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چکیده
منابع آبهای زیرزمینی یکی از منابع اصلی تأمین آب شیرین در جهان هستند .استخراج آبهاای زیرزمینای در شا ای ایاران در ساایهاای اییار
بهمنظور تأمین نیاز آبی بخش های کشاورزی و صنعت با توجه به محدودیت منابع آب سطحی ،افزایش یافته است .هدف از این پژوهش ارزیاابی کییای
آبهای زیرزمینی استان گیالن در چهار منطقه الهیجان ،آستانه ،تالش و فومنات ،برای استیادههای مختلف از ج له کشاورزی و صنعت اسات .در ایان
مقاله از شایصهای النژیلر ،رایزنر و پوکوریوس همچنین روش طبقهبندی ویلکاکس بهمنظور بررسی کیییت آبهای زیرزمینی منطقاه اساتیاده شاده
است .با توجه به شایص النژیلر آبهای زیرزمینی منطقه روند یاصی ندارند و بعضی از سایها رسوبگذارند و در بعضی از ساایهاا ت ایال باه رساوب
ندارند بهطوری که  88/4 ،58/16و  93/84درصد چاههای منطقه بهترتیب در سایهای  6959 ،6956و  6955ت ایل کم به رسوبگذاری داشتند .از نظر
شایصهای رایزنر و پوکوریوس اکثر ن ونههای مورد مطالعه یورنده بودند .از نظر شایص رایزنر در سایهای  59 ،56و  55بهترتیاب  31/61 ،54/61و
 35/48درصد از ن ونهها یورنده بودند .از نظر روش طبقهبندی ویلکاکس آبهای زیرزمینی منطقه اکثراً در گروههای یوب و متوسط قرار گرفته و هیچ
محدودیتی از نظر استیاده در بخش کشاورزی ندارند.
واژههاي کلیدي :شایص پوکوریوس ،شایص رایزنر ،شایص النژیلر ،طبقهبندی ویلکاکس ،کیییت آب

مقدمه
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آبهای زیرزمینی منبع ع اده تاأمین آب شایرین در بسایاری از
مناطق دنیا بهویژه در اقلیمهاای یشاو و نی اهیشاو مانناد ایاران
هستند (صیوی .)6958 ،آبهای زیرزمینی در ایران نقش بسیار مه ی
در توسعه و اقتصاد کشور دارند .در حای حاضر برداشت آب زیرزمینای
کشور بالغ بر  13میلیارد مترمکعب میباشد که بیش از  39درصاد آن
در بخش کشاورزی مصرف میشاود (علیازاده .)6953 ،آمارهاا نشاان
میدهد که بدون در نظر گرفتن چاههایی که در دورههای یشکساالی
حیر شده است ،تعداد و میزان برداشت آب از چاههای اساتان گایالن
طی ده سای منتهی به  6951بهترتیب رشدی معادی  19و  99درصاد
داشتهاند (رضایی و ه کاران .)6953 ،اماروزه آب زیرزمینای در اکثار
مناطق جهان از اه یت بسیار باالیی در تاأمین آب شایرین بریاوردار
 -6دانشجوی کارشناسیارشد آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب دانشکده علاو
کشاورزی دانشگاه گیالن
 -1استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده علو کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت
 -9پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور ،رشت
 -4کارشناس ارشد بخش مطالعات پایه مناابع آب شارکت آب منطقاهای گایالن،
رشت
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است .افزایش ج عیت و در نتیجه آن افزایش بهرهبرداری از این منابع
ارزش ند باعث شده است که نه تنها ک یت منابع آب زیرزمینی کاهش
یابد ،بلکه کیییت این منابع نیز کااهش یاباد .آبهاای زیرزمینای باه
عنوان یکی از مهمتارین مناابع تاأمین کننادهی آب باا چاالشهاای
متیاوت مانند کاهش سطح ،کاهش نرخ بارندگی و ورود آالینادههاای
طبیعی و غیرطبیعی روبهرو میباشند (شعبانی .)6955 ،کیییت آبهای
زیرزمینی که بر اساس مقدار و نوع مواد تشاکیل دهنادهی شای یایی،
زیستی ،مواد رسوبی و درجهی رسوبگاذاری و یورنادگی آن تعیاین
میگردد ،از اه یتی ویژه در تعیین مناساب باودن آن بارای مصاارف
یاااب بریااوردار اساات (تجریشاای .)6913 ،اثاارات یورناادگی و
رسوبگذاری در سامانه آبرسانی میتواند سبب افزایش هزیناههاای
بهرهبرداری و همچنین ایجاد اثرات یطرناا بارای ساالمتی انساان
گردد (یزدانی و انصاری .)6955 ،کیییت آبهای زیرزمینای ه واون
آب سطحی دائ اً در حای تغییر است (مهدوی .)6954 ،زیارا آبهاای
زیرزمینی به دلیل ارتباطات هیدروژئولوژی با دیگر منابع آبای ه اواره
در معرض آلودگی یا روند تخریبی هستند (رمضانی6959 ،؛ معاضاد و
حنییهلو .)6958 ،شنایت آب از نظر کیییت ،ک یت و چگونگی حصوی
آن قدمی اساسی برای بهینهسازی مصرف است).(Roux et al,2007
آبهای آلوده در آبیااری مازارع باه لحااژ ویژگایهاای شای یایی و
فیزیکی متیاوت ،تأثیرات گونااگونی در یاا هاای کشااورزی ایجااد
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مایکنناد
) .2007بحث کیییت آب آبیاری را برای نخستین بار هیلگارد در سای
 6391مطرح ن ود و طبقهبندی آب را بر اساس میازان ماواد تشاکیل
دهندهی آن پیشنهاد داد .این مساله بهوسیلهی کلی و براون در ساای
 6393نیز دنبای گردید تا ایان کاه تاایلر در ساای  6389معادلاهای را
برای طبقهبندی آب پیشانهاد کارد و مساالهی کیییات (یورنادگی و
رسوبگذاری) آب را بیاان کارد ) .(Ayers and Westcot,1985تاا
کنون شایصهای متیاوتی برای تعیین کیییت آب ارائه شده اسات از
ج له :شایص رایزنر ،شایص النژیلر و شایص پوکوریوس.
زارعاای و آیوناادعلی ( )6958در تحقیقااات یااود بااه منظااور
ارزیابیهای کییی آب به این نتیجه رسیدند که حیظ کیییت منابع آب
با توجه به روند تخریبی رو به رشدشان اماری اجتنااب ناپاذیر اسات.
تجریشی ( )6913نیز بیان داشات کاه مطالعاه کییای آب باهواساطه
سرمایهگذاریهای عظیم چند سای اییار در بخاش مناابع آب کشاور
الز است .با توجه به بررسی انجا شده در سطح آبهاای زیرزمینای
دشت بهار ت ایال باه رساوبگاذاری و یورنادگی در آن باا غالبیات
رسااوبگااذاری وجااود دارد (یزداناای و انصاااری .)6955 ،دماوناادی و
ه کاران ( )6954در تحقیقی تحات عناوان بررسای تغییارات کییای
آبهای سطحی و زیرزمینی استان زنجان به این نتیجه رسایدند کاه
 44درصد آبهای زیرزمینی مناسب برای کشااورزی و شارب باوده و
 45درصد دارای کیییت متوسط و تنها یو درصد در کالس نامناساب
قرار دارند .معاضد و ه کااران ( )6939نشاان دادناد کاه در رودیاناه
هلیلرود در استان کرمان میانگین اندازهگیریها برای شایص النژیلر
در ت ا طوی دوره برابر  9/91و برای شایص رایزنار  1/51باوده کاه
نشان از رسوبگذار بودن و یورنده بودن آب رودیانه هلیلرود اسات.
شعبانی ( )6955با بررسی تغییارات کییای آبهاای زیرزمینای دشات
ارسنجان نشان داد که  11/64درصد ن ونههای آب زیرزمینی برداشت
شده از منطقه برای استیاده در کشاورزی دارای کیییت قابال قباوی و
 9/18درصد دارای کیییت بد میباشد .محاوی و اساالمی ( )6958باا
مطالعه وضعیت یورندگی و تشکیل رساوب مخاازن یییاره و شابکه
توزیع آب آشامیدنی شهر زنجان بر اساس شایص النژیلر و رایزنر باه
این نتیجه رسیدند که  89/86درصد از ن ونهها یورنده و  1/48درصد
نیاز رساوبگذارناد .الرواجیاه و ه کااران (Al-Rawajfeh et al.,
) ،2005در مطالعهای تشکیل رسوب را در صنایع تقطیری آب دریا به
مقدار بسیار زیادی وابسته به سرعت آزاد شدن گاز کربنیو ،دما و pH
آب دانسته و شایصهاای رایزنار و النژیلار را بارای ارزیاابی کاافی
دانستند.
در مطالعهای رمضانی ( )6959با بررسی یورندگی و رسوبگذاری
آب آشامیدنی چاههای شهر رشت ،ع لیات کلرزنای ،فلوکوالسایون و
ع لیات بهسازی آب در تصییهیاناه روی آب چااه اماا زاده هاشام را
سبب تغییر کیییت آب و یورندگی آن دانست .نیاوپاور و ه کااران
( )6958بیان داشتند که آبهاای زیرزمینای بهشاهر از نظار شاایص
(Almeida et al,2007; Kumar and Ramantandan,
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رایزنر یورندگی نسبی و از نظر شایص النژیلر از رسوبگذاری شدید
بریوردار میباشند .پوکوریاوس و بارو (Puckorius and Broke,
) 1991برای تشخیص رسوبگاذاری و یورنادگی ناشای از کربناات
کلسیم در صنایع ینو کننده آب شایص پوکوریوس را در تعیین حاد
آستانه رسوبگذاری در آبهای بازیافت شاده بارای صانایع مناساب
اعال کردند .یزدانی و ه کاران ( )6955با انجا پژوهشی بیان کردند
که بر اساس شایص رایزنر 38/1 ،درصد از ن ونههای آب چاه ت ایال
به رسوبگذاری دارند در حالی که بر اسااس شاایص پوکوریاوس در
 89/1درصد از ن ونهها مقدار ن ایهی پوکوریوس کمتر از شاش باوده
که در این حالت ن ونهی آب دارای توان رسوبگذاری میباشد.
با توجه به افزایش روزافزون استیاده از منابع آبهاای زیرزمینای
در استان گیالن و عد انجا تحقیقات کاافی روی کیییات آبهاای
زیرزمینی و بروز کمآبیهای متعدد در چند ساای گذشاته ،انجاا ایان
تحقیق ضروری است .هدف از انجا تحقیق حاضار ،بررسای کیییات
آب دشاات گاایالن از لحاااژ یورناادگی و رسااوبگااذاری براساااس
شایصهای کییی برای استیاده در صنعت و کشاورزی بهیصوب در
آبیاری قطرهای میباشد .همچنین از شایص ویلکاکس برای بررسی
آبهای زیرزمینی منطقه برای تعیین محدودیت استیاده از این مناابع
در کشاورزی استیاده شده است.

مواد و روشها
استان گایالن باا مسااحت  64193کیلاومتر مرباع در مختصاات
جغرافیایی  91درجه و  91دقیقه تا  95درجه و  11دقیقه پهناى ش الى
و  45درجه و  18دقیقه تا  89درجه و  94دقیقه طوی شرقی قارار دارد
که از ش ای به دریای یزر و از جنوب به رشته کوه البرز محدود شاده
است (دماوندی و ه کاران ،)6958 ،که در شاکل  6نشاان داده شاده
است .به منظور بررسی کییی آبهای زیرزمینای ن وناهبارداری آب از
 699حلقااه چاااه نی ااهع یااق و ع یااق در محاادودههااای تااالش،
آستانه–کوچصیهان ،فومنات و الهیجان -چابکسر در استان گیالن ،از
نی هی دو سای  6956تاا نی اهی اوی ساای  ،6955هار شاش مااه
یوبار (یوبار در شهریور ماه و یوبار در اسیندماه) ،انجا شد .بارای
ن ونهبرداری از آب چاه ابتدا پ پ برای حدود پنج دقیقه کار مایکارد
تا آب موجود در سیره آب زیرزمینی به دایل چاه وارد شاود و سا س
ن ونه آب برداشت شده و باه آزمایشاگاه منتقال مایشاد .مختصاات
 UTMچاه نیز برداشت میشد .پارامترهای شی یایی آب در آزمایشگاه
شرکت آب منطقهای گیالن تعیین میشد .این چاهها مج وعه شابکه
پایش ک ی و کییی آبهای زیرزمینی شارکت آب منطقاهای اساتان
گیالن را تشکیل میدهند و طبق تقسیمبندی شارکت آب منطقاهای،
استان گیالن به چهار منطقه باا مرکزیات آساتانه ،تاالش ،فومناات و
الهیجان تقسیم میشود (مهندسین مشاور کنکاش ع ران.)6955 ،
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شکل  -1نقشه استان گیالن بر اساس مختصات  UTMو موقعیت چاههاي نمونهبرداري

بهطور کلی کیییت آب زیرزمینی به دو عامل بساتگی دارد :منشاا
آب زیرزمینی (آب رودیانه یا آب بارندگی) و واکانشهاای شای یایی
بین آب و محیطی کاه آب در آن جریاان دارد .مع اوالً بارای تعیاین
مناسب بودن کیییت آب زیرزمینای بارای مصاارف مختلاف ،پاس از
ن ونهگیری ،آزمایشات تجزیه شی یایی روی ن ونهها انجا شاده و باا
مقایسه نتایج با مقادیر استاندارد ،کیییت آب بارای هار ناوع مصارف
مشخص میگردد (صایوی .)6958 ،مهامتارین معیارهاای کییای در
طبقهبندی آب از نظر کشاورزی شوری و مقادار سادیم موجاود در آن
میباشد ،زیرا این دو نه تنها در رشد گیاه مؤثرند ،بلکه درجاه تناساب
آب از نظر آبیاری و تأثیر آن بر نیویپذیری یا را مشخص میسازند.
شوری با معیار هدایت الکتریکی ( )ECو سدیم با معیار نسبت جاذبی
سدیم ( )SARسنجیده میشود .نسبت جذبی سدیم با توجه به غلظت
سدیم ،کلسیم و منیزیم و کاربرد رابطه نسبت جاذبی سادیم محاسابه
شد .از ترکیب توا شوری و سادیم توساط آزمایشاگاه شاوری یاا
آمریکا روشی با کاربرد وسیع برای طبقهبنادی آبهاای آبیااری ارائاه
شده است ،که در آن از معیار هدایت الکتریکی بارای شاوری آب و از
معیار نسبت جذب سدیم برای قلیائیات اساتیاده شاده اسات .در ایان
روش از دو ن ایه شوری ( )Cو قلیائیت ( )Sدر چهار گروه و از ترکیب
دو ن ایه فوق شاانزده طبقاه آب حاصال مایشاود (علیازاده.)6953 ،
مقادیر  9 ،1 ،6و 4بهترتیب نشاندهنده میازان کام ،متوساط ،زیااد و
ییلی زیاد این دو ن ایه میباشند .براسااس طبقاهبنادی ویالکااکس

آبهای ییلی یوب در گروه  C1S1قرار میگیرند؛ آبهاای یاوب در
گروه  C2S2 ،C1S2و C2S1؛ آبهای متوسط در کاالس ،C3S2 ،C3S1
 C1S3 ،C2S3و  C3S3قرار گرفته و بقیه آبها نامناسبند.
یورندگی و رسوبگذاری آب یکی از مشکالت کییی آن میباشد
که بر شبکهی توزیع تأثیر بهسازایی دارد .روشهاای متیااوتی بارای
پیشبینی رسوبگذاری و یا ت ایل به ایجاد یورندگی وجود دارد .ایان
روشها مع وال بر مبنای تعادالت شی یایی بنا شده و تنها مایتوانناد
بیانگر نتیجه باوده و واکانشهاای شای یایی انجاا شاده را بررسای
ن یکنند .در سای  6319النژیلر حاللیت کربناات کلسایم را باه چناد
متغیر مؤثر در انحالی مربوط کرد .در این روش با تعریاف فراسانجی
موسو به ن ایهی اشباع ،میتوان از ت ایل رسوبگذاری یا یورنادگی
آب مورد نظر بهگونهی کییی اطالع یافت .تاکید میشود که ن ایاهی
النژیلر یا ن ایهی رسوب تنها شناساگر کییی ت ایل به رسوبگذاری یا
یورندگی است و مقدار ک یت رسوب ایجاد شده و یاا یاورده شاده را
تعیین ن یکند .یورندگی آب نیز بار اثار وجاود گااز دیاکسایدکربن،
سولیات و  ...در آن است .وجود گاز دیاکسیدکربن باه مقادار کام در
آب ضروریست ،ولی افزایش آن سبب مایشاود کاه پاس از تشاکیل
اسیدکربنیو درجهی اسیدی آب افازایش و یاصایت یورنادگی پیادا
کند .عاملهای ماؤثر در یورنادگی آب عبارتناد از :غلظات اکسایژن
محلوی در آب ،pH ،دما ،سرعت آب ،سولیات و کلر بااقیماناده و . ...
در این تحقیق برای بررسیهاای شای یایی ن وناهی آب در سانجش

ارزیابي کيفيت آبهاي زیرزميني استان گيالن براي مصارف کشاورزي و صنعت

ت ایل به رسوبگذاری یا یورندگی از شایص النژیلار ( ،)LSIرایزنار
( )RSIو پوکوریوس ( )PORاستیاده شده است ،که در معاادالت باه-
ترتیب  6تا  9آمدهاند.
LSI= pH – pHc
()6
RSI = 2(pHc) – pH
()1
)POR = 2(pHc) – (1.465(SAR) + 4.54
()9
(pHc=P(Ca+Mg+Na+K)+P(Ca+Mg) +P(CO3+HCO3) )4
در معادلههاای فاوق  pHاسایدیته انادازهگیاری شاده آبpHc ،
اسیدیته اصالح شده SAR ،نسابت جاذبی سادیم،K ،Na ،Mg ،Ca ،
 CO3و  HCO3بهترتیاب غلطات کلسایم ،منیازیم ،سادیم ،پتاسایم،
کربنات و بیکربنات میباشد .برای بهدست آوردن مؤلیاههاای رابطاه
 pHcبه ک و جدوی راهن ا (علیازاده ،)6911 ،در محایط نار افازار
اکساال ،شااکلهااای مرجااع رساام شاادند و بااا باارازش دادن شااکل،
معادلههای مختلف با ضریب  R2باال بهدسات آمدناد .سا س مقاادیر
شایصها به ک و روابط باال محاسبه گردیدند .اگر  pH<pHcباشاد
آب دارای شایص منیی بوده و باعث حل شدن کربنات کلسیم یواهد
شد و از لحاژ رسوبگذاری مشکل ساز نیست .اگار  pH>pHcباشاد،
شایص النژیلر مثبت بوده و آب از کربنات کلسیم اشباع یواهاد باود
کااه در ایاان حالاات رسااوبگااذار اساات .در شااایصهااای رایزناار و
پوکوریوس ،آب هنگامی یورنده است که مقدار این دو ن ایه از شاش
تجاوز کند و اگر این مقدار کمتر از شش باشد رسوبگذار است.
پس از تعیین مقاادیر شاایصهاای کییای آب در منطقاه ماورد
مطالعه برای کاربردی کردن نتایج اقدا به پهنهبندی کییی مناابع آب
زیرزمینی براساس شایصهای مورد استیاده شد تا تصویری مناسب از
وضعیت کییی منابع آب زیرزمینی حاصل شود .پهنهبندی با استیاده از
روش درونیابی  IDWو با استیاده از نر افزار  ArcGIS 9.3انجاا
شد .نحوه محاسبه روش  IDWسریع و تیسیر نتایج حاصل از آن نیاز
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آسان میباشد (بانژاد و محبزاده )6936 ،و با توجه به نتایج مطالعهی
رضایی و ه کاران ( )6953که در منطقه مورد مطالعه صاورت گرفتاه
است روش ساده  IDWنتایج مشاابه و یاا حتای بهتاری نسابت باه
کریجینگ ارائه میدهد .نتایج بهدست آمده از تحقیقات گذشته کارایی
روش  IDWرا در پارهای از درون یابیها و تجزیاه و تحلیال مساایل
آبهای زیرزمینی به اثبات رسانیده است .سان و ه کاران در ارزیاابی
روشهای درونیاابی بارای تغییارات مکاانی ع اق سایرههاای آب
زیرزمینی در ش ای چین نشان دادند روش وزن دادن عکس فاصله در
مقایسه با روشهای کریجینگ ساده و عا برتر و دقیقتر باود (Sun
) .et al., 2009تقی زاده مهرجردی و ه کااران در ارزیاابی تغییارات
مکانی آبهای زیرزمینی نشان دادند روش وزن دادن عکاس فاصاله
شباهت زیادی به کریجینگ مع ولی دارد (Taghizadeh-Mehrjardi
) .et al., 2008بنابراین در این مطالعه از روش  IDWاستیاده شد.

نتایج و بحث
مقادیر میانگین شاایص النژیلار ( )LSIدر  699حلقاه چااه و در
محدودههای تالش ،فومنات ،آستانه و الهیجاان از نی اهی دو ساای
 6956تا نی هی اوی سای  6955بهصورت هر شاش مااه یاوباار در
شکل ( )1آمده است که نشاندهندهی ایان اسات کاه تغییارات ایان
شایص از روند افزایشی و یا کاهشی یاصی پیروی نکرده و نوساانات
مختلف پیدا کرده است .نکته دیگری که مشهود است این اسات کاه
محدوده آستانه باالترین میزان شایص النژیلر را داراسات و در ت اا
سایها آب این منطقه رسوبگذار بوده است .بعد از آستانه ،الهیجاان،
فومنات و تالش قرار دارند که تالش کمترین مقادیر را در اکثر سایهاا
داراست.
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شکل  -2روند تغییرات شاخص النژیلر ) (LSIدر محدودههاي مختلف استان گیالن از نیمهي دوم سال  11تا نیمهي اول سال  11بهصورت هر 6
ماه یکبار (عدد بعد از سال :1 ،شهریور و  :2اسفند)
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کوین برای شایص النژیلر پنج سطح توصییی رسوبگذار شامل:
عد رسوبگاذاری (کامتار از صایر) ،رساوبگاذاری کام (،)9/8-9
رسااوبگااذاری متوسااط ( ،)6–9/8رسااوبگااذاری زیاااد ( )1-6و
رسااوبگااذاری ییلاای زیاااد (مقااادیر باایشتاار از  )1در نظاار گرفتااه
است) .(Kevin, 2000طبق این طبقهبندی برای محدوده آساتانه باه
جز سای  ،51-6آب زیرزمینی منطقه رسوبگذاری متوسط داشته و در
سای  51-6دارای رسوبگذاری کم بود .در محدوده الهیجان باه جاز
سای  55-6که رسوبگذار نبود و سایهای  51-1 ،51-6و  51-6که
رسوبگذاری متوسط بود ،در مابقی سایها رسوبگذاری کام باود .در
محاادوده فومنااات نیااز در سااایهااای  51-6 ،59-1و  55-6عااد
رسوبگذاری مشاهده شد و مابقی سایها رسوبگذاری کم بود .نهایتاً
در محدوده تالش در ساایهاای ،58-1 ،54-1 ،59-1 ،59-6 ،51-6
 51-6و  55-6عد رسوبگذاری مشخص است و در ساایر ساایهاا

Lahidjan

Astaneh

Fomanat

رسوبگذاری کم و در سای  51-1رسوبگذاری متوسط بود.
روند تغییرات میانگین مقاادیر شاایص رایزنار در محادودههاای
مختلف استان گیالن از نی هی دو سای  56تا نی اهی اوی ساای 55
در شکل ( )9آمده که این شایص هم مثل شاایص النژیلار از روناد
یاصی پیروی ن یکند .تقریباً در ت امی مناطق استان گیالن آبهاای
زیرزمینی با توجه به شایص رایزنار یورناده مایباشاند .بناابراین در
استیاده از این منابع در صنعت و کشاورزی به یصوب در سیستمهای
آبیاری تحت فشار میبایست ت هیادات الز در نظار گرفتاه شاود تاا
کمترین آسیب به لولهها و اتصاالت فلازی وارد شاود .نکتاهی قابال
توجه در شکل ( )9این است که مقدار شایص رایزنار در ساای 6955
نسبت به سایهای قبل افزایش نسبی پیدا کرده که لزو بررسیهاای
بعدی را مشخص میکند.
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شکل  -3روند تغییرات شاخص رایزنر ) (RSIدر محدودههاي مختلف استان گیالن از نیمهي دوم سال  11تا نیمهي اول سال  11به صورت هر 6
ماه یکبار (عدد بعد از سال :1 ،شهریور و  :2اسفند)
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شکل -4روندتغییرات شاخص پوکوریوس ) (PORدر محدودههاي مختلف استان گیالن از نیمهي دوم سال  11تا نیمهي اول سال  11به صورت هر
 6ماه یکبار (عدد بعد از سال :1 ،شهریور و  :2اسفند)
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کوین ) (Kevin, 2000برای شایص رایزنر هیت سطح توصییی
شااامل :رسااوبگااذاری شاادید (< ،)4رسااوبگااذاری زیاااد (،)4–8
رسوبگاذاری متوساط ( ،)8–1رساوبگاذاری کام و یورنادگی کام
( ،)1-1یورناادگی متوساااط ( ،)1–1/8یورناادگی زیااااد( )1/8-3و
یورندگی شدید ( )<3قائل شد .طبق این طبقهبندی در محدوده تالش
در سایهای  51-1 ،51-6 ،51-1 ،56-1و  51-1آب یورندگی کام
و سایهای  58-6 ،54-6 ،59-6 ،51-6و  51-6یورندگی متوسط و
مابقی سایها یورندگی زیاد دارند .در محدوده آستانه در ت ا سایهاا
یورندگی کم و در محدوده فومناات در ساایهاای 1 ، 59-1 ،51-1
 51-6 ،54یورندگی متوسط و سای  55-6یورندگی زیااد و ماابقیسایها یورندگی کم داشتند .در محادوده الهیجاان در ساایهاای 1
 58-1 ،59و  51-6یورناادگی آب متوسااط و سااای  55-6و 51-1یورندگی آب زیاد و مابقی سایها یورندگی آب کم بود.
در شکل ( )4روند تغییرات شایص پوکوریوس از نی هی دو سای
 6956تا نی اهی اوی ساای  6955در محادودههاای مختلاف اساتان
گیالن نشان داده شده اسات .ه اانطاور کاه مالحظاه مایشاود در
محاادودههااای فومنااات و تااالش در ت ااا سااایهااا مقاادار شااایص
پوکوریوس از شش بیشتر بوده و در نتیجه آب یورنده است.
اما در محدوده آستانه در سایهای  58-6و  58-1آب رسوبگذار
و مابقی سایها یورنده میباشد .همچناین در محادوده الهیجاان در
سایهای  51-1 ،51-6 ،51-1و  55-6مقدار شایص پوکوریاوس از
سایهای قبل بیشتر شده و یو روند افزایشی داشته است ،بهطاوری
که در این سایها یورنده بوده و مابقی سایها آب رسوبگذار است.
مقادیر تعداد چاههای هر محدوده بر حسب درصاد در گاروههاای
مختلف طبقهبندی ویلکاکس و در سایهای مختلف در جاداوی زیار
آمده است .جدویهای  6تا  4بهترتیب نشااندهنادهی مقاادیر تعاداد
چاهها بر حسب درصد و بر اساس طبقهبندی ویلکاکس برای منااطق
تالش ،آستانه ،فومنات و الهیجان میباشند.
از جدوی  6میتوان به ایان نتیجاه رساید کاه اکثار ن وناههاای
محدودهی آستانه در گروه متوسط قرار دارند و گروههای یوب و بد در
سایهای مختلف مقادیر ک ای را باه یاود ایتصااب دادهاناد .هایچ
ن ونهای هم در سایهای مختلف در گروه ییلی یاوب قارار نگرفتاه
است .با توجه به نتایج بااال آب محادودهی آساتانه بارای کشااورزی
مشکلی نادارد ولای چاون اکثاراً در گاروه متوساط قارار دارناد بایاد
مراقبتهای الز نظیر عد برداشات بایش از حادمجاز و عاد حیار
بیرویه چاههای جدید را اع ای کرد.
با توجه به جدوی  1اکثر ن ونههای محدودهی تالش در سایهای
مختلف در گروه یوب قرار گرفتهاند و س س گاروه متوساط و ییلای
یوب بیشترین مقادیر را دارند و هیچ ن ونهای در گاروه باد در هایچ
سالی قرار نگرفته است .بنابراین آبهای زیرزمینی محدودهی تالش از
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نظر مصرف در بخش کشاورزی هیچ محدودیتی ندارند.
جدوی  9نشاندهندهی این است که آبهای زیرزمینی محدودهی
فومنات بیشتر در گروههای یوب و متوسط قرار گرفتاهاناد ،بناابراین
آبهای این محدوده از نظر کشاورزی محدودیت شادیدی ندارناد .باا
توجه به جدوی  4بیشتر ن ونههای محدوده الهیجان در گاروههاای
متوسط و یوب قرار گرفتهاند و بعاد از آنهاا گاروههاای باد و عاالی
بهترتیب قارار مایگیرناد .در نتیجاه آبهاای زیرزمینای محادودهی
الهیجان نیز از نظر مصارف کشاورزی محدودیتی ندارند .با توجاه باه
نتایج بااال باهطاور کلای آبهاای زیرزمینای اساتان گایالن از نظار
طبقهبندی ویلکاکس ،محدودیتی برای استیاده در بخاش کشااورزی
ندارند و بین این  4محدودهی مشخص شاده نیاز محادودهی تاالش
وضعیت بهتری نسبت به سایر محدودهها دارد.
جدول  -1طبقهبندي ویلکاکس چاههاي آب بر حسب درصد در
محدودهي آستانه از سال  11تا 11
سال
56-1
51-6
51-1
59-6
59-1
54-6
54-1
58-6
58-1
51-6
51-1
51-6
51-1
55-6

عالی
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

خوب
4/88
9
66
4/88
4/88
9
9
9
9
9
4/88
9
66
9

متوسط
38/48
699
53
38/48
38/48
699
38/14
699
38/48
699
38/48
699
53
699

بد
9
9
9
9
9
9
4/11
9
4/88
9
9
9
9
9

در دشت تالش اکثراً رسوبات تحت تأثیر رسوبات آبرفتی مخاروط
افکنهای ناشی از فعالیت رودیانههای پرشایب و آبدار منطقاه نظیار
رودیانههای چلونه ،حویق ،کرگانرود ،ناورود ،دیناچای و شیارود شاکل
گرفته است .این رسوبات مخروط افکنهای بریالف رساوبات ریزداناه
حاوی آب شیرین و با کیییت مناسب هستند و هیچگوناه محادودیتی
برای استیاده در کشاورزی ندارند .بهدلیل فاصاله کام سرچشا ه ایان
رودیانهها تا دریا فرصت ورود آلودگی به آنهاا کام اسات از طرفای
اکثرا تغذیه آبهای زیرزمینی از طریق آبهاای ساطحی باا کیییات
مناسب صورت میگیرد لاذا کیییات آبهاای زیرزمینای منطقاه نیاز
مناسب است (مهندسین مشاور کنکاش ع ران .)6955 ،بهطاور کلای
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سای  6956بدترین وضعیت را در این چند ساله دارا بوده و ساایهاای
 6955و  6959بهترتیب بهترین وضعیت و وضعیت میانه را دارا بودناد
که در شکلهای  8و  1پهنهبندی شایصهای النژیلر و رایزنر در این
سه سای آمده است.
جدول  -2طبقهبندي ویلکاکس چاهها ي آب بر حسب درصد در
محدودهي تالش از سال  11تا 11
سال
56-1
51-6
51-1
59-6
59-1
54-6
54-1
58-6
58-1
51-6
51-1
51-6
51-1
55-6

عالی
9
4/44
9
1/11
4/48
1/15
1/11
9
1/11
1/15
1/11
1/99
1/93
1/91

خوب
54/48
18/81
11/15
18
19/99
11/11
59
13/88
59
11/11
59
11/14
11/63
55/91

متوسط
68/88
19
11/11
11/19
11/11
19/48
61/15
19/48
61/15
19/48
61/15
19/39
16/41
3/96

بد
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

جدول  - 3طبقهبندي ویلکاکس چاههاي آب بر حسب درصد در
محدودهي فومنات از سال  11تا 11
سال
56-1
51-6
51-1
59-6
59-1
54-6
54-1
58-6
58-1
51-6
51-1
51-6
51-1
55-6

عالی
1/6
1
4/8
1/6
1/6
1/6
9
1/1
1/1
9
1/1
1/6
4/8
9

خوب
44/1
48
14/8
81/8
83/1
19/1
45/3
11/1
41/5
89/1
11/1
86/6
14/4
15/3

متوسط
89/1
89
96
49/4
95/9
91/1
45/3
98/1
41/5
41/5
96/6
41/5
96/6
96/6

بد
9
9
9
9
9
9
1/1
9
1/1
9
9
9
9
9

با توجه به شکل  8در سای  6956منطقه مرکزی استان وضاعیت
مطلوبتری داشته و در اکثر نقاط استان رسوبگذاری کام و متوساط
دیده میشود .در سای  6959نیز اکثر نقاط استان عد رسوبگذاری و

رسوبگذاری کم را دارا هستند و قس ت غربی استان وضعیت مطلوبی
را داراست .در سای  6955نیز ت امی نقاط استان عد رسوبگاذاری و
یا رسوبگذاری کم را دارا هستند .بهطور کلای ساه نقشاه موجاود در
شکل  8وضعیت کییی مناسب مناابع آب زیرزمینای اساتان را نشاان
میدهند و آبهای زیرزمینی استان از لحاژ رسوبگذاری با توجه باه
شایص النژیلر مشکل یاصی ندارند.
جدول  - 4طبقهبندي ویلکاکس چاهها ي آب بر حسب درصد در
محدودهي الهیجان از سال  11تا 11
سال
56-1
51-6
51-1
59-6
59-1
54-6
54-1
58-6
58-1
51-6
51-1
51-6
51-1
55-6

عالی
4
1/6
4
4
4
9
4
9
4
9
4
4
4
9

خوب
91
86/6
91
91
49
91
91
91
91
44
45
44
44
84

متوسط
45
41/5
81
81
45
81
81
81
81
44
44
81
81
95

بد
61
9
61
4
5
61
5
61
5
61
4
9
9
5

در نقاطی از استان که مقدار رسوبگذاری شی یایی کم یا متوسط
مشاهده میشاود باه گیتاهی یزدانای و انصااری ( )6955در صاورت
ت هیداتی از قبیل اسیدشویی ،کاربرد قطرهچکانهای یود شستو شو
شونده و مقاو در برابر گرفتگای مایتاوان از ایان مناابع در آبیااری
قطرهای نیز استیاده ن ود .چون ایجاد رسوب کربنات تدریجی صاورت
میگیرد لذا اسیدشویی دورهای میتواند مؤثر باشد که بهطور مع وی از
اسیدسولیوریو ( 38درصد) و اساید کلریادریو ( 91درصاد) اساتیاده
میشود (علیزاده .)6953 ،علیزاده ( )6911نیز بیان کرده است که یکی
از راههای کنتری رسوب کربناتها تزریق مداو گااز دیاکسایدکاربن
است که باعث تولید اساید کربنیاو و کااهش  pHمایگاردد .اساید
فسیریو نیز برای این منظور استیاده میشود.
ه انطور که در شکل  1مشااهده مایشاود در اکثار نقااط و در
ت امی سایها آبهای زیرزمینی استان از لحاژ شایص رایزنر یورنده
میباشند و میزان یورندگی متیاوت است کاه باهترتیاب ساای 6956
بهترین وضعیت را دارا بوده و سای  6955بیشتارین میازان یورناده
بودن آبهای زیرزمینای را داراسات .در ساای  6956آب اکثار نقااط
استان یورندگی متوسط داشته و در سای  6959بخشی از قس تهای
شرقی و مرکزی یورندگی کم و سایر نقاط یورندگی متوسط دارند.
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شکل  -5پهنهبندي آبهاي زیرزمینی استان گیالن براساس شاخص النژیلر

در سای  6955آب اکثر منااطق اساتان یورنادگی زیااد داشاته و
وضعیت یورندگی نسبت به سایهای قبل بیشتر میباشد.
پهنهبندی شایص پوکوریوس نیز در شاکل  1ارائاه شاده اسات.
ه انطور که مشاهده میشود در ت اامی ساایهاا در نقااط مختلاف
اسااتان آبهااای زیرزمیناای از لحاااژ شااایص پوکوریااوس یورنااده
میباشند .تیاوت مشاهده شده بین دو شایص پوکوریوس و رایزنار را
میتوان به باال بودن  pHدر ن ونههای آب نسابت داد کاه یزدانای و
ه کاران ( )6955نیز به این نکته اشاره داشاتند .آب در  pHبااالی 5
حالت بافری پیدا میکند که در این حالت رابطهی صحیحی با قلیاییت
نداشته و لذا در این شرایط شایص رایزنر از اعتباار بااالیی بریاوردار
نیست ) .(Roux et al., 2007همچنین در نقااطی کاه مناابع آب در
محدودهی رسوبگذاری کم تا متوسط به ه راه یورنادگی کام قارار
دار ند ،یاصیت یورندگی آب سبب شسته شدن امالح رسوبی در بستر
جریان شده و مشکلی از نظر سوراخ کردن لولهها ایجاد ن یکناد کاه

یزدانی و ه کاران ( )6955نیز به این نکته اشاره داشتند.

نتیجهگیري
 . 6مقادیر شایص النژیلر آبهای زیرزمینی استان گایالن طای
سایهای مختلف نوساان داشاته و باهطاور کلای آساتانه ،الهیجاان،
فومنات و تالش بهترتیب بیشترین مقادیر را دارا بودند .بنابراین از نظر
شایص النژیلر منطقه تالش بهترین وضعیت را در استان دارا میباشد
که دلیل آن سایتار زمینشناسی و نوع تغذیه آبهای زیرزمینی است.
بهتر است برای مصرف آب روستایی و یا حتی شهری ایان منطقاه از
آبهای زیرزمینی استیاده شود .در حای حاضر آب مصرفی روساتاهای
گیالن مرکزی از آبهای زیرزمینای اطاراف شاهر آساتانه اشارفیه و
الهیجان تأمین میشود که دارای کیییت پایینتری میباشند.

شکل  -6پهنهبندي آبهاي زیرزمینی استان گیالن براساس شاخص رایزنر
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شکل  :7پهنهبندي آبهاي زیرزمینی استان گیالن براساس شاخص پوکوریوس

 . 1با توجه به مقادیر شایص رایزنر تقریباً در ت ا مناطق اساتان
گیالن آبهای زیرزمینی یورنده بودند کاه لازو رعایات احتیااط در
مصرف آنها در بخش صنعت و سیستمهای آبیاری تحت فشار کاه از
قطعات فلزی در بخش پ اژ و کنتری مرکزی آنها استیاده مایکنناد
را مشخص میکند .بهتر است تاا حاد امکاان از قطعاات پلایاتیلنای
استیاده گردد.
 . 9نتایج حاصل از شایص پوکوریوس در استان حاکی از یورنده
بودن اغلب ن ونههای آبهای زیرزمینی است و منطقه تالش بادترین
وضعیت را دارا بود .لذا این مطلاب بایاد در بخاش صانعت و آبیااری
کشاورزی مدنظر قرار گیرد .در بخش صنعت میتوان از پوشاشهاای
مخصوب برای جلوگیری از یوردگی استیاده کرد .در آبیاری به جای
استیاده از قطعات فلزی از قطعات پلیاتیلنی یاا پایویسای اساتیاده
شود .البته در آبیاری قطرهای این یاصیت میتواند سبب جلاوگیری از
گرفتگی قطرهچکانها در اثر رساوب ماواد شای یایی درون آب نظیار
کربناتها و بیکربناتها شود.
 . 4بهطور کلی یورندگی آبهاای زیرزمینای بار رساوبگاذاری
غالبیت دارد .در صنعت مثالً نگهداری از دیگهای بخار و ه ونین در
کشاورزی در ارتباط با مدیریت سیستمهاای آبیااری قطارهای مادنظر
داشتن این یصوصیت کییی آب مهم است.
 . 8از نظر روش طبقهبندی ویلکاکس آبهای زیرزمینی منطقاه
اکثراً در گروههای یوب و متوسط قرار گرفته و هیچ محدودیتی از نظر
استیاده در بخش کشاورزی ندارند.
 . 1وضعیت کییی مناابع آب زیرزمینای اساتان از نظار شاایص
النژیلر (یاصیت رسوبگذاری) در طی سایهاای  6956تاا  6955در
وضعیت مناسبی قرار دارد و بدون مشکل رسوبگذاری تا رسوبگاذار
در حد کم است.

 .1بر اساس پهنهبندی شایص رایزنر مشاهده شد که بر میزان
یورندگی آبهای زیرزمینی استان افزوده شده ولی ک اکان در کالس
یورندگی کم قرار دارد.
پیشنهاد میشود در ماههای دیگری از ساای مانناد فصال بهاار و
پاییز نیاز مطالعاهی مشاابهی انجاا شاود .در نقااطی از اساتان کاه
رسوبگذاری کم یا متوسط مشااهده شاد ،باا اساتیاده از راهکارهاایی
همچون اسیدشویی دورهای و تزریاق دیاکسایدکربن کاه منجار باه
کاهش  pHمیشود میتوان از منابع زیرزمینی برای آبیااری قطارهای
استیاده ن ود .همچنین توصیه میشود که مطالعهی جامعی درباره علل
روند افزایشی میزان یورندگی آبهاای زیرزمینای در اساتان صاورت
پذیرد.
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Abstract
Groundwater resource is one of the major sources of freshwater supply in the world. In recent years the
extraction of groundwater in the North of Iran is increased to supply increasing demands for agricultural and
industrial consumptions, because of surface water resource limitation. The aim of this research was to evaluate
the quality of groundwater for various uses i.e. agricultural and industrial consumptions in four main regions i.e.
Lahijan, Astaneh, Talesh and Fumanat. In this paper, three indicators i.e. Langelier, Ryznar and Puckorius
indices and furthermore Wilcox classification method, were used to assess groundwater quality in this region.
According to Langelier index, there was not an especial trend in groundwater quality during study period, some
years there was a tendency to settle and in some years did not tend to corrode, where 85.61, 55.4 and 39.54
percent of the wells in the area in 2002, 2004 and 2009, respectively, had a tendency to settle. Ryznar and
Puckorius indices suggest that the water is corrosive (both indices values>6). In 2002, 2004 and 2009 according
to Ryznar index, 84.17, 97.12 and 98.45 percent of the wells in the area had a tendency to corrode. According to
the Wilcox classification method, almost all of the samples classified in 'good' class, and have no restriction to
use in agriculture.
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