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 دهيچك
است. با  ريمتغميكروموس برسانتيمتر  75000تا  2000الكتريكي آن بين  .است واقع شدهساحلي خليج فارس  نيدر نوار بياباغرب شهرستان اهواز و دشت الباجي در شمال      

زميني و سطحي دشت الباجي، عوامل و فرايندهاي مختلف تأثيرگذار بر كيفيت آب زيرزميني مورد بررسي قرار گرفت. جهت استفاده از نتايج سنجش شيميايي منابع آب زير
دهد كه عوامل متعددي از جمله شرايط حوضه رسوبگذاري مواد هاي ضروري استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان ميهاي گرافيكي و نقشهارزيابي مشخصات كيفي از روش

كنند. ميني دشت را كنترل ميازنده اليه آبدار، واكنش آب با مواد آبرفتي دشت، تبخير از آب زيرزميني، آب برگشتي كشاورزي و تغذيه از رودخانه كرخه، كيفيت آب زيرزس
 باشد. دهد كه عامل اول نسبت به ساير عوامل غالب ميهمچنين نتايج نشان مي

ليدي  زيرزميني، حوضه رسوبگذاريدشت الباجي، شوري آب  :كلمات ك
 
 

 مقدمه
هاي تنزل كيفيت آب به ويژه شوري منابع آب و خاك، از آشكارترين پديده      

 برداري آينده از اين منابع به ويژه منابعدر مناطق خشك و نيمه خشك است. بهره
زيرزميني در خاورميانه و در بسياري ديگر از مناطق كمياب آب در جهان، تا  آب
 ;Mehta et al., 2000(زيادي به درجه شوري و ميزان آن بستگي دارد  حد

Gaye 2001; Vengosh, 2005( عوامل متعددي از جمله: عدم تغذيه .
ي هاي تبخيري و پديدههاي بين آب و سنگ مانند انحالل سنگمناسب، واكنش

شور دريا  هاي زيرزميني، اختالط آبها مانند نفوذ آبتبادل كاتيوني، تبخير از آب
توانند شوري آب زيرزميني هاي برگشتي كشاورزي ميهاي ساحلي، آببه آبخوان

 ,Richter and Kreitler, 1993; Vengosh؛ 1390را كنترل كنند (رضايي، 
 چنين فرآيندهايي است كه مفيدي براي شناسايي ابزار هيدروژئوشيمي). 2005

 ;Smil, 1987(ند نماي را تعيين مي هاي زيرزميني آب شيمياييخصوصيات 
Feng et al., 1999; Feng, 1999( بنابراين، با مطالعه تركيب شميايي منابع .

آب و در  توان به داليل تغييرات كيفيمختلف مي هايروش ازآب و با استفاده 
برد. در رابطه با عوامل مؤثر بر شوري منشأ امالح موجود در آنها پي شناخت نتيجه 

؛ 1387كنون تحقيقات زيادي در داخل (كالنتري و عليجاني، آب زيرزميني، تا 
 ;Attia, 1994) و خارج (1389و محمدي بهزاد،  1386كالنتري و همكاران، 

Marie and Vengosh, 2001, Guler and Thyne, 2004; Yong-

Hong, 2007; De-montety et al., 2008; Al-Ahmadi and El-
Fiky, 2009; Khodapanah, 2009; Dinelli et al., 2010; 
Obiefuna and Orazulike, 2011; Hofmann and Cartwright, 

2013; Srinivasamoorthy et al., 2013 .صورت گرفته است (  
ي است كه آب زيرزميني آن الباج دشتمنطقه مورد مطالعه آبخوان آبرفتي       

آب،  كيفيت هاي مخربعليرغم نبود يك منبع مشخص شوري مانند حضور اليه
بنابراين، هدف از اين تحقيق  .و ميزان اين شوري نيز بسيار زياد است باشدشور مي

شناسايي عوامل و منابع شوري و همچنين ارزيابي فرايندهاي هيدروشيميايي 
 شوري آب زيرزميني منطقه مورد مطالعه است.بر حاكم 

 هاي عمومي و وضعيت هيدروژئولوژي منطقه مورد مطالعه ويژگي
و بين طول  اهواز غرب شهرستانكيلومتري شمال 25الباجي در فاصله  دشت 

تا  31 ˚22´درجه شرقي و عرض جغرافيايي  48 ˚41´تا  48 ˚26´جغرافيايي 
ساحلي خليج فارس  نيدر نوار بيابادرجه شمالي قرار دارد. اين دشت  31˚ 37´

و متوسط دماي  متر يليم 244. متوسط بارندگي ساالنه در منطقه است واقع شده
باشد. بنابراين، با توجه به كمبود نزوالت جوي و مي گراد يسانتدرجه  25 ساالنه

آن تبخير زياد، شوري خاك افزايش يافته و در  به دنبالباال بودن درجه حرارت و 
 شود. نتيجه پوشش گياهي قابل توجهي در منطقه مشاهده نمي
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ز يك حوضه بسته ناوديسي است كه از شناسي دشت الباجي بخشي ااز نظر زمين
شمال به رودخانه كرخه، از جنوب به رودخانه كارون و از غرب به سازند آغاجاري 

آب زيرزميني  هيتغذ در كرخه رودخانه). هر چند كه 1شود (شكل  ميمحدود 
آب زيرزميني دشت را  بالعكس كارون خانهرود ليومحدودي دارد،  نقشدشت 

توجه به اينكه جنس بستر رودخانه كرخه و كارون در محدوده با . دينما يم هيتخل
باشد، بنابراين، ميزان  دشت الباجي مخلوطي از ماسه ريزدانه، سيلت و رس مي

 تغذيهتبادل هيدروليكي خيلي زيادي را نبايد انتظار داشت. بخش قابل توجهي از 
و تغذيه از رودخانه  است، ولي عالوه بر بارندگي بارندگي از ناشي عمدتاً اليه آبدار

جهت جريان عمومي آب  كرخه، تغذيه از آب برگشتي كشاورزي نيز وجود دارد.
 مشاهدهكه  ). همانطور2است (شكل زيرزميني در منطقه از شمال به جنوب 

ترند  پتانسيل در قسمت شمالي و نزديك به محل تغذيه فشرده شود، خطوط هم مي
 است.دهنده شيب هيدروليكي بيشتر  كه نشان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شناسي منطقه مورد مطالعه (اصالح شده از شركت ملي نفت ايران، نقشه زمين .1شكل 
1967( 

ارتفاعات قابل  در منطقه مورد مطالعه، سازند آغاجاري است ولي عمده سازند
 سنگ ماسه قرمز،   مارنهاي اليه از توجهي را در منطقه ايجاد نكرده است و متشكل

. نقش اين سازند بر وضعيت هيدروژئولوژي باشد مي ژيپس از هايي  اليه  نميا و
 30سنگ كف اليه آبدار دشت الباجي را در عمق  چونمنطقه حائز اهميت است، 

بخشي از مواد سازنده اليه آبدار، مواد  دهد و همچنين متر، تشكيل مي 70تا 
. منشأ ديگر مواد آبي سازند آغاجاري هستند -آبرفتي حاصل از فرسايش بادي

در نتيجه  كهباشند مي اي رودخانه ، رسوباتمطالعه مورد منطقهآبرفتي در 
گذر  درو كرخه  كارون هاي رودخانههاي فرعي  ها و شاخه ها، تغيير جهت طغيان

دشت شامل  مركز شرق و در را رسوبات از يعيوس بخش واند زمان نهشته شده
ه و مهيا بودن شرايط تبخير، همزمان با . با توجه به بسته بودن حوضدنشو يم

ور نهشته شده كرسوبگذاري رسوبات نمكي و ژيپسي نيز در البالي مواد آبرفتي مذ
و در حد  زيراز نظر اندازه اغلب دانهاست. بطور كلي مواد آبرفتي سازنده اليه آبدار، 

ب سب زيررسوبات دانه نيوجود اباشند.  يو رس م يتا متوسط و ال زيماسه ر
آب  ر بريش اثر تبخيجه افزايو درنت ينگييارتفاع مو شيو افزا يريكاهش نفوذپذ

هاي بادي در اندازه خيلي ريز تا  بر روي اين مواد آبرفتي، ماسه د.گرد يمي نيرزميز
باشند و به همين  اند كه داراي نفوذپذيري سطحي زيادي مي متوسط گسترده شده

 .شود ي سطحي ديده نميها رواناباثري از تشكيل  گونه چيهدليل 

 1390نقشه سطح آب زيرزميني دشت الباجي در فروردين  .2شكل 

 روش كار
چاهك با  15 از مورد مطالعه، منطقه زيرزميني آب كيفيت بررسي منظور به
به  بردارينمونه 1390سال ماه  فروردين و آبان دو دوره درمتر،  45تا  20عمق 

فيت آب رودخانه كرخه و آب زيرزميني، از آب عمل آمد. همچنين براي مقايسه كي
ها پس از جمع آوري برداري گرديد. نمونهرودخانه كرخه نيز در سه ايستگاه نمونه

 به) Ca, Mg , Na, K, HCO3, SO4,Clه (عـمد عناصر غلظتجهت تعيين 
برداري همزمان با نمونه .سازمان آب و برق استان خوزستان ارسال شدند شگاهيآزما
هاي اشباع و تجزيه و  و دماي آب هر نمونه نيز جهت محاسبه نمايه pHر مقدا

برداري از آب گيري شد. موقعيت نقاط نمونه هاي بعدي، در محل اندازه تحليل
ارائه  )1 جدول(در  ها نمونه، و نتايج آناليز )3شكل(زيرزميني و رودخانه كرخه در 

هاي سطحي و زيرزميني  آبهاي اصلي  شده است. با توجه به اينكه غلظت يون
دهند، فقط از نتايج  برداري تفاوت ناچيزي نشان ميدر دو دوره نمونه منطقه

ها  ) جهت تجزيه و تحليل90ها (فروردين ماه  سنجش شيميايي يكي از دوره
راستا نقش منابع شوري و فرايندهاي هيدروشيميايي  نيدر ااستفاده شده است. 

ي دشت الباجي با استفاده از نمودارهاي پايپر، نيمرزيآب زتأثير گذار بر كيفيت 
هاي هم ارزش نمايه اشباع ژيپس و هاي اشباع و تبادل يوني و نقشهتركيبي، نمايه

هاليت، تبخير و هدايت الكتريكي مورد بررسي قرار گرفته است. براي تهيه 
 ,Microsoft Excel 2007 ،RockWareنمودارهاي فوق از نرم افزارهاي 

Inc.1999)( AqQa 1.1.1[1.1.5.1] وPHREEQC 2.8  و براي تهيه ،
 استفاده شده است. ArcGIS 10هاي ياد شده از نرم افزار نقشه
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يبردارنمونه يها ستگاهيا تينقشه موقع -3 شكل
 بحث

ي دشت الباجي بسيار زياد است و ميزان نيرزميآب ز) ECهدايت الكتريكي (     
ميكرو موس  75000تا بيش از  2000هاي مختلف دشت از حدود آن در قسمت

). عوامل و فرايندهاي هيدروشيميايي گوناگوني در 4برسانتيمتر متغير است (شكل 
 مورد بحث قرار گرفته است. آنهااين مسئله دخالت دارند كه مهمترين 

 واكنش آب و مواد سازنده اليه آبدار
)، 5ر مثلث سمت راست نمودار پايپر (شكل ها به رأس كلر د تمايل نمونه      

 هاي در بخش يدر منطقه بارز نبوده و به طور كلسولفاته سكانس دهد كه  نشان مي
شود. اين بدان معني  يممشاهده  يونيآن يتكاملسكانس  نياز دشت آخر يعيوس

 ياصل ونيسولفات آن وني نكهيقبل از امنطقه  ينيرزميآب ز ستميدر ساست كه 
تماس در اثر امر  نياه است. ديگرد يداز كلر يشور و غن زيرزميني آب، گردد

بر اساس . دهد موجود رخ مي كلرورهشور  هاي آببا  ورودي به آبخوان هاي آب
مقابل  در  Clو  Naهاي نتايج حاصل از نمودارهاي تركيبي، الگوي خطي بين يون

TDI  كه شود  ه ميج) مشاهد -6الف و ب) و در برابر يكديگر (شكل  -6(شكل
بندي نمايه اشباع هاليت به پهنه دارد. نقشه  Naهاليت نقش مهمي در توليد يون

الگوي خطي . )7(شكل  سازد را در جهت جريان آشكار مي يونخوبي افزايش اين 
با يكديگر  Caو  SO4ن) و يون  -6(شكل TDIبا  SO4ي بين يون فيضعنسبتاً 

آبدار است.  انحالل ژيپس در اليه ي) وجود دارد، كه نشان دهنده -6(شكل 
كند كه علت  يان ميه) ب -6(شكل  Mgو  SO4ون ين يتر بيهمبستگي قو

م در آبخوان يزياز وجود سولفات من يتواند ناش يم Caو  SO4ف يضع يهمبستگ
باشد. همچنين نمايه اشباع كلسيت در اكثر نقاط آبخوان داراي مقادير مثبت است 

احتماالً به صورت كلسيت رسوبگذاري نموده  Caدهد يون  كه نشان مي
، اين احتمال نيز وجود دارد طبق بررسي نمودارهاي تبادل يوني). 1است(جدول 

از محيط خارج  Naدر اثر تعويض با يون  Caكه در برخي نقاط مقداري از يون 
 يابد در جهت جريان افزايش ميبطور كلي  نيز ژيپس نمايه اشباع مقدارشده باشد. 

هاي اشباع ژيپس و هاليت در همه نقاط دشت داراي مقادير  ). چون نمايه8ل (شك
در منطقه تخليه  در تمام نقاط و حتيانحالل آنها  منفي است، بنابراين، شرايط

محلول بودن دو كاني ياد شده، الگوي مشخصي بين  ليبه دلباشد. ميفراهم 
شود و از همين رو، و) مشاهده نمي -6با يكديگر (شكل Caو  HCO3هاي  يون

 به عبارتد).  -6شكل نگرفته است (شكل TDIبا  HCO3روند خطي بين يون 
 به حساب HCO3ديگر هاليت و ژيپس محلول يك مانع جنبشي براي يون 

نمايد. البته دليل ديگر در  كربنات رسوب مي هاي زياد بي آيند و در شوري مي
نقاط كربنات است كه در  ن بيتشكيل روند غير خطي فوق، عامل توليد كننده يو

 ندارد. توزيع يكساني  مختلف دشت

 ينيرزميآب زتبخير از سطح 
به علت شرايط بياباني دشت الباجي و عمق كم سطح ايستابي در اين دشت،       

دهد و در نتيجه شوري آن در بسياري از نقاط تبخير از سطح آب زيرزميني رخ مي
دهد كه در محدوده قابل  زيرزميني نشان مي عمق آب زياد است. بررسي نقشه هم

باشد  متر مي 4اي از دشت عمق برخورد به سطح آب زيرزميني كمتر از  مالحظه
ها سطوحي با قابليت زياد تبخير را در منطقه مورد مطالعه  ). اين پهنه9(شكل 

هاي  هايي از اليه زاره نمايند. به علت تبخير شديد در منطقه شوره مشخص مي
به  در سطح زمينمتر تا چند سانتيمتر هاي چند ميلي و هاليتي با ضخامت ژيپسي

هاي سطحي و در نتيجه آب نفوذي  اثر مهمي بر شوري آب وجود است. اين پديده،
هاي  . ماندابنمايد هاي سطحي اعمال مي به آبخوان از طريق بارندگي و مانداب

كه در منطقه مورد  اي هستندهاي تبخيري و سبخاگونه سطحي در واقع پهنه
باشند خورند و با آب زيرزميني در ارتباط مي مطالعه بصورت پراكنده به چشم مي

هاي بسته كه معموالً در زمستان پوشيده از آب شور  ). اين فرو رفتگي10(شكل 
باشند باعث در معرض تبخير قرار گرفتن آب زيرزميني شده و تغليظ و تمركز  مي

ر شوند. بررسي نمودا ر اليه آبدار دشت الباجي سبب ميها را د هر چه بيشتر نمك
Gibbs (1970)  ياTDS  در مقابل نسبت كاتيونيNa+/(Na++Ca2+)  نيز

ي دشت الباجي داشته نيرزميآب زدهد كه تبخير نقش مهمي در شوري  نشان مي
). درحاليكه با نزديكتر شدن به رودخانه كرخه به دليل اختالط آب 11است (شكل 

    .شود ي كم رنگتر مينيرزميآب زي، نقش تبخير در شوري نيرزميآب زآن با 
 زيو نمحلول  تيمقدار هال وفور ليبه دلبنابراين، با توجه به مطالب فوق،       
 هايدر بخش يدر منطقه بارز نبوده و بطور كلسولفاته سكانس  ،فراوان ريتبخ
شود (شكل  يممشاهده چيبوتارو  يونيآن يتكاملسكانس  نياز دشت آخر يعيوس
غني از كلريد  آبآب زيرزميني با عبور سريع از مرحله آنيون سولفات به  يعني .)5

 يافته است.تكامل 
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 آب برگشتي كشاورزي
اين  هاي زير كشت در منطقه مورد مطالعه اثرگذاري به دليل وسعت كم بخش      

هم  و تأثير آن به روشني بر روي نقشه استمحدود ها بخشعامل تنها به اين 
هايي با به صورت پهنه )8(شكل و هاليت ) 7(شكل ارزش نمايه اشباع ژيپس 

هاي ياد شده، در قسمت هاي . پهنهباشدغلظت باالي ژِيپس و هاليت مشخص مي
ي ها آبي كشاورزي وجود دارد. ها نيزمكه  اند شدهغربي دشت و در محلي واقع 

برگشتي كشاورزي در اين قسمت از دشت، با نفوذ و انحالل رسوبات ژيپسي و 
هاي هاي مذبور و افزوده شدن يونر سبب فروشويي نمكيهاليتي ناشي از تبخ

ي دشت شده و از طرفي نرخ تبخير نيرزميآب زبه  ميكلسسديم و  كلريد، سولفات،
هاي محلول در اي زير كشت سبب غني شدگي بيشتر يونه و تعرق باالتر در بخش

 ها گرديده است. اين قسمت

 تأثير تغذيه و اختالط آب رودخانه كرخه 
آب ، نمودار انطباق عناصر )4 (شكل ECهاي هم مقدار بررسي نقشه      

آب هاي محلول در )، نمودار مجموع يون12كرخه (شكل  آب رودخانهي با نيرزميز
)، 14ها (شكل  )، سري مكاني نمونه13سبت به فاصله از رودخانه (شكل ي ننيرزميز

 نشان )8و  7هاي (شكلهاي اشباع ژيپس و هاليت هاي هم ارزش نمايه و نقشه
مقدار بطور كلي ، كرخه از رودخانه يبردارمحل نمونه  فاصله شيبا افزادهند كه  مي

ي نيرزميمحلول آب ز يها ونيهاي اشباع ژيپس و هاليت و هدايت الكتريكي، نمايه
هايي كه در مجاورت رودخانه قرار دارند، . اما در نمونهابدي يم شيافزا دشت الباجي

باشد مي، غالب Na-SO4دهد و رخساره كاهش نشان مي NaClغلظت نمك 
باشد ي و آب رودخانه كرخه مينيرزميز آباختالط  ليدل بهمسئله  ). اين5(شكل 

هاي شمالي دشت گرديده كاهش ميزان شوري در قسمت شدگي و كه باعث رقيق
شور مشاهده   هاي آب ي دور از محل تغذيه ويژگيها نمونهاست، ولي در اكثر 

و عامل  )9(شكل  كم بوده ينيرزميعمق آب زدر پايين دست آبخوان  .شود يم
دست  نييدر پا يشورابه از باال دست عوامل شور يها انيبه همراه ورود جر ريتبخ

-هاي آب زيرزميني دشت نشان ميبررسي نمودارهاي تبادل يوني نمونه .باشند يم
دهد كه تغذيه اليه آبدار الباجي از رودخانه كرخه سبب شده است تا نوع تبادالت 

هاي مركزي و جنوبي آن متفاوت باشد، يوني در قسمت شمالي منطقه با قسمت
باشند، اراي تبادل يوني عادي ميهاي نزديك به رودخانه كه دبطوريكه به جز نمونه

نوع اين ). ، الف، ب و ج15معكوس هستند (شكل ها داراي تبادل يوني بقيه نمونه
آلكالي تأييد  -هاي كلرتبادالت يوني با دو شاخص اساسي تبادل به نام شاخص

 اند. شود كه به صورت زير تعريف شدهمي
CAI1= Cl-(Na+k)/Cl 

CAI 2 = Cl– (Na+K) /SO4+HCO3+CO3+NO3 
 است. cmol/Kg-1 حسب بر ها غلظتدر اين روابط 

 از سبخاهاي منطقه مورد مطالعه. نمايي از يكي 10شكل 
 

 دشت الباجي هاي آب زيرزميني نمودار گيبس نمونه .11شكل 
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ها  آنمنفي  مقادير و شاخص نشانه تبادل يوني معكوس هر دومثبت مقادير        

نمايد  ها تأييد مي مقادير بدست آمده از اين شاخص است. عادي نشانه تبادل يوني
در اثر  )ABG10و  ABG9و ABG2هاي نزديك به رودخانه كرخه ( نمونه كه 

ها تبادل يوني معكوس  ورود و اختالط آب رودخانه تبادل يوني عادي و بقيه نمونه
 ، د).15دهند(شكل  را نشان مي

بر روي نمودار پايپر نيز به خوبي قابل مشاهده است. روند  اختالطاين  اثر      
گيري جهت با يك فلش مشخص شده كه نمايانگر نمودار اختالط بر روي اين

 انتهايي عضو دو به مربوط نقطه دوباشد و  مي مستقيم خط يك روي برها  نمونه
. جهت فلش )5(شكل  دنكنمي  متصل هم به راي) نيرزميز آب(آب رودخانه و 

ي به سمت نيرزميآب زهاي حاصل از اختالط آب رودخانه با مذبور از نمونه
كرخه اليه آبدار  زياد است. هر چند كه رودخانهي با شوري نيرزميآب زهاي  نمونه

، ولي به علت ريزدانه بودن رسوبات بين رودخانه و دينما يمدشت الباجي را تغذيه 
اليه آبدار، هدايت هيدروليكي اين بخش كم است و تعديل شوري آب زيرزميني در 

گيرد. بنابراين، اين ميزان تغذيه توانايي  فاصله محدودي از رودخانه صورت مي
 يه آبدار را ندارد.بهبود كيفيت چشمگير ال

 شرايط حوضه رسوبگذاري مواد سازنده اليه آبدار
هاي فوق، هاليت محلول نقش مهمي بر شوري آب زيرزميني با توجه به بحث      
آبدار دشت الباجي دارد. اما با اين حال هيچ منشأ سازندي براي توليد كاني اليه 

دهد منشأ اين نمك، شان ميهاليت در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد. شواهد ن
باشد، شرايط غيرسازندي است. يكي از فرضياتي كه در اين رابطه مطرح مي

رسوبگذاري در محيط رسوبي است كه اسكلت اليه آبدار را تشكيل داده است. از 
آنجا كه حوضه رسوبگذاري مواد سازنده اليه آبدار در يك محيط بسته ناوديسي و 

هاي تبخيري مانند هاليت ايط براي رسوبگذاري كانيسبخايي واقع شده است، شر
هاي ديگري از جمله ژيپس، وجود داشته است. احتماالً مسئله و حتي نمك

هاي مذبور در داخل حوضه، پس از قطع جريانات ورودي و ته رسوبگذاري كاني
گرفته است. همانطور كه در نشين شدن موادآواري محلول و غير محلول صورت مي

سبخايي در منطقه مورد مطالعه به  شاره گرديد، در حال حاضر اثرات محيطباال ا
در چنين  رسوبگذاري). شرايط 10است (شكل هايي قابل رويت شكل مانداب

باشد كه منجر به تغليظ نمك در رسوبات ايي همراه با فرايند تبخير ميمحيط بسته
هاي اوليه و نابراين، منشأ نمكگردد. بميرسوبگذاري سازنده اليه آبدار، همزمان با 

هاي حاصل از تبخير همزمان  تواند نمكغير سازندي در اليه آبدار دشت الباجي مي

اين دشت و تبخير پس از تشكيل اليه آبدار باشد كه  با تشكيل اسكلت اليه آبدار
 ي دشت گذاشته است.نيرزميآب زتأثير مهمي بر روي شوري 

مواد سازنده اليه رسوبگذاري اي، وقتي  ات ماسهبدين ترتيب حتي در رسوب      
توان  گيرد، نمي هاي بسته با نرخ تبخير باال و تغذيه كم صورت  آبدار در محيط

 انتظار آب زيرزميني با كيفيت مناسبي را داشت.

 گيري نتيجه
هاي متعددي شوري آب زيرزميني اليه آبدار دشت الباجي  چند كه فرآيند هر      

در يك حوضه بسته رسوبگذاري نمايد ولي عامل عمده، شرايط محيط  را كنترل مي
باشد كه سبب افزايش غلظت يون كلريد و سديم همزمان همراه با تبخير زياد مي

با تشكيل اليه آبدار گرديده است. تبخير از سطح آب زيرزميني و فروشويي 
فرايندهاي  هاي تبخيري نيز نقش مهمي در اين مسئله داشته است. از ديگر نمك

ي با آب نيرزميآب زي دشت الباجي اختالط نيرزميآب زتأثيرگذار بر كيفيت 
دهد ها و نمودارهاي هيدروشيميايي نشان ميباشد. بررسي نقشهرودخانه كرخه مي

ي گذاشته و باعث تعديل نيرزميآب زكه اختالط ياد شده تأثير مثبتي بر كيفيت 
دشت گرديده است، ولي به علت  هاي شماليي در قسمتنيرزميآب زشوري 

ريزدانه بودن و در نتيجه پايين بودن هدايت هيدروليكي رسوبات بين رودخانه و 
باشد. عامل ديگري كه نسبت به ديگر  اليه آبدار، ميزان تغذيه قابل توجه نمي

. ي دارد، آب برگشتي كشاورزي استنيرزميآب زعوامل تأثير محدودتري بر شوري 
-بندي نمايه اشباع ژيپس و هاليت در قسمت هاي پهنهروي نقشه اثر اين عامل بر

آب باشد. بدين ترتيب، بيشتر عوامل شوري  هاي غربي دشت مشخص مي
ي دشت الباجي كه در اين تحقيق مطرح گرديده است، ناشي از عوامل نيرزميز

ر باشد. از اين رو، دهاي بهبود وضعيت كيفي آن بسيار مشكل ميطبيعي بوده و راه
ي، حداقل براي مصارف شرب امكان پذير نيرزميآب زحال حاضر استفاده از منبع 

توان از منابع آب سطحي و آب هاي مديريتي مي نيست، اما با استفاده از برنامه
 زيرزميني بصورت توأم براي بخش كشاورزي تا حدودي استفاده نمود.  

 تشكر و قدرداني
دانشگاه  ژوهشي و فناوريپمعاونت م زمين و از مسئولين محترم دانشكده علو      

-شهيد چمران اهواز به خاطر همكاري در اجراي اين پروژه، تشكر و قدراني مي
گردد. همچنين از مديريت محترم مطالعات پايه منابع آب سازمان آب و برق 

 شود. ي ميارگزسپاسخوزستان و ديگر متوليان آن جهت تأمين مالي اين پروژه 
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 اند) نسبت به فاصله از رودخانه كرخه مرتب شده ها (نمونه هاي آب زيرزميني دشت الباجي سري مكاني عناصر عمده نمونه .14شكل 
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