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چکیده
 امروزه به علت وجود منابع متعدد آلوده کننده منابع آب از کیفیت شیمیایی منابع.تعیین کیفیت آب در مدیریت منابع آب از اهمیت خاصی برخوردار است
 هدف از این پژوهش طبقه بندی کیفی منابع آبی حوضه آبریز گاماسیاب استان کرمانشاه جهت مصارف شرب و.آبی به شدت کاسته شده است
. حلقه چاه استفاده شد5  و تعداد1358-97 کشاورزی و کیفیت منابع آب های سطحی و زیرزمینی می باشد که از داده های کیفی پنج ایستگاه از سال
. می باشدSAR  وpH ، EC ،TDS ،
،
،
،Hco3 ،cl ،so4 : پارامتر شامل10داده های کیفی مورد بررسی این پژوهش
 که نشان دهنده آب با کیفیت خوب برای آبیاری وکشاورزی، قرار دارندC2S1 تمام نمونه در محدوده کالس1 نتایج نشان داد که طبق نمودار ویلکاکس
 از لحاظ سختی و3 آب رودخانه ها از نظر شرب بر اساس شاخص شولر. رخساره آب کلسیت و تیپ آب شیرین می باشد2 طبق نمودار پایپر. .می باشد
 نشان دهنده کیفیتGWQI  وWQI  نتایج محاسبه شاخص های.بی کربنات در حد قابل قبول و از نظر بقیه پارامتر ها در محدوده خوب قرار دارند
.آب عالی برای آب های سطحی و زیرزمینی این حوضه می باشد
کلمات کلیدی
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Abstract
Determining water quality is of particular importance in water resources management. Today, due to
the existence of numerous polluting sources of water resources, the chemical quality of water
resources has been greatly reduced. The purpose of this study is to qualitatively classify the water
resources of Gamasiab catchment area of Kermanshah province for drinking and agricultural uses and
the quality of surface and groundwater resources. The qualitative data of five stations from 1358-97
and 5 wells were used. Qualitative data studied in this study are 10 parameters including: So4 ،cl ،
Hco3 ،
،
،
،TDS ،EC ، pH and SAR. The results showed that according to the Wilcox
diagram, all samples are in the C2S1 class range, which indicates good quality water for irrigation and
agriculture. . According to the piper diagram, the facies is calcite water and fresh water type. River
water is acceptable in terms of hardness and bicarbonate based on Schuler index in terms of hardness
and in good range in terms of other parameters. The results of calculating WQI and GWQI indices
show excellent water quality for surface and groundwater of this basin.
Keywords
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رضایی و همکارن( )1394به منظور ارزیابی کیفی آب ،در
حوضه آ بریز قره سو از شاخص های ویلکاکس ،شولر و پایپر
استفاده نمودند و نتایج بدست آمده نشان داد که کیفیت آب،
در بخش کشاورزی بر اساس شاخص ویلکاکس در کالس
متوسط ،طبقه  C2S1قرار دارد و شاخص شولر نشان داد
سختی آب باال ،و در حد نامناسب بوده و نمودار پایپر تیپ آب
را شیر ین نشان داد .پرستار و همکاران(  )1392با مطالعه
برروی رودخانه هیروچای در شهر خلخال ،به این نتیجه دست
یافتندکه این رودخانه دارای کیفیت آب مناسبی در باال دست
است ،ولی در پایین دست این رودخانه کیفیت آب به علت وارد
شدن فاضالب های شهر خلخال و گیو به شدت کاهش می
یابدکه با توجه به طبقه بندی  NSFWQIکیفیت آب درطبقه C
متوسط قرار میگیرد Nezhad et al(2019) .مطالعه ای به
منظور ارزیابی کیفیت فاضالب تصفیه شده مبتنی بر شبکه بیزین
انجام دادند .نتایج نشان داد مدل بیزین پتانسیل بسیار خوبی جهت
مدل سازی شاخص کیفیت پساب داردHui & Xiuan(2020).
به منظور تعیین کمیت هیدروشیمیایی آب های زیرزمینی در
النهاشینا در چین و ارزیابی مناسب بودن آب برای مصارف
آشامیدنی 71 ،نمونه آب زیرزمینی را مورد تجزیه و تحلیل قرار
دادند .نتایج نشان داد که آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه از
نظر قلیاییت ضعیف هستند و تجزیه و تحلیل نمونه ها بر اساس
شاخص  WQIنشان دهنده نامناسب بودن آب این منطقه برای
آشامیدن بود Sunkari & Suchullo(2019) .به منظور
ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی برای آبیاری و تامین آب خانگی در
شهرداری گاغرب در غنا را بررسی کردند .نتایج نشان داد که تمام
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مورد تجزیه و تحلیل به جز
 Na ،TDSو  Clدر محدوده قابل قبول سازمان جهانی()WHO
می باشد .همچنین نمودار ویلکاکس نشان دهنده خطر کم تا
متوسط سدیم با مقادیر شوری زیاد تا بسیار زیاد هستند که نشان
دهنده مناسب بودن آب برای اهداف آبیاری می باشدLeg et al .
) (2017به منظور بررسی هیدروشیمیایی در منطقه ایو غربی
نیجریه و تعیین مناسب بودن منابع آب آن برای اهداف شرب و
کشاورزی 20 ،نمونه آب جمع آوری شده از چاه ها را بررسی
کردند .نتایج نشان دهنده مناسب بودن اکثر نمونه ها برای آبیاری
و شرب بود Nydoye et al(2018) .به منظور ارزیابی کیفیت
آب های زیرزمینی و تجزیه و تحلیل هیدروژئوشیمیایی آن ها در
سفره آبخوان سالوم در جنوب سنگال ،مناسب بودن آب آن را
برای مصارف شرب و کشاورزی بررسی کردند .نتایج نشان داد که
آب های زیرزمینی منطقه سختی کمی دارند و از نوع شور هستند
و اکثر نمونه ها برای مصارف خانگی مناسب هستندو همچنین
شاخص مربوط به آبیاری در مقایسه با حد استاندارد نشان داد که
بیشتر نمونه های آب زیرزمینی سالوم در محدوده مناسب برای
آبیاری قرار می گیرند Mirzaei et al ,2018.از چندین شاخص
کیفیت آب برای بررسی و ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون

 -1مقدمه
امروزه آب به عنوان یکی از عوامل بهبود و رشد اقتصادی جوامع
به شمار می آید ،لذا مدیریت بهینه منابع آب به ویژه آب شیرین،
به عنوان یکی از مهمترین برنامه های کشورها محسوب
میشود(سلیمانی ساردو و همکاران .)1392،افزایش رشد جمعیت و
تقاضای آب ،باال رفتن سطح زندگی ،گسترش آلودگی منابع آب
ناشی از تخلیه فاضالب های شهری ،صنعتی و کشاورزی و
رواناب های سطحی ،موجب ایجاد وضع نامساعد زیست محیطی و
تشدید آلودگی منابع آب شده است و مدیریت معقول و منطقی آن
را بسیار دشوار کرده است(رضایی و همکاران .)1394،با توجه به
اهمیت موضوع تاکنون مطالعات متعددی در راستای بررسی
کیفیت منابع آب و روند پارامترهای کیفی آب صورت گرفته که به
ذکر برخی از آنها میپردازیم.ابراهیمی و همکاران( )1399به منظور
برسی آلودگی و شاخص کیفیت آب رودخانه پسسیخان در
استان گیالن از شاخص  WQIو نمودارهای شولر ،پایپر و
وی لکاکس استفاده کردند .نتایج تحقیق آن ها نشان داد که
آب های مورد مطالعه در کالس های  C1S1و  C2S1قرار
دارند .نتایج بدست آمده از بررسی شاخص  WQIنشان داد
که آب ها در ایستگاه های مورد مطالعه در وضعیت مطلوبی
قرار ندارند .مظفری و همکاران( )1399به منظور ارزیابی
کیف یت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص  GWQIو
پیش بینی آن در آبخوان زنجان پرداختند .نتایج تحقیق آن
ها نشان داد که در همه دوره های زمانی سطح کیفیت آب
زیرزمینی در محدوده شهری پایین تر از سایر نقاط است و
همچنین در همه چاهای بررسی شده کیفیت آب برای شرب
مطلوب ارزیابی شد Alobaidy et al(2010).با مقایسه
شاخص  WQIبه منظور ارزیابی کیفیت آب دریاچه ودکان
واقع در کردستان عراق در سال  1976تا  2000و مقایسه آن
با سال  2008و  2009به این نتیجه رسیدند که کیفیت آب
دریاچه روند نزولی از خوب به سمت فقر داشته است .حافظ
پرست و سلیمی( ) 1396به منظوربررسی خشکسالی و پهنه بندی
شاخص های کمی -کیفی هیدرولوژی به روش  IDWاز آمار15
ایستگاه هیدرومتری در استان کرمانشاه استفاده کردند .نتایج
نشان داد که شاخص های  SRI ،SDIو DIدر سال
های 89،88،87،86و 90خشکسالی را نشان میدهند و از نظر
شاخص های کیفی ECو TDSاکثر رودخانه های استان
کرمانشاه در محدوده مطلوب قرار دارند و از نظر کلر و سولفات
تمام ایستگاه ها برای شرب در محدوده نامناسبی قرار دارند.
خلجی و همکاران( )1396به منظور ارزیابی کیفیت آب سد
زاینده رود در سال  1392از شاخص  WQIاستفاده کردند.
نتایج حاصله نشان داد که کیفیت اب سد زاینده رود بر اساس
شرایط موجود در تمام طول سال در طبقه خوب()100- 50
قرار دارد .بیشترین میزان شاخص کیفیت آب مربوط به فصل
تابستان و کمترین میزان آن مربوط به فصل پاییز می باشد .
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 شاخص کیفیت آب زیرزمینی()GWQI

استان خوزستان در ایران برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی
استفاده کردند .نتایج نشان داد که کیفیت آب کارون به دلیل
شوری زیاد و قلیایی بودن متوسط ،برای اهداف کشاورزی مناسب
نیست ،با این حال نتایج تجزیه و تحلیل خطر منیزیم نشان داد که
کیفیت آب برای آبیاری قابل قبول است .همچنین نمودار شولر
نشان داد که آب کارون در دشت خوزستان را می توان به عنوان
آب ضعیف برای مصارف شرب طبقه بندی کردEsmeray & .
) Gokcokli(2020قابلیت استفاده از آب های زیرزمینی جهت
مصارف شرب و کشاورزی و اثرات آلودگی صنعتی و کشاورزی بر
روی آب های زیرزمینی را در استان کارابوک در ترکیه را بررسی
کردند .نتایج تحقیق آن ها نشان داد که همه مقادیر پارامتر هایی
اندازه گیری شده از نظر آشامیدنی در حد باالیی بودند و از نظر
کشاورزی فقط یکی از چاه ها در گروه قابل استفاده در فصل
مرطوب است .هدف از این تحقیق ارزیابی کیفیت آب در حوضه
آبریز گاماسیاب به منظور مصارف شرب و کشاورزی به منظور
جلوگیری از کاهش کیفیت آب و بهبود آن برای اتخاذ راه کارهای
مناسب می باشد.

این شاخص به عنوان روشی استاندارد در توسععه شعاخص هعای
کیفی در مرحله انتخاب ،گزینش گروهی از پارامترهای کیفی آب
بععا ماهیععت مشععابه مععورد تاکیععد قععرار مععی گیرد(عابسععی و
همکاران.)1390،
()1
=GWQI

 iشمارشگرپارامتر های مورد استفاده در محاسبه شاخص wi ،وزن
نسبی هر پارامتر ci ،غلظت هرکدام از پارامتر ها csi ،غلظت استاندارد
هر کدام از پارامتر ها.
پارامتر هایی که بر این شاخص تاثیر گذارند شامل
،

،

،

،

،

TDS،و. pH

 شاخص کیفی آب()WQI
پایه و اساس روش WQIبر وزن دهی به پارامتر هایی است که
دارای بیشترین اهمیت در آب شرب هستند(طالبی و همکاران.)1396،
این شاخص بر اساس پارامتر های کیفی آب ،کیفیت آب جهت مصارف
آشامیدنی ،و آبیاری با تبدیل به یک عدد واحد بیان می
کند( .)Yogendra,2008جهت تخمین شاخص  WQIبه این
صورت عمل می شود که ابتدا به هرکدام از پارامتر ها یک وزن عامل
تعلق می گیرد( )wiاین وزن بر اساس میزان اهمیت پارامتر در آشامیدن
به پارامتر ها تعلق می گیرد .بیشترین وزن مربوط به پارامتری است که
دارای بیشترین اهمیت باشد .شاخص  WQIبا استفاده از روابط ( )2تا
( )5قابل محاسبه است.

 -2روش انجام تحقیق
 محدوده مورد مطالعه
حوضه گاماسیاب یکی از زیر حوضه های اصلی حوضه کرخه می باشد.
این حوضه  11459کیلومتر مربع وسععت داشعته و در محعدوده طعول
جغرافیایی ' 47° 04تا ' 49° 15و ععر جغرافیعای ' 33° 45تعا '00
 35°قعرار دارد .بیشععترین سعطح حوضععه آبخیعز گاماسععیاب در اسععتان
کرمانشاه و بخش هعایی از آن در اسعتان همعدان قعرار دارد .محعدوده
بخش کرمانشاه این حوضه شامل طول جغرافیایی ' 47 °04تا '48 °03
و عر جغرافیایی ' 34 °13تا ' 34° 53است .مساحت حوضه در ایعن
بخش  3264کیلومتر مربع و طول آن  81کیلومتر است .این حوضه در
محدوده بین شهرستان های کنگاور ،صحنه ،بیستون ،هرسین ،سعنقر و
کرمانشاه قرار گرفنه ،به طوری که از شمال به سنقر و استان کردستان،
از جنوب به هرسین و اسعتان لرسعتان ،از شعرق بعه کنگعاور و اسعتان
همدان و از غرب به کرمانشاه محدود می شود .متوسط نزوالت جعوی
دریافت شده در این حوضه  300تا  450میلی متر می باشعد .تغییعرات
درجه حرارت در این حوضه بین  -29/5تا  47درجه سعانتی گعراد معی
باشد .شکل  1موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز گاماسیاب را نشعان معی
دهد.

() 2

=WQI

() 3

=qi

() 4

=wi

() 5

=k

:vaمقدار پارامتر  iدر زمان نمونه برداری: vi،مقدار پارامتر  iدر زمان
ایده آل)برای اکسیژن 14/5برای  7، pHو برای سایر پارامتر ها صفر
است).
جدول  -1وضعیت کیفیت آب متناظر با شاخص WQI

محدوده
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شکل -1موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز گاماسیاب
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 نمودار شولر
در روش طبقه بندی شولر آب ها را به شش خوب ،قابل قبول ،مناسب،
بد ،قابل شرب در شرایط اضطراری و غیرقابل شرب تقسیم می کند .در
نمودار شولر با مشخص کردن مقادیر هر یک از کاتیون ها ( Na, K,
 )Mg, Caو آنیون ها ( )Cl, SO4, HCO3و نیز درجه سختی آب

( )THکه در آزمایشگاه اندازه گیری شده اند بر روی محورهای متناظر
با آنها ،و اتصال نقاط روی این محورها میتوان کالس کیفی آب را
تعیین نمود .جدول 2مقادیر پارامترهای مختلف برای طبقه بندی کیفیت
آب برای مصارف شرب را نشان میدهد(عاشورنیاء و همکاران)1399،

جدول  -2مقادیر پارامترهای مختلف طبقه بندی کیفیت آب برای مصارف شرب

طبقه بندی
خوب
قابل قبول
نامناسب
بد
قابل شرب در شرایط اظطراری
غیر قابل شرب

TDS
)(mg/l
<500
500-1000
2000-1000
2000-4000
4000-8000

TH
)(mg/lCaco3
<250
250-500
500-1000
1000-2000
2000-4000

>80000

>4000

Na+
)(mg/l
<115
115-230
230-460
460-920
920-1800
>1840

-

Cl
)(mg/l
<175
175-350
350-700
700-4000
1400-2800
>2800

So4
)(mg/l
<145
145-280
280-580
580-1150
1150-2240
>2240

نمودار ویلکاکس
دیاگرام ویلکاکس بر اساس مقادیر هدایت الکتریکی( )ECامالح محلول
در آب در کالس های متفاوت است( & Sunkari
 .)Suchullo,2019در طبقه بندی ویلکاکس دو عامل هدایت
الکتریکی و نسبت جذب سدیم (SARخطر قلیایی شدن) برای تعیین
کیفیت مصارف کشاورزی در نظر گرفته شده و هر یک به چهار قسمت
تقسیم می شود که در مجموع شانزده کالس کیفیت آب را ایجاد می
کند که در آن  Sنماینده  SARو  Cنشان دهنده هدایت الکتریکی
است .گروه های مختلف ذکر شده در نمودار ویلکاکس در قالب آب های
خیلی

خوب(،)C1S1

خوب(C2S2،C2S1

و

،)C1S2

متوسط( C3S2 ،C3S1 ،C2S3 ،C1S3و  )C3S3و نامناسب
طبقه بندی می شود(ملکی و همکاران.)1397،
شکل  -2نمودار پایپر

جدول  -3طبقه بندی کیفیت منابع آب بر طبق شاخص ویلکاکس

کشاورزی
کامال بی ضرر
تقریبا مناسب
استفاده در مواقع
ضروری
مضر برای کشاورزی

کیفیت آب
آب شیرین
کمی شور
شور
خیلی شور

طبقه بندی آب
C1S1
C1S2- C2S2- C2S1
C1S3- C2S3- C3S1C3S2- C3S3
C1S4- C2S4- C3S4C4S4- C4S3

نمودار پایپر
از این نمودار جهت دسته بندی نمونه ها و تعیین تیپ شیمیایی آب
استفاده میشود .مقدار کل آنیونها و کاتیونها  100در نظر گرفته میشود و
درصد یونها روی مثلثهای کناری عالمتگذاری شده و نقاط متناظر روی
مثلثهای کناری بر روی لوزی میانی تصویر میشوند .در نهایت قضاوت
در مورد تیپ کیفی آب توسط نمودار پایپر ( شکل ) 2با توجه به منطقه
تمرکز نقاط انجام میشود .در این طبقه بند ی  ،آبها براساس کاتیون ها
به سه رخساره منیزییک ،کلسیک و سدیک و نیز بر پایه آنیونهعا بعه سه
تیپ کربناته  ،سولفاته و کلروره تقسیم بندی می شوند(زارع گاریزی و
همکاران.)1388،
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 -3نتایج
در این مطالعه پارامترهای کیفی ،پارامتر EC ،pH ، TDSکه بعه
ترتیعب از مهعم تعرین شاخصهای کیفی در بخشهای شرب ،صعنعت و
کشعاورزی هستند ،در حوضه آبریز گاماسیاب مورد بررسی قرار گرفت.
بعا توجعه به شکل ( )3( ، )2و ( )4میانگین تغییرات  pHدر پنج ایستگاه
بین  8/045تا  8/24است ،میانگین تغییرات  TDSبین  261/75تا
 383/3است و میانگین تغییرات  Ecبین  409/12تا  603/8می باشد.
در شکل -5وضعیت مقادیر پارامتر های کیفی So42-،Cl-،Hco3-
 Mg2+،Ca2+،و Na+برای ایستگاه های آران ،پلچهر ،پیرسلمان،
حیدرآباد و میانراهان نشان داده شده است .بررسی هیدروشیمی نمونه
آب ها با استفاده از داده ها بدست آمده از آنالیز کیفی آب ارائه شده ،به
صورت نموداهای پایپر ،شولر و ویلکاکس مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است.
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6
5
HCO3-

4

Cl3

SO42Ca2+

2

Mg2+

1

Na+

0

شکل  -6نمودار تغییرات میانگین پارامترهای So42-،Cl-،Hco3-
 Mg2+،Ca2+،و Na+در پنج ایستگاه حوضه آبریز گاماسیاب
شکل -3نمودار تغییرات میانگین پارامتر  Ecدرپنج ایستگاه حوضه آبریز

450

نتایج حاصل از بررسی نمودار ویلکاکس
طبق نمودار ویلکاکس تمام نمونه در محدوده کالس  C2S1قرار دارند

400

که این موضوع نشان دهنده آب با کیفیت خوب(کمی شور-مناسب برای

350

کشاورزی) برای آبیاری وکشاورزی در این محدوده می باشد .بنابراین

گاماسیاب
386.3

326.5
polchehr

300
250

pirsalman

200

haydarabad

150

mianrahan

)TDS(mg/ lit

aran

261.75

321.75
284.8

با مدیریت صحیح می توان از آن برای کشاورزی استفاده کرد .شکل 7
نتایج بررسی دیاگرام ویلکاکس برای ایستگاه های مورد مطالعه را نشان
می دهد:

100
50
0

شکل  -4نمودار تغییرات میانگین پارامتر  TDSدرپنج ایستگاه حوضه
آبریز گاماسیاب

شکل -7نمودار شاخص ویلکاکس

طبق نتایج بدست آمعده از نمعودار ویلکعاکس و جعدول -3حعداقل و
حداکثر مقدار میانگین پارامتر (ECمیکروزیمنس بر سانتی متر) و مقدار
پارامتر نسبت جذب سدیم( )SARبه ترتیب مربوط به ایسعتگاه هعای
حیدر آباد و آران می باشد .ایستگاه های مورد بررسعی از لحعاظ خطعر
شوری خاک در جدول  4در ردیف  C2قرار می گیرند .این نتایج نشعان
می دهد که آب رودخانه در حوضه گاماسیاب برای مصارف کشعاورزی

شکل  -5نمودار تغییرات میانگین پارامتر  pHدرپنج ایستگاه حوضه
آبریز گاماسیاب
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مناسب است ..همچنین آب ایستگاه هعای معورد بررسعی دارای خطعر
قلیایی شدن کمتری هستند و در ردیف  S1قعرار معی گیرنعد .بنعابراین
کیفیت آب برای تمام ایستگاه ها در محدوده کمی شور-مناسب بعرای
کشاورزی و برای مصارف در وضعیت قابل قبول می باشد.

نتایج حاصل از بررسی نمودار پایپر
نمودار پایپر برای نمونه های آب مورد بررسی در حوضه گاماسیاب
بررسی و در شکل  8ارائه شده است .بر اساس نمودار پایپر رخساره آب
کلسیت و تیپ آب شیرین می باشد.

جدول  -4کالس بندی کیفیت آب هر کدام از ایستگاه ها بر اساس
شاخص ویلکاکس برای مصارف کشاورزی
EC
محل
ردیف

(میکرو

نمونه

SAR

برداری

موس بر

کالس

کیفیت آب برای

آب

کشاورزی

سانتی
متر)

1

آران

0/36

508

C2S1

2

پلچهر

0/25

486

C2S1

3

پیرسلمان

0/35

531

C2S1

4

حیدرآباد

0/18

420

C2S1

5

میانراهان

0/25

504

C2S1

کمی شور-مناسب
برای کشاورزی
کمی شور-مناسب
برای کشاورزی

شکل -8نمودار شاخص پایپر

کمی شور-مناسب
برای کشاورزی
کمی شور-مناسب
برای کشاورزی
کمی شور-مناسب
برای کشاورزی

جدول-5تیپ و رخساره آب بر اساس شاخص دیاگرام پایپر

ردیف

محل
نمونه
برداری
آران

2

پلچهر

3

پیرسلمان

4
5

حیدرآباد
میانراهان

1

غلظت آنیونها

HCO3>CL>S
O4
HCO3>CL>S
O4
HCO3>CL>S
O4
HCO3>So4>Cl
HCO3>So4>Cl

تیپ آّب

غلظت کاتیونها

رخساره آب

تیپ و رخساره

Ca>Mg>Na+K

بی کربناته

کلسیت

بی کربناته کلسیت

Ca>Mg>Na+K

بی کربناته

کلسیت

بی کربناته کلسیت

Ca>Mg>Na+K

بی کربناته

کلسیت

بی کربناته کلسیت

Ca>Mg>Na+K
Ca>Mg>Na+K

بی کربناته
بی کربناته

کلسیت
کلسیت

بی کربناته کلسیت
بی کربناته کلسیت

نتایج حاصل از بررسی نمودار شولر
براساس نتایج بدست آمده از نمودار شولر آب رودخانه ها از نظر

آب بسیار خوب قرار می گیرند .شکل  9نتایج بررسی دیاگرام شولر

شرب بر اساس شاخص شولر از لحاظ سختی و بی کربنات در حد

برای ایستگاه های مورد بررسی را نشان می دهد:

قابل قبول و از نظر بقیه پارامتر ها در محدوده خوب قرار دارند.
تمام نمونه های آب در ایستگاه های مورد مطالعه دارای غلظت
 TDSکمتر از مجاز هستند که مطابق استاندارد شرب در طبقه
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نتایج حاصل از محاسبه شاخص GWQI
برای محاسبه این شاخص از اطالعات داده های کیفی چاه های معورد
نظر برای هر زیر حوضه استفاده شده است .نتایج بررسی های حاصعل
از این شاخص در جدول  7نشان دهنده کیفیت ععالی بعرای منعابع آب
زیرزمینی در دشت های مورد مطالعه می باشد.
جدول  -7نتایج شاخص GWQI

محدوده

مقدار شاخص

وضعیت

آران

12/19

عالی

پلچهر

21/83

عالی

پیرسلمان

16/63

عالی

حیدرآباد

21/83

عالی

میانراهان

13/23

عالی

 -4نتیجهگیری
در این تحقیق جهت بررسی کیفیت آب زیرزمینی برای شرب در حوضه
گاماسیاب از دیاگرام شعولر ،و بعرای بررسعی کیفیعت آب کشعاورزی از

شکل -9نمودار شاخص شولر

دیاگرام پایپر استفاده شد .همچنین جهت بررسی وضعیت کیفیت منعابع
آب سطحی از شاخص  WQIو بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینعی از
نتایج حاصل از محاسبه شاخص WQI
جهت محاسبه این شاخص از  10پعارامتر شعامل ،Hco3 ،cl ،so4 :
 pH ، EC ،TDS ،و  SARاسععتفاده
،
،
شده است .نتایج حاصل از محاسبه شاخص  WQIدر جدول ( )6نشان
می دهد که تمام ایستگاه ها از نظر این شاخص در محدوده عالی قعرار
دارند.

شاخص  GWQIاسعتفاده شعد .نتعایج نشعان داد کعه طبعق نمعودار
ویلکاکس تمام نمونه در محدوده کالس  C2S1قعرار دارنعد کعه ایعن
موضوع نشان دهنده آب بعا کیفیعت خعوب(کمی شعور-مناسعب بعرای
کشاورزی) برای آبیاری وکشاورزی در این محعدوده معی باشعد . .بعر
اساس نمودار پایپر رخساره آب کلسیت و تیپ آب شعیرین معی باشعد.
براساس نتایج بدست آمده از نمودار شولر آب رودخانه ها از نظر شعرب

جدول  -6نتایج شاخص WQI

بر اساس شاخص شولر از لحاظ سختی و بی کربنات در حد قابل قبول

مقدار شاخص

وضعیت

آران

10/87

عالی

پلچهر

13/00

عالی

پیرسلمان

33/24

عالی

حیدرآباد

25/33

عالی

میانراهان

12/79

عالی

ایستگاه

و از نظر بقیه پارامتر ها در محدوده خوب قرار دارنعد .نتعایج حاصعل از
محاسبه شاخص های  WQIو  GWQIنشعان دهنعده کیفیعت آب
عالی برای آب های سطحی و زیرزمینی این حوضه می باشد.
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