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  بررسی تاثیر ساختگاه سد زیرزمینی بر کیفیت آب زیرسطحی 
  در سد زیرزمینی سنگانه کالت

 
 

   3و  محمد غفوري  3، غالمرضا لشکري پور 2، علی اکبر عباسی ∗1علی باقریان کالت  
  کارشناس ارشد پژوهشی و استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي -2،  1

  ساتید گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهدا - 3 
 

Email: Alibagheriankalat@yahoo.com 
 

 چکیده
هایی که در این تحقیق صورت گرفت نشان داد که بر اساس اطالعات حاصل از بررسی کیفیت نمونه هاي آب چاه مطالعاتی در  بررسی 

و  5800ساختگاه سدزیرزمینی در قبل و بعد از اجراي سد به ترتیب برابر  آب در محل ECزمان قبل و بعد از احداث سدزیرزمینی، میانگین 
آماربرداریهایی که به صورت ماهانه از کیفیت آب و به صورت روزانه از تغییرات سطح آب چاه . باشد میکروموس بر سانتیمتر می 6700

مترمکعب قابلیت ذخیره  8000در هر نوبت آبگیري تا حدود مطالعاتی واقع در مخزن سدزیرزمینی سنگانه به عمل آمد نشان داد که این سد 
میکروموس بر سانتیمتر  1000کاهش کیفیت آب استحصالی نیز در اثر ماندگاري در مخزن سد، حداکثر .  آب زیرسطحی را دارا می باشد

امل زمین شناسی وعنشان داد که  این بررسی. که در شرایط کمبود شدید آب شرب دام در منطقه، مشکل خاصی را ایجاد نکرده است است
وجود تشکیالت مارنی و شیلهاي مارنی و تماس آنها با آبهاي سطحی و زیرسطحی . آبها گردیده است افت کیفیباعث  هیدروژئولوژیکی  و

 این تشکیالت در قسمتهاي پایین دست حوزه، سنگ کف و تکیه گاههاي .گردد باعث تخریب کیفیت آبهاي زیر زمینی منطقه می
در اثر  بیشتر بوده و سطحیمنطقه بر روي کیفیت آبهاي زیر  پایین دستاثر این سازند در قسمتهاي لذا . سدزیرزمینی را تشکیل می دهد

  .گردد غلظت آبها می و ECموجب افزایش ماندگاري آب در مخزن سدزیرزمینی 
 سدزیرزمینی سنگانه، کیفیت آب : کلمات کلیدي   

  
 

   مقدمه -1
اثر رشد جمعیت، مصرف جهانی آب افزایش یافته است به طوریکه از آغاز قرن بیستم تاکنون مصرف آب شیرین در دهه اخیر در 

سال آینده حدود  30شود که این مقدار در  پیش بینی می. کیلومتر مکعب در سال رسیده است 3000در جهان هفت برابر شده و به 
نفر در جهان در اثر آن جان خود را  59000پیش رفته است که روزانه حدود  کمبود و آلودگی آبها تا آنجا. درصد افزایش یابد 50

  ). 1383والیتی، (دهند که این موضوع یک معضل بزرگ جهانی است  از دست می
هایی که  حل براي مناطق خشکی که دسترسی به منابع معمول آب نظیر چاه و رودخانه دائمی ندارند یکی از راه جهانی، مقیاس در

سـد زیرزمینـی جریـان آب    .  پیشنهاد شده است اسـتفاده از سـدهاي زیرزمینـی اسـت    ) معموالٌ در مقیاس کوچک(أمین آب براي ت
توانـد بـه عنـوان سـازه اي      سدزیرزمینی همچنـین مـی  . نماید را مسدود کرده و آب را در زیر سطح ذخیره می) زیرقشري(زیرزمینی 

سد زیرزمینـی سـازه اي اسـت کـه آبرفـت       ). 1372سازمان برنامه و بودجه، (رد جهت انحراف آب زیرزمینی مورد استفاده قرار گی
هاي مسدود شده به وسیله سدهاي زیرزمینی معمـوالً از نـوع   آبخوان). JGRC, 2004(طبیعی را به صورت مصنوعی تغذیه می کند 

و استفاده از سدهاي زیرزمینی در کشـور  فن احداث ). 1382نیلسون، (دهد که نوع سفره آزاد است کم عمق هستند و این نشان می
توجهی و عدم استفاده از تکنولوژي نوین جهـت   که به خاطر بی) 1380داودي و همکاران، (ما داراي قدمتی نظیر حفر قنوات است 
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مینـی  حدود نیمی از سـدهاي زیرز  ). 1379صفی نژاد و دادرس، (برداري از آن دچار رکود و فراموشی گردیده است  توسعه و بهره
تردیـد سـدهاي    بـی  ). JGRC, 2001(دنیا در قاره آفریقا احداث شده و تعداد زیادي از این سدها در نـواحی نیمـه خشـک واقعنـد     

زیرزمینی در مناطق روستایی کشورهاي در حال توسعه که شرایط آب و هوایی خشکی دارند، از محاسن بیشتري نسبت به سدهاي 
 آب). Hanson & Nilsson, 1986(دهنـد   ریسک آلودگی محتمل و تبخیر آب را کاهش می ویژه آن که سطحی برخوردارند، به 

 آب از اسـتفاده  نـوع  تـابع  کیفـی  معیارهـاي  لذا گیرند می استفاده قرار مورد صنعتی و کشاورزي مصارف شرب، براي عمدتاً ها

دارنـد   محیطـی  زیسـت  معنـاي  کـه  بـوده  آب محلـول در  مواد از مقادیري آب، کیفی معیارهاي .است آن برمبناي استانداردهاي
.(Fetter , 1999) باشند می کشاورزي نظر از آب بندي در طبقه کیفی معیارهاي ترین مهم آب در موجود امالح و سدیم مقدار 

 شود تا حدود زیادي به واکنشهاي شـیمیایی وابسـته   کیفیت آب زیرسطحی که در مخزن سدزیرزمینی ذخیره می ). 1383علیزاده، (
  ).Yadav and Chakrapani, 2006(دهد  هاي آبرفتی مخزن سد زیرزمینی انجام می است که آب زیرسطحی با سنگ بستر و نهشته

. گیـرد  نسبتاً کوچک بوده و براي شرب انسـان، دام و کشـاورزي مـورد اسـتفاده قـرار مـی       سدهاي زیرزمینیدر اغلب موارد مخزن  
 200رب و نیز مناطق شمالی تبت در کشور چـین بـا بارنـدگی متوسـط سـاالنه حـدود       خشک واقع در شمال غ مناطق خشک و نیمه

هـاي زیرزمینـی بـا هـدف کنتـرل و بـاالآوردن سـطح         احـداث سـد  . باشـند  آبی شدید می متر و توزیع نامناسب فصلی دچار کم میلی
نیـاز بتوانـد بـراي آبیـاري اراضـی مـورد       هاي آب زیرزمینی و نگهداري آن در داخل الیۀ آبرفتی به طوري که در زمان مورد  سفره

اجزاي این طرح شامل یک پردة دیافراگم بـه عنـوان مـانع    . باشد هاي معمول تأمین آب در این مناطق می استفاده قرار گیرد از روش
  ). Luo, 1992(باشد  برداري از مخازن می عبور جریان و تعدادي چاهک و یا گالري براي بهره

فاصله چند کیلومتري مرز واقع شده و علیرغم نیاز شدید به آب، بخشی از آب استان خراسان رضوي در منطقه سنگانه کالت در 
جهت رفع بحران شدید . شد از کشور خارج شده و وارد کویر ترکمنستان میبدلیل شیب و شرایط توپوگرافی زیرسطحی منطقه 

این منطقه از نظر فنی در جام بررسیهاي الزم مشخص گردید که آب در منطقه و تامین منبع آب پایدار براي شرب دام عشایر با ان
آب زیرسطحی در محل ساختگاه سدزیرزمینی از . امکان تامین آب مورد نیاز عشایر از طریق احداث سدزیرزمینی امکانپذیر است

در این مقاله به . ري رسیدسد زیرزمینی سنگانه احداث و به بهره بردا 1389نظر کیفی و کمی براي شرب مناسب است لذا در سال 
  .مورد بحث و بررسی قرار گرفته استو علل تغییرات کیفی آن اختصار  ویژگیهاي کیفی آب زیرسطحی موجود در مخزن سد 

  
  ها مواد و روش -2

  مورد مطالعه منطقه هاي ویژگی – 2-1

کیلومتري شمال شـرقی   95در فاصله رضوي و  در استان خراسان هکتار، 600حوزه آبریز سدزیرزمینی سنگانه با دارا بودن مساحت 
  60ْ    13َ    52 َ َ تـا   60ْ    11َ    35 َ َ محـدوده  ایـن حـوزه در  . قـرار دارد  شمال غرب روستاي سنگانه کالتکیلومتري  5در مشهد و 
شهرسـتان   کیلـومتري جنـوب شـرقی    75در ایـن آبخیـز   .  اسـت  واقع  شمالی  عرض  36ْ    45َ    02 َ تا َ 36ْ    43َ    29 َ و َ شرقی  طول

ایـن جـاده،    75در کیلـومتر  . اسـت  کالت-مشهدمناسبترین راه دسترسی به منطقه استفاده از جاده آسفالته . استواقع  کالت نادري
 18طول از این نقطه تا منطقه مورد مطالعه، بایستی جاده شوسه اي به . شود جاده فرعی روستاي سنگانه به طرف شمال شرق جدا می

طـرف غـرب    هقره تیکان بـ  -کیلومتر نیز در مسیر جاده شوسه سنگانه 4کیلومتر طی شود که پس از گذر از روستاي سنگانه، حدود 
  . یابد امتداد می
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تفاوت دماي . شرایط اقلیمی منطقه به دلیل واقع بودن در مجاورت صحراي ترکمنستان با سایر بخشهاي استان تفاوت بارزي را دارد
متوسـط بارنـدگی سـاالنه    . شب و روز و همچنین بین گرمترین و سردترین روزهاي سال نسبت به مناطق همجـوار بیشـتر اسـت   بین 

نطقه مـورد مطالعـه   م نماي دومارتن با استفاده از اقلیم. میلیمتر است 2200میلیمتر بوده و میزان تبخیر ساالنه حدود  190منطقه حدود 
  . اشدب خشک می نزدیک بهخشک نیمه داراي اقلیم 

  
  روش تحقیق -2-2

از چـاه مطالعـاتی موجـود در     ،جهت بررسی تاثیر احداث سدزیرزمینی بر وضـعیت کیفـی آب زیرسـطحی در محـل سـاختگاه سـد      
برخـی از پارامترهـاي   . ساختگاه سدزیرزمینی، در سالهاي قبل و بعد از احداث سد در دفعات متعدد نمونه برداري آب انجام گرفت

  .به دقت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت زیرزمینیقبل و بعد از احداث سد مربوط به زمان یایی آب زیرسطحیفیزیکوشیم
  
  آنسد قبل از احداث  کمی و کیفی ساختگاههاي  بررسی -2-2-1

غالباً در اواخر (ه تنها در مواقعی ک. و یا حتی فصلی استدبی پایه فاقد سد آبراهه اصلی در حوزه مورد مطالعه در محدوده ساختگاه 
در منطقه بارشهایی با شدت زیاد می بارد بخش قابل توجهی از روانابهاي حاصل بصورت سیالب از ) زمستان و در اوایل فصل بهار

  .باشد یک مسیل میسد لدا آبراهه اصلی در محل ساختگاه . شود حوزه خارج می
در منطقـه  این بررسـی نشـان داد کـه     .ارائه شده است) 1(در جدول  ها و چشمه موجود در منطقه آبدهی چاهنتایج حاصل از بررسی 

هاي پربـاران تقریبـاً در کـل سـال      این چشمه در سال. لیتر درثانیه است 5/0حدود چشمه متوسط دبی . چشمه وجود دارد دهنه یک
ر بعضـی سـالها نیـز خشـک     باشد در فصـل تابسـتان بشـدت کـم آب شـده و د      هایی که میزان بارندگی کم می آب دارد اما در سال

مترمکعب از چشمه تخلیـه   15768 حدود از این مقدار. متر مکعب است 78840حدود  منابع آب حوزهنه المیزان تخلیه سا. شود می
  . شود استحصال میهاي دامداري مترمکعب از چاه  63072و مابقی آن یعنی حدود  شده

  
  .مشخصات منابع آب منطقه   -1 جدول

  نوع منبع آب  عالمت اختصاري )lit/s(دبی  )متر مکعب( تخلیه سالیانه
4/12614  4/0  W1  چاه دستی 

4/12614  4/0  W2  چاه دستی مطالعاتی 

8/9460  3/0  W3  چاه دستی 

2/6307  2/0  W4  چاه دستی 

4/12614  4/0  W5  چاه دستی 

8/9460  3/0  W6  چاه دستی 

15768  5/0  S1  چشمه  
 مجموع 5/2 78840

  
زیرزمینی در محل ساختگاه سد زیرزمینی که بر روي یک حلقه چاهـک مطالعـاتی و همچنـین چاههـاي بهـره       بررسی وضعیت آب

بـا  .  متـري از سـطح زمـین قـرار دارد     11برداري آب شرب دام عشایر انجام شد نشان داد که آب زیرسطحی در این محل در عمق 
حجـم مخـزن    Suferآبرفـت و بـا بهـره گیـري از نـرم افـزار        استفاده از توپوگرافی بستر رودخانه و سنگ کف، نقشه هم ضـخامت 
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بـا در نظـر گـرفتن    . محاسـبه گردیـد  ) متري از سطح زمـین  -2با فرض ساخت سد تا ارتفاع (متر مکعب  116468سدزیرزمینی برابر 
  . متر مکعب قابلیت ذخیره سازي آب در رسوبات باالدست سد وجود دارد 8153درصد، میزان  7ضریب ذخیره 

ارائـه شـده   ) 2(در زمان قبل و بعد از احداث سدزیرزمینی در جـدول  ) W2(عات مربوط به آنالیز نمونه هاي آب چاه مطالعاتی اطال
بـا  . باشـد  میکروموس بر سانتیمتر مـی  6700و  5800آب در این نقطه در قبل و بعد از اجراي سد به ترتیب برابر   ECمیانگین . است

میکروموس بر سانتیمتر، آب موجود در ساختگاه سد براي شرب  11500خرید آبهایی با شوري تا توجه به کمبود آب شرب دام و 
به دلیل رخداد خشکسالیهاي متمادي، میزان جریان آب زیرسطحی در دهه اخیر کـاهش زیـادي داشـته و  بـه     .  باشد دام مناسب می

با پمپاژ آب زیر سطحی . هاي دامداري منطقه شده استلیتر درثانیه رسیده و این موضوع موجب خشک شدن اغلب چاه 1کمتر از 
البتـه در فصـول پـاییز و    ). 1شـکل  (لیتر بـر ثانیـه تعیـین شـد      73/0، دبی جریان آب زیرسطحی حدود 1388در اواسط تابستان سال 

ایجـاد روانـاب، دبـی    باشد بدلیل بروز بارندگی و  رود و زمان حضور عشایر در منطقه می زمستان که فصول ترسالی حوزه بشمار می
  .باشد اي یافته و به ویژه در ایام بارندگیها افزایش جریان زیرسطحی کامالً مشهود می آب زیرسطحی افزایش قابل مالحظه

  

  
  تصویري از پمپاژ آب زیرسطحی به منظور تعیین دبی جریان زیرسطحی در ساختگاه سدزیرزمینی - 1شکل 

  
  اي مصارف مختلف قبل از احداث سدزیرزمینیبررسی کیفیت شیمیایی آب زیر سطحی بر

با دارا بودن  )W1( 1چاه شماره نمونه آب  که دهد نشان می )2شکل (دستی در منطقه  هاي آب شش حلقه چاه نمونهآنالیز نتایج 
اکی واالن در لیتر  میلی 2/93غلظت  با )W6( 6و چاه شماره میلی اکی واالن در لیتر داراي کمترین غلطت بوده  3/39غلظت 

  . باشد داراي بیشترین غلظت می

 

 

 

 
  
  

 
  نمایش دیاگرام ستونی کیفیت نمونه هاي آب چاههاي منطقه - 2شکل 
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  چاههاي منطقه براي شرب انسانکیفیت آب 
 کمترینداراي که در باالدست منطقه واقع است  W1چاههاي دامداري منطقه نشان می دهد که نمونه آب چاه بررسی کیفیت آب 

EC  در  .باشد از نظر کیفی میبهتري این چاه داراي آب . میکروموس بر سانتیمتر است 4500هدایت الکتریکی آن حدود  وده وب
میکروموس بر سانتیمتر داراي بدترین آب از  8200حدود  ECکه در پایین دست منطقه واقع است با داشتن  W6طرف مقابل، چاه  

قابل ذکر است سنگ بستر شیل مارنی و تماس  .لکتریکی سایر چاهها بین این دو چاه قرار می گیردهدایت ا. باشد نظر کیفی می
به طور کلی آب هیچیک از این  .باشد آب با امالح مختلف مهمترین علت افزایش شوري آب چاهها در پایین دست منطقه می

  .باشد چاهها براي شرب انسان مناسب نمی
  

  ي شرب دامچاههاي منطقه براکیفیت آب 
 3000کمتر از  TDS. استانداردي را در این زمینه پیشنهاد نموده است 1972آکادمی ملی علوم و آکادمی ملی مهندسی در سال 

هایی است که  میلیگرم در لیتر از ویژگی 100و مجموع یونهاي نیتریت و نیترات کمتر از  5/0میلیگرم در لیتر، غلظت مس کمتر از 
دهد که چاه دامداري رحمانی که در فاصله  چاههاي منطقه نشان میبررسی کیفیت آب . دامها داشته باشدمی بایست آب مصرفی 

آب سایر  TDSبراي شرب دامها بسیار مناسب بوده و  TDSحدود یک کیلومتري باالدست محل محور سد واقع است از نظر میزان 
جا که در سالهاي قبل از احداث سدزیرزمینی بدلیل کمبود شدید آب از آن. گرم در لیتر بیشتر است میلی  3000چاههاي منطقه از 

 6000آنها بیشتر از  TDSمیکروموس بر سانتیمتر داشته و  11500تا  10000جهت شرب دامها، عشایر آبهایی را که شوري حدود 
ند لذا با توجه با محدودیت شدید نمای میلیگرم در لیتر است را با پرداخت مبالغ گزاف از خارج از حوزه خریداري و استفاده می

  . نیز براي شرب دامها توجیه خواهد داشت 5000تا  TDS  3000منابع آب در منطقه، استفاده از آبهایی  با  
و شوري آب در چاههاي واقع در پایین دست منطقه، محل احداث محور سد پیشنهادي لزوماً بایستی در  TDSبا توجه به افزایش 
هایی که صورت  لذا با بررسی. المقدور کم باشد و شوري آب نیز حتی TDSکه عالوه بر وجود آبرفت مناسب، جایی انتخاب شود 

 TDSمیکروموس بر سانتیمتر بوده و میزان  5800که داراي شوري حدود ) W2(محل حفر چاه جدید مشخص گردید که گرفت 
  . باشد رزمینی مناسب میاست  براي احداث سد زی گرم در لیتر میلی 4000نیز کمتر از آن 

  
  کیفیت آب چاههاي منطقه از لحاظ کشاورزي

دیاگرام ( بررسی کیفیت آب آبیاري با استفاده از نمودار طبقه بندي آب آبیاري بر اساس استاندارد آزمایشگاه شوري آمریکادر 
گروه تقسیم شده  12یاري به ، بر اساس میزان دو پارامتر درجه شوري و درصد جذب سدیم نمونه آب، آبهاي آب)ویلکوکس

ضمناً آبهایی که خارج . بدترین آب از نظر کشاورزي می باشد C4S4بهترین آب و گروه  C1S1در این تقسیم بندي گروه .است
  . گانه قرار بگیرند به هیچ وجه براي کشاورزي مناسب نیستند 12از این گروه هاي 

هاي  ي، نتایج مربوط به آنالیز درجه شوري و درصد جذب سدیم کلیه نمونهبراي تعیین وضعیت آب چاههاي منطقه از نظر کشاورز
طبقه بندي آب آبیاري گانه دیاگرام ویلکوکس قرار گرفته و لذا بر اساس  12خارج از گروه هاي ) 2جدول (چاههاي منطقه 

ر است که از آبهایی با همین کیفیت در این خصوص الزم بذک. باشند  براي آبیاري مناسب نمی استاندارد آزمایشگاه شوري آمریکا
  .شود و حتی با کیفیتی به مراتب بدتر در مناطق همجوار براي آبیاري مزارع گندم و پنبه استفاده می
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  میانگین نتایج آنالیز شیمیایی نمونه هاي آب در منطقه مورد بررسی -  2جدول 

SAR TDS 
Meq/lit 

SUM  of 
Anions 
(Meq/lit) 

SUM of 
Cations 
(Meq/lit) 

EC 
µmoh/Cm   PH 

عالمت 
 اختصاري

 نوع منبع

97/0  450 5/16  8/15  700 8/6  S1 چشمه 
15/5  2880 7/40  3/39  4500 7/6  W1  چاه رحمانی(چاه دامداري(  

96/5  3840 6/59  2/61  5800 2/7  W2 
 چاه پیزومتر جدید

)قبل از احداث سد(  
23/6  4740 9/80  1/81  7400 2/7  W3 ج برات رسولیحا(چاه دامداري(  
26/6  4800 3/81  5/82  7500 9/6  W4  چاه ادبیان(چاه دامداري(  
86/6  5060 8/81  8/84  7900 7 W5 چاه اقبالی(چاه دامداري(  
5/7  5250 7/94  2/93  8200 7 W6  حاج حیدر حمیدي(چاه دامداري(  

16/6  4288 1/69  3/68  6700 7 W2 
 چاه پیزومتر جدید

)بعد از احداث سد(  
        

  
  وضعیت هیدروژئولوژي حوزه پس از احداث سدزیرزمینی در محل مخزن سدزیرزمینی -2-2-2

در این مدت به صورت ماهانه از کیفیت آب و به . است بیش از دو سال از احداث سدزیرزمینی و بهره برداري از آن گذشته
گیریها نشان  نتایج اندازه.  رداریهاي الزم به عمل آمدصورت روزانه از تغییرات سطح آب چاه مطالعاتی واقع در مخزن سد آمارب

.  باشد مترمکعب قابلیت ذخیره آب زیرسطحی را دارا می 8000داد که سد زیرزمینی سنگانه  در هر نوبت آبگیري تا حدود 
) کی سنگ بسترنزدی(متر  3/0عمق آب در چاههاي داخل مخزن سد زیرزمینی از حدود ها نشان داد که در مدت بررسی،   بررسی

چاه مطالعاتی واقع در به عبارت دیگر قبل از احداث سد، سطح آب زیرسطحی در ).  3شکل (متر رسیده است  5/7به حدود 
متري از سطح زمین قرار داشت که پس از گذشت چندماه از احداث سد و با پر شدن مخزن سد، سطح  11ساختگاه سد در عمق  

مد و طی مدت بهر ه برداري از آب، همواره در چاههاي بهره برداري ستونی از آب به عمق متري سطح زمین باال آ 5/3آب تا 
  .متر براي استفاده جهت شرب دامها در دسترس بود 5/7حدود 

مطالعه وضعیت کمی و کیفی آب زیرسطحی نشان داد که پس از احداث سد زیرزمینی، آب شربی با کیفیت مورد قبول براي بیش 
در منطقه قبل از احداث سد، دامداران کمبود آب شرب دامهایشان را با پرداخت هزینه . ام عشایر تامین شده استراس د 15000از 

میکروموس بر  11500تا  10000شوري آبهاي خریداري شده عمدتاً بین . زیاد و با استفاده از تانکرهاي سیار تامین می کردند
اهانه از چاههاي بهره برداري واقع در مخزن سدزیرزمینی گرفته شد نشان داد که آنالیز نمونه هایی که به صورت م.سانتیمتر بود

افزایش قابل مالحظه . باشد میکروموس بر سانتیمتر بوده و براي شرب دام مناسب می 7500تا  6000نمونه هاي آب داراي شوري 
  . باشد داراي امالح ژیپس و نمک می در شوري آب متاثر از زمان ماندگاري آب و تماس با شیلهاي مارنی و نهشته هاي
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تغییرات سطح آب

  
 تغییرات سطح آب در مخزن سد زیرزمینی سنگانه کالت پس از آبگیري - 3شکل 

  
  نتیجه گیري -3

افت باعث  بر روي کیفیت آب منطقه تاثیر گذاشته و منطقه زمین شناسی تشکیالت در منطقه مورد مطالعه این بررسی نشان داد که 
باعث تخریب کیفیت وجود تشکیالت مارنی و شیلهاي مارنی و تماس آنها با آبهاي سطحی و زیرسطحی  .آبها گردیده است کیفی

این تشکیالت در قسمتهاي پایین دست حوزه، سنگ کف و تکیه گاههاي سدزیرزمینی را  .آبهاي زیر زمینی منطقه می گردد
بیشتر بوده وموجب افزایش  سطحیوي کیفیت آبهاي زیر منطقه بر ر پایین دستاثر این سازند در قسمتهاي لذا . تشکیل می دهد

عالوه بر عامل زمین شناسی، عامل هیدرو ژئولوژیکی نیز در کنترل وتغییر کیفیت آبهاي زیر زمینی  .گردد غلظت آبها می شوري و
تخلیه تغییر یافته طبق قوانین هیدروژئولوژیکی در جهت جریان، کیفیت آب از محل تغذیه به طرف محل  .باشد منطقه مؤثر می
مانند چاه  باال دست حوزه  چاههاينسبت به آب  W6مانند چاه پایین دست حوزه  چاههايبه همین دلیل آب . گردد وشورتر می

W1 حوزه دانه ریزتر  پایین دستحوزه به طرف قسمتهاي  باالدستها ورسوبات از قسمتهاي  در منطقه نهشته. باشد شورتر می
در نتیجه زمان ماندگاري بیشتر آب در بین  حوزه و پایین دستجر به حرکت کندتر آبهاي زیر زمینی در مناطق این امر من. شوند می

در مخزن سد زیرزمینی حجم قابل توجهی از آب زیرسطحی مازاد . رددگ  در نهایت باعث افزایش غلظت آب می رسوبات شده و
در نتیجه به دلیل افزایش قابل مالحظه در زمان ماندگاري آب، انحالل . ردگی بوده و عمالً در شرایط فعلی مورد استفاده قرار نمی

ناگفته نماند که . ن به آب موجب افزایش امالح و شوري آب مخزن زیرزمینی شده استآبخشی از امالح قابل حل و ورود 
افزایشی در میزان امالح و  دهد که نرخ گیرد نشان می بررسیهایی که به صورت ماهانه بر روي کیفیت آب مخزن سد صورت می

 7300تا  7000آب بین  ECشوري آب مخزن سد در شرایط کنونی تقریباً به میزان ثابتی درآمده و  در چند ماه اخیر میزان 
چنانچه بتوان براي آب مازاد موجود در مخزن سد نیز برنامه ریزي مناسبی ارائه داد به . میکروموس بر سانتیمتر در نوسان بوده است
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تدریج از میزان  تدریج از میزان امالح موجود در سنگ کف و  نهشته هاي مخزن سد کاسته شد، به هرسد پس از اینکه ب ظر مین
 .امالح آب و شوري آن کاسته شده و یا حداقل در همین میزان باقی بماند
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