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 .1استاد گروه زمینشناسی ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3دانشیار گروه زمینشناسی ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز
(تاریخ دریافت 1331/80/11؛ تاریخ تصویب )1331/18/28

چکیده
با توجه به آلودگی فزایندۀ منابع آب و اهمیت پایش مداوم آنها ،در این تحقیق نسبت به بررسی جامع عناصر کمیاب و فلززا
سنگین در آبهای زیرزمینی دشت اشترینان در محدودۀ شمال بروجرد ،بهمنظور بررسی تأثیر هوازدگی کانیهزا ،فاالیزتهزای
کشاورزی و صناتی اقدام شد .نمونههای آب زیرزمینی از  18حلقه چاه ،پنج دهانزه قنزا

و یزش چشزمه در دو فصزو تزر و

خشش جمعآوری شدند .سپس با استفاده از طیفسنج جرمی آنالیز و بیشترین سطح آالیندگی توسط سازمان بهداشت جهزانی
مقایسه شدند .نتایج اندازهگیریها نشان داد از تاداد  33عنصر اندازهگیریشده ،میزان بیشترین غلظزت آهزن ،منیززی  ،سزرب،
استرانسی و وانادی بهترتیب  131/1 ،8/03 ،32/3 ،33/3 ،8/1و بیشتر از سطح مجاز است .بررسی میزان عنصزر سزرب ،بزر و
آهن در آب زیرزمینی در محدودۀ مطالاهشده نشان میدهد غلظت این عناصر از شرق و غرب دشت به سمت مرکزز در حزال
افزایش است .همچنین سطوح افزایشی غلظت  Srدر آب زیرزمینی بیشتر ناشی از فرایندهایی همچزون هزوازدگی کزانیهزایی
مانند فلدسپا های مربوط به گرانیتها و گرانودیریتهای شرق دشت تشخیص داده شد .از موارد محتمو آالیندگی مزیتزوان
به موتورهای دیزلی چاههای آب در منطقه ،چاههای دهانهگشزاد متزرو  ،صزنایع فزوالد آلیزاژی در ورودی شزمالی دشزت و
فاالیتهای مادنکاری اشاره کرد که از پتانسیوهای آالیندگی فلزا

سنگین در آب زیرزمینی و تهدیدی برای محزیط زیسزت

منطقه است .با استفاده از تحلیو مؤلفۀ اصلی ،سه عامو اصلی در تایین کیفیت هیدروشزیمیایی عبزار انزد از تزأثیر یزونهزای
اصلی ،عناصر کمیاب و فلزا

سنگین که درمجموع نزدیش به  30درصد واریانس عوامو را به خود اختصاص دادهاند.

کلیدواژگان :آب زیرزمینی ،آلودگی ،تحلیو مؤلفۀ اصلی ،عناصر کمیاب ،فلزا

 نویسنده مسئول

سنگین.

Email: mirzavand1088@gmail.com
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مقدمه
رشد فرایندهای صنعتی بههمراه رشد جمعیت به افزایش منابع
آب بهویژه آبهای زیرزمینی منجر شدده اسدت ایدا افدزایش
برداشت بیرویه بههمراه عوامل آالینده ،محیط زیسدت بردر را
با خطر مواجه ساخته اسدت [ ]1در ایدا بدیا ،آبخدوا هدای
زیرزمینی از مهمتریا منابعی هستند که در معرض آلودگیهدا
قرار میگیرندد [ .]2تدثییر فلدزا سدننیا در آلدودگی مندابع
تجدیدددپددریر حیدداتی اسددت و در کددانو توجدده محققددا در
تحقیقا سالهای اخیر است ،زیرا در غلظتهدای بسدیار کدم
هم ایجاد آلودگی و مسمومیت میکنند فلزا سننیا عناصدر
شیمیایی هستند که وز اتمی آنها بیا  56/645تا  222/65و
وز مخصوصی بیرتر از  4دارند و حضور آنها در آب میتواندد
به اشکال کلوئیدی ،ذرهای و یا فازهای انحاللدی باشدد .وجدود
آنها میتواند از رخدادهای طبیعی (مانند فرسایش کدانیهدای
درو رسددوبا  ،آبشددویی از نهرددتههددای کددانی و یددا خددرو
آترفرانی) و یا بررزاد (مانند دفع زبالهها ،فضدوال خداننی و
صنعتی و غیره) باشد [ ]6فلزا سننیا بهطور طبیعدی ،ذاتدا
خطر چندانی برای محیط زیسدت و سدالمت انسدا ندارندد و
میتوا گفت که مقدار محدود از ایا عناصر همچدو کبالدت،
مس ،منننز و آها در غلظتهای کم بهعنوا کاتالیست بدرای
فعالیت آنزیمها در بد انسا ضروریاند در شرایطی که مقدار
ایا فلزا از محدودۀ طبیعدی خدار شدود ،مدیتدوا انتظدار
تثییرا فیزیولوژیکی آنها را روی اندامهدای انسدا بدهواسدط
سمیبود آنها ،داشت [ ]4کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی در
هر مکا بهوسیل محیطی تعیدیا مدیشدود کده آب از عبدور
میکند بنابرایا ،فلزا سننیا از طرید زبالدههدای صدنعتی،
ترافیکددی ،زبالددههددای شددهری ،مکددا زبالددههددای خطرنددا و
همیاطور کاربرد غیدراصدولی نهدادههدای کرداورزی و نردت
ناگهانی مواد نفتی از مخاز به آب زیرزمینی وارد میشود کده
تداوم ایا موارد به زیادشد غلظت عناصر یادشده و در نتیجه
آلودگی آبهای زیرزمینی منجر میشود.
دشت اشترینا در محدودۀ شمال حوض آبریز بروجرد بدا
وسعت تقریبدی  685کیلومترمربدع توسدط دو زو سداختاری
متفاو از شدر و غدرب احاطده شدده اسدت آب زیرزمیندی
بهعنوا منبع اصلی تثمیاکننددۀ آب در بخدشهدای صدنعت،
کراورزی و خاننی از طری برداشدت از چداههدا ،چردمههدا و
قنا ها صور میگیرد وجود پتانسیلهدای آلدودگی در ایدا
منطقه ،نبود مطالعا مطلوب و جامع و همچندیا آلدودگی در
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دشتهای مجاور ضرور انجام ایا تحقید را بدیش از پدیش
افزایش داده است [6د  ]12انجدام مطالعدا آب زیرزمیندی و
بررسی هیدروشیمیایی در حوضههای باالدست همچو مالیدر
و همدا و همیاطور در حوض پاییادسدت مانندد بروجدرد و
درود ،آلودگی ایا منابع به فلزا سننیا را نردا مدیداد بدا
توجه به اینکه در ایا زمینه در زیرحوضد یادشدده تدا کندو
مطالع جامعی صور نپریرفتده بدود ،بندابرایا ایدا ضدرور
احساس شد تا ضما مطالع ایا جنبه از آلودگیها ،به ارتبدا
بیا روند آلودگی از منرثهای مختلف پرداخته شود در ایدرا ،
مقادیر فلزا سدننیا در روانداب جدادهای و گیاهدا مطالعده
شده است که در برخی از ایدا مطالعدا  ،فلدزا سدننیا در
گیاها جمعآوریشده در بزرگراهها انددازهگیدری شدده اسدت
[ 11و  ]12که میتواند در تفسیر دادههای جمعآوریشدده در
دشت اشترینا کمککننده باشد در ایا تحقید بدا مطالعد
همزما آلودگیهای ناشی از فلزا سننیا و نیز اندازهگیدری
عناصر کمیاب با دقت زیاد توسط آنالیز  ICP-MSو همچندیا
توزیع مکانی غلظت ایا عناصر و منرث احتمالی آالینددههدا بدا
استفاده از روابط آماری و همبستنی بیا عناصر سعی شده تدا
بددا ارزیددابی جددامع کیفددی منددابع آبهددای زیرزمینددی دشددت
اشترینا وضعیت کنونی آ بهطور کامدل بررسدی شدود و بدا
استفاده از تحلیل عامل اصلی مؤلفههای ترکیب آب زیرزمیندی
مرتبط با دو زو ساختاری سنند د سیرجا و زاگرس که تدا
کنو مطالعده نردده ،شناسدایی شدده و پدایش منردث بدالقوۀ
آالیندهها در آینده سهولت یابد
مواد و روشها
زمینشناسی منطقۀ مطالعهشده

دشددت اشددترینا یددک زیرحوضد کوچددک در شددمال اسددتا
لرستا و در گوش شمالی حوض آبریز بروجرد اسدت (شدکل
 )1ایا ناحیه بدیا دو زو سداختاری سدنند د سدیرجا در
شر و زاگرس در غدرب واقدع شدده و از هدردوی آنهدا تدثییر
پریرفته است ایا دشت با وسدعتی برابدر  685کیلدومترمربدع
بیا 66د  65تا 26د  64شمالی و 48د  65تدا 20د  45شدرقی
قرار گرفته و بهطور متوسط  1522متدر از سدطد دریدا ارتفدا
دارد و میاننیا بارش ساالنه در محددودۀ مطالعدهشدده حددود
 454میلیمتر است []16
ارتفاعددا شددمال غددرب بیرددتر از سددنآ آهددک ،مددار ،
ماسهسنآ و کننلومرا ترکیل شده که سا آنها میوسا است
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در شر و شمال شر  ،سنآهای آذریا ژوراسیک و کرتاسده
مرددتمل بددر گرانیددت ،گرانودیوریددت و همچنددیا سددنآهددای
دگرگونی مانند شیست ،گنایس و هدورنفلس اسدت رخنمدو
ترکیال آهکی نزدیک زاگدرس بدا درزههدای توسدعهیافتده و
چرمههای پرآب بوده است در حالی که رخنمدو تردکیال
آذریا و دگرگدونی دبدی کمتدری را نردا مدیدهدد منطقد
دگرگونی سنند د سیرجا چرماندداز تپدهمداهوری دارد امدا
گدداهی تزریدد سددنآهددای نفددوذی در میددا آنهددا سددبب
بهوجودآمد مرفولوژی خراتر شدده اسدت شدکل هداهری
زاگرس در غرب و جنوب غربی یک کمربندد چدیاخدورده بدا
ارتفا زیاد است نقر زمیاشناسی منطقه در دشت اشترینا
نرا میدهد در آ هجدده واحدد لیتولدوژیکی عبدار اندد از
نهرتههای عهد حاضر ،هورنفلس ،کفدههدای رسدی ،گرانیدت،
گرانودیوریددت ،سددنآ آهددک ،مددار  ،ماسددهسددنآ ،کننلددومرا،
شیست لکهدار ،دولومیت ،فیلیت ،ماسهسدنآ دگرگدو شدده،
آمیزههای رننیا و تراسهای آبرفتی قدیم و جدید [14د ]10
ایا مقاله تالش دارد تا تثییر احتمالی ایدا سدنآهدا و
سازندهای یادشده را با ذکر شواهد ژئوشیمیایی و همچنیا
پارامترهددای اندددازهگیددریشدددۀ صددحرایی و ب دهدنبددال آ
تحلیلهای آماری چندمتغیره ،نرا دهد
نمونهبرداری

در ایا مطالعه درمجمو  62نمونه از منابع مختلف (چداه،
قنا و چرمه) در دشت اشترینا بدرای پوشدش و توزیدع
مناسب آنها در محدودۀ مطالعهشده برداشت شده است در
خددالل نمونددهگیددری همدد مددوارد احتیددا مطدداب بددا
دسددتورالعملهددای اسددتاندارد رعایددت ش دده تددا از هرگوندده
آلددودگی احتمددالی نمونددههددا دوری شددود نمونددههددای آب
زیرزمینی از چاهها بعد از  12تا  16دقیقه از شدرو پمپداژ
برای تازهبود آب ،برداشت شده و در بطریهای پلیاتدیلا
فررده ( 1)HDPEریخته شدهاند قبل از استفاده ،بطریهدا
با آب مقطر شسته شدهاندد و نموندههدا از فیلتدر سدلولزی
 2/46میکرو عبور داده شدهاند برای جلوگیری از رسوب
فلزا و رشد بیولوژیک ،چند قطره اسیدنیتریک غلدی بده
نمونهها اضافه شده تا  pHمحلول به حدود  2برسدد []18
سپس نمونهها بهسرعت تحت شرایط استاندارد دمدا بدرای
آنالیز به آزمایرناه فرستاده شدهاند فاکتورهدایی همچدو
1. High density polyethylene
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اسیدیته ( ،)pHهدایت الکتریکی ( ،2)Ecدما ( ،)Tپتانسدیل
احیا ( 6)Ehو اکسیژ محلول ( 4)Doدر محل توسدط یدک
سنجندۀ قابل حمل ( )USA , Hach-HQ40dو کالریمتدر
 Hach-890اندازهگیری شده است (جدول )1
در نمونههدای اسدیدیشدده ،توسدط طیدفسدن جرمدی
جفدتشددۀ القدایی ( )ICP-MS , HP-4500تعدداد  56عنصدر
اندازهگیریشده و آنیو هدا بدهوسدیل دسدتناه کرومداتوگرافی
یونی اندازهگیری شدهاند برای ترسیم نقرههای توزیع مکدانی
در آب زیرزمینی از نرمافزار  Arc GIS 9.3استفاده شده و آمدار
توصیفی و ضرایب همبستنی و تحلیل چندمتغیره با اسدتفاده
از نرمافزار  SPSS 19استخرا شده است
تحلیل مؤلفۀ اصلی ()Principal Component Analysis

در سددالهددای اخیددر روشهددای آمدداری چندددمتغیددره در
تحلیلهای مهم زیستمحیطی بهطور گستردهای اسدتفاده
شدهاند اخیرا در تحلیدل دادههدای کیفدی آب ،اسدتفاده از
روشهای  PCAبرای کاهش تعداد متغیرها و تفسیر بهتدر
نتای بهدسدتآمدده از آنهدا روا یافتده اسدت زمدانی کده
دادههددا ،حاصددل از تعددداد زیددادی متغیددر و منددابع تغییددر
(ایستناه یا دوره) باشند ،یکی از روشهای اصلی در تحقی
و تحلیل دقی دادهها با توجه به درنظرگرفتا رابطد بدیا
آنها استفاده از روشهای چندمتغیدره کداهش دادههاسدت
یکی از ایا روشهای رای  ،تحلیل مؤلفههای اصلی )(PCA
است؛ با هدف اینکه چند مؤلف اصدلی را بدهعندوا مدال
ترخیص تهیه کنیم با توجه به اینکه مؤلفههدا بدهصدور
تجمعی تقریبا  122درصد تغییرا یا واریانس موجود بدیا
منابع تغییر (مثال ایستناهها) ناشی از تغییدرا متغیرهدای
اصلی را توجیه میکنند و بدو اینکده اطالعدا زیدادی از
دست بدهیم ،آنها را بهجای متغیرهای اصدلی در تجزیده و
تحلیلهای بعدی بهکار بریم تجزیه بده مؤلفدههدای اصدلی
یک ابزار بسیار قدرتمند آماری در کارهای مدیریتی مانندد
مسائل مدیریت کیفی و کمی منابع آب است [15د ]22
تجزیه و تحلیل مؤلفههدای اصدلی تردرید مجموعدهای از
دادههددای هددمبسددته در قالددب مجموعددهای از متغیرهددای
غیرهمبسته است که ترکیب خطی از متغیرهای اصلی هستند
به ایا ترکیبهای خطی غیرهمبسته مؤلفه هم گفته میشدود
2. Electric conductivity
3. Redox potential
4. Dissolved oxygen
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در ایا روش Pمتغیدر (پارامترهدای کیفدی) براسداس سداختار
ماتریس واریانسد کوواریانس و یا ماتریس ضرایب همبسدتنی
در قالب  qمؤلف مستقل و متعامد بیدا مدیشدوند کده عددم
همبستنی مؤلفههای اصلی بیاننر ایا مطلدب اسدت کده آنهدا
جنبههای متفاوتی از دادههدا را توصدیف مدیکنندد مؤلفدههدا
طوری بهدست میآیند کده اولدیا مؤلفده بیردتریا میدزا از

تغییرا یا واریانس بیا منابع تغییر را توجیه میکند و مؤلفد
دوم در مرتب بعد و در ایا حالت تندو موجدود بدیا مندابع
تغییر (مثال ایستناهها) میتواند توسط تعداد کمی از مؤلفههای
اصلی با برخورداری از واریانسهای شایا توجده توجیده شدود
[26د ]26

شکل  .1نقشۀ محدودۀ مطالعاتی دشت اشترینان
جدول  .1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری بههمراه اندازهگیری پارامترهای صحرایی
Do

EC

T

Eh

Ph

Z

Y

X

0/82
0/86
0/84
0/66
0/46
5/82
0/42
0/42
0/64
0/68
0/61
0/25
8/4
5/56
5/66
8/8

660
666
482
255
681
602
422
425
416
611
525
1286
662
656
424
241

14/5
14/0
16/4
14/6
16/1
14/0
15/2
16/5
18/2
10/6
18/6
15/0
14/6
14/5
18/0
11/6

-20/2
-24/6
-62/4
-60/6
-25
-25
-62/1
-20/1
-65/0
-40/5
-20/0
-25/6
-12/1
-8/4
-68/2
-08

8/11
8/14
8/15
8/15
8/12
0/55
0/88
0/81
0/84
8/55
0/0
0/52
0/64
0/6
0/82
8

1844
1526
1502
2204
1581
2154
1514
1555
1522
1525
1852
1025
1820
1045
1058
1868

6056126
6055625
6058155
6055061
6058664
6004602
6002508
6006680
6002654
6006242
6001668
6051842
6054052
6056466
6065450
6052685

288164
285424
285488
252662
251682
285045
286842
286052
286255
281880
282261
2818856
205221
205211
208444
206852

منبع
قنا
قنا
قنا
قنا
قنا
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
قنا
چاه
چاه
چرمه

نام محل
درهگرم
دهترکا
دعوایی
قورچعلی
احمدی
بیاتا
یوسفعلی
محمودی
سنآشکا
دهریز
رضاآباد
توده ز
قائدطاهر
چهاربره
با دیزه
کرتیل

ردیف
1
2
6
4
6
5
0
8
5
12
11
12
16
14
16
15
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بحث و نتایج
منااابع فلاازات ساانگین و عناصاار کمیاااب در محاادودۀ
مطالعهشده

عناصر کمیاب و فلزا سننیا در محدیطهدای زیرسدطحی
ناشی از عوامل طبیعی و منابع انسانی هستند در ایا ناحیده
فعالیت های کراورزی و صنعتی محتملتدریا مندابع اصدلی
آلودگی هستند شاخصهای اصلی در ایا منطقه عبار اندد
از منرث سننی ،فعالیدت کرداورزی ،منداط توسدعهیافتده و
شهری ،نبود سیستم زهکری مناسب ،ترافیک زیاد ،صنایع و
موتورهای دیزلی
وسایط نقلی موتوری بهنظر میرسد کده در آالینددگی در
جادهها سهیم باشند مواد آالیندۀ روی سطوح جداده و محدیط
اطراف انباشته و سپس بدهوسدیل روانداب شسدته و درنهایدت
جمع میشوند و به درو آبخوا نفوذ میکنند ایا آالیندههدا
شامل فلزا سننیا و مواد شیمیایی آلدی هسدتند [25د ]28
در دشددت اشددترینا از مجمددو  144حلقدده چدداه فعددال
بهرهبرداری آب زیرزمینی ،تعداد  88حلقه توسط موتور دیزلی
کار میکنند و همچنیا چاههای دهاندهگرداد زیدادی کده در
منطقه حفاری و رها شدهاند و میتوانندد عامدل انتقدال آسدا
آالیندگی بده سدطوح زیدریا باشدند در ضدما ،در حفداری و
ننهداری ایا چاهها هیچگونه نظار بهداشتی وجود ندارد کده
در بازدیدهای صحرایی تعدادی از ایا چاهها مراهده شد
بازدید از فعالیتهای صنعتی مانند کارخان فوالد آلیداژی
بهویژه در منطق شمال دشت اشترینا کده مدواد زائدد آ در
سطد زمیا رها شدهاند ،میتوانند منرث احتمدالی آلدودگیهدا
نظیر فلزا سننیا و عناصر کمیاب باشند و محدیط زیسدت و
آب زیرزمینی را تهدید کنند مطاب یافتدههدای ایدا تحقید ،
بسیاری از نمونههای آب زیرزمینی برای مصدرف کرداورزی و
آشامید مناسب هسدتند ،ولدی غلظدت  Fe, Mg, V, Srو Pb
در برخی نمونهها بیرتر از سطد مجاز است که میتوا آنها را
به عوامل انسانی و فعالیتهای کرداورزی و صدنعتی و عوامدل
طبیعی مانند هوازدگی نسبت داد استخرا و مقایسد مقدادیر
حداکثر مجاز با استانداردهای مجداز [ ]25صدور پریرفتده و
بهصور نقرههای توزیعی آورده شده است
توزیع عناصر کمیاب و فلزات سانگین در آب زیرزمینای
دشت اشترینان

هدف اصلی ایدا مطالعده ،ارزیدابی آالینددگی آب زیرزمیندی
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توسط عناصر کمیاب و فلزا سننیا است نموندههدای آب
زیرزمینی در چرمهها و منابع مجاور دامنههدای کوهسدتانی
با مناط کراورزی ،شهری و صنعتی قابل مقایسه و عاری از
عوامل و تثییرا انسدانی اسدت بندابرایا ،مدیتوانندد معیدار
ارزیابی آالیندههای فلزی و عناصر کمیداب در آب زیرزمیندی
استفاده شوند در جدول  2خالصد آمداری از غلظدتهدا در
فصول تدر و خردک نردا داده شدده اسدت مطداب نتدای
آنالیزهددا ،نمونددههددای آب زیرزمینددی جمددعآوریشددده در
دامنههای زاگدرس و در منطقد سدنند د سدیرجا انددکی
اکسیژ محلول ( )Doبیرتر از نواحی توسعهیافت شهری در
هر دو فصل تر و خرک نرا میدهند بیرتر نمونههای آب
زیرزمینی در محدودۀ مطالعهشده  pHبیا  0تا  8/2داشته و
حالت اکسیدی ( Doبیرتر از  6میلدیگدرم در لیتدر) دارندد
تحلیل آماری نرا میدهدد در هدر دو فصدل نموندهگیدری
غلظت عناصر بدا اکسدیژ محلدول ( )Doهمبسدتنی منفدی
نرا میدهد مقدار اکسیژ محلول در نواحی غرب مربدو
به سنآهای آهکی زاگدرس نسدبت بده ندواحی دگرگدونی و
آذریا مقادیر بیرتری را نرا میدهد که میتوا آ را بده
سنآهای آهکی با درز و شکاف زیاد نسدبت داد کده همدیا
عامل یعنی نزدیکی به محل تغریه سبب کمترشدد غلظدت
عناصر میشدود و همبسدتنی منفدی بدا اکسدیژ را توجیده
مددیکن دد توزیددع فلددزا و عناصددر سددننیا در دامنددههددای
پاییادست با اندرکنش آب و سنآ تعدیل شده است ،اما در
نواحی مرکزی دشت ،غلظت متوسط ایا عناصدر نسدبت بده
اطراف و مناط باالدست ،مقادیر بیرتری نرا میدهند
نمونههای آب زیرزمیندی در ندواحی مرکدزی دشدت و
مناط کراورزی ( )W4,W5,W8حاوی مقادیر نسبتا زیداد
 Feو  Pbاست که دالیل مختلفی را میتوا بدرای آنهدا در
نظر گرفت که یکی از آنها شدرایط رداکدس اسدت غلظدت
آها با  pHهمبستنی مثبت نرا میدهدد و بدرای سدایر
فلزا سننیا اندازهگیدریشدده همبسدتنی منفدی اسدت
(جدول  )6فرسایش و دگرسانی سنآهدای زو سدنند د
سیرجا در منطقه میتواند سبب افدزایش و انحدالل آهدا
در آب زیرزمینی شود و افزایش  pHبا مقادیر آهدا سدبب
ایجاد همبستنی مثبت شده است
غیر از فرایندهای طبیعی ،عوامل انسانی مدیتوانندد در
زیادشد غلظت برخی عناصدر مانندد آهدا و سدرب مدؤیر
باشند در شمال دشت یک کارخان فوالد آلیاژی قدرار دارد
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است هوازدگی شیستها و هدورنفلسهدای زو سدنند د
سیرجا سبب آبرویی منیزیم به درو آبهای زیرزمیندی
می شود )شکل  2د و) غلظت باریم ( )Baاز  6تا ppm 166
متغیر است کمتریا غلظت باریم در نمون ( )Sp1است در
حالی که بیرتریا غلظت در چاه  W9مراهده شدده اسدت
(شکل 2د ) تفاو برخی عناصدر بدیا چردم کرتیدل و
منابع آب مجاور آ را میتوا به شرایط هیددروژئولوژیکی
بیا سازندهای آهکی و چنوننی تغریه از آنها نسبت داد
مقدار عنصر انتیموا ( )Sbبهجز در نموند  Q1بدا غلظدت
 ppb 6/1کددده تحدددت تدددثییر هدددوازدگی شیسدددتهدددا و
هورنفلسهاست ،در نمون دینری یافدت نردده اسدت غلظدت
وانادیم ( )Vبیا  05تدا  ppb 155اسدت کده بیردتریا آ در
جنوب غرب است غلظت استرانسیم ( )Srبدیا  122تدا 852
 ppbبا میاننیا  608است که در نمونههدای نزدیدک بده زو
سنند د سیرجا بیرتر از نمونههای مجاور سنآهای آهکدی
است که میتواند ناشی از مندابع طبیعدی همچدو هدوازدگی
فلدسپا هدای پالژیدوکالزدار موجدود در سدنآهدای آذریدا
گرانیتی و گرانودیوریتی باشد )شکلهای 2ـ د و 2د ه)

که پتانسیل رهاسازی عوامل آالینده را دارد و متثسدفانه در
بازدید صور گرفته بددو هدیچگونده کنتدرل و پدایش در
دشت ،پساب آ رها می شود همچنیا در نموندهگیدری از
کارخان خودروسازی پروتو در میاند دشدت آلدودگی بده
عنصر آها را تثیید کرده است شکلهدای ( -2الدف) و (2د
ب) توزیددع مکددانی  Feو  Pbبددا اسددتفاده از درو یددابی در
محیط  GISرا نرا میدهند
غلظت سرب در آب زیرزمیندی ممکدا اسدت ناشدی از
ورود آالیندههای صنعتی ،فاضالبهای خاننی و روانابهای
کراورزی حاوی کودهای فسفاته و یدا فضدوال حیدوانی و
انسانی باشد بیماریهای مختلفی بر ایر حضور بیش از حد
عنصر سرب در آب زیرزمینی هاهر شدود کده از آ جملده
میتوا به حساسیتها ،فعالیت بیش از حد ،آبریزش ،نبود
تمرکز ،بیحسی ،سرگیجه ،کاهش وز و صر اشداره کدرد
[ 61د  ]66نمون ( )W9بیرتریا غلظت سرب در محدودۀ
مطالعهشده را دارد
مقدار عنصر منیدزیم در نموندههدای  Q1و  Q2مقدادیر
زیادی است که مربو به قندا هدای درهگدرم و درهگدر

جدول  . 2تغییرات فصلی غلظت عناصر کمیاب در منابع آب زیرزمینی دشت اشترینان ()ppb
فصل خشک

فصل تر
ضریب تغییرات انحراف معیار بیشینه میانگین کمینه
2/846
15/51
2/66
2/18
20/20
6/6
6/11
2/61
2/56
2/04
1/05
2/55
2/0
6/25
1/51
2/1
52/48

1/1
20/66
5/66
2/228
62/55
0/26
6/65
6/15
2/51
2/58
2/52
1/04
1/21
6/88
2/65
2/15
118/68

6/65
5/1
66/25 121/5
12
18/8
2/608 2/56
164/4 182/6
26/46 40/1
16/10 25/5
16/61
22
2/68
6/2
1/01
4/2
6/60
5/8
2/4
8/5
1/56
4/0
15/81
25
15/85 26/2
2/61
2/58
165/06 624

1/5
½
5/2
2/25
05/6
26/2
6/5
5
1/5
2/8
2/5
1/4
2/5
12
16/0
2/20
6

ضریب تغییرات
2/585
15/86
6/24
2/101
26/5
8/21
5/45
2/15
2/10
2/06
1/5
1/21
2/55
6/56
2/26
2/20
56/82

انحراف معیار بیشینه میانگین
2/86
25/45
5/50
2/211
61/8
5/0
8/46
2/01
2/21
2/50
2/60
1/85
1/22
5/05
6/24
2/25
122/56

6/5
164/4
22/1
2/85
156/6
52/5
65/6
22
2/85
4/6
8/8
5/2
4/5
64
62
2/4
680

6/86
65/55
12/66
2/66
141/5
46/02
15/66
16/81
2/66
1/58
4
2/4
1/55
22/65
21/11
2/20
164/25

کمینه

عنصر

2/5
6/2
Ba
0/6
Zn
2/12
Sr
86/8
V
62/5
Pb
Mg (ppm) 5/5
11
Ni
2
/12
Sn
1
Ta
11
U
1
/5
Bi
2/8
Nb
14
Sc
18/1
W
2/25
Fe
1
B
As
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را از آب بارا وارد آبخدوا کندد همچندیا مقدادیر غلظدت
بیرتر در فصل تر با تعداد چاههدای دهاندهگرداد در منطقده
میتواند در ارتبا باشد [.]66

نشت از فعالیتهای صنعتی و کشاورزی

عنصر بر ( )Bشاخص خوبی برای حضور فاضالب اسدت [6
و  ]64در میان دشت اشترینا غلظت  Bدر آب زیرزمینی
از تا  ppb 654و در دامندههدای زو سدنند د سدیرجا و
زاگرس بیا  6تا  55با میاننیا  ppb41است غلظدت ایدا
عنصر در مرکز دشت تا پن برابر مقدار آ در دامنههاسدت
و بیاننر آ اسدت کده آب زیرزمیندی در ندواحی شدهری و
توسعهیافته توسط نرت از فاضالب آلوده شده است عنصر
بر با آها همبستنی مثبت نرا داده و ایا احتمال وجود
دارد که بر و آها از منرث یکسدانی (احتمداال فاضدالب) در
ایا نواحی مرت شدهاند

تحلیل مؤلفۀ اصلی کیفیت آب زیرزمینی دشت اشترینان

پارامترهای کیفی استفادهشده در آنالیز مؤلف اصلی شدامل
T ،HCO3 ،No3،So4 ،Cl, K, Na, Mg, Ca, TDS, EC, pH

 F, Ba, B, Fe, Pb, Sc, Sr,V,میشوند
محاسبۀ فاکتور KMO

ایا فاکتور شاخصی برای مقایس مقادیر ضرایب همبستنی
ساده و جزئی روی هم متغیرهاست مقادیر بدزر KMO
بر رضایتبخش بود تحلیل عداملی داللدت دارد و آزمدو
بارتلت نیز فرض یکهبود مداتریس ضدرایب همبسدتنی را
آزمو میکند بهطوری که اگر آزمو بارتلت معنادار نباشد
(احتمالی که بزر تر از  6درصد باشد) ،بهمعنای آ اسدت
که ماتریس یادشده برای تحلیلهای بعدی مناسب نیست
هما گونه که نتای جدول  4نرا میدهدد چدو مقددار
آمارۀ  KMOبرابدر  2/52اسدت ،پدس دادههدا بدرای انجدام
تحلیل عاملی مناسباند
مقادیر ویژه نرا دهندۀ میزا تدثییر عامدلهدا در توجیده
تغییرا بیا ایستناهها هستند نمودار اسکری تعدداد مناسدب
ایا عوامل را نرا داده اسدت جددول  6نتدای مقدادیر ویدژۀ
عاملهای مختلف را نرا میدهدد همدا گونده کده جددول
یادشده نرا میدهد سه عامل قابلیدت تبیدیا واریدانسهدا را
دارندددد عامدددل اول  ،66/505عامدددل دوم  18/022و کددده
درمجمو  84/288درصد از واریانس را دربردارند (شکل )4

تغییاارات فصاالی میاازان عناصاار کمیاااب در منطقااۀ
مطالعهشده

هر دو نمون جمعآوریشده در فصول خرک و تر تثییر زما
را روی میزا عناصر کمیاب و فلزا سننیا نرا میدهند
مطاب جددول  2نموندههدای آب زیرزمیندی در هدر دو زو
زاگرس و سنند د سیرجا در فصل تر اندکی  pHپداییاتدر
دارند و مقادیر اکسدیژ محلدول ( )Doبیردتری نسدبت بده
فصل خرک نرا میدهند برای هر دو منطقه ،دامندههدا و
نواحی مسکونی ،غلظتهای متوسط فلزا سننیا و عناصدر
کمیاب در فصل تر نسبت به فصل خرک ،مقادیر بیرتری را
نرا داده است تصور بر ایا است که غلظت ایا عناصدر در
روانابهای بعد از تابستا با شد زیاد و دورۀ زمدانی کوتداه
که در خالل آ عوامل آالینده انباشدته شددهاندد ،مدیتواندد
افزایش یابد از دینر عوامل میتوا بده بداالرفتا سدطد آب
زیرزمینی در فصل تر و آبرویی بیرتر در خدالل ایدا فصدل
اشاره کرد که میتواند مستقیم از زو وادوز مقادیر بیردتری

جدول  .9ضرایب همبستگی عناصر کمیاب و فلزات سنگین در آب زیرزمینی دشت اشترینان
Ph

1

Eh

EC

Do

1
2/11556
1
2/12401 2/64665
1
2/62654 2/66625 2/45201

B

V

Sr

Fe

Mg

Pb

1
2/528255
2/268250
2/241522

1
2/126415
-2/22465
2/662448
-2/62266

1
-2/5221
-2/2252
2/426015
-2/60655
2/254620

1
2/220152
-2/25510
2/620181
2/641122
2/665240
2/426026

1
2/185526
2/852852
-2/65258
-2/28604
-2/226508
-2/42285
2/182686

1
2/226640
2/226844
2/264461
2/454614
-2/28210
-2/28160
2/208282
-2/24050

Pb
Mg
Fe
Sr
V
B
EC
Eh
Ph
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الف

ب

)

)

د

ج

)

)

ه

و

)

)

شکل  .2نقشۀ توزیع میزان غلظت عناصر در آب زیرزمینی دشت اشترینان
الف) آهن ()Fe؛ ب) سرب ()Pb؛ ج) باریم ()Ba؛ د) وانادیم ()V؛ و) منیزیم ()Mg؛ ه) استرانسیم ((Sr

به طور مثال ،عامل اول  66/505درصدد تغییدرا بدیا
ایستناهها را توجیه میکند بقی مؤلفههدا سدهم جزئدی در
تغییرا کیفیت آب زیرزمینی دارند مقایسد ضدرایب هدر
پارامتر (بردارهای ویژه) برای مؤلفههای یک تا سه براساس
جدول  6نرا مدیدهدد مؤلفد اول ( )PC1کده بیردتریا

سهم تغییدرا مددل را دارد گویدای تثییرپدریری و وجدود
اختالف زیادتر بیا ایستناهها در دورههای مختلدف بدر ایدر
پارامترهددای  Sr, Ca, K, Na, So4, Hco3,F, Clاسددت
ضرایب منفی بیا میکنند کده اگدر مقددار پدارامتری کده
ضریب منفی دارد افزایش یابد ،تثییرپریری و اختالف بدیا
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ایستناهها بر ایر آ پارامتر کمتر میشدود ضدرایب مثبدت
بیاننر ایا مطلب هستند که اگر مقدار پارامتری بدا ضدریب
مثبت افزایش یابد ،تثییرپریری و اختالف بیا ایستناهها بر
ایر آ پارامتر بیرتر میشود منظدور از تثییرپدریری زیداد،
وجود اختالف زیاد بیا مقادیر در ایستناه متفاو است که
ایا مسئله بیاننر تفاو در منابع آالیندۀ هر ایستناه است
در واقع ،جدول  6نرا میدهد هر متغیدر در عداملی قدرار
میگیرد که با آ عامل همبستنی زیداد معنداداری داشدته
باشد ترکیب خطدی  PC2بازتدابی متفداو از پارامترهدا را
نرا میدهد در ایا مؤلفه پارامترهدای  Ba, B, Ecو TDS
بیرتریا سهم تغییرا مدل را دارند در واقدع ،مؤلفد دوم
بیا میکند که  18/022درصد تغییرا در بیا ایستناهها
مربو به پارامترهای با ضرایب بیرتر در مؤلف دوم است
با توجه به اینکه بیرتر پارامترها با ضرایب باال و مثبت
در مؤلف  PC1هاهر شدهاند ،میتوا نتیجه گرفت که ایا
مؤلفه شاخص تعییا کیفیت آب زیرزمینی یو های اصدلی
است و آنیو هدا و کداتیو هدای اصدلی کیفیدت را تعیدیا
میکنند و بهعنوا مؤلف اصلی تثییرگرار معرفی میشدوند
نتای آنالیز واریانس نیز تثیید میکند کده ایدا ایسدتناههدا
مقادیر بیرتری از پارامترهای یادشدده را نسدبت بده بقید
ایستناهها دارند

شکل  .9نمودار اسکری برای تعیین تعداد عاملها

جدول  .4قضاوت دربارۀ مقدار ضریب KMO
مقدار KMO

تناسب دادهها برای تحلیل عاملی

≥ 2/5
2/82-2/85
2/02-2/05
2/52-2/55
2/65-2/6

عالی
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

شکل  .4نمودار سهبعدی عاملها برای متغیرهای مختلف
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جدول  .3درصد واریانس و مقادیر ویژۀ مؤلفهها
مقادیر ویژۀ اولیه

واریانس تبیینشده
واریانس

کل

تجمعی%

واریانس%

کل

مؤلفه

66/505
18/022
16/245
5/254
0/645

5/422
6/60
2/648
1/506
1/665

66/505
64/658
50/446
0/065
84/288
88/526
52/255
54/84
55/506
58/126
55/204
55/421
55/026
55/54
122

66/505
18/022
16/245
5/254
0/645
4/665
6/444
2/001
2/165
1/16
2/545
2/645
2/284
2/265
2/25

5/422
6/60
2/648
1/506
1/665
2/081
2/52
2/455
2/684
2/220
2/101
2/252
2/261
2/242
2/211

1
2
6
4
6
5
0
8
5
12
11
12
16
14
16

بددا توجدده بدده ضددرایب پارامترهددا در ترکیددب خطددی PC2

مراهده میکنیم ضرایب پارامترهای  TDS, B, EC Ba,بسدیار
بیرتر از بقیه است ،پس مدیتدوانیم  PC2را بدهعندوا مؤلفد
بعدی معرفدی کندیم یعندی هدر ایسدتناهی کده مقددار PC2
بیرتری داشدته باشدد ،دارای مقدادیر بیردتری از پارامترهدای
یادشده است مؤلف  PC3نرا میدهد سده پدارامتر  Vو ،Pb
پارامتر  Feضریب باالتری دارد و مثبت اسدت یعندی هدر چده
مقدار آ بیرتر شود ،اختالف ایستناههدا از نظدر ایدا پدارامتر
بیرتر میشود در واقع ،عناصر سننیا آهدا و سدرب کده در
برخی نقا بیرتر از حد مجاز بودهاند ،عامل سدوم تدثییرگدرار
بر کیفیت آب زیرزمینی دشت اشترینا هستند که دلیدل آ
را هم میتوا به منبع نقطهای و محلی ایا عناصر نسبت داد
نتیجهگیری
مطالع اخیر روی غلظت فلزا سننیا و عناصر کمیاب در
نمونههای آب زیرزمینی دشدت اشدترینا بدرای اولدیابدار
صور گرفته و نتای ایا تحقی به شرح زیر است
از مجمو  56عنصر اندازهگیریشده توسط دسدتناه ICP-
 MSبدهجدز عناصدر  Fe, Mg, Pb, Vوِ Srهمندی از بیردتریا
میزا مجاز مطاب با استاندارد  WHOکمتدر هسدتند و بدرای
مصارف شرب و کراورزی مناسباند ایدا تحقید نردا داد

آب زیرزمینی در منطق اشترینا با عناصر سننیا آلوده شده
که منرث آ از طری فعالیتهای انسدانی و یدا مندابع طبیعدی
ناشی از هوازدگی و یدا تغییدر در شدرایط اکسدایش و کداهش
محیط زیرسطحی است به هر حال ،مجمو دو عامل یادشدده
در برخی نواحی سطد عناصر سدننیا را افدزایش داده اسدت
میزا عناصر  Fe, Pb, Bدر آب زیرزمینی از شر و غدرب بده
سمت مرکز دشت افزایش مییابد )  (W4, W5, W8و غلظدت
عناصر  Sr, V, Mgدر ندواحی شدرقی دشدت از سدایر منداط
بیرتر است ( )Q1, Q2یافتههدا بیداننر آ اسدت کده غلظدت
باالروندددۀ استرانسددیم در آب زیرزمینددی بیرددتر مربددو بدده
فرایندددهای طبیعددی همچددو هددوازدگی کددانیهددایی ماننددد
فلدسپا ها در سنآهای گرانیتی و گرانودیوریتی مربدو بده
زو سنند د سیرجا است اندرکنش آب و سنآ از یک سدو
و فعالیتهای برر مانند معد کاری از سدوی دیندر مدیتواندد
تددثییر شددایانی بددر بدداالرفددتا غلظددت فلددزا سددننیا و سددایر
آالیندهها بر آب زیرزمینی داشته باشد بهطور مثال ،نموند آب
زیرزمینی  W6با تثییرپریری از فعالیت سنآشکا مجداور آ
مقادیر غلظت عناصر متفاوتی با سایر نمونههدای مجداور نردا
میدهد غلظدتهدای زیداد عناصدر در نموند  Q1نسدبت بده
نمونههای مجاور بر ایر هوازدگی هورنفلسها و شیسدتهاسدت
که در بازدید صحرایی بهوضوح قابدل مرداهده اسدت بررسدی
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