
مهمترین پارامترهراي کیفری در بررسری وضرعیت شررب
منابع آبزیرزمینی در ایرا توصیه شده اسرت ].[11 12
در پررژوهش حاضررر نیررز از پارامترهرراي مرراکور اسررتفاده
میشود که غلظرت مجراز ( )mg/Lو وز نسربی آنهرا برر
مبناي استاندارد سرازما بهداشرت جهرانی در جردول 1
مشاهده میشود ].[18

جدول  .1وزن مطلق و نسبی پارامترهای دخیل در محاسبه WQI

پارامتر

Mg

Ca

HCO3

K

Na

So4

Cl

TDS

pH

غلظت مجاز

50

75

120

12

200

250

250

500

8/5

وز مطلق

3

3

1

2

4

5

5

5

3

وز نسبی

0/097

0/097

0/032

0/065

0/129

0/161

0/161

0/161

0/097

پس از تعیرین پارامترهراي کیفری مرد نظرر محاسربه
شاخص  WQIشامل چندین مرحله است؛ در مرحلره اول
به هر پارامتر بر مبنراي ترأثیر در سرالمتی انسرا وزنری
اختصاص داده میشود؛ این وز هرا برر مبنراي اسرتاندارد
 WHOبرآورد میگردند .مرحلرۀ دوم محاسربه وز هراي
نسبی بر اساس رابطه زیر است:
wi
n

w

Wi 

i

() 1

i 1

رابطه ( )2است.

() 2

Ci
 100
Si

در این رابطه  : Ciغلظت هرر پرارامتر در نمونره آب و
 :Siاستاندارد  WHOبراي هر پارامتر است .مرحلرۀ نهرایی
محاسرربه  WQIبررهدسررت آورد مجمرروع وز دار  qبررر
اساس وز مربوط به هر پارامتر اسرت کره در پرنر گرروه
طبقهبندي میشوند (جدول :)2
n

کرره در آ  : Wiوز نسرربی پررارامتر iام  : Wiوز
پارامتر iام و  :nتعداد پارامترها اسرت .گرام بعرد محاسربه
مقیاس رتبهبندي کیفی ( )qiبراي هر پرارامتر برر اسراس
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() 3
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i 1
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جدول  .20طبقهبندی کیفی آب شرب بر اساس شاخص WQI

طبقهبندي

 WQIمقدار

عالی

<50

خوب

50-100

متوسط

100-200

بد

200-300

بسیار بد

>300

طبقهبندي کیفیرت آب در بخرش کشراورزي مطرابق
روش ویلکرراکس مرریباشررد کرره در آ محاسرربۀ  SARبررر
اساس رابطه زیر است:

() 4

Na
) 0.5  (Na  Mg

SAR 

مطابق شکل  2آبهاي عرالی کره  ECکمترر از 250
میکروموس بر سرانتیمترر دارنرد در کرالس  C1S1قررار
میگیرند .آبهاي متوسط مربوط به یکری از کرالسهراي
 C1S2, C2S1, C2S2هستند .آبهاي با کیفیت ضرعیف
در یکی از کرالسهراي C3S2, C2S3, C3S2, C3S1,
 C1S3قرررار گرفترره کرره تنهررا در آبیرراري زمررینهرراي
درشتبافت و با زهکشی مناسب براي محصروالتی خراص
کارآیی دارند .آبهایی که در یکی از کالسهراي C4S4,
 C4S3, C3S4, C2S4, C4S2, C4S1, C1S4قرررار
میگیرند در وضعیت بسیار بدي براي آبیاري قرار داشته و
تنها در صورت وجود خاك درشتبافت با زهکشی زیاد در
صورت اضطرار براي گیاهانی که بسیار بره شروري مقراوم
هستند میتوا بکار برد ].[17
در این تحقیق  272آبخوا مورد بررسی قررار گرفرت.
تعداد چاههاي کیفی مورد بررسی مریباشرد .برازه زمرانی
 1391-1390به علت کامل برود دادههرا اسرتفاده شرد.
یکی از مشکالت اصلی در ارزیابی وضعیت آلودگی منطقه
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عدم امکا نمونه برداري از تمامی نقاط مریباشرد .بردین
منظور استفاده راهکار مناسب جهت تعمیم نترایج حاصرل
از نقاط اندازهگیري شرده از روشهراي میرا یرابی برراي
مطالعۀ الووي توزیع مکانی این دادهها و تهیۀ نقشرههراي
مورد نظر میباشد.

شکل  .20دیاگرام ویلکوکس جهت تعیین کیفیت آب کشاورزی
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در روش  IDW1فرض اساسی بر این است کره میرزا
همبستوی و تشابه بین همسرایههرا برا فاصرله برین آنهرا
متناسب است کره مریتروا آ را بره صرورت ترابعی برا
معکوس از فاصلۀ هر نقطه از نقاط همسرایه تعریرف کررد.
روابط مربوط به  IDWنیز مطابق زیر است ]:[10
n
i

() 5

n

Z d
i

d n i

i 1

ZO 

در این رابطه؛  di Zi Zoو  nبه ترتیرب معررف مقردار
تخمین متغیر  Zدر نقطه  iمقدار نمونه در نقطه  iفاصله
نقطه نمونه تا نقطۀ مورد تخمین و ضریبی که وز را برر
اساس فاصله تعیین میکند هستند.

 .3نتایج
وضرررعیت شررررب :مطرررابق شرررکل ( )3در اصرررفها
آبخوا هاي دچار بحرا شررب در شرر جنروب غربری و
مرکز قررار دارنرد (شرامل اصرفها – برخروار کوهپایره -
سوزي اسفندارا و مهیار جنوبی -دشت آسما اسرفندا
جند خور و فرخی چوپانا انارك و بیاضه).
در خراسا رضوي آبخروا هراي دچرار بحررا شررب
عمدتاً در غرب شر و جنوب میباشرند شرامل عطائیره
سبزوار زوز قلعه میدا درونه گیسور جنول و بخش
عمدهاي از نیشابور تایباد نریمانی سرخس و جوین).
در خراسا جنوبی آبخوا هاي دچار بحررا شررب در
شمال شر و بخشهایی از شر مشاهده میشود .مرکرز
و غرب استا (بره اسرتثناي یرک آبخروا ) کره وضرعیت
بحرانرری دارد؛ کیفیررت متوسررطی از نظررر شرررب دارد .دو
آبخوا در شمال غربی و جنوب شرقی تنها آبخروا هرایی
هستند که کامالً در محدوده قرمز جاي میگیرند.
در سمنا آبخوا هاي موجود در جنوب غربی اسرتا

Inverse Distance Weighted
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1

از نظر وضرعیت کیفیرت آب در شررایط ضرعیف و بسریار
ضعیفی از کیفیت آب به سر میبرند (بخشهراي وسریعی
از آبخوا هایی نظیر سرخه سمنا گرمسار و ایوانکی).
در اسرررتا سیسرررتا و بلوچسرررتا در برررین دوازده
محدود قنات موجود محدودههراي سره قنرات وضرعیت
بسیار بد آب شرب را گزارش میکنند .آبخوا هاي شمالی
نیز وضرعیت بسریار بردي از لحراظ شررب دارنرد (شرامل
زاهدا هامو هیرمند گرگری زیرارت و .)...بخرشهراي
وسیعی از تعدادي از آبخوا هراي مرکرزي نیرز از کیفیرت
پررایینی برخوردارنررد .در بررین آبخرروا هرراي جنرروبی تنهررا
قسمتی از یکی از آبخوا ها دچار این وضعیت است.
در قم آبخوا هراي دچرار بحررا شررب شرامل تمرام
آبخوا ها بجز غرب آبخوا سلفچوا وغرب دشرت سراوه
میباشند که به ترتیب ضعیف و متوسط میباشند.
در کرما مناطق شمال غربی و بخرشهرایی از غررب
شرررایط بحرانرری از نظررر اسررتانداردهاي آب شرررب دارنررد
(رفسنجا زرند راور بافق و شهر بابک).
در هرمزگرا آبخروا هراي غربری عمردتاً در وضررعیت
بسیار ضعیفی از حی کیفیت آب به سرر مریبرنرد .حرال
آ که در نیمهشرقی عمردتاً برا آبخروا هرایی برا کیفیرت
متوسط روبهرو میشویم.
در یزد بجز بخشهایی از مرکرز مرابقی آبخروا هرا در
شرررایط بسرریار ضررعیفی از کیفیررت آب برره سررر مرریبرنررد
(بخشهایی از آبخوا هاي یزد-اردکا عقدا ابرقو نائین
بهاباد کویر درانجیر و کل آبخوا هاي کویر الهآبراد کرویر
سیاهکوه و بهادرا ).
وضعیت کشراورزي :مطرابق شرکل ( )4آبخروا هراي
دچار بحرا کشاورزي در اصفها در شر جنروب غربری
و مرکز قرار دارند (شامل اصرفها – برخروار کوهپایره -
سروزي اسرفندارا و مهیرار جنروبی  -دشرت آسرما
اسفندا جند خور و فرخی چوپانا انارك اردسرتا
مورچه خرورت نجرفآبراد لنجنرات و بیاضره) .در غررب
آبخوا هایی با کیفیت متوسط قرار دارند و بقیه آبخوا هرا
در وضعیت کیفی ضعیف بهسر میبرند.
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شکل  .3وضعیت کیفیت آب شرب در محدودهی مطالعاتی

در استا خراسا آبخوا هاي دچار بحرا در شر و
جنوبغرب (شامل نیشابور بجسرتا سربزوار سررخس
زوز تایباد فریما صرالحآبراد نریمرانی سرن بسرت
فریما رشتخوار) و تمام آبخروا هرایی جنروبی هسرتند.
شرررر و جنررروب شرررر بخرررش اعظرررم محررروالت
قوچا -شیروا مرکز دشرترخ غررب تربرت حیدریره و
جنراحین مشررهد نیرز در همررین زمررره مریباشررند .سررایر
آبخوا هرا نیرز در آبیراري زمرینهراي درشرتبافرت و برا
زهکشی مناسب براي محصوالتی روغنی کارآیی دارند.
در استا خراسا جنوبی آبخوا هراي دچرار بحررا
کشاورزي در شمال و شر استا میباشند .غرب جنوب
و مرکز نیز وضعیت ضعیفی دارند .در استا سرمنا بجرز
بخشهاي بسیار کوچکی از دو آبخوا تمام آبخروا هرا از
نظر کیفیت آب در شرایط ضعیف و بسریار ضرعیفی قررار
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دارند .بخشهایی از میامی بسرطام دامغرا و شراهرود را
که با رن نارنجی قابل رویت هستند که وضعیت ضرعیفی
دارند.
در استا سیستا و بلوچستا هیر آبخوانی کیفیرت
خوب و عالی براي کشراورزي نردارد .قنراتهراي جنروبی
نسبت به قناتهاي شرقی شرایط بهتري دارد اما آ ها نیز
بطورکلی در طبقهبندي ضعیف جاي میگیرند.
در استا قم تقریباً تمام آبخوا هرا شررایط بحرانری از
نظر کشاورزي دارند.
در استا کرما آبخوا هاي دچار بحررا کشراورزي
در شمال غربی و جنوب شرقی پراکنده میباشند (شرامل
رفسنجا شهداد زرند بافق کوهبنا شرهربابک کرویر
هرات و مروست بافق کویر سیرجا بخرش وسریعی در
سیرجا پهنه هامو جازموریا رودبرار جیرفرت قلعره
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گنج و کم سفید) .بقیه آبخوا هرا در آبیراري زمرینهراي
درشتبافت و با زهکشی مناسب براي محصروالتی خراص
کارآیی دارند.
در استا یزد بجرز بخرشهرایی از مرکرز اسرتا کره
وضعیت ضعیفی دارند که براي آبیاري گیاهانی که نسبت
به شوري نه زیادحساس نیستند و نه زیراد مقراوم ماننرد
انوور گندم گوجه فرنوی و نخود میتوا استفاده نمرود.

بقیه آبخوا ها در شرایط بسیار ضرعیفی برهسرر مریبرنرد
(شامل آبخوا هاي یزد-اردکا عقدا ابرقرو نائین بهابراد
کویر الهآباد کویر سیاهکوه و بهادرا ).
غرب شمال و جنوب شرقی استا هرمزگرا شرامل
محدودههاي بحرانی است .در غرب و مرکز آبخروا هرایی
وجود دارند که در کالس مربوط به کیفیت ضرعیف جراي
میگیرند.

شکل  .4وضعیت کیفیت آب کشاورزی در محدودۀ مطالعاتی

 .4بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر براي اولین بار تمام آبخوا هاي موجرود
در نیمررۀ شرررقی کشررور را از لحرراظ کیفیررت آب شرررب و
کشاورزي بررسی نموده است .نتایج این تحقیق مریتوانرد
مبنایی براي مطالعات آینده قرار گیرد و در زمینۀ آمرایش
سرزمین پایش کیفی احداث و تجهیرز تصرفیهخانرههرا
تغییر الووي کشت و مرتعداري مورد استفاده قررار گیررد.
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نکتۀ دیوري که الزم اسرت لحراظ گرردد ایرن اسرت کره
منظور از کیفیت نامطلوب کشاورزي عناصر سمی نیسرت
بلکرره تنهررا نمررک و شرروري مررد نظررر اسررت چررو روش
ویلکاکس تنها شوري را بررسی میکند .آبهاي شور هرم
توسط تصفیهکنندههاي خانوی به سرهولت قابرل تصرفیه
میباشند .زمرانی کره بیرا مریشرود کیفیرت آب شررب
ضعیف است بدا معناست که براي تمام انسا ها کیفیت
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آب شرب ضعیف است .حال آنکه مخاطب این جمله براي
کشاورزي متفاوت اسرت .بره عبرارتی دیورر کیفیرت آب
کشاورزي براي محصولی حساس ضرعیف اسرت در حرالی
که براي محصولی دیور که مقاومت بیشتري دارد میتواند
قابل استفاده باشد.
در مطالعات مشابه در داخل کشور شراخص  WQIبره
عنوا روشی قابل اتکراء برراي تعیرین کیفیرت آب مرورد
بررسی قرار گرفته است .در استا قزوین با استفاده از این
شاخص وضعیت کیفی بریش از  160چراه مرورد بررسری
قرار گرفرت ترا نترایج آ مرورد بررسری تصرمیمگیررا و
مدیرا قرار گیرد ] .[11در مازندرا نیز بررسری وضرعیت
چاهها با شاخص مراکور پهنرهبنردي کیفری آب دشرت را
مشخص نمود ] .[5وضعیت چاههاي دشت ساوه نوبهار نیز
حاکی از بدتر شد وضعیت آب شرب در این دشرت برود
] .[12با کنار هم قرار داد مطالعات میتروا از وضرعیت
کلی دشتهاي ایرا از نظرر وضرعیت کیفیرت آب شررب
آگرراه شررد .شرراخص  WQIهمچنررین مشررخص کرررد کرره
وضررعیت دریاچرره زریرروار از نظررر کیفیررت آب در شرررایط
متوسررط اسررت ] .[15در مطالعررات آینررده مرریترروا از
شاخصهاي  WQIمتفاوتی نظیر  WQIکانادا نیز اسرتفاده
نمود و نتایج را مقایسه کرد ].[3
با توجه به نتایج بدست آمده اکثر آبخوا ها بخصوص
از نظر کاربري کشاورزي از شوري رنج مریبرنرد .در حرال
حاضر افزایش منابع آلودگی ناشی از فاضالبهاي شرهري
پسابهاي صنعتی و فعالیتهاي کشراورزي ایرن آسریب-
پایري را افزایش داده است .هنورامی کره آب زیرزمینری
آلوده میشود در بسیاري از مواقع دهها سال یرا بریشترر
طول می کشد تا آلودگی رفع شده و آب کیفیت مطلروب
خود را بازیابد .با این حال راهبردهاي زیر مطرح میگردد
تا در مناطقی کره در نقشرههرا برا رنر نرارنجی و قرمرز
مشخص شدهاند انجام پایرد:
اجراي طرح الووي بهینۀ کشت سازگار با اقلریم برراي
کاشت گیاها مقاوم به شوري و کم آبری .در ایرن راسرتا
براي مناطق با کیفیت آب بسیار ضعیف در صورت اضطرار
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(در صورت وجود خراك درشرتبافرت برا زهکشری زیراد)
گیاهانی مانند خرما جو چغندرقند و پنبه کره بسریار بره
شوري مقاوم هستند توصیه میشروند .برراي منراطقی برا
کیفیت ضعیف نیز اگر زمینهاي درشتبافت و با زهکشی
مناسب در اختیار باشد محصروالتی نظیرر چراودار ذرت
آفتابوردا و کرچک کارآیی دارند .در صورت افزود مواد
آلی به خاك میتروا از تخریرب خراك در ایرن شررایط
جلوگیري نمود و برراي آبیراري گیاهرانی کره نسربت بره
شوري نه زیادحساس هستند و نه زیاد مقاوم مانند انوور
گندم گوجه فرنوی و نخود استفاده نمود .کاشت گیاهرا
حساس همچو برنج لوبیا و پیاز و گیاها نیمرهحسراس
نظیررر ذرت و یونجرره در ایررن نررواحی توصرریه نمرریشررود.
همچنین کاشت علوفههاي مرتعی که نیازآبی پرایین ولری
مقاومت باالیی نسبت به شوري دارند توصیه میشود.
نهادینه کرد نظام یکپارچۀ حفاظتی – نظارتی برراي
منابع آب و خاك حوضره بره منظرور جلروگیري از مرازاد
برداشررت از منررابع آب زیرزمینرری و ممانعررت از تخلیررۀ
فاضالب و پساب در حریم رودخانه.
ارتقررراء مشرررارکت ذينفعرررا در فرآینرررد آمررروزش
برنامهریزي و اجراي الووي بهینۀ مصرف و آلروده نکررد
منابع آب موجود از طرر برگرزاري کارگراههرا اردوهراي
علمی برراي دانرش آمروزا گنجانرد دروس مررتبط در
برنامۀ تحصیلی دانشآموزا حمایرت از پایرا نامرههراي
دانشجویی بهرهگیرري از ظرفیرت شربکههراي مجرازي و
ساخت برنامههاي تلویزیونی.
بازنوري در قوانین و آئیننامرههرا در زمینرۀ مجرازات
متخلفین تجهیز و نوسازي تصرفیهخانرههراي موجرود در
نررواحی آسرریبپررایر و تجهیررز و نوسررازي سررامانههرراي
جمعآوري فاضالبهاي خانوی و صنعتی ارتقا بهرهوري و
کاهش تلفات در سامانههاي آبیاري و آبرسانی.
اجررراي طرررحهرراي آبخیررزداري بررراي جلرروگیري از
فرسایش خاك اجراي سیاستهاي بیابرانزدایی و اجرراي
کمربند سبز در حاشیۀ کویر.
امکا سنجی روشهراي نروین برراي کراهش آلرودگی
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 سپاسگزاری.5
نویسررندگا مقالرره از داورا گرامرری کرره نظراتشررا
.موجب ارتقاء کیفیت مقاله گردید تشکر به عمل میآورند

آبهاي زیرزمینی نظیر فناوري نانو از نظر میزا کارایی و
.برآورد هزینۀ تأمین آب آشامیدنی از منابع آب زیرزمینی
.امکا سنجی انتقال بینحوضهاي از حوضههاي مجاور
الزم به ذکر است انتقال بینحوضهاي به عنروا راهبرردي
اضطراري در صورتی که بخشی از جمعیت در خطر مررگ
میباشند با لحاظ نمود پیشزمینههاي زیسرتمحیطری
.تنها براي مصرف شرب باید انجام شود
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