Хидрохимична характеристика
на подземните води с активен водообмен от басейна на р
р. Места
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Въведение
Подземните води (ПВ) са ценен природен ресурс и важен източник за питейно-битово водоснабдяване. Произхода им се определя от техните физико-химични свойства и
състав. По
П произход и физико-химични
ф
свойства
й
ПВ в България
Б
се делят на три основни вида – пресни студени, термални и минерални. В зависимост от средата, в която
се формират, те се поделят на порови, пукнатинни и карстови. Факторите, определящи условията за формиране състава на ПВ са многообразни. Тяхната интензивност е
свързана с конкретната природна среда. От факторите, формиращи състава, първостепенно значение имат
физико-географските (релеф, климат,
хидрология)) и геоложките (геоложки
(
строеж; литоложки състав на скалите)) фактори.
ф
Район на изследване
Поречие „Места“ се намира в ЮЗ България и заема площ от 2785 km2. Включва
долините на р.
р Места и нейните притоци и част от масивите на оградните планини
Пирин, Рила и Западни Родопи. В района изцяло попадат морфоложките единици
Разложка и Гоцеделчевска котловина.
От хидрогеоложкото райониране на България,
България поречието попада в Рило
Рило-Пирински
Пирински
район и част от Централно-Родопски район на Рило-Родопската област.

Обща характеристика
Почвената покривка включва предимно кафяви горски,
горски излужени канелени горски и
вторично затревени кафяви горски почви, тъмнокафяви и тъмно оцветени горски и
планински ливадни почви, хумусно-карбонатни почви (рендзини) и алувиалноливадни почви (върху алувия на речните тераси).
тераси)
Естествената растителност е преходно-средиземноморска. Около половината от
площта на водосбора на р. Места е заета от гори. Преобладават иглолистните,
следвани от нискостеблените и най
най-малко
малко са широколистните.
широколистните
Геоложка и хидрогеоложка характеристика
Най-широко разпространение имат докамбрийските скали и палеозойският
комплекс. Плиоценът и кватернерът запълват Разложката и Гоцеделчевската
котловина
котловина.
Формирани са порови, пукнатинни и карстови води. Най-голямо площно
разпространение имат пукнатинните води, използвани чрез каптиране на извори
за питейни цели от много населени места.
места

Използвани данни
И
Химичният състав на подземните
д
води
д е по д
данни от съставени карти
р за химията
на подземните води за територията на България в М1:1 000 000 по Т. Кехайов,
1982 Растерните карти са дигитализирани в средата на ГИС,
1982.
ГИС след което са
изрязани
р
по контура
ур на изследвания
д
басейн. Получените
у
карти
р
показват
пространственото разпределение на главните компоненти, определящи
геохимичния облик на подземните води (хидрогенкарбонати,
(хидрогенкарбонати сулфати,
сулфати хлориди,
хлориди
калций, магнезий, натрий),
р ) интегрираните
р р
показатели като минерализация
р
и обща
твърдост, както и пространственото разпределение на мезо и микрокомпонентите.
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Минерализация
Обща твърдост

Хидрохимична характеристика
ПВ са от много меки до умерено твърди (в южната част); хидрокарбонатнохидрокарбонатно
калциево-магнезиеви;
пресни.
р
Съдържанието
р
на
анионите
е
в
последователността: HCO3‐>SO42‐>Cl‐. Катионите са подредени в реда:
Ca2+>Mg2+>(Na++K+) или Ca2+>(Na++K+)>Mg2+
Химически тип подземни води: Първи: (HCO3‐>Ca2++Mg2+) Втори: (HCO3‐<Ca2+ +Mg2+<HCO3‐+SO42‐) Трети: (Cl‐ > Na+)

Пространствено разпределение на макро
макро-,
мезо-, и микро-компоненти по Кехайов, 1982

От направеният анализ се установи,
установи че в регионален мащаб ПВ от
водосборният
р
басейн на р
р. Места не са с концентрации
р
над пределно
р
допустимите норми по Наредба № 1 по основните физико-химични
показатели (обща твърдост,
твърдост нитрати,
нитрати сулфати,
сулфати хлориди),
хлориди) метали и
металоиди (мед, никел, олово, хром, алуминий, желязо, манган, цинк,
арсен, калций, магнезий, натрий).
Заключение
Подземните води са основно хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви с
повишено съдържание на натрий. Най-широко разпространение имат
водите от първи тип или HCO3‐>Ca2++Mg2+. Те са формирани в
силикатните
скали,
разпространени
във
високопланинската,
планинската и нископланинската зона. Водите от втория тип (HCO3‐
<Ca2+ +Mg2+<HCO3‐+SO42‐) са привързани към котловидните райони,
райони с
минимални валежи, покрити от плиоценски и кватернерни седименти.
Подземните води са от много меки до доста твърди, пресни, с
минерализация до 0.5
0 5 g/l и съдържание на хлор под 10 mg/l.
mg/l
Съдържанието на нитрати е до 30 mg/l, което е показател за липса на
старо антропогенно замърсяване от неконтролируемо наторяване с
азотни торове.
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