
 

ارتباط آن ب استان قزوين) بر اساس تيپ اب و( جنو ي خررودمنطقه بندي رودخانه

  هاي شورباسازند
  

  عليزادهمؤمن علي، بهروز رفيعي سعيدخدابخش،،افشارنيامينا

  

  

  چكيده

ي سطحي كيفيت آبها. شونديبه عنوان منابع مهم تامين كننده آب شيرين جوامع محسوب م يسطح يهاآب

آب رودخانه  يهانمونه پژوهش  نيا در.دمي باشبستر و سنگ شناسيهاي زميندار تحت تأثير جنس سازنبسي

-ي، به فاصلهي خررودي رودخانهبخش غربي حوضهدر 93 - 92در دوفصل خشك و پرباران، درسال آب 

-بيكربناته مي -كلريدي و سديمي –از نوع سديمي ، تيپ آب در تمام طول رودخانه شدند. لومتربرداشتيك1

نقش را در  نيتر شيب  ن،ييسازندسرخ رو يريتبخهاي اليههانشان داد،  يبررس. )21و % 71باشند(به ترتيب %

 ) درمنطقه وجوددارند.پسي) و سولفاته (ژتيكلروره (هال بيبا دوترك هااليه نيد . اندار اين رودخانهآب   تيفيك

  

  AqQAنرم افزارازندهاي شور، س تيپ آب،خررود، قزوين، : هاي كليديواژه

 

  

  مقدمه

 تغذيه عنوان به آن بر عالوه شوند،مي محسوب جوامع شيرين آب كننده تامين مهم منابع عنوان به) هارودخانه جمله از( سطحي هايآب

 تاثير تحت جانبي هاي شاخه پيوستن علت به خود مسير در هارودخانه آب. باشندمي اهميت داراي نيز زيرزميني آب هايسفره يكننده

 يا و كاربرد تعيين در هارودخانه آب شيميايي كيفيتكند. ها از نظر شيميايي تغيير مينتركيب آو گيرندمي قرار خود آبريز حوضه سازندهاي

 آب، ذخيره جهت زيرزمينيهاي سفره مناسب موقعيت باوجود مناطق از برخي در كه طوري به دارد، مهمي نقش آن مصارف كردن محدود

 زيرزميني آب سفره كيفي وضعيت شدن بحراني به منجر سطحي هايآب شوربودنتركيب وسطحي، هايآب نامطلوب بسيار كيفيت دليل به

در . باشد مي منطقه بستر سنگ و شناسي زمين سازندهاي جنس تأثير تحت بسيار سطحي آبهاي كيفيت ديگر، طرف از. شودمي

-كاني با مقايسه در تبخيري و كربناته هايكاني انحالل ركيب و سازندهاي موجوددر منطقه نشان داده است كه،ها ارتباط بين تاكثرپژوهش

 مواد بخش ترينبيش يوني مواد تردقيق عبارت به. كنندمي ايفاتركيب ونوع تيپ آب و كيفيت آن  در را تريبيش نقش سيليكاته هاي

تركيب و كيفيت ژئوشيميايي وتعيين تيپ آن ها از نظر بررسي آب رودخانه شده، مواردگفته هباتوجه ب. دهندمي تشكيل را آب در محلول

شناسايي  شامل، پژوهش نيا ياهداف اصلجهت مديريت منابع آبي از نظر زيست محيطي وتعيين كاربري آب رودخانه بسيار اهميت دارد. 

 يفيزيكوشيميايي بر رو يها يبررس،فاته در محدوده حوضه آبريز مطالعه با تركيب كلروره و سول يسنگ يتبخير يواحدها يدارا يسازندها

  باشد.ميهاآن يفيك يهايژگيو يبر رو يشناس نيزم ياثر سازندها يآب رودخانه به منظور بررس يهانمونه

  

 

 

  المللي مهندسي رودخانهسمينار بين دهمين

  ،اهواز، دانشگاه شهيد چمران 1394بهمن  1دي الي  29



 

  موقعيت جغرافيايي و زمين شناسي منطقه 
  

كيلــومتر مربــع اســت كــه،  5500مساحت كل حوضه خــررود  .)1شكل( دباشاز حوضه خررود در استان قزوين ميمنطقه مورد مطالعه بخشي 

دقيقــه طــول  10درجــه و  50دقيقه تــا  45درجه و  48كيلومتر مربع آن در اين استان واقع شده است. اين منطقه از نظر جغرافيايي در  4133

انگين ارتفــاع حوضــه آبريــز ر،ميــكيلومت217خــررود ست. طول رودخانــه دقيقه عرض شمالي واقع شده ا 45درجه و  35درجه تا  36شرقي و 

-]. بر اســاس نقشــه5باشد[متر مي 1280و  1650ه ترتيب ]. بيشينه و كمينه ارتفاع منطقه ب1باشد[ر باالتر از سطح درياهاي آزاد ميمت 1435

(عمــدتاً نئــوژن و  يرســوب يســنگ يدر واحدها يو بخش غرب يرودخانه در رسوبات كواترنر يبخش شرق ]2،6،7منطقه [ يزمين شناس يها

بــا ســن نئــوژن ســازند  يســنگ يدارد. از جمله واحدها اني(واحد كرتاسه و سازند كرج) جر ني) و آذركييو مزوزو كييپالئوزو يبقيه واحدها

-و ماســه نلتستويگلسنگ، س ل،يسازند از تناوب ش نيا نيريحوضه دارد. بخش ز يجنوب مهيگسترش را در ن نيترشياست كه ب نييسرخ رو

شــده  ليآب) از تناوب كنگلومرا و ماسه ســنگ تشــك يب ي(واحد كنگلومرا يي) و بخش باالپسيو ژ تي(هال يريتبخ يهاهيال انيسنگ با م

رودخانه خــررود  .حوضه گسترش دارند يشمال مهيدر ن تر شيقم و سنگ آهك كرتاسه) ب ر،ال يكربناته (سازندها بيبا ترك يهااست. سنگ

است. اين  يرودخانه فصلي با بستر آبرفت ني(بخشي از حوضه بزرگ درياچه نمك از حوضه آبريز مركزي ايران) است. ا وراي رود شهاز شاخه

جنــوب شــرق  ياي و به سوورود به استان قزوين در يك منطقه جلگه يگيرد. در ابتداجنوب استان زنجان سرچشمه مي يهارودخانه از كوه

] در ايــن محــل 3نمايــد[گردد؛ پس از عبور از اين شهر با رودخانه آوج تالقي ميمنطقه كوهستاني مي يكرم وارد جريان دارد، سپس در آبگ

 .  پيوندنديعرب به آن مررود و حاجيبهكلنجين رود، ا يهايابد و به ترتيب شاخهجهت مسير حركت اين رودخانه به شمال شرق تغيير مي

  

  

    
 

  هامواد و روش
اخه  : شBی خررود، : رودخانهA  آبریز خررود،که در این شکل یی مورد مطالعه،حوضهمنطقه ی): نقشه١کل(ش

 : کلنجین رود Cو   آوج چای

 



 

هاي غالــب وتوصــيف منــاطق اصــلي رودخانــه بــر اســاس ها و كاتيوني خررود بر اساس آنيونپژوهش به منظور منطقه بندي رودخانهاين 

در فصــل  كانــالاز مركز نمونه 43تعداد  ،جهت بررسي ها، جهت منشأ يابي انجام شده است.ها و بررسي ارتباط يونها و آنيونفراواني كاتيون

برداشت شدند. نقاط برداشت نمونه ها به گونــه  1393در فروردين نمونه 38، كه تعداداست برداشت شده 92-93سال آبي  نان و كم بارپربار

پــس آب رودخانه، به كار گرفته شوند.  ي تركيب شيميايي و كيفيتشوركننده وتعيين كنندهكه  مراكز احتمالي اي انتخاب شدند كه در تعيين 

هــاي غالــب مشــخص ها و كاتيونهاي نمونه برداري بر اساس آنيون، نوع تيپ آب در ايستگاهAqQAاده از نرم افزار با استف ،هاآناليز نمونهاز

آزمايشات  )مكان نمونه برداري نشان داده شده است.2در شكل (.  است.هاي شور منطقه مورد بررسي قرار گرفتها با سازندشده و ارتباط آن

و  يبا بار معلق زياد) و يا استفاده از صــاف يها(در نمونه يميكرون) و به روش ته نشين 2/0تر از علق (بزرگفاز جامد م يكيفي پس از جداساز

 يريــانــدازه گي ســحط يهاآب يهانمونه يكيالكتر تيو هدا  pHو يبا بار معلق كم) صورت گرفت. درابتدا سخت يهاقيف بوخنر (در نمونه

 انات،يوســينقــره (معــرف ن تــراتيبا ن ونيتراسيبه روش ت ت كلرو غلظ EDTAبه روش تيتراسيون   يون هاي كلسيم ومنيزيمشدند.  غلظت 

شــعله  يبه روش رنگ سنجسديم و پتاسيم  تبا استفاده از معرف باريم، و غلظ يبه روش وزن سنجهاي سولفات يون روش ولهارد)، غلظت

  .شدند يريراك اندازه گ يهيتجز شگاهيدر آزما

 
   

 

  

  

  

  حث و نتيجه گيري ب

 

هاي شيميايي آب جهت شود. در اين پژوهش از نتايج آناليزهاي هيدروژئوشيميايي گوناگوني استفاده ميدر بررسي كيفي منابع آب از روش

تيپ آب در بخش هاي مختلف  ي بعد اين نتايج براي تفكيكها استفاده شده است. در مرحلهها و آنيونهاي همبستگي كاتيونترسيم نمودار

ها، اين يون ارزيابي روابط بين يون هاي كلسيم، منيزيم،سديم و بي كربنات و با توجه به ضرايب همبستگياين رودخانه به كار گرفته شدند. 

ن كلر ارتباط بياز سطحي هاي براي تعيين شوري آب .ها را نشان مي دهدي فرآيندهاي حاكم بررفتار يوناطالعات قابل قبولي درباره

  ]7،8،9[وسديم مي توان استفاده كرد

 ی اصلی خررود و شاخه های جانبی آنشاخههای برداشت شده از موقعیت نمونه -٢شکل



 

در جدول  AqQAنوع تيپ آب نيز با استفاده از نرم افزار  ؛مي باشدميلي گرم برليتر  6000بيش از  ان سديم و كلر در نمونه ها عمدتاً ميز

ست به جز در ايستگاه محمود آباد كه داراي كلريدي ا - ) آورده شده كه در همه ي ايستگاه هاي نمونه برداري داراي عمدتاً تيپ سديمي2(

هاي سديم وكلر در با بررسي ارتباط يوناست. اين ناحيهدولوميت هاي سازند ميال در به علت تأثير احتماالً، ,زيمي كلريدي است تيپ مني

ي ي شوراب به رودخانهانه). با توجه به محل ورود رودخ2R=0,128كه دو عنصر همبستگي ضعيفي دارند( طول رودخانه، مشخص مي گردد

ارتقا مي يابد. با توجه به ضرايب همبستگي 48/0هاس باال دست اين محل، ميزان همبستگي دو يون ياد شده به خررود، و با حذف نمونه

و يون ي شوراب به خررود، باعث افزايش همبستگي دباال دست وپايين دست، چنين مي توان نتيجه گرفت كه ورود آب شور از سرشاخهدر

اند. علت متوسط بودن ضريب شده است. در بخش هاي باال دست منشأء سديم و كلر ارتباطي به هاليت نداشته و از منشأء ديگر تأمين شده

  ي خررود مي باشد. همبستگي در پايين دست، اختالط آب شور سرشاخه و آب شيرين رودخانه

مشخص  24SO  - +2Ca- دار وء متفاوتي براي اين دو يون است. با توجه به نمهاي كلسيم و بيكربنات بيانگر منشاهمبستگي ضعيف يون

هاي موجود در سازند قرمز فوقاني بوده و ارتباط كمتري با ي خررود عمدتًا از انحالل ژيپس گردد كه منشاء كلسيم موجود در آب رودخانهمي

  . )3(شكل هاي مسير رودخانه داردآهك
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 )2شكل (

 

 

 

 تيپ آب مكان نمونه برداري نام نمونه

A روستاي جرين Na- HCO3 

B جرين Na- HCO3 

C اردالن Na- HCO3 

D اردالن Na-cl 

E شمال دشتك Na-cl 

G شرق دشتك Na-cl 

H شمال غربي حسن آباد Na-cl 

I حسن آباد Na-cl 

J حسن آباد Na-cl 

K حسن آباد Na-cl 

L لك Na-cl 

M جنوب لك Na-cl 

N جنوب اوقور Na-cl 

O ارحص Na-cl 

P كليومتر 1به فاصله ي Na-cl 

Q  كلينومتر 1به فاصله ي Na-cl 

R  كليومتر 1به فاصله ي Na-cl 

S  كليومتر 1به فاصله ي Na-cl 

T  كليومتر 1به فاصله ي Na-cl 

U محمود آباد Mg- Cl 

V  كليومتر 1به فاصله ي Na-cl 

 

  ) تیپ نمونه های آب ٢جدول (



 

W  كليومتر 1به فاصله ي Na-cl 

X  كليومتر 1به فاصله ي Na-cl 

Y  كليومتر 1به فاصله ي Na-cl 

Z  كليومتر 1به فاصله ي Na-cl 

A1  كليومتر 1به فاصله ي Na-cl 

B1  كليومتر 1به فاصله ي Na-SO4 

B2 شوراب Na-cl 

C2 پس از شوراب Na-cl 

D2 (سكزناب) مسير سدنهب Na-cl 

E2 سدنهب Na-SO4 

F2 بين آوج وآبگرم Na-HCO3 

G2 ي كندينگ Na-cl 

H2 كلنجين Na-HCO3 

I2  اروان - مسيرآوج چاي Na-cl 

J2  كليومتر 5به فاصله ي Na-cl 
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Abstract 

 

Surface waters are considered as an important human fresh-water source. Quality of  

the surface- waters are strongly affected by the type of geological formations and bed 

rocks. In this project, the  water-river samples taken from the western part of the Khar-

rud river basin were collected; the average distance between two successive samples is 1 

km. The river water in all parts are mostly of Na-Cl and Na-HCO3 types (71% and 21%, 

respectively). The results showed the evaporative layers of the Upper-red Fm. are the 

most effective parameter on the water quality of this river. These layers occur as 

chloride (halite) and sulfate (gypsum) compounds in this region. 


