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چکیده
یکي از عوامل مهم در پایداري توسعه یک منطقه ،فراهم بودن منابع آب کافي و مناسب براي مصارف مختلف ميباشد که عالوه بر کمیت،
ميبایست از نقطه نظر کیفي نیز جهت بهرهبرداري مناسب باشد .منابع آب زیرزمیني یکي از مهمترین منابع مطمئن جهت تامین آب بوده
که با توجه به افزایش برداشت در سالهاي اخیر دچار بحرانهاي کیفي شده است .هدف از این مطالعه ،ارزیابي کیفیت آب زیرزمیني محدوده
مطالعاتي ساري-نکا و پهنهبندي این منطقه جهت بهرهبرداري از نظر کشاورزي ميباشد .در این تحقیق  65نمونه آب چاه کشاورزي در این
محدوده در سال آبي  1392-93مورد تجزیه شیمیایي قرار گرفت .نمونهها از نظر پارامترهاي مؤثر در کشاورزي شامل کلر ( ،)Clهدایت
الکتریکي ( ،)ECخاصیت اسیدي و قلیایي ( ،)PHمانده کربنات سدیم ( )RSCبررسي شدند .در نهایت وضعیت کیفیت آب با استفاده از
شاخص ویلکوکس ارزیابي و نقشه پهنهبندي کیفي محدوه مورد نظر ارائه شد .نتایج نشان داد بیش از  %90نمونههاي آزمایش کیفیت آب
چاههاي مورد استفاده از نظر مصرف براي کشاورزي در کالس  C3-S2و C3-S1قرار دارند.
واژگان کلیدي :آبخوان ساري -نکا ،پهنهبندي آب زیرزمیني ،کیفیت آب ،نمودار ویلکوکس.
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مقدمه
تسلط اقلیم خشک و نیمهخشک بر کشور توأم با تغییرات
آب و هوایي و تخریب محیط زیست همراه با بروز پدیدههاي
خشکسالي ،چشمانداز نامطلوبي را به دلیل تأمین نیازهاي
فزاینده براي مصرف آب ترسیم ميکند .وقوع چنین
شرایطي مدیریت منابع آب کشور را با چالشهاي متعددي
روبهرو ميکند .رفع موانع موجود جز با شناخت کافي از
پتانسیلها و محدودیتهاي منابع آب کشور ،برنامهریزي
الزم و منطبق با شرایط موجود در افقهاي زماني مختلف
امکانپذیر نخواهد بود .از اینرو مدیریت منابع آب کشور
نیازمند ابزارهاي مناسبي است که بتواند امکان شناخت
منابع آب را فراهم کند ( .)Shirvani et al., 2016یکي از
راههاي دستیابي به توسعه ملي و خودکفایي در کشاورزي
استفاده بهینه از منابع طبیعي موجود از جمله آب است .آب
به عنوان مهمترین پارامتر جهت افزایش عملکرد محصوالت
کشاورزي در کشور ما که جزء مناطق خشک جهان محسوب
ميشود ،مطرح ميباشد ( .)Ejlali et al., 2016بخشي از
کیفیت آبهاي زیرزمیني مربوط به بارش است ،ولي مهم-
ترین عامل ،نوع تشکیالت زمین ،طول مسیر طيشده و
مدت زمان این جابهجایي است .کیفیت آبها با توجه به
طول مسیر طيشده و فراواني مواد انحاللي در مسیر
ميتواند تفاوت زیادي در نقاط مختلف پیدا کند .این پدیده
سبب ميشود که در بسیاري از مناطق خشک و بیاباني،
عالوه بر کمآبي ،کیفیت نامناسب آبهاي موجود نیز
مشکلساز باشد .بنابراین ،اندازهگیري و تعیین کیفیت آب،
چه از لحاظ کشاورزي و چه از لحاظ آشامیدني و صنعتي
بسیار مهم است .در صورتي که میزان کربنات و بيکربنات
در آب از میزان کلسیم و منیزیم بیشتر شود ،آب کیفیت
خود را از دست ميدهد و چنین آبي براي کشاورزي چندان
مناسب نیست .چنانچه آبیاري توسط آبي با  RSCو PH
باال صورت گیرد ،زمین کشاورزي نابارور گشته و رسوب
کربنات کلسیم در خاک رنگ خاک را نیز تغییر ميدهد
( .)Sundaray et al., 2009براي بررسي کیفیت آب از
لحاظ کشاورزي ميتوان از نمودار ویلکوکس استفاده کرد.
مهمترین معیارهاي کیفي در طبقهبندي آب از نظر
کشاورزي ،میزان شوري و مقدار سدیم موجود در آن است.
روش طبقهبندي ویلکوکس و استفاده از نمودار آن،

کاربرديترین روش براي طبقهبندي آب از نظر کشاورزي
در مطالعات هیدرولوژي است.
اولین قدم در تعیین کیفیت آب با استفاده از این روش،
انتخاب یک مدل مناسب جهت درونیابي و پهنهبندي
دادهها است .سیستم اطالعات جغرافیایي ( )GISکاربرد
فراواني در پایش و طبقهبندي کیفي آب حوضهها داشته و
توانایي تحلیل و بررسي اطالعات در حجم زیاد را فراهم
مينماید .در این سیستم ،با تعیین مراکز مهم جمعیتي،
صنعتي ،کشاورزي ،تخمین بار آلودگي و ترکیب آن با سایر
اطالعات ،ميتوان طرحهاي مدیریتي مفیدتري را ارئه نمود.
عالوه بر این ،به کمک این ابزار امکان دستیابي به روابط
دقیقتر براي ارتباط میان پارامترهاي کیفي منابع آب و
پارامترهاي مؤثر در حوضه وجود دارد ( Sadeghi et al.,
.)2016
وجود تغییرات مکاني امري طبیعي ميباشد ،ولي
شناخت این تغییرات جهت برنامهریزي دقیق و مدیریت
امري الزم و مفید است .از آنجا که آمار کالسیک قادر به
در نظر گرفتن توزیع مکاني مولفههاي کیفیت آبهاي
زیرزمیني نیست ،از زمینآمار به عنوان تکنیکي براي این
هدف استفاده ميگردد (.)Hafashjani et al., 2014
فتاني 1و همکاران ( )2008در مطالعه کیفیت آبهاي
زیرزمیني دشتهاي کشاورزي تریفا در شمال شرق مراکش
از نظر غلظت نیترات آمونیوم از روش کریجینگ معمولي
براي مطالعه و پهنهبندي نقشه کیفي آبهاي زیرزمیني
استفاده نمودند .سمین 2و همکاران ( )2012از روش
کریجینگ و کوکریجینگ معمولي براي تخمین نسبت
جذب سدیم و کلر در آبهاي زیرزمیني  90حلقه چاه
استان فارس استفاده نمودند .آنها دریافتند که تخمینهاي
هر دو روش قابل قبول است ،اما تخمین نسبت جذب سدیم
و کلر با استفاده از روش کوکریجینگ دقیقتر از رویکرد
کریجینگ است .پاتیل 3و همکاران ( )2012براي بررسي
کیفیت آبهاي زیرزمیني هندوستان از نمودارهاي
ویلکوکس و پایپر استفاده کردند .نتایج بهدست آمده از این
نمودارها نشان داد مصرف بیش از حد کودهاي شیمیایي
براي مصارف کشاورزي و نفوذ فاضالب شهري به داخل
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زمین به شدت کیفیت آب این منطقه را تحت تأثیر قرار
دادهاست.
یوسفي و همکاران ( )1395به ارزیابي
هیدروژئوشیمیایي منابع آب حوضه آبخیز هیو واقع در غرب
هشتگرد پرداختند .آنها به منظور اندازهگیري کاتیونها و
آنیونهاي اصلي از منابع سطحي این حوضه نمونهبرداري
کردند .بر اساس نتایج ارائه شده کیفیت آب طبق نمودار
ویلکوکس در رده  C2S1قرار گرفت که براي مصارف
کشاورزي مناسب ميباشد.
هدف اصلي این پژوهش ،بررسي کیفیت آب زیرزمیني
شهرستان ساري-نکا توسط درونیابي به روش کریجینگ و
پهنهبندي منطقه از نظر کیفیت آب کشاورزي ميباشد.

منطقه مورد مطالعه
محدوده مطالعاتي ساري-نکا با کد  1503بین طولهاي
جغرافیایي ´ 52˚ 34تا ´ 54˚ 44شرقي و ´ 35˚ 56تا ´52
˚ 36شمالي در بخش خاوري حوضه و در جنوب محدوده
بهشهر-بندر گز قرار دارد و مساحت آن حدود 6946/4
کیلومتر مربع ميباشد که  1068/6کیلومتر آن دشت و بقیه
( 5877/8کیلومتر مربع) شامل ارتفاعات ميباشد .باالترین
نقطه ارتفاعي این محدوده  3836و پستترین نقطه آن با
ارتفاع  -26متر از سطح دریاي آزاد در خروجي حوضه قرار
دارد .بررسيهاي آب زیرزمیني این محدوده مطالعاتي
مشخص مينماید که در این محدوده مطالعاتي یک آبخوان
آبرفتي با وسعت  722کیلومتر مربع که  62درصد از کل
وسعت دشت را شامل ميشود تشکیل گردیده است.

مواد و روشها

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه
Fig 1- Case study
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کیفیت آب کشاورزي

طبقهبندي آب براي مصارف کشاورزي

کیفیت آب آبیاري به وجود انواع نمکها در آب و اثر آنها
بر گیاه و خاک بستگي دارد .شاخصهاي هدایت الکتریکي
( ،)ECنسبت جذب سدیم ( )SARو مانده کربنات سدیم
( )RSCدر تعیین تناسب آب براي آبیاري اهمیت دارند.
هدایت الکتریکي و کل مواد محلول جامد ( )TDSخطر
شوري را براي خاک و محصول زراعي بیان ميکند .باال
رفتن  ECو  TDSآب سبب افزایش پتانسیل اسمزي خاک
مي شوند و جذب آب و عناصر غذایي را توسط گیاه کاهش
ميدهند .پارامتر  ،SARمیزان مناسب بودن آب کشاورزي
را از نظر خطر سدیم نشان ميدهد .به خاکهایي که مقادیر
زیادي سدیم و کربنات دارند ،خاک قلیایي و به خاکهایي
که همراه با سدیم مقادیر زیادي کلراید و سولفات دارند،
خاکهاي شور ميگویند (.)Todd & Mays, 2005
مسمومیت کلراید رایجترین مسمومیت در آب کشاورزي
است .کلراید به دلیل میل ترکیبي بسیار کمي که دارد ،به
وسیله خاک جذب نميشود و پس از جذب توسط گیاه در
برگها تجمع ميیابد .در صورتي که تمرکز کلراید در
برگها زیاد شود ،با عث سوختگي برگها و خشک شدن
جوانهها ميگردد (.)Sundaray et al, 2009

در پژوهش حاضر براي طبقهبندي آب از جهت مصارف
کشاورزي از دیاگرام ویلکوکس )1948(1استفاده شدهاست
( .)Wilcox, 1948طبق جدول  ،1در این روش طبقهبندي
آبهاي با هدایت الکتریکي کمتر از  250میکروموس بر
سانتيمتر از نوع عالي یا گروه یک و با شوري کم ،هدایت
الکتریکي بین  250تا  750آب مناسب یا گروه دو با شوري
متوسط ،هدایت الکتریکي بین  750تا  2250آب قابل قبول
یا گروه سه با شوري زیاد و هدایت الکتریکي بین  2250تا
 3000گروه چهار با شوري بسیار زیاد و نامناسب و براي
هدایت الکتریکي بیشتر از  3000میکروموس بر سانتيمتر
گروه  5با آب بسیار شور غیر قابل استفاده طبقهبندي شده
است .همچنین بر اساس این طبقهبندي ،آبهاي داراي
سدیم قابل جذب کمتر از  10در گروه یک (سدیم کم)،
سدیم قابل جذب بین  10تا  20در گروه دو (سدیم
متوسط) ،سدیم قابل جذب بین  20تا  28در گروه سه
(سدیم زیاد) و سدیم قابل جذب بیشتر از  28در گروه 4
(سدیم بسیار زیاد) قرار ميگیرند (.)Ejlali et al,2016

جدول  -1طبقهبندي آب براي کشاورزي بر اساس هدایت الکتریکي ( )ECو نسبت جذب سدیم ()SAR
Table 1- Classification water for agriculture use by Ec and SAR
پارامتر کیفي
نامناسب
متوسط
خوب
عالي
واحد
Quality
Parameter
EC
SAR

Unit

Excellent

Good

medium

Unsuitable

µmhos/cm

< 250
< 10

250-750
10-18

750-2000
18-26

> 2000
> 26

-

اهمیت بررسي نسبت جذب سدیم از لحاظ کشاورزي
این است که میزان سدیم نسبت به عناصر کلسیم و منیزیم
بیشتر موجب چسبندگي ذرات خاک و کم شدن نفوذ و
قابلیت زهکشي آن ميشود .هرچه مقدار این عامل در آب
بیشتر باشد ،آب کیفیت پایینتري دارد .با توجه به میزان
سدیم ،کلسیم و منیزیم و همچنین با استفاده از رابطه 1
میزان جذب سدیم محاسبه ميشود ( Yousefi et al,
.)2016

()1

𝑎𝑁
𝑔𝑀𝐶𝑎+
2

√

= 𝑅𝐴𝑆

1 -Wilcox

آب آبیاري بر اساس خطر سدیم و شوري بر اساس
طبقهبندي ویلکوکس در  16کالس ميتواند قرار بگیرد .در
این روش نمونههاي واقع در کالس  c1s1از نظر کیفیت در
گروه آبهاي شیرین قرار دارد که براي مصارف کشاورزي
کامالً بيضرر ميباشد .نمونههاي واقع در کالسهاي ،c1s2
 c2s1و  c2s2از نظر کیفیت در گروه آبهاي کمي شور
قرار داشته و براي تمام مصارف کشاورزي تقریباً مناسب
است .نمونههاي واقع در کالسهاي ،c2s3 ،c1s3 ،c3s3
 c3s2و  c3s1از نظر کیفیت در گروه آبهاي شور قرار
داشته و در اراضي درشتباف و با زهکشي خوب مشکلي

کاهه و همکاران  :ارزیابي کیفي آب زیرزمیني آبخوان بر اساس مصارف بخش کشاورزي93...

ایجاد نميکند و مناسب ميباشد .همچنین درخاکهایي که
با این آب ،آبیاري ميشوند افزون مواد آلي اثر مهمي در
جلوگیري از تخریب خاک دارد و در نهایت نمونههاي واقع
در کالسهاي داراي  c4و  s4از نظر کیفیت در گروه آبهاي
خیلي شور بوده و براي کشاورزي از نظر شوري و مقدار
سدیم باال مناسب نیستند ( Meftah Halaghi and
)Hezarjaribi, 2011

یکي دیگر از شاخصهاي سنجش کیفیت آب جهت
بهرهبرداري کشاورزي شاخص باقیمانده کربنات سدیم
( )RSCاست .در این شاخص ،غلظت زیاد بيکربنات سبب
تمایل رسوبگذاري کلسیم و منیزیم ميگردد .این شاخص
بصورت رابطه  2بیان ميشود که هر چه مقدار این شاخص
کمتر باشد جهت آبیاري مناسبتر است .استاندارد ارائه شده
براي این شاخص مقدار  ،1/25مناسب جهت آبیاري و مقدار
بیشتر از  2/5نیز نامناسب جهت آبیاري در نظر گرفته
ميشود.
)RSC=(Co3+Hco3()2
)(Ca+Mg

درونیابي مکاني
امروزه به طور وسیعي از روشهاي درونیابي مکاني براي
پیشبیني و تعیین تغییرات مکاني کیفیت منابع آب
استفاده ميشود .کریجینگ عبارت است از یک روش برآورد
زمینآماري که بر پایه میانگین متحرک وزندار استوار

ميباشد .به طوري که ميتوان گفت یکي از بهتربن
برآوردکننده خطي نااریب است .این برآوردکننده به صورت
زیر تعریف ميشود:
()3
𝑛
)𝑥( ∗
𝑍
= ∑𝑖=1 𝑖 𝑧(𝑥𝑖 )
که در آن )𝑥( ∗ 𝑍 :عیار برآوردي :𝑖 ،وزن یا اهمیت کمیت
وابسته به نمونه iام و ) 𝑖𝑥(𝑧 :مقدار متغیر اندازهگیري شده
ميباشد .این نوع کریجینگ را کریجینگ خطي مينامند
زیرا ترکیب خطي از  nداده است که شرط استفاده از این
برآورد کننده این است که متغیر  zداراي توزیع نرمال باشد.
در غیر اینصورت یا باید از کریجینگ غیرخطي استفاده
کرد و یا اینکه بهنحوي توزیع متغیرها را به نرمال تبدیل
نمود.

بحث و نتایج
شکل  2نقشه پهنهبندي با روش کریجینگ را به ترتیب
براي  PHو غلظت کلر نشان ميدهد .با توجه به این شکل،
بیشترین مقدار  PHگزارش شده براي این منطقه  7/9و
کمترین میزان آن 6/7 ،ميباشد .غلظت کلر نیز در سه
دسته طبقهبندي شدهاست که  %54از کل منطقه غلظت
کمتر از  %29 ،150غلظت بین  150تا  250و  %17غلظت
بیش از  250 ppmرا دارا هستند.

(الف)

(ب)

)(A

)(B

شکل  -2نقشه پهنهبندي الف)  PHب) غلظت کلر
Fig 2- Iso pH and Iso CL map
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شکل  3نقشه پهنهبندي منطقه را بر اساس شاخص
پارامتر هدایت الکتریکي ( )ECو شاخص مانده کربنات
سدیم ( )RSCنشان ميدهد .طبق نتایج استخراج شده بر
اساس پارامتر  83 ،ECکیلومتر مربع در رده کمتر از ،1000
 618کیلومتر مربع در رده بین  1000تا  2000و 21
کیلومتر مربع در رده بیش از  2000 ds/mواقع شدهاند.
یافتههاي حاصل حاکي از آن دارد که  %86از کل منطقه
مورد مطالعه تحت پوشش  ECبین  1000تا 2000 ds/m

قرار دارد و بیانگر آن است که عملیات مربوط به کشاورزي
باید با تمهیدات الزم در این مناطق انجام گیرد .بر اساس
شاخص مانده کربنات سدیم %48 ،محدوده داراي RSC
مناسب ( 50% ،)>1/25داراي  RSCقابل قبول (-2/5
 )1/25و  %2داراي  RSCنامناسب ( )<2/5هستند .این
نتایج نشان ميدهد که تنها  12کیلومتر مربع از منطقه
داراي  RSCنامناسب و  710کیلومتر مربع دیگر براي
کشاورزي مناسب و قابل قبول ميباشد.

(الف)

(ب)

)(A

)(B

شکل  -3نقشه پهنهبندي الف) پارامتر هدایت الکتریکي ب) شاخص مانده کربنات سدیم ()RSC
Fig 3- Iso EC and Iso RSC map

نمودار ویلکوکس کیفیت آب آبیاري و نقشه پهنهبندي
کیفي آبخوان ساري (نکا) جهت مصارف کشاورزي در شکل
 4نمایش داده شدهاست .با توجه به نتایج به دست آمده،
 %68و  %26نمونههاي آزمایش کیفیت آب چاههاي مورد
استفاده از نظر مصرف براي کشاورزي به ترتیب در کالس
 C3-S2و  C3-S1قرار دارند .این کالس از نظر طبقهبندي
دیاگرام ویلکوکس به معناي خطر شوري زیاد و سدیم قابل
جذب پایین است .تنها  %1از نمونهها در کالس C2-S1
قرار داشته که براي تمام مصارف کشاورزي مناسب ميباشد.
با توجه به اینکه  %5از بخش شمال غربي منطقه تحت

پوشش کالس  C4-S2و به عبارتي شوري بسیار زیاد بوده،
الزم است در این مناطق گیاهان مقاوم به شوري کشت شده
و زهکشي مناسبي صورت پذیرد .نتایج پهنهبندي کیفي از
دیدگاه بهرهبرداري کشاورزي نشان ميدهد که وضعیت
کیفي منطقه در حال بحرانيتر شدن است بطوریکه در
مطالعات انجام شده نشان ميدهد که بیش از  80درصد
منطقه در کالس  C3-S1قرار داشته که بهرهبرداريهاي
بيرویه و عدم مدیریت بهرهبرداري سبب شده تا میزان
قلیائیت افزایش چشمگیري داشته باشد.

کاهه و همکاران  :ارزیابي کیفي آب زیرزمیني آبخوان بر اساس مصارف بخش کشاورزي95...

شکل  -4نقشه پهنهبندي کیفي آبخوان ساري (نکا) جهت مصارف کشاورزي
Fig 4- Iso quality map for Sari aquifer in agriculture uses

نتیجهگیري
افزایش بهرهبرداري از منابع آب بخصوص منابع آب
زیرزمیني در مناطق شمالي کشور سبب شده تا روند
افزایش غلظت کاتیونها و آنیونهاي اصلي در منابع آب
زیرزمیني شود .با توجه به اینکه بهرهبرداري بهینه از منابع
آب مستلزم دیدگاه کمي و کیفي است لذا مدیریت و
شناسایي عرصههاي مناسب جهت بهرهبرداري حائز اهمیت
است .این مطالعه به منظور شناسایي عرصههاي مناسب
جهت بهرهبرداري کشاورزي در آبخوان ساري انجام گرفت.
آبخوان ساري در مرکز استان مازندران و یکي از مراکز عمده
کشاورزي این منطقه بوده و در سالهاي اخیر با توجه به

کاهش بهرهبرداري از منابع آب سطحي ،روند افزایش
برداشت از منابع آب زیرزمیني افزایش شایاني داشته است.
به منظور شناسایي عرصههاي مناسب جهت بهرهبرداري از
تحلیل کیفي پارامترهاي موثر در وضعیت بهرهبرداري
کشاورزي استفاده شد .نتایج پهنهبندي کیفي با استفاده از
شاخص ویلککس نشان داد که بخشهاي شرقي آبخوان با
توجه به بهرهبرداري باال از کیفیت نامناسبتري نسبت به
سایر بخشهاي آبخوان قرار دارد .بخشهاي غربي و مرکزي
آبخوان نسبت به سایر بخشهاي آبخوان جهت بهرهبرداري
کشاورزي بیشتر توصیه ميشود .نتایج این مطالعه ميتواند
متولیان را جهت شناسایي عرصههاي مناسب بهرهبرداري از
نقطه نظر کیفي کمک کند.
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Abstract
One of the important factors in the sustainability of a region's development is the availability of
adequate and suitable water resources for various uses, which, in addition to quantity, should be
suitable from a qualitative point of view. Groundwater resources are one of the most reliable sources
of water supply, which has suffered in recent years due to increased harvesting. The aim of this study
is to evaluate the quality of groundwater in Sari-Neka study area and zoning of this area for agricultural
use. In this study, 65 water wells in this area were chemically analyzed in year 1392-93. The samples
were examined for the effective parameters in agriculture including chlorine (Cl), electrical
conductivity (EC), acidity and alkaline (PH), sodium carbonate (RSC) residue. Finally, the water
quality status was evaluated using the Wilcox index and the qualitative zoning map was considered.
The results showed that more than 90% of the quality water test samples of wells used for agriculture
in the C3-S2 and C3-S1 classes are located.
Keywords: Sari aquifer, Water quality, Wilcox, Zoning groundwater

