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استفاده از تکنیکهای ژئوشیمیایی در شناسایی منشأ یونها و
فرآیندهای کنترل کننده کیفیت آب آبخوان شاهرود
زهرا بوسلیک ،1هادی جعفری

*1

-1گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
پذیرش مقاله1398/11/25 :
تأیيد نهایی مقاله1399/4/19 :
چکیده
آب زیرزمينی در مسير جریان خود از محل تغذیه تا محل تخليه ،با مواد مختلفی در تماس بوده و واکنشهاي
متعددي را متحمل میشود .طی این مسير برخی از مواد در آب حل شده و برخی دیگر در آن رسوب میکنند
و کيفيت آب در آبخوان دچار تغييراتی میشود .تعيين و شناخت عوامل مؤثر بر تغييرات کيفيت آب ،میتواند
گامی مؤثر در راستاي مدیریت کيفی آبخوانها باشد .آب زیرزمينی در شمال آبخوان شاهرود ،داري تيپ بی-
کربناته و کيفيتی مطلوب با  ECحدود ( 671 )µs/cmاست ،که به تدریج در روندي رو به جنوب کيفيت آب
کاهش یافته و در نهایت به آبی شور با تيپ کلراید سدیم و ميزان  11210 )µs/cm( ECتبدیل میگردد.
پژوهش حاضر به منظور شناسایی منشأ یونها و فرآیندهاي مهم کنترل کننده کيفيت آب آبخوان شاهرود
صورت گرفته است .به منظور بررسی فرآیندهاي ژئوشيمـيایی حاکم بر این آبخوان ،با استفاده از نتایج آناليز
 120نمونه آب زیرزمينی برداشت شده در خرداد  ،1397نقشههاي پراکندگی  ،ECتيپ آب ،غلظت یونها ،و
نمودارهاي دو متغيره  Ca2+Mg2در برابر  Ca+Mg ،HCO3+SO4در برابر  Na ،TDSدر برابر  Clو  Caدر
مقابل  HCO3و نمودارهاي تبادالت یونی و شاخصهاي اشباع کانیهاي هاليت ،ژیپس ،کلسيت ،دولوميت و
آراگونيت ترسيم و استفاده گردید .براساس نتایج این پژوهش فـرآیندهاي انحالل هاليت و ژیپس ،رسوبگذاري
کلسيت و دولوميت و تبادالت کاتيونی مستقيم و معکوس ،از مهمترین فرآیندهاي کنترل کننده کيفيت آب
آبخوان شاهرود هستند .خط تقسيم آب زیرزمينی باعث تغييراتی در روند کلی جهت جریان آب زیرزمينی
گردیده و با جلوگيري از نفوذ آب شور وارد شده از بخشهاي شرقی و جنوب شرقی ،به بخشهاي مرکزي و
غربی آبخوان ،باعث شده این تودههاي آب شور ،تأثير چندانی بر هيدروشيمی آبخوان شاهرود نداشته باشند.
واژههای کلیدی :آبخوان شاهرود ،انحالل ،تبادل یونی ،رسوبگذاري ،هيدروشيمی.

*  -نویسنده مسئول:

Email: h_jafari@shahroodut.ac.ir
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تبادالت یونی ،نفوذ آب شور از شورابههاي
تبخيري ،و پالیاي امروزي ،شسته شدن امالح و
تبخير از جمله عوامل مؤثر در شوري آب
زیرزمينی این آبخوان هستند .برزگر و همکاران
(  )Barzegar et al, 2017با مطالعه ویژگیهاي
هيدروشيميایی آب زیرزمينی آبخوان دشت تبریز
دریافتند که انحالل و هوازدگی کانیهاي تبخيري
و سيليکاته ،تعویض یونی عادي و معکوس،
استفاده از کودهاي شيميایی براي کشاورزي و
نشت از سيستم فاضالب شهري ،عمده عوامل
تأثيرگذار بر کيفيت منابع آب زیرزمينی این دشت
هستند .منشأ شوري آبخوانهاي کربناته ساحلی
ایتاليا توسط قيگليري و همکاران ( Ghiglieri et
 )al, 2012مورد مطالعه قرار گرفته است .این
مطالعه نشان داد که شيمی آبهاي زیرزمينی
تحتتأثير اختالط با آب دریا و فرآیند تبادل
کاتيونی قرار دارد .هی و همکاران ( He et al,
 ،)2018تکامل آبهاي زیرزمينی را در یک
سيستم آبخوان آزاد در منطقه ساحلی جنوب
چين بررسی کردند .استفاده از دادههاي
هيدروشيميائی و ایزوتوپهاي پایدار نشان داد که
منشأ شوري آب ،دریاي تبخير شده است .با توجه
به کمبود منابع آب و تخریب کيفيت منابع موجود
به دليل گسترش و افزایش شوري که خود ناشی
از برداشت بیرویه و سوء م دیریت آبخوانها می -
باشد ،حفظ کيفيت و کميت این منابع امري
ضروري است .آبخوان شاهرود از آبخوانهایی است
که در وضعيت بحرانی از نظر کميت منابع آب قرار
دارد .از نظر کيفی نيز این آبخوان در بخشهاي
جنوب شرقی ،شرق و تا حدودي ،غربی دچار
مشکالت ناشی از شوري میباشد .به منظور کنترل
و جلوگيري از گسترش شوري و پيامدهاي ناشی
از آن ،و کمک به مدیریت بهينه آبخوان ،منشأ
امالح و عوامل مؤثر بر تغيير تيپ و کيفيت آب

مقدمه
با وجود اینکه تقریب ًا همه آبها داراي منشأ باران
و برف هستند .اما در بسياري از موارد شيمی و
کيفيت آب زیرزمينی ،با آب باران و در نقاط
مختلف بسيار متفاوت است .خاک توانایی بی -
نظيري در تغيير کيفيت آب زیرزمينی دارد .آب
زیرزمينی در مسير جریان خود از محل تغذیه تا
تخليه ،با مواد مختلفی در تماس بوده و واکنش -
هاي متعددي را متحمل میشود .در طی این
مسير برخی از مواد در آب حل شده و برخی دیگر
در آن رسوب میکند و کيفيت آب در آبخوان
دچار تغييراتی میشود .مهمترین فرآیندهایی که
کيفيت آب را تغيير میدهند عبارتند از :تبخير،
اختالط آبها ،تبادل کاتيونی ،انحالل کانیها،
اکسيداسيون/احيا و رسوب کانیهاي ثانویه
( .)Appelo and Postma, 2005عالوه بر
فرآیندهاي طبيعی ،فعاليتهاي مربوط به دخالت
انسان شامل فعاليتهاي کشاورزي ،صنعتی و
توسعه شهري نيز بر شيمی و کيفيت آب اثر می -
گذارند .تعيين و شناخت عوامل مؤثر بر تغييرات
کيفيت آب ،میتواند گامی مؤثر در راستاي
مدیریت کيفی آبخوانها باشد .بسياري از محققان
در سراسر جهان از روشها و تکنيکهاي مختلفی
براي درک و تجزیه و تحليل فرآیندهاي مؤثر بر
تغيير کيفيت آبها استفاده میکنند .در بسياري
از مطالعات ،تکنيکهاي چندگانه استفاده میشود.
تجزیه و تحليل هيدروشيميایی از جمله شاخص -
هاي خوب و تکنيکهاي رایج براي درک مبانی
شوري ،فرآیندهاي هيدروشيميایی و روند تکامل
آب است .در این زمينه مطالعات متعددي در ایران
و سراسر جهان انجام پذیرفته است .عزیزي و
همکاران ( )1396به مطالعه شوري آب زیرزمينی
و تعيين منشأ یونها در آبخوان ساحلی دشت
ملکان پرداختند .براساس نتایج این مطالعه
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آبخوان شاهرود در این پژوهش مورد بررسی قرار
گرفته است.

183

است .طبق مطالعات انجام شده در دشت شاهرود
(ولیزاده1392 ،؛ کالتگی1393 ،؛ ;Kazemi,
 ،)Ajdari and Kazemi, 2014 2004آبخوان
شاهرود یک آبخوان آبرفتی تک الیه آزاد است.
وروديهاي اصلی آن تغذیه از بارش ،جریان
بازگشتی فاضالب از مناطق شهري ،جریان
برگشتی کشاورزي و جریان آب زیرزمينی از
آبخوانهاي کارستی مجاور است .با توجه به نقشه
هيدروژئولوژیکی آبخوان شاهرود (شکل  ،)2جهت
جریان کلی آب زیرزمينی در این آبخوان از مناطق
شمالی ،شرق و جنوب شرقی به سمت مناطق
مرکزي ،غرب و جنوب غربی است .اما به وجود
آمدن خط تقسيم آب در بخش شرقی و جنوب
شرقی منطقه (خط چين سبز رنگ) ،باعث
تغييراتی در روند کلی آب گردیده است .بهطوري
که جهت جریان در اطراف روستاي رویان به
سمت شرق متمایل میشود .فاصله بيشتر خطوط
هم پتانسيل در بخش جنوبی و در اطراف روستاي
حسين آباد ساغري ،نشان دهنده شيب
هيدروليکی کم و در نتيجه سرعت کمتر جریان
آب در این بخش از آبخوان است .در بخش انتهایی
دشت نيز بهرهبرداري بيشتر ،باالزدگی سنگ کف،
تغيير جنس رسوبات ،کاهش ظرفيت انتقال در
بخش جنوب غربی دشت ،و همچنين تمرکز چاه -
هاي بهرهبرداري در شمال غربی دشت ،سبب
ایجاد منحنیهاي بسته و تغيير جهت یا انحراف
بخشی از جریان ،به سمت داخل دشت در قسمت
شمال غربی گردیده است .طبيعتاً این پيچيدگی
هيدروژئولوژیکی میتواند بر کيفيت آب زیرزمينی
آبخوان نيز تأثيرگذار باشد.

منطقه مورد مطالعه
زمینشناسی و هیدروژئولوژی منطقه شاهرود

منطقه مطالعاتی شاهرود در جنوب کوههاي البرز
در شمال شرق ایران واقع شده است (عرض
جغرافيایی ' 32'36-'11 ° 36شمالی-'35 ° 54 ،
 35'55درجه شرقی) .این منطقه توسط کوههاي
آهکی/دولوميتی در شمال و رخنمونهاي مارنی-
ژیپسی در جنوب محدود شده است .شاهرود
داراي مساحتی حدود  1310کيلومتر مربع (595
کيلومتر مربع کوهستانی و  715کيلومتر مربع
دشت) است .ميانگين درجه حرارت و بارش ساالنه
(مجموع برف و باران) به ترتيب  14درجه
سانتيگراد و  155ميليمتر میباشد .سن واحدهاي
سنگی حوضه شاهرود از دوره پرکامبرین تا عهد
حاضر است .قدیمیترین واحدها ماسهسنگ ،شيل
و دولوميتهاي سازند بایندر هستند و جوانترین
آنها رسوبات آبرفتی و رودخانهاي است که سطح
دشت شاهرود را میپوشانند .رسوبات در قسمت
مرکزي عمدتاً سيلتی و لومی است و در نزدیکی
لبهها ،رسوبات شن و شن و ماسه است .واحدهاي
سنگی عمده این منطقه شامل سنگ آهک،
دولوميت ،ماسهسنگ و شيل پالئوزوئيک،
تشکيالت شيلی و ماسهسنگی شمشک (ژوراسيک
پایين) ،سازندهاي سنگ آهک و مارن دليچاي
(ژوراسيک باالیی) ،آهک الر (کرتاسه) ،مارن
گچی ،ماسه سنگ و کنگلومرا (ترشياري) ،رسوبات
آبرفتی کواترنري قدیمی و جوان و رسوبات
رودخانهاي عهد حاضر هستند .توالی چينهشناسی
منطقه مورد مطالعه در شکل  1نشان داده شده

پژوهشهاي دانش زمين

183

184

استفاده از تکنيکهاي ژئوشيميایی در شناسایی منشأ یونها

شکل  :1نقشه زمينشناسی منطقه مورد مطالعه و موقعيت نقاط نمونهبرداري

شکل  :2نقشه هيدروژئولوژي آبخوان شاهرود (وروديهاي جریان با فلش آبی رنگ و خروجی با فلش قرمز رنگ نشان
داده شده اند .خط چين سبز رنگ خط تقسيم آب زیرزمينی در آبخوان).

نمونهبرداري در شکل  1نشان داده شده است.
پارامترهاي  EC ،pHو درجه حرارت در محل
نمونهبرداري و نيز در آزمایشگاه اندازهگيري شد.
نمونهها جهت تعيين ميزان عناصر عمده در
آزمایشگاه هيدروژئوشيمی دانشگاه اتاوا ،کشور

مواد و روشها
به منظور تعيين منشأ یونها و شناخت فرآیندهاي
هيدروژئوشيميایی حاکم بر آبخوان شاهرود ،تعداد
 120نمونه آب زیرزمينی از چاههاي بهرهبرداري
موجود در دشت برداشت گردید .موقعيت نقاط
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)Re=(∑Cation - ∑Aation) / (∑Cation +∑Aation

کانادا ،مورد آناليز قرار گرفت .به منظور تعيين
دقيق منشأ یونها ،تأثير فرآیندهاي مختلف در
غلظت یونها و در نتيجه تغيير تيپ آب ،از روش -
هاي هيدروشيميایی مختلف از جمله نسبتهاي
یونی و نمودارهاي ترکيبی ،نقشه پراکنش یونها،
شاخص اشباع و  ...استفاده گردید .براي بررسی
صحت نتایج دادههاي هيدروشيميایی ،مقادیر
خطاي دادههاي آزمایشگاهی با استفاده از رابطه 1
مورد بررسی قرار گرفت .در مطالعه هيدروشيمی
نمونههاي آب برداشت شده خطاي واکنش از  0تا
حدود  %9محاسبه شده است.
رابطه )1

بحث و نتایج
جهت به دست آوردن تصویري کلی از وضعيت
هيدروشيميایی آبخوان شاهرود ،شرح مختصري از
وضعيت آماري مؤلفههاي اصلی آبخوان شامل
عناصر عمده pH ،و  ECو درجه حرارت در جدول
 1نشان داده شده است .با توجه به آمار ارائه شده
دامنه تغييرات  pHدر آبخوان از  6/7تا  8/1و به -
طور ميانگين  7/52میباشد که نشان دهنده
وضعيت نرمال آبخوان از نظر ميزان اسيدیته است.

جدول  :1وضعيت آماري مؤلفههاي اصلی آبخوان شامل عناصر عمده EC ،pH ،و  Tآب زیرزمينی شاهرود
)(meq/l

)Cations (meq/l

Anions

Cl

SO4

HCO3

K

Na

Mg

Ca

T
)(0C

EC
)(µS/cm

pH

2.031

1.066776

0.7183

0

1.521739

1

1.3

7

6711.3

6.7

Minimum

120.5

64.23

9.2

0.6768

128.9

29.67

36.21

25.2

11210

8.1

Maximum

118.469

63.16322

8.4817

0.6768

127.3783

28.67

34.91

14.8

10538.87

1.4

Range

11.20

7.86

3.988

0.08

11.29

5.71

6.09

19.22

2217.92

7.52

Mean

میشود خط تقسيم آب زیرزمينی ،با جلوگيري از
نفوذ آب شور وارد شده از بخشهاي شرقی و
جنوب شرقی ،به بخشهاي مرکزي و غربی
آبخوان ،باعث شده این تودههاي آب شور ،تأثير
چندانی بر هيدروشيمی آبخوان شاهرود نداشته
باشند .تيپ آب آبخوان ،همراه با تغييرات  ECکه
خود ناشی از تغيير مقادیر یونهاي مختلف است،
دستخوش تغييراتی میگردد .در حالت طبيعی آب
زیرزمينی در مسير حرکت و سير تکاملی خود ،از
توالی چباتوروف پيروي میکند .در توالی
چباتوروف سير تکاملی و تغيير تيپ آب به وسيله
تغيير در ترکيبات آنيونی غالب از منطقه تغذیه به
تخليه به صورت زیر میباشد:

ميزان  ECدر آبخوان شاهرود از ( 671 )µs/cmتا
( 11210 )µs/cmمتغير است .براساس نقشه
پراکندگی هدایت الکتریکی آبخوان شاهرود (شکل
 ،) 3ميزان این پارامتر در شرق ،شمال شرق و
جنوب شرقی آبخوان در بيشترین ميزان خود قرار
دارد که نشان دهنده وجود منابع شور کننده در
این بخشهاي آبخوان است .همچنين در برخی از
بخشهاي جنوب غربی که مرز خروجی آبخوان
شاهرود محسوب میشود ،ميزان پارامتر EC
افزایش مییابد که این افزایش میتواند به دليل
رخنمونهاي کوچک و پراکنده مارن در منطقه به
وجود آمده باشد .با توجه به نقشههاي جهت
جریان آب زیرزمينی و پراکندگی  ،ECمشخص

HCO3-  HCO3- + SO4-2  SO4-2 + HCO3 SO4-2 + Cl- Cl- + SO4-2 Cl-
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شکل  :3ميزان و تغييرات مکانی  ECدر آبخوان شاهرود

جنوبی و غربی است ،چنانچه آب طی مسير خود
به تکامل رسيده باشد ،باید از شمال به جنوب و از
شرق به غرب توالی فوق مشاهده شود .در پژوهش
حاضر براي مطالعه روند تغييرات تيپ آبخوان ،از
نقشه تغييرات این پارامتر استفاده گردید (شکل
 .)4براساس نقشه تغييرات تيپ 7 ،تيپ مختلف
آب در آبخوان شاهرود مشاهده میشود.

از آنجایی که تيپ آب آبخوان شاهرود در شمال
بیکربناته و در جنوب کلروره است در نگاه اول به
نظر میرسد این تغيير تيپ در اثر طی کردن
مسير تکاملی چباتوروف در آبخوان رخ داده است،
اما با توجه به اینکه تغذیه و جهت جریان آب
زیرزمينی در آبخوان شاهرود از نواحی شمالی،
شرقی و جنوب شرقی به سمت نواحی مرکزي،

شکل  :4تغييرات تيپ آب آبخوان شاهرود
Na-Cl, Na-SO4, Ca-HCO3, Na-HCO3, MgHCO3, Ca-HCO3, Na-HCO3, Na-SO4 and
 .Na-Clبا توجه به توالی تيپهاي مشاهده شده،

این تيپها از شمال به جنوب به ترتيب زیر نمایان
میشوند (شکل :)4
Ca– HCO, Na–HCO3, Na–SO4, Ca–Cl, Mg .Cl, and Na–Clتغييرات تيپ آب آبخوان در

تغيير تيپ آب در آبخوان شاهرود ،ناشی از طی
کردن روند تکاملی آب نمیباشد .از آنجایی که

مسير شرقی -غربی به صورت زیر میباشد:
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مهمترین عامل در تغيير تيپ آب ،تغيير غلظت
یونها است ،جهت تعيين دقيق عوامل مؤثر بر
تغيير تيپ و کيفيت آبخوان ،شناخت منشأ یونها
و روابط بين آنها ضروري است .در این پژوهش
یونهایی با منشأ کانیشناسی مشترک و به عبارت
دیگر یونهاي همزاد مانند سدیم و کلر با هم
مطالعه شدند و عدم توازن بين آنها به عنوان
نشانهاي از عوامل و فرآیندهاي فرعی تأثيرگذار بر
کيفيت آبخوان شاهرود مورد توجه قرار گرفت .با
توجه به اینکه نمونههاي برداشت شده از نظر
ميزان شوري بسيار متفاوت میباشند .میتوان
انتظار داشت که تحتتأثير فرآیندهاي متفاوتی
قرار گرفته باشند .در نتيجه در پژوهش حاضر به
منظور متمایز کردن نمونههاي برداشت شده و
رفتارسنجی آنها در گرافهاي هيدروشيميایی،
نمونههاي برداشت شده بر حسب ميزان یون پایدار
کلر ،به سه گروه تقسيم شدهاند .گروه اول ،نمونه -
هاي شيرین با ميزان کلر کمتر از  ،10 meq/lگروه
 2نمونههاي داراي شوري متوسط با ميزان کلر
بين  10 meq/lتا  20و گروه سوم که نمونههاي
بسيار شور با ميزان کلر بيش از  20 meq/lرا
شامل میشوند.
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کلراید آبهاي طبيعی کانی هاليت میباشد.
آبهاي فسيل ،شورابههاي نفتی ،فروشویی کلر
موجود در الیههاي فوقانی خاک ،و فاضالبهاي
شهري از دیگر منشأهاي کلراید در آبهاي
زیرزمينی میباشند (  .)Hounslow, 1995شکل ،5
پراکندگی یونهاي سدیم و کلر موجود در آّب
زیرزمينی شاهرود را نشان میدهد .با توجه به این
شکل میتوان گفت پراکنش این دو یون از الگوي
مشابهی در آبخوان شاهرود پيروي میکند .ميزان
دو یون سدیم و کلر در بخشهاي شرقی ،جنوب
شرقی بسيار باالتر از دیگر بخشهاي آبخوان است.
باالتر بودن این یونها در شرق و جنوب شرق
آبخوان میتواند ناشی از انحالل کانی هاليت
موجود در سازندهاي تبخيري رخنمون یافته در
این نواحی باشد .نمودار و نسبت یونی  Naو Cl
شاخص خوبی جهت شناسایی منشأ این دو یون
همزاد و همچنين شوري آب زیرزمينی است .در
آبهاي شوري که انحالل هاليت منشأ شوري آنها
است ،نسبت یونی سدیم به کلر برابر  1و نمونهها
در نمودار  Naدر برابر  ،Clدر امتداد خطی با شيب
 1قرار میگيرند2012, Liu et al, 2016; ( .
Jahanshahi1 and Zare; 2017, Mohammadi
 .)Richter and Kreitler, 1993; et al,نسبت

تعیین منشأ یونهای سدیم و کلر در آبخوان

یونی  Na/Clدر آبخوان شاهرود از  0/37تا 2/4
متغير است .همانطور که در شکل  6دیده می -
شود ،بيشتر نمونههاي آبخوان شاهرود با کمی
نوسان ،در امتداد خط  1:1قرار میگيرند که نشان
دهنده انحالل هاليت در این نمونهها میباشد.
برخی از نمونهها زیر خط  1:1قرار میگيرند که به
نوعی نشان دهنده کاهش سدیم و یا افزایش کلر
است .دالیل کاهش سدیم نسبت به کلر میتواند
تبادل یونی معکوس و جذب سدیم آب توسط
کانیهاي رسی ،اختالط با آبی با تيپ ،Ca-Cl
انحالل کانیهاي داراي کلر به جز هاليت ( Liu et

شاهرود

سدیم از منابع مختلفی مانند انحالل هاليت ،نفوذ
آب دریا ،چشمههاي آب گرم ،شورابهها و مواد
معدنی کمياب ،مانند نيکوليت ،انحالل یا هوازدگی
سيليکاتهاي سدیم رایج از جمله پالژیوکالزهاي
آلبيت و نفلين وارد آب میشود .قسمت اعظم
سدیم از تبادل یونی منشأ میگيرد .در بسياري از
موارد ،تنها عامل کاهش سدیم در آب ،مبادله
یونی معکوس است که زمانی رخ میدهد که آب -
هاي بسيار شور در تماس با زمينهاي داراي
غلظتهاي کلسيم باال قرار میگيرند .منشأ اصلی
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 )al, 2016و یا دالیل انسانی ناشی از استفاده از
کودهاي کشاورزي و برگشت آب آبياري باشد.
قرارگيري نمونهها باالي خط  1:1نشان دهنده
افزایش سدیم در مقابل کلر میباشد .این افزایش
سدیم عالوه بر تبادل کاتيونی مستقيم ،میتواند به
دليل رها شدن سدیم در آب به دليل هوازدگی
کانیهاي سيليکاته (  ،)Meybeck, 1987انحالل

188

سيليکات سدیم ( ،)Moller et al, 2007ته
نشستهاي نمکی یا اختالط با آب شور باشد.
براساس شکل  ،6انحالل هاليت و تبادل کاتيونی
مستقيم و معکوس ،از مهمترین عوامل در کنترل
غلظت یونهاي سدیم و کلر در آبخوان شاهرود
میباشند.

ب

ال

شکل  :5نقشه پراکندگی سدیم (الف) و کلر (ب) در آبخوان شاهرود

شکل  :6نمودار  Na-Clآبخوان شاهرود

فلوریت ،پالژیوکالز ،پيروکسن ،دیوپسيد و
آمفيبول در آبهاي زیرزمينی وارد میشوند .شکل
 ،7نقشههاي پراکندگی دو یون کلسيم و منيزیم

منشأ کلسیم و منیزیم در آبخوان شاهرود

کلسيم و منيزیم از منشأهاي متفاوتی مانند
کلسيت ،آراگونيت ،دولوميت ،ژیپس ،انيدریت،
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در آبخوان شاهرود را نشان میدهد .با توجه به این
نقشه ها ،هر دو یون داراي الگوي پراکنش مشابهی

189

میباشند .این الگوي مشابه میتواند نشان دهنده
منشأ یکسان این یونها باشد.
ب

الف

شکل  :7نقشه پراکندگی دو یون منيزیم (الف) و کلسيم (ب) در آبخوان شاهرود

نمودارهاي  Ca2++Mg2در برابر  ،HCO3+SO4و
 Ca2++Mg2در برابر  Na+Kو نيز نمودار دو
متغيره  Ca2++Mg2در برابر  ،TDSبراي تعيين
منشأ  Caو  Mgدر آب مورد استفاده قرار می -
گيرند .در نمودار دو متغيره  HCO3+SO4مقــابــل
 ،Ca+Mgخط  1:1نشان دهنـده فرآیندهاي
انحالل کلســـيت ،دولوميت و ژیپس میباشــد.
نمونههایی که در امتداد خط  1:1در مقادیر کمتر از

که نشان دهنده انحالل کلسيت و دولوميت در
آبخوان است .در حالی که نمونههاي شور آبخوان،
نمایانگر انحالل ژیپس و انيدریت میباشند .فرآیند
تبادل کاتيونی معکوس  Kو  Naمحلول را از بين
میبرد و غلظت  Caو  Mgرا افزایش میدهد.
شکل  9همبستگی خوبی بين  Na + Kو Ca +
 Mgنشان میدهد .این همبستگی خوب نشان
دهنده تبادل یونی معکوس و یکی از دالیل باال
بودن نسبت  Cl/Naدر برخی از نمونهها است .در
نمودار دو متغيره  Ca+Mgدر برابر ( TDSشکل
 ،)10نمونههایی که داراي  Ca+Mgکمتر از 10
ميلیاکی واالن در ليتر میباشند ،نشان دهنده
انحالل کلسيت و دولوميت و نمونههاي با ميزان
 Ca+Mgبيشتر از  10ميلیاکی واالن نشان دهنده
انحالل ژیپس هستند .با توجه به نمودارهاي
ترسيم شده ،انحالل ژیپس و انيدریت در نمونه -
هاي شور و انحالل کلسيت و دولوميت در نمونه -
هاي شيرین ،از عوامل کنترل کننده غلظت یون -
هاي کلسيم و منيزیم در آبخوان شاهرود میباشد.

(  10 )meq/lواقع شده باشند ،نشان دهنده انحالل
کلسـيت و دولوميت میباشند .اما قرارگيري نمونه -
ها در مقادیر بيشتر از (  ،10 )meq/lتأیيدي بر
انحالل ژیپس و انيدریت ،به عنوان فرآیند غالب در
ایجاد ترکيب شــيميایی آبخوان میباشــد .در این
نمودار ،نمونههایی که در باالي خط  1:1قرار می -
گيرند ،داراي مقداري کلسيم و منيزیم اضافه در
اثر مبادله یونی معکوس هستند و نمونههایی که
زیر خط  1:1ترسيم میشوند ،روند مبادله یونی
مستقيم را نشان میدهند .برخی از نمونههاي
شيرین آبخوان شاهرود (شکل  ،)8در امتداد خط
 1:1و مقدار  Ca + Mgکمتر از  ،10قرار میگيرند
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شکل  :8نمودار  Ca2++Mg2در برابر  HCO3+SO4آبخوان شاهرود

شکل  :9نمودار دو متغيره  Ca+Mgدر برابر  Na+Kشکل  :10نمودار  Ca2++Mg2در

منشأ یون بیکربنات در آبخوان شاهرود :منشأ یون -
هاي کربنات و بيکربنات آبهاي زیرزمينی دي
اکسيد کربن اتمسفر ،دي اکسيد کربن توليد شده
به وسيله موجودات زنده خاک یا واکنشهاي احياء
سولفات ،انحالل سنگهاي کربناته ،و کانیهاي
مختلف کربنات سدیم میباشد .واکنشهاي
انحالل دو کانی کربناته اصلی ،یعنی کلسيت و
دولوميت ،که طی آنها کانی بیکربنات در آب
افزایش مییابد عبارتند از:
-1انحالل کلسيت و توليد بیکربنات

برابر TDS

با توجه به واکنشهاي فوق مشخص میگردد که
به ازاي انحالل هر مول کلسيت دو مول بيکربنات
و به ازاي انحالل هر مول دولوميت  4مول بی -
کربنات ایجاد میشود .در نتيجه در نمودار HCO3
در برابر  ،Caکه جهت تعيين منشأ بیکربنات و
کلسيم آب زیرزمينی استفاده میگردد ،اگر نمونه
در اطراف خط  2:1و  4:1قرار بگيرد ،به ترتيب
نشان دهنده منشأ بيکربنات و کلسيم از انحالل
کلسيت یا دولوميت است .اگر نمونهها هيچ کدام
از این خطها را دنبال نکنند ،نشان دهنده  Caو
 Mgاضافه در اثر انحالل ژیپس یا انيدریت یا
هوازدگی کانیهاي سيليکاته حاوي کلسيم و
منيزیم مانند پالژیوکالز ،پيروکسن ،آمفيبوليت و
مونتمویولنيت است ( Freeze and Cherry,
 .)1979در نمودار  Caدر مقابل  HCO3آبخوان

رابطه )2
2+

CaCO3+ CO2 (g) +H2O= Ca + 2HCO3

-2انحالل دولوميت و توليد بیکربنات
رابطه )3
CaMg(CO3)2+2CO2+2H2O= Ca+2 +Mg+2
+4HCO3-
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شاهرود (شکل  ،)11برخی از نمونهها بر خط
انحالل کلسيت مطابقت میکنند ،در حالی که
وضعيت قرارگيري اکثریت نمونهها بيانگر منشأ
دیگري براي کلسيم ،مانند انحالل ژیپس است.
شکل  ،12پراکنش یون بیکربنات در آبخوان

191

شاهرود را نشان میدهد .بيشتر بودن غلظت این
یو ن در بخش شمالی منطقه ،ناشی از انحالل
کانیهاي کربناته در این بخش از آبخوان مورد
مطالعه است.

شکل  :12پراکندگی یون بیکربنات در آبخوان شاهرود

شکل  :11نمودار  HCO3در برابر  Caدر آبخوان شاهرود

شاخص دیگري در تعيين منشأ سولفات به شمار
میرود .در این روش چنانچه نسبت  Sr/Caدر
نمونهها بيش از  0/001باشد ،نشان دهنده منشأ
تبخيري سولفات میباشد .در نمونههاي آبخوان
شاهرود این نسبت بيشتر از  0/001میباشد ،که
تأیيدي بر تبخيري بودن منشأ سولفات در آبخوان
شاهرود است (شکل 13ب) .با توجه به نقشه
پراکنش یون سولفات (شکل 13ج) در آبخوان
شاهرود ،بيشترین ميزان یون سولفات در این
آبخوان منطبق بر رخنمون سازندهاي ژیپسی–
مارنی موجود در منطقه مخصوصاً در بخشهاي
شرقی و جنوبی است .قرارگيري نمونهها در اطراف
خط  1:1در نمودار  SO4در برابر  ،Caنشان دهنده
انحالل ژیپس به عنوان منبع یون سولفات می -
باشد .در شکل (13د) که در نمودار  SO4در برابر
 Caآبخوان شاهرود میباشد ،نمونهها باالي خط
 1:1قرار میگيرند ،در نتيجه مقداري افزایش

منشأ یون سولفات در آبخوان شاهرود :سولفات و
سولفيد دو شکل عمده کانیهاي سولفوري در
آبهاي زیرزمينی میباشند .سولفات عمدتاً از
کانیهاي تبخيري ژیپس و انيدریت به آبهاي
زیرزمينی وارد میگردد .در نواحی خشک،
فروشویی سولفات از الیههاي فوقانی خاک قابل
توجه بوده و باعث میشود که سولفات آنيون اصلی
آبهاي زیرزمينی واقع در زیر آن نواحی باشد.
عنصر کمياب استرانسيم شاخصی است که براي
متمایز کردن دو نوع متفاوت سولفات ،یعنی
سولفيد اکسيدي (با غلظت کم) و سولفات
تبخيري (غلظت زیاد) استفاده میشود
( .)Abdesselam et al, 2000; Ait et al, 2015در
دیاگرام استرانسيوم در برابر سولفات مرتبط به
نمونههاي آبخوان شاهرود (شکل 13الف)،
همبستگی خوب این دو عنصر نشان دهنده منشأ
تبخيري سولفات میباشد .نسبت موالر Sr/Ca
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سولفات در آبخوان باشد .کاهش کلسيم نيز می -
تواند به دليل تبادل یونی یا رسوب کلسيم رخ
داده باشد.

سولفات یا کاهش کلسيم نشان میدهند .افزایش
سولفات میتواند به دليل وجود منابع دیگري از
سولفات ،مانند انحالل دیگر مواد معدنی حاوي
الف

ب

ج

د

خط 1:1

شکل  :13نمودار سولفات-استرانسيم (الف)( Sr/Ca ،ب) ،پراکندگی یون سولفات (ج) ،نمودار  Caبرابر ( SO4د)،
آبخوان شاهرود

 SO4-HCO3در مقابل Cl Na-آبخوان شاهرود
(شکل  ،)14در نمونههاي شور تبادلهاي یونی
مستقيم و معکوس از فرآیندهاي مهم در تعيين
هيدروشيمی نمونه میباشند .در حالی که تمرکز
نمونه هاي شيرین در اطراف مرکز یا صفر ،نشان
می دهد این فرآیندها تأثير چندانی بر شيمی
نمونههاي شيرین ندارند.

نمودار دو متغيره  Ca+Mg-SO4-HCO3در مقابل
Na-Clمیتواند در بررسی تبادالت یونی آبخوانها
کمک زیادي کنند .طبق نظر جانکوسکی و
همکاران (  ،)Jankowski et al, 1998نمونههایی
که در طول خطی با شيب -1قرار میگيرند و به
سمت پایين تمایل دارند فرآیند تبادل یونی
(تثبيت کلسيم و رهاسازي سدیم) را بيش از
تبادل یونی معکوس (تثبيت سدیم و رهاسازي
کلسيم) نشان میدهند ،نمونههایی با تمایل به
سمت باال نشاندهنده تبادل یونی معکوس هستند
و در نهایت نمونههایی که بر روي محور  Xنزدیک
به مقدار صفر قرار بگيرند ،نشانگر عدم تأثير تبادل
یونی در آنهاست .با توجه به نمودار Ca+Mg-

وضعیت انحالل و رسوبگذاری و شاخص اشباع
کانیهای

به منظور بررسی وضعيت انحالل و رسوبگذاري
کانیها در آبخوان شاهرود ،شاخص اشباع مهم -
ترین کانیهاي مؤثر بر شيمی آبخوان ،یعنی
هاليت ،ژیپس ،انيدریت ،کلسيت ،دولوميت و
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آراگونيت ،با استفاده از کد کامپيوتري
 PHREEQCمحاسبه گردید .در استفاده از این
کد مقادیر بيشتر ،کمتر و مساوي با صفر ،به

193

ترتيب نشان دهنده فوق اشباع ،تحت اشباع و در
تعادل بودن کانی مورد مطالعه میباشد.

شکل  Ca+Mg-SO4-HCO3 :14در مقابل

براساس شاخصهاي اشباع محاسبه شده ،در
آبخوان شاهرود ،به جز بخشی از نمونههاي شيرین
و چند نمونه نسبتاً شور که از نظر کلسيت،
آراگونيت و به ميزان کمتر دولوميت تحت اشباع
هستند ،بقيه نمونهها از نظر این کانیها در حالت
فوق اشباع و به عبارتی رسوبگذاري میباشند ،در
حالی که همه نمونهها نسبت به هاليت ،ژیپس و
انيدریت تحت اشباع و در حال انحالل میباشند
(شکل  .)15این وضعيت میتواند به دليل فرآیند
ددولوميتيزاسيون در آبخوان رخ دهد .فرآیند
ددلوميتيزاسيون منجر به انحالل انيدریت و ژیپس

Na-Cl

میشود ،انحالل ژیپس نيز باعث آزاد شدن کلسيم
میگردد که در فوق اشباع شدن کلسيت و
دولوميت مؤثر است .باال بودن شاخص اشباع
کانیهاي کربناته به خصوص کلسيت باعث رسوب
کربنات کلسيم و کاهش نفوذپذیري خاک میشود.
در نمودارهاي شاخص اشباع کانیهاي مختلف در
برابر  ،ECروند افزایشی شاخص اشباع کانیهاي
هاليت ،ژیپس و انيدریت در رابطه با  ،ECنشان
دهنده تأثير این کانیها در افزایش امالح و شوري
آب زیرزمينی منطقه میباشد (شکل .)16

شکل  :15شاخص اشباع کلسيت ،دولوميت ،ژیپس و هاليت در آبخوان شاهرود
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امتداد خط  1:1و مقدار  Ca + Mgکمتر از ،10
قرار میگيرند که نشان دهنده انحالل کلسيت و
دولوميت در آبخوان است .در حالی که قرارگيري
نمونههاي شور آبخوان در این نمودار ،نمایانگر
انحالل ژیپس و انيدریت میباشد .براساس نمودار
دو متغيره  Ca+Mgدر برابر  TDSنيز ،انحالل
ژیپس و انيدریت در نمونههاي شور و انحالل
کلسيت و دولوميت در برخی از نمونههاي شيرین
از عوامل کنترل کننده غلظت یونهاي کلسيم و
منيزیم در آبخوان شاهرود میباشد.

نتیجهگیری
براساس نقشه پراکندگی هدایت الکتریکی آبخوان
شاهرود ،ميزان این پارامتر در شرق ،شمال شرق و
جنوب شرقی آبخوان در بيشترین ميزان خود قرار
دارد که نشان دهنده وجود منابع شور کننده در
این بخشهاي آبخوان است .نحوه قرارگيري
نمونهها در نمودار  Naدر برابر  Clاین آبخوان،
نشان دهنده انحالل هاليت و تأثير فرآیندهاي
تبادل یونی ،بر غلظت یونهاي سدیم و کلر می -
باشد .در نمودار  Ca2+Mg2در برابر ،HCO3+SO4
برخی از نمونههاي شيرین آبخوان شاهرود ،در

شکل  :16رابطه شاخص اشباع کانیهاي هاليت ،ژیپس ،کلسيت ،دولوميت و

نحوه قرارگيري برخی از نمونهها در نمودار  Caدر
مقابل  HCO3در این آبخوان ،بر انحالل کلسيت
داللت میکند ،در حالی که وضعيت قرارگيري

آراگونيت با ميزان EC

اکثریت نمونهها ،بيانگر منشأ دیگري براي کلسيم،
مانند انحالل ژیپس است .بيشتر بودن غلظت یون
بیکربنات در بخش شمالی منطقه ،ناشی از منشأ
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این یون از انحالل کانیهاي کربناته واقع در شمال
آبخوان مورد مطالعه است .استفاده از نمودارهاي
استرانيوم در برابر سولفات و نسبت موالر ،Sr/Ca
نشان دهنده منشأ تبخيري یون سولفات در
آبخوان شاهرود میباشد .با توجه به نقشه پراکنش
یون سولفات ،بيشترین ميزان این یون منطبق بر
رخنمون سازندهاي ژیپسی– مارنی موجود در
منطقه مخصوصاً در بخشهاي شرقی و جنوب
شرقی است که نشان میدهد سولفات بهطور
عمده از این سازندها منشأ گرفته است .با توجه به
نمودارهاي دو متغيره  Ca+Mg-SO4-HCO3در
مقابل  Na-Clو  Na/Clدر برابر  Clآبخوان
شاهرود ،تبادالت یونی از فرآیندهاي اصلی کنترل
کننده کيفيت آب این آبخوان میباشند .براساس
ميزان شاخص اشباع ،در آبخوان شاهرود به جز
بخشی از نمونههاي شيرین و چند نمونه نسبتاً
شور که از نظر کلسيت ،آراگونيت و به ميزان کمتر
دولوميت تحت اشباع هستند ،بقيه نمونهها از نظر
این کانیها در حالت فوق اشباع و به عبارتی در
حال رسوبگذاري میباشند ،در حالی که همه
نمونهها نسبت به هاليت ،ژیپس و انيدریت تحت
اشباع و در حال انحالل میباشند .در نمودارهاي
شاخص اشباع کانیهاي مختلف در برابر  ،ECروند

195

افزایشی شاخص اشباع کانیهاي هاليت ،ژیپس و
انيدریت در رابطه با  ،ECنشان دهنده تأثير این
کانیها در افزایش امالح و شوري آب زیرزمينی
منطقه میباشد .جهت جریان کلی آب زیرزمينی
در این آبخوان از مناطق شمالی ،شرق و جنوب
شرقی به سمت مناطق مرکزي ،غرب و جنوب
غربی است .اما به وجود آمدن خط تقسيم آب در
بخش شرقی و جنوب شرقی منطقه ،باعث
تغييراتی در روند کلی آب گردیده است .بهطوري
که جهت جریان در اطراف روستاي رویان به
سمت شرق متمایل میشود .طبيعتاً این پيچيدگی
هيدروژئولوژیکی میتواند بر کيفيت آب زیرزمينی
آبخوان نيز تأثيرگذار باشد .در واقع خط تقسيم
آب زیرزمينی ،با جلوگيري از نفوذ آب شور وارد
شده از بخشهاي شرقی و جنوب شرقی ،به
بخش هاي مرکزي و غربی آبخوان ،باعث شده این
تودههاي آب شور ،تأثير چندانی بر هيدروشيمی
آبخوان شاهرود نداشته باشند.
سپاسگزار ی
از همکاري دانشگاه صنعتی شاهرود و حمایت
دانشگاه اتاوا در انجام آناليزهاي شيميایی قدردانی
میگردد.
کالتگی ،م .1393 ،.ارزیابی آلودگی یون نيتراتدر منابع آب زیرزمينی دشت شاهرود ،پایاننامه
کارشناسیارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
ولی زاده ،م .1392 ،.مدلسازي انتقال آالیندهنيترات در آبهاي زیرزمينی دشت شاهرود ،پایان -
نامه کارشناسیارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
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