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چکیده
لذا تعیین منشأ . آب ھای زیرزمینی از منابع اصلی شرب، کشاورزی و صنعت در ھر منطقه می باشند

زیرزمینیایھدر این پژوھش منشأ آب.می باشدمھمظور مدیریت این منابع آب ھای زیرزمینی به من
به این منظور از شش . تعیین شده استنسبت ھای یونیکرمانشاه با استفاده از ،دشت حسن آباد

اندازه گیری ھدایت الکتریکی، دما و.  استشدهچاه بھره برداری و یک چشمه کارستی نمونه برداری 
pH با استفاده از دستگاه ھایMultiline P4 وLF آنالیز یون ھای اصلی. تانجام شده اسمحلدر 90

ن کلسیم و منیزیم، کلسیم و رابطه بی. در آزمایشگاه آب منطقه ای کرمانشاه صورت گرفته است
مورد بررسی قرار گرفته ، سدیم و کلر و سایر نسبت ھای یونی و ھمچنین نمایه ھای اشباع سدیم
–تفکیک نشده آسماری ایسازندھدشت حسن آبادمنشأ آب ھای زیرزمینیبا توجه به نتایج،. است

.نقش مھم تری در تغذیه آبخوان ذکر شده ایفا می کنندھای شھبازان دولومیت. شھبازان می باشند

، دولومیت شھبازان، تبادل یونینسبت ھای یونی، اندیس اشباع: کلیدواژه ھا

Abstract
Groundwater is a main source of drinking, agriculture and industry in all regions. Therefore,
it is essential to specify its origin in order to manage this source properly. hydrochemical
characters have been used in this investigation to specify the origin of Hassan abad's
groundwater in Kermanshah. For this, sampling has been done from 6 wells and one karstic
spring and different tools such as Mutiline P4 and LF90 have been applied to assess EC, T(cº)
and pH in situ. The analysis of major ions has been done in the laboratory of Kermanshah
water organization. The relation between Ca and Mg, Ca and Na, Na and Cl and other ionic
ratios and also Saturation Index has been investigated. Finally we concluded that the origin
of Hassan abad's groundwater is Asmari – Shahbazan unseparated formations. Shahbazan's
dolomit plays the main role in recharging the noted aquifer.

Key words: ionic ratios, Saturation Index, Shahbazan's dolomits, ionic exchange
◊◊◊◊◊◊◊

مقدمھ
محدوده مورد مطالعه از لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب غربی استان کرمانشاه و در محدوده 

-آبادآباد و اسالماسالم-ارتباطی کرمانشاه جاده. آباد غرب و کرمانشاه قرار داردشھرستان اسالم
). ١شکل (ھای دسترسی به آن استھای روستایی عمده ترین راهحمیل و دیگر راه
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ن یتعی) ١(تواند برای تعیین موارد زیر به کار رود ؛ یمستم جریان آب زیرزمینی طبیعی یھیدروشیمی س
ی ھانرخمیزان گازھای آب زیرزمینی و ) ٣(ی زیرزمینی ھاآباختالط ) ٢(مسیر جریان آب زیرزمینی 

.Langmuir(جریان  ی شیمی منابع آب نسبت ھای یونی، معرف ھای مناسبی برای بررس.)1997
در پیدایش ترکیب . زیرزمینی ھستند و استفاده از آنھا روش مناسبی برای تعیین منشأ امالح است

ھای محلول در آب بوده و مقدار ھا متأثر از ترکیب شیمیایی کانیشیمیایی آب زیرزمینی، این نسبت
,.Howard et al(کانی انحالل یافته در درجه بعدی اھمیت قرار دارد  ھای جای که کانیاز آن). 1996

رسی به میزان خیلی زیادی در تنظیم فرایندھای شیمیایی آب ھای طبیعی خیلی نقش دارند آگاھی 
,Drever(از ساختار و شیمی آنھا الزم است  برای شناسایی منشأ ) ١٣٨۴(ناصری و قاسمی ).1988

آنھا از نسبت موالر . انده کردهشوری چشمه ھای حوضه آبریز سد مارون از نسبت ھای یونی استفاد
سوادجانی و ھمکاران خسروی .ھا پی بردندنیزیم به سنگ مخزن دولومیتی چشمهکلسیم به م

آنھا به این نتیجه رسیدند . ھیدروژئوشیمی منطقه کارستی تنگ آھن سمیرم پرداخته است) ١٣٩٠(
فاریابی و . متفاوت می باشدھای مختلف کارست منطقه صیات فیزیکی و شیمیایی آب در افقکه خصو
در بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت شیمیایی آب ھای زیرزمینی دشت جیرفت از نسبت ) ١٣٨٨(ھمکارن 

HCO3ھای یونی مانند 
-/(sum anions), Na+/(Na++Cl-), Ca2+/(Ca2++ SO4

2-), Mg2+/(Ca2++Mg2+),
(Na++K+-Cl-)/(Na++K+-CL-+Ca2+) وCl-/sum anions آنھا . ھای ترکیبی استفاده کرده اندو نمودار

نتیجه گرفتند که فرایندھای مانند انحالل ژیپس، ھالیت، سولفات ھای سدیم دار، ھوازدگی 
. پالژیوکالزھای غنی از سدیم و تبادل یونی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی را تحت تأثیر قرار می دھند

تحلیل ھیدروشیمی و بررسی منشأ امالح از نسبت ھای یونی به منظور) ١٣٨۴(غیومیان و ھمکارن 
آنھا بر اساس نسبت ھای . منابع آب زیرزمینی دشت سرچاھان در استان ھرمزگان استفاده کرده اند

یونی بیان کردند که انحالل ھالیت و نمک ھای سولفاته از جمله کیزریت، ژیپس و انیدریت عوامل اصلی 
.چاھان می باشندشکل گیری ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی دشت سر

◊◊◊◊◊◊◊

منطقه مورد مطالعهموقعیتزمین شناسی و : ١شکل 

بحث
این مکانیدر این پژوھش ابتدا رابطه بین سدیم و کلر، کلسیم و منیزیم، سدیم و کلسیم و تغییرات

سایر نسبت ھای یونی که مورد بررسی قرار . یون ھا در سطح دشت مورد بررسی قرار گرفته است
، ، ، ، : ملگرفت شا

، )SIC(سپس اندیس اشباع کلسیت . می باشندو 
ی آب چاه ھا و چشمه) SIan(و انیدریت ) SIh(، ھالیت )SIg(، ژیپس )SId(، دولومیت )SIa(آراگونیت 

PHREEQC interactiveده از برنامه کامپیوتری شیان در دشت مورد مطالعه با استفا . محاسبه شد2.6
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، درجه حرارت و )بر حسب میلی گرم بر لیتر(ورودی مدل شامل غلظت کاتیون ھا و آنیون ھای اصلی 
pHبا بررسی تمام موارد فوق، سنگ منشأ آب زیرزمینی دشت حسن آباد مشخص شد. می باشد  .

سدیم و کلر
ب ھای زیرزمینی اتمسفر است که غلظت آن بطور وسیعی بوسیله میزان آب از منبع اصلی کلر در آ

در زون اشباع غلظت کلر . شوددست رفته بوسیله تبخیر قبل از وارد شدن به زون اشباع کنترل می
,Mazor(ثابت می ماند مگر اینکه اختالط آب با انواع دیگری از آب ھا انجام شود  منبع اصلی ). 2004

ھا یلیکاتس، بعضی ھاابهی داغ، شورھاچشمهبر ھالیت شامل ؛ آب دریا بوسیله بارش، سدیم عالوه
NaHCO3ھای کمیاب مثل  یکانو 

و ) آلبیت(ھای سدیک معمول شامل پالژیوکالزیلیکاتس. باشندیم١
+Na، اگر ٢بر طبق شکل : بنابراین. شودیمبیشتر سدیم از تبادل یونی نرمال حاصل .  نفلین ھستند

= Cl-)0=Cl-Na+- ( ،نشان دھنده ھالیتNa+ < Cl-)منفی=Cl-Na+-( نشان دھنده کم شدگی ،
+Naیا اشکال در آنالیز ھا و اگر ،٢معکوس > Cl-) مثبت=Cl-Na+-( نشان دھنده یک منشأ سدیم ،

,Hounslow(یا تبادل یونی طبیعی می باشد ) پالژیوکالزھا(دیگر بغیر از ھالیت، مثل آلبیت  در ).1995
در دشت مورد .غلظت کلر ثابت در نظر گرفته شده و سدیم نسبت به آن سنجیده شده است٢شکل 

میزان کلر در). ١جدول(مطالعه میزان سدیم در تمام ایستگاه ھای نمونه برداری بیش از کلر می باشد 
,S2نمونه ھای  S3 وS4بنابراین یا کلر در . ر می باشددر بقیه ایستگاه ھا مقدار کلر براب. بیشتر است

S2, S3 وS4در حالت دوم یعنی . افزایش یافته یا در بقیه ایستگاه ھا غلظت این یون کاھش یافته است
کاھش کلر می توان گفت که در نقاط با کلر پایین تغذیه از کارست به آبخوان آبرفتی صورت گرفته 

کانی ھای تبخیری سازند ھای گروه ) ؛ الفدو منبع اصلی برای سدیم می توان معرفی کرد. است
منبع دوم محتمل تر . تبادل یونی نرمال در اثر وجود کانی ھای رسی که در منطقه وجود دارد) فارس، ب

است به دلیل اینکه دشت مورد مطالعه بیشتر از رس تشکیل شده است و احتماال تبادل یونی باعث 
.افزایش مقدار سدیم شده است

,Hounslow(ت کلر به سدیم در ارتباط با انحالل ھالیتنسب:٢شکل  1995(

کلسیم و منیزیم 
از نسبت کلسیم به منیزیم برای شناسایی سازندھای آھکی از سازندھای دولومیتی استفاده می 

باشد، سازند دولومیتی و چنانچه ٢-٠اگر نسبت کلسیم به منیزیم در آبخوان ھای کارستی بین . شود
ھر چه نسبت کلسیم به منیزیم بیشتر باشد سنگ . بیشتر باشد، سازند آھکی است٢این نسبت از

,Karami(آھک خالص تر است  در سنگ ھای رسوبی بیشترین نسبت منیزیم به کلسیم با ). 2002
رایج ترین منبع برای . انحالل دولومیت رخ خواھد که در آنجا کلسیم تقریبا مساوی منیزیم خواھد بود

,Meisler and Becher(د منیزیم در آب ھای طبیعی دولومیت استمقادیر زیا این حالت برای ). 1967
TDS 500متوسط در حدودmg/lبھرحال اگر نسبت کلسیم به منیزیم نزدیک یک . پیشنھاد شده است

,Hounslow(باشد، به احتمال زیاد کلسیم از محلول برداشته شده است  با گذشت دوره ھای ). 1995
,Plummer(ھزار ساله، بھرحال نسبت کلسیم به منیزیم آب به تعادل رسیده است زمانی  1977 .(

,Shuster and White(شاستر و وایت  ١نسبت کلسیم به منیزیم سنگ ھای دولومیتی را بین ) 1971
در منطقه مورد مطالعه نسبت .گزارش کرده اند٨تا ٣و این نسبت را برای سنگ ھای آھکی بین ٣تا 
). ١جدول(سیم به منیزیم در تمام نمونه ھای برداشتی از سطح دشت کمتر از یک می باشد کل

1 nahcolite
2 Revers softening
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از دولومیت تشکیل ،منطقه مورد مطالعهآب زیرزمیتیبنابراین می توان نتیجه گرفت که سنگ مخزن 
د نشھبازان می باشسازنددولومیت ھای،دولومیتی که در منطقه وجود دارندسنگ ھای. شده است

.اندتفکیک نشدهچینه شناسی منطقه از واحدھای آسماریرکه د

سدیم و کلسیم
از ھوازدگی سیلیکات ھا نسبتی از سدیم به کلسیم در آب ایجاد می شود که  با ترکیب پالژیوکالزی 

,Drever and Hurcomb(که سیلیکات از آن سرچشمه گرفته، مشابه می باشد  در منطقه ). 1986
نسبت باالی سدیم به ). ١جدول (می باشد ٢٨/٢تا ٢۵/٠مورد مطالعه نسبت سدیم به کلسیم بین 

کلسیم در منطقه مورد مطالعه به دلیل تبادل یونی طبیعی در منطقه می باشد که باعث ته نشست 
میزان سدیم از حواشی دشت به سمت قسمت جنوبی دشت . کلسیم و آزاد شدن سدیم شده است

بنابراین افزایش سدیم با افزایش ضخامت . که بیشترین ضخامت رسوبات را دارد افزایش یافته است
.رسوبات، افزایش تبادل یونی و کاھش میزان کلسیم ھمراه می باشد

ھای مختلف و رابطھ بین آنھا در دشت مورد مطالعھیونمکانیتغییرات
ر سطح دشت و رابطه بین آنھا نشان داده شده ھای مختلف دروند تغییرات یون۴و ٣ھای در شکل

حداکثر مقدار ھر یون با دایره و چشمه کارستی شیان با فلش نشان داده شده ٣در شکل . است
ھای کلسیم، منیزیم و بی کربنات در قسمت شمال غربی دشت، در ھمه موارد تقریبا مقدار یون. است

یون ھای سولفات و سدیم در قسمت شمال .باال و به سمت جنوب از میزان آن کاسته می شود
غربی دشت کم و به سمت جنوب دشت که ضخامت رسوبات رسی افزایش می یابد، افزایش نشان 

چشمه شیان نیز دارای ترکیب بینابین این دو حالت می باشد که نشان می دھد چشمه . دنمی دھ
ل منیزیم نیز نشان می دھد که نمودار کلسیم در مقاب. ھم از آبخوان ھم از کارست تغذیه می شود

تمام نمونه ھا تقریبا از یک منشآ می باشند زیرا یون ھای کلسیم و منیزیم در ھمه نمونه ھا با روند 
اما میزان سدیم و . خاصی از سمت شمال غربی دشت به سمت جنوب از میزان آنھا کاسته می شود

زایش ضخامت رسوبات رسی افزایش می یابند سولفات تغییرات زیادی دارند بطوری که مقدار آنھا با اف
. که این موضوع نشان می دھد سازند ھای سولفاته نمی توانند سنگ منشأ آب زیرزمینی باشند

علت افزایش سدیم تبادل یونی و علت . میزان کلر نیز تقریبا در سطح دشت در یک محدوده می باشد
. شمال دشت می باشدافزایش سولفات حضور سازند ھای گروه فارس در بستر و 

دشت حسن آبادنسبت ھای یونی برای : ١ل جدو

ایستگاه Na-cl Ca/Mg Na/Ca
S1 0.5 0.86 0.25
S2 1 0.94 0.95
S3 3 0.75 1.42
S4 4.7 0.52 2.4
S5 7.5 0.65 2.28
S6 1.5 0.82 0.66
S7 4.4 0.71 2

أ احتمالی حاصل از آنھا مشخص شده نسبت ھای یونی نمونه ھا  محاسبه شده و سنگ منشسایر 
ھای یونی تبادل یونی، انحالل دولومیت و ته نشست کلسیت از این نسبت.)٣و ٢ھای جدول(است

در مرحله بعدی اندیس اشباع یون ھای مختلف محاسبه شده است که بر طبق آننیز تأیید می شود
,S2ھای اندیس ھای اشباع کلسیت، دولومیت و آراگونیت در ایستگاه  S1 وS3 در شمال غربی دشت

در ایستگاه . این مقدار کمتر شده و در ایستگاه ھای بعدی تقریبا ثابت استS4و در ایستگاه استزیاد 
اندیس . نقاط می باشدمیزان اندیس اشباع کلسیت و دولومیت تقریبا دو برابر بقیهS2و S1ھای 

دارای منیزیم و کلسیم باالی S2و S1نمونه ھای.ه استقرار گرفتمحدودهدر یک ھااشباع سایر نمونه
احتمال می رود که گسلی در شمال غربی . ھستند این دو ایستگاه در مجاورت کارست قرار دارند

. منطقه عمل کرده باشد که بر اثر آن ناحیه شمال غربی ترکیبی متفاوت از دیگر نواحی دارا می باشد
از S2و S1ھای نیز نشان می دھد که نمونه۴دولومیت در شکل رابطه بین اندیس اشباع کلسیت و

.ھا متمایز می باشندبقیه نمونه
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روند تغییرات یون ھای مختلف در سطح دشت: ٣شکل

رابطه بین یون ھای مختلف: ۴شکل 
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,Hounslowاقتباس از (ین منشأ سنگ از نسبت ھای یونی یتع:٢جدول  1995(

پارامترھا مقدار شأمن
> 0.5

= 0.5
< 0.5   TDS >500
< 0.5   TDS < 500 > 50
< 0.5  TDS < 50

آلبیت، تبادل یونی -منبع سدیم دیگری از ھالیت
انحالل ھالیت

تبادل یونی معکوس
خطای آنالیز

آب باران
= 0.5
< 0.5
> 0.5

ھوازدگی دولومیت
سنگ آھک-ھوازدگی سنگ دولومیت

انحالل دولومیت، ته نشست کلسیت یا آب دریا
= 0.5

< 0.5   pH < 5.5
< 0.5   pH (neutral)
> 0.5

انحالل ژیپس
اکسیداسیون پیریت

تبادل یونی یا رسوب کلسیم-حذف کلسیم
کربنات ھا یا -منبع کلسیم دیگری از ژیپس

سیلیکات
> 0.8 and < 1.2 ددولومیتی شدن

> 0.8  TDS > 500
> 0.8   TDS < 100
< 0.8

آب دریا ، شورابه  و یا تبخیر
آب بارش

ھوازدگی سنگ
> 0.8
< 0.8 solfate high

< 0.8 solfate low

ھوازدگی سیلیکات یا کربنات
انحالل ژیپس

شورابه یا آب دریا

عیین سنگ منشأ از نسبت ھای یونی منطقه مورد مطالعهت: ٣جدول 

ایستگاه
نسبت 

یونیھای 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 منشأ سنگ

0.66 0.66 0.8 0.82 0.94 0.8 0.89
تأمین سدیم از منبعی غیر از-

آلبیت- ھالیت
تبادل یونی-

0.53 0.51 0.57 0.65 0.60 0.54 0.58 نحالل دولومیتا-
ته نشست کلسیت یا آب دریا-

0.62 0.59 0.46 0.3 0.25 0.57 0.37

تأمین کلسیم از منبعی غیر از-
کربنات ھا یا سیلیکات-ژیپس

,S5ھای نمونھ- S4 وS7 حذف
تبادل یونی یا رسوب -کلسیم

.کلسیم را نشان می دھند

3.65 3.02 2.05 1.52 0.85 2.95 1.43
نشان گر  باال بودن مقدار -

کلسیم و منیزیم در آبخوان

0.05 0.12 0.09 0.10 0.04 0.06 0.06
ھوازدگی سنگ، یعنی کلر از -

سنگ ھای تبخیری منشأ نگرفته 
.است

0.66 0.59 0.56 0.49 0.45 0.65 0.52 انحالل ژیپس-
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نتیجھ گیری
- می دھد که سنگ منشأ آب زیرزمینی دشت حسن آباد دولومیتینسبت ھای یونی مختلف نشان

.می باشد) شھبازان–سازندھای آسماری (کلسیتی 
بنابراین آب چشمه . میزان یون ھای چشمه مشابه با میزان یون ھای شمال غربی دشت می باشد-

ی قرار رسکارستی شیان و آب موجود در قسمت ھای شمال غربی دشت زیاد تحت تأثیر رسوبات
. نگرفته اند

نمایه ھای اشباع محاسبه شده نشان می دھد که چاه ھای جنوبی دشت و چشمه دارای نمایه -
ھای اشباع مشابھی می باشند که این موضوع نشان دھنده تخلیه از قسمت جنوبی دشت و تأثیر بر 

. روی آب چشمه می باشد
سمت ھای شمال غربی دشت باال می باشند و نمایه ھای اشباع کلسیت، دولومیت و آراگونیت در ق-

این موضوع نشان می دھد که منبع آب دشت از سازندھای .به سمت جنوب غربی کاھش می یابند
به دلیل تبادل یونی و حضور سازندھای تبخیری شد و تغییر در مقدار یون ھای مختلفکارستی می با

.می باشد
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