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چکیده
آگاهی از میزان تغییرات شیمیایی آبهای زیرزمینی و پهنهبندی آنها نقش مهمی در مدیریت بهینه آبهای
زیرزمینی یک منطقه ایفا می کند .هدف از این مطالعه بررسی ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی جنوب
مشکان در سال  99بود .جهت دستیابی به این هدف 10 ،نمونه آب از چاههای منطقه برداشت گردید .آنالیز
هیدروژئوشیمیایی دادهها در آزمایشگاه به روش پالسمای القایی صورت گرفت و تجزیه و تحلیل های آماری در محیط
نرم افزارها  ,ArcGis ,Excle ,AqQAانجام شد .به منظور تعیین منشأ یونها در آبخوان مطالعه شده از نسبتهای
یونی ژئوشیمیایی و نمودارهای ترکیبی استفاده شد .نمودارهای ژئوشیمیایی ضمن تأیید فعال بودن واکنشهای آب-
سنگ در آبخوان مطالعه شده ،فرآیند تبادل یونی طبیعی را در بیشتر منابع نشان دادند .بر اساس نتایج بدست آمده در
تمام چاه ها نسبت  ،Ca / Ca + S04 < 0.5 ،Mg / Mg + Ca < 0.5 ،Cl / Sum anions > 0.8است .در اکثر چاه
ها نسبت  Na / Na + Cl > 0.5 ،Na / Cl > 1و  So4 / Hco3 < 1می باشد .در بیشتر چاه ها  1< Ca / Mg < 3است.
با توجه به نتایج استفاده از روش کریچینگ برای پهنهبندی غلظت یونها ،غلظت یونهای کلسیم ،منیزیم ،سولفات و کلر
در غرب و جنوب غرب و سدیم در غرب منطقه افزایش نشان می دهند.

کلید واژگان :مشکان ،هیدروژئوشیمی ،نسبتهای یونی ،نمودارهای ترکیبی.
-1مقدمه

کیفیت منابع آب تحت تاثیر شرایط محیطی و انسانی
متعددی قرار دارد .توزیع مکانی کیفیت آب تا حد
زیادی با ساختار منطقه در ارتباط بوده و بررسی
چگونگی توزیع مقادیر متغیرها در چند سال پی در
پی ،روند تغییرات را روشن می سازد ( 13و.)18
ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی دریک منطقه
متاثرازترکیب آبهای تغذیه کننده ،وضعیت خشکسالی
و ترسالی منطقه ،ترکیب رسوبات نهشته شده و
فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی حاکم برالیه های
آبداری است که درآن جریان دارد ( 1و .)6انحالل،
تبادل یونی ،تبادل وارونه ،تبادل آب – سنگ و
فرآیندهای
مهمترین
از
رسوبگذاری

هیدروژئوشیمیایی هستند که ترکیب شیمیایی آب
زیرزمینی را کنترل میکنند .این فرآیندها بسته به
ویژگیهای زمینشناسی و ژئوشیمیایی الیه های
آبدار ،به لحاظ زمانی و مکانی بسیار متفاوتاند ()19
بنابراین مطالعات هیدروژئوشیمیایی آبخوانها می-
تواند اطالعات مفیدی را در زمینه تاثیر مواد متشکله
آبخوان و منطقه ،مسیر جریان آب ،تاثیر سنگ کف،
نواحی تغذیه و تخلیه ،نواحی تبخیر از آب زیرزمینی و
تاثیر آبهای سطحی بر آب زیرزمینی و کیفیت آب
را از لحاظ شرب ،کشاورزی و صنعت در اختیار قرار
میدهد ( .)6افزایش جمعیت و باالرفتن استانداردهای
زندگی در بسیاری از کشورها موجب تقاضای روز
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لحاظ شرب و کشاورزی خوب تا متوسط است .صفر
بیرانوند و همکاران ( ،)7کیفیت آب زیرزمینی دشت
لرستان را مطالعه نمودند .نتایج نشان داد که تاثیر
عوامل زمین شناسی برکیفیت آب فراتر از مرز آبخوان
کیفیت قرار دارد .قره محمود لو و همکاران (،)8
هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی دشت سیدان -فاروق
دراستان فارس را بررسی نمودند .آب از لحاظ شرب
و کشاورزی مناسب بود .معتمدی و همکاران ()9
کیفیت آبخوان روئین اسفراین در استان خراسان
شمالی را مطالعه نمودند .این آبخوان از لحاظ شرب و
کشاورزی مناسب است .خالقی (،)4کیفیت آب شرب
منطقه هشترود را با استفاده از متغیرهای
هیدروژئوشیمیایی بررسی نمود و آب این منطقه را از
لحاظ شرب و کشاورزی مناسب توصیف نمود.
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی هیدروشیمی آب
زیرزمینی جنوب شرق مشکان و تعیین عوامل و
فرآیند غالب کنترل کننده شیمی آب زیرزمینی،
بررسی تغییرات غلظت یونها در آب زیرزمینی و تاثیر
پذیری آن از ترکیب سنگشناسی با استفاده از نسبت-
های یونی و نمودارهای ترکیبی است.

افزون استفاده از آب زیرزمینی برای مصارف مختلف
شهری ،کشاورزی و صنعتی شده است ( .)10بنابراین
بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی به عنوان مهمترین
منبع تامین کننده آب برای این مصارف اهمیت زیادی
دارد .برای مطالعه ترکیب شیمیایی آب ،عوامل کنترل
کننده آبهای زیرزمینی و تعیین منشأ امالح از روش-
های گوناگونی در تحقیقات مختلف استفاده شده است
که از آن جمله می توان به تجزیه و تحلیل غلظت
کاتیونها و آنیونها ،ترسیم نمودار پایپر به منظور
تعیین تیپ و رخساره آب زیرزمینی ،استفاده از نسبت-
های یونی و نمودارهای ترکیبی اشاره نمود ( .)5در
خصوص بررسی کیفی آبهای زیرزمینی و شناخت
عوامل موثر بر ترکیب آب زیرزمینی پژوهشهای
فراوانی در ایران و کشورهای دیگر انجام شده است
جوانبخت و همکاران ( ،)3هیدروشیمی آبخوان دشت
جاجرم را مطالعه نمودند و به این نتیجه رسیدند که
سازندهای زمین شناسی نقش مهمی درکیفیت آب
زیرزمینی داشتهاند .ترابی و همکاران( ،)2روند
تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی در باال دست سد
زاینده رود را بررسی نمودند .نتایج آنها نشان داد که
به دلیل استفاده از سموم کشاورزی کیفیت آب از

-2مواد وروش ها

مهمترین مناطق مسکونی این محدوده محسوب می-
گردند .میانگین بارندگی ساالنه در منطقه  276میلیمتر
است .بلندترین نقطه  2529متر و پستترین نقطه
 1150متر از سطح دریا ارتفاع دارد .دارای زمستان
نسبتا سرد و تابستان معتدل تا گرم میباشد .از نظر
زمینشناسی و نوع لیتولوژی واحدهای سنگی متنوعی
در منطقه دیده میشود .حجم عمده سنگهای
رخنمون یافته در منطقه ،سنگهای آتشفشانی
سنوزوئیک با سن میوسن هستند .عالوه بر سنگهای
آتشفشانی ،نهشتههایی میشوند مربوط به دوران
سنوزوئیک در منطقه وجود دارد که به مجموعههای

-2-1موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی منطقه
مطالعه شده

منابع آبهای زیرزمینی مورد مطالعه در منطقهای
کوهستانی با آب و هوای معتدل تا نیمه خشک با
مختصات جغرافیایی  58درجه تا  58درجه و 30دقیقه
طول شرقی و  36درجه و 30دقیقه تا  37درجه عرض
شمالی ،در شمال شرقی شهرستان سبزوار وجنوب
غربی شهرستان قوچان ،در استان خراسان رضوی
قراردارند (شکل .)1جاده آسفالته سبزوار -قوچان از
مهمترین محورهای ارتباطی این ناحیه به شمار می-
رود .روستاهای مشکان ،برزنون و عبداله گیو از
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 E2و  E3تعلق دارند( .شکل.)2

شکل -1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

نهشته های عهد حاضر
سیلت،گراول ،ماسه
گراول عهد حاضر
گراول تراس های آبرفتی
گل،سیلت،ماسه تراس های قدیمی
گراول تراس های میانی
رس سیلتی،سیلت ،ماسه
تراس ها ی آبرفتی عهد حاضر
منطقه مسکونی
تراکی آندزیت

Q2al
Q2d
Q2fbg
Q2fg
Q2fm
Q2tg
Q2v.f
Qt2
Residential_area
Tr

شیل خاکستری،ماسه سنگ
الیوین بازالت
آهک چرتی ،دولومیت
سیلت ،مارن گچی،ماسه سنگ،توف
ماسه سنگ وشیل قرمز،کنگلومرا
بازالت اسپلیتی
آهک ودولومیت خاکستری
مارن،ماسه سنگ،کنگلومرا
داسیت ،آندزیت
الهار ،پیروکالستیک

شکل .2موقعیت چاه ها درنقشه زمینشناسی محدوده مطالعاتی جنوب شرق مشکان
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E2sh
E3b
E3ld
E3mg
E3sc
E3vb
Jm
Ngr
Pl_Qda
Pl_Qla
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منیزیم ( ،)Mg+2سدیم ( ،)Na+پتاسیم ( )K+در
آزمایشگاه اندازه گیری شد (جدول .)1نقشه های
مربوط به تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب
زیرزمینی در مناطق مختلف با استفاده از نرم افزار
 Arc Gisتهیه شده و روند تغییرات مکانی آنها در
محدوده مطالعه شده تفسیر شد .برای تحلیل بهتر
دادههای هیدروژئوشیمیایی و نیز ترسیم نمودار پایپر از
نرم افزار AqQaاستفاده شد .به منظور شناسایی
عوامل حاکم بر تغییر کیفیت آب زیرزمینی و نیز
بررسی روابط بین متغیرها از دیاگرام گیبس ،نسبت
های یونی و نمودارهای ترکیبی که در محیط Excle
تهیه شده بودند ،استفاده گردید.

 -2-2روش کار

به منظور انجام پژوهش کیفی آبخوان جنوب شرق
مشکان واقع دراستان خراسان رضوی در شهریور ماه
 99از 10حلقه چاه نمونه برداری شد (شکل.)1
درمرحله نمونه برداری ،نمونه های آب در بطریهایی
که قبال اسید شویی شده و با آب مقطر شسته شده
بودند ،جمع آوری گردید .در هنگام نمونه برداری هر
بطری چندین بار با آب چاه شست وشو داده شد .برخی
ازپارامترها ازقبیل  ، PHدماو هدایت الکتریکی موقع
نمونه برداری اندازه گیری شدند .پارامترهایی از جمله
مواد جامد محلول ،بی کربنات ( ،)Hco3-کلرید (،)Cl-
سولفات ( ،)So4-2نیترات ( ،)No3-کلسیم (،)Ca+2

جدول -1نتایج پارامترهای فیزیکوشیمیایی چاه های نمونه برداری در شهریور ماه (1399غلظت آنیونها
و کاتیونها برحسب  TDS،meq/lبرحسب  mg/lو  ECبرحسب میکروموس بر سانتیمتر است).
شماره

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

Hco3-

So42-

Cl-

TDS

EC

PH

چاه
1

2/98

1/78

4/91

0/05

3/85

2/39

2/81

1083

1602

8/09

2

2/48

1/36

2/21

0/06

2/86

1/45

0/92

321

482

7/66

3

2/30

1/02

1/56

0/04

2 /7

1/29

0/59

666

953

7/83

4

12/7

11/8

59/82

0 /9

6/55

16/45

54/92

191

273

8/07

5

2/98

2 /5

8

0/09

5/41

3/75

4/73

994

1150

8/21

6

2/41

1/72

5/13

0/04

3/93

3/79

1/74

470

679

8/31

7

0/73

0/53

4 /7

0/07

2/78

1/25

1/24

298

479

7/70

8

10/18

10/25

52/95

0/18

6/22

22/3

39/43

342

480

7/75

9

1/04

0 /6

4/95

0/05

3/11

1/62

0/84

750

548

7/77

10

0/91

0/61

5/08

0/06

3/19

1/58

1/01

306

448

7 /5

بیشترین

12/7

11/8

59/82

0 /9

6/55

22/3

54/92

1083

1602

8/31

کمترین

0/73

0 /6

1/56

0/04

2 /7

1/25

0/59

298

273

7 /5

درمقابل نسبت های کاتیونی
آنیونی
نسبتهای
و
)(Na+K+Ca
) Cl/(Cl+Hco3استفاده شده است (شکل .)2بر
اساس نمودار گیبس ،تبخیر ،تبخیر -رسوبگذاری،

-3نتایج و بحث

(Na+K) /

-3-1عوامل کنترل کننده شیمی آب زیرزمینی

به منظور تعیین وضعیت هیدروشیمیایی آب زیرزمینی
منطقه مطالعه شده از نمودارهای مواد جامد محلول
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سنگ منشأ و بارندگی از مهمترین عواملی هستن که
میتوانند شیمی آب را کنترل نمایند (  .)11همان
گونه که در نمودارهای گیبس مشاهده میگردد،
فرآیند هوازدگی سنگها ،اثر غالب بر کیفیت آبهای
زیرزمینی منطقه دارد .این امر نشان دهنده تاثیر
متقابل بین شیمی سنگ و شیمی آبهای حاصل از
بارش در منطقه است (.)10

شکل -2عوامل کنترل کننده شیمی آب
زیرزمینی جنوب شرق مشکان
 )aبراساس کاتیون های غالب آب زیرزمینی)b ،
براساس آنیون های غالب آب زیرزمینی

-3-2پهنه بندی کاتیون ها وآنیون ها

این یون همچنین میتواند ازطریق هوازدگی
پالژیوکالزها ،کانیهای رسی به آبهای زیرزمینی
وارد شود .تغییرات یون سدیم درمنطقه بین  1/56تا
 59/82میلی اکی واالن گرم بر لیتر است .در بخش
غربی منطقه وجود نهشتههای جوان تبخیری -آواری
از عوامل اصلی در افزایش یون سدیم میباشد
(شکل .)c-3سولفات یکی دیگر از یونهای اصلی در
آب است .تغییرات یون سولفات در آبهای منطقه
از 1/25تا  22/29میلی اکی واالن گرم برلیتر تغییر
میکند .در قسمت غرب و جنوب غربی به علت وجود
آبرفتهای جوان دوران تبخیری -آواری دوران سوم،
میزان یون سولفات افزایش یافته است (شکل.)d-3
منبع اصلی یون کلرید در آب زیرزمینی ،سنگهای
رسوبی بخصوص سنگ نمک و رسوبات رسی و
شیلی میباشد .روند تغییرات یون کلر تا حد زیادی
ازتغییرات  ECو  TDSتبعیت میکند .تغییرات این

نقشه پهنه بندی غلظت یون ها با استفاده از روش
کریچینگ تهیه شد.

به طور کلی تغییرات یون کلسیم در منطقه  0/91تا
12/7میلی اکی واالن گرم بر لیتر است .با توجه به
نقشه پهنه بندی یون کلسیم ،میزان این یون در
بخش غربی و جنوب غربی منطقه به دلیل همجواری
آبخوان با الیه های غنی از کلسیم که بیشتر از جنس
شیل مارنی ،آهک رسی و آبرفت رسی -مارنی می-
باشد ،رو به افزایش است (شکل .)a-3محدوده
تغییرات یون منیزیم بین  0/53تا 11/79میلی اکی
واالن گرم بر لیتر میباشد .به دلیل تغذیه آبخوان
توسط الیههای دولومیتی ،بیشترین میزان غلظت آن
همانند کلسیم در بخش غربی و جنوب غربی است
(شکل .)b-3انحالل هالیت مهمترین عامل در
افزایش غلظت یون سدیم در آبهای زیرزمینی است.
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بیکربنات در دو نوع تیپ اصلی یعنی آبهای شیرین
و آبهای ترکیبی قرار میگیرند ( .)16رخساره
بیکربنات سدیک و بیکربنات کلسیک به تیپ آبهای
شیرین تعلق داشته و از لحاظ سختی در رده سبک
قرار میگیرند و قابل شرب میباشند .مواد جامد
محلول در این نوع تیپ آب حدود  210تا  755میلی
گرم بر لیتر است و مقدار بیکربنات متوسط آن بسیار
بیشتر از کلرید میباشد .مابقی رخساره ها جز آبهای
ترکیبی هستند .کیفیت این نوع تیپ در مقایسه با تیپ
آب شیرین بدتر است .مقدار مواد جامد محلول آب-
های ترکیبی از 500تا 950میلی گرم در لیتر تغییر
میکند .از لحاظ سختی به آبهای سخت تعلق داشته
و مقدار بیکربنات آنها مشابه آبهای شیرین است.
غلظت کلرید درآنها نسبت به آبهای شیرین
افزایش مییابد.

یون درآبهای منطقه از 0/59تا 54/92میلی اکی
واالن گرم درلیتر متغیر است .غلظت این یون نیز در
حاشیه شرقی منطقه کم و به سمت غرب افزایش
نشان میدهد .از مهمترین دالیل آن میتوان عبور
آب زیرزمینی از آهکهای رسی و آبرفتهای رسی-
مارنی را نام برد (شکل.)e-3
-3-3تیپ و رخساره هیدروژئوشیمیایی

رخسارههای هیدروشیمیایی آبهای زیرزمینی ،تعیین
کننده تودههای آبی با ماهیت ژئوشیمیایی متفاوتاند.
اساس طبقهبندی رخساره ها مقادیر کاتیونها و
آنیونهای عمده آب زیرزمینی است ( .)16براساس
نمودار پایپر (شکل )4آبهای زیرزمینی منطقه سه
رخساره هیدروژئوشیمیایی بیکربنات سدیک،
بیکربنات کلسیک و کلرورسدیک را دارا میباشد .این
سه رخساره بر اساس مقدار مواد جامد محلول و میزان
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شکل  )a -3نقشه پهنه بندی غلظت عنصر کلسیم ( )b ،)Caمنیزیم ( )c ،)Mgسدیم ( )d ،)Naسولفات)e ،
کلر ( )Clدر منطقه مورد مطالعه.

شکل -4نمودارپایپر مربوط به آب زیرزمینی منطقه مطالعه شده

متأثر از ترکیب شیمیایی کانیهای محلول در آب
است و مقدار کانی انحالل یافته در درجه بعدی
اهمیت قراردارد ( .)8بر اساس نتایج حاصل از محاسبه
نسبتهای یونی (جدول )2میتوان این نسبتها را به
شرح زیر عنوان نمود:

 -3-4تعیین منشأ امالح ورسوبات با استفاده از
نسبتهای یونی ژئوشیمیایی

نسبتهای یونی شاخصهای مناسبی در ارزیابی
شیمی منابع آب هستند و استفاده از آنها در تعیین
منشأ نمکها ،کمک فراوانی خواهد نمود ( .)11در
پیدایش ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی ،این نسبتها
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جدول-2میزان و تحلیل نسبهای یونی چاه های نمونهبرداری درمحدوده مطالعه شده
Na+/Na++Cl-

1

1/395

0/582

Cl/Sum
anions
0/187

2/789

2

1/545

0/607

0/118

3/03

0/248

3

1/714

0/631

0/084

3/894

0/204

0/435

4

0/705

0/413

0/621

1/795

0/357

0/243

1/975

5

1/095

0/522

0/247

2/976

0/335

0/248

0/545

6

1/903

0/655

0/128

2/333

0/300

0/209

0/758

7

2/454

0/710

0/160

2/281

0/304

0/195

0/352

8

0/870

0/465

0/491

1/654

0/376

0/159

2/815

9

3/800

0/791

0/100

2/849

0/259

0/210

0/410

10

3/25

0/764

0/117

2/459

0/289

0/193

0/389

شماره

Na+/Cl-

چاه

Ca2+/Mg2+

نسبت  : Na/Clمقادیر نسبت سدیم به کلر اطالعات
مفیدی در زمینه منشأ یون کلر با سدیم به دست می-
دهد ،به طوریکه اگر این نسبت برابر با  1باشد
( ،)Na=Clمنشأ سدیم از کانی هالیت است .در
صورتی که میزان غلظت یون سدیم کمتر از کلر باشد
( ،)Na<Clنشان دهنده عکس تبادل یونی است .اگر
میزان غلظت سدیم بیشتر از کلر باشد (،)Na>Cl
منشأ سدیم غیر از هالیت و احتماال از پالژیوکالز
آلبیت یا تبادل یونی طبیعی است ( .)11در بیشتر
نمونهها این نسبت بیشتر از 1است و  Na>Clبوده
و نشان دهنده منشأ سدیم از تبادل یونی طبیعی و یا
پالژیوکالز در سنگ ها و رسوبات منطقه است .در
نمونههای  S4و S8این نسبت کمتر از 1میباشد و
نشان دهنده عکس تبادل یونی است (( .)16جدول.)2
نسبت ) : Na/(Na+Clدرصورتی که میزان این
نسبت برابر با  0/5باشد ،نشان دهنده انحالل هالیت
در آب زیرزمینی است .مقادیر بیشتر از  0/5برای این
نسبت ،نشان دهنده افزایش غلظت سدیم و ورود آن
به آب زیرزمینی ازمنبعی غیر از انحالل هالیت می
باشد که این منشأ می تواند انحالل

Mg2+/Mg2++Ca2+

2-

Ca2+/Ca2++So42-

So4
/Hco3-

0/263

0/341

0/489

0/415

0/400
0/375

پالژیوکالز آلبیت و یا فرآیند تبادل کاتیونی باشد .بر
اثر این فرآیند ،جانشینی یون های دو ظرفیتی مانند
کلسیم و منیزیم محلول در آب زیرزمینی با سدیم
موجود در رسها ،سبب آزاد شدن یون سدیم در آب
می شود .در اغلب نمونههای آب منطقه این نسبت
بیشتر از 0/5میباشد .فقط در نمونههای  S4و S8
این نسبت کمتر از  0/5است .این موضوع میتواند به
دلیل وجود رسهای غنی از کلسیم ( نهشتههای
مارنی) در مسیر آب زیرزمینی از این مناطق باشد .آب
زیرزمینی با شوری زیاد سبب آزاد شدن یونهای
کلسیم و منیزیم در آب و جذب سدیم توسط رس ها
( فرآیند تبادل یونی معکوس) میشود (جدول.)2
نسبت: Cl/sum anionsبرای تعیین منشأ کلرید در
منابع آب میتوان از این نسبت استفاده نمود .در
محدوده مطالعاتی مقدار این نسبت در تمام نمونهها
کمتر از 0/8است که نشان دهنده منشأ این یون از
هوازدگی سنگها میباشد .با در نظر گرفتن مقدار
تصحیحی وتفکیکی  0/5به عنوان معیار برای این
نسبت در منطقه مطالعه شده ،در بخش غربی تحت
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تاثیر پدیده تبخیر و نفوذ آب شور قرار گرفته است
(جدول.)2
نسبت  :Ca/Mgاین نسبت در شناسایی سازندهای
آهکی از دولومیتی و نیز شناسایی واپاشی خاک و
کاهش تدریجی عملکرد آن استفاده میشود .اگر این
نسبت کمتر از 1باشد  ،واپاشی خاک و کاهش
عملکرد آن را نشان میدهد .مقدار این نسبت در اغلب
نمونههای آب منطقه بیشتر از  1وکمتر از 3است که
نشاندهنده تغذیه آب زیرزمینی توسط سازندهای
دولومیتی ،دولومیت -آهک و آهک -دولومیت می-
باشد (جدول.)2
نسبت ) : Mg/(Mg+Caاین نسبت معرف هوازدگی
و انحالل سنگهای آهکی و دولومیتی و رسوبگذاری
کلسیت است .اگر این نسبت کمتر از 0/5باشد ،
هوازدگی سنگهای آهکی و دولومیتی را نشان می-
دهد و اگر برابر با  0/5باشد ،ناشی از هوازدگی سنگ-
های دولومیتی میباشد و اگر این نسبت بیشتر از0/5
باشد ،نشان دهنده انحالل دولومیت یا خارج شدن
کلسیم بر اثر رسوبگذاری کلسیت است .در این حالت
نقش هوازدگی کانیهای فرومنیزین را به عنوان منشأ
غلظتهای باالی منیزیم در آب زیرزمینی در نظر
میگیرند ( .)11مقدار این نسبت در محدوده مطالعاتی
در تمام نمونه ها کمتر از  0/5است و نشان دهنده
هوازدگی و انحالل سنگهای آهکی و دولومیتی می-
باشد (جدول.)2
نسبت ) : Ca/(Ca+So4از این نسبت در تعیین منشأ
کلسیم ،انحالل ژیپس ،تعویض یونی و رسوبگذاری
کلسیت استفاده میشود .مقدار کمتر از  0/5در PH
کمتر از  ، 5/5برای این نسبت  ،نشان دهنده اکسایش
پیریت ،مقدار کمتر از  0/5برای نسبت فوق در PH
خنثی ،به دلیل کاهش غلظت یون کلسیم بر اثر فرآیند
تبادل یونی یا رسوب کلسیت است و نسبت بیشتر از

 0/5نشان دهنده انحالل ژیپس میباشد .محاسبه این
نسبت نشان داد که منشأ یون کلسیم در تمام نمونه
ها کمتر از  0/5است و نشان دهنده حذف کلسیم براثر
تبادل یونی یا ته نشینی کلسیت است (جدول.)2
نسبت  : So4/Hco3با استفاده از این نسبت میتوان
به منشأ کربناته یا سولفاته آب پی برد .اگر این نسبت
کمتر از 1باشد ،آب منشأ کربناته دارد و اگر این نسبت
بیشتر از 1باشد ،آب منشأ سولفاته خواهد داشت .به
جز نمونه های  S4و S8که تغذیه آب از رسوبات
تبخیری -آواری و آبرفتهای جوان صورت میگیرد،
در سایر نمونه ها مقدار این نسبت در آبهای منطقه
کمتر از  1می باشد .این امر نشان می دهد که
ترکیبات کربناته نسبت به ترکیبات سولفاته تاثیر
بیشتری بر کیفیت کل آبخوان دارند (جدول.)2
 -3-5فرآیند تبادل یونی و عکس تبادل یونی
آبخوان

فرآیندهای تبادل یونی در مکانهایی بوجود میآیند
که کانی رسی غنی از سدیم از قبیل مونیت موریونیت
بر اساس رابطه ( )1با کلسیم و منیزیم موجود در آب
زیرزمینی واکنش داده و سبب ورود سدیم به آب
زیرزمینی می شود ( 11و .)17
(Ca2++2Na+- Clay-----Ca2+- Clay + 2Na+ )1

از این رو میتوان تبادل یونی برای سدیم را از
عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی دانست .برای
تشخیص فرآیند تبادل یونی و عکس تبادل یونی از
نمودارهای ترکیبی استفاده میشود .در نمودار دو
متغیره  ECبه  ،Na++Cl-نمونههایی که در باالی
خط  Na+/Cl-=1قرار دارد تحت تاثیر فرآیند یونی
طبیعی هستند و منشأ دوگانه از سازندهای زمین-
شناسی (رسوبات رسی) و نفوذ آب
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نمودارهای ترکیبی یا دو متغیره استفاده میشود (12
و .)14مباحث تکمیلی این نمودارها و انواع الگوهای
تشکیل یافته درآن توسط مازور ( )15ارائه شده است.
نمودارهای دو متغیره کل یونهای محلول در مقابل
سایر یونهای عمده برای آبخوان منطقه مورد مطالعه
در شکل ( )6نشان داده شده است .از آنجا که در هیچ
یک از نمودارهای ترکیبی الگوی خطی دیده نمیشود
و پراکندگی نمونه ها بیشتر دردو منطقه است ،می-
توان نتیجه گرفت که حداقل دو منبع تغذیه کننده در
سفره وجود دارد .با توجه به وجود سنگهای آهکی
در منطقه منبع نخست میتواند تغذیه آبخوان توسط
این تشکیالت باشد .منبع دوم را که فقط دو نمونه
درآن جای دارد و میزان کل یونهای محلول درآنها
زیاد است میتوان به تغذیه آبخوان توسط نهشتههای
مارنی _ رسی و تبخیری _آواری مربوط دانست.

شور دارند (شکل .)5در محدوده مطالعه شده به جز
دو نمونه ،سایر نمونه ها تحت تاثیر فرآیندهای
تبادل یونی طبیعی قرار دارند.

شکل-5نمودار فرآیند تبادل یونی و عکس تبادل
یونی در منطقه مطالعه شده
-3-6نمودارهای ترکیبی

در مطالعات هیدروژئوشیمی برای تشخیص نوع
فرآیندهای شیمیایی و تعیین منشأ و اختالط آبها از
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شکل -6نمودار ترکیبی بین یونهای اصلی و کل یونهای محلول ( )TDIدر منطقه مطالعه شده

تبادل کاتیونی میباشد .در منطقه مطالعه شده مقدار
نسبت یون  Clبه مجموع آنیونها در تمامی چاه ها
کمتر از  0/8است و غالب بودن فرآیند هوازدگی را در
سنگها نشان میدهد.
میزان نسبت  Mg/Mg+Caدر آبخوان مطالعهشده
در تمامی نمونهها کمتر از  0/5است و هوازدگی
سنگهای آهکی و دولومیتی را نشان میدهد .مقدار
نسبت  Ca/Mgدر اکثر نمونهها بیشتر از یک و کمتر
از  3است و نشاندهنده تغذیه آب زیرزمینی توسط
سازندهای دولومیتی ،دولومیت-آهکی و آهک-
دولومیتی میباشد .براساس نمودارهای دو متغیره غیر
از دو نمونه ،سایر نمونهها تحت تاثیر فرآیندهای تبادل
یونی طبیعی قرار گرفتهاند .با توجه به نمودارهای
ترکیبی بین یونهای اصلی و  TDIحداقل دو منبع
تغذیه کننده در سفره وجود دارد .منبع نخست میتواند
تغذیه آبخوان توسط تشکیالت آهکی و منبع دیگر را
میتوان به تغذیه آبخوان توسط تشکیالت رسی و
مارنی و نیز نهشتههای تبخیری -آواری جوان مربوط
دانست که بیشتر درغرب منطقه گسترش دارند.

 -4نتیجه گیری

پژوهش حاضر به بررسی فرآیندهای
هیدروژئوشیمیایی و تاثیر سازندهای زمین شناسی
برکیفیت آب زیرزمینی آبخوان جنوب شرق مشکان
واقع در استان خراسان رضوی پرداخته است .وضعیت
هیدروژئوشیمیایی آبهای منطقه نشان دهنده تاثیر
بیشتر تشکیالت کربناته برروی محتوی ژئوشیمیایی
آبها داشته است .براساس نمودار گیبس ،واکنش آب
– سنگ عامل اصلی در تغییر کیفیت شیمیایی آب
زیرزمینی منطقه است .گرچه در چاه های  S4و S8
تبخیر -ته نشینی تاثیر زیادی در تغییر ترکیب
شیمیایی این دوچاه دارد .از آنجا که نسبت
 Ca/Ca+So4در تمامی نمونهها کمتر از  0/5می-
باشد ،حاکی از حذف کلسیم بر اثر تبادل یونی یا ته
نشینی کلسیت است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد
که در بیشتر نمونهها نسبت  Na/Na + Clبیشتر از
 0/5است .این امر نشان دهنده افزایش غلظت سدیم
و ورود آن به آب زیرزمینی از منبعی غیر از انحالل
هالیت از قبیل انحالل پالژیوکالز آلبیت و یا فرآیند
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 -6مراجع

 .1تاجبخشیان ،م ،.محمودی قرایی ،م .ح ،.محبوبی ،ا ،.موسوی حرمی ،س .ر ،)1399( ،.مطالعه خورندگی
ورسوبگذاری منابع آب و پساب پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد ،مجله محیط زیست و مهندسی آب)6(1 ،
.30-13،
 .2ترابی پوده ،ح ،.یونسی ،ح ،.آزاده ،ا ،)1399( ،.بررسی روند تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی و ارزیابی
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Abstract
Understanding chemical changes in groundwater and their mapping play a substantical role
in optimal management of groundwater in an area. The aim of this study was to investigate
hydrogeochemical charactristics of groundwater resources of south Mashkan in 2020.To
achieve this goal,10 water samples were taken from the region wells. The
hydrogeochemical analysis was carried out in the laboratory through induction plasma
method and statistical analysis were performed in ArcGis, AqQA and Excle software
environment. Geochemical ion ratios were used to determine the source of ions and
combination diagram in the studied aquifer. Geochemical diagram confirmed the activity
of water- rock reactions in the studied aquifer and showed the natural ion exchange process
in most resources. Based on the results obtained in all wells,the ratio is Cl/Sum anions>0.8,
Mg/Mg+Ca<0.5 , Ca/Ca+So4<0.5.In most wells, the ratio is Na/Cl>1, Na/Na+Cl>0.5 ,and
So4/Hco3<1. In most wells, is 1<Ca/Mg<3 According to the results of using Kriging
sulfur method zoning the concentration of ions, the concentration of calcium, magnesium,
and chlorin ions increase in the west and southwest and sodium in the west of the region.
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