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GPSوسیلهبههاچاهموقعیتوگیریاندازهبردارینمونهمحلدرpHو(EC)الکتریکیهدایتپارامترهای.گرفت

بیولفاتسوکلر،)اصلیهایآنیونو(سدیموپتاسیممنیزیم،کلسیم،)اصلیهایکاتیونغلظت.گردیدثبت

سپس.یدگردتعیینآبتیپنوعوگیریاندازهشاهرودصنعتیدانشگاهزیستمحیطوآبآزمایشگاهدر(کربنات

ArcافزارنرمازاستفادهباpHوالکتریکیهدایتپارامترهایازیکهرتغییراتنقشه GISگردیدترسیم.

کـه در (G1)گـروه یـک: جویبار به  دو گروه تقسیم شده اسـت-نمونه های آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی دشت قائم شهر 

هـا این نمونه ها رفتار شیمیایی آن. میکروموس بر سانتی متر می باشد2۰۰۰برگیرنده نمونه های با هدایت الکتریکی کمتر از 

در بردارنده نمونـه هـای بـا هـدایت الکتریکـی (G2)گروه دو .متأثر از فرایندهای هیدروژئوشیمیایی غالب در آبخوان می باشد

ی، تحت میکروموس بر سانتی متر بوده که به دلیل برداشت های بی رویه آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورز2۰۰۰بیشتر از 

تابی در همچنین احتماالً فرایند تبخیر به جهت کاهش عمق سـطح ایسـ. تأثیر هجوم آب شور آبخوان ساحلی قرار گرفته است

.شوری منابع آب زیرزمینی در این منطقه تأثیرگذار بوده است

ایی نمونـه هـای نمودار پایپر مربوط بـه نتـایج آنـالیز شـیمی. برای تعیین تیپ آب های زیرزمینی از دیاگرام پایپر استفاده شد

-ر در گروه یک نمونـه هـای آب زیرزمینـی آبخـوان قـائم شـه. جویبار در شکل زیر نشان داده شده است-آبخوان قائم شهر 

ربنات و بنابراین جویبار، نقاط در بخش سمت چپ نمودار قرار گرفته که نشان دهنده غلبه نسبی کاتیون کلسیم و آنیون بی ک

عات دامنـه شـمالی این موضوع با توجه به منشأ تغذیه آبخوان از سازندهای کربناته ارتفا. تیپ بی کربناته ـ کلسیک می باشد

کلروره ـ نمونه های گروه دوم در سمت راست نمودار در قسمت شورابه ها قرارگرفته اند و تیپ آب. قابل توجیه می باشدالبرز

نمونه های تعدادی از نمونه های گروه یک در فاصله نزدیکتر به. سدیک آن ها ناشی از نفوذ آب شور آبخوان ساحلی می باشد

.بــین نمونــه هــای گــروه یــک و دو را نشــان مــی دهــد(mixing)اخــتالط  گــروه دو قــرار مــی گیرنــد کــه ایــن موضــوع 

ل کـانی بنـابراین انحـال. بررسی شاخص اشباع در شکل زیر تحت اشباع بودن هالیت در آبخوان منطقه را نشان می دهـد

گر تحت اشباع بررسی اندیس اشباع ژیپس در شکل بیان. هالیت تا زمان رسیدن به درجه اشباع می تواند ادامه داشته باشد

مثبت و نزدیـک بـه صـفر 2Wشاخص اشباع کلسیت در تمام نمونه ها به جز . بودن ژیپس در تمامی نمونه ها می باشد

.می باشد که نشان دهنده به اشباع رسیدن آب های زیرزمینی منطقه نسبت به کانی کلسیت می باشد

غییـر بر اساس نمودار گیبس واکنش آب ـ سنگ، تبخیر احتمالی از آب زیرزمینی و نفوذ آب شـور منشـأ اصـلی یـون هـا و ت

های آب ـ سنگ نمودارهای ژئوشیمیایی ضمن تأیید فعال بودن واکنش. کیفیت شیمیایی آبخوان قائم شهر ـ جویبار می باشد

تکامـل در آبخوان، نشان دهنده تأثیر انحالل کلسیت، ژیپس، هالیـت، نفـوذ آب شـور و تبـادل یـونی معکـوس در کیفیـت و

ت کـه حـداقل از آنجا که نمونه ها به دو دسته تقسیم شده می توان نتیجه گرف. شیمیایی آبخوان قائم شهر ـ جویبار می باشد

.دو منبع تغذیه کننده انحالل و نفوذ آب شور در سفره آب زیرزمینی وجود دارد
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