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 -9دانشيار ،گروه مهندسی علوم آب ،دانشکدهي کشاورزي ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ایران
 -2دانشجوي دکتري مهندسی علوم آب ،گروه مهندسی علوم آب ،دانشکدهي کشاورزي ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ایران
تأیيد نهایی مقاله9911/29/91 :
وصول مقاله9911/20/92 :

چکیده
افزایش مصرف آب ناشی از افزایش جمعيت ،باعث کاهش کيفی و کمی آبهاي قابل استحصال شده
است .با توجه به این وضعيت ،شناخت کمی و کيفی منابع مناسب براي شرب و کشاورزي امري
ضروري و اجتنابناپذیر به نظر میرسد .در این مطالعه ،به بررسی کيفيت آبهاي زیرزمينی دشت
جنگل در استان خراسان رضوي پرداخته شده است 92 .حلقه چاه در این دشت در سالهاي -9911
 9911از نظر غلظت یونهاي  pH ،Cl- ،SO42- ،HCO3- ،Na2+،Mg2+ ،Ca2+و  TDSبا دو
شاخص  GWQIو  AWQIمورد تحليل قرار گرفت .همچنين ،پهنهبندي دشت با استفاده از شاخص
 GWQIدر محيط سيستم اطالعات جغرافيایی انجام شد .بر اساس نتایج این مطالعه ،مقدار شاخص
 GWQIدر منطقه بين  11/11تا  291/92و مقدار شاخص  AWQIبين  11/01تا  911/01قرار
دارد ،یعنی کيفيت آبهاي زیرزمينی منطقهي جنگل در حد ضعيف و نامناسب قرار دارد که علت
آن نيز باال بودن مقدار جامدات محلول کل آب میباشد .در حقيقت در این منطقه ،مقدار تمامی
شاخصهاي کيفی اندازهگيري شده غير از جامدات محلول کل در حد استاندارد قرار دارد.
کلمات کلیدی ،AWQI ،GWQI :آب زیرزمينی ،دشت جنگلGIS ،
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رشد جمعيت و توسعه صنعتی در دهههاي اخير منجر به گسترش آلودگی منابع آبی در اثر
تخليه انواع فاضالبهاي شهري ،صنعتی و کشاورزي و شيرابه محلهاي دفن زباله و محدود
شدن منابع آب قابل استفاده شده است (آلوارز و واکسز و همکاران .)292-291 :2291 ،9از
طرفی ،ميانگين نزوالت جوي کشور ما نيز حدود یک سوم ميانگين خشکیهاي زمين است
و توزیع همين مقدار اندک بارندگی نيز یکنواخت نيست (کتيرایی -بروجردي و همکاران،2
 .)221 :2299در این ميان ،آبهاي زیرزمينی به منزلهي منبعی قابل اعتماد جهت تأمين
آب تلقی میگردند .امروزه با توجه به برداشت بیرویه از منابع آبهاي زیرزمينی در بسياري
از دشتها تراز آب نوسانات زیادي داشته و سطح آب زیرزمينی دچار افت شده و این دشتها
با کاهش کيفيت منابع آب روبرو شدهاند .بنابراین کنترل منابع آبی و استفاده بهينه از آنها
از اولویت بسيار باالیی برخوردار است .در همين راستا بدیهی است که تعيين وضعيت کيفی
منابع آبی براي اتخاذ راهکارهاي مناسب جهت جلوگيري از کاهش کيفيت آب و یا بهبود آن
ضروري میباشد (لی و همکاران .)921-11 :2291 ،9لذا شناسایی مناطق آسيبپذیر و
مدیریت اراضی در این مناطق به منظور بهبود کيفيت آب از اهميت ویژهاي برخوردار میباشد.
از آنجا که منابع آب زیرزمينی به عنوان منابعی مهم در تأمين آب براي مصارف مختلف
محسوب می شوند ،بنابراین ،به منظور درک بهتر وضعيت کيفی منابع آبی از شاخصهاي
کيفی آب استفاده میشود .براي این کار با انجام آزمایشات بر روي نمونههاي آب و استفاده
از روابط ریاضی که براي هر شاخص تعيين شده است ،عددي به دست میآید که بر اساس
آن و مراجعه به جداول مربوطه میتوان به توصيف وضعيت کيفی آب پرداخت .متداولترین
شاخصها براي بيان کيفيت آبهاي زیرزمينی شاخص کيفی  AWQI0و  GWQI1میباشد.
شاخص  AWQIیک شاخص کيفی متوسط آب است که یکی از ابزارهاي مهم ،ساده و قابل
فهم براي ارزیابی کيفيت آب براي تناسب آن با اهداف مختلف میباشد (سينگ و همکاران،1
1- Alvarez-Vazquez et al.,
2- Katiraie- Boroujerdy et al.,
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 .)2911-2919 :2299شاخص  GWQIیکی از شاخصهاي پرکاربرد جهت پهنهبندي کيفی
آبها میباشد که نسبت به سایر مدلهاي موجود داراي مشکالت کمتري بوده و همچنين
به دليل سادگی و در دسترس بودن مشخصههاي کيفی توسط بيشتر محققان به کار گرفته
میشود (توماسکيویچ و همکاران 21-99 :2290 ،9و یيدانا و همکاران.)902-222 :2292 ،2
این شاخص بر اساس مقادیر پارامترهاي  ،pHکل جامدات محلول ،کلرور ،کلسيم ،منيزیم،
سولفات ،بیکربنات و سدیم تعيين میگردد .در دنيا مطالعات مختلفی در این زمينه صورت
گرفته است که در ادامه به شرح برخی از این مطالعات پرداخته میشود .بررسی کيفيت آب
زیرزمينی دشت قم از نظر شرب توسط شاخصهاي کيفی ( )GWQIو آلودگی )GWPI(9
نشان داد که ضعيفترین شاخص کيفی آب زیرزمينی مربوط به بخشهاي شمال غربی و
شرقی دشت بوده و بدترین کيفيت در نواحی ميانی و شرقی دشت مشاهده شد (محمدي و
همکاران .)9919 ،ارزیابی کيفيت منابع آب زیرزمينی دشت مهربان با استفاده از روشهاي
 GQI0و  FGQI1نشان داد که آبهاي زیرزمينی منطقهي مورد مطالعه از نظر کيفيت ،بين
ردههاي کامالً نامطلوب تا مناسب قرار میگيرند (اصغري مقدم و همکاران.)11-11 :9910 ،
در پژوهشی دیگر ،نتایج حاصل از بررسی تأثير عناصر سنگين بر کيفيت آبهاي استحصالی
شهر خرمآباد با استفاده از استانداردهاي ملی ،سازمان بهداشت جهانی 1و  EPA1نشان داد
که ،بيشترین و کمترین مقادیر عناصر و آالیندههاي کروم ،روي ،کبالت ،سرب ،کادميوم و
نيکل پایينتر از حد استانداردهاي ملی ،سازمان بهداشت جهانی ( )WHOو استاندارد ()EPA
آمریکا است (اصغري سراسکانرود و همکاران .)09-29 :9911 ،بررسی ویژگیهاي

9- Tomaszkiewicz et al.,
2- Yidana et al.,
9- Ground Water Pollution Index
0- Groundwater Quality Index
1- Fuzzy Groundwater Quality Index
1- World Health Organization
1- Environmental Protection Agency
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هيدروشيميایی و ارزیابی کيفيت آبهاي زیرزمينی زیرحوضهي تميلنادو 9در هند نشان داد
که ،کيفيت آب هاي زیرزمينی با استانداردهاي آشاميدنی و استانداردهاي مناسب براي آبياري
مطابقت دارد و اکثر نمونههاي آب براي شرب مناسب هستند (سرینی واسمورتی و
همکاران .)12-91 :2290 ،2نتایج ارزیابی کيفيت آب رودخانه سينوس در برزیل با استفاده
از شاخص کيفيت آب ( )WQIنشان داد که ،وضعيت کيفی آب این رودخانه در وضعيت بد
و نگران کنندهاي قرار دارد (بنونتی و همکاران .)2291 ،9همچنين ،ارزیابی شاخص کيفيت
آب ( )WQIآبهاي زیرزمينی در نواحی راجکوت 0و گجرات 1هند نشان داد که 19/1 ،درصد
از نمونهها در ردهي خوب تا عالی قرار دارد .از سوي دیگر 01/2 ،درصد از نمونهها در رده
ضعيف قرار دارند که نشان میدهد آب براي مصرف مستقيم مناسب نيست (کریشان و
همکاران .)9 :2291 ،1متأسفانه امروزه به علت وجود منابع متعدد آلودهکنندهي آب ،از
کيفيت منابع آب کاسته شده است .به این علت باید قبل از استفاده از آب در مصارف مختلف،
کيفيت آن مورد بررسی قرار گيرد .در اطراف دشت جنگل منابع آالیندهي نقطهاي و
غيرنقطهاي متعددي از جمله ورود فاضالبهاي روستایی و رواناب شهري (پساب خروجی
آنها اکثراً بدون انجام فرآیند تصفيه میباشد) وجود دارد و همچنين ،اراضی بسياري از آب
این دشت سيراب میشود .دشت جنگل در توليد انواع محصوالت کشاورزي ،دامی و شيالت
استان نقش مهمی ایفا مینماید ،بنابراین بررسی کيفی این دشت حائز اهميت است .هدف
از این پژوهش ،بررسی وضعيت کيفی آبهاي زیرزمينی دشت جنگل در استان خراسان
رضوي براي مصارف شرب و کشاورزي با استفاده از شاخصهاي  GWQIو  AWQIدر طول
دورهي آماري  9911-9911میباشد .همچنين پهنهبندي شاخص  GWQIبا استفاده از روش

9- Tamilnadu Basin
2- Srinivasamoorthy et al.,

9- Benvenuti et al.,
0- Rajkot
1- Gistrict
1- Krishan et al.,
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عکس مجذور فاصله )IDW( 9براي دورهي زمانی مورد مطالعه در نرمافزار Arc GIS 10.2

انجام پذیرفته است.
 -2مواد و روش
 -منطقهی مورد مطالعه

شهر جنگل قطب کشاورزي شهرستان رشتخوار است .شهرستان رشتخوار در استان خراسان
رضوي و در محدودهي مختصات جغرافيایی  90درجه و 01دقيقه تا  90درجه و 11دقيقهي
عرض شمالی و  11درجه و 91دقيقه تا  11درجه و 12دقيقهي طول شرقی قـرار دارد و
ارتفاع آن از سطح دریاي آزاد  9902متر میباشد (شکل  .)9شـهر جنگل بزرگترین
توليدکنندهي پنبه در استان خراسان رضوي است و به همين دليل به شهر طالي سفيد
معروف شده است .در این شهرستان ،عالوه بر کاشت  92هزار هکتار گندم و توليد  92الی
 02هزار تن گندم (سومين توليدکنندهي گندم خراسان رضوي) همچنين ،توليد جو ،چغندر،
ذرت و کلزا نيز رونق دارد .به لحاظ قرار گيري منطقه در عرض متوسط و تأثير تودهاي هواي
شمال و غربی در این منطقه باعث شده است که نوع خاصی از اقليم در این منطقه حکمفرما
شود .تأثير تودههاي باران زاي غربی باعث ریزش باران در اواخر پایيز ،زمستان و اوایل بهار
میگردد .در عين حال تأثير نوع و جهت ارتفاعات نيز نقش قابل مالحظهاي در نوع اقليم
منطقه دارد ،به طوري که جهت شمال غربی ،جنوب شرقی ارتفاعات تا حد بسيار زیادي از
شدت تأثير تودههاي سرد شمالی کاسته است .در عوض خصوصيت داالنی دشت ،باعث نفوذ
هر چه بيشتر تودههاي بارانزاي غربی میشود .این شهرستان داراي آب و هواي خشک است.
با توجه به اینکه منابع آب زیرزمينی عمدهترین منابع تأمين آب به شمار میرود ،لذا اطمينان
از مطلوبيت آن به منظور حفظ سالمت مصرفکنندگان اهميت فراوانی دارد .دادههاي مورد
استفاده در این پژوهش شامل دادههاي کيفی آب زیرزمينی چاههاي دشت جنگل ( ،Ca2+
 pH ،Cl- ،SO42- ،HCO3- ،Na2+،Mg2+و  )TDSدر دورهي زمانی  9911-9911میباشد
9- Inverse Distance Weighting
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که از سازمان آب منطقهاي استان خراسان رضوي اخذ شدند .شکل ( )9و جدول ( )9به
ترتيب ،مشخصات آماري دادههاي به کار رفته و موقعيت جغرافيایی منطقهي مورد مطالعه
در این پژوهش را نشان میدهد.

شکل ( )1موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی
Fig (1) Geographical location of the study area
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جدول ( )1نمایههای آماری پارامترهای شیمیایی نمونههای آب زیرزمینی دشت جنگل (میلی گرم در لیتر)
در دورهی زمانی 1931-1931
)Tab (1) Statistical indices of chemical parameters of groundwater samples of forest Plain (mg / l
in the period 2007-2016

نمایههای
آماری

ميانگين
حداکثر
حداقل
انحراف معيار
دامنهي
تغييرات

Cl

SO4

Ca

Mg

Na

HCO3

pH

TDS

11/11
929/1
0/1
21/10

21/92
19
99
92/19

1/22
21
2/2
01/99

91/92
11
1
02/11

11/02
921
1
22/11

9/10
1/1
9/1
19/11

1/11
1/1
1/0
01/11

1911/01
99101
2101/1
1111/11

2/19

9/91

1/20

2/10

2/02

99/99

1/21

9/21

به منظور به دست آوردن شاخص  GWQIو  AWQIو پهنهبندي کيفی آب دشت جنگل
از دادههاي کيفی  92حلقه چاه مشاهدهاي طبق آمار سازمان آب منطقهاي استفاده شد.
مختصات جغرافيایی چاههاي نمونهبرداري در جدول ( )2آورده شده است.
جدول ( )2مختصات چاههای نمونهبرداری
Tab (2) Specifications of sampling wells

شماره چاه

نام چاه

)X (m

)Y (m

9
2
9
0
1
1
1
1
1
92

جنتآباد خرده مالکين
فيضآباد
حوض مغول عشقی
بين جنگل و آهنگران جعفري
جنگل کوده خرده مالکين
چاه شورک
جنگل خرده مالکين
جنتآباد جالل صادقی
جنتآباد خرده مالکين
فيضآباد

121999
122119
121912
120122
121911
129121
121109
120192
111921
111911

9101011
9102129
9191919
9191112
9191919
9192111
9109119
9101211
9101002
9109211
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 تعیین کیفیت آب دشت جنگل با استفاده از شاخص کیفی آب زیرزمینی ( )GWQIو متوسطشاخص کیفیت ()AWQI

براساس استانداردهاي بينالمللی براي آب شرب و کشاورزي ،برخی از پارامترهاي بررسی
شده مقادیري کمتر و برخی دیگر مقادیري بيشتر از حدود استاندارد جهانی دارند .اصوالً
چنين تفاوتهایی نشانهي وجود آلودگی در منابع آبی گوناگون است (آریافر و همکاران،
 .)9911شاخص کيفيت آب در حقيقت عددي ساده است که از کوچک کردن مقادیر بزرگ
دادهها ،اعم از پارامترهاي فيزیکی ،شيميایی و بيولوژیکی به دست میآید و عموماً نشان-
دهندهي کيفيت کلی آب براي مصارف گوناگون به ویژه آشاميدن است .معموالً براي ارزیابی
آلودگی کلی آب ،فلزات سنگين در شاخص کيفی آب لحاظ میشوند .در این پژوهش از دو
شاخص  GWQIو  AWQIاستفاده شد.
 -شاخص GWQI

شاخص  GWQIیکی از مهمترین و کاربرديترین شاخصهاي بررسی کيفی آب زیرزمينی
می باشد که در آن پارامترهاي متفاوت با هم تلفيق شده و با استانداردهاي جهانی مثل
استاندارد سازمان بهداشت جهانی ارتباط پيدا میکنند .در این پژوهش ،پارامترهاي مورد نياز
براي محاسبهي شاخص  ،GWQIشامل  1پارامتر ،کل مواد جامد محلول ( ،)TDSکلر (،)Cl
سولفات ( ،)SO4کلسيم ( ،)Caمنيزیم ( ،)Mgسدیم ( ،)Naاسيدیته ( )pHو بیکربنات
) (HCO3میباشد .براي محاسبه کيفيت آب زیرزمينی با شاخص  GWQIچهار گام وجود
دارد .در گام اول ،هر پارامتر بر اساس اهميت نسبی که در کيفيت آب آشاميدنی دارد،
وزندهی میشود .به هر پارامتر ،وزنی بين  9تا  1بسته به اهميت آنها در تعيين کيفيت
آب تعلق میگيرد .در گام بعدي ،وزن نسبی هر پارامتر ( )Wiاز رابطهي ( )9تعيين میشود.

بررسی وضعيت کيفی آبهاي زیرزمينی دشت جنگل استان خراسان رضوي...
علی شهيدي و فهيمه خادمپور

wi

() 9

n

w
i 1 i



Wi 

که در آن Wi ،وزن نسبی هر پارامتر wi ،وزن هر پارامتر و  nتعداد پارامترها میباشد.
در گام سـوم ،مقياس امتياز کيفی براي هر پارامـتر بر اساس رابـطهي ( )2محاسبه
میشود.
C
q i  ( i )  100
Si

() 2

که  qiمقياس امتياز کيفی Ci ،غلظت هر پارامتر در نمونههاي آب بر حسب ميلیگرم در ليتر
و  Siاستاندارد سازمان بهداشت جهانی براي همان پارامتر است .وزن هر پارامتر به همراه
وزن نسبی آنها و همچنين استاندارد سازمان بهداشت جهانی در جدول ( )9ارائه شده است.
جدول ( )9وزن نسبی پارامترهای شیمیایی آب زیرزمینی در دشت جنگل بر حسب میلیگرم در لیتر
Tab (3) Relative weight of groundwater chemical parameters in forest plain in milligrams per
liter

پارامتر
Cl
SO4
Ca
Mg

استاندارد

وزن

وزن نسبی

()WHO

()wi

()Wi

212
212
11
92

1
1
9
9

2/9111
2/9111
2/9222
2/9222

پارامتر
Na
HCO3
pH
TDS

استاندارد

وزن

وزن نسبی

()WHO

()wi

()Wi

222
122
1-1
9222

0
9
0
1

2/9999
2/2999
2/9999
2/9111

پس از به دست آوردن مقادیر  Wiو  qiطبق رابطهي ( )9شاخص آب زیرزمينی GWQI

محاسبه میشود.
n

() 9

GWQI  W i q i
i 1
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براساس عددي که براي شاخص کيفی آب بدست میآید و با توجه به جدول رتبهبندي
این شاخص در جدول ( ،)0میتوان به توصيف کيفی وضعيت آب آن منطقه پرداخت.

جدول ( )4رتبهبندی کیفیت آب زیرزمینی بر اساس شاخص ( GWQIمحبی و همکاران)94-23 :2119 ،
Tab (4) Groundwater Quality Assessment Based on the GWQI Index (Mohebbi et al., 2013: 28)34

شاخص کیفیت آب زیرزمینی

کیفیت آب

رنگ

21-2
12-21
11-12
922-11
921-922
بيشتر از 921

خيلی خوب
خوب
متوسط
ضعيف
خيلی ضعيف
نامناسب

آبی
سبز
زرد
نارنجی
قهوهاي
قرمز

در نهایت با توجه به مقدار عددي شاخص  GWQIو با توجه به مختصات جغرافيایی
چاههاي نمونهبرداري در محيط نرمافزار  ArcGIS 10.2درونیابی با روش  IDWصورت گرفته
و سپس پهنهبندي کيفی دشت جنگل با استفاده از این نرمافزار انجام شد.
 -شاخص AWQI

متوسط شاخص کيفيت ( )AWQIنيز براي  nپارامتر ،از رابطهي ( )0حاصل میشود (آریافر
و همکاران .)9911 ،در مواردي که مقدار  AWQIبرابر صفر باشد ،به این معنی است که هيچ
آالیندهاي در آب وجود ندارد و اگر این مقدار به  922برسد یعنی همهي آالیندهها به حد
مجازشان رسيدهاند .باال بودن این مقدار نشانگر باال بودن آلودگی است و عبور این مقدار از
 ،922نشاندهندهي آلودگی جدي است.

بررسی وضعيت کيفی آبهاي زیرزمينی دشت جنگل استان خراسان رضوي...
علی شهيدي و فهيمه خادمپور
n

() 0

i

q
i 1

n

AWQI 

 -روش میانیابی معکوس فاصله )(IDW

روش هاي مختلفی براي برآورد متغيرهایی که تغييرات زمانی و مکانی دارند ،وجود دارد.
تفاوت این روشها مربوط به نحوهي محاسبهي وزنی است که به نقاط مشاهده شده اطراف
نقطهي مجهول داده میشود .مدل  IDWیکی از معمولترین روشهاي ميانیابی نقاط
پراکنده در فضاست که اساس آن بر مبناي این فرضيه است که در یک سطح ميانیابی ،اثر
یک پارامتر بر نقاط اطرافش یکسان نيست و ه ر چه فاصله از مبدأ افزایش یابد ،اثر کمتر
خواهد شد (انصاري و داوري .)9911 ،در این روش فاصلهي هر نقطه یا پيکسل با پيکسل
مجاور سنجيده شده و سپس بر حسب مقدار فاصله به آن سلول ،ارزش یا ضریب وزن داده
میشود و در نهایت ارزش سلول مرکزي ماتریس با جمع ارزشهاي نقاط همسایه و ميانگين
وزنی آنها بدست میآید (لی و همکاران .)092 :2292 ،9الگوریتم این روش به صورت
رابطهي ( )1میباشد.
n

() 1

) x   i 1 ( Z i / D i ) /  (1 / D i
n

i 1

که در آن x ،ارزش برآورد شـده از روش درونیابی Zi ،ارزش نقاط موجود (نقاط یا پيکسل-
هاي همسایه) و  Diفاصله بين  xو هر نقطه موجود میباشد.
 -9بحث و نتایج

در این پژوهش دادههاي کيفی آب زیرزمينی چاههاي دشت جنگل براي بررسی وضعيت
کيفی آبخوان این دشت استفاده شده است .شاخصهاي  GWQIو  AWQIبراي دورهي
آماري  9911-9911و با تلفيق  1پارامتر ()HCO3,PH ,Na ,Mg ,Ca ,SO4 ,Cl ,TDS
1- Ly et al.,
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مطابق رابطهي ( )9و ( )0به دست آمد .ميانگين مقادیر پارامترهاي اندازهگيري شده براي
کل منطقه در سالهاي مختلف مطالعاتی در جدول ( )1آورده شده است .مقدار مطلوب ،بر
اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی ( )WHOمیباشد .همچنين ،مقادیر به دست آمده
براي هر دو شاخص  GWQIو  AWQIدر جدولهاي ( )1و ( )1آورده شدهاند.

بررسی وضعيت کيفی آبهاي زیرزمينی دشت جنگل استان خراسان رضوي...
علی شهيدي و فهيمه خادمپور
جدول ( )1میانگین مقادیر پارامترهای اندازهگیری شده در سالهای مختلف در چاههای مطالعاتی (میلی-
گرم در لیتر)
)Tab (5) Average values of parameters measured in different years in study wells (mg / l

شاخص

مقدار مطلوب

1931

1931

1933

1933

1931

کلرور
سولفات
کلسيم
منيزیم
سدیم
بیکربنات

212
212
11
92
222
122
1-1
9222
212
212
11
92
222
122
1-1
9222

10/1
21/21
1/11
91/9
11/21
9/11
1/22
1229/1
11/1
20/92
1/10
90/99
01/10
9/29
1/22
1290/19

11/0
21/10
1/12
90/11
12/1
0/21
1/91
1121/11
11/0
21/29
1/29
91/29
11/19
0/90
1/22
1001/90

19/01
20/11
1/09
90/19
01/11
9/19
1/22
0129/21
19/99
21/29
92/11
91/91
11/91
1/99
1/19
1012/21

11/22
21/11
1/99
91/20
11/01
9/11
1/11
1911/1
11
21
1/11
91/91
11/21
0/00
1/12
1911/11

11/11
21/29
92/01
91/1
12/02
9/1
1/1
1129/90
12/11
21/11
1/21
91/21
12/91
9/11
1/11
1119/91

pH
TDS

کلرور
سولفات
کلسيم
منيزیم
سدیم
بیکربنات
pH
TDS

جدول ( )1مقدار شاخص  GWQIبرای چاههای مورد مطالعه
Tab (6) GWQI index value for the studied wells
1933
1931
1931
نام ایستگاه

جنتآباد خرده مالکين
فيضآباد
حوض مغول عشقی
بين جنگل و آهنگران جعفري
جنگل کوده خرده مالکين
چاه شورک
جنگل خرده مالکين
جنتآباد جالل صادقی
خيرآباد علی اکبر رحمانی
جنگل بندازیک صالحی

12/11
911/12
11/11
19/11
12/91
921/01
19/10
11/11
911/21
911/11

11/11
919/91
11/11
11/11
11/11
929/11
11/11
19/01
222/20
912/11

19/29
911/11
11/11
19/19
19/19
920/11
11/99
19/99
900/11
912/11

1933

1931

12/92
919/11
11/09
11/20
11/11
929/11
11/22
10/10
291/92
991/19

19/99
911/11
19/12
11/10
11/11
921/10
11/11
11/21
229/11
910/12
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جدول ( )1مقدار شاخص  AWQIبرای چاههای مورد مطالعه
Tab (7) AWQI index value for the studied wells

نام ایستگاه

1931

جنتآباد خرده مالکين
فيضآباد
حوض مغول عشقی
بين جنگل و آهنگران جعفري
جنگل کوده خرده مالکين
چاه شورک
جنگل خرده مالکين
جنتآباد جالل صادقی
خيرآباد علی اکبر رحمانی
جنگل بندازیک صالحی
جنتآباد خرده مالکين
فيضآباد
حوض مغول عشقی
بين جنگل و آهنگران جعفري
جنگل کوده خرده مالکين
چاه شورک
جنگل خرده مالکين
جنتآباد جالل صادقی
خيرآباد علی اکبر رحمانی
جنگل بندازیک صالحی

11/10
900/12
11/11
11/01
19/21
10/12
10/11
10/19
911/92
991/92
11/10
912/11
19/11
11/02
19/11
11/21
11/01
10/09
921/11
901/10

1931

1933

11/11 11/01
900/19 901/11
12/21 11/91
10/12 11/11
10/00 12/12
10/21 19/92
12/99 11/19
11/22 11/21
991/99 919/91
929/19 910/21
11/22 11/11
910/11 911/21
10/22 10/12
11/12 12/11
12/19 12/12
11/12 11/22
11/21 19/22
10/00 19/21
912/01 911/91
911/22 919/21

1933

1931

11/12
901/11
11/29
11/99
12/11
19/12
11/19
11/11
911/01
999/09
12/21
919/91
10/99
11/10
19/10
11/19
19/19
11/22
921/11
911/11

19/21
911/11
11/92
11/91
19/29
11/11
11/21
19/09
912/19
901/21
12/11
911/91
19/21
11/19
19/10
12/91
19/11
11/12
911/11
911/11

با توجه به جدول ( ،)1میتوان گفت که آلودگی اکثر چاههاي دشت جنگل در طول
دورهي آماري مورد نظر ،کمتر از حد مجاز میباشند .چاههاي فيضآباد ،خيرآباد علیاکبر
رحمانی و جنگل بندازیک صالحی در تمام سالها از حد مجاز آلودگی عبور کرده و داراي
آلودگی جدي هستند و براي شرب و کشاورزي مناسب نمیباشند .همچنين ،پهنهبندي
کيفيت آب زیرزمينی دشت جنگل بر اساس شاخص  GWQIو با استفاده از سامانهي اطالعات

بررسی وضعيت کيفی آبهاي زیرزمينی دشت جنگل استان خراسان رضوي...
علی شهيدي و فهيمه خادمپور

جغرافيایی براي سالهاي  9911-9911به صورت شکلهاي ( -2الف) تا ( -2د) آورده شده-
اند.

شکل ( -2الف) سال 1931
Fig. (2-a) of 2007

شکل ( -2پ) سال 1933
Fig (2-c) of

شکل ( -2ب) سال 1931
Fig (2-b) of 2008

شکل ( -2ت) سال 1933
Fig (2-d) of 2010
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شکل ( -2ث) سال 1931

شکل ( -2ج) سال 1931

Fig (2-e) of 2011

Fig (2-f) of 2012

شکل ( -2چ) سال 1932

شکل ( -2ح) سال 1939

Fig (2-g) of 2013

Fig (2-h) of 2014

بررسی وضعيت کيفی آبهاي زیرزمينی دشت جنگل استان خراسان رضوي...
علی شهيدي و فهيمه خادمپور

شکل ( -2خ) سال 1934

شکل ( -2د) سال 1931

Fig (2-i) of 2015

Fig (2-j) of 2016

شکل ( )2نقشههای پهنهبندی به روش  IDWبا شاخص  GWQIدر سالهای مطالعاتی
Fig (2) IDW zoning maps with GWQI index in the years of study

بر اساس نتایج پهنهبندي در شـکل ( ،)2وضعيت شاخـص در تمامی چاهها (به جز
چاههاي فيض آباد ،خيرآباد علی اکبر رحمانی و جنگل بندازیک صالحی که نامناسب (رنگ
قرمز) است) در همه سطح منطقهي جنگل از نوع ضعيف (رنگ نارنجی) میباشد ،لذا کيفيت
آب این چاهها ضعيف میباشد .جدول ( ،)1مقادیر شاخصهاي اندازهگيري شده در چاههاي
مورد مطالعه را نشان میدهد .همان طور که از این جدول قابل مشاهده است ،مقدار تمامی
شاخصها به غير از جامدات محلول کل ( )TDSدر همهي چاهها در حد استاندارد میباشد.
علت این امر ،عدم وجود فعاليتهاي صنعتی و انسانی در نزدیکی این چاهها میباشد .در
نتيجه ،فاضالبهاي توليدي اجتماعات انسانی نيز نمیتواند وارد چاه شود .بيشترین مقدار
ميانگين جامدات محلول کل با توجه به جدول ( ،)9با مقدار  1911/01ميلیگرم در ليتر
میباشد .در مطالعهي دیندارلو و همکاران در بندرعباس نيز مقدار جامدات محلول در منابع
آب زیرزمينی این شهر بيش از سایر شاخصها و برابر با  9012ميلیگرم در ليتر بود .علت
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باال بودن مقدار جامدات محلول کل در منابع آب زیرزمينی اکثر شهرهاي کشور ناشی از
رسوبی بودن جنس خاک میباشد (دیندارلو و همکاران .)12-11 :2221 ،مقدار شاخص
 GWQIبراي چاههاي مورد مطالعه در جدول ( ،)1بين  11/11تا  291/92میباشد .این در
حالی است که در مطالعه جاوید و همکاران ،در شهرستان گرمی واقع در استان اردبيل مقدار
این شاخص در منطقه بين  09/91تا  00/11به دست آمد .یعنی کيفيت آبهاي زیرزمينی
شهرستان گرمی در حد خوب قرار داردکه علت آن نيز باال بودن مقدار جامدات محلول کل
آب میباشد (جاوید و همکاران .)9910 ،در مطالعه کریشان و همکاران ،ارزیابی شاخص
کيفيت آب ( )WQIآبهاي زیرزمينی در نواحی راجکوت و گجرات هند نشان داد که19/1 ،
درصد از نمونهها در رده خوب تا عالی قرار دارد .از سوي دیگر 01/2 ،درصد نمونهها در ردهي
ضعيف قرار دارند که نشان میدهد آب براي مصرف مستقيم مناسب نيست (کریشان و
همکاران .)9 :2291 ،در این مطالعه ،کمترین مقدار شاخصهاي  GWQIو  AWQIبراي چاه
جنتآباد خرده مالکين ،به ترتيب  11/11و ( 11/01باالترین کيفيت در سال  )9911و
بيشترین مقدار این دو شاخص به ترتيب 291/92 ،و ( 911/01پایينترین کيفيت در سال
 )9911مربوط به چاه خيرآباد علیاکبر رحمانی میباشد ،که این نشان دهنده وجود آلودگی
جدي در این چاه میباشد .مقایسهي نتایج به دست آمده براي مقدار شاخص  GWQIهر
یک از چاهها با جدول ( ،)0نشان میدهد که کيفيت آب زیرزمينی در اکثر چاهها در حد
ضعيف (شاخص  GWQIبين  11تا  )922قرار دارد ،ليکن با توجه به اینکه مقدار  TDSدر
تمامی این چاهها بيشتر از حد استاندارد بود ،لذا نمیتوان با قطعيت در مورد مناسب بودن
این آب براي شرب قضاوت نمود بلکه الزم است ابتدا با انجام مطالعه دیـگري مشخص شود
که وجود چه کاتيونها (کلسيم ،منيزیم ،پتاسيم و سدیم) و آنيونهایی (کربناتها ،نيتراتها،
بیکربناتها ،کلریدها و سولفاتها) در آب این چاهها باعث افزایش مقدار  TDSآنها شده
است و سپس با در نظر گرفتن بيماريهایی که توسط هر یک از این امالح محلول آب ممکن
است در انسان ایجاد شود در مورد کيفيت نهایی این آب و نياز یا عدم نياز به تصفيه قبل از
مصرف قضاوت نمود.
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بر اساس نتایج این مطالعه ،مقدار شاخص  GWQIدر منطقه بين  11/11تا  291/92و مقدار
شاخص  AWQIبين  11/01تا  911/01قرار دارد ،یعنی کيفيت آبهاي زیرزمينی منطقهي
جنگل در حد ضعيف و نامناسب قرار دارد که علت آن نيز باال بودن مقدار جامدات محلول
کل آب است .در حقيقت در این منطقه ،مقدار تمامی پارامترهاي کيفی اندازهگيري شده غير
از جامدات محلول کل در حد استاندارد قرار دارد .بر اساس نتایج این مطالعه ،هر چند مقدار
کلسيم و منيزیم آن نيز در محدودهي استاندارد واقع است اما در سطوح پایينی قرار دارد و
با توجه به نياز بدن به این ریزمغذيها ،باید برنامهریزي الزم در خصوص تأمين این عناصر
از طریق سایر منابع یا افزودن آنها به آب در تصفيهخانه صورت گيرد.

9-22  صص،9911  بهار، سال ششم،22  شمارهي،هيدروژئومورفولوژي
Hydrogeomorphology, Vol.6, No.22, Spring 2020, pp (1-20)

 منابع-1
Alvarez Vazquez, L.J., García Chan, N., Martínez, A., Vázquez Méndez, M., and
Stackelberg, E., (2015). strategies for water management, Journal of Comput
Appl Math, Vol. 280, 30-217.
Ansari, Hossein and Kamran Davari (2007). Expansion of dry periods using
standardized rainfall index in GIS environment, Journal of Geographical
Research, Institute of Geography, University of Tehran, No. 108, 97-60, In
Persian.
Ariafar, Ahmad, Dolati Ardehjani, Faramarz, Mahvi, Mohammad Reza and
Pouria Kianoush (2009). The Use of Water Quality Index and Saturation
Index for Assessing Groundwater Quality in Khaf-Sangan Plain, is the third
conference and specialized exhibition of environmental engineering, Faculty
of Environment, University of Tehran, p. 30-38, In Persian.
Asghari Saltkanrood, Sayad, Dolatshahi, Zeinab and Mehdi Poorahmad (2016).
Investigation of the effect of heavy elements on the quality of extracted water
in Khorramabad city using standards (national, World Health Organization
and EPA), Hydrogeomorphology, No. 9, 41 -21. In Persian.
Asghari, Moghaddam, Asghar, Javanmard, Zahra, Vediati, Meysam and Morteza
Najib (2015). Evaluation of groundwater quality of Mehraban plain using
GQI and FGQI methods, Hydrogeomorphology, No. 2, 98-79. In Persian.
Benvenuti, T., Kieling Rubio, M.A., Klauck, C.R., and Rodrigues, M.A.S.,
(2016). Evaluation of water quality at the source of streams of the Sinos
River Basin, southern Brazil, Brazillian Journal of Biology, 75(2), In Persian.
Katiraie Boroujerdy, P.S., Nasrollahi, N., Hsu, K.L., and Sorooshian, S, (2013).
Evaluation of satellite based precipitation estimation over Iran, Journal of
Arid Environ, Vol. 97, 19-205.
Krishan, G., Surjeet, S., Kumar, C.P., Suman, G., Ghosh, N.C., (2016).
Assessment of water quality index (WQI) of groundwater in Rajkot Distric,
Gujarat, India, Journal of Earth Science & Climatic Change, Vol. 7, P. 3.
Li, X., Zhao, Y., Shi, C.L., Sha, J., Wang, Z.L, and Wang, Y.Q., (2015).
Application of water evaluation and planning (weap) model for water
resources management strategy estimation in coastal binhai new area, China,
Ocean & Coast Manage, Vol. 106, 97-109.

...بررسی وضعيت کيفی آبهاي زیرزمينی دشت جنگل استان خراسان رضوي
علی شهيدي و فهيمه خادمپور

Ly, S., Charle, C., and Degr, A., (2010). Spatial interpolation of daily rainfall at
catchment scale: a case study of the ourthe and ambleve catchments,
Belgium. Hydrology and Earth System Science Discussions, Vol. 7, 73837416.
Mohebbi, M.R., Saeedi, R., Montazeri, A., Vaghefi, K.A, Labbafi, S., and
Oktaie, S., (2013). Assessment of water quality in groundwater resources of
Iran using a modified drinking water quality index (DWQI), Journal of
Ecologicl Indicators, Vol. 30, 28-34.
Mohammadi, Fatemeh, Naseri, Hamidreza, Alikhani, Farshad and Mohsen
Rezaei (2014). Survey of groundwater quality in Qom plain in terms of
drinking by GWQI quality indicators and GWPI pollution, 18th Conference
of Iranian Geological Society, Tehran Iran, Tarbiat Modares University.
Rudbari, Ali Akbar, Javid, Allahbakhsh and Niloufar Ghomi Maghsad (2015).
Investigation of the quality status of groundwater using GWQI index and its
zoning with Geographic Information System (GIS), Journal of Knowledge
and Health, No. 10, 56-48, In Persian.
Singh, P.K., Tiwari, A.K., and Mahato, M.K., (2013). Qualitative Assessment of
surface water of West Bokaro Coalifield. Jharkhand by using water quality
index method, International Journal of Geotech Research, Vol. 5, 23512356.
Srinivasamoorthy, K., Gopinath, M., Chidambaram, S., Vasanthavigar, M., and
Sarma, V.S., (2014). Hydrochemical characterization and quality appraisal
of groundwater from Pungar sub basin, Tamilnadu, India, Journal of King
Saud University Science, No. 26, 37-52.
Tomaszkiewicz, M., Abou Najm, M., and El-Fadel, M., (2014). Development of
a ground water quality index for seawater intrusion in coastal aquifers,
Journal of Environ Model Soft, Vol, 57, 13-26.
Yidana, S.M., Banoeng Yakubo, B., and Akabzaa, T.M., (2010). Analysis of
groundwater quality using multivariate and spatial analyses in the Keta basin,
Ghana, Journal of African Earth Sciences, Vol. 58, 220-340.

