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 چکیده

 
های زیرزمینی در نمونه از آب 33بنابرین های زیرزمینی آبخوان الشتر بررسی شده است. شناسی در کیفیت آبدر این پژوهش اثر سازندهای زمین

ا در این زیر یابد،در غرب و شمال غرب آبخوان کاهش میدهد که میزان هدایت الکتریکی آوری شده است. نتایج نشان میمحدوده آبخوان جمع

گیرد. قسمت میانی و جنوب شرقی آبخوان به دلیل قرار محل تغذیه آبخوان از ارتفاعات آهکی و دولومیتی شمال و شمال غرب منطقه صورت می

قی آبخوان در محدوده شهری و قسمت شر 3/7کمتر از  pHباشند. مناطق با گیرنده الشتر ، مقادیر هدایت الکتریکی باال می گرفتن در مسیر رودخانه

تواند افزایش یافته که می pHگذارند. در حاشیه غربی آبخوان تاثیر می pHهای شهری بر کاهش ها و پسابباشند، در مناطق شهری فاضالبمی

ترین ایج ، بیشبا توجه به نت باشد.کربناته میتیپ آب به دلیل سازندهای آهکی بی .ناشی از انحالل واحدهای آهکی و دولومیتی شمال آبخوان باشد

 باشد. عامل موثر بر کیفیت آب سازندهای آهکی منطقه می
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  مقدمه  .1

 
 آب دسترسی قابل ذخیره ترینبزرگ زیرزمینی، آب دارد. منابع روستایی و شهری مناطق جانبه همه توسعه در مهمی نقش حیاتی، مایع آب

شود، عوامل طبیعی شامل سرعت جریان آب زیرزمینی، های زیرزمینی توسط عوامل طبیعی و انسانی کنترل میکیفیت آب .[1دهند ]می را تشکیل شیرین

 های محلول در آبکل نمکمقدار  .[2]باشد زاد شامل کشاوزی، صنعت و شهرسازی میای و عوامل انسانواکنش بین آب با سنگ، کیفیت آب تغذیه

-باشد، بنابرین از منطقه تغذیه به سمت منطقه تخلیه میزان نمکها میهای محلول انحالل سنگباشد، که منشأ این نمکسطحی می زیرزمینی بیش از آب

کیفیت آب زیرزمینی [. 3]ت نامطلوبی دارد های زیرزمینی عالوه بر کمیت بر کیفیت آن نیز اثرایابد، استفاده بیش از حد از آبهای محلول افزایش می

های موجود و غلظت [. انواع نمک4تر باشد ]ها در تماس بوده و دمای نواحی عمیقتواند نشان دهنده منشأ و تاریخ آن، موادی که در زیرزمین با آنمی

است، سرعت حرکت آب، مسافتی که طی کرده و به منشا ها در تماس ها و موادی که آب زیرزمینی با آنهای زیرزمینی به سنگمواد محلول در آب

سطح آب  ،با افزایش روز افزون برداشت آب[. 5شود ]های محلول به تدریج افزوده میآن وابسته است. از محل تغذیه به محل تخلیه مقدار نمک

ای برخوردار است های زیرزمینی از اهمیت ویژهآب های کشور به حد بحرانی رسیده است. لذا حفاظت کیفی و مدیریتزیرزمینی در بسیاری از دشت

باشد، بنابراین هدف از انجام تحقیق که منابع آب زیرزمینی دشت الشتر در تامین آب مورد نیاز کشاورزی دارای اهمیت فراوانی میبا توجه به این[. 6]

  باشد.ر این آبخوان میهای زیرزمینی دحاضر بررسی کیفی آبخوان الشتر و نیز عوامل موثر بر شیمی آب
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 معرفی منطقه مورد مطالعه . 2

 

های شمالی استان لرستان است، که از اقلیم نسبتاً سرد و بارش مناسبی برخوردار است. این محدوده به محدوده مطالعاتی الشتر یکی از محدوده

باشد، که از های دائمی میها و رودخانهیرزمینی قابل توجه، چشمهلحاظ وجود ارتفاعات آهکی، بارش برف و باران و آبرفت مناسب دارای منابع آب ز

های که بین طول شوند. محدوده مطالعاتی در بخش مرکزی شهرستان سلسله )الشتر( از استان لرستان واقع است،های رودخانه کرخه محسوب میسرشاخه

محدوده مطالعاتی الشتر شامل یک دشت به نام الشتر در بخش است. مالی واقع شده ش 34ْ -05تا  َ  33ْ - 43های َ شرقی و عرض 48ْ -31تا  َ 48ْ -02َ

محدوده آبخوان دشت الشتر 1شکل  [7]های خرم آباد, نورآباد و دورود ارتباط دارندهای آسفالته به شهرستانباشد که از طریق جادهمرکزی محدوده می

میانگین ساالنه بارندگی و دما به ترتیب . لی جریان شمال غربی و شمال شرقی به سمت جنوب استدهد. آبخوان از نوع آزاد بوده و جهت کرا نشان می

خورده واقع شده است و از منطقه مورد مطالعه در زون خردشده زاگرس و قسمتی هم در زون چینگراد است. درجه سانتی 46/11متر و میلی 21/589

  د.کنشرق( تبعیت میجنوب -غربروند کلی )شمال

 

 برداریشناسی دشت الشتر و موقعیت نقاط نمونهنقشه زمین .1شکل

 

 

 ها و موادروش .3

 



 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

  مهر 8تا  6دانشگاه محقق اردبیلی، ، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،

 

 
برداری آب انجام نمونه 1395دهنه چشمه در محدوده دشت الشتر در تیر ماه  4حلقه چاه شرب و کشاورزی و  29به منظور انجام این مطالعه از 

و  گیری شدبرداری اندازه، دما و هدایت الکتریکی در محل نمونهpHاده شده است. پارامترهای نشان د 1برداری در شکل شد، موقعیت نقاط نمونه

های اصلی )بی کربنات، سولفات و کلر( در آزمایشگاه ها )کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم( و آنیونغلظت کاتیونثبت شد.  GPSها به وسیله موقعیت چاه

با  pHرود مشخص و تیپ آب نیز تعیین شد. سپس نقشه تغییرات هر یک از پارامترهای هدایت الکتریکی و محیطی دانشگاه صنعتی شاهآب و زیست

 ترسیم گردید.  Arc GISافزاراستفاده از نرم

 

 

 نتایج و بحث .4

 منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت الشتر  (EC)بررسی هدایت الکتریکی -الف

 

نقشه تغییرات میزان هدایت الکتریکی را نشان  2کند. شکل متر تغییر میمیکروزیمنس بر سانتی 667تا  242های آب از هدایت الکتریکی نمونه

یابد. این مناطق محل جریان ورودی و تغذیه آبخوان هستند و تغذیه دهد. در قسمت غرب و شمال غرب آبخوان میزان هدایت الکتریکی کاهش میمی

گیرد. همچنین رسوبات موجود در حاشیه بخش شمالی و غربی رسوبات ل و شمال غرب منطقه صورت میآبخوان از ارتفاعات آهکی و دولومیتی شما

کند. در محدوده شهر تری حرکت نموده و امالح کمتری را در خود حل میها به دلیل باال بودن نفوذپذیری آب با سرعت بیشآبرفتی بوده است. آبرفت

باشد. احتماالً تغذیه ناشی از ورود فاضالب به آبخوان سبب افزایش هدایت متر میروزیمنس بر سانتیمیک 667ترین مقدار هدایت الکتریکی بیش

مقادیر باالی هدایت  گیرنده )زاینده( دارای الکتریکی شده است. قسمت میانی، جنوب و جنوب شرقی آبخوان به دلیل قرار گرفتن در مسیر رودخانه

پتانسیل و  شود، با توجه به خطوط همباشند. رودخانه دائمی الشتر از قسمت شمال شرقی وارد آبخوان شده و از بخش جنوبی خارج میالکتریکی می

گیرنده است. نزدیک بودن دهد که رودخانه باشد و نشان میاند، جهت جریان به سمت رودخانه میهایی که در مجاورت رودخانه قرار گرفتهچشمه

باشد. همچنین جنوب منطقه محل های مجاور رودخانه میچاه ECسطح آب زیرزمینی به سطح زمین احتماالً باعث تبخیر شده و یکی از دالیل افزایش 

حرکت جریان میزان امالح  شود. چون در مسیرباشد، در طول مسیر جریان از شمال به جنوب بر میزان هدایت الکتریکی افزوده میتخلیه دشت می

 .یابد، بنابراین جنوب منطقه هدایت الکتریکی افزایش یافته استافزایش می
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 در آبخوان الشتر (EC). نقشه تغییرات میزان هدایت الکتریکی 2شکل 

 

 

 های زیرزمینی آبخوان الشترآب pHبررسی مقادیر  -ب

 

شود که مناطق مالحظه مینشان داده شده است.  3در شکل  pH کند. نقشه تغییراتتغییر می 85/7تا  03/7در آبخوان دشت الشتر از   pHمقادیر 

-تاثیر می pHهای شهری بر کاهش ها و پسابدر محدوده شهر الشتر و قسمت شرقی آبخوان قرار دارند. در مناطق شهری فاضالب 3/7کمتر از  pHبا 

تواند بر اثر در این مناطق می pHافزایش پیدا کرده است. علت باال بودن  pHکتریکی کاهش یافته گذارند. در حاشیه غربی آبخوان که میزان هدایت ال

 انحالل واحدها آهکی و دولومیتی شمال غرب آبخوان باشد.

 

 های زیرزمینی آبخوان الشتردر آب pH. نقشه تغییرات 3شکل

 

 

 های زیرزمینی آبخوان الشترتغییرات تیپ آب -ج

 

های زیرزمینی از دیاگرام پایپر استفاده شد، این نشان داده شده است. برای تعیین تیپ آب 4ها در آبخوان الشتر در شکل یون میانگین غلظت

ها های مثلثی و موقعیت ترکیبی آنها را در میدانها و کاتیونهای آب سودمند است. درصد آنیوننمودار از نظر تعبیر و تفسیر نتایج هیدروژئوشیمی نمونه

(. با توجه به غلظت آنیونی، آنیون با 5ترسیم گردید )شکل  دیاگرامها بر روی کنند. نتایج به دست آمده ار آنالیز نمونهرا در میدان لوزی شکل پیاده می

ز لحاظ کاتیونی کلسیک کربناته بودن و ابیباشد. از لحاظ آنیونی تر بیانگر رخساره میتر معرف تیپ نمونه آب و کاتیون با غلظت بیشغلظت بیش

های واقع شده در محدوده آبخوان الشتر به دلیل وجود سازندهای های بی کربنات و کلسیم نمونهدهد. افزایش یونهای آب را نشان میبودن نمونه
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، که نشان دهنده تاثیر احتمالی باشدکربنات کلسیک و منیزیک میهای تحت تاثیر سازندهای کربناته بیباشد. به طور کلی تیپ آب در نمونهآهکی می

 باشد. های زیرزمینی میهای در بر گیرنده بر روی شیمی آبلیتولوژی سنگ

 

 1395واالن بر لیتر در تیر ماه اکیها بر حسب میلیها و آنیونمیانگین غلظت کاتیون. 4شکل 

 

 

 ها بر روی آن. نمودار پایپر و موقعیت نمونه5شکل 

 

 

 ها در آبخوان الشتریون تغییرات مکانی -د

 

کربنات و های غالب بیباشد، تغییرات غلظت یونمی 3HCO -(Ca(کلسیک  -کربناتههای مختلف بیبا توجه به اینکه تیپ آب در بخش

ر منابع آب زیرزمینی های موجود دبه طور کلی از منطقه تغذیه به سمت منطقه تخلیه میزان یوننشان داده شده است.  6ها در شکل کلسیم و سایر یون

 یابد.افزایش می
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 ها در آبخوان الشترتغییرات یون .6شکل 
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 گیرینتیجه .5

 

یابد، در قسمت غرب و شمال غرب آبخوان کاهش میهای انجام شده در این مقاله نشان داد که میزان هدایت الکتریکی نتایج حاصل از بررسی

باشد. قسمت میانی و جنوب شرقی آبخوان به دلیل قرار گرفتن در آهکی و دولومیتی شمال و شمال غرب منطقه می زیرا محل تغذیه آبخوان از ارتفاعات

در محدوده شهر الشتر و قسمت شرقی آبخوان قرار  3/7کمتر از  pHمناطق با باشند. گیرنده دارای مقادیر باالی هدایت الکتریکی می مسیر رودخانه

گذارند. در حاشیه غربی آبخوان که میزان هدایت الکتریکی کاهش یافته تاثیر می pHهای شهری بر کاهش ها و پسابضالبدارند. در مناطق شهری فا

pH ترین تواند بر اثر انحالل واحدها آهکی و دولومیتی شمال غرب آبخوان باشد. با توجه به نتایج به دست آمده بیشافزایش پیدا کرده است که می

کربنات و میزان آنیون بیباشد. کربناته میباشند. تیپ آب به دلیل سازندهای آهکی بیفیت آب سازندهای آهکی موجود در منطقه میعامل موثر بر کی

 تواند به دلیل قرار گرفتن خروجی منطقه در این بخش باشد. یابد. که میبه سمت جنوب منطقه افزایش می هاو سایر یون کاتیون کلسیم

 

 

 مراجع .6

 

سومین همایش ملی آب و ، "PMWINهای زیرزمینی دشت رفسنجان به کمک ارزیابی کمیت آب"( 1388زمزم ع، رهنما م. ب، رضایی ع ). 1

 .تهران فاضالب )با رویکرد اصالح الگوی مصرف(،
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