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:چكیده

حلقه چاه انتخابی موجود در ٢٢نمونه برداری از  باایرانشھر دشت این تحقیق کیفیت آب زیرزمینی در 
مشخص دیاگرام پایپر بر اساس تیپ آب .استشده بررسی١٣٩٠در تابستان سال این دشت آبخوان 
با تبادل کاتیونی ًاعوامل زمین شناسی و بعضاز تأثر مست ممکن اکه آب تیپ ات تغییرو ھمچنین شده 

حوضه آبریز بخش خاوری دشت ایرانشھر در .سازندھای مجاور باشد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است
در استان سیستان و در جنوب خاوری کشورکیلومتر مربع ۴٠٩مساحتی در حدودباجازموریان 
یشتر مردم منطقه کشاورزی بوده و منابع آب زیرزمینی بعنوان تنھا شغل ب.قرار گرفته استبلوچستان 

میلی ١٠٢متوسط بارندگی ساالنه در کل محدوده برابر .منبع تأمین آب دارای اھمیت فراوان می باشد
در دھه ھای اخیر رشد جمعیت و .باشدمی داراشرایط آب و ھوایی عمومًا گرم و خشک را ومتر بوده 

برداشت بی رویه تأمین نیاز به مصرف آب و نیز توسعه فعالیتھای کشاورزی در این ناحیه افزایش تقاضا و
این دشت در تغییرات کیفی آبھای زیرزمینی بطوریکه ،را موجب شده استاز آبھای زیرزمینی آبخوان 

.می باشدقابل محسوس 

، کیفیت آب، تیپ آبتشکیالت زمین شناسیآبخوان، :كلید واژه ھا

Abstract:

In this study the Iranshahr plain Groundwater quality has been considered by sampeling of
22 selective wells in this aquifer in summer 2011. water type determined On the base of Piper
diagram and the changes of water type evaluated so that maybe affects from geological
aspects and mostly cation exchange with adjacent formations. Iranshahr plain with 409 squer
kilometer located at the eastern of Jazmoorian basin and southerneast of IRAN in Sistan and
Balouchestan province.The most people are farmers and groundwater is the only main
important water resources.The average annual precipitation of Iranshahr basin is 102 mm. It
has warm & dry condition climate generally. In the last decades, rapid population growth
coupled with agricultural expansion has significantly increased demand on groundwater
resources in this aquifer, so that we feel groundwater quality changes.

Keywords: Aquifer, geological formation, water quality, water type
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:مقدمه 

ترکیب شیمیایی منابع آب زیرزمینی تابعی پیچیده از متغیرھای فراوانی نظیر ترکیب شیمیایی آب تغذیـه  
عامـل زمـین   (، ترکیب سنگ شناسی و کـانی شناسـی سـنگھای زیرسـطحی     )عامل آب و ھوا(شونده 



,Langmuir)  (عامـل ھیـدروژئولوژی  (، ویژگیھـای ھیـدروژئولوژیکی سـنگھا    )شناسـی  فعالیتھـای  ،)1997
,Hem(انسانی در تغییر ترکیب شیمیایی منابع آب  و نفوذ آب شور به داخـل تشـکیالت حـاوی آب    ) 1985

جعفـری،  (زیرزمینی شیرین که عمومًا بصـورت غیـر عمـدی در اثـر فعالیتھـای انسـانی نتیجـه مـی شـود          
میرشـاھی،  (گـذار مـی باشـد    تـاثیر نیـز  عالوه بـراین افـت سـطح آبھـای زیرزمینـی در کیفیـت آن       ) ١٣٩٠
در این تحقیق با ھدف بررسـی تـأثیر عامـل زمـین شناسـی بـا توجـه بـه نتـایج آنـالیز شـیمیایی            ). ١٣٨۶

.چاھھای انتخابی آبخوان ایرانشھر تیپ آب ارزیابی  گردیده است
◊◊◊◊◊◊◊

:بحث 

مورد مطالعهمحدودهمعرفی -١
تان سیستان و بلوجستان در جنوب شـرق ایـران واقـع    رانشھر در اسآبخوان مورد مطالعه در شھرستان ای

).١شـکل  (شھر ایرانشھر به عنوان مرکز شھرستان بر روی این آبخـوان قـرار گرفتـه اسـت    .  شده است
کیلـومتری  ٣۴۵متر از سطح دریا در فاصـله  ۵٩١ارتفاع متوسط در ناحیه مرکزی بلوچستان و ایرانشھر در 

. )مرکز آمار ایران(شده استواقع و بلوچستانمرکز استان سیستاناز شھر راھدان 
طـول شـرقی   ۶٠°۵٢´و ۶٠°٣۴´جغرافیایی  مختصاتدر بوده که یک آبخوان آزاد معرف آبخوان ایرانشھر 

وسـعت ایـن   . خاوری حوزه آبریز جازموریان قرار گرفتـه اسـت  بخشعرض شمالی در ٢٧°١٩´و ٢٧°۴´و 
بصـورت  موجـود در سـطح آبخـوان    آبراھه ھا و مسیل ھـای  . می باشدکیلومتر مربع۴٠٩آبخوان در حدود 

کیلـومتر در نھایـت   ١۶٠طی مسـافتی در حـدود   و در زمان بارندگی از طریق رودخانه بمپور پس از فصلی 
شیب عمومی دشت بطور کلـی از سـمت شـرق بـه سـمت غـرب       . به پایاب جازموریان منتھی می شود

.می باشد
گــرم میانــه و بیابــانی ) تقســیم بنــدی دومــارتن(اقلــیم خشــک درب و ھــوایی دشــت ایرانشــھر از نظــر آ

١٠٢متوسـط سـالیانه بـارش و درجـه حـرارت در دشـت بـه ترتیـب         . قرار می گیـرد ) تقسیم بندی آمبرژه(
.)١٣٨٨بیابانگرد،  (درجه سانتیگراد گزارش شده است٩/٢۵میلی متر و 

لیتـر بـر   ٣٠متـر و میـانگین دبـی    ۵/٧١بـا متوسـط عمـق    (حلقه چاه عمیق ۶۵از طریق ایرانشھر آبخوان 
و دو ) لیتـر بـر ثانیـه   ۶/٢٧متـر و میـانگین دبـی    ۵/٢٩متوسـط عمـق   (حلقه جاه نیمه عمیـق  ١٩٨، )ثانیه

بھره برداری قـرار  مورد ) لیتر بر ثانیه٢٩متر و میانگین دبی ۵/٢۶عمق متوسط مادرچاه (رشته قنات دایر 
در حـدود  استحصال شده جھت مصارف کشاورزی می باشـد؛ بـه طـوری کـه     عمده مصرف آب. می گیرد

مھندسین مشاور (حجم برداشتی از منابع آب زیرزمینی جھت آبیاری مزارع استفاده می شوددرصد٨١
.) ١٣٩٠سنگاب زاگرس، 

موقعیت جغرافیایی آبخوان ایرانشھر-١شکل



زمین شناسی ناحیه مورد مطالعه-٢
و ســوم زمــین مربــوط بـه دوران دوم  ھای زمـین شناســی در محـدوده آبخــوان ایرانشـھر    ســازندرخنـون  

پھنـه اصـلی سـنگ شناسـی    ۵مـی تـوان بـه    از نظر زمین شناسی را این محدوده . شناسی می باشد
؛ که عمدتًا شاملتقسیم نمود 
ت ھـای  پھنه سنگ ھای آذرین نفوذی شامل گابرو، دیوریت تـا گرانودیوریـت، آلکـالی گرانیـ    ) الف

پھنـه افیـولیتی ھمـراه بـا     ) ب،کیلومترمربع٧٩/٣٠٢الیگوسن و مساحت -پورفیری با سن کرتاسه پسین
رسوبات پالژیک شامل سرپانتینیت، پریدوتیت، دونیت، گابرو، دیاباز، آندزیت و اسپلیت مربوط بـه کرتاسـه   

شـیل و ماسـه سـنگ    پھنه فلیش ھای شـرق ایـران شـامل    ) ج،کیلومترمربع٩٨/۶٧٨پایانی و مساحت 
پھنـه سـنگ ھـای    ) د،کیلومترمربـع ١٩/١٠٧۶ھمراه با سنگ آھک پالژیک مربوط به ائوسن بـا مسـاحت   

بـا  پلیوسـن  –رسوبی شامل ماسه سنگ و شیل با میان الیه ھایی از کنگلومرا مربوط به زمـان میوسـن   
فتـی، نھشـته ھـای    پھنـه ھـای آبرفتـی ناحیـه شـامل رسـوبات آبر      ) کیلومترمربـع و ه ۵١/٣٣١٨مساحت 

ــاحت         ــا مس ــواترنری ب ــه ک ــوط ب ــای ســیالبی مرب ــت ھ ــا و دش ــه ھ ــروط افکن ــه ای، مخ ٠٧/۴٠۶٩دریاچ
.)١٣٩٠، مھندسین مشار سنگاب زاگرس(کیلومترمربع را در برمی گیرند

روش تحقیق-٣
کیـب  با توجه به اینکه ترکیب شیمیایی منابع آب زیرزمینـی تـابعی پیچیـده از متغیرھـای فراوانـی نظیـر تر      

، ترکیــب ســنگ شناســی و کــانی شناســی ســنگھای  )عامــل آب و ھــوا(شــیمیایی آب تغذیــه شــونده 
)  عامـــل ھیـــدروژئولوژی(، ویژگیھـــای ھیـــدروژئولوژیکی ســـنگھا )عامـــل زمـــین شناســـی(زیرســـطحی 

)Langmuir, ,Hem(، فعالیتھـای انسـانی در تغییـر ترکیـب شـیمیایی منـابع آب       )1997 و نفـوذ آب  ) 1985
خـل تشـکیالت حـاوی آب زیرزمینـی شـیرین کـه عمومـًا بصـورت غیـر عمـدی در اثـر فعالیتھـای             شور به دا

عالوه بـراین افـت سـطح آبھـای زیرزمینـی در کیفیـت آن تـاثیر        ) ١٣٩٠جعفری، (انسانی نتیجه می شود 
ــن تحقیــق ).١٣٨۶میرشــاھی، (گــذار مــی باشــد   کیفیــت آب ترکیــب شــیمیایی بمنظــور بررســی در ای

بـا لحـاظ نمـودن شـرایط     چاھھـای بھـره بـرداری    حلقـه از ٢٢تعـداد  ،ھیدروژئوشـیمی آبخـوان  وزیرزمینی 
. پـذیرفت صـورت  ١٣٩٠فصـل تابسـتان سـال    و نمونـه بـرداری از آنھـا در    مشخصھیدروژئولوژیکی آبخوان 

مرکزی شرکتبه آزمایشگاهجھت آنالیز شیمیایی ظروف دربسته ونمونه ھا در شرایط استاندارد انتقال 
.استگرفته انجام سیستان و بلوچستانآب و فاضالب 

کلرور، سولفات، کربنات، بی کربنات، نیتریـت و  اصلی شامل آنیونھای جملهاز آبپارامترھای مھم کیفی
تعیـین ھـدایت الکتریکـی    ضـمن نیترات و ھمچنین کاتیونھای اصـلی کلسـیم، منیـزیم، سـدیم و پتاسـیم      

)EC( ،Ph وTDSقرار گرفته اندو اندازه گیری سنجشموردنمونه ھای مذکور.
از دیاگرام پایپر می توان تیپ آب را مشخص نمود و ھمچنین بعضی مواقع تغییر در تیپ که در اثـر عوامـل   

آنـالیز  از نتـایج  .تبـادل کـاتیونی اسـت نیـز در ایـن دیاگرامھـا مشـخص مـی گـردد         ًا زمین شناسـی و بعضـ  
دیـاگرام پـایپر   اسـتفاده از بـا  نمونـه ھـای جمـع آوری شـده     زیرزمینی تعیین تیپ آب ،نمونه ھاشیمیایی 

آنیون با غلظـت بیشـتر معـرف تیـپ نمونـه آب و کـاتیون بـا        ،با توجه به غلظت آنیونی.صورت گرفته است
تیپ بندی قسمت ھای مختلف دشـت در درجـه اول مـی توانـد     . غلظت بیشتر بیانگر رخساره می باشد

از طرفـی منـاطق تغذیـه    . ا آبھای زیرزمینی قرار داردبناسی باشد که در تماس ببانگر نوع سازند زمین ش
٢شـماره  شـکل  . )١٣٨۶میرشـاھی،  (و تخلیه دشـت و ھمچنـین جھـت جریـان را مشـخص مـی نمایـد       

ی دیـاگرام مـذکور تیـپ آب عمـده نمونـه ھـا      . دیاگرام پایپر چاھھای نمونه برداری شده را نشان می دھد
.نمایش داده استحدواسط دوده در محآنالیز شده را 



آبخوان ایرانشھردرو جمع آوری شده دیاگرام پایپر نمونه ھای انتخابی - ٢شکل شماره

.را نشان داده استنمونه ھابینارتباط شیمیایی یکسری وجود دیاگرام، ی ازبیشتربررسی جزئیات 
بررسـی  و تقسـیم بنـدی   گـروه چھاربه د در آب از دیدگاه تغییر یونھا و عناصر موجواین ارتباط را می توان 

:نمود
در را و کاھش یون بـی کربنـات   کلرور یونکه افزایش ١٢و ٩گروه اول شامل نمونه ھای شماره-

چنـین شـرایطی نیـز بـرای نمونـه ھـای       .مـی دھـد  نشـان آبخـوان  به سمت داخـل  جھت جریان 
در طـی  را ییـرات تیـپ   تغحالـت عـادی   یشـرایط چنـین  .شده اسـت مشاھده ١۴و ١١شماره 

).١٣٨۶میرشاھی، (حرکت آب از مناطق تغذیه به مناطق تخلیه نشان می دھد 
و دسـته دوم نمونـه   ٣و ۴، ۵نمونـه ھـای شـماره    یک دسـته ؛نمونهگروه دوم شامل دو دسته-

را بـا کاسـته شـدن    در جھت پـایین دسـت جریـان    یک گرادیان معکوس که ٨و ٧، ۶ھای شماره 
.داده استشان نیون بی کربنات و افزایش کلرورغلظت یون

ــه ھــای شــماره   - ــروه ســوم شــامل نمون ــه ١۶و ١٨، ١٣گ ــراتک ــپ آب در تغیی محــدوده از را تی
.نشان داده استسولفاته به حدواسط به کلروره و نھایتًا 

تیـپ آب را از کلـرور سـولفاته بـه سـولفات      ٢٢و ٢١، ٢٠شامل نمونه ھای شـماره گروه چھارم -
مقادیر غلظت یون سولفات بصورت نمـودار میلـه ای   ٣در شکل شماره.استنشان دادهکلروره 

ھمـانطور کـه مالحظـه گردیـده مقـادیر یـون مـذکور در بخـش شـمالی          . نمایش داده شده است
آبخــوان کــه احــتمًال نتیجــه تــأثیر عامــل ســازند زمــین شناســی را بــر وری ترکیــب شــیمیایی آب 

.زیرزمینی آبخوان نشان می دھد



نمایش نمودار میله ای مقایسه ای مقادیر غلظت یون سولفات ھر نمونه- ٣شکل شماره 

تـأثیر  علـل بررسی جریان آب زیرزمینی را از لحاظ آبخوان انتخابی از منابع نمونه برداری عالوه بر ر ادامه د
د توجـه قـرار گرفتـه    مـور نیـز  که در پاراگراف اول بـه آن پرداختـه شـد    بر روی ترکیب شیمیایی آبخوان گذار 
. است

در کمـک بـه تفسـیر نتـایج آنـالیز شـیمیایی       عوامل مھم ھیـدروژئولوی  از جھت جریان آب زیرزمینی تعیین 
١٨سـطح آب تعـداد   پیزومتـری  در ایـن تحقیـق از اطالعـات    .نمونه ھای جمـع آوری شـده خواھـد داشـت    

آب منطقــه ای سیســتان و توســط شــرکتبصــورت ماھیانــه کــه آبخــوان مشــاھده ایحلقــه از چاھھــای 
اطالعـات پیزومتـری مـاه شـھریور     بـدین منظـور   . ه اسـت دیگرداستفاده بلوچستان اندازه گیری می شود 

ترسـیم خطـوط   با توجـه بـه   .درنظر گرفته شده استانتخاب و بعنوان مبنا ) ٨٩-٩٠پایان سال آبی(١٣٩٠
کـه جھـت جریـان    گردیـده مالحظـه  ) ۴شـماره  شـکل  (تراز آب زیرزمینی نتایج چاھھای پیزومتـری آبخـوان   

قسـمت اعظـم ورودی آبھـای    . می باشـد آبھای زیرزمینی عمومًا از شمال شرق به سمت جنوب و غرب 
بوده و مقداری نیز از جنـوب و شـرق بـه آن    ) ارتفاعات شمالی ایرانشھر(زیرزمینی منطقه از دره کارواندر 

نیـز توســط رودخانــه بمپـور زھکــش مــی   اضـافه مــی شـود کــه در جنــوب غربـی ایرانشــھر بخشــی از آن   
.)١٣٨٨بیابانگرد، ( گردد



نقشه تراز آب زیرزمینی- ٣شکل شماره
:نتیجه گیري 

بندی چھارگانه گروه این . ھار گروه و یا تیپ آب را مشخص می کندچ،فیت آبخوان دشتیکبررسی 
ات تیپ آب را بخصوص در که در بخش ھایی از آبخوان عامل زمین شناسی روند تغییرمی دھدنشان 

با سازند آب زیرزمینی ارتباط این امر احتمال . تأثیر گذاشته استتحت مورد نمونه ھای گروه چھارم 
این محدوده و وجود دار در بدلیل وجود طبقات گچیرا ز. نشان می دھدرا زمین شناسی مجاور خود 

این در حالی است که این تغییر .گرددی این موضوع تأیید م،ناحیهآب ھای این مقادیر یون سولفات در 
.)٣شکل شماره(در تیپ آب در بخش جنوبی آبخوان مشاھده نمی گرددات 
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