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چکیده
منطقه مورد مطالعه بخشی از واحدهای افیولیتی شمال غرب تربت حیدریه میباشد .نمونه برداری از  2قنات 3 ،رود و
از مخزن سد گلبو صورت گرفت .نتایج اندازه گیری غلظت کروم و آنیونها و کاتیونها توسط کوره گرافیتی و IC
نشان داد که میانگین غلظت کروم در منابع آب نمونه برداری شده  33/2 ppbو غلظت یونهای ،Cl- ،Na+،Mg2+
 HCO3- ،SO42و  Crبیشتر از حد استاندارد  WHOاست .میانگین غلظت  TDS ،ECو  pHبه ترتیب μs/cm 8227 mg/l ،8793و  3/2میباشد .با رسم نمودار  Piperمشخص گردید دو نمونه دارای رخساره  Na-Clو سایر
نمونهها شامل  Mg-HCO3 ،Na-HCO3 ،Mg-Cl ،Ca-SO4میباشند .به دلیل غنیبودن افیولیتهای منطقه
(بویژه سنگهای سرپانتینیتی و اولترامافیکی) از کانیهای اسپینل کرومدار ،این سنگها ،منبع اصلی تغذیه کننده Cr
در آبهای زیرزمینی منطقه محسوب میشوند .عمده فرآیند موثر بر هیدروشیمی آبهای منطقه ،هوازدگی سنگهای
فرومنیزین در کمپلکس افیولیتی است که خود علت میزان باالی کلر ،منیزیم ،کلسیم ،بی کربنات و نیز باال بودن
 EC ،pHو  TDSدر آبهای منطقه میباشد .وفور اکسی  -هیدروکسیدهای آهن و اکسیدهای منگنز (به عنوان
پذیرندههای الکترونی) در اغلب مناطق مورد مطالعه ،موجب اکسیدشدن کروم ) (IIIبه ) (VIدر حد قابل توجهی شده
است .کروم ( )IIIتنها در نواحی تمرکز باالیی دارد که مقدار اکسیژن محلول کمتر از 1 mg/lو  pHدر حد

خنثی باشد در حالی که در منطقه افیولیتی مورد مورد مطالعه  pH>7.9و مقدار DO>7.67 mg/lاست،
بنابراین با توجه به مقادیر Eh ،DOو  pHقلیایی منابع آب نمونه برداری شده ،کروم موجود در منابع آب منطقه می-
بایستی حاوی مقادیر قابل توجهی از نوع کروم ) (VIو به فرم کرومات ( )CrO42-باشد.
کلمات کلیدی :کروم ،هیدروژئوشیمی ،افیولیت ،کته تلخ

 .1مقدمه

کروم از نظر فراوانی هفدهمین عنصر پوسته زمین میباشد ] [20که میانگین تمرکز آن در پوسته زمین در حدود 811ppm
و میانگین تمرکز آن در سنگهای بازالتی و اولترامافیک حدود  211-2011 ppmمیباشد ] .[25معمولترین کانی کروم،
کرومیت با فرمول شیمیایی } {)Mg, Fe2+)(Cr, Al, Fe3+)2O4میباشد اما این عنصر در اسپینلها ،گارنت ،آمفیبول و
پیروکسن هم دیده میشود ] .[32کروم می تواند به صورت طبیعی از انحالل و هوازدگی سنگها به خصوص در مناطق
افیولیتی نظیر منطقه ی افیولیتی جنوب شرق بیرجند و شمال شرق تربت حیدریه وارد آب و خاک شود ] [6, 7عالوه بر این
صنایع دباغی ،آبکاری ،فوالد ،رنگ و معدنکاری به عنوان منابع بشرزاد می توانند باعث وارد شدن کروم به آب شوند
] .[29واحدهای افیولیتی (بویژه سنگهای سرپانتنیتی) ،خاکها و رسوبات غنی از کروم تولید میکنند لذا تاثیر زیادی در
کیفیت آبهای آشامیدنی دارند ] .[15کروم در آبهای زیرزمینی به دو شکل کروم ) (IIIو کروم ) (VIدر محیط وجود
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دارد .کروم ) (IIIدر آبهای طبیعی کمی محلول است و تقریباً غیرمتحرک است در حالی که کروم ) (VIدر آب محلول
است و در مقایسه با کروم ) (IIIتحرکپذیری بیشتری دارد ] .[30کـروم موجود در سرپـانتینیتها بیشـتر از نوع کروم
) (IIIمیباشد ] [26در حالی که تمرکز کروم ) (VIدر آنها بسیار کم و در حدود  1/10 ppmمیباشد ] .[35حدود استاندارد
کروم برای سالمت انسان برطبق استاندارد  ،1/8 ppm ،(2006( EPAو طبق استاندارد  )2008) WHOو  8123ایران
( 1/12 ppm )8333تعیین شده است ] .[1, 38, 10حدود استاندارد کروم ) 1/10 ppb (VIمیباشد ].[13
 .2زمین شناسی منطقه

مطالعات دورسنجی ( ،)RSصحرایی و پتروگرافی بر روی افیولیتهای منطقه حاکی از توالی کامل افیولیتی
(پریدوتیت ،گابرو ،دیاباز ،بازالت) در منطقه میباشد .در منطقه ،بیشترین واحدهایی که در مجموعه افیولیتی برونزد دارند،
سنگهای اولترامافیکی ،دایکهای دیابازی و بازالتهای اسپیلیتی میباشند که به صورت گسترده در منطقه دیده میشوند
(شکل  .[3] )8آنالیز نمونههای پریدوتیتی نشان میدهد که عمده اسپینلهای موجود در پریدوتیتها غنی از کروم میباشند.
این کانیها در درجهحرارت باال به صورت محلول جامد بوده و در درجه حرارت پایین از حالت محلول جامد خارج و به صورت
سریهای مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند ].[31

شکل -1نقشه زمین شناسی منطقه کتهتلخ ،اقتباس از نقشه ( )10201111تربتحیدریه و موقعیت نمونه های آب ]. [4

در اثر آلتراسیون و تبدیل کانیهایی همچون الیوین به سرپانتین ،کروم در سرپانتینیتها تمرکز یافته به گونهای که آنومالیهای باالیی
ازکروم در کرومیت منطقه مشاهده می شود جدول .8
جدول  -1آنومالیهای باالی کروم بر حسب ) (ppmدر نمونه سنگهای منطقه مورد مطالعه
نام سنگ

بازالت

دیاباز

گابرو

هاربورژیت

سرپانتینیت

سرپانتینیت

سرپانتینیت

کرومیت

غلظت کروم

603

284

3066

68

2002

4200

6203

066000

 .3روش نمونه برداری

نمونهبرداری از  0نمونه آب به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین در آب و اندازهگیری خواص فیزیکی و شیمیایی
آب انجام شد .پارامترهای فیزیکی شامل  TDS، T ،Eh ،EC ،pHو  DOدر منطقه مورد بررسی ،اندازهگیری شد .به منظور
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تعیین خواص شیمیایی از هر منبع ،یک ظرف پلیاتیلین  221 ccآب برداشت شد .پس از فیلترکردن نمونهها به هر ظرف آب،

 2 ccاسید نیتریک ) ،(pH ≤ 2جهت تثبیت فلزات سنگین اضافه گردید .سپس نمونهها بـرای انـدازهگیـری غلظت فلزات
سنگین در آزمایشگاه آب منطقهای خراسان رضوی با استفاده از دسـتگاه جـذب اتمـی مـدل  Spectra AA 220مجهـز بـه
کـوره گرافیتی مدل  GTA-110ساخت شرکت واریان ( )Varianکـه بـه طور جانبی بوسیله دو الکترود ،گرم میشود انجام
شد .نمونههای آب برای اندازه گیری غلظت آنیونها و کاتیونها مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا غلظت یون بی کربنات توسط
روش تیتراسیون بـا استفـاده از  1/8 HClنرمـال مشخص و پس از آن غلظت آنیـونها در نمونهها توسط دستگاه Ion
 chromatographو غلظت کاتیونها توسط دستگاه  Flame photometerاندازه گیری شد.
 .4بحث و نتیجه گیری
 .1 .4بررسی غلظت کروم در منابع آب

منطقه مورد مطالعه توسط واحدهای افیولیتی سرپانتینتیشده احاطه گردیده است که پتانسیل زیادی را در آلودهنمودن
منابع آبی منطقه دارند .وجود معادن متعدد کرومیت در این منطقه ،موجب رهاشدن فلز کروم و مشتقات سمی آن در محیط-
زیست میشود .برخی از منابع آب منطقه نیز از نظر کروم مقدار باالتری از حد استاندارد ( )WHOداشته که نشاندهنده
آالیندگی منابع آب توسط واحدهای افیولیتی میباشد .نتایج پارامترهای صحرایی ( )DO،pH ،TDS ،Eh ،T ،ECو نتایج
آنالیزهای آب در جدول  8و مقایسه کروم نمونههای مختلف در (شکل ) 2آمده است.
جدول  -1نتایج پارامترهای فیزیکی و شیمیایی (عناصر اصلی بر حسب  ppmوغلظت کروم برحسب )ppb
WHO
)(2011
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Ca

Mg

+

K

-

HCO3
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به طورکلی کروم ) (IIIدر شرایط اسیدی محلول میباشد ] [8در صورتی که کروم ) (VIدر شرایط قلیایی تا خنثی،
تمایل به حل شدن دارد ] .[23کروم ) (VIدر پسابهـا به فرمهای کرومات ( )CrO42-و دی کرومات ( )Cr2O72-حضور
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دارد ،در محلولهای آبی ،در ،pH>6گونه کروم ) (IIIپایدار است ولی در  ،pH>7یون های کرومات پایدار میباشند و در
شرایط  Ehپایین ،شکلهای کروم ،کاتیون کروم  Cr+3و  CrOH+2میباشد .شکل  2محدوده ترکیبات کروم در آب را نشان
میدهد ] .[9با توجه به  pHقلیایی نمونهها و محلولبودن کروم ( (VIدر شرایط قلیایی و مقادیر  Ehاندازه گیری شده در
صحرا ،میتوان نتیجه گرفت بخشی از کروم در منابع آب منطقه از نوع کروم ) (VIو به فرم کرومات ( )CrO42-میباشد که
برای سالمتی انسان بسیار مضر میباشد.

ب)

الف)

شکل  -2الف) غلظت کروم در منابع آب و ب) نمودار pH- Ehدر سیستم  Cr-O-Hدر منابع آب

 .2 .4بررسی شواهد حضور کروم) (VIدر منابع آب
 DOو  pHاز عوامل فیزیکی مهم و موثر جهت حضور یک گونه از عناصر جزئی دارای چند عدد اکسیداسیونی مانند
کروم میباشند .غلظت کروم ) (VIدر آبهای دارای  pH>7.5و  DO>0.5 mg/lباالتر از غلظت کروم  IIIمیباشد] .[7با
افزایش  pHکروم و سایر عناصر جزئی جذب شده بر روی اکسیدهای  Feو  Mnآزاد شده و وارد محلول میشوند ] [28و
به عنوان یک عامل افزایش عناصر جزئی از جمله کروم عمل مینماید .از طرف دیگر کروم ) (VIبا اکسیژن محلول رابطه
مستقیم دارد و از نظر ترمودینامیکی کروم ) (VIدر محیطهای غنی از اکسیژن پایدار میباشد ] [22کروم ( )IIIتنها در
نواحی تمرکز باالیی دارد که مقدار اکسیژن محلول کمتر از 1 mg/lو  pHدر حد خنثی باشد] [22در حالی که در منطقه
افیولیتی مورد مورد مطالعه  pH>7.9و مقدار  DO>7.67 mg/lاست .این مقادیر سبب میشود که انتظار داشته باشیم که
کروم محلول درآب بیشتر از نوع کروم )(VIباشد .در شرایط خنثی ،پتانسیل اکسایش و کاهش کروم به طور مستقیم تحت
تاثیر محتوای اکسیژن و منگنز آب میباشد] .[11پوشش نامحلول اکسیدهای منگنز در خاک و رسوب موجود در زون اشباع
طبق رابطه زیرکروم ) (IIIرا به کروم ( )VIاکسید میکنند:
)(1

2HCrO4 - + 3Mn+2 + 2H+

2Cr+3+ 3MnO2+ 2H2O

با توجه به این که کروم ( )VIتوسط جاذبهای کاتیونی از جمله ترکیبات منگنز جذب میشود و از آنجا که اکسیدهای منگنز
مهمترین جاذب کروم میباشد ،میتوان چنین نتیجه گرفت وجود مقادیر قابل توجه منگنز در آب نشان میدهد بخشی از
کروم در منابع آب منطقه از نوع کروم ) (VIو به فرم کرومات ( )CrO42-میباشد.
 .3 .4فراوانی عناصر اصلی در منابع آب

فراوانترین یونها در آبهای زیرزمینی منطقه به ترتیب غلظت شامل کاتیونهای  K+ ،Mg2+ ،Ca2+ ،Na+و
آنیونهای  Cl- ، HCO3-و  SO42-میباشند .برهمکنش میان آبهای زیرزمینی و کانیهای موجود در آبخوان ،نقش مهمی
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در کیفیت آب داشته و برای درک زایش آب زیرزمینی مفید است .عالوه بر بررسی غلظت و منشاء عناصر ،این غلظتها با
استاندارد سازمان بهداشت جهانی [39] WHOمقایسه شد.
سدیم ( :)Na+کاتیون غالب در منطقه با میانگین غلظت  298/7 ppmمیباشد .کمترین غلظت سدیم در نمونه شماره 2
 23 ppmو بیشترین مقدار در نمونه شماره  0با غلظت  983 ppmمیباشد .بیشینه مطلوب سدیم در آب به آنیونهای همراه
و دمای محلول بستگی دارد .در دمای معمولی بیشینه غلظت مجاز 211 ppmمیباشد ] .[39منشا عمده سدیم مرتبط با
رسوبات تبخیری است که در ارتفاعات جنوبی منطقه مورد مطالعه ،رخنمونهایی از آنها قابل مشاهده میباشد.
کلسیم ( :)Ca2+دومین کاتیون در منطقه با میانگین غلظت  90/0 ppmمیباشد.کمترین غلظت کلسیم در نمونه شماره 8
با غلظت  31 ppmو بیشترین غلظت در نمونه شماره  2با غلظت  833 ppmمیباشد .بیشینه میزان کلسیم در آب آشامیدنی
 811 ppmمیباشد که این میزان به آنیونهای همراه آن نیز بستگی دارد ] .[39منشا عمده کلسیم مرتبط با سنگهای
کربناتهای است که در حواشی واحدهای افیولیتی به صورت شرقی – غربی رخنمونهای وسیعی از آنها در منطقه مورد
مطالعه قابل مشاهده میباشد .عالوه بر این ،ترکیب آبهای زیرزمینی که در تماس با سنگهای آذرین میباشند توسط
برهمکنش آبهای متئوریک سرشار از  CO2با پالژیوکالزهای سوسوریتیشده موجود در واحدهای گابرویی ،دیابازی و
بازالتی و نیز کانیهای فرومنیزین حاوی کلسیم (هورنبلند و پیروکسن) تعیین میشود .به عنوان مثال برهمکنش هوازدگی
البرادوریت موجود در واحدهای گابرویی ،دیابازی و بازالتی به صورت زیر میتواند بیان شود]:[24
)(2

Al2Si2O5(OH)4 + Ca2+ + Na+ + 2HCO3-

(Ca, Na)Al2Si2o8 + 2CO2 + 3H2O

این برهمکنش ،اثر آب حاوی  CO2بر کانیهای آذرین برای تولید کانیهای رسی ،و یونهای حل شونده را نشان میدهد.
منیزیم ( :)Mg2+سومین کاتیون در منطقه با میانگین  20/9 ppmمیباشد .کمترین غلظت منیزیم در نمونه شماره  0با
غلظت  21/0 ppmو بیشترین غلظت در نمونه شماره  0با غلظت  889/0 ppmمیباشد .بیشینه غلظت مجاز منیزیم در آب
 21ppmمیباشد و در منابعی که غلظت منیزیم بیشتر از  31ppmباشد مقدار سولفات نباید بیشتر از  221ppmباشد.[39] .
شیمی آبهای زیرزمینی در سنگهای آذرین در نتیجه تجزیه کانیهای سیلیکاتی از طریق برهمکنش با آبهای اسیدی
محتوی  CO2کنترل میشود و در این میان سیلیکاتهای فرومنیزین (الیوین ،پیروکسن ،آمفیبول ،بیوتیت) سریعتر از
فلدسپارهای پتاسیک تحت تاثیر حمله اسیدی قرار میگیرند ] .[14به عنوان مثال انحالل الیوین موجود در پریدوتیتها و
برهمکنش آن با  H2CO3به صورت رابطه زیر خواهد بود ].[12
)(3

)Mg2+ + 4HCO3 - + Fe3+ H4SiO4 (aq

)(Mg, Fe)2SiO4 +4H2CO3 (aq

با توجه به فراوانی الیوین و پیروکسن در سنگهای دونیتی و هارزبورگیتی منطقه و بر اساس برهمکنش فوق می-
توان فراوانی منیزیم در نمونههای آب منطقه را توجیه نمود .از نسبت یون منیزیم به کلسیم ،منشاء یون منیزیم در منطقه
میتواند مشخص شود .در صورتی که این نسبت کمتر از  1/9باشد منشاء آهکی ،بین  1/9تا  1/7دولومیتی و اگر باالتر از 8
باشد منشاء آن از سنگهای افیولیتی است ] ،[21با توجه به این که این نسبت باالتر از  8میباشد منشاء یون منیزیم را باید
از سنگهای افیولیتی دانست .در بررسی صورت گرفته توسط امین زاده و میرنژاد ( ،[2] )8378بر روی افیولیتهای منطقه
با استفاده از دادههای ایزوتوپی کربن – اکسیژن ،مشخص شد منشا منیزیم منیزیتها ،سنگ میزبان الترامافیکی بوده که
طی واکنشهای حین سرپانتینی شدن ،از سنگ آزاد شده اند .بنابراین میتوان نتیجه گیری نمود که آبهایی با میزان CO2
باال در درزهها و شکستگیهای فراوانی که در توده الترامافیکی منطقه مورد مطالعه وجود داشته رسوخ کرده ،منیزیم را از
سنگها آزاد و طی گردشی که به سمت سطح داشته به صورت کربنات منیزیم ترسیب داده است.
پتاسیم ( :)K+کمترین غلظت را در بین کاتیونها ،با میانگین غلظت  88/9 ppmدارا میباشد .در بیشتر نمونه ها مقدار
پتاسیم در حد صفر اندازه گیری شد ،بیشترین مقدار پتاسیم هم در نمونههای شماره  3و  0با غلظت  32/8 ppmمیباشد.
بیشینه مطلوب پتاسیم در آب  82 ppmمیباشد ] .[39در منابع آب منطقه ،پتاسیم غلظت پایینی را داراست .غلظت پایین
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پتاسیم در مقایسه با سایر کاتیونها (بویژه سدیم) در منطقه ،به دالیل چند از جمله حضور اندک کانیهای پتاسیم دار در
سنگهای مجموعه افیولیتی ،مقاومت بیشتر پتاسیم در مقابل هوازدگی شیمیایی و ورود آن در ساختار بعضی از کانیهای
رسی است ].[37
بی کربنات (– :)HCO3آنیون غالب در منطقه با میانگین  322/3 ppmمیباشد .کمترین مقدار آن در نمونه شماره  2با
غلظت  833 ppmو بیشترین مقدار در نمونه شماره  0با غلظت  203 ppmمیباشد .بیشینه مجاز بی کربنات در آب
آشامیدنی  821 ppmمیباشد ] .[39یک عامل مهم در ایجاد – HCO3و باالبودن یون بی کربنات ،تجزیه سیلیکاتهای
فرومنیزین و پالژیوکالزها بر اساس برهمکنشهای  8و  2میباشد ] .[12با توجه به زیاد بودن آنیون بی کربنات در منابع
آبی منطقه ،منشاء احتمالی آن ناشی از هوازدگی کانیهای سیلیکاته مانند الیوین و پالژیوکالزها میباشد ].[16
کلر ( :)Cl-میانگین غلظت این آنیون در منطقه  382/0 ppmمیباشد .کمترین غلظت مربوط به نمونه شماره  2و  0با
غلظت  00/7 ppmو بیشترین غلظت مربوط به نمونه شماره  0با غلظت  302/2 ppmمیباشد .بیشینه مجاز کلر در آب،
 211 ppmمیباشد و مقادیر بیشتر باعث تلخشدن آب میگردد ] .[39میزان کلر در نمونههای آب منطقه از حد مجاز باالتر
میباشد .مقادیر باالی کلر در دونیتهای سرپانتینیشده از سالها پیش گزارش شده است ] [10و سرپانتینیتها به عنوان
حاملهای کلر در زونهای فرورانش و محل فروکش کلر اگزوسفری در نظر گرفته شدهاند ] .[33کلر در سرپانتینیتها به
دو صورت (هم در مواضع قابل انحالل در آب و هم در مواضع ساختاری) در سنگ حضور دارد ] .[36عالوه بر این ،رسوبات
تبخیری که در ارتفاعات جنوبی منطقه مورد مطالعه ،رخنمونهایی از آنها قابل مشاهده میباشد ،میتوانند به عنوان یکی
دیگر از منابع عمده کلر در منطقه محسوب شوند.
سولفات ( :)SO42-میانگین غلظت این آنیون در منطقه  270/3 ppmمیباشد .کمترین و بیشترین مقدار سولفات در
نمونههای شماره  0و 3به ترتیب با غلظت  22/3 ppmو  982 ppmمیباشد .میزان مجاز سولفات در آب آشامیدنی ppm
 211میباشد ] .[39منشا عمده سولفات مرتبط با رسوبات تبخیری است که در ارتفاعات جنوبی منطقه مورد مطالعه،
رخنمونهایی قابل توجهی از آنها قابل مشاهده میباشد.
 . 4 .4فرآیندهای موثر بر شیمی آب
نمودار گیبس ] [18به منظور ارزیابی تاثیر فرایندهای هیدروشیمیایی نظیر بارش ،هوازدگی سنگ و تبخیر بر شیمی
آب بکار میرود .براساس نمودار گیبس شکل ( )3هوازدگی کانیهای فرومگنزین فراوان موجود در مجموعه سنگهای
افیولیتی در محیط نقش موثری در شیمی آبهای منطقه داشته اند.

شکل  -3مکان قرار گیری نمونه های آب بر روی مدل گیبس
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یکی از نمودارهایی که بر اساس استکیومتری شیمیایی منشا کانیهای انحالل یافته در آب را مشخص میکند
نمودار] [Na++K+] /[HCO3-در مقابل ] [Ca2++Mg2+]/[HCO3-شکل ( )0است.

شکل-0موقعیت نمونه های آب بر روی نمودار] [Na++K+] /[HCO3-در مقابل][Ca2++Mg2+]/[HCO3-

موقعیت دادههای آب بر روی نمودار فوق نشان دهنده این مسئله است که بیشتر نمونهها در قسمت غالب بودن فرایند
هوازدگی قرار میگیرند .نسبت] [Na++K+] /[HCO3-بین  1/8تا 8/2نشان دهنده انحالل کانیهای سیلیکاته حاوی یون-
های  Na+و  K+در منطقه است .این مسئله را نیز میتوان از نسبت آنیونهای ] [HCO3-+SO42-به کاتیونهای
] [Ca2++Mg2+در منابع آب منطقه هم تشخیص داد .نسبت فوق درنمونههای آب همواره باالتر از 8و در حدود 8/2میباشد
که نشان دهنده لزوم انحالل کانیهای سیلیکاته حاوی کاتیونهای  Na+و  K+در برقراری توازن یونی بین کاتیونها و
آنیونها در نمونههای آب است] . [19نمودار نسبت یونی Mg2+/Ca2+در مقابل  Na+/Ca2+در آب شکل ( )2واحدهای
لیتولوژیک موثر بر کیفیت آب را نشان می دهد] .[19بر اساس نمودار فوق شیمی منابع آب متاثر از واحدهای سیلیکاتی،
تبخیری و کربناته است ولی نقش واحدهای سیلیکاتی نسبت به واحدهای کربناته و سولفاته در آب بیشتر است.

شکل  -0نمودار لگاریتمی نسبت یونی  Na2+ /Ca2+در مقابلMg2+ /Ca2+

 . 5 .4بررسی پارمتر های صحرایی
 :pHبر اساس ترکیب آب pH ،آب میتواند متفاوت باشد که معموال بین  0/2تا  3/2میباشد ] .[39میزان pH

نمونهها  ،بین 9/7تا  ،7/8با میانگین  3/2میباشد .با توجه به اینکه هیدروکسیدهای منیزیم و کلسیم جزو بازهای قوی
محسوب میشوند حضور آنها در محیط موجب قلیاییشدن  pHآبها میشود .چنین بازهایی حاصل هوازدگی سنگهای
اولترامافیک هستند خصوصا اینکه کانی هایی چون الیوین ،پالژیوکالزهای کلسیک و پیروکسن ،جزء کانی هایی هستند که
به سرعت دچار هوازدگی میشوند ] :TDS .[12دامنه تغییرات  TDSدر منطقه بین  308 mg/lتا  2727میباشد .آبهای
دارای  TDSکمتر از  ،011mg/lمعموال خوب در نظر گرفته می شوند .در صورتی که  TDSبیشتر از  8111mg/lباشد آب
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برای آشامیدن بدطعم میشود ] :EC .[32دامنه تغییرات  ECاز  023تا  0021 μs/cmمتغیر میباشد .مقادیر  ECتا
 2111 μs/cmبرای آبیاری مناسب میباشد اما  ECبیشتر از  8111 μs/cmمیتواند بیانگر آلودگی آب باشد ].[39
 .6 .4ارزیابی منابع آب از نظر شرب و تعیین رخساره آب

برای تعیین امکان استفاده از آب برای مصارف شرب از نمودار شولر ] [34و شاخصهای مربوطه استفاده میشود.
براساس نمودار شولر ،نمونههای  8و  0خوب ،نمونه  2قابل قبول و نمونههای  3 ،2و  0غیرقابل شرب تشخیص داده شد،
علت غیر قابل شرب بودن ،باال بودن مقادیر کلر و سدیم و منیزیم در این نمونهها میباشد .برای نمایش ترکیب شیمیایی و
تعیین رخسارههای هیدروشیمیایی آبها ،از نمودار  [27] Piperاستفاده شد .با رسم نمودار ( Piperشکل ،)0دو نمونه  3و0
دارای رخساره  Na-Clو نمونههای  2 ،0 ،2و 8به ترتیب دارای رخسارههای  Mg-HCO3 ،Na-HCO3 ،Mg-Cl ،Ca-SO4می-
باشند ،مکان نمونهها در (شکل  )0نشان داده شده است.

ب)

الف)

شکل  -6موقعیت نمونه ها بر روی نمودارهای الف) شولر و ب) پایپر

در بررسیهای انجام گرفته در ایتالیا و مکزیک ،تیپ آب در اکثر مناطق افیولیتی از نوع  Ca-HCO3و  Mg-HCO3می
باشد که حاصل هوازدگی سنگهای اولترامافیک سرپانتینیتی شده و دارای کلسیم و منیزیم (گابرو یا بازالت) میباشند و
حاوی کروم ) (IIIو ) (VIظرفیتی میباشند .آبهای تیپ بیکربناتهی منیزیک معموال از طریق برهمکنش آبهای جوی با
سرپانتین و سنگهای اولترامافیکی تولید میشوند ،در حالی که آبهای تیپ بیکربناته کلسیک از طریق برهمکنش آبهای
جوی با سنگهای گابرو و بازالتی به وجود میآیند .آبهای تیپ بیکربناته منیزیک نسبت به کلسیک ،از کروم غنیترند
] .[14در منطقه مورد مطالعه هم یک نمونه از شش نمونه آب دارای تیپ بیکربناته منیزیک بود و باالترین میزان کروم هم
در نمونه قنات روستای ترقی با غلظت  79/0 ppbبود،که این نمونه دارای تیپ بیکربناته منیزیک میباشد.
 .5نتیجهگیری

با بررسی نتایج آنالیزهای شیمیایی نمونههای آب و مقایسه آنها با استانداردهای جهانی و همچنین ترسیم نمودارهای مربوط
به کیفیت آبهای منطقه مورد مطالعه ،نتایج زیرحاصل شد:
 فرآیندهای ژئوشیمیایی و هیدرولوژیکی ،غلظت و گونه کروم در منابع آب محدوده مورد مطالعه را کنترل میکنند .درمنابع آب منطقه کتهتلخ  ،کمترین مقدار کروم در نمونه شماره  3با غلظت  2/0 ppbو بیشترین مقدار در نمونه شماره 2
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با  79/0 ppbمیباشد .میانگین کروم در نمونههای برداشتی  33/2 ppbمیباشد،که بیانگر باال بودن غلظت کروم میباشد.
 2نمونه از  0نمونه آب ،غلظتی بیشتر از حد مجاز WHOداشتند که بیانگر آلودگی آب به کروم میباشد .به دلیل انحالل کم
کروم ) (IIIدر آبهای با  pHقلیایی (در منطقه کتهتلخ pH ،آب باالی  9/9میباشد) ،مقادیر کروم ) (IIIو کروم )(VI
متفاوت میباشد .غلظت کروم در سیالبهایی که از مناطق افیولیتی نشات میگیرند بیشتر میباشد و با دور شدن از مناطق
افیولیتی ،غلظت کروم نیز کاهش یافت تا جایی که در نمونه  0که در منطقه افیولیتی قرار نداشت مقدار این عنصر به حدود
 82/3 ppbرسید.
کروم ( )IIIتنها در نواحی تمرکز باالیی دارد که مقدار اکسیژن محلول کمتر از  1 mg/lو  pHدر حد خنثی باشد در حالیکه در منطقه افیولیتی مورد مورد مطالعه  pH>7.9و مقدار DO>7.67 mg/lاست ،بنابراین با توجه به مقادیر Eh ،DOو pH
قلیایی منابع آب نمونه برداری شده ،کروم موجود در منابع آب منطقه میبایستی حاوی مقادیر قابل توجهی از نوع کروم
) (VIو به فرم کرومات ( )CrO42-باشد.
 منابع آب نمونهبرداری شده در منطقه ماهیت کمی قلیایی تا قلیایی دارند و از نظر شیمی آب دو نمونه دارای رخساره Na-Clو سایر نمونه ها شامل  Mg-HCO3 ،Na-HCO3 ،Mg-Cl ،Ca-SO4میباشند.عمده فرآیند موثر بر هیدروشیمی
آبهای منطقه ،هوازدگی سنگهای فرومنیزین در کمپلکس افیولیتی است که خود علت میزان باالی کلر ،منیزیم ،کلسیم،
بی کربنات و نیز باال بودن  EC،TDSو  pHدر آبهای منطقه میباشد.
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