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چکیده :
در این مطالعه روند تغییرات شوری آب رودخانه دز از نظر کاربرد در کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور  7ایستگاه
آبسنجی در طول مسیر رودخانه انتخاب شد .آمار اندازهگیری شده شوری آب رودخانه در سالهای  83-93از سازمان آب و برق خوزستان
جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت .سپس نتایج با استانداردهای ویلکوکس و رهنمودهای آب آبیاری آیرز و وستکات مورد بررسی و طبقه
بندی قرار گرفت .در طبقه بندی ویلکوکس در طی  10سال ،ایستگاه های سپید دشت سزار ،سپید دشت زاز ،تنگ پنج سزار و دزفول در
کالس  C2-S1قرار گرفت؛ که در نتیجه از نظر نسبت جذب سدیمی در محدوده کم خطر و از نظر شوری در محدوده آبهای کمی شور قرار
دارد که برای کشاورزی تقریبا مناسب هستند .ایستگاه تنگپنج بختیاری نیز در سالهای  89-88 ، 86-85 ،85-84 ،83-84و 91-92
در کالس  C2-S1و در سال های  92-93 ،90-91 ،89-90 ،87-88 ،86-87و  93-94در کالس  C3-S1قرار گرفت .همچنین ایستگاههای
حرمله و بامدژ در کالس  C3-S1قرار گرفتند که از نظر نسبت جذب سدیمی در محدوده کم خطر و از نظر شوری در محدوده آبهای شور
قرار میگیرند؛ که در نتیجه با تمهیدات مناسب و مدیریت کنترل شوری و استفاده از زهکشی مناسب زمین برای کشاورزی مشکلی بوجود
نمیآورند .از نظر ردهبندی کیفیت آب آبیاری به روش  ، FAOمیزان سدیم ،کلسیم ،منیزیم و سولفات نرمال است و در استفاده از بی
کربنات همه ایستگاههای مورد بررسی با محدودیت متوسط مواجه بود .از نظر کلر نیز فقط ایستگاه بامدژ با محدودیت مواجه بود.
کلمات کلیدی  :رودخانه دز ،کیفیت آب ،طبقه بندی ویلکوکس ،آیرز و وستکات
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مقدمه
در دهههای اخیر ،در پی افزایش رشددد جمعیت ،نیاز به تولید مواد غذایی و گیاهی بیشددتر شددده اسددت ،لذا این امر موجب
اسدتفاده بیشدتر و گسدتردهتر انسدان از منابع طبیعی بهخصدو

منابع آبی گردیده اسدت اکبری .)1396 ،کشداورزی ،بزرگترین

بخش مصددرک کننده آب ،نقش عمدهای در رفع کمبود آب و چالشهای امنیت غذایی دارد  .)Nouri et al., 2020کشدداورزی
فاریاب به منابع آب کافی و قابل اسدتفاده وابسدته اسدت .آگاهی از کیفیت منابع آب یکی از نیازمندیهای مهم در برنامهریزی و
توسددعه منابع آب و حفا ت و کنترل آنها میباشددد رهنما و سددیاری .)1398 ،پایش و مدیریت کیفیت آب رودخانهها به این
دلیل کدده بیشددتر و بوددور مسددتقیم در معددر

انواع آالیندهها هستند اهمیت ویژهای دارد زارع گاریزی و همکاران.)1391 ،

عوامل مختلفی کیفیعت آب رودخانهها را تهدید میکند ،این عوامل میتواند شامل :تخلیه پسابهای تصفیه نشده مراکز شهری،
صدنعتی و کشداورزی باشدد عسدگری و الباجی .)1396 ،تخلیه انواع مختلف آالیندههای کشداورزی ،صدنعتی و پسدابهای شدهری به
رودخانهها باعث شددده که در حال حاضددر رودخانهها به عنوان یکی از کانونهای بحرانی از نقوه نظر آلودگیها مورح باشددند؛ و
این بحران روز به روز وخیمتر میشدود .همچنین میتوان بیان نمود که کاربریهای شدهری و کشداورزی برکیفیعت آب رودخانه
تأثیر بسدزایی دارند ،به طوری که در حوضدههایی با کاربری کشداورزی و شدهری باال ،نسدبت به حوضدههایی که این کاربری در آنها
کمتر است میزان اسیدیته  )pHو شوری باالتر است .تشخیص روند بلندمدت کیفیت آب رودخانهها برای پدی بردن به تغییرات
به وقوع پیوسته در گذشته و پیشبینی آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است .شناسددایی روندددتغییرات کیفی آب ،اطالعددددات
ارزشددددددمندی را جهددددددت ادرار تدددددداثیر عوامل اقلیمی و انسانی و برهمکنش این عوامل در سوح آبخیز فراهم میآورد
 .)Rosenkrantz, 1987نتایج تحقیق زارع گازینی و همکاران  )1391در رودخانه چهل چای نشددان داد که 7 ،متغیر سدددیم،
کلرید ،SAR ،سدولفات ،پتاسدیم EC ،و  TDSروند افزایشدی معنادار دارند ،همچنین آنها بیان داشدتند بیکربنات روند کاهشدی
معناداری دارد .روند افزایشددی متغیرها و تنزل کیفیت آب رودخانه چهلچای را ناشددی از عواملی نظیر تغییر کاربری اراضددی،
فرسدایش خار ،و ورود زاددات ناشی از فعالیتهای انسانی به رودخانه دانستند .معروفی و طبری  )1390با بررسی روند تغییرات
فصدلی ،ماهانه و سدالیانه دبی رودخانه مارون باا اسدتفاده از آزمونهای ناپارامتری من-کندال و سدن و همچنین تحلیل پارامتری
رگرسددیونی دریافتند که دبی سددالیانه در همه ایسددتگاهها ،دارای روند نزولی در دو دهه اخیر بوده اسددت .سددلیمانی سدداردو و
همکاران  )1392به ارزیابی پارامترهای کیفی رودخانه چم انجیر خرم آباد در دوره آماری  1347-1389پرداختند .نتایج نشددان
داد که علیرغم روند نزولی در مقدادیر اسدددیددیتده و دبی جریان ،که نشدددان دهندده کاهش اسدددیددیتده آب در مدت مورد مودالعده
میباشدد ،سدایر پارامترها از قبیل هدایت الکتریکی ،بیکربنات ،کلر ،کلسدیم ،منیزیم ،باقیمانده امالح ،کل کاتیونها ،سدختی موقت
و سدختی کل ،دارای روند صدعودی و معنیدار در سدوح  5درصدد میباشدند .روند صدعودی تغییرات امالح محلول آب ،نشان دهنده
کاهش کیفیت آب و افزایش امالح محلول این رودخانه میباشدد .سداالریان و همکاران  )1392روند تغییرات پارامترهای کیفی
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آب سده رودخانه سدلیمان تنگه ،کردخیل و ریگ چشدمه را با اسدتفاده از آزمون ناپارامتریم من-کندال در دوره 1350-1385
مورد بررسدی قرار دادند .نتایج نشدان داد  pHو  SARروند صدعودی داشدتهاند .فرید گیگلو و همکاران  )1391تغییرات کیفی آب
رودخانه زرین گل اسدتان گلسدتان را مورد بررسدی قرار دادند .نتایج نشدان داد که آب رودخانه زرین گل مربوط به تیپ آبهای
شددورمزه بوده و به سددمت کلریده میل میکند .کیفیت شددیمیایی رودخانه زرین گل تحت تأثیر واکنشهای تبخیر و تعرق در
حوضدده بوده اسددت .خور منیزیم در رودخانه افزایش یافته و خور شددوری نیز باال میباشددد .آنها بیان داشددتند به دلیل دسددت
کاریهای شدددید در محیط طبیعی از جمله جادهسددازی و حفر معادن ،کیفیت آب در رودخانه زرین گل کاهش یافته اسددت.
 )2004 Hasslerدر پژوهش خود بیدان کرد کده کیفیدت آب رودخداندههدای ایدالدت کدالیفرنیدا تحدت تدأثیر توسدددعده کشددداورزی و
فعدالیدت هدای دامدداری و داموروری آلوده بوده ،بده طوری کده این اقددامدات بداعدث کداهش کیفیدت آب اک ر رودخداندههدا در این ایدالدت
شددده اسددت .حاجیان نژاد و رهسددوار  )1389در شددناخت و بررسددی منابع آالینده بر روی کیفیت آب زایندهرود به این نتیجه
رسددیدند که کیفیت آب زایندهرود تا قبل از زرینشددهر مشددکل خاصددی ندارد اما در حدفاصددل زرینشددهر تا اصددفهان که تخلیه

آالینددههای شدددهری ،صدددنعتی و کشددداورزی به داخل رودخانه انجدام میگیرد کیفیدت آب زاینددهرود تنزل مییابد Newall .و
 )2005 Walshبیان کردند که رودخانه در حوضدههایی با مناطق مسدکونی بیشتر ،میزان شدوری و اسدیدیته بیشتری نسدبت به
حوضدههایی با مناطق شدهری کمتر دارد .عالوه بر این افزایش اراضدی بایر در کل سدوح حوزه مشدهود اسدت که میتواند در کاهش
کیفیت آب در طول زمان مؤثر باشدد .سداکیزاده  )1383نیز در تحقیقی در رابوه با بررسدی و منشدأیابی منابع آالینده در حوزه
آبخیز رودخانه سدیاهرود اسدتان گیالن نتیجهگیری کرد که کیفیت آب این رودخانه کامالً تحت تأثیر فعالیتها و گسدتره اراضدی
کشداورزی اسدت .رفیعی امام  )1382کیفیت آب رودخانه جاجرود در ورامین را مورد بررسدی قرار داد و به این نتیجه رسدید که
آب این رودخانه در برخی فصدول سدال برای کشداورزی مناسدب و در دیگر فصدول به علت افزایش شدوری آب باید از گیاهان مقاوم
به شدوری اسدتفاده کرد .مددینیا و همکاران  )1393پارامترهای کیفی آب کارون در بازه اهواز را با اسدتفاده از شداخص NSF

مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج این بررسدددی نشدددان داد شددداخص کیفیت ماهانهی آب رودخانه در بازه اهواز در طول موالعه در
گسددترهی  57– 70متغیر بوده و در گروه متوسددط قرارمیگیرد .شدداخص کیفیت آب از ایسددتگاه اول تا ایسددتگاه آخر به تدریج
کاهش مییابد و ایسددتگاه کوت عبداله در پایین -دسددت) با شدداخص سدداالنه  62/5بدترین و ایسددتگاه کیان آباد باالدسددت) با
شداخص سداالنهی  65/25بهترین وضدعیت را دارد .در ایسدتگاههای باالدسدت به دالیل عدم سدرریز فاضدالبهای مختلف شدهری،
بیمارسدتانی وکارخانهای شداخص از دامنه کیقی باالتری برخوردار بوده اسدت و در ایسدتگاههای پاییندسدت م ل ایسدتگاه منوقه
پل سدیاه به علت ورود پسداب بیمارسدتانی  ،وضدعیت بسدتر و خودپاالیی که برای ایجاد حاشدیه رودخانه و بلوار ترافیکی سداختار
تغییر کرده اسددت ،شدداخص کیفیت آب رودخانه پایین بوده و در ایسددتگاه آخر نیز به دالیل ورود مجموع پسددابهای شددهری
کمترین شداخص کیفی ثبت گردید .همچنین نتایج بررسدی کیفیت آب در فصدول مختلف نشدان داد؛ در فصدل پاییز به علت شدروع
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بارندگی و کاهش آالیندهها بهترین وضدعیت و در فصدل بهار به دلیل کاهش بارندگی ،وجود دمای مناسدب برای رشدد کلیفرمها و
نیز افزایش کدورت بدترین وضددعیت را داشددته اسددت .به دلیل اهمیت رودخانه دز در منوقه و تاثیر کیفیت این رودخانه در کل
حوضه کارون ،در این تحقیق به بررسی میانگین کیفیت آب در ایستگاههای هیدرومتری رودخانه دز پرداخته شد.
مواد و روشها
شناسایی منطقه مورد مطالعه
رودخانه دز در حوضه آبریز دز با مساحت  21720کیلومتر مربع از ارتفاعات جنوب غربی ارار ،بروجرد ،الیگودرز و کوههای
بختیاری سرچشمه گرفته و سهم عمدهای در تشکیل یکی از پر آبترین رودخانههای ایران یعنی کارون دارد .حوضه آبریز رودخانه
دز از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین  48درجه و  10دقیقه تا  50درجه و  21دقیقه طول شرقی و  31درجه و  34دقیقه تا 34
درجه و  7دقیقه عر

شمالی محدود شده است .نمونهبرداری از هر ایستگاه ماهیانه از حدود وسط عر

رودخانه و از عمق 30

سامتیمتری به حجم یم لیتر توسط مامورین سازمان آب و برق خوزستان انجام میشود .در هنگام نمونهبرداری مانع وارد شدن
مواد خارجی به رک نمونهبرداری شده و برای برداشت آب در جهت عکس حرکت آب ،با رک نمونهبرداری از آب نمونه گرفته
میشود .بعد از برداشت نمونه ،دمای آن بالفاصله به وسیلهی دماسنج اندازهگیری و ثبت میگردد .برای انجام آزمایشهای فیزیکی
و شیمیایی کلیهی روک نامگذاری شده و اطالعات الزم روی آنها نوشته میشود .به همراه نمونه اطالعات دیگری چون تاریخ
نمونهبرداری ،منشأ آب ،نقوه برداشت ،درجه حرارت آب و هوا و...نیز مشخص میشود .سوس نمونهها در زمان کوتاه به آزمایشگاه
انتقال داده میشوند .برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز در مسیر رودخانه بوول  515کیلومتر  4ایستگاه سوید دشت سزار،
سوید دشت زاز ،تنگ پنج سزار و تنگ پنج بختیاری در باال دست سد دز و  3ایستگاه دزفول ،حرمله و بامدژ در پایین دست
سد دز انتخاب شد .دادههای کیفی آب رودخانه دز شامل Cl ،HCO3 ،CO3 ،Na ،Mg ،Ca ،TDS ،EC :و  SO4طی یم
دوره  10ساله ،از دادههای اندازهگیری شده توسط معاونت موالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان
در طی سالهای  1384-93اخذ شد .پارامترهای کیفی آب با استفاده از استانداردها و شاخصهای موجود در زمینه کیفیت آب
آبیاری ویل کوکس ،فادو ،آیرز و وسکات) مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .در طبقهبندی ویلکوکس دو عامل هدایت
الکتریکی  )ECو نسبت جذب سدیم  )SARبرای تعیین کیفیت مصارک کشاورزی در نظر گرفته شده و هریم از دو عامل فوق
به چهار محدوده تقسیم میشود که در مجموع  16گروه کیفیت آب را ایجاد میکند که در آن  Sنماینده  SARو  Cنماینده
هدایت الکتریکی است جداول1و .)2
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جدول :1طبقه بندی آب برای کشاورزی براساس  SARیا خطر قلیایی شدن
وضعیت SAR

میزان خطر
خور قلیایی شدن کم

S1

SAR<10

خور قلیایی شدن متوسط

S2

SAR=10-18

خور قلیایی شدن زیاد

S3

SAR=18-26

خور قلیایی شدن خیلی زیاد

S4

SAR>26

جدول :2طبقه بندی آب کشاورزی براساس Ec
کیفیت از نظر خطر برای خاک

طبقه

Ec

کم

C1

100-250

متوسط

C2

250-750

زیاد

C3

750-2250

خیلی زیاد

C4

>2250

نتایج و بحث
جدول  )3میانگین  10ساله دبی ،pH ، TDS ،EC ،آنیونها و کاتیونهای مهم در  7ایستگاه آب سنجی سوید دشت
سزار ،سوید دشت زاز ،تنگ پنج سزار ،تنگ پنج بختیاری ،دزفول ،حرمله و بامدژ را نشان میدهد .فراوانی میانگین آنیونهای
محلول در ایستگاههای هیدرومتری رودخانه دز به صورت  HCO3>SO4>Clبود ومقادیر کاتیونهای اصلی محلول در آب نیز
بهصورت  Ca>Na>Mgبدست آمد .به عقیده محققان مختلف ،ترکیب شیمیایی و فیزیکی آب با تغییرات زمان و مکان متغیر
است .در مورد تغییرات مکانی از ارتباط میان توپوگرافی ،سنگشناسی سازندها و تغییرات هیدروژدولوژیکی و در مورد تغییرات
زمانی از تغییرات فصلی در حجم کلی عبوری آب در سامانه و منوقه مورد موالعه میتوان یاد کرد .)Fernandez et al., 2006
بیشترین و کمترین میزان متوسط دبی با مقدار 178/8و  15/28مترمکعب بر ثانیه به ترتیب در ایستگاههای دزفول و سوید دشت
زاز اتفاق افتاد .تغییرات دبی در طول مسیر میتواند ناشی از برداشتهای آب از رودخانه در مکانهای مختلف و یا برگشت زه آب
به رودخانه باشد .بیشترین و کمترین مقدار میانگین  ECبه میزان  1330و  483/4میلیموس بر سانتیمتر در ایستگاههای
بامدژ و سوید دشت زاز ثبت شد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد از  840نمونه آب مورد بررسی در  7ایستگاه هیدرومتری
 10سال آماری ،براساس طبقهبندی ویلکاکس جدول 575 ،)1نمونه در کالس  C2و  259نمونه در کالس  C3قرار دارد که به
ترتیب  68/45و  30/83درصد نمونهها را به خود اختصا

دادند .به عبارتی بیش از  99درصد نمونهها در کالس  C2و  C3قرار

دارند.
نتایج نشان داد بیشترین وکمترین مقدار میانگین  TDSبه میزان  997/89و  250/29میلیموس بر سانتیمتر در ایستگاه-
های بامدژ و سوید دشت زاز ثبت شده است .مقدار  ECو غلظت یونها با افزایش مقدار آبدهی رودخانهها کاهش مییابد .این
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موضوع در تحقیقات شکوهیفر و ایزدپناه  ،)1392رحیمی و همکاران  )1395و دیگران نشان داده شده است .همچنین نتایج
تحقیق  Eionو )1996 Cameronنشان داد تغیرات فصلی میزان آبدهی ،بر ترکیب شیمیایی آب موثر است .نتایج اندازهگیری
در جدول  )3نشان میدهد؛ بیشترین و کمترین مقدار کاتیونهای کلسیم ،منیزیم و سدیم ،و آنیونهای کربنات ،کلر و سولفات
به ترتیب در ایستگاههای بامدژ و سوید دشت زاز مشاهده شده است Eion .و  )1996 Cameronبیان داشتند که کمترین
میزان یونهای

 K ،Ca ،HCO3 ،SO4 ،) NO3+NO2و  Mgمربوط به به زمان آبدهی بیشینه است .با توجه به اینکه

ایستگاه سوید دشت زاز کمترین میزان دبی را دارد  15/28متر مکعب بر ثانیه) ،وجود بیشترین میزان  ،TDS ،ECکاتیون
ها کلسیم ،منیزیم و سدیم) و آنیونها بیکربنات ،کلر و سولفات) قابل پیشبینی بود .اما در ایستگاههای پاییندست رودخانه
مانند دزفول ،حرمله و بامدژ با اینکه دبی افزایش یافته است ،میزان  ،TDS ،ECکاتیونها و آنیونها نیز افزایش یافته است و
بیشترین مقدار آنها در ایستگاه بامدژ مشاهده میشود .ریاحی خرم و نافع  )1387در ارزیابی روند تغییرات فصلی کیفیت آب
رودخانه گاماسیاب در شهرستان نهاوند بیان کردند که با توجه به اینکه جریان آب رودخانه در فصل زمستان افزایش مییابد،
غلظت آلودگی نیترات کاهش نمییابد؛ چون ریزشهای جوی ،زهاب اراضی کشاورزی را در مسیر حرکت به طرک رودخانه با
باقیمانده کودهای شیمیایی نیتراته مصرفی در فعالیتهای کشاورزی ،در خود حل کرده و به رودخانه منتقل مینماید .به عبارتی
میتوان نتیجه گرفت هرگونه آلودگی روان آبهای سوحی در باالدست ،آثار نامولوب زیادی در پایین دست بر جا میگذارد .ورود
پسابهای صنعتی و شهری و زه آبهای کشاورزی ،تغییر کاربری اراضی و عدم مدیریت صحیح عوامل آالینده ،از جمله عواملی
هستند که میتوانند سبب شوند وضع کیفی رودخانه در طبقه نامولوب قرار گیرد Chessman .و )2009 Townsedبیان
داشتند که حوضههای با کاربری کشاورزی و شهری باال ،نسبت به حوضههایی که این کاربریها در آنها کمتر است ،میزان شوری
باالتر است .نتایج  Ngoyeو  )2004 Jhanنشان داد مقدار هدایت الکتریکی  )ECو  TDSآب در مناطق شهری و کشاورزی
به علت ورود نممهای محلول از این مناطق ،در مقایسه با سایر کاربریها بیشتر است .که این نتایج با بررسی منوقه مورد موالعه
در تحقیق حاضر در پایین دست رودخانه دز همخوانی دارد .شکلهای  )1تا  )7روند تغییرات  ECدر ایستگاههای مورد موالعه
را نشان میدهد .نتایج اندازهگیری در جدول  )3نشان میدهد که کمترین و بیشترین مقدار  pHبه ترتیب در ایستگاههای بامدژ
و سوید دشت سزار ثبت شده است.
در جدول  )3نسدبت جذب سددیم  )SARدر هر ایسدتگاه بر اسداس میانگین نمونههای اندازهگیری شدده اراده شدده اسدت .بر
اسداس طبقهبندی ویلکاکس جدول )2کلیه نمونهها در کالس  S1قرار دارند .نمودار ویلکوکس بر اسداس دو معیار  SARو EC

ارزیابی کیفیت آب از نظر کشدداورزی ،شددوری و قلیایی بودن را با ردههای مختلف سدددیم نشددان میدهد و آبها را به  16رده
تقسددیم میکند  .)United States Salinity Laboratory, 1954با توجه به جدول  ،)3نمونههای  5ایسددتگاه سددوید دشددت
سدزار ،سدوید دشدت زاز ،تنگ پنج سدزار ،تنگ پنج بختیاری و دزفول را در رده  C2-S1کمی شدور؛ مناسدب برای کشداورزی) و
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ایسدتگاههای حرمله و بامدژ را در رده  C3-S1شدور؛ قابل استفاده برای کشاورزی) نشان میدهد ،که از نظر مصارک کشاورزی در
رده خوب تا میانگین قرار میگیرند.

نام ایستگاه

طول دوره آماری

بامدژ

10

122/8

1330

977/89

7/7

0 5/66 3/92 5/65

3/64

0

6/34 3/82

4/92

2/51

میانگین

10

83/52

844/65

486/68

0 2/4 2/02 3/56 7/77

3/22

0

2/23 2/07

3/49

1/2

()mg/l

(سال)

حرمله

10

131/9

1248

769/56

0 3/98 3/22 5/03 7/76

3/5

0

4/88 3/73

0/49

1/92

میانگین آبدهی

دزفول

10

178/8

489/9

345/18

0 1/7 1/41 2/93 7/77

2/75

0

1/36 1/33

5/22

0/68

)(m3/s
میانگین EC

تنگپنج بختیاری

10

78/72

618/9

415/62

7/74

0 2/42 1/52

3

0

1/21 1/8

7/18

0/96

()mmhos/cm

تنگپنج سزار

10

57/12

491/6

313/96

0 1/22 1/52 2/73 7/76

3/29

0

0/73 1/21

2/24

0/79

میانگین TDS

سویددشت زاز

10

15/25

483/4

250/29

0 0/66 1/12 2/72 7/77

2/96

0

0/54 1/23

2/49

0/74

میانگین pH

سویددشت سزار

10

26/24

511/7

314/26

0 1/19 1/46 2/86 7/89

3/46

0

0/54 1/38

1/93

0/79

میلی اکیواالن برلیتر ()meq/l

Ca

3

Mg

Na

K

Hco3

Co3

Cl

S.A.R

SO4

درصد خطای موازنه یونی

جدول  :3میانگین دادههای ده ساله رودخانه دز
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440

380
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360

100

340

0
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شکل :1تغییرات  ECدر ایستگاه سپید دشت سزار

سال
شکل :2تغییرات  ECدر ایستگاه سپید دشت زاز

)EC (mg/l

420

600
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750

750

600
450

)EC (mg/l

900

900

600
450

300

300

150

150

0

0

)EC (mg/l

1050

1050

سال

سال

شکل :4تغییرات  ECدر ایستگاه تنگ پنج بختیاری

شکل :3تغییرات  ECدر ایستگاه تنگ پنج سزار
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شکل :5تغییرات  ECدر ایستگاه دزفول

شکل :6تغییرات  ECدر ایستگاه حرمله
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شکل :7تغییرات  ECدر ایستگاه بامدژ
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تغییرات یونی
نتایج تحقیق نشان داد روند تغیرات کاتیونها و آنیونها مشابه روند تغییرات  ECمیباشد شکلهای 1تا  .)7بیشترین میزان
غلظت کاتیونها با  4/99میلیاکی واالنت بر لیتر در ایستگاه بامدژ در سال آبی  91-92و کمترین میزان آن مربوط به ایستگاه
سوید دشت زاز در سالهای آبی  83-84و  89-90با  1/04میلیاکی واالنت بر لیتر میباشد .همچنین بیشترین میزان غلظت
آنیونها با  7/71میلیاکی واالنت بر لیتر در سال آبی  91-92در ایستگاه بامدژ و کمترین آن در سال  88-89به میزان 0/59
میلیاکی واالنت بر لیتر در ایستگاه سوید دشت زاز میباشد .طبق این نتایج غلظت کاتیونها و آنیونها از باالدست به سمت
پایاب در حال افزایش است .میزان تغییرات یونهای کلسیم ،منیزیم و سدیم به عنوان مهمترین کاتیونهای موجود در آب ،از
باالدست به سمت پایاب روند افزایشی دارند .البته این روند در سه یون مشابه است اما شیب افزایش سدیم بیشتر از کلسیم و
منیزیم است .هرچه از باالدست به سمت پایین دست برویم به دلیل ورود آالیندهها ،برداشت و تبخیر از سوح آب EC ،آب باال
رفته و غلظت کاتیونها نیز باال میرود .سدیم به دلیل حاللیت کمتر نممهای آن ،در آبهای با شوری زیاد تشکیل رسوب
می دهد ،بنابراین روند افزایشی آن از شیب کمتری برخوردار است .میانگین بیشترین میزان کلسیم مربوط به ایستگاه حرمله با
 5/51میلیاکی واالنت بر لیتر و کمترین آن با  2/83میلی اکی واالنت بر لیتر در ایستگاه سوید دشت زاز میباشد .میانگین
بیشترین میزان منیزیم با  4/40میلی اکی واالنت بر لیتر در ایستگاه بامدژ و کمترین میزان آن در ایستگاه سوید دشت زاز با 0/83
میلیاکی واالنت بر لیتر می باشد .میانگین بیشترین میزان سدیم مربوط به ایستگاه بامدژ با  6/36میلیاکی واالنت بر لیتر و
کمترین آن مربوط به ایستگاه سوید دشت زاز با  0/70میلیاکی واالنت بر لیتر میباشد .میزان سدیم در ایستگاههای حرمله و
بامدژ برای استفاده در آبیاری بارانی به دلیل پاشش آب بر روی برگ گیاه مناسب نیست و در بقیه ایستگاهها برای آبیاری بارانی
مناسب است.
آنیونهای کلر ،سولفات و بیکربنات مهمترین آنیونهای موجود در آب آبیاری هستند .مشاهده میشود که آنیونهای سولفات
و کلر از باالدست به سمت پایاب روند افزایشی دارند .نمودار بیکربنات تقریبا شیب مالیم کاهشی دارد و در ایستگاه حرمله و
بامدژ روند افزایشی دارد .میانگین بیشترین میزان سولفات مربوط به ایستگاه بامدژ با  6/63میلیاکی واالن بر لیتر و کمترین آن
در ایستگاه سوید دشت زاز با  0/41میلیاکی واالن بر لیتر میباشد که طبق نظر آیرز و وستکات در دامنه آبهای مولو )0-20
قرار میگیرند .میانگین بیشترین میزان بیکربنات در ایستگاه حرمله با  4/28میلیاکی واالنت بر لیتر و کمترین میزان آن با 2/66
میلی اکی واالنت بر لیتر در ایستگاه دزفول میباشد؛ که براساس راهنمای فادو آیرز و وستکات )1985 ،مقادیر  1/5تا  8/5میلی
اکی واالنت بر لیتر بی کربنات ،ایجاد محدودیت متوسط در استفاده از آب را به دنبال دارند .پس با توجه به این نتایج در همه
ایستگاههای مورد بررسی با محدودیت متوسط در استفاده از این آبها مواجه خواهیم بود .میانگین بیشترین کلر در ایستگاه
بامدژ با  5/16میلی اکی واالنت بر لیتر و کمترین آن مربوط به ایستگاه سوید دشت زاز با  0/73میلی اکی واالنت بر لیتر میباشد.
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بر اساس رهنمودهای اراده شده توسط فادو غلظت بیشتر از  4میلیاکی واالنت بر لیتر کلر ،سبب کاهش محصول گیاهان حساسی
نظیر درختان و گیاهان چوبی میش ود که در این تحقیق فقط ایستگاه بامدژ دارای غلظت بیشتر از  4میلیاکی واالنت بر لیتر
بوده که از این رو استفاده از این آب جهت گیاهان حساس با محدودیت جزدی تا متوسط همراه میباشد .در حالیکه گیاهان

یکساله نظیر جو و گندم حساسیت کمتری نسبت به کلر نشان می دهند.
نتیجهگیری
نتایج بدست آمده از تحقیقات و بررسیهای انجام شده نشان میدهد که آب رودخانه دز از نظر کیفیت ،آب مناسبی جهت
آبیاری تحت فشار بویژه قورهای موضعی) میباشد و می توان از این آب برای گیاهان مختلف در تمام فصول سال استفاده کرد.
با این حال باید به عوامل مخرب کیفیت آب رودخانه توجه بسیار کرد .از این عوامل میتوان به ریختن پساب واحدهای صنعتی
مانند شیر پاستوریزه شوش و کارخانجات کاغذسازی پارس و ورود زهآبهای واحد کشت و صنعت هفت توه به داخل رودخانه
اشاره نمود .هیچ یم از کارخانجات فوق مجهز به سیستم تصفیه فاضالب نبوده و پساب خام خود را مستقیما به رودخانه دز
تخلیه مینمایند .ورود فاضالبهای شهری شهرستان دزفول و روستاهای اطراک رودخانه و پساب های استخرهای پرورش ماهی،
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Abstract
In this study, the salinity variations trend of Dez River for application in agriculture was evaluated.
After the selection of seven hydrometric stations in river path, ten-year meteorological data (2004-2014)
were collected and studied. Then, the results have been studied and classified with Wilcox standards and
Ayers and Westcott guides of irrigations water. The results showed that Sepiddasht Sezar, Sepiddasht Zaz,
Tang 5 Sezar, and Dezfoul stations are placed in C2-S1 class, in low-risk range of SAR and low-risk range
of water salinity which was acceptable for agriculture. Besides, the Tang 5 Bakhtiary station was placed in
C2-S1 class in 83-84, 84-85, 85-86, 88-89, and 91-92 years, and in C3-S1 class in 86-87, 87-88, 89-90, 90-91,
92-93, and 93-94 years. In Addition, Harmaleh and Bamdezh stations were placed in C3-S1 class that was
in the low-risk range for SAR and low-risk range of water salinity. Therefore, there was not any problem
with application in agriculture by the appropriate management of salinity control and using land proper
drainage. As a classification of irrigation water quality with FAO method, Sodium, Calcium, Magnesium,
and Sulfate were normal, and using Bicarbonate, the entire stations were faced with medium limitations.
Also, using Chlorine, just Bamdezh station was faced with limitations.
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