
-آب زیرزمینی مروشتدر ارزیابیشوري و نسبت جذب سدیمهايتهیه نقشه
براي آبیاريخرامه

یاسر استواري
.گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد، ایران

کامران عسگري
، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ایران)اصفهان(کامران عسگري، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خوراسگان

Kamran.Asgari@stu.sku.ac.ir

چکیده 
ينقشه شـور هیمطالعه تهنیهدف از ا. استتیبا اهماریمنابع با ارزش بسنیاتیریدر مدینیرزمیزهايآبتیفیکیابیارز

)EC (میو نسبت جذب سد)SAR (حلقـه چـاه   49یفیکيمنظور از از داده هانیايبرا. خرامه است-مرودشتینیرزمیآب ز
نشـان داد کـه بـر    جینتـا . صورت گرفتGISطیمعکوس فاصله و در محدهیوزننقشه ها بر اساس روش . استفاده شديکشاورز
بـر  . داردینسـبتأ مطلـوب  تیـ فیکSARنیانگیـ و بر اساس مینامناسبتیفیکياریآبيبراینیرزمیآب زيشورنیانگیاساس م

آبخـوان  هايقسمتریسابهنسبت ینامرغوبتیفیخرامه ک-آبخوان دشت مرودشتیجنوبهايقسمتبنديپهنههاياساس نقشه
.دارد

ياریآب،ینیرزمیخرامه، آب ز-مرودشتنقشه شوري، نسبت جذب سدیم،: واژه هاي کلیدي

مقدمه 
عوامل مهم ایجاد عدم تبادل میان محیط زیست و انسان کـه بـه بهـره گیـري گسـترده از      افزایش جمعیت به عنوان یکی از 

زمین هاي کشاورزي، استخراج معادن، به کارگیري فن آوري ها و ابزارهاي مختلف صـنعتی انجامیـده اسـت نقشـی جـز ایجـاد       
ه خشک باعث افـزایش آلـودگی آب   عوامل گفته شده به خصوص در مناطق خشک و نیم). 1390استواري، (آلودگی نداشته اند 

چنانچه عاملی مانند آبیاري اراضی کشاورزي باعث شور و قلیا شدن آب زیرزمینی شده و امالح معدنی . هاي زیرزمینی می شود
-ها براي مـدیریت و بهـره  هاي هیدروشیمیایی آبخوانآگاهی از ویژگی). 2009جیانهو و همکاران (را در آن ها افزایش می دهد 

.  هـا بـر گیـاه و خـاك بسـتگی دارد     هـا در آب و اثـر آن  کیفیت آب آبیاري به وجود انـواع نمـک  . ي این منابع ضرورت داردبردار
هـدایت  . در تعیین تناسـب آب بـراي آبیـاري اهمیـت دارنـد     ) SAR(و نسبت جذب سدیم ) EC(هاي هدایت الکتریکی شاخص

باعث افزایش پتانسیل اسمزي خاك شـده  ECزیادي .  کندیان میخطر شوري را براي خاك و محصول زراعی ب) EC(الکتریکی 
خطر شوري حاصل از آب آبیاري زمـانی رخ مـی دهـد کـه هـدایت      . دهندو جذب آب و عناصر غذایی را توسط گیاه کاهش می

-شـاخص .  ش دهنـد ي ریشه ها تجمع یافته و رشد گیاه را کاهها در ناحیه توسعهالکتریکی آب آبیاري آنقدر باال باشد که نمک
SARانباشت سدیم آب در خاك باعـث تخریـب سـاختمان    .  دهندخطر درازمدت سدیم آب آبیاري را نسبت به خاك نشان می

ــی   ــاهش مــــ ــذیري آن را کــــ ــده و نفوذپــــ ــاك شــــ ــد خــــ ــغري (دهــــ ــازاده و اصــــ ــدم آقــــ ).2010مقــــ

»هاي منابع آب و کشاورزيچالشاولین همایش ملی« 
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عوامـل اصـلی تعیـین کیفیـت آب آبیـاري      با توجه به تأثیري که سدیم روي خاك و تولید محصول در گیاهان دارد یکی از 
هاي زیرزمینی جنوب بنگالدش را براي اهداف آبیاري، شـرب و صـنعت   ، تناسب آب)2009(حکیم و همکاران .محسوب می شود

.  نیز محاسبه شدندRSCو SARشاخص هاي .   نمونه آب اندازه گیري شد28ها ي اصلی در ها و آنیونکاتیون.  بررسی کردند
ها براي اهداف آبیاري مناسب بودند، به جز چنـد نمونـه کـه سـمیت کلـر و سـولفات در آنهـا        شان داد تقریباً همه نمونهنتایج ن

و pHنمونـه هـایی کـه داراي    .  در گروه با شوري متوسط و قلیائیت کم قرار گرفتنـد SARو ECها از نظر نمونه.  مشاهده شد
TDSرف صنعتی نامناسب شناخته شدندبیش از حدود استاندارد بودند براي مصا  .

هـاي  هاي کیفی آب زیرزمینی شهرکرد به منظـور طراحـی سـامانه   بندي شاخصبه پهنه) 1391(هرچگانی حشمتی و بیگی
بـرداري صـورت گرفـت و    حلقـه چـاه کشـاورزي نمونـه    97بـراي ایـن منظـور از تعـداد     . آبیاري در دشت شـهرکرد پرداختنـد  

و ECهـاي آبزیرزمینیشـهرکرد ازنظرمیـانگین  . گیري کردنـد را اندازهSAR، و شاخص النژلیه و EC ،TDS ،TSS ،pHپارامترهاي
TDSــادیر ــانتیمتر و 456بامقـ ــی296میکروزیمنسبرسـ ــت میلـ ــبتاًخوبوخوبقرار گرفـ . گرمدرلیتربرایآبیاریبهترتیبدرگروهنسـ

.نقشهمتغیرهابااســتفادهاز اینروشتهیهشــدضمنارزیابیروشکریجینگ،.اســتS 1C2هــاطبقنمودارویلکوکس  کالسبیشــترنمونه

ــت EC براساسنقشــــه ــه جزجنوبدشتدرکالسخیلیخوبخوبقرارداشــ ــمت هابــ ــه.آبزیرزمینی،دراکثرقســ براساسنقشــ
ECها به جزجنوبدشتدرکالسخیلیخوبوخوبقرارداشتآبزیرزمینی،دراکثرقسمت.

مده آب مورد نیاز کشاورزي و آب شرب بخش ع. هاي مهم کشاورزي استان فارس استخرامه یکی از دشت-دشت مرودشت
هـدف از ایـن   . لذا ارزیابی کیفی این منابع آب از اهمیت بسـزایی برخـوردار اسـت   .شودساکنان دشت از آب زیرزمینی تأمین می

.  استبراي آبیاريخرامه-آب زیرزمینی آبخوان دشت مرودشتSARو ECمطالعه تهیه نقشه 

هامواد و روش
:مطالعه معرفیمنطقه مورد

15′هـاي جغرافیـایی  در مرکز اسـتان فـارس بـین طـول    Km23941 خرامه با مساحت -محدوده مطالعاتی دشت مرودشت
موقعیـت  1شـکل  . شمالی در حوضـه آبریـز بختگـان قـرار دارد    30°و25′تا 29°و19′هاي شرقی و عرض53°و27′تا 52°و

در اطراف دشت سازندهایی از جنس آهک و در قسمت جنوب . دهدانمیبرداري آن رانشهاي نمونهخرامهو چاه-دشت مرودشت
).1388سنگاب زاگرس، (. خرامه سازندهایی نظیر ساچون و سري هرمز و گچساران وجود دارد-غربی دشت مرودشت

برداري آنهاي نمونهخرامه و چاه- موقعیت دشت مرودشت- 1شکل 



:هایآزمایشگاهی نمونه برداریوتجزیه
ــازداده ــاي درمجموع ــد  49ه ــارش اینمقالهبهرهگرفتهش ــاه درنگ ــتانداردهاي   . حلقهچ ــاس اس ــه هایبرداشتشدهبراس نمون

)1988(APHAتجزیهشدند .ECها با دستگاهنمونهIstek)  915مـدلPDC ( بـراي محاسـبه   . گیـري شـد  انـدازهSAR ،  کلسـیم
)Ca2+ ( و منیزیم)Mg2+( به روش تیتراسیون و  سدیم)Na+ (یم و پتاس)K+ (گیري اندازه.گیري شدندبا روش شعله سنجی اندازه

هاي آماري کالسـیک در  اسمیرنف و تجزیه و تحلیل-گیري شده با استفاده از آزمون کلموگرفهاي اندازهنرمال بودن داده. شدند
معادله . یم شدو براساس روش معکوس فاصله ترسGISدر محیط SARو ECهاي نقشه. انجام شدSTATISTICA 8.0محیط 

.دهدرا نشان میSARمحاسبه 1
)1(SAR = (Na+) / [(Ca2+) + (Mg2+)

استmeq/Lها بر حسب که در این دو معادله تمام غلظت

نتایج و بحث
باشـد کـه آب زیرزمینـی دشـت     میECμS/cm3429میانگین مقدار . دهدرا نشان میSARو ECخالصه آماري 1جدول 

بوده که در کـالس  0/4برابر SARمقدار میانگین ). 1جدول(دهد را در کالس غیر مرغوب براي آبیاري قرار میخرامه -مرودشت
افزایش می یابد که در کالس غیر قابل استفاده بـراي آبـاري   SARمقدار 3/19ولی برخی از نمونه تا حداکثر . قرار می گیرند 1

-تـوان گفـت در بـین شـاخص    می.  است) SAR)89/0 =rتگی بسیار باالیی با بسداراي همEC. دهد بر اساس ویلکوس قرار می
ي کمتـري  گیـري آن وقـت و هزینـه   دار هستند؛ بررسی شاخصی کـه انـدازه  هاي مثبت، قوي و معنیهایی که داراي همبستگی

ي آن شـرکت دارنـد،   که عناصر کمتري در محاسـبه SARبه عنوان مثال .  کندصرف کند جهت ارزیابی براي آبیاري کفایت می
. شاخص مفیدتري براي ارزیابی خطر درازمدت سدیم در خاك است

خرامه-آبخوان دشت مرودشتSARو ECهاي کیفی خالصه آماري مولفه1جدول 

میانگین حداقل حداکثر انحراف معیار ضریب تغییرات چولگی واحد

3429 36 14696 404 8/117 5/1 μS/cm EC

0/4 12/0 3/19 2/4 8/105 54/1 (mmol/L 5/0) SAR

بـر اسـاس نمـودار ویلکـوکس آب     . دهـد خرامـه نشـان مـی   -نمودار ویلکوکس را در آب زیرزمینی دشـت مرودشـت  2شکل
. گیـرد قرار مـی C4S4و C2S1 ،C2S1 ،C3S1 ،C4S1 ،C3S2 ،C4S2، C3S3 ،C3S4هاي خرامه در کالس–زیرزمینی دشت مرودشت 

-بندي میمناسب براي آبیاري تا نامرغوب براي آبیاري طبقههاي خیلیخرامه در کالس-بنابراین آب زیرزمینی دشت مرودشت
کنـد ولـی از لحـاظ خطـر     خرامه مشکل زیادي براي خاك ایجاد نمـی -از لحاظ خطر سدیم، آب زیرزمینی دشت مرودشت. شود

آقـازاده و  (هاي زراعی و اعمال آبشویی کامالً قابل حل اسـت  که با استفاده از روشزا خواهد بودشوري بسیار براي خاك مشکل
).2010عسگري،



خرامه-نمودار ویلکوکس را در آب زیرزمینی دشت مرودشت2شکل

.دهدو نقشه هم پوشانی دو پارامتر بر اساس روش وزن دهی معکوس فاصله را نشان میEC ،SARهاي نقشه3شکل 



دو پارامتریو نقشه هم پوشانEC ،SARهاي¬نقشه3شکل 
هاي آبخوان بیشـتر  نسبت به سایر قسمتSARهاي جنوبی دشت مقدار شوري و چنانچه در شکل مشخص است در قسمت

قسـمت  هاي شهري و صنعتی مقدار این دو مولفه را در ایـن  هاي جنوبی وجود کارخانجات متعدد و نفوذ پسابدر قسمت. است
هاي شـمالی وجـود مخـازن بـزرگ آب مقـدار شـوري را کمتـر کـرده اسـت          که در قسمتدر صورتی. آبخوان بیشتر کرده است

. هاي جنوبی سازندهاي شور مقدار شوري را افزایش داده استهمچنین در قسمت

نتیجه گیري
خرامه را در کـالس غیـر   -شت مرودشتباشد که آب زیرزمینی دمیECμS/cm3429میانگین مقدار نتایج نشان داد که 

خرامـه را در  -باشـد کـه آبخـوان دشـت مرودشـت     میSAR5/0)mmol/L(4 میانگین شاخص . دهدمرغوب براي آبیاري قرار می
کـالس  8خرامـه در  -بر اساس نمودار ویلکـوکس آب زیرزمینـی دشـت مرودشـت    . دهدکالس خیلی خوب براي آبیاري قرار می

-بنـدي مـی  براي آبیاري طبقه) C4S4و C2S1 ،C2S1 ،C3S1 ،C4S1 ،C3S2 ،C4S2، C3S3 ،C3S4(استفاده خیلی خوب تا غیر قابل 
هاي آبخوان بیشتر استنسبت به سایر قسمتSARهاي جنوبی دشت مقدار شوري و ها نشان داد که در قسمتنقشه. شود
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