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 چکیده

عوامل  ریتأثی اخیر تحت ها دههه در است کی آب زیرزمیني ها سفرهنقاط ایران  بیشترآب در  نیتأمیکي از منابع مهم 

ي در شناس نیزمبه جنس زمین و سازندهای  توان يممختلف طبیعي و انساني قرار گرفته است. از جمله عوامل طبیعي 

ي شناس نیزم یها با سازندها و ارتباط آن ينیرزمیمنابع آب ز يفیک يبررس، پژوهش نیدر اهر منطقه اشاره کرد. 

ي استخراج شد. شناس نیزمي منطقه، سازندهای شناس نیزم نقشهن منظور، ابتدا با استفاده از یبه ا مدنظر قرار گرفت.

 Chemistry ارافز نرمتعیین تیپ آب منطقه وارد  منظور بهی و سه چاه شاهد، بردار بهرهچاه  61ی کیفي ها دادهسپس، 

بعد،  در مرحلهی شد؛ بند طبقه)کیفیت(،  شان يانحاللو اثر  ها آنشد. در ادامه سازندها با توجه به توان تولید تیپ 

ي شناس نیزمی ها نقشهی آن با ها هیالایجاد و  ها چاهکیلومتری در اطراف  18و  هفت، پنج، سه، یکبافرهایي به فواصل 

پنج ، سه، یکدرصد، در فواصل  99احتمال نشان داد که با  t-testبا استفاده از آزمون  آمده دست به نتایجقطع داده شد. 

کیلومتری و  18اما در فاصله  ،استدار  يی، معنبردار بهرهی ها چاه، درصد تأثیر سازندها بر ها چاهکیلومتری از  و هفت

وجود ندارد، اما تأثیر مجموع سازندهای  لین دلیبه ای دار يمعنبا افزایش فاصله، این تأثیر کمتر شده و تأثیر 

در فواصل نزدیک به  (Qt2)سازند که . نتایج حاصل از منطق بولین نیز نشان داد ابدی يمافزایش  ها چاهغیرکواترنری بر 

 ها آبخوانو محل اصلي تغذیه  استو رسوبات آبرفتي جوان  ها افکنهبیشترین گسترش را دارند که شامل مخروط  ها چاه

ی ها سنگ، تأثیر سازندهای غیرکواترنری از جمله آهک کرتاسه و ابدی يمافزایش  ها چاهاما هرچه فاصله از  .باشند يم

 .شود يمترتیب دارای توان تولید تیپ آبي کلروره و کربناته را دارند، افزوده  آتشفشاني( که به) يتیباتول
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 های آب طریق ازآب  به را ها انسان نیاز توان مي مناطق

 ،Ansariو  Shamsayi) نمود برطرف زیرزمیني

های اخیر با  های زیرزمیني در سال منابع آب .(1881

های مدرن استفاده از زمین )کشاورزی  توجه به کاربری

و صنعتي(، افزایش شدید جمعیت و تقاضا برای تأمین 

به  ،اندازد آب که کمیت و کیفیت آب را به خطر مي

 شده است.یک خطر گسترده جهاني تبدیل 

 و کمیت بر تأثیرگذار و مهم طبیعي عوامل 

 ترکیبات و امالح که شامل زیرزمیني های آب کیفیت

 آبي منابع که است شناسي زمین سازندهای در موجود

با توجه به رشد  و نیز کنند مي عبور منطقه آن از

وجود  آبي و کشت زیرگسترش سطح  ،جمعیت

 های فعالیتزیرزمیني که از  های آبدر  ها آالینده

شود، لزوم پایش هر چه بیشتر منابع  نتیجه ميانساني 

 ؛Jahbaz  ،1994) سازد آب زیرزمیني را ضروری مي

Asghari Moghaddam  وFijany،  1881). 

تابع نوع و میزان  زیرزمیني آبکیفیت 

 ها سنگموجود در  های نمکامالح و  پذیری حاللیت

در تماس  های کانيو تغییرات آن به عواملي چون  بوده

میزان  و با آب، درجه حرارت، مدت تماس آب با کاني

 ،رو این ازمحلول در آب بستگي دارد.  کربن اکسید دی

در حین نفوذ و انتقال آب  زیرزمیني آبتغییر کیفیت 

یکي از مراحل  ،بوده ناپذیر اجتنابدرون زمین امری 

. با بررسي است زیرزمیني آبتکامل کیفیت 

از خصوصیات  به بسیاری توان ميهیدروشیمیایي 

از جمله مسیر جریان و نوع سنگ کف  ها آبخوان

 و Ostovar ؛Ghobadi، 1818) آبخوان پي برد

و همکاران،  Rostami Zarrinabadi؛1819همکاران، 

1811). 

 نمکي گنبد ساختاری تأثیرهای حاصل از  بررسي

زیرزمیني، با مطالعه عوامل  های آب شوری بر

های  ها، از تأثیر آن بر آب گسل ساختاری گنبد

به  را زیرزمیني های آب شوری و پیشروی زیرزمیني

 وجود گسل باعث ،همچنین. است دنبال داشته

 است دهش دشت در شوری بیشتر پیشروی

(Pourkermani  1881، و همکاران). 

 در ساختاری عوامل نتایج حاصل از بررسي نقش

 و دور از  سنجش استفاده از آب با منابع فراواني

 در مناطق مختلف با یایيجغرافیستم اطالعات س

، ArcGIS در بندی منطقه و مکاني های تحلیل کمک

 مجموع و ها چشمه میان پراکنش نشان از همبستگي

 مطابق با ارضي واحد در ها آن ساالنه آبدهي

 Kazemi ؛1811و همکاران،  Behniafar) سازندهاست

 .(1881و همکاران، 

 کویر بزرگ آبخیز حوزه مجاور به مناطق در

 بر شناسي زمین سازندهای تأثیر بررسي مرکزی نیز

 استفاده از با زیرزمیني و سطحي های آب کیفیت

 گسترش که دهد مي نشان اطالعاتي مختلف های الیه

 اصلي عامل پالیا و سر دشت در مارني کف سنگ

و  Shahbazi) است زیرزمیني آب کیفیت تخریب

Feyznia، 1811).  کیفیت آب به منابع آالینده طبیعي

خانگي و  های زباله)تعامالت خاک و سنگ( و انساني )

مطالعات پیرامون این  نتیجه در ،صنعتي( وابسته است

منابع از اهمیت باالیي برخوردار هستند. شیمي 

زیرزمیني اهمیت تعامل بین خاک/سنگ و  های آب

 .(Alizadeh، 1886) دهد کیفیت آب را شرح مي

 نمود بندی جمع توان مي مقدمه موجود يبررس با

زیرزمیني  های آباطالع از وضعیت کیفي و کمي  که

تا ضمن استفاده از آن در  سازد مياین امکان را فراهم 

اتخاذ شود تا کمترین آسیب  هایي شیوهموارد مختلف 

در  .(Al-khamshan، 1880) به این منابع وارد شود

 یارائه تصویربه  بندی پهنه با توان مي ،این راستا

 وپرداخت  زیرزمیني های آبصحیح از وضعیت کیفي 

کت مردمي در حفظ سالمت و عالوه بر افزایش مشار

ابزاری مفید در اختیار قرار  ،زیرزمیني های آبکیفیت 

مدیریتي که اثرات  گیری تصمیمداده شود تا هرگونه 

مستقیم یا غیرمستقیم  صورت بهآن  محیطي زیست

با آگاهي  ،زیرزمیني کشور باشد های آبمتوجه 

 های شیوهبیشتری اتخاذ شود و ضرورت اعمال 

 ،Razaz) دشومدیریتي منابع آب در هر نقطه مشخص 

1881). 

زیرزمیني با استفاده از  های آبارزیابي کیفي 

ترکیبات  اساس برآماری و  های تکنیک

بر  مؤثرغالب  عواملکه  دهد ميفیزیکوشیمیایي نشان 

 برزیرزمیني از تعامل سازندهای مختلف و  های آب

 و Grasby) شود ميتعیین  ها آنژئوشیمي  اساس

در  ،لذا .(1880 همکاران، و Samuel؛ 1818همکاران، 

کیفیت منابع آب اط تعیین ارتب بهراستای این موضوع 
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موجود در دشت  يشناس نیزم با سازندهای زیرزمیني

ین منطقه با پالیای بجستان، با توجه به مجاورت ا

نتایج این بررسي  .است شده ه پرداختبزرگ بجستان 

و مدیریت، استحصال آب  یگذار استیسدر  تواند يم

شرب، کشاورزی و صنعت و  منظور به استفاده  قابل

تغذیه مصنوعي و پخش  یها پروژه يابی مکان ،همچنین

آگاهي از محل و  ،همچنین .شود برده کار بهسیالب 

لودگي منابع آب موقعیت سازندهایي که باعث آ

سرفصل بسیاری از  تواند يم، شوند يمزیرزمیني 

 دهد. لیرا تشکتحقیقات مربوط به آب 
 

 ها روشمواد و 

 در بجستان مطالعاتي محدودهپژوهش:  موردمنطقه 

 این وسعت. دارد قرار رضوی خراسان استان جنوب

 کیلومتر 9911 که است مربع کیلومتر 4199 حوضه

 را آن مابقي و( کویر و دشت) دشت را آن از مربع

حوضه  متوسط ارتفاع. دهد مي تشکیل ارتفاعات

 و متر 918 دشت متوسط ارتفاع متر، 1849 بجستان

 آبخیز حوزه .است متر 1411 ارتفاعات متوسط ارتفاع

 تا 90˚ 19΄ جغرافیایي محدوده در بجستان دشت

 عرض 94˚ 80΄ تا 94˚ 90΄ شرقي و طول 96˚ 98΄

 . است شده  واقع شمالي

ای که  دلیل مشکالت عمده برداری از منابع آب به بهره

 در منطقه به لحاظ پائین بودن مقدار نزوالت جوی و باال

های  بودن میزان هدایت الکتریکي و شور بودن آب جریان

ها و قنوات و به  چاه وسیله بهبیشتر  ،سطحي وجود دارد

 پذیرد. ها صورت مي چشمه وسیله بهمقدار بسیار کم 

 سخت سازندهای آبي پتانسیل بودن محدود کلي، طور به

 های برداری بهره جوی، نزوالت و مطالعاتي محدوده

-هب زیرزمیني آب منابع از رویه بي و اصوليغیر انقطاع، بي

 نسبي افزایش زیرکشت، سطح افزایش ها، چاه خصوص

 این در که شده باعث اخیر های سالي خشک و جمعیت

 زیرزمیني آب سطح مداوم افت میانگین طور به دشت

و  مطالعه موردمنطقه  1باشد. شکل  داشته وجود

  دهد. برداری را نشان مي های بهره پراکنش چاه

 

 
 پژوهش موردموقعیت منطقه  -1شکل 

 

آمار : ی آماریها دادهی و پاالیش آور جمع

حدود  شده پارامترهای کیفي مربوط به گیری اندازه

این دشت از شرکت آب  برداری چاه بهره 188

با توجه به شد. خراسان رضوی دریافت  ای منطقه

حلقه چاه  61 نهایت درناقص بودن آمارهای دریافتي 

در دوره آماری  برداری با آمار نسبتاً کامل بهره

 شد.انتخاب  09-91آبي  های سالطي  ساله هشت
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 مورد محدوده سازندهای: ی منطقهشناس نیزم

 ناتراوا و محدود گسترش دلیل به و است متنوع مطالعه

 سازندهای. ندارند آب تأمین در چنداني نقش بودن

. هستند باالیي آبي پتانسیل فاقد نیز پالئوژن دوره

 مربوط محدوده، این به مربوط سازندهای ترین جوان

 مساحت اعظم قسمت که بوده (Qt) کواترنر به

 سازند ترین قدیمي .است برگرفته در نیز را محدوده

 های رخساره مطالعه مورد محدوده در شناسي زمین

 اندکي مساحت که است پرکامبرین دوره به متعلق

 منطقه سطح در چنداني گسترش و داشته

 .(Office of Groundwater Studies)  ،1818ندارند

شناسي مشرف بر دشت را نشان  نقشه زمین 4شکل 

 سازندهای مساحت نوع و 1 جدول دهد. در مي

 .است شدهارائه  محدوده شناسي زمین

 
 موجود و مشرف بر دشت بجستان شناسي زمیننقشه  -2شکل 

 
 مساحت سازندهای موجود در منطقه مشرف بر دشت -1جدول 

 سازند

 سنگ نوع یا
 اختصاری عالمت

 مساحت

(km2) 

 مساحت

)%( 

 سازند

سنگ نوع یا  
اختصاری عالمت  مساحت 

(km2) 

 مساحت

(%)  

دروني آذرین  A 0/191  1/1 کرتاسه آهک   Kl 0/119 11/9 

Ccs 0/96 سلطانیه  91/8 کرتاسه مارن   Km 0/19 96/8 

دروني آذرین  D 0/10  11/1 نئوژن یکنگلومرا   Ngc 90/9 891/8 

بیروني آذرین  Ev 16/99  0/8 پالئوژن یکنگلومرا   Pgr 9/61 61/1 

دروني آذرین  gd 19/96  9/8  Pj 91/9 19/8 جمال 

دروني آذرین  gr 66/14  1/8  Q1 81/9 111/8 کواترنری 

Js 16/9 شمشک  86/8  Q2 1/1169 99/94 کواترنری 

Jsmt 4/19 شمشک  96/8  Qc 01/1841 19/19 کواترنری 

Qs 60/11 کواترنری  91/8      

 
های  آبتعیین تیپ : زیرزمینی یها آبتیپ 

دشت بجستان بر اساس پارامترهای کیفي  زیرزمیني

وزارت  وسیله به شدهتهیه  افزار نرمآب و با استفاده از 

. بدین ترتیب که ابتدا شدانجام  Chemistryنیرو با نام 

 واالن اکي میليکه با واحد  ها یونآمار کیفي مربوط به 

بر لیتر  گرم میلي( به 1بر لیتر بود با استفاده از رابطه )

 .شد افزار نرمتبدیل واحد شد و سپس وارد 
 غلظت=معادل وزن×(لیتر در واالن اکي یليم) غلظت

(لیتر در گرم یليم)                                           (1)  

های  رخساره در چاه-منظور تعیین تیپ به

های  برداری و نیز بررسي تغییرات پارامترهای آب بهره

و  09-00های  سال) دو دوره چهارساله زیرزمیني در

های متفاوت هیدرولیکي تعداد سه  ( در شیب91-09

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 

-تیپ های موجود تعیین و نقشه جذب سدیم در چاه

های شاهد و  رخساره برای هر دو دوره برای چاه

های شاهد  پراکنش چاه 9 شکل .برداری رسم شد بهره

 دهد. برداری را نشان مي بهره
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دشت  یبردار بهره شاهد یها چاهپراکنش  -3شکل 

 بجستان
 

دهنده  نشان 9جدول : سازندها آب پیت دیتول توان

سازندهای موجود در منطقه مشرف بر دشت، سن و 

مربوط به هرکدام  شناسي مربوط به هر سازند سنگ

نیز  4 جدول .(Ahmadi، 1881 و Feyznia) است

را بر اساس توان تولید تیپ  سازندهابندی  یمتقس

همچنین،  .(Velayati، 1880) دده يمنمکي نشان 

اثر انحالل سازندها )کیفیت سازندها( در  9جدول 

 دهد. را نشان مي مطالعه موردمحدوده 

در راستای تعیین : ها مؤثر بر چاه یسازندها نییتع

، یکپیرامون هر چاه بافرهای  ها چاهسازندهای مؤثر بر 

و با قطع  شدکیلومتری ایجاد  18و  هفت، پنج، سه

منطقه،  شناسي ینزمالیه بافر هر چاه با نقشه 

بیشترین  برحسب، باشند يم ها چاهسازندهای مؤثر بر 

 سطح پوشش در محدوده هر بافر تعیین شد.
 

 سازند هر به مربوط يشناس نوع سازند، سن و سنگ -2جدول 

 سنگ اصلي دوره دوران نوع سازند سنگ اصلي دوره دوران نوع سازند

Qt1 قدیمي رسوبات آبرفتي کواترنر  سنوزئیک Ngc سنگ ماسهکنگلومرا،  ترسیر سنوزوئیک 

Qt2 جوان آبرفتي رسوبات کواترنر سنوزئیک Pgr سنگ کنگلومرا، ماسه ترسیر سنوزئیک 

Qc رسي ٔکفه کواترنر سنوزئیک Kl آهک سخت و ضخیم الیه کرتاسه مزوزوئیک 

Qs ای تپه ماسه کواترنر سنوزئیک Km مارن آهکي و آهک مارني کرتاسه مزوزوئیک 

A آپلیت ترسیر سنوزوئیک Jsmt سنگ، اسلیت ماسه ژوراسیک مزوزئیک 

D دیوریت ترسیر سنوزوئیک Js سنگ و شیل ماسه ژوراسیک مزوزئیک 

Ev های آتشفشاني سنگ ترسیر سنوزوئیک Pj آهک و دولومیت پرمین پالئوزئیک 

Gd گرانودیوریت ترسیر سنوزوئیک Ccs دولومیت کامبرین پالئوزئیک 

Gr گرانیت ترسیر سنوزوئیک     

 
 توان تولیدی تیپ آب هر سازند -3جدول 

 تیپ

 آب

نوع  یا سازند نام

 سنگ

 عالمت

 اختصاری
 اصلي سنگي گروه

 تیپ

 آب

 نوع یا سازند نام

 سنگ

 عالمت

 اختصاری
 اصلي سنگي گروه

 ی آتشفشانيها سنگ Ev بیرونيآذرین  کلروره رسوبات آبرفتي Qt کواترنری کلروره

 گرانودیوریت Gd دروني آذرین کلروره یا ماسه یها تپه Qs کواترنری کلروره

 گرانیت Gr دروني آذرین کلروره ی رسيها کفه Qc کواترنری کلروره

 kl آهک کرتاسه کربناته
آهک سخت و 

 ضخیم الیه
 ، اسلیتسنگ ماسه Jsmt شمشک کلروره

 Km مارن کرتاسه کلروره و شیل سنگ ماسه Js شمشک کلروره
مارن آهکي و آهک 

 مارني

 سنگ ماسهکنگلومرا،  Ngc کنگلومرا نئوژن کلروره آپلیت a آذرین دروني کلروره

 سنگ ماسهکنگلومرا،  Pgr کنگلومرا پالئوژن کلروره دیوریت d دروني آذرین کلروره

 و دولومیت آهک Pj جمال کربناته دولومیت ccs سلطانیه کربناته
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 اثر انحالل سازندها )کیفیت سازندها( -4جدول 

 سازند مربوط یا نوع سنگ نام سازند کیفیت سازند مربوط یا نوع سنگ نام سازند کیفیت

 Ev آذرین بیروني خوب Qt1 کواترنری خوب

 gd آذرین دروني خوب Qt2 کواترنری خوب

 gr آذرین دروني خوب Qc کواترنری بد

 Jsmt شمشک متوسط Qs کواترنری تأثیر بي

 Km مارن کرتاسه متوسط Kl آهک کرتاسه خوب

 Ngc کنگلومرا نئوژن خوب Js شمشک متوسط

 Pgr کنگلومرا پالئوژن خوب a آذرین دروني خوب

 Pj جمال خوب d آذرین دروني خوب

    ccs سلطانیه خوب

 

دار  منظور بررسي معني در این پژوهش به: t آزمون

های زیرزمیني از  بودن تأثیر سازندها بر کیفیت آب

 از ،درصد استفاده شد 99دار  در سطح معني tآزمون 

 خواهد مي محقق که شود مي استفاده زماني آزمون این

 فراتر خاصي حدود از متغیر یک میانگین آیا بداند،

 رود. مي

و  آمده دست بهصحت نتایج  منظور به: منطق بولین

از  شده انجامتعیین میزان دقت مطالعه  ،همچنین

تأثیر سازند بر کیفیت منابع آبي از منطق بولین 

در  ها چاه یگذار ارزشاستفاده شد. در این منطق 

از  ها چاهسازندها بر اساس میزان تأثیرپذیری 

 گرفتند. یکو  صفرسازندهای کواترنری ارزش 
 

  و بحث نتایج

: ی زیرزمینی دشت بجستانها آببندی  تیپ

و نیز در  ساله هشتآب در طي دوره  بندی تیپ

 های چاهشاهد و  های چاهبرای  ،چهارساله های دوره

 Chemistryافزار  با استفاده از نرم منطقه برداری بهره

 نیز تعیین شد. ها آنرخساره -تیپانجام و سپس 

 تیپ که دهد مي نشان دشت بندی تیپ نقشه بررسي

 نیز آن غالب رخساره و کلروره زیرزمیني آب غالب

 هیدروژئولوژیک بر روی های بررسي .است سدیک

نشان داد که  نیز اوزن قزلیز از حوزه آبخ ها چشمه

نمودار شولر  اساس برکیفیت آب منطقه از نظر شرب 

و از نظر مصارف  قبول  قابلدر محدوده خوب تا 

به  توجه با .قرار گرفت مطلوبمحدوده  کشاورزی در

این دو نمودار تیپ غالب آب تقریباً برای تمامي 

 های دگرگونيکه از سازندهای کرج،  ها چشمه

از  ،شوند ميسلطانیه خارج  های دولومیتپرکامبرین و 

 است و مطابق با نوع سازندها نوع بیکربناته کلسیک

(Naseri  وDadravan ،1889). شدهانجام  های پژوهش 

 کاالموس در یونان بر روی-اوراپوسحوضه  در

بین  رابطهتعیین  منظور بهآب زیرزمیني  های نمونه

 های آبکیفیت آب و ژئولوژی نشان داد که در ترکیب 

 V, Rb, Na, Mg, K, Cl, B زیرزمیني وجود عناصر

 بود در این منطقه رسوبات کواترنری علت انحالل به

(Stamatis 1811 ،و همکاران). در پژوهشي  ،همچنین

رودخانه ژاب در پاکستان که بر روی حوضه مشابه در 

های زیرزمیني برای تعیین کیفیت آب  شیمي آب

های باز نشان  های آب از چاه تمرکز کرده بود، نمونه

با مقادیر باالی  آب زیرزمیني ترکیب شیمیایي داد که

 شناسي نمکي سازندهای زمین نتیجه ،سدیم و کلرید

. (1819و همکاران،  Umar) استه در این منطقه بود

آب  رخساره های-تیپ پراکندگي 6و  1 های شکل

 دشت سطح در را برداری بهرهو  های شاهد چاه

که این امر با توجه به توان  دهد مي نشان بجستان

-تولید سازندهای کواترنری منطقه در ایجاد تیپ

هایي از  نمونهنیز  0 شکل. استرخساره کلروره سدیک 

در  های کشاورزی بر اثر آبیاری شدن زمین زار شوره

دهد که شاهدی در اثبات این  را نشان ميمنطقه 

این نوع نمک، در اصل همان نمک کلروره  ،مدعاست

 است.
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دوره اول  زیرزمیني های آب های رخساره-تیپ پراکنش -4 شکل

(00-09) 
 

 
دوره  زیرزمیني های آب های رخساره-تیپ پراکنش -5 شکل

 (09-91) دوم

 

 
-00) اولدوره  شاهد های چاه رخساره-تیپ پراکنش -6 شکل

09) 

 
-91) دومدوره  شاهد های چاه رخساره-تیپ پراکنش -7 شکل

09) 

 

 
کشاورزی با  های زمیناز شور شدن  ای نمونه -8شکل 

 نمک کلروره

 

با ایجاد  :یبردار بهرههای بر چا مؤثرسازندهای 

 کیلومتری 18و  هفت، پنج، سه، یکبافرهایي به شعاع 

 شناسي زمینپیرامون هر چاه و سپس قطع آن با الیه 

در  برداری بهره های چاهمنطقه سازندهای مؤثر بر 

و نتایج حاصله با  شدمشخص  شدهتعیین فواصل 

که این  دهد يمنتایج نشان شد. شاهد مقایسه  های چاه

 درصد 188 طور بهکیلومتری  یکدر فاصله  ها چاه
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با کیفیت  (Qt2)جوان تحت تأثیر سازندهای کواترنری 

 خوب هستند.
 

 
 کیلومتری سهدر فاصله  مؤثرفراواني سازندهای  -9 شکل

 

 
 کیلومتری پنجدر فاصله  مؤثرفراواني سازندهای  -11 شکل

 

 
 کیلومتری هفتدر فاصله  مؤثرفراواني سازندهای  -11 شکل

 

 
 کیلومتری 18در فاصله  مؤثرفراواني سازندهای  -12لکش

 

 
 مؤثر بر چاه مجاور به پالیافراواني سازندهای  -13 شکل

 
 بر چاه مجاور به دشت مؤثرفراواني سازندهای  -14 شکل

 

 فواصل مختلف در شده  ارائه نمودارهای به توجه با

 برداری بهره های چاه از کیلومتری 18و  هفت، پنج، سه

از تأثیر  ها تدریج با افزایش فاصله از چاه به بررسي مورد

سازندهای کواترنری کاسته شده و بر تأثیر سازندهای 

 باغیرکواترنری از جمله شمشک، سلطانیه، جمال و 

با  .شود ميآتشفشاني( افزوده  های سنگ) ها تولیت

توجه به اینکه این منطقه مجاور به پالیا بزرگ 

در حاشیه  برداری بهره های چاه، بیشتر استبجستان 

آن قرار  تأثیربنابراین تحت  ،اند شدهواقع مرطوب پالیا 

 .گیرند مي

 

 
بر چاه مجاور به مخروط  مؤثرفراواني سازندهای  -15 شکل

 افکنه
 

چاه شاهد در  :ی شاهدها چاهبر  مؤثرسازندهای 

برداری مجاور به پالیا، بیشتر سازندهای مؤثر بر  بهره

، سازندهای کواترنری جوان با کیفیت مطلوب و آن

اما هر است، های رسي با کیفیت نامناسب  پهنهسپس 

یابد، تأثیر سازندهای  چه فاصله از چاه افزایش مي

 ،همچنین. یابد غیرکواترنری )آهک کرتاسه( افزایش مي

در چاه مجاور به دشت، در فاصله یک کیلومتری تمام 

ند، اما با افزایش فاصله از سازندها کواترنری جوان بود

این چاه، تأثیر سازندهای کواترنری کمتر شده و بر 

 شود. تأثیر آهک کرتاسه با کیفیت مطلوب افزوده مي

در فاصله یک  نیز در چاه مجاور به مخروط افکنه

اما در  ،کیلومتری تأثیر سازند کواترنری مشهود است
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ل به فاصله سه کیلومتری تأثیر سازند سلطانیه و جما

ها تأثیر  شود و با افزایش فاصله از چاه آن افزوده مي

یابد و  های آتشفشاني( افزایش مي )سنگ ها باتولیت

در  یابد. تأثیر سازندهای کواترنری و کرتاسه کاهش مي

بر  يشناس سنگاثر  بررسي منظور به هایي پژوهش

 های یلتحلزیرزمیني با استفاده از  یها آبکیفیت 

آب زیرزمیني مشخص شد که مقدار  یها نمونهآماری 

 ,Cl, HCO3 ,CO3, TDS, EC, Mg, Ca پارامترهای

TH  در  در اثر زیرزمیني یها آب یها نمونهدر

دارای اختالف  مطالعه موردسازندهای مختلف منطقه 

و  Naseri Ghiri)در فواصل مختلف هستند  داری يمعن

. (1814و همکاران،  Rahmati ؛1819همکاران، 

با بررسي  شدهانجام  ای خوشههای تحلیل ،همچنین

نشان داد  ها چشمهارزیابي کیفیت آب پارامتر برای  14

 ها نمونهمختلف  های کیفیت درتمامي تغییرات  که

زیرزمیني و  های آبروابط متقابل بین  درنتیجه

سازندهای رسي و همچنین تأثیر سازند کالیوانگ در 

و  Irawan) بوده است ها چشمهفواصل نزدیک به 

 .(1889همکاران، 

 دهد مينشان  نتایج حاصل از بافرها ،کلي طور به

بیشترین  ها چاهدر فواصل نزدیک به  (Qt2) سازندکه 

ها و رسوبات  گسترش را دارند که شامل مخروط افکنه

 یها آبرفت، این رسوبات حاوی استآبرفتي جوان 

 ها آبخوانو محل اصلي تغذیه  است دانه درشت

 ،اند دادهی جاو منابع آبي زیادی را در خود  باشند يم

، تأثیر یابد يمافزایش  ها چاهاما هرچه فاصله از 

سازندهای غیرکواترنری از جمله آهک کرتاسه و 

آتشفشاني( که همگي دارای توان ) یتيباتول یها سنگ

 ،یابد يم ایش، افزهستندغیر از کلروره تولید تیپ آبي 

 دارد.
نشان  1 نتایج حاصل از این آزمون در جدول :tآزمون 

، سه، یکدرصد، در فواصل  99دهد که با احتمال  مي

ها، درصد تأثیر سازندها  کیلومتری از چاه هفتو  پنج

اما در فاصله  ،دار است يبرداری، معن های بهره بر چاه

کیلومتری و با افزایش فاصله، این تأثیر کمتر شده  18

وجود ندارد، اما تأثیر ل ین دلیا بهداری  و تأثیر معني

ها افزایش  مجموع سازندهای غیرکواترنری بر چاه

 .یابد مي

 
 در بررسي تأثیر سازندها در فواصل مختلف tنتایج حاصل از آزمون  -6 جدول

 
Test Value =8 

 
t Df Sig. (1-tailed) Mean Difference 

99% Confidence Interval of the Difference 

 Lower Upper تأثیر سازند در فواصل مختلف

9 km 999/1  6 110/8  49/11  - 68/1  19/91  

9 km 091/1  11 800/8  10/6  - 990/1  6/11  

 6 km 149/1  19 891/8  19/6  - 899/8  91/14  

 18 km 949/1  19 891/8  14/6  911/8  61/19  

 

و  آمده دست بهصحت نتایج  منظور به :منطق بولین

از  شده انجامتعیین میزان دقت مطالعه  ،همچنین

بر کیفیت منابع آبي از  شناسي ینزم یسازندهاتأثیر 

بیشتر  که ینامنطق بولین استفاده شد. با توجه به 

است، با بررسي  شده حفردر سازند کواترنری  ها چاه

کیلومتری  18و  هفت، پنج، سه، یکبافرهای مختلف 

شناسي،  ینزم نقشهی با بردار بهرهی ها چاهدر اطراف 

 درصد 188که در فاصله یک کیلومتری  مشخص شد

، در ها چاه درصد 19، در فاصله سه کیلومتری ها چاه

 هفت، در فاصله ها چاه درصد 98کیلومتری  پنجفاصله 

کیلومتری  18و در فاصله  ها چاه درصد 49کیلومتری 

تحت تأثیر سازند کواترنری جوان  ها چاهدرصد  99

که این سازندها که شامل مخروط  گیرند يمقرار 

ها و رسوبات آبرفتي با ضخامت درشت تا متوسط  افکنه

 از آمدهدست  به نتایجبا  نیز نتایج این بخش ،باشند يم

 با آن ارتباط و زیرزمیني های آب کیفیت بررسي

 نافریم-جام تربت دشت در شناسي زمین سازندهای

(Hamidi، 1811)  در دشت زیرزمینيآب و کیفیت
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همبستگي باالی که نشانگر  (Haghir، 1814)کازرون 

است،  مجاور سازندهای با کیفیت آب زیرزمیني

 مطابقت دارد.

 

 گیری نتیجه

 خشک نیمهموضوع کیفیت آب در مناطق خشک و 

 دراما  ،است اغماضغیرقابل ایران مسئله بسیار مهم و 

 از ناشي ندگيربا کاهش لیلد به خیرا های سال

 در مینيزیرز آب از اجستخرا درپي پي های سالي خشک

 ،همچنین .ستا یافتهافزایش  دهگستر سطحي

در بعضي  باعث افت سطح آب و رویه بي های برداشت

شور  نتیجه درتغییر گرادیان هیدرولیکي و نقاط باعث 

که منطقه بجستان  نواحي دشت شده های آبشدن 

 بخش اعظم دشت .ستیننیز از این امر مستثني 

را سازند کواترنری با رسوبات آبرفتي جوان  بجستان

 موردای در دشت  که از نظر آبخانه دهد ميتشکیل 

و این امر با توجه به  هستدارای اهمیت  مطالعه

نزدیکي واحدهای رسوبي کویر بجستان به دشت و 

 های آببندی حاصل از  تیپ .آبخانه قابل توجیه است

زیرزمیني نشان داد که تیپ غالب آب منطقه کلروره 

 وسیله بهبوده که این امر نیز با توان تولیدی تیپ آب 

بررسي  منظور به ،بنابراین .سازندها تطابق داشت

یت آب برای مصارف گوناگون مطالعات کیف

هیدروژئولوژی و هیدروشیمیایي در دشت پیشنهاد 

زیرزمیني،  های آببرداشت  ،. همچنینشود مي

 ممکن است چراکه ،طلبد مي تری جدیمدیریت 

در مناطق با آبرفت ریزدانه، موجب  رویه بيبرداشت 

در این مناطق  پس باید ،شودنشست و ایجاد شق 

 برسد. کمینهزیرزمیني به  های آببرداشت 

سازندهای مختلف با توجه به لیتولوژی  که آنجا از

و گستردگي تأثیرات متفاوتي بر روی کیفیت و 

 منظور بهلذا  ،پارامترهای شیمیایي آب زیرزمیني دارند

به فاصله و گستردگي  برداری بهره های چاهاحداث 

در مناطق  .شودسازندهای مجاور و مشرف توجه اکید 

با توجه به تغییرات در پارامترهای  حوضهمختلف 

که محصوالت کشاورزی  شود يمکیفي آب، پیشنهاد 

همچنین از  ،شودمتناسب با این پارامترها کشت 

 18888بیش از  ECبا میزان  ها چاهواگذاری 

 یتنها در، خودداری شود و متر يسانتروموس بر میک

استفاده بهینه و تناسب کاربردهای  منظور بهکه  این

تفکیک آب شرب و  ،شود يممتفاوت آب، پیشنهاد 

 فضای سبز و بهداشت در منطقه صورت گیرد.
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