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Abstract
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.

© Authors, Published by Environment and Water Engineering journal. This is an open-access
article distributed under the CC BY (license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

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
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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
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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.

and water resources in this part of the region are
not of good 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
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مقاله کوتاه

ارزیابی کیفیت آلودگی آبهای زیرزمینی مبتنی بر سازندهای زمینشناسی منطقه
محمد ابراهیم فاضل ولی پور

*1

1استادیارگروه زمین شناسی و مهندسی نفت ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاداسالمی ،مشهد ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله

این پژوهش به ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی محدوده عبداله گیو ،جنوب غرب قوچان،
استان خراسان رضوی در سال  1399پرداخت .با توجه به نوع سازندهای زمینشناسی،
آبدهی و موقعیت منابع آبی منطقه 10 ،منبع آب زیرزمینی جهت آنالیز و ارزیابی کیفی
موردتحلیل قرار گرفت .پارامترهای فیزیکی از قبیل  ،pHهدایت الکتریکی ( )ECو مواد جامد
محلول ( )TDSدر محل نمونهبرداری توسط مولتیمتر اندازهگیری شد .آنالیز
هیدروژئوشیمیایی دادهها در آزمایشگاه به روش پالسمای القایی صورت گرفت .تحلیلهای
آماری و مدلسازی در محیط نرمافزارهای  Chemistry ،Spssو  AqQAانجام شد .یافتهها
نشان داد اکثر منابع از لحاظ کیفیت شرب مناسب هستند و شاخص کیفی  GQIنیز در این
منابع در وضعیت قابلقبول بود .از لحاظ بهرهبرداری در بخش کشاورزی ،قلیائیت تمام منابع
آب براساس طبقهبندی ویلکوکس در کالس  S2و  S4و از لحاظ شوری در کالس  C2و C3
بود و نشان داد که اکثر منابع از لحاظ کشاورزی مناسب نیستند .در تمام منابع مقدار بی-
کربنات بیشتر و مقدار نیترات کمتر از استاندارد جهانی بود .درنهایت بررسی سازندهای
زمینشناسی حاکی از تأثیر آنها بر کیفیت آب بوده و غلظت نیترات به علت فعالیتهای
انسانی تشخیص داده شد.
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 -1مقدمه
یکی از منابع مهم تأمین آب چشمهها و قناتها میباشند که
با توجه به نوع سازندهای زمینشناسی منطقه و میزان
نزوالت جوی میزان آبدهی متفاوت دارند (Javadi et al.
) .2019آبدهی بیشتر این منابع حاصل از تخلیه سفره آب
ذخیرهشده در الیههای نفوذناپذیر زیرزمین در نواحی
کوهستانی یا درهای بوده و مظهر آنها در رسوبات نفوذپذیر
مانند قلوهسنگ ،ماسهسنگ و کنگلومرا بر روی رسوبات
غیرقابل نفوذ پدید میآیند .آبهای زیرزمینی بهعنوان منبع
محیط زیست و مهندسی آب
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اصلی و قابلاعتماد جهت تأمین آب شرب بوده ولی برخی
مشکالت کیفی ،اطمینانپذیری این منابع را کاهش داده
است .تغییر کیفیت آبها میتواند متأثر از برهمکنش بین
آب و سنگ ،تبخیر و نوسانات غلظت با توجه به میزان بارش
و منابع آالینده انسانزاد مانند کشاورزی و فاضالبهای
صنعتی باشد .آب زیرزمینی در مسیر حرکت خود از منطقه
تغذیه به تخلیه ،انواع واکنشهای شیمیایی را با فازهای جامد
مختلف ازجمله رسوبات و سنگهای بستر آبخوان انجام می-
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است ( .(Sarkar et al. 2007در ایران مطالعات زیادی در
این زمینه انجام شده است .در پژوهشی کیفیت آلودگی
چشمه کارستی در محدوده عجبشیر ارزیابی گردید .نتایج
حاکی از آن بود که آب این مناطق از لحاظ شرب و
کشاورزی در حد مناسب قرار دارد (Sarai Tabrizi et al.
) .2021آبخوان روئین اسفراین با استفاده از شاخصهای
 WQIو  GQIبررسی و این نتیجه به دست آمد که آبهای
منطقه مناسب شرب و کشاورزی هستند و از لحاظ صنعتی
خورنده میباشند ) .(Motamedi Rad et al. 2021در
پژوهشی دیگر ارزیابی هیدروژئوشیمیایی آبهای دشت
جاجرم صورت گرفت و نتیجه بهدستآمده نشان داد که
سازندهای زمینشناسی نقش مهمی در این امر داشته است
) .(Javanbakht et al. 2020ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی
به کمک شاخص کیفی  GQIکه بر پایه  GISاستوار است
توسط ) Bakiker et al. (2007ارائه شده است .برای
محاسبه  GQIدرواقع از متغیرهای مختلف میانگین وزنی
گرفته میشود که متغیرهای با مقدار بیشتر (تفاوت بیشتر
با استاندارد) وزن نسبی بیشتر و درنتیجه تأثیرگذاری بیش-
تری دارند ) .(Hiyama 2010رابطه شاخص کیفیت آب
زیرزمینی نشاندهنده ترکیب خطی میانگین فاکتورهاست.
وزن مختصر هر پارامتر بیانکننده اهمیت نسبی آن پارامتر
در آب زیرزمینی و مقدار رتبهبندی میانگین ،نقشه رتبهبندی
آن است .با توجه به اهمیت منابع آب زیرزمینی ،در این
پژوهش به بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی
منطقه عبداله گیو (جنوب غرب قوچان) واقع در استان
خراسان رضوی از لحاظ آشامیدن و کشاورزی با استفاده از
شاخص کیفیت آب زیرزمینی ) (GQIپرداخته شده است.

 -2مواد و روشها
 -1-2موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی منطقه
موردمطالعه
منطقه عبداله گیو در جنوب غرب قوچان و شمال شرق
سبزوار ،در استان خراسان رضوی واقع است .منابع آبهای
زیرزمینی موردمطالعه در منطقهای کوهستانی با آبوهوای
معتدل تا نیمهخشک با مختصات جغرافیایی 58°تا '° 30
 58طول شرقی و' 36° 30تا  37°عرض شمالی ،در شمال
خاوری شهرستان سبزوار و جنوب غربی شهرستان قوچان ،در

محیط زیست و مهندسی آب
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استان خراسان رضوی قرار دارند .ازنظر زمینشناسی و نوع
سنگشناسی 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
 E2و  E3تعلق دارند .این مجموعهها شامل شیل،
ماسهسنگ ،کنگلومرا ،سنگآهک ،دولومیت ،شیل مارنی و
نهشتههای تبخیری گچ میباشند ).(Amini 1994
جوانترین نهشتهها رخسارههای آواری ـ تبخیری هستند که
در مجاورت رودخانه کال شور تشکیل شدهاند .رخنمونهایی
از سنگهای آهکی کرتاسه زیرین مربوط به دوران مزوزوئیک
بهصورت قطعات بزرگ رانده شده در شمال خاوری محدوده
دیده میشود.
 -2-2روش مطالعه
به منظور بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه مورد
مطالعه در سال  99تعداد  10نمونه چشمه و قنات بهعنوان
منتخب جهت آنالیز شیمیایی برداشت گردید (شکل .)1
پارامترهای فیزیکی از قبیل  pH, EC, TDSو دما در محل
نمونهبرداری توسط مولتیمتر  Extechاندازهگیری شد.
سختی آب به روش تیتراسیون کمپلکسومتری با EDTA
(اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) ،تعیین شد .قلیائیت نیز
به روش تیترسنجی نمونه آب با اسیدکلریدریک استاندارد
تعیین شد .سپس نمونهها در مرکز تحقیقات فراوری مواد
معدنی ایران (کرج) ،با دستگاه  ICP-OESمدل Varian
 710-ESساخت کشور آمریکا موردسنجش قرار گرفت.
تجزیهوتحلیلهای آماری در محیط نرمافزارهای AqQA,
 SPSS 22, Chemistryصورت گرفت .جهت بررسی
وضعیت کیفی منابع آب مورد بهرهبرداری برای مصارف شرب
از دیاگرام شولر و مصارف کشاورزی از دیاگرام ویلکوکس
استفاده شد .درنهایت با استفاده از شاخص  GQIطبقهبندی
کیفی انجام و پارامترهای مؤثر مورد ارزیابی قرار گرفت .این
شاخص شامل ترکیب و وزندهی  10پارامتر کیفی مؤثر آب-
شرب شامل کلراید ،سدیم ،کلسیم ،سختی ،اسیدیته،
بیکربنات ،سولفات ،نیترات ،منیزیم و مواد جامد محلول
میباشد.
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شکل  -1نقشه زمینشناسی و موقعیت منابع آب زیرزمینی منتخب منطقه )(Amini 1994
)Fig.1 Geological map and selected groundwater sources in the region (Amini 1994

 -3یافتهها و بحث
با مقایسه کاتیونها و آنیونها در نمونههای برداشتشده،
فراوانترین کاتیونها و آنیونها در منطقه مشخص گردید و
با استاندارد جهانی مورد مقایسه قرار گرفت (جدول  .)1با

توجه به نتیجه آزمایشهای آنیون غالب در تمام نمونهها
بیکربنات و یون نیترات کمترین مقدار آنیونی را دارا
میباشد .در بیشتر نمونهها کاتیون غالب سدیم میباشد و
کمترین مقدار کاتیونی را پتاسیم داراست.

جدول  -1آنالیز پارامترهای فیزیکی ( )mg/lمنابع آب زیرزمینی منطقه
Table 1 Analysis of physical parameters (mg/l) of groundwater resources in the region
TH
mg/l
CaCO3

Alkali
mg/l
CaCO3

EC
µs/cm

pH

TDS
)(mg/l

30

81

115

235

2.17

21.4

59.7

113

237

80

1602

8.09

1083

30

33

70

175

2.59

16.4

49.7

51

270

90

482

7.66

321

19

21

62

165

1.76

12.3

47.9

36

233

96

953

7.83

666

31

1950

790

400

141.5 36.16

254

1376

469

350

273

8.07

191

25

168

180

330

3.84

30.1

59.6

184

410

72

1150

8.21

994

28

62

182

240

1.72

20.7

48.3

118

310

54

679

8.31

470

25

44

60

170

2.72

6.4

14.6

108

116

70

479

7.70

298

41

1400

1070

380

7.43

203.7 123.1

1218

410

320

480

7.75

342

26

30

78

190

1.89

7.3

20.8

114

233

96

548

7.77

750

25

36

76

195

2.33

7.4

18.2

200

300

92

448

7.5

306

50

250

250

150

12

50

75

200

150

78.5

500

Na+
Ca2+ Mg2+
K+ HCO3 SO4
Cl
NO3
)(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l
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Y

X

36 40
43
36 40
30
36 41
37
36 41
10
36 40
44
36 40
16
36 41
50
36 42
06
36 43
19
46 43
23

58 25
42
58 31
14
58 25
56
58 24
30
58 25
08
58 25
54
58 24
44
58 24
43
58 25
10
58 24
57

Station
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
WHO
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 – 1-3کیفیت منابع آب جهت بهرهبرداری
بههمنظور ارزیابی وضعیت کیفی منابع آب زیرزمینی جهت
مصارف شرب از دیاگرام شولر استفاده گردید ( Mahmudy
 .)Gharaie et al. 2017طبق این نمودار آب شرب مصرفی
به  6گروه خوب ،قابلقبول ،متوسط ،نامناسب ،کامالً نامطبوع
و غیرقابلشرب تقسیم میشود (Asgharimoghadam et
).al. 2015

شکل  -2تحلیل وضعیت بهرهبرداری بر اساس دیاگرام شولر
Fig. 2 Analysis of the exploitation situation based on
Schoeller

قابلقبول قرار دارد .فقط نمونههای  8و  4بهدلیل آنکه از
منابع آب رخسارههای تبخیری ـ آواری در مجاورت رودخانه
کال شور برداشت شدهاند ،کیفیت کامالً نامطبوع را دارا
هستند .از دیاگرام ویلکوکس برای سنجش وضعیت کیفی آب
برای مصارف کشاورزی استفاده شد ) .(Wilcox 1995این
دیاگرام براساس هدایت الکتریکی ( )ECو نسبت جذب
سدیم ( )SARطبقهبندی مصارف را بررسی و میتوان
بهوسیله آن آبهای محدوده مطالعاتی را تا  16رده مختلف
طبقهبندی نمود .بهترین نوع آب  C1S1و نامطلوبترین آب
جهت آبیاری و فعالیتهای کشاورزی  C4S4میباشد
) .(Asadzadeh et al. 2017در جدول ( )2طبقهبندی
کیفیت آب جهت مصارف کشاورزی نشان دادهشده است.
تحلیل نتایج کیفیت آب در منابع آب منطقه حاکی از شوری
و قلیائیت متوسط تا باال است .این موضوع میتواند حاکی از
وجود سازندهای تبخیری در منطقه باشد .به دلیل اختالف
زیادی که در غلظت سدیم در برخی از نمونهها وجود دارد،
موقعیت آنها در دیاگرام ویلکوکس قابلرؤیت نیست .بر این
اساس  %10نمونهها در کالسه  60% ،C2S2در کالسه
 10% ،C2S4در کالسه  C3S2و  %20در کالسه  C3S4قرار
میگیرند .بنابراین بهغیراز نمونههای  S2و  S3مابقی نمونهها
جهت کشاورزی مناسب نیستند (شکل .)3

با توجه به نمونهبرداری کیفی منابع آب منطقه مطابق شکل
( )2کیفیت آب جهت بهرهبرداری در وضعیت خوب تا
جدول  -2طبقهبندی کیفیت آب برای مصارف کشاورزی
Table 2 Classification of water quality for agricultural
کالس آب
کیفیت آب برای کشاورزی SAR
High Salinity-Unsuitable 17.75
Low salinity – Suitable 8.87
Salinity –Permissible 6.56
High Salinity-Unsuitable 97.85
High Salinity-Unsuitable 27.47
High Salinity-Unsuitable 20/09
High Salinity-Unsuitable 33.33
High Salinity-Unsuitable 95.28
High Salinity-Unsuitable 30.41
High Salinity-Unsuitable 32.70

ارزیابیهای صورت گرفته و ترسیم نقشههای پهنهبندی،
نشان داد که غلظت یونهای کلسیم ،منیزیم ،سدیم،
سولفات ،کلر و  TDSدر منطقه عبداله گیو نسبتاً کم بوده و
آب از کیفیت تقریباً مناسبی برخورداراست ،بهغیراز بخش
محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

C3 S4
C2S2
C3S2
C2S4
C3S4
C2S4
C2S4
C2S4
C2S4
C2S4

Station
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

غربی منطقه در سایر بخشها ،غلظت این یونها کاهشیافته
و آب از کیفیت مناسب برخوردار است.
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سبب خروج آب با کیفیت مناسب از این مناطق شده است.
در قسمت غربی منطقه به دلیل وجود سازندهای آهکی،
دولومیتی ،مارنی و نهشتههای تبخیری ـ آواری مقدار این
شاخص پایین بوده و آب کیفیت ضعیفی را دارا است و در
سایر بخشهای منطقه میزان شاخص  GQIافزایش مییابد و
آب از کیفیت مناسبتری برخوردار است.
 .4-2تأثیر واحدهای سنگی بر منابع آب منطقه

شکل  .3تحلیل وضعیت بهرهبرداری بر اساس دیاگرام ویلکوکس
Fig.3. Analysis of the exploitation situation based on
Wilcox

وجود سازندهای آهکی و دولومیتی ،نهشتههای تبخیری ـ
آواری جوان که سبب افزایش مواد جامد محلول در آب نیز
میشوند و نیز شیلهای مارنی و تراکم درز و شکاف که سبب
افزایش انحالل و تأثیرپذیری سازندی در بخش غربی منطقه
شده است ،غلظت این یونها را افزایش داده و آب از کیفیت
مناسبی برخوردار نمیباشد .گسترش سنگهای آتشفشانی
از جنس بازالت ،آندزیت و داسیت و نیز دایکهای
تراکیآندزیتی در قسمت جنوب و جنوب شرقی منطقه،
وجود سازند کنگلومرایی در بخش جنوب غربی و نیز وجود
گراول در نهشتههای بخش شمالی منطقه سبب کاهش
غلظت این یونها شده و کیفیت آب را در وضعیت مناسبی
قرار داده است.
جدول  -3طبقهبندی کیفیت آب شرب بر اساس شاخص کیفی
)(Babiker et al. 2007
Table3. Classification of drinking water quality based
)on quality index (Babiker et al. 2007
GQI
Quality
Suitable

91-100

Acceptable

71-90

Medium

51-70

Poor

26-50

Low

0-25

براساس شاخص کیفی آب (( )GQIجدول  )3منابع آب
منطقه موردمطالعه در رده ضعیف تا قابلقبول قرار میگیرند.
بررسی مکانی نشان داد که حوضه آبگیر منابع آبی که در
سنگهای آتشفشانی ،کنگلومرا و گراولهای درشت قرار
داشتهاند با توجه به تأثیر کمتر این سنگها بر شورشدن آب،
محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ، 2تابستان 1401

همانطور که در شکل ( )4دیده میشود طی تکامل منابع
آب ،در اثر هوازدگی شیمیایی رخنمونهای سنگی اطراف
حوضه نسبتهای مختلف یونی ایجاد میگردد طوری که در
اثر هوازدگی کربناتها  CO3-2>Ca+2+Mg+2است ولی در
اثر انحالل سولفیدها  CO3-2< Ca+2+Mg+2خواهد شد که
یکی از عوامل مهم در کامل منابع آبی است.
ترکیب منابع آب با جنس سنگهای اطراف حوضه ،واکنش
آنها با آبهای موجود و ویژگیهای آب ارتباط دارد (Jones
) .)and Decampo, 2014جنس سازندهای زمینشناسی
اطراف حوضه یکی از عوامل مهم درروند تکامل منابع آبی
محسوب میگردد .هوازدگی شیمیایی سنگهای مختلف در
اثر واکنش با آبهای ورودی ،کاتیونها و آنیونهای متفاوتی
تولید میکند و این امر موجب اختالف در نسبت HCO3/Ca
 + Mgاولیه در محلول میشود (شکل  .)4در غرب روستای
عبدالهگیو و در مجاورت کال شور ترکیب آبهای منطقه به
دلیل عبور از نهشتههای تبخیری – آواری جوان دوران سوم
که شامل تشکیالت مارنی ،گچی و رسی – مارنی هست،
آنها را حل و درنتیجه نسبت  Cl- +So42->Hco3-باال هست
( .)Rosenberg et al. 2018عالوه بر آن به دلیل مسیر
عبور آب از سازندهای آهکی ،دولومیتی ،شیلی ،ماسهسنگی و
سیلیکاته در منطقه باعث شده تا میزان  Caو Ca+Mg
نسبت به  CO3افزایش نشان دهد.
اطالعات بهدستآمده از مطالعات زمینشناسی (شکل )1
نشان داد که کیفیت منابع آب وابسته به لیتولوژی منطقه
بوده که از سیلیکاتها ،کربناتها و تبخیریها تشکیل شده
است .بررسی هیدرو ژئوشیمیایی نشان میدهد که در بین
آنیونها ،بیکربنات غالب است و در تمام نمونهها بیشتر از
استاندارد جهانی میباشد .آبها در تماس با شیلها،
بیکربنات باال داشته و برخی از لحاظ  So4غنی هستندCa ،
و  Naکاتیون غالب آنها بوده و  PHممکن است از  4تا 9
متغیر باشد ( .)Duarte et al, 2020با توجه به سنگ-
Environment and Water Engineering
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شناسیهای محل نمونهبرداری ارتباط مستقیم بیکربنات با
قلیائیت در برخی نمونهها (نمونههای  S4و  )S8بهدلیل
رخسارههای تبخیری ـ آواری و مارنی در مجاورت رودخانه
کال شور ،مشهود است .در مناطقی که ساختار زمینشناسی
منطقه از سنگهای آذرین آتشفشانی و سنگهای رسوبی

مانند ماسهسنگ و کنگلومرا تشکیل شده است ،هیدرولیز
سیلیکاتها باعث افزایش غلظت سیلیس و بیکربنات شده
است .تأثیر این فرایند در افزایش غلظت یونهای دیگر ناچیز
است (.)Hassanzadeh and Abbassnejad 2019

شکل  -4رابطه بین خاستگاه و ترکیب شورابهای
)Fig. 4 The relationship between the origin and composition (Jones and Decampo 2014

نتایج حاصل از آنالیز ژئوشیمیایی سنگهای آتشفشانی
میزان میانگین  SiO2برابر با  %66/67را نشان میدهد
( .)Rezaei- Kahkhaei et al. 2018انحالل سنگهای
آهکی و دولومیتی نقش مهمی در فراوانی یون بیکربنات در
آب دارد .انحالل میان الیههای ژیپس و نهشتههای جوان
تبخیری ـ آواری در بخش غربی روستای عبداله گیو سبب
آزادشدن آنیون سولفات در آبهای منطقه شده است .یون
کلر از انحالل نهشتههای تبخیری و نیز هوازدگی سازندهای
شیلی وارد آبهای منطقه شده است (Anonymous
) .2010حداقل و حداکثر غلظت نیترات در منطقه به ترتیب
 19و  41 mg/lمیباشد .با توجه به اینکه غلظت یون نیترات
در تمام نمونهها کمتر از استاندارد جهانی میباشد ولی علت
افزایش نیترات در منابع آبی که در پاییندست اراضی
کشاورزی و سکونتگاههای روستایی قرار دارند میتواند به
دلیل آبشویی نیترات از زمینهای کشاورزی باشد.
بهعبارتدیگر آبخوان توسط آبهای برگشتی کشاورزی که
دارای نیترات میباشند ،تغذیه میگردد.
در بین کاتیونها ،سدیم بیشترین غلظت را در منابع آب
منطقه نشان میدهد .سازندهای شیلی در منطقه میتواند با
تبدیل کانیهای رسی به یکدیگر ،یونهای مختلفی مانند
سدیم را آزاد نمایند .عالوه بر آن وجود سیلیکاتهای
سدیمدار (آلبیت) در سنگهای آتشفشانی منطقه در
آزادسازی سدیم نقش داشتهاند .مهمترین منابع کاتیونهای
محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

کلسیم و منیزیم در آبهای زیرزمینی منطقه انحالل
سنگهای آهکی و دولومیتی ،آزادشدن کلسیم از
سیلیکاتهای کلسیمدار سنگهای آتشفشانی هست .انحالل
سازندهای غیرکربناته مانند الیههای ژیپس نیز در آزادسازی
یون کلسیم نقش داشتهاند.

-4نتیجهگیری
در این پژوهش به ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی
محدوده مطالعاتی عبداله گیو واقع در جنوب غربی شهرستان
قوچان ،استان خراسان رضوی پرداخته شد .با توجه به
سنگشناسی منطقه و وضعیت بهرهبرداری 10 ،منبع آب
زیرزمینی که ازنظر موقعیت مناسب بودند ،انتخاب و آنالیز
شدند .بررسی نتایج پژوهش بهصورت زیر میباشد:
 -1در بخش شرب ،در اکثر منابع مشکلی وجود نداشت به
استثنا منابعی که در نهشتههای تبخیری – آواری در بخش
غرب روستای عبداله گیو قرارداشتند ،اکثر منابع آب خیلی
شور بوده و جهت کشاورزی مناسب نیستند .در منطقه
عبداله گیو آب جهت کشاورزی قابلقبول است .در سمت
شرق منطقه مقدار شوری کاهشیافته و آب برای کشاورزی
مناسب است.
 -2انحالل سازندهای آهکی و دولومیتی بیشترین تأثیر را در
آزادسازی کاتیونهای کلسیم و منیزیوم در آب دارند .سدیم
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می شوند غلظت کمتری از امالح را دارا هستند و آب این
.منابع از کیفیت مناسبتری برخوردار است

بهعنوان فراوانترین کاتیون در آب منطقه از سازندهای شیلی
.منشأ گرفته است

سپاسگزاری

 غلظت بیکربنات بهعنوان فراوانترین آنیون در تمام-3
منابع آب باالتر از استاندارد سازمان جهانی بهداشت بوده و
انحالل سنگهای کربناته مانند سنگهای آهکی و دولومیتی
.در این مورد دخالت دارند

از مسئولین محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
 صمیمانه،مشهد که در انجام این پژوهش مرا یاری نمودند
.تشکر و قدردانی میگردد
دسترسی به دادهها
دادههای استفاده در این پژوهش در متن مقاله ارائه شده
.است

تضاد منافع نویسندگان
 هیچگونه تضاد منافعی در،نویسندگان این مقاله اعالم میدارند که
.رابطه با نویسندگی و یا انتشار این مقاله ندارند

 غلظت یون نیترات در تمام منابع پایین تراز استاندارد-4
 غلظت این یون در آبهای منطقه ناشی از.جهانی است
.فعالیتهای کشاورزی و تأثیر آب برگشتی میباشد
–  و نهشتههای تبخیریGQI به طور کلی براساس شاخص
آواری جوان در بخش غرب روستای عبداله گیو سبب افزایش
غلظت یونها در این بخش گردیده است و منابع آب در این
 منابع آبی که.بخش منطقه کیفیت مناسبی را دارا نمیباشند
 کنگلومرا و گراولهای منطقه دیده،در سنگهای آتشفشانی
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