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در  GISبررسی و ارزیابی میزان سختی در آب شرب دشت مسجدسلیمان با کاربرد 

 4931سال 
 

 رزانا شریفمهر

 احد شوشتر، ايرانو، دانشگاه آزاد اسالمي علوم آب، دانشكده علوم آبگروه  دانشجوي كارشناسي ارشد،

Email: rozana.sharifmehr@gmail.com 

 دکتر احسان دریکوند

 ، ايرانشوشتروم آب دانشكده علوم آب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، گروه علاستاديار

Email:ederikvand@yahoo.com 

 چکیده 

كاربرد منابع آب زيرزمیني عمده ترين منبع تامین آب شرب روستاهاي مي باشد. و از آنجائیكه سختي آب يكي از 

زيم در آب ايجاد مي شود. آب سخت براي انسان عوامل تاثیرگذار در گوارائي آب است كه در اثر امالح كلسیم و منی

مضر نیست بلكه مفید نیز مي باشد معموال شكستگي استخوانهايي كه آب سخت مي آشامند زودتر بهوبد حاصل 

 و روند GISاين مطالعه به منظور بررسي میزان سختي در آب شرب شهرستان مسجدسلیمان با كاربرد  مي شود.

ماه از يازده  6ت و نتايج نشان مي دهد كه میزان سختي كل اندازه گیري شده در طي تغییرات آن انجام گرفته اس

ايستگاه منابع آبهاي زيرزمیني در دشت مسجدسلیمان با استفاده از روشهاي استاندارد و با بررسي نقشه پهنه بندي 

كه حداقل آن در محدوده  بود 22-222در محدوده مطالعاتي میزان اين پارامتر در منطقه بین  THكیفي پارامتر 

مي  222-262چاه واترويت و حداكثر آن در چاه بتوند و راهدار بوده و در بخش زيادي از منطقه میزان اين پارامتر 

-21متغیر است و منطقه اطراف چاه سفلي حداكثر میزان منیزيم يعني  2-21باشد. و مقدار منیزيم در محدوده 

ار و تنگ مو كمترين اين پارامتر وجود دارد به طور كلي حداكثر محدوده را داراست و اطراف چاههاي راهد 21

بوده كه بیشترين مقدار  28-201را داراست و میزان كلسیم در منطقه در محدوده  Mg22-9مطالعاتي منیزيم 

اههاي و كمترين مقدار آن در اطراف چ است 22-201اين پارامتر در اطراف چاههاي بتوند و راهدار بوده كه حدود 

است. در نتیجه میانگین كل ايستگاهي  229-216قسمت اعظم محدوده در حدود  -شمس آباد -گلگیر -واترويت

مي باشد كه از حد استاندارد پايین كه يا در محدوده مجازي مي باشد كه از لحاظ سنتي  11/22112در تمام ماه 

ه يكمهه و راهدار و بتوند كه آب سخت بوده براساس طبقه بندي آب نسبتاً سخت و كیفیت خوب است بجز ايستگا

 و كیفیت آن نسبتا مناسب مي باشد.

 

  آبهاي زيرزمیني -THپارامتر  -پهنه بندي -سختي كلواژگان کلیدي: 
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 مقدمه 

آب منبع محدودي است كه پیوسته با گردش هیدرولیكي خود به گردش در آمده و تصفیه مي شود. روزانه رو به رشد جمعیت 

دريج باعث آلودگي و حتي نابودي اين منبع ارزنده شده است. هم اكنون كمبود آب، توسعه پايدار را در بسیاري از كشورها به ت

مورد تهديد قرار داده است. يكي از برنامه هاي اصلي كشورهاي پیشرفته به منظور جلوگیري از آلودگي محیط زيست و استفاده 

امترهاي شیمیايي آن است. كه يكي از مهمترين پارامترها سختي آب به شمار مي آيد صحیح از منابع آبي كشور و بررسي پار

كه تاثیر آن در گوارائي بودن آب است. و از آنجائیكه آب سخت موجب از دست دادن طعم و مزه خوب چاي و قهوه مي شود و 

لرها و انفجار ديگهاي بخار از معايب آب پخته نشدن حبوبات از ظروف و تاسیسات و گرفتگي لوله هاي آب گرم، شوفاژها، بوي

 سخت است.

غیركربناته  -سختي يعني غلظت كاتیونهاي فلزي چند ظرفیتي در محلول تعريف مي شوند. قسمتي شامل دو بخشي كربناته

 است.

Ca (Hco3)2 → CaCo3 + Co2 + H2O 

 سختي كربناته در درجه حرارت هاي باال رسوب مي شوند

Mg (HCo3)2 → Mg(OH)2 + 2Co2  

آهن و منگنز نیز عامل سختي مي باشند و مقدار كم اگر سختي آب باال باشد صابون  -كلسیم و سختي عامل سختي مي باشند

 در آن بخوبي كف نمي كند صابون سديمي با فنرهاي دو طرفي واكنش داده ايجاد رسوب مي كنند.

NaCo2 C17H33 + Cation++ Ca++ → Ca+4 (Co2(17H33)2↓+ 2Na2  

نمايند، يمشود. و استفاده از آن براي شرب را محدود يمدر ضمن وجود بیشتر از حد كلسیم در آب باعث افزايش سختي آب 

كربنات و كربنات، كلر و سولفات و نیز بطور كلي عوامل مشخص كننده كیفیت آب آشامیدن مجموعه آنیونهاي اصلي شامل بي

 منگنز و سديم است.   -هنآ -منیزيم -كاتیونهاي اصلي شامل كلسیم

اندازه گیري سختي از طريق اسپكرژنتومتري و يا تیتراسیون شیمیايي صورت مي گیرد. آب از لحاظ سختي به صورت زير 

 طبقه بندي مي شود.

 mg/l              3250   CaCoآب نرم بر حسب  

 mg/l               3150  CaCo-50آب نسبتاً سخت  

 mg/l                      3CaCo300  -150آب سخت  

 mg/l               3300  CaCoآب بسیار سخت  

 باشد.  500mg/lحداكثر سختي در آب آشامیدني نبايستي بیشتر از 

 

∆ 

∆ 
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 موقعیت جغرافیایی مورد مطالعه 

عرض  12˚و13´تا 12˚و82´طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و بین  89˚و11´و82˚و11´شهرستان مسجدسلیمان بین

شمالي از خط استوا در شمال شرقي استان خوزستان واقع است. شهرستان مسجد سلیمان از شمال به شهرستان دزفول؛ 

ازشرق وشمال به استان هاي چهارمحال بختیاري و اصفهان و شهرستان ايذه، از جنوب به شهرستان رامهرمز و باغملک و از 

 گردد.طرف غرب به شهرستان شوشتر محدود مي

ي كارون كه از شمال شرقي  باشد. رودخانهدهستان مي20اين شهرستان درتقسیمات كشوري شامل دو بخش انديكا و مركزي و

 گردد.اين شهرستان وارد و پس از عبور از مناطق بخش انديكا از قسمت شمال غربي اين شهرستان خارج مي

باشد. منطقه مورد مطالعه مي 2190ل نفوس وجمعیت سا نفر براساس آمار سر شماري 206222 جمعیت اين شهرستان حدود

دراستان لرزه زمین ساختي زاگرس قرارگرفته است. استان زاگرس سرزمیني است كه درغرب راندگي اصلي زاگرس قرارگرفته 

-است. زاگرس شامل سه واحد دشت خوزستان، زاگرس چین خورده يا زاگرس خارجي و زاگرس مرتفع يا زاگرس داخلي مي

 اشد. پهنه مورد مطالعه برروي زاگرس چین خورده يا زاگرس چین خورده يا زاگرس خارجي قرار گرفته است.ب

 
 موقعیت زمین شناسی شهرستان مسجدسلیمان-4شکل

 
 موقعیت زمین شناسی شهرستان مسجدسلیمان -2شکل 
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  هاشمواد و رو

 سلیمانمسجدآب روستاهاي ي توزیع اندازه گیري پارامترهاي شبکه

باتوجه به شرايط موجود و براساس برآوردها و مطالعات انجام شده پارامترهاي فیزيكي شیمیايي وكنترل آلودگي  مقالهدر اين 

هاي استاندارد موجود پس از نمونه برداري، درمحل آزمايشگاه )كشت هاي باكتريولوژي( ذيل تعیین گرديده و بر اساس روش

 اندازه گیري قرار گرفته اند، پارامترهاي انتخاب شده عبارتند از:در يازده ايستگاه جدسلیمان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مس

 سختي كل، كلسیم، منیزيم، 

 ها به صورت ماهیانه و در دو فصل پايیز و زمستان انجام گرفت.نمونه برداري

 روش هاي اندازه گیري 

 سختی کل  

هاي كلسیم و منیزيم موجود در آب ي ترسیب صابون. صابون عمدتاً توسط يوناساساً سختي كل بیاني است از ظرفیت آب برا

ترسیب مي شود. كاتیون هاي چند ظرفیتي نیز ممكن است صابون را ترسیب نمايند، اما اغلب آنها در فرم هاي كمپلكس، به 

شناسائي است. سختي كل  خصوص با بنیان هاي آلي وجود دارند و نقش آنها در  سختي آب جزئي بوده و به سختي قابل

شود، وقتي كه معرف جمع غلظت كلسیم و منیزيم است، كه مجموعاً بر حسب میلي گرم بر لیتر كربنات كلسیم بیان مي

سختي از لحاظ میلي اكي واالن از جمع قلیائیت كربنات و بیكربنات بیشتر باشد، سختي معادل با قلیائیت كل را سختي 

شود. چنانچه سختي معادل و يا كمتر از مجموع قلیائیت كربنات مازاد سختي غیر كربناتي گفته ميكربناتي مي نامند و مقدار 

شود، باشد، سختي تمامًا كربناتي بوده و سختي غیر كربناتي وجود نخواهد داشت. بسته به منبع آب و تصفیه اي كه متحمل مي

 تغییر كند.  ppmسختي ممكن است از صفر تا صدها 

 زمایشاتنتایج خام آ

 سختی کل 

mgآورده شده است. 2-1مقادير سختي كل به دست آمده بر حسب در جدول 
l

 

mgها مقادیر خام سختی کل در ایستگاه -4جدول
l

 

 بهمن دي اذر آبان مهر ایستگاه/ماه

02/220 4چم آسیاب  222 221 223 220 

1/201 راهدار  206 203 202 209 

22/222 گلگیر  222 221 228 221 

12/296 یکمه  293 299 292 291 

99/220 سفلی  222 221 1/228  1/221  

92/208 آبادشمس  6/201  203 1/208  202 

3/223 2م آسیابچ  222 229 220 226 

6/212 تنگ مو  210 212 210 211 

3/212 هفت شهیدان  2/212  2/212  211 218 

6/228 بتوند  221 221 2/222  222 

1/28 چاه واترویت  28 21 21 26 
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TH از مجموع، سختي كلیسم و منیزيم، سختي كل حاصل مي شود. سختي كل خود نیز به صورت سختي موقت و دائمي در :

mgمنابع آب تشريح مي گردد. میزان سختي كل مادامي كه از تعداد 
l 

كمتر باشد جهت شرب مشكل خاصي ايجاد  100

باشد و در اين شرايط غیر اقتصادي مي ب تولید كف ننموده ونمي شود اما اگر اين میزان باالتر رود، مواد شوينده در منابع آ

 شوند.نهايت فاضالب تولیدي نیز داراي مواد شوينده به اصطالح وتر جنبت فراوان بوده كه به بخش تصفیه مي

 سختی کل

استاندارد در  باشد. مقايسه مقادير به دست آمده از آزمايش با مقدار 100مقدار استاندارد سختي كل مي بايست كمتر از 

 نمودار زير نشان داده شده است.

 

 مقدار میانگین سختی کل در ایستگاه ها -4نمودار

 کلسیم 

آهک، دولومیت،  هاييهحضور كلسیم در آب تصفیه )پنجمین عنصر به ترتیب فراواني( به علت عبور آب از درون و يا از روي ال

هاي كم كربنات كلسیم با را داشته باشد. غلظت  ppmر تا چند صد از صف ياژيپس و غیره است. كلسیم ممكن است دامنه

 .  كنديها از خوردگي آنها جلوگیري مايجاد يک پوشش محافظ بر روي لوله

 روش کار : 

 ها : معرف

 . دیهیدروكسید سديم را به حجم يک لیتر برسان N 8  :gr 260محلول سود 

  EDTA    N 02 /0معرف استاندارد 

 گرم كلرور سديم در هاون به صورت پودر يكنواخت در آوريد.  200معرف را به همراه  mg  200كسايد : معرف مور

 اندازه گیري : 

  cc20  از نمونه را برداشته به آنcc  2 و كمي  از پودر معرف اضافه كرده و بالفاصله توسط   محلول سودEDTA  .تیتر كنید

 تغییر خواهد يافت.  در نقطه پايان رنگ صورتي معرف به بنفش
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 2  Ca+ = (ppm)حجم مصرفي×     20       

mgمقاديركلسیم به دست آمده بر حسب 
l  آورده شده است.  22-1در جدول 

mgمقادير خام كلسیم در ايستگاه ها  -2جدول
l

 

 بهمن دي اذر آبان مهر ایستگاه/ماه

12/202 4 چم آسیاب  1/200  2/202  1/202  2/202  

1/201 راهدار  2/206  1/201  1/201  1/201  

1/200 گلگیر  200 2/200  2/200  9/99  

2/232 یکمه  1/232  6/232  62/230  232 

29/201 سفلی  29/206  1/201  208 2/208  

99/91 98 آبادشمس  98 2/98  1/98  

2/208 208 2 م آسیابچ  208 1/208  9/201  

2/282 تنگ مو  1/282  6/282  3/282  1/282  

2/280 هفت شهیدان  21/280  99/280  1/280  2/280  

1/202 بتوند  2/202  99/202  99/202  2/202  

1/28 چاه واترویت  6/28  3/28  2/28  2/28  

 

باشد. با توجه به منبع آب شرب شهر، مقادير كلسیم موجود به طور كلسیم: از كاتیون هاي تولید كننده سختي در منابع آب مي

mgمتوسط 
l

mgرابر با برآورده شده است. اين تعداد سختي ب 10 
l

سختي كربنات كلسیم تولید مي كند كه   221 

-در آب شهر سختي كلیسم مي  TDS باشد. پس از بررسي ها مشاهده شد كه عوامل اصلي باال بودن نسبتا سختي، باال مي

 باشند. باشد. از جمله عوامل تأثیر گذار برفرآيند هاي رسوب و خورندگي در شبكه هاي آب رساني مي

 مقدار کلسیم

میلي گرم بر لیتر باشد ودر مقايسه با مقادير به دست آمده از آزمايش با مقدار استاندارد در  200مقدار استاندارد كلسیم بايد 

 نمودار زير نشان داده شده است.

 
 ار میانگین کلسیم  در ایستگاه هامقد-2نمودار
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 منیزیم 

از  ppm 221هاي طبیعي است. غلظت بیش از صر مشترک آبمنیزيم از لحاظ فراواني هشتمین عنصر بوده  و يكي از عنا

منیزيم ممكن است اثرات مدر و مسهل داشته باشد. نرم كردن شیمیايي، اسمز معكوس، الكتروديالیز يا تبادل يون منیزيم را به 

 حداقل قابل قبول كاهش مي دهد. مزه آبهاي حاوي مقدار زيادي منیزيم تلخ است. 

 اندازه گیري:

 Mg(ppm)مصرفي براي سختي كل   EDTAحجم  -مصرفي براي كلسیم EDTAحجم(×216/22

 منیزیم

mgمقادير منیزيم به دست آمده بر حسب 
l  آورده شده است 22-1در جدول. 

 

mgمقادير خام منیزيم در ايستگاه ها -1جدول 
l

 

 بهمن دي اذر آبان مهر ایستگاه/ماه

3/2 4 چم آسیاب  1/2  9/2  2/2  3/2  

9/0 2 2 راهدار  2/2  1/2  

1/22 گلگیر  2/22  1/22  81/22  3/22  

62/20 یکمه  1/22  1/20  92/20  2/20  

2/23 سفلی  2/23  23 01/23  8/23  

92/20 آبادشمس  11/20  12/20  3/20  3/20  

3/21 2 م آسیابچ  1/20  8/21  1/21  2/21  

2/22 تنگ مو  2/22  1/22  11/22  8/22  

6/22 هفت شهیدان  69/22  32/22  2/22  21/22  

18/22 بتوند  1/22  21/22  21/22  11/22  

2/2 2 چاه واترویت  2/2  99/0  21/0  

mgباشد مادامي كه تعداد منیزيم از منیزيم : از پارامتر هاي ايجاد كننده بخش در منابع آب مي
l

كمتر باشد از لحاظ     10

 هد داشت.شرب مشكل ايجاد نخواهد شد. اما در صورتي كه افزايش يابد آب شرب خاصیت ملیني خوا

 مقدار منیزیم

میلي گرم بر لیتر باشد ودر مقايسه با مقادير به دست آمده از آزمايش با مقدار استاندارد در  260مقدار استاندارد منیزيم بايد 

 نمودار زير نشان داده شده است.
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 مقدار میانگین  منیزیم در ایستگاه ها -9نمودار

 

 

 در محدوده مطالعاتی Caتر بندي کیفی پارامنقشه پهنه -9شکل 

باشد بوده، بیشترين مقدار اين پارامتر در اطراف چاههاي بتوند و راهدار مي 28-201میزان كلسیم در منطقه در محدوده 

آباد، قسمت اعظم محدوده مطالعاتي است و كمترين مقدار آن در اطراف چاههاي واترويت، گلگیر و شمس 222-201كه حدود 

 دارا است. 229-216كلسیمي در حدود 

 

 موقعیت چاهها برروي تصویر ماهواره اي -1شکل 
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 در محدوده مطالعاتی Mgبندي کیفی پارامتر نقشه پهنه -5شکل

را  21-21متغیر است. منطقه اطراف چاه سفلي حداكثر میزان منیزيم يعني  2-21مقدار منیزيم در منطقه در محدوده 

و تنگ مو كمترين مقدار اين پارامتر وجود دارد. به طور كلي حداكثر محدوده مطالعاتي  دارا است و اطراف چاههاي راهدار

 را دارا است.  9-22میزان منیزيم بین 

 
 در محدوده مطالعاتی Thبندي کیفی پارامتر نقشه پهنه -6شکل 

كثر آن در چاه بتوند، راهدار بوده بوده كه حداقل آن در محدوده چاه واترويت و حدا 22-222میزان اين پارمتر در منطقه بین 

 باشد.مي 222-262و در بخش زيادي از منطقه میزان اين پارمتر 

 گیريیجهنت

آباد، چم شهرستان مسجدسلیمان يازده چاه از منابع آب زيرزمیني در روستاهاي راهدار، گلگیر، يكمه، سفلي، شمس

باشد كه مقادير كیفي آب حیه اطراف شهرستان مسجدسلیمان مي، تنگ مو، هفت شهیدان، بتوند و واترويت در نا2و 2آسیاب

باشد توسط وسايل آزمايشگاهي در شرب روستاها و پارامترهاي فیزيكي و شیمیايي كه شامل سختي كل، كلسیم، منیزيم مي

مايشگاهي و با ، سانتريفیوژ و ديگر وسايل آز GCآزمايشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مسجدسلیمان از جمله با دستگاه 

در چند نمونه بصورت موردي  GCمورد بررسي قرار گرفت كه دستگاه دقیق  GISبندي آب، دستگاه سیستم نرم افزار پهنه

باشد. و با نرم افزار پارامترهاي سختي كل، كلسیم، منیزيم، سطح مقدار ناچیز تري هالومتان ديده شده كه قابل چشم پوشي مي

 باشد:مورد بررسي قرار گرفت كه به شرح زير مي پیزومتري آبهاي زيرزمیني

با توجه به استفاده از ماده شیمیايي از مواد سیكلوهگزان كه بايد با آب تركیب نموده و پس از مخلوط نمودن آن را درون 

مخصوص دقیقه دوران مي نمايیم سپس از میكروسرنگ كه  1دور در دقیقه به مدت زمان حداكثر  2000سانتريفیوژ با سرعت 

تزريق نموده و بعد از مدتي قابل آنالیز است كه آنالیز آن روستاهاي چم آسیاب، راهدار،  GCبرداشت است به درون دستگاه 
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، تنگ مو، هفت شهیدان، بتوند، واترويت بوده پارامتر حد باالي آن در 2و  2آباد، چم آسیاب گلگیر، يكمه، سفلي، شمس

 وحدپائین آن درروستاي واترويت صفر است. 22/0ستاي يكمه حد متوسط آن رو 63/2روستاي سفلي 

سختي بیاني از ظرفیت آب براي ترسیب صابون عمدتا توسط يونهاي كلسیم و منیزيم موجود در آب  سختی کل:

باشد. سختي كل جمع غلظت كلسیم و منیزيم است، كه عموماً بر حسب میلي گرم بر لیتر كلسیم بیان مي شود. سختي مي

كربناتي بوده و سختي غیركربناتي وجود نخواهد داشت. بسته به منبع آب و تصفیه اي كه تحمل مي شود آب زيرزمیني  تماماً 

سخت معموالً از اليه هاي دولومیتي، سنگ آهک و ژيپسي كه به وسیله اليه هاي خاک سطحي ضخیم پوشیده اند حاصل مي 

در لیتر كه میانگین سختي  mg100كه حد استاندارد سختي كل  تغییر كند. ppmشود سختي ممكن است از صفر تا صدها 

، 026/206آباد ، شمس292/221، سفلي 226/293، يكمه 16/221، گلگیر 06/203، راهدار 28/228در ايستگاه چم آسیاب 

ها در  و میانگین كل ايستگاه 1/28، واترويت 26/221، بتوند 82/212، هفت شهیدان 12/212، تنگ مو 28/222چم آسیاب 

باشد كه از لحاظ سختي براساس طبقه بندي باشد كه از حد استاندارد پايین تر يا در محدوده مجاز ميمي11/22112تمام ماه 

باشد بجز ايستگاه يكمه، راهدار، بتوند آب سخت بوده میلي گرم بر لیتر مي 31تا  210آب نسبتا سخت، كیفیت خوب، كه بین 

 و كیفیت آن نامناسب است. 

لسیم: حضور كلسیم در آب تصفیه به علت عبور آب از اليه هاي آهكي، دولومیت، ژيپس و غیره است. كلسیم ممكن ك

باشد كه در نمونه ها و میلي گرم بر لیتر مي 200را داشته باشد. حد استاندارد كلسیم  ppmاست دامنه اي از صفر تا چند صد 

میلي گرم بر لیتر است نمونه ها  18/201و حداكثر كلسیم در ايستگاه راهدار حداقل را نشان مي دهد  16/28ايستگاه واترويت 

 از لحاظ فرايند آب شرب در حد مجاز مي باشند.

ممكن است اثرات مدر و مسهل داشته  ppm221منیزيم: يكي از عناصر مشترک آبهاي طبیعي است غلظت آن بیشتر از 

باشد و حداقل آنها ايستگاه ت كه تمام ايستگاه ها زير حد استاندارد ميمیلي گرم بر لیتر اس 260باشد كه استاندارد آن 

 میلي گرم بر لیتر است.  286/21میلي گرم بر لیتر و باالترين آنها سفلي  028/2واترويت 

متغیر است. قسمت اعظم  %3- 0مقدار اين پارامتر در منطقه بین  3Halometanروي پارامتر  GISطبق بررسي 

و  2قرار دارد. مناطق اطراف چاههاي هفت شهیدان، چم آسیاب  %2 - %2طالعه از نظر تري هالومتان در محدوده منطقه مورد م

 و تنگ مو كمترين مقدار و اطراف چاه سفلي بیشترين مقدار تري هالومتان را دارا هستند. 2

بوده، بیشترين مقدار اين پارامتر  28-201طبق بررسي نرم افزار فوق  روي پارامتر میزان كلسیم در منطقه در محدوده 

است و كمترين مقدار آن در اطراف چاههاي واترويت، گلگیر و  222-201باشد كه حدود در اطراف چاههاي بتوند و راهدار مي

 دارا است. 229-216آباد، قسمت اعظم محدوده مطالعاتي كلسیمي در حدود شمس

متغیر است. منطقه اطراف چاه  2-21منیزيم در منطقه در محدوده  طبق بررسي نرم افزار فوق بر روي پارامتر مقدار

را دارا است و اطراف چاههاي راهدار و چم آسیاب يک و واترويت كمترين مقدار اين  21-21سفلي حداكثر میزان منیزيم يعني 

. طبق بررسي نرم افزار فوق را دارا است 9-22پارامتر وجود دارد. به طور كلي حداكثر محدوده مطالعاتي میزان منیزيم بین 

، واترويت، هفت شهیدان، يكمه، سفلي و 2بوده و حداقل آن در محل چاههاي چم آسیاب 121-620روي سولفات  حدود 

  داراست. 202-296باشد. بخش زيادي از منطقه سولفاتي بین گلگیر مي

بوده كه حداقل آن در محدوده  22-222ین اين پارمتر در منطقه ب THبندي كیفي روي پارامتر میزان طبق بررسي پهنه

 باشد.مي 222-262چاه واترويت و حداكثر آن در چاه بتوند، راهدار بوده و در بخش زيادي از منطقه میزان اين پارمتر 
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Review and evaluation of hardness in drinking water, plain Masjed Soleiman with the 

use of GIS in 1394 

Abstract 

The use of underground water resources is the main source of drinking water in villages and 

Water hardness is a contributing factor in the delicacies of water (caused by calcium and 

magnesium in the water).  Hard water is not harmful to humans but can also be useful. 

Usually bone fractures in people who drink hard water clear up soon. This study aimed to 

assess value of hardness of Masjed Soleiman city drinking water and trend changes have been 

performed with the use of GIS.  And the results show the total hardness is measured within 6 

months of eleven stations underground water resources in the plain of Masjed Soleiman, using 

standard methods and by examining the zoning map TH qualitative parameters in the study 

area, the value of this parameter was in the area between 221-82.  Minimum was in the range 

of Water white well, and it’s maximum Batvand well and Rahdar, and in much of the value of 

this parameter is 161-122.  And the amount of magnesium in the range of 15-1 is variable and 
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the area around the well lower the maximum amount of magnesium that's 15-13 and Rahdar 

and around wells Tange mo with these parameters generally has a maximum range of studies 

Mg11-9 magnesium and the amount of calcium in the region was in the range of 205-84. The 

greatest value of this parameter has been around wells Rahdar and Batvand which is about 

205-88. And lowest around wells Waterwhite-Golgyr-Shams Abad is a large part of the range 

of about 136-119. Thus is the mean of all stations in all months 35/11332 or that is lower than 

the standard, or is within the allowable range, which is traditionally classified based on 

relatively hard water and good quality but Yekmahe and Rahdar stations and Batvand, hard 

water and its quality is relatively good. 

Keywords: total hardness - TH- groundwater zone parameter rankings- 
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