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چکیده
شهرستان رباط کریم در جنوب غربی استان تهران واقع شده است .غالب روستاهای شهرستان رباط کریم از منابع آب زیر زمینی برای شرب و
بهره برداری استفاده می کنند .طی دوره زمانی سال های  3132-3131نمونه برداری از 31حلقه چاه عمیق شرب روستا صورت گرفت و پس
از انجام آزمایشات فیزیکی وشیمیایی ،نتایج مربوط به کیفیت هر متغییر در منطقه تعیین گردید  .کلسیم ،منیزیم ،کلرور ،سولفات ،سدیم  ،نیترات،
سختی ،بی کربنات ،فلوئور ،هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول از متغیرهای مورد آزمایش بوده و سپس با استفاده از روش کریجینگ در
نرم افزار Arc GIS10.2نقشه های هم پتانسیل تهیه و از نظر آلودگی محیط پهنه بندی گردید .نتایج حاصله از  11نمونه از  31روستا نشانگر
این مطلب بود که کیفیت آب زیر زمینی روستاهای بخش های شرقی و جنوب شرقی از نظر نیترات در علی آباد با41میلی گرم ،سولفات در
شهرستانک با 446میلی گرم و حکیم آباد با هدایت الکتریکی 0033 µmho/cmو کل جامدات محلول 3331میلی گرم از حد مجاز فراتر بوده
و عمدتا پایین تر از سایر نواحی است از علل آلودگی مناطق جنوبی و شرقی می توان به زمین شناسی منطقه ،شیب منطقه ،وجود مناطق
مسکونی و صنعتی ،رعایت نکردن حریم کیفی چاه ها اشاره نمود .همچنین بخش های شمالی و مرکزی از نظر کیفی در حد مطلوب قرار داشته
و این نواحی برای حفرچاه های جدید مناسبتر می باشد.

واژگان

کلیدی :آب زیرزمینی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،شهرستان رباط کریم  ،کیفیت آب.

مقدمه

غلظت یون هاي سدیم ،کلر ،سولفات و نیترات در آب

افزایش جمعیت و باال رفتن استانداردهاي زندگی در

زیرزمینی بیشتر در اثر فعالیت هاي انسانی همانند عملیات

بسیاري از کشورها موجب تقاضاي روز افزون استفاده از

کشاورزي ،استفاده از کودهاي شیمیایی فشرده ،رشد

آب زیرزمینی براي مصارف مختلف کشاورزي ،صنعتی و

شهرها ،افزایش فعالیت هاي صنعتی است ).شیروانی و

شهري شده است .آب زیرزمینی به عنوان یكی از مهم

همكاران (.1331 ،در پژوهشی تحت عنوان بررسی علل

ترین منابع تأمین کننده آب با چالش هاي متفاوتی از

آلودگی آب زیرزمینی در شهر هوچیمن ژاپن مشخص

جمله آالینده هاي طبیعی و غیر طبیعی روبروست.

شد که عمده ترین دالیل آلودگی آب چاه ها دو عامل:

(. )2005،Faithfulافزایش میزان هدایت الكتریكی و

 -1فعالیت هاي انسانی شامل فاضالب ،زباله و آب چاه
هاي تخریب یافته
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 -2عوامل طبیعی شامل آب سطحی آلوده بود که موجب

تعداد کل چاه هاي منطقه  23حلقه چاه بوده  ،که 21

افزایش میزان TDSشده بود) Xaun, 2001(.

حلقه از این چاه ها فعال ومابقی غیر فعال بوده است.
زمانی (آذرماه

همچنین در مطالعه ایی که به منظور بررسی آب هاي

نمونه برداري از  11چاه طی بازه

زیرزمینی ایالت کالیفرنیاي آمریكا انجام شد مشخص

سال1332تا آذرماه سال  ) 1333انجام شد.

گردید که از بین عوامل اصلی آالینده آب زیرزمینی

سعی بر آن شد که در انتخاب چاه ها پراکندگی در کل

فعالیت هاي کشت و زرع ،زمین هاي محل دفن زباله و

دشت آبخواندر نظر گرفته شود .همچنین در مورد

منابع آالینده نقطه اي صنعتی بیشترین تأثیر در آلودگی

متغیرهاي کمی به عواملی چون عمق چاه ،لوله گذاري،

آب هاي زیرزمینی را دارند(شمعانیان وهمكاران.)1335،

میزان پمپاژ ،توجه و به دلیل محدود بودن اطالعات کمی

ماشاللهی در سال1333با نمونه برداري از  21چاه روستاي

چاه ها و همچنین به روز نبودن آنها از چاه هایی نمونه

رباط کریم بر روي نیترات و نیتریت منطقه رباط کریم

برداري صورت گرفت که اطالعات مربوط به آن دقیق تر

گزارش نمود که در  5ایستگاه مقدار هر دو متغییر بیش از

و به روز تر باشد .چاه هاي وهن آباد ،شهرستانک ،علی

حد مجاز بوده ،تمامی این ایستگاه ها در قسمت جنوب

آباد ،حكیم آباد ،امام زاده باقر در شرق و جنوب شرقی

شرقی شهرستان واقع شده و علت آن را نیز نزدیكی به

استان و آالرد و سفیدار در مرکز شهرستان و انجم آباد

زمین هاي کشاورزي عنوان شده است (.ماشاللهی)1333،

،شهر آباد و منجیل آباد در شمال شهرستان واقع شده و

در بررسی میزان غلظت فلزات سنگین آب شرب

غرب و جنوب غرب شهرستان نیز فاقد چاه آب شرب

روستاهاي شهرستان رباط کریم نیز در سال  1333نتایج

می باشد ،پس از انجام نمونه برداري نمونه ها به

حاصله حاکی بر آن است که فلزات منگنز و روي پایین

آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب استان تهران انتقال داده

تر از حد مجاز و نیكل سرب باالتر از حد مجاز بوده

شده وآزمایشهاي فیزیكوشیمیایی بر روي آنها صورت

وکروم باتوجه به وجود زمین هاي کشاورزي وآبیاري

پذیرفت.

آنهاباجوي فاضالب( که خود یكی از دالیل آلودگی به
کروم می باشد) داراي غلظت هاي متفاوتی و بیش از

سیستم اطالعات جغرافیایی

استاندارد بوده است همچنین به دلیل همجواري موقعیت

بسیاري از تصمیم گیري ها در پروژه هاي عمرانی و

هاو زمین هاي

زیست محیطی به نوعی به مكان و موقعیت خاص

کشاورزي منطقهو تخلیه فاضالب هاي مسكونی ،صنعتی،

جغرافیایی مربوط می باشد .در نتیجه وجود یک سیستم

میزان این آلودگی ها در حال افزایش می باشد و باعث

اطالعات جغرافیایی هوشمند می تواند کمک اساسی در

آلودگی خاک این منطقه شده است(.اردستانی )1333،

اخذ تصمیمات بهینه ایفا کند .امروزه توسعه و گسترش

با توجه به بیشینه ي تحقیقی که از رباط کریم در اختیار

سیستم هاي اطالعات جغرافیایی و توان باالي این سیستم

داریم می دانیم که این منطقه از نظر آلودگی فلزات

ها ،در مدیریت ،ذخیره سازي ،و توانایی مدیریت عوارض

سنگین ونیترات در مواردي بیش از حد استانداردمی باشد.

جغرافیایی با مقیاس هاي مختلف ،از ابزارهاي دیگر GIS

تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی کیفیت و کمیت آب

است که محققین علوم مختلف را برانگیخته است تا در

هاي زیر زمینی روستاهاي شهرستان ،و ارایه راهكار هایی

تحقیقاتشان از این فن آوري بهره جویند(.ولی الهی)1331،

جهت بهبود وضعیت منطقه نیز صورت پذیرفت.

ویژگی بارز و با ارزشی که سیستم اطالعات جغرافیایی را

چاه هاي مورد مطالعه با کارخانه

مواد و روش ها

از دیگر سیستم هاي اطالعاتی جدا می سازد ،توانایی به
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کارگیري توأم داده هاي مكانی ( )Spatial dataو توصیفی

میانگین واقعی در منطقه رانشان دهد(.قدرتی)1332،

( )Non Spatial dataاست.

در این پژوهش نیز براي پهنه بندي آلودگی آب منطقه از

از روش هاي پرکاربرد در نرم افزار  GISدرون یابی به

روش کریجـینگ اسـتفاده گردید که با توجه به چاه هایی

روش کریجینگ می باشد این روش مهم ترین و گسترده

که اطالعات آن در دسترس بود سایر نقاط نیز به صـورت

ترین روش درون یابی می باشد .کریجینگ براي تخمین

میانگـین پهنه بندي شد .در جدول  1و2مشـخصات کمی

در درون یابی دو مدل کریجینگ معمولی و کریجینگ

وکیفی روسـتاهاي نمونه برداري مشخـص شده و روند

فراگیر را پیشنهاد می کند(پورهاشمی.)1333،

تغییرات مجموع آنیون ها و کاتیون ها وسطح ایستابی با

روش کریجینگ معمولی به عنوان روش رگرسیون حداقل

روش کریجینگ براي منطقه مورد مطالعه ترسیم شده

مربعـات شناخـته شده اسـت که وابـستگـی مكـانی بـین

است .شهرستان رباط کریم ،با مساحتی معدل 323

مشاهدات را برآورد می کند) (Krähenmann , 2010این

کیلومترمربع درجنوب روستا و محل چاه هاي نمونه

روش در شرایطی مورد استفاده قرار میگیرد که میانگین

برداري شده را غربی استان تهران واقع شده است شكل 1

ناشناخته باشد چون در اکثر موارد تعداد و پراکندگی

موقعیت نشان می دهد.

دادهها به حدي نیست که میانگین گیري ساده از آنها

جدول  -3مشخصات کیفی چاه های نمونه برداری شده
کل
نام روستا

هدایت

نیترات

سختی

منیزیم

کلسیم

سولفات

کلر

فلوئور

جامدات

بیكربنات

سدیم

الكتریكی

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

محلول

mg/L

mg/L

µ

مجموع
آنیون ها

mho/cm

mg/L

مجموع
کاتیون
ها

منجیل آباد

31

223

22

74

321

27

1/14

192

389

73

592

4/47

5/39

شهر آباد

51

825

29

221

842

317

1/19

3489

141

258

2811

24/2

24/5

انجم آباد

73

532

21

347

213

43

1/18

3119

227

94

3558

35/3

34

شهرستانک

74

772

318

311

554

244

1/99

3914

-

252

2912

23/4

29/7

االرد

31

348

33

74

318

53

1/34

127

-

54

572

1/94

5/35

وهن آباد

32

235

27

334

294

342

1/52

972

241

311

3721

32/2

37/5

امام زاده

12

524

81

332

733

228

1/27

3743

227

112

2221

27/7

22/4

سفیدار

32

789

72

321

135

322

1/25

912

153

371

3511

32/9

32/8

حكیم آباد

32

982

334

388

914

211

1/71

3938

112

289

1311

23/2

12/7

علی آباد

57

411

329

94

511

394

1/27

727

711

245

2511

27/4

24/2
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جدول-2مشخصات کمی چاه های نمونه برداری شده

نام روستا

عمق چاه
m

سطح
ایستابی

میزان آبدهی

عمق نصب

L/s

پمپm
31

منجیل آباد

111

m
11

2

شهر آباد

211

25

3/5

141

انجم آباد

31

41

13

35

شهرستانک

115

11

5

115

االرد

111

11

3

35

وهن آباد

131

21

3/5

121

امام زاده باقر

15

4/5

4

3

سفیدار

121

111

2

111

حكیم آباد

151

25

2

133

علی آباد

145

31

3

141

ʹ

52 53 N

º

ʹ
º
52 52 N

ʹ º
22 25 E

ʹ º
25 25 E
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بحث و نتایج

سطح ایستابی در منطقه با هدایت الكتریكی(  )Ecنیز در

در بحث متغیرهاي کمی ابتدا به میزاندبی و سطح ایستابی

ارتباط بوده و باعث افزایش آن گردیده است روند

هرچاه اشاره میشود .تغییرات سطح ایستابی در منطقه

تغییرات سطح ایستابی در شكل2مشخص شده

بیانگر این مطلب بود که در قسمت جنوب شرقی

است.همچنین بررسی میزان دبی نشان دهنده این مطلب

باکاهش(افت) سطح ایستابی روبه رو هستیم از جنوب به

بوده است که از سمت شمال به جنوب شرقی این روند

مرکز میزان سطح ایستابی بهبود یافته شمال منطقه به جز

رو به کاهش است و در مرکز از حد مطلوبی برخوردار

شهرآباد روند سطح ایستابی رو به افزایش است .روند

است .البته قابل ذکر است چاه هاي نواحی جنوب شرقی

تغییرات سطح ایستابی به گونه ایی است که براي حفر

از نظر کیفیت نیز در حد مطلوب نبوده اند و میزان دبی

چاه هاي جدید در مرکز و شمال نیاز به چاه هاي عمیق

نیز کمتر از سایر نقاط می باشد و از سطح ایستابی باالیی

تري نسبت به چاه هاي کنونی داریم و هرچه از شمال به

نیز برخوردار هستند در اینجا رابطه بین کاهش دبی و

مرکز پیش رویم سطح ایستابی افزایش می یابد .در واقع

افزایش آلودگی و بالعكس مطرح است که با توجه به

ممكن است هم اکنون مشكالت زیادي گریبان گیر

نقشه هاي ترسیم شده این احتمال وجود دارد که با

روستاهاي رباط کریم نباشد ولی با توجه به کاهش

کاهش دبی و افزایش سطح ایستابی آلودگی چاه هاي آب

بارندگی طی چند سال اخیر و برداشت بی رویه از آب

نیز بیشتر شود .تمام شدن آبهاي زیر زمینی وجود خواهد

امكان افت سطح ایستابی و یا همجنین میزان کاهش

شد.
ʹ
º
52 53 N
ʹ
º
52 53 N

ʹ º
22 25 E

ʹ º
22 55 E
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متغییر های کیفی
هدایت الکتریکی :با توجه به جدول 3حد استاندارد

در آب دارد ،لذا اندازه گیري آن به منظور کنترل کیفیت

هدایت الكتریكی تا 2251میكروموس میباشد .با مشاهده

آب از اهمیت زیادي برخوردار است حد استاندارد TDS

اطالعات بدست آمده می توان گفت که میزان هدایت

با توجه به استانداردهاي ملی و بین المللی در جدول3

الكتریكی هرچه از ناحیه شمالی به سمت شرقمیرویم

 511mg/l3تا  1511می باشد .با توجه به مطالب گفته

افزایش یافته و روند صعودي دارد که این مطلب گویاي

شده در مورد هدایت الكتریكی ،میزان  TDSروند

وجود میزان امالح باال در این ناحیه نسبت به سایر

صعودي هدایت الكتریكی را از نواحی شمالی به نواحی

نواحی خصوصا مناطق شرقی می باشد که در چاه هاي

شرقی و جنوب شرقی تایید می نماید و گویا این مطلب

حكیم آبادبا مقدار 3111 µmho/cmو شهرستانک با

بوده که هرچه از نواحی شمالی منطقه به سمت شرق

2335µmho/cmبسیار بیشتر از حد استاندارد و چاه شهر

پیش می رویم به میزان هر دو متغیر افزوده می شود البته

آباد 2331 µmho/cmنیز در حد نامطلوب می باشد

میزان جامدات محلول در چاه روستاي آالرد 354میلی

میزان هدایت الکتریکی تا حدود زیادی از میزان تخلیه

گرمو منجیل آباد 335میلی گرم باکمترین مقدار و در

تبعیت می نماید .لذا به جهت جلوگیری از نامطلوب شدن

وضعیت مطلوب قرار داشته و در چاه ها ي حكیم آباد با

آبخوان،کنترل میزان بهره وری از ضروریتهای مدیریت

1313میلی گرم و شهرستانک با میلی گرم 1312از حد

آبخوان می باشد.

مجاز فراتر است.

فلوئور :حد استاندارد فلوئور تاحداکثر 2mg/lو حداقل1/5

سولفات :در نواحی جنوب شرق شامل چاه هاي حكیم

میلیگرم میباشد .میتوان گفت که هرچه از ناحیه شمالی

آباد با  332میلی گرم ،شهرستانک با 554میلی گرم و شهر

به سمت شرق می رویم میزان فلوئور افزایش یافته و

آباد در شمال با 842میلی گرم بیشترین مقدار سولفات را

روند صعودي دارد .در نواحی شرقی میزان فلوئور

به خود اختصاص داده اند که از لحاظ مقایسه با

باالترین حد است که از لحاظ مقایسه با استاندارد گرچه

استانداردها جز مناطق آلو ده می باشد .در واقع می توان

مطوب نیست ولی نسبت به سایر نواحی خصوصا مرکزي

عـنوان نمود به جز منـجیل آباد با 321میلیگرم و آالرد

از مقدار بیشتري برخوردار است.

با 113 mg/lمقدار سولفات ،بقیه نواحی از نظر آلودگی

منیزیم :حد استاندارد منیزیم 151mg/lمی باشد .این متغیر

به سولفات بیش از حد استاندارد بوده اند .وجود سولفات

در ایجاد سختی آب نقش دارد.میزان منیزیم نیز هرجه از

در آب نیز می تواند به دلیل نشت آب فاضالب و پساب

شمال به سمت شرق پیش می رویم افزایش یافته و سیر

به آبهاي زیر زمینی باشد.

صعودي دارد که موجب باال رفتن سختی خارج از حد

کلر :با توجه به جدول 3حد استاندارد کلر511میلیگرم

استاندار در این نواحی شرقی شده است و در مناطق

می باشددر نواحی جنوب شرقی میزان کلر درباالترین حد

مرکزي میزان آن کاهش می یابد .میزان منیزیم در کل

با 125میلیگرم در شهرستانک بوده است از لحاظ

منطقه در حد مطلوب بوده .وجود منیزیم می تواند به دلیل

مقایسه با استانداردها کلیه نواحی میزان کلرور در حد

بافت زمین شناسی منطقه که از جنس رسوبات تبخیري

مطلوب و مجاز می باشد .میزان بیش از حد کلر در آب

(آهكی – نمكی) وعبور آب از آنها می باشد ،گزارش

باعث ایجاد مزه و طعم دار شدن آب می گردد.

کرد( .ماشاللهی..)1333،جدو

نیترات :این متغییر که اغلب نشان هنده ي نفوذ و نشت

کل جامدات محلول( :)TDSبا توجه به این که هدایت

فاضالب به داخل آب آشامیدنی را نشان می دهد تقریبأ

الكتریكی رابطه مستقیمی با  TDSو نمک هاي محلول

آلودگی مقطعی محسوب می شود (پورفرح آبادي )1332،و

بررسی پتانسیل کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی روستاهای شهرستان رباط کریم

از روند خاصی پیروي نمی کند .در صورتی که تغییرات

شرق و جنوب شرقی پیش می رویم افزایش یافته و سیر

این متغییر روند مشخصی داشته باشد بیانگر این خواهد

صعودي دارد که موجب باال رفتن سختی این نواحی شده

بود که به صورت مستمرآلودگی فاضالبی وارد منابع آبی

است .میزان سدیم به جز شهر آباد با 213میلی گرم که از

می شود (.لطیف )1334،در مورد روستاهاي شهرستان باید

نواحی شمالی محسوب میشود در دیگر نقاط شمالی

گفت چاه شهر آباد در نقطه شمالی با 13میلیگرم و

مطلوب و در نواحی شرقی و جنوب شرقی بیش از حد

شهرستانک و علی آباد در شرق به ترتیب با 42میلی گرم

مجاز است.

و 57میلی گرم میزان نیترات بیش از حد مجاز بوده .در

کلسیم :میزان کلسیم روند مشخصی تبعیت نمی نماید و

مورد شهرستانک به دلیل همجواري آن با زمین هاي

بیشترین میزان را نواحی شمالی و نواحی شرقی به خود

کشاورزي میتوان احتمال داد که نیترات حاصله از آن

اختصاص داده اند و به جزشهر آبادبا 223میلی گرم بقیه

طریق وارد آب زیر زمینی شده است.

چاه ها در حد مجاز گزارش شده میزان کلسیم نیز متاثر از

سدیم  :حد استاندارد سدیم 211میلی گرم می باشد با

ساختار زمین شناسی که آب از آن ناحیه می گذرد

مشاهدهو بررسی اطالعات به دست آمده از چاهها

میباشد.

میتوانگفت که میزان سدیم نیز هرچه از شمال به سمت
جدول  -1استاندارد بین المللی و ملی مربوط به کیفیت آب

پارامتر

واحد اندازه گیری

هدایت الكتریكی

استاندارد 3501ملی

استاندارد بین المللی
EPA

WHO

حداکثر مطلوب

حداکثرمجاز

µ mho/cm

-

-

5505

-

Mg/l

055

-

055

3055

سختی کل

Mg/l

-

-

305

055

بیكربنات

Mg/l

-

-

-

-

فلوراید

Mg/l

5

3/0

5/6

3/7

کلسیم

Mg/l

555

70

555

منیزیم

Mg/l

305

05

305

سدیم

Mg/l

-

-

555

555

نیترات

Mg/l

50

05

سولفات

Mg/l

505

کلرور

Mg/l

655

کل جامدات
محلول

50

755

505

555

555

655

بی کربنات :میزان این متغییر در نواحی مرکزي و جنوب

اکسید کربن تولید شده در آب تولید یون بی کربنات

شرقی بیشتر از سایر نواحی بوده است .علت این امر را

می کند و غلظت آن افزایش می یابد بیشترین مقداراین

می توان ورود فاضالب غنی از مواد آلی به آب زیرزمینی

متغییر در علی آباد در جنوب منطقه با 413میلی گرم وامام

منطقه دانست(شیرانی .)1331،در اثر تجزیه ي مواد آلی دي

زاده باقر در شرق 524میلی گرم گزارش شده است.

بررسی پتانسیل کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی روستاهای شهرستان رباط کریم

سختی  :سختی آب اغلب مربوط به یون هاي کلسیم و

صرفا آنیون ها و کاتیون هاي معمول و ویژگی هاي آب

منیزیم است  .اگرچه می توان با متغیرهاي ،سدیم ،هدایت

را مورد سنجش قرار می دهد دراکثر نقاط دنیا معیاري

الكتریكی ،سولفات ،کلر و کل جامدات محلول نیز مرتبط

شناخته شده است (.فروغی فر وهمكاران .)1331،

دانست و عنوان کرد با افزایش هر کدام از متغیرها میزان

درشكل 5نمودار شولر نمونه آب زیرزمینی دشت رباط

سختی نیز افزایش مییابد.حد استاندارد سختی 211میلی

کریم ترسیم شده است طبق این نمودار چاه هاي منجیل

گرم برآورد شده است که در روستای حکیم آباد با 982
میلیگرم و شهرآباد با 825میلی گرم بیشترین سختی را

آباد ،سفیدار ،وهن آباد ،آالرد ،کیفیت آب قابل قبول و
خوب و چاههاي انجم آباد ،امام زاده باقر ،علی آباد،

به خود اختصاص داده است.

حكیم آباد ،از لحاظ شرب داراي کیفیت متوسط و

نمودار شولر نمونه های آب زیر زمینی رباط کریم
در نقاط مختلف دنیا ،استانداردهاي متفاوتی جهت کیفیت
آب شرب مورد اسـتفاده قرار میگیـرد .نمـودار شولر که

شهرستانک و شهر آباد داراي کیفیت نامناسب بوده است
که استانداردها و نقشه هاي  GISنیز تایید کننده این
مطلب هستند.

شکل - 1نمودار شولر چاه های آب شرب مورد مطالعه

بررسی پتانسیل کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی روستاهای شهرستان رباط کریم

علل تغییر کیفیت آبهای زیر زمینی روستاهای شهرستان

مییابد می توان باال بودن میزان سولفات و منیزیم و
وسایر کاتیون ها و آنیون ها را به دلیل عبور

رباط کریم

کلسیم

 -ریزش جوي و دما :متوسط درجه حرارت سالیانه در

این آبها از مناطق با رسوبات تبخیري (گچی -نمكی

رباط کریم در حدود  21درجه سانتی گراد بوده و متوسط

)عنوان کرد (کردوانی )1333،مطالعات شمعانیان و

حداکثر دماي سالیانه 45و حداقل سالیانه -11درجه

همكاران در مورد آب هاي زیرزمینی دشت گرگان نیز

سانتیگراد می باشد .متوسط گرمترین ماه سال  41درجه

حاکی از این مورد بوده است رسوبات تبخیري در منطقه

سانتی گراد بوده بنابراین در اکثر ماههاي سال دما باال

باعث افزایش امالح در آب (کلراید ،سدیم ،هدایت

بوده و این عامل باعث افزایش تبخیر و حل شدن امالح

الكتریكی و)....

در آب و نیز آزاد شدن گاز کربونیک و در نتیجه انحالل

 -عامل هیدرودینامیک :در منطقه رباط کریم هرچه از

سنگ ها و کانیها می شود جوي) موجب افزایش غلظت

راس مخروط افكنه دورتر می شویم امالح بیشتري در

مواد محلول در آب و در نهایت باعث اشباع امالح شده و

خود حل می کند و مواد تشكیل دهنده رسوبات آبرفتی

به مرور زمان باعث کیفیت نامطلوب آب منطقه می گردد

از دامنه تا انتهاي دشت ریز تر می شود .این ریز شدن

(فراهانی -)1323،زمین شناسی :این شهرستان در جنوب

باعث کندتر شدن حرکت آبهاي زیر زمینی و درنتیجه

رشته کوههاي البرز بر روي رسوبات دوران سوم و چهارم

طوالنی شدن زمان تماس آب با خاک گردیده و امالح

زمین شناسی مربوط به حدود  15میلیون سال پیش قرار

زیادتري می توانند در آب حل گردد (در مناطق که بافت

گرفته است (ماشالهی .)1333 ،جنس این رسوبات در

زمین دانه درشت است توان بازیابی خوب و توان تغذیه

دامنه هاي البرز از توفیت هاي سبز شروع و در این

سفره باالست چاه هایی که ریز دانه هستند افت بیشتر

شهرستان به رسوبات آبرفتی ختم میگردد .ریزش هاي

است اختالف بین فاز تغذیه با تخلیه و افت شدید را

جوي در این ناحیه در حدود  31میلیمتر در سال است

شاهد خواهد بود( ) .فراهانی) 1323،

در نتیجه تقریبا بیش از  251روز از سال خشكی در

 -عوامل زیستی و مساله آلودگی  :کمترین میزان تغییرات

منطقه حاکم است و فقط در ماه هاي آذر ،دي ،بهمن و

کیفیت در سمت شمال و مرکزي بوده است .ورود

اسفند بارندگی و آب قابل جذب وجود دارد و باعث بهتر

فاضالب به آبهاي زیر زمینی و مناطق صنعتی در

شدن کیفیت آب می شود .این عوامل (تبخیر زیاد ،کمی

قسمتهاي جنوب و جنوب شرقی وحتی نزدیكی زمین

نزوالت زمین هاي دوره سوم حاوي مارن ،آهک ،رس

هاي کشاورزي به این مناطق یكی از عوامل تاثیرگذار

مانند بازالت

آلودگی آب می باشد و در کنار آن نیز مساله آلودگی

میباشند دوران چهارم دارا ي ساختمانی بسیار پیچیده

خاک با سموم و کودها و آفت کش هاي کشاورزي است

می باشد زمین هاي این دوران داراي رسوبات دریایی

که امكان راه یابی به آبهاي زیر زمینی و آلوده ساختن آنها

،رودخانه ایی و یخچالی می باشد (فراهانی.)1323،

را دارند .در واقع باید فكري براي انحراف مسیر

غالب دره هاي فعلی و دشت هاي آبرفتی به وسیله

فاضالبها شود وگرنه به زودي میزان آلودگی این مناطق

جریان هاي آب در این دوران به وجود آمده که زمین

بیش از پیش شده است.

هاي آبرفتی حاصله از نظر تجمع آب و ایجاد آب زیر

در همین رابطه می توان

زمینی قابل شرب حایز اهمیت فراوان می باشد .وقتی آب

همكاران در سال 1332بر روي تغییرات ماهانه نیترات در

در مجاورت رسوبات قرار میگیرد داراي امالح زیادي

آب هاي زیر زمینی دشت شهرکرد اشاره کرد که نقش

،ماسه و سنگ هاي

آدزیت خروجی

می باشد و با حرکت آب ازمیان آنها میزان امالح افزایش

می شود( .شمعانیان)1335،

به مطالعات الله زاري و

بررسی پتانسیل کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی روستاهای شهرستان رباط کریم

فعالیت هاي کشاورزي در افزایش نیترات و عدم سالمت

روش همیشه ثابت بوده است(صیاد و همكاران)1331،

آب را نشان می دهد(.الله زاري.)1333،

بهتر است از سایر روش ها نیز استفاده گردد.

نتیجه گیری

منابع

بیشتر نواحی داراي سولفات ،بی کربنات TDs ،Ec

 -اردستانی،ا" ،)3111( ،.بررسی فلزات سنگین در آبهاي

بیش از حد استاندارد بوده اند که می تواند ناشی از زمین

شرب روستاهايشهرستان رباط کریم" ،پایان نامه

شتاسی منطقه و جهت حرکت آبهاي زیر زمینی باشد.

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ،دانشكده محیط

ورودي آب از شمال و خروجی از سمت جنوب می

زیست و انرژي ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،

باشد و کاهش کیفیت آب ازورودي به سمت خروجی

131ص.

امري طبیعی است همچنین توسعه صنعتی ،فعالیتهاي

-پور فرح آبادی ،ا"، )3116 ( ،.مدیریت بهینه آبخوان

کشاورزي ،پراکندگی بیشتر جمعیت روستایی در

هاي آلوده به نیترات" ،پایان نامه کارشناسی ارشد منابع

بخشهاي جنوب و جنوب شرقی در تخریب و کاهش

آب ،دانشگاه تهران241،ص.

کیفیت آب زیر زمینی نقش بسزایی داشته اند و همچنین

.-پورهاشمی ،س ،.بروغنی،م ،.زنگنه،م" ،)3131( ،.

میزان یون فلوراید در تمامی نواحی پایین تر از حد

تحلیل ارتباط پوشش گیاهی بر وقوع تعداد گرد و غبار

استاندارد بوده که این عامل براي سالمتی دندان و اسكلت

استان خراسان رضوي با استفاده از سیستم جغرافیایی و

استخوانیخطر آفرین است .همان طوري که از آزمایشات

سنجش از دور" ،مجله سنجش از دور و سامانه اطالعات

مربوط به کیفیت آب مشخص شد روستاهاي شهرستان

جغرافیاییدانشگاه آزادبوشهر،سالچهارم ،شماره،1ص-51

رباط کریم از نظر طبقه بندي در حد سالم تا متوسط آبی

.33

و شدت آلودگی در آنها بیش از حد استاندارد و خارج از

 -شمعانیان ،غ ،.رقیمی ،م"،)3111( ،.هیدروژیوشیمی

مصرف نبوده همچنین رابطه بین متغییرهاي کمی وکیفی

آبهاي زیرزمینی در دشت گرگان" ،مجله علوم

برقرار و در نواحی شمالی و مرکزي از نطر دبی و سطح
ایستابی مطلوب بوده ،در نواحی جنوبی وشرقی متغیرهاي

کشاورزي و منابع طبیعی ،سال سوم شماره  23ص23-21

کیفی مطلوبیت کمتري داشته و با افت سطح ایستابی

.
 -شیرانی،ز  ،.عباس پور ،م "، )3131( ،.ارزیابی منابع

مواجه هستیم که می تواند به دلیل مصرف بیش از حد از

آلودگی آبهاي زیر زمینی در محیط شهري" ،مجله انسان و

آب هاي زیر زمینی باشد.

محیط زیست  ،سال چهارم شماره ،24ص .1-12

آلودگی به نیترات که یكی از عوامل تهدید کننده سالمتی

-صیاد،ح ،محمدزاده،ح ،والیتی،س"، )3131( ،.ارزیابی

محسوب می شود به جز سه روستا علی آباد و شهر آباد

کیفی آبهاي زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با

و شهرستانک که بیش از حد استاندارد بوده و ناشی از

استفاده از نمودار شولر و شاخص  ،"GQIسی ام همایش

فعالیت کشاورزي است مابقی روستاها در حد استاندارد

ملی علوم زمین زمستان.1331

بوده است.در نهایت نمودار شولر ترسیم شده نشانگر این

-فراهانی ،ا "، )3163( ، .بررسی تغییرات کمی و کیفی

مطلب بوده است آب شرب روستاها در بعضی از نواحی

آبهاي زیر زمینی دشت ورامین" ،پایاننامه کارشناسی

نامناسب بوده و البته به دلیل آنكه روش شولر روش سنتی

ارشد مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه تهران111،ص.

است و کیفیت متغیرها به کیفیت نهایی براساس بدترین
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کیفیت موجود تعیین می گردد وهمچنین متغیرها در این

"طبقه بندي کیفی منابع آب دشترامهرمز جهتمصارف
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