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 خالصه

های کننده بخشی از نیاز آبی این شهر و روستاهای اطراف در بخشهای کارستی اندرخ، مزار و گیالس واقع در شمال شهر مشهد، تأمینچشمه

های هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی روشهای کارستی فوق با منشأو عوامل موثر بر کیفیت آب چشمه مطالعه حاضرباشند. در شرب وکشاورزی می

کلسیک  -کربناته های اندرخ و مزار بیهای آب چشمهدهد که رخساره، نشان میهای فصلیبرداریمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آنالیز نمونه

اندرخ و سد کارده و تأثیر سازند کربناته  نتایج فرآیند تحلیل عاملی، ارتباط هیدرولیکی بین چشمه باشد.سدیک می -گیالس سولفاته و چشمه

های تبخیری عهد حاضر، سازند کربناته دهد. همچنین سه عامل نهشتهمزدوران را به عنوان دو عامل اصلی مؤثر برکیفیت آب چشمه اندرخ نشان می

 در هر سه چشمه ،)H2O &18(وپیمطالعات ایزوت مزدوران و کودهای کشاورزی، کیفیت آب چشمه گیالس را تحت تأثیر قرار داده است.

های مزار و گیالس و ارتباط هیدرولیکی چشمه بودن آبخوان چشمه تواند کوچکدهد که دلیل آن میشدگی حاصل از تبخیر را نشان میغنی

 اندرخ با مخزن سد کارده، واقع در باالدست چشمه باشد.
 

 

 های پایدار.زوتوپهیدروژئوشیمی، منشأ آب، تحلیل عاملی، ای  کلمات کلیدی:
 

 

 مقدمه .1

 
بطور  شود.های کارستی( تأمین میهای شرب، صنعت و کشاورزی از منابع آب زیرزمینی کارستی )چشمهامروزه بخش مهمی از آب مورد نیاز در بخش

یفیت آب بارندگی، زمان ماندگاری ها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند لیتولوژی سازندهای موجود در حوضه آبگیر، ککلی کیفیت شیمیایی آب چشمه

 ها،باشد. مطالعات هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی آبهای صنعتی و کشاورزی میها و همچنین عوامل دیگری چون فعالیتآب، تبخیر آب، اختالط آب

های دربرگیرنده آنها ارستی و سنگبه عنوان یک ابزار مهم و موثر در شناخت خصوصیات کیفی آبخوان، سیستم جریان، مطالعه منشأو سن آبهای ک

های کارستی، اطالعات ارزشمندی را در رابطه با های آب چشمههای کیفی و محتوای ایزوتوپی نمونهکاربرد وسیعی دارد. تجزیه و تحلیل داده

ایران و جهان انجام شده که از آن جمله در این زمینه تاکنون مطالعات زیادی در  دهد.فرآیندهای ژئوشیمیایی حاکم بر کیفیت آب این چشمه بدست می

 اشاره کرد.  ]5-1[ توان بهمی
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)واقع  های کارستی اندرخ، مزار و گیالس، بررسی کیفیت آب و فرآیندهای ژئوشیمیایی حاکم بر کیفیت آب چشمهمطالعه حاضرهدف از 

شناسی بر کیفیت آب آب و چگونگی تاثیر سازندهای مختلف زمین، تعیین منشا رودخانه قره قوم(در حوضه آبریز  و مشهد غربی شهرو شمال درشمال

 باشد.های هیدروژئوشیمیایی میها با استفاده از روشاین چشمه

 
 

 هامواد و روش .2
ا پارامترهای برداری برای انجام آنالیزهای کیفی، ابتداست. در طی نمونه انجام شدهبرداری از آب هر سه چشمه بصورت فصلی و در چهار مرحله نمونه

و  Orion 115توسط دستگاه  (TDS)و کل مواد جامد محلول  EC))، هدایت الکتریکی Salinity))، شوری T))صحرایی از جمله درجه حرارت 

ها در ظروف یک لیتری از جنس های اصلی، نمونهها و کاتیونگیری شده است. جهت آنالیز آنیوناندازه Jenwayتوسط دستگاه  pHپارامتر

 ای خراسان رضوی مورد آنالیز قرارآوری شده و سپس در آزمایشگاه شرکت آب منطقهترین فاصله به مظهر چشمه جمعو از نزدیک PET))اتیلنیپل

های یون اند. در آزمایشگاه غلظتدرجه سانتیگراد نگهداری شده 4ها در زمان انتقال به آزمایشگاه در دمای اند. جهت افزایش دقت آنالیز، نمونهگرفته

 (⁻CO₃²) وکربنات (⁻SO₄²) سولفات ،(⁻HCO₃) بیکربنات ،(⁻Cl) ، کلر(⁺K) پتاسیم ،(⁺Na)سدیم ، (⁺Mg²)، منیزیم (⁺Ca²) اصلی کلسیم

ج آنالیز های موجود در رسوبات عهدحاضر، از نتایهمچنین به منظور بررسی ترکیب شیمیایی آب با استفاده از روش استاندارد تیتراسیون تعیین شده است.

ها ای خراسان رضوی استفاده شده است. جهت مطالعه ترکیب ایزوتوپی آب چشمههای آبرفتی منطقه مطالعاتی، در آرشیو شرکت آب منطقهکیفی چاه

ی آب هر نهبهار انجام شده است. بدین منظور نمو فصل برداری ایزوتوپی دریک مرحله نمونه H/H2 و O16O/18 های پایدارو بررسی نسبت ایزوتوپ

 G.G. Hatch Stable Isotope آوری و جهت آنالیز به آزمایشگاهاتیلنی جمعپلی cc52 میکرون( درظروف 45چشمه پس از فیلتر شدن )

Laboratory افزارهایهای ترکیبی مختلف از نرمها و رسم دیاگرامدر دانشگاه اوتاوا ارسال شده است. جهت تفسیر داده Microsoft Office 

Excel RockWare Aq.QA وChemistry های کربناته )کلسیت، دولومیت( و تبخیری )ژیپس( استفاده شده است. همچنین نمایه اشباع کانی

 .استفاده شده است PASW Statistics 18 افزارمحاسبه شده و جهت انجام فرآیند تحلیل عاملی از نرم PHREEQCافزاربوسیله نرم

 

 

 نتایج و بحث .3
 

های اندرخ، در چشمه TDS ارائه شده است. مقدار متوسط ساالنه 1های مورد مطالعه در فصول مختلف سال در جدول های آب چشمهنالیز نمونهنتایج آ

 5/7گیالس و در چشمه 7/7ی مزار ، در چشمه6/7آب در چشمه اندرخ  pHباشد. متوسط برلیتر میگرممیلی 222و  224، 565ترتیب مزار و گیالس به

 167و  242ترتیب های اندرخ و مزار بهبرلیتر و در چشمهگرممیلی 456گیالس در چشمه (TH) باشد. همچنین متوسط ساالنه سختی کلمی

های اندرخ و مزار و سولفات و سدیم در کربنات و کلسیم در چشمههای بیهای اصلی، یونها وکاتیونباشد. از نظر آنیونبرلیتر میگرممیلی

 اند.گیالس بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادهچشمه

های مورد مطالعه، از روش تحلیل عاملی استفاده شده تر عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها بر شیمی آب چشمهدر این مطالعه جهت شناخت دقیق

باشد. این ای میای پیچیده از متغیرهای مشاهدهوعهی بین مجمکردن رابطهاست. تحلیل عاملی یک روش آماری چند متغیره بوده که هدف آن ساده

ها بر کیفیت آب چشمه هت تعیین تعداد عوامل موثرج. ]6[ها و تفسیر نتایج است فرآیند شامل سه مرحله تهیه ماتریس همبستگی متغیرها، استخراج عامل

ود دو عامل اصلی در کیفیت آب چشمه اندرخ و جی ودهندهاناستفاده شده و نتایج هر دو روش نش Screeplotو  Kaiser Criterianاز دو روش 

 (.2باشد )جدول سه عامل اصلی در کیفیت آب چشمه گیالس می

ی اصلی چشمه های این چشمه انجام نشده است.تحلیل مؤلفهها در چشمه مزار، تحلیل عاملی برروی نمونهبا توجه به محدودیت تعداد داده

کربنات )در عامل اول( را نشان داده که احتماال ارتباط هیدرولیکی بین ن پارامترهای سولفات، منیزیم، سدیم، کلر و بیاندرخ، وجود ارتباط قوی بی

دهد. با توجه به اینکه کیفیت آب سد کارده در ترین عامل مؤثر بر کیفیت آب چشمه اندرخ( را نشان میچشمه اندرخ و آب سد کارده )بعنوان مهم

ی آبریز رودخانه کارده و تبخیر آب رخ، تحت تاثیر عوامل متعددی از قبیل اثر سازندهای آهکی و عهدحاضر موجود در کل حوضهباالدست چشمه اند
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کربنات )در عامل دوم( نشان دهنده تأثیر ارتباط بین این پارامترها قابل توجیه است.وجود ارتباط بین پارامترهای کلسیم و بیدر دریاچه سد می باشد، 

آهکی مزدوران )انحالل کانی کلسیت( می باشد. در مورد چشمه گیالس، وجود مقادیر باالی پارامترهای سدیم، کلر و سولفات در عامل اول،  سازند

نماید. عامل دوم مؤثر در کیفیت آب چشمه گیالس، های هالیت وژیپس( را در کیفیت آب چشمه گیالس اثبات میتأثیر سازندهای عهد حاضر )کانی

کربنات و منیزیم مبین این موضوع است. عامل سوم مؤثر بر کیفیت آب چشمه سازند آهکی مزدوران بوده که مقادیر باالی پارامترهای کلسیم، بی تأثیر

و منیزیم معرف آن  pHگیالس که از اهمیت کمی نسبت به دو عامل دیگر برخورداراست، تأثیر کودهای شیمیایی کشاورزی بوده که مقادیر باالی 

گیری غلظت یون نیترات و ناچیز بودن واریانس عامل سوم، این عامل با قطعیت باالیی همراه نیست. از سوی دیگر با ت. اگرچه به علت عدم اندازهسا

ت (، و آب  نسبت به کلسیت در حالت فوق اشباع قرار دارد، لذا کانی کلسی2توجه به اینکه ضریب اشباع کلسیت در این چشمه مثبت بوده )جدول 

 کربنات در عامل سوم کاهش یافته است.های کلسیم و بیرسوب کرده و مقادیر یون

 
 

های اندرخ، مزار و آب چشمه هایبرلیتر( در نمونهگرمواالناکیها )برحسب میلیها و آنیونپارامترهای صحرایی و غلظت کاتیون -1جدول

 گیالس

 نام
نوبت 

 نمونه

T 

(ºC) 

EC 

(µmohs/cm) 
TDS 

(mg/l) Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- HCO3
- CO3

2- SO4
2- 

TH 

(m

g/l) 

 تیپ آب

رخ
ند

ه ا
شم

 چ

5/21 بهار  567 557 44/2  44/2  24/4  - 64/4  14/4  - 44/1  244 Ca-HCO3 

5/21 تابستان  575 562 54/2  24/2  14/1  - 54/4  44/4  - 44/1  255 Ca-HCO3 

4/21 پاییز  617 522 44/2  44/5  54/1  - 64/4  54/4  - 24/1  274 Mg-HCO3 

1/17 زمستان  565 554 24/2  24/2  14/1  - 54/4  64/4  - 24/1  254 Ca-HCO3 

متوسط 

 ساالنه
5/24  524 565 52/2  45/2  14/1  - 55/4  54/4  - 55/1  242 Ca-HCO3 

زار
ه م

شم
 چ

2/12 بهار  556 224 44/2  44/1  24/4  - 44/4  14/5  - 14/4  174 Ca-HCO3 

5/12 تابستان  566 254 24/1  54/1  54/4  - 24/4  44/5  - 54/4  174 Ca-HCO3 

5/12 پاییز  555 222 14/2  54/1  54/4  - 24/4  44/5  - 54/4  174 Ca-HCO3 

2/16 زمستان  554 224 24/2  44/1  44/4  - 14/4  24/5  - 44/4  164 Ca-HCO3 

متوسط 

 ساالنه
2/17  556 224 45/2  5/1  5/4  - 22/4  47/5  - 57/4  167 Ca-HCO3 

مه 
چش

س
یال

گ
 

4/12 بهار  1545 247 24/5  74/4  14/5  - 44/2  74/5  - 24/7  455 Na-SO4 

5/12 تابستان  1544 244 24/5  64/4  14/5  - 54/2  64/5  - 24/7  454 Na-SO4 

2/12 پاییز  1515 227 24/4  54/4  74/4  - 24/2  44/4  - 74/7  454 Na-SO4 

2/15 زمستان  1226 772 24/5  74/4  24/4  - 44/2  24/5  - 24/7  454 Na-SO4 

متوسط 

 ساالنه
1/12  1546 222 25/5  62/4  77/4  - 27/2  77/5  - 62/7  456 Na-SO4 

 
 

 

. 
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 های اندرخ و گیالسهای کیفی چشمهنتایج تحلیل عاملی داده -2جدول 

 چشمه گیالس چشمه اندرخ متغیرها

 عامل سوم عامل دوم عامل اول عامل دوم عامل اول

EC 224/4 121/4- 262/4 244/4 156/4 

TDS 227/4 155/4- 262/4 245/4 154/4 

TH 224/4 224/4 444/4- 224/4 142/4 

pH 642/4- 425/4- 476/4 512/4- 255/4 

2+Ca 412/4- 264/4 162/4 262/4 427/4- 

2+Mg 222/4 545/4- 6/4- 565/4 715/4 

+Na 272/4 265/4 222/4 444/4 124/4 

-
3HCO 421/4 525/4 522/4- 245/4 425/4 

-2
4SO 252/4 214/4 254/4 227/4 422/4 

-Cl 475/4 725/4- 224/4 151/4- 442/4- 

 15 52 54 25 62 درصد واریانس  

 22 26 54 25 62 درصد واریانس تجمعی  

 

 2(δ(H و هیدروژن δ)O)18 نهای ایزوتوپی است. میزان ایزوتوپ اکسیژهای دقیق تعیین محل، نوع و زمان تغذیه، تفسیر دادهیکی از راه

خط  اغلب آبهای زیرزمینی موجود در اعماق کم با مقادیر آنها در آبهای جوی یکسان است. به همین دلیل اغلب آبهای کارستی روی خط و یا نزدیک

های آب کارستی با ی نمونهشوند. برخهای آب زیرزمینی همگن میهای محلی بوده که در سفرهشوند و مشخصا ناشی از بارشآبهای جوی پالت می

مدت مقادیر ایزوتوپ پایدار های آب کارستی، مخزن کوچکی داشته باشند. حتی میانگین بلندمیانگین آبهای جوی تفاوت دارند. به خصوص اگر نمونه

کارست شده باشد. یا در اپیالخصوص زمانی که متحمل تبخیر در سطح تواند با میانگین آبهای جوی محلی متفاوت باشد. علیآبهای کارستی می

نتایج آنالیز ترکیب ایزوتوپی آب  .]7[گیرندهای جوی قرار میهای تاثیریافته از چنین فرآیندهایی به طور معمول در سمت راست خط آبنمونه

 ارائه شده است. 5های اندرخ، مزار و گیالس در جدول چشمه
 

 هاچشمهدر آب  H2 وO18 های پایدارمقادیر ایزوتوپ -3جدول

 EC(µS/cm) T(°C) برداریتاریخ نمونه نام چشمه
H 2δ‰

(VSMOW) 

O 18δ‰

(VSMOW) 

 -June.2012 567 5/21 2/52- 44/2.19 اندرخ

 -Jun.2012 1545 4/12 4/54- 51/2.18 گیالس

 -Jun.2012 556 2/12 7/54- 64/2.18 مزار

 

نسبت  O18δ بر روی نمودار 1های جوی مشهدگیالس نسبت به خط ایزوتوپی آبهای اندرخ، مزار و های آب چشمهبا توجه به موقعیت نمونه

شدگی ترکیب ایزوتوپی آب دهنده غنیاند. این موضوع نشانهای جوی مشهد پالت شدهها در سمت راست خط آبتمامی نمونه (،1)شکل H2δ به

ایزوتوپی، تاثیر فرآیند تبخیر حین حرکت آب در زون غیراشباع و انتقال  شدگیترین علت غنیهای جوی منطقه است.مهمها نسبت به میانگین آبچشمه

شدگی ایزوتوپی در باشد.در مورد چشمه مزار و گیالس، وسعت کم آبخوان موجب افزایش تاثیر فرآیند تبخیر و به تبع آن غنیآن تا مظهر چشمه می

                                                                                                                                                    
1 Mashhad Meteoric Water Line 
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علت آبگیری گیالس از رسوبات عهدحاضر و افزایش فرآیند تبخیر در این  گیالس نسبت به مزار، بهشدگی چشمهشود. افزایش اندک غنیآب می

 (.1باشد )شکلها مینهشته

 

 
 H2δ نسبت به O18δهای جوی مشهد بر روی نمودارهای اندرخ، مزار و گیالس نسبت به خط آبهای آب چشمهموقعیت نمونه -1شکل

 

شده در محدوده سد کارده موید وجود ارتباط هیدرولیکی شدگی بیشتر اتفاق افتاده است. مطالعات انجاماین غنی اما در مورد چشمه اندرخ،

ای افزایش های سطحی بطور قابل مالحظهشدگی ایزوتوپی در مخازن آبباشد. با توجه به اینکه میزان غنیبین مخزن سدکارده باچشمه اندرخ می

تواند به علت تامین بخشی از آب آن از مخزن سد کارده در هاست، میافتاده در آب این چشمه که بیشتر از سایر چشمهقشدگی اتفایابد، لذا غنیمی

 باالدست باشد.

 

 

 گیرینتیجه .4
 

ل اصلی مؤثر برکیفیت نتایج فرآیند تحلیل عاملی، ارتباط هیدرولیکی بین چشمه اندرخ و سد کارده و تأثیر سازند کربناته مزدوران را به عنوان دو عام

های تبخیری عهد حاضر، سازند کربناته مزدوران و کودهای کشاورزی، کیفیت آب چشمه دهد. همچنین سه عامل نهشتهآب چشمه اندرخ نشان می

 ای جوی مشهدهها با خط ایزوتوپی آبو مقایسه آن H2 وO18 های پایداردهند. نتایج مطالعه ترکیب ایزوتوپگیالس را تحت تأثیر قرار می

(MMWL) ،توان به های مزار و گیالس را میشدگی در چشمهباشد. این غنیشدگی حاصل از تبخیر در هر سه چشمه میبیانگر وقوع پدیده غنی

چشمه اندرخ، وسعت کم آبخوان و تاثیر فرآیند تبخیر حین حرکت آب در زون غیر اشباع و انتقال آن تا مظهر چشمه نسبت داد. در صورتی که در مورد 

گرفته، وجود ارتباط هیدرولیکی بین منابع آب سطحی )بویژه سد شدگی نسبت به دو چشمه دیگر و مطالعات قبلی صورتبا توجه به افزایش میزان غنی

 شدگی دانست.توان عامل اصلی این غنیکارده( با چشمه را می
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