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»منابع آب و کشاورزياولین همایش ملی چالشهاي «

انگدانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراس-بیاري و زهکشی ایرانآانجمن 

1392بهمن 24- اصفهان

خشکسالی از ر متاثکیفیت منابع آببررسی

1حسین شریفان

 2نفیسه حسنعلیزاده

مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانه گروعضو هیات علمی .1
مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه دانش آموخته کارشناسی ارشد .2

دهیچک

این عناصردربطوریکهباشندمیمؤثرآبفیزیکیوشیمیائیکیفیترويکهدارندوجودآبدرمختلفیهايترکیبوعناصر
کاهشکهباشدمیبروز خشکسالیشرایط،اینازیکی.شوندمیتغییراتیدچاردبیکاهشوچون افزایشخاصیشرایطثرا

شاخص میانگین متحرك ازگلستاناستانهايخشکسالیتحلیلجهتتحقیقدراین.داردهمراهبهراآبکیفیتغییراتودبی
خشکسالی،)1368-1387(آماريدورهطولدرگلستاناستان،شاخصایناساسبراستشدهگرفتهساله بهره5ساله و 3

هايسالنهایتدرومشخصخشکوترهايشاخص سالهمیناساسبرسپس.استکردهتجربهمختلفهايشدتباهایی 
ایستگاه3آزمایشایجنتازسطحی،هايجریانکیفیمطالعهدر.گردیدانتخابخشکهايسالنمایندهبه عنوان1380تا1374

بیشترین. استفاده شده است )1368- 1387(ساله19دورهیکگرگانرود، قره سو، قره چاي طیهايرودخانههیدرومتري
بودهتغییراتیدارايخشکسالیشاخصدورهدرکهگردیدآق قال مشاهدهایستگاهدرهاآنیونوهاکاتیونغلظتدرتغییرات

بهنسبتشاخص خشکسالیهايسالدرطوریکهبه. استبودهتغییراتیدارايخشکسالیشاخصدورهردنیزEC مقدار.است 
اثردردماافزایشورودخانهپایهدبیکاهشدر واقع. استدرصد افزایش یافته5ایستگاه ارازکوسهدردرازمدتمیانگین

.شده استEC مقدارافزایشباعثخشکسالی
آبمنابعکیفیت–سدیم جذبنسبت–خشکسالی–لستانگاستان: کلمات کلیدي

مقدمه
دهدمیقرارتأثیرتحتراماجوانب زندگیتمامطبیعیمخاطرهاین.استمنابع آببامرتبطاصلیمخاطراتازیکیخشکسالی

دهدمیرويزمانیخشکسالیکلیبطور. نداردوجودباشد،همهمورد قبولکهخشکسالیازواحديتعریفالمللیبینسطحدر.
رطوبتکمبودازعبارتخشکسالی)1965(پالمرنظربه.دهدرويايویژهزماندرهمومکاندر، همآبچشمگیرکاهشکه

غیرطبیعیواژهوبودهآنتداومزمانیاخشکسالیپایانتاآغاززمانبیانگرواژه مستمرويتعریفدر. استغیرطبیعیومستمر
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ایندرکهمحققانیعموم،واقعدر.شوداطالق میطبیعیمیانگینشرایطبهنسبتنظرموردمنفی شاخصنوسانیاانحرافبه
راخاصیهايتعریفخودکاريهايزمینهونیازتوجه بهباولی. هستندعقیدههممذکورتعریفدرکنندفعالیت میزمینه

خشکسالی کشاورزي،هواشناسی،یاهوائیوآبخشکسالیتحت عناوینخشکسالیعمدهانواعلحاظ،بدینواندارائه داده
مطالعاتآنعوارضوهاخشکسالیزمینهدر.بیان گردیده استاقتصادي-خشکسالی اجتماعیوهیدرولوژیکیخشکسالی

کوك،(نیویوركهادسوندرهتبلندمدهايخشکسالیچون توالیموارديبهتوانمیجملهآنازکهاستشدهمختلفی انجام
فصلیپذیريتغییر،)2000لمب ،(صحراجنوبخشکسالی، بررسی)1993اوالدیپو،(نیجریهخشکسالی درشمالمطالعه،)1982

)2000،مینگوتاهول(نیجریهشمالدرهاي بارندگیویژگیتغییر،)2000،شولکاومورتیکریشنا(درهندبارندگیساالنهو
گسترشوعلمیهايپیشرفتعلتبهامروزه. پرداختندخشکسالیتفسیرپدیدهوبررسیبهمختلفروشهايبهکهکرداشاره

ناشیدیگرتبعاتوآثاراماکند،میبروزکمتردسته جمعیقحطی ومرگشکلبهخشکسالیآثاربروزنقل،وحملوارتباطات
آبافتوسطحیهايآبجریانخاك،رطوبتکاهشموجباتتواندمیپدیدهبروزاینطوریکهبهپابرجاست ؛همچنانآن،از

،اقلیمیمختلفانواعبهخشکسالیمطالعه،موردپارامترهاياساسبر)1383منیري،(باشدداشتههمراهبهرازیرزمینیهاي
هايخشکسالیکهطوريبهدارند،انیمکوزمانیارتباطیکدیگرباهاانواع خشکسالی.شودمیتقسیمکشاورزيوهیدرولوژي
.پیوندندمیوقوعبهآنازپسهیدرولوژیکیوکشاورزيهايخشکسالیودادهرخهادیگرخشکسالیانواعازپیشهواشناسی
منجرهیدرولوژيهايخشکسالیبهسپسوکشاورزيهايخشکسالیبهمکانیکدرزمانیتاخیرباهاي هواشناسیخشکسالی

ازبارشدرصديشاخصوبررسیراخشکسالیمختلفهايشاخص)1374(زاده ،فرجایرانهايخشکسالیباارتباطدر. شودمی
همهايو پهنهانتخابایرانهايخشکسالیبررسیبرايآنجامعیتوپذیريانعطافسادگی،دلیلبهرامدتدرازمیانگین

هايخشکسالیهاي سینوپتیکی،تحلیلازاستفادهبا1377،اخالقخوش.استنمودهمشخصشاخصاینازاستفادهباراارزش
دادهقرارتوجهموردراایرانهايوسعت خشکسالیوفراوانیشدت،1375غیور،.استدادهقراربررسیموردراایرانفراگیر

.استدادهقرارمطالعهموردرانوسان جنوبی /نینوالباراآنهاارتباطوایرانهايخشکسالینیز1378وعزیزي،
بنابراین.استبودهآنسینوپتیکیهايشاخصتعیینوهاخشکسالیجويعواملشناختاین تحقیقاتکلیهدفواقعدر

دراند،دادهقراربررسیموردراهاخشکسالیآورندهوجودبهاقلیمیهايجنبهتنهاوبودهبنیادياغلبصورت گرفتهتحقیقات
خصوص به.استاهمیتحائززیرزمینیهايآبچهوسطحیهايآبچهآبمنابعکیفیترويبرهاخشکسالیتاثیرکه حالی

وباکنکاش.بگذارندصنعتودرکشاورزياستفادهموردشرب،آبآبمنابعکیفیترويبرتوانندمیتغییراتاینکهتاثیراتی
مقالهچندحددروکمبسیارزمینهایندرشدهانجامکارهايکهگردیدمشاهدهاستگرفتهصورتموجودمنابعدرکهبررسی

بنابراین هدف .نموداشاره) 1383( زاهديکالکیو) 1379(سعادتیوزارعحسینیکارهايبهتوانمیکهاستبودهنامهپایانو
روي کیفتبرهاخشکسالیاینکهاثیراتیتگلستان وهاي رخ داده در استاناز انجام این مطالعه، بررسی وضعیت خشکسالی 

در. تواند داشته باشدمیECها وآنیونوهاکاتیونخشکسالی تاثیرات چشمگیري بر روي غلظت.استبودهاستمنابع آبی داشته
. .شودمیECمقدارافزایشباعثخشکسالیاثردردماافزایشورودخانهپایهدبیکاهشواقع

روش تحقیق
جهتهوائیودیگرآبمطالعاتبنابراین همانندآیدمیشماربهطبیعینادرهايیکی از پدیدهجزءخشکسالیرخدادکهاز آنجا 
صورتهايبگیرد، تحلیلبردررابیشتريهايسالاستفاده،موردآمارهايقدرهرواستمدتدرازآماروجودمستلزمتحلیل
.ودبخواهندمنطبقواقعیتبابیشترگرفته
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منابعکیفیتبررويآنهاتاثیروهاخشکسالیتحلیلوتجزیهجهتگلستاناستانسینوپتیکایستگاه5آمار ازتحقیقایندر
دورهداده هايعنوانبه1386-1387تا 1368- 1369آبیهايسالطیماهیانههاي دبیداده. استگردیدهاستفادهسطحیآب

.شدندتعیینمقادیرمیانگین متحرك و متوسط شاخص خشکسالی نیزن منظوربه ای. شدندگرفتهنظردرآماري
هاي مورد ایستگاه1در جدول . استبوده)1368-1387(ساله 19دوره یکبرايتحقیقایندراستفادهموردخامهايداده

.هاي مشترك آورده شده استمطالعه براي یکی از سال
مشخصات ایستگاهها:1جدول

)m3/s(میانگین دبی ساالنهرودخانهاهایستگسال

1372 -1371

836/1گرگانرودتمر
515/10گرگانرودگنبد

356/7قره سوارازکوسه
356/2قره چايرامیان
453/19گرگانرودآق قال

هاخشکسالیتحلیلوتجزیه)الف 
شاخصایناساسبر. استشدهگرفتهبهرهركمیانگین متحازگلستاناستانهايخشکسالیتحلیلجهتتحقیقایندر

تجربهمختلفهايشدتباراگوناگونیهايترسالیوهاخشکسالیتناوببهمطالعه،موردآماريطول دورهدرگلستاناستان
. استکرده

جاريهايآبکیفیتتحلیلوتجزیه)ب 
خاصیاثرشرایطدرکهباشندمیمؤثرآبفیزیکیویمیائیشکیفیترويکهدارندوجودآبدرمختلفیهايترکیبوعناصر
آبکیفیتغییراتدبی وکاهشکهباشدمیخشکسالیشرایطاینازیکی.شوندمیتغییراتیدچاردبیکاهشوافزایشچون

).1383کالکی،زاهدي(داردهمراهبهرا
هاي شاخصدر سالگیردمیقراربررسیموردسالدرآبکیفیملعوادیگروهاکاتیونوهاآنیونبینموجودروابطزیردر

.گیردمیقراربررسیمورد)1375-1380(خشکسالی
کشاورزينظرازآبکیفیتبررسی) ج
عواملازیکیتواندمینامناسبکیفیتوداشتهمهمینقشنیزآبکیفیتآب،کمیتبرعالوهزراعی،اموردر

.آوردمیوجودبهنیزخاكبرايمشکالتی،زراعیمشکالتبرعالوهکهباشدشبخایندرکنندهمحدود
کوکسویلبنديطبقهکشاورزي،بخشدرآنازاستفادهبرايآبکیفیتبنديطبقههايسیستمترینقدیمیازیکی

(Wilcox)سدیم جذبنسبتوالکتریکیهدایتعاملدوبنديطبقهایندر. باشدمی(SAR)هریکوشود میگرفتهظرندر
میزان) 1381مهدوي،.(گرددمیآبکیفیتگروهشانزدهآمدنپدیدباعثمجموعدرکهشدهتقسیمقسمتچهاربهآنهااز

- میتعریفزیرصورتبهکه(SAR)سدیم جذبنسبتحسببرسدیمخطروباشدمیشوريدهندهنشانالکتریکیهدایت
:شودمیبیانشود

)1(   SAR= √(Na/ (Ca+Mg)/2)
.باشندمیلیتردرواالنتاکیمیلیحسببرهاغلظتهمهکه

الکتریکیهدایت·
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افزایشECدرصد 2تقریباًگراد،سانتیدرجهیکافزایشازايبهآب،الکتریکیهدایتمیزاندرحرارتدرجهنقشبهتوجهبا
EC انتظار داشت که توانمییابد،میافزایشنیزهوادمايودهدمیرخخشکسالیکههاییسالطیدربنابراین. یابدمی

کالکی،زاهدي(باشندنقش بسزایی را دارا میEC کاهشیاافزایشدرهارودخانهدبیتغییراتواقعدر. کندپیداافزایش
1383(

SARسدیم جذبنسبت·

جهتراآببدکیفیتآنافزایشکهباشدمیزراعیآبکیفیتتعییندرعواملمهمترینازیکیشاخصاین
.داردهمراهبهکشاورزي

.نسبت به متوسط شاخص خشکسالی در ایستگاهاي مورد مطالعه بررسی شدSAR وECدر این تحقیق تغییرات 
شربنظرازهارودخانهآبکیفیتبررسی) د

سازمانتوسطکهمجازمحدودهدرآندرموجودشیمیائیموادوعناصرلحاظبهوهبودطعموبورنگ،فاقدبایدآشامیدنیآب
5/8تا 7محدوده .بیشتر باشد2/9ازیا5/6در آب شرب نباید از pH اسیدیته نظراز. باشداستشدهتعیینبهداشتیهاي
.)1379علیزاده،. (استمطلوبشربآببراي

(T.H) سختی کل·

گیردقرارمیسنجشموردکلسیمکربناتمبنايبرکهباشدمیآنسختی،آشامیدنیآبکیفیتدیگرايهشاخصازیکی
:آیدمیبه دستزیرلیترازرابطهبرگرممیلیحسببرکلسختیوبودهمنیزیموکلسیمهايیونبهمربوطآبسختیبیشتر.

)2( T.H = (Ca + Mg) ×50
.باشدمیلیتربرگرممیلیبرحسبکلسختیوبودهلیتربرواالنتاکیمیلیحسببرCa وMg هاي یونغلظت:آندرکه

ومشکلایجادباعثآنافزایشنساجیوغذائیموادکاغذ،تهویه،صنایعدرویژهبهوداردمهمینقشنیزصنعتدرآبسختی
.)1381مهدوي،(گرددمیتولیديموادکیفیتکاهش

هاتیونکاوهاآنیون·

توانمیمهمترین کاتیونهاازوسیلیکاتونیتراتکلر،،سولفات،کربناتبیازتوانمیآبدرموجودهايآنیونمهمتریناز
.شودایجادآبآنها درغلظتدرتغییراتیاستممکنخشکسالیدوره هايطیکهبردنامپتاسیموسدیممنیزیم،کلسیم،از

.گرفتقرارمقایسهمورددراز مدتمیانگینباخشکسالیسال6طیدرهاکاتیونوهاآنیونمقدارمتوسط

ج و بحثینتا
خاصیاثرشرایطدرکهباشندمیمؤثرآبفیزیکیوشیمیائیکیفیترويکهدارندوجودآبدرمختلفیهايترکیبوعناصر
آبکیفیتغییراتدبی وکاهشکهباشدمیخشکسالیشرایطنایازیکی.شوندمیتغییراتیدچاردبیکاهشوافزایشچون

بهرهمیانگین متحركازگلستاناستانهايخشکسالیتحلیلجهتتحقیقایندر.)1383کالکی،زاهدي(داردهمراهبهرا
.استگرفته شده

هايسالنهایتدرومشخصخشکوترهايساله سال5ساله و 3میانگین متحرك اساسبرهاخشکسالیتحلیلوتجزیهجهت
ساله ایستگاه تمر آورده 5ساله و 3میانگین متحرك 2در جدول .گردیدانتخابخشکهاينماینده سالعنوانبه1380تا1374

.شده است
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میانگین متحرك ایستگاه تمر: 2جدول

میانگینسالایستگاه
دبی 

میانگین 
متحرك

میانگین 
ك متحر

تمر

1369-508/18/1713/1
1370 -433/19/1691/1
1371 -368/29/1641/1
1372 -836/16/1444/1
1373 -422/13/1672/1
1374 -398/13/1691/1
1375 -181/18/1703/1
1376-384/12748/1
1377 -976/22745/1
1378 -516/15/1451/1
1379 -482/14/1457/1
1380 -381/14/1946/1
1381 -371/15/1930/1
1382 -506/13/2998/1
1383 -547/13/2856/1
1384 -924/13/2
1385 -302/13/1
1386-710/1
1387 -797/0

.استشدهداده نشانایستگاهتفکیکبهمطالعهموردهايساله ایستگاه5ساله و 3،میانگین 5تا 1هاي درشکل
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میانگین متحرك ایستگاه گنبد:1شکل 

میانگین متحرك ایستگاه تمر:2شکل 

میانگین متحرك ایستگاه رامیان:3شکل 
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میانگین متحرك ایستگاه ارازکوسه:4شکل 

میانگین متحرك ایستگاه آق قال:5شکل 
یکگرگانرود، قره سو، قره چاي طیهايرودخانههیدرومتريایستگاه3آزمایشنتایجازسطحی،هايجریانکیفیمطالعهدر

.برخی از داده هاي کیفی اندازه گیري شده آورده شده است3در جدول .گردیداستفاده)1368- 1387(ساله19دوره
داده هاي کیفی اندازه گیري شده: 3جدول 

Ecکاتیونهاآنیونهاسالایستگاه

تمر

1369-89/3337/543196
1370-136987/1396/131291

1371-78/1182/111088
1372-22/1220/12758
1373-37/1320/161238
1374-64/1070/10981
1375-20/125/131123

1376 -137569/1150/101073
1377-13763/2032/201869

1378-30/1432/141338
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1379-06/1607/161489
1380-11/1810/181682
1381-15/1515/151422
1382-12/1913/191819
1383-82/1582/151581
1384-05/1508/151404
1385-19/2621/262614

1386 -138526/1529/151485
1387-138689/3496/343524

مقایسهمورددراز مدتمیانگینباخشکسالیسال6طیدرهاکاتیونوهاآنیونمقدارمتوسطشودمشاهده میکههمانگونه
هاي خشک با توجه به میزان آنیون و کاتیون در درازمدت و در سال. (ه شده استنشان داد6که نتایج آن در شکل گرفتهقرار

بهنسبتخشکسالیشاخصهايسالهايآنیونمجموعاختالفآق قالایستگاهدر.)مقایسه اي بین آنها صورت گرفته است
-میتا حدودي افزایش  نشانخشکسالیهايسالطیدرواقعدرکهباشدمیواالنتاکیمیلی1/0با برابرمیانگین دراز مدت

وهاآنیونمقدار6شکل .استداشتهدرصد افزایش9/1حدودخشکسالیهايسالطیدرنیزهاکاتیونمقدارهمچنین.دهد
.دهدنشان میمدتدرازمیانگینبهنسبتراخشکسالیشاخصهايسالهايمقدار کاتیون7شکل 

خشکسالیخصهاي شامقدارکاتیون: 6شکل 

خشکسالیهاي شاخصآنیونمقدار: 7شکل 
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هاي آق قال و ارازکوسه به ترتیب در ایستگاهECوقوع خشکسالیهايسالدر8شکل بهتوجهبانیزمطالعهموردمنطقهدر
.دهدمینشانرادرصد افزایش21و39/0

خشکسالیشاخصEC مقدار: 8شکل 
هیدرومتريهايایستگاهدرتغییراتیدچارخشکسالیشاخصهايسالطیآب،کیفیتگردیعواملنسبت جذب سدیم مانند

.درصد می باشد5بیشترین درصد افزایش مربوط به ایستگاه آق قال حدود 9با توجه به شکل . استگشتهمطالعهمورد

خشکسالینسبت جذب سدیم شاخص: 9شکل 
ها نداشته آنیونوهاکاتیوننطقه گلستان تاثیرات چشمگیري بر روي غلظتتوان فهمید که خشکسالی در مازنمودارها می

دردماافزایشورودخانهپایهدبیکاهشواقعدر. درصد در ایستگاه ارازکوسه افزایش داشته است21به میزان EC اما مقدار.است
. استشدهECمقدارافزایشباعثخشکسالیاثر

میحاصلآنترکیباترويبرخشکدورهدرکهتغییراتیاساسبراستانهايبایستی رودخانهبا توجه به تاثیرات خشکسالی ،
.گرددارائهالزمتمهیداتبراي هرکداموبنديطبقهشود

عبفهرست منا
استان دردزوکارونايدخانهروآبمنابعکیفیتبرخشکسالیاثرات؛) 1380(سعادتینغمهونادرزارع،حسینی.1

.زابلدانشگاهسوم،جلدآب،بحرانبامقابلهراهکارهايبررسیملیکنفرانساولینمقاالتمجموعهخوزستان؛
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