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 مؤثر بر كيفيت آب زيرزميني دشت تسوج   عوامل    بررسي
 

 امير قندي، كارشناسي ارشد آبهاي زيرزميني
 مقدم، استاد يار گروه زمين شناسي دانشگاه تبريز  اصغرياصغر 

 

 چكيده
    كيفيت آب زيرزميني در مناطق مختلف حوضه تسوج، بدليل تنوع سـازند هـا و سـاختارهاي زمـين                   

شناسايي ايـن عوامـل جهـت اسـتفاده بهينـه از            . شناسي و عوامل هيدروژئولوژيكي بسيار متفاوت است      
ــا مطالعــه زمــين شناســي، .  مــديريت صــحيح آن بســيار مهــم اســتمنــابع آب زيرزمينــي منطقــه و ب

 نمونـه آب  از چاههـا، چشـمه هـا و قنـوات،               60هيدروژئولوژي و هيدروشيمي منطقه و  آناليز بيش از        
عوامل مؤثر بر كيفيت آب زير زميني به ترتيب اهميت به سازند هـا و سـاختارهاي زمـين شناسـي، آب            

چرخه اي ،  شيب هيدروليكي و دانه بندي رسوبات آبخـوان  و آب               برگشتي حاصل از آبياري ، شوري       
 .فسيل موجود در منطقه ارتباط داده شده است

    با توجه به بررسيها، سازندها وساختارهاي زمين شناسي در شمال وشمال شرقي منطقـه و همينطـور                 
ب زيرزمينـي در    در قسمتهاي غربي دشت بسيار مؤثر عمـل ميكننـد، در حـالي كـه در جبهـه ورودي آ                   

قسمتهاي شرقي، شيب هيدروليكي وساختمان زمين شناسي ودر مناطق مركزي آب برگشتي كشـاورزي              
اگر چه شـواهد هيدروشـيمي دال بـر وجـود آب            . از عوامل مؤثر غالب در كيفيت آب زيرزميني هستند        

 .  مينمايدفسيل در منطقه ناكافي بود، ولي شواهد زمين شناسي دوران سوم، وجود آن را تاييد 
 

Investigation of effective factors on ground water quality in Tasuj 
plain 

 
Abstract  
  Because of diversity of geological structure, formations and hydro geological  factors in Tasuj area, 
water quality is very different.      Identification of this factors are important due to getting optimum 
decisions in the future. With geological and hydro geological and hydro chemical study in this area, 
and about 60 groundwater samples analysis,  effective factors in order of importance are respectively : 
1) Geological formation and structure 2) Penetrating irrigational water 3)Cyclonic Salinity  4) 
Hydraulic Gradient  5) Connate Waters. Investigations Shows that in north, northeast and west area 
geological structures and formations effect the water quality strongly and in eastern front of ground 
water inflow, geological structure and hydraulic gradient are more effective and in the other hand, in 
central area, penetrating irrigational water effects are common. Although, hydro chemical evidence in 
the case of connate water are not available but third geological era events show that its existence is 
possible.      
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 مقدمه
 .  كيلومتري شمال غرب تبريز و شمال  درياچه اروميه واقع شده است100    منطقه مورد مطالعه در 

   38° 12´ كيلومترمربع را در بر داشته ودر مختصات جغرافيايي 559حوضه آبريز منطقه مساحتي بالغ بر 
اقع شده است دشت   طول شرقي و45 ° 32´22 تا  ً 45°3´ 54 عرض شمالي و38° 24´ 40تا   ً

 ).1شكل( كيلومترمربع را شامل ميشود252تسوج به تنهايي مساحتي در حدود 
. استخشك و سرد نيمه  تقسيم بندي آمبرژه، جزء مناطق ساسار ب    منطقه ازنظر اقليم شناسي و 

 تبراي دش  ميليمتر و359 مناطق مرتفع بيش از در ساله  10 متوسط ساليانه براي دوره شاخص بارش
 درجه سانتيگراد اندازه گيري 9,2باشد و درجه حرارت متوسط ساالنه منطقه   ميميليمتر 278 در حدود
 جنوب روند شمال شرق و ، باچايتسوج  منطقه، رود خانه فصلي هاي  رودخانهمهمترين . شده است

ا همگي جنوب مي باشند، البته اين رودخانه ه- و انگشتجان و امستجان هر دو با روند شمالغرب
 .فصلي هستند

    به منظور بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت منابع آب زيرزميني منطقه، در دو نوبت متوالي در خردادماه 
 .  دهنه چشمه گرديد5 رشته قنات و 6 حلقه چاه، 19  اقدام به نمونه برداري از 1383ومهرماه 

بـر كيفيـت آب زيرزمينـي بـه دو دسـته           گذارعوامل متعدد تاثير      ازلحاظ هيدروژئولوژي به طور كلي      
 ).5( تقسيم ميشونديولوژيكي قديمئ هيدروژ عواملولوژيكي جديد وئوهيدروژگ عوامل بزر
  اثركننده در اين موضع خـاص      عوامل با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه و وضعيت زمين شناسي،             

 ، آب برگشتي آبياريهاي كشـاورزي، ،        سازندها و ساختارهاي زمين شناسي    : به ترتيب اهميت عبارتند از    
ابهاي فسيل باقي مانده ناشي      شور  آبخوان و    شيب هيدروليكي دانه بندي رسوبات و      ،  اي شوري  چرخه  

 . از عقب نشيني درياچه اروميه
 

 بحث و بررسي
    سازند ها و ساختار هاي زمين شناسي نقش كنترلي  مهمي بر تركيب آب زير زميني موجود در خود                   

 .اين كنترل سازندي  بيشتر در غرب منطقه ودر شمال شرقي آن ديده ميشود. رنددا
، تنوع سازند هـاي زمـين شناسـي بـه خصـوص در شـرق حوضـه                  نگاهي به نقشه زمين شناسي         با    

 ).1شكل (مشخص است
ـ   ) از نوع ژيپسي هستند   “   و غيره كه غالبا     MR(    وجود سازندهاي تبخيري ميوسن    ي در قسـمتهاي غرب

  چاههاي عميق و حتي قناتها وبعضي چشمه هاي  اين قسمت  شده               ECحوضه، باعث افزايش زياد در    
است، چرا كه آبشويي و فرسايش اين توده هاي تبخيري كه غالبا  از ژيپس تشكيل شده اند، ودر امتداد                    
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  100,000 در نقشـه زمـين شناسـي بـا مقيـاس          . آبراهه ها قرار دارند، اين وضـعيت را پديـد آورده انـد            
قـرار  ) كيلـومتر در نقشـه اصـلي       15با طـول حـدودي      (خشكرود قزلجه در امتداد گسلي نسبتا طوالني        

گرفته است  كه سازند هاي ژيپسي را قطع كرده وبه  گسل اصـلي منطقـه يعنـي گسـل تسـوج منتهـي                         
ان ، كه اين وضعيت در نقشه زمـين شناسـي گـزارش سـازمان آب منطقـه اي آذربايجـ         )2شكل(ميگردد  

اگر نقشه تهيه شده توسط سازمان زمين شناسي كشور دقيـق تـر باشـد، احتمـال                 . شرقي ديده نمي شود   
وجود مجاري زهكشي آب زير زميني در اين بخش تقويت ميگردد، كه اين شاهد زمين شناسـي مويـد                   

ايـن  آناليز هاي نمونه هاي آب زير زميني در  منطقه نيز هست، چرا كه شـوري نقطـه اي در چاههـاي                     
قسمت به صورتي است كه در يك منطقه محدودي در راستاي گسل ذكر شده دربـاال، افـزايش شـديد                    

EC      وجود دارد ، در حاليكه در همه  جهات از ميزان  EC بـه جـز در ايـن    ). 2شـكل  (  كاسته ميشـود
 ديـده   ECقسمت يعني در مناطق غربي حوضه،  درقسمت ديگري از منطقه افزيش غير منتظـره اي در                  

 .ميشودن
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  نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه– 1شكل 



 
 
 

 دشت تسوج مؤثر بر كيفيت آب زيرزميني   عوامل    بررسي
 

106 

 
 

 .1383 آب زيرزميني در خرداد ماه  EC نقشه زمين شناسي و  منحنيهاي هم ارزش  – 2شكل 
 

، جهت تعين و نشـان دادن تيـپ و منشـا            (Durov)   با توجه به اين كه دياگرام  بسط داده شده دورو          
بنـابراين از ايـن    . نين عوامل موثر زمين شناسي بر نوع آن از اهميت  زيادي برخوردار اسـت آب و همچ 

 مربـع  9اين نمودار به . دياگرام براي بررسيها وزون بندي نوع آبهاي زيرزميني منطقه  استفاده شده است            
)  4(ق شـكل  طبـ .مستقل تقسيم شده است كه نتايج نمونه هاي رسم شده در چهار مربع تمركز يافته انـد                

 يـا   2كه  نقشه تيپ آب زير زميني منطقه را نمايش ميدهد، مساحت وسيعي از منطقه تحت تاثير تيـپ                 
Ca, Mg – HCO3 ميباشد كه نشانگر تاثير اين آبها از سازند هاي دولوميتي است. 

 غالب نيست،    دياگرام است كه هيچ آنيون كاتيوني      5    از لحاظ فراواني دومين نوع آبها مربوط به مربع          
 . و نشانگر آبي است كه به صورت معمول و ساده در آن اختالط و انحالل صورت گرفته است

كه در قسمت هاي غربي دشت حاكم است عمدتا به علت  سازند هاي تبخيري   Na – Cl    اما تيپ 
و سـطحي  درشمال حوضه و احتماال روند مناسب  گسلها و آبراهه ها  جهت زهكشي آبهاي زير زميني         

به دشت  ميباشد ،اين تيپ نشانگر آبهايي هستند كه در مراحـل پايـاني جريـان خـود  هسـتند اگرچـه                        
دراوايل مسير خود به داليل وجود رسوبات تبخيري، بافت ريز دانه و شيب كم هيدروليكي يافـت مـي                   

له كمـي    در منطقه شـده اسـت و بنـابراين در فاصـ            Na-Clاين عوامل باعث تشكيل آب با تيپ        .شوند
 .ازمحل تغذيه جزو اين تيپ آب قرار گرفته اند

  كه در شمال شرق  و قسمت مركزي منطقه غالب است ، نتيجه تأ ثير سازند هاي Ca – HCO3    تيپ 
 ). 4شكل (سه سنگي كه ميان اليه هاي آهكي در خود دارند ، ميباشد آهكي و ما

 
 



 
 
 

 1384، دانشگاه تربيت معلم تهران،  مقاالت نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايرانمجموعه

 

107 

 
  موقعيت نمونه هاي پالت شده  در آن  و مناطق نه گانه و Durov  دياگرا م - 3شكل 

 

 
   نقشه تيپ آب زيرزميني منطقه-4شكل 

 
با بررسيهايي كه صورت گرفت، مشخص شد كه آب برگشتي حاصل از آبياري زمين هـاي كشـاورزي                  

در واقع آب اضـافي نفـوذي       . يكي از فاكتور هاي تعيين كننده در كيفيت آب زير زميني درمنطقه ميباشد            
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تبخير و تعرق، انحـالل     . ير قابل توجهي از مواد محلول را در اكثر مناطق به آب زيرزميني وارد ميكند              آبياري، مقاد 
مواد قابل حل خاكي و كود هاي مختلف ، جذب انتخابي نمكها در گياه ، غلظت نمك را در آب نفوذي افـزايش                       

 .ميدهند
نفـوذ پـذيري خـاك، امكانـات        : رتنـد از        فاكتورهاي حاكم بر افزايش غلظت مواد محلـول در آب نفـوذي عبا            

زهكشي ، ميزان آب بكار رفته، محصوالت واقليم مي باشند، بنابراين در خاكها وآبهاي زيرزميني نـواحي خشـك                   
در چنـين حـالتي، خشـكيهاي بـي     .ممكن است بارش كافي براي رقيق كردن محلولهاي شور وجود نداشته باشند    

شده كه از ميزان نمك اضافي آب وخاك حاصل شده انـد وقابليـت توليـد    ، كه به زمينهاي شور )bad lands(بر
در منطقه مورد مطالعه تسوج بخش اعظمي از منطقه ساحلي را ايـن زمينهـا    .آيند  ، پديد مي  )1(ندارند، اتالق ميشود  

ي پيدا با توجه به نقشه زمين شناسي مشاهده ميشود كه اين زمينها در قسمت غرب گسترش زياد.  تشكيل داده اند
در قسمتهاي  ). 1شكل  (اند  كرده اند، تا جائيكه در قسمتهاي مركزي دشت تا نزديكي راه آسفالته اصلي كشيده شده              

 .شرقي به دليل زهكشي مناسب و ضريب آبگذري باال اين وضعيت وجود ندارد
 جهان قرار       باتوجه به اينكه دشت تسوج يك دشت ساحلي است ودرمجاورت يكي از شور ترين درياچه هاي               

 از مهمترين عوامل مؤثر بر كيفيت آب زير زميني  (Cyclonic Salinity)گرفته است ،فاكتور شوري چرخه اي
 .وجود باد هاي هميشگي دريايي در بيشتر روزهاي سال ، مهمترين عامل بروز اين پديده اند .منطقه ميباشد

ته ميشوند و بررسي منـابع نشـان ميدهنـد كـه                نمك ها هم از طريق ريزش خشك  و هم از طريق بارش  نهش              
 ).1(منشأ مهم شوري در آب زيرزميني ساحلي از نمكهاي منشأ گرفته از بادهاي دريايي ميباشند

 از نمكهاي  (Aerosol) درصد مواد جامد معلق در هوا27، در حدود (Berner, 1987)    طبق تحقيقات برنر
 ). 2(ته اندموجود ناشي از باد هاي دريايي تركيب ياف

    به طور طبيعي رسوبگذاري از ساحل دريا به سمت خشكي به صورت نمايي كاهش مييابد، به طوريكه در يك                   
 : مطالعه موردي در اسرائيل ،رابطه زير حاصل شده است

N = 110 e-0.0133d 
 ).6(ميباشد فاصله از دريا بر حسب كيلومتر  d   و  Kg/ha ميزان رسوب ساالنه كلرايد در واحد Nكه 

البته در نواحي خشك مثل منطقه تسوج كه رواناب سطحي كم و تبخير وتعرق باالست، رسـوب نمكهـاي بـادي                     
سـواحل  (ديگر اينكه شوري درياچه اروميه در مقايسه با منطقه مطالعه مـوردي بـاال             . چندين برابر افزايش مي يابد    

فرض درست بودن رابطه باال در منطقـه مـورد مطالعـه،            در خوشبينانه ترين حالت با      .  ، خيلي بيشتراست  )مديترانه
  كيلوگرم كلرايد بر هكتار است كه تأثير 105  كيلومتري از ساحل، ساالنه حدود  3ميزان رسوب كلرايد در فاصله 

 .اين  ميزان نمك بر كيفيت آب منطقه بسيار در خور توجه است
 بر  واكنش بين سنگ و آب دارد، و در واقع سرعتهاي     خواص هيدروژئولوژيكي سنگها و رسوبات تأثير زيادي

باالي آب زيرزميني  معموالً نشانگر اين است كه آب زيـر زمينـي مـواد محلـول كمـي دارد،چراكـه زمـان كوتـاه                 
        .   آب   سبب بروز اين حالت ميگردد/ماندگاري و همچنين نسبت باالي   سنگ

ب هيدروليكي در منطقه مورد مطالعه بسيار متغيير است، اين عامـل سـومين        با توجه به اينكه تغييرات بار و شي       
 .كنترل كننده كيفيت آب در منطقه ميباشد

    با ترسيم نقشه سطح تراز ايستابي منطقه، مشاهده شد كه  در جبهـه  ورودي شـرقي، شـيب هيـدروليكي و در                 
در .  در هـزار ميباشـد     35 – 40بخـش حـدود     تغييرات شيب هيدروليكي در ايـن       . نتيجه سرعت آب زياد ميباشد    

 – و شـمالي  ) الف( جنوب غربي  –كه دو مقطع ژئوالكتريك را در شرق منطقه و در جهت شمال شرقي              ) 5(شكل
شكلهاي ذكر   نشان ميدهد ، مالحظه ميشود كه شيب سنگ كف بسيار زياد است،با اين توضيح كه در               ) ب(جنوبي
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بـه همـين دليـل    .   اهم متر به عنوان سنگ كف در نظر گرفته شده است   20- 10شده در باال  اليه هاي با كمتر از          
مشاهده ميشود كه در اين بخش كيفيت آب زيرزميني باالست و همانطور كه از اطالعات بـاال برداشـت ميشـود ،                      

 .زياد بودن شيب هيدروليكي وسرعت آب زيرزميني در اينجا خود تحت تأثير  زمين شناسي ساختماني است
.  در هزار اسـت    2اين حالت در بخش غربي منطقه ديده ميشود ،جاييكه شيب هيدروليكي در آن در حدود                عكس  

در اين بخش كم بودن سرعت  آب زير زميني در كنار ساير عوامل ذكر شده در باال باعث بـروز چنـين وضـعيتي                         
 .شده است

 
 )الف(

 
 )ب(

 

 )اد نشانگر مقاومت الكتريكي مواد زمين شناسي بر حسب اهم متر هستنداعد( مقاطع ژئوالكتريك در قسمت شرقي منطقه -  5شكل
   

و از ديد ديگر چـون بيشـتر        ). 3(پليئستوسن بيشتر رسوبات ساحلي را فرا گرفته است          احتماالً نوسانات دريايي    
ريايي را دارا   سنگهاي رسوبي و رسوبات ناپيوسته منشأ دريايي دارند، اثر شوري اوليه ماتريكس و آب زيرزميني د               

در بعضي از نوشته هاي هيدروژئولوژي كيفيت ضعيف آبهاي زيرزميني  ساحلي را به اشتباه بـه نفـوذ      ). 5(ميباشند
آب دريا نسبت ميدهند، در حاليكه در اكثر موارد آبهاي منفذي قديمي و شـورابهاي فسـيل ايـن حالـت را پديـد                        

 . آورده اند
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رد مطالعه هـم از ايـن قاعـده مسـتثني نيسـت وايـن عامـل يعنـي                    بررسيها نشان ميدهد كه منطقه مو     
 كه بيشتر عميق هستند در قسمتهاي غربي دشت به احتمال زياد (Connate Water)شورابهاي فسيلي

به دليل كم بودن ضريب آبگذري مواد آبخوان در اين قسمت، آبهاي تغذيـه كننـده جديـد               . وجود دارند 
ته اند و در واقع مقدار قابل مالحظه اي از آب شـور در قسـمتهايي از    توان جابجايي آبهاي شور را نداش     

سيستم واقع ميشود كه توسط تغذيه جديد جابجا نميشـود و مسـتقيماً در زيـر آبهـاي شـيرين و يـا بـه         
صورت جانبي و در كنار آن به دليل وضعيت چينه شناسي وجود دارند، كه اختالط اين آبهـا بـا آبهـاي                      

 . ي بيش از پيش آنها افزوده استشيرين تر،  بر شور
    از لحاظ هيدروشيميايي در آب فسيل كاتيونها كاهش مي يابند، كه بيشترين كاهش مربوط به كـاتيون   
منيزيم بوده  و كلرايد و بي كربنات در شـرايط عـادي كـاهش مييابنـد در حاليكـه آنيـون سـولفات در                         

شواهد هيدروشيمي كه وجود آب فسيل را تاييـد         ).  4(صورت عدم وجود شراط احيايي، افزايش مييابد      
كنند، به دليل پراكندگي غير يكنواخت چاهها و عدم وجود چاه در مناطق نزديـك بـه سـاحل، موجـود                     

البته در صورت وجود آناليز هيدروشيميايي هم نميتوان با  اطمينـان وجـود آب فسـيل را اثبـات      . نيست
 الزم است، ولي با توجه به سرگذشت درياچه اروميه وزمـين            كرد، بلكه در اين موردآناليزهاي ايزوتوپي     

 .شناسي منطقه، احتمال وجود اين نوع آبها در بخش جنوب غربي دشت زياد است
 نتيجه گيري

 :با توجه به مباحث باال، نتايج زير حاصل ميگردد    
 زمين شناسي منطقه، مهمترين عامل دركنترل تركيب آب زيرزميني منطقه است .1

 پارامترهاي مورد بحث در باال، در مناطق مختلف، تأثير هاي كيفي متفاوتي دارند امـا                اگر چه  .2
در مناطقي از دشت در جهت هم و باهم عمل ميكنند، براي مثـال، در جبهـه شـرقي ورودي                    

 . آب زيرزميني، عوامل ساختار زمينشناسي و شيب هيدروليكي با هم   مؤثرهستند

شد كه كيفيت ضعيف آبهاي زيرزميني در نواحي غربي         با بررسيهاي صورت گرفته، مشخص       .3
 .را نميتوان به نفوذ آب شور درياچه اروميه نسبت داد
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