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 چکیذٌ

تلف ٍ هذیشیت كحیح ٍ ّا تشای هلاسف هختشداسی اص آتخَاىتْشُ هْوتشیي ػاهل پیـشفت ٍ تَػؼِ دس آیٌذُ اػت.ب آ

ویفیت  تشسػی ؼِ ّذف اص ایي هطالب داسد. هَسد وویت ٍ ویفیت آًیاص تِ اطالػات دلیك دس  ب صیشصهیٌی،اكَلی هلشف آ

 ػویك وِ داسایحلمِ چاُ ػویك ٍ ًیوِ 20ٌظَس اص تشای ایي ه اػت.اص ًظش ؿشب آب صیشصهیٌی حَصُ تاالب پشیـاى 

ی تشای تشسػ ٍسی ؿذ.خوغ آ 1388د ػال دس خشداّا هاس ایي چاُآ تاؿٌذ اػتفادُ ؿذ.هی حَصُپشاوٌذگی هٌاػثی دس ػطح 
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ؿَلش  تا اػتفادُ اص ًوَداس .ؿذ اًدام ArcGIS10.1 افضاسًشم تا ّادادُ هىاًی تحلیل .ؿذًذ اػتفادُ (EC  ٍTDSپاساهتشّای )
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Abstract 

Water is the most important factor in the future development. Exploitation of aquifers for various purposes 

and principles of good management and consumption of groundwater requires accurate information about the 

quantity and quality of water. The purpose of this study is to determine the quality of drinking groundwater of 
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Lake Parishan. For this purpose, 20 deep and semi-deep wells in the basin have been used with proper 

dispersion. Data of these wells were collected in May 2009. To evaluate hydro-chemical, main cations (Mg
2 +

, 

Ca 
2+

, Na 
+
 and K 

+
) and main anions (Cl

-
, So4

2-
, Hco3

2-
 and Co3

2-
) and also parameters (EC and TDS) were 

used. ArcGIS10.1 was used for spatial analyses. Using Schuler diagram, the condition of drinking water was 

studied and results indicated that the condition of drinking wells around the lake is not appropriate. 

Keywords: drink, Groundwater, Parishan Lake Watershed, Water Resources Management, Schuler Diagram. 

 مقذمٍ-الف

-ب هَضَع آلَدگی ًِ تٌْا دس وـَسّای كٌؼتی تلىِ دس وـَسّای دس حال تَػؼِ ًیض هطشح هیآّای ویفی اهشٍصُ تشسػی

ب تِ ػٌَاى یه ػاهل تاهیي غزای تـشی ػثة ؿذُ اػت وِ آب تشای ایؾ خوؼیت ٍ گؼتشؽ هٌاتغ ٍ ًیاص آتاؿذ سًٍذ افض

ؿَد هی ،سیضی دلیك دس هلشفػة ٍ تشًاهِیي تحشاى تا هلشف هٌاتشای حل ا ؿَد.هیٍسًذُ تحشاى تلمی ٍ تِ ٍخَد آحیاتی 

وـاٍسصی ٍ  )كٌؼتی، ب هلشف ػشاًِ خْاىذُ هیاًگیي آهّای تِ ػول آتشاػاع تشسػی ي تحشاى خالكی یافت.اص ای

 1300ووثَد هٌاتغ آب ٍخَد یي سلن دس ایشاى تاهتاػفاًِ ا هىؼة تشای ّش ًفش دس ػال اػت.هتش 580 دس حذٍد آؿاهیذًی(

 .(1390،)خؼفشی ٍ ّوىاساى ب ٍ اػشاف تیؾ اص حذ هٌاتغ حیاتی اػتهٌاتغ آایي اهش تیاًگش اتالف  ػال اػت. هىؼة دسهتش

 تلویوات آى پی دس وِ تَد خَاّذ صیادی هؼائل تیاًگش دیگش هىاى تِ هىاًی اص آى ویفیت تٌضل یا آب ویفیت تْثَد

-هی گشدد هـخق تغییشات دس تاثیش ووتشیي ٍ تیـتشیي ًظش صا ّاآالیٌذُ ػْن وِ هاداهی. ؿَدهی اتخار هٌاػثی هذیشیتی

 هٌَسی، ٍ ؿشیؼت) داد اًدام آالیٌذُ هٌاتغ پاالیؾ تا ّاسٍد آتگیش، آب ویفیت تْثَد تشای سا الصم هذیشیتی الذاهات تَاى

 هٌاتغ ویفیت تشسػیساػتای  دس هتؼذدی هطالؼات تاوٌَى هَضَع تِ اّویت تَخِ تا (.1381 ٍاسدی، ٍ صادًُلشاهلل ،1375

 پشداصین: هی ّا آى اص تشخی روش تِ وِ گشفتِ آب كَست ویفی پاساهتشّای سًٍذ ٍ آب

  ؿشلی آرستایداى اػتاى دس ْشؿ آرس دؿت صیشصهیٌی آب ؿَسی هٌـاء هطالؼِ( تِ 1382)  ًدیة ػالف ٍ ًظاد ػلی

 دؿت ایي دس آب ؿَسی ػَاهل وتشیيهْ اص ػفشُ سد هَخَد ًوىیّای  ًْـتِ اًحالل وِ داد ًـاىپشداختٌذ ٍ ًتایح آًْا 

 اػت

 هلی اػتاًذاسد تِ تَخِ وشج تا سٍدخاًِ آب ؿیویایی ویفیت ؿیویایی تدضیِ ًتایح تشسػی دس (1388) تیات ٍ هؼشٍفی

 .تاؿذ هی تش پاییي اػتاًذاسد حذ اص هَخَد ؿیویایی پاساهتشّای غلظت هیاًگیي وِ دادًذ ًـاى ؿشب آب ویفیت



 

3 

 

 پایپش دیاگشام تشػین اص اػتفادُ تا ػٌْذ داهٌِ آتشیض حَصُ تیالى ٍ ّیذسٍطئَؿیویایی تشسػی ( دس1389) ّوىاساى ٍ ًاكشی

 صیشصهیٌی آب ویفیت ّوچٌیي. وشدًذ هؼشفی وشتٌاتِ تی ػذین/ولؼین ًَع اص سا صیشصهیٌی آب هٌطمِ، تیپ ًَاحی ولیِ دس

 . داؿتٌذ تیاى خَب وـاٍسصی، ٍ ؿشب ًظش اص سا

 گیشی اص اًذاصُ پغ حیذسیِ، تشتت غشب دس صس وَُ هؼذًی هٌطمِ آتذس هٌاتغ ویفیت تشسػی دس (1390) ّوىاساى ٍ خوش

 وشدًذ هـخق Na-cl ٍ Na-Hco3 سا هٌطمِ آب تیپ صیشصهیٌی، هٌاتغ اص ؿذُ تشداؿت آب ّای ًوًَِ ّای آًیَى ٍ واتیَى

 .ًوَدًذ هؼشفی ًاهٌاػة ٍوـاٍسصی ؿشب ًظش اص ٍیلىاوغ، ٍ ؿَلش ًوَداسّای اػاع تش سا آب ویفیت ٍ

ّای هذیشیت هٌاتغ آب واهال خلَكیت ویفی آب صیشصهیٌی دس وـَس تؼیاس هْن تَدُ لحاظ آى دس تشًاهِ سیضیتشسػی 

 ٍضؼیت ٍ سخؼاسُ تیپ، تِ اّویت هَضَع دس ایي همالِ تِ تشسػی تَخِتا  (. 1387)ػاتذی ٍ ّوىاساى  ؿَداحؼاع هی

 پشداختِ ؿذ. (فاسع اػتاى) پشیـاى تاالب حَصُ یشصهیٌیص آب ؿشب

  مىطقٍ مًرد مطالعٍ

ویلَهتشی ؿشق واصسٍى ٍ دس یه فشٍسفتگی تَپَگشافی وِ تِ كَست یه دؿت طَالًی ٍ  15تاالب پشیـاى دس حذٍد  حَصُ

ب اص هٌاتغ هختلف ؿاهل ایي تاال خٌَب ٍ غشب احاطِ ؿذُ اػت. استفاع دس ؿشق،ّای ونهؼطح اػت ٍ تِ ٍػیلِ تشآهذگی

اطشاف تاالب حفش تؼذاد صیادی چاُ دس  ؿَد.ّای ػطحی اص هٌاطك پیشاهَى تغزیِ هیسٍاًاب خشیاى آب صیشصهیٌی، تاسًذگی،

وت تاالب خاسی ّؼتٌذ تشای ػِ صهیٌی سا وِ تّای صیشای اص آبگیشد ٍ حدن لاتل هالحظِتشداسی لشاس هیؿذُ ٍ هَسد تْشُ

 .(1389 ،ػالِ تشای تاالب پشیـاى 25)چـن اًذاص  وٌٌذ.ی تشداؿت هیتیاسهلاسف آ
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 َای پیسيمتری ياقع در آنپریشان ي چاٌ تاالبحًزٌ  .1شکل 

 َا مًاد ي ريش-ب

 اًدام ّای تشسػی طی. ؿذ گشدآٍسی ّاچاُ ویفی اطالػات فاسع اػتاى ایهٌطمِ آب ؿشوت تِ هشاخؼِ تا تحمیك ایي دس

 ّا ًوًَِ ٍ ّاچاُ وِ داد ًـاى هٌطمِ ّایچاُ هَلؼیت ًمـِ ٍ كحشایی تاصدیذ تا وِ ؿذ، اًتخاب هٌطمِ دس چاُ 20 ؿذُ

اص ًظش ؿشب  آب ؿَلش تشسػی ویفی سٍؽ اػتفادُ اص تا ػپغ. وٌٌذهی هـخق خَتی تِ سا صهیٌیصیش آب ولی ٍضؼیت

 ّایتحلیل اًدام تشای( GIS) خغشافیایی اطالػات ػاهاًِ اص. ؿذ دادُ ب تـخیقًثَدى آاًدام ؿذ ٍ لاتل ؿشب تَدى یا 

 ویفی اػتفادُ ؿذ.تشسػی  ًتایح هىاًی

 ب از وظر شرببررسی آ-1

تشیي ٍ اص هْنیىی  ًظش ؿشباص  آباص ایي سٍ تشسػی ویفی  تاؿذ.ّای صیشصهیٌی هلشف ؿشب هییىی اص هَاسد اػتفادُ اص آب

ّای هختلفی تشای اسائِ ویفیت هٌاػة آب لاتل اػتاًذاسد تاؿذ.ب هیك ٍ اوتـاف آّای یه طشح تحمیلؼوتتشیي حیاتی

 ٍ هَلؼیت خغشافیایی هحل هلشفوِ ایي اػتاًذاسدّا تٌا تِ هىاى اها روش ایي ًىتِ ضشٍسی اػت  ؿشب تذٍیي گشدیذُ اػت.

 شیف ؿذُ اػت.شب آب حذ خاكی تؼّا تشای ّش یه اص پاساهتشّای هَثش دس ویفیت ؿدس ایي اػتاًذاسد آب هتفاٍت اػت.

ًیض دس  TDS  ٍTHتاؿٌذ ٍلی فاوتَسّای دیگش هثل ّای اكلی اتضاس هٌاػثی هیّای ؿَلش تشای تؼییي همادیش یَىدیاگشام
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-دّذ ٍ كشفا تشاػاع یَىایي ًوَداس ػٌاكش ػوی ٍ تاوتشیایی سا ًـاى ًوی ایي تیي تایؼتی داسای همادیش هتؼاسفی تاؿٌذ.

 .(1386 ،)ّاتفی ٍ ّوىاساى ل طشاحی ؿذُ اػتّای هؼوَ

 وتایج ي بحث-ج

ب آ)ًوَداس ؿَلش هشتَط تِ 2. ؿىل ؿذّواًطَس وِ گفتین تشای تشسػی ویفی آب اص ًظش ؿشب اص ًوَداس ؿَلش اػتفادُ 

-یٌی دس چاُب صیشصهآ ویفیت تشاػاع ایي ًوَداس دّذ.سا ًـاى هی دسیاچِ پشیـاىتخیض آ حَصُچاُ ٍالغ دس  20صیشصهیٌی 

تا تَخِ تِ ًتایح ایي  .دادى تـخیق آتا تَخِ تِ خلَكیات یَى ٍ ػختی ٍ دسكذ هَاد خاهذ تَاى هیّای هختلف سا 

-ب لاتل لثَل اص ًظش ؿشب هیآداسای  12ٍ 10، 9 ،5، 4ّای چاُ ،داسای ؿشایط خَب 19ٍ  17، 16، 11، 8 هٌحٌی چاُ

  اهٌاػة ٍ واهال ًاهطثَع ّؼتٌذ.ً ّا داسی ؿشایط هتَػط،ٍ تالی چاُتاؿٌذ 

ّواًطَس وِ هـخق اػت ّای پیضٍهتشی اص ًظش ؿشب تش سٍی ػطح دؿت هـخق ؿذُ اػت. ًیض ٍضؼیت چاُ 3دس ؿىل 

( داسای ؿشایط 18ٍ  13ّای ؿوالی دسیاچِ )چاُ ( ٍ ّوچٌیي چا7ٍُ  2، 1چاُ دسیاچِ ) ّای ٍالغ دس لؼوت خٌَتیچاُ

ّای لؼوت ؿشلی دؿت ٍ ّوچٌیي اًذ. اص طشفی چاُسػذ تحت تاثیش دسیاچِ لشاس گشفتًِاهطثَع ّؼتٌذ وِ تٌظش هی

 تاؿٌذ.ّای ؿوالی داسای ؿشایط آتی خَب ٍ لاتل لثَل اص ًظش ؿشب هیلؼوت
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 )فارس( دریاچٍ پریشان حًزٌچاٌ مًجًد در  22ومًدار شًلر  .2 شکل
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 ریاچٍ پریشان )فارس(د حًزٌيضعیت مىابع آبی از وظر شرب در  .3شکل 

 

 

 

ّایی وِ دس ًضدیىی دسیاچِ )تیـتش لؼوت ًتایح تشسػی ٍضؼیت هٌاتغ آتی اص ًظش ؿشب دس دؿت ًـاى داد وِ اوثش چاُ

ّا تحت تَاى ًتیدِ گشفت وِ ایي چاُغشتی ٍ خٌَتی( لشاس داسًذ داسای ٍ ضؼیت خَتی اص ًظش ؿشب ًیؼتٌذ. تٌاتشایي هی

ّا ؿذُ اػت. اس گشفتِ ٍ ًفَر آب اص دسیاچِ پشیـاى تاػث ایداد ٍضؼیت آتی ًاهٌاػة دس ایي چاُتاثیش ؿشایط دسیاچِ لش

ّای خاسی ؿذُ دس فلَل ٍ سٍاًاب ّای خلَگیشی اص ًفَر آب ؿَس تِ اطشاف ٍ ایداد ؿشایط تیاتاًی پخؾ ػیالبیىی اص ساُ

ّا ووتش تحت تاثیش شػىغ ؿذُ ٍ ؿشایط آتی دؿتّاػت وِ دس ایي كَست سًٍذ خشیاى تهختلف ػال دس حاؿیِ دسیاچِ

  گیشد.آب ؿَس لشاس هی

 

 مىابع-ٌ

.تشسػی ػَاهل صهیي ؿٌاػی تاثیش گزاس تش ویفیت هٌاتغ آب صیشصهیٌی (1390)خؼفشی،ح.ػلوذاسی،ػیذكذسالذیي.صایٌذُ سٍدی،ا.

 چْاسم.دؿت خیشفت.فللٌاهِ ػلوی پظٍّـی صهیي ٍ هٌاتغ ٍاحذ الّیداى،ػال چْاسم،ؿواسُ 

-اػالهی اصاد داًـگاُ اسطى دؿت ٍ پشیـاى ی دسیاچِ التلادی اسصؿگزاسی (1387)ػاتذی،ص.خؼشٍی،ى.ػادات ًظیشی،م.ظفشی،ف.

-232تحمیمات هشوض هطالؼات ٍ تحمیمات هحیط صیؼت ٍ اًشطی.هدوَػِ هماالت ّوایؾ طشح هلی اسصؽ التلادی هٌاتغ. ػلَم ٍاحذ

211. 

 ؿـویي هماالت هدوَػِ ویفیت، ؿاخق هٌحٌی اص اػتفادُ تا تدي سٍد اب ویفیت تشسػی ،(1381) ،.آ ٍاسدی، ،.ح صادُ، ًلشاهلل

 .اَّاص چوشاى ؿْیذ داًـگاُ دٍم، خلذ سٍد، هٌْذػی الوللی تیي ػویٌاس
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 تشای تحمیك ٍ صیشصهیٌی اب ویفی تغییشات سًٍذ تشسػی ،(1386) اوثش، ػلی ؿْؼَاس، خذایی،ووال، اػحالیاى،واظن، ساحلِ، ّاتفی،

 .ایشاى آب هٌاتغ هذیشیت ػْاهی ؿشوت. ًیشٍ ٍصاست یًَؼی، تدؼتاى هطالؼاتی هحذٍدُ دس صیشصهیٌی اب ػطح افت ػلت

.تشسػی سًٍذ تغییشات ویفی آتضیشصهیٌی ٍ تحمیك تشای افت ػطح آب (1386)ّاتفی،س.اػحالیاى،ن.خذایی،ن.ؿْؼَاسی،ع.

 ف1-207ؼی.گضاسؽ ًْایی ؿشوت ػْاهی اب هٌطمِ ای خشاػاى.صیشصهیٌی دس هحذٍدُ هطالؼاتی تدؼتاى یًَ

 " GISاص  تا اػتفادُ لَچاى دؿت صیشصهیٌی آب ویفیت اسصیاتی ٍ تشسػی"(  1383. ) ؽ پَس، لـىشی. م ًخؼی،. م فش، تْضادی

 . سٍدھؿا. ایشاى ؿٌاػی صهیي اًدوي ّوایؾ ّـتویي

 صهیي، ػلَم دٍهیي گشدّوایی ٍ تیؼت "آرسؿْش دؿت آتخَاى ؿَسی هٌـاء تشسػی" ،( 1382. ) م ًدیة ػالف ع، ًظاد ػلی

 تْشاى.

 تشتیت غشب. صس وَُ هؼذًی هحذٍدُ دس آب هٌاتغ ویفیت اسصیاتی.  (1390). ػیاسُ. ع ٍ ػوشاًی. ع لشایی، هحوَدی. ح.م ،.ص خوش،

 ایشاى، التلادی ؿٌاػی صهیي اًدوي ّوایؾ چْاسهیي. حیذسیِ

 آتخیضداسی هٌْذػی ٍ ػلَم هلی ّوایؾ پٌدویي. وشج سٍدخاًِ آب ؿیویایی ویفیت تشسػی.  (1388) .تیات. س ٍ. ف هؼشٍفی،

 .ف 74ایشاى،

 استثاط دس هاوَ هٌطمِ واسػتی ٍ تاصالتی آتخَاًْای ّیذسٍؿیویایی ٍ ّیذسٍطئَلَطی هطالؼات. (1387). فیداًی. ا ٍ. ا همذم، اكغشی

 9 ؿواسُ ّفذُ، ػال یي،صه ػلَم هٌطمِ، ؿٌاػی صهیي ػاصًذّای تا

آتشیض داهٌِ ػٌْذ،  حَصُ، تشسػی ّیذسٍطئَؿیویایی ٍتیالى (1389)ًاكشی، ًاكش؛ حؼیي هحوذصادُ ٍ كالح الذیي اتشاّین پَس، 

 ًخؼتیي وٌفشاًغ پظٍّـْای واستشدی هٌاتغ آب ایشاى، وشهاًـاُ، داًـگاُ كٌؼتی وشهاًـاُ،


