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ارزیابی و تحلیل روند کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت عجبشیر برای مصارف کشاورزی
فرخ اسدزاده ،1سینا شکیبا* 2و مهری

کاکی3

 -1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 -2گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 -3گروه مهندسی منابع آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
نویسنده مسئول* sina.shakiba69@gmail.com :

دریافت95/2/13 :

پذیرش95/11/11 :

چکیده
با توجه به اهمیت منابع آب زیرزمینی در تأمین آب شرب و کشاورزی ،پای ش کیفی و توزیع زمانی و مکانی روند تغییرات آن ،از مباحث
مهم در برنامهریزی و مدیریت منابع آب میباشد .در این مطالعه تغییرات روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت عجبشیر با استفاده از
اطالعات  5حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و  21رشته قنات و چشمه برای متغیرهای  SAR ،EC ،Cl ،Na ،SO4و  TDSدر دو ماه خشک
(شهریور ماه) و تر (خرداد ماه) در دوره آماری 1381- 90مورد بررسی قرار گرفته و کالسبندی کیفیت آب برای مصارف کشاورزی
براساس روش ویلکاکس صورت گرفت .برای بررسی تغییرات روند از آزمون ناپارامتری اسپیرمن در سطح  95درصد ،استفاده شد .نتایج
پهنهبندی و محاسبه تغییرات مساحت در ابتدا و انتها دورهی آماری در دشت نشان داد که شوری در ماه خشک و مرطوب به ترتیب  4و
 0/5کیلومتر مربع افزایش یافته و در نتیجه کیفیت منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی نامناسب گشته است .نتایج تحلیل روند
متغیرها برای چاههای عمیق و نیمهعمیق نشان داد که چاه النجیق با مقدار آمـاره اسـپیرمن برای مـتغیر  ECبرابر مقدار  2/38روند
معنیداری افزایشی داشته و در چاه دانالو متغیر شوری با مقدار آماره اسپیرمن  -3/12روند کاهشی معنیداری مشاهده گردید.
واژههای کلیدی :دشت عجبشیر ،مصارف کشاورزی ،کالسبندی ،آزمون اسپیرمن

 -1مقدمه
آب همواره به عنوان یک رکن اصلی توسعه مطرح و برای
تحوالت اقتصادی و اجتماعی هر جامعهای ضروری بوده
است ] .[1افزایش روز افزون جمعیت ،احداث کارخانجات
صنعتی و باال رفتن استانداردهای زندگی موجب افزایش
نیاز به منابع آب با کیفیت مناسب جهت مصارف مختلف
شرب ،کشاورزی و صـنعت شـده است ] .[6یکـی از
مهمترین منابع تأمین آب ،سـفرههای آب زیرزمیـنی
میباشند که همواره تالش شده است تا ضمن شناخت
تواناییهای این منابع ،میزان مصرف آنها نیز مشخص
گردد ] .[10کیفیت آب زیرزمینی به اندازه کمیت آن ،به
منظور قابل استفاده بودن در مصارف مختلف مهم و
ضروری است ،لذا پایش کیفی منابع آب زیرزمینی از
اهمیت زیادی برخوردار میباشد ] .[9در زمینه روند
تغییرات کیفی آبهای زیرزمینی ،مطالعات متعددی
انجام شده است .السی و پالت روند تغییرات کیفیت
آبخوان نیف در ترکیه را ارزیابی کردند .این محققین
نشان دادند که مقدار غلظت کلراید در فصول بارانی،

نسبت به فصلهای خشک کاهش داشته است و همچنین
دما و نیترات ،روند افزایشی و فسفات و سختی کل روند
کاهشی داشتند ] .[14کتاتا و همکاران با بررسی روند
تغییرات برخی متغیرهای هیدروشیمیایی آبهای
زیرزمینی سفره گابس در تونس طی سالهای آماری
 1995-2003نتیجه گرفتند که میزان شوری و سایر
متغیرهای شیمیایی در جهت حرکت آب زیرزمینی در
طول زمان کاهش یافته است ] .[15نتایج حاصل از
مطالعات و پژوهشهای محققین کشور ما نیز در اغلب
موارد حاکی از افت کیفی آبهای زیرزمینی و زنگ
هشدار در دشتهای ایران میباشد .نتایج مطالعات در
مورد روند تغییرات کیفی آبهای زیرزمینی بم و بروات
طی سالهای  1376تا  1383توسط ملکوتیان و کرمی
نشان از نامطلوبتر شدن کیفیت آبهای زیرزمینی
منطقه بوده است ] .[11محمدی و همکاران در بررسی
تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت
قزوین در دورهی  1382تا  1386دریافتند که در فصول
تر سالیهای مورد مطالعه ،کیفیت آب زیرزمینی کاهش

یافتههای نوین زمینشناسی کاربردی ،دوره  ،11شماره  ،21بهار و تابستان 1396

یافته است که نشاندهنده اثر بارندگی بر کیفیت آبهای
زیرزمینی دشت بوده است ] .[9دانشور وثوقی و همکاران
ارزیابی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت اردبیل
در دورهی آماری  1374تا  1387را مورد بررسی قرار
دادند .مطالعات آنها نشاندهنده افت کیفی آب چاههای
دشت اردبیل بوده است ] .[3سلطانی و همکاران روند
تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی شهر شیراز
را در دو سال  1384و  1388مورد بررسی قرار دادند.
نتایج آنها نشاندهنده بهبود کیفیت آب در این
شهرستان بود ] .[5ذوالعلی و بارانی به بررسی کیفیت
منابع آب زیرزمینی دشت مشهد طی یک دورهی  9ساله
از سال  1375تا  1383پرداختند .نتایج تحقیق آنها
نشان داد اگر چه آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه هم از
نظر شرب و هم از نظر کشاورزی دارای کیفیت مطلوب
است ،اما از سال  1375تا  1383دچار افت کیفیت شده
است ] .[4مصلح و هاشمی با ارزیابی روند تغییرات کیفی
آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک از سال  1384تا
 1387بیان داشتند کیفیت آب منطقه رو به کاهش و
سختی کل آب رو به افزایش بوده است ] .[10دانشور و
همکاران با تجزیه و تحلیل روند تغییرات کیفیت آب
زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از آزمون ناپارامتری
مان-کندال دریافتند که روند افزایشی شدیدی در
تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در ماه پرآب در بخش
مرکزی و شرقی و در ماه کمآب در بخشهای مرکزی و
غرب دشت اتفاق افتاده است ] .[3یه و همکاران به
توسعه یک روش برای بهینهسازی چند متغیره زمین
آماری شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی پرداختند و
سپس یک سیستم شبکه برای شناسایی تغییرات مکانی
کیفیت آبهای زیرزمینی با استفاده از کریجینگ
فاکتوریل و الگوریتم ژنتیک را ارائه دادند ] .[16مطالعه
آنها تأیید کرد که مدل پیشنهادی میتواند شبکهی
بهینه پایش آبهای زیرزمینی را را طراحی کند.
ابریشمچی و همکاران نیز با استفاده از تئوری آنتروپی
گسسته برای ارزیابی شبکه پایش کیـفی پرداخـتند و
هم چنین به ارائه یک روش جدید برای کاهش پراکندگی
در نتایج با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشهای که با
بهرهگیری از روابط همارزی فازی میباشد را معرفی
کردند .نتایج آنها در آبخوان تهران-کرج کارایی این مدل
را برای طراحی بهینه سیستمهای پایش آب زیرزمینی
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نشان میداد ] .[13با توجه به اهمیت منابع آب زیرزمینی
به خصوص در تأمین آب شرب و کشاورزی و نیز تأثیر
پسروی دریاچه ارومیه ،پایش روند تغییرات کیفی منابع
آبهای زیرزمینی دشتهای محدوده شرقی با استفاده از
آزمون ناپارامتری اسپیرمن از جمله اهداف پژوهش حاضر
میباشد.
بنابراین با توجه به مطالب بیان شده هدف از پژوهش
حاضر تعیین کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت عجبشیر
برای مصارف کشاورزی و تحلیل روند تغییرات متغیرهای
 SAR ،EC ،Cl ،Na ،So4و  TDSمیباشند.
-2موقعیت جغرافیایی
دشت عجبشیر یکی از زیر حوضههای 25گانه ،حوضه
آبریز دریاچه ارومیه است که در مخـتصات جـغرافیایی
' 45 34تا ' 46 02طول شرقی و '38 10تا ' 38 29عرض
شمالی و در  60کیلومتری غرب شهرستان تبریز واقع
شده است .وسعت کل محدوده مطالعاتی 698
کیلومترمربع میباشد که مرتفعترین نقطه حوضه 3125
متر در قسمت شمالی آن (در ارتفاعـات کوه فلخ) و
پستترین نقطه آن  1275متر در نزدیکی دریاچه ارومیه
قرار دارد (شکل .)1دشت مورد مطالعه دارای  10حلقه
چاه عمیق و نیمهعمـیق 5 ،رشته قـنات و  5چـشمه
میباشند.
برای ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت عجبشیر از نظر
مصارف کشاورزی که شامل هدایت الکتریکی ( )Ecو
نسبت جذب سدیم ( )SARاست از  26مکان که شامل
چاههای عمیق ،نیمه عمیق ،چشمه و قنات دوره آماری
 1381تا  1391برای دو ماه خشک (شهریور ماه) و تر
(خرداد ماه) استفاده گردید .برای بررسی روند تغییرات
کیفی آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری
اسپیرمن از دادههای  SAR ،EC ،Cl ،Na ،So4و  TDSدر
 5چاه عمیق و نیمه عمیق که دارای دادههای آماری با
طول دورهی آماری بیشتر از  7سال بودند مورد ارزیابی
قرار گرفت .الزم به ذکر است در آزمونهای ناپارامتری،
وجود دادههای پرت نتـیجه روند دادهها را کـمتر از
روشهای مشخصهای تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین
آزمونهای ناپارامتری برای سری دادههای با طول دوره
آماری محدود  7تا  30سال و توزیع آماری غیرنرمال
مناسبتر بیان شده است ].[3

یافتههای نوین زمینشناسی کاربردی ،دوره  ،11شماره  ،21بهار و تابستان 1396

116

شکل  .1موقعیت دشت عجبشیر و ایستگاههای مورد مطالعه

 -3مواد و روشها
با توجه به اینکه هدف تحقیق طبقهبندی دشت عجبشیر
بر مبنای آبآبیاری است لذا بدین منظور از نمودار
ویلکوکس استفاده شد .بطوریکه این طبقهبندی بر اساس
نسبت جذب سدیم ( )SARو هدایت الکتریکی ()EC
میباشد .در این نمودار آبهای یک محدوده مطالعاتی به
 16رده مختلف تقسیم شدهاند که  C1S1بهترین آب و
 C4S4نامناسبترین آبها برای مصارف کشاورزی
میباشد ] .[7جهت بررسی تغییرات مکانی و برآورد
کیــفیت آب از لــحاظ شـرب دادههـا وارد نـرمافـزار
 Arc GIS 10گردید تا مناطق مناسب تا نامناسب
پهنهبندی گردد .در واقع تهیه نقشههای پهنهبندی ،از
لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و موجب دستیابی
سریع و آسان در کوتاهترین زمان ممکن به توزیع مکانی
پهنههای مناسب تا نامناسب از لحاظ شرب میگردد.
آزمون اسپیرمن
به منظور تعیین روند تغییرات در هر سری زمانی از
آزمون اسپیرمن استفاده شد .آزمون اسپیرمن آزمونی
غیرپارامتری است که در آن فرض صفر ( ،)H0یکنواختی
توزیع و مستقل بودن دادهها در سری زمانی و فرض
مقابل ( ،)H1روند افزایشی یا کاهشی دادهها در سری
زمانی است .برای انجام این آزمون ابتدا دادهها به ترتیب
صعودی مرتب و از  1تا  nرتبهبندی میشوند .سپس
دادهها به شکل تاریخی در نظر گرفته شده و رتبههای هر
کدام در مقابل آنها درج شد .این رتبهها با ) R(Xiنشان
داده میشوند .سپس آماره  Dبرای مجموعه دادهها از

رابطه  1بدست آمده و پس از محاسبهی آن ،آماره آزمون
اسپیرمن ( )Zsنیز از رابطهی  2محاسبه میگردد.
n
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در این پژوهش مقدار به منظور تشخیص معنیداری روند
دادهها ،آمارهی  Zsمحاسبه شده از رابطهی  3با آمارهی
 t-studentجدول آماری (با درجهی آزادی  )n-2در سطح
اطمینان  95درصد مورد مقایسه قرار گرفت.
 -4نتایج و بحث
با استفاده از مقادیر هدایت الکتریکی و نسبت جذبی
سدیم بر اساس نمودار ویلکوکس منابع آبزیرزمینی به 4
کالس شوری کم ( )C1S1,C2S1, C3S1,C4S1و شوری
متوسط ( )C2S2,C3S2, C4S2, C1S2که برای مصارف
کشاورزی مناسب بوده و شوری شدید ( C3S3, C4S3,
 )C3S3, C1S4و شوری خیلی شدید ( C4S4, C3S4,
 )C2S4, C1S4که برای مصارف کشاورزی نامناسب
هستند ،به کمک نرمافزار  ArcGISبا روش معکوس
فاصله ( )IDWبرای فصل تر و خشک پهنهبندی شدند و
در شکلهای  2و 3ارائه شدهاند .در سال 1381طبق
شکل  2نشان داد که در قسمتها شمالی دشت دارای
کیفیت آبهای متوسط برای آبیاری و در مسیر جریان
آب زیرزمینی و به سمت جنوب و غرب کیفیت آبها از
متوسط تا نامناسب برای آبیاری افزایش مییابد که بیانگر
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وجود آب شوری و قلیایی شدن منابع آب زیرزمینی در
فصل خشک میشود .چاههای رحمانلو و خضرلو در فصل
خشک در هر دو سال  1381و  1390در کالسبندی
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شوری خیلی زیاد و برای کشاورزی نامناسب را نشان
دادند.

ب

الف

شکل  .2کالسبندی دشت عجبشیر بر اساس مصارف کشاورزی در فصل خشک در چاههای موجود منطقه الف :سال  1381و ب:
سال1390
جدول  .1طبقهبندی آب کشاورزی بر اساس شوری و قلیائیت
قلیایی
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

کالس
S1
S2
S3
S4

SAR

شوری

>10
10-18
18-26
<26

کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

کالس
C1
C2
C3
C4

EC
250-100
250-750
750-2250
<2250

جدول  .2مساحت کالسها و تغییرات ایجاد شده برای مصارف کشاورزی در فصل خشک
کالسبندی

مساحت استخراج شده فصل خشک
سال ( 1381کیلومتر مربع)

مساحت استخراج شده فصل خشک
سال ( 1390کیلومترمربع)

تغییرات ایجاد شده

شوری کم
شوری متوسط
شوری شدید
شوری خیلی شدید

653/35
57/39
-

558/71
99/92
3/28
0/83

-94/64
42/23
3/28
0/83

با توجه به جدول  2تغییرات مساحت کالسبندیها در
فصل خشک در ابتدا و انتهاء دورهی آماری نشان میدهد
که کیفیت آبهای مناسب برای آبیاری افزایش حدود
 94/64و در طبقه شوری متوسط حدود  42کیلومتر
مربع دشت کیفیت شوری افزایش یافته اما برای
کشاورزی هنوز مناسب بوده ،و حدود  4کیلومتر مربع
کیفیت آبها برای کشاورزی به نامناسب تبدیل شده
است.

با توجه به شکل  3کیفیت چاههای قبادلو و خضرلو
خضرلو کـیفیت برای آبـیاری نامـناسب را نـشان داد.
همچنین در فصل تر از شمال به جنوب شوری در سال
 1381به نسبت بیشتر شده است اما در سال1390
قسمتها شمالی تا نزدیک جنوب دشت دارای کیفیت
آبهای خوب برای آبیاری و در مسیر جریان آب
زیرزمینی و به سمت جنوب و غرب در خروجی دشت
کیفیت آبها از متوسط تا نامناسب برای آبیاری افزایش
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مییابد که بیانگر وجود آب شوری و قلیایی شدن منابع
آب زیرزمینی در فصل تر که نشان از آبشستگی و افزایش
امالح آب زیرزمینی را نشان میدهد .با توجه به شکلهای
 2و  3در فصل خشک در قسمتهای شمالی و جنوبی
کیفیت آبها متوسط اما در بیشتر نواحی جنوبی کیفیت
در فصل تر بهتر شده است.
با توجه به جدول  3تغییرات مساحت کالسبندیها در
فصل تر در ابتدا و انتهاء دورهی آماری نشان میدهد که
کیفیت آبهای نامناسب در فصل تر سال  81نسبت به
سال  90کمتر است و 33/1کیلومترمربع از دشت کیفیت
آب برای آبیاری خوب و در طول دورهی آماری افزایش
مییابد و حدود 0/5کیلومترمربع از مساحت دشت کیفیت
آبها به آبهای نامناسب آبیاری تبدیل شده است.
شکلهای  4با توجه به آماره  zحاصل از تحلیل روند
تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی منتج از آزمون
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ناپارامتری اسپیرمن برای ماه پرآب (خرداد) و کم آب
(شهریور) را نشان میدهد .در بین متغیرهای مورد
مطالعه بیشترین روند منفی معنیدار در ماه پرآب متعلق
به متغیر شوری بوده است .متغیر  SARهم در ماه پرآب
و هم ماه کم آب در ایستگاههای قبادلو و دانالو روند
منفی معنیداری را داشته است و در سه ایستگاه دیگر
روند معنیداری مشاهده نشده است .در ماه کم آب مقدار
متغیر سدیم در ایستگاههای قبادلو و دانالو روند منفی
معنیدار و در ماه پرآب در ایستگاه دانالو روند منفی
معنیداری را تجربه کرده است .متغیر  TDSهم در ماه
پرآب و هم در ماه کم آب در ایستگاههای دانالود و
خضرلو روند منفی معنیداری بدست آمده است .روند
متغیر سولفات در ماه پرآب و کم آب به یک صورت عمل
کرده اما روند معنیداری را نشان نداده است.

شکل  .3کالس بندی دشت عجبشیر بر اساس مصارف کشاورزی در فصلتر الف :سال 1381و ب:سال1390
جدول  .3مساحت کالسها و تغییرات ایجاد شده برای مصارف کشاورزی در فصل تر در سالهای  1381و 1390
کالسبندی

مساحت استخراج شده فصل تر
سال ( 1381کیلومتر مربع)

مساحت استخراج شده فصل تر
سال ( 1390کیلومترمربع)

تغییرات ایجاد شده

شوری کم
شوری متوسط
شوری شدید
شوری خیلی شدید

624/26
65/04
-

657/36
9/71
-

33/1
-55/33
-

0/43

0/43
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شکل  .4نمودارهای تغییرات روند متغیرهای مورد مطالعه دشت عجبشیر
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ادامه شکل .4نمو دارهای تغییرات روند متغیرهای مورد مطالعه دشت عجبشیر
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شکل  .6نمودار میلهای جریان رودخانههای دشت عجبشیر

 -5نتیجهگیری
در تحقیق انجام شده ،از نمونههای چاههای عمیق ،نیمه
عمیق ،چشمه و قنات موجود در دشت عجبشیر
متغیرهای شوری هدایت الکتریکی ( )ECو نسبت جذب
سدیم ( )SARدر فصول تر (خرداد ماه) و خشک (شهریور
ماه) طی دورهی آماری  1381-1390استفاده شد،
کالسبندی بر اساس کیفیت آب آبیاری برای تمامی
منطقه انجام و مشاهده میشود که کیفیت از آبهای
مناسب تا نامناسب برای آبیاری کشاورزی در مسیر
جریان آب زیرزمینی منطقه در سال 90نسبت به سال
 81بدتر شده است .آبهای منطقه مطالعاتی از نظر
کشاورزی در رده آبهای کمی شور تا خیلی زیاد شور
قرار دارند و خروجی دشت بیشتر در کالس  C4S1تا
 C4S4قرار دارند که برای کشاورزی نامناسب میباشند .با
توجه به اینکه در فصل بهار ،بارندگی بیشتر و هـوا
خنکتر است ،معموالً بارش و جریانات و ذوب شدن برف
نسبت به فصل تابستان بیشتر است اما در طی دهه مورد

بررسی بارش و جریان رودخانه در دشت کاهش یافته و
کیفیت در انتهاء دورهی آماری نیز کاهش یافته است که
نتیجه پهنهبندی و مقادیر تغییرات مـساحتها در
(جدولهای  2و  )3گویای این امر است .اسدی و کریمی
به بررسی تأثیر خشکسالی بر پهنهبندهای کیفی آبهای
زیرزمینی دشت شبستر پرداختند .نتایج آنها نشان داد
که که وقوع خشکسالیهای اخیر به شدت بر کاهش
کیفی آبهای زیرزمینی منطقه و تغییر پهنههای کیفی
آن تأثیر داشته است.
با استفاده از آزمون اسپیرمن در یک دهه روند متغیرها
در سطح  95درصد ،در  5چاه عمیق و نیمهعمیق بررسی
شد و نتایج نشان داد که دشت عجبشیر که از نظر TDS
و  ECروند کاهشی معنیدار را تجربه کرده اما کیفیت آب
جهت مصرف کشاورزی نامناسب نشان داد و میتوان
نتیجه گرفت که بررسی روند در مناسب بودن و نامناسب
بودن آب برای مصارف مختلف نمیتواند دقیق باشد .از
نکات قابل ذکر در ارتباط با نتایج ،میتوان به این موضوع
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اشاره نمود که هر چند افت کیفی چاههای مشاهدهای
واقع در دشت عجبشیر که از دشتهای حاشیه شرقی
نزدیک به دریاچه ارومیه است چون در قسمت خروجی
دشت کیفیت آب روند کاهشی داشته است میتواند زنگ
خطری از نفوذ و گستردگی چالش آلودگی منابع آب
زیرزمینی متأثر از پـمپاژ زیاد و نفوذ آب شـور باشـد.
هم چنین با توجه به نمودارهای بارش و دبی ساالنه در
دشت مورد مطالعه که در طول دورهی آماری دارای
روندی کاهشی داشته و روند افزایشی در متغیرهای TDS
و  ECکه با توجه به نقش این دو متغیر در ارزیابی کیفی
منابع آب به ترتیب برای شرب و کشاورزی که از اهداف
این تحقیق بوده ،روند غیرقابل استفاده شدن منابع آب
زیرزمینی دشت عجبشیر در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه
را در دهههای آتی هشدار میدهد .نتایج این قسمت با
تحقیق کاکی و اسدی تحلیل روند تغییرات کیفی منابع
آب زیرزمینی دشت های محدوده شرقی دریاچه ارومیه را
انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت آب
زیرزمینی دشتهای حاشیه شرق دریاچه ارومیه ،در
بخشهای شمال و جنوبشرقی طی یک دهه اخیر از افت
کیفی چشـمگیری برخوردار بودند همـخوانی داشـت.
هم چنین در سایر مناطق در بررسی تغییرات روند کیفی
و کمی منابع آب زیرزمینی و کالسبندیها نتایج زیر
حاصل شد.
اکرامی و همکاران با بررسی روند تغییرات کیفی و کمی
منـابع آب زیرزمیـنی دشـت یـزد  -اردکان در دهـه
 1379-88نشان دادند که سطح آب زیرزمینی در  4دهه
اخیر روند نزولی داشته و متوسط افت سطح ایستابی،
حدود  0/5متر در سال میباشد .همچنین نتایج حاصل از
تغییرات کیفیت آب در دهه اخیر نشان داد که با افزایش
تکرار خشکسالی و افت شدید سفره آب زیرزمینی،
کیفیت آب زیرزمینی ،خصوصا در بازه زمانی  1385تا
 1389دارای روند نزولی بوده است .ملکوتیان و کرمی
نشان دادند تغییرات کیفیت شیمیایی ،در آب چاههای
شرب روند نامطلوبی را داشتند .آب چاههای پیزومتری
موجود نیز در منطقه در مواردی در جهت نامطلوب شدن
کیفیت شیمیایی تغییر یافته بود .مهری و همکاران که به
بررسی روند تغییرات کیفی و سطح ایستابی آبهای
زیرزمینی در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه پرداختند .نشان
دادند که کالس غالب آب زیرزمینی در دو دشت تسوج و
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شیرامین بهترتیب ،برای مصارف کشاورزی ،با نمودار
ویلکوکس C3S1 ،و  C2S4و برای مصارف شرب ،با
نمودار شولر« ،خوب» و «نامطبوع» طبقهبندی شد ].[12
بررسی میانگین پارامترهای ،TDS ،TH ،SO4 ،PH ، EC
 Ca ،Mgو  Clدر بازۀ زمانی سالهای 1382ـ 1393
نشان داد که کیفیت آب در هر دو دشت ،در گذر زمان
کاهش یافته است .میانگین همبستگی روند تغییرات
مکانی سطح ایستابی و  ،Ecدر دشت -0/37 ،محاسبه شد
که نشاندهندۀ افزایش شوری با کاهش سطح آب آبخوان
است .سطح ایستابی آبخوان تسوج ،بهطور متوسط ،ساالنه
 18سانتیمتر و حجم آن 1/27 ،میلیارد مترمکعب کاهش
داشته است؛ اما آبخوان دشت شیرامین ساالنه 1
سانتیمتر افزایش سطح و  0/006مترمکعب افزایش حجم
داشته است .همچنین نتایج نشان داد که با کاهش
کیفیت منابع آبی ،میزان برداشت سالیانه از آبخوانها،
کاهش مییابد .و آنها این کاهش را ناشی از
نامناسببودن آبها برای مصارف گوناگون مانند
کشاورزی دانستند .بر اساس توزیع زمانی -مکانی
پارامترهای کیفی ،ایستگاههای قبادلو و خضرلو طی10
سال در ماه خشک دارای شوری شدید و پایینترین سطح
کیفیت آب میباشند .روند تغییرات مکانی کیفیت منابع
آب نیز که به سمت پاییندست دشت و با ورود آالیندهها
کاهشی است ،در بازه بین ایستگاههای بوکت و گلتپه
مقداری اندکی افزایشی میشود که میتواند بیانگر کاهش
نرخ ورود مجموع مواد آالینده و مؤثر واقع شدن توان
خودپاالیی آب زیرزمینی باشد .در مجموع با توجه به
وجود روند در سریهای زمانی مربوط به چاههای منطقه
و نمونههای قنات و چشمه ،میتوان به این نتیجه دست
یافت که آالیندهها و سامانه منابع آب به نوعی در طی
دهه مور مطالعه در حال خارج از حالت تعادل بوده؛ به
بیان دیگر حجم آالیندههای وارد شده به سیستم منابع
آب دشت عجبشیر نامتناسب با توانایی خودپاالیی
رودخانهها و منابع زیرزمینی بوده است.
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Abstract
Due to importance of groundwater resources for drinking and agricultural water supply, monitoring of
quality and analysis of spatial and temporal changes of water quality is an important issue in the
programming and management of water resources. In this study groundwater quality trend in Ajabshir
plain was evaluated with the Spearman teas for both dry and wet seasons during the 2002-2012 time
period . Water quality parameters such as SO4, Na, Cl, EC, SAR, and TDS were analyzed and quality
was classified using the Wilcox diagram. The results of this study revealed that the water quality has
been declined over the time period and water resources of the plain were mainly classified as
inappropriate for agricultural usage. The analysis of variables trend showed a significant positive trend
of SAR and EC in the Alenjiq well. Electrical conductivity has a decreasing trend in Danalo and
Qobadlo wells which indicates the decreasing of the salinity in these wells. Due to the water quality
and quantity decline in the plain during the past decade, watershed management practices are
suggested to sustainability of the water resources.
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