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 چکیده
شور          شرب در ک سب و قابل  سی به آب با کیفیت منا ستر صوص بهبا توجه به بحران آب و اهمیت د سی کیفیت آب و   ،در چند دهه اخیر خ برر

ترین مهم هاتر مناطق روستایی ایران، آبخوان رود. در بیشریزی بهینه امر مهمی به شمار می در کاهش کیفیت جهت برنامه مؤثرشناسایی عوامل   

سوب می    نیتأممنابع  شرب مح سانی قرار دارند.  تأثیرها تحت که کیفیت آب آن شوند آب  سازندهای   عوامل طبیعی و ان از جمله عوامل طبیعی 

باشند. در   های کشاورزی هر منطقه می های شهری، فعالیت های مرتبط با واحدهای صنعتی، فعالیت شناسی و از جمله عوامل انسانی آالینده   زمین

 منظوربهارزیابی کیفیت آب آشامیدنی رابطه برقرار شود. منظور بهشناسی و کیفیت منابع آب زیرزمینی پژوهش حاضر سعی شده است بین زمین

 ی منطقه و منابع آالینده احتمالی موجودشححناسحح ختیرنیزمی، شححناسحح نیزمابتدا با انجام مطالعات صحححرایی، پژوهش، سححنجی نتای  صحححت

ها و کدورت، آب  ها، کاتیون، سختی کل، میزان آنیون pH ،TDSهای شیمیایی آب مانند  های آزمایشگاهی مشخصه   . سپس با آزمون شد ییشناسا  

. در مرحله بعد با دش چاه روستای آرندان، چشمه صوفیان، چشمه نوره( تعیین     ) آب ثانویه در منطقه نیتأمچاه اصلی مجتمع آرندان و سه منبع   

تیپ  شده  انجام بندی. مطابق ردهدشمشخص  منشأی آب انجام و تیپ آب و نوع سنگ بندرده EXCELو  CHIMESTRY افزارنرمه از استفاد 

در ارتفاعات ناحیه مرتبط   افتهی گسترش منیزیک است که با سازندهای آهکی و رسوبات کربناته     -کربنات کلسیک  های زیرزمینی منطقه بیآب

 دنیآشام  یبرا نوره و انیصوف  چشمه  آرندان، یرسان آب مجتمع آب نیتأم یاصل  چاه بآمطالعه  مورد نمونه چهار از که داد نشان   اینت باشد. می

سب  ستا  چاه آب؛ و بودند منا س   نیزم از بودنمتأثر  رغمیعل آرندان یرو سب  تیموقع لیبه دل منطقه یشنا  یهاچاه درمجاورتشدن  واقع و نامنا

 .شد داده صیتشخ نامناسب شرب یبرا مجاز، حد از شیب تراتین مقدار یمحتو و ییروستا فاضالب

 یی.ایمیو شکیفیت فیزیکی  ؛ی سنگیواحدها ؛جنس ؛تیپ آب ؛آب آشامیدنی :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه -1
ایران در زمره کشحورهای با محدودیت منابع آب به شحمار   

های گوناگون آب در کاربری گیری ازآید، بخش چشححممی

به همین سبب   .شود می نیتأمهای آب زیرزمینی از سفره 

یت مطلوب از اهمیت      با کیف برخورداری از آب زیرزمینی 

ست ) ویژه (. همچنین Moridi et al. 2016ای برخوردار ا

آب آشححامیدنی   نیتأمیکی از اهداف سححازمان جهانی آب، 

 Anonymousبرای عموم اسححت ) 2025سححالم تا سححا  

(. بیشححترین جمعیتی که از نعمت آب شححرب سححالم  2008

محروم هسححتند در آسححیا و آفریقا و در روسححتاها سححاکن    

از سححطز زمین با   %72(. حدود Sepehr 2006هسححتند )

در  %97آب پوشحححیده شحححده اسحححت. از این مقدار حدود  

ها     ها انوسی اق یا ته و در حد شیبو  قرارگرف شحححور و  از

های  در یخچا   %4/2حدود   هسحححتند و  شحححربرقابل  یغ

منابع    %1تر از بنابراین کم اند؛  قرارگرفته ها  طبیعی و قطب 

صنعتی در        صارف خانگی و  شاورزی، م شرب، ک آبی برای 

دسححترس اسححت. دسححترسححی به آب آشححامیدنی سححالم در  

ست. طبق آمار       ضوع مهمی ا شورهای دنیا مو سیاری از ک ب

ساالنه      شت  ر در جهان میلیارد نف 1/1سازمان جهانی بهدا

سالم دسترسی       شامیدنی   Heidariندارند )به منابع آب آ

et al. 2010.) 

های کیفی مناسبی  دارای شاخص  دآب آشامیدنی سالم بای  

باشحححد. یکی از این   (مانند خواص فیزیکی و شحححیمیایی   )

اسححت.  در آبهای اصححلی ها، مقدار غلظت یونشححاخص

شت جهانی، وزارت   سازمان  سازمان بهدا نیرو و  هایی نظیر 

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استانداردهایی  

نده  های مختلف در آب شحححرب  برای امالح محلو  و آالی

 Anonymous 2008. Anonymous) انححدارائححه کرده 

پارامتر مهمی اسحححت، برای    2006 (. کیفیت آب شحححرب 

های زیرزمینی انجام شححناخت دقیق کیفیت شححیمیایی آب

شیمیایی آ  ستفاده از نمودارهایی مانند پایپر و  آنالیز  ب و ا

استیف و انطباق خصوصیات آن با استاندارد ملی و جهانی      

شد. ولی زمین ضروری می  شرایط       با شناخت  سان با  شنا

شحححناسحححی منطقه قبل از انجام آنالیز شحححیمیایی،          زمین

ی طورکلبححهتواننححد میکروبی و فیزیکی آب زیرزمینی می

یپ آب  ند ) شحححخص های زیرزمینی را م ت  Ghobadiکن

2015.) 

سا    سالم    شاخص بهره  1385در  شامیدنی  مندی از آب آ

اسححححت  شححححدهاعالم %48/67در روسحححتححاهححای ایران 

(Anonymous 2007           لعححات مطححا طق  منححا ثر  ک (. در ا

 عنوانبهاسححت  شححدهانجامای بر روی کیفیت آب گسححترده

  -کیفیححت میکروبی         .Ebrahimi et al (2003) مثححا  

در  هاآنشیمیایی آب شرب شهر راوند را بررسی نمودند،      

سیم، منیزیم،     شان دادند که پارامترهای کل پژوهش خود ن

سولفات     شند مجاز می حد از شیبسختی و   Hossein.با

(2015)Majdi et al.      به بررسحححی کیفیت میکروبی و

فیزیکی و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان تکاب       

پرداختندکه مشحححخص شحححد آب این روسحححتاها تقریبا  در 

اسحححت و فقط در  قرارگرفته محدوده اسحححتاندارد ملی آب   

 برخی از روسحححتاها سحححختی آب باالتر از حد مطلوب بود.

Mohammadzadeh et al. (2017) سازندهای    تأثیر

های زیرزمینی دشت بجستان   شناسی بر کیفیت آب  ینزم

عه   را  طال ند  موردم یانگر    قرارداد های     تأثیر که ب ند سحححاز

یپ آب زیرزمینی بود.    زمین ناسحححی در تعیین نوع ت شححح

 Piran Qarni Namin et al. (2018)همچنین تحقیق

شححناسححی روی کیفیت آب سححازندهای زمین تأثیربر روی 

شیمیایی       زیرزمینی بیانگر این بوده  صیات  صو ست که خ ا

عامل بر کیفیت  نیرگذارتریتأثشححناسححی سححازندهای زمین

نابع آب زیرزمینی می   Alper and Orhanباشححححد.   م

سی   (2017) سی و   فاکتورهای زمین تأثیربه برر  تأثیرشنا

ها بر سححالمت انسححان در کوه مونت آدا ترکیه پرداختند آن

فرآیندهای دگرسححانی و عوامل   تأثیرکه نتای  این مطالعه 

انسححانی در کاهش کیفیت آب شححرب این منطقه را نشححان 

 Karabi etداده اسححت. همچنین در تحقیقی که توسححط 

al. (2011)  ستان بوشهر      5در ست  گرفتهانجامشهر ا با  ؛ا

که در این     یت آب  نده   پژوهشبررسحححی کیف از نوع خور

سححیسححتم   باشححند به لزوم توجه به نوع آب در انتخابمی

کاهش خسححارات احتمالی و انجام  منظوربهی را رسححانآب

 .Madhav et alقرار داده است. موردتوجهاقدامات الزم 

همچنین کیفیت آب جهت مصارف کشاورزی و   (2017)

موردمطالعه شرب را در روستاهای منطقه اوتار پرادش هند 

نتای  این پژوهش نشان داد با توجه به شاخص    . قراردادند

TDS ها دارای کیفیت مناسححب برای شححرب و همه نمونه

با توجه به توسعه کشاورزی در  کهیدرحالکشاورزی بودند 

این منطقه و اسححتفاده از کودهای کشححاورزی نیترات دارو  
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ها میزان نیترات نمونه %40همچنین فاضحححالب خانگی در 

 تأثیراست. این مطالعه به  آمدهدستبهاز حد مجاز  ترشیب

سانی بر روی کیفیت آب را  عوام  موردمطالعهل طبیعی و ان

عه    طال  .Ketata et alای دیگر قرار داده اسححححت.در م

یی آب ای میشححح دروی هی رها یمتغروند تغییرات   (2011)

بدار گیبس )جنوب شحححرقی تونس( در     یه آ زیرزمینی ال

بررسحححی  GISافزارنرمبححا  1955-2003ی آمححاری دوره

ی رهایمتغشححوری و سححایر  کردند. نتای  نشححان داد میزان

هت      مان تغییر کمی کرده و در ج یایی در طو  ز شحححیم

حرکت آب زیرزمینی روند کاهشحححی داشحححت و وضحححعیت 

هححای تر بححه جنس سحححنححگ    شحححیمیححایی آبخوان بیش        

 آن ارتباط داشت. دهندهلیتشک

شیمیایی آب   پژوهش در این  سی کیفیت فیزیکی و  به برر

 شرق شهر سنندجمجتمع روستایی آرندان واقع در شما  

ستانداردهای ملی و جهانی    ساس ا ست   شده  پرداختهبر ا ا

های ببر تیپ آ آن تأثیری شناس  نیزمو با بررسی ساختار   

 اسحححت. عالوه بر قرارگرفته مطالعه موردزیرزمینی منطقه 

این جهت صحت سنجی نتای  سایر منابع آالینده احتمالی 

  شده ییشناسا یز بر کیفیت منابع آب منطقه ن تأثیراز نظر 

ست. منطقه   ستاهای زیادی   مطالعه موردا   اندشده  واقعرو

امل  شی زیرزمینی هاآباز  هاآنآب  نیتأمکه منبع اصلی 

ی آرندان رسححانآبگردد. مجتمع می نیتأمچشححمه و چاه 

روستای پرجمعیت منطقه که در  6آب شرب  نیتأمجهت 

به نزدیکی به شحححهر سحححنندج و  با توجهی اخیر هاسحححا 

 تحت پوشش قرار  هاآنپتانسیل توسعه و افزایش جمعیت   

ی صحححنعتی و ها تی فعال داده اسحححت. با توجه به افزایش     

لزوم بررسحححی  مطالعه موردکشحححاورزی در محدوده طرح 

ریزی و مدیریت  جهت برنامه کیفیت آب در شححرایط فعلی

ین منابع  صحیز منابع آب موجود و جلوگیری از آلودگی ا 

 .آیددر آینده امری ضروری بشمار می

 هامواد و روش -2

 نطقه موردمطالعهم -1-2
در شما  و شما  غربی شهر سنندج  مطالعه موردمنطقه 

عرض º35و  18´تا  º 35و 30´دارای مختصات جغرافیایی

خاوری  یهاطو  º 47و 05´تا  º 46و 50´های شمالی و

(. روستاهای مشمو  طرح 1است )شکل  قرارگرفته

ی آرندان شامل: روستاهای رسانآبی مجتمع رسانآب

-کلکان، صوفیان، آرندان، سرخه دزج، اجگره و نوره می

 شدهداده( نشان 1باشند. مشخصات روستاها در جدو  )

به لحاظ ساختاری جز مناطق  مطالعه مورداست. محدوده 

ی در بخش ماهور تپه صورتبهمرتفع و ارتفاعات منطقه 

 شوند.شرقی و کوهستانی در بخش غرب و شمالی دیده می

و نوع اقلیم منطقه از  mm 4/458 بارش ساالنه منطقه

 خشکمهینو به روش آمبرژه  خشکمهینروش دمارتن 

مصارف آبی در حوضه آبریز آرندان  %15باشد. سرد می

 Anonymous 2018).باشد )مربوط به آب آشامیدنی می

آب اصلی مجتمع چاه واقع در اراضی روستای  نیتأممحل 

باشد. در مواقع سرخه دزج )چاه اصلی مجتمع آرندان( می

ها و بحرانی و قطع منبع اصلی آب شرب روستاها از چاه

در این مقاله دو  ؛ کهشودمی نیتأمهای محلی چشمه

چشمه و یک چاه با در نظر گرفتن پراکندگی مناسب در 

 است. قرارگرفتهمقایسه مورد آنالیز  منطقه و جهت

 
 منطقه مورد مطالعه -1ل شک

Fig. 1 The study area in Iran 
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 ی آرندانرسانآبموقعیت روستاهای تحت پوشش مجتمع  -1جدو  
Table 1 Location of the villages under coverage of the Arandan Rural Complex 

  Longitude Latitude نام روستا
ʺ ´ ° ʺ ´ ° 

 35 23              11 46 54            58 آرندان

 35 22            23 46    57          42  اجگره

 35 23           45 46 56             03 صوفیان

 35 22            09 46 59           09 سرخه دزج

 35 25           25 46 54           47 کلکان

 35 18             48 46 53           26 نوره

 

 

 سنندج( 1:250000و  1:100000ی شناسنیزمبرگرفته از نقشه منطقه )ی شناسنیزمنقشه  -2شکل 
Fig. 2   Geological map of the region (taken from 1: 100000 and 1: 250,000 geological map of Sanandaj

 مطالعات صحرایی  -2-2
 ی و هیدرولوژی منطقهشناسنیزم-1-2-2

بین  سححنندجدر شححما  غربی شححهر  مطالعه موردمحدوده 

یایی  طو  ی ها عرضو  47° 05´ و 46° 50´ های جغراف

اسححت و به  شححدهواقع  35° 30´ و 35° 18´ جغرافیایی

سیرجان       سنندج  ساختاری واقع در زون  سیمات  لحاظ تق

شد ) می سل    (Aghanbati 2004با صلی گ ستای ا های  . را

منطقه در امتداد راسححتای گسححل اصححلی زاگرس اسححت.    

سه باالیی    واحدهای زمین سی منطقه مربوط به کرتا و  شنا

( سنندج شامل، شیل 2)شکل  1:100000بر اساس نقشه 

سنندج با الیه   سه های آهکی و سیاه  ی در محدوده  سنگ ما

های نازک آهک روسححتاهای آرندان، نوره و صححوفیان، الیه 

 سحنگ ماسحه ای و شحیل در محدوده روسحتای نوره،   ماسحه 

تر نسحححبت به و سحححخت رنگرهیتنازک الیه و کنگلومرای 
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منطقححه در بخش غربی و ابتححدای واحححدهححای شحححیلی 

های  های حوضححه آبریز، آهک میکرایتی با الیهسححرشححاخه 

محدود در شححما  شححرق و   صححورتبه تخریبی آهکی آلی

جنوب منطقه، واحد فلیش واقع در شححما  غربی منطقه و 

فت  ندان و       آبر تای آر های جوان در بخش غربی روسححح

سیل  ضر در منطقه  م شاهده  قابلهای عهد حا ش می م ند  با

(Sanandaj Geological Map Report, Azizi and 

Moein Vaziri 2010.)   وجود گسحححل با امتداد شحححما

جایی مسححیر رودخانه جنوب غربی که باعث جابه-شححرقی

شححده اسححت خود عامل تغذیه رسححوبات محل احدا  چاه   

شححده اسححت. رژیم رودخانه سححاتیله دائمی بوده و حداکثر  

 m 1 و دارای عمق متوسححط s/3m 218 ای آندبی لحظه

 Sanandaj City Water and Sewerageباشحححد )می

Company Report و  گرفتهانجام(. همچنین طی بازدید

ترین فاصححله چاه اصححلی مجتمع با اسححتفاده گوگل ار  کم

 گیری شد.اندازه m 275 آرندان از رودخانه

 یبححه وجححود آب سححطح  کیدروژئولوژیححه یهححایژگححیو

ای رسححوبات واریححزه گسححترش خانححه سححاتیله(،ی )روددائمحح

و دشت سحیالبی و قحرار گحرفتن چحاه اصحلی مجتمحع در       

سد قشالق سحنندج وابسحته اسحت. بحا توجحه       دستنییپا

ی واحححدهای ریححقرارگبححه وضححعیت ارتفححاعی منطقححه و   

آهکححی در ارتفاعحححات و همچنححین نقشحححه هیحححدرولوژی   

تغذیححه دشححت را در سححه   تححوانیمححمحححدوده مطالعححاتی 

مححد  توضححیز داد. مححد  او  تغذیححه از واحححدهای آهکححی 

با در نظحر گحرفتن شحیب هیحدرولیکی، محد  دوم جهحت       

هحای سحطحی و قحرار گحرفتن مححل اححدا        غالب جریان

هححای چححاه اصححلی مجتمححع در مسححیر یکححی از سرشححاخه  

اصلی رودخانحه قشحالق، محد  سحوم بحا توجحه بحه وجحود         

در شحرق چحاه اصحلی مجتمحع و      رودخانه دائمحی سحاتیله  

قطححع شححدن رودخانححه در امتححداد مسححیر چححاه توسححط     

آب چححاه  نیتححأمتححوان از منححابع ( را مححی5شححکل گسححل )

هحای آبرفتحی   در نظر گرفت.با توجحه بحه عمحق زیحاد الیحه     

و بافت پراکنده این واححد در مححل عبحور گسحل فحوق و      

هححا امکححان تشححخیص پوشححش کامححل منطقححه توسححط بححا 

نداشححت. بححا توجححه بححه مطالعححات     نححوع گسححل وجححود  

هححا و در ترانشححه شححدهانجححامهححای صحححرایی و بررسححی 

 10در منطقححه عمحق آبرفححت از   شحده انجححامهحای  حفحاری 

 صححورتبححه ؛ کححه(3)شححکل بححرآورد شححده است m 40 تححا

 تحدری  بحه شحیلی،   بسحتر سحنگ در تمحاس بحا    دانحه درشت

در بححاال و در آخححرین سححکانس رسححوبی متوسححط  زدانححهیر

هحای رسحوبی   هحا بحا میحان الیحه    دانه و در بعضحی قسحمت  

 باشد.های بزرگ میسنگدشت سیالبی حاوی قلوه

 
واحدهای (صلی مجتمع محل توسعه چاه ا -3شکل 

 ) آبرفتی منطقه

Fig. 3 Main well development site of the (complex 

(alluvial units of the region 

هححا و مححد  ارتفححاعی  طححور کححه از نقشححه گسححل  همححان

، جهحححت (4شحححکل )اسحححت  مشحححاهدهقابحححلمنطقحححه 

جهححت  مححوازاتبححههححا در منطقححه  غالححب شکسححتگی 

-اصحححلی رانحححدگی زاگحححرس در امتحححداد شحححما  غحححرب 

هححای فرعححی  جنححوب شححرقی و جهححت بعضححی گسححل    

از جملححححه گسححححل   مطالعححححه مححححورددر محححححدوده 

جنححوب -ا  شححرقیعبححوری از رودخانححه سححاتیله شححم   

 Report behind the) باشححححدمححححیغربححححی 

Geological Map 1: 100000 

Sanandaj.) 
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و مد  ارتفاعی منطقه  هاگسلندگی نقشه پراک -4شکل 

(Yamani et al., 2017) 
Fig. 4 Fault distribution map and elevation model 

of the region (Yamani et al., 2017) 

 
 موردمطالعهحوزه آبریز اصلی و فرعی منطقه  -5شکل

Fig. 5 Main and sub-catchment area of the study 

area 

 نیاز آبی منطقه -2جدو  

Table 2 Area water needs 

 Water demand, l/s Available water, l/s LPCD, l/s نام روستا

 142 2 4.6 آرندان
 133 0 0.8 اجگره
 95 0 0.63 صوفیان
 157 منبع آب چاه مجتمع 2.5 سرخه دزج
 101 0 1.14 کلکان
 116 0 1.5 نوره

 

 آب یهانمونهنتای  آنالیز شیمیایی  -3جدو  
Table 3 Results of chemical analysis of water samples 

ل
مح

 

ونه
نم

دار
بر

ی
 

ت
الم
ع

 
ی
صار

خت
ا

 

ت
ور
کد

 

E
C

, 
µ

m
/c

m
 

p
H

 

(ppm) 

T
, 

°C
 /S

3
Q

, 
m

 

 

T
D

S
 

+
2

C
a

 

+
2

M
g

 

+
K

 

-
H

C
O

3
 

-
C

l
 

-
2

S
O

4
 

لی چاه اص

 مجتمع
w1 0.37 478.1 7.21 306 98 15.1 0.01 146 14.2 32 18.9 22 

چشمه 

 صوفیان
w2 0 328.5 7.15 210.2 60 6.11 0.01 86 4.1 54 20.1 0.5 

چاه 

روستای 

 آرندان

w3 2.17 713.9 7.16 457 128 34 0.01 122 95.5 74 15.5 0.4 

چشمه 

 نوره
w4 0.92 346.5 7.5 221.8 80 11 0.01 104 5.6 63 21 0.35 

 

 مطالعات آزمایشگاهی -3-2

و  آب آشحامیدنی روسحتاهای منطقه از آب زیرزمینی )چاه  

شحححود. بر اسحححاس مطالعات میدانی و می نیتأمچشحححمه( 

کل آب شرب روستاهای    %92در کل  شده انجامتحقیقات 

ضی     صلی مجتمع آرندان واقع در ارا محدوده طرح از چاه ا

سرخه دزج و    ستای  ی از محل جزئ صورت به کهآن % 8رو

باشححد. جهت های روسححتایی میهای طبیعی و چاهچشححمه

برآورد تیپ غالب آب منطقه و قابل اسحححتناد بودن به کل          
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اصححلی  سححه منبع دیگر عالوه بر منبع اصححلی )چاه منطقه،

ستای        صوفیان و چاه رو شمه نوره و  شامل دو چ مجتمع( 

آرندان که از لحاظ پراکندگی جغرافیایی منطقه را پوشش  

آب  نیتأم. منابع اصححلی قرار گرفتندی بررسحح مورددهند، 

  d/3mبا میزان دبی مجموع  سححه چاه مطالعه موردمنطقه 

شمه با دبی   4و   2200 ستند. طبق آمار   d/3m 180چ ه

آب و فاضححالب روسححتایی شححهر سححنندج میزان  سححازمان 

  3mمصحححرف سحححاالنه آب آشحححامیدنی مجتمع در سحححا   

 Sanandajشححدهاسححت ) گزارش 97سححا   در 740944

Water and Sewerage Company report)(  2جدو.) 

شامیدنی منطقه آزمون    منظوربه ضعیت آب آ های پایش و

مطابق با جمعیت تحت پوشحححش و       شحححیمیایی -فیزیکی

و دستورالعمل پایش   1053آخرین ویرایش استاندارد ملی 

سان          بردارنمونهو  شنا سط کار شور تو شرکت آبفای ک ی 

شححرکت آب و فاضححالب و در آزمایشححگاه مسححتقر در این   

ست. نتای  آزمون  شده انجامشرکت   در  شده  انجامهای ا

 ( آورده شده است.3جدو  )

 حثها و بیافته -3
ی نیرزمیآب ز تی فیک ب   منطقه   کی  بارندگ  وابسحححته  ی، ه 

  نی و همچن    میزبححان   آب و سحححنححگ هححای بین   واکنش  

سان  یهاتیفعال شاورز به یان و  یخانگ یهازباله ی،عنوان ک

آب  یمیشححح نکه یمنطقه اسحححت. با توجه به ا      یصحححنعت

 سحححته بهمتفاوت ب تیفیک یممکن اسحححت دارا ینیرزمیز

مل اقل  آب  لی تحل و هی تجز ،باشححححد  یو فصحححل یمیعوا

منححاسححححب بودن آب ی مشحححخص کردن برا ینیرزم ی ز

مهم اسححت. آب آب آشححامیدنی مصححارف  یبرا یرسححطحیز

صرف  سان با    یبرا یم صرف ان سالم   منیا " دیم ،  بوی, ب"و 

مضححر  ییایمیاز عوامل شحح ی، خوب در طعم و عاررنگیب

 باشد.

 
 =چشمه نوره(w4=چاه روستای آرندان،w3=چشمه صوفیان،w2= چاه اصلی مجتمع آرندان،w1) پریپانمودار  -6شکل 

Fig. 6 Piper diagram (w1 = main well of Arandan complex, w2 = Soofian spring, w3 = Arandan village 

well, w4 = Navareh spring) 

د و از شحححنتای  آنالیز  chemistryافزارنرمبا اسحححتفاده از 

نمودار پایپر و اسحححتیف به ترتیب جهت تعیین کیفیت و       

  پایپراز نمودار استفاده گردید.   منشأ و نوع سنگ   تیپ آب

ساره  یبندطبقه یبرا ساس آب  یهارخ غالب   یهاونی بر ا

فاده م  ظت  (Piper, 1944شحححود )یاسحححت   ها ونیکات . غل

ها و غلظت آنیون K+2> Mg+2Ca <+ صورتبهترتیب به
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CL-2<-صحححورتبه ترتیب  به 
4>SO-

3HCO لی تحل .ودب 

نات یبی ها ونی دهد ینشحححان م یدرخت ینمودارها  -کرب

چاه واقع در  مطالعه    مورد هی غالب در ناح    کلسحححیک تیپ  

ضر       ست که به دلیل آلودگی در حا  حا ستای آرندان ا رو

   .(6)شکل  رودفقط جهت مصارف کشاورزی به کار می

 

 

 
 

 موردمطالعهنمودار استیف منابع  -7شکل 
Fig. 7 Stiff diagrams of the studied sources 

با توجه با سححایر نتای   مطالعه  مورد منطقهآب  تیپ غالب

غلظت . اسححتمنیزیک -بیکربنات کلسححیکنوع آنالیزها از 

ش  ز،ین هاآب نیدر ا کربناتیب ونیباالی  و  شیاز فرسا  ینا

های آهکی  سحححنگ .باشحححدیم کربناته هاییکان یهوازدگ

یت آب زیرزمینی منطقه نقش اصحححلی را      منطقه در کیف

تواند  می 2Mg+بخشححی از کاتیون  منشححأدارند. همچنین 

شیمی     واریزه شد. هیدروژئو شیلی منطقه با های واحدهای 

دهد مقدار کاتیون کلسحححیم و  منابع مطالعاتی نشحححان می   

 باشند.ها غالب میآنیون بیکربنات در این آب

آب زیرزمینی نمودار استیف برای همه  منشأبرای تعیین 

-و با توجه به نمودارهای استیف آب شده میترسها نمونه

 منشأ  Hanslu (1995) های مختلفهای حاصل از سنگ

دولومیتی -های آهکی و آهکیسنگی آب منطقه سنگ

    .(7شد )شکل  تعیین

( که در  TDSمیزان کل مواد جامد محلو  )    بر اسحححاس

اسحححت  آمده دسحححتبه  ppm 500ها کمتر از  همه نمونه  

آب در رده  1970بنححدی هیم، ( و طبق رده3)جححدو  

نمونه در محدوده مطلوب  pH 4شححیرین قرار دارد. مقدار 

ندارد ملی     تا ته  5/8تا   5/6 نیب 1053طبق اسححح  قرارگرف

ست.   ست که تمام   ا شخص ا سد  هانمونهی م   م،یاز لحاظ 

فات   دی کلر با جنس     مجاز  در ردهو سحححول قرار دارند؛ که 

سازندهای سنگ  . مقدار نیترات دارد یهمگون منطقه های 

 1053طبق اسححتاندارد  (5جدو  ) شححده محاسححبهمجاز 

ایران در سححه نمونه چشححمه صححوفیان، چشححمه نوره و چاه 

سححرخه دزج( در رده مطلوب کمتر از یک مجتمع )اصححلی 

 دارد. قرار 
 شدهمحاسبهسختی کل  -4جدو  

Table 4 Total hardness calculated 

 

 ردیف
محححححححححححل  

 بردارینمونه

عححالمححت  

 اختصاری

سختی 

 کل

کیفیت 

بر   آب 

اسححاس 

سختی  

 کل

1 
چححاه اصحححلی  

 مجتمع
w1 306 

مال     کححا

 سخت

2 
چشحححححمحححه  

 صوفیان
w2 174 سخت 

3 
چاه روسححتای 

 آرندان
w3 460 

مال     کححا

 سخت

 سخت w4 245 چشمه نوره 4
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های مورد آنالیز در رده بر اسحححاس سحححختی کل آب محل

( )محاسحبه با   4سحخت و خیلی سحخت قرار دارند )جدو    

ستفاده از   سنگ CHEMISTRYافزارنرما های کربناته (. 

 سبب افزایش سختی آب منطقه شده است.

ی رخساره آب با استفاده از نمودار پایپر بندطبقه بر اساس

و دو چشمه صوفیان و نوره برای  آب چاه اصلی مجتمع

ند. آب چاه رف شرب مجاز و دارای کیفیت مناسب بودمص

آرندان در بعضی پارامترها از جمله کدورت و میزان نیترات 

 .داشت قراردر محدوده غیرمجاز برای شرب 

 (ppmآن )مقدار نیترات و محاسبه حد مطلوب  -5جدو  
Table 5 Nitrate content and calculation of its 

optimum limit (ppm) 

SL Sampling station 
Station 

Code 

NO3, 

mg/l 

1 
Complex main 

well 
W 1.3 

2 Soofian Spring W2 3.9 

3 
Arandan village 

well 
W3 63.2 

4 
Cheshmeh 

Navareh spring 
W4 4.9 

 ندهیآالسایر منابع بررسی میدانی  -1-3

های میدانی صورت گرفته تمام منابع دارای با بررسی

پتانسیل احتمالی آالیندگی آب شرب در منطقه شناسایی 

در این بررسی  رگذاریتأث. عوامل اندقرارگرفتهی بررس موردو 

، موقعیت مطالعه موردآب  نیتأمشامل: فاصله از منابع 

ارتفاعی و شیب منطقه و پتانسیل آالیندگی هریک از منابع 

 صورتبههای کشاورزی در منطقه زمین د.بو شده ییشناسا

فاصله کمی از منابع آبی  هرچند. اندقرارگرفتهای باغچه

بخصوص چاه اصلی مجتمع دارند ولی نتای  پایش محلی 

یرزمینی بودن بر روی کیفیت آب ز ریتأثیب دهندهنشان

اده حداقلی فو است هانیزمشخصی بودن این  لیدلبهمنطقه 

از سموم کشاورزی بود که نتای  آنالیزها نیز این موضوع را 

 (.8شکل است )کرده  دیتائ

از چاه اصلی  m 700 تر ازهیچ واحد صنعتی در فاصله کم

ی صورت گرفته هایبررسو طی  بودمجتمع قرار نگرفته 

نیز مواد و تولیدات آالینده  موجوداز واحدهای  کدامچیه

واحد گلخانه  مثا  عنوانبهطی فرآیند تولید را ندارند. 

ترین فاصله را از چاه اصلی مجتمع دارد هیدروپونیک که کم

 ستیزطیمح کل اداره هیدییتأبسته و  کامال دارای سیستم 

 (.9باشد )شکل می

 
ی کشاورزی هاچاهی کشاورزی و هانیزمموقعیت  -8شکل 

 ی کشاورزی(هاچاه نقاط آبی:مجتمع )اطراف چاه اصلی 
Fig. 8 Location of agricultural lands and 

agricultural wells around the complex main well 

(blue points: agricultural wells  (  

 

 
موقعیت واحدهای صنعتی اطراف چاه اصلی مجتمع  -9شکل 

 آرندان
Fig. 9 Location of industrial units around the main 

well of Arandan complex 

 
موقعیت لندفیل شهر سنندج و محل تخلیه  -10شکل 

 ی ساختمانیهانخاله
Fig. 10 Landfill location of Sanandaj city and 

Construction waste dump 
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ی مجتمع روستاهای آرندان واقع در محل دفن زباله

 از محل چاه و دارای kn 22لندفیل شهر سنندج با فاصله 

و در  مطالعه موردشیب ارتفاعی منفی نسبت به محل 

ی هااست. همچنین محل دفن نخاله قرارگرفته دستنییپا

 قرارگرفتهساختمانی در فاصله مجاز از چاه اصلی مجتمع 

به  باشند که با توجهمی در حجم کم هانخالهاست و این 

ا  جاری سدیواندره در -مریوان-ی سنندجراهسهفاز توسعه 

 (.10شود )شکل ی میسازپاککامل  صورتبه

 گیرینتیجه -4

 توانیمبحا توجحه بحه نتححای  ححاصححححل از این پژوهش     

 ی کلی را به شرح ذیل بیان کرد:ریگجهینت

 و خصوصیات تأثیر تحت زیرزمینی یهاآب کیفیت -1

 است. قرارگرفتهی و نوع آبرفت شناسنیزم هایویژگی

واحدهای  آب منطقه با منشأبررسی تیپ سنگ  -2

، ی نشان داد که در سه نمونه چشمه صوفیانشناسنیزم

چاه روستای آرندان و چشمه نوره آبخوان کارستیک و 

باشد. هرچند چاه اصلی یمدولومیتی -آهکی منشأسنگ 

است ولی  شده احدا مجتمع آرندان در آبخوان آبرفتی 

ولومیتی منطقه د-آب آن از واحدهای آهکی منشأ

شیب هیدرولیکی و ساختارهای  است که با شده ییشناسا

 است. میتعم قابلی منطقه شناسنیزم

به تیپ و کیفیت آب که در این منطقه غیر          -3 با توجه 

ها امکان ی این آبسححختبهخورنده اسححت هرچند با توجه 

سوب  شبکه گذارر سان آبهای ی در  شت،  ر ی را خواهد دا

توان تمهیدات الزم در انتخاب سیستم ذخیره و انتقا    می

ی و رسان آبکاهش خسارات سیستم     منظوربهآب مجتمع 

 ر زمان مناسب انجام گردد.اقدامات پایشی د

با توجه به نزدیکی این مطالعه  نیآمده از ادسحححتبه  ینتا 

شش و       سنندج، افزایش جمعیت تحت پو شهر  منطقه به 

صنعتی و افزایش     سترش واحدهای  سانی    تأثیرگ عوامل ان

ریزی بهتر و تعیین حریم برای این              برنححامححه  منظور   بححه

مصحححرف منابع آب زیرزمینی   کارآمد   تی ریمد  ها و فعالیت  

 منطقه مفید خواهد بود.

 سپاسگزاری
واحد محترم و کارشناسان محترم  مدیرعاملاز  لهیوسنیبد

که آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب روستایی شهر سنندج 

نمودند صمیمانه تشکر  ما را در انجام این تحقیق یاری 

 .مینمایمی
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Abstract  

Given the water crisis and the importance of access to suitable and potable quality water in the 

country, especially in recent decades, it is crucial to study the water quality and identify the factors 

affecting quality reduction for optimal planning. In most rural areas of Iran, aquifers are the most 

important sources of drinking water supply, whose water quality is affected by natural and human 

factors. Among the natural factors are geological formations and among human factors are 

pollutants related to industrial units, urban activities, and agricultural activities in each region. In 

the present study, it was attempted to establish a relationship between geology and the quality of 

groundwater resources in order to assess the quality of drinking water. In order to validate the 

research results, by conducting field studies, the geology, geomorphology of the region, and 

possible sources of contaminants were identified. Then, through laboratory tests, chemical 

properties of water such as pH, TDS, total hardness, amount of anions, cations and turbidity of the 

water of the main well of Arandan complex and three secondary water supply sources in the region 

(well of Arandan village, Cheshmeh Soofian spring, and Navareh spring) were determined. In the 

next step, using CHIMESTRY and EXCEL software, water classification was performed and the type of 

water and type of source stone were determined. According to the classification, the groundwater type of 

the area is calcium-magnesium bicarbonate, which is associated with calcareous formations and carbonate 

sediments spread in the heights of the area. The results showed that out of the four samples studied, the main 

water supply well of Arandan, Soofian and Navareh water supply complexes were suitable for drinking; the 

well water of Arandan village, despite being affected by the geology of the region, was found to be 

unsuitable for drinking due to its unfavorable location and location in the vicinity of rural sewage wells and 

containing excess nitrate. 

Keywords: Drinkable Water; Physical and Chemical Quality; Rock Units; Type; Water Type. 
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