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چکیده
 در این مطالعه کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل برای.افزایش جمعیت و گسترش فعالیتها نقش بسزایی در افزایش آلودگیهای منابع آب دارد
 بر ای تهیه نقشه کاربری اراضی از تکنیک سنجش از دور و کدنویسی در گوگل ارث. بررسی شد1395  و1390 مصارف شرب و کشاورزی در سالهای
 استفادهSAR  وRSC ،%Na ،PI  و برای مصارف کشاورزی از شاخصهایGWQI  برای بررسی مصارف شرب از شاخص.انجین استفاده شد
1395  نتایج نشان داد غلظت عناصر موجود در نمونههای آب زیرزمینی در سال. میباشدCa-HCO3  براساس دیاگرام پایپر تیپ نمونههای آب.شد
 درصد از نمونهها مقادیر باالی نیترات داشتهاند که این29 ،1390  در سال. به جز نیترات و منیزیم تغییرات محسوسی نداشته است1390 نسبت به سال
 بررسی نقشه. بیشتر نمونهها در وضعیت مطلوب برای مصارف شرب قرار دارندGWQI  از نظر شاخص. درصد رسیده است41  به1395 مقدار در سال
 با مصرف کودها در اراضی1395  لذا افزایش غلظت نیترات در سال. مناطق کشاورزی افزایش یافته است1395 کاربری اراضی نشان داد در سال
. تغییرات محسوسی نداشتهاند مربوط به جنس مواد سازنده آبخوان است1395  منشأ بیشتر عناصری که در سال.کشاورزی ارتباط دارد
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Abstract
Increasing population and expansion of activities have a significant role in increasing the pollution of
water resources. In this study, groundwater quality of Ardabil aquifer for drinking and agricultural
uses was investigated in 2011 and 2016. To preparing the land use map, remote sensing technique and
writing code in Google earth engine were used. The GWQI index was used for drinking uses and PI,
%Na, RSC and SAR were used for agricultural uses. Based on piper diagram the type of water
samples are Ca-HCO3. The results showed that the concentrations of the elements in groundwater
samples were not significantly changed in 2016 compared to 2011 except for nitrate and magnesium.
In 2011, 29% of the samples had high nitrate levels, which reached 41% in 2016. In terms of GWQI,
most samples are in optimal condition for drinking. A survey of land use mapping showed that in
2016 the agricultural areas have increased. Therefore, increasing nitrate concentration in 1395 is
associated with the use of fertilizers in agricultural lands. Most of the elements that did not change
significantly in 1395 are related to the aquifer material.
Keywords
“Groundwater quality”, “Hydrochemical diagrams”, “Ardabil aquifer”, “Drinking uses”, “Agricultural
uses”
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 -1مقدمه
امروزه آبهای زیرزمینی در اکثر مناطق جهان از اهمیت باالیی در تأأأمین
آب مورد نیاز برای مصارف شرب و کشأأاورزی برخأأوردار هسأأتند .افأأزایش
جمعیت و بهرهبرداری از این منابع ارزشمند باعث کاهش کمی و کیفی این
منابع شده است (بامداد ماچیانی و همکاران .)1393 ،ارزیأأابی کیفأأی منأأابع
آب زیرزمینی یکی از مباحث مهم در طرحهأأای توسأأعه منأأابع آب کشأ ور
میباشد (حسین سربازی و اسماعیلی ;1393 ،شکوهی و همکاران.)1391 ،
کیفیت آبهای زیرزمینی به دالیل مختلأأف فعالیتهأأای انسأأانی از قبیأأل
کشاورزی و صنعت رو به وخامت میباشد لذا؛ شناخت و آگأأاهی از کیفیأأت
آبهای زیرزمینی و طبقهبندی این آبها بر اساس غلظت عناصر مختلأأف
در آنها ما را در اتخأأات تصأأمیمات مأأدیریتی و کأأاهش آلأأودگی آبهأأای
زیرزمینی یاری خواهد کرد .نظر به اهمیت موضوع ،محققأأان مختلفأأی بأأه
ارزیابی پارامترهای هیدروشیمیایی بأأه منظأأور دسأأتیابی و نتیجأأهگیأأری از
چگونگی کیفیت آب زیرزمینی پرداختأأهانأأد (بأأانواد و محأ خأأواه;1390 ،
ایمانزاده و همکاران ;1390 ،کیانی پویأأا و رسأأولیLi et al., ;1390 ،
2016; Nagarajan et al., 2010; Sheikhy Narany et
;al., 2015; Rajesh et al., 2015; Toumi et al., 2015
;Nazzal et al., 2014; Prasanth et al., 2012
 .)Adhikary et al., 2010حسأأین سأأربازی و اسأأماعیلی ()1393
کیفیت آب زیرزمینی دشت نیشأأابور را بأأرای مصأأارف کشأأاورزی در طأأی
سالهای  81-88ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیدند که عناصأأر سأأدیم،
کلر و سولفات بیشترین غلظت را دارند که به تدریج باعث کاهش کیفیأأت
آبها شده است و درصد مربوط به کالس  C4S4کأأه بأأدترین کیفیأأت را
دارد نیز افزایش یافته است .در مطالعأأهای انجأأام شأأده توسأأی جعفأأری و
بخشنده مهر ( )1393تغییرات مکانی شوری و قلیائیت آبهأأای زیرزمینأأی
استان اصفهان با استفاده از روشهای زمینآمار مورد بررسی قأأرار گرفأأت.
نتایج نشان داد مطابق روش ویلکاکس غال اراضی در کأأالس غیرقابأأل
استفاده طبقهبندی میشوند .شیرمردی دزکی و همکأأاران ( )1392کیفیأأت
آب چشمههای منطقه مسجد سلیمان و عوامل موثر بر آنها را با استفاده از
روشهای هیدروشیمیایی بررسی کرده و نشان دادند که در بیشتر نمونأأهها
نوع آب سولفاتی و تعداد کمی از آنها از نأأوع کلریأأد سأأدیم و بیکربنأأاتی
میباشند Islam .و همکاران ( )2016با استفاده از دیاگرام پایپر رسم شده
در منطقه  Coastalکشور بنگالدش نشان دادند کأأه تیأأپ غالأ آبهأأا
ترکیبی از سدیم-کلر-سولفات و سدیم-پتاسیم-بیکربنات است .عالوه بأأر
عدم تناس آب از لحاظ شأأوری (شأأوری بأأاالی  5000دسأأیزیمأأنس بأأر
سانتیمتر) نسبت کالیز ،سختی کل RSC ،SAR ،و  %Naبه وضأأوح
نشان داد که نمونههای آب در محدوده مطالعأأاتی مناسأ بأأرای مصأأارف
کشاورزی نیسأأتند Selvakumar .و همکأأاران ( )2017-aتناسأ آب
برای مصارف کشاورزی را با استفاده از پارامترهای کیفأأی و شأأاخصهأأای
ارزیابی در کشور هندوستان بررسی نمأأوده و منشأأأ آلأأودگی آب زیرزمینأأی
محدوده مطالعاتی را افزایش جمعیت ،تأثیر فعالیتهای صأأنعتی و اسأأتفاده
مجدد از آب استفاده شده کشاورزی دانستند .بعالوه براساس دیاگرام ویل-

کاکس نیز تیپ آب شامل ترکیبی از :کلسیم-منیزیم-کلأأر ،کلسأأیم-کلأأر و
کلسیم-بیکربنات است Selvakumar .و همکاران ( )2017-bکیفیأأت
آب زیرزمینی و تناس آن برای مصارف کشاورزی و شرب منطقه Tamil
 Naduدر کشور هندوستان را بررسی کردند .نتأأایج آنأأالیز شأأاخصهأأای
مختلأأف نشأأان داد کأأه آب زیرزمینأأی محأأدوده مطالعأأاتی قلیأأائی اسأأت.
 Balajiو همکاران ( )2017تناس آب مناطق جنوبی هندوستان را بأأرای
مصارف کشاورزی با استفاده از شاخصهای  RSC ،%Na ،SARو PI
بررسی کردند .برای مشخص کردن تیپ غال آب از دیأأاگرام Chadha
استفاده کرده و نشان دادند تیپ غالأ آب مخلأأوطی از کلسأأیم-منیأأزیم-
بیکربنات و کلسیم-منیزیم-کلر میباشد .ارزیابی نمونههای آب با متأأدهای
مختلف نشان داد که آب نمونههای برداشتی در حالت کلی مناسأ بأأرای
مصارف کشاورزی میباشأأد Salifu .و همکأأاران ( )2017آب زیرزمینأأی
منطقه غرب غنا را برای مصارف کشاورزی بأأا اسأأتفاده از آمأأار کیفأأی 23
نمونه آب زیرزمینی ،پارامترهای فیزیکوشیمیایی ،شاخصهای کشأأاورزی و
دیاگرام ویلکاکس ارزیابی کردند .بررسیهای صورت گرفته نشان داد کأأه
شوری در بازه بسیار کم تا متوسی میباشد Bashir .و همکأأاران ()2017
با بررسی پارامترهای کیفی در آب زیرزمینی کشور پاکستان دریافتند که در
بین کاتیونها منیزیم و در بین آنیونها کلر بیشترین غلظت را داشأأت .بأأا
رسم دیاگرام استیف مشاهده شد که نمونهها حاوی مقادیر باالی سدیم-کلر
و مقادیر متوسی منیزیم-سولفات میباشند .همچنین براساس دیاگرام پأأایپر
نیز تیپ غال در نمونهها سدیم-کلر بأأودShanmugasundharam.
و همکأأاران ( )2017کیفیأأت آب زیرزمینأأی منطقأأه  Krishnagiriو
 Velloreدر کشور هندوستان را بررسی کرده و آب زیرزمینأأی محأأدوده
مطالعاتی را مناس برای مصارف کشاورزی دانستند Mirza .و همکأأاران
( )2017پارامترهای کیفی آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی در مناطق
غرب بنگالدش را بررسی کرده و نشان دادند کلر بیشتأأرین غلظأأت را در
بین عناصر دارد .تیپ غال آب در محدوده مطالعاتی نیأأز سأأدیم-کلسأأیم-
منیزیم و سدیم-کلسیم-کلأأر مأأیباشأأند Srinivas .و همکأأاران ()2017
کیفیت آب زیرزمینی منطقه  Manavalakurichiدر کشور هندوستان
را با داشتن  30نمونه آب زیرزمینی بررسی و به این نتیجه رسأأیدند کأأه در
بین کاتیونها سدیم و در بین آنیونها کلر بیشترین غلظت را داشت و بأأا
دیاگرام ویلکاکس رسم شده نیز مشخص شد که فقأأی سأأه نمونأأه از 30
نمونه برای مصارف کشاورزی مناس نیستند .در ایأأن مطالعأأه کیفیأأت آب
زیرزمینی آبخوان اردبیل برای مصأأارف شأأرب و کشأ اورزی بأأا اسأأتفاده از
پارامترها و دیاگرامهای هیدروشیمیایی و شاخصهای موجود بررسی شد .به
منظور تعیین تاثیر فعالیتهای انسأأانی بأأر کیفیأأت آب زیرزمینأأی از نقشأأه
کاربری اراضی برای سالهای  1390و  1395که با تکنیک سنجش از دور
و کدنویسی در گوگل ارث انجین تهیه شده است استفاده شد .
 -2مواد و روشها
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استان اردبیل با  17953کیلومترمربع وسأأعت ،در شأأمالغربی ایأأران جأأای
گرفته است و حدود  1/09درصد از مساحت کشور ایران را تشکیل میدهد.
این استان از لحاظ جغرافیایی در  37/45تا  39/42درجه عرض شمالی و

 47/30تا  48/55درجه طول شرقی واقع شده است .محدوده مطالعاتی
شامل شهرستانهای اردبیل و نمین با مساحت  1153کیلومتر مربع
میباشد .شکل  1موقعیت محدوده مطالعاتی را نشان میدهد.

شکل  -1موقعیت محدوده مطالعاتی و چاههای انتخابی جهت پایش
آب زیرزمینی آبخوان اردبیل

 -2روش انجام تحقیق
برای ارزیابی تغییرات کیفی آب زیرزمینی آبخوان اردبیل از آمار  77حلقه
چاه در سالهای  1390و  1395اسف5فتفاده شد .آمار و اطالعات مورد نیاز
از سازمان آب استان اردبیل اخذ شد که شامل :شوری ،pH ،کربنات ،بی-
کربنات ،کلر ،سولفات ،کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،پتاسیم و نیترات میباشند .از
نرمافزار  ArcGIS 10.2برای ایجاد پایگاه داده و تهیه نقشهها ،از نرم-
افزار  AQQAبرای آنالیزهای شیمیایی و از گوگل ارث انجین برای تهیه
نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست  8در آبان ماه
سالهای  1390و  1395استفاده شد.
• شیمی آب زیرزمینی
در این مطالعه برای ارزیابی شیمی آب زیرزمینی غلظت عناصر در آب
زیرزمینی با غلظتهای استاندارد که در نشریه استاندارد آب آشامیدنی ایران
برای مصارف شرب ارائه شده است (آخرین رهنمود استاندارد ملی ایران،
 )1388و نیز غلظتهای استاندارد ارائه شده در نشریه )1994( FAO 29
برای مصارف کشاورزی ،مقایسه شدند .به عالوه از دیاگرامهای پایپر و
چادها برای تعیین منشأ ،تیپ و رخساره نمونههای آب استفاده شد.
• تناسب کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف شرب

برای بررسی کیفیت آب برای مصارف شرب از شاخص ( GWQIروابی 1
تا  )4استفاده شد:
n

()1
()2
()3

()4

i

 SI

= GWQI

i =1
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SI = (w i  q i
wi
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n
i =1



Ci
 100
Si
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= qi

کأأه  :Ciغلظأأت هأأر پأأارامتر شأأیمیایی :Si ،مقأأدار اسأأتاندارد آن پأأارامتر
شیمیایی :wi ،وزن هر پارامتر و  :nتعداد پارامترها میباشند.
• تناسب کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی
برای بررسی کیفیت آب جهت مصارف کشاورزی از شاخصهأأای ،SAR
 PI ،RSCو  %Naاستفاده شد.
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• شاخص نسبت جذبی سدیم ( :)SARایأأن شأأاخص معیأأاری
مهم جهت محاسبه خطر شوری و قلیائیت بأأرای محصأأوالت کشأأاورزی
میباشأأد (رابطأأه Gautam et al., 2015; Hassen et al. ( )5
:)2016
Na +

()5

+ Mg 2 + 

2


2+

که در آن منیزیم  ،کلسیم و سدیم به ترتی

 Ca



= SAR

غلظت یونهای منیزیم،

کلسیم و سدیم (میلیاکیواالن بر لیتر) میباشند .مقدار  10برای این
شاخص خطرات کم سدیمی شدن 10-18 ،متوسی 18-26 ،زیاد و مقادیر
باالتر از  26خطرات بسیار زیاد را به دنبال دارد (.)USSL, 1954
• شاخص کربنات سدیم باقی مانده ( RSC :)RSCبه
عنوان معیاری برای ارزیابی آبهای کربناته میباشد .به موج این معیار
اگر غلظت یونها برحس میلی اکی واالن در لیتر توصیف گردند ،چنانچه
 RSCدر آبی بیش از  2/5باشد آن آب برای آبیاری مناس نیست
( RSC .)Hassen et al., 2016از رابطه ( )6قابل محاسبه است
(علیزاده:)1390 ،
()6

) RSC = (CO 3 + HCO 3 ) − (Ca 2 + + Mg 2 +
−

−

• شاخص نفوذپذیری ( :)PIنفوتپذیری خاکی که آبیاری میشود
در دراز مدت تحت تاثیر شوری ،سدیم و بیکربنات موجود در آب آبیاری
قرار خواهد گرفت (حسین سربازی و اسماعیلی .)1393 ،شاخص
نفوتپذیری مطابق رابطه ( )7قابل محاسبه میباشد ( Gautam et al.,
:)2015

Na + + HCO3
PI = 2 +
 100
Ca + Mg 2 + + Na +
−

()7

که در آن غلظت عناصر برحس میلیاکیواالن بر لیتر است .شاخص
نفوتپذیری در سه کالس مناس  ،تقریبا مناس و نامناس با مقادیر به
ترتی  75-25 ،>75 :و  <25طبقهبندی میگردد.
• شاخص درصد سدیم ( :)%Naمقادیر باالی سدیم تهدیدی
جدی برای گیاه است که تعیین میزان آن در آب زیرزمینی به منظور
اهداف آبیاری بسیار مهم است .درصد سدیم با استفاده از رابطه ()8
محاسبه میشود (:)Hassen et al., 2016

) + K+
 100
) (Ca 2+ + Mg 2+ + Na + + K +
+

()8

(Na

که در آن غلظت عناصر برحس میلی اکی واالن بر لیتر است .بر مبنای
طبقهبندی  )1954( USSLمقادیر کمتر از  20برای این شاخص بسیار
عالی از لحاظ مقادیر سدیم موجود در آب و مناس برای مصارف
کشاورزی ،مقادیر بین  20-40خوب 40-60 ،مناس  60-80 ،مشکوک و
باالتر از  80نامناس میباشند.
• تهیه نقشه کاربری اراضی
به منظور تعیین نقش فعالیتهای انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی از الیه
کاربری اراضی که با تکنیک سنجش از دور برای سالهای  1390و 1395
تهیه شد استفاده گردید .دادههای ماهوارهای از منابع مهم تهیه اطالعات
برای سامانههای اطالعات جغرافیایی ( )GISهستند که از آنها برای
مدیریت و برنامهریزی استفاده میشود .در این مطالعه برای تهیه الیه
کاربری اراضی از تکنیک سنجش از دور و روش کدنویسی در گوگل ارث
انجین استفاده شد .گوگل ارث انجین سامانهای است تحت وب که به
صورت رایگان یا متن باز امکان پردازش تصاویر ماهوارهای را فراهم می-
کند .از مزایای گوگل ارث انجین میتوان به متن باز بودن آن ،سرعت
پردازش باال ،امکان استفاده از تمام دادههای رایگان ،به روز بودن آن ،عدم
نیاز به تصحیحات رادیومتریکی در بسیاری از دادهها و بررسی سریهای
زمانی با سرعت باال اشاره نمود .از مهمترین کاربردهای گوگل ارث انجین
میتوان به استفاده از آن در تهیه کاربری اراضی ،تعیین نقشه نوع کشت و
کشتهای آبی و باغی اشاره نمود .زبان برنامهنویسی مورد استفاده در این
سامانه جاوا و پایتون میباشد .در این مطالعه از تصاویر ماهواره لندست
برای ماههای اکتبر و نوامبر سالهای  2016و  2011استفاده شد .دادههای
ماهوارهای مورد استفاده عاری از لکههای ابر بوده و از وضوح مناسبی
برخوردار بودند .برای تهیه نقشه نهایی از روش طبقهبندی کمترین فاصله
استفاده شد .در این مطالعه از ترکی رنگی  4 ،5و  3و برای برداشت
نمونهها از ترکی باندهای  7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و  10استفاده گردید.
 -3نتایج و بحث
شیمی آب زیرزمینی
نتایج آماری پارامترهای هیدروشیمیایی آب زیرزمینی نمونههای آب در
محدوده مطالعاتی در جدول  1ارائه شده است .شکل  ،2دیاگرام پایپ
آنیونها و کاتیونها میباشد.

= % Na
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استاندارد

استاندارد مصارف

2011

2016

واحد

مصارف شرب

کشاورزی

حداقل

متوسط

حداکثر

حداقل

متوسط

حداکثر

پارامترها

6/8-50/50

8-6/50

6/54

7/41

7/94

6/01

7/69

8/30

-

pH

-

3000-0

347

1151/98

4610

209

1239/21

7290

میکروزیمنس بر سانتیمتر

شوری

1000-0

2000-0

242/90

806/39

3227

146/30

831/73

4900

میلیگرم بر لیتر

TDS

200-0

75-0

105

364/93

1480

40

308/13

1440

میلیگرم بر لیتر

سختی

50-0

10-0

0/13

41/05

149/30

0

39/70

143/60

میلیگرم بر لیتر

نیترات

9-0

40-0

0/52

4/01

16/50

0/26

5/64

52/30

میلیاکی واالن بر لیتر

سدیم

-

0-0/10

0

0/14

0/45

0

0

0

میلیاکی واالن بر لیتر

پتاسیم

8-0

20-0

1/30

4/50

19/10

0/50

3/94

19/20

میلیاکی واالن بر لیتر

کلسیم

1-0

20-0

0/40

2/79

11/10

0/30

2/22

9/60

میلیاکی واالن بر لیتر

منیزیم

7-0

30-0

0/50

3/48

19/50

0/20

4/59

36/20

میلیاکی واالن بر لیتر

کلر

-

10-0

1/20

4/18

10/90

1/40

4/32

9/40

میلیاکی واالن بر لیتر

بیکربنات

5-0

20-0

0/25

3/93

23/20

0/30

3/05

32/80

میلیاکی واالن بر لیتر

سولفات

جدول  -1نتایج آماری پارامترهای هیدروشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان اردبیل در سالهای  1390و 1395

نیترات از جمله مواد آالینده آب میباشد که فرم اکسیدشده ترکیبات

نیتراته ،فسفاته و سولفات پتاسیم میباشند که از کود نیتراته در کشت سی

نیتروژن است .براساس  ISIRIباالترین غلظت مجاز نیترات و نیتریت به

زمینی ،گندم ،یونجه به فراوانی استفاده میشود و میتواند علت افزایش

 50و  3میلیگرم بر لیتر میباشد .باالترین و پایینترین میزان

غلظت نیترات در آب زیرزمینی باشد .نیتراتاثرات مضر بسیاری بر بدن

نیترات در نمونههای آب موجود در آبخوان اردبیل  143/6و  0میلیگرم بر

انسان دارد .در حضور باکتریهای احیا کننده سیستم گوارشی و وجود PH

لیتر میباشد .براساس استاندارد  )1388( ISIRIدر سال  1390حدود 29

مناس  ،نیترات به نیتریت تبدیل میشود که عامل بیماری

درصد و در سال  1395نیز  41درصد از نمونهها مقادیر نیترات باالتر از حد

متهموگلومبینمیا است ( .)Merusi et al., 2010باال بودن غلظت

استاندارد دارند .با توجه به شکل  3نیز مشاهده میشود که غلظت نیترات

نیترات در آب نشانگر وقوع آلودگی است که میتواند آلودگی میکروبی نیز

در سال  1395نسبت به سال  1390افزایش داشته است .از مهمترین

به همراه داشته باشد ( .)Hammer et al., 2005جلینی و دوستی

دالیل آلودگی آب زیرزمینی آبخوان اردبیل مربوط به آلودگیهای

( )1390با بررسی میزان تجمع نیترات در محصول سی زمینی و گوجه

غیرنقطهای کودهای مصرفی در بخش کشاورزی میباشد .باال بودن

فرنگی به این نتیجه رسیدند که با افزایش میزان کاربرد کود اوره ،باقیمانده

غلظت یون نیترات در عین پایین بودن غلظت یون نیتریت گویای این

نیترات در گیاه افزایش مییابد .این محققان در مطالعه خود بیان داشتهاند

واقعیت است که آلودگی موجود به تازگی و به صورت لحظه ای اتفاق

که با توجه به تازهخوری بسیاری از سبزیها ،مصرف نامناس

کوهای

نیفتاده است ،بلکه این افزایش در طی سالهای متمادی رخ داده است.

شیمیایی میتواند عالوه بر مسائل زیست محیطی و ایجاد آلودگی در منابع

غلظت نیترات شاخصی خوب از تعامل و ارتباط کاربری اراضی با کیفیت

آب و خاک ،مشکالت زیادی از نظر سالمتی به لحاظ تجمع نیترات برای

آب زیرزمینی است ( .)Nazzal et al., 2014با استعالم صورت گرفته

مصرف کنندگان به همراه داشته باشد.

ترتی

مشخص شد که کودهای استفاده شده در آبخوان اردبیل شامل کودهای
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شکل  -2دیاگرام پایپ آنیونها و کاتیونها در محدوده مطالعاتی در سالهای  1390و 1395

منیزیم از عناصری است که اثرات متفاوتی روی بدن دارد .مصرف کم
منیزیم سب بروز پوکی استخوان در بدن میشود ( Rude et al.,
 .)2003منیزیم باال اثرات زیانبار بسیاری بر بدن انسان دارد .کلیه در
حالت عادی فقی میتواند  2تا  4درصد از منیزیم را دفع کند .باقی مانده
آن به صورت رسوب در کلیهها باقی میماند .سمیت عصبی و عضالنی،
فلج ،سستی و خواب آلودگی ،مشکالت قلبی و تنفسی از دیگر عوارض
وجود منیزیم باال برای بدن میباشد (.)Topf and Murray, 2003
حداکثر میزان مجاز منیزیم در آب برای مصارف شرب یک میلیاکی واالن
بر لیتر است .با توجه به جدول  1مشاهده میشود که در هر دو سال مورد
بررسی میانگین غلظت این عنصر بیش از دو برابر میزان مجاز آن میباشد.
غلظت سایر عناصر از غلظت استاندارد پایینتر میباشد اما در حالت کلی
غلظت عناصر در سال  1395نسبت به سال  1390افزایش داشته است .در
 63/8درصد از نمونهها در سال  ،1390منیزیم مقادیر باالتر از حد استاندارد
برای مصارف شرب دارد .این مقدار در سال  1395به  71درصد رسیده
است .وجود مقادیر زیاد منیزیم در آب داللت بر آلودگی آب دارد .رایجترین
منبع برای مقادیر باالی منیزیم در آبهای طبیعی ،سنگهای رسوبی
میباشد .بررسی نقشههای زمینشناسی محدوده مطالعاتی نشان داد جنس
بیشتر مواد موجود در این آبخوان از نوع سنگهای آبرفتی میباشد .آبرفت
بهطور معمول از مواد و ترات گوناگون ،از ترات ریز گل و الی و خاک
رس ،تا ترات درشتتر شن و ماسه و سنگریزه تشکیل شده است .آبرفتها
نوعی از سنگهای رسوبی میباشند .لذا منشأ باال بودن مقادیر منیزیم را
میتوان ناشی از جنس مواد سازنده آبخوان دانست .با گذشت زمان مواد
بیشتری از ترات آبخوان در آب حل میشود .نتایج نشان میدهد که مقادیر
 ،pHسختی و  TDSدر دو سال مذکور تغییرات چندانی نداشته است و
میانگین این مقادیر برای هر دو سال در یک بازه قرار دارد .به عالوه مقادیر
 pHدر سالهای مورد نظر در حد استاندارد قرار دارد TDS .نقش مهمی
در بدن انسان دارد و باعث میشود دفع و جذب نمکهای محلول در بدن
انسان به تأخیر افتاده و زمینه ایجاد سنگ کلیه باال رود .غلظت باالی
 TDSمیتواند ضمن کاهش دلپذیری آب ،باعث ایجاد سوزش معده و

روده در انسان شود .مطابق نتایج ارائه شده در جدول  ،1مشاهده میشود
که مقادیر این پارامتر برای مصارف شرب و کشاورزی در حد استاندارد قرار
دارد .مقادیر سختی برای مصارف شرب و کشاورزی باالتر از حد استاندارد
است .مقادیر باالی این شاخص در آب آشامیدنی ،باعث افزایش ریسک
رسوب آهک در شریانها ،سفت شدن مجاری ادراری ،ایجاد بیماریهای
کلیوی و اختالالت در مثانه و کلیه میشود (.)Garg et al., 2009
مقدار مطلوب سختی کل که یکی از مهمترین خواص آب مورد استفاده
برای مصارف خانگی است بر طبق استاندارد  200 ،ISIRIمیلیگرم بر
لیتر است .در سالهای  1390و  1395به ترتی  57و  65درصد از نمونهها
مقادیر باالی سختی دارند که رقم بسیار باالیی است و سب بروز مشکالت
ناشی از مصرف مداوم آن میشود .برای حذف سختی موقت آب میتوان
آب را جوشاند و سپس مورد استفاده قرار داد اما سختی دائم با جوشاندن از
بین نمیرودPrasan .سختی و همکاران ( )2012نیز در مطالعه خود بیان
داشتهاند که  77/27درصد از نمونهها مقادیر باالی سختی برای مصارف
شرب دارند .باال بودن مقادیر این شاخص از لحاظ مصارف کشاورزی به
سب احتمال ایجاد گرفتگی در لولههای آبیاری حائز اهمیت است و حداکثر
مقدار استاندارد آن  75میلیگرم بر لیتر است .برای حذف اثر آن در لوله-
های آبیاری نیز در برخی موارد استفاده از اسید توصیه میشود که ممکن
است سب خوردگی لولهها شود که عالوه بر مشکالت اقتصادی ناشی از
خوردگی لولهها ،ممکن است باعث افزوده شدن عناصر سمی موجود در
ترکی لولهها به آب شود .برای بررسی سختی و شیرین بودن آب از
نمودارهای شکل  3استفاده شد .مطابق با شکل  3مشاهده میشود که آب
زیرزمینی آبخوان اردبیل از نظر میزان سختی و شیرین بودن تغییر
چشمگیری نداشته است .تقریبا تمامی نمونههای آب از نظر میزان TDS
آب شیرین محسوب میشوند .در سالهای آبی  1390و  1395به ترتی
 41/5و  52درصد از نمونهها از نظر سختی در دسته آبهای خیلی سخت
قرار میگیرند .سختی آب را معموال به صورت مجموع غلظت یونهای
کلسیم و منیزیم بر حس میلیگرم بر لیتر کربنات کلسیم نشان میدهند.
در این مطالعه مقادیر منیزیم در نمونههای آب زیرزمینی در سال 1395
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روند افزایشی نسبت به سال  1390داشت .لذا باال بودن سختی آب در

ارتباط با وجود مقادیر باالی منیزیم در آب میباشد.

شکل  -3طبقهبندی کیفیت آب زیرزمینی برمبنای  TDSو سختی

شکل  -4نقشه کاربری اراضی آبخوان اردبیل برای سالهای ( 1390چپ) و ( 1395راست) با استفاده از تکنیک سنجش از دور

شکل  4نقشه کاربری اراضی آبخوان اردبیل برای سالهای  1390و 1395
را نشان میدهد .با توجه به شکل  4مشاهده میشأأود کأأه در سأأال 1395
مناطق با کاربری کشاورزی افزایش یافته است .بدیهی است که با افأأزایش
مناطق کشاورزی استفاده از کودهای شیمیایی نیز افزایش خواهأأد یافأأت و
این امر دلیلی بر افزایش غلظت عناصر در آب زیرزمینی میباشد.
نمودارهای هیدروشیمایی
نمودار پایپر روشی مفید برای ارزیابی هیدروشیمی آب زیرزمینأأی میباشأ د.
این نمودار عمدتا جهت تعیأأین نأأوع آب ،رخسأأاره هیدروشأأیمیایی و تأأاثیر
اختالط بین آبهای مختلف استفاده میشأأود .در نمأأودار پأأایپر آنیأأون بأأا
غلظت بیشتر ،معرف تیپ و کاتیون با غلظت بیشتر نیز معرف رخساره نمونه

آب میباشأأد ( .)Venkateswaran and Deepa, 2015در ایأأن
نمودار قضاوت در مورد تیپ کیفی آب توسی نمودار پایپر با توجه به منطقه
تمرکز نقاط انجام میشود .در این طبقهبندی ،آبها براساس کاتیونها بأأه
سه رخساره منیزیک ،کلسیک و سدیک و نیز براساس آنیونها به سه تیأأپ
بیکربناته ،سولفاته و کلروره تقسیمبندی میشوند .بأأا توجأأه بأأه اطالعأأات
حاصله شکل  5مشاهده میشود که تیأأپ آبهأأا در هأأر دو سأأال یکسأأان
است .کاتیون غال کلسیم و آنیون غال مجموع بیکربنات و کربنات می-
باشد .بنابراین تیپ اصلی آب زیرزمینی منطقه کلسیم-بی-کربنأأات اسأأت.
همچنین تعداد  4نمونه در منطقه ( 7قلیائیت غیرکربناته و اسأأید قأأوی)3 ،
نمونه در منطقه ( 6دارای سختی دائم و اسید قوی) و بخشی از نمونهها نیز

1744

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره چهارم  ،شماره سوم  ،فصل پاییز  ،سال  ، 1398صفحه 1751-1738

در منطقه  5قرار گرفتهاند که نشان میدهد در این مناطق عناصأأر قلیأأائی
خاکی (کلسیم و منیزیم) و اسیدهای ضعیف غال هستند و سختی موقأأت

از  50درصد تجاوز نمیکند.

شکل  -5تیپ و رخساره آب زیرزمینی آبخوان اردبیل با استفاده از دیاگرام پایپر

دیاگرام چادها
فلزات قلیایی به عناصر گروه اول جدول تناوبی گفته میشود که به دلیل
واکنشپذیری زیاد به طور آزاد در طبیعت یافت نمیشوند و معموال به
صورت ترکی با عناصر هستند .فلزات قلیایی خاکی عناصر گروه دوم
جدول تناوبی هستند و استخراج آنها از پوسته زمین است از این رو به
آنها فلزات قلیایی خاکی گفته میشود .این فلزات به صورت ترکی با
کانیها و سنگهای مختلف میباشند .از جمله فلزات قلیایی خاکی میتوان

به آهک ( ،)CaOسنگ آهک (کلسی مکربنات) ،گچ (کلسیم سولفات) و
کلسیت (نوعی دیگر از کلسی مکربنات) اشاره کرد .با توجه به شکل 6
مشاهده میشود که تمرکز نمونههای آب در قسمتهای  1و  3میباشد که
نشانگر غال بودن فلزات قلیایی خاکی بر فلزات قلیایی است و از طرفی
اسیدهای ضعیف غال هستند .کلسیم ،منیزیم و بیکربنات عناصر اصلی آب
زیرزمینی محدوده مطالعاتی هستند و انحالل کربناتهایی نظیر کلسیت و
دولومیت میتواند منشأ اصلی این عناصر باشد.

شکل  -6دیاگرام چادها نمونههای آب زیرزمینی آبخوان اردبیل

 -1فلزات قلیایی خاکی بر فلزات قلیایی غال هستند.
 -2فلزات قلیایی بر فلزات قلیایی خاکی غال هستند.
 -3اسیدهای ضعیف غال هستند.
 -4آنیونهای اسیدی قوی بر آنیونهای اسیدی ضعیف غال هستند.
 -5فلزات قلیایی خاکی و آنیونهای اسیدی ضعیف بر فلزات قلیایی و آنیونهای اسیدی قوی غال
 -6فلزات قلیایی خاکی بر فلزات قلیایی و آنیونهای اسیدی قوی بر آنیونهای اسیدی ضعیف غال
 -7فلزات قلیایی بر فلزات قلیایی خاکی و آنیونهای اسیدی قوی بر آنیونهای اسیدی ضعیف غال
 -8فلزات قلیایی بر فلزات قلیایی خاکی و آنیونهای اسیدی ضعیف بر آنیونهای اسیدی قوی غال
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برای تعیین فرآیند حل و تأثیر آن در شیمی آب زیرزمینی از دیاگرام ارائه
شده در شکل  7استفاده شد که در آن مجموع کلسیم و منیزیم در مقابل
مجموع سولفات و بیکربنات رسم شده است .با توجه به این نمودار اگر
انحالل موادی نظیر کلسیت ،دولومیت و گچ غال باشند ،پراکنش نمونهها
در اطراف خی یک به یک خواهد بود .در صورتیکه مجموع غلظتهای
سولفات و بیکربنات کمتر از  10میلیاکی واالن بر لیتر باشد شیمی آب
زیرزمینی مربوط به مواد معدنی کربناته و باالتر از  10میلیاکی واالن بر
لیتر مربوط به انحالل مواد معدنی سولفاته نظیر گچ خواهد بود .قرارگیری
نمونهها در باالی خی یک به یک نشانگر غال بودن فرآیند تبادل یونی
است .موقعیت قرارگیری نمونههای آب در هر دو سال نمونهبرداری نشان
میدهد که فرآیند انحالل مواد معدنی کربناته و تبادل یونی غال می-
باشند .بنابراین فرآیند تبادل یونی مهمترین فرآیندی است که شیمی و
کیفیت آب زیرزمینی را تحت تأثیر قرار میدهد.

برای تعیین فرآیند تبادل یونی اغل از شاخصهای کلروآلکالین استفاده
میشود (روابی  1و  .)2مقدار منفی این شاخصها نشانگر تبادل یونی
نرمال و مقدار مثبت آن نشانگر تبادل یونی برگشت پذیر است.
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که در آن غلظت پارامترها برحس میلیاکی واالن بر لیتر است.

شکل  -7دیاگرام توزیع غلظتهای مجموع کلسیم و منیزیم در مقابل سولفات و بیکربنات

محاسبه شاخصهای  CAI 1و  CAI 2برای سالهای  1390و 1395
نشان داد که مقادیر این شاخصها به ترتی در بازههای  -6/24تا  0/87و

 -2/85تا  0/50قرار دارند .بنابراین تبادل یونی نرمال فرآیند ژئوشیمیایی
غال میباشد که با شکل  8نیز همخوانی دارد.

شکل  -8دیاگرام توزیع غلظتهای کلسیم-منیزیم-سولفات–بیکربنات در مقابل سدیم–کلر

1746

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره چهارم  ،شماره سوم  ،فصل پاییز  ،سال  ، 1398صفحه 1751-1738

تناسب کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف شرب
برای بررسی کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف شرب از شاخص
 GWQIاستفاده شد .پارامترهای استفاده شده به همراه ضرایبی که در
محاسبه این شاخص برای پارامترها در نظر گرفته شده است در جدول 1
ارائه شده است .مقادیر شاخص  GWQIبرای دو سال  1390و 1395
محاسبه و در شکل  9ارائه شده است .مقایسه دو شکل نشان میدهد که
در حالت کلی و در بسیاری از نمونهها کیفیت آب در سال  1395در

وضعیت نامناس تری قرار گرفته است .در سال  1390به ترتی 9 ،44 ،41
و  6درصد از نمونهها وضعیت عالی ،خوب ،ضعیف و خیلی ضعیف برای
مصارف شرب دارند .این درصدها در سال  1395به  12 ،46 ،36و  6می-
رسد .همانطور که بیان شد غلظتهای نیترات و منیزیم باالتر از حد
استاندارد است که باال بودن غلظت این عناصر میتواند علتی برای کاهش
کیفیت آب برای مصارف شرب باشد.

)Relative weight (Wi

Weight
)(wi

ISIRI,
2009

0/1739
0/1739
0/0870
0/0870
0/0435
0/0870
0/1304
0/2173
1

4
4
2
2
1
2
3
5
23

1000
7/50
300
200
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50

Groundwater quality
parameter
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جدول  -2ورودیهای شاخص GWQI

شکل  -9طبقهبندی آب زیرزمینی برمبنای شاخص GWQI
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تناسب کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی
 SARدر آب آبیاری نشانگر قلیائیت آب میباشد و به همراه شوری بأأرای
تعیین کیفیأأت آب بأأرای مصأأارف کشأأاورزی بسأأیار حأأائز اهمیأأت اسأأت.
محاسبات صورت گرفته نشان داد در هأأر دو سأأال نمونأأهبأأرداری ،مقأأادیر
 SARدر کالس ( S1خطرات سدیمی شدن کم) ،قرار میگیرد .آب ایأأن
گروه میتواند برای تمام خاکها و برای هر محصول استفاده شأأود .اللأأه-
زاری و انصاری سامانی ( )1393نیز در تحقیق خود بیان داشتهاند که به جز
بخشی از نواحی شرقی منطقه دزفول -اندیمشک سایر منأأاطق در کأ الس
پایین سدیم جذبی قرار دارنأأد .مقأأادیر بأأاالی  RSCبأأرای خصوصأأیات
ظاهری خاک مضر میباشد و سب باقی ماندن یک الیه سیاه رنأأگ روی
سطح خاک میگردد ( .)Li et al., 2016در این مطالعه مقأأادیر RSC
در تمامی محدوده مطالعاتی و در هر دو نوبت نمونأ هبرداری کمتأأر از 1/25
میباشد بنابراین بر اساس این شاخص ،آب نمونأأههأأای برداشأأتی مناسأ
جهت مصارف کشأأاورزی میباشأأند .شأأاخص نفوتپأأذیری از شأأاخصهای
بسیار مهم در آبیاری بخصوص در آبیاری سطحی اسأأت .میأأانگین مقأأادیر
این شاخص برای سالهای نمونهبرداری  1390و  1395بأأه ترتیأ برابأأر
 293/2و  346/2میباشند .لذا نمونههای برداشتی مناسأ بأ رای مصأأارف
کشاورزی میباشند و مشکلی از نظر نفوتپذیری در محدوده مطالعاتی وجود
ندارد .در سال  1395فقی  3نمونه از نظر شاخص درصد سدیم در کأأالس
مضر قرار گرفته است .این در حالی است که در سال  15 ،1390نمونأ ه در
کالس مضر قرار داشت .بهبود وضعیت این شاخص به این دلیل است کأأه
مجموع کاتیونهای کلسیم ،منیزیم ،سدیم و پتاسیم در سال  1395افزایش
داشته است .با توجه به معادله  ،10افزایش این عناصأأر منجأأر بأ ه کأأاهش
مقدار درصد سدیم میشود .مشکل شوری زمانی اتفاق میافتد کأأه غلظأأت
نمک در ناحیه ریشه به میزانی برسد که باعث کاهش عملکرد گیاه شأأود و
گیاه دیگر قادر به استخراج آب کافی از محلول خاک شور نباشأأد کأأه ایأأن
عمل سب ایجاد تنش رطوبتی میگردد .آبشویی کلیأأد کنتأأرل مشأأکالت
شوری در یک منطقأأه مأأیباشأأد ( .)FAO 29, 1994در ایأأن مطالعأأه
شوری در بازه  C2تا  C4قرار میگیرد که در محدوده خطأأرات بأأا شأأوری
متوسی تا بسیار زیاد میباشد .گروه  C2آب با شوری متوسی میباشد .گروه
 C3آب با شوری زیاد است که هنگام استفاده از ایأأن نأأوع آبهأأا و بأأرای
آنکه از هرگونه خطرات شوری پیشگیری گأأردد ،اغلأ شستشأأوی مأأنظم
مورد نیاز است و حتیالمقدور باید گیاهانی کأأه بأأه شأأوری مقأأاوم هسأأتند
انتخاب گردند .با بررسی نقشه عمق و شوری آب زیرزمینی که در نرمافزار
 GISتهیه شد مشاهده گردید در مناطقی که سطح آب زیرزمینی به زمین
نزدیک است مقادیر شوری در باالترین حد قرار دارد .این حالت نشانگر این
واقعیت است که شوری از سطح زمین به آب زیرزمینی وارد شده است.

جودوی و همکاران ( )1387در مطالعه خود با هدف بررسأأی منشأأأ شأأوری
آب زیرزمینی دشت فیض آباد بیان کردهاند که آبهأأای عمیأأقتأأر مقأأادیر
شوری باالتری دارند و علت آن را نیز وجود رسوبات دانهریزتر در آبخوانها
عنوان کردهاند که با نتایج حاصل از مطالعه حاضر مغایرت دارد .به عالوه با
بررسی نقشه کاربری اراضی مشاهده شد مناطقی که مقادیر شوری بأأاالیی
دارند جزو مناطق با کاربری کشاورزی میباشد بنابراین عامل اصلی شوری
آب زیرزمینی آبخوان اردبیل کودهای شیمیایی مورد استفاده برای مصأأارف
کشاورزی است که از سطح زمین بر اثر آبشویی به آب زیرزمینی راه مأ ی-
یابد .اگرچه رشد گیاه در درجه اول وابسته به میزان شأأوری در آب آبیأأاری
است ،اما استفاده از آب با مقادیر نامناس سدیم باعأأث کأأاهش محصأأول
خواهد شد .کاهش نفوت آب زمانی رخ مأأیدهأأد کأأه آب آبیأأاری محتأأوی
مقادیر باالی سدیم نسبت به کلسیم و منیزیم باشد .سأأدیمی شأأدن باعأأث
تأأورم و پراکنأأدگی ترات رس خأأاک ،قرارگیأأری در بأأین منافأأذ خأأاک و
جلوگیری از نفوت آب و ایجاد رواناب میشود (.)Bauder et al., 2011
مقدار مجاز سدیم در آب زیرزمینی  200میلیگرم بأأر لیتأأر اسأأت .بأأر ایأأن
اساس در محدوده آبخوان اردبیل  17درصد از نمونهها مقادیر باالی سدیم
دارند .منشأأأ سأأدیم را مأأیتأأوان چنأأدین عامأأل مختلأأف در نظأأر گرفأأت.
فلدسپاتهای موجود در سنگهای آترین در نتیجه تجزیه کانیها و رسأأی
شدن ،سدیم آبشویی شده از خاکهای فوقانی ،ترکی آب زیرزمینی با آب
دارای منشأ دریایی ،کانیهای رسی و تبخیری نظیر هالوفیت و فاضأأالب-
های صنعتی از جمله این عوامل میباشند .با توجأأه بأأه جأأنس سأأازندهای
زمینشناسی آبخوان اردبیل که عمدتاً آبرفتی هستند تنها گزینه برای منشأ
سدیم در آب زیرزمینی را میتوان سدیم آبشویی شده از خاکهای فوقأأانی
در نظر گرفت.
 -4نتیجهگیری
بررسی غلظت عناصر در محدوده آبخوان اردبیل نشان داد غلظت عناصر
نیترات و منیزیم بسیار باالتر از حد استاندارد است و در سال  1395نسبت
به سال  1390افزایش داشته است .بررسی نقشه کاربری اراضی نشان داد
که مناطق با کاربری کشاورزی در سال  1395نسبت به سال ،1390
افزایشی  9درصدی داشته است .در این مطالعه تیپ نمونههای آب براساس
دیاگرام پایپر کلسیم-بیکربنات تعیین شد .براساس دیاگرام چادها نیز بیان
شد که فلزات قلیایی خاکی بر فلزات قلیایی غال بوده و نیز اسیدهای
ضعیف غال میباشند .در این مطالعه به ترتی  15و  18درصد از نمونهها
در سالهای  1390و  1395کیفیت ضعیفی برای مصارف شرب دارند .آب
زیرزمینی محدوده مطالعاتی برای مصارف کشاورزی در وضعیت مناسبی
قرار دارد و تنها مشکل آن باال بودن سختی است که استفاده از آن در
سامانههای آبیاری قطرهای به لحاظ گرفتگی قطرهچکانها میباشد.
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