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 با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیاییپهنه بندي کیفیت آب زیرزمینی دشت مازندران 
  

2امان محمد کلته.  * 1غالمیوحید   
استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن، گروه مرتع و آبخیزداري) 1،2(  

 
  
  

  چکیده
از طرفی، فعالیت هاي . وص شرب می باشدکیفیت آب از عوامل محدوده کننده در تامین آب براي مصارف مختلف بخص

مطالعات و طبقه بندي کیفی آب از ضروریات مدیریت و  برنامـه  . صنعتی و کشاورزي بشر، منابع آب را تهدید می نماید
مطالعه حاضر به منظور توسعه یـک شـاخص کیفـی آب زیـر زمینـی و پهنـه بنـدي کیفیـت آب         . ریزي منابع آب است

در مرحله نخست، از میان پارامترهاي موثر در . شدخزر انجامدریاي زندران در سواحل جنوبی زیرزمینی در سطح دشت ما
( کیفیت آب،  هشت پارامتر تاثیرگذار اعم از کاتیون و آنیون محلول در آب 2

4
22 ,,,,, SoMgClCaNaK( ،

براي ) GWQI(شاخص کیفیت آب زیرزمینی . انتخاب گردید) TDS(و کل مواد جامد محلول) pH(درجه اسیدیته
یابی آمار چاه ها سپس با درون . حلقه چاه آب شرب بر اساس آزمایشات کیفی یک دوره چند ساله برآورد شد 80حدود 

 حنقشه مقادیر شاخص کیفیت آب زیرزمینی تهیـه و سـط   )GIS( قابلیت هاي سیستم اطالعات جغرافیایی با استفاده از
نتایج تحقیق نشان داد که آب شرب در عمده سطح منطقه  .منطقه مطالعاتی از لحاظ کیفیت آب شرب طبقه بندي گشت

داراي ) صنایع و مناطق مسکونی پرتراکم(به دلیل نزدیکی به مراکز آالینده داراي کیفیتی مناسب بوده، اما برخی مناطق 
  .می باشند کیفیت نامناسبی

  
  .سواحل جنوبی خزر ،طبقه بندي ،شرب ،آب کیفیت  :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

محیطی جوامع بشري حاکم شده، ضرورت برخورد  اجتماعی و زیست - وضعیت پیچیده و غامضی که بر شرایط اقتصادي   
ه مقوله منابع آب از جمل. ناپذیر نموده است اندیشمندان مبتنی بر حفاظت پایدار از منابع طبیعی را براي کل بشریت اجتناب

رشد سریع جمعیت و به . باشد هاي اخیر به لحاظ کمی و کیفی به سرعت در حال نقصان و تخریب می مواردي است که در دهه
تبع آن رشد و توسعه در بخشهاي صنعت و کشاورزي و ارتقاء سطح زندگی، میزان مصرف آب را به سرعت افزایش داده، که این 

ورود احجام  .گردیده است خیزهاي آب بیش از حد مجاز از منابع آب در سطح حوزه برداري موضوع در بسیاري موارد موجب بهره
 قابل توجهی از پسابهاي خانگی، صنعتی و کشاورزي به منابع آب، ضمن دربرداشتن تبعات غیربهداشتی و بیماري زا، 

ت تامین نیازهاي آبی آینده، باید بنابراین جه. محدودیت هاي کمی منابع آب سالم و قابل استفاده را نیز تشدید می نمایند
توسعه شاخص هاي کیفی به . ضمن تعدیل و بهینه سازي بهره برداري، به لحاظ کیفی نیز توجه جدي به منابع آب بعمل آید

نحوي که همه پارامترهاي تاثیر گذار در مصرف آب براي یک کاربري خاص را در برگیرد، به عنوان روشی معمول در ارزیابی 
              در مطالعات خود روش توسعه ) 2006(و همکاران Stigter. بع آب سطحی و زیر زمینی مورد توجه می باشدکیفی منا

، تشریح موثرهاي کیفی آب زیر زمینی را در غالب سه مرحله اصلی انتخاب، استاندارد سازي و تجمیع پارامترهاي  شاخص
                کنون مطالعات متنوعی در ارتباط با استفاده از شاخص هاي کیفی آب در بررسی سابقه مطالعات انجام گرفته تا. نمودند

تحقیق حاضر با هدف بررسی ). Horton ،1965و  197 و همکاران Brown -2010و همکاران، Saeedi (زمینی یافت گردیدزیر

                                                        
1 Gholami.vahid@gmail.com 
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انی در سطح دشت مازندران در کیفیت آب زیرزمینی و طبقه بندي کیفیت آب براي کاربري شرب و شناسایی مناطق بحر
  .سواجل جنوبی خزر انجام شده است

 
  مواد و روش ها

این استان از شمال به دریـاي  ). 1شکل (استان مازندران در دامنه هاي شمالی البرز و در جنوب دریاي خزر واقع شده است     
محـدوده  . ن هاي سمنان و تهران محدود می شودخزر، از شرق به استان گلستان و از غرب به استان گیالن و از جنوب به استا

شـرق و   º50 34´تـا   10º54´در محدوده طول شرقی ) دشت مازندران(مطالعاتی تحقیق حاضر در سواحل جنوبی دریاي خزر 
  .واقع شده است º 37تا  º35 47´عرض شمالی 

 

  
  . در دشت مازندرانآب شرب شرکت آب و فاضالب روستایی موقعیت چاه هاي  - 1شکل 

  
در  1391تا  1386طی سالهاي آب شرب شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران حلقه چاه  83در این مطالعه از داده هاي    

تا حداکثر هشت  چهارداده هاي برداشت شده از حداقل . چندین نوبت قرائت در هر سال در سراسر دشت مازندران استفاده شد
موقعیت چاه هـاي   26شکل شماره . ت مذکور از چاه هاي موجود در منطقه برداشت شدبار نمونه برداري مجزا بوده که طی مد

در این مطالعه غلظت هاي مشاهده اي هر فاکتور یا پارامتر در هر چاه مـورد  . مورد مطالعه در دشت مازندران را نشان می دهد
نسبت غلظت مجاز تصریح شده در استانداردهاي  در مرحله استاندارد سازي پارامترهاي انتخاب شده،. استفاده قرار گرفته است

اسـتانداردهاي ملـی مـرتبط بـا     . ملی آب شرب کشور، تحت عنوان خرده شاخص بی بعد، بـراي هـر ترکیـب محاسـبه گردیـد     
  .آورده شده است) 1(پارامترهاي کیفی مورد نظر در آب شرب در جدول

طبقـه بنـدي کیفیـت آب      عنوان شاخصی بـراي ارزیـابی و   به Groundwater Quality Index)( GWQIدر این مطالعه شاخص 
شاخص هاي متداول تر و کاملتري وجود دارد، اما نتایج آزمایشات کیفـی چـاه  هـاي     .زیرزمینی براي شرب مد نظر گرفته شد

ن سـاخته  شرب شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران از لحاظ تعدد پارامترهاي کیفی استفاده از شاخص هاي دیگر را ناممک
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لذا از بین شاخص هاي موجـود  . است و در مورد اکثر چاه ها، پارامترهایی چون آلودگی باکتریایی مورد آزمایش قرار نگرفته اند
  .می باشد کامل ترین و جامع ترین GWQIقابل بکارکیري شاخص 

  حداکثر غلظت مجاز هر پارامتر در استاندارد ملی آب آشامیدنی ایران - )1(جدول
TDS  pH  Cl  2

4SO  
2Mg  

2Ca  
Na  

K  

2000  5/6-5/8  600  400  150  200  200  12  
  

تجمیع، جهت توسعه شاخص کیفـی  از طریق وزن دهی و  ) 1(رها در ادامه با استفاده از رابطه مقادیر استاندارد شده این پارامت
در بر دارنده وزن نسبی مشارکت هر پـارامتر در ایجـاد شـاخص    ) 2( شماره جدول. زیر زمینی مورد استفاده قرار گرفته اند آب

 . نهایی آب هاي زیر زمینی در منطقه مورد مطالعه است
  

  .)GWQI(ن مشارکت هر پارامتر در ایجاد شاخص کیفیت آب زیر زمینی وز): 2(جدول 
  پارامتر  وزن نسبی پارامتر

07/0  K 

08/0  Na 

15/0  Mg 

2/0  Ca 

1/0  So4 

1/0  CL 

2/0  PH 
1/0  TDS 

    
             ســعهایــن روش بــه عنــوان روشــی اســتاندارد در تو . اســتفاده گردیــد) 2010(و همکــاران  Saeediدر ایــن مطالعــه از روش  

               شاخص هـاي کیفـی در مرحلـه انتخـاب، گـزینش گروهـی از پـارامتر هـاي کیفـی آب بـا ماهیـت مشـابه مـورد تاکیـد قـرار                
طقه اي جهت استاندارد سازي هر پـارامتر از طریـق تقسـیم     در مرحله دوم ضرورت بهره گیري از استاندارد ملی و من. می گیرد

در نهایـت در  . غلظت هاي مشاهده شده بر حداکثر غلظت مجاز توصیه شده براي کاربري مورد نظر، مورد تاکید قرار می گیـرد 
ده پارامترهـا  ین اهمیت نسبی هر خرده شاخص در توسعه شاخص هاي کیفی، مقادیر استاندارد شعیمرحله انتهایی، از طریق ت

  ).1رابطه ( بر اساس وزن هاي انتخابی تجمیع و شاخص نهایی کیفیت آب زیر زمینی تعیین می گردد
  

 
  

  
   :پارامترها به شرح زیر می باشند) 1(در این رابطه 

GWQI شاخص کیفیت آب زیر زمینی ، i فادهشمارشگر پارامتر هاي مورد است، iW وزن نسبی هر پارامتر  
 iCغلظت پارامتر ، iCsغلظت استاندارد آن پارامتر در استاندارد ملی آب شرب.  
   

براي پارامترهـاي هـم   توجه به اهمیت مرحله وزن دهی در تجمیع این پارامترها، در این مطالعه توسعه شاخص هاي متعدد     
هاي یک منطقه براي یک کاربري مشخص از طریـق   به این ترتیب ارزیابی مطلوبیت کلی آب. جنس مورد تاکید قرار می گیرد
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پـس   .ممکن می گردد ، توسعه و مقایسه تعداد محدودي شاخص که هر یک بخشی از پارامترهاي درگیر را نمایندگی می کنند
آب زیرزمینی، درون یابی شاخص هاي چاه هـاي آب شـرب  در سـطح منطقـه مطالعـاتی در      هاي کیفیت  صاز محاسبه شاخ

                مقـادیر کمـی شـاخص کیفیـت آب نشـان دهنـده وضـعیت کیفـی آب         .  محیط سیستم اطالعات جغرافیـایی انجـام پـذیرفت   
همچنـین آنـالیز   . شناسـایی شـدند  ناسـب  یا مناطق داراي آب زیرزمینی با کیفیـت نام مناطق بحرانی  ،می باشد و بدین طریق

همپوشمانی مناطق با کیفیت نامناسب با الیه کاربري اراضی و تصاویر ماهواره اي انجام پذیرفت و نتایج نشان داد که بسیاري از 
  .چاه هاي داراي کیفیت نامناسب در اطراف صنایع واقع شده اند

  
  جنتای
ی آب زیر زمینی در سطح منطقه مـورد مطالعـه، در مرحلـه نخسـت از میـان      در این مطالعه به منظور توسعه شاخص کیف     

ــول در         ــون محلــ ــاتیون و آنیــ ــم از کــ ــذار اعــ ــارامتر تاثیرگــ ــت پــ ــت آب،  هشــ ــوثر در کیفیــ ــاي مــ پارامترهــ
(آب 2

4
22 ,,,,, SoMgClCaNaK(درجه اسیدیته ،)pH (   و کل مـواد جامـد محلـول)TDS (   انتخـاب گردیـده

در چندین نوبت قرائـت در هـر سـال در سراسـر دشـت       1391تا  1386حلقه چاه طی سالهاي  83از داده هاي  سپس، .  است
مـورد اسـتفاده    تمامی چاه هاي مطالعاتیدر این مطالعه غلظت هاي مشاهده اي هر فاکتور یا پارامتر در . مازندران استفاده شد

ه استاندارد سازي پارامترهاي انتخاب شده، نسبت غلظت مجاز تصریح شده در استانداردهاي ملی آب در مرحل. قرار گرفته است
میزان  وزن هاي نسبی هـر پـارامتر، مقـداري    . شرب کشور، تحت عنوان خرده شاخص بی بعد، براي هر ترکیب محاسبه گردید

 -2004همکاران و  Housseini(اساس مطالعات پیشین  تجربی بوده که با توجه به اهمیت هر ترکیب از طریق قضاوت مهندسی بر
Giljanovic ،1999( شاخص مجزا در سرتاسر محدوده مـورد مطالعـه    83در نتیجه در این مطالعه، درنهایت . بدست آمده است

خـود  هر یک از این شاخص ها نماینده وضعیت کیفی آب چاه و آب زیرزمینی منطقه . برآورد گشتچاه مورد بررسی  83براي 
 درون یـابی   .بوده و جمیع شاخص هاي یک محدوده گویاي وضعیت عمـومی کیفیـت آب زیـر زمینـی آن ناحیـه  مـی باشـند       

در سطح منطقه مطالعاتی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی انجام پذیرفت که نتیجـه آن   ي چاه هاي آب شربشاخص ها
 4و 3همچنـین در اشـکال شـماره    . مشاهده می گـردد ) 2(ره نقشه شاخص کیفیت آب زیزمینی منطقه است که در شکل شما

وجود صنایع در اطراف چاه هاي آب شرب داراي کیفیت نامناسب مشاهده مـی گـردد کـه از طریـق همپوشـانی الیـه رقـومی        
 .ه استشاخص کیفیت آب بر روي تصاویر ماهواره اي نتیجه گیري شد
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  وده مطالعاتی محد GWQI آب زیرزمینی  نقشه شاخص کیفیت -2شکل

 

 
و برآورد فاصله از چاه آب شرب) صنایع(نمونه اي از شناسایی مراکز آالینده  - 3شکل  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  دانشگاه گنبد کاووس، 1392اسفند،  8 

 

 
 

٦

 
و برآورد فاصله از چاه آب شرب) صنایع(نمونه اي از شناسایی مراکز آالینده  -4شکل  

 
 

  بحث و نتیجه گیري
پارامتر کیفی آب است که می تواتنـد یـک شـاخص     8شاخص کیفیت آب بکارگرفته شده در این تحقیق، خود در برگیرنده     

پهنه بندي کیفیت آب زیرزمینی با شاخص مذکور صورت گرفت که عرصه هاي داراي شـاخص  . جامع براي تصمیم گیري باشد
داراي آب مناسـب بـراي شــرب مـی باشـند و سـایر منــاطق داراي آب مناسـب شـرب بـر اســاس          15/0کیفیـت آب کمتـر از   
نتایج تحقیق نشان داده است که عدم رعایت حریم چاه هاي آب شرب و اسـتقرار صـنایع در   . نمی باشند استانداردهاي موجود

از طرفی  تراکم جمعیتی و ). 2006، و همکاران Stigter(اطراف این چاه ها از دالیل اصلی کیفیت آب شرب نامناسب می باشد 
تقریبا تمامی سطح منطقه مطالعاتی شـامل رسـوبات آبرفتـی     نین،همچ. در استان مازندران بسیار باالست مراکز آالیندهتراکم 

مطالعات و مـدیریت   بنابراین،. )2010و همکاران، Gholami ( استدوران کواترنر با نفوذ پذیري باال و گستره منابع آب سطحی 
  .و برنامه ریزي در جهت کنترل آلودگی آب ضروري است

  
  تقدیر و تشکر

انیم از همکـاري و زحمـات پرسـنل شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی مازنـدران بـه جهـت تـامین                        در پایان بر خود الزم می د
  . داده هاي مورد نیاز تحقیق حاضر و همچنین سایر حمایت هاي آن شرکت تقدیر و تشکر نماییم
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