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چکیده
با توجه به بحران آب و اهمیت د ستر سی به آب با کیفیت منا سب و قابل شرب در ک شور بهخ صوص در چند دهه اخیر ،برر سی کیفیت آب و
شناسایی عوامل مؤثر در کاهش کیفیت جهت برنامهریزی بهینه امر مهمی به شمار میرود .در بیشتر مناطق روستایی ایران ،آبخوانها مهمترین
منابع تأمین آب شرب مح سوب می شوند که کیفیت آب آنها تحت تأثیر عوامل طبیعی و ان سانی قرار دارند .از جمله عوامل طبیعی سازندهای
زمین شناسی و از جمله عوامل انسانی آالیندههای مرتبط با واحدهای صنعتی ،فعالیتهای شهری ،فعالیتهای کشاورزی هر منطقه میباشند .در
پژوهش حاضر سعی شده است بین زمینشناسی و کیفیت منابع آب زیرزمینی بهمنظور ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی رابطه برقرار شود .بهمنظور
صحححتسححنجی نتای پژوهش ،ابتدا با انجام مطالعات صحححرایی ،زمینشححناسححی ،زمینریختشححناسححی منطقه و منابع آالینده احتمالی موجود
شناساییشد .سپس با آزمونهای آزمایشگاهی مشخصههای شیمیایی آب مانند  ،TDS ،pHسختی کل ،میزان آنیونها ،کاتیونها و کدورت ،آب
چاه اصلی مجتمع آرندان و سه منبع تأمین آب ثانویه در منطقه (چاه روستای آرندان ،چشمه صوفیان ،چشمه نوره) تعیین شد .در مرحله بعد با
استفاده از نرمافزار  CHIMESTRYو  EXCELردهبندی آب انجام و تیپ آب و نوع سنگ منشأ مشخص شد .مطابق ردهبندی انجام شده تیپ
آبهای زیرزمینی منطقه بیکربنات کلسیک  -منیزیک است که با سازندهای آهکی و رسوبات کربناته گسترش یافته در ارتفاعات ناحیه مرتبط
میباشد .نتای نشان داد که از چهار نمونه مورد مطالعه آب چاه اصلی تأمین آب مجتمع آبرسانی آرندان ،چشمه صوفیان و نوره برای آشامیدن
منا سب بودند؛ و آب چاه رو ستای آرندان علیرغم متأثر بودن از زمین شنا سی منطقه به دلیل موقعیت نامنا سب و واقع شدن درمجاورت چاههای
فاضالب روستایی و محتوی مقدار نیترات بیش از حد مجاز ،برای شرب نامناسب تشخیص داده شد.

واژههای کلیدی :آب آشامیدنی؛ تیپ آب؛ جنس؛ واحدهای سنگی؛ کیفیت فیزیکی و شیمیایی.
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 -1مقدمه
ایران در زمره کشحورهای با محدودیت منابع آب به شحمار
میآید ،بخش چشححمگیری از آب در کاربریهای گوناگون
از سفرههای آب زیرزمینی تأمین می شود .به همین سبب
برخورداری از آب زیرزمینی با کیف یت مطلوب از اهم یت
ویژهای برخوردار ا ست ( .)Moridi et al. 2016همچنین
یکی از اهداف سححازمان جهانی آب ،تأمین آب آشححامیدنی
سححالم تا سححا  2025برای عموم اسححت ( Anonymous
 .)2008بیشححترین جمعیتی که از نعمت آب شححرب سححالم
محروم هسححتند در آسححیا و آفریقا و در روسححتاها سححاکن
هسححتند ( .)Sepehr 2006حدود  %72از سححطز زمین با
آب پوشحححیده شحححده اسحححت .از این مقدار حدود  %97در
اق یانوس ها و در یا ها قرارگرف ته و بیشاز حد شحححور و
غیرقابلشحححرب هسحححتند و حدود  %2/4در یخچا های
طبیعی و قطبها قرارگرفتهاند؛ بنابراین کمتر از  %1منابع
آبی برای شرب ،ک شاورزی ،م صارف خانگی و صنعتی در
دسححترس اسححت .دسححترسححی به آب آشححامیدنی سححالم در
ب سیاری از ک شورهای دنیا مو ضوع مهمی ا ست .طبق آمار
سازمان جهانی بهدا شت ساالنه 1/1میلیارد نفر در جهان
به منابع آب آ شامیدنی سالم د ستر سی ندارند ( Heidari
.)et al. 2010
آب آشامیدنی سالم باید دارای شاخصهای کیفی مناسبی
( مانند خواص فیزیکی و شحححیمیایی) باشحححد .یکی از این
شححاخصها ،مقدار غلظت یونهای اصححلی در آب اسححت.
سازمانهایی نظیر سازمان بهدا شت جهانی ،وزارت نیرو و
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،استانداردهایی
برای امالح محلو و آالی نده های مختلف در آب شحححرب
ارائححه کردهانححد ( Anonymous 2008. Anonymous
 .)2006کیف یت آب شحححرب پارامتر مهمی اسحححت ،برای
شححناخت دقیق کیفیت شححیمیایی آبهای زیرزمینی انجام
آنالیز شیمیایی آب و ا ستفاده از نمودارهایی مانند پایپر و
استیف و انطباق خصوصیات آن با استاندارد ملی و جهانی
ضروری میبا شد .ولی زمین شنا سان با شناخت شرایط
زمین شحححناسحححی منطقه قبل از انجام آنالیز شحححیمیایی،
میکروبی و فیزیکی آب زیرزمینی میتواننححد بححهطورکلی
ت یپ آب های زیرزمینی را مشحححخص کن ند ( Ghobadi
.)2015

در سا  1385شاخص بهرهمندی از آب آ شامیدنی سالم
در روسحححتححاهححای ایران  %67/48اعالمشححححده اسححححت
( .) Anonymous 2007در ا ک ثر منححا طق مطححا لعححات
گسححتردهای بر روی کیفیت آب انجامشححده اسححت بهعنوان
مثححا ( Ebrahimi et al. )2003کیفیححت میکروبی-
شیمیایی آب شرب شهر راوند را بررسی نمودند ،آنها در
پژوهش خود ن شان دادند که پارامترهای کل سیم ،منیزیم،
سختی و سولفات بیش از حد مجاز میبا شندHossein .
( Majdi et al. )2015به بررسحححی کیفیت میکروبی و
فیزیکی و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان تکاب
پرداختندکه مشحححخص شحححد آب این روسحححتاها تقریبا در
محدوده اسحححتاندارد ملی آب قرارگرفته اسحححت و فقط در
برخی از روسحححتاها سحححختی آب باالتر از حد مطلوب بود.
) Mohammadzadeh et al. (2017تأثیر سازندهای
زمین شناسی بر کیفیت آبهای زیرزمینی دشت بجستان
را موردم طال عه قرارداد ند که ب یانگر تأثیر سحححاز ند های
زمینشححح ناسحححی در تعیین نوع ت یپ آب زیرزمینی بود.
همچنین تحقیق )2018(Piran Qarni Namin et al.
بر روی تأثیر سححازندهای زمینشححناسححی روی کیفیت آب
زیرزمینی بیانگر این بوده ا ست که خ صو صیات شیمیایی
سححازندهای زمینشححناسححی تأثیرگذارترین عامل بر کیفیت
م نابع آب زیرزمینی می باشححححدAlper and Orhan .
) (2017به برر سی تأثیر فاکتورهای زمین شنا سی و تأثیر
آنها بر سححالمت انسححان در کوه مونت آدا ترکیه پرداختند
که نتای این مطالعه تأثیر فرآیندهای دگرسححانی و عوامل
انسححانی در کاهش کیفیت آب شححرب این منطقه را نشححان
داده اسححت .همچنین در تحقیقی که توسححط Karabi et
) al. (2011در  5شهر ا ستان بو شهر انجامگرفته ا ست؛ با
بررسحححی کیف یت آب که در این پژوهش از نوع خور نده
میباشححند به لزوم توجه به نوع آب در انتخاب سححیسححتم
آبرسححانی را بهمنظور کاهش خسححارات احتمالی و انجام
اقدامات الزم موردتوجه قرار داده استMadhav et al. .
) (2017همچنین کیفیت آب جهت مصارف کشاورزی و
شرب را در روستاهای منطقه اوتار پرادش هند موردمطالعه
قراردادند .نتای این پژوهش نشان داد با توجه به شاخص
 TDSهمه نمونهها دارای کیفیت مناسححب برای شححرب و
کشاورزی بودند درحالیکه با توجه به توسعه کشاورزی در
این منطقه و اسححتفاده از کودهای کشححاورزی نیترات دارو
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همچنین فاضحححالب خانگی در  %40نمونهها میزان نیترات
بیشتر از حد مجاز بهدستآمده است .این مطالعه به تأثیر
عوامل طبیعی و ان سانی بر روی کیفیت آب را موردمطالعه
قرار داده اسححححت.در م طال عهای دیگر Ketata et al.
) (2011روند تغییرات متغیرهای ه یدرو شحححیم یایی آب
زیرزمینی ال یه آ بدار گیبس (جنوب شحححرقی تونس) در
دورهی آمححاری  1955-2003بححا نرمافزار GISبررسحححی
کردند .نتای نشححان داد میزان شححوری و سححایر متغیرهای
شحححیم یایی در طو ز مان تغییر کمی کرده و در ج هت
حرکت آب زیرزمینی روند کاهشحححی داشحححت و وضحححعیت
شحححیمیححایی آبخوان بیش تر بححه جنس سحححنححگهححای
تشکیلدهنده آن ارتباط داشت.
در این پژوهش به برر سی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب
مجتمع روستایی آرندان واقع در شما شرق شهر سنندج
بر ا ساس ا ستانداردهای ملی و جهانی پرداخته شده ا ست
و با بررسی ساختار زمین شناسی تأثیر آن بر تیپ آبهای
زیرزمینی منطقه مورد مطالعه قرارگرفته اسحححت .عالوه بر
این جهت صحت سنجی نتای سایر منابع آالینده احتمالی
از نظر تأثیر بر کیفیت منابع آب منطقه نیز شناسایی شده
ا ست .منطقه مورد مطالعه رو ستاهای زیادی واقع شدهاند
که منبع اصلی تأمین آب آنها از آبهای زیرزمینی شامل
چشححمه و چاه تأمین میگردد .مجتمع آبرسححانی آرندان
جهت تأمین آب شرب  6روستای پرجمعیت منطقه که در
سحححا های اخیر با توجه به نزدیکی به شحححهر سحححنندج و
پتانسیل توسعه و افزایش جمعیت آنها تحت پوشش قرار
داده اسحححت .با توجه به افزایش فعال یت های صحححنعتی و
کشحححاورزی در محدوده طرح مورد مطالعه لزوم بررسحححی
کیفیت آب در شححرایط فعلی جهت برنامهریزی و مدیریت
صحیز منابع آب موجود و جلوگیری از آلودگی این منابع

آبرسانی مجتمع آبرسانی آرندان شامل :روستاهای
کلکان ،صوفیان ،آرندان ،سرخه دزج ،اجگره و نوره می-
باشند .مشخصات روستاها در جدو ( )1نشان دادهشده
است .محدوده مورد مطالعه به لحاظ ساختاری جز مناطق
مرتفع و ارتفاعات منطقه بهصورت تپه ماهوری در بخش
شرقی و کوهستانی در بخش غرب و شمالی دیده میشوند.
بارش ساالنه منطقه  458/4 mmو نوع اقلیم منطقه از
روش دمارتن نیمهخشک و به روش آمبرژه نیمهخشک
سرد میباشد %15 .مصارف آبی در حوضه آبریز آرندان
مربوط به آب آشامیدنی میباشد (.(Anonymous 2018
محل تأمین آب اصلی مجتمع چاه واقع در اراضی روستای
سرخه دزج (چاه اصلی مجتمع آرندان) میباشد .در مواقع
بحرانی و قطع منبع اصلی آب شرب روستاها از چاهها و
چشمههای محلی تأمین میشود؛ که در این مقاله دو
چشمه و یک چاه با در نظر گرفتن پراکندگی مناسب در
منطقه و جهت مقایسه مورد آنالیز قرارگرفته است.

در آینده امری ضروری بشمار میآید.
 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه
منطقه مورد مطالعه در شما و شما غربی شهر سنندج
دارای مختصات جغرافیایی´ 30و 35 ºتا ´ 18و  35ºعرض
های شمالی و´ 50و 46 ºتا ´ 05و 47 ºطو های خاوری
قرارگرفته است (شکل  .)1روستاهای مشمو طرح

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
Fig. 1 The study area in Iran
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جدو  -1موقعیت روستاهای تحت پوشش مجتمع آبرسانی آرندان
Table 1 Location of the villages under coverage of the Arandan Rural Complex

نام روستا
آرندان
اجگره
صوفیان
سرخه دزج
کلکان
نوره

Latitude

Longitude

´

°

ʺ

´

°

54

46

11

23

35

42

57

46

23

22

35

03

56

46

45

23

35

09

59

46

09

22

35

47

54

46

25

25

35

26

53

46

48

18

35

ʺ
58

شکل  -2نقشه زمینشناسی منطقه (برگرفته از نقشه زمینشناسی  1:100000و  1:250000سنندج)
Fig. 2 Geological map of the region (taken from 1: 100000 and 1: 250,000 geological map of Sanandaj

 -2-2مطالعات صحرایی
-1-2-2زمینشناسی و هیدرولوژی منطقه

محدوده مورد مطالعه در شححما غربی شححهر سححنندج بین
طو های جغراف یایی ´ 46° 50و ´ 47° 05و عرض های
جغرافیایی ´ 35° 18و ´ 35° 30واقعشححده اسححت و به
لحاظ تق سیمات ساختاری واقع در زون سنندج سیرجان
میبا شد ( .)Aghanbati 2004را ستای ا صلی گ سلهای

منطقه در امتداد راسححتای گسححل اصححلی زاگرس اسححت.
واحدهای زمین شنا سی منطقه مربوط به کرتا سه باالیی و
بر اساس نقشه ( 1:100000شکل  )2سنندج شامل ،شیل
سیاه سنندج با الیههای آهکی و ما سه سنگی در محدوده
روسححتاهای آرندان ،نوره و صححوفیان ،الیههای نازک آهک
ماسحهای و شحیل در محدوده روسحتای نوره ،ماسحهسحنگ
نازک الیه و کنگلومرای تیرهرنگ و سحححختتر نسحححبت به
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واحححدهححای شحححیلی منطقححه در بخش غربی و ابتححدای
سححرشححاخههای حوضححه آبریز ،آهک میکرایتی با الیههای
آهکی آلی تخریبی بهصححورت محدود در شححما شححرق و
جنوب منطقه ،واحد فلیش واقع در شححما غربی منطقه و
آبر فت های جوان در بخش غربی روسححح تای آر ندان و
م سیلهای عهد حا ضر در منطقه قابل م شاهده میبا شند
( Sanandaj Geological Map Report, Azizi and
 .)Moein Vaziri 2010وجود گسحححل با امتداد شحححما
شححرقی-جنوب غربی که باعث جابهجایی مسححیر رودخانه
شححده اسححت خود عامل تغذیه رسححوبات محل احدا چاه
شححده اسححت .رژیم رودخانه سححاتیله دائمی بوده و حداکثر
دبی لحظهای آن  218 m3/sو دارای عمق متوسححط 1 m
میباشحححد ( Sanandaj City Water and Sewerage
 .)Company Reportهمچنین طی بازدید انجامگرفته و
با اسححتفاده گوگل ار کمترین فاصححله چاه اصححلی مجتمع
آرندان از رودخانه  275 mاندازهگیری شد.
ویژگححیهححای هیححدروژئولوژیک بححه وجححود آب سححطحی
دائمحی (رودخانححه سححاتیله) ،گسححترش رسححوبات واریححزهای
و دشت سحیالبی و قحرار گحرفتن چحاه اصحلی مجتمحع در
پایین دست سد قشالق سحنندج وابسحته اسحت .بحا توجحه
بححه وضححعیت ارتفححاعی منطقححه و قرارگیححری واحححدهای
آهکححی در ارتفاعحححات و همچنححین نقشحححه هیحححدرولوژی
محححدوده مطالعححاتی مححیتححوان تغذیححه دشححت را در سححه
مححد توضححیز داد .مححد او تغذیححه از واحححدهای آهکححی
با در نظحر گحرفتن شحیب هیحدرولیکی ،محد دوم جهحت
غالب جریانهحای سحطحی و قحرار گحرفتن مححل اححدا
چححاه اصححلی مجتمححع در مسححیر یکححی از سرشححاخههححای
اصلی رودخانحه قشحالق ،محد سحوم بحا توجحه بحه وجحود
رودخانه دائمحی سحاتیله در شحرق چحاه اصحلی مجتمحع و
قطححع شححدن رودخانححه در امتححداد مسححیر چححاه توسححط
گسححل (شححکل  )5را مححیتححوان از منححابع تححأمین آب چححاه
در نظر گرفت.با توجحه بحه عمحق زیحاد الیحههحای آبرفتحی
و بافت پراکنده این واححد در مححل عبحور گسحل فحوق و
پوشححش کامححل منطقححه توسححط بححا هححا امکححان تشححخیص

نححوع گسححل وجححود نداشححت .بححا توجححه بححه مطالعححات
صحححرایی و بررسححیهححای انجححامشححده در ترانشححههححا و
حفحاریهحای انجححامشحده در منطقححه عمحق آبرفححت از 10
تححا  40 mبححرآورد شححده است(شححکل )3؛ کححه بححهصححورت
درشتدانحه در تمحاس بحا سحنگبسحتر شحیلی ،بحهتحدری
ریزدانححه در بححاال و در آخححرین سححکانس رسححوبی متوسححط
دانه و در بعضحی قسحمتهحا بحا میحان الیحههحای رسحوبی
دشت سیالبی حاوی قلوهسنگهای بزرگ میباشد.

شکل  -3محل توسعه چاه اصلی مجتمع )واحدهای
آبرفتی منطقه(
Fig. 3 Main well development site of the (complex
(alluvial units of the region

همححانطححور کححه از نقشححه گسححلهححا و مححد ارتفححاعی
منطقحححه قابحححلمشحححاهده اسحححت (شحححکل  ،)4جهحححت
غالححب شکسححتگیهححا در منطقححه بححهمححوازات جهححت
اصحححلی رانحححدگی زاگحححرس در امتحححداد شحححما غحححرب-
جنححوب شححرقی و جهححت بعضححی گسححلهححای فرعححی
در محححححدوده مححححورد مطالعححححه از جملححححه گسححححل
عبححوری از رودخانححه سححاتیله شححما شححرقی-جنححوب
غربححححی مححححیباشححححد ( Report behind the
100000
.)Sanandaj

1:
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شکل -5حوزه آبریز اصلی و فرعی منطقه موردمطالعه

شکل  -4نقشه پراکندگی گسلها و مد ارتفاعی منطقه
()Yamani et al., 2017

Fig. 5 Main and sub-catchment area of the study
area

Fig. 4 Fault distribution map and elevation model
)of the region (Yamani et al., 2017

جدو  -2نیاز آبی منطقه
Table 2 Area water needs

نام روستا

Water demand, l/s

Available water, l/s

LPCD, l/s

آرندان
اجگره
صوفیان
سرخه دزج
کلکان
نوره

4.6

2

142

0.8

0

133

0.63

0

95

2.5

منبع آب چاه مجتمع

157

1.14

0

101

1.5

0

116

جدو  -3نتای آنالیز شیمیایی نمونههای آب
Table 3 Results of chemical analysis of water samples

0.35

21

63

5.6

104

0.01

11

80

221.8

7.5

346.5

0.92

w4

Q, m3/S
0.4

15.5

74

95.5

122

0.01

34

128

457

7.16

713.9

2.17

w3

T, °C

SO42-

Cl-

HCO3-

K+

Mg2+

Ca2+

TDS

pH

EC, µm/cm

کدورت

0.5

20.1

54

4.1

86

0.01

6.11

60

210.2

7.15

328.5

0

w2

 -3-2مطالعات آزمایشگاهی
آب آشحامیدنی روسحتاهای منطقه از آب زیرزمینی (چاه و
چشحححمه) تأمین میشحححود .بر اسحححاس مطالعات میدانی و
تحقیقات انجام شده در کل  %92کل آب شرب روستاهای

محل

22

18.9

32

14.2

146

0.01

15.1

98

306

7.21

478.1

0.37

w1

نمونهبرداری

عالمت اختصاری

)(ppm

چاه اصلی
مجتمع
چشمه
صوفیان
چاه
روستای
آرندان
چشمه
نوره

محدوده طرح از چاه ا صلی مجتمع آرندان واقع در ارا ضی
رو ستای سرخه دزج و  % 8آنکه به صورت جزئی از محل
چشححمههای طبیعی و چاههای روسححتایی میباشححد .جهت
برآورد تیپ غالب آب منطقه و قابل اسحححتناد بودن به کل

محیطزیست و مهندسی آب ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان 1399

179

تأثیر سازندهای زمینشناسی بر کیفیت آب شرب

منطقه ،سححه منبع دیگر عالوه بر منبع اصححلی (چاه اصححلی
مجتمع) شامل دو چ شمه نوره و صوفیان و چاه رو ستای
آرندان که از لحاظ پراکندگی جغرافیایی منطقه را پوشش
دهند ،مورد بررسححی قرار گرفتند .منابع اصححلی تأمین آب
منطقه مورد مطالعه سححه چاه با میزان دبی مجموع m3/d
 2200و  4چ شمه با دبی  180 m3/dه ستند .طبق آمار
سححازمان آب و فاضححالب روسححتایی شححهر سححنندج میزان
مصحححرف سحححاالنه آب آشحححامیدنی مجتمع در سحححا m3
 740944در سححا  97گزارششححدهاسححت ( Sanandaj
()Water and Sewerage Company reportجدو .)2
بهمنظور پایش و ضعیت آب آ شامیدنی منطقه آزمونهای
فیزیکی-شحححیمیایی مطابق با جمعیت تحت پوشحححش و
آخرین ویرایش استاندارد ملی  1053و دستورالعمل پایش
و نمونهبردار ی شرکت آبفای ک شور تو سط کار شنا سان
شححرکت آب و فاضححالب و در آزمایشححگاه مسححتقر در این

شرکت انجام شده ا ست .نتای آزمونهای انجام شده در
جدو ( )3آورده شده است.

 -3یافتهها و بحث
کیف یت آب زیرزمینی یک منطقه وابسحححته به بارندگی،
واکنشهححای بین آب و سحححنححگ میزبححان و همچن ین
فعالیتهای ان سانی بهعنوان ک شاورزی ،زبالههای خانگی و
صحححنعتی منطقه اسحححت .با توجه به اینکه شحححیمی آب
زیرزمینی ممکن اسحححت دارای کیفیت متفاوت بسحححته به
عوا مل اقلیمی و فصحححلی باشححححد ،تجز یه و تحل یل آب
زیرزمینی برای مشحححخص کردن منححاسححححب بودن آب
زیرسححطحی برای مصححارف آب آشححامیدنی مهم اسححت .آب
م صرفی برای م صرف ان سان باید " ایمن و سالم " ,بیبو،
بیرنگ ،خوب در طعم و عاری از عوامل شححیمیایی مضححر
باشد.

شکل  -6نمودار پایپر ( =w1چاه اصلی مجتمع آرندان=w2،چشمه صوفیان=w3،چاه روستای آرندان=w4،چشمه نوره)
Fig. 6 Piper diagram (w1 = main well of Arandan complex, w2 = Soofian spring, w3 = Arandan village
)well, w4 = Navareh spring

با اسحححتفاده از نرمافزار chemistryنتای آنالیز شححد و از
نمودار پایپر و اسحححتیف به ترتیب جهت تعیین کیفیت و
تیپ آب و نوع سنگ منشأ استفاده گردید .از نمودار پایپر

برای طبقهبندی رخ سارههای آب بر ا ساس یونهای غالب
اسحححت فاده میشحححود ( .)Piper, 1944غل ظت کاتیون ها
بهترتیب بهصورت  Ca2+> Mg2+> K+و غلظت آنیونها
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بهترتیب بهصحححورت HCO3->SO42->CL-بود .تحل یل
نمودارهای درختی نشحححان میدهد یون های بیکربنات-
کلسحححیک تیپ غالب در ناح یه مورد مطالعه چاه واقع در
رو ستای آرندان ا ست که به دلیل آلودگی در حا حا ضر
فقط جهت مصارف کشاورزی به کار میرود (شکل .)6

منط قه در کیف یت آب زیرزمینی منط قه نقش اصحححلی را
دارند .همچنین منشححأ بخشححی از کاتیون  Mg2+میتواند
واریزههای واحدهای شیلی منطقه با شد .هیدروژئو شیمی
منابع مطالعاتی نشحححان میدهد مقدار کاتیون کلسحححیم و
آنیون بیکربنات در این آبها غالب میباشند.
برای تعیین منشأ آب زیرزمینی نمودار استیف برای همه
نمونهها ترسیم شده و با توجه به نمودارهای استیف آب-
های حاصل از سنگهای مختلف ( Hanslu )1995منشأ
سنگی آب منطقه سنگهای آهکی و آهکی-دولومیتی
تعیین شد (شکل .)7
بر اسحححاس میزان کل مواد جامد محلو ( )TDSکه در
همه نمونه ها کمتر از  500 ppmبهدسحححتآمده اسحححت
(جححدو  )3و طبق ردهبنححدی هیم 1970 ،آب در رده
شححیرین قرار دارد .مقدار  4 pHنمونه در محدوده مطلوب
طبق اسححح تاندارد ملی  1053بین  6/5تا  8/5قرارگرف ته
ا ست .م شخص ا ست که تمامی نمونهها از لحاظ سدیم،
کلر ید و سحححولفات در رده مجاز قرار دارند؛ که با جنس
سنگهای سازندهای منطقه همگونی دارد .مقدار نیترات
مجاز محاسححبه شححده (جدو  )5طبق اسححتاندارد 1053
ایران در سححه نمونه چشححمه صححوفیان ،چشححمه نوره و چاه
اصححلی مجتمع (سححرخه دزج) در رده مطلوب کمتر از یک
قرار دارد.
جدو  -4سختی کل محاسبهشده
Table 4 Total hardness calculated

کیفیت
آب بر
محححححححححححل عححالمححت سختی
اسححاس
ردیف
نمونهبرداری اختصاری کل
سختی
کل
1

شکل  -7نمودار استیف منابع موردمطالعه
Fig. 7 Stiff diagrams of the studied sources

تیپ غالب آب منطقه مورد مطالعه با توجه با سححایر نتای
آنالیزها از نوع بیکربنات کلسححیک-منیزیک اسححت .غلظت
باالی یون بیکربنات در این آبها نیز ،نا شی از فر سایش و
هوازدگی کانیهای کربناته میباشحححد .سحححنگهای آهکی

2
3
4

چححاه اصحححلی
مجتمع
چشحححححمحححه
w2
صوفیان
چاه روسححتای
w3
آرندان
چشمه نوره
w4
w1
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460
245
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بر اسحححاس سحححختی کل آب محلهای مورد آنالیز در رده
سحخت و خیلی سحخت قرار دارند (جدو ( )4محاسحبه با
ا ستفاده از نرمافزار .)CHEMISTRYسنگهای کربناته
سبب افزایش سختی آب منطقه شده است.
بر اساس طبقهبندی رخساره آب با استفاده از نمودار پایپر
آب چاه اصلی مجتمع و دو چشمه صوفیان و نوره برای
مصرف شرب مجاز و دارای کیفیت مناسب بودند .آب چاه
آرندان در بعضی پارامترها از جمله کدورت و میزان نیترات
در محدوده غیرمجاز برای شرب قرار داشت.
جدو  -5مقدار نیترات و محاسبه حد مطلوب آن ()ppm
Table 5 Nitrate content and calculation of its
)optimum limit (ppm
Station
NO3,
SL Sampling station
Code
mg/l
Complex main
1
W
1.3
well
2
Soofian Spring
W2
3.9
Arandan village
3
W3
63.2
well
Cheshmeh
4
W4
4.9
Navareh spring

شکل  -8موقعیت زمینهای کشاورزی و چاههای کشاورزی
اطراف چاه اصلی مجتمع (نقاط آبی :چاههای کشاورزی)
Fig. 8 Location of agricultural lands and
agricultural wells around the complex main well
((blue points: agricultural wells

 -1-3بررسی میدانی سایر منابع آالینده
با بررسیهای میدانی صورت گرفته تمام منابع دارای
پتانسیل احتمالی آالیندگی آب شرب در منطقه شناسایی
و مورد بررسی قرارگرفتهاند .عوامل تأثیرگذار در این بررسی
شامل :فاصله از منابع تأمین آب مورد مطالعه ،موقعیت
ارتفاعی و شیب منطقه و پتانسیل آالیندگی هریک از منابع
شناسایی شده بود .زمینهای کشاورزی در منطقه بهصورت
باغچهای قرارگرفتهاند .هرچند فاصله کمی از منابع آبی
بخصوص چاه اصلی مجتمع دارند ولی نتای پایش محلی
نشاندهنده بیتأثیر بودن بر روی کیفیت آب زیرزمینی
منطقه بهدلیل شخصی بودن این زمینها و استفاده حداقلی
از سموم کشاورزی بود که نتای آنالیزها نیز این موضوع را
تائید کرده است (شکل .)8
هیچ واحد صنعتی در فاصله کمتر از  700 mاز چاه اصلی
مجتمع قرار نگرفته بود و طی بررسیهای صورت گرفته
هیچکدام از واحدهای موجود نیز مواد و تولیدات آالینده
طی فرآیند تولید را ندارند .بهعنوان مثا واحد گلخانه
هیدروپونیک که کمترین فاصله را از چاه اصلی مجتمع دارد
دارای سیستم کامال بسته و تأییدیه اداره کل محیطزیست
میباشد (شکل .)9

شکل  -9موقعیت واحدهای صنعتی اطراف چاه اصلی مجتمع
آرندان
Fig. 9 Location of industrial units around the main
well of Arandan complex

شکل  -10موقعیت لندفیل شهر سنندج و محل تخلیه
نخالههای ساختمانی
Fig. 10 Landfill location of Sanandaj city and
Construction waste dump
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محل دفن زبالهی مجتمع روستاهای آرندان واقع در
لندفیل شهر سنندج با فاصله  22 knاز محل چاه و دارای
شیب ارتفاعی منفی نسبت به محل مورد مطالعه و در
پاییندست قرارگرفته است .همچنین محل دفن نخالههای
ساختمانی در فاصله مجاز از چاه اصلی مجتمع قرارگرفته
است و این نخالهها در حجم کم میباشند که با توجه به
فاز توسعه سهراهی سنندج-مریوان-دیواندره در سا جاری
بهصورت کامل پاکسازی میشود (شکل .)10
 -4نتیجهگیری
بحا توجحه بحه نتححای ححاصححححل از این پژوهش میتوان
نتیجهگیری کلی را به شرح ذیل بیان کرد:
 -1کیفیت آبهای زیرزمینی تحت تأثیر خصوصیات و
ویژگیهای زمینشناسی و نوع آبرفت قرارگرفته است.
 -2بررسی تیپ سنگ منشأ آب منطقه با واحدهای
زمینشناسی نشان داد که در سه نمونه چشمه صوفیان،
چاه روستای آرندان و چشمه نوره آبخوان کارستیک و
سنگ منشأ آهکی-دولومیتی میباشد .هرچند چاه اصلی
مجتمع آرندان در آبخوان آبرفتی احدا شده است ولی
منشأ آب آن از واحدهای آهکی-دولومیتی منطقه
شناسایی شده است که با شیب هیدرولیکی و ساختارهای
زمینشناسی منطقه قابل تعمیم است.

 -3با توجه به تیپ و کیفیت آب که در این منطقه غیر
خورنده اسححت هرچند با توجه بهسححختی این آبها امکان
ر سوبگذاری در شبکههای آبر سانی را خواهد دا شت،
میتوان تمهیدات الزم در انتخاب سیستم ذخیره و انتقا
آب مجتمع بهمنظور کاهش خسارات سیستم آبرسانی و
اقدامات پایشی در زمان مناسب انجام گردد.
نتای بهدسحححتآمده از این مطالعه با توجه به نزدیکی این
منطقه به شهر سنندج ،افزایش جمعیت تحت پو شش و
گ سترش واحدهای صنعتی و افزایش تأثیر عوامل ان سانی
بححه منظور برنححامححه ریزی بهتر و تعیین حریم برای این
فعالیتها و مدیریت کارآمد مصحححرف منابع آب زیرزمینی
منطقه مفید خواهد بود.

سپاسگزاری
بدینوسیله از مدیرعامل محترم و کارشناسان محترم واحد
آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب روستایی شهر سنندج که
ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند صمیمانه تشکر
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Abstract

Given the water crisis and the importance of access to suitable and potable quality water in the
country, especially in recent decades, it is crucial to study the water quality and identify the factors
affecting quality reduction for optimal planning. In most rural areas of Iran, aquifers are the most
important sources of drinking water supply, whose water quality is affected by natural and human
factors. Among the natural factors are geological formations and among human factors are
pollutants related to industrial units, urban activities, and agricultural activities in each region. In
the present study, it was attempted to establish a relationship between geology and the quality of
groundwater resources in order to assess the quality of drinking water. In order to validate the
research results, by conducting field studies, the geology, geomorphology of the region, and
possible sources of contaminants were identified. Then, through laboratory tests, chemical
properties of water such as pH, TDS, total hardness, amount of anions, cations and turbidity of the
water of the main well of Arandan complex and three secondary water supply sources in the region
(well of Arandan village, Cheshmeh Soofian spring, and Navareh spring) were determined. In the
next step, using CHIMESTRY and EXCEL software, water classification was performed and the type of
water and type of source stone were determined. According to the classification, the groundwater type of
the area is calcium-magnesium bicarbonate, which is associated with calcareous formations and carbonate
sediments spread in the heights of the area. The results showed that out of the four samples studied, the main
water supply well of Arandan, Soofian and Navareh water supply complexes were suitable for drinking; the
well water of Arandan village, despite being affected by the geology of the region, was found to be
unsuitable for drinking due to its unfavorable location and location in the vicinity of rural sewage wells and
containing excess nitrate.
Keywords: Drinkable Water; Physical and Chemical Quality; Rock Units; Type; Water Type.
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