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This study evaluated the quality of groundwater resources in the Abdullah Gio 

area, southwest of Quchan, Khorasan Razavi province, Iran in 2020. 

According to the type of geological formations, discharge, and location of 

water resources in the region, 10 groundwater sources were analyzed for 

qualitative analysis and evaluation. Physical parameters such as pH, electrical 

conductivity (EC), and total dissolved solids (TDS) were measured at the 

sampling site with a multimeter. Hydrogeochemical analysis of data in the 

laboratory was performed by induction plasma method and statistical analysis 

and modeling were performed in SPSS, Chemistry, and AqQA software. 

Findings showed that most of the sources are suitable in terms of drinking 

quality, and GQI quality index was acceptable in these sources. In terms of 

exploitation in the agricultural sector, the alkalinity of all water resources was 

based on the Wilcox classification in S2 and S4 classes and in terms of 

salinity in C2 and C3 classes and showed that most of the resources are not 

suitable in terms of agriculture. In all resources, the amount of bicarbonate 

was higher and the amount of nitrate was lower than the world standard. 

Finally, the study of geological formations showed their effect on water 

quality, and nitrate concentration was detected due to human activities. 
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Introduction 
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.. The quality of water resources is affected 

by various environmental and human conditions. 

The spatial distribution of water quality is largely 

related to the structure of the area. In areas where 

agriculture is booming, non-standard use of 

chemical fertilizers can lead to an increase in 

some elements in water resources. Today, 

groundwater is considered as an important source 

of water due to less pollution and also higher 

storage capacity than surface water. The growth 
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agriculture have caused surface water pollution. 

These changes can affect the health of humans, 

animals and plants. In addition, the quality of 

water resources in an area also depends on the 

ions in it. This dependence is controlled in 

relation to the lithology of the region and their 

evolutionary process. The primary chemistry of 

water entering closed basins is influenced by the 

lithology of rocks and sediments that are exposed 

to weathering and the duration of groundwater in 

the basin rocks. Knowing the geology of closed 

basins is essential to understanding the chemistry 

of water. Groundwater is the source of ions, 

which eventually precipitate as salt in the basin. 

Acidic water causes chemical weathering of the 

surface rocks of the basin. Chemical weathering 

of different rocks with natural waters produces 

different cations and anions. 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 the region 

Materials and Methods 

In this research, the results of chemical analysis 

of ten wells and aqueducts in Abdollah Givi area 

located in the southwest of Quchan and northeast 

of Sabzevar, Khorasan Razavi province in 2020 

were used. In order to validate the research 

results, by conducting field studies and geology 

of the region, and possible sources of 

contaminants were identified. Physical 

parameters such as PH, TDS and EC, were 

measured in situ using multimeter. The 

hydrogeochemical analysis was carried out in the 

laboratory through induction plasma method, the 

statistical analysis was performed in Chemistry, 

Spss and AqQA software environment. The 

quality of water for drinking was evaluated using 

the Scholler diagram and the quality of water 

agricultural the Wilcox diagram. Finally, 

qualitative classification was performed using the 

groundwater quality index (GQI). 

Results 

According to Scholler diagram, that most of 

water samples are categorized in good and 

acceptable class. According to the drawn Wilcox 

diagram, the samples are in C2S2, C2S4, C3S2 and 

C3S4 classes. Most samples agriculturally 

unsuitable with high salinity. According to the 

water quality index (GQI)), the water resources 

of the study area are in poor to acceptable 

category. Spatial study showed that the 

catchment area of water resources located in 

volcanic rocks, conglomerates and gravels, due 

to the lower impact of these rocks on water 

salinity, has caused the outflow of water of 

appropriate quality from these areas. In the 

western part of the region, due to the presence of 

marl and evaporation -detrital deposits, the value 

of this index is low and water is of poor quality. 

In other parts of the region, the GQI, increases 

and water has a better quality. 

The type of geological formation around the 

basin is one of the important factors in the 

evolution of water resources. Chemical 

weathering of different rocks with natural waters 

produces different cations and anions. The water 

– rock reaction and weathering of minerals, is the 

main factor in changing the quality of 

groundwater chemistry in the region. Chemical 

analysis of water entering the aquifer of region 

showed that the sources of ions entering the 

region were affected by the lithology of rocks 

and sediments that were exposed to weathering 

for a long time, hence, as the region water, due to 

the passage of the detrital evaporation formation 

of the third period and marl, have dissolved them 

and increased the ratio of Cl+So4>Hco3. The 

results showed that the presence of rocks and 

minerals of carbonate such as limestone, 

dolomite and calcite, sandstone and silicate such 

as volcanic rocks in the water passage have 

caused the scenarios of Ca>CO3 and Ca + 

Mg>Co3. 

 

Conclusion 

The results of the study showed that the 

groundwater of the study area in terms of 

exploitation in the dirinking sector, in most 

sources, except for the sources located in the 

evaporitic-detrital deposits in the western part of 

the village of Abdullah Giv, are suitable. In the 

agricultural sector, most water resources are very 

salty and not suitable for agriculture. In Abdullah 

Giv area, water salinity was appropriate and 

acceptable for agriculture. On the east side of the 

region, salinity is reduced and water is suitable 

for agriculture. 

Dissolution of calcareous and dolomitic 

formations have the greatest effect on the release 

of calcium and magnesium cations in water. 

Sodium, as the most abundant cation in the 

regions water, originates from the shale 

formations. Dissolution of gypsum interlayers in 

sulfate ion release and dissolution of young 

evaporitic and detrital deposits as well as shale 

formations have been involved in cholorine ion 

release. Water sources found in volcanic rocks, 

conglomerates and gravels of the region have 
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lower concentrations of salts and the water of 

these sources is of better quality. 

Nitrate ion concentration in all sources is lower 

than the global standard. The concentration of 

this ion in the waters of the region is due to 

agricultural activities and the impact of return 

water. According to the GQI index and zoning 

maps, young evaporitic-detrital deposits in the 

western part of Abdullah Giv village have 

increased the concentration of ions in this part 

and water resources in this part of the region are 

not of good quality. 

Data Availability 
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  کوتاه لهمقا

 

  شناسی منطقهمبتنی بر سازندهای زمین های زیرزمینیارزیابی کیفیت آلودگی آب

 *1پور محمد ابراهیم فاضل ولی

 دانشگاه آزاداسالمی، مشهد، ایران مهندسی نفت، واحد مشهد، استادیارگروه زمین شناسی و1

 چکیده  اطالعات مقاله

  [10/07/1400]  ت:تاریخ دریاف

 [ 04/10/1400]:  تاریخ بازنگری

 [11/10/1400]  تاریخ پذیرش: 

 

ن، ب قوچاگیو، جنوب غر محدوده عبدالهاین پژوهش به ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی 

سی، شناپرداخت. با توجه به نوع سازندهای زمین 1399در سال  استان خراسان رضوی

بی کیفی منبع آب زیرزمینی جهت آنالیز و ارزیا 10آبدهی و موقعیت منابع آبی منطقه، 

جامد مواد  ( وEC، هدایت الکتریکی )pHموردتحلیل قرار گرفت. پارامترهای فیزیکی از قبیل 

گیری شد. آنالیز متر اندازهبرداری توسط مولتیدر محل نمونه (TDS) محلول

های لیلتح .ها در آزمایشگاه به روش پالسمای القایی صورت گرفتهیدروژئوشیمیایی داده

 هایافتهام شد. انج AqQA و Spss، Chemistryافزارهای سازی در محیط نرمآماری و مدل

این  نیز در GQIز لحاظ کیفیت شرب مناسب هستند و شاخص کیفی نشان داد اکثر منابع ا

 ام منابعبرداری در بخش کشاورزی، قلیائیت تمقبول بود. از لحاظ بهرهمنابع در وضعیت قابل

 C3و  C2و از لحاظ شوری در کالس  S4و  S2بندی ویلکوکس در کالس آب براساس طبقه

-دار بیبع مقبود و نشان داد که اکثر منابع از لحاظ کشاورزی مناسب نیستند. در تمام منا

دهای سی سازنتر از استاندارد جهانی بود. درنهایت بررتر و مقدار نیترات کمکربنات بیش

های لت فعالیتعکیفیت آب بوده و غلظت نیترات به  ها بریر آنتأثشناسی حاکی از زمین

 .ص داده شدتشخیانسانی 

 : های کلیدیواژه

 های زیرزمینیآب

 آلودگی

 یشناسسازندهای زمین

 کیفیت آب

 مدل

       نویسنده مسئول:*

dr.ef.valipour@mashdiau.ac.ir   

   

 

 مقدمه -1
باشند که ها میها و قناتچشمهین آب تأمیکی از منابع مهم 

شناسی منطقه و میزان های زمینبا توجه به نوع سازند

 .Javadi et al)نزوالت جوی میزان آبدهی متفاوت دارند 

تر این منابع حاصل از تخلیه سفره آب . آبدهی بیش(2019

های نفوذناپذیر زیرزمین در نواحی شده در الیهیرهذخ

ها در رسوبات نفوذپذیر و مظهر آن ای بودهکوهستانی یا دره

سنگ و کنگلومرا بر روی رسوبات سنگ، ماسهمانند قلوه

عنوان منبع های زیرزمینی بهآیند. آبغیرقابل نفوذ پدید می

ین آب شرب بوده ولی برخی تأماعتماد جهت اصلی و قابل

پذیری این منابع را کاهش داده مشکالت کیفی، اطمینان

کنش بین از برهم متأثرتواند ها میآب است. تغییر کیفیت

آب و سنگ، تبخیر و نوسانات غلظت با توجه به میزان بارش 

های زاد مانند کشاورزی و فاضالبو منابع آالینده انسان

صنعتی باشد. آب زیرزمینی در مسیر حرکت خود از منطقه 

های شیمیایی را با فازهای جامد تغذیه به تخلیه، انواع واکنش

-های بستر آبخوان انجام میف ازجمله رسوبات و سنگمختل
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( در   .Sarkar et al. 2007)است  زیادی  مطالعات  ایران  در 

است شده  انجام  زمینه  آلودگی   در   .این  کیفیت  پژوهشی 

نتایج   گردید.  ارزیابی  عجبشیر  محدوده  در  کارستی  چشمه 

ک بود  آن  از  شرحاکی  لحاظ  از  مناطق  این  آب  و  ه  ب 

 .Sarai Tabrizi et al)کشاورزی در حد مناسب قرار دارد  

شاخص(2021 از  استفاده  با  اسفراین  روئین  آبخوان    های . 

WQI    وGQI  های  بررسی و این نتیجه به دست آمد که آب

از لحاظ صنعتی   منطقه مناسب شرب و کشاورزی هستند و 

می در  (Motamedi Rad et al. 2021)باشند  خورنده   .

آب هیدروژئوشیمیایی  ارزیابی  دیگر  دشت  پژوهشی  های 

به نتیجه  و  گرفت  صورت  که  دست جاجرم  داد  نشان  آمده 

امر داشته است  سازندهای زمین این  شناسی نقش مهمی در 

(Javanbakht et al. 2020) ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی  .

کیفی   پایه    GQIبه کمک شاخص  بر  است است  GISکه  وار 

برای   ارائه  Bakiker et al. (2007)توسط   است.  شده 

وزنی    GQIمحاسبه   میانگین  مختلف  متغیرهای  از  درواقع 

تر  تر )تفاوت بیششود که متغیرهای با مقدار بیشگرفته می

-تر و درنتیجه تأثیرگذاری بیشبا استاندارد( وزن نسبی بیش

دارند   کیفیت  (Hiyama 2010)تری  شاخص  رابطه  آب . 

نشان فاکتورهاست.  زیرزمینی  میانگین  خطی  ترکیب  دهنده 

بیان  پارامتر  هر  مختصر  پارامتر وزن  آن  نسبی  اهمیت  کننده 

بندی بندی میانگین، نقشه رتبهدر آب زیرزمینی و مقدار رتبه

است. این    آن  در  زیرزمینی،  آب  منابع  اهمیت  به  توجه  با 

زیرزمینی   آب  منابع  شیمیایی  کیفیت  بررسی  به  پژوهش 

استان   در  واقع  قوچان(  غرب  )جنوب  گیو  عبداله  منطقه 

از  استفاده  با  و کشاورزی  آشامیدن  لحاظ  از  رضوی  خراسان 

 پرداخته شده است.  (GQI)شاخص کیفیت آب زیرزمینی 

 ها مواد و روش -2
شناسی منطقه موقعیت جغرافیایی و زمین  -1-2

 موردمطالعه

در گیو  عبداله  و منطقه  قوچان  غرب  شرق  جنوب  شمال 

آب در سبزوار، منابع  است.  واقع  رضوی  خراسان  های  استان 

منطقه  در  موردمطالعه  آبازیرزمینی  با  کوهستانی  وهوای ی 

نیمه تا  جغرافیاییمعتدل  مختصات  با    °  30'تا    58°خشک 

و  58 شمال   عرض شمالی، در  37°تا    36°  30'طول شرقی 

ی شهرستان قوچان، در  جنوب غربخاوری شهرستان سبزوار و 

رضوی   خراسان  دارنداستان  زمین .قرار  نوع ازنظر  و  شناسی 

واحدسنگ دیده  شناسی  منطقه  در  متنوعی  سنگی  های 

سنگمی عمده  حجم  منطقه،  شود.  در  یافته  رخنمون  های 

هستند. آتش  هایسنگ  میوسن  سن  با  سنوزوئیک  فشانی 

بر سنگ آتشعالوه  نهشته های  میفشانی،  مربوط هایی  شوند 

های  به دوران سنوزوئیک در منطقه وجود دارد که به مجموعه 

E2    وE3  دارند مجموعه  .تعلق  شیل،  این  شامل  ها 

سنگماسه کنگلومرا،  و  سنگ،  مارنی  شیل  دولومیت،  آهک، 

گچ  نهشته تبخیری  . (Amini 1994)باشند  میهای 

های آواری ـ تبخیری هستند که ها رخسارهترین نهشتهجوان 

هایی  اند. رخنموندر مجاورت رودخانه کال شور تشکیل شده

زیرین مربوط به دوران مزوزوئیک  های آهکی کرتاسه  از سنگ 

صورت قطعات بزرگ رانده شده در شمال خاوری محدوده  به

 شود.  دیده می

 

 روش مطالعه  -2-2

آب   به کیفیت  بررسی  مورد منظور  منطقه  زیرزمینی    های 

عنوان نمونه چشمه و قنات به  10تعداد    99مطالعه در سال  

( گردید  برداشت  شیمیایی  آنالیز  جهت  (.  1شکل  منتخب 

و دما در محل    pH, EC, TDSپارامترهای فیزیکی از قبیل  

مولتینمونه  توسط  شد.  اندازه   Extechمتر  برداری  گیری 

با   کمپلکسومتری  تیتراسیون  روش  به  آب    EDTAسختی 

. قلیائیت نیز  دش)اتیلن دی آمین تترا استیک اسید(، تعیین  

استاندارد   اسیدکلریدریک  با  آب  نمونه  تیترسنجی  روش  به 

نمونه سپس  شد.  مواد  تعیین  فراوری  تحقیقات  مرکز  در  ها 

دستگاه   با  )کرج(،  ایران   Varianمدل    ICP-OESمعدنی 

710-ES   .گرفت قرار  موردسنجش  آمریکا  کشور  ساخت 

نرموتحلیلتجزیه  محیط  در  آماری   ,AqQAافزارهای  های 

SPSS 22, Chemistry   بررسی جهت  گرفت.  صورت 

برداری برای مصارف شرب وضعیت کیفی منابع آب مورد بهره

ویلکوکس   دیاگرام  از  کشاورزی  مصارف  و  شولر  دیاگرام  از 

ی بندطبقه  GQI. درنهایت با استفاده از شاخص  دشاستفاده  

پارامترهای   ارزیابی قرار گرفت. این    مؤثرکیفی انجام و  مورد 

-آب  مؤثرپارامتر کیفی    10دهی  شاخص شامل ترکیب و وزن 

اسیدیته،  شامل  شرب   سختی،  کلسیم،  سدیم،  کلراید، 

موادبی و  منیزیم  نیترات،  سولفات،  محلول  کربنات،   جامد 

 . باشدمی
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 (Amini 1994)منطقه  شناسی و موقعیت منابع آب زیرزمینی منتخب  نقشه زمین  -1شکل  

Fig.1 Geological map and selected groundwater sources in the region (Amini 1994)

 ها و بحث یافته  -3
کاتیون مقایسه  آنیونبا  و  در  ها  ،  شدهبرداشتهای  نمونه ها 

آنیونترین کاتیونفراوان  ها در منطقه مشخص گردید و  ها و 

)جدول   گرفت  قرار  مقایسه  مورد  جهانی  استاندارد  با  1با   .)

نتیجه   به  نمونهیشآزماتوجه  تمام  در  غالب  آنیون  ها  های 

دارا  بی را  آنیونی  مقدار  کمترین  نیترات  یون  و  کربنات 

بیشمی در  نمباشد.  میونهتر  سدیم  غالب  کاتیون  و  ها  باشد 

 ترین مقدار کاتیونی را پتاسیم داراست. کم

 منابع آب زیرزمینی منطقه   (mg/l)  پارامترهای فیزیکی  یزآنال  -1جدول  
Table 1 Analysis of physical parameters (mg/l) of groundwater resources in the region 

Station X Y 
TDS 

(mg/l) 
pH 

EC 
µs/cm 

Alkali 

mg/l 

CaCO3 

TH 

mg/l 

CaCO3 

Na+ 

(mg/l) 
Ca2+ 

(mg/l) 
Mg2+ 
(mg/l) 

K+ 

(mg/l) 
HCO3 

(mg/l) 
SO4 

(mg/l) 
Cl 

(mg/l) 
NO3 

(mg/l) 

S1 
58 25 

42 
36 40 

43 
1083 8.09 1602 80 237 113 59.7 21.4 2.17 235 115 81 30 

S2 
58 31 

14 

36 40 

30 
321 7.66 482 90 270 51 49.7 16.4 2.59 175 70 33 30 

S3 
58 25 

56 

36 41 

37 
666 7.83 953 96 233 36 47.9 12.3 1.76 165 62 21 19 

S4 
58 24 

30 
36 41 

10 
191 8.07 273 350 469 1376 254 141.5 36.16 400 790 1950 31 

S5 
58 25 

08 

36 40 

44 
994 8.21 1150 72 410 184 59.6 30.1 3.84 330 180 168 25 

S6 
58 25 

54 

36 40 

16 
470 8.31 679 54 310 118 48.3 20.7 1.72 240 182 62 28 

S7 
58 24 

44 
36 41 

50 
298 7.70 479 70 116 108 14.6 6.4 2.72 170 60 44 25 

S8 
58 24 

43 

36 42 

06 
342 7.75 480 320 410 1218 203.7 123.1 7.43 380 1070 1400 41 

S9 
58 25 

10 

36 43 

19 
750 7.77 548 96 233 114 20.8 7.3 1.89 190 78 30 26 

S10 
58 24 

57 
46 43 

23 
306 7.5 448 92 300 200 18.2 7.4 2.33 195 76 36 25 

WHO   500 
7-

8.5 
  150 200 75 50 12 150 250 250 50 
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 ی برداربهرهکیفیت منابع آب جهت    –  1-3

 منظور ارزیابی وضعیت کیفی منابع آب زیرزمینی جهتهبه

 Mahmudy) مصارف شرب از دیاگرام شولر استفاده گردید

Gharaie et al. 2017) طبق این نمودار آب شرب مصرفی .

نامطبوع   کامالًقبول، متوسط، نامناسب،  گروه خوب، قابل 6به 

 Asgharimoghadam et)شود یمشرب تقسیم یرقابلغ و 

al. 2015) . 

 
 دیاگرام شولر   بر اساسبرداری  تحلیل وضعیت بهره  -2شکل  

Fig. 2 Analysis of the exploitation situation based on 

Schoeller  

برداری کیفی منابع آب منطقه مطابق شکل با توجه به نمونه 

بهره2) جهت  آب  کیفیت  تا  (  خوب  وضعیت  در  برداری 

داردقبول  قابل نمونهقرار  فقط  از به  4و    8های  .  آنکه  دلیل 

جاورت رودخانه  های تبخیری ـ آواری در ممنابع آب رخساره

شده برداشت  شور  دارا  کال  را  نامطبوع  کامالً  کیفیت  اند، 

از دیاگرام ویلکوکس برای سنجش وضعیت کیفی آب   هستند.

شد   استفاده  کشاورزی  مصارف  این (Wilcox 1995)برای   .

( الکتریکی  هدایت  براساس  وECدیاگرام  جذب   (  نسبت 

( طبقهSARسدیم  را  (  مصارف  می  بررسیبندی  توان  و 

تا  یله آن آب وسبه را  رده مختلف    16های محدوده مطالعاتی 

ترین آب  و نامطلوب  C1S1بندی نمود. بهترین نوع آب  طبقه 

فعالیت و  آبیاری  کشاورزی  جهت  باشد  می  C4S4های 

(Asadzadeh et al. 2017)( جدول  در  طبقه 2.  بندی  ( 

نشان   کشاورزی  مصارف  جهت  آب  است.    شده دادهکیفیت 

تحلیل نتایج کیفیت آب در منابع آب منطقه حاکی از شوری 

تواند حاکی از  و قلیائیت متوسط تا باال است. این موضوع می

اختالف   دلیل  به  باشد.  منطقه  در  تبخیری  سازندهای  وجود 

نمونه  از  برخی  غلظت سدیم در  دارد،  زیادی که در  ها وجود 

ست. بر این  رؤیت نیها در دیاگرام ویلکوکس قابلموقعیت آن

کالسه  نمونه   %10اساس   در  کالسه    C2S2  ،60%ها  در 

C2S4  ،10%    در کالسهC3S2    در کالسه    %20وC3S4   قرار

ها  مابقی نمونه  S3و    S2های  غیراز نمونهگیرند. بنابراین بهمی

 (. 3شکل جهت کشاورزی مناسب نیستند )

 کیفیت آب برای مصارف کشاورزی بندی  طبقه  -2جدول  
Table 2 Classification of water quality for agricultural 

Station  یکشاورزکیفیت آب برای   کالس آب  SAR 

S1 C3 S4 High Salinity-Unsuitable 17.75 
S2 C2S2 Low salinity – Suitable 8.87 
S3 C3S2 Salinity –Permissible 6.56 

S4 C2S4 High Salinity-Unsuitable 97.85 

S5 C3S4 High Salinity-Unsuitable 27.47 

S6 C2S4 High Salinity-Unsuitable 20/09 

S7 C2S4 High Salinity-Unsuitable 33.33 

S8 C2S4 High Salinity-Unsuitable 95.28 

S9 C2S4 High Salinity-Unsuitable 30.41 

S10 C2S4 High Salinity-Unsuitable 32.70 

 

نقشه ارزیابی ترسیم  و  گرفته  صورت  پهنههای  بندی،  های 

یون غلظت  که  داد  سدیم،  نشان  منیزیم،  کلسیم،  های 

در منطقه عبداله گیو نسبتاً کم بوده و    TDSسولفات، کلر و  

کیفیت از  به تقر  آب  برخورداراست،  مناسبی  بخش  یباً  غیراز 

یافته  کاهشها  ها، غلظت این یونغربی منطقه در سایر بخش

 برخوردار است. مناسبیفیت از کو آب 
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 برداری بر اساس دیاگرام ویلکوکس . تحلیل وضعیت بهره3شکل  

Fig.3. Analysis of the exploitation situation based on 

Wilcox 

نهشته دولومیتی،  و  آهکی  سازندهای  ـ وجود  تبخیری  های 

نیز   افزایش مواد جامد محلول در آب  آواری جوان که سبب 

های مارنی و تراکم درز و شکاف که سبب  شوند و نیز شیلمی

منطقه یرپذیری سازندی در بخش غربی  تأثافزایش انحالل و  

ها را افزایش داده و آب از کیفیت شده است، غلظت این یون

نمی  برخوردار  سنگ مناسبی  گسترش  آتشباشد.  فشانی  های 

دایک نیز  و  داسیت  و  آندزیت  بازالت،  جنس  های  از 

منطقه،  تراکی شرقی  جنوب  و  جنوب  قسمت  در  آندزیتی 

وجود  نیز  و  غربی  جنوب  بخش  در  کنگلومرایی  سازند  وجود 

نهشته   گراول کاهش  در  سبب  منطقه  شمالی  بخش  های 

این یون مناسبی  غلظت  را در وضعیت  ها شده و کیفیت آب 

 قرار داده است.
بندی کیفیت آب شرب بر اساس شاخص کیفی  طبقه  -3جدول  

(Babiker et al. 2007) 
Table3. Classification of drinking water quality based 

on quality index (Babiker et al. 2007) 
GQI Quality 

91-100 Suitable 

71-90 Acceptable 

51-70 Medium 

26-50 Poor 

0-25 Low 

( آب  کیفی  شاخص  )جدول  GQIبراساس  آب  3(  منابع   )

گیرند.  قبول قرار میمنطقه موردمطالعه در رده ضعیف تا قابل

که   آبی  منابع  آبگیر  حوضه  که  داد  نشان  مکانی  در بررسی 

آتشسنگ  گراولهای  و  کنگلومرا  قرار فشانی،  درشت  های 

ها بر شورشدن آب،  تر این سنگیر کمتأثاند با توجه به  داشته 

از این مناطق شده است.   سبب خروج آب با کیفیت مناسب 

آهکی،   سازندهای  وجود  دلیل  به  منطقه  غربی  قسمت  در 

نهشته  و  مارنی  آواری  دولومیتی،  ـ  تبخیری  این های  مقدار 

در   و  است  دارا  را  کیفیت ضعیفی  آب  و  بوده  پایین  شاخص 

یابد و  افزایش می  GQIهای منطقه میزان شاخص  سایر بخش

 .تری برخوردار استآب از کیفیت مناسب

 یر واحدهای سنگی بر منابع آب منطقهتأث.  4-2

)که    طورهمان شکل  دیده  4در  منابع  یم(  تکامل  طی  شود 

اثرآب،   شیمیایی  هوازدگ  در  اطراف هارخنمون ی  سنگی  ی 

در  گردد طوری که  یمی مختلف یونی ایجاد  هانسبت حوضه  

-Mg+2>Ca2+2+ها  کربناتهوازدگی    اثر
3CO    ولی در  است 

سولفیدها    اثر -Mg+2< Ca2+2+انحالل 
3CO    که شد  خواهد 

 منابع آبی است. در کامل مهم  از عواملیکی 

با جنس سنگ آب  منابع  واکنش های  ترکیب  اطراف حوضه، 

 Jones)های آب ارتباط دارد  های موجود و ویژگیها با آبآن 

and Decampo, 2014)زمین سازندهای  جنس  شناسی  (. 

آبی   منابع  تکامل  درروند  مهم  عوامل  از  یکی  حوضه  اطراف 

می شیمیایی سنگمحسوب  هوازدگی  در گردد.  مختلف  های 

های متفاوتی  ها و آنیونهای ورودی، کاتیون اثر واکنش با آب

Ca /3HCOکند و این امر موجب اختالف در نسبت  تولید می

+ Mg  روستای (. در غرب  4شود )شکل  اولیه در محلول می

منطقه به   هایآبگیو و در مجاورت کال شور ترکیب  عبداله

آواری جوان دوران سوم   –های تبخیری  دلیل عبور از نهشته

رسی   و  گچی  مارنی،  تشکیالت  شامل  هست،    –که  مارنی 

-را حل و درنتیجه نسبت    هاآن 
3>Hco-2

4+So -Cl    باال هست

(Rosenberg et al. 2018  عالوه آن(.  مسیر    بر  دلیل  به 

 ی وسنگماسهی آهکی، دولومیتی، شیلی، از سازندهاعبور آب  

در میزان   سیلیکاته  تا  شده  باعث   Ca+Mgو    Caمنطقه 

 افزایش نشان دهد.  3COنسبت به 

به زمیندستاطالعات  مطالعات  از  )شکل  آمده  (  1شناسی 

وابسته آب  منابع  کیفیت  که  داد  منطقه    نشان  لیتولوژی  به 

از سیلیکات و  ها، کربناتبوده که  ها تشکیل شده  یریتبخها 

می نشان  ژئوشیمیایی  هیدرو  بررسی  بین  است.  در  که  دهد 

بیآنیون  نمونهها،  تمام  در  و  است  غالب  از کربنات  بیشتر  ها 

می جهانی  شیل در  هاآبباشد.  استاندارد  با  ها،  تماس 

  Caغنی هستند،    4Soلحاظ   برخی از کربنات باال داشته وبی

  9تا    4از  ممکن است    PHو  ها بوده  کاتیون غالب آن  Naو  

)متغیر   سنگ (.Duarte et al, 2020باشد  به  توجه  -با 

bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
526



 

 

 های زیرزمینی زیابی کیفیت آلودگی آبار 

 

 Environment and Water Engineering آب   یمهندس  و  ستیز  طیمح

 Vol. 8, No. 2, 2022 1401، تابستان  2، شماره  8دوره  

نمونهشناسی محل  بیهای  مستقیم  ارتباط  با  برداری  کربنات 

نمونه برخی  در  )نمونهقلیائیت  بهS8و    S4های  ها  دلیل  ( 

تبخیری  رخساره  آواریهای  رودخانه    ـ  مجاورت  در  مارنی  و 

شناسی کال شور، مشهود است. در مناطقی که ساختار زمین

سنگ  از  آذرین  منطقه  سنگفشانآتشهای  و  رسوبی  ی  های 

هیدرولیز   سنگماسهمانند   است،  شده  تشکیل  کنگلومرا  و 

بییلیکاتس و  سیلیس  غلظت  افزایش  باعث  شده  ها  کربنات 

های دیگر ناچیز در افزایش غلظت یونیر این فرایند  تأثاست.  

( (.Hassanzadeh and Abbassnejad 2019است 

 
 ای رابطه بین خاستگاه و ترکیب شورابه   -4شکل  

Fig. 4 The relationship between the origin and composition (Jones and Decampo  2014) 

ژئوشیمیایی   آنالیز  از  حاصل  فشانی  آتش  هایسنگنتایج 

میانگین   نشان    %67/66با  برابر    2SiOمیزان  دهد  یمرا 

(Rezaei- Kahkhaei et al. 2018 سنگ انحالل  های  (. 

کربنات در  آهکی و دولومیتی نقش مهمی در فراوانی یون بی

الیه میان  انحالل  دارد.  نهشتهآب  و  ژیپس  جوان های  های 

سبب  گیو  عبداله  روستای  غربی  بخش  در  آواری  ـ  تبخیری 

آب در  سولفات  آنیون  یون  آزادشدن  است.  شده  منطقه  های 

از انحالل نهشته نیز هوازدگی سازندهای  کلر  های تبخیری و 

آب وارد  است  شیلی  شده  منطقه   Anonymous)های 

  یب ترتبه    . حداقل و حداکثر غلظت نیترات در منطقه(2010

باشد. با توجه به اینکه غلظت یون نیترات  می  mg/l  41و    19

باشد ولی علت  ها کمتر از استاندارد جهانی میدر تمام نمونه

پایین در  که  آبی  منابع  در  نیترات  اراضی افزایش  دست 

سکونت و  میگاهکشاورزی  دارند  قرار  روستایی  به  های  تواند 

زمین از  نیترات  آبشویی  باشد.  دلیل  کشاورزی  های 

آب بارتع به توسط  آبخوان  که  دیگر  کشاورزی  برگشتی  های 

 گردد. باشند، تغذیه میدارای نیترات می

کاتیون بین  آب در  منابع  در  را  غلظت  بیشترین  سدیم  ها، 

تواند با  دهد. سازندهای شیلی در منطقه میمنطقه نشان می

کانی یونتبدیل  یکدیگر،  به  رسی  مانند  های  مختلفی  های 

را   سیلیکات سدیم  وجود  آن  بر  عالوه  نمایند.  های  آزاد 

سنگ سدیم در  )آلبیت(  آتشدار  درهای  منطقه   فشانی 

داشته  آزادسازی نقش  کاتیون  ترینمهماند.  سدیم  های  منابع 

آب در  منیزیم  و  انحالل  کلسیم  منطقه  زیرزمینی  های 

از  سنگ  کلسیم  آزادشدن  دولومیتی،  و  آهکی  های 

فشانی هست. انحالل  های آتشنگدار سهای کلسیمسیلیکات

های ژیپس نیز در آزادسازی  سازندهای غیرکربناته مانند الیه

 اند. یون کلسیم نقش داشته

 گیری نتیجه-4
زیرزمینی  آب  منابع  کیفیت  ارزیابی  به  پژوهش  این  در 

غربی شهرستان    در جنوبمحدوده مطالعاتی عبداله گیو واقع  

شد. پرداخته  رضوی  خراسان  استان  به    با   قوچان،  توجه 

بهرهسنگ وضعیت  و  منطقه  آب    10برداری،  شناسی  منبع 

انتخاب   بودند،  مناسب  موقعیت  ازنظر  که  آنالزیرزمینی  یز و 

 باشد: یمصورت زیر ی نتایج پژوهش بهبررس شدند. 

بخش  -1 اکثرشرب،    در  ب  در  نداشت  وجود  ه  منابع مشکلی 

آواری در بخش   –تبخیری    هایدر نهشتهاستثنا منابعی که  

قرارداشتند گیو  عبداله  روستای  خیلی    ،غرب  آب  منابع  اکثر 

منطقه  در  نیستند.  مناسب  کشاورزی  جهت  و  بوده  شور 

گیو   قابل  آبعبداله  کشاورزی  است.  جهت  سمت قبول    در 

مقدار شوری کاهش آبیافته  شرق منطقه  برای کشاورزی   و 

 است. مناسب

یر را در تأثترین  انحالل سازندهای آهکی و دولومیتی بیش  -2

های کلسیم و منیزیوم در آب دارند. سدیم  یون کاتآزادسازی  

bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
527



 

 

 1401پور  فاضل ولی 

 

 Environment and Water Engineering محیط زیست و مهندسی آب 

 Vol. 8, No .2, 2022 1401، تابستان    2، شماره  8دوره  

ترین کاتیون در آب منطقه از سازندهای شیلی  عنوان فراوان به

 گرفته است. منشأ 

بی  -3 بهغلظت  تمام   ترینفراوان عنوان  کربنات  در  آنیون 

باالت آب  و  منابع  بوده  بهداشت  جهانی  سازمان  استاندارد  از  ر 

های آهکی و دولومیتی  کربناته مانند سنگ   هایسنگ انحالل  

 در این مورد دخالت دارند.  

استاندارد   -4 تراز  پایین  منابع  تمام  در  نیترات  یون  غلظت 

آب  در  یون  این  غلظت  است.  از  جهانی  ناشی  منطقه  های 

 باشد. یمشتی یر آب برگتأثهای کشاورزی و فعالیت

 –ی تبخیری  هانهشتهو    GQIشاخص    براساس  به طور کلی

آواری جوان در بخش غرب روستای عبداله گیو سبب افزایش  

آب در این    و منابعها در این بخش گردیده است  غلظت یون

باشند. منابع آبی که  ینمبخش منطقه کیفیت مناسبی را دارا  

های منطقه دیده  کنگلومرا و گراولفشانی،  ی آتشهادر سنگ 

هستند  یم دارا  را  امالح  از  کمتری  غلظت  آبشوند  این    و 

 برخوردار است. تریمناسبیفیت از کمنابع 

 سپاسگزاری

واحد   اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهشی  محترم  مسئولین  از 

صمیمانه   نمودند،  یاری  مرا  پژوهش  این  انجام  در  که  مشهد 

 گردد. یمتشکر و قدردانی 

 هادادهدسترسی به  

شده  هاداده ارائه  مقاله  متن  در  پژوهش  این  در  استفاده  ی 

 است.

 تضاد منافع نویسندگان 
گونه تضاد منافعی در  دارند که، هیچنویسندگان این مقاله اعالم می 

 رابطه با نویسندگی و یا انتشار این مقاله ندارند. 
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