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استان کردستان در سه  یجنوب شرق يدشتها زیرزمینیمنابع آب یفیتکتراز و  ییراتتغ

 )1395تا  1366 ي(سالها یردهه اخ

 
 *شیرکو ابراهیمی محمدي

 )shirkoebrahimi@uok.ac.ir( استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان  -*

 
 

 چکیده 
گونگیچگـونگی  ازاز  العالعاطاط. لذا . لذا میکندمیکند  ینینتأمتأمرا را   ی کشوری کشورآبآب  یازهايیازهايدرصد ندرصد ن  500و حدود و حدود   تشکیلتشکیلرا را   ی کشوری کشورابع آبابع آبم منم منیک سویک سو  ینیینیزیرزمزیرزم  ييآبهاآبها     چ

آب  یفیـتک یسـهو مقا یپـژوهش بـا هـدف بررسـ یـنا دارد.دارد.  زیاديزیاديآنها اهمیت آنها اهمیت   حیححیحمدیریت صمدیریت ص  ييبرابرااین منابع این منابع   یفییفیککو و   کمّیکمّی  ییراتییراتتغتغ
 14 يداده هـا یلتحل یقو از طر 1395تا  1386و 1385تا  1376، 1375تا  1366استان کردستان در سه دهه  یجنوب شرق يدشتها

، SAR ،PH لشـام یرهامتغ یر) و ساNa, Mg, Ca, K, Cations( یونهات)، کاCl, SO4, HCO3, Anions( یونهاآب شامل آن یفیتک یرمتغ
TH ،TDS  وEC  سـه دهـه از آزمـون  یـنآب چاههـا در ا یفیـتک یرهـايتـراز و متغ يآمار یسهمقا يبرا چاه منطقه انجام شد. 69در

متـر افـت  3/13بطور میـانگین  دشت سطح آب زیرزمینینتایج نشان داد که در این سه دهه  استفاده شد. یسکروسکال وال يناپارامتر
اي سختی، کل امالح محلول و هدایت الکتریکی حاکی از افزایش مقادیر حداکثري از دهـه اول تـا بررسی نمودارهاي جعبه. داشته است

یت آب کیف دهه سوم و در نتیجه روند افزایشی سختی، کل امالح محلول و هدایت الکتریکی طی این سه دهه بود که شاهدي بر کاهش
نتایج مقایسه آماري میانگین تـراز و متغیرهـاي کیفیـت آب زیرزمینـی در سـه دهـه اخیـر توسـط آزمـون باشد. طی این سه دهه می

داري تفاوت معنـی Sig=0.057. میانگین غلظت پتاسیم آبهاي زیرزمینی در سه دهه با شدانجام  %95کروسکال والیس در سطح اعتماد 
و  Sig=0.002بـا  Sig=0.006 ،ECبا  Sig=0.050 ،TDS، مجموع آنیونها با  Sig=0.021مجموع کاتیونها باا ام) Sig>0.05نداشته است (

اند و گرایش کیفیت آب زیرزمینی در طی این سه دهه رو به تخریـب داري داشتهدر سه دهه اخیر تفاوت معنی Sig=0سایر متغیرها با 
 بوده است. 

 
 آنیونها و کاتیونهامنابع آب، سطح آب،  افت، :کلیدي هاي واژه
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 مقدمه 
آیند. وجود ها یا آبخوانهاي آبرفتی، یکی از منابع عمده و قابل توجه آب جهت مصارف کشاورزي، شرب و صنعت به حساب میسفره
منابع آب زیرزمینی در کشور ایـران و  ت.عنوان ذخایر طبیعی همیشه توجه انسان را به برداشت از آنها معطوف داشته اسها بهاین سفره

مورد استفاده در کشاورزي و شـرب محسـوب مـی  دیگر که آب و هوایی مشابه دارند، از جمله مهمترین منابع آب بسیاري از کشورهاي
از  یکـیبـه عنـوان این منابع  کاهش کیفیت، مناطق خشک و نیمه خشک است یکی از مشکالت بر کمبود منابع آب کهالوه عکه  شود

هاي اخیر بسیاري از مناطق دنیا بدلیل صنعتی شـدن، افـزایش در این مناطق را دچار مخاطره میکند. در دهه بشر یاتحعوامل تولید، 
و  Singزدایی و کشاورزي غیر علمی و گسترده دچار کـاهش کیفیـت آبهـاي سـطحی و زیرزمینـی شـده انـد (رویه جمعیت، جنگلبی

منـاطق  يکشور، خصوصـاً بـرا يرا برا یطیمدت شرا یو طوالن یدشد هايیدر کنار وقوع خشکسالایل مس ینا ).b 2013و  aهمکاران، 
(اکرامی و همکـاران،  آب مواجه کرده است یفیتو ک یتکم ینهدر زم يجد هايآورده است که آن را با چالش یدخشک و فراخشک پد

1390( . 
بسیاري از آبخوانهاي کشـور صـورت گرفتـه، موجـب شـده اسـت کـه سـطح آب هاي آب زیرزمینی که در رویه از سفرهبرداشت بی

(افضلی و شـاهدي،  زیرزمینی هر ساله کاهش یافته و مشکالت مختلفی نظیر خشک شدن چاهها و تخریب آنها را به همراه داشته باشد
سـبت بـه آبهـاي سـطحی بسـیار کنـدتر ن این تغییراما  دائماً در حال تغییر است . کیفیت آبهاي زیرزمینی همچون آب سطحی)1393

 يبـودن ایـن منـابع بـرا یزان مناسبم یینو تع یمنابع آب یفیک ییراتتغ یچگونگ از عالاط .)1393(پیري و همکاران،  گیردصورت می
 یممسـتق یرتـأث هبـ هدارد. بـا توجـ یت زیـادياهممنابع آب  یکپارچهو  حیحمدیریت ص يو شرب، برا کشاورزي مانند مصارف گوناگون

ینـی ضـروري اسـت (مهـري و زیرزم يوصـاً آبهـاصخاین منابع  یفیتک شو پای ی، بررسيکشاورز لیداتتو میزان در یمنابع آب یفیتک
نیسـت  برخــوردار یکشـورهاي جهـان از قــدمت چنــدان اغلب در یرزمینیمنابع آب ز یفیک ییراتروند تغ یابی. ارز)1394همکاران، 

)Rosen  وLapham ،2008.( یفیـت ک ییـراتمطالعات متعددي بر روي روند تغ ایران، از جمله کشور یاوجود، در نقاط مختلف دن ینبا ا
 انجـام شـده اسـت. یرزمینـیز آبهاي

-در دشـت یـزد )1388تـا  1379 یبازه زمـان(دهه  4در  یرزمینیسطح آب ز ییراتتغ یبررس ) با هدف1390اکرامی و همکاران (
بـوده متـر در سـال 5/0حدود  یستابی،بوده و متوسط افت سطح ا یروند نزول که تراز آب زیرزمینی داراي اردکان به این نتیجه رسیدند

سـفره آب  یدو افـت شـد یتکـرار خشکسـال یشنشان داد که بـا افـزا یرآب در دهه اخ یفیتک ییراتحاصل از تغ یجنتا چنین. هماست
نشـان داد کـه این پژوهش  یجبوده است. نتا یروند نزول يدارا 1389تا  1385 یخصوصاً در بازه زمان ینی،زمزیرآب  یفیت، کیرزمینیز

 برابر شده است. 4نسبت به چهار دهه گذشته،  یردر دهه اخ یمیاقل یتکرار خشکسال یر،سال اخ 50یدر ط
 امل کیفی شاملو تغییرات عو 1386و  1381، 1377سالهاي  ی آب زیرزمینی درتغییرات کمّ) با بررسی 1393افضلی و شاهدي (

T.D.S ، So4،Na ،Mg ،k ،Hco3،CL ،EC ، TH و pH در ابتدا و انتهاي دوره مذکور در محیط ArcGIS بابـل  -در بخشی از دشت آمل
بیـان کردنـد کنـدال -روند تغییرات هر کدام از عوامل کیفی با استفاده از آزمون منهمچنین بررسی واقع در حوزه آبخیز دریاي خزر و 

 .یافته استو وضعیت کیفی آب زیرزمینی بهبود  ي داشتهکاهش ناچیزدر این دوره زیرزمینی  سطح آبکه 
تغییرات مکانی ویژگیهاي شیمیایی آبهاي زیرزمینی دشت بجستان  سازيبا هدف مدل) که 1393پژوهش پیري و همکاران (نتایج 

آمـاري برتـري قابـل نشـان داد روشـهاي زمـینبـود  گرفتهو کشاورزي انجام  آماري جهت مصرف آب شرببا استفاده از روشهاي زمین
کوکریجینـگ و بـراي  روش Cl و Mg ،Ca ،EC ، SARروشهاي معین دارد. بهترین روش مدلسازي بـراي پارامترهـاي توجهی نسبت به

شـرب و  هـا از نظـر مصـرفکیفیـت آب چـاهبررسی  نتایج . همچنینبودروش کریجینگ  TDS  و SO4 ،pH،HCO3 ، Na پارامترهاي
باعـث شورشـدن و  درازمـدت هـا درها باال بوده و مصرف آب این چـاهشوري و نسبت جذب سدیم در اکثر چاه که کشاورزي نشان داد

 .گرددها میلوله و از نظر شرب نیز باعث رسوبگذاري و خورندگی درشوند کاهش نفوذپذیري خاك می
حوزه آبریز دریاچه ارومیه در  در Cl و EC  ، PH،SO4،TH ،TDS ،Mg ، Caيبررسی میانگین پارامترها) با 1394مهري و همکاران (

که کیفیت آب در گذر زمان کاهش یافته است. میـانگین  ندنشان داد، 1393 تا1382سالهاي بازه زمانی  در دو دشت تسوج و شیرامین
افزایش شوري با کاهش سطح  هدهندکه نشانمحاسبه شد  -37/0، هر دو دشتدر  Ec طح ایستابی وسهمبستگی روند تغییرات مکانی 

میلیارد مترمکعب کاهش داشته  27/1و حجم آن،  متر 18/0 ساالنه طتسوج، بطور متوسدشت آب آبخوان است. سطح ایستابی آبخوان 
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. نتـایج مترمکعب افـزایش داشـته اسـت 006/0و  مترسانتی 1 ساالنه دشت شیرامین به ترتیبآبخوان سطح ایستابی و حجم است اما 
بودن  یافته را میتوان ناشی از نامناسب یابد. این، میزان برداشت سالیانه از آبخوانها، کاهش می ینشان داد که با کاهش کیفیت منابع آب

 . کشاورزي دانست مانندآبها براي مصارف گوناگون 
کردسـتان و از  در شـرق و غـرب اسـتانقروه و مریوان به ترتیـب  با هدف مقایسه کیفیت آب دشتهاي) 1397ابراهیمی محمدي (

هاي زیرزمینی دشت قلیائیت آب، به این نتیجه 1395تا 1377 کیفیت آب در دوره مشترك آماري از متغیر14طریق تحلیل داده هاي  
   و SO4 ،HCO3 و آنیونهـا بـه ترتیـب K و  Na ،Ma ،Caبترتیـ کاتیونها از فراوان به کمیاب به و در حد خنثی تا کمی قلیاییشرقی 

Clنوع   بود که بیانگر آب زیرزمینی با Ca-Mg-HCO3متغیرها در دشت قروه بیانگر عدم یکنـواختی کیفیـت  . انحراف معیار باالياست
 بود.دشت قروه  آب در آبخوان

Rawat ) در پژوهشی با هدف بررسی کیفیت هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی منطقه 2017و همکاران (Peninsular هند  در جنوب
(شاخص کیفیت آب) به این نتیجه رسیدند که فعالیتهاي هـوازدگی و انسـانی، دو عامـل  WQIبا شاخص  2013تا  2005بین سالهاي 

) بوجـود monsoonاصلی کاهش کیفیت آب منطقه هستند. همچنین تغییرات معنی داري در کیفیت آب قبل و بعـد از فصـل بـارانی (
 خواهد آمد.

Jeihouni ) در پژوهشی با هدف پایش کمیّت و کیفیت آب زیرزمینی دشت شرقی دریاچه ارومیه به ایـن نتیجـه 2018و همکاران (
) روند تراز آب زیرزمینی کاهنـده بـوده و کیفیـت آب آبخـوان نیـز رو بـه 2012تا  2003سال دوره پژوهش ( 10رسیدند که در طول 

هدایت الکتریکی، غلظت کلرید و سدیم افزایش یافته و باعث مشـکالت  تخریب بوده است. بر اثر ورود آبهاي شور از سمت غربی دشت،
 اکولوژیکی و کشاورزي شده است.

 
 روش کار

 منطقه مورد پژوهش
کیلومترمربـع در شـرق  624و  11/56، 21/507قروه و دهگالن با مساحتهاي بـه ترتیـب چهاردولی، آبخوان دشت قروه شامل سه 

اسـت. از نظـر  عرض شمالی واقع شده  35° 20' 9"و   35° 6' 25"طول شرقی و  48° 6' 17"و  47° 10' 15"استان کردستان بین
)، در شمال غربـی Kll1) و آهکی اوربیتولین دار (TRjsزمین  شناسی بطورکلی در غرب و جنوب غرب، سازندهاي آهک دگرگون شده (

)، در شرق منطقه سـازندهاي Pl,m) و آهک و سنگهاي کربناته (PLc() و ماسه سنگ و کنگلومرا Oclکنگلومرا با میان الیه هاي مارن (
) و در جنوب سازندهاي آذرین و دگرگونی gd_d) و گرانیت (OLc)، رسوبی مانند ماسه سنگ و کنگلومرا (OMavآذرین مانند آندزیت (

 ). 1ی هستند (شکل) واحدهاي زمین شناسی بزرگ و اصلmdشامل کوارتز، دیوریت، گرانودیوریت و مونزودیوریت (

 
 شناسی و موقعیت چاههاي مورد استفاده در پژوهشزمینه سازندهاي زمینمحدوده مورد مطالعه با پس -1شکل 
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 روش پژوهش
تـا  1376، 1375تـا  1366کیفیت آب دشتهاي جنوب شرقی استان کردستان در سـه دهـه  بررسی و مقایسهبا هدف  پژوهش نیا

 ,Na)، کاتیونهـا (Cl, SO4, HCO3, Anionsمتغیر کیفیت آب شامل آنیونها ( 14هاي  داده تحلیل طریقو از  1395تا  1386و 1385

Mg, Ca, K, Cations و سایر متغیرها شامل (SAR ،PH ،TH ،TDS  وEC  تراز چاهها در سه دهه بررسی . چاه منطقه انجام شد 69در
. براي مقایسه آماري تراز و متغیرهاي کیفیت آب چاهها داده شد شدشتها نمایآب  تیفیک هاي داده عیتوزتراز و  ايجعبه ينمودارهاو 

 در این سه دهه از آزمون ناپارامتري کروسکال والیس استفاده شد.  
 

 نتایج
 تغییرات تراز آب زیرزمینی

) نسـبت بـه 1385تا  1376متري تراز در دهه دوم ( 6/1مقایسه میانگین تراز آب دشتهاي شرقی استان کردستان حاکی از کاهش
) بود یعنی در 1385تا  1376) نسبت به دهه دوم (1395تا  1386متري تراز در دهه سوم ( 8/11) و کاهش 1375تا  1366دهه اول (

متر افت داشته است. همچنـین مشـخص  3/13طول سه دهه برداشت غیر مجاز از چاههاي منطقه، سطح آب زیرزمینی بطور میانگین 
برابر کاهش آن در دهـه  5/7ابع آب زیرزمینی روز به روز در حال افزایش بوده بطوریکه کاهش تراز آب در دهه سوم شد که فشار بر من

ها کوچکتر بود که نشانه گسـتردگی کمتـر اي مشخص شد که دامنه میان چارگی دهه دوم از دیگر دههدوم بود. بر اساس نمودار جعبه
اکثر تراز آب در هر سه دهه تقریباً برابر بود اما حداقل تراز آب در دهه سوم مشـاهده شـد. در باشد. همچنین حدها در این دهه میداده

ها بیشتر یعنی ناهمگنی تراز آب زیرزمینی دشت یا به عبارتی تغییرات مکانی سطح آب زیرزمینی دشت بیشـتر از دهه سوم، دامنه داده
ها تمایل بیشتري به سمت ترازهاي کمتر آب زیرزمینی دارند. شـکل بوده و دادهها چوله به راست هاي قبل بود و در دهه سوم دادهدهه

 دهد.اي تراز آب زیرزمینی دشتهاي شرقی استان کردستان را در سه دهه اخیر نشان میتغییرات تراز و نمودار جعبه 2
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مورد پژوهش طی سه دهه اخیرزیرزمینی (چپ) منطقه اي (راست) و میانگین تراز آبنمودار جعبه -2 شکل

 
 تغییرات کیفیت آب زیرزمینی

تا  1366) نسبت به دهه اول (1385تا  1376مقایسه میانگین غلظت پتاسیم آبهاي زیرزمینی کل دشت نشان داد که در دهه دوم (
) 1395تـا  1386دهـه سـوم (گـرم در لیتـر رسـید) و در میلی /482گرم در لیتر به میلی 479/0درصد افزایش (از مقدار  6/0) 1375

گـرم در لیتـر رسـید) میلی /476گرم در لیتر به میلی 482/0درصد کاهش (از مقدار  25/1) شاهد 1375تا  1366نسبت به دهه دوم (
 125/0افـزایش (از مقـدار  %5/21). میانگین غلظت کربنات آبهاي زیرزمینی کل دشت در دهه دوم نسبت به دهه اول 3هستیم (شکل 

گرم در لیتر بـه میلی 152/0افزایش (از مقدار  %92گرم در لیتر رسید) و دهه سوم نسبت به دهه دوم میلی 152/0گرم در لیتر به میلی
 گرم در لیتر رسید) داشت. میلی 292/0

گـرم در لیتـر میلـی 539/0گرم در لیتر به میلی 533/0افزایش (از مقدار  %2/1میانگین غلظت کلر در دهه دوم نسبت به دهه اول 
گرم در لیتـر رسـید) نشـان داد. میلی 565/0گرم در لیتر به میلی 539/0افزایش (از مقدار  %8/4رسید) و دهه سوم نسبت به دهه دوم 
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 799/0بـه  715/0نسبت به دهـه اول (از مقـدار ) در دهه دوم SARدرصدي نسبت جذب سدیم ( 8/11نتایج همچنین بیانگر افزایش 
سـولفات در  میانگین غلظت. رسید) بود 856/0به  799/0درصدي آن در دهه سوم نسبت به دهه دوم (از مقدار  %2/7رسید) و افزایش 

گرم در لیتر رسید) و دهه سوم نسـبت بـه میلی 137/1گرم در لیتر به میلی 101/1کاهش (از مقدار  %3/3نسبت به دهه اول دهه دوم 
 داشته است. گرم در لیتر رسید) میلی 135/1گرم در لیتر به میلی 137/1(از مقدار  کاهش %12/0دهه دوم 
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 434/1گرم در لیتـر بـه میلی 230/1(از مقدار  %6/16غلظتهاي سدیم و منیزیم در دهه دوم نسبت به دهه اول به ترتیب میانگین 
و در دهه سوم نسـبت گرم در لیتر رسید) میلی 564/1گرم در لیتر به میلی 457/1(از مقدار افزایش  %33/7و گرم در لیتر رسید) میلی

(از مقـدار کـاهش  %7/0و گـرم در لیتـر رسـید) میلـی 526/1گرم در لیتر به میلی 434/1(از مقدار ش افزای 4/6به دهه دوم به ترتیب 
کربنات در دهه دوم نسبت بـه غلظتهاي کلسیم و بیمیانگین داشته است. گرم در لیتر رسید) میلی 553/1گرم در لیتر به میلی 564/1

گرم در لیتر میلی 364/4(از مقدار  %1/8و گرم در لیتر رسید) میلی 665/3لیتر به گرم در میلی 424/3(از مقدار  %7دهه اول به ترتیب 
گـرم در میلـی 665/3(از مقـدار افزایش  %03/0افزایش و در دهه سوم نسبت به دهه دوم به ترتیب گرم در لیتر رسید) میلی 718/4به 

داشـته گرم در لیتـر رسـید) میلی 703/4گرم در لیتر به میلی 718/4(از مقدار کاهش  %3/0و گرم در لیتر رسید) میلی 666/3لیتر به 
 است. 

 021/6(از مقدار  %7میانگین مجموع آنیونها و کاتیونهاي دشتهاي جنوب شرقی کردستان در دهه دوم نسبت به دهه اول به ترتیب 
گـرم در لیتـر رسـید) میلـی 729/6گرم در لیتر به میلی 147/6(از مقدار  %5/9و گرم در لیتر رسید) میلی 447/6گرم در لیتر به میلی

(از  %1و گرم در لیتر رسـید) میلی 765/6گرم در لیتر به میلی 447/6(از مقدار  %5افزایش و در دهه سوم نسبت به دهه دوم به ترتیب 
 3/1مچنـین حـاکی از کـاهش افـزایش نشـان داده اسـت. نتـایج هگرم در لیتر رسید) میلی 793/6گرم در لیتر به میلی 729/6مقدار 

درصدي آن در دهه سوم نسـبت  6/1در دهه دوم)  و کاهش  95/7در دهه اول تا  06/8در دهه دوم نسبت به دهه اول (از  pHدرصدي 
، THدرصـدي میـانگین  4/2و  5/2،  3/6همچنین نتایج بیـانگر افـزایش در دهه سوم) بود.  82/7در دهه دوم تا  95/7به دهه دوم (از 

TDS  وEC  درصدي آنها در دهه سوم نسبت به دهه دوم بـود. 45/2و  25/3، 58/0در دهه دوم نسبت به دهه اول و همچنین افزایش 
زیرزمینی دشتهاي جنوب شرقی استان کردستان را طی سه دهـه اخیـر نشـان میانگین مقادیر یا غلظت متغیرهاي کیفیت آب 3شکل 

 میدهد.
اکی از برابري نسبی میانه و دامنه میان چارکی در هر سه دهه و بیشتر بودن مقدار حدکتر غلظت اي پتاسیم حبررسی نمودار جعبه

هـاي میـانگین غلظـت اي کربنات و کلر بیانگر همگنی داده). نمودارهاي جعبه4پتاسیم آبهاي زیرزمینی دشت در دهه سوم بود (شکل 
هاي دوم و سوم، افزایش بسیار ییرات مکانی غلظتهاي کربنات و کلر در دههکربنات و کلر آبهاي زیرزمینی دشت در دهه اول، افزایش تغ

ها در هر سه دهه بود کـه خـود گـواهی بـر کـاهش کیفیـت آب زیاد حداکثر غلظت در دهه سوم و همچنین چوله به راست بودن داده
ها در هـر سـه دهـه، کمتـر ودن توزیع دادهنشان دهنده چوله به راست ب SARاي زیرزمینی دشت از گذشته تا حال است. نمودار جعبه

هاي کیفیت آب چاههـا در دشـت در دهـه اول ها و دامنه میان چارکی یا به عبارت دیگر همگن و یکنواخت بودن دادهبودن دامنه داده
ف کشـاورزي ها در دهه سوم که نشان از کاهش کیفیت آب زیرزمینـی دشـت بـراي مصـارهاي دیگر و افزایش میانه دادهنسبت به دهه

 است. 
ها و مقادیر حداکثري از دهه اول تا دهه سوم و نمودار سدیم نشـان اي سولفات و منیزیم بیانگر افزایش دامنه دادهنمودارهاي جعبه

هـه ها در هر سـه دهاي دوم و سوم از دهه اول و  چوله به راست بودن توزیع دادهها و دامنه میان چارگی دههدهنده افزایش دامنه داده
هاي دهه دوم بود. هاي اول و سوم و چوله به راست بودن دادههاي میان چارگی دههبود. نمودار کلسیم حاکی از نرمال بودن توزیع داده

 .تفاضل مقادیر حداکثري غلظت کلسیم نسبت به میانگین در هر سه دهه بسیار بیشتر از تفاضل مقادیر حداقلی نسبت به میانگین بـود
دهنده برابري نسـبی دامنـه میـان چـارگی و از کربنات، مجموع کاتیونها و مجموع آنیونها از طرفی نشاناي بیاي جعبهبررسی نموداره

ها) از دهه اول تا سوم بود که خود گواهی بر کـاهش کیفیـت آب ها (تفاضل مقادیر حداکثر و حداقل دادهطرف دیگر افزایش دامنه داده
ها و تمایل آنها به مقادیر باالتر از میـانگین حاکی از چوله به چپ بودن توزیع داده pHررسی نمودار چاههاي منطقه مورد پژوهش بود. ب

 و اسیدي شدن آبهاي منطقه است.  pHدهنده روند کاهشی ها و کاهش مقادیر میانه بود که نشانو همچنین افزایش دامنه داده
یت الکتریکی حاکی از افزایش مقادیر حداکثري از دهه اول تا دهه سـوم اي سختی، کل امالح محلول و هدابررسی نمودارهاي جعبه

و در نتیجه روند افزایشی سختی، کل امالح محلول و هدایت الکتریکی طی این سه دهه بود که مجدداً شاهدي بر کـاهش کیفیـت آب 
 ي شرقی استان کردستان را نشان میدهد.اي متغیرهاي کیفیت آبهاي زیرزمینی دشتهانمودار جعبه 4شکل  باشد.طی این سه دهه می
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 زیرزمینی منطقه مورد پژوهش طی سه دهه اخیراي میانگین مقادیر یا غلظت متغیرهاي کیفیت آبنمودار جعبه -4 شکل
 

نتایج مقایسه آماري میانگین تراز و متغیرهاي کیفیت آب زیرزمینی در سه دهه اخیر توسـط آزمـون کروسـکال والـیس در سـطح 
 Sig=0.057در سـه دهـه بـا  نشان داده شده است. میانگین غلظت پتاسیم آبهاي زیرزمینـی 1انجام و نتایج آن در جدول  %95 اعتماد

 Sig=0.006 ،ECبا  Sig=0.050 ،TDSمجموع آنیونها با ،  Sig=0.021مجموع کاتیونها بااما ) Sig>0.05داري نداشته است (تفاوت معنی
اند و گرایش کیفیت آب زیرزمینی در طـی ایـن سـه داري داشتهاخیر تفاوت معنی در سه دهه Sig=0سایر متغیرها با و  Sig=0.002با 

 دهه رو به تخریب بوده است. 
 
 
 
 



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

914 
 

 نتایج آزمون کروسکال والیس براي مقایسه مقادیر متغیرهاي مورد پژوهش در سه دهه اخیر -1جدول 
 .Chi-Square df Asymp. Sig متغیر
SO4 34.155 2 0.000 
Cl 109.331 2 0.000 

HCO3 43.098 2 0.000 
CO3 98.885 2 0.000 
Na 29.374 2 0.000 
Mg 58.327 2 0.000 
Ca 17.184 2 0.000 
K 9.849 2 0.057 

Cation 7.701 2 0.021 
Anion 0.777 2 0.050 

pH 128.868 2 0.000 
TDS 10.311 2 0.006 
TH 28.539 2 0.000 

SAR 36.706 2 0.000 
EC 10.409 2 0.005 
 0.000 2 758.870 تراز

 
 منابع

 -یزددشت  یرزمینیمنابع آب ز یو کم یفیک ییراتروند تغ یبررس ،1390. یاختصاص م.ر. نژاد، یملکح، شریفی، ذ.ا.  م.، ،اکرامی −
 .91-82 ):3(10 ،دو ماهنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد ،1379-88اردکان در دهه 

 ،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، بابل -بررسی روند تغییرات کمی وکیفی آب زیرزمینی دشت آمل، 1393. ك، شاهدي؛ آافضلی،  −
5)10 :(144-156. 

بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بجستان جهت مصارف شرب و ، 1393. ا، بامريانصاري،  ح.، ح،پیري،  −
 .122-107 ):3(37، علوم و مهندسی آبیاري (مجله علمی کشاورزي)، روش هاي زمین آماري ازکشاورزي با استفاده 

 هآبریز دریاچه بررسی روند تغییرات کیفی و سطح ایستابی آبهاي زیرزمینی در حوض، 1394. س.، .ا. آل شیخ، ز، جوادزادهمهري،  −
 .404-395 ):4(2، اکوهیدرولوژي، ارومیه

− Jeihouni, M.., A. Toomanian, S.K. Alavipanah, S. Hamzeh, P. PilesjÖ. 2018. Long term groundwater balance and 
water quality monitoring in the eastern plains of Urmia Lake, Iran: A novel GIS based low cost approach. Journal of 
African Earth Sciences 147: 11–19. 

− Rawat, K.S., S.K., Singh, T.G.A., Jacintha, J. NemciČ-Jurec,  and V.K. Tripathi, 2017. Appraisal of long term 
groundwater quality of peninsular India using water quality index and fractal dimension. Journal of Earth System 
Science 126 (122): 1-24. 

− Rosen, M.R., and W.W. Lapham, 2008. Introduction to the U.S. Geological Survey National Water-Quality 
Assessment (NAWQA) of Ground-Water Quality Trends and Comparison to Other National Programs, J. Environ. 
Qual. 37: 5. 190-198. 

− Singh, S.K., P.K. Srivastava, and A.C. Pandey, 2013a. Fluoride contamination mapping of groundwater in northern 
India integrated with geochemical indicators and GIS; Water Sci. Technol.Water Supply 13(6) 1513–
1523,https://doi.org/10.2166/ws.2013.160. 

− Singh, S.K, P.K Srivastava and A.C. Pandey, 2013b. Integrated assessment of groundwater influenced by a 
confluence river system: Concurrence with remote sensing and geochemical modeling; Water Resour. Manag. 27 
4291–4313, https://doi.org/10.1007/s11269-013-0408-y. 

 
 

https://doi.org/10.1007/s11269-013-0408-y

