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چکیده
در این پژوهش ،به منظور تعیین تغییر کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان از دو شاخص افت آب زیرزمینی
و هدایت الکتریکی ) (ECبهرهگیری شد .هیدروگرافهای تراز آب با روش تیسن 1و و برپایة دادهاای چااههاای
پیزومتری ترسیم شدند .نقشه خطوط هم افت ،هم ارتفاع و هم  ECبا بهرهگیری از سیستم اطالعات جغرافیاایی
) )GIS2ترسیم شدند .نتایج حاصل از نقشهها نشان میدهد که جریان آب از قسمت جناوبی دشات کاه اراضای
کشاورزی قرار دارند به سمت شمال دشت است و به کویر تخلیه میشود .هم چنین رابطة بین هدایت الکتریکای
با آنیونها و کاتیونهای اصلی ( )Ca2+ ,Mg2+ ,K+ ,Cl- ,Na+,So42- ,Hco3-بررسای شاد .شااخص معیاار
بارش ساالنه ( (SIAP3محاسبه شده برای پنج ایستگاه هواشناسی نشان میدهد کاه بیشاترین درصاد فراوانای
متعلق به بارش نرمال است .بیشترین مقدار افت و برداشت آب به طور میانگین در بخشهاای جناوبی و جناوب
شرقی دشت رخ داده است که میتواند به علت تمرکز زماینهاای کشااورزی در ایان دو منطقاه باشاد .هادایت
الکتریکی در همة قسمتها (به غیراز آنیون بیکربنات) با غلظت یونهای اصالی موجاود در آب رابطاه مساتقیم
دارد .هیدروگرافهای تراز آب زیرزمینی نشان میدهد که طی  11سال به مقدار 12/22متار ساط آب کااهش
یافته است که به نوبة خود موجب کاهش کیفیت آب زیرزمینی شده است.

واژگان کلیدی :آب زیرزمینی ،افت ،هیدروگراف واحد ،هدایت الکتریکی(.)EC

1

- Theissen
)- Geographic information system(GIS
3
- Standard index of annual precipitation
2
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 مقدمه
در سالهای گذشته افازایش جمعیات و باه تباع آن
گسترش صنایع و کشاورزی ،هم چنین کاهش بارشهاای
آسمانی نیاز به مدیریت صحی منابع موجاود را افازایش
داده است .از آنجایی کاه در کشاور ماا باه خصاو در
قسمتهای مرکزی و شرقی مناابع آب ساطحی محادود
است ،بهرهبرداری از مناابع آب زیرزمینای افازایش قابال
مالحظه ای یافته است .متأسفانه در سالهای اخیر حتی
در بعضی مناطق بهرهبرداری از این منابع بیشتر از تغذیاه
میباشد که ادامه این روند میتواند سابب ناابودی مناابع
آب زیرزمینی گردد ) .(Niamnsi & Mbue, 2009کاهش
آبهای زیرزمینی میتواند بر روی دیگر منابع طبیعی نیز
مؤثر باشد.
دشت کاشان در منطقهای خشا قارار دارد و مقادار
بارشهای آن کم است و باه علات محادود باودن مناابع
آبهای سطحی ،تنها مناابع آّبای قابال اساتفاده آن ،آب
زیرزمینی است .رفیعی امام و همکااران ( )1333افازایش
بهره برداری از آب های زیرزمینای و افات ساط سافره را
عامل مؤثر بر خش شدن و شور شدن چااه هاا در کاویر
دامغان میدانند .شمسی پور و حبیبی ( )1331با بررسای
مقدار افت آب زیرزمینی دشتهاای شامال همادان طای
ماادت  11سااال آماااری متغییرهااای اقلیماای و پدیااده
خشکسااالی را در کاااهش سااط آب زیرزمیناای مااوثر
دانستند .خسروشاهی ( )1331در پژوهشهاای خاود باه
این نکته اشاره میکند که درکشور حدود  14/1میلیاارد
مترمکعب آب از طریاق چااههاا ،چشامههاا و قنااتهاا
استحصال میشود (آمار سال آبی )1331-32و کشاورزی
با اختصاا ساهم  19درصادی و برداشات بایش از 32
درصد از منابع آب زیرزمینی نقش عمادهای در تغییارات
کمی و کیفی آبخوانها دارد.
رحمانی و همکاران (  )1333با مطالعه بر روی دشت
نیریز استان فارس ،علت افت زیرزمینی را برداشت زیااد،
خصوصیات اکولوژیکی گونه تاغ و کاهش بارندگی اعاالم
کردند .چیت سازان و همکاران( )1333در مطالعات خاود
باه اثار خشکسااالیهاای اخیار باار روی نازول سااط آب
زیرزمینی و پایین آمدن کیفیت آبخوان دشت خاویس در

شمال خوزستان اشاره نمودند .برنا و همکااران( )1331در
تحقیقای بااا مقایساه شاااخصهاای معیاار باارش ساااالنه
( ،)SIAPدرصد از نرمال ( (PN1و ناهنجاری بارش (،(RAI2
وضعیت خشکسالی را در آبادان و دزفول بررسای کردناد.
محمدی و همکااران ( )1312باا ارزیاابی کمای و کیفای
منابع آب زیرزمینی آبخوانهای ساوه و اراک به این نتیجه
رسیدند که کیفیت آب زیرزمینی در فصلهای تر نسبت
باه فصالهاای خشا و در چااههاای باا عماق کمتار
نامناستتر است .در پژوهشی دیگر ،زارع ابیانه و همکاران
( )1311نوسانهای سط آب زیرزمینای آبخاوان دشات
مالیر را به علت کاهش بارندگیها ،برداشات بای رویاه و
حفاااریهااای غیرمجاااز ،اعااالم کردنااد .آذره و همکاااران
( )1313بااا بررساای تغییاار مکااانی و زمااانی سااط آب
زیرزمینی در دشت گرمسار از بین روشهاای درون یاابی
همانند کریجینگ و  IDWبا توانهاای یا و ساه ،روش
کریجینگ را بهترین روش میان یاابی بارای پهناهبنادی
سط آب زیرزمینی اعالم نمودند.
سیسااتم اطالعااات جغرافی اایی ) (GISدر ای ان راسااتا
میتواند نقش به سازایی را ایفاا نمایادAlbertson and .
 )1119( Henningtonبا بهرهگیری از  GISتحلیل منابع
آب زیرزمینی را بررسای کردناد Barca and Passarella
( )2221باااا بهااارهگیاااری از  GISو روش درون یاااابی
کریجینگ ،نقشه ریس نیترات در ایتالیا را تهیه و نشاان
دادند که روش کریجینگ روش مناسبی برای مطالعة آب
زیرزمینی است .اکبری و همکاران ( ،)1333با بهره گیاری
از سیستم اطالعات جغرافیایی  GISبه بررسای ساط آب
زیرزمینی در دشت مشهد طی بیسات ساال پرداختناد و
افت متوسط ساالنه  12سانتیمتار را بارآورد کردناد آنهاا
افزایش تعداد چاهها در منطقاه و خشکساالی را از جملاه
عوامل موثر در افت بیان کردند.
با توجه به اهمیت شناسایی و محدودیت این مناابع و
ضرورت مدیریت صحی  ،هادف از ایان پاژوهش بررسای
نوسانهای کمی و کیفی آب زیرزمینای دشات کاشاان و
تأثیر خشکسالی بر آن است .در این راستا ،تعیاین میازان
افت آب زیرزمینی در اثر برداشت از آبخاوانهاا و تعیاین
- Percent of Normal
- Rainfall Anomaly Index

1
2
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میزان کیفیت آب از مهمترین مواردی است که باید مورد
ارزیابی قرارگیرد.
 مواد و روشها
منطقه مورد بررسی

دشت کاشان ،به وسعت  1414کیلاومتر مرباع ،شاهر
کاشااان ،بخااش مرکاازی آن ،شااهر آران و بیاادگل ،همااه
بخشهای آن و اراضی کشاورزی واقع در دشات را شاامل
میشود .این دشت در دامنه کاوههاای کارکس و حاشایه
کویر مرکزی ایران در حدود  242کیلومتری جنوب تهران
و باااین طاااولهاااای جغرافیاااا ی 9194 و 9129 و

عرضهای 3349 و 3423 قرار دارد (شکل .)1حاوزه
آبخیز کاشان از نظر زمین شناسای باه دو قسامت مجازا
منطقه کوهستانی و دشت تقسیم میشود .منطقة کاشاان
با میانگین بارش ساالنه 192میلی متر در اطراف کاشان و
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هم جواری با ایران مرکازی و دوری ازدریاهاا دارای آب و
هوای بیابانی است.
اقلیم منطقه برپایة روش دومارتن با ضریب  4/3جاز
مناطق خش یا بیابانی شدید طبقاه بنادی مایگاردد از
سوی دیگر نواحی کوهستانی جنوب دشت کاشان از اقلیم
ویژه ای برخاوردار اسات کاه از نقطاه نظار طبقاه بنادی
دومارتن جز مناطق نیماه خشا محساوب مای گاردد.
مهمتاارین عاماال تخلیااه ساافره آب زیرزمیناای در دشاات
کاشان چاههای عمیق میباشاد و بیشاترین تعاداد حلقاه
چاااه و برداشاات در ای ان محاادوده مربااوط بااه چاااههااای
کشاورزی است .یکی دیگر از عوامل تخلیه مخزن آبهای
زیرزمینی در دشت کاشان ،قناوات مای باشاد کاه اماروزه
بیشتر آنها به علت حفر چاه های عمیق و نیماه عمیاق در
منطقه و هزینه کمتر نگهداری آنها ،خش گردیدهاند.

شکل  .2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی

روش پژوهش

در این پاژوهش بارای بررسای شااخصهاای اقلیمای
منطقه و بررسی اثر نوساانهاای اقلیمای روی کیفیات و
کمیت آب زیرزمینی ازدادهای پانج ایساتگاه هواشناسای

موجود استفاده شاد .ویاژهگایهاای ایساتگاههاای ماورد
بررسی در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول  .2مشخصات ایستگاههای هواشناسی
نام ایستگاه

نوع ایستگاه

طول جغرافیایی
(درجه و دقیقه)

عرض جغرافیایی
(درجه و دقیقه)

ارتفاع
(از سط دریا به متر)

کاشان
فین
ابیانه
آران
راوند

سینوپتی
تبخیرسنج
تبخیرسنج
تبخیرسنج
تبخیرسنج

91 21
91 22
91 39
91 32
91 22

33 91
33 91
33 34
34 24
34 21

132/33
1292
2234
132
1222

سپس شااخص معیاار باارش سااالنه  SIAPاز رابطاه
شماره ( )1محاسبه گردید.
()1
که در آن:
 = Piمجموع بارش در ی
 = Pمیانگین بارش
 = SDانحراف معیار بارش

SIAP = (Pi – P )/SD

سال معین

در مرحلة بعد ،بارای بررسای نوساانهاای ساط آب
زیرزمینی دشت کاشاان ،ابتادا آماار مرباوط باه  93چااه
پیزومتر در  11سال جمع آوری شد .سپس ،منطقة ماورد
بررسی بر پایة توزیع چاههای مشاهدهای ،تیسن بندی شد
(شکل )2و ارتفاع آب متوسط محاسبه و هیدروگراف واحد
دشاات از مهاار  1311تااا شااهریور  1333ترساایم گردیاد
(شکل .)4

شکل  .0تیسن بندی دشت کاشان بر اساس  39چاه پیزومتری

مقايسه مقاومت مالچهای غيرزنده در برابر گرما ،آبشويي و فشار

هدف از تهیه هیدروگراف آبخوان ،به دست آوردن دید
کلی از روند تغییرات سط آب زیرزمینی است .به دلیال
آن که چاههای پیزومتری موجود ،نمیتوانند تمامی سط
آبخوان را پوشش دهند ،به کم مدل تیسان ،بارای هار
چاه با توجه به موقعیت و تراکم چاههای اطراف ،سطحی
در نظر گرفته میشود .این مساحتهاا بایاد باه گوناهای
باشند که جمع همه آنها ،برابر با سط کل آبخوان گاردد.
رابطه  2بیانگر مطالب باال میباشد
()2

A = Σ ai

 =Aمساحت آبخوان
 =aiمساحت پلیگون iام
با این روش هیدروگراف برپایة میاانگینگیاری وزنای
است بهطوریکه وزن هر پیزومتر ،از تقسیم مسااحت هار
پلی گون تیسن به مساحت کل آبخوان محاسبه میشاود
(رابطه.)3
()3

ai
A

= wi

 = Wiوزن به دست آمده برای هر چاه
در مرحله بعاد بارای باه دسات آوردن ارزش عاددی
هیدروگراف آبخوان ،باید وزن به دست آمده Wiرا در تراز
آب زیرزمینی هار چااه در مااههاای مختلا  hjiضارب و
سپس تمامی اعداد به دست آمده در ماههای ( )jبرابر جمع
شدند ،در نتیجه تراز آب زیرزمینی آبخوان در مااه Jام باا
رابطه 4به دست میآید.
( =∑(hji × wi) )4تراز آب زیرزمینی آبخوان در ماه  Jام

در پایان با رسم نموداری که محور  xآن ماههای سال
و محور  yآن تراز آب زیرزمینی باشد ،هیادروگراف واحاد
هر سال و هیدرو گراف  11ساال در محایط  Excelرسام
گردید و مقدار افت میانگین ساالنه و ماهانه برای هر سال
محاسبه شد .در این پاژوهش باا بهارهگیاری از سیساتم
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اطالعاااات جغرافیاااایی( )GISو روش ابااای کریجیناااگ
نقشااههااای هاام افاات آب زیرزمیناای باارای سااه دوره
( )1312-31( ،)1311-12و ( )1331-33رسم گردیاد و
هم چنین به منظور استحصال نتاایج بهتار و نشاان دادن
مسیر جریان آب ،نقشه خطوط هم ارتفاع آب نیز ترسایم
شد.
با توجه به این نکته که کیفیت آب معرف ویژگیهاای
آب ماایباشااد (مظفااری زاده و چیاات سااازان )1331 ،و
بررسی کیفیت و روند تغییرات آن در مناطق خش جاز
گامهای آغازین بررسی منابع آب است ،از بین متغیرهاای
کیفی آب ،شاخص  ECبا توجه به آمار موجود در منطقاه
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و باا بهاره گیاری از GIS
نقشه خطوط هام  ECباا بهاره گیاری از نتاای تجزیاه و
تحلیل  29نمونه از 29چااه ،بارای منطقاه ماورد بررسای
تهیاه شااد .البتاه بااه منظااور بررسای رونااد کیفای آب از
نقشههای تهیه شده سالهاای قبال در تجزیاه و تحلیال
استفاده شد هم چنین برای بررسای رابطاة باین هادایت
الکتریکی با آنیونها و کاتیونهای اصلی ،همبستگی باین
نمونههای آب سال  1339مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
در شکل ( )12رسم شد.
 نتایج
براساس هیدروگراف واحاد دشات کاشاان ساط آب
زیرزمینی دارای روند نزولی است و طای مادت  11ساال
 12/22متر افت نموده است ،به گونهای کاه میازان افات
متوسط ساالنه  92سانتیمتر بوده است (شکل .)3
جاادول  2نشااان دهناادة مقاادار افاات آب زیرزمین ای
براساس هیدروگراف واحد سال به سال است .نتایج حاصل
از جدول مذکور نشان مایدهاد کاه در ساال 1312-11
سط آب  1/34متر افت کرده اسات و هام چناین ساال
 1331-31فاقد افت آب میباشد و سط آب زیرزمینی به
میزان  21سانتیمتر افزایش یافته است.
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شکل  .9هیدروگراف واحد دشت کاشان از مهر 2933لغایت مهر2911

جدول  .0مقادیر افت آب زیرزمینی  23سال
سال

افت آب زیرزمینی(به متر)

سال

افت آب زیرزمینی(به متر)

11 – 12

- 2/92

11 – 32

- 2/21

12 – 11

- 1/34

32 – 31

- 2/31

11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 19
19 – 11
11 – 11
11 – 13
13 – 11

- 2/21
- 2/23
- 2/11
- 2/41
- 2/32
- 2/14
- 2/33
- 2/11

31 – 32
32 – 33
33 – 34
34 – 39
39 – 31
31 – 31
31 - 33

- 2/31
- 2/91
- 2/93
- 2/11
- 1/23
2/21
- 2/41

با بهره گیری از نقشههای هم افت رسم شده ساه دوره
ذکر شاده (شاکلهاای  9 ، 4و  ،)1مایتاوان منااطقی از
آبخوان که آب زیرزمینی افت یا صعود داشته را مشاخص
کرد و مناطق حساس به کاهش یا افزایش تغذیه را نشاان
داد .نقاطی که دارای خط هم میزان صفر هساتند بیاانگر
آن است که در طی دوره هیچ گونه تغییر در تاراز آب رخ
نداده است و تغییرات بیالن آب زیرزمینای در ایان نقااط
صفر میباشد .مناطقی که خطوط هم میزان منفای دارناد

نشااان دهنااده افاات تااراز در اثاار اضااافه برداشاات از آب
زیرزمینی یا کاهش در تغذیه آبخوان میباشد .مناطقی که
خط هم میزان مثبت دارند نشان دهناده صاعود تاراز آب
زیرزمینی می باشد .با توجه به شکل ( )4حداکثر افات در
ایسااتگاه گااز بااه میاازان  9/19متاار اساات و بعااد از آن
ایستگاههای اطراف نیز مانند اکتشاافی جعفار آبااد دارای
بیشترین افت میباشند ،که میتواند به علت پمپاژ زیااد و
تغذیه کم آبخوان باشد .بر اسااس شاکل ( )9در طای 11
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سال حداکثر افت به میزان  1/221متر و در ایستگاه گز و
حوالی آن و در شمال دشت در جنوب غرب حساین آبااد
میش مست افزایش آآب به میازان  2/231متار مشااهده
میگردد .به طور کلی در بیشتر مناطق افازایش افات آب
نسبت به سال  1311-12مشاهده شد ولی باز هم افت در
جنوب دشت بیشاتر و باه سامت شامال دشات کااهش
مییابد .بر اساس شکل ( )1بیشترین افت به مقادار 2/39
متر در ایستگاه امین آباد و در مزرعه درم فاقد افت اسات
و به میزان ½ متر افزایش آّب مشاهده شد.
به منظور دریافت نتیجه بهتر و مشخص کردن مسایر
جریان آب ،نقشة خطوط هام ارتفااع آب و هام پتانسایل
باارای سااالهااای  1311-12و  1331-33رساام شااد
(شکلهای 1و .)3
در سال  ،1311-12بیشاترین تاراز ساط آب111/2
متر در فروردین ماه در پیزومتار جناوب حساین آبااد در

شکل  .4نقشه هم افت آب سال 2933-02
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جنوب دشت و کمترین آن  322/12متر در پیزومتار آب
شیرین در شمال دشت می باشد .هم چناین باا توجاه باه
آمار موجاود و شاکل ساط ایساتابی آبخاوان در اسافند
1333حداکثر ارتفاع سط آب در پیزومتار شاجاع آبااد-
چالقره به میازان  1111/41و کمیناه آن در پیزومتار آب
شیرین و به میزان  322/31میباشد.
شکل 1نشان دهندة افت آب زیرزمینای و خشکساالی
بر حسب سال است .همان طورکاه مشااهده مایشاود در
برخی از سالها با کاهش بارندگی و بروز خشکسالی ،افت
آب زیرزمینی نیز افزایش مییابد لیکن بررسیهای انجاام
شد رابطه معنی داری را بین مقدار افات اب زیرزمینای و
 SIAPنشان ناداد .هام چناین نتاایج باه دسات آماده از
شاخص خشکسالی SIAPنشاان مایدهاد کاه در تماامی
ایستگاههای هواشناسی بیشترین درصاد فراوانای در طای
دوره آماری مربوط به بارش نرمال میباشد (شکل.)12

شکل  .3نقشه هم افت آب سال 2902-10
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شکل .3نقشه هم افت آب سال 2910-11

شکل .0نقشه خطوط هم ارتفاع آب سال2902-2933

شکل  .1نقشه خطوط هم ارتفاع آب سال2910-2911
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شکل  .3مقایسه افت آب زیرزمینی و شاخص  SIAPدر دوره مطالعاتی

شکل .22درصدفراوانی ترسالیها ،خشکسالیها
و بارش نرمال به روش SIAP
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برای بررسی هدایت الکتریکی دشت کاشان و تغییرات
زمانی و مکانی آن نقشة منحنایهاای هام ارزش هادایت
الکتریکی با توجه به آمارهاای موجاود باه طاور میاانگین
برای ی دوره  1ساله رسم گردید (شکل.)11
از نقشة خطوط هم  ECبه دست آماده و نقشاههاای
موجود دورههای قبلی مایتاوان دریافات کاه در قسامت
شمال آران و بیدگل منحنی های بسته ای ایجاد شده است
که مقدار  ECنسبت به اطراف آن افزایش یافته است .هم
چنین ،مقادار  ECدر منااطق تتماا ،،جویناان و جهاق
پااایین و در قساامت جنااوب دشاات حاادود  122تااا 122
میباشد .که این میتواند به علت نزدیکی این منااطق باه
کوهستان باشد زیرا آب های کوهستانی دارای مواد جاماد
به جای مانده کمتری نسبت به مناطق کویری کاه باارش

کمتر و تبخیر بیشتری دارند برخوردارند.
یافتههای همبستگی بین شاخص هدایت الکتریکی باا
آنیونهای و کاتیونهای (شکل )12نشان داد کاه هادایت
الکتریکی در تمام موارد به غیار از آنیاون بایکربناات باا
غلظت یونهای اصلی موجود در آب رابطه مستقیم دارد.
به عبارت دیگر با افزایش  ،ECآنیونها و کاتیونهاای
مربوطه نیز افزایش مییابند .هادایت الکتریکای در تماام
مااوارد بااا غلظاات آنیونهااا و کاتیونهااای اصاالی در آب
همبستگی مثبتی را نشان مای دهاد .ایان همبساتگی در
مورد یونهاای سادیم و کلار حاداکثر و در ماورد دو یاون
پتاسیم و بی کربنات حداقل اسات .همچناین باین  ECو
کاتیونهای منیزیم و کلسیم نیز همبستگی زیادی برقارار
است.

شکل  .22نقشه خطوط هم EC
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شکل  .20رابطة بین هدایت الکتریکی با آنیونها و کاتیونهای اصلی

 بحث و نتیجه گیری
یافتههای حاصل از هیدروگرافهاای ترسایمی نشاان
داد که ،تغییرات سط آب زیرزمینی در دشت کاشاان در
بیشتر سالها آبی از مهرماه تا شهریورماه سال بعد ،سط
آب زیرزمینی از بیشاینه مقادار خاود باه حاداقل ارتفااع

میرسد و متاسفانه این تغییار طای مراحال بعاد جباران
نمیشود .در بیشتر مناطق آبخوان دشت کاشاان باا افات
سط آب همراه است و مقادار افات آب طای دورة ماورد
بررسی بهطور میانگین افزایش یافته است .طی دورة مورد
بررسی ،افت در جنوب دشت بیشاتر و باه سامت شامال
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دشت کاهش مییابد و میتواند باه ایان علات باشاد کاه
مناطق نزدی به حاشیة کویر که در شامال دشات قارار
گرفتهاند به علت باد باودن کیفیات آب ،کمتارین مقادار
برداشت را دارند و به علت تمرکز بیشتر اراضی کشااورزی
در جنااوب و جنااوب شاارقی دشاات ،ای ان مناااطق دارای
بیشترین برداشت و افت آب میباشند باه صاورتیکه آماار
موجود نشان داد که در برخی جاها چاهها خشا و چااه
پیزومتری جدید جایگزین شده است .رحمانی و همکاران
( ،)1333رفیع ای امااام و همکاااران( ،)1333زارع ابیانااه و
همکاران ( ،)1311ابراهیمی و همکاران( )1333و اکباری
و همکاران ( )1333نیز در پژوهشهای خود به این مهام
دسات یافتناد کااه برداشات بای رویاه از مناابع ،یکای از
مهمترین عوامل تأثیرگذار در افت آب زیرزمینی میباشد.
خطوط جریان و هم پتانسیل نیز نشان دادند کاه جریاان
آب از قسمت جنوب دشت به سمت شمال دشت میرود و
در منطقه آب شیرین به کویر میریزد.
هم چنین روند تغییر هدایت الکتریکی به طور کلی به
این صورت میباشد کاه در فصال بیشاینه آب زیرزمینای
 ECدر کمترین مقدار و در فصال کمیناه آب زیرزمینای،

بیشترین  ECرا دارد .در نتیجاه افات آب باا کیفیات آب
رابطةمستقیم دارد .در برخی ماوارد هام کاه ایان رابطاه
صادق نیست میتواند باه دلیال تاأثیر پیچیاده باین آب
زیرزمینی و ساازندهای زماین شناسای یاا ساایر عوامال
نامشخص باشد .هم چنین با نزدی شدن به سمت شوره
زارها مقدار  ECافزایش مییابد که میتواناد بیاانگر چناد
عامل باشد .یکی از مهمتارین دلیال آن نفاوذ آب شاور و
شورآبهای موجود در زیار آبخاوان باه داخال سافره آب
شیرین به علت پمپاژ زیاد یا حفر چااه تاا سافره تحتاانی
است .در پایان مایتاوان باا توجاه باه رابطاة همبساتگی
موجود بین هدایت الکتریکی و سایر آنیونها و کاتیونهاا
به این نتیجه رسید که در منطقة مورد بررسی باا کااهش
ارتفاع آب و افزایش افات آب میازان  ،ECسادیم ،کلار و
منیزیم افزایش و کیفیت آب کاهش مییاباد .هام چناین
همااانطورکااه چیات سااازان و همکاااران( )1333نیاز در
بررساای خااود بیااان نمودنااد ،کاااهش بارناادگی و بااروز
خشکسالی نیز بر روی افت آب زیرزمینی تاثیر دارد و افت
زیاد خود باعث کاهش کیفیت آبها مایگاردد کاه ماوارد
تخریبی دیگری را هم به دنبال دارند.
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Abstract
In this study, the groundwater level depletion and electrical conductivity (EC) were chosen to assess the water quality
and quantity changes in Kashan plain, Iran. The relevant hydrographs were drawn using Thiessen polygons based on
the piezometric data. Moreover, the groundwater depletion, the elevation contour line and iso- electrical conductivity
maps were provided using GIS. Also, the relation between EC and Anions and Cations (such as Ca2+, Mg2+, K+, Cl-,
Na+, SO42-, HCO3-) were determined. The calculated Standard Index of Annual Precipitation (SIAP) in five
meteorological stations showed that normal precipitation has the most percentage of frequency. Also, the results of
drawn maps showed that the groundwater flows from south of the plain towards the Kavir in the north part of the plain.
The most depletion of groundwater level and the withdrawal have also occurred in the south and south-eastern parts of
the plain mainly due to the concentration of agricultural lands. Electrical conductivity has direct relation with
concentration of ions in all cases, except bicarbonate. According to the hydrographs; the average level of groundwater
has decreased 10.02 meters over 19 years and the groundwater level depletion has consequently decreased poor water
quality.
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