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در منطق کويري و بياباني  سطحي آب منابع يفيک يپارامترهاو زماني  يمکان ليتحل

 (بلوچستانسيستان و جنوب ضه حو)مطالعه موردي: 

  1پارسا حقيقي  

 02/10/1397 اریخ پذیرش:ت                                                                        27/05/1397 تاریخ دریافت:

 چکيده

كيفيت آب  مسائل مديريت وفصلحلاصلي و مهم مديريت آب كشور در آينده در چگونگي  يهاچالشيكي از 
ع تحليلي قيق از نورسد. روش تحبعد مكاني و زماني امري مهم به نظر مي نظر از پايش و تحليل كيفي منابع آب. باشديم

به  مربوط 1393تا  1379ي هاسالرومتري از ايستگاه هيد 7باشد؛ كه با استفاده از اطالعات كيفي توصيفي و كاربردي مي _
ي پارامترهاي بندپهنهدرصد( و  95كندال )سطح اطمينان  _، تحليل روند با استفاده از آزمون من جنوب بلوچستانحوضه 

 لکم _ تخت ستگاهيا در ي مربوط به تحليل روندهايخروجبا توجه به  و كيفي به روش كريجينگ صورت گرفته

 كربنات، ،يكيالكتر تيهدا م،يزيمن م،يسد سولفات، ون،يآن مجموع ون،يكات مجموع محلول، امالح وعمجم يپارامترها
 يپارامترها زين ريكه ستگاهيا داشته است. را آب تيفيك كاهشبه همراه  يصعود داريمعن روند ميسد درصد و ميكلس

ي پارامترهاي كيفي منطقه نيز بندپهنهنقشه  .است داشته يصعود و معنادار يروند كلر و ميزيمن جذب،قابل ميسد نسبت
ه در در تمامي منطق باًيتقر تيئايقلي داشته، ترمطلوبه وضعيت ضي غربي حوهاقسمتكه ميزان سولفات در  دهديمنشان 

يزان مطقه است. ي غربي حوضه كمتر از نواحي شرقي منهاقسمتحد متوسط، ميزان پارامترهاي سديم و منيزيم نيز در 

ست. اين مقدار افزايش داشته ا ميكنيمو درصد سديم هر چه از جنوب حوضه به سمت شمال حركت  كربناتيب
نابراين ب ؛است ي مجموع آنيون و كاتيون نشان از افزايش اين دو فاكتور از شرق به سمت غرب حوضهبندپهنه درمجموع

ر بود، كيفيت آب . با توجه به مقادير موجاندداشتهي نسبت به نواحي غربي ترمطلوبي شرقي حوضه وضعيت هاقسمت
 _ي اسفندک هاستگاهياباشد و سخت مي نسبتاًي اسفند، باهوكالت، پيشين و پيردان هاستگاهيااساس سختي كل در 

 است. قرارگرفتهسختي نداشته و در طبقه سبک  ازلحاظسراوان، تخت ملک و سيردان مشكلي 

  .ب سطحيمنابع آكيفيت آب،  جنوب بلوچستان،تحليل مكاني و زماني،  :کليديکلمات 
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  مقدمه

هوا در چرخه آب و هوايي نيمكره  يهاسرزمين پهناور ايران در منطقه فرونشيني توده

 يوهواشمالي زمين قرارگرفته است، به همين دليل بيش از دوسوم از پهنه كشور داراي آب

 يهايژگيزماني و مكاني بارش و منابع آب يكي از و توزيع .باشديم خشکمهيخشک و ن

عنوان يكي از عوامل بهبود و رشد اقتصادي جوامع به . امروزه آب بهباشديهوايي كشور موآب

 كشورها يهابرنامه نيترعنوان يكي از مهم، لذا مديريت بهينه منابع آب، بهديآيشمار م

و  سازندها تنوع ليبه دل مختلف مناطق در سطحي يهاآب كيفيت. شوديم محسوب

متفاوتي را در بردارد. شناخت و  راتييعوامل هيدروژئولوژيكي تغ و يشناسنيزم يساختارها

بررسي كيفيت منابع آب در مديريت و استفاده بهينه از آن از اهميت بااليي برخوردار است. 

موقتي آلودگي  راتييبي تغسطحي، جنبه مهمي در ارزيا يهابررسي تغييرات فصلي كيفيت آب

)اويانگ و همكاران،  باشديم يطبيعي و انسان يانقطهريغ و اينقطه منابعبراثر  هارودخانه

 جاري هايآب و ها(. از اوايل حيات بشري به علت نياز به آب براي زندگي، رودخانه2006

 و كشاورزي و صنعتي مراكز و شهرها آب، منابع از يريگبهره براياند بوده موردتوجه

ها شكل گرفتند؛ اما با پيشرفت صنعت و فناوري، بشر نهرودخا نزديكي درها تمدن طوركليبه

 روزافزون افزايش علت به زيرزميني و سطحي هايآب نهيشروع به نابودي طبيعت كرد. درزم

 ترنامناسب هرروز هاآبخوان و هارودخانه كيفي شرايط ها،آلودگي انواع رشد و جمعيت

هايي نظور نظارت و مديريت كيفي اين منبع طبيعي بايد از روشمبه دليل، همين به .شودمي

بندي توان به اين اهداف دست پيدا كرد. پهنهباستفاده شود كه با صرف كمترين زمان و هزينه 

همچنين شناخت  است. ترين مرحله در مديريت كيفيت منابع آبكيفي آب حوضه آبريز مهم

هاي سطحي و زيرزميني براي مصارف شرب، صنعتي و كشاورزي امري كيفيت آب

مطالعات زيادي بر روي منابع آب  (.2001همكاران، و عسكريرسد )يبه نظر م ريناپذاجتناب

به تعدادي از آن اشاره خواهد شد. حقيقي و  ليذاست كه در  گرفتهانجامسطحي 
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يز پارامترهاي كيفي آب جهت مصارف مختلف آنال( در تحقيقي به بررسي 1395همكاران)

كه نتايج نشان داد كيفيت آب ازنظر شرب پرداخت  شرب، كشاورزي و صنعت رودخانه سيوند

بان آب از نوع سخت و و سختي كل در هر دو ايستگاه تنگه بالغي و دشت قبولقابلخوب و 

كمي شور ولي مناسب ها كشاورزي هر دو ايستگاه در اكثر سال ازنظرباشد. خيلي سخت مي

قرار گرفت  C3S1 گروه در %12٫5و  C2S1 ها در گروهنمونه %87.5براي كشاورزي بوده كه 

مناسب بوده  (RSC) خوب و ازنظر ميزان كربنات سديم اضافي Na% و كيفيت آب بر اساس

در  (LSI) و براي بررسي كيفيت آب براي مصارف صنعتي با توجه به شاخص اشباع النژليه

بوده است. با توجه به نمودار پايپر تيپ غالب  گذاررسوبخورنده و در تعدادي  هانمونه اكثر

-ها و كاتيونآب براي هر دو ايستگاه، بيكربناته و رخساره غالب كلسيک و غلظت غالب آنيون

 هست و نحوه (Ca> Mg> Na+K) ،(HCO3> Cl> SO4) ترتيبها براي هر دو ايستگاه به

 به( 1392) همكاران و ساردو سليماني. توسعه انتقالي است توسعه تيپ و رخساره غالباً

 توسط آبادخرم انجير چم رودخانه كيفي پارامترهاي تغييرات روند و آب كيفيت ارزيابي

 نمودار مطالعه اين در پرداختند پايپر و شولر ويلكاكس، نمودارهاي قبيل از گرافيكي هايروش

 تمام شولر دياگرام براساس. نمودند معرفي منيزيمي كلسيم نوع از را آب كيفي تيپ پايپر

 و داشته قرار شرب ازنظر قبولقابل و خوب دسته در انجير چم رودخانه آب به مربوط هانمونه

 كمي كالس در هانمونه اثر كه داد نشان ويلكاكس نمودار همچنين. ندارند شرب ازنظر مانعي

 بررسي به( 1392) همكاران و گيگلو فريد .باشندمي مناسب كشاورزي براي و قرارگرفته شور

 از استفاده با مطالعه اين در. پرداختند گلستان استان گلزرين رودخانه آب كيفيت تغييرات

 شولر، پايپر، نمودارها ترسيم با 1386 تا 1377 آبي هايسال طي موجود هايايستگاه هايداده

 از تيمارها مقايسه براي و پذيرفت صورت آب كيفي آناليز استيف، و گيبس دروو، ويلكوكس،

 تعيين براي و LSD از آماري هايسال بين در تفاوت آزمون براي ،ANOVAواريانس تجزيه

 به مربوط گل زرين رودخانه كه داد نشان نتايج .دش استفاده كندال من آزمون از هاداده در روند

 عوامل و دارد قرار پايين به متوسط حد در شرب ازنظر و بوده مزه شور هايآب تيپ

 براي( 1393) شكري .كردند ارزيابي رودخانه آب كيفيت كاهش را معادن حفر و سازيجاده
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 متغيره چند آماري تحليل و گرافيكي هايروش از گرگر رودخانه آب شيميايي كيفيت بررسي

 تا 1372 هايسال طي قير بند و شوشتر هايايستگاه هايداده از تحقيق اين در ،كرد استفاده

 آزمون از هاداده يابي روند براي و شد ترسيم ويلكوكس و پايپر نمودارهاي و استفاده 1392

 روش از متغيرها ميان ارتباط و همبستگي ساختار بررسي براي همچنين ،بردند بهره كندال من

 و بوده شور آب تيپ كه داد نشان تحقيق اين نتايج. شد استفاده  (PCA) اصلي مؤلفه آناليز

 رودخانه براي آب كيفيت پارامترهاي نيترمهم و باشديم مطلوب كشاورزي براي آن كيفيت

 كيفيت بررسي در( 2010) همكاران و باردواج. استHCO3 و SAR، SO4 پارامترها گرگر،

 قبيل از خريدهايي برگ (PCA) اصلي مؤلفه آناليز از استفاده با هند گانداک كتي رودخانه آب

 يهايآلودگ ،هاكنندهحاصلخيز از استفاده شدت يوني، تبادل زهكشي، ضعف شيب، درجه

 به مناطق، بعضي در آب كه داد نشان مطالعه اين نتايجقراردادند.  وتحليلتجزيه مورد را خانگي

 براي( 2010) لوكاس. ستين مناسب آبياري و شرب يهااستفاده براي ت،يئايقل افزايش دليل

 15 ماهانه رواناب يهاداده يونان پينيوس رودخانه در سطحي آب كميت و كيفيت بررسي

 و اروپايي ملي، استانداردهاي براساس را ايستگاه شش آب كيفيت يهاداده و ايستگاه

 باشديم متوسط محدوده يک در رودخانه آب كيفيت كه داد نشان نتايج. كرد بررسي يالمللنيب

 ارزيابي به( 2010) همكاران و فن .شود استفاده آبياري براي اطيبااحت بايد رودخانه آب و

 مطالعه اين در. پرداختند چندمتغيره آماري يهافن از استفاده با چين پارل رودخانه آب كيفيت

( PCA) اصلي مؤلفه آناليز. كردند استفاده (CA) ياخوشه و (PCA) اصلي مؤلفه آناليزهاي از

 يهاداده مجموعه در را تغييرات از درصد 25/89 و درصد 52/85 اول پارامتر چهار داد نشان

 يهاداده مجموعه در تغييرات از درصد 63/84 اول پارامتر سه و توجيه رودخانه غرب و شمال

-1:گروه چهار به را منطقه آب كيفيت (CA) ياخوشه آناليز. كنديم توجيه را رودخانه شرق

 بيان درنهايت. كرد بنديتقسيم زياد آلودگي-4 كم آلودگي-3 متوسط آلودگي-2 شديد آلودگي

 ؛باشندمي آب منابع مديريت و آب كيفيت ارزيابي براي مناسب ابزار فوق آناليزهاي كه شد
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 مربوط به يسطح آب منابع يفيك يپارامترها يزمان و يمكان ليتحلبنابراين در اين تحقيق 

 آورده شده است. بلوچستانجنوب  هضحو

 تحقيق روش

 موردمطالعه منطقه موقعيت

 12از  شدهلي؛ كه تشكباشديمجنوب بلوچستان  هضحوموقعيت منطقه موردنظر مربوط به 

شده است. يكي از حوزه ارائه ريزير حوزه كه مساحت تحت پوشش و نام هر يک از ز

هاي آيد، اين حوزه تحت تأثير بارندگييمشمار ههاي ايران بترين حوزهآبترين و بيخشک

 ه آبريزضحو. آب هستندخشک و بي ،هاي سالنامنظم، حالت سيالبي دارند و در تمام فصل

 د، بانامگيريبين سديچ و مرز پاكستان را دربرم يهاكه مجموع رودخانهجنوب بلوچستان 

ران جنوب شرقي اي هياليضه در منتهشده است. اين حواختصاري رايچ ـ باهو كالت شناخته

يز . از شمال محدود به حوضه آبرزديريها به درياي عمان مشده و مجموع جريان آنواقع

ا رق بشهامون جازموريان و حوضه آبريز مشكيل بوده، از غرب به حوضه آبريز سديچ و از 

ه شده است. مساحت حوضمرز بوده و در جنوب نيز سواحل درياي عمان واقعپاكستان هم

وهستان و كدرصد آن را مناطق  76بوده كه در حدود  لومترمربعيك 48551آبريز مذكور برابر 

هر، ش کيدرصد بقيه را دشت و كوهپايه تشكيل داده است. شهرهاي چابهار، كنارک، ن 24

ي كيفي مربوط سال دادها 15در اين مطالعه با در نظر گرفتن  ه قرار دارد.ضقصرقند در اين حو

ارامترهاي كيفي تغييرات مكاني و زماني پ 1393تا 1379ي هاسالي هيدرومتري از هاستگاهيابه 

 است. قرارگرفتهي موردبررس جنوب بلوچستان
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 موقعيت منطقه موردمطالعه -1 شماره شکل

 

 مطالعاتي یهاحوزه یرزمشخصات  -1 شماره جدول

 هکتار به مساحت حوضه ریز ردیف

 56812/662 بشک پي 1

 271413/977 )زرآباد) الش 2

 598062/100 هنگام - بنت 3

 108102/932 فنوج 4

 218748/266 بير ـ بنديني 5

 271642/672 كهير 6

 223923/822 نيكشهر 7

 209173/736 طيس ـ سرگان 8

 109827/562 بهارچاه ـ تيسكوفان 9
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 هکتار به مساحت حوضه ریز ردیف

 596435/491 نگور - ت باهوكال 10

 521949/696 عوركي ـ پيرسهراب 11

 378875/141 قصرقند 12

 

 و استفاده شد الكند _از آزمون من  ي كيفيروند پارامترها تحليل منظوربهتحقيق اين  در

 شدهدهاستفا ARC GIS افزارنرماز و پايش كيفي پارامترها بندي پارامترهاي كيفي پهنه منظوربه

غييرات ها كيفيت آب يا اطالعاتي مانند روند تروشي مناسب براي نمايش داده يبندپهنه است.

اده صورت مجزا و با استفتوانند بهها يا اطالعات مي. دادهباشديپارامترها در قالب يک نقشه م

شان داده نمختلف بر روي نقشه  يهاستفاده از رنگاصورت پيوسته و با از عالئم مختلف يا به

صورت پيوسته باشد، الزم است با ها يا اطالعات بههدف نمايش داده كهيرت. درصووندش

 اصل بين نقاطمقادير پارامترها در فو آمارنيمناسب آماري يا زم يهااستفاده از روش

ها ه ازجمله آنمختلفي وجود دارد ك يهامنظور روششود. بدين يابيدرون يبردارنمونه

ايگي همس شده شپرد،له، كريجينگ، حداقل انحنا، اصالحدهي معكوس فاصوزن به توانيم

با درون يبنداي، توابع پايه شعاعي، مثلثترين همسايه، رگرسيون چندجملهنزديک طبيعي،

اين تحقيق از  در محلي اشاره كرد. يامتريک و چندجمله يهايابي خطي، ميانگين متحرک داده

كه  يآمارنيارت است از يک روش برآورد زمعب كريجينگاست.  شده استفاده كريجينگروش 

هترين گفت اين روش ب توانيم كهيطور. بهباشديدار استوار مبر پايه ميانگين متحرک وزن

 .شوديصورت زير تعريف م. اين برآورد كننده بهباشديم بيبرآورد كننده خطي ناار

Z*(x)=∑ λiz(xi)n
i=1 (1رابطه) 

مقدار  Z(xi)و  ام iوزن يا اهميت كميت وابسته به نمونه  ،iλوردي،آعيار بر Z*(xi)در آن  كه

زيرا تركيب  .نامندياين نوع كريجينگ را كريجينگ خطي م .باشديشده م يريگمتغير اندازه

داراي توزيع  Zورد كننده اين است كه متغير آكه شرط استفاده از اين بر داده است nخطي از 
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استفاده كرد و يا اينكه به نحوي  يرخطيبايد از كريجينگ غدر غير اين صورت يا  .باشدنرمال 

كه  باشديم  i λآماري يهاقسمت كريجينگ، تعيين وزن نيترمهم ها را نرمال نمود.توزيع داده

 1ها برابر وردها، اين اوزان بايستي به نحوي تعيين گردد كه مجموع آنآجهت نااريب بودن بر

آشاميدني، سختي آن هست كه بر مبناي كربنات كلسيم  هاي كيفيت آباز شاخص يكي گردد.

هاي كلسيم و منيزيم بوده و گيرد. بيشترين سختي آب مربوط به يونموردسنجش قرار مي

 .               ديآيم ( به دست3و  2) هايگرم بر ليتر از رابطهسختي كل برحسب ميلي

 (2رابطه)
TH = Ca ×

Ca CO3  وزن معادل 

Caوزن معادل 
+ Mg ×  

Ca CO3 وزن معادل

Mgوزن معادل 
 

TH (3رابطه) = 2/497 Ca++ + 4/115 Mg++ 

در اين تحقيق سختي موقت و سختي كل گرم در ليتر است. به ميلي Mg و  Caكه مقدار 

 ي كيفي منطقه آورده شده است.هاستگاهيامربوط به 

 یافته

 از مطالعه اين رد كه؛ دارد وجود روند تعيين براي ناپارامتري و پارامتري متفاوتي هايروش

 كيفي هايپارامتر روند بررسي برايدرصد  95در سطح اطمينان  كندال_ من ناپارامتري آزمون

رامترهاي ( مشخص است، ميزان تغييرات پا2) شماره طوركه از جدولهمان .است شده استفاده

ي براي درصد سديم، روندي كاهشي و پارامترهاجنوب بلوچستان كيفي مربوط به حوضه 

حلول مالح كلسيم، كلر، هدايت الكتريكي، منيزيم، مجموع آنيون، مجموع كاتيون و مجموع ام

 ه آوردهمنطق هاي هيدرومتريروندي افزايشي داشته است؛ كه در ادامه مربوط به ساير ايستگاه

طقه رامترهاي كيفي باعث كاهش كيفيت آب در منشده است. الزم به ذكر است افزايش پا

 شده است.  موردمطالعه
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 بلوچستانسيستان و جنوب  حوضه به مربوط يفيک یپارامترها راتييتغ زانيم (2) شماره جدول

 روند تغييرات پارامترهای کيفي پارامتر

 روند كاهشي درصد سديم

 روند افزايشي كلسيم

 روند افزايشي كلر

 ثابت كربنات

 روند افزايشي هدايت الكتريكي

 ثابت كربناتبي

 روند افزايشي منيزيم

 ثابت سديم

 ثابت قلياييت

 ثابت سديم تبادلي

 ثابت سولفات

 روند افزايشي مجموع آنيون

 روند افزايشي مجموع كاتيون

 روند افزايشي مجموع امالح محلول
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 موردمطالعهمشخصات پارامترهای کيفي منطقه  (3) شماره جدول

 EC T.D.S PH Ca Mg Na K HCO3 CO3 Cl SO4 پارامتر

ميانگين 

1329 حسابي
 846/78

 

8/96
 2/51
 1/61
 8/77
 0/06
 3/24
 0/06
 6/39
 3/42
 

انحراف 

984/1 معيار
 628/7
 

3/93
 1/85
 

1/3
 7/66

 0/08
 2/41
 0/09
 7/84
 2/75
 

ضریب 

تغييرات 

74/04 )درصد(
 74/25
 43/86
 73/71
 80/75
 87/34
 133/33

 

74/38
 

150
 122/7

 80/41
 

4085 حداکثر
 2614/3

 

24/2
 6/71
 4/43
 32/03

 

0/24
 12/3
 0/29
 31/3
 10/3
 

407 حداقل
 260
 7/58

 0/72
 0/36
 1/59
 

0 

1/69
 

0 

0/6
 0/36

 

2309 مد
 1469/4

 

8/146
 3/5401

 

0/63
 15/78

 

0 

2/973
 

0 

14/24
 5/7473

 

980 ميانه
 627/2

 

8/08
 1/79
 

1 

5/65
 

0 

2/76
 

0 

2/65
 2/13
 

دامنه 

3678 تغييرات
 2354/3

 

16/62
 

5/99
 4/07
 30/44

 

0/24
 10/61

 

0/29
 30/7
 9/94
 

1/46 چولگي
 1/49
 

4/1
 1/08

 

1/1
 1/87

 1/28
 3/71
 1/51
 2/28
 1/15
 

 (متريس بر سانتبرحسب ميكرومو ECبر ليتر و مقادير  گرميليبرحسب م TDSو  واالن بر ليترميلي اكي ريمقاد)تمامي 
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 مشخصات مربوط به پارامترهای کيفي (2) شماره شکل

وتحليل تجزيه جهتموردمطالعه منطقه  يدرومتريهاي ايستگاهي ههدر اين تحقيق از داد

مختلف شيميايي  يهافهآماري مؤل يهاشده است. مشخصهدادهاي كيفي و كمي استفاده

. مقادير آورده شده است( 3) شماره در جدول 93واالن بر ليتر براي سال برحسب ميلي اكي

TDS بر ليتر و مقادير  گرميليبرحسب مEC باشدمي متريبرحسب ميكروموس بر سانت. 

بايد  كنند كهدر مقياس زمان و مكان به داليل زيادي تغيير ميو كيفي پارامترهاي اقليمي 

آماري تعيين شود. آزمون هاي گيري از روشاهدات و با بهرهها براساس مشنحوه تغييرات آن

هاي زماني وند سريتري تحليل رهاي ناپارامين روشترين و پركاربردترمن كندال جزو متداول

ها شناسايي، نوع و زمان آن مشخص روند با استفاده از اين روش تغييرات دادهشمار ميبه

و  باهوكالتري  هيدرومت يهاستگاهيروند پارامترهاي كيفي ا( 4) شماره . در جدولگرددمي

 است.  شدهارائهتخت ملک 
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 تخت ملکو  کهيرهيدرومتری   یهاستگاهیروند پارامترهای کيفي ا -4 جدول

 ایستگاه هيدرومتری باهوکالت لکم -ایستگاه هيدرومتری تخت 

 Zفاکتور  پارامتر
معني 

 داری

خط يبش

 سن
 پارامتر

فاکتور 

Z 

معني 

 داری

خط يبش

 سن

 0/247- *** 3/7- میسد درصد
 درصد

 میسد
-1/22  -0/3 

 0/009-  0/14- ميکلس 0/048 * 2/25 ميکلس

 0/106 + 1/79 کلر 0/17 + 1/81 کلر

 60/0 * 2/37- کربنات
هدایت 

 الکتریکي
1/26  2/6 

 0/039 * 2/18 منيزیم 23/2 * 2/01 هدایت الکتریکي

 0/15-  1/20- سدیم 0/036- * 2/10- کربناتبي

 0/000  0/00 يتقليای 0/034 ** 2/88 منيزیم

 0/124 + 1/74 سدیم
سدیم 

 تبادلي
1/15 + 0/156 

 0/102-  1/42- سولفات 0/004  1/40 يتيایقل

 0/008  0/44 سدیم تبادلي
مجموع 

 آنيون
-1/34  -0/244 
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 0/090 ** 2/65 سولفات
مجموع 

 کاتيون
-0/974  -0/221 

 0/213 * 2/09 ونيآن مجموع

مجموع 

امالح 

 محلول

-0/52  -6/4 

 6/0  -2.1 کربنات 0/208 + 1/91 ونيکات مجموع

 مجموع

 محلولامالح  

 0/03-  -1.12 کربناتبي 4/52 * 2/08

 

ملک -ختتبرداشت نمود كه در ايستگاه هيدرومتري  توانيم( 4) شماره با توجه به جدول

م، نيزيپارامترهاي مجموع امالح محلول، مجموع كاتيون، مجموع آنيون، سولفات، سديم، م

ت و تغييرا اندداشتهصعودي  داريمعنهدايت الكتريكي، كربنات، كلسيم و درصد سديم روند 

 . دراين پارامترهاي كيفي در منطقه رو به افزايش و كاهش كيفيت آب را طي كرده است

دي كلر رون ، منيزيم وجذبقابلايستگاه هيدرومتري باهوكالت نيز پارامترهاي نسبت سديم 

 و صعودي داشته است. معنادار
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 ( ایستگاه باهوکالتBملک  _( ایستگاه تخت A( تغييرات پارامترهای کيفي 3) شماره شکل

 

 _( مشخص است اكثر پارامترهاي كيفي ايستگاه تخت 3) شماره شكل دركه  طورهمان

ملک داراي روند صعودي بوده است و ايستگاه هيدرومتري باهوكالت در اكثر پارامترهاي 

 يبرداربه اينكه نمونها توجه كيفي بدون روند و تغييراتي زيادي در طول زمان نداشته است. ب

ابزار قدرتمندي در تخمين  يبندپهنه يهااز تمام نقاط محدوده مطالعاتي مقدور نيست، روش
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ي پارامترهاي كيفي مربوط به بندپهنهدر اين تحقيق  .ها بر مبناي تغييرات مكاني استداده

 آورده شده است.  موردمطالعهمنطقه 

 

  

 بندی پارامتر سولفاتپهنه

 

 تیايقل پارامتر یبندپهنه

 

  

 بندی پارامتر سدیمپهنه بندی پارامتر منيزیمپهنه
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 بندی پارامتر پتاسيمپهنه کربناتيببندی پارامتر پهنه

  

  

 بندی پارامتر تغييرات آب سطحيپهنه بندی پارامتر درصد سدیمپهنه
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 پارامتر مجموع آنيون بندیپهنه بندی پارامتر مجموع کاتيونپهنه

 موردمطالعهی پارامترهای کيفي مربوط به منطقه بندپهنه (4) شماره شکل

ي غربي حوزه وضعيت هاقسمتكه ميزان اين پارامتر در  دهديمي سولفات نشان بندپهنه

ميزان  در تمامي منطقه در حد متوسط بوده، باًيتقر تيئايقلي داشته است و ترمطلوب

ه نطقه بودمي غربي حوضه كمتر از نواحي شرقي هاقسمتپارامترهاي سديم و منيزيم نيز در 

 ميكنيمو درصد سديم هر چه از جنوب حوضه به سمت شمال حركت  كربناتيباست. ميزان 

ش اين ن از افزايو كاتيون نشاي مجموع آنيون بندپهنه درمجموعاين مقدار افزايش داشته است. 

ان نش 1393 ي كيفي سالبندپهنهدو فاكتور از شرق به سمت غرب حوضه بوده است. بنابراين 

 . اندداشتهي نسبت به نواحي غربي ترمطلوبي شرقي حوضه وضعيت هاقسمتكه  دهديم

 و موقتکيفيت آب بر اساس سختي کل 

ي هاستگاهيابراي  موقت و كل سختي اساس بر آب كيفيت(5) شماره جدولدر 

آورده شده است. با توجه به مقادير موجود كيفيت آب براساس  موردمطالعههيدرومتري منطقه 

و  باشديمسخت  نسبتاًي اسفند، باهوكالت، پيشين و پيردان هاستگاهياسختي كل در 

در طبقه سختي نداشته و  ازلحاظسراوان، تخت ملک و سيردان مشكلي -ي اسفندکهاستگاهيا

 است. قرارگرفتهسبک 
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 کيفيت آب بر اساس سختي( 5) شماره جدول

 برداریمحل نمونه
سختي 

 (THکل)

سختي 

 دائم

سختي 

 موقت

کيفيت آب بر اساس سختي 

 کل

 سخت نسبتاً 89/94 0 89/94 اسفند

 سبک 57/19 0 57/19 راوانس-اسفندک

 نسبتاٌ سخت 97/66 0 97/66 باهوكالت

 سبک 53/73 0 53/73 تخت ملک

 نسبتاٌ سخت 79/55 0 79/55 پيشين

 سخت 293/64 0 293/64 سيردان

 نسبتاٌ سخت 87/24 0 87/24 پيردان

 

 د،يكلر مانند) يربناتكيب يهانمک بدون يسخت شامل 1يركربناتيغ يسخت اي دائم يسخت

 ميزيمن و ميكلس كربناتيب شامل 2يكربنات يسخت اي موقت يسخت. باشديم( رهيغ و سولفات

 . بنابراين با توجه به جدولديآيم بدست دائم يسخت و( TH) كل يسخت تفاوت از و است

 ( ميزان سختي كل با سختي موقت برابر بوده است. 4)شماره 

 

 

                                                           
1 Noncarbonated Hardness 

2 Carbonated Hardness 
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 يريگجهينت

 هب نسبت حساسيت يرين،آب ش منابع كمبود و كشور خشکنيمه و خشک اقليم شرايط در

 توسعه در مؤثر عوامل ينترمهم و است ضروري ،هابر آن مؤثر عوامل و هارودخانه آب كيفيت

ين مطالعه با در ا .باشدمي كيفي و كميازنظر  مناسب آب منابع فراهم بودن آبخيز، يک پايدار

تا  1379ي هاسالي هيدرومتري از هاستگاهياسال دادهاي كيفي مربوط به  15در نظر گرفتن 

 هرارگرفتقي موردبررس جنوب بلوچستانترهاي كيفي حوزه تغييرات مكاني و زماني پارام 1393

سراوان، -، اسفندکاسفندايستگاه هيدرومتري  7است. آمار و اطالعات موجود مربوط به 

ي مربوط به هايخروج. با توجه به باشديم پيردان و سيردان ،پيشينباهوكالت، تخت ملک، 

 وعمجم محلول، امالح مجموع يپارامترها ملک-تخت يدرومتريه ستگاهيا در تحليل روند

 درصد و ميكلس كربنات، ،يكيالكتر تيهدا م،يزيمن م،يسد ،سولفات ون،يآن مجموع ون،يكات

 شيافزا به رو نطقهم در يفيك يپارامترها نيا راتييتغ واند داشته يصعود داريمعن روند ميسد

 سبتن يپارامترها زين ريكه يدرومتريه ستگاهيا در. است كرده يط را آب تيفيك كاهش و

ه نقشه پس از تهي .است داشته يصعود ومعنادار  يروند كلر و ميزيمن ،جذبقابل ميسد

ر دزان سولفات برداشت نمود؛ كه مي توانيم موردمطالعهي پارامترهاي كيفي منطقه بندپهنه

مي منطقه در در تما باًيتقر تيئايقلي داشته است و ترمطلوبي غربي حوزه وضعيت هاقسمت

ز كمتر ا ي غربي حوضههاقسمتحد متوسط بوده، ميزان پارامترهاي سديم و منيزيم نيز در 

ه به و درصد سديم هر چه از جنوب حوض كربناتيبنواحي شرقي منطقه بوده است. ميزان 

ي مجموع آنيون بندپهنه درمجموعاين مقدار افزايش داشته است.  ميكنيمسمت شمال حركت 

اين نابرو كاتيون نشان از افزايش اين دو فاكتور از شرق به سمت غرب حوضه بوده است. ب

ي تربمطلوي شرقي حوضه وضعيت هاقسمتكه  دهديمنشان  1393ي كيفي سال بندپهنه

در  س سختي كل. با توجه به مقادير موجود كيفيت آب بر اسااندداشتهنسبت به نواحي غربي 

-ي اسفندکهاهستگاياو  باشديمسخت  نسبتاًاهوكالت، پيشين و پيردان ي اسفند، بهاستگاهيا

 است. قرارگرفتهسختي نداشته و در طبقه سبک  ازلحاظسراوان، تخت ملک و سيردان مشكلي 
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 منابع

 جهت آب يفيك يپارامترها زيآنال ،(1395 ) سهراب، ينادر و ، احمدگرنوحه پارسا؛ ،يقيحق

 كنگره نيدهم ،(ونديس رودخانه يمورد مطالعه) صنعت و يكشاورز شرب، مختلف مصارف

 .شرفتيپ يرانيا ياسالم يالگو مركز تهران، شرفت،يپ شگامانيپ

 1392) حميدرضا ،گراغاني سعيدي و رضا ،قضاوي ؛ ولي ،عباسعلي ؛مجتبي ،ساردو سليماني
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