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 mst.mahmood@gmail.comپست الکترونیک: 

  چکیده

ــی    ــه وســعت تقریب ــه ب ــی دشــت درون ــع (وســعت محــدوده تیســن)   668آبخــوان آبرفت کیلومترمرب

کـه بـه علـت مجـاورت بـا کـویر مرکـزي ایـران از اهمییـت ویـژه           اسـت  درونه محدوده مطالعاتی  بخشی از 

این آبخـوان، در حـد فاصـل گسـل درونـه در شـمال و زهکـش کـال شـور در جنـوب،           .  استاي برخوردار 

بـه دلیـل عـدم تعـادل بـین تخلیـه و تغذیـه         ل شـده اسـت و  از آبرفت ها و مخروط افکنه هاي کـواترنر تشـکی  

شـور حوضـه   زیرزمینـی  در معـرض تهـاجم آب هـاي    کـویر همـواره    آبخوان و قرار گیـري آن در مجـاورت  

حوضـه  شـور   يبیـانگر هجـوم آبهـا    ،کیفـی در آبخـوان درونـه    يبررسـی و تجزیـه و تحلیلهـا    کویر می باشد.

همچنـین  کویر از طریق آبرفت هاي رودخانـه اي کـال دهـن قلعـه بـه آبخـوان آبرفتـی درونـه مـی باشـد.           

ـ  ، نمونـه هـاي کیفـی آبخـوان درونـه از الگـوي دو خوشـه اي تبعیـت نمـوده و          یبر اساس نمودار هاي ترکیب

بــا دو منشــا متفــاوت امــا بــدون اخــتالط مــی باشــند. بطــور کلــی، بــا توجــه بــه  آب زیرزمینــیبیــانگر وجــود 

شرایط هیدروژئولوژي منطقه، بخشی از آبهاي زیرزمینـی منطقـه لـب شـور و بخشـی نیـز شـور مـی باشـد کـه           

 .به هجوم آبهاي شور کویر می باشد بخش شورآن مربوط

  

  ترکیبی نمودارهاي ،اختالط آبهاي زیرزمینی شور، آب پیشروي آبخوان دشت درونه،کلید واژه: 

  

  مقدمه -1

    تـا  50- 56محدوده مطالعاتی درونه یکی از زیر حوضه هـاي کـویر مرکـزي اسـت کـه بـین طـول جغرافیـایی         

56- 57  شرقی و عرض جغرافیایی47-34   تا46-35      در جنوب غرب استان خراسـان رضـوي و در مجـاورت کـویر

این محدوده مطالعاتی از شمال و شمال شرق به محدوده هاي مطالعاتی کویر خـارطوران،   ).1واقع شده است (شکل شماره 

هـاي مطالعـاتی کـویر    سبزوار، عطائیه و سنگرد (قلعه میدان)، از شرق به محدوده مطالعاتی بردسکن، از جنوب به محـدوده  

شـود. مسـاحت   نمک (کویر بجستان) و دستگردان و از غرب به محدوده مطالعاتی کویر مرکزي (دشت کویر) محدود مـی 

کیلومتر مربـع  آن دشـت و بقیـه را ارتفاعـات بـا       2179کیلومتر مربع می باشد که  5553محدوده مطالعاتی درونه در حدود 

متر از سطح دریا و جهت شیب توپوگرفی از شرق  977رتفاع متوسط حوضه ا ده اند.کیلومتر مربع تشکیل دا 3374مساحت 

به غرب می باشد. شیب توپوگرافی در قسمتهاي شرقی کم و سطح زمین تقریباً مسطح می باشد و هر چه به سمت خروجـی  

بارندگی و ارتفاع در منطقه، بر میزان آن افزوده می شود. بر اساس رابطه گرادیان دشت (غرب محدوده) نزدیک می شویم 

 متر 1250تفاعات با ارتفاع متوسط میلیمتر، در محدوده ار 147 متر 925وده دشت با ارتفاع متوسط متوسط بارندگی در محد



 

بـه لحـاظ جایگـاه زمـین شناسـی، محـدوده        میلیمتـر بـرآورد گردیـده اسـت.     153محدوده مطالعـاتی  کل میلیمتر و در  186

مـی باشـد.   خرد قارة ایران مرکزي ي مورفولوژي نسبتاً کشیده اي است که از لحاظ ساختاري بخشی از مطالعاتی درونه دارا

ایـن گسـل در محـدوده    . (گسـل کـویر بـزرگ) اسـت     مهمترین و تاثیر گذارترین ساختار زمین شناسی منطقه، گسل درونه

تی) از ارتفاعات شمالی به حساب می آید. غربی است و جدا کننده حد دشت (آبخوان آبرف  –مطالعاتی داراي روند شرقی 

حرکت این گسل در طول دوران هاي زمین شناسی و فرآیندهاي فرسایشی حاصل از آن و بخصوص در دوران سوم زمـین  

  شناسی از عوامل تاثیر گذار در مورفولوژي آبخوان درونه می باشند. 

نه، منابع آب زیرزمینـی در مخـازن آبرفتـی ایـن     با توجه به شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی محدوده مطالعاتی درو

بـه دلیـل افـزایش    طـی چنـد دهـه اخیـر     محدوده تنها منبع پایدار تامین آب در بخش شرب، صنعت و کشاورزي می باشـد.  

جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضاي آب در بخش هاي مختلف و بهره برداري بی رویه و کنترل نشده مـازاد بـر پتانسـیل از    

نفوذ جبهه آب شور آبخوان و  در این مخازن از یک طرفو محدویت منابع آبهاي تجدید شونده هاي زیرزمینی  منابع آب

بـا   اهمیتی برابر کمیت آن پیدا کننـد. در این منطقه از طرف دیگر باعث شده کیفیت آبهاي زیرزمینی مجاور آن هاي کویر 

آبخـوان دشـت درونـه و تعیـین الگـوي اخـتالط آنهـا بـر اسـاس          توجه به این مهم، بررسی و ارزیابی پیشروي آب شور در 

و تلفیق مطالعات این محدوده در نظر  آبمنابع  جامعمدیریت در  نمودارهاي ترکیبی، به عنوان یک ضرورت مهم و اساسی

  گرفته شده و به عنوان یک طرح پژوهشی پیشنهاد و مطالعات آن به اتمام رسیده است.

  

  مواد و روشها -2

عمول بررسی و تجزیه و تحلیل کیفیت شیمیایی آبهاي زیرزمینی بر اساس نتایج آنالیز شیمیایی نمونه هـاي  بطور م

برداشت شده فاقد نواقص آماري از چاه هاي انتخابی و بهره برداري موجود در گستره دشت صورت مـی گیـرد. بـه همـین     

و هیـدروژئولوژیکی و شـرایط زمـین شناسـی آبخـوان       منظور ایجاد شبکه نمونه برداري کیفی مطابق با شرایط هیـدرولیکی 

ضروري است. متاسفانه تا کنون شبکه پایش کیفی آبخوان درونه، بطور سیستماتیک و هماهنگ بـا شـبکه پـایش کمـی آن     

لیکن طی چند سال اخیر، به دلیل افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیازها از یک سو و تخریـب کیفیـت    پیش نرفته است

آبهاي زیرزمینی ناشی از توسعه صنعت و کشاورزي و هجوم جبهه هـاي آب شـور از سـو دیگـر موجـب توجـه مجـدد بـه         

سـال   دربرداري کیفـی در آبخـوان درونـه،     نمونهاولین موضوع کیفیت منابع آب زیرزمینی در این محدوده گردیده است. 

با توجـه بـه اینکـه، بررسـی و     و تا کنون نیز ادامه داشته است. شده شروع  آبخوانبصورت پراکنده در سطح  1375-76آبی 

تجزیه و تحلیل کیفیت شیمیایی آبهاي زیرزمینی بایستی بر اساس آخرین نتایج آنالیز شیمیایی نمونه هاي برداشت شده فاقد 

اقص آماري از چاه ها و پیزومترهاي موجود در دشت صورت گیرد، لذا بـه منظـور بررسـی تغییـرات و بررسـیهاي کیفـی       نو

  ).1در سطح آبخوان استفاده شده است (جدول شماره  1388-89آبخوان از نتایج آخرین نمونه برداري کیفی در سال آبی 

ت درونـه و تعیـین الگـوي اخـتالط آنهـا بـر اسـاس        بررسی و ارزیابی پیشروي آب شور در آبخوان دشبه منظور 

شده بررسی و تجزیه و تحلیل طی سالهاي مختلف (کموگراف) نمونه هاي کیفی روند شوري در ابتدا  ،نمودارهاي ترکیبی

سپس به منظور بررسی تغییرات شوري در سطح آبخوان و مشخص نمودن جبهه هاي آب شور، نقشه هاي هم شوري   است.

)ECلر و ... در محیط ) ، هم کGIS   تهیه و استفاده شده و در نهایت به منظور تعیین الگوي اختالط آبهاي زیرزمینی نمـودار

تهیه و بر اساس الگوي آن و مد نظر قرار دادن تغییر و تحول ترکیب شیمیایی آبهاي زیرزمینی در حین عیور از هاي ترکیبی 

  تجزیه و تحلیل شده اند.محیط متخلخل نتایج 

نمونـه هـاي کیفـی کـه طـی سـالهاي مختلـف نمونـه          کموگراف آبخوان درونه، بر اساس مقادیر شوري میانگین

تهیـه و در  ) بـه روش چنـد ضـلعی هـاي تیسـن      1388-89تا  1382-83برداري داراي پایه زمانی مشترك بوده ( از سال آبی 



 

در نوسـان بـوده و   زمـان   یدر طي آب زیرزمینی همانگونه که مالحظه می شود، میزان شورارائه شده است.  2شکل شماره 

تابعی از شرایط آبخوان و جریانات سطحی و زیرزمینی و عوامل زمین شناسـی مـی باشـد. عـالوه بـر ایـن، افـت سـطح آب         

سـنگ کـف نیـز از جملـه دالیـل افـزایش هـدایت        آبخوان کویري مجاور و همچنـین احتمـاالً   زیرزمینی، نفوذ آب شور از 

   آبخوان باشد.الکتریکی 

) و ECبر اساس متوسط مقادیر شـوري آب زیرزمینـی (   آبخوان درونهنقشه هم هدایت الکتریکی و نقشه هم کلر 

و بـا توجـه بررسـی هـاي      نقشه هـا این . با توجه به ارائه شده است 4و  3و در اشکال شماره  تهیه 1388-89 کلر درسال آبی

یون کلر با هدایت الکتریکی داراي همبستگی مثبت بوده و روند منحنی هاي یون کلر از روند منحنی هـاي  صورت گرفته، 

در آبخوان، بیانگر وجود تغییرات شدید  هر دو پارامترروند تغییرات هدایت الکتریکی آبخوان تبعیت می نماید. بطور کلی، 

ال شرق، مرکز و غرب آبخـوان) بـوده و بطـور مـوثري تحـت      کیفیت آبهاي زیرزمینی در گستره آبخوان (در سه منطقه شم

د. با توجـه بـه شـرایط زمـین شناسـی و      نمی باشحوضه کویر تاثیر واحدهاي زمین شناسی منطقه و نفوذ جبهه هاي آب شور 

هیدروژئولوژي نواحی شمال شرق آبخوان (در محل چاه عمیق مجینگ)، کیفیت آبهـاي زیرزمینـی در ایـن منطقـه بشـدت      

تاثیر کیفیت آبهاي سطحی کال دهنه قلعه می باشد. اما در نواحی مرکزي (محل چـاه عمیـق مهـالر پـائین) و نـواحی      تحت 

غرب آبخوان (محل چاه عمیق کریم آباد) کیفیت آبهاي زیرزمینی آبخوان، بدلیل بهره برداري بی رویه از آبخـوان توسـط   

  زیرزمینی عمیق می باشد.چاههاي بهره برداري، متاثر از نفوذ جبهه هاي آب شور 

بررسی و  1388-89 اختالط آبهاي زیرزمینی آبخوان درونه نیز بر اساس نتایج آنالیز نمونه هاي کیفی درسال آبی

ارائه شده است. همانطور که مالحظه می شود، نمودار ترکیبی نمونه هاي کیفی آبخوان درونه   5نتایج آن در اشکال شماره 

هاي برداشت شده با دو منشا متفاوت اما بدون اختالط می باشـند.  عیت نموده و بیانگر وجود نمونهاز الگوي دو خوشه اي تب

نمونه برداشت چهار نمونه داراي آنیون (کلر و سـولفات) و کـاتیون (کلسـیم و منیـزیم)      9با توجه نمودارهاي ارائه شده، از 

باشند. بطور کلی، با توجه به شرایط هیدروژئولوژي منطقه،  کمی نسبت به بقیه نمونه ها می باشند و بیانگر آب لب شور می

بخشی از آبهاي زیرزمینی منطقه لب شور و بخشی نیز شور می باشد که بخش شورآن مربوط به آبهاي شور کویر می باشد. 

، تیـپ و  شناسیزمین زیرزمینی در حین عبور از محیط ترکیب شیمیایی آبهاي عالوه بر این، به منظور بررسی تغییر و تحول 

مطابق قوانین شـولر   ي غالببر اساس اولویت غلظتی آنیونها و کاتیونها رخساره شیمیایی آبهاي زیرزمینی در آبخوان درونه

بـر اسـاس نتـایج ایـن     ارائـه شـده اسـت.     2گردیده و نتایج آن در جدول شـماره  تعیین و اولویت یونی در تواترهاي مربوطه 

تیـپ و رخسـاره شـیمیایی آبهـاي     باشـند.  شده داراي تیپ کلروره و رخساره سـدیک مـی   جدول، تمام نمونه هاي برداشت

ترکیـب آبهـاي   تفسیر شده است. بر اسـاس ایـن مطالعـات،     Chebotarev,1995بر اساس مطالعات زیرزمینی آبخوان درونه 

ل تدریجی با تغییرات آنیونهاي کند و معموالً تکامزیرزمینی از محل تغذیه به محل تخلیه به سمت ترکیب آب دریا میل می

دامنـه بیشـتر    اصلی موجود در آب همراه می باشد. با توجه بـه تـوالی پیشـنهادي ایـن محقـق، معمـوالً آبهـاي زیرزمینـی در        

و در مراکـز دشـت بـه     )کربناته بوده (بیکربنات آنیـون اصـلی اسـت   باشند، به صورت بیارتفاعات که منبع تغذیه دشتها می

در این ناحیه معموالً سولفات، آنیون اصلی است) و در انتهاي دشت به صورت کلروره (در این ناحیه کلر صورت سولفاته (

سیر تکاملی و الگوي نمودار ترکیبی نمونه هاي کیفی، آیند. با توجه به شرایط زمین شناسی منطقه در می است)آنیون اصلی 

مذکور به تنهایی قادر به تجزیه و تحلیل کیفیت آب هاي زیرزمینی نبوده و به نظر می رسد، تـوالی تکـاملی مـذکور تحـت     

شور قرار گرفته است و در محل مرز آبخوان با آبهاي شور کویر، آنیون غالب تاثیر جنس مواد زمین و نفوذ جبهه هاي آب 

  آب شور می باشد. کلر بوده و بیانگر نفوذ جبهه هاي

 
  



 

   گیرينتیجه و بنديجمع -3

و  یب و غلظت امالح موجود در آن اسـت نتیجه ترکآبخوان درونه، کیفیت شیمیایی آبهاي زیرزمینی بطور کلی، 

هاي کویري توام با ذرات گچ رسی،کفه -ریز سیلتی بطور عمده تحت تاثیر سازندهاي زمین شناسی (گسترش رسوبات دانه

.)، عوامل هیدروژئولوژیکی (باال بودن سطح آب زیرزمینی و تبخیر از آبخوان، پیشروي آب شور حوضه کویر و نمک و ...

و اختالط آن و ....) عوامل آب و هوایی،  موقعیت جغرافیایی و تـاثیرات خـاك و گیـاه (عـدم زهکشـی مناسـب، آبشـویی        

بخش کیفیت آب زیرزمینی، آبخوان درونه را مـی تـوان    با توجه بررسیهاي بعمل آمده درسطحی در مزارع و ...) می باشد. 

به دو بخش عمده نواحی مجاور کال ها و مسیلهاي منشعب از ارتفاعات شمال منطقه و نواحی مجاور کفه هاي نمکی کویر 

کیفیت آب تقسیم نمود. در مناطق مجاور مسیلها به دلیل درشت دانه بودن رسوبات آبرفتی و تغذیه از طریق بستر این مسیلها 

زیرزمینی تحت تاثیر آن قرار دارد. بنابراین می توان گفت، بطور کلی کیفیت آب زیرزمینی در این محدوده داراي کیفیـت  

در  شور قرار داشته و بطور محلی تحت تاثیر کیفیت آبهاي سطحی منطقـه مـی باشـند.   لب پایین می باشد و در گروه آبهاي 

تخریب کیفیت آبهاي زیرزمینی آبخوان گردیده است. در ابتدا با فاصـله از حاشـیه   نواحی حاشیه کویر چندین عامل باعث 

رسوبات آبرفتی بتدریج دانه ریزتر شده و سرعت حرکت آب زیرزمینی کاهش می یابـد. در ایـن منطقـه در اثـر      ارتفاعات،

می شود. عالوه بر این بـه دلیـل    مقدار امالح آن افزوده ان بتدریج به سمت خروجی آبخوان برفعل و انفعاالت درونی آبخو

 ،بتدریج بر مقدار شوري آبخوان افزوده می شود. اما در این محدوده در این منطقه، جریانات سطحی شور تغذیه آبخوان از

مهمترین عامل تخریب کیفیت آبهاي زیرزمینی برداشت بی رویه آب زیرزمینـی و نفـوذ آب هـاي شـور کفـه هـاي نمکـی        

د. با توجه به نقشه هاي کیفی ارائه شده در بخشهاي قبل، تغییرات منحنـی هـاي کیفـی بخصـوص در     مجاور آبخوان می باش

نقشه هم کلر و نقشه هم هدایت الکتریکی و تغییر جهت جریان در محـل پیزومتـر جنـوب حسـین آبـاد مهالرگویـاي تغییـر        

 يبـر اسـاس نمودارهـا   آبخـوان درونـه    بررسی اختالط آبهـاي زیرزمینـی در  کیفیت شدید و نفوذ آب شور کویر می باشد. 

 ، کـه سـت ا بیـانگر ایـن  ، Chebotarevترکیبی و تجزیه و تحلیل تیپ و رخساره آب زیرزمینی بـر اسـاس تـوالی پیشـنهادي     

هاي برداشت شده نمودار ترکیبی نمونه هاي کیفی آبخوان درونه از الگوي دو خوشه اي تبعیت نموده و بیانگر وجود نمونه

  فاوت اما بدون اختالط می باشند. با دو منشا مت

و بخصـوص در مجـاورت   انجام مطالعات اکتشافی در سطح محدوده آبخوان آبرفتی ، در پایان الزم به ذکر است

تعیـین حـد و حـدود آبخـوان و نحـوه ارتبـاط آن بـا کـویري مجـاور و           شناسایی دقیق سنگ کف آبخـوان،  کویر به منظور

  ضروري است. ي هیدروژئولوژیکیو سایر پارامترها تعیین ضخامت آنها وتفکیک زونهاي اشباع و غیر اشباع 

 

  تقدیر و تشکر -4

لذا محققین بر خـود وظیفـه    .است گردیده تأمین خراسان رضوي اي منطقه آب شرکت توسط تحقیق این بودجه

 .می نماینددخیل در کار صمیمانه تقدیر و تشکر  دانسته و از زحمات کلیه مدیران و کارشناسان

  

  مراجع -5

، گـزارش تمدیـد ممنوعیـت    )1388(آرشیو مطالعات پایه منـابع آب، شـرکت آب منطقـه اي خراسـان رضـوي،       -1

 محدوده مطالعاتی درونه 

 ، هیدروژئولوژي صحرایی( ترجمه)، انتشارات دانشگاه تبریز.)1376(اصغري مقدم ا.،   -2

 زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان )1383(آقا نباتی، ع.،  -3



 

بانک اطالعات مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي، آمـار و اطالعـات کیفـی منـابع        -4

 آب محدوده مطالعاتی درونه

 ییایمیدروژئوشیه يهایاطلس منابع آب، بررس یته فنیکم 25دستورالعمل شماره  -5

شـور و غیرمتعـارف   برداري از آبهاي شور، لـب ، تدوین برنامه بهره)1382 -1387(شرکت مهندسین مشاور یکم،  -6

 هاي آبریز کشور، گزارش شماره یک، دو، سه، چهار، پنج و ششدر سطح حوضه

  ، ارزیابی شوري خاك86، نشریه شماره 1385کمیته ملی آبیاري و زهکشی، -7

8- Domenico, P. A. , Schwartz, F. W., 1990. Physical and chemical hydrology. John Wiley &Sons Inc., 
U.S.A. 

9- Hanslow, A.,1998,Water quality Data, Analysis and interpretation.  
10- Longmuir D., 1997, Aqueous environmental Geochemistry, Prentice Hall Inc. 
11- Mazor, E., 1993. Hydro chemical implication of ground water mixing. Vol.29. NO.1. PP.193-205. 
12- Mazor, E.1991.Applid chemical and isotopic ground water hydrology. Halstead press a division of 

John Wiley and Sons. 

  

  



 

  ضمایم -6

  

  
  درونه و راههاي دسترسی به آن ینقشه موقعیت محدوده مطالعات -1شکل شماره 

  

  
  )1388- 89 یتا سال آب 1382-83سال  یآبخوان دشت درونه (ط شکل شماره .... کموگراف



 

  
  نقشه منحنی هاي هم هدایت الکتریکی آبخوان دشت درونه -3شکل شماره 

  

  )meq/lنقشه منحنی هاي هم کلر آب زیرزمینی آبخوان دشت درونه(مقادیر کلر بر حسب  -4شکل شماره 
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  نمودار ترکیبی نمونه هاي کیفی آبخوان درونه - 5شکل شماره 

  



 

  1388-89متوسط نتایج تجریه شیمیایی منابع انتخابی کیفی آبخوان درونه در سال آبی   -1جدول شماره 

 نام محل
 مختصات منبع

EC      
(µs/cm 

TDS  
(mg/L 

Miliequivalent / Lit 
Anion

Miliequivalent / Lit 
Kation

X_UTM Y_UTM CO3 HCO3 Cl So4 Ca Mg Na K 

زیرکوه 

 درونه
524728 3888671 7100.0 4473.0 0.2 1.6 42.3 26.9 71.0 6.7 7.5 54.1 2.8 71.0 

 78.5 2.9 61.6 7.6 6.4 78.5 26.7 49.6 2.0 0.2 4921.9 7812.5 3889316 529157 کریم آباد

 72.0 2.9 55.5 8.8 4.9 72.1 19.3 49.2 3.7 0.0 4529.7 7190.0 3892322 538386 درونه

 88.1 3.5 70.1 6.9 7.5 88.3 23.2 62.3 2.5 0.4 5507.8 8742.5 3893320 546701 مهالر پایین

درونه 

 کاشمر
553640 3892245 4430.0 2790.9 0.0 4.0 25.0 14.5 43.5 1.9 1.5 40.0 0.3 43.7 

 98.4 5.2 72.3 8.3 12.7 98.6 26.0 69.5 3.1 0.0 6118.9 9712.5 3898312 555305 چاه مجینگ

محمدخان 

 صبا
556306 3887861 4676.7 2946.3 0.5 2.6 30.8 13.1 47.0 2.1 1.9 42.1 0.8 46.9 

محمدخان 

 شیخها
558209 3894571 4106.7 2587.2 0.5 2.9 23.3 14.7 41.5 2.8 2.5 35.5 0.5 41.3 

 داوطلب

 )سطح آب(
561751 3895753 3360.0 2116.8 0.0 4.4 17.0 12.9 34.3 2.5 2.0 29.6 0.0 34.1 

  

  1388-89منابع انتخابی کیفی آبخوان درونه در سال آبی اولویت غلظتی آنیونها و کاتیونهاي غالب  -2جدول شماره 

 برداريمحل نمونه ردیف
عالمت 

 اختصاري
  پ آبیت  ونهایغلظت کات  ونهایغلظت آن

رخساره 

  آب
  پ و رخسارهیت

نحوه توسعه 

  پ و رخسارهیت

 اساسی توسعه سدیک کلروره سدیک کلروره Dw1 Cl > SO4 > HCO3 Na+K > Mg > Ca زیرکوه درونه  1

 اساسیتوسعه  کلروره سدیک سدیک کلروره Dw2 Cl > SO4 > HCO3 Na+K > Mg > Ca کریم آباد  3

 توسعه اساسی کلروره سدیک سدیک کلروره Dw3 Cl > SO4 > HCO3 Na+K > Mg > Ca درونه  3

 توسعه اساسی کلروره سدیک سدیک کلروره Dw4 Cl > SO4 > HCO3 Na+K > Ca > Mg مهالر پایین  4

 اساسیتوسعه  کلروره سدیک سدیک کلروره Dw5 Cl > SO4 > HCO3 Na+K > Ca > Mg درونه کاشمر  5

 توسعه اساسی کلروره سدیک سدیک کلروره Dw6 Cl > SO4 > HCO3 Na+K > Ca > Mg چاه مجینگ  6

 توسعه اساسی کلروره سدیک سدیک کلروره Dw7 Cl > SO4 > HCO3 Na+K > Ca > Mg محمدخان صبا  7

 توسعه اساسی کلروره سدیک سدیک کلروره Dw8 Cl > SO4 > HCO3 Na+K > Ca > Mg محمدخان شیخها  8

 توسعه اساسی کلروره سدیک سدیک کلروره P Cl > SO4 > HCO3 Na+K > Ca > Mg زومتر داوطلب یپ  9

 توسعه اساسی کلروره سدیک سدیک کلروره Dw1 Cl > SO4 > HCO3 Na+K > Mg > Ca زیرکوه درونه  10

 


