
سطحی و زیرزمینی هاي  تاثیر سازندهاي زمین شناسی بر کاهش کیفیت آب

  در حوزه آبخیز کویر مرکزي ایران 

  )حوزه آبخیز چشمه علی دامغان: مطالعه موردي(

  

  2نیا ، سادات فیض1يرضا شهباز

  چکیده

و بخشـی از   "کویر حاج علی قلـی "هايیکی از زیرحوزه "چشمه علی دامغان"آبخیز  يحوزه يمورد مطالعه يمنطقه

هاي رقومی هاي مختلف اطالعاتی به صورت نقشهالیه يمطالعه براساس تهیه. باشدآبخیز بزرگ کویر مرکزي می يحوزه

-الیه ،مختلف، انجام شدهاي  تعیین محل نمونه برداري از آب و تطابق و تفسیر الیه ،Arcview 3.2در محیط نرم افزار 

اصـلی،  هـاي   شناسی، نقشه حساسیت به فرسایش، شبکه آبراههنقشه ژئومرفولوژي، نقشه زمین: هاي اطالعاتی عبارتند از

عاتی و بررسـی پـراکنش منـابع آبـی،     هاي اطالهاي آب، که پس از تطابق مکانی الیهنوع رسوبات و سنگ کف و نمونه

نشـان داد کـه عامـل اصـلی      هاآزمایش ينتیجه .تاثیر سازندهاي زمین شناسی بر تغییرات کیفی آب تجزیه و تحلیل شد

باشند که بیشـترین گسـترش را در غـرب حـوزه       می )Ngm(نئوژنهاي  تخریب کیفیت آب سطحی در سطح حوزه مارن

  . باشدمارنی در دشت سر و پالیا عامل اصلی تخریب کیفیت آب زیرزمینی میهمچنین گسترش سنگ کف . دارند

  

  : کلیدي کلمات

  نئوژن، حوزه آبخیز چشمه علی دامغان هاي  زمین شناسی، کیفیت آب، مارن

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  r_sh78@yahoo.comمدیریت مناطق بیابانی،  - طبیعیکارشناس ارشد مهندسی منابع  . 1

  sfeiz@ut.ac.irاستاد دانشگاه تهران، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی،  . 2
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  مقدمه -1

تخریـب کیفـی منـابع آب در اثـر     . در مناطق بیابانی عالوه بر کمبود آب، خطر تخریب کیفیت آب نیـز وجـود دارد  

متاثر از سازندهاي زمین شناسی مخـرب و یـا هجـوم آبهـاي شـور در اثـر        شود که عمدتاًعوامل متعددي ایجاد می

تاثیر سازندهاي زمین شناسی بر تخریب کیفی آب . باشدبرداشت بی رویه منابع زیرزمینی در حاشیه پالیا و دریا می

و هدف از ) 1381فیض نیا (بررسی قرار گرفته است  آبخیز دریاچه نمک مورد يزایی پیشتر در غرب حوزهو بیابان

  .باشد  می کویر مرکزي ایرانهاي  تحقیق حاضر نیز بررسی این موضوع در یکی از زیرحوزه

امالحی که حاللیت آنها کـم اسـت، ماننـد کربنـات     : شوند  می امالح برحسب حاللیت نسبی به سه دسته تقسیم 

هـاي  کلسیم و امالح با حاللیت زیاد مانند کربناتوسط دارند، مانند سولفاتکلسیم و منیزیم، امالحی که حاللیت مت

هاي سدیم، پتاسیم و منیـزیم کـه در میـان    هاي سدیم، پتاسیم و منیزیم، کلرایدها و نیتراتسدیم و پتاسیم، سولفات

در پالیاهـاي ایـران   ). 1385 جعفري(باشندهاي غالب میها، آنیونکربناتها و بیها، کربناتآنها، کلرایدها، سولفات

حمل نمـک بـه   . شودهاي میوسن و حمل و ته نشست دوباره مواد ایجاد مینمک اغلب درنتیجه هوازدگی تبخیري

هاي زیرزمینی در فصول مرطوب و توسط نیروي شعریه آب به طـرف  هاي سطحی و آبصورت محلول در اثر آب

هاي تبخیري از مرکز پالیا به سمت کوهستان و تپه تشار کانیان). 1381فیض نیا (گیردسطح در کل سال صورت می

فـیض نیـا   (نمک گرمسـار این نوع توزیع مکانی در پالیاي ده. نمایدخاصی تبعیت میجغرافیایی ي رزبنداز م ،ماهور

ا براین اساس در مرکز پالیا کلرایـده  گزارش شده است،) 1989گرین اسمیت (و پالیاي دره سالین کالیفرنیا) 1371

کلسـیم  هاي سـولفاته و بـاالخره کربنـات   تبخیري ،ماهورباشند و در اطراف پالیا به سمت کوهستان و تپهموجود می

باشـند و  کربنات اشباع مـی هاي سدیم، کلسیم، سولفات و بیهاي زیرزمینی نسبت به یوندر ابتدا آب. موجود است

 هاي سدیم، کلراید و سولفات اشـباع زیرزمینی نسبت به یون هايدر نتیجه تبخیر زیاد به طرف مرکز پالیا، آب بعداً

روان در تغییـر  هاي  تاثیر حجم آب و میزان ماندگاري آن در آبخان و همچنین اثر شورابه). 1371فیض نیا (شوند  می

مـورد مطالعـه   ) Jericho(اورشلیم به سمت دشـت ژریکـو   -اهللاهاي رامدر کوه دموجوهاي  کیفیت آب از سرچشمه

شـمالی  شیمیایی آب در باناتـاي شناسی بر ترکیباتو همچنین تاثیر زمین) 2008سعید خیاط و همکاران (ار گرفتهقر

زوران نیچیک و میلکا ویدوویچ (کننده کیفیت آب بررسی شده استدر شمال صربستان به عنوان عامل اصلی کنترل

کننـده شـیمی آب   است کـه عامـل اصـلی کنتـرل    ي دیگر در بخش سالم متور تالوك هند نشان داده مطالعه ).2006

همچنـین تـاثیر   ). 2008سـرینی واسـامورتی   (باشـد  هاي آنها میها و آزاد شدن کاتیونزیرزمینی هوازدگی سیلیکات

آرگونیت، کلسیت، دولومیت و ژیپس همچنین هالیت ها در ترکیـب امـالح آب شـرب بـه دسـت آمـده از آبخـان        
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  ).  2010حمزه عزازا و همکاران (ررسی و تایید شده است کوتین در جنوب تونس نیز ب-زئوس

 ها مواد وروش -2

 مورد مطالعه يمنطقه -1-2

هاي کـویر حـاج علـی قلـی و بخشـی از      مورد مطالعه حوزه آبخیز چشمه علی دامغان یکی از زیرحوزه يمنطقه

 حـوزه را زهکشـی   يد و آسـتانه اصلی دامغـانرو  يدو رودخانه). 1شکل (باشدآبخیز بزرگ کویرمرکزي می يحوزه

. باشـد لیتردرثانیـه مـی   700علی با دبی میانگین علی خود چشمهنمایند ولی منبع عمده تامین آب رودخانه چشمه  می

درجه سانتیگراد و میانگین تبخیـر سـاالنه از    16میلیمتر، میانگین ساالنه دما  155منطقه داراي میانگین بارش ساالنه 

در  3950قلـی تـا   علـی کـویر حـاج   يدر حاشـیه  1050ارتفـاعی از   يدامنه. باشدمیلیمتر می 2400تا  1400تشتک 

خورد و به این ترتیب تنوع اقلیمی بـه روش دومـارتن گسـترش یافتـه از اقلـیم      ارتفاعات شمالی حوزه به چشم می

  ).2شکل (فراخشک سرد تا نیمه مرطوب سرد در سطح حوزه، وجود دارد

 

  ورد مطالعهمنطقه م  -1شکل 
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  ها اههو شبکه آبر) براساس روش دومارتن(اقلیم بندي  پهنه -2شکل 

  وش تحقیقر -2-2

 ،Arcview 3.2رقومی در محـیط نـرم افـزار    هاي  هاي مختلف اطالعاتی به صورت نقشهالیه يمطالعه براساس تهیه

قشه ژئومرفولوژي براساس نقشه رقومی ن. مختلف باهم انجام شدهاي  تعیین محل نمونه برداري از آب و تطابق الیه

درصد واحد کوهستان، 15هاي باالتر از شیب). 3شکل (گردیدو تصاویر ماهواره لندست تهیه  1:50000توپوگرافی 

درصـد تیـپ دشـت سـر اپانـداژ و       8تـا   4هاي بین دشت سر فرسایشی، شیبدرصد تیپ  15تا  8بین هاي  شیب

 يحوزه ،درصد در پروفیل عمومی طولی 1کمتر از هاي  ر پوشیده و شیبدرصد تیپ دشت س 4تا  1بین هاي  شیب

آن در ابتـدا  هـاي   مرز بین واحدهاي ژئومرفولوژي و تیپ ها و رخساره). 1387احمدي (واحد پالیا را تشکیل دادند

 GPSز تعیین گشته و سپس در بازدیدهاي صحرایی و با اسـتفاده ا ) 2000لندست(با تفسیر چشمی تصاویر ماهواره 

  .صحت آنها تایید و در صورت نیاز اصالح شد

سازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معـدنی    )(1جدول (رقومی تهیه شد1:100000نقشه زمین شناسی در مقیاس 

جهت تعیین واحدهاي مشکل سـاز در تخریـب   . )1384آبخیزداري  و مرکز تحقیقات حفاظت خاك و 1371کشور 

اصـلی بـا آن مطابقـت داده    هاي  تهیه گشته و شبکه آبراهه) 1374فیض نیا (شکیفیت آب، نقشه حساسیت به فرسای

ها از سازندهاي مخرب و قبـل و  اساس مسیر عبور آبراهههاي آب برمحل برداشت نمونه). 4و شکل  2جدول (شد

  . انتخاب شدند شانبعد از محل اتصال
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متـر  100تریک و نمونه سونداژها براي دو عمق ژئوالکهاي  نوع رسوبات و سنگ کف با استفاده از داده يمطالعه

هـاي موجـود در منطقـه    آب از چاههاي  نمونه). 6و5شکل)(3جدول(گردیدبررسی ) 1383وزارت نیرو (متر  200و 

به عنوان شاخص کیفیـت درنظـر   ) EC(روند تغییرات هدایت الکتریکی  ها همراه بانجهت بررسی کیفیت آ وتهیه 

  . گرفته شد

  

  ه ژئومرفولوژينقش -3شکل 

  

  اصلیهاي  همراه با آبراههنقشه حساسیت به فرسایش سازندها   -4شکل
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  بندي حساسیت سازندها و سنگها نسبت به فرسایش ردهستون چینه شناسی و  -1 لجدو
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  ها نسبت به فرسایش بندي حساسیت سازندها و سنگ ردهراهنماي   -2لجدو

  واحدهاي دربرگیرندهضریب حساسیت به کد   نام رده

  6کمتر از   A  حساس
Pck، Cbr، Cz، Js، Eg، Es، Ngm، Qc، Qt1، Qt2، 

Ql، Qs 

  B 7 -6  نسبتاً حساس
Dkh، Cm، Jd، Ems، Jss، Pgfs، Ec، Ngc، Qpl، 

Qf، Dcg 

حساسیت 

  متوسط
C 10-8  

Cl، Clq، Cm1، Cm، Dp، Ds، Dss، Pd، Tash، 

TR، PTR، Dg، Db، Pr، Jl، K، K2، En1 

 D 10 >  B، Jv، K2V، Et  مقاوم

  

  و سنگ کفهاي رسوب  مقاومت مخصوص الکتریکی الیهراهنماي   -3جدول    

  )متر اهم(میزان مقاومت الکتریکی   نوع الیه رسوبی

آبرفتی  متراکم و نیز رسوبات کنگلومرایی وتشکیالت ارتفاعات ازفرسایش حاصل هاي واریزه

  و خشک  درشت دانه

- < 400 – 100  

  40-100  رسوبات آبرفتی دانه درشت همراه با آب شیرین

  20-40  ریز و آبدار آبرفتهاي نسبتاً دانه

  10-20  شور و یا تشکیالت میوپلیوسن رسوبات حاوي آب لب

  - > 10  شور سنگ کف مارنی یا رسوبات حاوي آب

  

  

  متر 100ها مربوط به عمق  نقشه مقاومت مخصوص ظاهري الیه  -5شکل
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  متر 200ها مربوط به عمق  نقشه مقاومت مخصوص ظاهري الیه  -6شکل

 نتایج و بحث -3

ها و با توجه به تطابق مسیر آبراهه. باشدمی 4نتایج آزمایشات شیمیایی آب سطحی در این رسوبات به شرح جدول 

هـاي  مـارن  يشود کـه عامـل اصـلی تخریـب کیفیـت آب در سـطح حـوزه       گیري میواحدهاي زمین شناسی نتیجه

با توجه بـه تغییـرات کیفیـت آب در مسـیر      لذا .که بیشترین گسترش را در غرب حوزه دارندهستند ) Ngm(نئوژن

کیفی، مطابق با دیـاگرام   يهیدرولوژیکی آن به سه زیرحوزههاي  اصلی، سطح حوزه با توجه به زیرحوزههاي  آبراهه

  ). 7شکل(شدبندي  تقسیم) 1948ویلکوکس (کیفیت آب ویلکوکس

  

  کیفی، مطابق با دیاگرام کیفیت آب ویلکوکسهاي  زیرحوزه  -7شکل
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 در عملیات صحراییکیفی آب هاي ي آزمایشیجهنت -4جدول 

  برداشت نمونه  محل  ردیف
  مختصات جغرافیایی

  ارتفاع
  )برمتردسی زیمنس (

EC  Y  X  

  500  1915  43/36  25/54  )چهارده(انرود در دیباج غدام سرچشمه  1

  620  1915  43/36  25/54  دامغانرد در دیباج چشمهسر  2

  630  1915  43/36  25/54  سرچشمه دامغانرود در دیباج  3

  110  1464  27/36  10/54  )علی دامغانرود و چشمه اتصال محل(آستانه   4

  559  1517  27/36  08/54  )سرچشمه(علی  چشمه  5

  810  1460  26/36  10/54  درآستانه علی رودخانه چشمه  6

  1070  1371  23/36  18/54  بعدازآستانه علی خانه چشمهرود  7

  1080  1355  22/36  20/54  ورود به سد از قبل علی رودخانه چشمه  8

  1290  1252  20/36  29/54  دامغان علی محل ورود به دشت چشمه رودخانه  9

  2250از  بیش  1610  22/36  98/53  آبراهه آستانه  10

  2250از  یشب  1624  22/36  96/53  آبراهه آستانه  11

  

هـاي هـدایت   منحنـی  يآب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت و براساس آن نقشـه هاي  نتایج آنالیز کیفی نمونه

هرچنـد کـه دامنـه تغییـرات کیفیـت آب در رسـوبات واحـد        ). 8شـکل  (گردیـد الکتریکی در سـطح دشـت تهیـه    

میکرومـوس   10000دشت سر تا بـیش از   میکروموس در 2000از (ژئومرفولوژي دشت سر و پالیا بسیار زیاد است

ویلکـوکس  (کیفیـت آب  بندي  ولی به طور کلی کیفیت آب زیرزمینی پایین و براساس طبقه) در حاشیه دریاچه پالیا

ــرار مــی c4در کــالس ) 1948  200و  100در دو عمــق  مقاومــت مخصــوص ظــاهريهــاي نقشــهتفسیر. گیــردق

کف مارنی در امتداد شمال به جنوب دشت سر و پالیا بوده که  حاکی از گسترش سنگ) 6و5شماره هاي  شکل(متر

و )8شـکل  (هدایت الکتریکی آب زیرزمینی  ياز تطابق نقشه. شودبا نزدیک شدن به دریاچه پالیا عمق آن کمتر می

شود کـه گسـترش سـنگ کـف     چنین نتیجه گیري می) 6و5شماره هاي  شکل(مقاومت مخصوص ظاهريهاي نقشه

هاي  بررسی عمق آب زیرزمینی در چاه است،عامل اصلی تخریب کیفیت آب زیرزمینی  ،سر و پالیامارنی در دشت 

  ).9شکل (تواند تا حد زیادي موید این موضوع باشدمنطقه نیز می
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  )میکروموس بر سانتیمتر(کواترنر هاي  هدایت الکتریکی آب زیرزمینی در نهشته ينقشه  -8شکل 

  

  

  آب زیرزمینی در واحدهاي ژئومرفولوژي دشت سر و پالیاعمق  ينقشه  -9شکل 

  تفسیر نتایج -4

شناسـی منشـاء اصـلی    سازندهاي زمـین  ،کویر مرکزي ایرانهاي  آبخیز مورد مطالعه همچون سایر حوزه يدر حوزه
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103  تاثیر سازندهاي زمین شناسی بر کاهش کیفیت آب هاي سطحی و زیرزمینی در حوزه آبخیز کویر مرکزي ایران

شـان  ن Ngmنئوژن که با عالمت اختصـاري  هاي  ها مارندر میان آن. باشندسطحی و زیرزمینی میهاي  مک در آبن

در ) 1381(با نتایج حاصل از آزمایش فـیض نیـا    هاین نتیج ،نمایدمیزان تخریب را ایجاد میشوند بیشترین داده می

ظهـور ایـن سـازندها هرچنـد نـه در سـطح بسـیار گسـترده در واحـد            .نمـک همخـوانی دارد   يدریاچـه  يحوزه

جاري به طور مستقیم با امـالح  هاي  ود که آبش  می تکتونیکی سببهاي  ژئومرفولوژي کوهستان تحت تاثیر فعالیت

گسترش این واحد در زیر رسوبات دشت سـر و پالیـا   . تماس حاصل نمایند و حجم زیادي از نمک را انتقال دهند

بـا ایـن    دائمـاً  شود تا منابع آب زیرزمینی به عنوان مهمترین منابع تامین کننده آب در مناطق بیابـانی، نیز موجب می

زوران چنانکه در تحقیـق  . داشته باشندامالح زمان کافی براي انحالل  وده و در نتیجهاسی در تماس بواحد زمین شن

بر  سوءنیز آمده، این موضوع نه تنها در مناطق بیابانی بلکه در سایر عرصه ها اثر  )2006(نیچیک و میلکا ویدوویچ 

  .کیفیت آب دارد

در مرحلـه   هـم  مدیریت منابع آب طالعات مناسبی جهت فرایندارائه الگوي مکانی دقیق پراکنش این واحدها، ا 

  .گذارددر مرحله مهندسی و ساخت سازه در اختیار می همگیري و تصمیم
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