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 آبیاری برای فارس استان زیرزمینی هایآب  کیفیت تحلیل و تجزیه

 

 .کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، ایرانسابق امیر غفوریان، دانشجوی    

.مسعود نوشادی، دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، ایران  

پست الكترونیكی:، 34033000390لفن نویسنده اصلی: تamirghafourian@yahoo.com 

 

 

 چکیده

-های زیرزمینی استان فارس می( در بیان وضع کیفی آبWQIتحقیق حاضر تالشی برای استفاده از شاخص کیفیت آب )

برای  8034-8022های های استان فارس در طی سالحلقه چاه در شهرستان 842های کیفی باشد. این شاخص با تجزیه و تحلیل داده

 4( محاسبه گردید. برای تعیین این شااخص،  8022سال ( و انتهای دوره )8034سه حالت: میانگین دوره آماری، ابتدای دوره )سال 

، مجموع مواد جامد محلول، سدیم، کلسیم، منیزیم، نیترات، هدایت الکتریکیپارامتر کیفی مدنظر قرار گرفتند که شامل: اسیدیته، 

بنادی  دستهمتغیر بود. پس از  48تا  93ها برای میانگین دوره آماری بین و کلراید بودند. شاخص کیفیت آب برای این چاه سولفات

آب زیرزمینی دارای کیفیت مناسبی  مناطق استان دیگردر بجز در شهرستان مهر در استان مشخص شد که آب مقادیر شاخص کیفیت 

ویلکاکس نشان داد که دلیل کیفیت پایین آب زیرزمینی شهرستان مهر مقادیر باالی شوری در نمودار باشد. می آبیاریبرای مصارف 

 آب زیرزمینی این شهرستان است.

 .نمودار ویلکاکس، شاخص کیفیت آب، استان فارس آب زیرزمینی، :ها كلید واژه

 

  مقدمه -8

 زماین  کره ی های آب درصد 43 حدود. است زنده موجودات حیاتی عوامل ترین بنیادی و مهم ترین از یکی آب

 از یاا  کاه  شود می تأمین باقیمانده درصد 8 از انسان نیاز مورد آب است، قطبی یخ های در آن درصد 8 و اقیانوس ها درون

آب زیرزمینی منبع بسیاری از  .[8] است استحصال قابل زیرزمینی منابع از یا و( نهرها و دریاچه ها رودخانه ها،) سطحی منابع

های مرطاوب بارای حیواناات و گیاهاان دارد،     ها و زیستگاههای استفاده شده برای آبیاری بوده و تاثیر قوی بر رودخانهآب

همچنین آب زیرزمینی تأمین کننده آب مشروب برای بیش از نیمی از جمعیت جهان مای باشاد. معماوال در تعیاین مناسا       

ها انجام گرفته و با مقایسه نتایج های تجزیه شیمیایی روی نمونهرزمینی برای مصارف مختلف، آزمایشبودن کیفیت آب زی

گردد. در مواردی ممکن است بعضی از عناصار موجاود   با مقادیر استاندارد، کیفیت آب برای مصارف مختلف مشخص می

هاای گیااهی شاده و در    ع عناصر فوق در بافتها توسط گیاه باعث تجمدر آب آبیاری در غلظتی یافت شوند که جذب آن

رسد. شاخص نظر میری بههای زیرزمینی امری ضرواز این رو نظارت منظم بر کیفیت آب[. 8] گیاه ایجاد مسمومیت نمایند
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ایان   باشاد. یکی از موثرترین ابزار برای اطالع رسانی وضع کیفیات آب باه شاهروندان و سیاسات گاذاران مای       کیفیت آب

 بار  کاه  آورد فاراهم  را آب کیفای  وضع از ساده نماینده یک می تواند که می باشد سودمند و استفاده مورد یروش شاخص

هاای  ایان شااخص یاک پاارامتر مهام بارای ارزیاابی و مادیریت آب        [. 0] اسات  شاده  استوار مهمی بسیار پارامترهای مبنای

 اساتفاده  خاود  پاژوهش  در آب کیفیات  بررسی وضعیت برای روش این از که پژوهشگرانی آید. اززیرزمینی به حساب می

جاگادیسواری [؛ 3]بایرو و همکاران [؛ 0]جبرهیوت و همکاران [؛ 5]الحدیث [؛ 9]آدیکاری و همکارن : به توانمی اندکرده

روپاال و همکااران   [؛ 88]راماکریشانیاه و همکااران   [؛ 83]کوشتگی و سرینیواس  ؛[4] کومار داس و همکاران[؛ 2]و رامش 

 88[، 88راماکریشانیاه و همکااران ]  به عنوان نموناه   .نمود اشاره[؛ 89]شیواشاراناپا و همکاران [؛ و 80]ساسانه و پاتیل [؛ 88]

 تا 35/00 بین را هانمونه این در آب کیفیت شاخص مقدار و گرفتند نظر در را تومکار منطقه در زیرزمینی آب کیفی پارامتر

 .بردند بکار منطقه این در آب کیفیت بینی پیش برای هاییمدل دادن پیشنهاد برای هاتحلیل نتایج از و نمودند تعیین 88/24

 کیفیات  شااخص  اساس بر آبیاری برای استان فارس زیرزمینی های آبکیفیت  تناس  بررسی مطالعه این از هدف

 .می باشد آب

 

 مواد و روشها -8

 منطقه مورد مطالعه -

 اختصاص خود به را ایران اسالمی جمهوری کل مساحت درصد 3/0کیلومتر مربع  888008با وسعت  فارس استان

 درجاه  5٠ و شمالی عرض دقیقه 9٧ و درجه ١٣ و دقیقه 8و درجه ٧٢ هایمدار بین ایران مركزی منطقه جنوب در و داده

میانگین حداقل و حداکثر (. 8) شکل است گرفته قرار گرینویچ نیمروز از خاوری طول دقیقه ١0 و درجه 55 و دقیقه 9٧ و

درجه سانتی گراد می باشاد.   93تا  85درجه سانتی گراد و  -3تا  -8دما در گرمترین و سردترین ماه های سال به ترتی  بین 

 سارد،  اقلایم  چهار ،(8 شکل) استان اقلیم بندی پهنه نقشه اساس باشد. برمتر میمیلی 2/030متوسط بارش نرمال ساالنه استان 

 84 و آبای  کشات  اساتان  کشاورزی زمین های مساحت از درصد 38.است مشاهده قابل استان در گرم خیلی و گرم معتدل،

میلیاارد   5/83مصرف سرانه آب در استان فاارس در حادود    .[85]  گرفته اند قرار دیم کشت تحت استان مساحت از درصد

درصد از ایان مصارف در    45میلیارد متر مکع  آن از طریق آب های زیرزمینی تامین می شود و  2متر مکع  می باشد که 

والت عالوه بر آن، استان فارس یکی از بزرگترین  تولید کنندگان محص[. 80] بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد

    گندم، ذرت، برنج و کتان در ایران می باشد.
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-موقعیت استان فارس در ایران و ایستگاه های جمع -8شکل 

 های آب زیرزمینیآوری نمونه
 پهنه بندی اقلیمی استان فارس -8شکل 

 

 روش تحقیق -

حلقااه چاااه کااه در طاای ده سااال    842هااای کیفیاات آب زیرزمیناای جمااع آوری شااده از   در ایاان مطالعااه از داده

هاای: شایراز، مرودشات، پاساارگاد، خرمبیاد،      از شهرساتان فاارس   استان روستایی آب سازمان توسط( 8034-8022آماری)

و اقلید برداشات شاده اساتفاده    فراشبند، فسا، فیروزآباد، کازرون، الر، قیر و کارزین، مهر، نی ریز، استهبان، ارسنجان، آباده 

: از عبارتناد  بررسای  مورد کیفی پارامترهای. شدند انتخاب منطقه آماری هایتحلیل و تجزیه جهت پارامتر نهگردیده است. 

هدایت الکتریکی ، (Cl)کلراید، (SO4)سولفات ،(pH)اسیدیته ،(NO3)نیترات ،(Mg)منیزیم ،(Ca)کلسیم ،(Na)سدیم

(EC)  و مجموع مواد( جامد محلولTDS.) 

باشد. تاثیر این پارامترها بر آلودگی آب مشخص کردن پارامترهای کیفی آب می WQI ترین عامل در تعیینمهم

در پژوهش حاضر از روش شود. ای ارائه میالمللی و یا منطقههای بینوابسته به حدود استانداردی است که توسط ارگان

CCMEکانادا )ارائه شده توسط وزارت محیط زیست 
برای تعیین وضع کیفیت آب زیرزمینی استان فارس استفاده شده ( ٣

 است. در این روش برای رتبه بندی کیفی آب ابتدا باید سه پارامتر زیر تعیین گردند:

                                                           
1 Canadian Council of Ministers of the Environment 
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 گیرند.(: این پارامتر بیانگر تعداد پارامترهایی است که در محدوده استانداردهای کیفیت آب قرار نمی  )٧قلمرو -8

-(: این پارامتر معرف درصد آزمایشات واحدی است که در محدوده استانداردها قرار نمی  )١تناوب -8

 گیرند)آزمایشات ناموفق(.

 .رندیگیدر محدوده استانداردها قرار نمای است که (: بیانگر تعداد آزمایشات رد شده  )4فراوانی -0

 جست:توان از روابط زیر بهره برای تعیین این پارامترها می

 

F1= * )مجموع متغیرها / تعداد متغیرهای رد شده(833                                                                 (8)  

F2= / تعداد آزمایشات رد شده( رهایمجموع متغ* )833                                                               (8)  

   
   

            
                                                                                                         (0)   

nse= ها()تعداد آزمایشات / مجموع گردش                                                                               (9)  

نشان دهنده تعداد دفعاتی است که یک غلظت  5هاها می باشد. گردشجمع نرمال شده گردش nse(: 0در معادله )

 خاص از میزان استاندارد بیشتر یا کمتر باشد و یا به عبارتی دیگر خارج از حدود استاندارد واقع گردد.

 توان از رابطه زیر محاسبه نمود:در نهایت، شاخص کیفیت آب را می

        
√  

    
    

  

     
                                                                                                   (5)  

-باشد. به این دلیل که حداکثر مقدار برای عاملبرای قرار دادن شاخص بین صفر تا صد می 308/8(: عدد 5در معادله )

 [:83] تواند باشدمی 8/830حداکثر طول بردار تواند باشد، در نتیجه می 833های هر شاخص 

2.17330000100100100 222  (0              )                                                                           

 گردد:پس از تعیین شاخص کیفیت آب باید مشخص نمود عدد بدست آمده در کدام یک از دسته های زیر واقع می

 

 [82]دسته بندی کیفی آب با استفاده از شاخص کیفیت آب  :8جدول

                                                           
2 Scope 
3 Frequency 

4 Amplitude 

5 Excursion 
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، دسته بندی شهرستان های استان از نقطه نظر کیفیت آب زیرزمینی با کیفیت آببرای نشان دادن بهتر تغییرات مکانی 

در نهایت پس از مشخص نمودن شهرستان هایی که از لحاظ کیفیت  شده است. نجاما( GIS)افزار زمین آمار از نرم استفاده

آب زیرزمینی در مخاطره می باشند، با بهره گیری از نمودار ویلکاکس به تبیین و تشریح وضع کیفیت آب زیرزمینی در 

 این شهرستان ها پرداخته شده است.

 
 نتایج -0

بر اساس  پارامتر هرندارد حدود استا و در کل دوره آماری مربوط به هر پارامتر مقادیر میانگین( 8در جدول )

 آورده شده است.  استاندارد سازمان غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا

 

 برای مصارف کشاورزی CCMEحد استاندارد پارامترهای استفاده شده در روش  :8جدول 

 (FAOاستاندارد )حد  میانگین نوع پارامتر

 29/8883 0333 (µS/cmهدایت الکتریکی )

 0– 5/2 40/3 اسیدیته

 0/20 983 (mg/lکلسیم )

 82/833 483 (mg/lسدیم )

 5/93 08 (mg/lمنیزیم )

 89/808 403 (mg/lسولفات )

 توضیحات WQIمقدار  رتبه کیفیت آب

45 – 833 عالی ;آب از لحاظ کیفی سالم است  شرایط طبیعی و سطح کیفی آب مرغوب می باشد.   

23 – 4/49 خوب  
فقط یک عامل مخاطره آمیز خفیف وجود دارد،  سالم است; یفیآب از لحاظ ک

باشد. یآب مرغوب م یفیو سطح ک یعیطب طیشرا  

05 – 4/34 متوسط  
آب از لحاظ کیفی معموال سالم است، اما گاهی اوقات در معرض خطر می باشد. 

 شرایط گاهی اوقات از شرایط طبیعی و مطلوب عدول می کند.

95 – 4/09 مرزی  
و مطلوب  یعیطب طیغالبًا از شرا طیباشد. شرا یدر معرض خطر م کیفیت آب غالبًا

کند. یعدول م  

3 – 4/99 نامرغوب  
و  یعیطب طی از شرامعمواًل طیباشد. شرا یدر معرض خطر م همیشهآب  تیفیک

کند. یمطلوب عدول م  
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 0/20 8305 (mg/lکلراید )

 3/88 83 (mg/lنیترات )

TDS (mg/l) 00/048 8333 

 
باشد و برای استفاده در نرم افزار باید حدود چون حدود استاندارد فائو بر اساس میلی اکی واالنت بر لیتر می (،8در جدول )

 بود، مقادیر استاندارد ارائه شده در وزن مولکولی پارامتر ضرب گردید.استاندارد بر حس  میلی گرم در لیتر می

های رد مطالعه بصورت میانگین دوره آماری و سالهای موبرای شهرستان WQI( نشان دهنده مقادیر 0جدول )

شود که در بعضی ، دیده میهای ابتدا و انتهای دورهباشد. با توجه به مقادیر این جدول برای سالابتدا و انتهای دوره می

رخ  ها تغییرات محسوسی در کیفیت آب زیرزمینیها با گذشت زمان کیفیت آب بهتر شده است، در برخی چاهشهرستان

ها تغییرات ها با کاهش کیفیت آب زیرزمینی با گذشت زمان روبرو هستیم. در بیشتر شهرستاننداده است و در بقیه چاه

های الر، ارسنجان اند ولی در شهرستانمحسوسی در کیفیت آب زیرزمینی رخ نداده است و مقادیر اندکی کم یا زیاد شده

دهد که بجز ها نشان میبرای میانگین داده WQIشود. همچنین مقادیر ه میتخری  کیفیت آب در گذر زمان دید شیراز و

همچنین در یک دید کلی با  گیرد.قرار می متوسطو مهر، کیفیت آب زیرزمینی در محدوده خوب و  های الرشهرستان

-کاهش و تخری  میهای زیرزمینی از شمال به جنوب استان فارس رو به (، کیفیت آب0بندی )شکل توجه به نقشه دسته

  باشد.

 

  8034 – 8022در دوره آماری آبیاری های استان فارس برای مصارف برای شهرستان WQIمقادیر  -0جدول 

 8022سال  8034سال  میانگین دوره آماری 

 کالس کیفی WQI کالس کیفی WQI کالس کیفی WQI نام شهرستان

 خوب 29 خوب 28 خوب 25 پاسارگاد

 خوب 48 خوب 25 خوب 48 خرمبید

 خوب 28 خوب 28 خوب 28 فراشبند

 خوب 20 خوب 29 خوب 29 فسا

 خوب 23 خوب 23 خوب 20 فیروزآباد

 متوسط 34 متوسط 03 متوسط 34 کازرون

 مرزی 94 مرزی 53 مرزی 08 الر

 خوب 28 خوب 28 خوب 28 قیر و کارزین

 نامرغوب 93 نامرغوب 98 نامرغوب 93 مهر

 مرزی 52 مرزی 54 متوسط 05 ریزنی

 متوسط 34 متوسط 32 متوسط 34 استهبان

 متوسط 05 خوب 22 متوسط 05 ارسنجان

 خوب 20 خوب 23 خوب 23 آباده
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 خوب 48 خوب 48 خوب 48 اقلید

 خوب 20 خوب 25 خوب 25 مرودشت

 متوسط 30 خوب 25 متوسط 34 شیراز

 متوسط 35 متوسط 33 متوسط 33 کل استان فارس

 

 
 (WQIبندی شاخص کیفیت آب ) دستهنقشه  -0شکل 

 

( آب های زیرزمینی شهرستان های الر و مهر نامناس  ترین کیفیت برای استفاده در 0با توجه به نتایج جدول )

مصارف آبیاری را دارا می باشند، در نتیجه برای تفسیر بهتر کیفیت آب زیرزمینی در مصارف آبیاری در این شهرستان ها از 

قرار می  (C4S2)هر دو شهرستان در محدوده نتایج این نمودار،  ( استفاده شده است. بر طبق9نمودار ویلکاکس )شکل 

آب زیرزمینی این شهرستان ها فقط در صورتی می تواند مورد استفاده قرار  که نشان دهنده این موضوع است که گیرند

 ها کشت شود.گیرد که خاک دارای نفوذپذیری بسیار باال و زهکش مناس  باشد و یا گیاهان مقاوم به شوری توسط این آب

در استان فارس خشکسالی های پی در پی و اضافه پمپاژ از منابع زیرزمینی سب  تخری  کیفیت آب و در نتیجه آن افزایش 

دشت استان فارس با  53دشت از مجموع  03نشان دادند که [ 80یرزمینی شده است. حجتی و بوستانی ]شوری در آب ز

 آن دارای مشکالت حاد و جدی هستند.دشت از  0مشکالت شوری روبرو هستند که 
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 تبیین کیفیت آب زیرزمینی شهرستان های الر و مهر در مصارف آبیاری با استفاده از نمودار ویلکاکس -9شکل 

 

 گیری بندی و نتیجه جمع -9

انجام شد. داده های این  آبیاری مصارف در فارس استان زیرزمینی آب کیفیت بررسیپژوهش حاضر با عنوان 

حلقه چاه در شهرهای: شیراز، مرودشت، پاسارگاد، خرمبید، فراشبند،  842آب زیرزمینی حدود  کیفیتپژوهش، آمارهای 

ریز، استهبان، ارسنجان، آباده و اقلید بود که در دوره آماری فسا، فیروزآباد، کازرون، الرستان، قیر و کارزین، مهر، نی

 اند.گیری قرار گرفتهمورد آزمایش و اندازه 8034 – 8022های سال

باشد. این در این پژوهش نشان داده شد که شاخص کیفیت آب برای بررسی وضعیت کلی کیفی آب مفید می

دهد. همچنین این شاخص برای های مختلف را بدست میمند بوده و تخمین جامعی از مقایسه کیفیت در سالروش نظام

 ز وضع کیفی آب سودمند بوده و در مدیریت کیفیت آب بسیار موثر است.درک عمومی جامعه ا

آب های زیرزمینی استان فارس برای مصارف آبیاری کیفیت وضع کلی این پژوهش نشان داد که نتایج حاصل از 

با توجه به  .استمناس  نامطلوب و مناس  می باشد و فقط آب زیرزمینی شهرستان مهر برای استفاده در مصارف آبیاری 

همچنین نتایج نمودار ویلکاکس، در شهرستان مهر مهمترین عامل مخاطره آمیز در کیفیت آب زیرزمینی شوری می باشد. 

باشد. در زیرزمینی از شمال به جنوب استان فارس رو به کاهش و تخری  می هایآب کیفیت بندی،دسته بر اساس نقشه

 باشند.آبیاری مناس  میمصارف استفاده در های زیرزمینی استان فارس برای آبتوان اظهار نمود که گونه میایننهایت 

 

 مراجع -5

 

(. پتانسیل آالیندگی آب و استفاده از ناانو ذرات در کااهش   8023اسالمیان. س. س., موسوی. س. ف., و بیابانکی. م. )[ 8]

 مدیریت منابع آب.آلودگی آب ها. اولین سمینار ملی جایگاه آب های بازیافتی و پساب در 
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(. مطالعه تشابه و خوشه بندی آب زیرزمینی مصرفی 8024عابدی کوپایی. چ., قره شیخلو. ا. ح., و خسروانی شیری. ز. )[ 8]

 .45-833, 8فضای سبز شهر اصفهان و بررسی تغییرات کیفیت آن در یک دهه. فصل نامه آب و فاضالب, 
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