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 چكيده

 تیفیباکآب  ستحصالاو منابع آب  نیتأمجهت ، مختلف با مقادیر متفاوت در آب یهاندهیآالبا توجه به وجود انواع 

 مربوط یفیک یهاهادد مطالعه نیا در. رسدیملزوم بررسی کیفیت شیمیایی انواع پارامترهای کیفی آب امری ضروری به نظر 

نتایج حاصل . است هقرارگرفت یبررس مورد جیسد-بندرعباس حوزه 1393 تا 1380 یهاسال از یدرومتریه یهاستگاهیا به

 رودان-آبنما و غینج-برنتین میناب،-برنتین یهاستگاهیا که داد نشان آب محلول مواد مجموع به مربوط رونداز تحلیل 

 اساس بر کیفیت. است بوده روند بدون هاستگاهیا گرید و داشته یکاهش روند خورانیس ستگاهیا. است داشته یصعود روند

 بقهط در میسد درصد اساس بر خورانیس ستگاهیا که ؛دهدیم نشان 1393 سال RSC اساس بر کیفیت و سدیم درصد

 میناب،-برنتین مازابی، ایهستگاهیا. است قرارگرفته قبولقابل طبقه در سدیج و رستم قلعه گز،-جیعقر هایستگاهیا و خوب

 مصارف یبرا آب یفیک یبندطبقه. است قرارگرفته مشکوک طبقه در زندان تنگه و سرکم رودان، – نماآب جغین،-برنتین

 نامناسب قهطب در هامونهن از یتعداد و قرارگرفته قبولقابل و خوب طبقه در یفیک یهاداده شتریب درصد نشان داد که شرب

  .است قرارگرفته
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 مقدمه

 کشوورهای  در بحران این که بوده؛ آینده سال 10 طی دنیا بزرگ بحران دومین یآبکم بحران

 هاسالیخشک سهم شودیم ینیبشی. پشودیم دهیادیدن کشورهای دیگر از بیش آسیا و اروپا قاره

 بور . باشود  داشوته  رشود  درصود  10 آینوده  یهاسال در جوی و اقلیمی تغییرات دلیل به دنیا در

 بورای  شورب  قابل آبمترمکعب  1000 از کمتر سالیانه که کشوری جهانی، بانک تعریف اساس

 تنهوا  ایوران  تعریف، این مبنای بر است؛ مواجه آب کمبود با باشد داشته شهروندانش از یک هر

 متعددی یهاگزارش در نیز ناسا دیگر سوی از. است مواجه یآبکم بحران با که نیست شوریک

 حال در جهان بزرگ یهااچهیدر و رفته پیش آب کمبود سمت به زمینیان جهان که داده هشدار

ی آب بور روی  هوا انیو جرمسیرهای زهکش  کنندهنییتعی انسان هاتیفعال .هستند شدن ناپدید

 هسوتند ی سوطحی  هاآبدر  دسترسقابلی هاندهیآالنوع و میزان  کنندهنییتعز سطح زمین و نی

(Lee, S. W. Hwang et.al, 2010) .ی هوا نیزماست که رواناب  شدهمشاهدهتجربی  طوربه

کشاورزی، مقادیر زیادی مواد مغذی و رسوب به همراه دارد این در حالی است که روانابی کوه  

 پرتوراکم دارای سدیم و سولفات بیشتری است و روانابی که از رواناب ، کندیمعبور  هاجادهاز 

 Tong, S. T) and  شهری عبور کرده اسوت دارای فلوزات سونگین و قطعوات سونگی باشود      

Chen, W. 2002) .    و هوا از اوایل حیات بشری به علت نیاز بوه آب بورای زنودگی، رودخانوه 

 و صونعتی  مراکوز  و شوهرها  آب، منوابع  از یریو گبهوره  بورای اند بوده موردتوجه جاری هایآب

ها شکل گرفتند؛ اما با پیشورفت صونعت و   نهرودخا نزدیکی درها تمدن طورکلیبه و کشاورزی

 علوت  بوه  زیرزمینوی  و سوطحی  هوای آب ینهیفناوری، بشر شروع به نابودی طبیعت کرد. درزم

 هرروز هاآبخوان و هاانهرودخ کیفی شرایط ها،آلودگی انواع رشد و جمعیت روزافزون افزایش

نظور نظارت و مدیریت کیفی ایون منبوع طبیعوی بایود از     مبه دلیل، همین به .شودمی ترنامناسب
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توان به این اهوداف دسوت پیودا    هایی استفاده شود که با صرف کمترین زمان و هزینه میروش

باشود  منوابع آب موی  ترین مرحله در مدیریت کیفیت بندی کیفی آب حوضه آبریز مهمکرد. پهنه

های سطحی و زیرزمینی برای مصارف شرب، صنعتی و کشاورزی همچنین شناخت کیفیت آب

مطالعات زیادی بر روی منابع  (.2001همکاران، و عسکریرسد )یبه نظر م ریناپذامری اجتناب

 به تعدادی از آن اشاره خواهد شد. امیریان و حسوونی  لیذاست که در  گرفتهانجامآب سطحی 

اسوتفاده   ناپوارامتری ی پوارامتری و  هوا آزموون ( در ارزیابی دبی رودخانه جراحی از 1391زاده )

 رونود تغییورات سواالنه و فصولی دبوی رودخانوه جراحوی بوا اسوتفاده از         کردند در این تحقیق 

قورار  رگرسویون موورد ارزیوابی     کندال و سون و پوارامتری تحلیول    -متری من اناپار یهاآزمون

شامل گرگر مشراگه و شادگان طوی   یسنجهای دبی سه ایستگاه آبظور از دادهبدین من گرفت،

 هوا سوتگاه یهمه ا نه درالنتایج این تحقیق نشان داد که دبی سا و استفاده شد 1368-1387دوره 

مشوراگه گرگور و    یهاستگاهیمقادیر دبی ساالنه در او  دو دهه اخیر بوده دارای روند نزولی در

تقلیل یافته است نتایج تحلیول   دهه هر مترمکعب در 4/1 و 21 و 40ه میزان شادگان به ترتیب ب

های فصلی نشان داد کوه مقوادیر دبوی فصوول     دبی یصورت گرفته توسط این سه آزمون بر رو

( در 1395) همکواران . حقیقوی و  اسوت  افتهیشیزمستان کاهش و دبی فصل تابستان افزا و بهار

های کیفوی آب جهوت مصوارف مختلوف شورب، کشواورزی و       آنالیز پارامترتحقیقی به بررسی 

قبوول  که نتایج نشان داد کیفیت آب ازنظر شرب خوب و قابول پرداخت  صنعت رودخانه سیوند

و سختی کل در هر دو ایسوتگاه تنگوه بی وی و دشوتبان آب از نووع سوخت و خیلوی سوخت         

ی مناسب برای کشاورزی ها کمی شور ول. ازنظر کشاورزی هر دو ایستگاه در اکثر سالباشدیم

قرار گرفت و کیفیت آب بر  C3S1 گروه در %12٫5و  C2S1 ها در گروهنمونه %87.5بوده که 

مناسب بوده و بورای بررسوی    (RSC) خوب و ازنظر میزان کربنات سدیم اضافی Na% اساس

هوا  در اکثور نمونوه   (LSI) کیفیت آب برای مصارف صنعتی با توجه به شواخ  اشوباع النیلیوه   
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گذار بوده است. با توجه به نمودار پایپر تیپ  الب آب برای هور  خورنده و در تعدادی رسوب

برای هر دو  هاونیو کات هاونیدو ایستگاه، بیکربناته و رخساره  الب کلسیک و  لظت  الب آن

تیپ و  و نحوه توسعه هست (Ca> Mg> Na+K) ،(HCO3> Cl> SO4) ایستگاه به ترتیب

 و آب کیفیت ارزیابی به( 1392) همکاران و ساردو سلیمانی. انتقالی است توسعهرخساره  الباً 

 قبیول  از گرافیکی هایروش توسط آبادخرم انجیر چم رودخانه کیفی پارامترهای تغییرات روند

 از را آب کیفوی  تیوپ  پوایپر  نمودار مطالعه این در پرداختند پایپر و شولر ویلکاکس، نمودارهای

 آب بوه  مربووط  هوا نمونوه  تموام  شوولر  دیواگرام  اسواس  بر. نمودند معرفی زیمیمنی کلسیم نوع

 شورب  ازنظور  موانعی  و داشوته  قرار شرب ازنظر قبولقابل و خوب دسته در انجیر چم رودخانه

 و قرارگرفتوه  شوور  کموی  کیس در هانمونه اثر که داد نشان ویلکاکس نمودار همچنین. ندارند

( برای بررسی کیفیت و کمیت آب سطحی در 2010لوکاس ) .باشندمی مناسب کشاورزی برای

 ایستگاه شش آب کیفیت یهاداده و ایستگاه 15 ماهانه رواناب یهارودخانه پینیوس یونان داده

 آب کیفیت که داد نشان نتایج. کرد بررسی یالمللنیب و اروپایی ملی، استانداردهای اساس بر را

رای آبیواری اسوتفاده   بو  اطیاحت با باید رودخانه آب و شدبایم متوسط محدوده یک در رودخانه

( در بررسی کیفیوت آب رودخانوه بوانو پاکسوتان بوا اسوتفاده از       2015ایرین و همکاران ) شود.

آماری چند متغیره نشان دادند که پارامترهای هدایت الکتریکوی و کول موواد جامود      یهاکیتکن

بررسوی   ( بوه 2012)خوامر و همکواران    اسوت.  محلول پارامترهای تأثیرگذار بر آب این منطقوه 

کواتیون و   یریگپس از اندازه ،هیدریحکیفیت منابع آب در منطقه معدنی کوه زر در  رب تربت

 –Naو  Na Cl–شده از منابع آب منطقه، تیپ آب منطقوه را  آب برداشت یهانمونه یهاونیآن

Hco3  و ازنظر شرب و ویلکوکس،شولر  کردند و کیفیت آب را بر اساس نمودارهای مشخ 

( برای بررسی کیفیت شیمیایی آب رودخانوه  1393شکری ). کشاورزی نامناسب معرفی نمودند

های گرافیکی و تحلیل آماری چنود متغیوره اسوتفاده کردنود، در ایون تحقیوق از       گرگر از روش
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مودارهوای  استفاده شود و ن  1392تا  1372های های شوشتر و بند قیر طی سالهای ایستگاهداده

ها از آزمون من کندال بهره بردنود همچنوین   یابی دادهو ویلکوکس ترسیم شد و برای روند پایپر

( PCA)برای بررسی ساختار همبستگی و ارتباط میوان متغیرهوا از روش آنوالیز مهلفوه اصولی      

شوور بووده و کیفیوت آن بورای کشواورزی      استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تیپ آب

، SARپارامترهای کیفیت آب برای رودخانوه گرگور، پارامترهوای     نیترباشد و مهممیلوب مط

SO4  وHCO3 .( در بررسوی کیفیوت آب رودخانوه کتوی     2010بواردوا  و همکواران )   است

( بورگ خریودهایی از قبیول درجوه شویب،      PCAگانداک هند با استفاده از آنالیز مهلفه اصولی ) 

 موورد  را خانگی یهایآلودگ ،هااستفاده از حاصلخیز کنندهضعف زهکشی، تبادل یونی، شدت 

 افوزایش  دلیول  بوه  مناطق، بعضی در آب که داد نشان مطالعه این نتایجقراردادند.  وتحلیلتجزیه

 زیآنوال . در ایون مطالعوه بوه بررسوی     سوت ین مناسوب  آبیاری و شرب هایاستفاده برای ،تییایقل

 است. شدهپرداختهسدیج -زه بندرعباسی حوسطح آب ییایمیش تیفیک یپارامترها

 واد و روشم

 موردمطالعه منطقه موقعیت

دفتر مطالعات پایه منابع آب بخشوی از   یهایبندمیتقس در سدیج و  آبریز بندرعباس حوضه

بوده و از طرف  رب به حوضوه آبریوز رودخانوه کول، از شومال بوه        فارسجیحوضه آبریز خل

بلوچسوتان و از   سیسوتان و جنووب   شرق به حوضوه آبریوز  هامون جازموریان، از  زیحوضه آبر

و دریای عمان محدود گردیده است. این حوضه آبریوز در بخوش میوانی     فارسجیجنوب به خل

هوا بوه سومت    قرار داشته و زهکشی آب سطحی و زیرزمینی آن فارسجیمجاور خل یهاحوضه

درصود آن را   28 و هسوتانی آن را منواطق کو  درصد 72 که ؛باشدیو دریای عمان م فارسجیخل



 ( سدیج -بندرعباس یحوزه: موردی مطالعه) سطحي هایآب کیفي پارامترهای تحلیل                              82 

 

کوه بانوام اختصواری     ییهوا هوا و کوهپایوه تشوکیل داده اسوت. حوضوه آبریوز رودخانوه       دشت

 آبریز حوضه از شرق که است ییهاشامل مجموعه رودخانه شودیشناخته مج سدی -بندرعباس

پوذیرد.  موی  خاتموه  سودیج  رودخانوه  آبریوز  حوضوه  شورقی  حود  در وشده شروع کل رودخانه

شده و بخشوی از جواده   بندرعباس، میناب، رودان و جاسک در این حوضه آبریز واقعشهرهای 

اصلی بندرعباس به سیرجان و نیز بندرعباس به مینواب و جاسوک در ایون حوضوه قرارگرفتوه      

از  شوده لی؛ که تشکباشدیم سدیج -بندرعباس حوضهاست. موقعیت منطقه موردنظر مربوط به 

 شده است.حوزه ارائهریش و نام هر یک از زحوزه که مساحت تحت پوشزیر 25

 

 موقعيت منطقه موردمطالعه. 1شماره  شکل
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 ی مطالعاتيهاحوزه ریزمشخصات  .1 شماره جدول

 هکتار به مساحت زهحو یرز ردیف

 0/001 رضوان 1

 0/315 آبادسعادت و کهکم 2

 0/463 میمند - شمیل 3

 47646/406 بندرعباس 4

 31568/617 شرقی ایسین 5

 105753/439 سرخون 6

 414773/667 تخت و شمیل 7

 87746/019 سیاهو و سرزه 8

 116619/233 احمدی 9

 65925/020 میناب 10

 143247/073 توکهور - جغین 11

 189861/245 منوجان 12

 78404/768 رودان 13

 27975/050 نودژ 14

 36363/712 کهان ده 15

 274504/331 مسافرآباد 16

 244050/694 شگرد کی - فاریاب 17

 10881/738 شیرازی کردی 18

 71796/051 بمانی 19

 281310/540 کریان 20

 336956/491 سیریک 21

 212006/342 جاسک 22

 722018/583 جگین 23

 538444/510 گابریک 24

 469893/663 سدیج 25



 ( سدیج -بندرعباس یحوزه: موردی مطالعه) سطحي هایآب کیفي پارامترهای تحلیل                              84 

 

  یهوا حوضوه  یقوه منط یوده گرد باعو   کوم  ارتفاع و ایحارهجنب هایعرض در شدنواقع

 سواالنه  دموایی  میوانگین . شود محسوب جهان حتی و کشور گرم مناطق ءجز سدیج بندرعباس

 محسوب رمگ نواحی جزء و بوده گرادسانتی درجه 25 از بیش نواحی بیشتر در هرمزگان استان

 یننگمیوا  مکوران  سوواحل  در هرمز تنگه شرق در ساحلی ارتفاع کم و پست نواحی در. شودمی

 میوانگین  رایدا هرمز تنگه  رب ساحلی نوار. است گرادسانتی درجه 28 حدود در ساالنه دمای

 دموایی  دارای اعارتفو  عامل به توجه با نواحی سایر. هست گرادسانتی درجه 26 ایساالنه دمای

 ارتفاعواتی  در و منطقوه  شومال  مرتفوع  نواحی در. است گرادسانتی درجه 20 تا 24 بین میانگین

. حوضوه  اسوت  گوراد سوانتی  درجوه  14 حودود  در سواالنه  دموای  میوانگین  هموان  گنو مچونه

شناسی در سه پهنه ساختاری و رسوبی زاگورس، مکوران و ایوران     مینسدیج ازنظر ز-بندرعباس

 بووده  شناسی متنوعمرکزی قرارگرفته است. این امر سبب گردیده تا استان هرمزگان ازنظر زمین

احی اری خاص خود اسوت. هور یوک از سوه زون سواختاری در نوو      های ساختو داری وییگی

 بندرلنگوه های واقع در شمال بندرعباس تا  رب مختلف استان قرار دارند. زون زاگرس که پهنه

رق شمال  رب و  رب استان( را زیرپوشش دارند. پهنه مکران که شامل نوواحی واقوع در شو   )

ی ر نوواحی شومالی اسوتان در محودوده    دمیناب )شرق استان( است. پهنوه ایوران مرکوزی کوه     

هوای موذکور   شناسی هریک از زونهای زمینآباد قرار دارد. در ادامه به وییگیشهرستان حاجی

 شود.پرداخته می

 کیفیت آب

که این بحران در کشورهای  بوده؛سال آینده  10دومین بحران بزرگ دنیا طی  یآببحران کم

سهم  شودیم ینیبشی. پشودیم دهیادیهای دنقاره اروپا و آسیا بیش از دیگر کشور

درصد رشد داشته  10آینده  یهادر دنیا به دلیل تغییرات اقلیمی و جوی در سال هایسالخشک
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مترمکعب آب قابل  1000باشد. بر اساس تعریف بانک جهانی، کشوری که سالیانه کمتر از 

اجه است؛ بر مبنای این تعریف، شرب برای هر یک از شهروندانش داشته باشد با کمبود آب مو

مواجه است. از سوی دیگر ناسا نیز در  یآبایران تنها کشوری نیست که با بحران کم

 یهااچهیمتعددی هشدار داده که جهان زمینیان به سمت کمبود آب پیش رفته و در یهاگزارش

ی و فیزیکی زیستی، شیمیای یهاییگیبرای توصیف و بزرگ جهان در حال ناپدید شدن هستند.

پارامترهای  نیترشود. مهمسودمند آن استفاده می یهایتناسب آب با کاربرآب با توجه به

 .باشدیفیزیکی، شیمیایی و زیستی آب که در خصوص کیفیت آب مهثر م

 سختي موقت، کل و بررسي کیفیت آب بر اساس سختي کل

بنوای کربنوات کلسویم    نی، سختی آن هست که بور م های کیفیت آب آشامیداز شاخ  یکی

هوای کلسویم و منیوزیم بووده و     گیرد. بیشترین سختی آب مربوط به یوون موردسنجش قرار می

 .دیآیم ست( به د2و  1) هایگرم بر لیتر از رابطهسختی کل برحسب میلی

 

 (1) رابطه 

      

 (2) رابطه 

موقوت و سوختی کول     در ایون تحقیوق سوختی   گرم در لیتر اسوت.  به میلی Mg و Caکه مقدار 

 ی کیفی منطقه آورده شده است.هاستگاهیامربوط به 
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 کیفیت آب برای کشاورزی

 نسوبت  و یالکتریکو  هدایت پارامتر دو مبنای بر کشاورزیازنظر  سطحی یهاآب یبندطبقه

 را آب تناسوب  درجووه  بلکه ،مهثرند گیاه رشد برتنها نه دو این زیرا. است استوار سدیم جذب

یون دو  ا. نقاط حاصل از تقواطع  سازندیازنظر آبیاری و تأثیر آن بر نفوذپذیری خاک مشخ  م

ویلکوکس  یبند. روش طبقهباشدمیپارامتر در نمودار ویلکاکس بیانگر رده نمونه آبی موردنظر 

طالعوات  ر مدآب ازنظر کشواورزی   یبندروش برای طبقه نیتریو استفاده از نمودار آن کاربرد

 (. در منواطق خشوک ماننود کشوور موا،     1392، هیدرولوژی است. )سلیمانی ساردو و همکواران 

های آبیاری معموالً کیفیت نامطلوبی دارند. منظور از کیفیوت آب، مطلووب بوودن آن بورای     آب

 مصرف است.

 آب آشامیدنيکیفیت 

 کوه  باشود  حدی در آن رادیواکتیو و بیولوژیکی شیمیایی، فیزیکی، هایوییگی که است آبی

 انسوان،  سویمت  بورای  ،درازمودت  یوا مدت کوتاه در سوئی عارضه آشامیدن، جهت آن مصرف

 شناسایی و طرفکیاز هاندهیآال حذف و یریگاندازه شناسایی، یهاروش پیشرفت. نکند ایجاد

 در ریسوک  ارزیوابی  و مودیریت  روش یریکوارگ بوه  و انسوان  سویمت  برها تر آنجامع اثرهای

 موداوم طوور  بوه  دنیوا  در آشوامیدنی  آب اسوتانداردهای  کوه  است شده سبب استانداردها ینتدو

 جدیودی  پارامترهوای  یوا  و تعریوف   یوره  و آلوی  معدنی، مواد برای جدیدی مقادیر و بازنگری

. باشود موی  آبی منابع مصارف بر اثرگذار عوامل ترینمهم شرب ازنظر آب کیفیت. شوند معرفی

 شویمیایی  پوارامتر  اسواس  بر را آب کیفیت وضعیت که هاییروش بهترین از یکی اساس این بر

 بوه  و بووده  طعوم  و بوو  رنگ، فاقد باید آشامیدنی آب. است شولر نمودار کند،می مشخ  آب
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 بهداشووتی  یهاسازمان توسط که مجاز محدوده در آن در موجود شیمیایی مواد و عناصر لحاظ

 بیشوتر  2/9 از یوا  و کمتور  5/6 از نباید شرب آب در PH اسیدیته. ازنظر باشد است، شدهنییتع

 .است مطلوب شورب آب برای 5/8 تا 7 باشد،

 نتایج

 های پرتهتعیین داد

هوای  هی داداجعبهبا استفاده از نمودارهای  موردمطالعههای هدر ابتدا برای بررسی کیفیت داد

 شوده یآورجمع یهاداده انیفراو توزیع به بردن پی موارد از برخی در است. شدهمشخ پرت 

 تغییور  بوودن  موهثر  میوزان  ارزیابی منظوربه هم و مورداستفاده یهاکیتکن اعتبار دییتأ ازنظر هم

از  یوک  رهو  کوه  دفعوات  تعداد شمارش طریق از فراوانی توزیع. باشد مفید تواندیم هاداده شکل

 یفراوانو  توزیع زا. بااطیع شودیم رسم شده، یافتها داده مجموعه در شده یریگاندازه رادیمق

ی اجعبهنمودار  در مطالعه .برد پی نیزموردنظر  متغیر ی بررگذاریتأث شرایط به توانیم نیچنهم

 لشوک های پرت مشخ  کرده که خروجوی نتوایج در   هبرای هر پارامتر کیفی آورده شده و داد

 ( آورده شده است.2) شماره
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 های هيدرومترییستگاها به ربوطم یانمودار جعبه . 2 شماره شکل

 وآورده شوده   موردمطالعوه ی منطقوه  فو یک یپارامترهوا  به مربوط پیرسون ضریب همبستگی

 .داردکه مشخ  است بین پارامترهای کیفی ارتباط و همبستگی وجود  طورهمان

 همبستگي پارامترهای کيفي مربوط به مقایسهضریب همبستگي پيرسون  .2 شماره جدول

Ph Sar Sumk k Na Mg Ca SumA SO4 Cl Hco3 

Ph 1           

Sar .152 1          

Sumk -.361 .477* 1         

k -.357 .085 .685** 1        

Na .004 .937** .747** .327 1       

Mg -.323 .158 .961** .696** .578** 1      

Ca -.450* .353 .949** .552** .634** .932** 1     

SumA -.343 .024 .784** .823** .318 .753** .650** 1    

SO4 -.332 .512* .996** .651** .774** .964** .953** .742** 1   

Cl -.124 .696** .926** .523* .889** .887* .846** .608** .941* 1  

Hco3 -.303 .455* .929** .715** .706** .913** .858** .750** .932* .863** 1 

 



 89                                          1399نتابستا ،ششمشماره  ،سوم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه 

  

یفوی  کهوای  هداد لیو وتحلهیو تجزهوای مختلوف بورای    ههوای ایسوتگا  هدر این تحقیوق از داد 

 است که به تفکیک این تحلیل برای هر ایستگاه آورده شده است. شدهاستفاده

 

 

 موردمطالعهی هيدرومتری منطقه هاستگاهیاپارامترهای کيفي . مقدار 3شماره  شکل

 تووان یمو ی هیودرومتری حوضوه بنودرعباس سودیج     هوا هسوتگا یاهای کیفی هبا توجه به داد

یفوی  مترهوای ک برداشت نمود که در ایستگاه تنگه زندان، برنتین جغین و برنتین میناب میزان پارا

عیت هوا وضو  گاهاما ایستگاه سیخوران و قلعه رستم از سایر ایسوت  ها بوده،بیشتر از سایر ایستگاه

 تری داشته است.مناسب
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 1393کيفيت آب بر اساس نمودار شولر سال . 3 شماره جدول

 TDS TH Na Cl So4 آب یبندطبقه

 58/82 64/71 41/18 64/71 47/06 خوب

 29/41 11/76 23/53 35/29 17/65 قبولقابل

 11/76 17/65 29/41 0 29/41 متوسط

 0 5/88 5/88 0 5/88 نامناسب

 0 0 0 0 0 کامالً نامطبوع

 0 0 0 0 0 شربیرقابلغ

 طورهمانی کیفی آب برای مصارف شرب آورده شده است. بندطبقه 3 شماره جدولر د

دادی از و تع قرارگرفته قبولقابلها در طبقه خوب و هکه مشخ  است درصد بیشتر داد

 است. قرارگرفتهها در طبقه نامناسب نمونه

0

100

        

    

                  

       

          

   

TDS 47.06 17.65 29.41 5.88 0 0

TH 64.71 35.29 0 0 0 0

Na 41.18 23.53 29.41 5.88 0 0

Cl 64.71 11.76 17.65 5.88 0 0

So4 58.82 29.41 11.76 0 0 0

  
  

 

 1393آب بر اساس نمودار شولر سال طبقه کالس مربوط به کيفيت . 4 شماره لشک

 



 91                                          1399نتابستا ،ششمشماره  ،سوم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه 

  

آورده شده است.  1393( کیفیت آب بر اساس سختی کل سال 4)شماره  جدولدر 

 هقرارگرفتسخت  کامیًغین، سرکم و تنگه زندان در طبقه ج-یناب، برنتینم-ی برنتینهاستگاهیا

رودان، -بنمای آهاستگاهیاسخت و  نسبتاًی مازابی و قلعه رستم در طبقه هاستگاهیااست. 

 .است قرارگرفتهسیخوران و سدیج در طبقه سخت 

 1393ب بر اساس سختي کل سال آکيفيت  .4 شماره جدول

 کیفیت آب بر اساس سختي کل سختي دائم سختي موقت سختي کل برداریمحل نمونه

 کامالٌ سخت 204/41 185 389/41 گز-جیعقر

 نسبتاٌ سخت 0 79/05 79/05 مازابي

 سخت کامالً 58/3295 302/8405 361/17 بامین-برنتین

 کامالٌ سخت 58/3295 302/8405 361/17 نجغی-برنتین

 سخت 0 205/81 205/81 ودانر -آبنما 

 سخت 1/13 212/5 213/63 سیخوران

 کامالٌ سخت 0 339/85 339/85 سرکم

 نسبتاٌ سخت 0 119 119 قلعه رستم

 سخت 0 218/25 218/25 سدیج

 کامالٌ سخت 266/72 168/75 435/47 تنگه زندان

که مشخ  است  طورهمانکیفیت برای کشاورزی آورده شده است.  5شماره  جدولدر 

           ،گز-جیعقری هاستگاهیااست و  قرارگرفتهایستگاه تنگه زندان در طبقه خیلی شور 

 .است رفتهقرارگبرای کشاورزی  استفادهقابلسدیج در طبقه شور   -، سرکمرودان – آبنما

 کيفيت آب برای کشاورزیکيفيت بر اساس . 5 شماره جدول

 کیفیت آب برای کشاورزی کالس آب SAR EC برداریمحل نمونه

 برای کشاورزی استفادهقابل -شور  C3-S1 1666/5 4/47 گز-جیعقر

 مناسب برای کشاورزی –کمي شور  C2-S1 407 2/77 مازابي

 رای کشاورزی نامناسبب -خیلي شور  C4-S2 2308/65 8/28 ینابم-برنتین

 رای کشاورزی نامناسبب -خیلي شور  C4-S2 2308/65 8/28 نجغی-برنتین
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 برای کشاورزی استفادهقابل -شور  C3-S2 1570/12 8/01 ودانر -آبنما 

 مناسب برای کشاورزی –کمي شور  C2-S1 589/25 1/08 سیخوران

 ورزیبرای کشا استفادهقابل -شور  C3-S2 1972/8 6/94 سرکم

 مناسب برای کشاورزی –کمي شور  C2-S1 417 1/62 قلعه رستم

 برای کشاورزی استفادهقابل -شور  C3-S1 980 3/65 سدیج

 رای کشاورزی نامناسبب -خیلي شور  C4-S4 4084/5 15/31 تنگه زندان

 1393 سال RSC اساس بر کیفیت و سدیم درصد اساس بر کیفیت 6 شماره جدولدر 

م در که مشخ  است، ایستگاه سیخوران بر اساس درصد سدی طورهمانآورده شده است. 

است.  قرارگرفته قبولقابلدر طبقه  سدیجو  رستم قلعه، گز-جیعقرهای طبقه خوب و ایستگاه

بقه در ط زندان تنگه، سرکم و رودان – آبنما، جغین-برنتین، میناب-برنتین، مازابیهای ایستگاه

 .است قرارگرفته مشکوک

 1393سال  RSC اساس بر کيفيت و سدیم درصد اساس بر کيفيت.6 شماره جدول

 RSCكيفيت بر اساس  N a% RSCكيفيت بر اساس  %SAR Na یبردارنمونه محل

 مناسب 5/96- قبولقابل 53/08 4/47 زگ-جيعقر

 مناسب 0/91 مشکوك 60/84 2/77 مازابي

 مناسب 4/19- كمشکو 68/45 8/28 نابمي-برنتين

 مناسب 4/19- مشکوك 68/45 8/28 جغين-برنتين

 مناسب 0/82- مشکوك 73/55 8/01 رودان - آبنما

 مناسب 2/17- خوب 26/99 1/08 سيخوران

 مناسب 2/88- مشکوك 65/21 6/94 سركم

 مناسب 0/49- قبولقابل 42/55 1/62 رستم قلعه

 مناسب 1/23- قبولقابل 55/24 3/65 سدیج

 مناسب 7/06- مشکوك 78/54 15/31 زندان نگهت
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 مختلف یهاستگاهیروند مجموع مواد محلول آب برای ا. 7 شماره جدول

 داریمعني zفاكتور  خط سنشيب ایستگاه

 بدون روند -62/0 -825/8 گز-جيعقر

 بدون روند -49/0 -6/10 مازابي

 *** 37/3 2/141 ميناب-برنتين

 *** 345/3 2/140 جغين-برنتين

 + 65/1 768/8 رودان - آبنما

 * -72/1 -323/4 سيخوران

 بدون روند 19/1 571/8 سركم

 بدون روند -39/1 -917/12 رستم قلعه

 بدون روند 12/1 542/6 سدیج

ی هاهستگایاآورده شده است.  7 شماره جدولدر  آب محلول مواد مجموعروند مربوط به 

 وند کاهشیایستگاه سیخوران ر وروند صعودی  رودان – نماآبو  جغین-برنتینمیناب، -برنتین

 بدون روند بوده است. هاداشته و دیگر ایستگاه

 يريگجهينت

حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب از اصول راهبردی هر کشور جهت دسترسی به توسوعه  

ی هوا سوال تری از ی هیودروم هوا ستگاهیاهای کیفی مربوط به دهدر این مطالعه دا .باشدیپایدار م

اسوت. آموار    قرارگرفتهی موردبررسسدیج -و پارامترهای کیفی حوزه بندرعباس 1393تا  1380

، رسوتم  قلعوه ، گوز -جیعقور های هیودرومتری سویخوران،   و اطیعات موجود مربوط به ایستگاه

 وندر. باشدیم زندان تنگه، سرکم و رودان – آبنما، جغین-برنتین، میناب-برنتین، مازابی، سدیج

 و جغوین -بورنتین  مینواب، -بورنتین  یهاستگاهیا نشان داد که آب محلول مواد مجموع به مربوط

 گور ید و داشوته  یکاهشو  رونود  خورانیسو  سوتگاه یا. اسوت  داشته یصعود روند رودان – آبنما

 سوال  RSC اساس بر کیفیت و سدیم درصد اساس بر کیفیت .است بوده روند بدون هاستگاهیا

 هوای ستگاهیا و خوب طبقه در میسد درصد اساس بر خورانیس ستگاهیا که دهدیمنشان  1393

-برنتین مازابی، هایستگاهیا. استقبول قرارگرفته قابل طبقه در سدیج و رستم قلعه گز،-جیعقر
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 .اسوت قرارگرفتوه   مشوکوک  طبقه در زندان تنگه و سرکم رودان، – آبنما جغین،-برنتین میناب،
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