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چکیده
در این مطالعه بررسی کیفیت آب زیرزمینی حوضه آبریزرودخانهه دامیهی اه ار ها بها اسهافادا از ناهایج آنهالیز شهیییایی 35نیونهه آب
زیرزمینی صورت ارفاه است .تفسیر آنالیز هی روشیییایی آبها زیرزمینی در منطقه نشان می ده که آبهها منطقهه میه تا جهزو آبهها
شیرین ،سخت تا خیلی سخت بودا و می تا دارا تیپ بیکربناته کلسیک و منیزیک میباشن  .غلظهت للیهایی هها خهاکی )Ca, Mg
بیش از للیایی ها  )K,Naو مق ار آنیون اسی ها ضعیف  )HCO3بیشار از آنیون اسی ها لو

 )Cl, SO4می باش

بررسیهایلیاولوژ سنگ ها دربرایرن ا نشان داد که اسارش سنگها کربناته در شیال و شیال غرب مح ودهبامث اردی ا که ایهن
آبها نسبت به کانی ها کربناته از لبیل کلسیت و آرااونیت اشباع بودا که نشان دهن ا تاثیر احایالی لیاولوژ سنگ ها در برایرن ا بر
رو شییی آبها زیرزمینی می باش  .بر اساس ناایج حاصل غلظت یونها اصلی موجود در ترکیب آبها مافاوت بهودا بطوریکهه شهرایط
آنیونی و کاتیونی زیر حاکم است:
>Na> KCaو  MgوHCO3>CL ,SO4
بررسی کیفیت آب جهت مصارف شرب از طریق مقایسه غلظت یونها با اساان ارد ها موجود و نیز تعیین کیفیت آب برا مصارف
کشاورز از طریق مقایسه شاخص ها نسبت ها و دیاارامها نشان داد که به جز آبها زیرزمینی مربوط به حاشیه ساحلی دریا ه ارومیه
کیفیت اکثر نیونه آبها برا مصارف شرب و کشاورز مناسب می باش .

واژگان کلیدی :تیپ آب ،کیفیت آب زیرزمینی ،گدارچای ،مصارف آب ،هیدروژئوشیمیایی.

 -1مقدمه
رش جیعیت ،اسارش مناطق شهر وافزایش فعالیت ها کشاورز در ن دهه اخیر بامث افزایش بهرا بردار از منابع
آب زیرزمینی برا مصارف مخالف اردی ا که این افزایش تقاضا برا تامین آب مورد نیاز ،بامث تغییرات کیی و کیفی منابع
آب زیرزمینی و افزایش احایال آلودای آنها اردی ا است .م یریت بهینه اسافادا از منابع آب زیرزمینی مسالزم درک صحیح از
خصوصیات هی روژمولوژیکی سفرا آب زیرزمینی و تعیین فرآین ها هی روژموشیییایی و مکانیسم حاکم بر کیفیت منابع آب می
باش آلازادا .)Aghazadeh and Mogaddam, 2010, Jalali, 2006; Hounslow, 1995 )7531
زیر حوضه رودخانه دامیی ا ار ا با مساحت  2253کیلومار مربع از زیر حوضه ها حوضه آبریز دریا ه ارومیه میباش
شکل .)7منطقه مورد مطالعه با میانگین بارش ساالنه  531میلییار و ماوسط دما 75/3درجه سانایگراد دارا اللیم خشک ونییه
سرد می باش  .آب زیرزمینی مهیارین منبع تامین آب مورد نیاز برا شرب ،کشاورز و صنعت بودا بطوریکه بیش از  33درص
آب شرب شهرها نق ا و اشنویه) و روسااها والع در این حوضه از طریق منابع آب زیرزمینی تامین می شود سازمان آب منطقه

هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران
 71و 71شهريور ،7931دانشگاه فردوسي مشهد

ا آذربایجان غربی .)7533 ،در سالها اخیر ب لیل کیبود بارش اسافادا از منابع آب برا آبیار زمین ها زرامی و باغات منطقه
رش

شیگیر داشاه که این امر بامث افت سطح آبها زیرزمینی و تغییر کیفیت این منابع ش ا است.

شکل  :1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه

 -2مواد و روش ها
در این مطالعه به منظور بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی از ناایج حاصل از آنالیز شیییایی  35نیونه منابع آب زیرزمینی
مربوط به مهر  7517اسافادا ش  .سپس بر اساس ناایج حاصل از آنالیز نیونه ها  ،شییی آب ها ،تیپ آب ها ،مکانیسم حاکم بر
شییی آب ها و پارامار ها مخالف هی روژموشیییایی مورد ارزیابی لرار ارفت .به منظور تعیین کیفیت آب ها زیرزمینی منطقه
برا مصارف مخالف کشاورز  ،شرب و صنعای)شاخص ها ،نسبتها و پارامارها مخالفی از لبیل درص س یم ،نسبت جذب
س یم ،کربنات س یم بالی مان ا ،شاخص نفوذپذیر ،نسبت خطر منیزیم و شاخص تعویض یونی محاسبه اردی و مقادیر یون ها با
اساان اردها جهانی مقایسه اردی .

 -3بحث و بررسی
 -1-3بررسی های هیدروژئوشیمیایی
براساس ناایج حاصله میزان ه ایت الکاریکی در مح ودا مورد مطالعه بین  263تا  5533ماغیر بودا بطوریکه ح اکثر مق ار آن
در شیال مح ودا مورد مطالعه دی ا می شود شکل .)2براساس غلظت یونها موجود در ترکیب آب ها منطقه شرایط آنیونی و
کاتیونی زیر حاکم بودا>Na> KCaو  Mgو HCO3>CL ,SO4می باش  .بررسی رون تغییرات غلظت یونها موجود در ترکیب
آبها منطقه نشان میده که بطور کلی غلظت کلر از طرف منطقه تغذیه به طرف تخلیه افزایش یافاهبطوریکه در محل خروجی
دشت و در حاشیه دریا ه ارومیه و در نواحی شورازار مق ار غلظت آن به  333میلی ارم بر لیار میرس

شکل  .)5هیچنین
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بررسی رون افزایش غلظت کلر نشان میده که این افزایش با رون تغییرات ه ایت الکاریکی هیبساگی خوبی ارد .باال بودن
مقادیر ه ایت الکاریکی در حاشیه ها دشت به دلیل نفوذ آب شور از طرف ساحل و نیز تاثیر سازن ها تبخیر در این نواحی
می باش  .در این مطالعه به منظور تعیین تیپ و رخسارا منابع آب زیرزمینی از دیاارام پایپر اسافادا ش  )Piper,1944که بر این
اساس تیپ غالب و می ا آبها زیرزمینی منطقه بیکربناته کلسیک و منیزیک  )HCO3- Mg, Caبودا بطوریکه غلظت للیایی ها
خاکی )Ca, Mgبیش از للیایی ها  )K,Naو مق ارآنیون اسی ها ضعیف  )HCO3بیشار ازآنیون اسی ها لو

 )Cl, SO4می

باش شکل.)3
در این مطالعه هیچنین به منظور کالسه بن

آبها از شاخص تعویض یونی  )Soltan 1999اسافادا ش  .شاخص یونی  r1از طریق

رابطه زیر محاسبه اردی :

⁄

که بر اساس این شاخص اار مق ار  r1بیشار از  7باش تیپ و اروا آب  Na-HCO3و اار مق ار  r1کو کار از  7باش کالس
آب  Na-SO4است .محاسبه این شاخص برا نیونه آبها منطقه مورد مطالعه نشان می ده که مقادیر این شاخص بین  7/15تا
 -7/12تغییر می کن و بر این اساس بیش از  16درص نیونه ها دارا شاخص بیشار از  7بودا و کالس آنها  Na-HCO3می باش .
هیچنینییتوان منابع آب زیرزمینی را بر اساس شاخص ژنز مائوریک کالسه بن

نیود که این شاخص از طریق رابطه زیر محاسبه

می اردد )Subramani and et al., 2005

⁄
محاسبه این شاخص برا نیونه آبها منطقه مورد مطالعه نشان می ده که اکثر نیونه آبها منطقه از نوع آبها جو نفوذ به

زیر سطح زمین می باش .

شکل  :2نقشه پهنه بندی مقادیر هدایت الکتریکی در محدوده مورد مطالعه
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شکل  :3نقشه پهنه بندی مقادیر غلظت یون کلر در محدوده مورد مطالعه

شکل  :4موقعیت نمونه آب های زیرزمینی محدوده مورد مطالعه بر روی دیاگرام پایپر
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 -2-3مکانیسم حاکم بر کیفیت منابع آب زیرزمینی
در اين مطالعه بمنظور بررسي تاثير ليتولوژی سنگهای دربرگيرنده و کيفيت آبخوان و تعيين مکانيسم حاکم بر کيفيت آبها از
دياگرام گيبس استفاده شد .بر اساس اين دياگرام عمده آبهای منطقه در بخش پديده سنگي غالب نمودار گيبس قرار مي گيرد که
نشان دهنده تاثير متقابل بين شيمي سنگها و شيمي آبهای حاصل از بارشي که به زيرزمين نفوذ کرده اند مي باشد .گسترش سنگهای
کربناته در شمال و شمال غرب محدوده (خدابنده  ،7919نقيزاده  )7911باعث گرديده که آبهای ناشي از اين سازندها نسبت به
کاني های کربناته از قبيل کلسيت و آراگونيت اشباع باشد که نشان دهنده تاثير احتمالي ليتولوژی سنگ های در برگيرنده بر روی
شيمي آبهای زيرزميني مي باشد و همچنين آبهای منطقه عمدتا نسبت به کانيهای سولفاته از قبيل ژيپس و اندريت تحت اشباع
باشد .محاسبه شاخص کلر قليايت برای نمونه ها نشان ميدهد که اين شاخص برای نمونه آبها بين  0/11تا  -9/1تغيير ميکند
ومتوسط مقدار اين شاخص  -0/71بوده که بر اين اساس فرآيند تعويض و تبادل يوني يکي از فرآيندهای ژئوشيميايي غالب
ميباشد.

 -4تعیین کیفیت آب برای مصارف مختلف
 -1-4کیفیت آب برای مصارف شرب
در اين مطالعه برای تعيين کيفيت آب برای مصارف شرب نتايج حاصل از آناليز پارامترهای فيزيکي و شيميايي منطقه با مقادير
آنها در استاندارد جهاني آب آشاميدني که توسط سازمان بهداشت جهاني ( )WHO,2008ارائه شده است مقايسه گرديدکه بر اين
اساس غلظت يون های موجود در اکثر نمونه های انتخابي در حد مطلوب بوده و برای مصارف شرب مناسب ميباشد .فقط در
نمونه های حاشيه درياچه و در شورهزارها غلظت برخي از يونها و پارامتر ها از حداکثر مقدار مجاز تعيين شده توسط استانداردها
تجاوز مي نمايد .همچنين در اين مطالعه از دياگرام شولر( )Scholler, 1977نيز برای تعيين کيفيت آب برای مصارف شرب استفاده
گرديد که نتايج حاصله مناسب بودن اکثر نمونه ها برای مصارف شرب را تاييد مي نمايد بررسي مقادير کل مواد جامد محلول
)(TDSو سختي کل ( )THنشان مي دهد که مقدار کل مواد جامد محلول بين  700تا  100ميليگرم بر ليتر متغير بوده و  13درصد از
نمونه ها در کالس آبهای شيرين و تازه ( )TDS<1000و 77درصد باقي مانده در کالس آبهای کمي شور قرار مي گيرد و همچنين
مقدار سختي کل نمونه ها  750تا  7710ميلي گرم بر ليتر بوده و مقدار متوسط آن  913ميلي گرم بر ليتر مي باشد و براساس کالسه
بندی آبها بر مبنای سختي کل  19درصد از نمونه ها در کالس آبهای سخت و  11درصد باقي مانده در کالس آبهای خيلي سخت
قرار ميگيرد.

 -2-4کیفیت آب برای مصارف کشاورزی
به منظور ارزيابي کيفيت آب کشاورزی از پارامترها و شاخص های خطر شوری و قليائيت ،نسبت جذب سديم ،درصد سديم،
کربنات کلسيم باقي مانده ،شاخص نفوذپذيری ،نسبت منيزيم و خطر منيزيم استفاده شد .نسبت جذب سديم7از پارامترهای مهم
تعيين خطر قليائيت و کيفيت آب برای مصارف کشاورزی محسوب ميشود .مقدار  SARرا ميتوان از طريق رابطهای زير
محاسبه کرد(.)Kumar, 2009

⁄

Sodium adsoption ratio

1
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که در اين رابطه غلظت يونها بر اساس  meq/Lمي باشد .ويلکوکس ( )Wilcox, 1955بر اساس دو پارامتر  EC,SARدياگرامي
برای تعيين کيفيت آب کشاورزی ارائه نموده (شکل  )1که با توجه به موقعيت نمونه آبهای منطقه بر روی اين دياگرام  10درصد از
نمونه ها در کالس 75 ، C2S1درصد در کالس C3S1و  5درصد باقي مانده در کالس  C4S1قرار ميگيرند که بيانگر خطر
شوری متوسط و خطر قليائيت کم مي باشد و اين آبها برای مصارف کشاورزی مناسب مي باشند .کربنات کلسيم باقي مانده 7به
منظور تعيين خطراتي که غلظت ي ون کربنات و بيکربنات بر روی کيفيت آب کشاورزی دارد محاسبه مي شود .مقدار آن از رابطه
غلظت يونها بر حسب  meq/Lمي باشد(.)Sastri, 1994 ; Subramani et al 2005

محاسبه مقادير  RSCنمونه آبهای زير زميني منطقه مورد مطالعه نشان داد که مقدار اين پارامتر بين  1/90تا  -71/10تغيير مي کند
که نشان دهنده کيفيت خوب اين آبها برای مصارف کشاورزی است .نفوذپذيری در اثر استفاده طوالني مدت آب آبياری و بر اثر
يون های  Na+,Ca2+ ,Mg2+ ,HCO3-تغيير ميابد که برای ارزيابي اين تاثير شاخص نفوذپذيری 1پارامتر مناسبي است که اين
شاخص از طريق رابطه زير محاسبه مي گردد ()Subramani et al. ,2005
⁄

محاسبه شاخص نفوذپذيری نمونه آبهای زيرزميني منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد که اين شاخص بين  11/51تا  90/13درصد
تغيير مي نمايد که براساس طبقه بندی آبها براساس ، PIهمه نمونه ها در کالس  1قرار مي گيرند که نشان از کيفيت مناسب اين
آبها برای مصارف کشاورزی دارد.

Residual sodium carbonate
Permeability index

1
2
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شکل  :4موقعیت نمونه آب های زیرزمینی محدوده مورد مطالعه بر روی دیاگرامویلکوکس

 -3-4کیفیت آب برای مصارف صنعتی
به منظور تعيين کيفيت آبها جهت مصارف صنعتي ضريب النژليه ( )Isنمونه آبها بر اساس رابطه  Is=PHm-PHsمحاسبه شد
که در اين رابطه  PH ,PHmواقعي آب و  PHsمقدار  PHآب در حالت اشباع از کربنات کلسيم ميباشد(آقازاده  .)7913در اين
رابطه چنانکه  Is>0باشد آب تمايل به پوسته گذاری دارد و اگر  Is<0باشد آب خورنده بوده و اگر  Is=0باشد آب حالت خنثي
دارد .محاسبه مقادير  Isنشان داد که اکثر نمونه آبهای موجود در منطقه عمدتاً خاصيت پوسته گذار دارند.

 -5نتیجه گیری
تفسير هيدروژئوشميايي نتايج حاصل از آبهای زيرزميني منطقه مورد مطالعه نشان دهنده اين است که آبهای اينن منطقنه عمندتاً
جزو آبهای شيرين ،سخت تا خيلي سخت بوده و عمدتاً دارای تيپ بيکربناته کلسيک و منيزيک ميباشند .باال بودن غلظت قلينايي
خاکي و آنيون اسيد های ضعيف در ترکيب آبهای زيرزميني منطقه به دليل تاثير ليتولوژی سنگهای دربرگيرنده بوده به طوری که
نتايج حاصل از محاسبه شاخص اشباعيت نشان مي دهد که اين آبها نسبت به کاني های کربناتنه کلسنيت  ،دولومينت و آرااگونينت
فوق اشباع و نسبت به کاني های سولفاته انيدريت و ژيپس تحت اشباع مي باشد همچنين وجود برخي سازند هنای زمنين شناسني بنا
ليتولوژی مارن و شيل با ميان اليه های از ژيپس و نمک باعث شوری و باعث افزايش غلظت يون های سديم و کلر گرديده است.
بررسي کيفيت آب جهت مصارف شرب از طريق مقايسه غلظت يون ها با استاندارد های موجود نشان مي دهد که غلظت يون ها از
حداکثر مجاز تعيين شده توسط استاندارد های جهاني آب آشاميدني تجاوز نمي نمايد.و فقط در نمونه آبهای مربوط به شمال و
حاشيه درياچه اروميه به دليل نفوذ آب شور و پهنه های نمکي غلظت برخي يونها بيش از حد مجاز مي باشد لذا اکثر اين نمونه ها
برای مصارف شرب مناسب مي باشد .همچنين بررسي کيفيت آبهای منطقه برای مصارف کشاورزی از طريق بررسي خطر شوری و
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