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:چكیده

مناطق خشک ده روز افزون از منابع آب زیرزمینی و اھمیت این منابع در تأمین آب شرببا توجه به استفا
یکی از شاخص ھای کیفی آب زیرزمینی، . ، ارزیابی کیفی این منابع حائز اھمیت می باشدمثل ایران
مقایسه می WHOاستاندارد جھانی مقادیرمی باشد که پارامترھای کیفی مختلف را باGQIشاخص 

با محاسبه وزیرزمینی محدوده مطالعاتی درگز ھایآببرای منابعGQIر این مطالعه شاخص د. کند
تغییر درصد 86تا 66بین در منطقه درگز GQIمقدار شاخص . گردیده استدیاگرام شولر مقایسه روش 

نداردزیرزمینی محدوده درگز از نظر استاھایکیفیت آبنشان دھنده متوسط تا خوب بودنکه ،کندمی
کامالٌ نامطبوع نمونه ھا در رده ھای ،شولرھا به روشبندی نمونهولی در رده. آب آشامیدنی می باشد

.گیرندقرار میخوبتا
.درگز، WHO، دیاگرام شولر، GQIشاخص ، آب زیرزمینی:كلید واژه ھا

Abstract:

Due to increasing demand of groundwater resources and its importance in providing drinking
water, especially in arid zones like Iran, the quality monitoring of these water resources is
very important. GQI is an index of water quality ,which compares the water quality
parameters with WHO standard levels. In this research, the GQI index were calculated for
water resources of Dargaz area and the result is compared with the Scholler diagram. The
GQI value varies between 66% to 86%, which indicate  that the groundwater resources of
the Dargaz region, is categorize as moderate to well for drinking purposes. However, in
Sholer method, samples are categorie as quite unpleasant to good.
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:مقدمه 

کیلومتری ٢٢٠و در فاصله در شمال استان خراسان رضوی اي مرزيحوضهحوضه آبریز دشت درگز 
٣٧°١١′طول شرقی و ۵٩°١١′تا  ۵٨°٣٨′شمال غرب دشت مشھد در محدوده جغرافیایی 

، از شرق به ھای قزلبایراین حوضه از شمال به تپه ماھور. عرض شمالی واقع شده است٣٧°۴٣′تا  
ریز اترک دشت شیروان قوچان ارتفاعات کماج خور و دشت کالت نادر ، از جنوب و غرب به حوضه آب

را ارتفاعات و ١/٢٢٢١کیلومتر مربع می باشد که ٣١٢٩وسعت این محدوده مطالعاتی .باشدمحدود می
در این محدوده مطالعاتی دو آبخوان وجود دارد که علت جدایش .را دشت می پوشاندمابقی محدوده

موقعیت منطقه ١شکل . دشت می باشدآھکی در بخش ھای میانی-آنھا باال آمدگی الیه ھای مارنی
،محدوده ارتفاعات و دشت و موقعیت نقاط نمونه برداری را نشان می درگز در استان خراسان رضوی

.دھد



طقه درگز در استان خراسان رضوی، محدوده ارتفاعات و دشت و موقعیت نقاط موقعیت من: ١شکل 
نمونه برداری

:بحث 
بکارگرفته شده است که GQIشاخصآب زیرزمینی محدوده درگز از لحاظ شرب جھت ارزیابی کیفیت
در . استفاده شده است١٣٨٩نمونه مربوط به آبان ماه ٢٢نتایج آنالیز شیمیایی برای محاسبه آن از

+Ca2+ ،Mg2+ ،Na+ ،Cl- ،SO2(، مقادیر شش پارامتر شیمیایی GQIروش 
که فراوانی زیادی در ) TDSو 4

با مقادیر، باشندزیرزمینی دارند و از نظر تأثیرگذاری بر سالمت انسان نیز دارای اھمیت میھای آب
شیمیایی نقشه ھایبرای ھر یک از پارامتربدین منظور ابتدا :شده استمقایسهWHOھای استاندارد

با ابزار یاھای نقطهیابی کریجینگ دادهبا درونArcGIS9.3پارامتر مربوطه در محیط رستری غلطت 
spatial analystھای متفاوت دارای یک مقیاس که دادهسپس برای اینو)١٣٧٨، جودوی(گردد تھیه می

ھای رستری که در در نقشه) C(ھای ھر پیکسل غلظت١و معیار مشترک شوند با استفاده از فرمول 
C(آن پارامترWHO، با مقدار استاندارد مرحله قبل ایجاد شده  بودند WHO (کندارتباط بر قرار می .

)١(

ھا بین ھای آنباشد که ارزش پیکسل، تولید شش نقشه جدید میھاسازی مقیاسنتیجه این یکسان
بندی شوند تا نقشه رتبهبندی میدرجه١٠تا ١ھا بین ھا در این نقشهغلظت. تغییر می کند١و -١

بیانگر ١٠گر کیفیت خوب آب زیرزمینی و رتبه نشان١ھا رتبه در این نقشه. شده ھر پارامتر بدست آید
در نقشه تولید شده -١در واقع در این تبدیل واحد بایستی مقدار . باشدتخریب کیفیت آب زیرزمینی می

بدین منظور از رابطه زیر که . در نقشه رتبه بندی شده تغییر کند١٠به ١و ۵به ٠، ١در مرحله قبل به 
) r(به مقدار جدید ) C(، برای تبدیل واحد ھر پیکسل نقشه قبلی باشدای میع چند جملهیک تاب

.)Babiker et all, 2007(شود استفاده می

)٢(R=0/5×C2+4/5×C+5

به منظور ایجاد یک نقشه که نماینده تمام شش پارامتر شیمیایی باشد و وضعیت کمی کیفیت آب 
ھای مربوط به الیهGQIنشان بدھد با استفاده از شاخص WHOتاندارد زیرزمینی را در مقایسه با اس

. شودھا تلفیق میپارامتر



)٣(

-وزن نسبی ھر یک از این پارامترwjو امiبندی شدهھای رتبهرتبه ھر پیکسل از نقشهriدر این فرمول
-میآن پارامتربندی شده رتبهپیکسل ھا درنقشه غلظت پارامترمیانگین باشد که برابر با مقدار ھا می

ھای با شود که پارامترھای مختلف میانگین وزنی گرفته میدر واقع از پارامترGQIبرای محاسبه . باشد
- دارای وزن نسبی بیشتر و درنتیجه تأثیرگذاری بیشتری می) تفاوت بیشتر با استاندارد(مقدار بیشتر 

). Hiyama,2010(باشد

بھمراه ١٣٨٩آبان ماه برداری شده از محدوده درگز در نتایج آنالیز شیمیایی نقاط نمونه: ١جدول 
شاخص ھای آماری و حد استاندارد آنھا

GQIشولر

W180قابل قبول685862414860861526/060/092/071/0196/8ارتیان شوراي ده

W281قابل قبول682769414992478786/024/0147/295/9211/2ارتیان کاظمی

W371نامناسب6906004131600217472/093/6556/6585/8696/0اسپییان استان قدس

W480نامناسب68083741468721726332/0129/611/571/01036/8اق چشمه بهبودي

W584قابل قبول671611415836366884/018/0121/963/9249/6برج قلعه استان قدس

W684قابل قبول671109415711465690/037/275/967/5192/0برج قلعه شوراي ده

W780قابل قبول685862414860877828/063/6138/092/3264/0بند یان کوهزاد

W885خوب672179415208344844/09/6108/142/6139/2بهمن اباد سید احمد

W984قابل قبول674000415530058374/021/696/653/3124/8جلفان شوراي ده

W1084قابل قبول669154415780963956/038/4103/549/7201/6جلفان هنر ستان کشاورزي

W1173قابل قبول689553414890288640/036/0209/3170/4249/6چقر خرده مالک

W1266غیر قابل شرب69106241476436243220/0348/01265/0852/03350/4چقر علیخواه

W1378کامالً نا مطبوع68220041412001128104/069/6177/1134/9532/8حقوردي زیدانلو

W1479متوسط6822424142261989108/026/4195/5131/4388/8حقوردي قره خان

W1578متوسط6822424139062989108/026/4195/5131/4388/8حقوردي قره خان

W1684قابل قبول673892415537163094/045/639/163/9196/8خنال نلوبا بائی

W1775کامالً نا مطبوع68802041468221991210/0171/6156/449/71228/8سید اباد نباتی

W1885قابل قبول677304413979442850/037/236/828/4172/8عباس قلعه باقري

W1985قابل قبول672222414764957156/024/0103/535/5240/0کاهو اسماعلیان

W2085قابل قبول671100414764948344/036/062/135/5196/8کاهو شوراي ده

W2177متوسط68727041494771134110/060/0186/3177/5441/6کور چشمه صبري

W2283قابل قبول674237415418171540/031/2181/7113/6249/6نوخندان شاطریان

42826/09/611/528/4124/8--

6243332/0348/012658523350/4--

114894/464/0193/6141/7497/7--

1000300300200250250--

حداکثر

میانگین

WHO استاندارد

Ca2+ TDS. . UTMY UTMX نام محل نمونه برداري

حداقل

طبقه بندي کیفی آب شرب
SO4عالمت اختصاري 

2- Cl- Na+ Mg2+

. دھدرا نشان میGQIپارامتر انتخابی و نقشه ششبندی شده حاصله برای ھای رتبهنقشه٢شکل 
بمنظور وضوح بیشتر نقشه ھا بخش ارتفاعات حذف شده و کیفیت تنھا برای منطقه واجد نمونه برداری 

.دھده ھا مناطق بحرانی آب زیرزمینی را نسبت به ھر پارامتر نشان میاین نقش. بررسی شده است

)۴(

n=1,2,…,6 j=1,2,3,4,5



GQIو نقشه کیفیبندی شده پارامترھای نقشه رتبه: ٢شکل 



.ه استآورده شد٢نقشه در جدول شماره ششھمچنین پارامترھای آماری مربوط به این 

نقشه رتبه بندی شده۶پارامترھای آماری : ٢جدول 

انحراف از استاندارد  میانگین ماکزیمم مینیمم پارامتر  

Ca1/795/113/050/55
Cl1/777/63/51/49
Mg2/217/233/81/33
Na2/77/944/591/43
SO44/38/736/41/16
TDS3/637/95/261/07

توان به بررسی دالیل تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی ، میتھیه شدهGQIبا استفاده از نقشه 
، زمین پتانسیل سطح آبعمق و ھمھای ھمتوان نقشه تھیه شده را با نقشهکار میبرای این. پرداخت

.ارتباط داد تا عوامل کنترل کننده تغییرات کیفی مشخص شوند... کاربری اراضی و شناسی محدوده،
ھای غربی تھیه شده برای دشت درگز نشان دھنده تخریب کیفیت آب زیرزمینی از قسمتGQIنقشه 

درصد تغییر ٨۶تا ۶۶محاسبه شده بین GQIکه مقادیر باشد، بطوریھای شرقی میبه سمت بخش
.ابراین آب زیرزمینی این محدوده برای مصرف شرب دارای کیفیت متوسط استبن. کندمی

نقشه ھم پتانسیل آب زیرزمینی: ٣شکل 



نقشه منابع آب محدوده درگز: ۴شکل 

عمق، منابع پتانسیل، ھمھم(ھای مختلف کاھش کیفیت آب زیرزمینی این محدوده با توجه به نقشه
که جھت حرکت جریان آب زیرزمینی اول این. تواند چند  دلیل داشته باشدمی...) آب، زمین شناسی و

که ورودی آب زیرزمینی در غرب و خروجی آن در شرق ، بطوریباشددر این محدوده از غرب به شرق می
دوم اینکه . محدوده واقع شده است و کاھش کیفیت آب از ورودی به سمت خروجی امری بدیھی است

ه کشاورزی و برداشت از منابع آبی در یکھای شرقی است بطورمنابع آبی منطقه بیشتر در بخشتمرکز 
ھای مارنی و ژیپسی در میانه دشت نیز باال آمدگی الیه. ھای شرقی محدوده توسعه زیادی داردبخش

چنین پراکندگی شھرھا در بخش ھم. ھای شرقی کمک کندتواند به تخریب کیفیت آب در بخشمی
ھای اخیر توسعه زیادی داشته که این امر شرقی بیشتر بوده و شھرھایی چون درگز و نوخندان در سال

.نیز در تخریب و کاھش کیفیت آب زیرزمینی این محدوده نقش بسزایی داشته است
نمونه ٢٢(آب زیرزمینی این محدودهنمونه ھای،GQIبرای صحت سنجی نتایج بدست آمده از روش 

و نتایج به روش شولرھابندی کیفیت آبرده. بندی شده استتفاده از دیاگرام شولر نیز طبقهبا اس)آب
GQI نمونه با ۶تنھا بر طبق این جدول.مقایسه شده است١نتایج ھر دو روش در جدول و۴در جدول

.استGQIکه علت آن تعدیل مقادیر در روش ،یکدیگر تفاوت دارند

کیفیت آب به روش شولررده بندی: ۴جدول 

GQI (%)  (TDS )  باقیمانده خشک سختی کل  سولفات کلر سدیم رده کیفیت آب شرب براي انسان     

< 500 < 250 < 144 < 177/5 < 115 خوب  

500 - 1000 250 - 500 144 - 288 177/5 - 350 155 - 230 قابل قبول 

60 - 80 1000 - 2000 500 - 1000 288 - 576 350 - 710 230 - 460 متوسط

2000 - 4000 1000 - 2000 576 - 1152 710 - 1420 460 - 920 نامناسب

4000 - 8000 2000 - 4000 1152 - 2340 1420 - 2840 920 - 1840 کامالً نا مطبوع  

> 8000 > 4000 > 2340 > 2840 > 1840 غیر قابل شرب  

> 80

<60



:گیري نتیجه

بندی شولر ، ولی در ردهخوب تامتوسط ھا اغلب در رده نمونهGQIبندی در آبخوان منطقه درگز در رده
به علت تعدیل مقادیر، GQIدر روش . گیرندخوب قرار میتاکامالٌ نامطبوع ھایھا اغلب در ردهنمونه

یک پارامتر از حد استاندارد بیشتر باشد، که اگرقابل اعتماد نبوده بطوریمرزھای تغییر کیفیت آب چندان
روش . بنابراین در استفاده از آن بھتر است احتیاط صورت گیردممکن است با دیگر پارامترھا تعدیل شود 

و کیفیت نھایی بر کندمیبصورت جداگانه بررسیرا پارامترھا ، که روشی سنتی استبا اینشولر 
کامالً GQIاز سوی دیگر تعداد و نوع پارامترھا در روش . شودس بدترین کیفیت موجود تعیین میاسا

دھد که تغییرات کیفی را متناسب با نیازھا و مشکالت ھر اختیاری بوده و این امکان را به محقق می
البته . باشدکه پارامترھای مورد بررسی در روش شولر ھمواره ثابت میمنطقه بررسی نماید، در حالی

در ... ھای مھمی مانند نیترات ونباید فراموش کرد که روش شولر محدودیت تعداد پارامتر را دارد و پارامتر
توان ھر یک از این دو روش را بنابراین با توجه به نوع و ھدف تحقیق می.بندی آن لحاظ نشده استرده

.ردبکار ب
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