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دردارند،رحضوسلولزیوشیمیایینساجی،صنایعمعمولا است،شدهدیدهآلودگیکههاییمکاندرشدهانجامهایبررسیبهتوجهبا:منابع
غذاییعصنایکهنقاطیدرواستیافتهافزایشرویومسمانندعناصریغلظتمیزانداردوجودنساجیصنایعآن هااطرافدرکهچاه هابعضی
آبومینیومآلمیزاناستشدهواقعشربچاه هایاطرافدرشیمیاییوسلولزیصنایعکهنواحی.استیافتهافزایشنیزکروممیزاندارند،حضور

زیادحتمالابهتواندمیمسآلودگیمنبع.اندبودهاستانداردحدازبیشتریهایغلظتدارایآمونیاکومسمانندفلزاتی.دهدمینشانافزایش
شاورزیکفعالیت هایازعنصرایناصلیمنبعاماباشد،میجامدهایزبالهوپسمانددفنمحلفلزی،صنایعفلزی،موادوسنگزغالمعدنکاری

.باشندمیآمونیاکآلودگیمنابعمهم ترینجزءنیزانسانیهایفاضالب.است

مطالعهموردگسترهآبهاینمونهدرسنگینفلزاتغلظت
Pieایدایرهنمودارهایباعناصرایننسبتمطالعه،موردگسترهدرسنگینفلزاتغلظتنمایشبرای Diagram))به صورتو
شربهایچاهاطرافدرمیدانیبازدیدنقاطوصنایعنوعوموقعیت.(3شکل)استشدهدادهنشانآبخوانسطحدراینقطه

حضورنساجیصنایعمعمولااست،شدهدیدهآلودگیکههاییمکاندر.استشدهدادهنشان4شکلدربررسیموردگستره
یزانمداردوجودنساجیصنایعآن هااطرافدرکهچاه هابعضیدر.دارندحضورنیزسلولزیوشیمیاییصنایعهمچنیندارند،
یافتهافزایشنیزکروممیزاندارند،حضورغذاییصنایعکهنقاطیدرواستیافتهافزایشرویومسمانندعناصریغلظت
با.دهدیمنشانافزایشآبآلومینیوممیزاناستشدهواقعشربچاه هایاطرافدرشیمیاییوسلولزیصنایعکهنواحی.است
بر.ندهستاستانداردحدازبیشتریغلظتدارایآمونیاکومسمانندفلزاتیکهشدمشخصشدهانجامهایبررسیبهتوجه
نیتراتازبعدیزدشهرمرکزدروآبخوانمرکزینواحیدر.استزیادنقاطاکثردرنیتراتمیزان(3شکل)موجودنقشهطبق

،رویغلظتمیزانمهریزشهردریعنیآبخواندستبالدر.استبالآلومینیومنقاطبعضیدروکرومروی،مس،مقادیر
در.استعناصربقیهازبیشرویوآهنمقادیرتفت،شهرگسترهدرآبخوان،غربینواحیدر.استبیشترکروموآلومینیوم

عناصرایرسبهنسبتبالییغلظتدارایکرومومسروی،آلومینیوم،مقادیرنیزمیبد،شهرگسترهدرآبخوان،شمالینواحی
.استسنگین

فلزی،نایعصفلزی،موادوسنگزغالمعدنکاریباشدمیسنگینفلزاتازیکیکهمسعنصرآلودگیمنبعکهورودمیاحتمال
شهر)آبخوانمرکزیبخششربچاه هایدرکه4و3هایشکلطبقبر.استشدهمعرفیجامدهایزبالهوپسمانددفنمحل
همینتمالااحباشد،میبالمسمیزاننیزسلولزیکارخانهکنارچاهدر.استبالترهابخشسایربهنسبتمسفلزمیزان(یزد

فلزیعصنایکهرسدمینظربهدارندقرارآبخوانمرکزیبخشدرکهچاه هایمورددر.باشدفلزاینافزایشاصلیعاملکارخانه
اینازضمندردارند،قرارچاه هااینبهنسبتترینزدیکیفاصلهدرصنایعاینزیراباشندمیمسافزایشاصلیعواملنساجیو

.نمایندمیاستفادهنیزعنصر
WHOاستاندارداساسبرآنغلظتکهعناصرازدیگریکی آمونیاکاست،شرببرایاستفادهقابلحدازبیش[17][16][15]
از.استانیانسفضولتآمونیاک،منبعمهم ترینحالهربهاما.باشدمیکشاورزیفعالیت هایازعنصرایناصلیمنبع.باشدمی

گسترهدرانیانسهایفاضالباکثراینکهبهتوجهباوباشدمیبالمطالعهموردگسترهچاه هایاکثردرآمونیاکمیزانکهآنجایی
.باشدانسانیفاضالبعنصرایناصلیمنبعاحتمالابنابراینشوندمیدفعجذبیچاهروشبهمطالعهمورد

که(5کلش)استشدهاستفادهمطالعهموردمنطقهزیرزمینیآبهاینمونهدرسنگینفلزاتبندیخوشهبرایایخوشهنمودار
زیروFeشاملAشاخهاز2خوشهزیر.استشدهحاصلشاخهزیر2ازخودکهAشاخه.میدهدنشانرامجزاکامالاشاخهدو

.باشدمیNH3شاملنیزBشاخه.باشدمیCu،Zn،Al،Cr6،Ni،Mnشامل1خوشه

آالینده.استهشدزیرزمینیآبمنابعبرتنشهاییایجادباعثصنعتیهایفعالیتافزایشوشهرنشینی

جبموهاآبخوانبههاآالیندهایننفوذوزمینسطحدرکشاورزیوصنعتیهایفعالیتازناشیهای

وهاآبکاریغذایی،نساجی،صنایعشدهانجامهایبررسیبراساس.شودمیزیرزمینیآبکیفیتکاهش

تولیدترینبیشنساجیصنایعمیانایندر.هستندیزداستاندرآبآالیندهمنابعمهمترینازهارنگرزی

آلودگیویزد–اردکاندشتآبخوانکیفیبررسیمطالعه،اینهدف.هستندآلودهآبهایوپسابکننده

,Cr6همانندسنگینفلزاتبه Mn,NH3,Zn, Cu, Fe, Alهاآالیندهمختلفانواعبهتوجهبا.میباشد،

بابردارینمونه36منظوراینبه.هستندخطرناکبسیارآنهاسمیتوپایداریدلیلبهسنگینفلزات
فتهگرقرارتحلیلوتجزیهمورددشتآبیمنابعسنگینفلزاتاطالعاتوآماربهمربوطهایداده

مسدگیآلومنبع.اندبودهاستانداردحدازبیشتریهایغلظتدارایآمونیاکومسمانندفلزاتی.است

منبعاامباشد،میجامدهایزبالهوپسمانددفنمحلفلزی،صنایعفلزی،موادوسنگزغالمعدنکاری

یآلودگمنبعمهمتریننیزانسانیهایفاضالب.استکشاورزیفعالیتهایازعنصرایناصلی

.باشندمیآمونیاک
.یزد–اردکاندشتسنگین،فلزاتآلودگیهیدروشیمی،زیرزمینی،آب:کلیدیکلمات

دهآلودربویژهزیست محیطیمسائلایجاددراجتماعی،وصنعتیفعالیت هایوجمعیترشداخیردهه هایدر:مقدمه
جهانیعرضهحالاینبااست،پذیرتجدیدمنبعیکزیرزمینیآب های. داشته اندمهمینقشزیرزمینیآب هایکردن

وزیرزمینیآبکیفیتکاهش.[1]استیافتهکاهشآمریکاشمالوآسیادربه ویژهپیوستهبه طورزیرزمینیآب های
زیرزمینیآب هایزیادیکشورهایدر.[2]استجهانسراسردرنگرانیاصلیدلیلازیکیسالمآشامیدنیآبعرضه
آب هایازجهانجمعیتسومیکتقریباا.می باشدکشاورزیوصنعتشرب،هایمصرفبرایآبتأمیناصلیمنبع

مشخصبه خوبینیزکشاورزیوزیرزمینیآب هایآلودگیبینرابطه.[3]می کننداستفادهشربمصرفبرایزیرزمینی
لظتغحاویزیرزمینیآب هایکهدادنشانهمداناستانغربحوضهشیمیاییتحلیلوتجزیهباجاللی.[4]استشده

اردکاندشت.[5]باشندمیپیچیدههیدروشیمیاییفرآیندهایکنندهمنعکسکههستندآلیغیریون هایازگسترده ای
ینادرموجودصنایع.داردقرارکشاورزیوصنعتیانسانی،مختلفآلینده هایمعرضدرمطالعه،موردگسترهیزد،–

صنایع(3فلزی،غیرصنایع(2فلزی،صنایع(1:کردتفکیکزیرگروههشتبهصنعتنوعاساسبرتوانمیرادشت
–اردکاندشتآبریزحوضه.[8][7][6]کشاورزی(8وشیمیاییصنایع(7سلولزی،صنایع(5نساجی،(4سازی،ماشین

کلمساحتدرصد3/12حدودحوضهاین.استشدهواقعیزداستانشمالیبخشدرهکتار1595070مساحتبایزد
تفت،مهریز،یزد،شهرهای.[9]رودمیشماربهاستانهایحوضهترینمهمجزکه(1شکل)شودمیشاملرااستان
.شده اندواقعحوضهایندراردکانوصدوقمیبد،
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مطالعهموردگسترهزمین شناسی
واقعمرکزیایرانپهنهدریزد-اردکاندشت[10]اشتوکلینتوسطشدهانجامرسوبیساختاریتقسیم بندیاساسبر

درموجودترسوباسناساسبرشناسیزمینبندیتقسیمیکنیزیزد-اردکانمطالعاتیگسترهدر.(2شکل)استشده
-مییکسنوزوئسندارایرسوباتبزرگبخشبندی،تقسیماینطبقبر.استشدهانجامیزد-اردکانحوضهزیرداخل
سندارایرسوباتبزرگبخشبندی،تقسیماینطبقبر.استدادهپوششرادشتمرکزیهایبخشکهباشد

دارایمطالعهموردگسترهدررسوباتترینقدیمی.استدادهپوششرادشتمرکزیهایبخشکهباشدمیسنوزوئیک
ژوراسیکسازندهاى.(2شکل)اندشدهدیدهگسترهغربیشمالوغربیهایبخشدربیشترکهباشندمیپروتروزوییکسن

هاىتراسملشاکواترنررسوبات.اندشدهتشکیلگرانیتوکنگلومرامارن،شیل،آهک،ازاغلب(مزوزوئیکدوران)کرتاسه
-دشتوعارتفاکمهاىبخشکهاستشولبوکویراىماسههاىتپهحاضر،عهد(سیالبىویژهبه)آبىرسوباتآبرفتى،

.[11]دهدمىتشکیلرااىمنطقههاى

مواد و روش کار

ن شنایس منطقه اردکان -2شکل  [12]یزد –سن زمی 

استفادهمورداطالعاتوآمار-
بهمربوطهایدادهباشربچاهحلقه36هایدادهشاملکیفیهایداده

املشهادادهاین.استگرفتهقراراستفادهموردسنگینفلزاتاطالعات
مس،وی،رآمونیاک،نیتریت،نیترات،ظرفیتی،ششکروممنگنز،غلظت
1378،80سال هایدرکهاستآبیهاینمونهدرآهنوآلومینیومنیکل،

در.اندشدهبرداشتمطالعهموردگسترهدرشربچاهحلقه36از83و
شدهآوردهعناصراینمتوسطوحداقلحداکثر،مقادیر1جدول
شدهآوردهسنگینفلزاتغلظت2شمارهجدولدر.[13][14]است
.است
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