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  بررسي هيدروژئولوژيكي چشمه هاي كارستي موگرمون و سرآسياب
 

 كريمي وردنجاني، حسين ـ مهندسين مشاور پورآب

 

 چكيده
براي .  بخش لنده از شهرستان دهدشت واقع گرديده اندچشمه هاي آهكي موگرمون و سرآسياب در

بررسي شرايط هيدروژئولوژيكي اين چشمه ها از نمونه برداري هاي ماهانه استفاده گرديده است، در 
اين نمونه برداري ها آناليزهاي هيدروشيميايي انجام و همزمان آبدهي اين چشمه ها نيز اندازه گيري 

حني هاي زمان ـ لگاريتم آبدهي، ضريب فرود در رژيم هاي آبي مختلف شده و سپس با استفاده از من
همچنين نتايج آناليز هيدروشيميايي . براي اين چشمه ها رسم و مورد مقايسه قرار گرفته است

با توجه به اين .  مورد بررسي قرار گرفتCa/Mg مخصوصاً در مورد هدايت الكتريكي و نسبت
ي مزبور از سازند آهكي سروك تغذيه مي گردند و داراي مطالعات مشخص گرديد كه چشمه ها

بر اساس نتايج به دست آمده به نظر مي رسد درصد جريان مجرايي . سيستم مجرايي ـ افشان مي باشند
با توجه به تغييرات هدايت الكتريكي به نظر مي . موگرمون بيشتر از چشمة سرآسياب باشد در چشمة

ژيم جداگانة ناشي از ذوب برف مي باشد كه تأييد اين نظر مستلزم رسد كه سيستم مزبور داراي يك ر
 .يك ساله مي باشدآناليزهايي با فاصلة زماني كوتاهتر و براي يك دورة حداقل 

 
Abstract 
The Moogarmoon & Sarasiab karst springs are located in Lendeh district of 
Dehdasht city. Some monthly samples were taken to determine the 
hydrogeological conditions of the springs. In these samples, the hydrochemical 
analysis was conducted and simultaneously, the discharges were measured. 
Using the time – log discharge relation, the α coefficient was determined and 
compared to different regimes. Further, the Electrical Conductivity and the 
Ca/Mg ratio were obtained and analysed. Based on the observations, it was 
determined that these springs originate from the Sarvak formation and 
conduite-diffuse system is dominated, which the conduit system is pronounced 
in the Moogarmoon spring. According to high Electrical Conductivity 
variations, it seems that the snow regime have some impact on the springs. So, 
more samplings in shorter time periods and, at least for one water year is 
required to verify the snow regime.                                                                           

 مقدمه
چشمه هاي موگرمون و سرآسياب در قسمت غربي شهرستان دهدشت در استان كهگيلويه و بويراحمد 

از لحاظ موقعيت .  بخش لنده مي باشندو در شمال غربي شهرستان ياسوج واقع شده اند و قسمتي از
هاي  UTM و چشمة سرآسياب در 450702 و 3430513هاي   UTMجغرافيايي چشمة موگرمون در
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ها از طريق جادة شيراز ـ  دسترسي به اين چشمه).  1شكل(  واقع گرديده اند450744 و 3430125
 .نورآباد ـ دهدشت به طرف لنده امكان پذير است

اسي اين دو چشمه از پالنج جنوب شرقي تاقديس سياه واقع در زاگرس مرتفع خارج از لحاظ زمين شن
مطالعات . خروجي اين دو چشمه در سازند مارني و شيلي پابده ـ گورپي واقع مي باشد. مي گردند

قبلي بر روي اين چشمه ها نشان مي دهد كه قسمتي از آب اين چشمه ها احتماالً مربوط به تاقديس 
اين مطالعات كه توسط محاسبات بيالن انجام گرديده است . در غرب تاقديس سياه مي باشدسفيد واقع 

نشان داده كه در قسمت عمده اي از تاقديس مزبور هيچگونه خروجي عمده اي وجود ندارد و چنين 
با . گيري گرديده كه آب اين قسمت ها از چشمه هاي موگرمون و سرآسياب تخليه مي گردد نتيجه

ابهامات موجود در مورد سيستم هيدروژئولوژيكي تاقديس هاي ياد شده، تالش گرديد با انجام توجه به 
مطالعات دقيقتر وضعيت اين تاقديس ها و چشمه هاي خروجي آن با جزئيات بيشتري مورد مطالعه 

 .قرار گيرد
 

 :روش انجام كار
 هيدروژئولوژيكي منطقه در مطالعة حاضر از بررسي هيدروشيميايي منابع آبي جهت تفسير وضعيت

استفاده شده است، لذا با نمونه برداري از چشمه هاي مورد مطالعه به صورت زماني تالش گرديد كه 
داده هاي اوليه براي بررسي و نتيجه گيري فراهم گردد، از آنجا كه رسيدن به نتايج صحيح و دقيق بدون 

اينباره به نحوي عمل كرد كه در هنگام نمونه نمونه برداري اصولي امكانپذير نمي باشد مي بايستي در 
برداري و همچنين انتقال نمونه ها به آزمايشگاه، تغييري در نمونه هاي آزمايشگاهي صورت نگيرد، لذا 
نمونه هاي برداشت شده در محيطي تاريك و در كمترين زمان ممكن به شهر شيراز منتقل شده و در 

. كاتيون ها و آنيون هاي اصلي مورد آزمايش قرار گرفتندآزمايشگاه آب و خاك اين شهر از لحاظ 
نمونه برداري ها در ظروف پالستيكي يك ليتري انجام گرديد، ظروف نمونه برداري قبالً توسط اسيد 
مورد شستشو قرار گرفته و قبل از برداشت هر نمونه، ظرف نمونه برداري مربوطه حداقل دو بار توسط 

الزم به ذكر است كه با توجه به حساسيت پارامترهاي هدايت .  شدآب مورد نمونه برداري شسته
عالوه بر اين داده ها . اين فاكتورها توسط دستگاه و در محل اندازه گيري شده است , pHالكتريكي و 

 .ها توسط مولينه اندازه گيري گرديد در هر مرحله از نمونه برداري ميزان آبدهي چشمه
 

 :ة مورد مطالعهمختصري از زمين شناسي منطق
هاي موجود در آن  از نظر زمين شناسي محدودة مورد بحث در زون زاگرس مرتفع قرار دارد و سازند

اين منطقه شامل دو تاقديس عمدة سياه و . عمدتاً مربوط به سنوزوئيك و اواخر مزوزوئيك مي باشند
. جنوب شرق مي باشندسفيد مي باشد كه مانند ديگر مناطق زاگرس داراي روند كلي شمال غرب ـ 
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ل ايالم ـ سروك، گورپي، سازند هاي رخنمون يافته در اين تاقديسها به ترتيب از قديم به جديد شام
 .آسماري مي باشند پابده و

با توجه به .  اليه مي باشد ليتولوژي غالب سازند سروك، آهك بوده كه عمدتاً بصورت ضخيم
 ارتفاعات تاقديس سياه، همچنين با توجه به بازديدهاي صورت گرفته از منطقه مخصوصاً از

  خصوصيات مختلف چشمه هاي منطقه مشخص گرديده است كه اين سازند ها در اين منطقه كامالً
كارستي شده است و فرسايش انحاللي در آن بـاعث ايجاد پـديده هاي مختلف كـارستي گـرديـده 

در اين سازندها مخصوصاً ) Sinkhole(لهانواع پديده هاي كارستي به خصوص پديدة آبفروچا. است
ايــن سازندها در اثر وقايع تكتونيكي مختلف به صورت . در ارتفاعات تاقديس سياه ديده مي شود

با توجه به اين نكته مشخص است كه نفوذپذيري در اين آهك ها باال مي باشد به . تكتونيزه در آمده اند
كريمي و ( درصد در نظر گرفته شده است80 حداقل طوري كه در مطالعات بيالن ضريب نفوذپذيري

 ). 1383كريمي وردنجاني،
سازندهاي پابده و گورپي به لحاظ ليتولوژي خاص خود كه عمدتاً شامل مارن وشيل مي باشد، از لحاظ 
. هيدروژئولوژي نفوذناپذير بوده و ارتباط هيدروژئولوژيكي سازند هاي مختلف را قطع مي نمايند

 نواحي كه هستة تاقديس مرتفع مي باشد، اين دو سازند باعث قطع ارتباط همچنين در آن
 . هيدروژئولوژيكي سازند آسماري در دو يال تاقديس شده اند

 
 بحث 

  در انتهاي يال جنوبي تاقديس سياه دو چشمة بزرگ خارج مي گردد، اين چشمه ها شامل دو چشمة
تاقديس سياه نيز . باشد  متر مي200 يكديگر حدود  آنها از موگرمون و سرآسياب مي باشند كه فاصلة

ارتفاع اين . مانند ديگر تاقديس هاي زاگرس داراي روند عمومي شمال غرب ـ جنوب شرق مي باشد
از لحاظ .  متر از سطح دريا مي رسد و بلند ترين ارتفاعات منطقه را تشكيل مي دهد3000تاقديس به 

يس كوچكتر تشكيل شده و در واقع يك آنتي كليناريوم مي تكتونيكي اين تاقديس خود از چند تاقد
 . باشد

 درصد در 80چنانكه ذكر گرديد بر اساس مطالعات قبلي نفوذپذيري اين تاقديس در ارتفاعات حدود 
 .نظر گرفته شده است

به لحاظ پايين بودن هستة تاقديس سياه و سفيد به نظر مي رسد كه امكان برقراري ارتباط 
ضمن اين كه گسل هاي مختلف موجود در منطقه نيز . يكي بين اين تاقديس ها وجود داردهيدروژئولوژ

 . مي توانند اين ارتباط را برقرار نمايند
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با توجه به اندازه گيري هاي صورت گرفته بر روي چشمه هاي موجود منحني لگاريتم دبي در مقابل 
  اند،  ارائه شده3 و 2 هاي شمارة اين منحني ها در شكل. زمان براي اين چشمه ها رسم گرديد

همانطور كه مشاهده مي شود در هر كدام از اين منحني ها دو رژيم مختلف قابل مشاهده است كه 
 : در هر كدام از اين منحني ها توسط رابطة زير به دست آمده استαمقادير 

)(4343.0 12

21

tt
LogQLogQ
−

−
=α 

مقادير ضرايب فرود در معادلة باال از .   محاسبه شده است83-84اين ضرايب براي سال آبي 
در . تخلخل مؤثر و ضريب قابليت انتقال مشتق مي شوند خصوصيات هيدروژئولوژيكي سفره مخصوصاً

 نشاندهندة عكس العمل سريع سفره نسبت به بارندگي در اثر تخلية سريع 1αهر كدام از اين منحني ها 
.  آنها در عرض مدت كوتاهي تخليه ميگرددكانال ها و مجاري بزرگ مي باشد كه حجم عظيم آب

 نشان دهندة عكس العمل زهكشي وخروج آب از حفرات و شكاف هاي باريك مي باشد و 2αضريب 
نيز آبهايي كه در سنگ و خاك باالي سفره و يا درون رسوبات ماسه و رس درون غار ها ذخيره شده 

 ارائه شده است، نشان 1 انكه در جدول شمارة مقايسة روند داده ها در منحني هاي زمان ـ دبي چن. اند
سرآسياب مي باشد، به عبارت   موگرمون بيشتر از چشمة مي دهد كه درصد جريان سريع در چشمة

 
 موقعيت زمين شناسي چشمه هاي مورد مطالعه: 1شكل 

 آبگيري مي باشد كه در مقايسه با حوضة آبگير چشمة سرآسياب موگرمون داراي حوضة ديگر چشمة
براي تأييد اين نظر از ارتفاعات تاقديس هاي سياه و سفيد .  بيشتري مي باشد)conduit(داراي مجاري

 اين بازديد ها اوالً نشان مي دهد كه سازند سروك در ارتفاعات تاقديسهاي نامبرده  بازديد به عمل آمد،
جنوبي تاقديس سفيد به شامل تعداد فراواني سينك هول مي باشد و ثانياً تعداد آنها در قسمت هاي 
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تغذية دگرزاي نقطه اي تمايل دارد كه  چنانكه مي دانيم. مراتب كمتر از تاقديس سياه مي باشد
مسيرهاي بزرگ را به وجود آورد در حالي كه تغذية خودزاي افشان، تخلخل شكافي و حفرات را زياد 

با توجه به اين ). Ford & Williams(دارد) conduit(مجاري كند اما تأثير كمي بر روي توسعة مي
كريمي و كريمي وردنجاني، (كه تاقديس هاي سياه و سفيد داراي ارتباط هيدروژئولوژيكي مي باشند

احتمالي چشمة سرآسياب از تاقديس سفيد مي تواند در تفاوت ضرايب فرود در  ، تغذية غالب )1383
ين شناسي محل اين امر را تا حد شرايط زم. موگرمون و سرآسياب نقش اصلي را ايفا كند دو چشمة

هاي نفوذناپذير پابده و  زيادي تأييد مي كند، به طوري كه در ارتفاعات تاقديس سياه وجود سازند
 .گورپي باعث ميشود كه قسمت عمده اي از تغذيه به صورت دگر زا وارد سينك هول ها گردد

 مطالعهبررسي ميزان ضرايب هيدروديناميكي در چشمه هاي مورد : 1جدول 
 چشمه α2 α1 درصدجريان سريع درصدجريان پايه

 موگرمون 0032/0 0016/0 73 27

 سرآسياب 0023/0 0015/0 65 35
 

  خصوصيات فيزيكوشيميايي چشمه هاي مزبور را نشان مي دهد،2  جدول شمارة
 باالتر چنانكه مشاهده مي شود ميزان هدايت الكتريكي آب اين چشمه ها نسبت به آبهاي كارستي كمي

است، اين امر مي تواند ناشي از اين نكته باشد كه قسمتي از آب باراني كه تغذيه كنندة اين چشمه ها 
مي باشد قبل از نفوذ به درون زمين بر روي سازند نفوذ ناپذير پابده ـ گورپي جريان پيدا مي كند كه 

اين نوع از .  خواهد گرديداين امر باعث افزايش هدايت الكتريكي آب ورودي و در نتيجه آب چشمه
 agressivityداشتن ميزان كمتر از آهك حل شده مي تواند پس از نفوذ در آهك داراي تغذيه به واسطة

ديگري كه مي تواند باعث افزايش هدايت  نكتة.  باالتري باشد و به توسعة مجاري كمك نمايد
نامبرده از سازند پابده ـ گورپي   الكتريكي چشمه هاي مزبور گردد اين است كه خروجي هر دو چشمة

 .و از طريق گسل مي باشد
هاي مذكور نشان مي دهد كه در اين چشمه ها  مقايسة مقادير يون هاي كلسيم و منيزيوم در چشمه 

اين امر بيانگر خلوص نسبي آهك تغذيه كنندة اين   مي باشد، 5  عمدتاً باالتر از  Ca/Mgنسبت 
بررسي شرايط زمين شناسي در منطقه نشان ميدهد كه ضخامت . مي باشد) سازند سروك(چشمه ها 

 متري سازند هاي پابده و گورپي ارتباط هيدروژئولوژيكي سازند هاي سروك و آسماري را 700حدود 
 . باشد قطع نموده است و مؤيد نتايج آناليزهاي هيدروشيميايي مي

در هر دو چشمه روند تغييرات يكسان  مقادير هدايت الكتريكي در چشمه ها نشان ميدهد كه  مقايسة
 مشاهده 2با توجه به جدول .  دو چشمه مي باشد  تشابه سيستم تغذيه كنندة مي باشد كه نشان دهندة

كه بارندگي عمده اي اتفاق (ماه مي شود كه پارامتر هدايت الكتريكي در فاصلة ماه هاي فروردين تا آذر
توان به آب حاصل از فشار  بودن هدايت الكتريكي را نميروند كاهشي دارد، اين باال ) نيفتاده است

باشد و قبل از آن روند كاهشي   و بارندگي ها زياد ميECپيستوني نسبت داد چون فاصلة اين افزايش 
هدايت الكتريكي مشاهده شده است، لذا مي توان چنين نتيجه گرفت كه هدايت الكتريكي بين ماه هاي 

 سريع بارندگي كاهش داشته است و پس از آن به   رسيدن آب مؤلفةزمستان و اوايل بهار در اثر
با اين وجود روند كاهشي اين . رسيدن آبهاي موجود در خلل و فرج ريزتر افزايش يافته است واسطة

پارامتر از تير ماه به بعد مي تواند ناشي از رژيم جداگانه اي باشد كه در اثر فاصلة طوالني با خروجي 
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آب ناشي از ذوب شدن برف مي تواند . دت زمان بيشتري به خروجي رسيده استچشمه ها، در م
دليلي بر اين امر باشد زيرا اوالً برف در اوايل بهار ذوب ميگردد و ثانياً به علت كمبود فعاليت زيستي 

 خاك پايين بوده و لذا انحالل و در نتيجه هدايت الكتريكي پايين بوده Co2در محل ذوب آن ميزان 
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 ضرايب محاسبه شده در منحني فرود چشمة موگرمون: 2شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضرايب محاسبه شده در منحني فرود چشمة سرآسياب: 3شكل
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 منحني تغييرات هدايت الكتريكي به زمان در چشمة موگرمون: 4شكل 
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 الكتريكي به زمان در چشمة سرآسيابمنحني تغييرات هدايت : 5شكل 
 
  نتيجه گيري

آب چشمه هاي موگرمون و سرآسياب به صورت دو  به طور كلي به نظر مي رسد سيستم تأمين كنندة 
حوضة آبگير اين دو چشمه مربوط به تاقديس . باشد) conduit(يا سه رژيمه با سيستم غالب مجرايي

از آب چشمة سرآسياب مي تواند از بخش هاي جنوبي قسمت عمده اي . هاي سياه و سفيد مي باشد
تاقديس سفيد تأمين گردد، آب مابقي اين تاقديس از طريق چشمه هاي پوتو و دلي در شمال تخليه مي 

 اندازه گيريها، تنها دو رژيم مشاهده شده است، كه اين  در داده هاي آبدهي، با توجه به فاصلة. گردد
ي هدايت الكتريكي تطابق كامل ندارد، لذا پيشنهاد مي شود براي نتيجه نتيجه با  نتايج حاصل از بررس

هاي فيزيكوشيميايي در فصل تر يك روز در ميان و در فصل خشك دو هفته يكبار  گيري كاملتر، پارامتر
اين نتايج مي تواند براي برنامه ريزي هاي آينده بر . گيري و روند آنها مورد مقايسه قرار گيرد اندازه
 .آب اين چشمه ها مورد استفاده قرار گيردروي 
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