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ِ ّاي زاتل جْت هصارف شرب، كشاٍرزي، صٌعت ٍ دام  تررسي قاتليت استفادُ آب چاُ ًيو

 

، هجتثي قرُ هحوَدلَ

 فضٛ ٞيئت فّٕي دا٘ـٍبٜ فّْٛ وـبٚسصي ٚ ٔٙبثـ عجيقي ٌشٌبٖ

 هجتثي هحوذي اتَالفضل طْواسثي،

 

 

چكيذُ 

آٟ٘ب دس اص ٘تبيح آ٘بِيض ؿيٕيبيي  ؿشة، وـبٚسصي، كٙقت ٚ داْ زبٜ ٘يٕٝ ٞب دس ٔلبسفآة اػتفبدٜ   لبثّيتثٝ ٔٙؾٛس

 دس ٔشضّٝ ٘خؼت ٚضقيت وّي ٞيذسٚؿيٕيبيي زبٜ ٘يٕٝ ثب اػتفبدٜ اص ٕ٘ٛداس ٔثّثي .اػتفبدٜ ؿذٜ اػت 1386ػبَ 

ػپغ ثب اػتفبدٜ اص اػتب٘ذاسدٞبي آة ؿشة، ٕ٘ٛداس ؿِٛش  .ٔي ثبؿذ Na-SO4تيپ غبِت آة ثشايٗ اػبع . ثشسػي ٌشديذ

ٝ ٞب ثٝ ِطبػ ؿشة ثشسػي ؿذ TDSٚ پبسأتشٞبي ٘ؾيش ػختي ٚ  ٔقيبسٞبي الصْ خٟت اسصيبثي . ويفيت آة زبٜ ٘يٕ

دس تٕبٔي فلَٛ ػبَ خغش ؿٛسي آة دس سدٜ .  ٔطبػجٝ ٌشديذAqQaثب اػتفبدٜ اص وذ وبٔپيٛتشي ويفي آة وـبٚسصي 

 ٔي ثبؿذ وٝ ثتشتيت سدٜ  C2S1 ٚC3S1  ثشاػبع ٔطُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس ٕ٘ٛداس ٚيّىٛوغ سدٟٞبي آة ؿبُٔ .صيبد ٔي ثبؿذ

. ٔٙبػت ٔي ثبؿٙذثشاي وـبٚسصي ثب افٕبَ تٕٟيذات الصْ ٚ ؿٛس تمشيجب ٔٙبػت تب  ثشاي وـبٚسصي اَٚ وٕي ؿٛس ٚ

 وب٘يٟبي وشثٙبتٝ ثبالثٛدٖ ٕ٘بيٝ اؿجبؿ، PHREEQC 2.6ثبتٛخٝ ثٝ ٕ٘بيٝ ٞبي اؿجبؿ ٔطبػجٝ ؿذٜ تٛػظ وذ وبٔپيٛتشي 

دس ثشخي اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٘ؼجت . وّؼيت ثبفث سػٛة وشثٙبت وّؼيٓ ٚ وبٞؾ ٘فٛر پزيشي خبن ٔي ؿٛدثخلٛف 

Ca/Mg ثبفث پشاوٙؾ خبن ٚ وبٞؾ تذسيدي ثٕشٜ ٌيبٜ ٔي ٌشدد ٔي ثبؿذ وٝ ايٗ أش 1 وٕتش اص.  ٝ ٝ  ث عجمٝ  ثبتٛخ

ُ  ثٙذي ْ  (TH) پالتيٙىف  ٚ ٔمبديش ػختي  و ٝ ٞبي  آة  اص ٘ؾش اػتفبدٜ  دس ٔلبسف  كٙقتي  تٕب  لشاس III دس سدٜ ٕ٘ٛ٘

ُ  داس٘ذ  اضتيبج  ثٝٔي ٌيش٘ذ وٝ ٝ  وبٔ  Isتمشيجب تٕبٔي ٕ٘ٛ٘ٝ داساي ضشيت اؿجبفيت ال٘ظِيٝ   ثشاػبع  ٕٞسٙيٗ. تلفي

اػتب٘ذاسدٞبي  ثبتٛخٝ ثٝ. ثضسٌتش اص كفش ٔي ثبؿٙذ ٚ اػتفبدٜ آٟ٘ب ثبفث سػٛثٍزاسي دس ِِٛٝ ٞب ٚ ديٍٟبي ثخبس ٔي ؿٛد

 (ٌٛػفٙذ، ٌبٚ ؿيشي، ٌبٚ ٌٛؿتي ٚ اػت)ٔلشف آة زبٜ ٘يٕٝ  ٞب ثشاي ا٘ٛاؿ داْ داْ، ؿشة آة ثشاي پيـٟٙبدي ويفي

. ٔٙبػت ٔي ثبؿذ

ٝ ٞبي صاثُ، تيپ آة، ؿشة، وـبٚسصي،كٙقت، داْ  :كلوات كليذي  زبٜ ٘يٕ
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هقذهِ 

صيشا ٔٙبثـ آة، دسيبفت وٙٙذٌبٖ . ثٟشٜ ثشداسي اص ٔٙبثـ آة عجيقي ٔؼتّضْ ؿٙبخت وٕيت ٚ ثٛيظٜ ويفيت آٟ٘ب ٔي ثبؿذ

 آة دس ٔؼيش ضشوت خٛد دس سٚدخب٘ٝ ٞب، ٔٛاد ٔختّف ضبكُ اص .ٟ٘بئي آِٛدٌي ضبكُ اص فقبِيتٟبي ٔختّف ا٘ؼب٘ي ٞؼتٙذ

ويفيت آثٟب ثبتٛخٝ ثٝ عَٛ ٔؼيش عي . سا ا٘تمبَ ٔي دٞذ (أالش ٌر، ٕ٘ه ٚ آٞه دس تـىيالت تجخيشي ٚ سػٛثي)ػًٙ ٞب 

ايٗ پذيذٜ ٔخلٛكب دس وـٛس ٔب اص . ؿذٜ ٚ فشاٚا٘ي ٔٛاد ا٘طالِي دس ٔؼيش، ٔي تٛا٘ذ تفبٚت صيبدي دس ٘مبط ٔختّف پيذا وٙذ

ثغٛسيىٝ ٔـىُ ثؼيبسي اص ٔٙبعك خـه ٚ ٘يٕٝ خـه تٟٙب وٓ آثي ٘يؼت ثّىٝ ويفيت . إٞيت ثباليي ثشخٛسداس ٔي ثبؿذ

.  ٘بٔٙبػت آثٟبي ٔٛخٛد ٘يض ثٝ آٖ اضبفٝ ٔي ؿٛد

ٔؼّٕب تٟٙب ثب ؿٙبخت ٚيظٌي ٞبي ويفي آة اػت وٝ ثشاي ثٟشٜ ثشداسي ٞشزٝ ثٟتش اص ٔٙبثـ آة يه ٔٙغمٝ ٔي تٛاٖ 

ٝ سيضي وشد   ٔي ثبؿذ ٚ آة آٖ دس ؿٟش ٔزوٛساص آ٘دبئيىٝ زبٜ ٘يٕٝ ٞبي صاثُ  ثقٙٛاٖ يىي اص ٔٙبثـ آثي اكّي ؿٟش صاثُ. ثش٘بٔ

ٔٛسد ٘يبص دس ثخؾ ٞبي ؿشة، وـبٚسصي، كٙقت ٚ داْ ٔي ثبؿذ ِزا ٔغبِقٝ ويفيت آٖ ضشٚست ٔي يبثذ تب ثٟتش ٚ دليك تش 

. ثتٛاٖ ٔٙبثـ ٔٛخٛد سا ثٝ ٘يبصٞبي ٔشثٛط تخليق داد

 تيپ ٚ سخؼبسٜ آة ٔطبػجٝ ٌشديذ ػپغ ثب اػتفبدٜ اص اػتب٘ذاسٞبي آة AqQaدس تطميك ثب اػتفبدٜ اص وذ وبٔپيٛتشي 

ٝ ٞب ثٝ ِطبػ ؿشة ثشسػي ؿذ TDSؿشة، ٕ٘ٛداس ؿِٛش ٚ پبسأتشٞبي ٘ؾيش ػختي ٚ  ٔقيبسٞبي الصْ خٟت . ويفيت آة زبٜ ٘يٕ

ثشاػبع ٕ٘ٛداس ٚيّىٛوغ ٚ وذ وبٔپيٛتشي .  ٔطبػجٝ ٌشديذAqQaثب اػتفبدٜ اص وذ وبٔپيٛتشي اسصيبثي ويفي آة وـبٚسصي 

PHREEQC 2.6ثٕٙؾٛس لبثّيت وبسثشد آة دس كٙقت اص .  ٚضقيت آة زبٜ ٘يٕٝ خٟت اػتفبدٜ دس وـبٚسصي ثشسػي ٌشديذ

 وٕه ٌشفتٝ ؿذ ٚ دس ٟ٘بيت ثب اػتفبدٜ اص اػتب٘ذاسد ٞبي ٔٛخٛد  پالتيٙىف  ٚ ضشيت اؿجبفيت ال٘ظِيٝ عجمٝ ثٙذيسٚؽ ٞبي 

. لبثّيت اػتفبدٜ آة دس ثخؾ داْ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفت

 

تحث ٍ ًتيجِ گيري 

ايٗ ٌٛدي ٞب دس سػٛثبت تشاصٞبي پّيٛػتٖٛ ضفش ؿذٜ ا٘ذ وٝ . پؼت تشيٗ ٘مغٝ ػيؼتبٖ وف ٞبٖٔٛ كبثشي اػت

ٝ ايي ٔي ثبؿذ ايٗ ٌٛدي ٞب . سػٛثبت وف زبٜ ٘يٕٝ سػٛثبت سيض دا٘ٝ ٘ؾيش سػٛثبت سػي، ٔبس٘ي ٚ ػيّتي ثٝ ٕٞشاٜ سػٛثبت ٔبػ

دس اثش فشػبيؾ تٛاْ آة دس ٔشضّٝ اَٚ ٚ ثبد دس ٔشضّٝ دْٚ  ثٛخٛد آٔذٜ اػت صيشا ٞير اثشي وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ يه فشٚافتبدٌي 

٘بضيٝ ػيؼتبٖ وٝ ٌؼُ ٞشيشٚد دس غشة آٖ ٚالـ ؿذٜ اػت دسٚالـ ثمبيبي دسيبي تيغ دس دٚسٜ . تىتٛ٘يىي ثبؿذ ٔـٟٛد ٘يؼت

ثٝ ؿىُ زبِٝ ايي دس آٔذٜ ٚػپغ دس  (پبػبد٘يٗ)تشؿيبسي اػت وٝ ثقذ ٞب دس اثش ضشوبت تىتٛ٘يىي ٚ آخشيٗ فبص وٛٞضايي آِپي 

دؿت ػيؼتبٖ  يه فشٚافتبدٌي تىتٛ٘يىي . اثش ا٘جبؿت  سػٛثبت  ٚآثشفتٟبي ضبكُ اص آثٟبي خبسي ثٝ ؿىُ وٙٛ٘ي دس آٔذٜ اػت

ايٗ . ثٝ اضتٕبَ صيبد ٌشاثٗ اػت وٝ دس اٚاخش دٚساٖ ػْٛ ٚ اٚائُ دٚساٖ زٟبسْ ٔطُ سػٛثٍزاسي سٚد خب٘ٝ ٞيشٔٙذ ثٛدٜ اػت

. (2ؿىُ)٘بضيٝ دس ضٕٗ دسيبفت ثبس سػٛثي ثٝ تذسيح دس ضبَ ٘ـؼت ثٛدٜ  ٚ تب فٟذ ضبؽش ٘يض ادأٝ داسد

تـىيُ دادٜ ٚ سػٛثبت دٚساٖ  (دٚساٖ دْٚ ٚ دٚساٖ ػْٛ صٔيٗ ؿٙبػي  )وف دؿت ػيؼتبٖ سا ػٍٟٙبي دٚسٜ وشتبػٝ 

.  ٔتش ٔي سػذ500زٟبسْ دس آٖ اص ٘ٛؿ سػٛثبت سٚدخب٘ٝ ايي ٚ دسيبزٝ ايي اػت وٝ ضخبٔت آٖ تب 
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دأٙٝ ٞبي ؿشلي وٟٛٞبي . ثٝ ِطبػ طئٛٔشفِٛٛطيىي ٔٙغمٝ داساي ٞش ػٝ ٚاضذ وٛٞؼتبٖ، دؿت ػش ٚ پاليب ٔي ثبؿذ

. زُٟ دختشاٖ ٚ پٍّٙبٖ دس غشة دؿت ؿيت صيبدي داس٘ذ ٚ ثالفبكّٝ تٛػظ وٙيه تغييش ؿىُ دادٜ ٚ ثٝ دؿت ٔتلُ ٔي ؿٛد

اثتذاي ايٗ ثخؾ ؿبُٔ ؿٙضاسٞب اػت ٚ پغ اص آٖ وٛيش ثب لـشٞبي . ضبؿيٝ دؿت ثـىُ ٌالثي اػت ٚ ؿيت ٔاليٕي داسد

ايٗ لؼٕت سا . پٛػتٝ ايي ٕ٘ىي ٚ ؿٗ ٞبي سٚاٖ ٚ سيً ٞب لشاس داسد وٝ ثقضب دس آٖ ثشيذٌي ٞبيي ؿجيٝ الت ٘يض ديذٜ ٔي ؿٛد

ثٛخٛد آٔذٜ  (ادأٝ ٌؼُ ٞشيشٚد)دؿت وٛزه ٚ فشٚافتبدٜ صاثُ وٝ اص ؿيت تٙذ ٘بؿي اص ٌؼُ . ٔي تٛاٖ دؿت ٔشتفـ ٘بٔيذ

. اػت ٚ دس ٚالـ ٔطُ اػتمشاس ؿٟش صاثُ ٚ اساضي وـبٚسصي اعشاف آٖ اػت

ٝ ٞب ٌٛدي ٞبي عجيقي دس خٙٛة ػيؼتبٖ ٚ دس فبكّٝ   ويّٛٔتشي ؿٟش صاثُ ثب 30 ويّٛٔتشي ؿٟش صٞه ٚ 5زبٜ ٘يٕ

ٔٙجـ اكّي تغزيٝ زبٜ ٘يٕٝ ٞب سٚدخب٘ٝ ػيؼتبٖ ٔي ثبؿذ وٝ خٛد اص سٚدخب٘ٝ ٞيشٔٙذ .  ويّٛٔتش ٔشثـ لشاس داس٘ذ46ٚػقت 

. ( ويّٛٔتش ٔي ثبؿذ1050سٚدخب٘ٝ ٞيشٔٙذ اص وٟٛٞبي ٞٙذٚوؾ ػشزـٕٝ ٌشفتٝ ٚ عَٛ ثضسٌتشيٗ آثشاٞٝ آٖ )تغزيٝ ٔي ؿٛد

ٜ اآ٘بِيض ؿيٕيبيي آة ذ. اػتفبدٜ ؿذٜ اػت 1386 ػبَ اص ٘تبيح آ٘بِيض ؿيٕيبيي زبٜ ٘يٕٝ ٞب ثٝ ٔٙؾٛس ثشسػي آة 

Ca) ؿبُٔ ا٘ذاصٜ ٌيشي غّؾت يٟٛ٘بي اكّي ٘يٕٝ ٞب
+2 ،K

+ ، Na
+ ،Mg

+2،  SO4
-2

  ،Cl
- ،HCO3

- ، NO3
-ٚ  F

 -) ،EC ٞذايت 

 .(1خذَٚ) ٔي ثبؿذPHاِىتشيىي ٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًيورخ زهيي شٌاسي هحذٍدُ هَرد هطالعِ : 1شكل
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 (يًَْاترحسة هيلي گرم تر ليتر ٍ هيكرٍهَس ترساًتي هتر)ًتايج سٌجش ّاي شيويايي چاُ ًيوِ ّا: 1جذٍل

 

 

ٝ ٞبي صاثُ اص ٕ٘ٛداس ٔثّثي اػتفبدٜ ؿذ ثشايٗ اػبع . ثٕٙؾٛس داؿتٗ ديذ كطيص اص وّيبت ٞيذسٚطئٛؿيٕي آة زبٜ ٘يٕ

ثشاػبع . تيپ آة صيشصٔيٙي ٔقٕٛال اص سٚي غّؾت فٙبكش اكّي ٔـخق ٔي ؿٛد.  تيپ ٚ سخؼبسٜ آة صيشصٔيٙي تقييٗ ؿذ

ٝ ٞب ػِٛفبتٝ ٚ سخؼبسٜ آٟ٘ب ػذيه ٔي ثبؿذ ٝ ٞب دس ٕ٘ٛداسٞبي ٔثّثي تيپ آة زبٜ ٘يٕ . تدٕـ ٕ٘ٛ٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًوَدار هثلثي چاُ ًيوِ ّاي زاتل: 2شكل

 

ِ ّا تقسين تٌذي -  ُ ًيو تِ لحاظ شرب آب چا

ٗ ؿذٜ آة ؿشة دس وـٛسٞبي ٔختّف، ثؼتٝ ثٝ ؿشايظ التلبدي، الّيٕي، غزايي ٚ  اػتب٘ذاسدٞبي اص پيؾ تقيي

ثغٛسيىٝ ٕ٘ي تٛاٖ ثغٛس دليك دس تٕبْ ٘مبط ٚ ثشاي تٕبٔي افشاد يه اػتب٘ذاسد ٔغّٛة تقييٗ . خغشافيبيي ثب ٞٓ ٔتفبٚت اػت

ـ آٚسي ٚ دس خذَٚثشاي ٔٙبعك خـه ٞشضبَ دس ايٗ تطميك اػتب٘ذاسدٞبي آة ؿشة پيـٟٙبدي ٜ ة. ٕ٘ٛد  اسائٝ ٌشديذٜ 2خٕ

ثبتٛخٝ ثٝ . ثشايٗ اػبع ويفيت آة ثٝ ِطبػ ؿشة دس زٟبس سدٜ فبِي، خٛة، ٔتٛػظ ٚ ضقيف تمؼيٓ ثٙذي ٔي ؿٛد. اػت

 PH EC TDS Ca Mg Fe Na K So4 Cl- HCo3 No3 F 

2/35 855 1022 42/8 86تْار  43 25/0  135 5 326 70 6/219  6 52/0 

2/35 763 1080 6/8 86تاتستاى  4/38  02/0  135 5 230 110 200 8/8  48/0 

55/8 86پاييس   1178 830 6/33  1/47  24/0  150 5 358 5/83  247 8 58/0 

5/8 86زهستاى   1238 972 4/31  66/44  02/0  171 5 372 86 253 8 58/0 
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ٝ ٌيشي ثشاػبع پبسأتشٞبي ؿيٕيبيي ٔي .  دس ضذ خٛة تب ٔٙبػت ٔي ثبؿذ اوثش پبسأتشٞبي ؿيٕيبيي2خذَٚ اِجتٝ ايٗ ٘تيد

ٝ ٌيشي ٟ٘بيي ثبيذ آ٘بِيض ثبوتشيبي سا ٘يض دس ٘ؾش ٌشفت .  ثبؿذ ٚ دس ٘تيد

ٝ ٞبي صاثُخٟت ثشسػي لبثّيت ؿشة آة  ٜ ٘يٕ ٝ ٍِبسيتٕي ؿِٛشاص  زب ايٗ ٕ٘ٛداس .  اػتفبدٜ ؿذٜ اػت٘يض ٕ٘ٛداس ٘يٕ

ْ افضاس 1385-1386ػبَ آثي ثشاي  ثشايٗ اػبع وٕتشيٗ ٚ ثيـتشيٗ تغييشات . (2ؿىُ) تشػيٓ ٌشديذAqQaثب اػتفبدٜ اص ٘ش

 تب ٘بٔغّٛة  دس دػتٝ ويفيت لبثُ لجَٕٛ٘ٛ٘ٝ ٞبايٗ ٕ٘ٛداس اغّت اتٛخٝ ثٝ  ة.پتبػيٓ ٔي ثبؿذ-ثتشتيت ٔشثٛط ثٝ وّؼيٓ ٚ ػذيٓ

 .[5]لشاس داس٘ذ

 

 استاًذارد كيفي آب در هٌاطق خشک : 2           جذٍل

 

 

ٝ ٌزاسي . يىي ديٍش اص ٔقيبسٞبي ٔٙبػت ثشاي ٔلشف ؿشة ػختي ٔي ثبؿذ ػختي ثيب٘ي اص ٔيضاٖ تٕبيُ آة ثٝ پٛػت

 mg/l as)اص ِطبػ ػختي، آثٟبي ػجه. اػت ٚ تمشيجبً تٕبْ ػختي آة ٘بؿي اص يٟٛ٘بي وّؼيٓ ٚ ٔٙيضيٓ ٔطَّٛ ٔي ثبؿذ

CaCO3 75<) اص ايٙشٚ ٘تبيح ػختي وُ. ثشاي ؿشة ٔضش تّمي ٔي ؿٛ٘ذ صيشا خغش ثيٕبسي تلّت ؿشايٗ سا ثيـتش ٔي وٙٙذ ٚ 

تمشيجب تٕبٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس والع خيّي . (3خذَٚ) ٔطبػجٝ ٌشديذAqQaوشثٙبتٝ زبٜ ٘يٕٝ ٞبي صاثُ ثب اػتفبدٜ اص وذ وبٔپيٛتشي 

ٝ ٞب دس دساص ٔذت خغش ثيٕبسي  اص ٘ؾش اػتب٘ذاسد . افضايؾ ٔي دٞذتلّت ؿشايٗ ػخت لشاس ٔي ٌيش٘ذ وٝ اػتفبدٜ اص آة زبٜ ٘يٕ

 ثٝ فٙٛاٖ ضذاوثش غّؾت ٔدبص ثشاي ؿشة دس ٘ؾش mg/l as CaCO3 500ػختي وٝ ثٙبثٝ تٛكيٝ ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ي ثشاثش 

ُ ؿشة لشاس داس٘ذٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٌشفتٝ ؿذٜ اػت، اغّت   .[2]دس ٔطذٚدٜ لبث

هقادير سختي چاُ ًيوِ ّاي زاتل : 3جذٍل

 

 

 

 

پاراهترّا 
تٌاسة آب تراي آشاهيذى 

 ضعيفهتَسط خَب عالي 

- - ثذٖٚ سً٘ ثذٖٚ سً٘ سً٘ 

- - ؿفبف ؿفبف ؿفبفيت 

TDS(mg/l) 500-0 1000-500 2000-1000 4000-2000 

EC(μmoh/cm) 800-0 1600-800 3200-1600 6400-3200 

Na(mg/l) 115-0 230-115 460-230 460-930 

Mg(mg/l) 30-0 60-30 120-60 120-60  

Cl(mg/l) 180-0  360-180 710-360 1420-710 

SO4(mg/l) 150-0 290-150 580-290 1150-580 

فلُ                         ػختي    صٔؼتبٖ پبييض تبثؼتبٖ ثٟبس

 262 277 246 245 ػختي وُ

 262 277 246 245 ػختي وشثٙبتٝ

Schoeller Diagram

SO4 HCO3 Cl Mg Ca Na + K
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Legend

O 81

M 86sp

K 86su

P 86au

J 86wi

 ًوَدار شَلر چاُ ًيوِ ّاي زاتل: 2شكل
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اص خّٕٝ فٛأُ ٔٛثش دس . ضضٛس وبتيٟٛ٘ب ٚ آ٘يٟٛ٘بي دس آة ٚ ؿٛس ثٛدٖ آٖ ٔي ثبؿذافضايؾ ثبال ثيبٍ٘ش TDS ٔمبديش 

ُ ضُ، تجخيش آة ٚ ٚسٚد آاليٙذٜ ٞبي ٘بؿي اص پؼبة  زبٜ ٘يٕٝ ٞب  آة TDSافضايؾ ٔي تٛاٖ ثٝ ضشوت آة اص ٔيبٖ وب٘ي ٞبي لبث

ٝ ٞب داساي   آةٕٞسٙيٗ .فبضالة ٞب ٚ صٜ آة وـبٚسصي اؿبسٜ ٕ٘ٛد  . (1خذَٚ) ٔي ثبؿذِت ؿٛسزبٜ ٘يٕ

 

 كشاٍرزي تِ لحاظآب چاُ ًيوِ ّا تقسين تٌذي 

 ٔطبػجٝ AqQaثب اػتفبدٜ اص وذ وبٔپيٛتشي ٔقيبسٞبي الصْ خٟت اسصيبثي ويفي آة وـبٚسصي اثتذا ثشايٗ اػبع 

ثشايٗ اػبع دس تٕبْ فلَٛ ػبَ خغش ؿٛسي آة ثبال ٔي .  اػتٛاس ٔي ثبؿذECخغش ؿٛسي ثشاػبع پبسأتش . (4خذَٚ)ٌشديذ

. ثبؿذ

ٝ ثٙذي آة  ْ افضاس زبٜ ٘يٕٝ ٞب خٟتثشاي عجم  (3ؿىُ)اػتفبدٜ ؿذٜ اػتGWW  ٔلشف وـبٚسصي اص ٕ٘ٛداس ٚيّىٛوغ ٚ ثب ٘ش

 :ٔي ثبؿذ (SAR)ٚ ٘ؼجت خزة ػذيٓ (EC)اػبع آٖ ٔيضاٖ ٞذايت اِىتشيىي

 

 

                         (1)                                                  
2/)( MgCa

Na
SAR


  

 

 

ٔيضاٖ ٞذايت اِىتشيىي ٘ـبٍ٘ش خغش ؿٛسي ٚ ٘ؼجت . غّؾت  وبتيٟٛ٘ب ثش ضؼت ٔيّي اوي ٚاالٖ دس ِيتش ثيبٖ ٔي ؿٛد

ٝ ثٙذي آثٟبي آثيبسي ٔي ثبؿٙذ. ثيبٍ٘ش خغش ػذيٓ ٔي ثبؿذ (SAR)خزة ػذيٓ . خغش ػذيٓ ٚ خغش ؿٛسي دٚ ٔقيبس ٟٔٓ دس عجم

غّؾت صيبد ٕ٘ه دس آة ثبفث ؿٛسي خبن ٚ ٔمذاس صيبد ػذيٓ ٔٙدش ثٝ تِٛيذ خبن لّيبئي ٕٞشاٜ ثب وٕجٛد وّؼيٓ خبن، ٚ 

.  وٓ تٛكيٝ ٔي ؿٛدSARِزا دس ٔلبسف وـبٚسصي آة ثب . ٘بپزيش ؿذٖ خبوٟبي ٔٙغمٝ ٚ وبٞؾ ٔطلٛالت ٔي ؿٛد ٟ٘بيتبً ٘فٛر

صيشا ثٝ اصاي ٔمذاس ٔقيٙي اص وبتيٖٛ ػذيٓ، افضايؾ وبتيٟٛ٘بي  وّؼيٓ ٚ ٔٙيضيٓ آة ٔٙدش ثٝ لبثّيت خزة ػذيٓ تٛػظ خبن 

 .ؿذٜ ٚ دس ٘تيدٝ صيبٖ آٖ ثشاي ٌيبٜ وٕتش ٔي ؿٛد

 ثشاي ٔي ثبؿذ وٝ سدٜ اَٚ ؿٛس ٚ C3S1 ، C4S1  ٚ C4S2 ثشاػبع ٔطُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس ٕ٘ٛداس ٚيّىٛوغ سدٟٞبي آة ؿبُٔ

. [8] ٔي ثبؿٙذثشاي وـبٚسصي ٔضشٚ  خيّي ؿٛس  ٔٙبػت ٔي ثبؿذ ٚ ثميٝ سدٜ ٞبوـبٚسصي ثب افٕبَ تٕٟيذات الصْ
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 پاراهترّاي طثقِ تٌذي آب جْت كشاٍرزي در چاُ ًيوِ ّاي زاتل: 4جذٍل

 

 

 

 

 
                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًوَدار  : 3شكل

ِ ّاي زاتل ٍيلكَكس چاُ  ًيو

 

 سػٛة وّؼيت، وبٞؾ ، سؿذ ٌيبٞبٖ ٔٙدش ثٝ اختالَ دسدس آة ٔي تٛا٘ذٚ وشثٙبت غّؾت ٞبي صيبد ثي وشثٙبت 

ٝ ٞبي اؿجبؿ.٘فٛرپزيشي خبن، پبييٗ آٚسدٖ ٘شظ ٘فٛر ٚ افضايؾ فشػبيؾ خبن ؿٛد ٝ ٞبي  (SI) خٟت ٔطبػجٝ ٕ٘بي آة زبٜ ٕ٘ٛ٘

ٝ ٞب ٝ ٞب ايٗ تٕبٔي. اػتفبدٜ ؿذٜ اػت PHREEQC 2.6 اص وذ وبٔپيٛتشي ٘يٕ ٝ ٞب ٕ٘ٛ٘ ٜ  ٘يٕ  ٘ؼجت ثٝ وّؼيت ٚ دِٚٛٔيت زب

ٔقيبس 

         فلُ
  ؿٛسيسخظ

 

 (SAR)٘ؼجت خزة ػذيٓ

 

(ESR)٘ؼجت ػذيٓ تجبدِي 

 232/1 01/4 ثبال ثٟبس

 194/1 74/3 ثبال تبثؼتبٖ

369/0 23/1 ثبال پبييض  

 419/1 59/4 ثبال صٔؼتبٖ
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 ايٗ أش ثيبٍ٘ش سػٛة وب٘يٟبي وشثٙبتٝ ثخلٛف وّؼيت ٚ دِٚٛٔيت  (5خذَٚ)ٔي ثبؿٙذ (SI>0)فٛق اؿجبؿ 

  .[4]ثٙبثشايٗ اػتفبدٜ آٖ ثبفث وبٞؾ ٘فٛرپزيشي خبن ٔي ؿٛد. ٔي ثبؿذ

ثغٛسيىٝ . ٕٞسٙيٗ ثب ٔطبػجٝ ثقضي اص ٘ؼجتٟبي ٞيذسٚؿيٕيبئي ٔي تٛاٖ ويفيت آثٟب سا ثشاي وـبٚسصي ٔـخق ٕ٘ٛد

 5َخذٚ. دس آة آثيبسي وٕتش اص يه ثبؿذ ثبفث پشاوٙؾ خبن ٚ وبٞؾ تذسيدي ثٕشٜ ٌيبٜ ٔي ٌشدد Ca/Mgاٌش ٘ؼجت تقبدِي

ٝ ٞب ٔيضاٖ ايٗ ٘ؼجت سا ثشاي  آة وٕتش اص  ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثيـتش  دسCa/Mg ٘تبيح ثيبٍ٘ش آٖ اػت وٝ ٘ؼجت. ٘ـبٖ ٔي دٞذزبٜ ٘يٕ

ٝ ٞب ٘ؼجتي  .ثيؾ اص ٚاضذ داس٘ذ ٚاضذ ٔي ثبؿذ ٚ ثميٝ ٕ٘ٛ٘

 

 

ِ ّاي زاتل:5          جذٍل   ًوايِ ّاي اشثاع چاُ ًيو

 

 

 

+، PHدسٟ٘بيت لبثّيت ػٕي ثٛدٖ ثشخي اص پبسأتشٞبي ؿيٕيبيي ٘ؾيش 
Na ،-

HCO3 ٚ -
Clثشاػبع .  ٔغبِقٝ ٌشديذ

 ثٝ ِطبػ لبثّيت ػٕي ثٛدٖ پبسأتشٞبي ٔزوٛس دس والع ٔتٛػظ لشاس ٔي ٌيش٘ذ وٝ اػتفبدٜ ٔذاْ آٖ دس وـبٚسصي ثش 1خذَٚ 

. سٚي سؿذ ٌيبٜ تبثيش ٔؼتميٓ داسد

 صٌعت تقسين تٌذي آب چاُ ًيوِ ّا تِ لحاظ

ً ٞبي ثخبس، تأػيؼبت خٙه وٙٙذٜ ٚ فشايٙذٞبي تِٛيذي اص ٔلبسف فٕذٜ آة دس كٙقت ٔي ثبؿذ . اػتفبدٜ آة دس دي

ٝ ثٙذي  آثٟب خٟت  ٔلبسف  كٙقتي  ٔذ ٘ؾش اػتسٞبئي  پبسأتيىي اص ٝ  دس عجم ٗ  خبعش.ٔي ثبؿذ  ةػختي  آ  ،و  ثبتٛخٝ ثٝ  ثذي

ٝ ثٙذي  پالتيٙىف  . ٚ ٔقيبس ويفيت آثٟب اص ٘ؾشٔلشف كٙقت ثشسػي ٌشديذ (8خذَٚ)ؿبخق  ػختي وُتقييٗ ٚ  (7خذَٚ)عجم

ُ  ػبعاسة ٝ ثٙذي پالتيٙىف  ٚ ٔمبديش ػختي  و ٝ ٞبي  آة  ٖ(TH) عجم ٝ ٞبٔٛ٘ ٝ ٞب  اص ٘ؾش اػتفبدٜ  دس ي  تٕبْ(3خذَٚ) زبٜ ٘يٕ ٕ٘ٛ٘ 

ُ  داس٘ذ  ٚ اضتيبج  ثٝٔي ؿٛ٘ذ  ٔطؼٛة III دس سدٜ ٔلبسف  كٙقتي ٝ  وبٔ ٝ  فّضاتي  ٘ؾيش  . تلفي ٝ  ضبئض إٞيت  اػت  و ٗ  ٘ىت روش اي

ٝ  وّؼيٓ آِٛٔيٙيْٛ ٗ  ٚ سٚي  دس ػختي  ٔؤثش ٞؼتٙذ ِٚي  ٘مـي  ثٕشاتت وٕتش ٘ؼجت  ث ٓ  سا داسا ٔي ثبؿٙذ  ، آٞ   . [6]ٚ ٔٙيضي

 

ِ تٌذي پالتيٌكف تراي هصارف صٌعتي                :  7جذٍل        طثق

             فلُ                   

     فبص
 صٔؼتبٖ پبييض تبثؼتبٖ ثٟبس

 35/0 63/2 3/25 11/3وّؼيت 

 13/1 54/5 71/6 46/6دِٚٛٔيت 

- 55/1 59/0 47/0 56/0طيپغ 

- 59/6- 46/4- 85/3- 03/4ٞبِيت 

        فلُ            

 ٘ؼجت
 صٔؼتبٖ پبييض تبثؼتبٖ ثٟبس

Ca/Mg 53/0 82/0 92/0 71/0 

 شرح خصَصياتسختي ترحسة هيلي گرم  ًَع آب

ِ ّاي زاتلCa/Mgهقذار ًسثت : 6جذٍل        چاُ ًيو

ِ ّا : 8جذٍل  ُ  ًيو تقسين تٌذي آب چا

ِ تٌذي  تراي هصارف صٌعتي تراساس طثق

 پالتيٌكف
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يىي ديٍش اص ٔقيبسٞبي عجمٝ ثٙذي آة ثشاي 

:  ٔي ثبؿذ وٝ اص ساثغٝ ريُ ثذػت ٔي آيذ(Is)ضشيت اؿجبفيت ال٘ظِيٝ كٙقت ٔطبػجٝ 

                                    (2)                                                  ss PHPHI  

PH (ٚالقي) ٔمذاس ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذٜ اػيذيتٝ آة دس كطشا ٚ PHs ٖٔيضا ،PH دس ضبِت اؿجبؿ اػت وٝ تطت فٙٛاٖ ؿبخق 

: ثٝ ٔي ؿٛدريُ ٔطبعاؿجبؿ اص ساثغة 

                                   (3)                             )log(log CaAlkCPH s     

C   ٝػب٘تي ٌشاد)ضشاست پبسأتشي اػت وٝ تبثـ دسخ ٝ خـه ٚ ثبليٕب٘ذٜ  (دسخ

(TDS)  ِيتش ٚ لّيبئيت دس غّؾت وبتيٖٛ وّؼيٓ ثشضؼت ٔيّي ٌشْ . ثبؿذٔي

داسد  (Aggressive) دس سٚؽ ال٘ظِيٝ اٌش ضشيت ال٘ظِيٝ ٔٙفي ثبؿذ آة خبكيت خٛس٘ذٌي . اػتCaOثشضؼت ٔيّي ٌشْ دس ِيتش 

ٝ ٌزاسي Isٕٞسٙيٗ دس .   ثشاثش كفش آة ٔتقبدَ ٔي ثبؿذIsٚ دس   ثشايٗ اػبع .داسد (Scaling)  ثضسٌتش اص كفش آة تٕبيُ ثٝ پٛػت

.  (9خذَٚ) ثضسٌتش اص كفش ٔي ثبؿٙذ ٚ اػتفبدٜ آٟ٘ب ثبفث سػٛثٍزاسي دس ِِٛٝ ٞب ٚ ديٍٟبي ثخبس ٔي ؿٛدIsتٕبٔي ٕ٘ٛ٘ٝ داساي 

 

ِ ّاي زاتل تِ لحاظ هصارف صٌعتي: 9جذٍل  كيفيت آب چاُ ًيو

فلُ ثٟبس تبثؼتبٖ پبييض صٔؼتبٖ 

ٝ ٌزاسي ٝ ٌزاسي پٛػت ٝ ٌزاسي پٛػت ٝ ٌزاسي پٛػت خبكيت آة  پٛػت

 

دام  تقسين تٌذي آب چاُ ًيوِ ّا تِ لحاظ- 

 دس ٔٙبػت ٚ ػبِٓ آة ثبيذ تِٛيذ، ضذاوثش آٚسدٖ دػت ثٝ ٕٞسٙيٗ ٚ عجيقي ضذ دس ٞب داْ ػالٔتي ضفؼ ثشاي

 داْ ؿشة ثشاي آٖ ثٛدٖ ٔٙبػت ٚ آة ويفيت تـخيق ثشاي ٚيظٌي ٟٕٔتشيٗ آة، دس ٔٛخٛد أالش  وُ.لشاسٌيشد آٟ٘ب اختيبس

ٗ تش دسخبت دس آة ويفي ػبيشخلٛكيبت .اػت ا٘ذاصٜ ٌيشي لبثُ ٘يض دس كطشا ضتي ػِٟٛت، ثٝ وٝ اػت  .ٌيش٘ذ ٔي لشاس پبيي

 صيبدي ضذ تب ثبِغ ٌٛػفٙذ .ثبؿذ داؿتٝ د٘جبَ ثٝ سا ٞب داْ ٔشي ٚ ثيٕبسي تٛا٘ذ ٔي ؿٛس، آة اص ضذ اص ثيؾ اػتفبدٜ

 دس ٕ٘ه ٞبي ثّٛن آٚسد، ٕ٘ي دػت ثٝ فّٛفٝ يب آة عشيك اص وبفي ٕ٘ه وٝ ٍٞٙبٔي ٚالـ، دس ٚ وٙذ ٔي سا تطُٕ آة ؿٛسي

 ٌبٚٞب تطُٕ ٔبويبٖ، ثب ٔمبيؼٝ دس ِٚي اػت ٌٛػفٙذاٖ اص وٕتش ؿٛسي ثشاثش دس ٌبٚٞب تطُٕ .ؿٛد دادٜ ٔي لشاس آٖ دػتشع

 ؿذٜ دادٜ ٘ـبٖ غشثي اػتشاِيبي دس داْ ؿشة آة دس ٔٛخٛد أالش وُ ٔدبص ضذاوثش فقّي اػتب٘ذاسد خذَٚ دس .اػت ثيـتش

 ٔي وـٛسٔبٖ، ٔشاتـ اص ٚػيقي ػغٛش ثب اػتشاِيب غشثي ٔٙبعك تـبثٝ ٚ وـٛس دس داخّي فمذاٖ اعالفبت ثٝ تٛخٝ ثب وٝ اػت

 CaCo3 در ليتر 

 I 50دسخة 
اضتيبج ثٝ تلفيٝ ٘ذاسد ٍٔش ثشاي دػتٍبٟٞبي 

 فٛق اِقبدٜ ضؼبع ٚ آٟ٘ٓ ثلٛست ٔختلش

 تلفيٝ الصْ داسد II 100دسخة 

 تلفية وبُٔ الصْ ٔي ثبؿذ III 150دسخة 

 صٔؼتبٖ پبييض تبثؼتبٖ ثٟبس فلُ

 IIIدسخٝ  IIIدسخٝ  IIIدسخٝ  IIIدسخٝ  ٘ٛؿ آة
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 ضذاوثش ٔدبص وُ أالش دس آة ؿشة ثشاي 1386ثشايٗ اػبع دس تٕبٔي فلَٛ ػبَ . (10خذَٚ)لشاسٌيشد اػتفبدٜ ٔٛسد تٛا٘ذ

 ]1[ٔٙبػت ٔي ثبؿذ(ٌٛػفٙذ، ٌبٚ ؿيشي، ٌبٚ ٌٛؿتي ٚ اػت)ا٘ٛاؿ داْ 

 

 ]1[حذاكثر هجاز كل اهالح در آب جْت شرب دام: 10جذٍل

 

 

 

 

 

 

 

 ٔمذاس ثٝ كٛستيىٝ دس ٞب افضايؾ ٔمذاس ثشخي اص يٟٛ٘ب ثبفث ثشٚص ٔـىالتي دس ا٘ٛاؿ داْ ٔي ؿٛد ثقٙٛاٖ ٔثبَ، ٘يتشات

 ضُٕ اص ٚ ؿذٜ خٖٛ ٚاسد ٞب ؿٛ٘ذ ٕٞسٙيٗ ٘يتشيت  داْ ٞب ٔشي ٔٛخت تٛا٘ٙذ ٔي ؿٛ٘ذ، ٔلشف آؿبٔيذ٘ي آة ٕٞشاٜ صيبد

 ٘يض ٞب ػِٛفبت ضذ اص ثيؾ ٔلشف. ؿٛ٘ذ ٔي ػجت سا خفٍي اثش دس ٞب داْ ٔشي ٚ ٕ٘ٛدٜ خٌّٛيشي خٖٛ ٚػيّٝ ثٝ اوؼيظٖ

 تشيٗ ٔٙبػت .ؿٛد ٔي آٟ٘ب ثذٖ آة ؿذٖ وـيذٜ ػجت ؿذيذ، ضبِت دس وٝ ٕ٘بيذ ٔي ٞب دس داْ اػٟبَ ايدبد ؿٛس آة ٕٞب٘ٙذ

 تطُٕ تب ضذٚدي ٘يض سا لّيبيي يب اػيذي PH ثب آثٟبيي تٛا٘ٙذ ٔي ٞب داْ ٚ اػت خٙثي اػيذيتٝ ثب ٞبيي آة داْ ؿشة ثشاي آة

خب  ثٝ ٞب داْ سٚي ثش ٘بٔغّٛثي اثشات 5/8 ثيـتشاص PH ثب لّيبيي ٞبي آة يب 5/5 اص وٕتش PH ثب اػيذي ٞبي آة.ٕ٘بيٙذ

 ايٗ دس .ؿٛد ٔي ٘بٔيذٜ  Alkalosis يب Acidosis اكغالضبً وٝ ؿٛ٘ذ ٔي آٟ٘ب خٖٛ ؿذٖ لّيبيي يب اػيذي ثبفث ٚ ٔي ٌزاس٘ذ

 آػب٘ي ثٝ ٚ ٔي وٙٙذ پيذا تِٛيذٔثُ ٔـىالت دٞٙذ، ٔي دػت اص غزا ثٝ سا خٛد اؿتٟبي ؿٛد، ٔي ٔتٛلف ٞب داْ ، سؿذ كٛست

ٔلشف آة  داْ، ؿشة آة ثشاي پيـٟٙبدي ويفي  اػتب٘ذاسدٞبي11خذَٚ  ثبتٛخٝ ثٝ.ٌيش٘ذ ٔي لشاس فٛأُ ثيٕبسي صا ضّٕٝ ٔٛسد

ٝ ٞبي صاثُ ثشاي ا٘ٛاؿ داْ  ]1[ٔٙبػت ٔي ثبؿذ (ٌٛػفٙذ، ٌبٚ ؿيشي، ٌبٚ ٌٛؿتي ٚ اػت)زبٜ ٘يٕ

 ]1[ّا دام شرب تراي آب كيفيت استاًذاردّاي: 11جذٍل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TDS(mg/l)ًَع دام 

 128000ٌٛػفٙذ 

 10000ٌبٚ ٌٛؿتي 

 7100ٌبٚ ؿيشي 

 6400اػت 
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هٌاتع 

 ػبصٔبٖ خٍُٙ ٞب، ٔشاتـ ٚ آثخيضداسي وـٛس، دػتٛساِقُٕ اكالش ٔشاتـ ثب اػتفبدٜ اص سٚؿٟبي تبٔيٗ آة ؿشة داْ، ا٘تـبسات ػبصٔبٖ ]1[

ٝ سيضي وـٛس، ٘ـشيٝ ؿٕبسٜ   386،1386-1ٔذيشيت ٚ ثش٘بٔ
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2001 

[4]  Parkhurst, D.L. & C.A.J. Appelo, PHREEQC 2.6, a computer program for speciation, reaction-path, 

1Dtransport, and inverse geochemical calculations, U.S. Geological Survey, Water Resources 

Investigations, Lakewood, Colorado, USA, Report 99-4259., 1999 

[5] Schoeller, H., Terres et eaux (Paris-Algiers), UNESCO series, Paris pp: 4-11, 1955 

[6] Todd, D.K., Groundwater Hydrogeology. 2d. Ed., John Wiley, New York, 535P, 1980 

[7] WHO, Guidelines for Drinking Water Quality, Vols. 1, 2 and 3, WHO, Geneva, 2002 

[8] Wilcox, L.V., The Quality of Water for Irrigation Use, U.S. Department of Agriculture, Bull. 962, 

Washington, D.C19P, 1948 

 

 

ضذاوثش لبثُ تطُٕ ضذ ٔٙبػت ثشاي ضفؼ تِٛيذ  (mg/l)پبسأتشٞبي ؿيٕيبيي

TDS 2500 5000 

 Ca 500 1000 

Mg 250 500 ثٝ ثبال 

Na 1000 2000 ثٝ ثبال 

As 1  ؟

HCO3 500 500 

CL 1500 3000 

F 1 5 

NO3 200 400 

NO2 0 0 

SO4 500 1000 

PH 5/8-8 9-6/5 
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