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ارزیابی و تعیین کیفی آبهای زیرزمینی
(مطالعه موردی :علیآبادکتول)

قاسم رجایی ،1علیرضا پورخباز٭ ،2اصغر نعیمی ،3حمیدرضا

پورخباز4

 1دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست دانشگاه بیرجند
 2استادیار گروه محیطزیست دانشگاه بیرجند
 3مربی گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 4استادیار گروه محیطزیست دانشگاه صنعتی بهبهان

(تاریخ دریافت1390/3/16 :؛ تاریخ تصویب)1391/10/4 :

چکیده
آبهای زیرزمینی از مهمترین منابع آبی برای تأمین آب شرب شهرها ،روستاها و آبیاری کشاورزی در ایران محسوب میشوند .آب تهیه
شده از این منابع باید از نظر بهداشتی کامالً خالص و مواد محلول و عناصر آن کم باشد .هدف از این بررسی تعیین کیفیت فیزیکی-
شیمیایی و غلظت فلزاتسنگین و مقایسه آن با استانداردهای ملی و بینالمللی است .برای بررسی وضعیت مشخصههای فیزیکی -شیمیایی
از دوازده حلقه چاهعمیق و برای تعیین غلظت فلزات سنگین از  6حلقه چاه عمیق در پاییز و بهار نمونهبرداری صورت گرفت .نتایج نشان
میدهد که اختالف آماری معنیداری بین مشخصههای فیزیکی شیمیایی و فلزات سنگین با مقادیر استاندارد ملی و جهانی وجود ندارد ،با
وجود این میزان نیترات منطقه در گروه آبهایی با آلودگی کم قرار میگیرد .براساس نمودار پایپر ،نوع آب غالب در منطقه بیکربنات کلسیم
( )Ca-HCO3مشخص شد .بر اساس نمودار ویلکوکس ،میانگین نسبتجذبسدیم و درصد سدیم آبهای منطقه نشان میدهد که به
استثنای یک چاه در سایر چاهها مشکلی برای آبیاری وجود ندارد.

کلیدواژهها :آبهای زیرزمینی ،فلزات سنگین ،مشخصههای فیزیکی -شیمیایی ،علیآبادکتول
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سرآغاز
آب به اندازه کافی و با کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشر
ضروری است (هواردپی .)1382 ،از آغاز تمدن بشری انسان
همواره در ساحل رودخانهها ،کنار دریاچهها ،یا چشمههای طبیعی
ساکن شدهاند .در پیشگیری بسیاری از بیماریها مانند اسهال ،وبا
و غیره ،آب سالم و بهداشتی حایز اهمیت باالیی است (نانبخش،
 .)1381به همین دلیل توسعه بهداشت و حفاظت از
محیطزیست همواره به تأمین آبسالم وابسته است (منزوی،
 .)1383تازمانیکه علوم بیولوژیکی ،شیمیایی و پزشکی توسعه
نیافته بودند ،روشهایی برای تعیین کیفیت آب و آگاهی از آثار
آن بر روی سالمت بشر ابداع نشده بود (هواردپی.)1382 ،
امروزه بررسی کیفی آب دامنه گستردهتری پیدا کرده که مسائل
مربوط به آلودگی آبهایسطحی و زیرزمینی را تواماً شامل
میشود .آبهای زیرزمینی یکی از مهمترین منابع تأمینکننده
آب شرب و آبیاری در بسیاری از نقاط جهان است.
وجود آالیندهها در آبهای زیرزمینی بیشتر از طریق مداخله
انسانی حاصل میشود که میتواند برای انسان و محیطزیست
بسیار خطرناک باشد .بنابراین پایش آبهای زیرزمینی و
جلوگیری از آلودگی این منابع بسیار ارزشمند و حیاتی ،ضروری
به نظر میرسد (پورمقدس .)1381 ،فعالیتهای صنعتی متمرکز،
فعالیتهای کشاورزی ،ورود کودها همراه آب آبیاری به زمین،
انتقال پسابهای صنعتی و شهری به آبهای زیرزمینی از
مهمترین منابع آلودگی آبهای زیرزمینی بوده که در بسیاری از
کشورها مشکل جدی است ( .)Stites and Kraft, 2001وجود
برخی از امالح در آب برای سالمتی انسان ضروری است و این
در حالی است که مقدار بیش از حد مجاز آن سالمتی انسان را به
خطر خواهد انداخت .از مهمترین مشخصههایی که باعث آلودگی
آب میشوند ،کودهای شیمیایی و فلزات سنگین هستند.
نیترات از جمله فاکتورهایشیمیایی است که غلظت مجاز آن در
آب شرب  45 mg/Lاست .این یون کامالً متحرک بوده و
افزایش آن میتواند سبب آلودگی آبهای زیرزمینی شود
(Nikolaidis, et al., 2007؛  .)Jiang, et al., 2006غلظت
نیترات و سولفات و افزایش چشمگیر آن بهدلیل استفاده مقدار
زیاد کودهای شیمیایی و حشرهکشهاست ( Libra, et al.,
1986, 1987; Aravena et al., 1999; Fialho et al.,
.)1999

فلـزات سنگین آثاری روی زنجیره غذایــی و مشکالت سالمتی
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برای انسان و حیوانات بهوجود میآورند ( El-Khalil et al.,

 .)2008استفاده از کودهای شیمیایی در زمینهایکشاورزی
برای تولید محصول ،از مهمترین منابع آلودگی آبها به فلزات
سنگین است .مطالعات زیادی در مورد آلودگی آبهای زیرزمینی
در نقاط مختلف دنیا ارائه شده است ،برای نمونه میتوان به
( ;Aksoy and Scheytt, 2007; Nikolaidis et al., 2007
Bhaskar et al., 2009; Reddy et al., 2009; Orhan et
 )al., 2010اشاره کرد.

هدف عمده این تحقیق ارزیابی آثار فعالیتهای انسانی و کشاورزی
روی کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه علیآبادکتول است .همچنین
کالسهبندی آبهای زیرزمینی ،برای استفاده آبیاری و کشاورزی
از دیگر اهداف این مطالعه است.
مواد و روشها
نمونهبرداری آب از چاههای عمیق در فاصله زمانی پاییز 1388
و بهار  1389بهصورت مرکب انجام گرفت .در طول مدت
تحقیق جمعاً حدود  72نمونه از  12حلقه چاهعمیق ،در هر ماه
برداشت شد .برای تعیین خصوصیات فیزیکی -شیمیایی
نمونهبرداری از ظروف پالستیکی یک لیتری استفاده شد که
بطریهای جمعآوری قبل از نمونهبرداری با اسید استیک شسته
شدند .قبل از اقدام به نمونهبرداری از آبچاهها ،در حدود یک
ساعت آب چاهها پمپاژ و سپس شستوشوی ظروف با آبچاه
مربوط صورت گرفت .نمونهبرداری آب برای اندازهگیری فلزات
سنگین از  6حلقه چاه عمیق که کل منطقه مورد مطالعه را
پوشش میدهد ،انجام شد .بهطورکلی آزمایشها در دو دسته
آزمایشهای دستگاهی و آزمایشهای تیتریمتری در آزمایشگاه
براساس مرجع استاندارد روش ( )APHA, 1998صورت گرفته
است:
برای تعیین باقیمانده جامدات خشک ( 100 ،)TDSمیلیلیتر از
نمونه آب را داخل بوتهچینی که از قبل وزن شده ،ریخته و
بوتهچینی بر روی حمام بخار قرار داده شد تا کامالً آب تبخیر
شود .وزن باقیمانده جامدات خشک ،از وزن نهایی بوتهچینی بعد
از سرد شدن در داخل دسیکاتور منهای وزن اولیه ،محاسبه شد.
برای تعیین سختیکل و سختیکلسیم 100 ،میلیلیتر نمونه آب
در  2ارلن مایر  250میلیلیتر جداگانه ریخته شد ،سپس 2
میلیلیتر تامپون ( )pH=10و  2میلیلیتر سود ( 1نرمال) به
ترتیب برای تعیین سختیکل و کلسیم به آنها اضافه شد .برای
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تعیین سختیکل 2 ،قطره معرف اریوکروم بلکتی به ظرف آب
حاوی تامپون اضافه شد تا قرمز رنگ شود؛ سپس با EDTA
( 1نرمال) تیتر شد تا آبیرنگ شوند .برای تعیین سختیکلسیم،
 2قطره معرف مورکسید به ظرف آب حاوی سود ( 1نرمال)
اضافه شد تا از صورتی به ارغوانی رنگ درآید .در انتها با
EDTA

( 1نرمال) تیتر تا ارغوانیرنگ شوند از مابهالتفاوت سختیکل و
سختیکلسیم ،سختیمنیزیم بهدست آمد؛ همچنین مشخص شد
تعیین غلظت سولفات از طریق وزنسنجی بوده است.
در تعیین غلظت نیترات ،ابتدا نمونههای آب در مرحله
نمونهبرداری با اسیدسولفوریک ( 2میلیلیتر اسید به ازای  1لیتر
نمونه آب) ثابت شدند .سپس نمونهها را با سود خنثی کرده ،و 5
میلیلیتر از این نمونهها به داخل لوله آزمایش ریخته شدند .در
مرحله بعد به نمونهها  1میلیلیتر کلریدسدیم و  5میلیلیتر
اسیدسولفوریک ( )4:1اضافه شد .بعد از سرد شدن ،به آنها 0/25
میلیلیتر معرف بروسین اضافه شد .در انتها به نمونهها  20دقیقه
حرارت داده و پس از خنکشدن ( 10دقیقه) با دستگاه
اسپکتروفتومتر  Biochromمدل ( )Libra, S12ساخت
انگلستان در طولموج  410نانومتر قرائت شدند.
سنجش کلرید با روش یدومتری و تیترانت نقره انجام شد.
بدینترتیب که  1میلیلیتر کروماتپتاسیم  10درصد به 100
میلیلیتر نمونه آب اضافه شد تا رنگ نمونه زرد شود سپس
نمونهها با نیترات نقره تیتر شدند تا به رنگ قرمز آجری در آید.

سنجش قلیاییت به روش تیتراسیون با اسیدسولفوریک 0/02
نرمال انجام شد.
بهمنظور تعیین غلظت فلزات سنگین ،ابتدا نمونههای آب از
فیلترسلولزی  0/45میکرومتر عبور داده شدند .سپس برای
جلوگیری از هرگونه آلودگی تا زمان آزمایش نمونههای فیلتر
شده با اسیدنیتریک  %65به  pH=2رسانده شد .برای تعیین
فلزاتسنگین ،سدیم و پتاسیم از دستگاه جذب اتمی شعله ،مدل
( )Thermo Model 97 GFSاستفاده شد .بهمنظور صحتسنجی
دستگاه از نمونه استاندارد و نمونه مجهول برای هر عنصر در سه
تکرار انجام گرفت که این دقت بهطور میانگین بین  90تا 95
درصد بود .تمام مواد آزمایشگاهی استفاده شده برای ارزیابی
کیفیت آبزیرزمینی ( )Merk- Germanyبوده است.
موقعیت منطقه مورد مطالعه
منطقه علیآبادکتول در حوزه گرگانرود قرار دارد و مساحتی در
حدود  120000هکتار از خاک استان را شامل میشود .منطقه
مورد مطالعه در طول جغرافیایی  54درجه و  52دقیقه و عرض
جغرافیایی  36درجه و  54دقیقه و ارتفاع  140متری از سطح
دریا قرار دارد .اقلیم منطقه مانند سایر قسمتهای کرانه دریای
خزر ،مشابه آب و هوای اروپای مرکزی و نسبتاً مدیترانهای است.
موقعیت جغرافیایی منطقه در شکل ( )1نشان داده شده است.

شکل ( :)1موقعیتجغرافیایی منطقه مورد مطالعه

یافتهها

ترکیبات شیمیایی آبهای زیرزمینی با کاتیونها و آنیونهای
عمده از قبیل سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم ،کربنات ،بیکربنات،
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کلرید ،نیترات ،نیتریت و سولفات مشخص میشوند .بیان آماری
دادههای کیفی روش مناسبی برای معرفی مشخصات کیفی
کاتیونها و آنیونهای آبخوانها است .در این بررسی مقایسه
دادههای کیفی نمونههای آبزیرزمینی دشت علیآبادکتول در دو
دوره نمونهبرداری با محاسبه مشخصههای آماری پایه صورت
گرفته است .مشخصههای آماری محاسبه شده مربوط به
دادههای هیدروشیمی نمونههای آب زیرزمینی دشت علیآبادکتول
در ایستگاههای مختلف در جداول ( 2 ،1و  )3ارائه شده است.
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معنیداری را در میزان بیکربنات نشان میدهد ( ،)p <0/01که
علت غالب بودن بیکربنات ممکن است در ارتباط با انحالل
صخره سنگی کربناته منطقه باشد که مناسبترین شرایط از نظر
آبدهی است.
میزان نیترات در فصل بهار نسبت به فصل پاییز افزایش
معنیداری نشان داد ،که این امر میتواند ناشی از مصرف
کودهای نیتروژندار در فصل کشت ،پایینبودن بازده آبیاری
محصوالتکشاورزی و آبشویی باشد ( ;Reddy et al., 2009
)Xiamomin et al., 2009; Krishna Kumar et al., 2009

خصوصیات هیدروشیمی نمونهها
اختالف درجه حرارت در منطقه مورد مطالعه از  15/9تا 26/1
درجه سانتیگراد متغیر بود .رنگ برخی از نمونههای آب تاحدی
کدر بود ،که علت آن میتواند تا حدودی بهدلیل وجود مواد معلق
در آبهای زیرزمینی باشد .کل مواد معلق در آبهای زیرزمینی
از  342تا  920با میانگین  613/7میلیگرم درلیتر (جدول
1و )2متغیر است ،که میزان آن از حد استاندارد ملی پایینتر و از
استاندارد جهانی  WHOباالتر است .بهعبارت دیگر نمونههای
آب این مطالعه در حد مطلوب ( )TDS<1000mg/ Lاست
( pH .)Kumar, et al., 2009آبهای زیرزمینی در منطقه
مورد مطالعه در محدوده  7/8 -6/9با میانگین  7/4است که در
محدوده مجاز پیشنهادی با استاندارد ملی ( )1053و ( WHO,
 )1971قرار دارد .میانگین هدایتالکتریکی برای فصول پاییز
(( )1089/7جدول  )1و بهار (( )948/8جدول  )2میکروموس
بر سانتیمتر بود.

استاندارد ملی حد مجاز نیترات را  50میلیگرم در لیتر اعالم
کرده است ،که میزان نیترات در این مطالعه بهطور چشمگیری
پایین است.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس بین ایستگاهها نشاندهنده تفاوت
معنیداری در میزان  Naو  Clاست ( .)p>0/01مقدار باالی این
عناصر در شمال منطقه نسبت به سایر جهات میتواند ناشی از
قدرت باالی تبخیر ،وجود پهنههای نمکی در سطح دشت و
حاصل فروشویی الیههای خاک باشد که طی آن نمکهای
کلردار خاک در آب مورد استفاده برای آبیاری مزارع حل شده و
به آبزیرزمینی نفوذ میکند .البته نتایج کلرید و سدیم در مقایسه
با استانداردهای ملی و جهانی بهطور معنیداری پایینتر است.
بههرحال محاسبه میانگین غلظت کاتیونها و آنیونها در (جدول
 )5نشان میدهد که نمونههای آب این مطالعه در محدوده مجاز
استاندارد ملی ( )1053و ( )WHO, 1971برای اهداف نوشیدن
قرار دارند.

یونهای عمده شیمی
فراوانی غلظت عمدهترین کاتیونها در نمونههای آب بهترتیب
شامل  Ca2+>Na+>Mg2+>K+است .غلظت کلسیم و منیزیم
منطقه به ترتیب در محدوده  6 43/تا  157/و  13/92تا
 70/08با میانگین  92/93و  36/66میلیگرم برلیتر است که
حداکثر میانگین این دو عنصر مربوط به چاه ( )W9است (جدول
 1و  .)2البته غلظت تقریباً باالی کلسیم ،منیزیم در آبهای
زیرزمینی منطقه بهدلیل ویژگی ساختاری زمینشناسی (مواد
معدنی رسی مانند ایلیت و کلریت) میتواند باشد ( Carrels,
 .)1976همچنین حداکثر غلظت آنیونی در هر دو فصل مربوط
به بیکربنات بود .بهطورکلی نتایج بین ایستگاهی تفاوت

فلزاتسنگین
فلزاتسنگین از جمله مهمترین آالیندههای معدنیاند که در
آبهای زیرزمینی مشاهده میشوند .تا سالهای اخیر توجه
چندانی به آالیندههای معدنی نشده است .شاید علت اصلی این
امر قدرت پاکسازی خاک از طریق جذب عناصر سنگین باشد.
چون اکثر خاکها دارای توان تبادل یونی هستند و قسمت اعظم
آالیندههای معدنی قبل از اینکه وارد آبهای زیرزمینی شوند با
مینرالهای رسی مانند کلریت ،ایلیت ،اکسیدهای آهن و منگنز و
همچنین مواد آلی موجود ،جذب بافت خاک میشوند
(عابدیکوپایی و باقری .)1380 ،غلظت عناصر سنگین
اندازهگیری شده در تمام نمونههای آب در ایستگاههای مختلف
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در (جدول  )3نشان داده شده است .غلظت سرب از  3/16در
فصل پاییز تا  8/06میکروگرم در لیتر در فصل بهار متغیر است.
میانگین آرسنیک بین  0/00در فصل بهار تا  2/83در فصل
پاییز متغیر است ،این میزان برای کروم و روی به ترتیب  0/7تا
 3/1و  0تا  18/7در نمونهها نشان داده شد .فراوانی غلظت
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فلزات سنگین در فصل پاییز نشان میدهد که روی فراوانترین
فلز و بعد از آن به ترتیب فلزات سرب ،کروم و آرسنیک قرار
میگیرند (روی>سرب>کروم>آرسنیک) .در حالـیکه در فصـل
بهـار این
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نتــایج حاصــل از آزمــون  T-testنشــان مــیدهــد کــه اخــتالف
معنـیداری بــین فصــول در میـزان آرســنیک و روی وجــود دارد
()p<0/05؛ اما میزان همه عناصر  Zn ,Cr ,Pb ,Asدر مقایسه

نسبتها تغییر کرده و سرب فراوانترین فلز و آرسـنیک کمتـرین
غلظــــت فلــــزات را بــــه خــــود اختصــــا دادهانــــد
(سرب>روی>کروم>آرسنیک).

جدول ( :)3میانگین نتایج فلزات سنگین در پاییز  1388و بهار ( 1389بر حسب میکروگرم برلیتر)
پاییز 1388

بهار 1389
As

Pb

Cr

Zn

As

Pb

Cr

Zn

0±0
2/2±1/2
1/2±0/7
1/2±1/4
0/8±1/8
1±0/6

2/8±6/8
4/2±4/8
3/8±7/6
2/2±4/4
2±8/0
2±7/8

0/6±1/6
0/6±0/7
0/5±2/0
0/5±2/9
0/5±1/7
3/7±5/1

0±0
0/2±9/8
3/2±5/3
1/9±10/3

2/8±3/3
0/4±0/4
3/2±4/7
1/7±1/5
0/8±0/86
1/9±2/8

2/2±6/6
1/7±6/6
0/8±6/8
1/3±3/1
1/2±6/4
2±6/9

3/5±3/1
1/8±1/6
1/2±2/0
0/4±3/5
2/1±2/9
2/1±2/3

16/4±18/7
11/7±14/7
10/7±16/8
10/1±11/4
9/4±10/1
9/8±14/7

0±0
2/9±4/5

8/61±14/43 1/25±2/61 1/96±6/11 1/82±2/28 5/07±5/00 1/96±2/35 1/78±6/61 1/27±0/97
0/00
3/87
1/31

0/00

0/00

10
0/27

8
0/83

0/00
12/4
1/01

0/00
7/6
0/79

1/9
9/3
0/32

0/1
7/2
0/48

37
0/59

50

50

50

15000

50

50

50

15000

10

10

5

3000

10

10

5

3000

ایستگاه
W1
W5
W7
W8
W9
W11

میانگین
کل

0/00

Min
Max
CV%

استاندارد
ملی
استاندارد
WHO
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با استاندارد ملی و جهانی کمتر اسـت (جـدول  )4و از ایـن نظـر
مشکلی برای مصرفکنندگان وجود ندارد .بـه هـر حـال غلظـت
عناصرسنگین در ایستگاههای مختلف در زمانهای متفاوت متغیر
بوده است؛ اما اختالف معنیداری بین ایستگاهها وجود ندارد.
ضریب همبستگی
جدول ( )4ماتریس همبستگی مشخصههای مختلف نشان
میدهد که بین  pHبا متغیرهای سدیم و نیترات همبستگی
مثبت و با متغیرهای کلسیم ،منیزیم ،بیکربنات و TDS
همبستگی منفی وجود دارد .همچنین نتایج بیان میکند که
سدیم همبستگی باالیی با کلرید و همبستگی منفی با کلسیم و
منیزیم دارد .همچنین همبستگی منفی بین کلرید با کلسیم و
منیزیم وجود دارد .نتایج همبستگی در مورد فلزات سنگین نشان
میدهد که بین سرب با  TDSهمبستگی منفی و بین روی و
آرسنیک همبستگی مثبتی وجود دارد .ارتباط ضعیفی بین  pHو
غلظت فلزات وجود دارد .چنین نتیجهایی در آبهای زیرزمینی
کابونگ ( )Woo and Choi, 2001و سنگان ( Naserabadi
 )et al., 2009نیز مشاهده شده است.
کالسهبندی آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه
نمودارهـای پایپـر بیشتـر بـرای تعیین نوع آبهـا ،رخسارههـای

هیدروشیمیایی و مسیرهای تکامل ژئوشیمیایی تهیه میشوند .هر
چند تعیین مسیرهای تکامل ژئوشیمیایی در آبخوانها با استفاده
از نمودار پایپر همانند اکثر مباحث مطالعات کیفی آبهای
زیرزمینی با قطعیت کامل همراه نیست ( Stober and Bucher,
 ،)1999; Logan et al., 1999ولی با این حال از نمودار پایپر
بهمنظور تعیین مسیرهای تکامل ژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی
استفاده کردهاند .نمودار پایپر در فصول نمونهبرداری نشان
میدهد که خصوصیات شیمیایی نمونهها آنیونغالب در منطقه
اسیدضعیف بیکربنات ( 60تا  )%80و کاتیون قلیایی غالب
کلسیم ( 40تا  )%60است .بنابراین آبهای زیرزمینی منطقه
دارای رخساره هیدروشیمی بیکربناتهکلسیک ()Ca-HCO3
است (شکل  .)2برای طبقهبندی وضعیت شیمیایی منابع آب
زیرزمینی منطقه ،برای آبیاری از دیاگرام ویلکوکس ،درصد سدیم
( )Eaton, 1950و نسبت جذب سدیم ( )Richards, 1954نیز
استفاده شد .دیاگرام ویلکوکس نشان میدهد که چاه شماره W3
در کالس  C3S4قرار گرفته و دارای نامناسبترین کیفیت آب
برای آبیاری است و مصرف آب آن برای آبیاری اشکال دارد.
در مقایسه چاه  W8واقع در کالس  C2S1بهترین کیفیت را برای
آبیاری داراست (شکل  .)3بهطورکلی ،این نمودار نشان میدهد
که سایر چاههای مورد مطالعه در محدوده شوری باال ( )C3و
قلیاییت پایین تا متوسط ( )S1, S2قرار دارند و میتوانند در اکثـر

جدول ( :)4ضریب همبستگی بین مشخصهها در سال  1388تا 1389
Zn

Pb

As

NO 3

TDS

Cl

H CO 3

1/00
1/00

1/00
1/00

0/00

1/00

-0/14

-0/27
٭0/34
-

-0/21
٭0/33
-

Mg

Ca

Na

pH

مشخص
ه

1/00

pH

1/00

٭٭0/30

Na

1/00

٭٭-0/76

٭٭-./44

Ca

1/00

٭٭0/7

٭٭ -0/41٭٭-0/34

Mg

٭٭0/5

٭٭0/32

-0/00

٭٭-0/42

HCO3

٭٭0/71

0/12
٭٭-0/39

TDS
NO3

1/00
0/03
0/08
0/19

0/03

٭٭ -0/43٭٭-0/38

٭٭/43
0

٭٭0/65

٭٭0/57

-0/1

0/04

0/22

٭0/25

-0/21

٭٭0/36

0/06

-0/23

-0/3

0/29

0/09

As

0/11

-0/20

-0/25

-0/21

0/1

-0/18

Pb

Cl
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0/03
-

٭/42
0

٭ ارتباط معنی داری در سطح %5

-0/21

-0/11

0/04
-

-0/14

-0/02

-0/13

0/16

0/01

Zn

٭٭ ارتباط معنی داری در سطح %1

شکل ( :)2نمودار پایپر ترکیبات شیمیایی آبهای زیرزمینی

خاکها برای آبیاری همراه با خطرهای کم ناشی از مبادالت
سدیم ( )Satyanarayanan, et al., 2007استفاده شوند (شکل
 .)3نتایج نسبت جذب سدیم و درصد سدیم نیز نشان میدهد که
چاه  W3برای آبیاری مناسب نیست (جدول .)5
بحث و نتیجهگیری

همچنان که در نمودار پایپر نشان داده شده اسـت (شـکل  ،)2در
اکثر چاهها اسـیدهایقلیـایی ( )HCO3- + CO32-بـر اسـیدهای
قوی ( )SO42- + CL- + NO3-غالب است کـه ناشـی از سـنگ
بستر آن است .با وجود رشد تصاعدی مصرف کودهای شیمیایـی
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جدول ( :)5بررسی غلظت کاتیونها و آنیونها بر حسب ( ،)mg/lنسبت جذب سدیم ( )SARو
درصد سدیم بر حسب ( )meq/lدر فصول پاییز و بهار
بهار 1389

پاییز 1388
ایستگاه

کاتیون

آنیون

%NA

SAR

کاتیون

آنیون

%NA

SAR

W1

179/3

359/5

38/2

8/89

181/8

460/2

37/4

8/61

W2

200/2

393/9

39/3

9/79

184/9

468/2

40/9

9/93

W3

182/4

366/9

58/8

17/22

189/5

447/5

61/4

18/9

W4

178/4

297/2

16/7

3/15

171/9

354/2

14/6

2/66

W5

188/9

375/3

50/4

13/6

168/3

425/2

48/4

12/1

W6

207/2

376/5

49/4

13/9

199/6

431/8

52/3

14/8

W7

191/3

398/2

34/5

8/05

186/5

432

33/9

7/77

W8

136/9

353/5

13/2

2/13

140/9

394

13/5

2/22

W9

258/8

423/4

15/3

3/49

262/3

516/1

14/1

3/23

W10

185/6

307/6

16/8

3/29

180/2

476

14/1

2/63

W11

185/3

293/9

22/3

4/56

189/9

431/8

21/1

4/37

W12

170/9

297/1

14/8

2/70

172/5

388/7

14/4

2/67

شکل ( :)3نمودار ویلکوکس ایستگاههای نمونه برداری
شده در سال 1388 -1389

در منطقه و همچنین افزایش برداشت از منابع آبزیرزمینی از
نظر تعداد و دبی آبها ،خوشبختانه تاکنون کیفیت شیمیایی منابع
آبهای زیرزمینی دچار آلودگی نشدهاندPeradeep et al., ( .
 )2008گزارش دادند که چاههای با عمق زیاد به دلیل تصفیه
زمینی از نظر آشامیدنی مشکل (کاتیونها و آنیونهای) کمتری
دارند .همانطور که جدول ( 1و  )2نشان میدهد کاتیونها و

آنیونها اندازهگیری شده در چاههای مختلف در مقایسه با
استاندارد ملی بهطورکلی در هیچ کدام از زمانهای مختلف از حد
مجاز فراتر نیست و از نظر شرب مشکلی ندارند .که این موضوع
در مورد فلزات سمی نیز صدق میکند.
از روشهای پیشنهادی برای جلوگیری از آلودگیهای آبهای
زیرزمینی دشت علیآبادکتول میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1با توجه به اهمیت آلودگی نیترات و سایر مشخصههای
فیزیکی -شیمیایی پیشنهاد میشود غلظت مشخصهها در
آبهای زیرزمینی بهطور مداوم پایش شود.
 .2در مناطق کشاورزی ،با دادن آگاهی به کشاورزان در زمینه
آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر استفاده بیش از حد کودهای
شیمیایی از آلوده شدن این منابع جلوگیری شود.
 .3با توجه به آلودگی آبهای زیرزمینی پیشنهاد میشود که
آلودگی آبهای زیرزمینی به آفتکشها با بهویژه در مناطق
کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.
سپاسگزاری
بدینوسیله از شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان به
دلیل تأمین بودجه و امکانات اجرایی این تحقیق تشکر و قدردانی
میشود.
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