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بررسی منشأ امالح آبخوان سرچاهان در استان هرمزگان با 
  هاي یونی استفاده از نسبت

  
   مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی هرمزگانمربی ،1پور حسین حسینی

  حفاظت خاك و آبخیزداري پژوهشکده استادیار جعفر غیومیان،
  اريحفاظت خاك و آبخیزد کارشناس ارشد مرکز تحقیقات احمدرضا قاسمی،
   مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی هرمزگانمربی ،سعید چوپانی

  
   13/07/1388:                            پذیرش مقاله11/02/1388: دریافت مقاله

  
  چکیده

در . شناسی قرار دارد منظور بررسی منشأ امالح مورد توجه محققین آبزیرزمینی به شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت آب
هاي یونی و تفاوت غلظت  زیرزمینی دشت سرچاهان با استفاده از نسبت ین تحقیق هیدروشیمی و منشأ امالح آبا

  نمونه از آبخوان و سه نمونه از آب49، 1377در یک مرحله در زمستان . منشأ مورد بررسی قرار گرفت هاي هم یون
زاد هاي هم عبارت دیگر یون  مشترك و بهشناسی ا منشأ کانیهایی ب سپس یون. سطحی دشت سرچاهان تهیه شد

یندهاي فرعی تأثیرگذار بر کیفیت آبخوان آاي از عوامل و فر عنوان نشانهها بهشناسایی شدند و عدم توازن بین آن
-SO4 و Cl-Naهاي یونی  کمک تفاضل زاد به هاي هم بررسی روابط بین یون. سرچاهان مورد توجه قرار گرفتند

(Ca+Mg)هاي کلسیم و  دار و کلرور هاي سدیم سایی مناطق متأثر از انحالل ترکیباتی نظیر سولفات امکان شنا
زاد نشان هاي هم  یون هاي یونی و تفاضل کلی بررسی نسبتطوربه. دار را در آبخوان سرچاهان فراهم آورد منیزیم

در . باشد  زیرزمینی دشت سرچاهان  آبتواند عامل اصلی شوري  هاي سولفاته آبرفت می لیت و نمکها دهد که انحالل می
دلیل زهکش  شود ولی رودخانه شور به چاهان میمقابل، رودخانه پرعابدین موجب بهبود کیفیت شیمیایی آبخوان سر

شدگی   و نرم2شدگی طبیعی همچنین، فرآیندهاي نرم. تأثیر است زیرزمینی در افزایش شوري این آبخوان بی  کردن آب
شدگی  سمت نواحی پایین دست احتمال وقوع نرم  مؤثر هستند و با افزایش شوري به این آبخوانمعکوس نیز بر کیفیت

عالوه، گنبدهاي نمکی نیز فاقد به.  منتفی است3شدندر آبخوان سرچاهان امکان ددولومیتی. یابد معکوس افزایش می
   .زیرزمینی هستند اثر مشخصی بر شوري آب

  
 زاد هاي همیونشوري، گنبد نمکی، کیفیت،  آب زیرزمینی،:  هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 واره یکی از مسائل مهم در مدیریت منابع آب زیرزمینی و عوامل مؤثر بر تغییرات آن هم  شناخت منشأ امالح آب
  Jalaliتوان به  اند که از جمله می تاکنون محققین زیادي در این زمینه به مطالعه پرداخته. رود شمار می زیرزمینی به 

)2004( ،van der Weijden  و Pacheco ) 2003( ،Sasamoto  و همکاران )2004( ،Montoroi  و همکاران 
 وسیلهبههاي آبرفتی روند کلی ارائه شده  چند، در آبخوانهر. اشاره کرد) 2004 (Gascoyneو نیز ) 2002(

Chebotarev) 1955 ( یز زه آبخعیت هیدروژئوشیمیایی خاص حواین، هر آبخوان آبرفتی از وض وجود ، بااستحاکم
زیرزمینی و تغییرات مکانی آن، امکان مدیریت   ها در امالح آببا شناخت عوامل مؤثر و تعیین سهم آن. استخود متأثر 

ها و  غلظت آنیون .برداري بهینه از منابع آب و جلوگیري از افزایش امالح وجود خواهد داشت  بهرهبرايکیفیت آبخوان 
                                                        
1 hossainipour@yahoo.com 
2 Natural softening 
3 Dedolomitization 
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طور معمول در بررسی کیفیت  از جملۀ مواردي است که بهpHمانده خشک و  الکتریکی، باقی هاي اصلی، هدایت کاتیون
زیرزمینی   عنوان معرف کیفیت آب الکتریکی به ن این عوامل، هدایت از بی. گیرند  قرار می گیري ها مورد اندازه آبخوان

ها معرف مناسبی براي منشأ امالح لی آب و روابط نسبی بین آنهاي اص عالوه بر این، غلظت یون. شود درنظر گرفته می
  .دشوشناسی منطقه مطرح  تواند در ارتباط با سنگ  می،بوده

Gogel )1981(لیت، نسبت ها  ، در یک بررسی به این نتیجه رسید که در شوري حاصل از انحاللNa/Cl بین 
 براي تفکیک Na/Cl و Br/Clهاي  نشان دادند که نسبت) Kreitler ) 1986 و  Richter. است متغیر 67/0 تا 65/0

) 1987( Land و  Mortonدر بررسی دیگري . هاي شور عمیق مفید هستند از آب) لیتها انحالل(شوري طبیعی 
گرم در   میلی105000تر از بیش( باالیی دارند TDSهاي شور حاصل از گنبدهاي نمکی، که  متوجه شدند که در آب

هاي  نسبت) 1990( Jonesو  Woodهمچنین، براساس مطالعات . است پایین Ca و K و غلظت Br/Cl، نسبت )لیتر
Cl/Br ،Na/K و Cl/SO4وسیلهبهدر مطالعۀ دیگري . هاي شور عمیق هستند تر از آب هاي متأثر از تبخیر کم  در آب 

. لیت ارائه شدها  ن معرف شوري انحاللعنوا بهNa/Cl براي نسبت وزنی 62/0مقدار ) 1975 (1دایره منابع آّب اوکالهما
هاي  هاي شور قدیمی نسبت لیت نسبت به آبها  هاي شور حاصل از انحالل ده است که در آبشهمچنین، مشخص 

  ). Kreitler  ،1993 و  Richter (هستندتر   به مقدار واحد نزدیکNa/Cl و SO4/(Ca+Mg)مولی 
توان به مقادیر و  فردي است که می هاي منحصر به داراي ویژگیزیرزمینی   آبخوان سرچاهان از نظر کیفیت آب

این سازندها . تغییرات زیاد هدایت الکتریکی، وجود گنبدهاي نمکی و نیز سازندهاي تبخیري در منطقه اشاره کرد
تأثیر  زیرزمینی منطقه تحت  این، کیفیت آببر عالوه. هستندداراي سهم زیادي در افزایش امالح آبخوان سرچاهان 

در این تحقیق سعی شده تا تأثیر هر یک از عوامل فوق بر . هاي جاري در محدوده و تبخیر زیاد نیز قرار دارد رودخانه
هاي یونی مورد  منظور نسبت اینبه. گیرد شناسی مورد بررسی قرار  زیرزمینی آبخوان سرچاهان با تأکید بر سنگ  آب

تأثیر آن استفاده  ساز و گستره تحت  تعیین نوع فرآیند امالحمنظوربهاي  ان وسیلهعنوها بهاند و از آن توجه قرار گرفته
  .شده است

  
  ها مواد و روش

 کیلومتري 120در این آبخوان . در شمال استان هرمزگان واقع شده استآبخوان سرچاهان : منطقۀ مورد مطالعه
. بندرعباس قرار دارد -مسیر جاده اصلی سیرجان در  آباد، کیلومتري جنوب شهرستان حاجی25در  شمال بندرعباس و

 درجه و 27  دقیقه طول شرقی و2 درجه و 56 دقیقه تا 43 درجه و 55 بین مختصات جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
 ، متر650 ارتفاع منطقه مورد مطالعه از سطح دریا ).1شکل( واقع است  دقیقه عرض شمالی8 درجه و 28 دقیقه تا 56

  آنگراد و متوسط تبخیر سالیانه  درجه سانتی33/24 متوسط درجه حرارت  ومتر  میلی214ندگی ساالنه بارمتوسط 
  . استمتر   میلی2300
شناسی نواحی اطراف آبخوان سرچاهان شامل سازندهایی به سن پالئوزوئیک تا عهد حاضر  ستون چینه: شناسی زمین
. خورده هستند شناسی آن چین ع شده است و سازندهاي زمیناین محدوده در جنوب منطقه تراستی زاگرس واق. است
وضعیت . اند نمون سازندهاي قدیمی شدهشرقی موجب رخ خصوص در نواحی شماله هاي منطقه ب این، گسلبرعالوه
. دهند هاي منطقه را تشکیل میترین سنگ سري هرمز قدیمی.  ارایه شده است2شناسی منطقه در شکل  زمین
سرخ در مرکز دشت سرچاهان رخنمون  صورت گنبد نمکی گهکم در شمال و گنبد نمکی تلري بههاي این س سنگ
سرخ و مشاهده  هاي نمکی و گچی در تل شناسی مهم بین دو گنبد نمکی مذکور شامل نبود الیه تفاوت سنگ. دارند
سرخ  ر در گنبد نمکی تلعبارت دیگ به. هاي آتشفشانی در گنبد نمکی گهکم است هاي حاوي اکسیدآهن و سنگ مارن

صورت سرخ  هاي قرمز رنگ به سبب فراوانی شیل شود و این گنبد نمکی به برخالف نام آن اثري از نمک مشاهده نمی
  .شود ولی در مقابل وجود نمک و گچ در گنبد نمکی گهگم کامالً مشهود است رنگ دیده می

                                                        
1 Oklahoma Water Resource Board 
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   ایرانموقعیت آبخوان سرچاهان در استان هرمزگان و کشور -1ل شک

  
این طبقات در شمال شرق دشت . ترین طبقات تبخیري محدوده مورد بررسی استسازند گچساران از جمله مهم

همچنین در جنوب منطقه، وجود مرز تماس طوالنی بین . اند تأثیر قرار داده  زیرزمینی آن را تحت   رخنمون دارند و آب
. ر اهمیت سازند مذکور در افزایش امالح این آبخوان افزوده است مارنی رازك و آبخوان سرچاهان، ب-سنگی سازند ماسه

دلیل تماس با آهک ها به اي جوانی هستند که در بعضی محل هاي مخروط افکنه رسوبات مجاور این سازند شامل آبرفت
 این )2شکل (در این نواحی وجود دو گسل . هستند جهرم معابر مناسبی براي تغذیه آبخوان دشت -کارستی آسماري

دلیل موقعیت و وسعت از اهمیت برخوردار است،  یگر سازندهاي مارنی منطقه، که بهاز د. ارتباط را تسهیل نموده است
  .دشو توان به سازند میشان اشاره کرد که رخنمون آن در شرق دشت مشاهده می می

 جهرم -بوط به سازند آسماريها مرترین آنهاي آهکی نیز وجود دارد که مهم در اطراف آبخوان سرچاهان رخنمون
زیرزمینی سازندهاي سخت منطقه را  هاي کارستی، بخش مهمی از ذخایر آب دلیل داشتن حفره سازند مذکور به. است

را بر آبخوان با وجود این، نبود مرز تماس مستقیم بین این طبقات و دشت، میزان تأثیر ذخایر آن. دهد تشکیل می
هاي توان به دولومیت ت آهکی دیگري نیز در این محدوده گسترش دارند که میطبقا. سرچاهان کاهش داده است

هاي برشی گروه بنگستان اشاره کرد که نقش زیادي در تغذیه آبخوان دشت ندارند  کت و آهک الیه خانه ضخیم
)Choopani ،2000 .(یز از آبخوان ر  سازندهاي تخریبی دانهوسیلهبههاي نسبتاً محدود سازندهاي فوق  زیرا رخنمون

هاي  هاي ناشی از گسل جایی هها نیز در خالف جهت دشت قرار دارد و جابعالوه شیب آنبه. اند سرچاهان جدا شده
  ).2 در شکل 'AAشناسی  مقطع زمین(معکوس شمال دشت نیز بر این انفصال افزوده است 

  
  روش تحقیق

 متر 90هاي بیش از   پایش کیفیت شیمیایی در چاهزیرزمینی تغییرات کمی دارند و براي پارامترهاي کیفیت آب 
در این تحقیق روابط نسبی بین عوامل ). Harter  ،2003(کند  برداري با فاصله چند سال کفایت می عمق انجام نمونه

در . تري برخوردار است هاي اصلی از ثبات بیش گیرد که نسبت به غلظت یون زیرزمینی مورد بررسی قرار می کیفیت آب 
.  نمونه و از آب سطحی دشت سرچاهان سه نمونه تهیه شد49 کشاورزي آبخوان سرچاهان  هاي ، از چاه1377ستان زم
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 pHالکتریکی و  عوامل ناپایدار کیفیت شامل هدایت .  مشخص شده است3ها در شکل  برداري موقعیت این نمونه
ها  سعی شد تا نمونه) برداري و آنالیز مانیِ بین نمونهناشی از فاصله ز(براي جلوگیري از افزایش خطا . گیري شدند اندازه

وسیله ها به هاي اصلی هر یک از نمونه ها و کاتیون در آزمایشگاه غلظت آنیون. در اَسرع وقت به آزمایشگاه منتقل شوند
، 1سنجی  حجمکربنات از روش هاي کلر، سولفات و بی گیري غلظت یون براي اندازه. گیري شد هاي استاندارد اندازهروش

 3هاي کلسیم و منیزیم از روش کمپلکسومتري  و براي یون2هاي سدیم و پتاسیم از روش نورسنجی شعله براي یون
 1شده از آبخوان سرچاهان در جدول هاي برداشت هاي شیمیایی نمونهنتایج تحلیل). 1379پور،  تقوایی(استفاده شد 

  .ارائه شده است
  

  
  محدوده آبخوان سرچاهان در استان هرمزگان) ´A-A(شناسی   زمینشناسی و مقطع  زمین-2شکل 

  

                                                        
1 Volumetry 
2 Flame Photometry 
3 Complexometry 
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  )1377زمستان(برداري شده از محدوده آبخوان سرچاهان  هاي نمونه ها و رودخانه  نقشۀ چاه-3شکل 

  
ها  همین علت کلیه نمونهتر از پنج درصد بودند و بهها داراي خطاي کم براساس شاخص تعادل بار یونی تمام نمونه

 زیرزمینی دشت تعیین  با استفاده از نمودار مثلثی تیپ و رخسارة آب. اي تحلیل کیفیت مورد استفاده قرار گرفتندبر
، )WATEVAL) Hounslow ،1995افزار  وسیله نرمهاي یونی محاسبه شده به همچنین، با استفاده از نسبت. شد

عالوه با استفاده از تفاضل به.  مورد بررسی قرار گرفتمنظور شناسایی منشأ امالح آبخوان سرچاهاناطالعات کیفیت به
 زیرزمینی  ، اثر عوامل فرعی در کیفیت آب)شناسی مشترك هستند هایی که داراي منشأ کانی یون(زاد  هاي هم بین یون

زیم  منی- کلسیم- کلر، سولفات-زاد شامل سدیمهاي هم این منظور تفاضل غلظت یون به. دشت مورد بررسی قرار گرفت
براساس تلفیق دو .  براي دشت ترسیم شد2 کریجینگ1آماري کمک روش زمین  منیزیم به- کلسیم- بیکربنات-و کربنات

  .نقشۀ اخیر محدودة عوامل فرعیِ مؤثر بر هیدروشیمی آبخوان مشخص شده است
  

   و بحثنتایج
گیرد، کـه بـه قـرار     در دو گروه قرار میطور کامل ها به در آبخوان سرچاهان، آب زیرزمینی از نظر فراوانی نسبی یون        

  :زیر هستند
: ها کاتیون  22 CaMgNa ها و آنیون  3

2
4 HCOSOCl  

 :ها کاتیون  22 CaMgNa ها و آنیون  3
2
4 HCOClSO  

شکل (هاي آب آبخوان سرچاهان تهیه شد        تغییر آن، نمودار مثلثی نمونه      زیرزمینی و نحوه    منظور بررسی تیپ آب   به
هـا   کلروره است کـه از بـین آن  - سولفاته تا سولفاته- زیرزمینی شامل انواعی از کلروره    براساس این نمودار، تیپ آب    ). 4

شـرق دشـت   ( کلروره در نواحی باالدسـت  -تیپ سولفاته. تري برخوردار هستند   سولفاته از توسعه بیش    -هاي کلروره   آب
رخساره غالـب آب زیرزمینـی    . شود سولفاته می  -سمت پایین دست در غرب دشت کلروره        گسترش دارد و به   ) سرچاهان

هاي کلروره  هاي باالي کلرور و سولفات در آبخوان سرچاهان حاکی از گسترش انواع کانی          غلظت. نیز از نوع سدیک است    
عنـوان کنتـرل    دار بـه  دار و سولفاته منیزیم و کلسیم یمهاي کلروره سد این ترتیب نمک به. ها استو سولفاته و انحالل آن   

  .شوند هاي کیفیت آبخوان آبخوان سرچاهان مطرح می کننده
  

                                                        
1 Geostatistic 
2 Kriging 
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 )1377زمستان (سطحی دشت سرچاهان   برداري از آبخوان و آب  نتایج آنالیز شیمیایی نمونه-1جدول 

EC K Na 2Mg 2Ca Cl 2
4SO 

3HCO 2
3CO 

 UTM( X) UTM (Y) ردیف
1sm   

pH 
1meqL 

1  389320 3100268 4000 6/7 0 24 5/10 5/6 22 1/15 7/2 8/0 

2 390458 3097524 4000 7/7 0 26 9 5 25 2/11 2/3 6/0 

3  390751 3097264 3400 6/7 0 23 7 5/4 2/21 5/9 8/3 2/0 

4 390013 3095405 4120 8/7 0 25 9 5/7 4/24 2/13 7/3 3/0 

5 388695 3100108 3310 6/7 0 23 6 5/4 22 5/8 5/2 5/0 

6 387323 3100564 3900 7/7 0 25 9 5 24 3/11 2/3 6/0 

7 388118 3099725 5220 6/7 0 27 15 10 36 3/12 1/3 8/0 

8 385451 3100156 6200 6/7 0 34 17 11 2/40 4/17 8/3 1 

9 384879 3100255 5600 8/7 0 36 12 8 38 2/14 2/3 8/0 

10 383477 3099363 4750 1/8 0 28 5/11 8 34 8/8 9/3 1 

11 382236 3099855 3460 7/7 0 24 5/11 8 28 2/12 2/3 2/0 

12 381456 3100472 3900 2/8 0 23 9 7 27 9 4/2 1 

13 381208 3100216 3940 1/8 4/0 23 9 5/7 26 7/9 1/3 5/0 

14 385381 3097996 3480 3/8 4/0 22 8 4 25 6 2/2 8/0 

15 385349 3097997 3400 3/8 0 23 8 5/3 22 5/9 4/2 7/0 

16 390654 3106368 4600 4/8 0 26 11 10 31 13 4/2 2/1 

17 391030 3106309 3730 2/8 0 23 9 5/5 5/23 5/9 2/8 8/0 

18 391438 3107949 3220 9/7 0 22 6 4 5/19 5/8 6/1 2 

19 390984 3106697 4200 3/8 0 24 11 7 25 12 6/1 2 

20 390183 3105080 3000 8/7 0 20 5 4 5/20 5/7 8/1 1 

21 389488 3104256 3500 9/7 0 23 8 5/4 22 10 4/2 8/0 

22 388946 3105923 2920 6/7 0 33 16 10 38 19 5/0 4/1 

23 389270 3105513 5600 9/7 0 32 15 5/9 1/23 29 2/3 1 

24 389299 3105106 5910 9/7 0 38 15 5/9 2/31 25 8/2 8/0 

25 389628 3105325 5150 6/7 0 32 3/11 2/8 8/24 24 6/1 7/0 

26 388196 3104545 5400 8/7 0 36 12 6 8/26 25 8/1 6/0 

27 388524 3104542 5400 6/8 0 42 3/7 5 5/45 1/7 2/2 0 

28 387601 3103996 6300 3/8 0 8/29 19 13 2/28 31 6/1 7/0 

29 389740 3104955 4120 6/7 0 25 9 5/6 5/15 22 2/2 8/0 

30 389888 3105083 4100 7/7 0 5/25 9 5/6 8/11 25 4/3 5/0 

31 389581 3101873 3260 6/7 0 17 10 5 8/6 5/22 4/2 6/0 

32 388979 3102450 6100 4/8 0 36 16 9 8/27 2/29 4/2 8/0 

33 389002 3101416 5680 2/8 0 34 13 10 5/25 28 1/3 4/0 

34 390473 3102676 3430 6/7 0 8/22 7 5 2/7 4/24 5/2 5/0 

35 389191 3104110 5200 2/8 0 31 12 5/8 19 29 8/2 1 

36 389466 3101891 5200 2/8 0 31 12 5/8 19 28 1/2 4/0 
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37 388444 3101274 4000 8/7 0 2/24 10 6 2/9 6/27 2 8/0 

38 387630 3101835 5320 2/8 0 32 12 9 20 5/29 2/3 3/1 

39 387905 3101371 5280 4/8 0 32 5/11 5/7 5/25 26 8/0 0 

40 385130 3097616 4180 8/7 0 28 8 6 5/34 9 1 0 

41 384575 3097616 4600 9/7 0 30 10 5/6 33 1/10 7/2 8/0 

42 383411 3097627 5300 3/8 0 36 12 5 2/43 3/7 1/2 0 

43 386677 3098077 7500 8/8 0 41 22 5/12 39 5/32 2/3 4/0 

44 385604 3097201 8550 9/8 0 48 25 5/11 46 4/3 7/0 

45 384193 3098223 2950 7/8 0 21 5/5 3 20 5/8 1 0 

46 386809 3098223 2900 7/8 0 21 5 3 8/19 1/8 2/1 0 

47 3856612 3098105 3850 4/8 0 3/24 10 4 8/29 6/7 7/1 0 

48 384203 3098193 5300 5/8 0 4/35 5/12 5 43 8/7 2/2 0 

49 386803 3097577 3440 8/8 0 21 9 5/3 29 2/3 5/1 0 

R1 9/398679 3094849 4170 7/7 0 9/30 6 4 5/28 2/9 4/2 6/1 

R2 4/388602 3109471 19020 7/8 5 84 74 49 86 4/98 4/8 2 

R3 7/382628 3103157 29889 9/8 5/4 5/145 78 2/55 147 6/114 7/11 2/4 

  
هـاي سـولفاته    محدوده آب.  کلروره دشت با جبهه شرقی تغذیه آبخوان انطباق دارد-لفاتهزیرزمینی سو    گسترش آب 

تأثیر گنبدهاي مـذکور باشـد    که تحتتر از آن این محدوده بیش. سرخ و گهگم قرار دارد در حدفاصل گنبدهاي نمکی تل    
هاي این محدوده منطبـق بـر    سمتتر قبیش. ه شامل آغاجاري، میشان و گچساران ارتباط دارد  ضبا سازندهاي شرقی حو   

زند رسد که این تاقـدیس باعـث بـاال آمـدگی سـا        نظر می به. یسی است که در زیر آبخوان سرچاهان قرار دارد        دمحور تاق 
هـاي ایـن قـسمت از دشـت      علت فرسایش این سازند، میزان امالح سولفاته در آبرفـت  تبخیري گچساران شده است و به    

دار از منابع محـدود یـون     علت وجود طبقات مارن ژیپس     سازند گچساران، سازند آغاجاري به     برعالوه. افزایش یافته است  
 جهرم وجود دارد ولـی  -در جنوب آبخوان سرچاهان اگرچه رخنمون بزرگی از آهک آسماري     . دشو سولفات محسوب می  

طورکلی، آبخوان سرچاهان  به. تها شده اسکنندگی آن  حایل شدن سازند نفوذناپذیر رازك، باعث محدود شدن اثر تغذیه      
  .دشو هاي بزرگ حاشیۀ شرقی تغذیه میاز طریق مسیل

اگرچـه، سـازند    . نیـست هاي کلـر و سـولفات قابـل مقایـسه           کربنات با متوسط یون    در آبخوان سرچاهان متوسط بی    
یار محدود آن بـا  دلیل تماس بسشرق آبخوان است ولی به هاي وسیعی در جنوب و شمال  جهرم داراي رخنمون  -آسماري

ویژگـی دیگـر ایـن آبخـوان وجـود کربنـات در         . شـود   اي به آبخوان سرچاهان وارد نمی       کربناته هاي آبرفتی، آب بی     زمین
 عامل مهم کنتـرل کننـده   pH. گیري شده است   اکی واالن بر لیتر نیز اندازه        میلی 2/4هاي قابل توجه است که تا        غلظت

کربنـات   تر از غلظت یون بـی سمت قلیائیت بیش از شرایط خنثی به. استون کربنات  کربناته از جمله ی 1هاي  غلظت گونه 
 یون کربنات متأثر از افزایش خاصیت  در آبخوان سرچاهان نیز غلظت. شودمی بر غلظت یون کربنات افزوده       ،کاسته شده 

  .بازي، داراي مقادیر قابل توجهی است
گذاري بر تغییرات کیفیت آبخوان سرچاهان  ه اثر انحالل و رسوبدهند شود نشان  دیده می  4روند خطی که در شکل      

سطحی منطقه عضوهاي انتهایی رونـد خطـی مـذکور را تـشکیل       هاي آب   این که نمونه  از سوي دیگري با توجه به     . است
زیرزمینـی منطقـه     بـه احتمـال زیـاد آب   )  در شمال دشـت سـرچاهان  R2شرق و نمونه    در جنوب  R1  نمونه(دهند    می
ایـن ترتیـب   بـه . شـوند   و شمال مرز شرقی دشت وارد آبخوان سـرچاهان مـی    هایی است که از جنوب      صل اختالط آب  حا

گر آن است که از شـمال بـه جنـوب بـر اثـر       ها، بیان در داخل روند خطی نمونه) R3( آب رودخانه شور      قرارگیري نمونه 

                                                        
1 Species 
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هاي تغذیه کننـده آبخـوان در    ترکیب شیمیایی آب  بهاین رودخانه ترکیب شیمیایی آن ورود زهکش آبخوان سرچاهان به    
خوبی مـشاهده  ه رودخانه شور بوسیلهبه زهکش شدن آبخوان سرچاهان 5در شکل   . دشو شرقی منطقه نزدیک می     جنوب

  .شودمی
  

 
  )1377زمستان (هاي زیرزمینی آبخوان سرچاهان   نمودار مثلثی آب-4شکل 

  

  
   سرچاهان نقشه سطح پیزومتري آبخوان-5شکل 

  
مانـده در   هـاي بـاقی    این منابع شامل آب   . سه منبع را براي شوري معرفی نموده است       ) Hanor ) 1983طورکلی،   به

یند اسـمز معکـوس و شـوري حاصـل از طبقـات تبخیـري و        آهاي شور حاصل از فر      ها، آب   گذاري تبخیري  محیط رسوب 
بـا توجـه بـه    ). Land ، 1987(تـري دارنـد     بـیش هـا طبقـات تبخیـري اهمیـت     که از بـین آن هستندگنبدهاي نمکی 

  .استشناسی منطقه، از بین عوامل فوق مورد آخر در رابطه با شوري آبخوان سرچاهان قابل توجه  زمین
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د، شـو یطور که در این شکل مشاهده مـ  همان. دهد ان سرچاهان را نشان می هدایت الکتریکی آبخو     نقشه هم  6شکل  
تـرین  کـم . متر متغیر است میکروموس بر سانتی8550 تا 2900الکتریکی بین   ان هدایتاز شرق به غرب آبخوان سرچاه  

تـرین مقـدار   و بـیش  ) 46چـاه   (سرخ    متر در غرب گنبد نمکی تل      میکروموس بر سانتی   2900میزان    به هدایت الکتریکی 
گیـري شـده    انـدازه ) 44چـاه  (متـر   میکروموس بر سانتی8550میزان  کی به فاصله کمی از محل مذکور به  هدایت الکتری 

 جهرم قرار دارد و در جنـوب آن گـسلی      -اي جوان سازند آسماري     این محل درست در پاي رسوبات مخروط افکنه       . است
دلیـل  . بودالکتریکی فوق دور از انتظار  لذا، مشاهده هدایت.  جهرم را قطع نموده است-عرض سازندهاي رازك و آسماري   

اي جوان جنـوبی و وجـود یـک عامـل شـورکننده        تغذیه آبخوان از رسوبات مخروط افکنه  توان به عدم    این موضوع را می   
الکتریکـی اسـت، دوبـاره       در غـرب محلـی کـه داراي بیـشینه هـدایت           . مانند امالح یک گنبد نمکی مـدفون نـسبت داد         

تنهـا  سـرخ نـه   ل، گنبـد نمکـی تـ   6مطابق شـکل  . رسد می) 45چاه (متر  میکروموس بر سانتی2950الکتریکی به   هدایت
تـرین میـزان    بلکه آثار بهبود کیفیت در غرب آن مشهود است و کمنیستداراي اثر محسوسی بر کاهش کیفیت آبخوان      

-بـه احتماالً بهبود کیفیت آب در این نواحی نتیجه عـدم تولیـد امـالح          . ده است شامالح در مجاورت این گنبد مشاهده       
طـور معمـول در طـول دوره     به. خواهد بود رودخانه پرعابدین    از طریق مینی  زیرز  سرخ و تغذیه آب      گنبد نمکی تل   وسیله

 آن بـه  بیـشینه متر متغیر اسـت و   میکروموس بر سانتی1630 تا 1480مرطوب سال هدایت الکتریکی این رودخانه بین      
بر بهبود کیفیت ودخانه  اثر این ر  6در شکل   .  مشاهده شده است   1377متر در تیرماه     میکروموس بر سانتی   3890میزان  

کنـد،   سرخ عبور می با وجود این، شاخه دیگري از این رودخانه، که از شمال گنبد نمکی تل      . خوبی نمایان است   آبخوان به 
  .دشو تر آن مربوط میالکتریکی بیش  که این موضوع احتماالً به هدایتنیستداراي تأثیري مشابه با شاخه جنوبی 

در این نواحی رخنمون سـازندهاي     .  میکروموس است  3500تر از   الکتریکی کم شرق آبخوان هدایت      در شرق و شمال   
هـایی از   شرق آبخوان رخنمون   این، در شمال  بر عالوه. کنگلومراي بختیاري، میشان، آغاجاري و گچساران واقع شده است        

 شرایط ساختمانی منطقه با توجه به ). کت و سازند گهگم     گروه بنگستان، دولومیت خانه   (شود    طبقات آهکی نیز دیده می    
- عـالوه . رسد که این سازندها نقش زیادي در تغذیه آبخوان سرچاهان داشته باشند      نظر نمی  ه شد، به  ی ارا 2که در شکل    

در نزدیکـی رخنمـون ایـن سـازندها، کـه در ضـمن       . نیستندبراین، سازندهاي مذکور داراي گسترش چندانی در منطقه  
 میکرومـوس بـر   3220میـزان   ، هـدایت الکتریکـی بـه   هـست ه گنبد نمکی گهگم نیـز       برداري نسبت ب    ترین نمونه   نزدیک
بـرداري شـده نـسبت بـه گنبـد نمکـی        ترین نقطه نمونه محل مذکور نزدیک). 18چاه (گیري شده است   متر اندازه سانتی
 مشخـصی نـدارد و   دهد که گنبد نمکی گهگم بر افزایش هدایت الکتریکی آبخوان تأثیر این مشاهده نشان می . بودگهگم  

زیرزمینـی   علت عدم قرارگیري آن در مسیر جریـان آب   امالح ناشی از این گنبد نمکی بهرود که دیگر انتظار می   عبارتبه
  .تأثیر قرار دهد نواحی بسیار محدودي را تحت

طور نی بهزیرزمی امالح آب . ي کیفیت آبخوان سرچاهان هستندکننده ترین عامل کنترلرفتی مهم هاي آب نهشته
گر اثر غیر مستقیم سازندهاي اطراف  نوعی بیان توان به اثر آبرفت را می. یابد ها افزایش می عمده در تماس با آبرفت

جملۀ سازندهایی هستند گروه فارس شامل سازندهاي گچساران، میشان و آغاجاري از. آبخوان سرچاهان در نظر گرفت
مواد حاصل از فرسایش و .  و دائمی به شرق آبخوان گسترش دارندهاي فصلیخصوص در محل ورود جریانکه به

زیرزمینی در  اي تغییر داده است که باعث افت زیاد کیفیت آب  هوازدگی این سازندها کیفیت آبرفت دشت را به گونه
هاي منطقه که با  ساز موجود در آبرفت منظور بررسی ترکیب مواد امالحبه. شود سمت خروجی می حرکت به

  شناسی نواحی باالدستی در ارتباط هستند و فراهم آوردن برآوردي از اثر سازندهاي مجاور آبخوان بر کیفیت آب مینز
  .هاي یونی استفاده نمود ویژه نسبتتوان از روابط بین عوامل کیفیت به زیرزمینی می

یرزمینی هستند و استفاده از ز هاي مناسبی براي بررسی هیدروشیمی آب هاي یونی معرف نسبت: بررسی منشأ امالح
هاي محلول در ها متأثر از ترکیب شیمیایی کانی این نسبت. رود شمار می ها روش مفیدي براي تعیین منشأ امالح بهآن

تر و انحراف چه باعث پیچیدگی بیش آن. آب هستند و مقدار کانی انحالل یافته در درجه بعدي اهمیت قرار دارد
هاي  کنش شود، وجود چند منبع متفاوت براي یک یون و یا تغییرات و برهمها میر نظري آنهاي یونی از مقادی نسبت

هاي یونی به  در این حالت بررسی نسبت. دهد هاي مختلف رخ می شیمیایی است که در اثر حضور ترکیبات و یون
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  .تواند کمک مؤثري در فهم منشأ و تحول شیمیایی آب زیرزمینی باشد صورت متقابل می
  

  
  )1377زمستان (هاي زیرزمینی آبخوان سرچاهان  هدایت الکتریکی آب  هم  نقشه- 6شکل 

  
، Wateval) Hounslowافزار   نرموسیلهبههاي یونی محاسبه شده  در این تحقیق، از نسبت: هاي یونی نسبت
اساس افزار و بر ین نرمکمک ا به. ت آبخوان سرچاهان استفاده شدمنظور بررسی منشأ امالح و تحول کیفی، به)1995
سپس نتایج . ارزیابی قرار گرفتها مورد   امالح براي هر یک از نمونه1هاي یونی مورد استفاده در آن، منشأ سنگی نسبت

یندهاي آتوان فر لیت، میها مطابق این جدول عالوه بر انحالل. ده استش خالصه 2صورت جدول  دست آمده به به
هاي کنندة غلظت یونعنوان عوامل کنترلشدگی طبیعی و معکوس را نیز بهشامل نرم 2هوازدگی آلبیت و تبادل یونی

هاي آذرین در منطقه، هوازدگی آلبیت از اهمیت علت عدم گسترش سنگ باوجوداین، به. تکلر و سدیم در نظر گرف
بر  مشاهدات عالوه درصد از50بر این اساس و با توجه به اقلیم خشک منطقه در بیش از . تري برخوردار استکم
تر سدیم نسبت به کلر آبخوان مطرح عنوان توضیح مقادیر بیشدار نیز به هاي سدیم شدگی طبیعی، انحالل سولفات نرم
  . اشاره کردNa2SO4داري نظیر تناردیت   سولفاته سدیم توان در این ارتباط به کانی لذا، می. دشومی

کلی عالوه بر فرآیندهاي طوربه. استتري نسبت به کلسیم بیشهاي  در آبخوان سرچاهان منیزیم داراي غلظت
هاي کلسیم و منیزیم در نظر  توان براي توضیح نسبت بین غلظت  فرضیات زیر را می،شدگی طبیعی و معکوس نرم

  .گرفت
. استات هاي کلسیم، منیزیم و سولف ها در ارتباط با افزایش غلظت یون اهمیت این کانی:هاي فرومگنزین وجود کانی

 است ولی تحلیل علت نبود اطالعات غلظت سیلیس منشأ دیگري در ارتباط با هوازدگی دولومیت قابل طرح اگرچه به
. استهاي فرومگنزین بر کیفیت آبخوان سرچاهان   حاکی از تأثیر کانیWatevalافزار  کمک نرم هاي یونی به نسبت
هاي آتشفشانی بازالتی این گنبدها  در سنگ،م محدود بودهسرخ و گهگ هاي فرومگنزین به گنبدهاي نمکی تل کانی

دار، این  هاي فرومگنزین در شرایط فعلی با توجه به گسترش محدود سنگ. )Choopani ،2000(شوند  مشاهده می
 هاي ه قسمت قابل توجهی از آبرفتکمگر آن. تواند دلیل عمده غلظت باالي منیزیم در آبخوان سرچاهان باشد عامل نمی

هاي نمکی دیگري باشد که احتماالً  سرخ، سرچاهان و گنبد یافته گنبدهاي نمکی تل منطقه شامل مواد فرسایش
  .ها در زیر دشت قرار دارندمانده آن باقی

                                                        
1 Source rock 
2 Ionic exchange 
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-به.  اشاره نشده است هاي سولفاته منیزیم شناسی منطقه به وجود کانی  تاکنون در سنگ:هاي سولفات منیزیم کانی
کیزریت . هاي کلسیم وجود داشته باشند راه با سولفات هم هاي منیزیم  این محدوده انواع سولفاترسد که در نظر می

)MgSO4, H2O (بوردي  ذکر است که باي الزم به. در نواحی خشک تشکیل شودتواند  هایی است که می از جمله کانی
مشابه با اقلیم (خشک  مناطق خشک و نیمههاي  هاي کلروره و سولفاتۀ سدیم و منیزیم در خاك ، بر وجود کانی)1365(

  ).2جدول (تأکید نموده است ) حاکم در محدودة مورد بررسی
  

 یونی منابع آب انتخابی آبخوان سرچاهانهاي  بت تحلیل نس-2جدول  

 حداکثر حداقل متوسط مقدار معرف نسبت یونی
درصد 
 فراوانی

 تحلیل منشاء

Na/(Na+Cl) 5/0 > 56/0  5/0  76/0  4/56  Albite or iron exchange 

Na/(Na+Cl) 
500<0.5 

and TDS> 
46/0  41/0  5/0  6/43  Reverse softening, sea water 

Ca/(Ca+SO4) 5/0 < 31/0  17/0  45/0  5/94  Ca removal, ion exchange or 
calcite precipitation 

Ca/(Ca+SO4) 5/0=  49/0  46/0  52/0  5/5  Gypsum dissolution 
HCO3/sum anions 8/0 < 05/0  01/0  11/0  0/100  Sea water, brine or evaporates 

(Ca+Mg)/SO4 
>0.8 and 

<1.2 
01/1  8/0  2/1  5/25  Dedolomitization likely 

(Ca+Mg)/SO4 
<0.8 and 

>1.2 
41/1  5/0  9/3  5/74  Dedolomitization unlikely 

Mg/(Mg+Ca) 5/0 > 61/0  52/0  72/0  0/100  
Ferromagnesian minerals, 
Dolomite dissolution, calcite 
precipitation 

(Na+KCl)/(Na+K-
Cl+Ca) 

8/0 < and 
2/0 > 

51/0  24/0  75/0  6/43  Plagioclase weathering possible 

(Na+KCl)/(Na+K-
Cl+Ca) 

8/0 > and 
2/0 < 

49/0  11/0  86/0  4/56  Plagioclase weathering unlikely 

Cl/sum anions 
500 > TDS 
and  8/0 > 

83/0  81/0  86/0  3/8  Sea water, brine or evaporates 

Cl/sum anions 8/0 < 56/0  21/0  78/0  7/91  Rock weathering 
TDS calculated 
(mg/L) 

500 > 6/3238  1768 17131 100 Carbonate Weathering, brine, 
evaporates or Sea Water 

  
  هاي مختلف در آبخوان سرچاهان  بررسی آماري شاخص اشباع شدگی کانی-3 جدول

 تناردیت  سولفات منیزیم هالیت انیدریت ژیپس دولومیت کلسیت آراگونیت شاخص آماري

  حداقل

  حداکثر

 متوسط

  
طور معمول هاي منیزیم و بههاي فرومگنیزین و سولفات  این فرآیند نتیجۀ وجود کانی:فرآیند دِدولومیتی شدن

گذاري کلسیت در حفرات انحاللی ژیپس ، رسوبpHاین فرآیند با کاهش . ناپذیر ژیپس در محیط است انحالل برگشت
هاي وجود غلظت). Toran ،1994 و Sauders(راه است هاي کلسیم، منیزیم و سولفات هم یونو افزایش غلظت

تواند حاکی از آن باشد که فرآیند دِدولومیتی شدن از   زیرزمینی دشت می نسبتاً زیاد سولفات، کلسیم و منیزیم در آب
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دولومیت خارج شده و با وارد شدن کلسیم، صورت که منیزیم از اینبه . عوامل خارج شدن کلسیم از حالت محلول است
 درصد از منابع آب دشت محتمل 25دهد که تأثیر این فرآیند در حدود   نشان می2جدول . شود کلسیت متبلور می

و  Hanshaw(گذاري کلسیت تشکیل شده است  این فرآیند از سه واکنش انحالل ژیپس، دولومیت و رسوب. است
Back ،1979 .(حالت اشباع و فوق اشباع و  ودن این فرآیند در آبخوان سرچاهان، کلسیت بهدر صورت حاکم ب

هاي فوق در آب زیرزمینی  بررسی شاخص اشباع کانی. صورت تحت اشباع خواهند بودهاي ژیپس و دولومیت به کانی
منابع آب تر  بیش3براساس جدول . دهد که وضعیت متفاوتی در محدوده حاکم است محدودة مورد مطالعه نشان می

اشباع دولومیت فقط در دو مورد مشاهده شده  حالت فوق اشباع بوده، شرایط تحت دشت از نظر کلسیت و دولومیت به
  .تواند مؤثر باشد زیرزمینی دشت نمی لذا، فرآیند دِدولومیتی شدن در کنترل ترکیب شیمیایی آب. است

خـشک انـواع     این مطلب که در منـاطق خـشک و نیمـه   زیرزمینی دشت و نیز با توجه به با توجه به ترکیب یونی آب    
تـوان چنـین فـرض کـرد کـه امـالح آبخـوان سـرچاهان از منـشأ           هاي کلروره و سولفاته در خاك وجود دارد، مـی         نمک

کلـی، در هـر    طـور  بـه . اسـت میزان بسیار کم تناردیت  هایی مانند ژیپس و احتماالً کیزریت و به        لیت و سولفات  ها  انحالل
هـاي   همـین علـت توسـعه آب       به. رزمینی است زی  ت میزان تأثیر منابع مذکور، تعیین کنندة آنیون غالب آب         نقطه از دش  
شرق دشت حاکی از گسترش مواد تبخیري سولفاته به خصوص از منشأ سازند گچـساران و مـواد فرسـایش              سولفاته در   

  .استیافتۀ آن 
عنوان معیـاري از عـدم تـوازن    زاد بههاي هم فاضل یوندر این تحقیق، شاخص ت  : زاد هاي هم  هاي تفاضل یون    شاخص

زمان توزیع مکانی فرضـیات موجـود    شود و براي بررسی هم منشأ در نظر گرفته می هاي هم  ها و کاتیون  بین غلظت آنیون  
عنوان یت بههاي سولفاته ژیپس و انیدر لیت و کانیها طورکلی، انحاللبه .گیرد در مورد منابع امالح مورد استفاده قرار می       

هاي مذکور و بـا در نظـر گـرفتن منـشأ      با توجه به کانی. شوند ترین منابع امالح آبخوان سرچاهان در نظر گرفته می    مهم
ترتیـب    بهCl-Na  وSO4-(Ca+Mg)هاي  مشترك براي یون کلر با سدیم و یون سولفات با کلسیم و منیزیم، تفاضل         

 (Ca+Mg)در تفاضل یونی اول منظـور از  . ندشوسولفاته و کلروره معرفی می    هاي  عنوان معیاري از منابع اضافی یون     به
کربنات از مجموع فـوق در   هاي کربنات و بی میزان مجموع غلظت یونهمین علت بهد و به شو شامل انواع غیر کربناته می    

منـاطق  . دهند ی نشان می توزیع مکانی معیارهاي فوق را در محدودة مورد بررس7 و 6هاي  شکل. شود هر نمونه کسر می  
تـر نـسبت بـه مجمـوع کلـسیم و منیـزیم       تر یون سدیم نسبت به کلر با منابع داراي یون سـولفات بـیش           با غلظت بیش  

  .دهند مطابقت بسیار خوبی را نشان می
. اسـت هـا    شـیمیایی نمونـه  تحلیـل شـود ناشـی از خطـاي       هاي فـوق دیـده مـی        اصوالً اختالفات جزئی که در نقشه     

هـاي غیـر کربناتـه     رین ناحیه فزونی یون سدیم در مقابل یون کلر و نیز یون سولفات در مقابل مجموع غلظـت      ت  گسترده
عـالوه بـر   . دشـو سرخ و مجاور رخنمون سازند آغاجاري مشاهده مـی  هاي کلسیم و منیزیم در شمال گنبد نمکی تل      یون

-رش طبقات تبخیري منبع دیگري متـشکل از یـون  توان با توجه به اقلیم تبخیري و گست فرآیند نرم شدگی طبیعی، می  
هایی وجـود دارد کـه از    عبارت دیگر در آبرفت این نواحی احتمال حضور کانی        به.  را در نظر گرفت    هاي سدیم و سولفات   

هـا   در صـورت صـحت ایـن فـرض ایـن  کـانی      . دشـو  ها سدیم و سولفات اضافی آب در ناحیه فوق تأمین مـی     انحالل آن 
بعد از حذف غلظت ناشـی از خطـاي   . باشند) Na2SO4, 10H2O(و میرابیلیت ) Na2SO4(تناردیت توانند شامل  می

 ارزش صـفر دو   آید که منحنی هم دست می اي به   ها نقشه   فاضالت یونی نمونه  یابی ت هاي آزمایشگاهی با درون     گیري  اندازه
تـأثیر   داد که آبخوان در منطقه شرقی تحتتوان چنین توضیح  پیدایش این دو منطقه را می     . نماید  منطقه را مشخص می   

تـأثیر فرآینـدهاي    قـه دیگـر تحـت   دار قـرار دارد ولـی منط   هـاي سـدیم   شدگی طبیعی و انحالل سـولفات  فرآیندهاي نرم 
  ).8شکل  (استدار  هاي کلسیم و منیزیم شدگی معکوس و انحالل کلروره نرم

هـاي کلـسیم و    لیـت و سـولفات  ها هـاي  انحالل کانی(مینی زیرز لذا، عالوه بر روند کلی حاکم بر تغییرات کیفیت آب  
طور کـه در   همان. بایستی مورد توجه قرار داد هاي اصلی را نیز می    غلظت یون  يهکنندیندهاي فرعی کنترل  آ، فر )منیزیم
دار در نـواحی باالدسـت دشـت و     هـاي سـدیم   شود، عالوه بر تبادالت یونی، امکان گسترش سولفات        مشاهده می  8شکل  
هـاي    گـسترش کـانی  8بر این اساس و با توجه شکل . دار در نواحی پایین دست وجود دارد        هاي کلسیم و منیزیم     کلروره
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هاي میشان، آغاجاري و محور تاقدیس زیر دشـت در   دار در دشت سرچاهان بیش از هر چیزي با رخنمون     سولفاته سدیم 
  .استارتباط 
  

 
  )1377زمستان (واالن بر لیتر  اکی   حسب میلی نقشۀ تفاضل غلظت سدیم از کلر بر-6شکل 

  

  
  )1377زمستان (واالن بر لیتر  اکی  هاي کلسیم و منیزیم از سولفات بر حسب میلی  نقشۀ تفاضل مجموع غلظت-7شکل 

  
علت اثر  به.  کلسیک گسترش دارند-سدیک و سولفاته منیزیک هایی از نوع کلروره در آبخوان دشت سرچاهان، آب

زیرزمینی دشت در این نواحی از نوع  هاي شرقی دشت رخنمون دارند، تیپ آب   گروه فارس که در قسمتسازندهاي
سمت غرب دشت، ترکیب شیمیایی آبخوان آبرفتی تغییرات زیادي دارد و تشکیل  از شرق به. کلروره است-سولفاته

تأثیر تبادالت یونی  ز این تغییرات تحتقسمتی ا. یابند سمت پایین دست افزایش می هاي شیمیایی تدریجاً به دهنده 
  .دهند شدگی معکوس در غرب آبخوان روي می شدگی طبیعی در شرق و نرمشامل نرم

هایی از عوامل مؤثر بر ترکیب  هاي یونی فرضیاتی را در مورد منشأ امالح مطرح نموده، نشانه طور کلی، نسبت به
شناسی و  هاي یونی و با مد نظر قرار دادن وضعیت زمین  از نسبتبا استفاده. دهند زیرزمینی ارائه می شیمیایی آب 

هاي  براساس نسبت. زیرزمینی را شناسایی نمود توان عوامل تأثیرگذار بر هیدروشیمی آب  هیدروژئولوژي منطقه می
ترین مهاي مختلف شامل ژیپس و کیزریت مه هالیت و نیز سولفات شناسی منطقه به احتمال قوي انحالل یونی و زمین

هاي نمکی قدیمی نیز در  یافته از منشأ گنبدبا وجود این، احتماال مواد فرسایش. منابع امالح آبخوان سرچاهان هستند
توانند منشأ منیزیمی باشند که  ها هستند و می تر شامل فرومگنزین این مواد بیش. هاي منطقه وجود داشته باشد آبرفت
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در عین حال در این آبخوان وقوع فرآیند دولومیتی شدن در . ن سرچاهان استهاي قابل توجهی در آبخوا داراي غلظت
در این محدوده رودخانه پرعابدین موجب بهبود کیفیت آبخوان . افزایش غلظت منیزیم نسبت به کلسیم منتفی است

  .شودزیرزمینی دشت وارد این رودخانه می شود ولی در مورد رودخانه شور وضعیت به عکس است و آب می
  

  
  )1377زمستان ( نقشۀ برآیند عوامل تفاضلی در محدودة مطالعاتی آبخوان سرچاهان – 8شکل 

  
  هاي زیرزمینی هستند، تفاضل یون  هاي یونی، که توضیح دهندة عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت آب عالوه بر نسبت

گر محدودة  نوعی بیان  به،ی نمودهزیرزمینی دشت کمک شایان زاد نیز در بررسی عوامل فرعی حاکم بر کیفیت آبهم
دهندة گسترش  تواند نشان زاد میهاي هم اقلیم خشک محدوده و وضیعت تفاضل یون. هاي یونی است تغییرات نسبت

دار در آبرفت دشت  داري مانند تناردیت و کلرورهاي کلسیم و منیزیم هاي سدیم ها شامل سولفات انواع دیگر تبخیري
  .باشد سرچاهان 
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Abstract 

Hydrologists have paid attention to identify the influential factors on underground water 

quality to examine the source of salts. In this research, hydrochemistry and the source of 

underground water salts in Sarchahan plain were examined using ion ratios and the 

difference between densities of ions of the same source. In a phase in 1998, 49 samples 

from the aquifer and 13 samples from the surface water of Sarchahan plain were 

provided. Then some ions with common mineralogy source namely twin ions were 

identified and the imbalance between them was considered as a sing of subsidiary 

factors and processes affecting Sarchahan aquifer quality. The examination of the 

relationship between twin ions with the help of ion differences of CL-Na and 

So4(ca+Mg) can provide the possibility of identifying the affected region from 

dissolution of compound such as Manesium in Sarchahan aquifer. Generally, the 

examination of ion ratios and the difference of twin ions show that the dissolution of 

Halite and Sulfate salts of alluvium can be the main factor of salinity of underground 

water in Sarchahan plain. Oppositely, Por Abedin river Causes improvement of 

Chemical quality of Sarchahan aquifer but Shoor River has no effect on Salinity 

increase of aquifer due to underground water drainage. Furthermore, natural softening 

processes and opposite softening affects the quality of this aquifer as well and by 

extending the salinity toward downstream areas the possibility of occurrence of opposite 

softening increases. The possibility of Dedolomitization in Sarchahan aquifer is out of 

question. Additionally, salt domes do not have a clear effect on salinity of underground 

water too. 
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