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 1دانشآموخته کارشناسي ارشد آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي و کویرشناسي ،دانشگاه یزد 1 ،استاد ،دانشکده منابع طبیعي و کویرشناسي،
دانشگاه یزد و  9استادیار ،دانشکده منابع طبیعي و کویرشناسي ،دانشگاه یزد
تاریخ دریافت1994/80/11 :

تاریخ پذیرش1994/11/10 :

چکیده
یکي از منابع مهم تأمین آب در بیشتر نقاط ایران سفرههای آب زیرزمیني است که در دهههای اخیر تحت تأثیر عوامل
مختلف طبیعي و انساني قرار گرفته است .از جمله عوامل طبیعي ميتوان به جنس زمین و سازندهای زمینشناسي در
هر منطقه اشاره کرد .در این پژوهش ،بررسي کیفي منابع آب زیرزمیني و ارتباط آنها با سازندهای زمینشناسي
مدنظر قرار گرفت .به این منظور ،ابتدا با استفاده از نقشه زمینشناسي منطقه ،سازندهای زمینشناسي استخراج شد.
سپس ،دادههای کیفي  61چاه بهرهبرداری و سه چاه شاهد ،بهمنظور تعیین تیپ آب منطقه وارد نرمافزار Chemistry
شد .در ادامه سازندها با توجه به توان تولید تیپ آنها و اثر انحالليشان (کیفیت) ،طبقهبندی شد؛ در مرحله بعد،
بافرهایي به فواصل یک ،سه ،پنج ،هفت و  18کیلومتری در اطراف چاهها ایجاد و الیههای آن با نقشههای زمینشناسي
قطع داده شد .نتایج بهدست آمده با استفاده از آزمون  t-testنشان داد که با احتمال  99درصد ،در فواصل یک ،سه ،پنج
و هفت کیلومتری از چاهها ،درصد تأثیر سازندها بر چاههای بهرهبرداری ،معنيدار است ،اما در فاصله  18کیلومتری و
با افزایش فاصله ،این تأثیر کمتر شده و تأثیر معنيداری به این دلیل وجود ندارد ،اما تأثیر مجموع سازندهای
غیرکواترنری بر چاهها افزایش ميیابد .نتایج حاصل از منطق بولین نیز نشان داد که سازند ( )Qt2در فواصل نزدیک به
چاهها بیشترین گسترش را دارند که شامل مخروط افکنهها و رسوبات آبرفتي جوان است و محل اصلي تغذیه آبخوانها
ميباشند .اما هرچه فاصله از چاهها افزایش ميیابد  ،تأثیر سازندهای غیرکواترنری از جمله آهک کرتاسه و سنگهای
باتولیتي (آتشفشاني) که بهترتیب دارای توان تولید تیپ آبي کلروره و کربناته را دارند ،افزوده ميشود.
واژههای کلیدی :آبخوان ،تیپ کلروره ،سازند کواترنری ،نرمافزار  ،Chemistryنقشه زمینشناسي
مقدمه
آبکره بهطور کلي شامل تمامي آبهایي است که
به صور مختلف در کره زمین و اتمسفر وجود دارد.
برحسب کیفیت آب از نظر شوری ،منجمد یا مایع
بودن و میزان درصد قابل استفاده از مجموع آبکره،
___________________________
* مسئول مکاتباتmohamadzade_fb@yahoo.com :

کمتر از یک درصد از آن قابلاستفاده بوده که 99
درصد از این مقدار را آبهای زیرزمیني تشکیل
ميدهد ( ،)1811 ،Mahdaviبنابراین ،ممکن است در
بعضي مناطق ،منابع آب سطحي محدود بوده یا به
راحتي در دسترس انسان قرار نگیرد ،در این قبیل
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مناطق ميتوان نیاز انسانها را به آب از طریق آبهای
زیرزمیني برطرف نمود ( Shamsayiو ،Ansari
 .)1881منابع آبهای زیرزمیني در سالهای اخیر با
توجه به کاربریهای مدرن استفاده از زمین (کشاورزی
و صنعتي) ،افزایش شدید جمعیت و تقاضا برای تأمین
آب که کمیت و کیفیت آب را به خطر مياندازد ،به
یک خطر گسترده جهاني تبدیل شده است.
عوامل طبیعي مهم و تأثیرگذار بر کمیت و
کیفیت آبهای زیرزمیني که شامل امالح و ترکیبات
موجود در سازندهای زمینشناسي است که منابع آبي
از آن منطقه عبور ميکنند و نیز با توجه به رشد
جمعیت ،گسترش سطح زیر کشت آبي و وجود
آالیندهها در آبهای زیرزمیني که از فعالیتهای
انساني نتیجه ميشود ،لزوم پایش هر چه بیشتر منابع
آب زیرزمیني را ضروری ميسازد (1994 ، Jahbaz؛
 Asghari Moghaddamو .)1881 ،Fijany
کیفیت آب زیرزمیني تابع نوع و میزان
حاللیتپذیری امالح و نمکهای موجود در سنگها
بوده و تغییرات آن به عواملي چون کانيهای در تماس
با آب ،درجه حرارت ،مدت تماس آب با کاني و میزان
دیاکسید کربن محلول در آب بستگي دارد .از اینرو،
تغییر کیفیت آب زیرزمیني در حین نفوذ و انتقال آب
درون زمین امری اجتنابناپذیر بوده ،یکي از مراحل
تکامل کیفیت آب زیرزمیني است .با بررسي
هیدروشیمیایي ميتوان به بسیاری از خصوصیات
آبخوانها از جمله مسیر جریان و نوع سنگ کف
آبخوان پي برد (1818 ،Ghobadi؛  Ostovarو
همکاران1819 ،؛ Rostami Zarrinabadiو همکاران،
.)1811
بررسيهای حاصل از تأثیر ساختاری گنبد نمکي
بر شوری آبهای زیرزمیني ،با مطالعه عوامل
ساختاری گنبد گسلها ،از تأثیر آن بر آبهای
زیرزمیني و پیشروی شوری آبهای زیرزمیني را به
دنبال داشته است .همچنین ،وجود گسل باعث
پیشروی بیشتر شوری در دشت شده است
( Pourkermaniو همکاران.)1881 ،
نتایج حاصل از بررسي نقش عوامل ساختاری در
فراواني منابع آب با استفاده از سنجش از دور و
سیستم اطالعات جغرافیایي در مناطق مختلف با
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کمک تحلیلهای مکاني و منطقهبندی در ،ArcGIS
نشان از همبستگي میان پراکنش چشمهها و مجموع
آبدهي ساالنه آنها در واحد ارضي مطابق با
سازندهاست ( Behniafarو همکاران1811 ،؛ Kazemi
و همکاران.)1881 ،
در مناطق مجاور به حوزه آبخیز بزرگ کویر
مرکزی نیز بررسي تأثیر سازندهای زمینشناسي بر
کیفیت آبهای سطحي و زیرزمیني با استفاده از
الیههای مختلف اطالعاتي نشان ميدهد که گسترش
سنگ کف مارني در دشتسر و پالیا عامل اصلي
تخریب کیفیت آب زیرزمیني است ( Shahbaziو
 .)1811 ،Feyzniaکیفیت آب به منابع آالینده طبیعي
(تعامالت خاک و سنگ) و انساني (زبالههای خانگي و
صنعتي) وابسته است ،در نتیجه مطالعات پیرامون این
منابع از اهمیت باالیي برخوردار هستند .شیمي
آبهای زیرزمیني اهمیت تعامل بین خاک/سنگ و
کیفیت آب را شرح ميدهد (.)1886 ،Alizadeh
با بررسي مقدمه موجود ميتوان جمعبندی نمود
که اطالع از وضعیت کیفي و کمي آبهای زیرزمیني
این امکان را فراهم ميسازد تا ضمن استفاده از آن در
موارد مختلف شیوههایي اتخاذ شود تا کمترین آسیب
به این منابع وارد شود ( .)1880 ،Al-khamshanدر
این راستا ،ميتوان با پهنهبندی به ارائه تصویری
صحیح از وضعیت کیفي آبهای زیرزمیني پرداخت و
عالوه بر افزایش مشارکت مردمي در حفظ سالمت و
کیفیت آبهای زیرزمیني ،ابزاری مفید در اختیار قرار
داده شود تا هرگونه تصمیمگیری مدیریتي که اثرات
زیستمحیطي آن بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم
متوجه آبهای زیرزمیني کشور باشد ،با آگاهي
بیشتری اتخاذ شود و ضرورت اعمال شیوههای
مدیریتي منابع آب در هر نقطه مشخص شود (،Razaz
.)1881
ارزیابي کیفي آبهای زیرزمیني با استفاده از
تکنیکهای آماری و بر اساس ترکیبات
فیزیکوشیمیایي نشان ميدهد که عوامل غالب مؤثر بر
آبهای زیرزمیني از تعامل سازندهای مختلف و بر
اساس ژئوشیمي آنها تعیین ميشود ( Grasbyو
همکاران1818 ،؛  Samuelو همکاران .)1880 ،لذا ،در
راستای این موضوع به تعیین ارتباط کیفیت منابع آب
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زیرزمیني با سازندهای زمینشناسي موجود در دشت
بجستان ،با توجه به مجاورت این منطقه با پالیای
بزرگ بجستان پرداخته شده است .نتایج این بررسي
ميتواند در سیاستگذاری و مدیریت ،استحصال آب
قابل استفاده بهمنظور شرب ،کشاورزی و صنعت و
همچنین ،مکانیابي پروژههای تغذیه مصنوعي و پخش
سیالب بهکار برده شود .همچنین ،آگاهي از محل و
موقعیت سازندهایي که باعث آلودگي منابع آب
زیرزمیني ميشوند ،ميتواند سرفصل بسیاری از
تحقیقات مربوط به آب را تشکیل دهد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :محدوده مطالعاتي بجستان در
جنوب استان خراسان رضوی قرار دارد .وسعت این
حوضه  4199کیلومتر مربع است که  9911کیلومتر
مربع از آن را دشت (دشت و کویر) و مابقي آن را
ارتفاعات تشکیل ميدهد .ارتفاع متوسط حوضه
بجستان  1849متر ،ارتفاع متوسط دشت  918متر و
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ارتفاع متوسط ارتفاعات  1411متر است .حوزه آبخیز
دشت بجستان در محدوده جغرافیایي ΄ 90˚ 19تا
΄ 96˚ 98طول شرقي و ΄ 94˚ 90تا ΄ 94˚ 80عرض
شمالي واقع شده است.
بهرهبرداری از منابع آب بهدلیل مشکالت عمدهای که
در منطقه به لحاظ پائین بودن مقدار نزوالت جوی و باال
بودن میزان هدایت الکتریکي و شور بودن آب جریانهای
سطحي وجود دارد ،بیشتر بهوسیله چاهها و قنوات و به
مقدار بسیار کم بهوسیله چشمهها صورت ميپذیرد.
بهطور کلي ،محدود بودن پتانسیل آبي سازندهای سخت
محدوده مطالعاتي و نزوالت جوی ،بهرهبرداریهای
بيانقطاع ،غیراصولي و بيرویه از منابع آب زیرزمیني به-
خصوص چاهها ،افزایش سطح زیرکشت ،افزایش نسبي
جمعیت و خشکساليهای اخیر باعث شده که در این
دشت بهطور میانگین افت مداوم سطح آب زیرزمیني
وجود داشته باشد .شکل  1منطقه مورد مطالعه و
پراکنش چاههای بهرهبرداری را نشان ميدهد.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد پژوهش

جمعآوری و پاالیش دادههای آماری :آمار
اندازهگیری شده پارامترهای کیفي مربوط به حدود
 188چاه بهرهبرداری این دشت از شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی دریافت شد .با توجه به

ناقص بودن آمارهای دریافتي در نهایت  61حلقه چاه
بهرهبرداری با آمار نسبتاً کامل در دوره آماری
هشتساله طي سالهای آبي  09-91انتخاب شد.
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زمینشناسی منطقه :سازندهای محدوده مورد
مطالعه متنوع است و بهدلیل گسترش محدود و ناتراوا
بودن نقش چنداني در تأمین آب ندارند .سازندهای
دوره پالئوژن نیز فاقد پتانسیل آبي باالیي هستند.
جوانترین سازندهای مربوط به این محدوده ،مربوط
به کواترنر ( )Qtبوده که قسمت اعظم مساحت
محدوده را نیز در برگرفته است .قدیميترین سازند
زمینشناسي در محدوده مورد مطالعه رخسارههای
متعلق به دوره پرکامبرین است که مساحت اندکي
داشته و گسترش چنداني در سطح منطقه
ندارند ).)1818 ،Office of Groundwater Studies
شکل  4نقشه زمینشناسي مشرف بر دشت را نشان
ميدهد .در جدول  1نوع و مساحت سازندهای
زمینشناسي محدوده ارائه شده است.

شکل  -2نقشه زمینشناسي موجود و مشرف بر دشت بجستان

جدول  -1مساحت سازندهای موجود در منطقه مشرف بر دشت
سازند
یا نوع سنگ
آذرین دروني
سلطانیه
آذرین دروني
آذرین بیروني
آذرین دروني
آذرین دروني
شمشک
شمشک
کواترنری

عالمت اختصاری
A
Ccs
D
Ev
gd
gr
Js
Jsmt
Qs

مساحت
()km2

مساحت
()%

سازند
یا نوع سنگ

191/0
96/0
10/0
99/16
96/19
14/66
9/16
19/4
11/60

1/1
8/91
1/11
8/0
8/9
8/1
8/86
8/96
8/91

آهک کرتاسه
مارن کرتاسه
کنگلومرای نئوژن
کنگلومرای پالئوژن
جمال
کواترنری
کواترنری
کواترنری

تیپ آبهای زیرزمینی :تعیین تیپ آبهای
زیرزمیني دشت بجستان بر اساس پارامترهای کیفي
آب و با استفاده از نرمافزار تهیه شده بهوسیله وزارت
نیرو با نام  Chemistryانجام شد .بدین ترتیب که ابتدا
آمار کیفي مربوط به یونها که با واحد میلياکيواالن
بر لیتر بود با استفاده از رابطه ( )1به میليگرم بر لیتر
تبدیل واحد شد و سپس وارد نرمافزار شد.
غلظت (میلياکيواالن در لیتر)×وزن معادل=غلظت
(میليگرم در لیتر)
() 1
بهمنظور تعیین تیپ-رخساره در چاههای

عالمت اختصاری
Kl
Km
Ngc
Pgr
Pj
Q1
Q2
Qc

مساحت
)(km2
119/0
19/0
9/90
61/9
9/91
9/81
1169/1
1841/01

مساحت
() %
9/11
8/96
8/891
1/61
8/19
8/111
94/99
19/19

بهرهبرداری و نیز بررسي تغییرات پارامترهای آبهای
زیرزمیني در دو دوره چهارساله (سالهای  09-00و
 )09-91در شیبهای متفاوت هیدرولیکي تعداد سه
چاه شاهد در سه کاربری مختلف تعیین شد .در این
راستا ،میزان پارامترهای سولفات ،سدیم ،کلر ،کل مواد
جامد محلول ،سختي کل ،هدایت الکتریکي و نسبت
جذب سدیم در چاههای موجود تعیین و نقشه تیپ-
رخساره برای هر دو دوره برای چاههای شاهد و
بهرهبرداری رسم شد .شکل  9پراکنش چاههای شاهد
بهرهبرداری را نشان ميدهد.
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توان تولید تیپ آب سازندها :جدول  9نشاندهنده
سازندهای موجود در منطقه مشرف بر دشت ،سن و
سنگشناسي مربوط به هر سازند مربوط به هرکدام
است ( Feyzniaو  .)1881 ،Ahmadiجدول  4نیز
تقسیمبندی سازندها را بر اساس توان تولید تیپ
نمکي نشان ميدهد ( .)1880 ،Velayatiهمچنین،
جدول  9اثر انحالل سازندها (کیفیت سازندها) در
محدوده مورد مطالعه را نشان ميدهد.
تعیین سازندهای مؤثر بر چاهها :در راستای تعیین
سازندهای مؤثر بر چاهها پیرامون هر چاه بافرهای یک،
سه ،پنج ،هفت و  18کیلومتری ایجاد شد و با قطع
الیه بافر هر چاه با نقشه زمینشناسي منطقه،
سازندهای مؤثر بر چاهها ميباشند ،برحسب بیشترین
سطح پوشش در محدوده هر بافر تعیین شد.

شکل  -3پراکنش چاههای شاهد بهرهبرداری دشت
بجستان

جدول  -2نوع سازند ،سن و سنگشناسي مربوط به هر سازند
نوع سازند

دوران

دوره

سنگ اصلي

نوع سازند

دوران

دوره

سنگ اصلي

Qt1

سنوزئیک

کواترنر

رسوبات آبرفتي قدیمي

Ngc

سنوزوئیک

ترسیر

کنگلومرا ،ماسهسنگ

Qt2

سنوزئیک

کواترنر

رسوبات آبرفتي جوان

Pgr

سنوزئیک

ترسیر

کنگلومرا ،ماسهسنگ

Qc

سنوزئیک

کواترنر

کفه رسي
ٔ

Kl

مزوزوئیک

کرتاسه

آهک سخت و ضخیم الیه

Qs

سنوزئیک

کواترنر

تپه ماسهای

Km

مزوزوئیک

کرتاسه

مارن آهکي و آهک مارني

A

سنوزوئیک

ترسیر

آپلیت

Jsmt

مزوزئیک

ژوراسیک

ماسهسنگ ،اسلیت

D

سنوزوئیک

ترسیر

دیوریت

Js

مزوزئیک

ژوراسیک

ماسهسنگ و شیل

Ev

سنوزوئیک

ترسیر

سنگهای آتشفشاني

Pj

پالئوزئیک

پرمین

آهک و دولومیت

Gd

سنوزوئیک

ترسیر

گرانودیوریت

Ccs

پالئوزئیک

کامبرین

دولومیت

Gr

سنوزوئیک

ترسیر

گرانیت
جدول  -3توان تولیدی تیپ آب هر سازند

تیپ
آب

نام سازند یا نوع
سنگ

عالمت
اختصاری

گروه سنگي اصلي

تیپ
آب

نام سازند یا نوع
سنگ

عالمت
اختصاری

گروه سنگي اصلي

کلروره

کواترنری

Qt

رسوبات آبرفتي

کلروره

آذرین بیروني

Ev

سنگهای آتشفشاني

کلروره

کواترنری

Qs

تپههای ماسهای

کلروره

آذرین دروني

Gd

گرانودیوریت

کلروره

کواترنری

Qc

کفههای رسي

کلروره

آذرین دروني

Gr

گرانیت

کربناته

آهک کرتاسه

kl

آهک سخت و
ضخیم الیه

کلروره

شمشک

Jsmt

ماسهسنگ ،اسلیت

کلروره

شمشک

Js

ماسهسنگ و شیل

کلروره

مارن کرتاسه

Km

مارن آهکي و آهک
مارني

کلروره

آذرین دروني

a

آپلیت

کلروره

کنگلومرا نئوژن

Ngc

کنگلومرا ،ماسهسنگ

کلروره

آذرین دروني

d

دیوریت

کلروره

کنگلومرا پالئوژن

Pgr

کنگلومرا ،ماسهسنگ

کربناته

سلطانیه

ccs

دولومیت

کربناته

جمال

Pj

آهک و دولومیت
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جدول  -4اثر انحالل سازندها (کیفیت سازندها)
کیفیت

نام سازند یا نوع سنگ

سازند مربوط

کیفیت

نام سازند یا نوع سنگ

سازند مربوط

خوب

کواترنری

Qt1

خوب

آذرین بیروني

Ev

خوب

کواترنری

Qt2

خوب

آذرین دروني

gd

بد

کواترنری

Qc

خوب

آذرین دروني

gr

بيتأثیر

کواترنری

Qs

متوسط

شمشک

Jsmt

خوب

آهک کرتاسه

Kl

متوسط

مارن کرتاسه

Km

متوسط

شمشک

Js

خوب

کنگلومرا نئوژن

Ngc

خوب

آذرین دروني

a

خوب

کنگلومرا پالئوژن

Pgr

خوب

آذرین دروني

d

خوب

جمال

Pj

خوب

سلطانیه

ccs

آزمون  :tدر این پژوهش بهمنظور بررسي معنيدار
بودن تأثیر سازندها بر کیفیت آبهای زیرزمیني از
آزمون  tدر سطح معنيدار  99درصد استفاده شد ،از
این آزمون زماني استفاده ميشود که محقق ميخواهد
بداند ،آیا میانگین یک متغیر از حدود خاصي فراتر
ميرود.
منطق بولین :بهمنظور صحت نتایج بهدست آمده و
همچنین ،تعیین میزان دقت مطالعه انجام شده از
تأثیر سازند بر کیفیت منابع آبي از منطق بولین
استفاده شد .در این منطق ارزشگذاری چاهها در
سازندها بر اساس میزان تأثیرپذیری چاهها از
سازندهای کواترنری ارزش صفر و یک گرفتند.
نتایج و بحث
تیپبندی آبهای زیرزمینی دشت بجستان:
تیپبندی آب در طي دوره هشتساله و نیز در
دورههای چهارساله ،برای چاههای شاهد و چاههای
بهرهبرداری منطقه با استفاده از نرمافزار Chemistry
انجام و سپس تیپ-رخساره آنها نیز تعیین شد.
بررسي نقشه تیپبندی دشت نشان ميدهد که تیپ
غالب آب زیرزمیني کلروره و رخساره غالب آن نیز
سدیک است .بررسيهای هیدروژئولوژیک بر روی
چشمهها از حوزه آبخیز قزلاوزن نیز نشان داد که
کیفیت آب منطقه از نظر شرب بر اساس نمودار شولر
در محدوده خوب تا قابل قبول و از نظر مصارف
کشاورزی در محدوده مطلوب قرار گرفت .با توجه به

این دو نمودار تیپ غالب آب تقریباً برای تمامي
چشمهها که از سازندهای کرج ،دگرگونيهای
پرکامبرین و دولومیتهای سلطانیه خارج ميشوند ،از
نوع بیکربناته کلسیک و مطابق با نوع سازندها است
( Naseriو  .)1889 ،Dadravanپژوهشهای انجام شده
در حوضه اوراپوس-کاالموس در یونان بر روی
نمونههای آب زیرزمیني بهمنظور تعیین رابطه بین
کیفیت آب و ژئولوژی نشان داد که در ترکیب آبهای
زیرزمیني وجود عناصر V, Rb, Na, Mg, K, Cl, B
بهعلت انحالل رسوبات کواترنری در این منطقه بود
( Stamatisو همکاران .)1811 ،همچنین ،در پژوهشي
مشابه در حوضه رودخانه ژاب در پاکستان که بر روی
شیمي آبهای زیرزمیني برای تعیین کیفیت آب
تمرکز کرده بود ،نمونههای آب از چاههای باز نشان
داد که ترکیب شیمیایي آب زیرزمیني با مقادیر باالی
سدیم و کلرید ،نتیجه سازندهای زمینشناسي نمکي
در این منطقه بوده است ( Umarو همکاران.)1819 ،
شکلهای  1و  6پراکندگي تیپ-رخساره های آب
چاههای شاهد و بهرهبرداری را در سطح دشت
بجستان نشان ميدهد که این امر با توجه به توان
تولید سازندهای کواترنری منطقه در ایجاد تیپ-
رخساره کلروره سدیک است .شکل  0نیز نمونههایي از
شورهزار شدن زمینهای کشاورزی بر اثر آبیاری در
منطقه را نشان ميدهد که شاهدی در اثبات این
مدعاست ،این نوع نمک ،در اصل همان نمک کلروره
است.

16/

بررسي تاثیر سازندهای زمینشناسي بر کیفیت آبهای زیرزمیني با کاربرد منطق بولین

شکل  -4پراکنش تیپ-رخسارههای آبهای زیرزمیني دوره اول

شکل  -7پراکنش تیپ-رخساره چاههای شاهد دوره دوم (-91

()09-00

)09

شکل  -5پراکنش تیپ-رخسارههای آبهای زیرزمیني دوره
دوم ()09-91

شکل  -8نمونهای از شور شدن زمینهای کشاورزی با
نمک کلروره

سازندهای مؤثر بر چاهای بهرهبرداری :با ایجاد
بافرهایي به شعاع یک ،سه ،پنج ،هفت و  18کیلومتری
پیرامون هر چاه و سپس قطع آن با الیه زمینشناسي
منطقه سازندهای مؤثر بر چاههای بهرهبرداری در
فواصل تعیین شده مشخص شد و نتایج حاصله با
چاههای شاهد مقایسه شد .نتایج نشان ميدهد که این
چاهها در فاصله یک کیلومتری بهطور  188درصد
شکل  -6پراکنش تیپ-رخساره چاههای شاهد دوره اول (-00
)09
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تحت تأثیر سازندهای کواترنری جوان ( )Qt2با کیفیت
خوب هستند.

شکل  -14فراواني سازندهای مؤثر بر چاه مجاور به دشت

شکل  -9فراواني سازندهای مؤثر در فاصله سه کیلومتری

شکل  -11فراواني سازندهای مؤثر در فاصله پنج کیلومتری

با توجه به نمودارهای ارائه شده در فواصل مختلف
سه ،پنج ،هفت و  18کیلومتری از چاههای بهرهبرداری
مورد بررسي بهتدریج با افزایش فاصله از چاهها از تأثیر
سازندهای کواترنری کاسته شده و بر تأثیر سازندهای
غیرکواترنری از جمله شمشک ،سلطانیه ،جمال و با
تولیتها (سنگهای آتشفشاني) افزوده ميشود .با
توجه به اینکه این منطقه مجاور به پالیا بزرگ
بجستان است ،بیشتر چاههای بهرهبرداری در حاشیه
مرطوب پالیا واقع شدهاند ،بنابراین تحت تأثیر آن قرار
ميگیرند.

شکل  -11فراواني سازندهای مؤثر در فاصله هفت کیلومتری
شکل  -15فراواني سازندهای مؤثر بر چاه مجاور به مخروط
افکنه

سازندهای مؤثر بر چاههای شاهد :در چاه شاهد
شکل -12فراواني سازندهای مؤثر در فاصله  18کیلومتری

شکل  -13فراواني سازندهای مؤثر بر چاه مجاور به پالیا

بهرهبرداری مجاور به پالیا ،بیشتر سازندهای مؤثر بر
آن ،سازندهای کواترنری جوان با کیفیت مطلوب و
سپس پهنههای رسي با کیفیت نامناسب است ،اما هر
چه فاصله از چاه افزایش ميیابد ،تأثیر سازندهای
غیرکواترنری (آهک کرتاسه) افزایش ميیابد .همچنین،
در چاه مجاور به دشت ،در فاصله یک کیلومتری تمام
سازندها کواترنری جوان بودند ،اما با افزایش فاصله از
این چاه ،تأثیر سازندهای کواترنری کمتر شده و بر
تأثیر آهک کرتاسه با کیفیت مطلوب افزوده ميشود.
در چاه مجاور به مخروط افکنه نیز در فاصله یک
کیلومتری تأثیر سازند کواترنری مشهود است ،اما در

بررسي تاثیر سازندهای زمینشناسي بر کیفیت آبهای زیرزمیني با کاربرد منطق بولین

فاصله سه کیلومتری تأثیر سازند سلطانیه و جمال به
آن افزوده ميشود و با افزایش فاصله از چاهها تأثیر
باتولیتها (سنگهای آتشفشاني) افزایش ميیابد و
تأثیر سازندهای کواترنری و کرتاسه کاهش ميیابد .در
پژوهشهایي بهمنظور بررسي اثر سنگشناسي بر
کیفیت آبهای زیرزمیني با استفاده از تحلیلهای
آماری نمونههای آب زیرزمیني مشخص شد که مقدار
پارامترهای Cl, HCO3 ,CO3, TDS, EC, Mg, Ca,
 THدر نمونههای آبهای زیرزمیني در اثر در
سازندهای مختلف منطقه مورد مطالعه دارای اختالف
معنيداری در فواصل مختلف هستند ( Naseri Ghiriو
همکاران1819 ،؛  Rahmatiو همکاران.)1814 ،
همچنین ،تحلیلهای خوشهای انجام شده با بررسي
 14پارامتر برای ارزیابي کیفیت آب چشمهها نشان داد
که تمامي تغییرات در کیفیتهای مختلف نمونهها
درنتیجه روابط متقابل بین آبهای زیرزمیني و
سازندهای رسي و همچنین تأثیر سازند کالیوانگ در
فواصل نزدیک به چشمهها بوده است ( Irawanو
همکاران.)1889 ،

19/

بهطور کلي ،نتایج حاصل از بافرها نشان ميدهد
که سازند ( )Qt2در فواصل نزدیک به چاهها بیشترین
گسترش را دارند که شامل مخروط افکنهها و رسوبات
آبرفتي جوان است ،این رسوبات حاوی آبرفتهای
درشتدانه است و محل اصلي تغذیه آبخوانها
ميباشند و منابع آبي زیادی را در خود جای دادهاند،
اما هرچه فاصله از چاهها افزایش ميیابد ،تأثیر
سازندهای غیرکواترنری از جمله آهک کرتاسه و
سنگهای باتولیتي (آتشفشاني) که همگي دارای توان
تولید تیپ آبي غیر از کلروره هستند ،افزایش ميیابد،
دارد.
آزمون  :tنتایج حاصل از این آزمون در جدول  1نشان
ميدهد که با احتمال  99درصد ،در فواصل یک ،سه،
پنج و هفت کیلومتری از چاهها ،درصد تأثیر سازندها
بر چاههای بهرهبرداری ،معنيدار است ،اما در فاصله
 18کیلومتری و با افزایش فاصله ،این تأثیر کمتر شده
و تأثیر معنيداری به این دلیل وجود ندارد ،اما تأثیر
مجموع سازندهای غیرکواترنری بر چاهها افزایش
ميیابد.

جدول  -6نتایج حاصل از آزمون  tدر بررسي تأثیر سازندها در فواصل مختلف
Test Value =8

99% Confidence Interval of the Difference
Mean Difference

)Sig. (1-tailed

Df

t

8/110

6

1/999

11

1/091

9 km

19

1/149

6 km

19

1/949

18 km

Upper

Lower

91/19

-1/68

11/49

11/6

-1/990

6/10

8/800

14/91

-8/899

6/19

19/61

8/911

6/14

8/891
8/891

منطق بولین :بهمنظور صحت نتایج بهدست آمده و
همچنین ،تعیین میزان دقت مطالعه انجام شده از
تأثیر سازندهای زمینشناسي بر کیفیت منابع آبي از
منطق بولین استفاده شد .با توجه به اینکه بیشتر
چاهها در سازند کواترنری حفر شده است ،با بررسي
بافرهای مختلف یک ،سه ،پنج ،هفت و  18کیلومتری
در اطراف چاههای بهرهبرداری با نقشه زمینشناسي،
مشخص شد که در فاصله یک کیلومتری  188درصد
چاهها ،در فاصله سه کیلومتری  19درصد چاهها ،در

تأثیر سازند در فواصل مختلف
9 km

فاصله پنج کیلومتری  98درصد چاهها ،در فاصله هفت
کیلومتری  49درصد چاهها و در فاصله  18کیلومتری
 99درصد چاهها تحت تأثیر سازند کواترنری جوان
قرار ميگیرند که این سازندها که شامل مخروط
افکنهها و رسوبات آبرفتي با ضخامت درشت تا متوسط
ميباشند ،نتایج این بخش نیز با نتایج بهدست آمده از
بررسي کیفیت آبهای زیرزمیني و ارتباط آن با
سازندهای زمینشناسي در دشت تربتجام-فریمان
( )1811 ،Hamidiو کیفیت آب زیرزمیني در دشت
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کازرون ( )1814 ،Haghirکه نشانگر همبستگي باالی
کیفیت آب زیرزمیني با سازندهای مجاور است،
مطابقت دارد.
نتیجهگیری
موضوع کیفیت آب در مناطق خشک و نیمهخشک
ایران مسئله بسیار مهم و غیرقابل اغماض است ،اما در
سالهای اخیر بهدلیل کاهش بارندگي ناشي از
خشکساليهای پيدرپي استخراج از آب زیرزمیني در
سطحي گسترده افزایش یافته است .همچنین،
برداشتهای بيرویه باعث افت سطح آب و در بعضي
نقاط باعث تغییر گرادیان هیدرولیکي و در نتیجه شور
شدن آبهای نواحي دشت شده که منطقه بجستان
نیز از این امر مستثني نیست .بخش اعظم دشت
بجستان را سازند کواترنری با رسوبات آبرفتي جوان
تشکیل ميدهد که از نظر آبخانهای در دشت مورد
مطالعه دارای اهمیت هست و این امر با توجه به
نزدیکي واحدهای رسوبي کویر بجستان به دشت و
آبخانه قابل توجیه است .تیپبندی حاصل از آبهای
زیرزمیني نشان داد که تیپ غالب آب منطقه کلروره
بوده که این امر نیز با توان تولیدی تیپ آب بهوسیله
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سازندها تطابق داشت .بنابراین ،بهمنظور بررسي
کیفیت آب برای مصارف گوناگون مطالعات
هیدروژئولوژی و هیدروشیمیایي در دشت پیشنهاد
ميشود .همچنین ،برداشت آبهای زیرزمیني،
مدیریت جدیتری ميطلبد ،چراکه ممکن است
برداشت بيرویه در مناطق با آبرفت ریزدانه ،موجب
نشست و ایجاد شق شود ،پس باید در این مناطق
برداشت آبهای زیرزمیني به کمینه برسد.
از آنجا که سازندهای مختلف با توجه به لیتولوژی
و گستردگي تأثیرات متفاوتي بر روی کیفیت و
پارامترهای شیمیایي آب زیرزمیني دارند ،لذا بهمنظور
احداث چاههای بهرهبرداری به فاصله و گستردگي
سازندهای مجاور و مشرف توجه اکید شود .در مناطق
مختلف حوضه با توجه به تغییرات در پارامترهای
کیفي آب ،پیشنهاد ميشود که محصوالت کشاورزی
متناسب با این پارامترها کشت شود ،همچنین از
واگذاری چاهها با میزان  ECبیش از 18888
میکروموس بر سانتيمتر ،خودداری شود و در نهایت
اینکه بهمنظور استفاده بهینه و تناسب کاربردهای
متفاوت آب ،پیشنهاد ميشود ،تفکیک آب شرب و
فضای سبز و بهداشت در منطقه صورت گیرد.

منابع مورد استفاده
1. Alizadeh, A. 2007. Applied hydrology. Astan Qods Razavi Press, 800 pages (in Persian).
2. Al-khamshan, O. 2008. Assessment of the spring water quality in the Shoubak area, Jordan. The
Environmentalist, 28(3): 203-215.
3. Asghari Moghaddam, A. and A. Fijany. 2006. Hydrogeological and hydrochemical studies of the
basaltic aquifer and karst area of Maku in connection with geological formations. Journal of Earth
Sciences, 67: 135-146 (In Persian).
4. Behniafar, A., A. Sepehr and M.R. Mansouri. 2012. Kalat mountain geomorphotourism: correlation
between the springs and geological formations. Journal of Geography and Environmental Planning,
4: 90-79 (in Persian).
5. Feyznia, S. and H. Ahmadi. 2006. Quaternary formations. Publication of Tehran University, 607
pages (in Persian).
6. Grasby, S., J. Osborn and Zh. Chen. 2010. Influence of till provenance on original groundwater
geochemistry. Chemical Geology, 273(3-4): 225-237.
7. Ghobadi, M.H. 2010. Groundwater. Publication of Bu-Ali Sina University, 120 pages (in Persian).
8. Haghir, M. 2014. A comparative study of the quality and quantity of groundwater and its relationship
with geology using Boulian logic, case study: Kazeroon basin. MSc Thesis, 158 pages.
9. Hamidi, F. 2011. Assesment of groundwater quality and its relation with geological formations, case
study: plain Torbate Jam. MSc Thesis, 136 pages.
10. Irawan, D.E., D.J. Puradimaja, S. Notosiswoyo and P. Soemintadiredja. 2009. Hydrogeochemistry of
volcanic hydrogeology based on cluster analysis of Mount Ciremai, West Java, Indonesia. Journal of
Hydrology, 376: 221-234.
11. Jahbaz, A. 1994. Assesment of the Sarvestan Watershed hydro chemical properties with an emphasis
on the role of the Department of Geological Formations. MSc Thesis, 142 pages (in Persian).

11/

بررسي تاثیر سازندهای زمینشناسي بر کیفیت آبهای زیرزمیني با کاربرد منطق بولین

12. Kazemi, R., J. Ghayoumian and N. Jalali. 2006. Assessment of the role of structural factors in the
abundance of water resources in karst Lar using remote sensing and GIS. Research and
Development in Natural Resources, 73: 33-41 (in Persian).
13. Mahdavi, M. 2012. Applied hydrology. Publication of Tehran University, 364 pages (in Persian).
14. Naseri, H.R. and F. Dadravan. 2005. Hydrogeochemical hard formations Ghazal Ovzan part of the
catchment area. 21st Gathering of Earth Sciences, Geological Oraganization of Iran (in Persian).
15. Office of Groundwater Studies. 2010. Report renews a ban on plain Bajestan-Younesi, Khorasan
Razavi Regional Water Organization (in Persian).
16. Ostovar, Y., Sh. Zare, H. Beigi Harchegani and K. Asgari. 2013. Effects of geological formation on
groundwater quality in Lordegan Region, Chahar-mahal-va-Bakhtiyari, Iran. International Journal of
Agriculture and Crop Sciences, 17: 1983-1992 (in Persian).
17. Naseri Ghiri, A., F. Aref, B. Amiri, A. Khosropour and R. Naseri Ghiri. 2013. Influence of climate
changes and geological features on water table changes in Ghir Plain, Iran. New York Science
Jornal, 6: 39-49.
18. Pourkermani, M., H.R. Naseri and A. Arji. 2006. The effect of the salt dome structure stone castle on
the salinity of the groundwater Darion. Journal of Islamic Azad University (JSIAU), 69: 159-142 (in
Persian).
19. Rahmati, A., N. Mahmoudi, A. Mosaedi and F. Heydari. 2014. The effect of land use on water quality
in springs and lithology Piran Watershed. Iranian Journal of Watershed Management Science and
Engineering, 27: 26-37 (in Persian).
20. Razaz, M. 2006. River water quality monitoring of water quality indices, case study: Maroon River.
7th International Seminar on River Engineering. Shahid Chamran Ahvaz University, 75-81 pages.
21. Rostami Zarrinabadi, A., G. Forghani and Gh.H. Karami. 2011. Assessment Romeshgan plain
groundwater hydrogeochemical characteristics, Lorestan, Iran. Researches 30th Gathering Earth
Sciences, One third of March 2011 (in Persian).
22. Samuel. B., O. Olutoyin and J. Akunna. 2008. Surface and groundwater quality assessment using
multivariate analytical methods: a case study of the Western Niger Delta, Nigeria. Physics and
Chemistry of the Earth, 33: 666–673.
23. Shamsayi, A. and Zh. Ansari. 2001. The effect of drought on groundwater quality at Arak. 2nd
Conference on Strategies to Combat Water Scarcity and Droughts, Kerman, 742-736 (in Persian).
24. Shahbazi, R. and S. Feyznia. 2011. The impact of geology on reducing the quality of surface water
and groundwater in the basin central desert of Iran, case study: Cheshmeh Ali Damghan Watershed.
The Researcher-Magazine Environmental Degradation, Number 1 (in Persian).
25. Stamatis, G., D. Alexakis, D. Gamvaroula and G. Migrros. 2011. Groundwater quality assessment in
Oropos-Kalamos basin Attica Greece. Environmental Earth Science, 11: 973-988.
26. Umar, M., A. Waseem, M.A. Sabir, A.M. Kassi and A.S. Khan. 2013. The impact of geology of
recharge areas on groundwater quality: a case study of Zhob River Basin, Pakistan. Journal of
Clean-Soil, Air, Water, 41: 119–127.
27. Velayati, S. 2008. Hydrogeology hard and soft formations. Publications University of Mashhad, 396
pages (in Persian).

