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حتتآبخوانیکزیرزمینیآبهایشیمی.داردزیادیاهمیتهستند،شربآبمنبععنوانبهکهمناطقی

کیفیتوحسط.داردقرارمنطقههردرحاکمیونیبینرابطهنیزومتعددیشیمیاییوفیزیکیعواملتأثیر
دلیلهبدیگربرخیوطبیعیپدیدهازناشیتغییراتازبرخیکهبودهمتغیرهمیشهزیرزمینیآبهای
قرارتحلیلوتجزیهمورددشتآبیمنابعازبردارینمونه90هایدادهمنظوراینبه.استبشرهایفعالیت
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.باشدمیزمان

.اردکان–آبزیرزمینی،هیدروژئوشیمی،فعالیتهایانسانی،دشتیزد: کلمات کلیدی

In arid regions, groundwater is the main source of drinking water due to its good

quality and stability. The quality of groundwater is important, especially in the

regions where supplied by groundwater. The chemical properties of the

groundwater in an aquifer are influenced by several physical and chemical

factors as well as the ionic relationship prevailing in each region. The variability

of groundwater quality depends on human activities and environmental factors.

For this purpose, the data of 90 samples of water resources of the plain have

been analyzed. Assessing the quality of water samples indicates deterioration in

the water quality for the study area over time.

Key Words: Groundwater, hydrogeochemistry, human activities, Ardakan-Yazd
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تخمین.باشندمیکشاورزیوصنعتیخانگی،هایبخشآبتأمیناصلیمنبعزیرزمینیهایآبکشورهاازبسیاریدر
نشانقبلیمطالعات.[1]کنندمیاستفادهشرببرایزیرزمینیآبهایازجهانجمعیتسومیکتقریباًکهشودمیزده
شودمیتأمینزیرزمینیآبهایازصنعتیمصارف٪15وآبیاری٪20خانگی،جهانیمصارفاز٪65حدودکهداد
ای،غذیهتآبکیفیتای،زمینهسنگیهایالیهژئوشیمیاییترکیببهمنطقهیکدرزیرزمینیآبکیفیت.[2]
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اردکان-یزدآبخوانآلودگیمکانیتغییرات
بودهکمتریغلظتدارایآبخوانجنوبینواحیدرسدیمیون.استبودهبیشترمنیزیموکلسیمبهنسبتسدیمیونمیزانآبخواننواحیاکثردر
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فلزیغیروشیمیاییایی،غذصنایعفعالیتباسدیمیونغلظتشمالینواحیدر.استغلظتکمتریندارایکلسیمیونوبودهبیشترمنیزیمیون

دارد،راگسترشبیشترینایگلخانهکشتوکشاورزیکهیزدشهردروآبخوانمرکزینواحیدرکلسیمیون.استدادهنشانخوبیانطباق
.(2شکل)باشدمیداراراغلظتبیشترین

شرقیجنوبحاشیهرد.استبودهبیشترزیرزمینیآب هایدرکلروسولفاتبهنسبتکربناتبییونغلظتصدوقومهریزشهرهایگسترهدر
کاهشکربناتبیمیزانوبودهباالسولفاتوکلریون هایمیزانیزدومیبداردکان،مانندنواحیسایردروداشتهبیشتریغلظتکلریونیزدشهر
تهیههبوداستانداردحدنظرازپنجارزشدارایکهنقشهیکوترکیبهمباشدهتهیههاینقشهاطالعاتتمامادامهدر.(3شکل)استیافته
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ه نقش-نقشه هم غلظت کلر، ب-الف: 3شکل 
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