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ٔٙطمٝتٙذی نیفیت آب سیزسٔیٙی دؽتٟای ؽزقی اعتاٖ وزدعتاٖ ت ٝوٕه تحُیُ خٛؽٝتٙذی
عّغّٔ ٝزاتةی)(HCA
شیرکو ابراهیمی محمذی
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اعتادیار دا٘ؾىذٙٔ ٜاتغ طثیؼی ،دا٘ؾٍا ٜوزدعتاٖ shirkoebrahimi@uok.ac.ir،

چکیذه:
در ا یٗ پضٞٚؼ تغیییزات ٔىاٖی نیفیت آب دؽتٟا ی چٟاردَٚی ،لز ٚ ٜٚدٍٞالٖ در اعتاٖ وزدعتاٖ ت ٝوٕه تحُ یُ
خٛؽٝتٙذی عّغّٔ ٝزاتةی ( ،)HCAتحُیُ ٞای  ٜیذرٚؽیٕیایی ،ؽاخـٞا ٘ ٚغثتٟا ی ی٘ٛی ٔختّف تزرطی ؽذ .تزتیة فزاٚاٖی
واتیٟ٘ٛا  ٚ Ca>Mg>Na>Kآٖیٟ٘ٛا  HCO3>SO4>Clتٛد و٘ ٝؼاٖ اس ٚخٛد آب س یزسٔیٙی تا ٘ٛع  Ca-Mg-HCO3اعت .وٕتزیٗ
یاری در خٛٙب ؽزق ٔٙطم ٝیا دؽت چٟاردَٚی ٔؾاٞذ ٜؽذ ٘ .تایح
ٔمادیز ٘غثت  Ca/Mgیا تؼثارتی تذتزیٗ نیفیت آب تزا ی آب
حافُ اس خٛؽٝتٙذی چاٟٞا تز اعاط ٔتغیزٞای فیشیىی نیفیت آب ،آٖیٟ٘ٛا  ٚواتیٟ٘ٛا حانی اس تفهیه چاٝٞای ٔٙطم ٝت ٝتزتیة
یٗ چٟار خٛؽ ٝایداد ؽذ ٜتز اعاط ٔتغیزٞای فیشیىی یؼٙی ،pH
ت 6 ٚ 6 ،4 ٝخٛؽ ٝیا ٌز ٜٚافُی تٛد  ٚتفاٚت ٔؼٗیدار آٔاری ب
یٗ
 SAR ٚ EC ،TDS ،THت ٝتزتیة تا عطح ٔؼٗیداری  ،0/000 ٚ 0/000 ،0/020 ،0/003 ،0/001اختالف ٔؼٗیدار آٔاری ب
ؽؼ ٌز ٜٚا یداد ؽذ ٜتز اعاط آٖیٟ٘ٛا یؼٙی  Cl ٚ HCO3 ،SO4ت ٝتزتیة تا عطح ٔؼٗیداری آٔاری ٚ 0/000 ٚ 0/009 ،0/000
یٗ ؽؼ ٌز ٜٚا یداد ؽذ ٜتز اعاط واتیٟ٘ٛا یؼٙی  Ca ٚ Mg ،Na ،Kت ٝتزتیة تا عطح
ٕٞچٗیٗ اختالف ٔؼٗیدار آٔاری ب
ٔؼٗیداری آٔاری ٔ 0/015 ٚ 0/008 ،0/005 ،0/034ؾاٞذ ٜؽذ.
واژه های کلیذی :آٖیٟ٘ٛا ،پٟٝٙتٙذی نیفی آب ،دؽتٞای چٟاردَٚی ،دٍٞالٖ  ٚلز ،ٜٚواتیٟ٘ٛا .
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مقذمه
آتٟای سیزسٔیٙی ٔٙاتغ حیاتی تزای ؽزب ا٘غاٖ  ٚداْ  ٚفؼاِیتٟای وؾاٚرسی  ٚفٙؼتی ٞغتٙذ

(ٕٞ ٚ Xiaoىاراٖ .)2014 ،اس 37

ٔیّیارد ٔتزٔىؼة آب ؽیزیٗ تزآٚرد ؽذ ٜوز ٜسٔیٗ %22 ،آٖ تقٛرت آب سیزسٔیٙی اعت ؤ ٝؼادَ  97درفذ وُ آب ؽیزیٗ در
دعتزط ا٘غاٖ تزای اعتفاد ٜاعت ( .)1998 ،Fosterیه ع ْٛخٕؼیت خٟاٖ تزای ؽزب خٛد ت ٝآب سیزسٔیٙی ٚاتغتٞ ٝغتٙذ
(ٕٞ ٚ Nicksonهاراٖ ٚ )2005 ،س٘ذٌی حذٚد یه ٔیّیارد ٘فز در آعیا ٔغتمیٕاً ٚاتغت ٝتٙٔ ٝاتغ آب سیشٔیٙی اعت (.)1995 ،Foster
افشایؼ رٚسافش ٖٚخٕؼیت ٘ ٚیاس ؽذیذ تٙٔ ٝاتغ آب ؽیزیٗ تزای ٔقارف ؽزب  ٚوؾاٚرسی در تغیاری اس وؾٛرٞای خٟاٖ تاػث ؽذٜ
اعت و ٝتؾذت ت ٝآب سیزسٔیٙی ٚاتغت ٝتاؽٙذ و ٝخٛد تاػث واٞؼ وٕیّت  ٚویفیّت آٖ در تغیاری اس ٔٙاطك ؽذ ٜاعت (ٚ Zhang
ٕٞىاراٖ .)2014 ،ویفیت ٔٙاتغ آب سیزسٔیٙی تحت تاثیز ػٛأُ ٔختّفی ٔا٘ٙذ خقٛفیات وا٘ی

ؽٙاعی آتخٛاٖ ٞا ،فزایٙذٞای

صئٛؽیٕیایی ،وارتزی ٞای اراضیٙٔ ،ثغ تغذی ٝآتخٛاٖ ٞا  ٚتاثیزات ا٘غا٘ی اس خّٕ ٝفاضالبٞای ؽٟزی  ٚرٚعتایی  ٚپغاب ٞای فٙؼتی
 ٚوؾاٚرسی اعت (فحزایی  ٚعأا٘ی2013 ،؛ ٕٞ ٚ Wangىاراٖ .)2016 ،پضٞٚؼٞای ٔتؼذدی درخقٛؿ تزرعی ویفیت ٔٙاتغ
آبسیزسٔیٙی تز اعاط ؽاخقٟای ٞیذرٚصئٛؽیٕیای ٘ ٚغثتٟای ی٘ٛی  ٚػٛأُ تاثیزٌذار تز آٟ٘ا در داخُ وؾٛر

(ٟٔزی ٕٞ ٚىار اٖ،

1394؛ اعذسادٕٞ ٚ ٜىاراٖ1395 ،؛ فاِحی ٕٞ ٚىاراٖ ٚ )1395 ،خارج اس وؾٛر (ٕٞ ٚ Chidambaramىاراٖ2011 ،؛ ،Ghosh ٚ Nag
2011؛ 2013 ،Samani ٚ Sahraei Parizi؛ ٕٞ ٚ Xiaoىاراٖ2014 ،؛ ٕٞ ٚ Mollaىاراٖ2015 ،؛ ٕٞ ٚ Wangىاراٖ2016 ،؛

Mirza

ٕٞىاراٖ )2017 ،ا٘داْ ؽذ ٜاعت  .اس طزفی تحّیُ خٛؽ ٝتٙذی عّغّٔ ٝزاتثی ٘ 1یش رایدتزیٗ رٚػ طثم ٝتٙذی در ػّ ْٛسٔیٗ تٛدٚ ٜ
تزای ٔٙطم ٝتٙذی دادٞ ٜای ٞیذرٚصئٛؽیٕیایی در پضٞٚؾٟای ٔتؼذد تىار ٌزفت ٝؽذ ٜاعت

(ٕٞ ٚ Fernhamىاراٖ2003 ،؛ ٚ Tang

ٕٞىاراٖ2004 ،؛ ٕٞ ٚ Cloutierىاراٖ2008 ،؛ ٕٞ ٚ Usmanىاراٖ .)2014 ،در حمیمت خٛؽٝتٙذی ،فزایٙذ دعت ٝتٙذی ٔدٕٛػٝای اس
 ٕٝ٘ٛ٘ nت ٝخٛؽٞ ٝای ٔدشاعت تطٛریىٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝای ٔتؼّك ت ٝیه خٛؽ٘ ٝغثت تٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝای دیٍز خٛؽٞ ٝا ،تؾات ٝتیؾتزی دار٘ذ  .در
ٚالغ تا ایٗ تىٙیه ٔی تٛاٖ حدٓ تشرٌی اس دادٞ ٜای ٞیذرٚؽیٕیایی را تز اعا ط یه عزی ٚیضٌی ٞای خاؿ ت ٝچٙذ ٌز ٜٚطثم ٝتٙذی
وزد (ٕٞ ٚ Lambrakisىاراٖ .)2004 ،دؽتٟای ؽزلی اعتاٖ وزدعتاٖ ت ٝدِیُ ٚضؼیت آب ٛٞ ٚایی ٔطّٛب اس ِحاظ تارػ ،دٔا ٚ
ؽزایط خان دارای پتا٘غیُ تاالیی اس ِحاظ وؾاٚرسی اعت تٙاتزایٗ در ایٗ پضٞٚؼ تا اعتفاد ٜاس تدشی ٚ ٝتحّیُ ٞای ٞیذرٚؽیٕیایی ٚ
رٚؽٟای آٔاری چ ٖٛتحّیُ خٛؽٝتٙذی عّغّٔ ٝزاتثی تغییزات ٔىا٘ی ویفیت آب ٔٙطم ٝتزرعی ٌزدیذ.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
دؽتٟای ؽزلی اعتاٖ وزدعتاٖ تیٗ " 48° 6' 17" ٚ 47° 10' 15ط َٛؽزلی  35° 20' 9" ٚ 35° 6' 25" ٚػزك ؽٕاِی ٚالغ ٚ
ؽأُ ع ٝآتخٛاٖ چٟاردِٚی ،لز ٚ ٜٚدٍٞالٖ ت ٝتزتیة تا ٔغاحتٟای

 624 ٚ 56/11 ،507/21ویّٔٛتزٔزتغ ٔی تاؽٙذ .تزاعاط

تمغیٕات الّیٕی آٔثزص ،ٜخشء ٘ٛاحی ٘یٕ ٝخؾه  ٚعزد تٛد ٚ ٜدارای درخ ٝحزارت ٔتٛعط عاال٘ ٝتیٗ  10تا  13درخ ٝعا٘تی ٌزاد،
ٔتٛعط تثخیز ٔ 2033یّیٔتز ٔ ٚتٛعط تار٘ذيی عاِیا٘ ٝدر حذٚد ٔ 348یّیٔتزٔ ،یاٍ٘یٗ رطٛتت ٘غثی عاِیا٘ ٝدر حذٚد 42/7
درفذ  ٚتؼذاد رٚسٞای تارا٘ی  78رٚس ٔیتاؽذٔ .یاٍ٘یٗ ارتفاع ٔٙطم ٝاس عطح دریا ٔ 1876تز اعت (ؽىُ .)1

)Hierarchical Clustering Analysis (HCA

2

1

سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری –  29و  30خرداد 1397

روش کار
در ایٗ پضٞٚؼ ٔ 14تغیز ویفیت آب  69چا ٜدؽتٟای ؽزلی اعتاٖ اس عاَ  1366تا  1395ؽأُ ،Cl ،SO4 ،HCO3 ،Anions
 EC ٚ TH ،pH ،SAR ،Na% ،Na ،Mg ،Ca ،K ،Cationsتزرعی ؽذ ٙٔ .طمٝتٙذی ویفیت آب چاٟٞا ت ٝوٕه تحّیُ خٛؽ ٝتٙذی
عّغّٔ ٝزاتثی ا٘داْ ٌزفت .تزای تؾخیـ ؽثاٞت ویفیت آب چاٟٞای ٔختّف  ٚخٛؽ ٝتٙذی آٟ٘ا تا اعتفاد ٜاس ٔؼیارٞای ا٘ذاسٌ ٜیزی
فافّٔ ،ٝیشاٖ تفاٚت تیٗ ٔتغیزٞای ٔختّف ٞیذرٚؽیٕیایی چاٟٞا ٔحاعث ٝؽذ تطٛریى ٝدادٞ ٜای ؽثی ٝت ٓٞ ٝدارای فافّ ٝوٕتزی
ٞغتٙذ .چٙذیٗ ٔؼیار ا٘ذاسٌ ٜیزی فافّ ٝتزای خٛؽ ٝتٙذی ٚخٛد دارد و ٝاس ٔؼزٚفتزیٗ آٟ٘ا یؼٙی فافّ ٝالّیذعی

2

در ایٗ پضٞٚؼ

اعتفاد ٜؽذ .اٍِٛریتٓٞای خٛؽٝتٙذی عّغّٔ ٝزاتثی ،دادٞ ٜا را ت ٝفٛرت یه درخت ٘ 3ؾاٖ ٔیدٞذ .د٘ذرٌٚزأْ ،زوة اس الیٞٝایی اس
ٌزٜٞاعت وٞ ٝز وذاْ یه خٛؽ ٝرا ٕ٘ایؼ ٔی دٞذ (ٕٞ ٚ Templىاراٖ .)2008 ،تزای عاخت د٘ذرٌٚزاْ در ایٗ پضٞٚؼ اس رٚیىزد
پاییٗ ت ٝتاال یا رٚیىزد تدٕؼی  4اعتفاد ٜؽذ  .در ایٗ رٚیىزد ٞز داد ٜت ٝػٛٙاٖ خٛؽ ٝای ٔدشا در ٘ظز ٌزفتٔ ٝی ؽٛد  ٚدر ٞز ٔزحّٝ
خٛؽٞٝایی و ٝؽثاٞت تیؾتزی تا یىذیٍز دار٘ذ ،تزویة ؽذ ٜتا در ٟ٘ایت یه خٛؽ ٚ ٝیا تؼذاد ٔؾخقی خٛؽ ٝحافُ ٔی ؽٛد .در
ا٘تٟا ت ٝدِیُ غیز ٘زٔاَ تٛدٖ تٛسیغ دادٞ ٜا ،اس آسٔ ٖٛوزٚعىاَ ٚاِیظ ؤ ٝؼادَ رٚػ پارأتزیه آ٘اِیش ٚاریا٘ظ چٙذ ٔتغیز 5 ٜاعت
تزای ٔمایغٔ ٝیاٍ٘یٗ ٔتغیزٞای ویفی ٔختّف خٛؽٞٝا اعتفاد ٜؽذ.
نتایج و بحث
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی
تزتیة فزاٚا٘ی واتیٟ٘ٛا  ٚ Ca>Mg>Na>Kآ٘یٟ٘ٛا ٔ HCO3>SO4>Clیتاؽذ و٘ ٝؾاٖ اس ٚخٛد آب سیزسٔیٙی تا ٘ٛع

Ca-Mg-HCO3

اعت .تا ٔمایغ ٝغّظت ٔتغیزٞای ویفیت آب ٔٙطم ٝتا اعتا٘ذاردٞای عاسٔاٖ تٟذاؽت خٟا٘یٔ ،ؾخـ ؽذ ؤ ٝیاٍ٘یٗ تٕأی
ٔتغیزٞا وٕتز اس حذ اعتا٘ذارد عاسٔاٖ تٟذاؽت خٟا٘ی اعت تدش وّغیٓ

(ٔ 3/65یّی اوی ٚاالٖ تز ِیتز ) و ٝتمزیثاً تزاتز تا حذ

اعتا٘ذارد عاسٔاٖ تٟذاؽت خٟا٘ی (ٔ 3/75یّی اوی ٚاالٖ تز ِیتز ) اعت ٘ ٚؾاٖ اس ٔطّٛتیت وّی آب ٔٙطم ٝدارد أا تا ٔمایغٔ ٝمادیز
حذاوثز غّظت ٔتغیزٞای ویفیت آب ٔٙطم ٝتا اعتا٘ذاردٞای عاسٔاٖ تٟذاؽت خٟا٘ی ٔؾخـ ؽذ و ٝغّظت تؼضی اس ٔتغیزٞا در چاٜ
ؽٕارٚ 9 ٜالغ در رٚعتای سً٘ آتاد در ؽزق ٔٙطم( ٝؽىُ ٘ )1غثت ت ٝاعتا٘ذاردٞای عاسٔاٖ تٟذاؽت خٟا٘ی تاالتز اعت تطٛریىٝ
غّظت یٟ٘ٛای تیىزتٙات  17/46در تزاتز ٔ 16/4یّیاوی ٚاالٖ تز ِیتز ،عذیٓ  8/6در تزاتز ٔ 8/6یّی اوی ٚاالٖ تز ِیتز ،وّغیٓ 12/6
در تزاتز ٔ 3/75یّی اوی ٚاالٖ تز ِیتز ،عختی  937/8در تزاتز  ٚ 500تالیٕا٘ذ ٜخؾه  1540در تزاتز  1000تٛد و ٝتیاٍ٘ز ویفیت تذ
٘ ٚأٙاعة آب ایٗ چأ ٜی تاؽذ .خذ 1 َٚآٔارٜٞای تٛفیفی ٔتغیزٞای ویفیت آب چاٞ ٜای ٔٙطمٛٔ ٝرد پضٞٚؼ در ط َٛدٚر ٜآٔاری
 30عاِ ٝاس  1366تا  1395تٕٞ ٝزا ٜحذ اعتا٘ذارٞای عاسٔاٖ تٟذاؽت خٟا٘ی در عاَ  2006را ٘ؾاٖ ٔیدٞذ.
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ؽىُ ٔ –1زس آتخٛاٟ٘ا٘ ،مؾ ٝسٔیٗؽٙاعی ٛٔ ٚلؼیت چاٟٞای دؽتٟای چٟاردِٚی ،لز ٚ ٜٚدٍٞالٖ

خذ -1 َٚؽاخقٟای تٛفیفی ٔتغیزٞای ٔختّف ویفیت آب چاٟٞای ٔٙطمٛٔ ٝرد پضٞٚؼ
)WHO (2006

ا٘حزاف ٔؼیار

ٔیاٍ٘یٗ

حذالُ

حذاوثز

ٔتغیزٞا

7/5

0/78

0/58

0/13

4/15

)Cl (meq/l

83/2

2/61

1/45

0/16

16/23

)SO4 (meq/l

16/4

2/33

4/60

2/53

17/46

)HCO3 (meq/l

8/6

1/88

1/48

0/16

8/60

)Na (meq/l

4/2

1/28

1/59

0/72

6/98

)Mg (meq/l

3/75

1/77

3/65

2/23

12/6

)Ca (meq/l

1/4
-

0/08

0/05

0/01

0/55

)K (meq/l

5/01

6/73

3/47

28/11

)Anions (meq/l

-

4/71

6/77

3/61

28/72

)Cations (meq/l

-

0/78

0/81

0/12

3/02

SAR

6/5 – 8/5

0/31

7/93

6/72

8/18

PH

500

142/3

259/7

157

937/8

TH

1000

258/9

396

216/8

1540/3

TDS

1400000

387/5

611/6

338/7

2307

)EC (μs/cm
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نسبت یونی
در ٔٙطمٛٔ ٝرد پضٞٚؼ آب چاٟٞا دارای ٘غثت وّغیٓ تٙٔ ٝیشیٓ تیٗ

 0/94تا  3/84تٛد٘ذ (ؽىُ  )3و٘ ٝؾاٖ ٔی دٞذ ا٘حالَ

وا٘یٞای عیّیىات ٝفزایٙذ غاِة در ٔٙطم ٝاعت چزاو٘ ٝغثت  Ca/Mgآتٟای سیزسٔیٙی تیاٍ٘ز ا٘حالَ وّغیت  ٚدِٔٛٚیت اس عاس٘ذٞای
ٔٙطم ٝاعت  .در چاٞ ٜای ؽٕار 5 ٚ 4 ٜایٗ ٘غثت ت ٝتزتیة  1/06 ٚ 0/94تٛد  ٚچ ٖٛحذٚداً تزاتز تا یه تٛد ،تیاٍ٘ز ا٘حالَ تیؾتز
دِٔٛٚیت اعت  ٚدر چاٞ ٜای ؽٕار 48 ٚ 22 ،20 ،19 ،18 ،10 ،9 ،8 ،4 ،2 ٜایٗ ٘غثت تیؼ اس  1تٛد و٘ ٝؾاٖ دٙٞذ ٜا٘حالَ تیؾتز
وّغیت اعت ( .)1995 ،Loucks ٚ Mayaدر عایز چاٟٞا ایٗ ٘غثت تیؼ اس  2تٛد و ٝتیاٍ٘ز ا٘حالَ وا٘ی ٞای عیّیىات ٝاعت (ٚ Katz
ٕٞىاراٖ .)1997 ،وٕتزیٗ ٔمادیز ایٗ ٘غة یا ت ٝػثارتی تذتزیٗ ویفیت آب تزای آتیاری در خٛٙب ؽزق ٔٙطم ٝیا دؽت چٟاردِٚی
ٔؾاٞذ ٜؽذ و ٝدٚر تا دٚر ٔٙطم ٝرا عاس٘ذٞای آتؾفؾا٘ی چ ٖٛآ٘ذسیت (ٌ ٚ )OMavزا٘یت ٌ ٚزا٘ٛدیٛریت (ٕٞ ٚ )gd_dچٙیٗ الی- ٝ
ٞای ٔتٙاٚب ٔاع ٝع ٚ ًٙؤٍّٛٙزا ( )OLcاحاط ٝوزد ٜاعت ٘ .غثت  Ca/Mgیىی اس پارأتزٞای ٔ ٟٓدر ارسیاتی ویفیت آتٟای
آتیاری اعت .واٞؼ ایٗ ٘غثت تٔ ٝمادیز وٛچىتز اس  1تز ٚیضٌی ٞای فیشیىی  ٚؽیٕیایی خان اثز ٔٙفی داؽت ٚ ٝتا تز  ٓٞسدٖ تٛاسٖ
تغذیٝای ،تاػث واٞؼ ػّٕىزد ٌیاٞاٖ ٔی ؽٛد .خؾىغاِیٞای ٔىزر  ٚتٟز ٜتزداری سیاد اس ٔٙاتغ آتٟای سیزسٔیٙی ٔٛخة افت ؽذیذ
عطح آب  ٚویفیت آٖ ،اس خّٕ ٝافشایؼ ؽٛری  ٚدر تزخی ٔٛارد افشایؼ ٘غثی غّظت یٙٔ ٖٛیشیٓ ؽذ ٜاعت

(دٞما٘ی ٕٞ ٚىاراٖ،

.)1391

ؽىُ ٘ –3غثت  Ca/Mgآب چاٟٞا (حداوثز  ،+ :حذالُ ،Δ :تیٗ  ٚ × :2 ٚ 1تیؼ اس )° :2

تغییرات مکانی کیفیت آب و خوشه بنذی چاهها
٘تایح حافُ اس خٛؽ ٝتٙذی چاٟٞا تز اعاط ٔتغیزٞای فیشیىی ویفیت آب ( )SAR ٚ EC ،TDS ،TH ،pHحاوی اس تفىیه چاٟٞای
ٔٙطم ٝت ٝچٟار خٛؽ ٝیا ٌز ٜٚافّی تٛد تطٛریى ٝتز اعاط ؽىّٟای  4 ٚ 1چاٟٞای ؽٕارٚ 9 ٚ 6 ،5 ،4 ٜالغ در خٛٙب ؽزلی دؽت
چٟاردِٚی در ٌز ٜٚچٟار ( ،)G4چاٟٞای ؽٕار 17 ٚ 10 ،7 ٜدر ٔیا٘ ٝدؽت چٟاردِٚی در ٌز ٜٚع ،)G3( ٝچاٟٞای ؽٕار،8 ،3 ،2 ٜ
ٔ 57 ٚ 48 ،42 ،40 ،37 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،13 ،12ؼادَ تخؾٟایی اس خٛٙب دؽت ذ ٞاردِٚی  ٚوُ دؽت لز ٜٚدر
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ٌز ٜٚد ٚ )G2( ٚعایز چاٟٞا و ٝتمزیثاً ٔؼادَ دؽت دٍٞالٖ ٞغتٙذ در ٌز ٜٚیه

( )G1لزار ٌزفتٙذ  .تزرعی تغییزات ٔىا٘ی ٔیشاٖ

ٔتغیزٞای فیشیىی ٘یش ٘ؾاٖ داد ؤ ٝمذار  pHدر دؽتٟای لز ٚ ٜٚدٍٞالٖ  8تا  ٚ 8/5در ٔزوش دؽت چٟاردِٚی  7تا  7/5اعتٔ .مذار
 ECدر دؽتٟای لز ٚ ٜٚدٍٞالٖ وٕتزیٗ ٔمذار ( 300تا ٔ 500یىزٚسیٕٙظ تز عا٘تی ٔتز)  ٚدر دؽت چٟاردِٚی اس ؽزق ت ٝغزب ر٘ٚذ
واٞؾی اس  1800تا ٔ 500یىزٚسیٕٙظ تز عا٘تی ٔتز دارد ٘ TDS ٚ TH ،SAR .یش دارای چٙیٗ ٚضؼیتی ٞغتٙذ تطٛریى ٝوٕتزیٗ
ٔمادیز در دؽتٟای لز ٚ ٜٚدٍٞالٖ ٚ

تیؾتزیٗ ٔمادیز در دؽت چٟاردِٚی ثثت ؽذ ٜو ٝؽاٞذی تز فحت ٘تایح خٛؽ ٝتٙذی اعتTH .

آب تٕأی چاٟٞا تیؼ اس  300تٛد تٙاتزایٗ ٍٕٞی آٟ٘ا در طثم ٝتغیار عخت لزار ٔیٍیز٘ذ  ٚتذِیُ تاالتز تٛدٖ ٔمذار تالیٕا٘ذ ٜخؾه
آب چاٟٞای ؽزق دؽت چٟاردِٚی اس  ،1000در طثم ٝآتٟای ؽٛر  ٚطایز تخؼ ٞای ٔٙطمٛٔ ٝرد پضٞٚؼ در طثم ٝآتٟای ؽیزیٗ لزار
ٔیٌیز٘ذ ( .)2011 ،Ghosh ٚ Nagتا تٛخ ٝت ٝؽىُ ٘ ،5تایح خٛؽ ٝتٙذی چاٟٞا ت ٝرٚػ فافّ ٝالّیذعی آ٘یٟ٘ٛای ٔختّف (،SO4
 )Cl ٚ HCO3تیاٍ٘ز ٚخٛد ؽؼ خٛؽ ٝیا ٌزٔ ٜٚدشا تٛد ٌ .ز ٜٚؽؼ ( )G6ؽأُ چا ٜؽٕارٌ ،3 ٜز ٜٚپٙح ( )G5ؽأُ چا ٜؽٕار،9 ٜ
ٌز ٜٚچٟار ( )G4ؽأُ چاٟٞای ؽٕارٌ ،17 ٚ 10 ،7 ،6 ٜز ٜٚع )G3( ٝؽأُ چاٟٞای ؽٕارٌ ، 5 ٚ 4 ٜز ٜٚد )G2( ٚؽأُ چاٟٞای
 ٚ 57 ٚ 48 ،40 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،13 ،12 ،8 ،2عایز چاٟٞا در ٌز ٜٚؽٕار ٜیه ( )G1لزار دار٘ذ ٘ .تایح تزرعی تغییزات
ٔىا٘ی غّظت آ٘یٟ٘ٛا ٘ؾاٖ اس فحت خٛؽ ٝتٙذی ا٘داْ ؽذ ٜتٛد تطٛریى ٝوٕتزیٗ غّظت ٞای وّز ،تیىزتٙات  ٚعِٛفات ت ٝتزتیة ،0
ٔ 0ٚ 2/5یّیاویٚاالٖ تز ِیتز در دؽتٟای لز ٚ ٜٚدٍٞالٖ  ٚتیؾتزیٗ غّظتٟای آٟ٘ا ت ٝتزتیة ٔ 2/5 ٚ 17/5 ،3/5یّیاویٚاالٖ تز ِیتز
 3/5ت،0/5 ٝ

در ؽزق دؽت چٟاردِٚی ٔؾاٞذ ٜؽذ ٕٞ .چٙیٗ اس ؽزق ت ٝغزب دؽت چٟاردِٚی ؽاٞذ ر٘ٚذ واٞؾی غّظت وّز اس

تیىزتٙات اس  17/5ت ٚ 5/5 ٝعِٛفات اس  16/5تٔ 4/5 ٝیّیاویٚاالٖ تز ِیتز تٛدیٓ  .خٛؽٝتٙذی چاٟٞا تز اعاط واتیٟ٘ٛای ٔختّف (،K
 )Ca ٚ Mg ،Naحاوی اس ٚخٛد ؽؼ ٌزٔ ٜٚختّف تٛد (ؽىُ  )6تطٛریىٌ ٝز ٜٚؽؼ ( )G6ؽأُ چا ٜؽٕارٌ ،9 ٜز ٜٚپٙح ()G5
ؽأُ چاٟٞای ؽٕارٌ ،17 ٚ 7 ،6 ٜز ٜٚچٟار ( )G4ؽأُ چاٟٞای ؽٕارٌ ،10 ٚ 5 ،4 ٜز ٜٚع )G3( ٝؽأُ چاٟٞای ؽٕار،13 ،12 ٜ
ٌ ،48 ٚ 42 ،40 ،37 ،18 ،16 ،15ز ٜٚد )G2( ٚؽأُ چاٟٞای ؽٕارٌ ٚ 59 ٚ 57 ،22 ،21 ،20 ،19 ،8 ،3 ،2 ،1 ٜز ٜٚیه ()G1
ؽأُ عایز چاٟٞا تٛد ٘ .تایح تزرعی تغییزات ٔىا٘ی غّظت واتیٟ٘ٛا ٘یش ٘ؾاٖ اس فحت خٛؽ ٝتٙذی ا٘داْ ؽذ ٜتٛد تطٛریى ٝوٕتزیٗ
غّظتٟای ٔدٕٛع واتیٟ٘ٛا ،پتاعیٓ ،عذیٓ ،وّغیٓ ٙٔ ٚیشیٓ ت ٝتزتیة

ٔ 0/7 ٚ 2 ،0،0 ،3یّیاویٚاالٖ تز ِیتز در دؽتٟای لزٚ ٜٚ

دٍٞالٖ  ٚتیؾتزیٗ غّظتٟا در ؽٕاَ ؽزق دؽت چٟاردِٚی ٔؾاٞذ ٜؽذ و ٝت ٝعٕت خٛٙب غزب ر٘ٚذ واٞؾی داؽتٙذ .
٘تایح ٔمایغٌ ٝزٟٞٚای ٔختّف ٘اؽی اس خٛؽ ٝتٙذی تز اعاط ٔتغیزٞای فیشیىی ویفیت آب (ؽىُ  ،)4آ٘یٟ٘ٛا (ؽىُ  ٚ )5واتیٟ٘ٛا
(ؽىُ  )6در خذ 2 َٚحاوی اس تفاٚت ٔؼٙی دار آْاری تیٗ ٌ 4ز ٜٚایداد ؽذ ٜتز اعاط ٔتغیزٞای فیشیىی یؼٙی

EC ،TDS ،TH ،pH

 SAR ٚت ٝتزتیة تا عطح ٔؼٙی داری  ،0/000 ٚ 0/000 ،0/020 ،0/003 ،0/001اختالف ٔؼٙی دار آٔاری تیٗ ٌ 6ز ٜٚایداد ؽذ ٜتز
اعاط آ٘یٟ٘ٛا یؼٙی  Cl ٚ HCO3 ،SO4ت ٝتزتیة تا عطح ٔؼٙی داری آٔاری ٕٞ ٚ 0/000 ٚ 0/009 ،0/000چٙیٗ اختالف ٔؼٙی دار
آٔاری تیٗ ٌ 6ز ٜٚایداد ؽذ ٜتز اعاط واتیٟ٘ٛا یؼٙی  Ca ٚ Mg ،Na ،Kت ٝتزتیة تا عطح ٔؼٙی داری آٔاری 0/008 ،0/005 ،0/034
 0/015 ٚتٛد.
خذ -2 َٚعطح ٔؼٙی داری آسٔ ٖٛوزٚعىاَ ٚاِیظ خٟت ٔمایغٔ ٝتغیزٞای ویفیت آب ٌزٜٞٚای حافُ اس خٛؽٝتٙذی
Ca

Mg

Na

K

Cl

HCO3

SO4

SAR

EC

TDS

TH

pH

0/015

0/008

0/005

0/034

0/000

0/009

0/000

0/000

0/000

0/020

0/003

0/001
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ؽىُ  :4د٘ذرٌٚزاْ ٕٛ٘ ٚدار خؼثٝای ٌزٟٞٚای حافُ اس خٛؽٝتٙذی ٚیضٌیٞای فیشیىی آبسیزسٔیٙی
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ؽىُ  :5د٘ذرٌٚزاْ ٕٛ٘ ٚدار خؼثٝای ٌزٟٞٚای حافُ اس خٛؽٝتٙذی آ٘یٟ٘ٛا
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ؽىُ  :6د٘ذرٌٚزاْ ٕٛ٘ ٚدار خؼثٝای ٌزٟٞٚای حافُ اس خٛؽٝتٙذی واتیٟ٘ٛا
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نتیجهگیری
دؽتٟای ؽزلی اعتاٖ وزدعتاٖ یىی اس لطثٟای وؾاٚرسی تخقٛؿ عیة سٔیٙی ایزاٖ اعت و ٝلطؼا

آٌاٞی اس تغییزات ٔىا٘ی

ویفیت آب ،پ ٟٝٙتٙذی غّظت ٔتغیزٞای ٔختّف  ٚتحّیُ ویفیت آٟ٘ا ت ٝوٕه ؽاخـ ٞای ٞیذرٚؽیٕیایی وٕه ؽایا٘ی تٔ ٝذیزیت
آٖ خٛاٞذ وزدِ .ذا در ایٗ پضٞٚؼ ت ٝوٕه ؽاخقٟای ٞیذرٚؽیٕیایی٘ ،غثتٟای ی٘ٛی ٕٛ٘ ٚدارٞای ؽٙاخت ٝؽذ ٜویفیت آب الذاْ تٝ
تزرعی تغییزات ٔىا٘ی  ٚپ ٟٝٙتٙذی ٔ 14تغیزویفیت آب ٔٙطم ٝؽذ ٘ .تایح ٘ؾاٖ داد وٕٞ EC ٝثغتٍی لٛی تا ٚ Ca ،Mg ،Na ،Cl
 THت ٝتزتیة تا  r=0/971 ، r=0/905 ، r=0/959 ، r=0/961 ، r=0/939در عطح  P>0/01داردٕٞ .چٙیٗ  THآب تٕأی چاٟٞا
تیؼ اس  300تٛد تٙاتزایٗ  ٕٝٞآٟ٘ا در طثم ٝتغیار عخت لزار ٔی ٌیز٘ذ  ٚتذِیُ تاالتز تٛدٖ ٔمذار  TDSآب چاٟٞای ؽزق دؽت
چٟاردِٚی اس  ،1000در طثم ٝآتٟای ؽٛر  ٚعایز تخؼ ٞای ٔٙطمٛٔ ٝرد پضٞٚؼ در طثم ٝآتٟای ؽیزیٗ لزار ٔی ٌیز٘ذ٘ .تایح حافُ اس
خٛؽٝتٙذی چاٟٞا تز اعاط ٔتغیزٞای فیشیىی ویفیت آب ،آ٘یٟ٘ٛا  ٚواتیٟ٘ٛا حاوی اس تفىیه چاٟٞای ٔٙطم ٝت ٝتزتیة ت6 ٚ 6 ،4 ٝ
خٛؽ ٝیا ٌز ٜٚافّی تٛد  ٚتفاٚت ٔؼٙی دار آٔاری تیٗ چٟار خٛؽ ٝایداد ؽذ ٜتز اعاط ٔتغیزٞای فیشیىی یؼٙی

EC ،TDS ،TH ،pH

 SAR ٚت ٝتزتیة تا عطح ٔؼٙی داری  ،0/000 ٚ 0/000 ،0/020 ،0/003 ،0/001اختالف ٔؼٙی دار آٔاری تیٗ ؽؼ ٌز ٜٚایداد ؽذٜ
تز اعاط آ٘یٟ٘ٛا یؼٙی  Cl ٚ HCO3 ،SO4ت ٝتزتیة تا عطح ٔؼٙی داری آٔاری ٕٞ ٚ 0/000 ٚ 0/009 ،0/000چٙیٗ اختالف ٔؼٙی دار
آٔاری تیٗ ؽؼ ٌز ٜٚایداد ؽذ ٜتز اعاط واتیٟ٘ٛا یؼٙی  Ca ٚ Mg ،Na ،Kت ٝتزتیة تا عطح ٔؼٙی داری آٔاری ،0/005 ،0/034
ٔ 0/015 ٚ 0/008ؾاٞذ ٜؽذ .وؾاٚرساٖ در عاِٟای اخیز تزای خثزاٖ وٕثٛد ٔٛاد غذایی خان ایٗ دؽتٟا ،تؾذت اس وٛدٞای ٔختّف
تٛیض ٜوٛدٞای است ٝاعتفادٔ ٜی وٙٙذ تطٛریى ٝتارٞا وارؽٙاعاٖ أز ٘غثت ت ٝآِٛد ٜؽذٖ آتٟای سیزسٔیٙی ٔٗطمٞ ٝؾذار داد ٜا٘ذ .در ایٗ
پضٞٚؼ ت ٝػّت فمذاٖ دادٞ ٜای ٘یتزات أىاٖ تزرعی ایٗ ٔٚ ٟٓخٛد ٘ذاؽت و ٝخا دارد در پضٞٚؼ ٞای آیٙذ ٜت ٝآٖ تٛخ ٝؽٛد.

منابع
.

اعذساد ،ٜف  .واوی . ْ ،ؽىیثا ،ط  ٚراػی ،ب  .1395 .تاثیز خؾىغاِی تز ویفیت  ٚعطح آب سیزسٔیٙی دؽت لز ٚ ٜٚچٟاردِٚی
تحمیمات ٔٙاتغ آب ایزاٖ .165-153 :)3(12 .
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