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 .1استادیار گروه زمینشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
 .2کارشناس ارشد زمینشناسی زیستمحیطی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
(تاریخ دریافت  - 1394/03/01تاریخ تصویب )1394/03/29

چکیده
آبخوان اشتهارد بخشی از حوضة آبریز رودخانة شور محسوب می شود .پتانسیل آبی در مناطق مختلف حوضة اشتهارد ،بهدلیلل
تنوع سازندها و ساختارهای زمینشناسی متفاوت اسلت .در ایلن مقالله بله ارتبلا ویژگلیهلای کملی و کیفلی منلاب آب بلا
ویژگیهای زمینشناسی محدوده بهلحاظ سنگشناسی و ساختاری پرداخته شده است .بله ایلن منرلور بلا تعیلین محلدوده در
منطقة اشتهارد به بررسی میدانی و شناسایی و پراکندگی سازندهای زمینشناسی و موقعیت گسلهلا بلا اسلتفاده از نقشلههلای
زمینشناسی موجود پرداخته شد .سپس با شناسایی موقعیت چاهها و براساس نتایج تجزیه نمونلههلای آب منطقله ،نقشلههلای
همغلرت کلر ،سولفات ،کلسیم ،منیزیم و ...ترسیم شد .تفسیر نقشههای رسمشده نشان داد که بیشترین تمرکز عناصلر در نیملة
شمالی دشت بوده و روند تغییرات آنها ،از ارتفاعات شمالی بهسمت مرکز و شرق محدوده است که بلا مسلیر رودخانلة شلور
تطابق دارد .با توجه به نتایج کیفی آب ،نواحی شمالی دشت دارای تیپ کلرور سدیک است و این منطقه از نرر شلرب در ردة
متوسط تا کامالً نامطبوع و از لحاظ کشاورزی در ردة شور و مضر برای کشاورزی قرار دارد .بررسی ها نشان داد که وجود پهنة
نمکی در شمال دشت بههمراه افت ایجادشده در مرکز دشت که ناشی از برداشت بیرویه از مناب آبی اسلت ،تلأثیر زیلادی در
کاهش کیفیت آب منطقه داشته است.
واژگان کلیدی :اشتهارد ،پهنههای نمکی ،سنگشناسی ،مناب آب ،هیدروژئولوژی.

 نویسندة مسئول

Email: drebadati@iiau.ac.ir
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مقدمه
اشتهارد بهدلیل قرارگیری در نزدیکی دو کالنشهر تهررا و
کرج  ،مستعد جمعیتپذیری بیش از حرد ررییرت از ن رر
تر رأمین ب مرررورد نیررراز اسرررت.
اسرررکا و متعاقرر
برداشتهای بریرویره از بهرای زیرزمینری دشرت بررای
مصارف کشاورزی و صنعتی سرب ایرت شردید سرآب ب
کراهش
زیرزمینی در منآقه شده کره یکری از عواقر
کیفیت ب بهدلیرل ایرزایش عناصرر مل رول در اسرت.
ازاینرو نمونهبررداری ،تجزیر شریمیایی و بررسری ارتبرا
وضررعیت کیفرری و کمرری منررابش ب بررا شرررای بیعرری و
زمینشناسی منآقه و عوامل غیر بیعی (عوامل انسرانی و
معریی راهکارهای مناس  ،مهر و ضرروری اسرت .در ایرن
خصوص در سایر منا ق کشرور مآالعراتی صرورر گریتره
اسررت [ ،]9 ،14 ،15ولرری بررا وجررود اهمیررت بسرریار زیرراد
بهای زیرزمینی در منآق خشک و نیمهخشک اشرتهارد
که نیاز بی یراوانی دارد ،هنروز ا العرار انردکی در مرورد
چگونگی تأثیر پدیدههای بیعی و انسانی بر کیفیت منابش
این منآقه در دسترس است .ترکی شیمی بهای ملرل
توس عوام ی همچو ترکی ب بارا  ،تکتونیک ،ساختار
زمین شناسی و کرانیشناسری حوضر بریرز و یراینردهای
زمین شناسی در ول مسیر ب تعیین مریشرود [،21،17
 .]3-5ازاین رو بررسی مآالعار یادشده و تعیرین تیییررار
کمرری و کیفرری منررابش ب زیرزمینرری اهمیررت زیررادی در
سیاستگذاریهای مدیریت ب منآقه خواهرد داشرت .در
ملدودة تلقیق ،پژوهش های جدی در زمین تأثیر عوامرل
بیعرری (عرروارو و سرراختارهای زمررینشناسرری صررورر
نگریته است؛ ازاینرو در ایرن مقالره سرعی شرده عرالوهبرر
تجزیهوتل یل دادهها ،عوامل بیعی و غیر بیعی مرثثر برر
تیییرار کیفی و کمی منابش ب منآقره بررسری شرود ترا
بتوا با درن رر گرریتن همر شررای موجرود در منآقره،
راهکارهای مناسبی را عرضه کرد.
شهر اشرتهارد در  120کی رومتری غررب تهررا و 63
کی ررومتری جنرروب کرررج قرررار دارد .یاصرر اشررتهارد از
شهرستا برویینزهررا نیرز در حردود  25کی رومتر اسرت.
اشتهارد به دو ناحی کوهستانی و دشت تقسی شده اسرت
که بخرش عمردة اراضری مسرآب را دشرتهرای شرورهزار
اشتهارد تشکیل میدهد که بهصرورر نروار براریکی بخرش
شمالی این منآقه را در برر گریتره اسرت و شررای جروی

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،1بهار 1394

نامناسبی (زمستا های سرد و خشک و تابستا های گرر
دارد .منرررا ق کوهسرررتانی بخرررش اشرررتهارد اغ ررر در
قسمتهای جنوبی ایرن بخرش واقرش شردهانرد کره شرامل
رشتهکوههای سارییال (بهارتفرا  1824مترر و قرزلیرال
(بررهارتفررا  1990متررر اسررت [ .]8همچنررین در انتهررای
شمالی ایرن بخرش کروههرای ح قره دره واقرش شردهانرد و
دشتهای اشتهارد بهصورر درهای باریک و ک عمرق برین
این ارتفاعار قرار دارند .بررسیهای هواشناسی در ملدودة
اشتهارد نشا داد که مقدار بارنردگی از نرواحی شرمال ترا
جنوب سیر کاهشی داشته و ارتبا تنگاتنگی با توپوگرایی
دارد .متوس بارندگی ساالنه در ملردودة اشرتهارد 227/4
می یمتر و پربارا ترین ماههرای سرال ،اسرفند و یرروردین
است .بارندگی در یصل سرد برهحردی اسرت کره هرسراله
سیالبهای زمستانه و بهاره رخ میدهد .متوس روزان دما
در یصل بهار  17/9درج سانتیگراد و در یصل پراییز 9/7
درج سانتیگراد است [.]2
زمینشناسی منطقه

ملدودة تلقیق بخشی از نقش زمین شناسری 1:100000
ورق اشتهارد تهیهشده توس سازما زمینشناسری ایررا
را در بر میگیرد [ .]17منآق تلقیق در کوهپای جنروبی
کوههای البرز مرکرزی قررار گریتره اسرت و شرمالیتررین
یرونشسررت ایرررا مرکررزی بررهحسرراب مرری یررد .از ن ررر
سنگشناسی ،سازندهای کهنتر از ایوسن دیده نمریشرود.
رسوبار تبخیری دورا سو شامل نمک ،گچ و مار است.
سنگ های تشفشرانی (اغ ر برازالتی  ،ارتفاعرار جنروبی
اشتهارد را پدید وردهاند [ ]1و شهر اشتهارد روی رسوبار
کواترنری قرار گریته است .جنس سنگ کف منآقه از نرو
نهشتههای رسوبی پ یوکواترنری و از کنگ ومرای سسرت برا
میا الیههای ماسه ،سی ت و رس است که با دگرشیبی برر
روی نهشررتههررای رسرروبی نئرروا (از جررنس مررار قرمررز،
میا الیههای ایپس و نمک ،ماسه سنگ و سری ت و هرک
نازک الیه قرار دارد .نهشتههای نئوا  ،سست و زودیرسرا
هستند و شرای بوهوایی نیز با سررعت داد بره یراینرد
هرروازدگی و یرسررایش بررر روی واحرردهررای زودیرسررا،
ریختشناسی منآقره را در درازمردر شرکل دادهانرد؛ بره
همین دلیل ،سنگهای نئوا در منا ق پست و ک ارتفرا
مشاهده میشوند [.]17

عبادتی و سپهوندی :نقش ساختارهای زمینشناسی و سنگشناسی در تغییرات کمی و کیفی ...

119

شکل  .1موقعیت چاههای نمونهبرداری در نقشة زمینشناسی محدودۀ اشتهارد

ساختما زمینشناسی اص ی ملدودة اشرتهارد شرامل
دشت باریک و کشریدة اشرتهارد اسرت .در ضر ش شرمالی،
نهشتههای نئوا بر روی رسوبار عهد حاضرر رانرده شرده
(راندگی مرد باد و تاقدیسهایی ه قابل مشاهده اسرت و
در بخش جنوبی گسلهای معکوس و راسرتالیز یرراوا انرد
[ .]20این ملدوده در جنروب ارتفاعرار البررز واقرش شرده
اسررت .گسررترة البرررز ب نررد از سررنگهررای پالئوزوییررک،
مزوزوییررک و ترشرریاری تشررکیل شررده کرره بررهسررب
چینخوردگیهای شدید و راندگیهای بزرگ برر روی هر
رانده شده و ارتفا یایتهاند.
مواد و روشها
ابتدا با جمش وری دادههای زمینشناسی و هیدروایولوای و
مآالعار صلرایی ،نقشه هرای زمرین شناسری تهیره شرد و
سرازندهای اثرگررذار برر کیفیررت منرابش برری
برهوسرری
شناسایی و تکتونیک و ساختارهای زمین شناسی نیز بررای
تیییرار کمی ب بررسی شد .در مرح بعد ،چاههای ب
منآق دشت اشرتهارد شناسرایی و موقعیرت نهرا برر روی

نقشهها ورده شد و سعی شد در ملی سیسرت ا العرار
جیراییررایی ( GISک یرر ا العررار پایرره وارد شررود .بررا
نمونهبرداری از ب چاهها و با بهرهگیرری از ارقرا و نترای
تجزی شیمیایی ب چاههای انتخابی که توس شرکت ب
منآقهای اسرتا البررز تهیره شرده اسرت ،در ایرن بخرش
وضعیت بریت و بخوا دشت ،عمق برخورد به ب ،میزا
تخ یه و بهرهبررداری سراالنه و ترراز سرآب ب زیرزمینری
دشت با تهی نقشههایی در ملی نر ایرزار  GISتل یرل و
بررسی شد .از دادههای موجود در  13ح قه چراه پیزومترر
استفاده شده و نقشههای کیفری ب و نمرودارهرای کیفری
مخت ف ترسی شد و با توجه به نها ،تفسریر کیفری منرابش
ب زیرزمینی دشت اشتهارد صورر گریرت .بررای ترسری
نقشههای کیفی ب و نقشههای ه غ ت عناصرر ،از مرار
چاههای موجود استفاده شد .با توجره بره مرار و وضرعیت
مصرررف چرراههررا ،بیشررترین کرراربرد منررابش ب در مصررارف
کشاورزی است .با ترسی نقشههای تخ یر ب زیرزمینری،
مشخص شد که بیشترین مصرف در مرکز دشت است.
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جدول  .1نتایج آنالیز نمونهها و میزان غلظت مواد در سال ]2[ 1390
K

Na

Mg

Ca

CO2

HCO3

Cl

SO4

pH

Y

X

منبع

0/03
0/07
0/1
0/08
0/07
0/15
0/1
0/06
0/07
0/2
0/2
0/08
0/5
0/8

15/9
14
25
36
8
20
40
2/5
1/6
75
38
1/35
90
66

7/01
11/3
2/6
20
2
5
14
1/6
0/8
11
3
0/4
12
9

4/76
4/53
9/9
20
5/5
11/9
39
1/8
1/8
21
15
2/7
40
30

0
0
0/15
0
0
0
0
0/35
0/25
0
0/45
0/8
0
0

4/12
1/61
2/4
3/6
2/5
3/4
1/2
3/2
2/55
7/4
1/5
1/3
1/7
3/4

9/66
15/77
17
48
7
17
50
0/7
0/5
85
41
0/4
122
91

14/16
12/38
17
24
6
19
33
1
1/2
15
15
1/3
17
10

7/9
7/4
8/45
8/29
9/4
8/23
7/92
8/64
8/63
7/58
8/41
8/67
7/57
7/2

428495
431798
432186
439740
440012
442545
443642
447976
448292
448835
452402
452583
456277
457811

3946345
3955355
3952742
3954020
3950623
3952990
3955150
3948747
3948668
3954089
3953496
3949247
3954112
3954400

قنار1
چاه عمیق1
چاه عمیق2
چاه نیمهعمیق1
چاه عمیق3
چاه عمیق4
چاه نیمهعمیق2
چاه نیمهعمیق3
قنار2
چاه نیمهعمیق4
قنار3
قنار4
قنار5
قنار6

براساس ا العار حاصل از شبک چاههای مشاهدهشده
(پیزومتر و ترسری نقشر هر عمرق سرآب ب در دشرت
اشتهارد رقو منلنیهای ه عمق ب زیرزمینری از چنرد
متر تا بیش از  200متر متییر است .منلنیهای هر عمرق
دارای راستای تقریباً شررقی -غربری اسرت و رقرو نهرا از
جنوب بهسرمت شرمال کراهش مرییابرد .بررای مآالعره و
بررسی وضعیت تراز ب زیرزمینی دشرت ،از ارقرا مآ رق
سآب ب زیرزمینی در  13ح قه چاه پیزومترر موجرود در
پهن بخوا دشت اشتهارد بهره گریته شد .بیشترین ایرت
ایجادشده در نواحی غربی است .برداشت بریش از حرد ب
زیرزمینی برای مصرارف کشراورزی ،صرنعتی (در مجراورر
شهرک صنعتی اشتهارد و شهری مه ترین دلیل این ایت
است .جهت ک ی جریا ب زیرزمینی در دشت از جنروب
به شمال است .ولی بهدلیل بهرهبرداری بیش از حد و ایرت
ایجادشده تیییراتی در جهت جریرا ب زیرزمینری پدیرد
مررده اسررت .بیشررترین شرری ایجادشررده در بخرروا در
بخشهای میانی دشت است که ناشی از برداشت بیرویه از
منابش ب این منآقه است .بخوا دشت اشرتهارد در مررز
ارتفاعار جنوبی و شمالی دشت نقش تیذیهکنندة بخروا
را دارند .مرز شمالی بخوا در واقش یک مرز گسر ی اسرت
که در اثر این گسلخروردگی واحردهرای واری -تبخیرری
نئوا (شیل ،مار با میا الی ایپس برر روی واحردهرای

کواترنری عهد حاضر رانده شدهاند و بهن رر مریرسرد ایرن
گسل (گسل مرد باد تیذیهکنندة بخوا است .برا بررسری
نقشههای ه تراز ب زیرزمینی مشخص شد کره در مرکرز
دشت بیشترین ایت ایجاد شده اسرت و همچنرین بررسری
نقشههای تخ ی ب زیرزمینی ناشی از اضایهبرداشرت نیرز
نشا میدهد که بیشترین ایت سفره در مرکز دشت ایجاد
شده است ] .[6این شواهد نشا میدهد که با ایزایش ایت
سآب ب زیرزمینری در ملردودة مآالعراتی ،شری ک ری
سآب ب زیرزمینی تیییر می کند و بهسمت مرکرز دشرت
بیشترین شی مشاهده می شود .کاهش تراز ب زیرزمینی
در بخش شمال شرقی دشت ،ناشری از تخ یر بیعری ب
زیرزمینی توس رودخان شور در مجاور پهن نمکی اسرت،
که این نو ارتبا هیدرولیکی میتواند ناشی از ایرت ک ری
سآب ب زیرزمینی در منآقه باشد.
بررسی وضعیت کیفی آبهای زیرزمینی دشت اشتهارد

در این بخش ،از ارقا و نتای تجزی شیمیایی ب  13چراه
انتخابی بهره گریته شده است .برا اسرتفاده از ایرن دادههرا
نمررودارهررای مخت ررف تهیرره و بررا توجرره برره نقشررههررای
هیدروایوشرریمی ب اقرردا برره تفسرریر کیفرری منررابش ب
زیرزمینی دشت اشتهارد شد .با توجره بره اهرداف تلقیرق
ابتدا با ترسی نقشرههرای هیدروایوشریمی و نمرودارهرای
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مربو  ،کیفیت ب بررسی شد و سپس با ترسی نقشههای
عوارو زمینشناسی (سرازندهرای تبخیرری و سسرت بره
ارتبا بین نها پرداخته شد.
آنیونها و کاتیونها

نمکهای مل ول در ب بهصورر کاتیو و نیرو تجزیره
میشوند و هرچه نمک ب بیشرتر باشرد یرو هرا ایرزایش
مییابنرد [ .]7 ،15نیرو هرا شرامل ، HCO3- ،So42- ، Cl-
 CO32و کرراتیو هررا شررامل مجمررو غ ررت یررو هررای Mg2+ ،Na+,Ca2+و  K+است .با توجه به نقش توزیش نیو
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و کرراتیو دشررت اشررتهارد (شررکلهررای  2و  ، 3بیشررترین
غ ت در بخشهای شمال شرقی ملردوده و در مجراورر
پهن نمکی است .رونرد ک ری ایرزایش غ رت نیرو هرا و
کاتیو ها از شمال بهسمت مرکز دشت اسرت کره ناشری از
زهکشی رودخانر شرور از سرنگهرای تبخیرری (نمرک و
ایپس ارتفاعار شمالی منآقه است؛ زیرا بر اثر حل شد
سریش نمکهای موجرود در سرنگهرای تبخیرری ،غ رت
عناصر موجود در ب زیرزمینی سریش ایزایش مییابد [.]8

شکل .2نقشة میزان کل آنیونها ( HCO3- ،So42- ، Cl-و  ) CO32در سفرۀ آب زیرزمینی برحسب میلیاکیواالن در لیتر

شکل .3نقشة میزان کل کاتیونها ( Mg2+ ،Na+,Ca2+و ) K+در سفرۀ آب زیرزمینی برحسب میلیاکیواالن در لیتر
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کلر :غ ت ک ر در بخرش شرمال شررقی دشرت زیراد
است که نشان شور شد ب زیرزمینی این نواحی است .از
نجا که یو ک ر تلت تأثیر یراینردهرای شریمیایی ن یرر
جذب و تعویض یونی قرار نمیگیررد ،مریتوانرد برهعنروا
ردیاب تیییرناپذیر اسرتفاده شرود .رونرد تیییررار ک رر در
دشت از شمال بهسمت مرکز و شرق دشت است .این روند
منآبق بر موقعیت پهن نمکی و در امترداد رودخانر شرور
است .زهکشی رودخان شور از سنگهای واری -تبخیرری
ارتفاعار شمالی ،دانهریز بود رسوبار در ایرن ملردوده و
ک عمق بود ضخامت غیر اشبا در ایرن بخرش (منآقر
تبخیری ب زیرزمینی از عوامل اص ی تمرکز غ ت عنصر
ک ر در این ملدوده است.
سووولفات :در ملرردودة مآالعرراتی دشررت اشررتهارد،
بیشترین غ ت یرو سرولفار در بخرش مرکرزی شرمال
دشت است .غ ت باالی سولفار در ایرن ناحیره ناشری از
تیذیر بخرروا از منررا ق ایپسرری ( M s,gو مررارنی (Mm
است .این سازندها به سن میوپ یوسن بوده و ه ارز سرازند
قرمز باالیی هستند.
کربنات :بیشترین غ ت کربنار ها در بخرش جنروب
شرقی ملدودة مورد مآالعره اسرت .در بیشرتر نقرا ایرن
ملدوده غ ت این یو خی ی ک است .میزا غ ت براال
در این بخش بهاحتمرال زیراد برهع رت وجرود واحردهرای
ندزیتی و توف ریولیتی در این مکا است ،زیررا بهرایی
که از این سنگها منشأ میگیرنرد برهدلیرل نکره معمروالً
اسیدیت کمی دارند ،میزا یو کربنار در نها نسربت بره
دیگر یو ها (سولفار ،ک ر ،ک سی و منیزی بیشرتر اسرت
[ .]10 ،21غ ت یو بیکربنار نیز در شررق ملردوده و
در بخش مرکزی منآقه بیشتر از دیگر نقا اسرت و رونرد
مشخصی ندارد.
کلسیم و منیزیم :در بررسی غ ت ک سی و منیزی ،
یک روند ایزایشی در تمرکز این یو ها از شمال برهسرمت
مرکرز دشرت مشراهده مریشرود کره ناشری از واحردهررای
تخریبرری -تبخیررری ارتفاعررار شررمالی ملرردوده اسررت.
همچنین ایزایش سولفار در ب سب ایرزایش یرو هرای
ک سی و منیزی میشود .با توجه به اینکره مررز شرمالی و
جنوبی دشت نقش تیذیهکننردة بخروا را دارنرد ،میرزا
غ ت ایرن یرو هرا در ایرن دو بخرش (منرا ق شرمالی و
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جنوبی ملدودة مآالعراتی متفراور اسرت .ع رت کراهش
غ ت ک سی و منیزی در قسرمت جنروبی دشرت وجرود
سرنگهرای ذریرن خروجری اسرت ،زیررا بهرایی کرره از
سنگهای بازالتی منشأ میگیرند عناصر ک سری و منیرزی
کمتری نسبت به سایر یو ها دارند.
سدیم :بیشترین غ ت تمرکز سدی در نواحی شرقی و
غربرری ملرردوده اسررت .وجررود بهررای شررور در منآقرره و
یعالیتهای کشاورزی از عوامل ایزایش این یو است .سدی
موجود در بهای شور بهدلیرل تبرادل کراتیونی برا عناصرر
موجود در خاک یا ب (ک سی و منیزی تمرکز مییابند.
پتاسیم :بیشرترین غ رت یرو پتاسری در نرواحی
شرقی است و دارای روند شمال برهسرمت شررق اسرت .برا
توجه به غ ت کر ایرن یرو در نرواحی غربری و جنروبی
دشت میتوا نتیجه گریت که تمرکرز ایرن یرو ناشری از
عوامل بیعی (زهکشری رودخانره از سرنگهرای مرارنی و
شی ی ارتفاعار شمالی است.
تعیین سایر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی

 : pHاندازهگیریها نشا میدهد در بخشهرای مرکرزی و
جنوب شرقی میزا  pHبراال اسرت .مقردار  pHدر بیشرتر
بهای زیرزمینی به تعرادل دی اکسری کرربن ،کربنرار و
بیکربنارها بستگی دارد .در بخشهایی که میزا کربنار
باال است ،میزا  pHنیز باال است و در منآقهای که میزا
یو بیکربنار باال است میزا  pHکمتر است .میرزا pH
برای ب شررب در اسرتانداردهای جهرانی  5/6-5/8اسرت.
ازاین رو براساس این استاندارد pH ،در ایرن ملردوده زیراد
است [.]23، 24
 : ECبیشترین میزا  ECدر بخشهای شرمال شررقی
ملدوده است .روند ک ری ایرزایش  ECاز شرمال برهسرمت
جنوب است کره ناشری از ایرزایش عناصرر مل رول در ب
زیرزمینی این بخش از ملدوده اسرت .بهرای زیرزمینری
بخشهای شمال شرقی ملدوده در مجراورر پهنر نمکری
با توجه به ایزایش ک ر در ب و مقایس استاندارد جهرانی
 ،ECغیر قابل شرب ملسوب میشود ] .[24در بخشهرای
جنوبی و غربی و همچنین تا حردودی در نرواحی مرکرزی
دشت از للاظ  ECمناس اند (شکل. 4
با توجه به نقشه نیز  TDSدر ملدودة مآالعاتی دشرت
اشتهارد (شکل  ، 5بیشترین مقردار  TDSدر قسرمتهرای
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شمالی و شمال شرقی منآقه است .در ایرن ملردوده یرک
روند ک ی از شمال بهسمت مرکز دشت مشاهده مریشرود.
در منا ق ایپسی و مارنی برهدلیرل وجرود کرانی سرولفار
ک سی و منیزی غ ت کاتیو ها و نیو ها ایرزایش و بره
تبش باقیماندة خشرک نیرز ایرزایش مرییابرد .براسراس
بقهبندی ب از ن ر باقیماندة خشرک منرا ق جنروبی و
غربی دشت در ردة ب شیرین قرار دارند ،ولی قسمتهرای
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شمالی و شرقی دشت در ردة ب ل شور قرار دارند [.]23
 :SARبیشترین میزا  SARدر بخش شرقی و شرمال
شرررقی دشررت اسررت .براسرراس مشخصررار ب بیرراری در
منآق مآالعاتی از ن ر  SARاز خی ری خروب ترا متوسر
متییر است .اندازة سدی موجود در ب در منا ق جنروبی
دشت ک بوده و بهسمت شمال و شرق ملدوده از متوس
تا زیاد متییر است (شکل . 6

شکل .4مدلسازی میزان  ECدر سفرۀ محدودۀ مطالعاتی برحسب میکروموس بر سانتیمتر

شکل .5نقشة مدلشدۀ میزان  TDSدر سفرۀ آب دشت اشتهارد بر حسب میلیگرم در لیتر
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شکل .6نقشة مدلشدۀ میزان  SARدر سفرۀ آب دشت اشتهارد

بعد از ترسی نقشههرای هیدروایوشریمیایی ،اقردا بره
همپوشانی یا ت فیق الیه های رسرتری برا کمرک نرر ایرزار
 ArcGISشده .این نقشه تمرکز کل عناصرر را در ملردودة
مورد مآالعه نشا میدهد که میتواند رونرد ک ری تمرکرز
عناصر و بهدنبال منشأ لودگی عناصر را مشخص کنرد.
در ملدودة مآالعاتی تمرکرز عناصرر در قسرمت شرمال و
شمال شرقی دشت بیشتر است .این ملدوده با تمرکز براال
یک روند ک ی از شمال به جنوب و بهسمت شرق را نشرا
میدهد که در واقش متأثر از الیرههرای تبخیرری ارتفاعرار
شمالی ،شی توپوگرایی و شی ک سرآب ب زیرزمینری
در این مکا است.
بحث و نتایج
تفسیر تیپ آب زیرزمینی دشت اشتهارد

برای بررسی تیپ ب زیرزمینی از  13ملل نمونهبررداری
(چاه انتخابی که تقریبراً توزیرش مناسربی در دشرت دارنرد
استفاده شده است .با استفاده از یو های اص ی نمونههرای
تیپ ب زیرزمینی در هر نقآه بهدست مده است بهنلوی
که با تفکیک یو ها و مقردار نهرا در هرر ناحیره و سرپس
پیاده کرد نها در نمودار پرایپر تیرپ ب زیرزمینری هرر
منآقه بهدست می ید [ .]11 ،12نواحی جنروبی ملردودة
اشتهارد دارای تیپ بیکربنات ک سیک است (W9و  . W10با
توجه به نکره ارتفاعرار جنروبی از سرازندهرای برهنسربت
نفوذپذیر تشکیل شدهاند و این ناحیه ،تیذیهکنندة بخروا
بررهشررمار مرریرود ،بیعرری اسررت کرره بهررای زیرزمینرری
تیذیهشونده از این منبش دارای تیرپ بریکربناتره ک سریک

باشد .دلیل دیگر وجود تیپ کربناته در منرا ق حاشریهای
جنوبی ،وجود ارتفاعار ذرین است که دارای ب با کیفیت
مآ وب است.
بیشتر نواحی شمالی دشت دارای تیرپ ک ررو سردیک
هستند که این امر ناشی از تیذی ب زیرزمینی در ارتفاعرار
شمالی دشت است .با توجه به اینکه سنگشناسی غال ایرن
ارتفاعار ،نهشتههرای تبخیرری اسرت ،کیفیرت ب در ایرن
نواحی نامناس بوده و میزا مواد مل ول زیادی (با توجه به
قاب یت انلالل باالی این نو نهشتهها در ب وجود دارد .در
قسمت جنوب غربی ( W1تیپ ب سرولفاته سردیک اسرت
که بهدلیل وجود الیههای تبخیری (مار  -ایپس -نمک برا
وسعت ک در بین رسوبار کواترنری است.
بررسی کیفیت آب زیرزمینی از نظر مصارف شرب

مناس ر ترررین بقررهبنرردی بهررا از للرراظ شرررب برررای
کشورهای خشک و نیمرهخشرک را شرولر در سرال 1962
معریی کرد که با موقعیت ایرا نیز سرازگار اسرت .در ایرن
بقهبندی بها براساس میزا نیرو هرا و کراتیو هرای
اص ی ،سختی کل و  ،pHبه قاب یت شرب خود ،قابل قبرول،
متوس  ،نامناس و کامالً نرامآبو و غیرر قابرل شرامید
بقه بندی میشوند [ .]11براساس این بقه بنردی اغ ر
ب ها نمونهبرداریشده در ردة متوس کامالً نامآبو قررار
دارند .این بها دارای امالح زیاد بروده ( ،TDSسرولفار و
ک ر زیاد که این امر بهدلیل نزدیکری بره رودخانر شرور و
پهن تبخیری-نمکی است .همچنین چاههای مرکرز دشرت
( W5و  W7بهدلیل پایین برود سرآب ترراز ب زیرمینری
کیفیررت مآ رروبی نرردارد .بررسرری نمررودار شررولر چرراه در
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قسمت های جنوبی ،بیانگر مقدار ک امالح و عناصر موجود
در ب است و از ن ر شرب در ردة خوب قرار دارنرد ( ،W6
 w9و . w10این امر بهدلیرل موقعیرت ایرن چراه در جنروب
دشت و قرارگیری در زمینهای برا ترکیر ماسره ،شرن و
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ق وهسرنگ و دوری از الیر تبخیرری و همچنرین دوری از
منا ق مسکونی و صنعتی باشد .چراه  W1برهدلیرل وجرود
الیههای تبخیری -نمکی با وسعت ک در ا رراف دارای
کیفیت متوس تا نامناس است.

شکل  .7نمودار پایپر آب زیرزمینی در محدودۀ مطالعاتی دشت اشتهارد

جدول  .2تیپ و رخسارههای آبهای زیرزمینی دشت اشتهارد
محل نمونهبرداری

عالمت اختصاری

غلظت آنیونها

غلظت کاتیونها

تیپ آب

رخساره آب

تیپ و رخساره

قنار

W1

SO4 > Cl > CO3

Na+K > Mg >Ca

سولفاته

سدیک

سولفاته سدیک

چاه عمیق

W2

Cl > SO4 > CO3

Na+K > Mg > Ca

ک روره

سدیک

ک روره سدیک

چاه عمیق

W3

Na+K >HCO3

Na+K > Ca > Mg

ک روره

سدیک

سدیک

چاه عمیق

W4

Cl > SO4 >H CO3

Na+K > Ca > Mg

ک روره

سدیک

ک روره سدیک

چاه نیمهعمیق

W5

Cl > SO4 > HCO3

Na+K > Mg > Ca

ک روره

سدیک

ک روره سدیک

چاه عمیق

W6

Cl > SO4 > HCO3

Na+K > Ca > Mg

ک روره

سدیک

ک روره سدیک

چاه عمیق

W7

SO4 > Cl > HCO3

Na+K > Ca > Mg

سولفاته

سدیک

سولفاته سدیک

چاه نیمهعمیق

W8

Cl > SO4 > HCO3

Na+K > Ca > Mg

ک روره

سدیک

ک روره سدیک

چاه نیمهعمیق

W9

HCO3 > SO4 > Cl

Na+K > Ca > Mg

بیکربناته

سدیک

بیکربناته سدیک

قنار

W10

HCO3 > SO4 > Cl

Ca > Na+K > Mg

بیکربناته

ک سیک

بیکربناته ک سیک

چاه نیمه عمیق

W11

Cl > SO4 > HCO3

Na+K > Ca > Mg

ک روره

سدیک

ک روره سدیک

قنار

W12

Cl > SO4 > HCO3

Na+K > Ca > Mg

ک روره

سدیک

ک روره سدیک

قنار

W13

Ca > SO4

Ca > Na+K > Mg

سولفاته

ک سیک

ک سیک
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بررسی کیفیت آب زیرزمینی از نظر مصارف کشاورزی

مقدار مواد مل ول در ب و مقدار سدی موجود در بررای
بقهبندی ب از ن ر کشاورزی مه ترین معیارهرای کیفری
بهشمار می یند .بهمن ور بقهبندی کیفیرت ب زیرزمینری
دشررت اشررتهارد بررهللرراظ کشرراورزی ،از نمررودار وی کرروکس
استفاده شده است .در ایرن نمرودار ملرور ایقری بره میرزا
هدایت الکتریکی ب ) (ECو ملور عمودی به نسبت جذب
سدی ( SARاختصاص دارد .نمودار وی کروکس بره  16رده

تقسی میشود که بهای ردة  C1S1بهترین و بهرای ردة
 C4S4بدترین ب برای استفادة بیاری است ] . [19برا توجره
بره نمرودار وی کرروکس مربرو بره  13چرراه انتخرابی دشررت
اشتهارد نواحی جنوبی دشت دارای کیفیت بهترری از للراظ
کشاورزی است که دلیل دور بود نها از رودخان شور و
پهن تبخیرری -نمکری و قرارگیرری در رسروبار ماسرهای و
نزدیک به ارتفاعار ذرین جنوبی است.

شکل  .8نمودار ویلکوکس آب زیرزمینی در محدودۀ دشت اشتهارد

نواحی شمالی در بدترین کالس وی کوکس قرار گریتره و
از للاظ کیفیت جهت کشاورزی ،اصالً مناس نیسرت .زیراد
بود غ ت سردی و میرزا  ECدر ایرن نرواحی برهدلیرل
انلاللپذیری سازند تبخیری نمکی ارتفاعار و تیذیه توس
رودخان شور است .همچنین کاهش ضخامت غیرر اشربا و
تبخیر ب زیرزمینی در این نواحی میتوانرد عامرل ایرزایش
امررالح مل ررول در ب زیرزمینرری باشررد .کیفیررت نامناس ر
چاه  w3بهع ت ایت سرآب ب زیرزمینری و ایرزایش غ رت

مواد مل ول در ب است .با توجه به موارد ذکرشده بهتررین
کیفیررت ب ملرردودة دشررت اشررتهارد در بخررش جنرروبی
ملدوده و در ارتفاعار حاوی سنگهای ذریرن اسرت .ایرن
بها در بقهبندی وی کوکس در ردة  C2S1قرار دارنرد کره
برای کشاورزی مناس اند .در قسمت جنوب غربی برهدلیرل
وجود سازند تبخیری که حاوی مار  ،ایپس و نمرک اسرت،
کیفیررت ب در ردة  C4S2قرررار دارد کرره در بقررهبنرردی
وی کوکس مضر برای کشاورزی است .کیفیت ب زیرزمینری
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در بخشهای غربی ملدوده برای کشاورزی مناسر اسرت،
ولی در نیم شمالی ملردوده بیشرتر در ردة  C4S3و C4S4،
قرار دارند که از للاظ بقهبندی وی کروکس در ردة خی ری
شور و مضر برای کشاورزی قرار میگیرند.
نتیجهگیری
در بررسی نمودار شولر ،غال ب های نمونهبرداریشده برا
کیفیتی در ردة متوس تا کامالً نامآبو قررار دارنرد .ایرن
بها از ن ر بیکربنرار و منیرزی وضرعیت مناسر ترری
نسبت به سایر یو ها دارند .بهترین کیفیت ب در منرا ق
جنوبی و بدترین نها در منا ق شرمالی اسرت .در بررسری
نمررودار وی کرروکس مشررخص شررد کرره نررواحی شررمالی در
بدترین کالس وی کروکس قررار دارنرد و از للراظ مصرارف
کشاورزی ،مناس نیسرتند .ب نرواحی نزدیرک بره شرهر
اشتهارد دارای شوری و هدایت الکتریکی زیادی اسرت کره
برای کشاورزی مآ وب نیست .عوامل اص ی کاهشدهنردة
کیفیت ب در این ملدوده بهشرح زیر است:
 .1سازندهای زمینشناسی در منآقه کره بیشرتر نهرا
تبخیری و شامل کانیهای ایپس ،نمک هستند .مه تررین
این الیهها پهنههای نمکی با وسعت زیاد در قسمت شمالی
منآقه را تشکیل داده و در ایزایش امالح منرابش ب ترأثیر
داشتهاند.
 .2وجود رودخان شور و براهههای شمالی ملدوده که
ارتبا هیدرولیکی با بخوا منآقه دارند .این رودخانه برا
عمل زهکشری از واحردهرای واری و تبخیرری نئروا در
باالدست منآقه و با شین کرد امالح در رسوبار منآقره،
سب ایزایش غ ت نیو ها و کاتیو ها در بخوا منآقه
شدهاند.
 .3تیذی بیعی کر منآقره و اضرایه برداشرت از ب
زیرزمینی سرب شرده شری هیردرولیکی ب زیرزمینری
کاهش پیدا کند و بخوا قادر به تخ ی مثثر امالح نباشد.
 .4وجود الیههای ریزدانه در شمال شرقی منآقره کره
بهدلیل کاهش نفوذپذیری و پدیدة تبادل کراتیونی موجر
ایزایش امالح شده است.
سپاسگزاری
بدینوسی ه نگارندگا مرات سپاس خود را از شررکت ب
و یاضالب روستایی استا تهرا به دلیل همکاری در مرار
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چراههرای روسرتایی و همچنرین از شررکت ب منآقرهای
استا البرز بهسب در اختیار قررار داد دادههرای مراری
بهای زیرزمینی اعال میدارند.
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