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 چکیده

چشمه های انتخابی در دشت نهاوند است اين بررسی بر روی نمونه های هدف از اين تحقیق ارزيابی کیفی آب 

در اينجا برای  .انجام شده استرودآب  فارسبان و بابا ،فاماسب ،ملوسان ،گنبد کبود ،برداشتی از چشمه های گیان

 بررسی کیفیت شیمیايی آب کشاورزی از دياگرام ويلکوکس و آب شرب از دياگرام شولر استفاده شده است

خساره و همچنین از نمودار پايپر برای نمايش وضعیت شیمیايی مجموعه ای از نقاط نمونه برداری وتعیین ر

، چشمه های برداشت شدهبراساس دياگرام ويلکوکس نمونهها استفاده شده است بندی مجموعه نمونهکالسه

 C2-S1گیان و ملوسان جز کالسرودآب  های فاماسب و باباو چشمهC1-S1کبود و فارسبان دارای کالسگنبد

 .شودخورنده محسوب می در همه نمونه ها صنعتی مصارف برای حوزه آب کیفیت شوندبندی میطبقه

 واژه های کلیدی

 چشمه های انتخابی دشت نهاوند، مصارف صنعتی، کشاورزی، شرب ،کیفیت شیمیايی

 

 مقدمه -1

وضه علیای رودخانه کرخه محسوب يکی از دشتهای حکیلومترمربع  1902 دشت نهاوند با وسعت حوضه آبريز

های گرين از سلسله ارتفاعات زاگرس قرار گرفته است اين شهرستان از شمال به و در شمال شرق کوه دگردمی

، از جنوب به استان لرستان و از شرق به شهرستان مالير محدود سرکان، از غرب به استان کرمانشاهشهرستان توي

آبخوان اصلی  کیلومترمربع و وسعت 757؛ مساحت دشت مسطح کیلومتر مربع 1145وسعت ارتفاعات . گردد می

حلقه چاه  41به منظور کنترل کمی و کیفی سفره آب زيرزمینی ماهیانه سطح آب  .باشدکیلومترمربع می 457

ايستگاه  6ر اين محدوده . دشودگیری میبی اندازها، چشمه و قنات( انتخمنبع آبی )چاه 42ای و آبدهی هدهمشا

 سنجی به منظور کنترل کمی و کیفی منابع آبهای سطحی احداث گرديده استايستگاه باران 3هیدرومتری و 

 و فیزيکی لحاظ از بايد برسد انسان شرب مصرف به است قرار که آبی (93سال گزارش توجیهی ممنوعیت نهاوند)

 گردد شناسايی است موجود زمین زير در آن اطراف در که محتملی خطرات و بوده مطلوب شرايط در شیمیايی

 ،روشنی الهام تیزرو، طاهری... عبدا. )گیرد قرار موردبررسی بايد نیز کشاورزی و صنعتی مصارف برای آب کیفیت

 بار 2 سالیانه ;های انتخابی نامبرده نیز هستشمهنهاوند که شامل چ دشت کیفی شبکه از اساس اين بر( 1388

     .گیرد می قرار تحلیل و بررسی مورد حاصل نتايج و شود می انجام شیمیايی آزمايش و برداری نمونه
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بودن میزان اسیدی يا بازی ،ECمقدار هدايت الکتريکی يا ،های اصلیها و کاتیونآمار کیفی)شامل آنیوندر اينجا 

های چشمه TDS)تعیین کل مواد جامد محلول در آب  ،THسختی کل ،S.A.Rنسبت جذب سديم  ،PH آب

  .بررسی قرار گرفته استفارسبان مورد وفاماسب  ،رودآب بابا ،ملوسان ،انتخابی به نام گیان

 و روش ها مواد-2

در محدوده مطالعاتی دشت نهاوند در هر سال دو مرحله نمونه برداری انجام می شود و نمونه های برداشت شده 

ای همدان آنالیز شیمیايی در آزمايشگاه شرکت آب منطقهشود های انتخابی هم شامل میکه چشمهاز منابع آبی 

های تیتراسیون، ای آب شامل روشهشیمیايی نمونهاستفاده در آزمايشگاه برای آزمايش های موردگردد روشمی

افزار . در آنالیز نتايج از نرم(1378 ،، الهه کنوزباشد )زهره حبیبیاسپکتروفوتومتری، فلیم فوتومتری، می

chemestry استفاده شده است . 

 

 

 مطالعه مورد منطقه جغرافیايی موقعیت (:1)شکل

 کار روش 2-1

 صحرايی بازديد با کشاورزی و شرب لحاظ از آب شیمیايی کیفیت تغییرات شدنمشخص منظور به تحقیق اين در

 معادالت که است شده بررسی ها آب شیمیايی کیفیت موجود، آب منابع از برداری نمونه و آماربرداری منطقه، از

 :باشند می زير شرح به تحقیق اين در شده استفاده
 

 لیتر بر واالنت اکی میلی حسب بر( 1) معادله

 لیتر بر گرم میلی حسب بر( 2)  معادله

 لیتر بر واالنت اکی میلی حسب بر( 3)  معادله

TH = (Ca + Mg) x50 
 

TDS = 0.64 x EC 
 

SAR) =
𝑁𝑎

√(𝐶𝑎+𝑀𝑔)∗0.5
 ) 
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 نتایج و بحث -3

میکروموس  327بر اساس آنالیز حاصل از نتايج شیمیايی نمونه های برداشت شده متوسط هدايت الکتريکی برابر

فارسبان و بیشترين  چشمه میکروموس بر سانتی متر مربوط به 200متر حداقل هدايت الکتريکی برابر با بر سانتی

 رودآب می باشد. میکروموس بر سانتی متر مربوط به چشمه انتخابی بابا 500هدايت الکتريکی برابر با 

 از نظر شرب چشمه های انتخابی دشت نهاوندطبقه بندی  3-1

 که محدوده مجاز در آن در موجود شیمیايی مواد و عناصر به لحاظ و بوده طعم و بو رنگ، فاقد بايد آشامیدنی آب

 9.2 از يا کمتر و 6.5نبايد از  شرب آب در PHاسیديته  نظر از باشد است، شده تعیین بهداشتی سازمانهای توسط

شولر برای هريک از مقادير کاتیون ها و آنیون ها و نیز برای آب شرب مطلوب است در نمودار  8.5تا7بیشتر باشد 

نقاط  اتصال و آزمايشگاه در آنها تعیین با ای در نظر گرفته شده است کهمحور جداگانه (THدرجه سختی آب )

 از شولر روش اينکه به توجه با .برد پی شرب برای آب تناسب درجه به توانمی محورها اين روی متناظرشان

 روش اين از منطقه آبهای بندیتقسیم جهت لذا باشدمی شرب نظر از کیفی آب بندیتقسیم روشهای متداولترين

 .است شده استفاده
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 حوزه از شده برداشت آب های نمونه شولر دياگرام(: 2)شکل
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 طبقه بندی کیفیت آب برای مصارف شرب (:1)جدول 

 كيفيت آب
بر TDSمقدار 

 mg/litحسب 
 درصد تعداد

 100 6 500حد اکثر تا  خوب

 - - 1000تا  500 قابل قبول

 - - 2000تا  1000 متوسط

 - - 4000تا  2000 بد

 

تر از کم TDS( دارای درصد100نمونه ) 6نمونه آزمايش شده تعداد  6آيد از جمع برمی( 1) همانگونه که از جدول

 .  اندقرار گرفته ''خوبآبهای با کیفیت ''و لذا در رديف  میلی گرم در لیتر بوده 500

 چشمه های مورد مطالعه نهاوندتیپ و رخساره آبهای  3-2

 همه تواتر يونی و همچنین تیپ در رخساره نمونه آب تجزيه شده را نشان می دهد. براساس جدول( 2)جدول 

تکامل، توسعه تیپ و کربناته کلسیک می باشند. مطالعه درصد( دارای تیپ و رخساره بی 100تعداد نمونه ها )

 رخساره نشان می دهد که تمامی نمونه ها دارای توسعه اساسی می باشند.

 طبقه بندی بر اساس تیپ و رخساره (:2)جدول 

 درصد تعداد نمونه تيپ آب رديف

 100 6 کلسیک –بی کربناته  1

 - - منیزيک –بی کربناته  2

 - - کلسیک –سولفاته  3

 - - منیزيک –سولفاته  4

 - - کلسیک -کلروره 5

 - - سديک-بی کربناته 6

 - - منیزيک 7
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 حوزه از شده برداشت آب های نمونه پايپر دياگرام(: 3)شکل
 

 کشاورزی مصارف نظر از نهاوند دشت انتخابی های چشمه آبهای بندی تقسیم 3-3

 موجود در سديم مقدار و( الکتريکی هدايت) شوری نظر کشاورزی، از آب بندیطبقه در کیفی معیارهای مهمترين

بر  آن تأثیر و آبیاری نظر از را آب تناسب درجه موثرند، بلکه گیاه رشد بر تنها نه دواين زيرا. باشدمی آن

 نسبت به محور عمودی و آب شوری به افقی محور ويلکوکس نمودار در .سازندمی مشخص خاك نفوذپذيری

 Cحروف با که گیرد می قرار ای منطقه در آب نمونه هر به مربوط مختصات. دارد اختصاص( SAR)سديم  جذبی

 .گرددمی سديم مشخص نظر از S و شوری نظر از
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برای تقسیم آبهای چشمه های مورد نظر  از نظر کشاورزی برای نمونه های برداشتت شتده از منتابع آب انتختابی     

   .کالس منتخب کشاورزی پوشش می دهد 16محدوده های دياگرام ويلکوکس ترسیم گرديد. سطح اين دياگرام را 

 ها برای مصارف کشاورزیبندی آب(: طبقه3)جدول 

 کیفیت آب برای کشاورزی کالس آب SAR EC عالمت اختصاری برداریمحل نمونه رديف

 کامالً بی ضرر -شیرين n1 0. 21 246. 364 C1- S1 گنبدکبود 1

مناسب برای  -کمی شور n2 0. 21 279. 364 C2- S1 گیان 2

 کشاورزی

مناسب برای  -کمی شور n3 0. 46 486. 583 C2- S1 بابا رود آب )زيرپل( 3

 کشاورزی

 ضررکامالً بی -شیرين n4 0. 17 246. 273 C1- S1 فارسبان 4

مناسب برای  -شورکمی n5 0. 25 313. 455 C2- S1 فاماسب 5

 کشاورزی

مناسب برای  -شور کمی n6 0. 3 391 C2- S1 ملوسان 6

 کشاورزی
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 حوزه از شده برداشت آب هاینمونه ويلکوکس دياگرام(: 4)شکل
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 بر اساس سختی کلچشمه های انتخابی دشت نهاوند کیفیت آب  4 -3

. برای بیان سختی از معادل م و منیزيم برابر سختی کل آب استدانیم مجموع غلظت کلسیهمانطور که می

 (1381 ،استفاده می شود )محمد چالکش امیریکربنات کلسیم 

 طبقه بندی آب ها براساس سختی کل(: 4) جدول

سختی  عالمت اختصاری برداریمحل نمونه رديف

 کل

کیفیت آب بر اساس سختی  سختی دائم سختی موقت

 کل

 نسبتاً سخت n1 116. 28 116. 28 0 گنبدکبود 1

 نسبتاً سخت n2 136. 18 136. 18 0 گیان 2

 سخت n3 212. 15 212. 15 0 بابا رود آب )زيرپل( 3

 نسبتاً سخت n4 115. 38 115. 38 0 فارسبان 4

 نسبتاً سخت n5 147. 44 147. 44 0 فاماسب 5

 سخت n6 174. 17 174. 17 0 ملوسان 6

 

فقره  2 های موردنظرچشمه از شده برداشت نمونه 6 از تعداد دهدنشان می( 4)نطور که نتايج جدول هما

 .گیرند می قرار سخت نسبتاً آبهای رديف در قرهف (66.7) 4 گرفته قرار سخت آبهای رديف در (درصد33.3)

 صنعتی مصارف برای آب کیفیت ارزیابی 3-5

 با. شودمی توجه آن واسیديته آب سختی به بیشتر صنعتی هایاستفاده جهت آب يک ارزيابی و بررسی برای

 شده برداشت های نمونه آب کیفیت Excel  محیط درChemistry افزار نرم از واستفاده آزمايشگاهی نتايج به توجه

 .است شده درج (5) جدول در

 براساس مصارف صنعتی ها آب بندی طبقه(: 5) جدول

-محل نمونه رديف

 برداری

عالمت 

 اختصاری

قلیانیت 

بر حسب 
CaO  

Ca 

(mg/l) 
 ضريب

C 

PH2 PH PH2-PH  کیفیت آب

برای مصارف 

 صنعتی

 خورنده n1 5.49182 32.364 11. 26 9 7.925 1.07455 گنبدکبود 1

 خورنده n2 5.99364 37.636 11.27 8.9 7.841 1.05909 گیان 2

بابا رود آب  3

 )زيرپل(

n3 15.7883 52.167 11.28 8.4 7.953 0.4475 خورنده 

 خورنده n4 4.67636 32.545 11.26 9.1 7.901 1.19909 فارسبان 4

 خورنده n5 7.35273 39.091 11.27 8.8 7.791 1.00909 فاماسب 5

 خورنده n6 9.98 48 11.28 8.6 7.837 0.76333 ملوسان 6
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 گیری نتیجه و بحث

 . باشدمی آن در موجود سديم مقدار و شوری ی، کشاورز ی بند طبقه در کیفی معیارهای مهمترين

 کاتیونها و آنیونها گیری اندازه با را انسان شرب برای مختلف آبهای توانمی شیمیايی و فیزيک خصوصیات نظر از

 بدون'' ويژگی با C1S1 آب کالس بهترين ويلکوکس دياگرام اساس بر .کرد بندیطبقه شولر دياگرام از استفاده و

-می قرار طبقه اين در فارسبان و گنبدکبود که باشد می ''وگیاهان خاکها کلیه برای استفاده قابل و محدوديت

 نباتات اکثر برای و خاکها اکثر در استفاده قابل و شوری کم خیلی محدوديت با و C2S1کالس دارای بقیه گیرند

 با آبهای'' رديف در شده آزمايش نمونه 6 شولر دياگرام اساس بر هستند شوری به حساس خیلی نباتات بجز

 مصارف برای برداشت شده در منطقه مورد مطالعه هایی نمونه آبهمه کیفیت. اند گرفته قرار ''خوب کیفیت

 دهندهنشان اخیر سالهای طی موردمطالعه هایچشمه موگرافوک بررسی گیرندصنعتی در طبقه خورنده قرار می

 آب کیفیت در محسوسی تغییر نبوده مالحظه قابل آمده بوجود افزايش اما باشدمی محدوده اين در شوری افزايش

 .است نیامده وجود به  ها چشمه اين

 

 

 مطالعهچشمه های انتخابی مورد(: کوموگراف 5شکل)
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