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ّیذرٍشئَضیوی چطوِّای آب گرم رٍستای ٍرتَى ،کَّپایِ اصفْاى
3

هحوذ یسدی ،1سارا رضاحاجی ٍ 2پذارم ًاٍی
-1اػتاد داًـىذُ ػلَم صهیي داًـگاُ ؿْیذ تْـتی

-2داًـدَی واسؿٌاع اسؿذ صهیي ؿٌاػی التلادی ،داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذػلَم ٍ تحمیمات تْشاى
 -3پظٍّـگش ػاصهاى صهیي ؿٌاػی وـَس
تاسیخ دسیافت93/1/27 :

تاسیخ تلَیة94/10/21 :

چکیذُ
چطوِ ّای آتگرم ٍرتَى کِ ضاهل دٍ چطوِ آب گرم ،هراد ٍ اهام رضا ٍ یک چطوِ آب سرد هی تاضذ ،در  12کیلَهترى رٍستاى ٍرتَى از
ضْرستاى کَّپایِ ٍ درحذٍد 70کیلَهترى ضوال خاٍری اصفْاى قرار دارد .هطالؼات صحرائی ٍ پترٍگرافی ًطاى دٌّذُ آى است کِ سٌگ ّای
هیستاى ایي چطوِ ّا از ًَع سٌگ آّک ّای ائَسي تا ترکیة کاًی ضٌاسی کرتٌات ّایی هثل کلسیت ٍ آراگًَیت ّوراُ کاًی ّای اکسیذ ٍ
ّیذرٍکسیذ آّي ٍ کاًی ّای رسی است .تا تَجِ تِ ًتایج حاصل از تجسیِ ّای ّیذرٍشئَضیویایی ،آب ّر  3چطوِ هٌطقِ جس گرٍُ آب ّای
خیلی ضَر ّستٌذ .دیاگرام ضَلر ًطاى هی دّذ اهالح آب ّای هٌطقِ تاالتر از حذ طثیؼی ٍ غیر قاتل ضرب استّ .وچٌیي تراساض دیاگرام پاپیر
تیپ آب ّای ّر سِ چطوِ ،از ًَع سَلفاتِ ٍ رخسارُ آى ّا از ًَع کلسیک هی تاضذ .اًذازُگیری ّای شئَضیویایی ،هطخص کردى تیپ آب ٍ
هقایسِی هقادیر تذست آهذُ تا استاًذاردّای هلی ٍ تیيالوللی ًطاى داد کِ هقادیر ترکیثات ضیویایی آب ایي چطوِ ّا ًسثت تِ استاًذاردّای
اػالم ضذُ تیص از حذ هجاز سالهتی ٍ هحیط زیست ًوی تاضذ .ایي هطالؼِ ًطاى داد اگرچِ ایي آب ّا ترای کطاٍرزی ٍ ضرب ًاهٌاسة ّستٌذ اها
هی تَاًٌذ ترای آب درهاًی هفیذ تاضٌذ.
ٍاشگاى کلیذی :شئَضیوی ،زیست هحیطی ،چطوِ آبگرمٍ ،رتَى ،ایراى هرکسی.

هقذهِ
ؿْشػتاى وَّپایِ دس تخؾ ؿوال خاٍسی اػتاى اكفْاى

تِ تغییشات هاّاًِ تاسًذگی ،دس عَل ػال) ٍ تا اػتفادُ اص

تا هختلات خغشافیایی'' 52o،00'،52o ،30عَل ّای

اعالػات ایؼتگاُّای َّاؿٌاػی اسدػتاى ،تالىً ،ائیي وِ

خاٍسی ٍ ' 32o،30'،32o،00ػشم ّای ؿوالی لشاس داسد

دس فاكلِ ووتشی ًؼثت تِ هٌغمِ هَسد هغالؼِ لشاس داؿتٌذ

( ػَسی ٍ ّوىاساى .)1390تِ هٌظَس دػت یاتی تِ

صهاى هٌاػة ًوًَِ تشداسی دس فلَل ون ٍ پش آتی هـخق

سخٌوَىّا ٍ گؼتشُّای صهیي ؿٌاختی هٌغمِ هیتَاى اص ساُ

ؿذ .ػشاًدام تا تشسػی اعالػات تِ دػت آهذُ اص 3

ّای آػفالتِ اكفْاى -وَّپایًِ -ائیي ٍ اسدػتاى -ظفشلٌذ-

ایؼتگاُ هَسد ًظش

هاُّای پش تاساى ٍ ون تاساى هٌغمِ

صفشُ ًیض اػتفادُ ًوَد .تشای ًوًَِ تشداسی تا سػن ًوَاس

هـخق ؿذ .تشایي اػاع هاُّای دی ،تْوي ،اػفٌذ ٍ

آهثشٍتشهیه هٌغمِ (ًوَداس تغییشات هاّاًِ دهای َّا ًؼثت

فشٍسدیي هاُ ّای پش تاساى هٌغمِ هی تاؿٌذ وِ واس تشداؿت
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ًوًَِ ها ًیض دس ایي تاصُ صهاًی اًدام گشفت (فشٍسدیي .)91

صهیي ،دس هٌغمِ هَسد تشسػی ،ػٌگ ّای تؼتش ایي چـوِ

هاُ ّای خشداد ،تیش ،هشداد ٍ ؿْشیَس هاُ ّای ون تاساى

ّا تیـتش هشتَط تِ ًْـتِّای سػَتی الیگَػي -هیَػي ٍ

هٌغمِ ّؼتٌذ وِ ًوًَِ تشداسی دس هاُ ؿْشیَس اًدام ؿذ.

تؼذ آى هی تاؿٌذً .وًَِ ّای ػٌگی تشداؿت ؿذُ اص هٌغمِ

ػٌگّای سػَتی ٍاحذ ائَػي وْيتشیي سخٌوَىّای

ؿاهل ػٌگ آّهّ ،وشاُ وشتٌات (ولؼیت یاآساگًَیت)

ػٌگی دٍساى ًَصیؼتی دس ًمـِ  1:100000صهیي ؿٌاػی

ّوشاُ تا واًی ّای سػی ٍ واًی ّای حاٍی اوؼیذ ٍ

وَّپایِ هی تاؿذ .پغ اص آى هدوَػِ آتؾ فـاًی -سػَتی

ّیذسٍ اوؼیذ آّي هی تاؿذ .سًگ ایي ػٌگ ّا دس كَست

ائَػي ٍ ًْـتِّای سػَتی الیگَػي -هیَػي ٍ هیَػي

آّه خالق ػفیذ ؿىشی ٍ دس كَست داؿتي ًاخاللی

لاتل

روش

ّؼتٌذ.

تا

تَخِ

تِ

ًمـِ

صهیي

اوؼیذ ّا ٍ ّیذسٍوؼیذّای آّي ٍ هٌگٌض سًگ لشهض اػت.

ؿٌاػی1:10،000هٌغمِ ٍ تشسػی ّای اًدام گشفتِ سٍی

ضکلً -1قطِ زهیي ضٌاسی  1:100،000هٌطقِ هَرد هطالؼِ ( سَری ٍ ّوکاراى)1390
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سیختِ ؿذ .تِ یىی اص ایي ظشفّا همذاس چٌذ لغشُ اػیذ

رٍش تحقیق
پغ اص اًغثاق هَلؼیت چـوِ ّای آتگشم تش سٍی ًمـِ
صهیي ؿٌاػی ٍ وٌتشل ّای كحشایی تا ػولیات صهیي
ؿٌاػی دس هٌغمِ ،تشای وؼة اعالػات صهیي ؿٌاػی ٍ
طئَؿیوی چـوِ ّای آتگشم ٍ ّوچٌیي تِ هٌظَس هغالؼات
طئَؿیویایی ٍ تؼییي خَاف فیضیىی ٍ ّیذسٍؿیوی ٍ
اثشات صیؼت هحیغی چـوِ ّای آتگشم ٍستَىً ،وًَِ
تشداسی دس دٍسُ صهاًی ون تاساى (ؿْشیَس) ٍ پشتاساى
(فشٍسدیي) اًدام گشفت .تؼذاد ً 4وًَِ اص چـوِ ّای آب
گشم ٍ ً 2وًَِ اص چـوِ آب ػشد دس ّش دٍسُ دس هٌغمِ
تشداؿتِ ؿذ .ایي ًوًَِ ّا تشای تدضیِ طئَؿیویایی تِ
آصهایـگاُ ػاصهاى صهیيؿٌاػی ٍ اوٌـافات هؼذًی وـَس
اسػال ؿذًذ .تدضیِ طئَؿیویایی ًوًَِ ّا تا دػتگاُ

ICP-

 OESدس ایي آصهایـگاُ اًدام ؿذ .تحلیل دادُ ّای
طئَؿیویایی تِ دػت آهذُ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس ٍ GWW
 SPSSاًدام ؿذ.

ًیتشیه اضافِ ؿذ .ایي ػول ػثة هی ؿَد  PHداخل
ظشف تِ  2تا ( 4ؿشایظ اػیذی) تشػذ وِ دس ایي حالت
فلضات خزب ؿذُ تِ كَست یَى آصادٍ ،اسد هحلَل
هیؿًَذ .ایي ػول تشای خلَگیشی اص سػَب وشدى فلضات
ٍ تِ حذالل سػاًذى خزب ػغحی فلضات ٍ هَاد آلی
تَػظ دیَاسُّای ظشف كَست هیگیشد .الصم تِ روش اػت
وِ ظشٍف تایذ واهال اص آب پش ؿًَذ تا اص تشویة َّا تا آب
خلَگیشی ؿَد .ػپغ دسب ظشٍف هحىن تؼتِ هیؿَد.
ًوًَِّای آب تشداؿت ؿذُ دس آصهایـگاُ ػاصهاى صهیي
ؿٌاػی ٍ اوتـافات هؼذًی وـَس هَسد تدضیِ لشاس گشفت.
ّواى عَس وِ هیداًین تخؾ صیادی اص هشاحل آهادُ ػاصی
ًوًَِ ّا دس اوتـافات ّیذسٍطئَؿیویایی دس ٌّگام ًوًَِ
تشداسی دس كحشا تایذ اًدام گیشد .اص خولِ اًذاصُ گیشی
ّ ،PHذایت الىتشیىی ،دها ،هیضاى سػَب دس ٌّگام ًوًَِ
تشداسی اًدام ؿذ .ولیِ هَاسد فَق ٌّگام ًوًَِ تشداسی اص
چـوِ ّا تِ دلت اًذاصُ گیشی ؿذًذ ٍ دػتگاُّا پغ اص ّش

رٍش ًوًَِ ترداری

اًذاصُ گیشی تا آب همغش ؿؼتـَ دادُ ؿذًذ .الصم تِ روش

هغالؼات كحشایی دس فشٍسدیي ػال  1391تا ًوًَِ تشداسی

اػت وِ هتاػفاًِ چـوِّای آب پَؿیذُ ًـذُ تَد ٍ فمظ

اص  2هظْش چـوِ آب گشم ٍستَى تِ ًام چـوِ اهام سضا ٍ

ووی دٍستش اص هحل چـوِ ،واًال وـی كَست گشفتِ تَد

چـوِ هشاد ٍ  1چـوِ آب ػشد هَخَد دس هٌغمِ اًدام

ٍ اص آب چـوِ ،دسٍى حَم ّایی ػشپَؿیذُ خْت آب

پزیشفت .دس ایي هَسد تشای ًوًَِ تشداسی اص ظشٍف

دسهاًی اػتفادُ هیؿذ.

پالػتیىی یه تاس هلشف تا حدن حذٍد  250هیلی لیتش

تحث ًٍتایج

اػتفادُ ؿذ تذیي كَست وِ ظشٍف سا دس ٌّگام ًوًَِ
تشداسی  3هشتثِ تا آب چـوِ هَسد ًظش ؿؼتـَ دادُ ؿذًذ.
ػپغ آب چـوِ اص كافی ػثَس دادُ ؿذُ ٍ تؼذ دس دٍ
ظشف خذاگاًِ وِ لثال تا آب چـوِ ؿؼتـَ دادُ ؿذُ تَد،

ػالٍُ تش آصهایؾّای ؿیویایی اًدام ؿذُ هثل ,

PH , EC

 ،T.D.S, H.Tتدضیِ ؿیویایی واهل ٍ اًذاصُ گیشی آًیَى ّا
ٍ واتیَى ّای هَثش تش سٍی ًوًَِ ّا دس آصهایـگاُ ػاصهاى
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صهیي ؿٌاػی وـَس اًدام ؿذ وِ تِ تَكیف ًتائح آى ّا

خاهذ هحلَل ًمؾ هؼتمیوی دس ایداد خغشات تْذاؿتی ًوذاسد

پشداختِ هی ؿَد (خذٍل .)1

اها تاػث هیؿَد خزب ٍ دفغ ًووهّوای هحلوَل دس آب ،دس

 :PHدس آب خالق غلظت یَى  OH- ٍ H+هؼادل اًذ ٍ ّش
وذام تشاتش  7 -10هَل تش لیتش اػت وِ  PHآى هؼادل 7

تذى تِ تاخیش افتذ ٍ صهیٌِ ایداد ػٌگ ولیِ تواال توشٍد .ػواصهاى
تْذاؿت خْاًی تواالتشیي غلظوت لاتول لثوَلT.D.S

صهیٌی سا تشای هلاسف خاًگی  1500تؼیویي ووشدُ اػوت

هیتاؿذّ .شگاُ یَى ّای  H+اص یَى ّای  OHتیـتش ؿَد،

).(WHO, 1997

هحلَل اػیذی هی ؿَد یؼٌی  PHووتش اػت ٍ ّشگاُ هیضاى

کلریذ )(CI-

یَى ّای اص H+تیـتش ؿَد ،هحلَل خاكیت تاصی داسد یؼٌی
 PHاص  6تِ  7تِ هؼٌای افضایؾ دُ تشاتش غلظت یَى  H+تَدُ ٍ

آب صیوش

ولش ّش چٌذ دس آب دسیا ٍخَد داسد اهوا هوادُ اكولی ٍ هْون
چشخووِ ّیووذسٍلَطی اػووت .دس هٌوواعك خـووه ًوىووی تووِ

تشای یَىّای ً OH-یض تِ ّویي تشتیة هیتاؿذ اغلة آب ّای

همذاس 13000ppmهـاّذُ ؿوذُ اػوت ٍلوی دسآب تواساى،

صیش صهیٌی ،اص خولِ آب چـوِ ّای هٌغمِ هَسد ًظش داسای

ووتش اص  10 ppmهویتاؿوذ .دس آب تواساى ًوَاحی ػواحلی

 PHهؼادل 6تا  8/5هی تاؿٌذ.

غلظت ولشیذ تیـتش اص ًَاحی خـه هی تاؿذ .حول ؿوذى
ػٌگ ّای سػَتی تثخیشی هاًٌذ ًوه ػثة تاالسفتي هیضاى

ّ :ECذایت الىتشیىی آب هؼشف لذست یًَی آى تشای اًتمال

ولشیذ آب ّای صیش صهیٌی هی ؿَدً .ووه ّوای ولشیوذ توِ

خشیاى الىتشیىی اػت .آب خالق ّذایت الىتشیىی ووی داسد

همذاس صیادی لاتل حل اًذ ٍ تَػظ ٍاوٌؾ ّای ؿیویایی اص

ٍلی اگش همذاسی ًوه تِ آى افضٍدُ ؿَد ّذایت الىتشیىی آى

ػٌگ ّای هخضى آصاد هی ؿًَذ .تؼیاسی اص ولشیذّا دس آب

افضایؾ هی یاتذ .تٌاتشایي ساتغِ هؼتمیوی تیي  ٍ ECهیضاى

ّای صیشصهیٌی تِ ؿىل ػذین ولشیذ ّؼوتٌذ اهوا دس حالوت

هدوَع ول یَى ّا ٍخَد داسد ٍ ًَػی ًـاى دٌّذُ اهالح
هَخَد دس آب هی تاؿذّ .ذایت الىتشیىی تِ دها ًیض ٍاتؼتِ
اػت ٍ تا دها افضایؾ هی

یاتذ(Garg et al. , 2009),

 :T.D.Sول هَاد خاهذ هحلوَل ( )T.D.Sدس آب ّوای صیوش
صهیٌی ؿاهل هَاد خاهذی اػت وِ دس آب هحلَل هی تاؿذ اهوا
ؿاهل سػَتات هؼلك ،ولَئیذّا ٍ گاصّای هحلَل ًووی ؿوًَذ.
تش اػاع عثمِ تٌذی ّن  meHول هَاد خاهذ هحلَل آب ّای
صیشصهیٌی تِ ؿشح خذٍل  2عثموِ تٌوذی هوی ؿوًَذ( .ػلیزسادُ

 . )1382تا تَخِ تِ عثمِ تٌوذی  ،meHچـووِ آب گوشم اهوام
سضا ٍ هشاد ٍ چـوِ آب ػشد هٌغمِ توِ تشتیوة توا ()T.D.S

 4080 mg/lit ٍ 3420 mg/lit ٍ 3450 mg/litداسای آب توووا
ؿَسی هتَػظ هی تاؿٌذ .تش اػاع گضاسؽ هَػؼِ تیي الوللوی
هذیشیت آب ،ول

هَاد). (Meenakshi, 2009

ػادی همذاس ولشیذ اص هیضاى ػذین تداٍص هی ًوایذ ووِ ایوي
اهش ًاؿی اص پذیذُ تثادل یوًَی اػوت .غلظوت غیوش ػوادی
ولشیذ ًاؿی اص آلَدگی ًاحیِ هَسد ًظش هوىي اػت تَػوظ
فاضالب ًیض تاؿذ (خاىًصراصفْاى .)1388 ،

یىی اص هْن تشیي ٍظایف تحمیمات دس هَسد آبّوا ،اسائوِی
دادُ ّای ؿیویایی ،تِ عشیمی هیتاؿوذ ووِ تتوَاى آى ّوا سا
هَسد تاصػواصی لوشاس داد ) .( Freeze et al.1979لوزا دس
عووی ایووي تحمیووك ػووؼی ؿووذ تووا اًووذاصُ گیووشی هتغیشّووای
فیضیىَؿوویویایی  ٍ EC, T.D.S , PHتووِ دػووت آٍسدى
غلظت واتیَى ّا ٍ آًیَى ّای اكلی آب دس هٌغمِ ،ویفیوت
آب اص ًظش آؿاهیذى ٍ آتیواسی ٍ اهىواى اػوتفادُ آى ّوا دس
كووٌؼت سا تووا اػووتفادُ اص ًوَداسّووای هشتووَط تشسػووی
وشد(یؼمَب پَسٍّوىاساى  .)1388 ،الثتِ ؿایاى رووش اػوت
وِ اص هْنتشیي هَاسد هلشفی چـوِ ّای آبگشم دسخْاى

ّیذرٍشئَضیوی چطوِّای آب گرم رٍستای ٍرتَى ،کَّپایِ اصفْاى

هیتَاى تِ واستشد ّای آًْوا اص ًظوش دسهواًی ٍ اوَتَسیؼون

تٌاػة آب اص ًظش آتیاسی ٍ تاثیش آب تش ًفَر پزیشی خوان

اؿاسُ وشد ).)Ebrahimzade , 2004

سا هـخق هویوٌوذ .ؿوَسی توا هؼیواس ّوذایت الىتشیىوی
تشحؼة هیىشٍهَّغ تش ػاًتیوتش ػوٌدیذُ هوی ؿوَد ٍ دس

جذٍل ً -1تایج آزهایصّای ضیویایی آب هٌطقِ ٍرتَى

هحَس افمی لشاس هی گیشد ٍ ػذین تا هؼیواس ًؼوثت خوزتی
ػذین ( )SARػٌدیذُ هی ؿَد ٍ دس هحوَس ػووَدی لوشاس
هیگیشد .سٍؽ عثمِ تٌذی ٍیلىَوغ ( ٍ )Wilcoxاػوتفادُ
اص ًوَداس آى تْتشیي ٍ واستشدی تشیي سٍؽ عثمِ تٌذی آب
اص ًظش وـواٍسصی اػوت ووِ توش اػواع )ّ ٍ )SARوذایت
الىتشیىی ٍیظُ (خغش ؿَسی) تٌظین ؿذُ اػت .تا تَخِ توِ
دیاگشام ٍیلىَوغ ٍ تشسػی ّای اًدوام گشفتوِ ،آب ّوش 3
چـوِ خیلی ؿَس تشسػوی ّوای اًدوام گشفتوِ ،آب ّوش 3
چـوِ خیلی ؿَس ٍ ًاهٌاػة توشای وـواٍسصی هویتاؿوٌذ
).(Wilcox, 1948

خذٍل  -3ویفیت آب ّای هلشفی دس وـاٍسصی ٍ همایؼِ آى تا
آب چـوِ ٍستَى

جذٍل  -2طثقِ تٌذی آب ّای زیرزهیٌی تر حسة ()TDS

(ػلیسادُ)1382 ،

هحل ًوًَِ

TDS˂1000 ppH

آب ؿیشیي

3000˂TDS˂10000 ppH

آب تا ؿَسی هتَػظ

10000˂TDS˂35000 ppH

آب خیلی ؿَس

TDS˃ 35000ppH

آب ًوىی

SAR

EC

ترداری

ٍستَى166

0.07

5195

کالض

کیفیت آب ترای

آب

کطاٍرزی

C4-S1

ٍستَى168

0.04

5738

C4-S1

ٍستَى172

0.03

6560

C4-S1

خیلی ؿَسً ،اهٌاػة
تشای وـاٍسصی
خیلی ؿَسً ،اهٌاػة
تشای وـاٍسصی
خیلی ؿَسً ،اهٌاػة
تشای وـاٍسصی

اهکاى سٌجی کارترد چطوِ ّای آب گرم ٍرتَى
دالیل ػذم کارترد در هصارف کطاٍرزیؿَسی ٍ همذاس ػذین هَخَد دس آب ،هْون توشیي هؼیاسّوای

استفادُ در هصارف صٌؼتی

ویفی دس عثمِ تٌذی آب اص ًظش وـاٍسصی هوی تاؿوذ ،صیوشا

هـخلات تیپ آب ّای وِ دس كٌایغ اػتفادُ هیؿوًَذ توا

ایي دٍ پاساهتش ًِ ،تٌْا تش سؿوذ گیواُ هَثشًوذ ،تلىوِ دسخوِ

تَخِ تِ ًَع كٌایغ هتفواٍت اػوت هوثالب آبّوایی ووِ توِ
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ػٌَاى خٌه وٌٌذُ اػتفادُ هی ؿًَذ داسای دهای ووی توَدُ

ولؼین ٍ هٌیضین تَدُ وِ حاكل اص اًحالل ػٌگ ّای آّىی

ٍ فالذ خوَاف خَسًوذگی ّؼوتٌذ ،دس حوالی ووِ تشویوة

ّؼتٌذ .ایي آب ّا تِ ًام آب ّای ػخت هؼشٍف ّؼتٌذ ٍ

ؿیویایی آًْا هْن ًیؼت ٍ یا ایي وِ آب دسیا توشای خٌوه

كاتَى دس آى ّا واهالب وف ًوی وٌوذ .ایوي آب ّوا حواٍی

وٌٌذُّای آتؾًـاًی ٍ اػتخشّای ؿٌا اػتفادُ هیگشدد اهوا

تیؾ اص  120ppmولؼین ٍ هٌیضین هحلَل ّؼوتٌذ .توالؼىغ

تووشای ؿووشب ،وـوواٍسصی ٍ تخووؾّووایی اص كووٌؼت هاًٌووذ

آب ّای داسای همذاس ووی ولؼین هحلوَل ،آب ّوای ًوشم

دیگّای تخاس لاتل اػتفادُ ًویتاؿذ .خَاف خَسًوذگی ٍ

ًاهیذُ هی ؿًَذ ٍ كاتَى دس ایي آب ّا تشاحتوی ووف هوی

یا سػَتگزاس تَدى آبّا خْت اػتفادُ دس هلاسف كوٌؼتی

وٌذ .آب ّای ًشم دس ًماعی وِ ػٌگ ّای آتوؾ فـواًی ٍ

تؼییي وٌٌذُ اػتّ .ش چموذس هموذاس ولؼوین آبّوا تواالتش

هاػِ ػٌگ ٍخَد داسد ،یافت هی ؿوًَذ .گشٍّوی اص وواًی

تاؿذ ،آى آب سػَتگزاستش اػت ٍاگش ولؼین هَخَد دس آب

ّای ّیذسٍػیلیىاتِ هَػَم تِ صئَلیت حاٍی ػذین ،توشای

ون تاؿذ آب خَسًذُتش اػت .چـوِّوای آب گوشم ،هاًٌوذ

اص تیي تشدى ػختی آب تِ واس هی سًٍذ .آب ّای صیشصهیٌی

ساهؼش ٍ الٍیح تا هموذاس تواالی ولؼوین حالوت سػوَتگزاس

دس حیي ػثَس اص ػٌگ ّا ،لادس تِ اًحالل ػٌاكوش صیواىآٍس

داسًذ اها چـوِ ّای آب گشم هاًٌوذ ٍستوَى یوا تٌىواتي توا

ػٌگ ّا ّؼتٌذ .دس كَست اًحالل هَاد ػوی ،ایي آب ّوا

همذاس ولؼین پاییي ،خَسًذُ هی تاؿٌذ (خذٍل .)4

دیگش لاتل اػتفادُ ًیؼتٌذ .آب ّای ػثوَسی اص هیواى ػوٌگ

جذٍل  -4کیفیت آب در صٌؼت ٍ هَقؼیت چطوِ ٍرتَى
حسةCaO
ًوًَِ ترداری

قلیاییت تر

)Ca(mg/l

PHs

PH

172

0.27

2.4

11.5

7.3

PHs- PH

168

11.3

6.9

4.37
4.11

صٌؼتی

0.43

2.8

166

ترای هصارف

0.8

3.8

10.9

6.6

4.22

خَرًذُ
خَرًذُ
خَرًذُ

ّای حاٍی گَگشد همذاس صیادی  H2Sداسًذ وِ داسای توَ ٍ
عؼن تذی ّؼتٌذ اها تشای ًَؿیذى هضش ًیؼوتٌذ .دس هٌواعك
تؼیاس خـه آبّایی وِ اص هیاى ػٌگّوای سػوَتی ػثوَس
هی وٌٌذ لادس تِ اًحالل ًوه ّؼتٌذ ٍ ػپغ آى سا دس هحل
دیگشی سػَب هیدٌّذ ٍ خانّای ؿَس ایداد هیوٌٌذ ووِ
تشای وـواٍسصی هفیوذ ًووی تاؿوٌذ (غضوثاى .)1385 ،آب
آؿاهیذًی تایذ فالذ سًگ ،تَ ٍ عؼن تَدُ ٍ اص لحاػ ػٌاكش
ٍ هَاد ؿیویایی هَخَد دس آى ،دس هحذٍدُی هدواصی لوشاس
گیشد وِ تَػظ ػاصهاى ّوای تْذاؿوتی تؼیویي ؿوذُ اػوت.
اػیذیتِ ( )PHآب ؿشب ًثایذ اص  6/3ووتوش ٍ اص  9/2تیـوتش

غیر قاتل ضرب تَدى آب چطوِ ّای ٍرتَى :تغوَس ولوی

تاؿووذ .هحووذٍدُ  PHهغلووَب تووشای آب ؿووشب  7تووا 8/5

تدضیِ ؿیویایی چاُ ّای آب ٍ چـوِ ّا ًـاى هی دّذ وِ

هی تاؿذ .ػختی ول ًیض اص هؼیاسّای ویفی آب ؿشب اػوت

تشویثات هحلوَل دس آب ّوای صیشصهیٌوی ؿواهل ولشٍسّوا،

وِ همذاس آى تش حؼة ٍصى هؼادل وشتٌات ولؼوین ػوٌدیذُ

ػَلفات ّا ،تیىشتٌاتّای ولؼین ،هٌیضین ،ػذین ،پتاػوین ٍ

هیؿَد .تشای تؼییي هٌاػة تَدى آب ؿشب ،دیواگشام ّوای

آّي اػت ووِ هشتوَط توِ وواًی ّوای حواٍی یوَى ّوای

هختلفی اسائِ ؿذُ اػت ووِ اص ایوي هیواى دیواگشام ؿوَلش

گًَاگَى ّؼتٌذ وِ دس اثش فشػایؾ اص تیي سفتِاًذّ .وچٌیي

). ( Schoeller, 1962

تِ ػثة ٍخوَد ػوٌگ ّوای هختلوف ،تشویثوات ؿویویایی

تشاػاع اػتاًذاسّای پیـٌْادی آب لاتل ؿشب تشای اًؼواى

آبّای صیشصهیٌی دس هحلّای هختلف هتفواٍت اػوت .دس

عشاحی ؿذُ اػوت ،توِ ؿوىل ٍػویؼی وواستشد داسد .عثوك

هىاى ّای داسای آّه فشاٍاى ،آب ّای غٌوی اص تیىشتٌوات

دیاگشام ؿَلش هـخق ؿذ ،اهالح چـوِ ّوای آب هٌغموِ

.

ّیذرٍشئَضیوی چطوِّای آب گرم رٍستای ٍرتَى ،کَّپایِ اصفْاى

ٍستَى تاالتش اص حوذ عثیؼوی ٍ آب هٌغموِ ًاهٌاػوة توشای

وِ ّش وذام داسای ػِ سخؼاسُ ولؼیه ،هٌیضیوه ٍ ػوذیه

ؿشب اػت.

(ػذین ٍ پتاػین) هی تاؿوٌذ .یىوی اص سٍؽ ّوای هؼووَل
دادُّای ویفی آب ،توا اػوتفادُ اص ًووَداس پوایپش هوی تاؿوذ
( سلیوی ٍّوىاساى .)1381
تش اػاع ًوَداس پایپش تِ عَس ولی تشای آب ّا چْاس هٌـاء
دس ًظش گشفتِ هی ؿَد وِ تا چْاس سخؼواسُ ّیذسٍؿویویایی
هـخق هیگشدد .دادُ ّای ویفی آب ،تا اػتفادُ اص ًووَداس
ّای پایپش هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػوت .تشاػواع ًووَداس
پایپش ،تِ عَس ولی ،تشای چـوِ ّای آب گشم چْواس هٌـواء
دس سخؼواسُ ًظووش گشفتووِ هوویؿووَد وووِ تووا چْوواس سخؼوواسُ
ّیذسٍؿیویایی هـخق ،تشای تـخیق اًَاع آب ّا ؿواهل
آب ّایی تا هٌـاء ػویك PH ،خٌثی ،حاٍی ولش (ًوًَِ ّوای
ًضدیه تِ ساع ولش) اص ًوًَِ ّای آب ثاًَیِ غیوش اكولی ٍ
آبّای آتـفـاًی هیتاؿذ). (Giggenbach, 1992

الف -سخؼواسُ ) :(Ca-SO4آب ّوای خوالق ػوٌگ ّوای
گچی ٍ هحتَی طیپغ ٍ اًیذسیت
ؿىل  -1دیاگشام ٍیلىَوغ ًوًَِّای آب هٌغمِ ٍستَى

رخسارُّای ّیذرٍشئَضیویایی چطوِّای ٍرتَى
تشویووة ؿوویویایی چـوووِّووای آب گووشم ،تحووت توواثیش
ػٌگؿٌاػی هؼیش خشیاى ،تِ عَس دائن تغییش ٍ غلظت آًیَى
ٍ واتیَى ّای آى ،تا سػیذى تِ ؿشایظ اؿوثاع ،افوضایؾ هوی
یاتذ .تِ هٌظَس تؼییي ٍضؼیت آب تِ لحاػ تشویة فشاٍاًوی
آًیَى ّا ،واتیَى ّوا ٍ سػویذى توِ پویؾ فشضوی دس هوَسد
لیتَلَطی غالة دس ػاصًذ ّای ػخت هؼیش خشیواى چـووِ
ّای آب گشم ،تیپ ٍ سخؼاسُ هٌاتغ آب هَسد تشسػی لوشاس
هی گیشد .تیپ آب تشاػاع الَیت غلظت یىی اص آًیَى ّوا
ٍ سخؼاسُ ّا تشاػاع اٍلَیت غلظوت یىوی اص وواتیَى ّوا
تؼییي هیگشدد .تِ عَس ولی آب ّا اص ًظش تشویة ؿویویایی
تِ ػِ ًَع اكلی تی وشتٌاتِ ،ػَلفاتِ ٍ ولشٍسُ تمؼین ؿوذُ

ب -سخؼاسُ ( :)Ca- HCO3آب ّای ون ػوك ٍ ؿیشیي
ج -سخؼاسُ ):)Na-Clآب ّایی اص هٌـاء دسیاّا ٍ ًیض آب
ّای ػویك لذیوی
د -سخؼاسُ ) :(Na-HCO3آب ّای ؿیشیي ػویوكتوشی ووِ
تحت تاثیش تثادل یًَی لشاس گشفتِ اًذ.
هغاتك ًوَداس ّای پایپشً ،وًَِ ّای تشداؿتی اص چـوِّای
آتگشم ( ٍ )168ٍ166آب ػشد ( )172دس هثلث واتیَى ّا
تمشیثاب دس هحذٍدُ  ٍ Caدس هثلث آًیَىّا تمشتیاب دس هحذٍدُ
 SO4لشاس هیگیشد .تشاػاع دیاگشام پاپیش دس هَسد هٌـاء
چـوِّای ٍستَى هی تَاى آب ّای خالق ػٌگ ّای
گچی ٍ هحتَی طیپغ ٍ اًیذسیت سا تِ ػٌَاى هٌـاء
تشایـاى دس ًظش گشفتّ .وچٌیي تا تَخِ تِ دیاگشام پاپیش
تیپ آب ّای ّش ػِ چـوِ ها اص ًَع ػَلفاتِ ٍ سخؼاسُ
آب ّا اص ًَع ولؼیه هیتاؿٌذ .
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ؿىل  -4دیاگشام پاپیش هٌـاء آب ّا ٍ هَلؼیت چـوِ ٍستَى

ؿىل  -5آبّای هٌغمِ ٍستَى دس دیاگشام پایپش

ّیذرٍشئَضیوی چطوِّای آب گرم رٍستای ٍرتَى ،کَّپایِ اصفْاى
خذٍل  -5تؼییي تیپ ٍ سخؼاسُ آب چـوِ ّا دس هٌغمِ ٍستَى
هحل ًوًَِ ترداری

غلظت آًیَى

غلظت کاتیَى

SO4>Cl

>Ca>Mg

ٍرتَى166
>Hco3

Na+K

SO4>Cl

>Ca>Mg

ٍرتَى168

تیپ آب

رخسارُ آب

تیپ ٍ رخسارُ

سَلفاتِ

کلسیک

سَلفاتِ کلسیک

سَلفاتِ
>Hco3

Na+K

SO4>Cl

>Ca>Mg
سَلفاتِ

ٍرتَى172
>Hco3

کلسیک

کلسیک

سَلفاتِ کلسیک

سَلفاتِ کلسیک

Na+K

ًتیجِگیری

هٌغمِ غیش لاتل ؿشب اػوت .خْوت تؼیویي سخؼواسُ ّوای

تا تشسػیّای اًدام گشفتِ تش سٍی آب چـووِّوای هٌغموِ

ّیذسٍطئَؿیویایی چـوِ ّا آب ٍستوَى ،اص یىوی اص سٍؽ

ٍستَى تِ ًتوایح صیوش تذػوت آهوذ .اص آى خوا ووِ خوَاف

ّای هؼوَل دادُ ّای ویفی آب ،یؼٌی ًوَداس پایپش اػوتفادُ

خَسًذگی ٍ یا سػَب گزاس تَدى آب ّا خْت اػوتفادُ دس

گشدیذ) .(Piper, 1944تشاػاع ایي دیاگشام پاپیش هی تَاى

هلاسف كٌؼتی تؼییي وٌٌذُ اػت ،آب چـوِ ّوای هٌغموِ

هٌـاء چـوِ ّای ٍستَى سا آب ّوای خوالق ػوٌگ ّوای

ٍستَى هَسد تشسػی لشاس گشفتٌذ .تش ایي اػاعّ ،وش چموذس

گچی هحتَی طیپغ ٍ اًیذسیت دس ًظش گشفتّ .وچٌیي توا

همذاس ولؼین آب ّا تاالتش تاؿذ ،آى آب سػَتگزاستش ٍ اگوش

تَخِ تِ دیاگشام پاپیش ،تیپ آب ّای ّش ػوِ چـووِ هوَسد

ولؼین هَخَد دس آب ون تاؿوذ ،آب خَسًوذُ اػوت .اص آى

هغالؼِ اص ًَع ػَلفاتِ ٍ سخؼواسُ آب ّوا اص ًوَع ولؼویه

خا وِ چـوِ ّوای آب گوشم ٍستوَى داسای هموذاس ولؼوین

هیتاؿٌذ.

پاییي ّؼتٌذ ،خَسًذُ هویتاؿوٌذ ٍ ووتوش لاتول اػوتفادُ دس
كٌؼت ّؼتٌذ .خْت اػتفادُ اص آب چـوِ ّا دس هلواسف

سپاسگساری

تؼیاس حائض اّویت ّؼتٌذ ٍ هْن تشیي هؼیاسّوای ویفوی دس

ایي پظٍّؾ تا ووه ٍ هؼواػذت ػواصهاى صهویيؿٌاػوی ٍ

وـاٍسصی ،دٍ ػاهل ؿَسی ٍ همذاس ػوذین هَخوَد دس آب
عثمِتٌذی آب اص ًظش وـواٍسصی هوی تاؿوذ .توا اػوتفادُ اص
سٍؽ ٍیلىَوغ) ٍ (Wilcox, 1948اػتفادُ اص ًوَداس آى،

اوتـافات هؼذًی وـَس توِ ػوشاًدام سػویذُ اػوت ووِ اص
ّوىاسی آى ّا كویواًِ لذسداًی هیؿَد.

چٌیي ًتیدِ گیشی ؿذ وِ آب ّش ػِ چـوِ خیلوی ؿوَس ٍ

هٌاتغ

تَدى آب ،اص ًظش ؿشب ،اص دیاگشام ؿَلش اػوتفادُ ؿوذ ووِ
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Abstract
Vartoun’s hot springs (Imam Reza and Morad) are located in 12Km from Vartoun Village and about 70 Km
from the east of Esfahan. Petrographic and field studies show that most of the base rocks of these hot springs
are Eocene limestone with composition of carbonate (calcite or aragonite), iron oxide and hydroxide and clay
minerals. According to the Wilcox diagram it is recognized that the water of these springs are saline and not
appropriate for agricultural purposes. The result of Schoeller diagram indicating the amount of salt of the
water in this region is higher than drinking water standard and according to Piper-tip diagram, the water in
these three springs is sulfated and high saline type. The geochemical data show that the chemical compositions
of the spring are not harmful for environment according to internal and international standards. The results of
the research show that these waters are not suitable for industrial and irrigation purposes, but can be utilized
for water treatment.
Keywords: Geochemistry, environmental, hot springs, Vartoun, Central Iran.

