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   چکیده

هاي فیزیکی و شیمیایی است که آن نیز به شدت  هاي زیزمینی تابعی از پارامتر تغییرات کیفیت آب 

هدف از این مطالعه ارزیابی  انسانی است.هاي  شناسی منطقه و فعالیتتحت تاثیر ساختار زمین

زیرزمینی استان زنجان و مقایسه با حد مجاز پارامترها مطابق با   وضعیت هیدروژئوشیمی آب

هاي کیفیت آب زیرزمینی شامل سولفات، کلر،  استاندارد بهداشت جهانی است. در این مطالعه داده

هدایت الکتریکی، کل جامدات معلق و سختی در ها، اسیدیته،  ها، کاتیون بیکربنات، کربنات، آنیون

عدد چاه زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد  124) در 1380-1395ساله ( 15بازه 

 داراي پتاسیم و یون ترینبیش ترتیب داراي به الکتریکی، سختی کل، هدایت جامدات معلق، کل

با سازمان بهداشت جهانی تمامی پارامترها در استاندارد است. مقایسه  انحراف مقادیر ترین کم

به جز میزان جامدات معلق، گرچه از  هاي مورد مطالعه، بیانگر محدوده مجاز قرار دارند ي چاه همه

تر است، اما آزمون آماري تی بیانگر عدم اختالف معنی دار آن با آستانه مجاز است، لذا حد مجاز کم

ترین فعالیت انسانی موثر بر رل این پارامتر انجام شود. مهمهاي الزم در خصوص کنت باید احتیاط

  کیفیت آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه، کشاورزي است.

  

  هاي زیرزمینی، هیدروژئوشیمی، زنجان.آبکلیدي:  گانواژ
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه  - 1

آب و  سرانهخشک در زمره کشورهاي بحرانی دنیا در زمینه  دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه ایران به

دلیل افزایش مصرف آب و برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب  هاي اخیر، به طورعمده به تامین آب است. در دهه

رس، پدیده کمبود آب در کشور نمایان شده )، عدم مدیریت و استفاده بهینه از آب در دست(منابع آب زیرزمینی

است. عدم برخورداري از بارندگی کافی با توزیع زمانی و مکانی مناسب نیز بر جدي شدن بحران کمبود آب در 

گذار است. در این میان مدیریت صحیح منابع آب و آگاهی از مقدار و کیفیت منابع آب بسیار مهم است  کشور تاثیر

  ).1394 (پوراکبر و همکاران،

هاي فیزیکی و شیمیایی است که آن نیز به شدت تحت  هاي زیرزمینی تابعی از پارامتر تغییرات کیفیت آب

هاي سطحی در یک  هاي انسانی است. ساختار خاك و کیفیت آب شناسی منطقه و فعالیت تاثیر ساختار زمین

هاي زیرزمینی  چنین کیفیت شیمیایی آب همها و کیفیت آب زیرزمینی است.  منطقه، به نوعی تعیین کننده ترکیب

به کیفیت آب در محل برداشت و فرآیندهاي ژئوشیمیایی زیرزمینی بستگی دارد. فرآیندهاي ژئوشیمیایی عامل 

هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت . )2017و همکاران،  Kumer( اصلی تغییرات کیفیت آب به صورت مکانی است

استان زنجان و مقایسه با حد مجاز پارامترها مطابق با استاندارد بهداشت جهانی  زیرزمینی  هیدروژئوشیمی آب

  است.

  

  روش مطالعه  - 2

دقیقه شرقی و عرض  31درجه و  48غربی کشور، بین کیلومترمربع، در شمال 69/61شهر زنجان با مساحت 

متر از سطح دریا، بر اساس  4/1659شمالی واقع شده است. این شهر با ارتفاع دقیقه  39درجه و  36جغرافیایی 

متر و میانگین دمایی  میلی 930/311، داراي میانگین ساالنه بارش 2014الی  1956طول دوره آماري سال 

، استان زنجان 1395باشد. بر اساس آخرین سرشماري مرکز آمار ایران در سال  گراد می سانتی 48/11

درصد از مساحت کل  28/0ت دارد. شهر زنجان در حدود نفر جمعی 521,302نفر و شهر زنجان  1,057,461

  نشان داده شده است. 1ارث از منطقه مورد مطالعه در شکل  ). تصویر گول1396(حیدري،  شوداستان را شامل می

 
  ارث از منطقه مورد مطالعه. تصویر گوگل )1(شکل 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  بحث - 3

از دیدگاه تکتونیکی در استان زنجان دو قلمرو  1964در سال و همکاران بندي اشتوکلین  طبق تقسیم

هاي جنوبی  هاي طارم، که در واقع قسمت کوچکی از دامنه متفاوت حاکم است. در بخش شمال خاوري یعنی کوه

هاي سبز  آواري از نوع توف هاي آذر از نظر سنگ شناسی مانند سایر نواحی البرز از سنگ ،البرز باختري هستند

). قلمرو دیگر که گستره وسیعی از 1391، رستمیاست ( تشکیل یافتههاي شیلی و گاه آهکی  هالی همراه میان به

هاي  متعلق به صفحه ایران مرکزي است که در نتیجه عملکرد گسل ،گیرد نواحی مرکزي و جنوب استان را در برمی

ترین  که مهم ه استتقسیم شدهاي گسلی  جنوب باختري به چند بلوك تکتونیکی محدود به زون-خاوري  شمال

). Stocklin ،1964( دوتپه هستند -ها عبارت از زون سلطانیه، حوضه فرورفته زنجان و فرو نشست کاوند آن

هاي سنگی در این است. رخنمونایران مرکزي قرار گرفته  جنوب استان زنجان، از نظر زمین شناختی در محدوده

هاي ائوسن، مارن و کنگلومراي پلیوسن، سنگ سنگ کرتاسه، ماسه هاي، کنگلومرا، ولکانیک، آهکلناحیه شامل شی

هاي دگرگونی هاي آبرفتی است. به همراه این مجموعه، سنگهاي کواترنري و پادگانههاي آب شیرین و نهشتهآهک

، و نجمی د (احمدينهاي میوسن در منطقه وجود دارهاي کرتاسه، توف و ولکانیکشامل اسلیت، فیلیت و شیست

1388.(  

، سختی کل، کل pHکربنات، آنیون، کاتیون،  هاي کیفی آب شامل سولفات، کلراید، بی در این تحقیق ویژگی

در مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، سدیم، درصد سدیم، نسبت جذبی سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم 

  انجام گرفته است. 1379- 1394اي ه سال متوالی بین سال 15هاي زیرزمینی استان زنجان طی،  هاي آب نمونه

  

  هاي هیدروشیمینتایج آماري پارامتر - 4

در  هاي آمار توصیفی برخی از ویژگیهاي آب، هاي کیفی نمونه هاي مربوط به ویژگیسازي دادهبه منظور ساده

ساله)  15(بازه  1379-1394هاي مذکور در جدول از سال آبی آورده شده است. میانگین نتایج پارامتر 1جدول 

  ها به شرح زیر هستند.به همراه انحراف معیار آن

  .1379-1394هاي آب استان زنجان در دوره مطالعاتی هاي مربوط به چاه توصیف آماري ویژگی )1(جدول 

  انحراف معیار  بیشینه  کمینه  میانگین ویژگی

SO4
2-  69/2  0  75/34  03/3  

Cl-  99/1  0  54/57  21/4  

HCO3-  07/4  0  48/602  34/10  

pH  64/7  0  18/83  84/1  

TDS  36/595  0  28/86014  74/1859  

TH  36/272  50/40  5/3061  04/174  

EC  87/896  0  41010  73/958  

K+  06/0  0  16/5  13/0  

Na+  39/3  0  24/511  79/8  

Mg+  30/2  0  73/21  73/1  

Ca+  14/3  0  50/39  18/2  

T Cation 90/8  74/1  10/519  54/10  

T Anion  81/8  59/1  63/605  37/12  
1SP  55/31  0  50/98  77/14  

2SAR 88/1  0  90/258  23/4  
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

1: sodium percentage, 2: sodium adsorption ratio 

  

  ترتیب به الکتریکی، سختی کل، هدایت معلق، جامد مواد کل دهند می نشان 1هاي جدول  داده که طورهمان

 دارند. این خود هاي داده میان را پراکندگی ترینبیش نتیجه در هستند، استاندارد انحراف مقادیر ترینبیش داراي

دهد.   هاي خود نشان میترین فاصله را در میان دادهکم استاندارد انحراف ترین کم با پتاسیم یون که است درحالی

اثر انحالل مواد یونی  تواند به ترتیب بر الکتریکی، سختی کل می هدایت معلق، جامد مواد هاي کلپراکندگی پارامتر

  و وجود کربنات کلسیم باشد.

 15(بازه  1379-1394در ادامه میانگین نتایج برخی دیگر از پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی از سال آبی 

  اند. آورده شده 2ساله) در جدول 

  .1379-1394هاي آب استان زنجان در دوره مطالعاتی هاي مربوط به چاه میانگین ویژگی )2جدول (

  میانگین

SO4  سال
2-  Cl-  HCO3-  pH  TDS  TH  EC  K+  Na+  Mg+  Ca+  

T 
Cation  

T 
Anion  

1SP  2SAR  

1379  08/2  46/3  92/3  83/7  71/545  84/244  52/954  04/0  61/4  06/2  83/2  56/9  53/9  12/39  66/2  

1380  13/2  81/1  77/3  50/7  49/429  78/236  41/765  03/0  89/2  26/2  47/2  67/7  73/7  75/31  80/1  

1381  02/2  80/1  89/3  79/7  46/507  10/252  44/799  06/0  27/3  05/2  99/2  37/8  78/7  18/34  99/1  

1382  23/2  89/1  30/5  60/7  34/535  83/280  86/865  07/0  27/3  21/2  40/3  97/8  48/9  31/33  94/1  

1383  46/2  67/1  15/3  01/8  19/799  07/234  24/790  06/0  81/4  97/1  71/2  37/9  46/7  88/30  56/2  

1384  52/2  70/1  45/3  86/7  32/507  37/256  95/826  08/0  99/2  15/2  96/2  20/8  78/7  37/32  79/1  

1385  80/2  84/1  77/5  25/8  30/685  37/296  54/1011  09/0  28/3  24/2  14/3  77/8  51/2  45/32  87/1  

1386  31/2  01/2  92/3  75/7  57/748  42/270  41/868  09/0  36/3  45/2  95/2  86/8  60/8  73/31  89/1  

1387  66/2  76/1  00/4  52/7  66/538  95/264  76/866  07/0  18/3  43/2  86/2  58/8  49/8  18/31  79/1  

1388  07/3  17/2  07/4  43/7  64/598  96/283  86/961  06/0  61/3  81/2  86/2  35/9  35/9  08/31  90/1  

1389  64/2  70/1  88/3  43/7  44/518  80/267  06/854  07/0  86/2  43/2  90/2  30/8  27/8  12/29  62/1  

1390  85/2  02/2  77/3  60/7  20/557  90/278  12/900  04/0  08/3  36/2  21/2  70/8  68/8  67/29  67/1  

1391  05/3  21/2  90/3  24/7  13/593  69/289  04/952  04/0  45/3  33/2  46/3  28/9  17/9  51/31  83/1  

1392 02/3  27/2  83/3  66/7  38/592  73/277  72/939  03/0  65/3  18/2  36/3  24/9  16/2  39/32  92/1  

1393  99/2  32/2  24/4  49/7  64/617  97/302  64/979  04/0  55/3  25/2  80/3  65/9  56/9  88/30  84/1  

1394  82/2  43/2  14/4  37/7  22/604  41/293  19/966  04/0  57/3  24/2  62/3  48/9  40/9  56/31  86/1  

  

و  24/7ترتیب  در منطقه مورد مطالعه به pHدهند کمینه و بیشینه  می نشان 2هاي جدول  داده که رطوهمان

باشند. کمینه و بیشینه کل مواد جامد معلق در منطقه مورد  می 1385و  1391هاي  که مربوط به سال 25/8

باشد. کمینه و می 1383و  1380هاي  که مربوط به سال mg/L (20/799(و  49/429 )mg/L(ترتیب  مطالعه به

که مربوط  µs cm-1( 55/1011(و  41/765) µs cm-1(ترتیب  بیشینه هدایت الکتریکی در منطقه مورد مطالعه به

 )mg/L( ترتیب باشد. کمینه و بیشینه سختی کل در منطقه مورد مطالعه بهمی 1385و  1380هاي به سال

باشد. کمینه و بیشینه سولفات در منطقه  می 1393و  1383هاي  که مربوط به سال mg/L (97/302(و  07/234

باشد. کمینه و می 1388و  1381هاي  که مربوط به سال mg/L( 07/3(و  02/2 )mg/L(ترتیب  مورد مطالعه به

. کمینه ه استدگزارش ش mg/L (46/3(و  67/1) mg/L(ترتیب  به 83-79هاي  بیشینه غلظت یون کلرید در سال

گزارش شده است.  mg/L( 77/5(و  15/3 )mg/L(ترتیب  به 85- 83هاي  کربنات در سال و بیشینه غلظت یون بی

 )mg/L(ترتیب  هاي مختلف مقدارهاي کمینه و بیشینه را به گیري مقدار پتاسیم در سال هاي حاصل از اندازه داده

 mg/L (97/1(است. مقدار کمینه منیزیم  1386و  1380هاي  باشد که مربوط به سالمی 09/0) mg/L( و 03/0

 )mg/L(بدست آمده است. مقدار کمینه کلسیم  1388در سال  81/2 )mg/L(و بیشنه منیزیم  1383در سال 

مقدار  4بدست آمده است. مطابق شکل  1393در سال  mg/L(80/3(و بیشنه کلسیم  1380در سال  47/2

 بدست آمده است. 1383در سال  mg/L( 81/4(و بیشنه سدیم  1389در سال  86/2 )mg/L(سدیم  کمینه



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

5 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

ها  دادند که کمینه ترکیب هاي زیرزمینی نشان ها در آب ساله مربوط به غلظت کاتیون 15هاي  بررسی داده  نتیجه

با غلظت  1393ا مربوط به سال ه ترین مقدار گزارش شده از آن بوده و بیش 1380گرم برلیتر در سال  میلی 67/7

بوده و  1389گرم برلیتر در سال  میلی 46/7ها  ها ترکیبباشد. کمینه غلظت آنیون گرم برلیتر می میلی 65/9

باشد. مقدار  گرم برلیتر می میلی 51/10با غلظت  1385ها مربوط به سال  ترین مقدار گزارش شده از آن بیش

 1379در سال  mg/L( 12/39(و بیشنه درصد سدیم  1389سال در  12/29) mg/L(کمینه درصد سدیم 

گرم بر لیتر) و بیشینه این پارامتر (میلی 62/1مقدار  1389گزارش شده است. کمینه نسبت جذب سدیم در سال 

  باشد. گرم بر لیتر) می(میلی 66/2مقدار  1379در سال 

  

  مقایسه پارامتر با استاندارد بهداشت جهانی - 5

مقادیر  3هاي کیفیت آب زیرزمینی انتخاب شده است. جدول  پارامتر شامل براي شاخص 15در این بخش 

کل و ها دهد. غلظت یون  براي آب زیرزمینی را نشان می (WHO)حد مجاز بر اساس استاندارد بهداشت جهانی 

  متر است.نس بر سانتیزیملیتر، هدایت الکتریکی بر حسب میکروگرم بربر حسب میلی مواد جامد معلق

مقادیر حد مجاز بر اساس استاندارد بهداشت جهانی.) 3( جدول  

 WHO میانگین نوع ترکیب WHO میانگین نوع ترکیب

SO4
2- 69/2  250 Na+ 39/3  200 

Cl- 99/1  200 Mg+ 30/2  300 

HCO3- 07/4  240 Ca+ 14/3  300 

pH 64/7  2/9-5/6  T Cation 90/8  * 

TSS 36/595  600 T Anion 81/8  * 

TH 36/272  300 1SP 55/31  * 

EC 87/896  1500 2SAR 88/1  * 

K+ 06/0  100    
حد مجازي تعیین نشده است.*  

هاي آب در طی دوره مطالعاتی گزارش براي هاي حاصل از نمونهمیانگین تغییرات داده 2با توجه به جدول 

در محدوده  )WHO(تر از حد استاندارد نبوده و در مقایسه با مقادیر استاندارد بهداشت جهانی همه پارامترها، بیش

  مجاز قرار دارند. 
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  گیرينتیجه -6

 به الکتریکی، سختی کل، هدایت معلق، جامد مواد نتایج مورد بررسی در رابطه با پارامترها نشان داد که  کل

 خود هاي داده میان را پراکندگی ترینبیش نتیجه در هستند، استاندارد انحراف مقادیر ترینبیش ترتیب داراي

هاي خود نشان ترین فاصله را در میان دادهکم استاندارد انحراف ترین کم با پتاسیم یون که است درحالی دارند. این

به جز میزان جامدات  دهد. در مقایسه با سازمان بهداشت جهانی تمامی پارامترها در محدوده مجاز قرار دارند  می

تر است، اما آزمون آماري تی بیانگر عدم اختالف معنی دار آن با آستانه مجاز است، لذا معلق، گرچه از حد مجاز کم

رسد برداشت آب زیرزمینی در محدوده  هاي الزم در خصوص کنترل این پارامتر انجام شود. به نظر می باید احتیاط

هاي مرتبط با  کشاورزي صورت گرفته و استفاده از سموم، کودها و سایر فعالیتجهت توسعه  استان زنجان غالباً

کشاورزي در استان، بروي کیفیت آب زیرزمینی استان بسیار تاثیرگذار بوده است لذا باید در این راستا، مدیریت 

  الزم صورت گیرد.
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A general assessment of Hydro geochemistry of the 
groundwater in Zanjan province 

  
Abstract  
Variation in the quality of the groundwater is dependent on the physic-chemical 
parameters which are themselves dependent on the geological structures and human 
activities. The aim of this study is to assess the groundwater hydrogeochemistry in 
Zanjan province and compare it with WHO standards. In this study, the data obtained 
from 124 groundwater wells for duration of 15 years from 1380 to 1395 including 
contents of sulfate, chloride, bicarbonate, carbonate, sodium, potassium, calcium and 
magnesium, and also pH, EC, TDS and TH values are processed. The results indicate 
that maximum standard deviation values belong to TDS, EC and TH respectively, 
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while minimum is for K. Compared to the WHO standards, the contents of all the 
parameters in all the study wells lie within the maximum permission limits, The field 
observations suggest the farming might be considered as a potential anthropogenic 
source affecting the groundwater hydrogeochemistry in the study area. 
Keywords: Ground water, hydro-geochemistry, Zanjan. 


