
 دهيچک

 عملکرد نيهمچنو  ا تهيل يتشک ين و دگرگونيآذر يسنگ هاکه عمدتا از  يتولوژينوع ل ليبدل ارتعاعات الوند

ه يگگگاار در تذابوده اند به عنوان عوامگل اثر ر گ لشيکه عمدتا تحت تاث يکيتکتون يروهاين تي  الو  شيا رس

 ينگيرزمياز آب ز ياره  جگ  قابگل توجگهيگخمناسب جهت ذ ياسخت مطرح ه تند، به عنوان منطقه يسازندها

منابع آب ارتعاعات  يميدروژئوشيه و يدروژئولوژيه يابيمطال ه ارز نيهدف از امورد توجه قرار گر ته است.  

آب  عمنگاب ييايميشگدروژئويه ياهگ يجهگت بررسگ .باشگديآن مگ تيگعيبگر ک ين شناسيزم يهاو اثر سازند الوند

 27در منطقگه، ت گداد  يرگن ت و ي، کشگاورزربش فمصار يو تناسب آنها برا ارتعاعات الوندسخت  يهاسازند

 تيهگدا راتييگدامنگه تذ . گر تنگد رارقگ ييايميشگ زينگالآو مگورد  يآورعمنطقه جمگ يآب چشمه هانمونه آب از 

ها  هنمون pH راتيي. تذباشديم ريمتذمتر يکروموس بر سانتيم  242تا  31از  مورد مطال ه يچشمه هاآب  يکيالکتر

آب در غالگب  پيگ. تباشديم ريمتذ 92/7ن يانگيبا مقدار م 38/9تا  21/7محدوده  نيو ب دهدينشان نم يروند خار

. دشگبايم  يکل گغالب  ونيکربنات و کات يغاالب ب ونيو آند باشيم کيکل -کربناتهيب عاز نو منطقهها  همه نمونه

 نمونه همهو  باشد يم يمطلوب طيدر شرا ياظ سختبه لح يدنيو آشام يخانگ مصارف يها برا آب چشمه تيعيک

و  WHOاسگاس اسگتاندارد  بگرباشگند.  يسبک م يکل از نوع آب ها يدائ  بوده و بر اساس سخت يسخت اقد ها 

 ، کلگر، ي ، پتاسگي ، کل گيزيگمن  ،ي، غلظت سد TDS زانيمنظر ها از  چشمه يتمام ران،ياستاندارد ا يسازمان مل

 طيدر شرا ( Sp21 نمونه ک )به جزي(، منگنز، سرب، کروم و آرسنSp16 نمونه جز هن )بهکربنات، سولعات، آيب

 (SAR ،EC ،Na% ،RSC) مختلگ  يبگا اسگتعاده از شاخصگها قگرار دارنگد. دنيآشگام مصگارف جهگتمطلوب 

 يابيگارز شگد. يابيارز ضرر يکامال ب-نيريشدر  د  ياريو آب يها به لحاظ مصارف کشاورز آب چشمه تيعيک

 و خورنگده يآبهگا جگز يپوسگته گگاار و يخورندگ لحاظ به چشمه ها اکثر که داد نشان مختل  يها اخصش

و  ين شناسگيمنطقگه عمگدتا متگاثر از عوامگل زمگ يآبخوان هگا ييايميدروشيهب يترک .شوند يم مح وب مهاج 

، ارتگوکالز و وکالزيگژه پالژي لدسگاات بگو يهگا ي، کگانين و دگرگگونيآذر يسنگ ها ي)هوازدگ ييايميژئوش



از روش ( BODن و ي،  لگزات سگنگيارگل يون هگايگ)رهگا يتذم يع مکگانيگتوز يبررسگ يت و ....( است. برايوتيب

نگگ يجيج نشگان داد کگه روش کريد و نتگايگاسگتعاده گرد ArcGis 10.6ط نرم ا زار يدر مح IDWنگ و يجيکر

  دارد. IDWن بت به  يعملکرد بهتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


