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چکیده
دشت نوق با حدود  3600کیلومتر مربع وسعت در جنوب شرق ایران و غرب استان کرمان واقع شده است .موقعیت جغرافیایی
آن بین  30درجه و  61دقیقه تا  31درجه و  23دقیقه عرض شمالی و  55درجه و  32دقیقه تا  56درجه و  03دقیقه طول شرقی
قرار دارد .هدف این مطالعه ،تعیین منشأأ و ارزیابی نقش فرآیندهای ت ثیرگذار بر کیفیت شأأیمیایی آبهای زیرزمینی بخش میانی
دشت نوق واقع در غرب استان کرمان است .بدین منظور  22نمونه آب زیرزمینی از چاههای بهرهبرداری برداشت گردید .نقشههای
هم غلظت و تحلیلهای آماری ( آنالیز مؤلفه اصلی و آنالیز خوشهای) روی این نمونهها انجام شد .سپس غلظت فلزات سنگین(،Mo
 ،Pb ،Mn ،Fe ،Niو  ،)Agیونهای ا صلی ( SO42- ،Cl- ،Mg2+ ،Ca2+ ،Na+و – )HCO3به عالوه  ECو pHدر صحرا سنجش شد.
غلظت فلزات سنگین همراه با سایر یونها و بعضی عناصر دیگر به طریق  ICP-MSتعیین شد .به منظور شناسایی فرآیندهای ت ثیر
گذارنده نق شههای هم غلظت تر سیم و تف سیر گردیدند ،شاخصهای ا شباع شدگی نمونهها ن سبت به هالیت ،کل سیت ،آراگونیت،
دولومیت و ژیپس محاسأأبه و مورد ارزیابی قرار گرفتند و همچنین نمایههای کلروآلکان نمونهها تعیین شأأدند .بر اسأأاس موارد فوق
مشخص گردید که فرآیندهای تبخیر آب ،انحالل تبخیریها ،رسوبگذاری کلسیت و ژیپس ،اکسید شدن سولفیدها ،واجذب بعضی
از فلزات سأأنگین ،اثر اشأأترا یونی ،هیدرولیز سأأیلیکاتها و تبادل یونی کمابیش در این سأأفره آب زیرزمینی صأأورت گرفته و بر
کیفیت آب ت ثیر گذاشتهاند.
واژههای کلیدی :آب زیرزمینی ،آزمون مؤلفه اصلی ،آنالیز خوشهای ،شاخص اشباع شدگی ،هیدروژئوشیمی.

ت ثیرگذار از جنبههای متعددی اهمیت دارد .از یک طرف

 -1مقدمه
کیفیت شیمیایی هر نمونه آب زیرزمینی محصول عملکرد

شناسایی آنها کمک میکند تا به لحاظ علمی و کنجکاوی

فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی است که بر آن ت ثیر گذاشتهاند.

دریابیم که یک نمونه آب زیرزمینی مشخص چگونه ترکیب

این فرآیندها شامل چندین مورد بوده و هر یک اثرات مشخصی

شیمیائی موجود خود را به دست آورده است .از طرف دیگر،

بر آن میگذارند .شدت و نوع فرآیندهای ت ثیرگذار از یک محل

میتوان مشخص کرد که ت ثیر عوامل و فرآیندهای مختلف بر

به محل دیگر معموالً تفاوت دارد و استفاده از نقشههای هممقدار

افزایش یا کاهش مقدار یک یون یا ترکیب خاص چگونه بوده

میتواند کمک به ارزیابی آن کند .شناسایی نوع فرآیندهای

است .همچنین ،از آنجا که هر فرآیند مشخص کننده وجود
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شرایط ،کانیها ،سنگها یا واکنشهای خاصی است ،از طریق

وضعیت به وضعیت دیگر میتواند تغییر کند .اهم این روشها

شناسایی فرآیندها پی به وجود شرایط حاکم در سفره آب

عبارتاند از استفاده از نسبتهای یونی هانسلو ( ،)1995توجه به

زیرزمینی میبریم .فرآیندهای متعددی نظیر هیدرولیز

ترکیب ایزوتوپی ،آدالنا مازو ( )1991و درور ( ،)1982توجه به

سیلیکاتها آپلو و پستما ( ،)2005ریماهاشا ( ،)1996هانسلو

شرایط  Eh-pHآب ،ریماهاشا ( ،)1996توجه به شاخص اشباع

( )1995و درور ( ،)1982انحالل ساده و انحالل کربناتها ،آپلو

شدگی ترکیبات مختلف ،کالنتری و علیخانی ( )1384و ریماهاشا

و پستما ( ،)2005ریماهاشا ( )1996و درور ( )1982و

( )1996استفاده از نمودارهای همبستگی یونها ،هانسلو

رسوبگذاری و تبخیر ،درور ( ،)1982اکسید شدن سولفیدها،

( )1995و برزگر و همکاران ( )2014توجه به تغییرات مکانی

هانسلو ( ،)1995تجزیه مواد آلی ،هانسلو( ،)1995تبادل یونی،

یونها ،دهقانی ( )1388و باالخره استفاده از تکنیکهای آماری

آپلو و پستما( ،)2005ریماهاشا ( ،)1996هانسلو ( )1995و درور

نظیر تحلیل مؤلفه اصلی و تحلیل خوشهای (برزگر و همکاران،

( ،)1982تغییر شرایط اکسیداسیون و احیا ،آپلو و پستما

 .)2014اساس تکنیکهای آماری نیز همبستگی بین یونها و

( ،)2005ریماهاشا ( ،)1996هانسلو ( )1995و درور ( )1982و

ترکیبات است و از این طریق به عنوان شاهد انجام فرآیندهای

باالخره آلودگی ،سلیمان و همکاران ( )1996میتوانند بر کیفیت

هیدروژئوشیمیائی مورد استفاده قرار میگیرند .در عین حال

آبهای زیرزمینی ت ثیر گذارند .در بسیاری از موارد ،از جمله در

استفاده از شواهد ایزوتوپی به علت هزینه زیاد و استفاده از شرایط

منطقه مورد مطالعه ،فرآیندهای هیدروشیمیائی متعددی ت ثیر

 Eh-pHمحیط به علت مشکل بودن سنجش  Ehو عدم دقت

گذاشتهاند و موجب ایجاد یک ترکیب هیدروشیمیائی خاص

Ehهای به دست آمده کمتر مورد استفاده قرار میگیرد ،اگرچه

شدهاند .از آنجا که بعضی از اثرات این فرآیندها مشابه و یا متضاد

ممکن است آنها در مواردی کارایی باالتری داشته باشند .در

میباشند ،شناسایی نوع فرآیندهای عمل کننده ساده نبوده و نیاز

بعضی موارد یونهای اصلی که معموالً در مطالعات

به استفاده از شواهد متعدد نظیر تکنیکهای آماری ،شاخص

هیدروژئوشیمیایی مورد سنجش قرار میگیرند نمیتوانند به

اشباع شدگی ،توجه به تغییرات مکانی هر یون در حین جریان

خوبی فرآیندهای عمل کننده را نشان دهند و در این صورت

آب زیرزمینی و مقایسه تغییرات مکانی یونهای مختلف در نقشه

تفسیرهای هیدروژئوشیمیایی با ابهام همراه خواهند بود .لذا در

است .در این حالت نکته اصلی حاکم بر تفسیر بهکارگیری اصل

صورتی که اطالعاتی از یونهای فرعی (مثل نیترات) یا نادر (مثل

"تقارب شواهد" است .بدین معنی که اگر همه شواهد حاکی از

بسیاری از فلزات سنگین) داشته باشیم امکان تفسیر افزایش

انجام یک فرآیند هستند پس آن فرآیند صورت گرفته است و اگر

مییابد .به همین دلیل ،در این مطالعه غلظت بعضی از فلزات

همه شواهد آن را تائید نمیکنند یا آن فرآیند انجام نشده یا باید

سنگین نمونههای آب هم مورد سنجش و بررسی قرار گرفت.

توجیه منطقی در این مورد که چرا بعضی شواهد انجام فرآیند را

 -2مواد و روشها

تائید نمیکنند ارائه گردد .لذا این نوع عدم همبستگی در محیط

 .1-2منطقه مورد مطالعه

تبخیری با رسوبگذاری قابل توجیه خواهد بود .پیچیدگیهای

دشت نوق در جنوب خاوری ایران و غرب استان کرمان واقع شده

یونی و تبادل یونی هم صورت

است(شکل .)1از نظر اقلیمی در یک منطقه خشک قرار گرفته

میگیرند .به چند طریق میتوان فرآیندهای عمل کننده که

است(سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح .)1383 ،این وضعیت

موجب پیدایش آب با کیفیت مشخصی شدهاند را شناسایی کرد.

خاص آب و هوایی همچنین تنوع واحدهای سنگی بر کیفیت

دقت و کارایی این روشها از یک محل به محل دیگر و از یک

آب زیرزمینی ت ثیر گذاردهاند .دشت نوق در محدوده  30درجه

مشابه معموالً در اثر اشترا
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و  61دقیقه تا  31درجه و  23دقیقه عرض شمالی و  55درجه

سازندهای سرخ شیل ،شتری ،نایبند ،بادامو ،هجد  ،بیدو و

و  23دقیقه تا  56درجه و  03دقیقه طول شرقی قرار دارد و به

تیزکوه نیز در کوههای داوران رخنمون دارند .از این میان رسوبات

شکل مستطیلی با عرض و طول متوسط  20و  72کیلومتر و

ژوراسیک با رخساره عمدتاً شیلی – ماسهسنگی در کوههای

کشیدگی در امتداد شمال غربی -جنوب شرقی بین دو رشتهکوه

داوران گسترش داشته و فلیشهای کرتاسه در بدبخت کوه

داوران در شمال و بدبخت کوه در جنوب واقع شده است.

گسترش دارند .واحد مربوط به سنوزوئیک تنها در بخش کوچکی

محدوده مطالعاتی دشت نوق از نظر تقسیمات زمینشناسی به

از محدوده مورد مطالعه به چشم میخورد که میتوان آن را

ایران مرکزی تعلق دارد .سازندها و واحدهای زمینشناسی

معادل کمپلکس بحر آسمان به سن ائوسن در نظر گرفت .جنس

کوههای مشرف به آن متعلق به دورانهای پالئوزوئیک تا

این واحد عمدتاً گدازههای آندزیت تا بازالت ،ریوداسیت و تراکی

سنوزوئیک هستند و در دشت رسوبات کواترنر دیده میشوند.

آندزیت همراه با آذرآواریهای وابسته به آنهاست .در این دشت

سازندها و واحدهای زمینشناسی متعلق به پالئوزوئیک شامل

رسوبات میوپلیوسن با رخساره سری سرخ و تبخیری در زیر و

دولومیت ها و سنگ آهکهای معادل سازند سلطانیه (شامل گچ،

رسوبات آبرفتی کواترنر در روی آنها قرار دارند .آبرفتهای

سنگ آهک ،شیل و ماسهسنگ) ،واحد معادل سازندهای اللون و

کواترنر در بخش میانی دشت که این مطالعه صورت گرفته نسبتاً

زاگون (ماسهسنگ ،کوارتزیت ،کنگلومرا و شیل متراکم) ،معادل

ریزدانه میباشند .هم رسوبات میوپلیوسن و هم آبرفتهای

میال (دولومیت و سنگ آهک همراه با ماسهسنگ و شیل) ،معادل

کواترنر حاوی سیمان یا بین الیههای تبخیری از جنس ژیپس و

سردر (شیل تیره رنگ ،ماسه سنگ ،سنگ آهک مارنی) و سازند

نمک طعام میباشند (سازمان زمینشناسی کشور( )1371 ،شکل

جمال (سنگ آهک و دولومیت های مرمری شده) در کوهستان

.)2

داوران رخنمون دارند .واحدهای متعلق به مزوزوئیک شامل

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه.
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شکل -2نقشه زمینشناسی ساده شده منطقه مورد مطالعه

سفره آب زیرزمینی دشت نوق بهطور عمده در آبرفتهای

(شکل  .)3با توجه به نقشه هم عمق شکل  ،4بیشترین عمق

دوران چهارم شکل گرفته است .نقشههای همتراز و هم عمق آب

برخورد به آب ،مربوط به بخشهای شمالی دشت (متجاوز از 130

زیرزمینی دشت نوق در شکلهای 3و 4ارائهشدهاند .بر طبق نقشه

متر) است .سطح برخورد به آب به سمت شمال غرب دشت

همتراز شکل ،3جهت اصلی جریان آب زیرزمینی از جنوب شرق

کاهش مییابد و به حدود  10متر میرسد .جنس سنگ کف در

به سمت شمال غرب است .با توجه به اینکه کوههای داوران و

این منطقه سریهای سرخ میوپلیوسنی متشکل از مارن،

بدبخت کوه منبع تغذیه سفره آب زیرزمینی این دشت میباشند

کنگلومرا و ماسهسنگ قرمز با سیمان گچی و نمکی است و

و در بخش مرکزی دشت چاههای زیادی حفر شدهاند ،آبهای

ولکانیکهای ائوسن در سمت غرب دشت تا میانه آن در زیر واحد

زیرزمینی از حواشی دشت به سمت مرکز آن و از آنجا به سمت

فوق گسترش دارند .در مجاورت کوهستان داوران در زیر

شوره زارهای انتهای دشت حرکت دارد .این موضوع باعث

سریهای سرخ آهکهای کرتاسه قرار دارند (سازمان آب

خمیدگی خطوط تراز در نقشه جریان آب زیرزمینی شده است

منطقهای کرمان.)1391 ،

شکل  -3نقشه همتراز آب زیرزمینی دشت نوق ،سازمان آب منطقهای کرمان.1391 ،
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شکل -4نقشه هم عمق آب زیرزمینی دشت نوق ،سازمان آب منطقهای کرمان.1391 ،

نمونهبرداری اسیدی گردید تا از رسوب احتمالی و رشد

 .2-2نمونهبرداری

در این تحقیق  22نمونه آب از چاههای بهرهبرداری در تاریخ

میکروارگانیسمها جلوگیری شود و همچنین جذب سطحی

 15و  16تیرماه  1393از بخش میانی دشت برداشت گردید .الزم

توسط دیوارههای ظرف به حداقل برسد .در محل نمونهبرداری،

به ذکر است که بخش شمالی دشت عمق آب زیرزمینی زیاد بوده

دما با استفاده از دماسنج و  pHنمونهها با استفاده از  pHمتر و

و ضخامت الیه اشباع ناچیز است .به همین دلیل در آن هیچ

همچنین موقعیت جغرافیایی محل نمونهبرداری با یک دستگاه

چاهی وجود ندارد و بخش جنوبی دشت نیز نمکزار بوده و فاقد

 GPSاندازهگیری و ثبت گردید .سپس نمونه یونهای اصلی

چاه است .به همین دلیل قسمت مرکزی این دشت برای مطالعه

جهت آنالیز به سازمان آب منطقهای استان کرمان و نمونه فلزات

هیدروشیمیایی انتخاب گردید .در عین حال در بسیاری از چاهها،

به آزمایشگاه زرآزما تهران فرستاده شدند .برای اندازهگیری

آب زیرزمینی مستقیماً به سمت باغهای پسته که اغلب چند

کلسیم ،منیزیم ،بیکربنات و کلر از روش تیتراسیون ،سدیم از

کیلومتر فاصله دارند پمپاژ میشود و امکان نمونهبرداری در سر

روش فلیمفتومتری و مقدار سولفات نمونهها از روش وزنسنجی

چاه وجود نداشت و به همین دلیل تنها  22حلقه چاه که تخلیه

استفاده شد .فلزات سنگین نیز با روش  ICP-MSاندازهگیری

آب در سر چاه صورت میگرفت و در محل مناسب قرار داشتند

شدند .برای بررسی دقت اندازهگیری ،یک نمونه تکراری در بین

برای نمونهبرداری شناسایی شدند .ظروف نمونهبرداری از جنس

نمونههای ارسالی قرار داده شد و همراه با سایر نمونهها مورد

پلیاتیلن  1لیتری بود .در موقع نمونهبرداری ظروف سه بار با آب

تجزیه شیمیایی قرار گرفت .مقایسه مقادیر اعالم شده برای نمونه

مورد استفاده جهت نمونهگیری ،شستشو شدند .در هر نقطه

تکراری مؤید قابل قبول بودن دقت سنجشها بود .برای پردازش

نمونهبرداری ،دو نمونه آب برداشته شد که در یکی اندازهگیری

و تحلیل مقادیر عناصر از نرمافزارهای  Arc Map ،SPSS 18و

یونهای اصلی و در دیگری اندازهگیری فلزات مدنظر بود .نمونه

 PHREEQCاستفاده گردید.

فلزات با استفاده از اسید نیتریک  65درصد تا  pHزیر 2در محل

 .3-2روشهای تحلیل اطالعات:
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آنالیز چند متغیره  -تحلیل عاملی :13آنالیز چند متغیره ،جهت

این دادهها استفاده میشود (نصرتی و اکهوت،

تجزیه و تحلیلهای ژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی کاربرد دارد

اشباع شدگی :محاسبه شاخص اشباعشدگی کانیهای مختلف به

(انازوا و یوشیدا .)1996 ،استفاده از این تکنیک در تبدیل حجم

منظور توصیف تکامل شیمیایی آبهای زیرزمینی صورت گرفت.

زیادی از دادهها به پارامترهای کمتر و تجزیه و تحلیل همبستگی

با استفاده از شاخص اشباع میتوان به پیشبینی واکنشهای

میان آنها بسیار مفید است و بنابراین تجزیه و تحلیل از این

کانیشناسی زیرسطحی با آب زیرزمینی ،بدون جمعآوری

 .)2011شاخص

طریق نتایج قابل قبولی به دست میدهد.

نمونههای خا

تنوع گستردهای از تکنیکهای آنالیز چند متغیره در دسترس

پرداخت (هانسلو .)1995 ،برای محاسبه شاخص اشباع از نرمافزار

میباشد .لذا انتخاب مناسبترین تکنیک بستگی به ماهیت داده

 PHREEQCاستفاده شد.

ها ،مشکالت موجود و اهداف دارد .در این رابطه آنالیز چند

روش وزندهی فاصله معکوس :یکی از مناسبترین روشهای زمین

متغیره ،فاکتور آنالیز یا تحلیل عاملی یک تکنیک آماری

آماری برای ترسیم منحنیهای هممقدار ،روش وزندهی معکوس

شناختهشده و دارای کاربرد بسیاری میباشد که ما را قادر می

فاصله میباشد (ماگیش و چاندراسکار .)2013 ،این روش پس

سازد تا فاکتورهای معمولی که الگوهای رفتاری را کنترل می

از تهیه نقشه مکانی نمونهها در دشت نوق جهت تعیین تغییرات

نمایند ،شناسایی کنیم .این تکنیک برای استخراج و در

غلظت یونها و فلزات سنگین در گستره دشت با استفاده از

اطالعات مربوط به منش و تغییر هر یک از عناصر محلول در

نرمافزار  ArcGISاستفاده گردید.

نمونههای آب طبیعی به کار برده میشود .فاکتور آنالیز یا تحلیل

 -3نتایج و بحث

عاملی ،کشف عوامل اصلی ت ثیرگذار در نمونهها و ابعاد پنهان

 .1-3روند تغییرات مکانی

نمونهها و متغیرها در شرایطی است که محقق نسبت به وجود

خالصهای از مشخصات هیدروژئوشیمیایی نمونههای آب

این ابعاد پنهان اطالع کافی ندارد ( انازوا و اموری.)2001،

زیرزمینی دشت نوق در جدول  1آورده شده است .با اندازهگیری

تحلیل مؤلفه اصلی :14هدف اصلی از به کارگیری این آزمون

مقادیر هدایت الکتریکی که رابطه مستقیمی با مقدار مجموع

کاهش ابعاد (تعداد) متغیرهای ورودی (با حجم اطالعات زیاد) و

نمکهای محلول در آب دارد میتوان بهطور نسبی میزان امالح

دستیابی به نتایجی با ابعاد کوچکتر (تعداد کمتر) است که

آب را مشخص ساخت.

ضمن حفظ اطالعات اولیه دادهها ،اطالعاتی در موارد پنهان

مقادیر  ECباال معموالً به شوری باال و محتوای کانیایی محل

متغیرها نیز به دست میدهد .این کاهش ابعاد از طریق چرخش

برداشت نمونه نسبت داده شده میشوند (گارگ و

مؤلفههای اصلی حول محورهای عمودی و افقی مختصات انجام

همکاران .)2009،همچنین مقادیر باالی  ECمیتواند ناشی از

میگیرد (گولر و همکاران .)2002 ،از روش  ،PCAبرای

تبادل یونی و پدیده انحالل در آبخوان باشد (سانچزپرز و

طبقهبندی و پایش دادههای کیفی آب و همچنین تعیین منش

ترمولیرز.)2003 ،

FA

13

و سنگ و تجزیه و تحلیلهای پتروگرافی

14

PCA
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جدول  -1خالصه آماری پارامترهای هیدروشیمیایی نمونههای مورد مطالعه.
پارامتر
pH
)EC(µm cm-1
)TDS(mg L-1
)SO42- (mg L-1
)HCO3- (mg L-1
)Na+(mg L-1
)K+(mg L-1
)Cl-(mg L-1
)Ca2+(mg L-1
)Mg2+(mg L-1
)Pb(µg L-1
)Al(µg L-1
)Fe(mg L-1
)Ni(µg L-1
)Mo(µg L-1
)Ag(µg L-1
)Mn(mg L-1
)Si(mg L-1

حداقل

حداکثر

میانگین

میانه

انحراف معیار

استاندارد سازمان بهداشت جهانی

6/1
3350
1675
610
107
446/20
8
660/30
100
72
1
0/01
0/01
14
1/4
0/1
0/01
10/28

9/1
27900
13950
2673
609/70
5060
55
8733
628
602
42
1040
0/73
52
11/8
37/6
0/87
38/04

7/5
8093
4046/5
1149
294/6
1169/1
15
2265/2
236/6
217/7
25/6
0/01
0/01
18/56
5/84
2/8
0/1
17/3

7/6
6365
3182/5
1070
279/20
1169/1
18/1
2265/2
236/6
217/7
25/6
0/06
0/12
18/56
5/84
2/44
0/18
19/18

0/5
5360/8
2680/4
385/4
142/6
980/1
11/8
1770/7
127/3
124/8
10/1
0/21
0/2
8/4
2/8
8
0/23
7/45

6/5
1400
1500
400
200
600
200
170
10
200
300
70
70
400
-

بر اساس نقشه هممقدار  ECشکل ،5میزان  ECدر نمونههای آب

مییابد .این افزایش به علت انحالل تبخیریها در جهت جریان

زیرزمینی ،از جنوب شرق به سمت شمال غرب دشت (در جهت

آب میباشد .اصوالً نفوذپذیری کم ،زمان مجاورت آب زیرزمینی

جریان آب زیرزمینی) روند افزایشی نشان میدهد .روند تغییرات

را با مواد اطراف زیاد کرده و درنتیجه آب زیرزمینی با داشتن

EC

فرصت بیشتر برای انحالل ،شورتر خواهد شد (اصغری مقدم و

تمام یونهای اصلی به جزء بیکربنات مانند روند تغییرات

قندی.)1384،

میباشد و در جهت جریان آب زیرزمینی غلظت آنها افزایش

شکل  -5نقشه هممقدار هدایت الکتریکی.
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با توجه به نقشه هممقدار بیکربنات شکل  ،6بیشترین غلظت

که به علت اشترا

بیکربنات مربوط به نمونههای حوالی مناطق مسکونی است که

(حاصلضرب حاللیت) کلسیت ،مقدار کربنات و بیکربنات کاهش

یک علت آن را میتوان ناشی از تجزیه مواد آلی فاضالب خانگی،

مییابد .اگر آبی از کلسیت اشباع باشد در صورت افزایش یون

تولید  CO2و انحالل آن در آب زیرزمینی دانست و همچنین این

کلسیم ،غلظت کربنات و بیکربنات که تحت ت ثیر  pHدر آب در

پارامتر به صورت معکوس با نقشه هم میزان کلسیم (شکل،)7

نوعی تعادل با هم هستند کاهش مییابد تا حاصلضرب فعالیت

عمل میکند .در مناطقی که غلظت  Caباالست غلظت بیکربنات

آنها ثابت بماند .همانگونه که در ادامه مالحظه خواهد شد ،در

پایین است و برعکس .این وضعیت را میتوان با انحالل گچ در

بخش عمده این دشت ،آبهای زیرزمینی نسبت به کلسیت

آب توجیه کرد که منجر به افزایش مقدار یون کلسیم میشود

اشباع میباشند (شکل .)8

شکل  -6نقشه هممقدار بیکربنات.

یونی با کلسیت و با توجه به ثابت انحالل

شکل  -7نقشه هممقدار کلسیم

شکل  -8نقشه وضعیت اشباع شدگی کلسیت
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اسیدیته رابطه نزدیکی با متغیرهای فیزیکوشیمیایی آب

چنانچه شاخص اشباع برای یک کانی بیشتر از صفر باشد این

pH

کانی در آب فوق اشباع بوده و ممکن است در آب رسوب کند.

شکل  ،9کمترین میزان  pHمربوط به نقاط تغذیه دشت در حد

ولی اگر شاخص اشباع کمتر از صفر باشد آب نسبت به این کانی

 6/5و حداکثر آن در قسمت تخلیه دشت در حد  8/9میباشد.

تحت اشباع بوده و میتواند بیشتر از آن نیز انحالل یابد

علت این افزایش  ،pHسهم کاتیون شدیداً بازی (سدیم) در

(راجموهان و االنگو .)2004 ،شاخص اشباعشدگی به صورت

مناطق تخلیه دشت است .نمایههای کلروآلکالین نمونههای آب

 SI=Log IAP̸Ktبیان میشود که در آن حاصلضرب فعالیت

زیرزمینی این منطقه به صورت زیر محاسبه شدند(شولر.)1962 ،

یون 15و ثابت انحالل 16است (سوبیانی )2004 ،در این مطالعه

دارد(گارگ و همکاران .)2009 ،بر اساس نقشه هممقدار

Cl  (Na  K)
()1

Cl

شاخص اشباع کانیهای ژیپس ،کلسیت ،دولومیت ،آراگونیت و

CAI1 

هالیت محاسبه شد (شکل .)10

Cl  (Na  K)
CAI 2 

محاسبه این شاخص برای نمونههای آب مورد مطالعه نشان داد

So4  Hco3

()2
که در این فرمولها مقادیر بر حسب میلیاکیواالن بر لیتر

که اکثر نمونههای آب نسبت به ژیپس ،کلسیت ،آراگونیت و

میباشند .نتیجه محاسبات در جدول  2ارائه گردیده اند .در

دولومیت در وضعیت اشباع و اندکی فوق اشباع قرار دارند و نسبت

صورتی که بین  Naو  Caتبادل یونی صورت گرفته باشد مقادیر

به کانی هالیت تحت اشباع میباشند .نقشه مقدار شاخص اشباع

نمایههای فوق منفی خواهد بود .با توجه به جدول فوق در 31

کلسیت (شکل  )8مؤید افزایش مقدار این شاخص در جهت

درصد از نمونهها تبادل یونی به چشم میخورد.

جریان آب زیرزمینی میباشد .فرآیندهای انحالل تبخیریها و

 .3-3شاخص اشباعشدگی

تبخیر آب زیرزمینی کم عمق (هر دو) میتوانند عامل این تغییر

محاسبه وضعیت اشباعشدگی آبها نسبت به کانیهای مختلف

باشند .ولی همانگونه که ذکر شد کاهش مقدار بیکربنات مؤید

در مطالعات هیدروشیمیایی اهمیت زیادی دارد (دوتش.)1997 ،

انحالل تبخیریها است.

شکل  -9نقشه هممقدار.pH

IAP

16

15

Kt
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CAI1

CAI2

0/31
-0/19
-0/18
0/2
-0/75
0/14
0/27
0/33
0/29
0/35
-0/24

0/83
-0/021
-0/01
0/61
-0/61
0/62
0/93
0/85
0/92
0/89
-0/21

جدول  -2مقادیر نمایههای کلروآلکالن.
CAI1
شماره نمونه
0/084
-0/092
0/11
0/1
-0/17
0/29
-0/29
0/17
0/23
0/21
0/11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CAI2

شماره نمونه

0/84
-0/009
0/09
0/8
-0/08
0/84
-0/75
0/88
0/91
0/89
0/91

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

شکل -10نمودار شاخص اشباع کانیهای اصلی.

همه در یک دوره تناوبی قرار دارند و خصوصیات ژئوشیمیایی

 .4-3تحلیل مؤلفه اصلی ))PCA

پس از ترسیم دادهها به روش چرخش مؤلفه اصلی تعداد 5

مشابهی دارند و همچنین دارای منش یکسان هستند (هوازدگی

فاکتور به دست آمد که ویژه مقدار بیشتر از  1داشتند (جدول

سولفیدهای موجود در شیلهای تیره منطقه) .فاکتور سوم،

 .)3با توجه به این جدول مشخص میشود که  5فاکتور اول

 %11/3از کل واریانس دادهها را شامل میشود .در این فاکتور

مجموعا ً  %83/8از کل واریانس دادهها را به خود اختصاص

 pHدارای بیشترین امتیاز مثبت ( )+0/7و  Mnدارای بیشترین

دادهاند .در فاکتور اول که  %39/4از کل واریانس دادهها را شامل

امتیاز منفی ( )-0/8میباشد .این نشان میدهد که  Mnاز جمله

میشود EC, Cl-, Na+, SO42- Mg2+, K+, Ca2+،دارای بیشترین

عناصر هیدرولیزات است که با افزایش  ،pHرسوب میکند(مر و

امتیاز مثبت هستند که فرآیند انحالل تبخیریها میتواند این

شرفی .)1380،فاکتور چهارم با اختصاص دادن  %10/04از

رفتار را توجیه کند .فاکتور دوم %13/2 ،از کل واریانس دادهها را

واریانس دادهها ،عناصر  Moو  Alرا شامل میشود .با افزایش pH

شامل میشود .در این فاکتور  Ag ،Niو  Pbقرار میگیرند که

و قلیایی شدن محیط آبی اکثر عناصر تمایل به رسوبگذاری
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دارند بهجز عناصر با ظرفیت  3به باال مانند  Moو  Alکه با

که هوازدگی سیلیکاتها نیز تحت ت ثیر  CO2حل شده در آب

افزایش  pHبه صورت محلول در میآیند (دابس و همکاران،

صورت میگیرد CO2 .هم باعث افزایش غلظت  HCO3-شده و

 .)1990در فاکتور پنجم  HCO3-و  Siقرار میگیرند که  %6/6از

هم با تولید  H+کمک به هیدرولیز سیلیکاتها و افزایش غلظت

کل واریانس دادهها را شامل میشوند .این فاکتور نشان میدهد

 Siدر آب شده است.

جدول -3شبکه مؤلفههای اصلی پارامترهای شیمیایی در نمونههای آب زیرزمینی منطقه پس از چرخش عاملها
فاکتور 2

فاکتور 1

متغیر

فاکتور 5
-

-

-

-

0/985

EC

-

0/972

Cl-

-

-

-

-

0/961

Na+

-

-

-

-

0/953

SO42-

-

-

-

-

0/935

Mg2+

-

-

0/774
-0/869
1/93
11/38
64/08

0/852
0/841
0/699
2/24
13/22
52/7

0/922
0/911
0/455
6/71
39/48
39/48

K+

0/872
0/666
1/64
6/69
83/82

فاکتور 4

0/864
0/747
--0.048
-0.28
1/7
10/04
74/13

فاکتور 3

Ca2+
Fe
Pb
Ni
Ag
pH
Mn
Al
Mo
HCO3Si

ویژه مقدار
درصد واریانس
درصد تجمعی واریانس

میباشند .گروه دوم مؤید رفتار ژئوشیمیایی خاص و متفاوت

 .5-3تحلیل خوشهای

Fe

تحلیل خوشهای یکی از روشهای آماری چند متغیره است

نسبت به سایر عناصر است .گروه سوم مؤید ت ثیر  pHبر غلظت

که برای گروهبندی متغیرها و یا نمونهها مورد استفاده قرار

 Alو  Moدر نمونه آب است .حضور بیکربنات و سیلیس در گروه

میگیرد .در این مطالعه از ضریب همبستگی پیرسون برای رسم

چهارم مؤید نقش هیدرولیز سیلیکاتها است و باألخره گروه

دندروگرام و روش پیوستگی میان گروه ،برای گروهبندی استفاده

پنجم مؤید منش مشتر عناصر سرب ،نیکل و نقره از شیل های

شد .گروهبندی بر پایه متغیرها صورت گرفت (شکل .)11

تیره منطقه میباشد .در مجموع روش تحلیل خوشهای نتایج

پارامترهای گروه یک معرف ت ثیر غالب فرآیند انحالل تبخیریها

حاصل از آزمون مؤلفه اصلی را ت یید میکند.
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شکل  -11آنالیز خوشهای پارامترهای شیمیایی در منابع آب زیرزمینی

که در ساختمان آنها فلزات سنگین متعددی کمابیش جانشین

 -4نتیجهگیری
از جمله فرآیندهای ت ثیرگذار بر کیفیت آب زیرزمینی

آهن میشوند و آنها در تماس با آبهای زیرزمینی دچار

محدوده ،انحالل سازندهای تبخیری ،تبادل یونی ،هیدرولیز

اکسیداسیون و رها شدن فلزات میشوند ،افزایش غلظت فلزات

یونی ،تجزیه مواد آلی فاضالب (در

در بعضی مناطق این دشت را میتوان بر اساس این امر توجیه

بخش محدودی از دشت) و اکسیداسیون سولفیدهای (عمدتا

کرد .بدیهی است که تمام فلزات سنگین رها شده در اثر فرآیند

پیریت) شیل های تیره ژوراسیک میباشند .از بین این فرآیندها،

اکسیداسیون محلول نبوده و وارد منابع آب زیرزمینی نمیشوند.

انحالل تبخیریها از طریق افزایش مقدار کل امالح و غلظت

 -5منابع

بسیاری از یون های اصلی مهمترین محسوب میشود .تبادل

اصغری مقدم ،ا ،.قندی ،ا  . 1384 .بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آب

یونی و سایر فرآیندها نقش فرعی دارند بطوریکه تبادل یونی

زیرزمینی دشت تسوج ،نهمین همایش انجمن زمینشناسی

باعث کاهش ضعیف  Ca2+و افزایش ضعیف غلظت  Na2+شده

ایران ،تهران ،انجمن زمینشناسی ایران ،دانشگاه تربیت معلم.

سیلیکات ها ،اثر اشترا

است .هیدرولیز سیلیکات ها باعث افزایش غلظت  Siو

دهقانی ،م .1388 .هیدروژئوشیمی زیست محیطی منابع آب

HCO3

زیرزمینی دشت انار ،پایان نامه کارشناسی ارشد زمینشناسی

شده است .ت ثیر این فرآیند در افزایش غلظت کاتیون های اصلی
در مقایسه با انحالل تبخیریها ناچیز است .اثر اشترا

زیست محیطی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان 183 ،ص.

یونی از

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ( .)1383فرهنگ آبادیهای استان

طریق رسوبگذاری کربنات کلسیم موجب کاهش غلظت

کرمان  -شهرستان رفسنجان  -جلد هفتم ،چاپ اول ،انتشارات

بیکربنات در پائین دست سفره آب زیرزمینی شده است .تجزیه

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران 350 ،ص.

مواد آلی بطور موضعی غلظت بیکربنات در محدوده تراکم

سازمان زمینشناسی کشور ،نقشه  1:250000منطقه رفسنجان.1371 ،

روستاها و شهر بهرمان را افزایش داده است .با توجه به اینکه

سازمان آب منطقهای کرمان  .1391گزارش ادامه مطالعات دشت
رفسنجان 92 ،ص.

شیل های تیره ژوراسیک در این منطقه غنی از پیریت میباشند
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