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 ويژگيهاي هيدروشيمي سازندهاي محدوده سد سازبن
 

  4حاجي كريمي          3 محمد زارع         2     عزت اهللا رئيسي 1   جالل آقامحمدي اقدم

   عضو هيئت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه ايالم4   بخش  علوم زمين دانشگاه شيراز    3  ، 2 ،  1  
 
 

 چكيده 
در يال شمال شرقي تاقديس النه ، در استان ايـالم واقـع در غـرب            سد سازبن بر روي رودخانه سيمره         

اين سازند بـين  محور سد بر روي سازند كارستي آسماري قرار گرفته است كه . ايران ساخته خواهد شد 
سطح سفره آب در فصل تر بصورت روزانه        . دو سازند مارني  پابده گورپي و گچساران واقع شده است          

يونهاي اصـلي ،    .  پيزومتر اندازه گيري شده است     18و در فصل خشك هفته اي  يكبار بمدت ده ماه در             
مقطـع رودخانـه سـيمره     6هدايت الكتريكي و درجه حرارت شش بار در همه پيزومترها و چشمه ها و  

جهت جريان آب بر اساس سطح آب در پيزومترها از تكيه گاههاي سد بطـرف               . اندازه گيري شده است   
ويژگيهاي هيدروشيمي سازندهاي مختلف بر اساس ميزان هـدايت الكتريكـي ،            . رودخانه سيمره ميباشد  

 نتـايج نشـان ميدهـد كـه     .تغييرات زماني هدايت الكتريكي ، منحني شولر و تيپ آب بررسي شده است 
جريان آب در سازند پابده گورپي به       . كيفيت آب بطور اجمالي تابع ليتولوژي مسير جريان آب مي باشد          

بنـابراين رفتـار    . زون تدريجي اين سازند كه از آهك و آهك مارني تشكيل شده است محدود ميشـود                 
كيفيـت آب در داخـل      . يني ميباشـد  هيدروشيميايي سازند پابده گورپي اساسا شبيه سازند آسـماري پـاي          

پيزومترها كه در داخل زون تدريجي سازند پابده گورپي و آسماري تحتاني قـرار گرفتـه انـد بـه ميـزان        
كيفيـت  . توسعه كارست در پيزومترها و ليتولوژي مسير حركت آب در باالدست پيزومترها بستگي  دارد              

 .تروژنيتي سازندهاي كارستي را نشان ميدهدآب در دو پيزومتر مجاور ممكن است مشابه نباشد كه ه
 

 :  مقدمه -1
در تنگه سازبن واقع در استان ايـالم  ) كوه چرمي(منطقه مورد مطالعه در دامنه شمال شرقي تاقديس النه   

تنگه سـازبن را    ) النه(جريان رودخانه سيمره در مسيري عمود بر روند كوه چرمي           ). 1شكل  (قرار دارد   
ايـن سـازند بـر اسـاس        . رخنمون تاقديس النه از سازند آسماري تشكيل شده است        .  ايجاد نموده است  

در تنگـه سـازبن   . ويژگيهاي ليتواستراتيگرافي به دو واحد آسماري بااليي و پـاييني تقسـيم شـده اسـت     
 آهـك   -آسماري بااليي به شكل ستيغها و صخره هاي آهكـي رخنمـون مـي يابـد و متشـكل از آهـك                     

پديـده هـاي   ).  1378شركت مهند سـين مشـاور مهـاب قـدس ،         ( ارني ميباشد   دولوميتي و گاه آهك م    
 400ضخامت ايـن واحـد      .  كارستي از قبيل گرايك و آبراهه هاي سطحي در اين سازند مشاهده ميشود            

 Argillaceous Limestone  آسماري تحتاني نيز متشكل از آهك و آهكهاي رسي. متر برآورد مي شود
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شـدت  . خوب همراه با بين اليه هاي مارني و  چرتي و گاه نودرلهاي چرت ميباشد               با اليه بندي بسيار     
در بخشـهاي   .  متر برآورد ميشود   200ضخامت اين واحد نيز     .  توسعه كارست در اين سازند كمتر است      

مركزي تنگه سازبن در بخشي ، آسماري تحتاني فرسايش يافته و زون تدريجي پابده برونزد يافته است                 
 متشكل از آهك و آهكهاي تيره رنگ رسي همراه بـا بـين اليـه هـاي مـارني و آهـك مـارني            كه عمدتا 

ميزان بـارش سـاليانه در منطقـه        . غار بزرگ و سينك هول در منطقه ديده نمي شود         . سياهرنگ مي باشد  
 نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه و همچنين موقعيـت گمانـه             1شكل  .   ميليمتر ميباشد  457معادل  

در محدوده مـورد مطالعـه سـازند گچسـاران ، آسـماري            . و چشمه هاي مورد مطالعه را نشان ميدهد       ها  
هدف از اين مطالعه بررسي تاثير  هيدروشـيمي         . بااليي و پاييني و زون تدريجي سازند پابده وجود دارد         

 .استاين سازندها بصورت موضعي بر كيفيت شيميايي آب زيرزميني محدوده اطراف محور سد سازبن 
 

 :  بحث -2
   :روش  تحقيق -2-1

 گمانـه جهـت نمونـه بـرداري     18.  گمانه اكتشـافي موجـود ميباشـد   32در منطقه مورد مطالعه درحدود   
 بـار   6   1383 تـا آخـر مهرمـاه        1382از ديماه   . هيدروشيمي و اندازه گيري سطح آب انتخاب گرديدند       

ـ    6  پيزومتر و     18نمونه برداري آب از      در . ه جهـت آنـاليز شـيميايي برداشـت گرديـد           چشمه و رودخان
 نمونه هيدروشيمي جهت آناليز بـه آزمايشـگاه هيدروشـيمي بخـش علـوم زمـين                 150مجموع بيش از    

 تـا   1382 از ديمـاه     پيزومتـر 17با استفاده از دستگاه عمق ياب سطح آب         . دانشگاه شيراز انتقال داده شد    
ح آب پيزومترها روزانه و در فصل خشك هر چنـد            در فصل تر سط    . اندازه گيري شد   1383آخر مهرماه   

 بار اندازه گيري سـطح آب از كليـه پيزومترهـا انجـام شـده                45روز يكبار اندازه گيري شد كه مجموعا        
 ، نمونـه     گيـر تـدريجي ، از كـل سـتون آب گمانـه              ، با استفاده از نمونـه      ها  برداري از گمانه    نمونه. است
 مـدل    wtwهـا بوسـيله دسـتگاه         ها و گمانه    آب چشمه  الكتريكيميزان هدايت   . آوري شده است      جمع
191-LF  همچنـين مقـدار غلظـت كاتيونهـا و آنيونهـاي اصـلي در       . گيري شـده اسـت    در صحرا اندازه

با پايين افتادن سطح آب رودخانه در فصل خشـك چشـمه هـاي اطـراف     . آزمايشگاه  اندازه گيري شد  
 . و اندازه گيري هدايت الكتريكي از آنها بعمل آمدرودخانه ظاهر شدند كه تجزيه شيميايي 

 
 : جهت جريان آب زيرزميني در منطقه مورد مطالعه -2-2

ي و تعيـين ارتبـاط هيـدروليكي بـين سـفره آب زيرزمينـي و           آب زيرزمينـ   يـان بررسي جهت جر   براي  
 در كنار رودخانه    ارتفاع سنجي آب  چندين ايستگاه   رودخانه ، عالوه بر اندازه گيري سطح آب گمانه ها           

 در  درآن محل  جهت اندازه گيري سطح آب رودخانه        و در محل روبروي گمانه هاي نزديك به رودخانه        
 Differential leveling تراز ارتفاعي اين نقاط مبنا بوسـيله نقشـه بـرداري بـروش      .نظر گرفته شد

ار ارتفـاع سـطح آب   اندازه گيري شـد وهـر دو هفتـه يكبـ    ) S16 گمانه ( نسبت به يك نقطه شاخص 
  نيز در همان روز اندازه گيري  سطح آب گمانه هاهمزمان . رودخانه از نقاط مبنا قرائت گرديد
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زيرزمينـي را در تكيـه        ، جهت جريـان آب     سطح آب ترسيم شده براي زمانهاي مختلف       نقشه هاي    .شد
 2نقشـه   .  دهـد گاه راست و تكيه گاه چپ سد سازبن بطرف سطح اساس فرسايش رودخانه نشان مـي       

 را نشان ميدهد كه جهت جريان آب زيرزمينـي  2/6/83مربوط به جهت جريان آب زيرزميني در تاريخ        
 . از دو تكيه گاه  بطرف سطح اساس فرسايش رودخانه ميباشد

 
 : بررسي ويژگي هاي هيدروشيمي سازندهاي محدوده مورد مطالعه -2-3

 داخل تشكيالت زمين شناسي عبور مي نماينـد بنـابراين كـل            آبهاي زيرزميني از محل تغذيه تا تخليه از       
 و نوع يونها بستگي به ليتولوژي محيط عبور آب   )Total Dissolved Solid( مواد جامد حل شده 

 ميلي گرم در ليتـر و       500معموال حداكثر ظرفيت انحالل براي آهك و دولوميت         . و زمان ماندگاري دارد   
 ميلي گرم در ليتر مي باشد بنابراين كل مـواد جامـد حـل               360000 نمك    ميلي گرم در ليتر و     2400گچ  

شده در محيط كربناته كمتر و در محيط حاوي كلروسديم حداكثر خواهد بود از طرفي كل مـواد جامـد                    
بستگي به زمان مانرگاري دارد در صورتيكه مجاري بزرگ وجود داشـته باشـد آب بسـرعت از محـيط                    

بنابراين انتظـار ميـرود كـه سـازندهاي مختلـف           .  حل شده كاهش مي يابد       عبور كرده و كل مواد جامد     
سازندهاي محـدوده مـورد مطالعـه براسـاس         . داراي كل مواد جامد حل شده و نوع يون متفاوتي باشد            

ميزان هدايت الكتريكي ، تغييرات زماني هدايت الكتريكي و تيپ آب به چهار گروه اصلي تقسيم بندي                 
 .  ارائه شده است2و1 و شكل شماره 1سيم بندي در جدول شماره ميشود كه خالصه تق

 
   :گروه اول چشمه هاي موجود در گچساران 

 و چشمه زيرپل ميباشد كه بخشي از آب سازند  گچساران را       4 ، شاهيوند    3شامل چشمه هاي شاهيوند     
محـدوده  .  تغيير مـي كنـد     ليتر در ثانيه     15 تا   3كه بده اين چشمه ها بين       ) 1شكل شماره   (تخليه ميكند   

.   ميكروموهس بر سانتيمتر  بـوده و تيـپ آب سـولفاته اسـت               4000 – 2000هدايت الكتريكي در آنها     
 منحني شولر چشمه هاي فوق و گمانه هاي واقـع در سـازند آسـماري و زون تـدريجي                3شكل شماره   

سديم، كلر و بـي كربنـات آن        همانطور كه مشاهده  ميشود  مقدار غلظت  يونهاي           . پابده را نشان ميدهد   
در حدود بقيه سازندها است و اين سه چشمه باالترين هدايت الكتريكـي را دارنـد و علـت بـاال بـودن             
هدايت الكتريكي انحالل كلسيم و سولفات است كه منشا آن از انحالل كاني گچ داخل سازند گچساران            

 در منطقه گچساران چشمه هايي كه از        است در ساير مناطق زاگرس بطور مثال درزير سد چم شير واقع           
 سازند گچساران خارج شده اند كامال كلروره بوده يعني 
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   معيارهاي تقسيم بندي سازندهاي محدوده مورد مطالعه-1جدول 
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 2/6/83  جهت جريان آب زيرزميني در تاريخ -2شكل 

 
تركيب سولفاته چشمه هاي منطقه مورد      سازند گچساران داراي بين اليه هاي نمكي است  و با توجه به              

ميتوان نتيجه گيري كرد كه چشمه هاي مـذكور        )   ليتر در ثانيه     15 -2( مطالعه و دبي كم اين چشمه ها        
از بخش سولفاته و ميان اليه هاي گچي خارج شده و نميتواند نماينـده كـل گچسـاران محـدوده مـورد             

 .مطالعه باشد
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 : گروه دوم  آسماري تحتاني 

  S14 , S2 شامل گمانه هـاي   A  تقسيم بندي ميشود كه زير گروه B و Aن گروه به دو زير گروه اي
كه ايـن چشـمه هـا در بخـش عمـده اي از سـال در زيـر سـطح آب           ) 2شكل  (و پنج چشمه مي باشد      

رودخانه قرار داشته و فقط در ماههاي خرداد تا مهر از زير سطح آب رودخانـه خـارج ميشـوند و بـده                       
  ميكرومـوهس بـر      1340 -1640هـدايت الكتريكـي  بـين        .  ليتر در ثانيه مي باشد     8 تا   1 ها بين    چشمه

منحني شولر نشان ميدهد كه كلروسديم از همـه         . تيپ آب  همواره كلروسديك ميباشد     . سانتيمتر است   
تريكي هدايت الك ). 4شكل  (يونها بيشتر است و عامل اصلي افزايش هدايت الكتريكي گمانه ها ميباشد               

هدايت الكتريكي چشمه هاي سـازند كارسـتي در    ). S14 گمانه 5شكل ( در طول سال تعيير نمي كند    
علـت  ) . 1993رئيسـي و مـر ،     ( ميكروموهس بر سانتيمتر اسـت       500ساير مناطق ايران معموال كمتر از       

 باشـد در ايـن   افزايش يون هاي كلر و سديم ميتواند گنبد نمكي ، تبخير ، و يا اليه هـاي حـاوي نمـك      
 متر اسـت بنـابراين مسـئله  تبخيـر نيـز             5منطقه گنبد نمكي وجود ندارد ، عمق سطح ايستابي بيشتر از            

مطرح نيست ، سازند هاي گچساران نيز نمي تواند تاثير بگذارد چون اين سازند باعث افزايش سولفات                 
مي باشد كه  ميان اليـه هـاي         و كلسيم ميشود چون سازند آسماري تحتاني حاوي ميان اليه هاي مارني             

مارني ميتواند حاوي مقداري نمك باشد و نمك بعلت حالليـت بـاال ميتوانـد باعـث افـزايش  هـدايت                      
علت باال بودن هدايت الكتريكي نسبت به ساير مناطق بشرح زير اسـت اوال در منـاطق                 . الكتريكي شود 

ورد مطالعه آب از بخـش پـاييني سـازند    مورد مطالعه فقط سازند آسماري وجود دارد ثانيا در محدوده م    
آسماري مي گذرد كه نازك اليه و داراي ميان اليه هاي مارني است كه كارست در ايـن بخـش توسـعه                      
زيادي نداشته و بخشي از آب ميتواند در شكافهاي ريز بمدت طوالني باقي بماند و نمكهاي موجـود در      

شود كه ليتولوژي آسماري بخصـوص بخـش مـارني     پيشنهاد مي . سازندهاي آسماري پاييني را حل نمايد     
 . آن مورد بررسي دقيق تري قرار گيرد

شكل .   ميباشد SB8, S10, SB5, SB4, S16, S3a آسماري تحتاني شامل گمانه هاي Bزيرگروه 
در .  منحني شولر را براي كليه گمانه ها به ترتيب براي فصل خشـك و تـر نشـان ميدهـد                    7 و   6شماره  

 ميكروموهس بر سانتيمتر تغيير     885-1570ب كلرورسديك و هدايت الكتريكي بين       فصل خشك تيپ آ   
ويژگي اين زير گـروه كيفيـت       . ميكند و علت افزايش اصلي هدايت الكتريكي يون كلرور سديم ميباشد          

 ميكروموهس بر سانتيمتر    330-1060مناسب آب در فصل تر ميباشد بطوريكه هدايت الكتريكي آن بين            
 نشـان ميدهـد   6و تيپ آب بي كربنات كلسيك است و بطوريكه منحني شولر شكل شماره          تغيير ميكند   

 علت افزايش هدايت الكتريكي در فصل خشك يون هاي كلر و سديم
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 )8/12/82( دياگرام شولر چشمه هاي سازند گچساران و گمانه هاي واقع در ساير سازندها منطقه -3شكل 

 

 
 )23/5/83تاريخ   ( Aا و چشمه هاي واقع در آسماري تحتاني زير گروه  دياگرام شولر گمانه ه-4شكل 

 

 
  منحني تغييرات زماني هدايت الكتريكي براي نماينده گمانه هاي سازندهاي مختلف-5شكل 
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 .  بعنوان نملينده اين گروه نشان ميدهدSB5 تغييرات يون كلر را براي گمانه 8ميباشد شكل شماره 
 بـا  B آسماري تحتاني باحتمال زيـاد برخـورد گمانـه هـاي زيـر گـروه        B و  A تفاوت بين زير گروه

مجاري كارستي ميباشد و يا اينكه اين گمانه ها در نزديكي مجاري كارستي قرار گرفته است مقصـود از                   
در فصـل تـر   .  سانتيمتر ميباشد 1مجاري كارستي شكافها و درزه هايي است كه داراي ابعادي بيش از             

كه اين سازندها را تغذيه نموده بخشي وارد مجاري كارستي شده و با سـرعت زيـاد از مجـاري                    آبهايي  
عبور نموده و وارد رودخانه ميشود و چون زمان ماندگاري كم است بنابراين هدايت الكتريكي افـزايش                 

ب در فصل خشك اين مجاري نقش ذخيره خود را از دست داده بلكه نقش انتقـال آ                . پيدا ننموده است    
آبهايي كه در فصل زمسـتان وارد خلـل و فـرج ريـز آسـماري      . را از خلل و فرج ريزتر به عهده ميگيرد  

تحتاني شده اند با سرعت كمتري حركت كرده و نمكهاي موجود در ميان اليه هاي مارني را حل كـرده                    
 ميگـذرد و بـه همـين علـت تيـپ آب كلـرور       Bو در فصل خشك از مجاورت گمانه هاي زير گـروه            

سديك ميشود از اين بحث ميتوان نتيجه گرفت كه هيدروشيمي گمانه ها در سازندهاي كارستي بستگي                
 .به برخورد گمانه به سيستم مجرايي يا افشان دارد

 
 :  گروه گمانه هاي موجود در زون تدريجي پابده 

 زون  سازند پابده بصورت سازند مارني شناخته شـده اسـت ولـي قسـمت بـااليي پابـده تحـت عنـوان                     
در ( تدريجي پابده بوده كه داراي ليتولوژي آهك و آهك مارني ميباشد  بعنوان مثال سد شـاه قاسـم                          

در بخش  بااليي سازند پابده گورپي احداث شده و بعد از احداث سد فـرار آب                 ) نزديكي شهر ياسوج    
دو . بده بوده اسـت به مقدار زياد صورت گرفته است و علت فرار آب توسعه كارست در بخش بااليي پا   

 ظاهرا در سازند آسماري تحتاني مشاهده ميشود ولي چون سـطح آب زيرزمينـي   SB13 , SB3گمانه 
بـا توجـه بـه      . در اين گمانه ها در زون تدريجي پابده واقع شده جزء سازند پابده طبقه بندي شده انـد                   

 .   كرد  تقسيم B و Aمطالب فوق زون تدريجي پابده را ميتوان به دو زير گروه 
  بوده ، هدايت الكتريكي  در طول دوره مطالعـاتي  بـين   SB1, SB2زير گروه اول شامل گمانه هاي  

و مقـدار هـدايت     ) 9شـكل   (  ميكروموهس بر سانتيمتر بوده تيپ آب كلروسديك اسـت            1850-1550
 زون تدريجي   با توجه به شباهت ليتولوژيكي     ). SB1  گمانه    5شكل  (الكتريكي با زمان تغيير نمي كند       

پابده با ليتولوژي آسماري تحتاني ،  هدايت الكتريكي و تيپ آب به سازند آسماري شباهت كامـل دارد                   
تنها تفاوتي كه مشاهده ميشود اينست كه در اين زير گروه تغييرات هدايت الكتريكي در زمـان مشـاهده      

يجي پابـده ، مـارن زيـاد دارد         اوال چـون قسـمت تـدر      :  نشده است كه ميتواند بداليل زير توجيه نمود         
احتمال توسعه كارست كمتر وجود دارد  ثانيا اين گمانه ها در انتهاي مسير جريان آب قرار دارد و زمان                    

 ثالثا اين گمانه. ماندگاري آب در آن زيادتر خواهد شد
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 )23/5/83(  در فصل خشك B دياگرام شولر گمانه هاي واقع در آسماري تحتاني زير گروه -6شكل 

 

 
 )8/12/82تاريخ (   در فصل مرطوب B دياگرام شولر گمانه هاي واقع در آسماري تحتاني زير گروه -7شكل 

 
  منحني تغييرات زماني يون كلر براي گمانه هاي مختلف-8شكل 
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 .ها به مجاري بزرگ برخورد نكرده اند 
الكتريكـي در دوره مطالعـه    هـدايت  ) . 9شكل (  است  SB3 , SB13زير گروه  دوم شامل دو گمانه 

تيپ آب بيكربنات كلسيك و هـيچ تغييـر زمـاني           .  ميكروموهس بر سانتيمتر  بوده است      400 -330بين  
 كه از نظر طبقه بندي اين گروه شباهت كامل) . 5شكل (هدايت الكتريكي مشاهده نشده است 

ري آبهاي سازند آسماري بااليي را      باحتمال زياد ايندو گمانه از طريق مجا      . به آبهاي سازند كارستي دارد    
مسـئله  . كه در باالدست قرار دارد به رودخانه منتقل مي كند كه نياز به بررسي و مطالعات بيشتري دارد                   

اي كه ميتوان به آن اشاره نمود اينست  كه ويژگي هيدروشيمي اين گروه را نمي توان  بعنـوان نماينـده                      
 گورپي از اليه هاي مارني تشكيل شده است كه          -ازند پابده      گورپي  معرفي كرد چون س      –سازند  پابده  

 . هيچكدام از گمانه ها به اليه هاي مارني برخورد نكرده است
  

 :  زون تدريجي پابده –گروه آسماري تحتاني 
  در سازند آسماري تحتاني و زون تدريجي پابده حفر  شـده انـد كـه    S11 و  S4a , SB9سه گمانه 

تيپ آب در فصل خشك و تـر كلروسـديك  مـي        .  ارائه شده است   11 شكل شماره    منحني شولر آن در   
بطوريكـه مالحظـه   . ميكروموهس بر سانيمتر تغييـر ميكنـد       680-1200هدايت الكتريكي آنها بين   . .باشد

 A  و زون تدريجي پابده زيـر گـروه   Aميشود ويژگيهاي هيدروشيمي آن به آسماري تحتاني زير گروه 
مال زياد جريان اصلي آب از قسـمت آسـماري تحتـاني ميگـذرد بـه همـين علـت             نزديك است و باحت   

 . هيدروشيمي آن به گروه آسماري تحتاني شباهت پيدا نموده است
 
 :   نتيجه گيري -3

خصوصيات هيدروشيمي ميتواند نشانگر ليتولوژي مسير حركت آب باشد بطور مثال آبهايي كه ازسازند              
آب در بعضي از گمانه هاي واقـع در         . يه هاي گچي سولفاته شده اند     گچساران ميگذرند بعلت وجود ال    

سازند آسماري تيپ  آب در تمام فصل سال كلروسديك بوده اسـت و در بعضـي از گمانـه هـاي ايـن                        
در . سازند در فصل تر تيپ آب بي كربنات كلسيك و در فصل خشك به كلروسديك تغيير يافته اسـت                  

گورپي كيفيت آب در حد سازندهاي كارستي بوده و در بقيه گمانه ها در              دو گمانه واقع در سازند پابده       
علت كلروره بودن تيپ آب در ايـن دو سـازند وجـود    . تمام طول سال تيپ آب كلروسديك بوده است     

ذكر اين نكته ضروري است كه كليه گمانـه هـاي واقـع در      . ميان اليه هاي مارني حاوي نمك مي باشد         
ي به بخش  بااليي آن برخورد كرده كه آهك و آهك مـارني اسـت و شـباهت                   زون تدريجي پابده گورپ   

علـت  . زيادي به آسماري تحتاني دارد و كارست در آن ميتواند در حد ضعيفي توسعه پيدا كـرده  باشـد        
تغييرات كيفيت در گمانه هاي واقع در سازند آسماري و زون تدريجي پابده را بشرح زير ميتوان توجيه                  

 . نمود
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 )23/5/83تاريخ    (A دياگرام شولر گمانه هاي واقع در زون تدريجي پابده زير گروه -9كل ش

 

 
 )23/5/83تاريخ   (  B دياگرام شولر گمانه هاي واقع در زون تدريجي پابده  زير گروه -10شكل 

 
 )23/5/83تاريخ (  زون تدريجي پابده – دياگرام شولر گمانه هاي واقع در آسماري تحتاني – 11شكل 
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پيزومترها مانند چشمه ها در يك سازند كارستي نمي تواند بخوبي نشانگر ويژگيهاي مسير حركـت آب               
باشد چون اگر پيزومترها به يك مجراي كارستي برخورد كند و در جهت جريان اصلي آب باشد زمـان                   

يزومتـر بـه ناحيـه اي       ماندگاري بسيار كم بوده و آب از كيفيت بااليي برخودردار است در حاليكه اگر پ              
برخورد كند كه بيشتر جريان افشان است زمان ماندگاري بيشـتر بـوده و خصوصـيات هيدروشـيمي آن                   
متفاوت است بنابراين پديده غير يكنواختي سازند هاي كارستي در هيدروشيمي پيزومترها  نيز مـنعكس           

بـوط دانسـت چـون كـه آب از          نمي توان هيدروشيمي يك گمانه را به ليتولوژي آن گمانـه مر           . ميگردد  
 . مسيرهاي باالدست ميĤيد و به ليتولوژي محدوده اي كه آب از آنجا مي آيد بستگي دارد

 :  منابع مورد استفاده -4
از ساختگاه سد سـازبن بـا        ) Seepage(بررسي ميزان توسعه كارست و احتمال فرار آب         ) . 1383(اقدم ، جالل    

 .دانشگاه شيراز. ايان نامه كارشناسي ارشد بخش علوم زمين پ. استفاده از روش رديابهاي رنگي 
 ) 1378(گزارش زمين شناسي مهندسي سد و نيروگاه سازبن . شركت مهندسين مشاور مهاب قدس 
( لوگ زمين شناسي گمانه هاي محـل سـد و سـازه هـاي جـانبي سـازبن                   . شركت مهندسين مشاور مهاب قدس      

1378 ( 
  زمين شناسي و توپوگرافي ساختگاه سد سازبن 1000/1نقشه . س شركت مهندسين مشاور مهاب قد

بررسي هيدروژئولوژيكي و هيدروشيميايي چشمه هـا و پيزومترهـاي تاقـديس پودنـو              ) . 1376(حاجي  . كريمي  
 دانشگاه شيراز . پايان نامه كارشناسي ارشد بخش علوم زمين . فيروز آباد 

 با تكيـه بـر تغييـرات    3ژيكي سفره هاي آبدار محدوده سد خرسان        بررسي هيدروژئولو ) . 1382(حسين  . كريمي  
 . دانشگاه شيراز. پايان نامه كارشناسي ارشد بخش علوم زمين . زماني پارامترهاي فيزيكوشيميايي 
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ABSTRACT 
 
The Sazbon Dam will be constructed on the Seymareh River, in the northern flank of Lina 
Anticline, Ilam province, west of Iran. The dam site is located on karstified Asmari Formation, 
which is sandwiched between the two marly formations of Pabdeh-Gurpi and Gachsaran. In 18 
piezometers constructed for this purpose, the water level was measured daily during the wet season 
and once per week in the dry season for a period of ten months. The major ions, electrical 
conductivity, and temperature were measured six times in all the piezometers, the springs, and six 
locations within the Seymareh River. Based on the water level in the piezometers, the direction of 
flow is determined to be from the dam abutments towards the Seymareh River. The hydrochemical 
characteristics of various formations are evaluated based on the values of electrical conductivity, 
time variation of electrical conductivity, Scholar diagram, and type of water. The results show that 
the water quality generally depends on the lithology of the flow route. The flow of water in the 
Pabdeh Gurpi Formations is limited to the transition zone of these formations (limestone and marly 
limestone), therefore the chemical behavior of the Pabdeh Gurpi Formations is  mostly similar to 
the lower Asmari Formation. The quality of water inside the piezometers located within the 
transition zone of Pabdeh Gurpi and Asmari Formations depends on the degree of karst 
development inside the piezometers and the lithology of the flow route upstream of the piezometers. 
The quality of water in two adjacent piezometers does not necessarily have to be the same, 
reflecting the heterogeneity of karst formations.  
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