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  مقدمه -1-1

جهان این رود، خصوصا در نواحی خشک کمبود آب در جهان امروزي یکی از معضالت مهم به شمار می 

باشد که با وسعت زیاد مناطق خشک و کشور ایران نیز، از جمله کشورهایی میخورد. معضل بیشتر به چشم می

. با ازدیاد جمعیت کره زمین وگسترش روز به روز مناطق آیدبا آب و هواي خشک به شمار می يکویري، کشور

ترین مشکل بشر در حال حاضر و براي آینده در کشاورزي براي تامین خوراك،  نیاز به آب شیرین یکی از اصلی

باشد. در این میان منابع آب شیرین زیرزمینی یکی از بهترین موارد تامین آب شیرین بسیاري از نقاط دنیا می

باشد. کشف و شناسایی این منابع عظیم آب نهفته در دل زمین اولین قدم براي در نقاط کم آب جهان می

هاي هنگفت شناخت ن نیاز به هزینهترین راهکارهاي موجود بدوو یکی از بهترین و راحتباشد فاده از آن میتاس

عه به شناخت و که توانایی ذخیره منابع آب را در خود دارند. در منطقه مورد مطالاست هایی اشکال و پدیده

شود تا ما ها پرداخته میها و مخروط افکنههاي ژئومورفولوژیکی مانند دشت سیالبی، پادگانهبررسی این  پدیده

هاي برداشت آب د تا بهترین نقاط براي حفر چاهنرا هر چه بهتر به سمت مناطق تجمع آب زیرزمینی هدایت کن

 زیرزمینی مشخص شوند.

   مسئلهبیان  - 1-2

 يادیـ و صـنعت توسـعه ز   يچـون شـرب، کشـاورز    یمصـارف  يبرا ینیرزمیاز منابع آب ز يریگامروزه بهره

در  یکه منـابع آب سـطح   نیریآب ش يهابخصوص در مناطق خشک و دور از رودخانه و چشمه است؛ داکردهیپ

منـابع آب   تیریو مـد  یاصـول  يبـردار ضرورت شـناخت بهـره   است. موردتوجه قرارگرفته اریبس، ستیدسترس ن

 يرو آنقرار گـرفتن   لیبه دل رانیضرورت در ا نی. اباشدیم ریانکارناپذ و روشن يدر سطح جهان امر ینیرزمیز

که ،عوامـل مـذکور باعـث شـده اسـت      نیبنـابرا  .را دوچندان کرده است آن تیاهم خشکمهیکمربند خشک و ن

و  ینیرزمیآب ز يهااز سفره يبرداربهره تیریمناسب در خصوص مد يکارهاراه يارائه يبه بازنگر یجوامع علم

 ینـ یبشیمناسـب و قابـل پـ    يزیرهمت گمارند تا به برنامه نهیزم نیمختلف در ا يهاو پژوهش یعلم يمطالعه

  .   انجامدیب داریپا

جمع شده اسـت   هاانوسیشور در اقصورت آبآن به 94/ 2یعنی نیکره زم يهاازآنجاکه قسمت اعظم آب 

و  13/4 ینـ یرزمیز يهاسهم آب نیموجود در کره زم نیریآب ش 8/5استفاده هست. از مجموع  رقابلیغ بایوتقر



  

8 

 تیـ آمـار اهم  نیهمـ  .دهدیم لیبخارآب اتمسفر تشک ی وسطح يهارا آب ماندهیباق %2و  65/1 یقطب يهاخی

نهفته است  ینیرزمیدر منابع آب ز نیکره زم نیریش يهاآبدرصد  97 یعنی. کندیم انیرا ب ینیرزمیز يهاآب

  .)1388 ي(سرباز

هـا وجـود   آب در آن رهیذخ ییکه توانا شودیم افتی ییدر سازندها زین ینیرزمیز يهاآب نیاعظم ا قسمت

و از  افتـه یقسـمت تجمـع    نیـ آن را دارد که آب بتوانـد در ا  تیقابل یکیلحاظ ژئومورفولوژ از نیو سطح زم دارد

منبـع   کی لیو در آن قسمت تشک دهعبور کر نیریز يهاهیخاك به ال یتنفس ياهها و راهمجراها و روزنه قیطر

و انتقـال آب   رهیذخ تیکه بتواند قابل يآبدار يهاهیال: فریاک( هاهیال نیا ییو شناسا یدهد. بررسب ینیرزمیآب ز

   .)1384، زروی(ت باشدیم يضرور يامر کره زمین يامروز ياردیلیم 7باًیتقر تیجمع یزندگ يبرا )را داشته باشد

  .گرددتقسیم بندي می زمینیسطحی و ي هاپژوهش گروهبه دو  را ینیرزمیپژوهش درباره منابع آب ز

 زیرزمینیمنابع آب  یبه بررس نیکه در سطح زم شودیاطالق م ییهابه روش که یسطح يهاپژوهش الف:

  .پردازدیم

 یکیزیو اکتشـاف ژئـوف   یشناسـ ختیرنیزم، یشناسنیزم يهاکه بر اساس روش ینیزم يهاپژوهشب:   

بـه   یشناسـ خـت یر يها. پژوهشباشدیاستوار م یسیطمغنا و یثقل، یارتعاشات برگشت یکیمانند مقاومت الکتر

منـابع آب   يپژوهشـگران بـه نقـاط دارا    عیسـر  تیو هـدا  ینیرزمیاکتشاف آب ز يبرا ییهاشاخص يعلت ارائه

  .)1976، تاد یث(ک ها قرارگرفته استستیموردتوجه ژئومورفولوژ

 -آنـدزیتی  جـنس  از سـنگی  واحـدهاي  تـرین عه قـدیمی مطال مورد يهمحدود در زمین شناسی دیدگاه از 

. اسـت  پوشـانده  را دشـت  غـرب  شـمال  و غـرب  از هاییبخش کرتاسه قدمت به آذرآواري موارد با همراه بازالتی

 مـورد  يمحـدوده  درصد 80 حدود ترسیري قدمت به رسوبی هايسنگ نیز و درونی و بیرونی آذرین هايسنگ

 هاییبخش پراکنده طور به کواترنر هايمربوط به نهشته ،واحدهاي سنگیین ترجوان. دهندمی تشکیل را مطالعه

 .اسـت  پوشـانده  را اهرچـاي  رودخانـه  اطراف و منطقه جنوبی نواحی و قوشه داغ کوه شمالی دامنه هاي غرب از

 ي رشته قنـات بـا تخلیـه    46دهنه چشمه و 99چاه نیمه عمیق، 623 عمیق، چاه 22 شامل اهر دشت آب منابع

مناسـب  ( رده از آبخوان تغذیه مناطق در آب کیفیت شرب دیدگاه از.باشد میلیون متر مکعب می 16/47نه ساال

 کنـد خیلی شور و نامناسب براي آبیاري) در مناطق میانی و خروجی دشت تغییر مـی ( هاي تا رده براي آبیاري)

  .)1388، مرزي علمداري(

و بررسی اشکال سطحی زمین براي پـی بـردن بـه     شناسیکه شامل ریخت دوم شرو با شتریب پژوهش نیا

سـطح   ینظر به بررسـ  . در منطقه موردباشدیدر ارتباط م وجود منابع آب زیرزمینی در یک نقطه از زمین است،

 یکیژئومورفولوژ يهادهیدر ارتباط با پد ینیرزمیسطح آب ز یباالآمدگ ایافت  زانیآب آبخوان دشت و م ییستایا
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اینکه در فصـول گـرم سـال در منطقـه      با توجه به شده است.سازندها پرداخته نیو نوع ا انیوجهت جر بیو ش

رو منـابع آب  روند، از اینو در مواقعی کال از بین می یابندمورد مطالعه جریانات سطحی به طور عمده کاهش می

آب هـاي مهـم   یی قسـمت باشـد، بنـابراین شناسـا   زیرزمینی تنها منبع براي استفاده (کشاورزي، شرب و ...) می

-گان بسیار مهم مـی ، هم براي حال حاضر و هم براي آیندهو استفاده آن دشت اهر براي استخراج آبزیرزمینی 

آب  تیـ فیو ک انیـ جهـت جر  ،رهیـ ذخ زانیـ بـر م  کیـ ژئومورف يندهایاشکال و فرا نکهیچون با توجه به ا باشد،

 یکیو مسـائل ژئومورفولـوژ   نیزم یتوجه به اشکال سطح نیبنابرا ؛)1389، ی(خلف دنباشیم رگذاریتأث ینیرزمیز

 یتـوجه قابـل  يانکتـه  دیدو شا نیا نیو کشف رابطه ب ینیرزمیمنابع آب زو کیفیت  تیمنطقه در ارتباط با کم

  ها را شناسایی و مورد استفاده قرار داد.، تا بدون صرف هزینه زیاد براي کشف منابع آب زیرزمینی بتوان آنباشد

   هاي پژوهشسؤال -1-3

 ؟ دارند زیرزمینی آب منابع تغذیه میزان در تأثیري ژئومورفولوژیکی هاي پدیده آیا -1

  ؟قرار دارد هاي مختلف دشت اهر درچه عمقی سطح آب زیرزمینی در بخش -2

  هاي کم شیب قرارگرفته است؟تبخش دشت و قسم دشت اهر، در آیا اکثر منابع آب زیرزمینی در -3

  پژوهشهاي فرضیه -1-4 

  .دارد وجود ارتباط زیرزمینی آب منابع و ژئومورفولوژیک اشکال بین رسدمی نظر به -1

قـرار گرفتـه    متفاوتهاي هاي مختلف دشت اهر در عمقرسد سطح آب زیرزمینی در بخشبه نظر می -2

  است.

هـاي کـم   ع آب و ذخـایر آب زیرزمینـی در بخـش   رسد از لحاظ ژئومورفولوژیکی بیشتر مناببه نظر می -3

  شیب دشت قرار گرفته است. 

   اهداف پژوهش -1-5

  .زیرزمینی هاي ژئومورفولوژیکی و منابع آببررسی ارتباط بین اشکال و پدیده -1 

  هاي ژئومورفولوژیکی بر میزان حجم آب زیرزمینی.بررسی تاثیرات پدیده -2

  .ایستایی آننی منطقه و میزان سطح دادن اطالعاتی از میزان منابع آب زیرزمی -3 

     پژوهش تیاهمضرورت و  -1-6

ایران با خشکسالی فصلی هاي کشور هاي کم، بیشتر رودخانهندگیهاي اخیر و باربا توجه به خشکسالی

از سوي دیگر  سال را داراي جریان آب می باشند.در ماه  6ها کمتر از یعنی بیشتر رودخانه باشند.همراه می

ر فصول گرم و خشک جهانی و تاثیر جنب پرفشار حاره بر روي آن که به گرمی هوا دقرارگیري ایران در کمربند 



  

10 

آب  سازد.منابع آب زیرزمینی را نمایان می توجه به شود،هاي سطحی منجر میها و آبخشکی بیشتر رودخانه

تامین  را(درصد) از کل آب مصرفی جهان 20باشد و تقریبا عنوان یک منبع عظیم آب شیرین می زیرزمینی به

-ترین مصرف کننده آب در منطقه مورد مطالعه این پژوهش میکشاورزان اصلی .)2:1388، (سربازي کندمی

باغات سیب در فواصل دور از رودخانه اهرچاي آبرسانی به این اي اخیر با ایجاد هباشند، به طوري که در سال

ها است، چرا که حفظ و نگهداري و الیروبی این کانالها از طریق کانال کشی و صرف هزینه زیاد همراه بوده باغ

باشد. این در حالی است که با حفر چاه در نقاط دور و داراي شیب بر میبر و زمانهاي مصنوعی  هزینهو جوي

هم در  ،هاي نوین آبیاريتوان با استفاده از آب این چاه همراه با تکنولوژيکه در باال دست رودخانه هستند، می

هاي حاوي آب زیرزمینی نقطه حفر ها صرفه جویی کرد، شناسایی ساز ندها و الیهن و هم در مقدار هزینهزما

این بین دهد که ارتباط کند و این موضوع اهمیت پژوهش حاضر را نشان میهاي برداشت آب را مشخص میچاه

در حال حاضر و حتی آینده تامین  سازد.منطقه را روشن میاشکال ژئومورفولوژیک و هاي زیرزمینی) ها (آبآب

آب زیرزمینی یکی از بع هاي انسانی استفاده از منار براي شرب و کشاورزي و سایر بخشآب مورد نیاز بش

باشد. هدف اصلی این تحقیق نیز شناسایی منابع آب زیرزمینی با بررسی عوارض سطحی ها میبهترین گزینه

هاي آوري پیشرفته و هزینهتواند بدون نیاز به فنمنطقه می باشد که میزندهاي زمین شناسی زمین و نوع سا

  راهکار خوبی براي کشف منابع اصلی آب زیرزمینی باشد. ،گزاف

  روش پژوهشمواد و  -1-7

هاي ژئومورفولوژیکی ي بین اشکال و پدیدهقیق با توجه به موضوع مورد پژوهش که بررسی رابطهدر این تح

-یات رسمی، مقالهنشر ،هااي یعنی استفاده از کتابنیاز به استفاده از روش کتابخانهو منابع آب زیرزمینی است، 

باشد. همچنین براي کسب اطالعـات  آن به منظور جمع آوري اطالعات میهاي مرتبط با سایتها و نامهها، پایان

ناسـی، توپـوگرافی،   شهـاي زمـین  ها استفاده از نقشـه و شیب و جهت جریانی و توپوگرافی از منابع آب زیرزمین

  الزم می باشد. و ... ايتصاویر ماهواره

 هـا آبـدار،  هاي هم مقاومت و هم ضخامت الیـه ها استفاده از نقشهنو مقاومت آ بدارهاي آبررسی الیهبراي 

موجـود در  هاي بررسی مسائل و مشکالت و واقعیتت الزم است. جه اي و...هاي آب منطقههاي خاك، دادهنقشه

روش کلی در  .استفاده شده استمیدانی بازدیدهاي  ازهاي عمیق و نیمه عمیق نیاز منطقه و مشاهده محل چاه

بررسـی وجـود منـابع آب زیرزمینـی در ارتبـاط بـا اشـکال         کـه بـه   باشـد مـی توصـیفی تحلیلـی    این پـژوهش 

هاي ژئومورفولوژي از جمله: دشت سـیالبی، پادگانـه آبرفتـی و    قعیت پدیدهژئومورفولوژیکی با مشخص کردن مو

تراز و هم عمق آب زیرزمینـی و  هاي همبا استفاده از نقشه ها و بررسی سطح و عمق آب زیرزمینیمخروط افکنه
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در هاسـت.  ایـن عارضـه   در سطح دشت و بـر روي موجود  هاي پیزومتريهمچنین بررسی سطح و عمق آب چاه

  مد.ده و اطالعات الزم به دست خواهد آپردازش ش GSIحاصل در محیط نتایج نهایت 

  شامل موارد زیر است. مورد نطر مواد مورد استفاده در پژوهش - 1-1-7

توپوگرافی حوضه، تهیه شده به وسیله سازمان جغرافیایی  1:50000زمین شناسی و  1:100000نقشه  -1

 نیروهاي مسطح.

  تهیه شده توسط اداره خاك و آب. خاك 1:250000نقشه  -2

 هاي هم مقاومت.هاي هم عمق سنگ کف، و نقشهنقشه ژئوفیزیک دشت اهر و نقشه -3

4- GPS  جهت موقعیت یابی حوضه، نرم افزار اکسل وspss. 

 اي. هاي حفاري سازمان امور آب منطقهالگ -5

 استفاده از آمارهاي بارش تهیه شده توسط اداره آب و هواشناسی. - 6

 از اطالعات مربوط کیفیت سنجی آب تهیه شده توسط اداره آب. استفاده -7

 هاي پمپاژ و سطح آب.هاي مربوط به ضخامت آبخوان در مناطق مختلف دشت اهر، دادهداده -8
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  :فصل دوم

  پیشینه تحیق و مبانی نظري
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  مقدمه - 2-1

 .دارنـد  زیرزمینی آب منابع با مستقیمی ارتباط زمین سطح در موجود ژئومورفولوژیکی هاي پدیده و اشکال

 یـافتن  جریان همچنین و هانآ در موجود آب سطح میزان و زیرزمینی آب منابع وجود وعدم موجودیت واقع در

 میزان و جنس زمین، سطح عارضه ژئومورفولوژیکی شکل و نوع با  که دارد خود باالیی هايهالی به  بستگی هاآن

تـوان در  هاي ژئومورفولوژیکی یک منطقـه مـی  با بررسی پدیده .دباش می ارتباط در آن نفوذپذیري مقدار و تخلل

  هوایی و منابع آب زیر زمینی آن در گذشته و حال اظهار نظر کرد. مورد شرایط آب

  حوضه رسوبی -2-2

شود، در این صـورت  هایی فرو بنشیند و سپس رسوبات در آن ته نشین اگر یک پایه یا سپر در اثر جابجایی

شـوند. در  بیش متوسـط مشـخص مـی    و ها با عمق و رسوبات کمآید. این حوضهیک حوضه رسوبی به وجود می

ي فرونشینی عمیق باشد، در نتیجه، ضخامت رسوبات نیز الزاما زیـاد خواهـد بـود. در ایـن     صورتی که اگر پدیده

هـاي رسـوبی   یی از نوع آلپـی خواهـد بـود. در حوضـه    هاحالت حوضه را ژئوسنکلینال گویند که منشا رشته کوه

برسد، در اثر فشار یـا عوامـل   هاي رسوبی ژئوسنکلینال، وقتی ضخامت رسوبات به مقدار معینی معمولی و حوضه

  .)37-36: 1391(احمدي،آورند هایی را به وجود میو گسل چین خورده دیگر

  دشت هاي آبرفتی -2-3

هاي زمین ساختی لههاي کوهستانی چاساخت و همزمان با ایجاد ناهمواري غالبا پس از اتمام حرکات زمین

هـاي کوچـک   ها ناهموارند و برجستگیآید. اغلب این چالهها به وجود میکوچک یا بزرگی در مجاورت کوهستان

صورت  ها بهل کاهش متوسط شیب در این چاله ها، شرایط تراکم آبرفتها وجود دارند. به دلییا متوسطی در آن

  محلی فراهم می شوند.

. تر و مساعدتر خواهـد بـود  توپوگرافی بسته باشند، شرایط تراکم رسوب بسیار مناسب ها از نظراگر این چاله

-تمرکز رسوب هاي آبرفتی انجام می هادر چنین شرایطی ابتدا در گودترین نقاط و سپس نواحی گود مجاور آن

  پذیرد.

هـاي داخـل چالـه در زیـر     ي کم ارتفاع و سپس سایر نـاهمواري هاابتدا تپهدر طول زمان با افزایش تراکم، 

ان در داخـل بیشـتر دشـت هـاي ایـر      گیرنـد. ها شکل میشوند و بدین ترتیب زیربناي دشتها مدفون میآبرفت
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-هاي کنـونی مشـاهده مـی   اي بر سطح این دشتهاي پراکندهها به صورت قلهمرکزي بقایاي این نوع کوهستان

  د.گردن

هـاي بسـته تمـام    در دشـت  هاي آبرفتی بر حسب شرایط توپوگرافیک ممکن است بسته یا باز باشند.دشت

کنـد. در  نی و ممتد عارضـه دشـت را محصـور مـی    شوند و حصاري کوهستاها به داخل دشت ختم میشبکه آب

  طبیعی دیگري وجود ندارد. ها هیچ راه خروجی،هاي بسته جز از طریق گردنهدشت

هـا بـه طـور طبیعـی بـا      این دشت. باشدفاوت میهاي باز متیط ناهمواري و رسوب گذاري در دشتشرااما 

پسـت تـرین نقـاط     کند.ه یک شبکه آب از داخل آن عبور میهاي مجاور خود ارتباط دارند و تقریبا همیشدشت

ي دشت به هاي حاشیهوهیعنی خط القعر اصلی براین شبکه آب منطبق است؛ بنابراین شیب توپوگرافی از پاي ک

 1389( محمـودي،   شه به سمت این رودخانه خواهـد بـود  ها همیذا جابجایی رسوبل طرف این خط القعر است.

:96-97(. 

  هاي آبرفتی پادگانه - 2-4

هاسـت. شناسـایی و   هاي روان در حاشیه رودخانـه هاي آبرفتی یکی از اشکال مشخص فرسایش آبپادگانه

 سـازد هـا در طـول زمـان آشـنا مـی     آن محققان را با تاریخچه تحول حوضه آبریز مربوط بـه مطالعه این عوارض 

 .)1389(محمودي، 

هـا جـوان تـرین    ترین آنهمچنین پست. هاي آبرفتی از تکرار دوره هاي فرسایشی به وجود می آیندپادگانه

 ادگانه آبرفتی تشکیل می شود.پ ها،در کنار بستر آب هاي جاري تغییر کنداگر شرایط فعالیت آب. هاستآن

  مخروط افکنه  -2-5

هاي بـادبزنی شـکلی هسـتند کـه بـه وسـیله       ته نشست، اد بزن آبرفتی هم نامیده می شوداین عارضه که ب

هـا معمـوال در محـل    مخـروط افکنـه   آینـد. مـی وجـود  شود به کم میها به طور ناگهانی ها که شیب آنرودخانه

تشکیل  اگر چند مخروط افکنه مجاورهمدیگر به یک دامنه شیب دار بریزند، آیند.خروجی دره به دشت پدید می

چنانکـه وارد  هـم  السـیر ب ذخیره شده بوسیله رودخانه سـریع ته نشست رسو دهد.یک دشت آبرفتی (باجادا) می

در منـاطق   بـادبزن آبرفتـی   شود و به دلیل شکلی که دارد، بادبزن آبرفتی نامیده می شود.بازي می دشت یا دره

ط هـاي کوهسـتان شـرای   زیراخشک شدن و سیالبی شدن متناوب رودخانه هاست،ترین پدیدهخشک جزء معمول

(فرجـی   یابـد مـی بادبزن آبرفتی گاهی تـا چنـدین کیلـومتر گسـترش      سازد.مناسبی براي تشکیل آن فراهم می

  .)1391 منفرد،
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  دشت سیالبی  -2-6

هـا پهـن باشـد و رودخانـه     هایی که بستر آنرودخانه در .اي استرودخانهدشت سیالبی از عوارض تراکمی 

شود. دشت سیالبی عبارت است از سطحی آبرفتی که با آبراهـه در  بتواند مواد خود را برجاي بگذارد تشکیل می

ایـن   ).1373هایی که آب فراوان ندارنـد( رجـایی،   شود، به جز در رودخانهارتباط است و غالبا از آب پوشیده می

هاي آبرفتی است یعنی پس ازتشکیل ایـن پدیـده موقعیـت    ها و تراسعارضه ژئومورفولوژیکی بستر اولیه پادگانه

  شود.براي بوجود آمدن پادگانه یا تراس ایجاد می

   تکتونیک فعال -2-7

شـکل دهـی   تکتونیک فعال یا تکتونیک ژئومورفولوژي فعال به مطالعه فرایندهاي پویا و دینامیک مـوثر در  

گیـري  فولوژي به طـور چشـم  هاي اخیر تکتونیک ژئومورپردازد. در سالزمین و چشم اندازهاي موجود در آن می

اي و لـرزه  هـاي خطـر،  هاي تکتونیکی فعـال و تهیـه نقشـه   یکی از ابزارهاي عمده واساس وموثر درتشکیل شکل

 .)36:1996، (کلردازهاي کنونی سطح زمین بوده است فهم تاریخچه چشم انو همچنین درك 

و نیـز رابطـه    و...) هـا ها وگسلها مثل (چینتکتونیک در علم زمین شناسی، عوامل بوجود آورنده ساختمان

   .)37-34: 1381، (پور کرمانی  نیروهاي موثر را بازگو می کند شکل هندسی ساختمان به وجود آمده و

   گسل یا گسله - 2-8

هـا نسـبت بـه یکـدیگر حرکـت      هاي دو طرف صفحه شکستگیهایی اطالق می شود که سنگشکستگیبه 

انرژي آزاد شده به هنگام حرکت سریع . تواند از چند میلیمتر تا صدها متر باشداین جا به جایی می کرده باشند.

  .)1391( فرجی منفرد،  هاستهاي فعال عامل وقوع انواع زمین لرزهگسل

  نآبخوا -2-9

پذیري کافی که آب را در داخل شناسی با نفوذار عبارت است از یک تشکیالت زمیندي آبآبخوان یا الیه

 ي تحکیمها عبارتند از: شن و ماسهي آبخواندهندهترین مواد تشکیلسازد. معمولخود ذخیره و از خود رها می

هاي مدفون در زیر مواد رسوبی بستر قدیمی رودخانه. شوندهاي آبرفتی یافت میدر دره نیافته (غیریکپارچه) که

اي و شنی نیز مواد خوبی براي هاي ماسهسنگ ،و رسوبات یخچالی هاي ساحلیاي، دشتهاي ماسهدانه، تپهریز

هاي خوبی را لوح آبخوانهاي آهکی یکپارچه و سنگهاي رسوبی مانند سنگها هستند. سنگتشکیل آبخوان

ها هاي کریستال یا دگرگونی و گرانیت، مواد خوبی براي تشکیل آبخوانطور سنگهمینآورند. بوجود نمی

 باشند.نمی
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هم ها بهي کافی متخلخل و خلل و فرج آنها در صورتی که به اندازهمواد آتشفشانی مانند بازالت و گدازه 

هاي با توجه به تعریف الیهوجود آورند. توانند بههاي خیلی خوبی را میارتباط داشته باشند، آبخوان

 ).1389هاي ذخیره و انتقال آب را داشته باشد (شوشتري، آبخوان باید تواناییشود که شناسی مالحظه میزمین

توان آن را در گردد که در زیر سطح زمین قرار دارد و میبه عبارت دیگر، آب زیرزمینی به آبی اطالق می 

توانند به طور هاي زیرزمینی میآوري و برداشت کرد. همچنین آبی جمعهاي زهکشها و گالريها، تونلچاه

پذیر هاي زیرزمینی محدود و تجدیدها و نشت جریان یابند. منابع آبطبیعی به سطح زمین به صورت چشمه

  هستند. 

 بدهیسازي آب، انتقال آب و آچندین خاصیت فیزیکی مهم وجود دارد که بر قابلیت یک آبخوان در ذخیره

، قابلیت 4، هدایت هیدرولیکی3، نفوذپذیري ذاتی2، تخلخل مؤثّر1آن حاکم است. خواص مذکور شامل تخلخل کل

هاي تحکیم یافته و یا هاي زیرزمینی در منافذ سنگباشد. آبمی 7و نگهداشت ویژه 6، آبدهی ویژه5انتقال

شوند. معابر مرتبط به یکدیگري که براي جریان آب وجود دارند، اغلب باریک رسوبات تحکیم نیافته تشکیل می

متر در  10هاي آب زیرزمینی بیش از اندازه آهسته بوده، اغلب کمتر از و نامنظّم هستند. در نتیجه، اکثر جریان

ها یا رسوبات اشباعی است که قابلیت انتقال اي از سنگوانند حرکت کنند. یک آبخوان، مجموعهتسال می

   ).1387اي، (سازمان امور آب منطقهها را دارد ها یا چشمهمقادیر مفید آب به چاه

ادیر ها یا رسوبات اشباعی است که قابلیت انتقال مقاي از سنگزمینی: مجموعهي آب زیرآبخوان یا سفره

 . )1387اي، (سازمان امور آب منطقه ها را داردها و چشمهمفید آب به چاه

هایی که فقط تا عمق کمی در منطقه اشباع موقعیت سطح ایستابی تقریبا با تراز آب چاه سطح ایستابی:

شود و مشخص سطحی که فشار آب در آن صفر می ).1386شود (صداقت، نفوذ کرده باشند، مشخص می

  ي بخش فوقانی آبخوان است. فشار سیال در زیر سطح ایستابی مثبت است. کننده

هاي ناچیزي بوده و مرز پذیريشناسی هستند که داراي نفوذهاي زمیني محصور کننده: واحدالیه

  دهند. ها را تشکیل میآبخوان

ي محصورکننده هاي اشباع از آب که مستقیماً توسط یک الیهبات یا سنگاي از رسوآبخوان آزاد: توده

  استاتیک است. ها فقط تحت تأثیر فشار هیدروپوشیده نشده است. آب این سفره

                                                             
1.Total porosity  
2.Effective porosity  
3.Intrinsic permeability  
4.Hydraulic conductivity  
5.Transmissivity  
6.Specific yield  
7.Specific retention  
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ي آن از محلی که به سطح ي محصور کننده قرار گرفته و تغذیهآبخوان تحت فشار: آبخوانی که بین دو الیه

  .)1387اي، (سازمان امور آب منطقه شودمیزمین ارتباط دارد، تأمین 

  آب زیرزمینی  -2-10

جمـع آوري   هاي زهکشی می توانـد، یا کانال آن قسمت از آب زیر زمین است که توسط چاه ها، تونل ها و

آب زیرزمینی در  ها در سطح زمین جریان پیدا کند.یا به طور طبیعی از طریق منافذ تراوشی و یا چشمه گردد و

هاي قـدیمی  چاه. همچنان نیز از منابع آب مهم به شمار می رود قرون گذشته منبع آب مهمی بوده است وطی 

امروزه نیز آب زیرزمینـی  . شود پیدا کردشمرده می بشر را می توان در صحاري خاورمیانه که از مهد اولیه تمدن

 .)1:1374(لطفی، مزارع می باشد  و حومه شهرها، آبیاري منازل، صنایع، منبع مهم براي بعضی از شهرها

هاي زیرزمینی باید به طـور معقـول   از این رو آب آب زیرمینی مانند هر منبع طبیعی دیگر نامحدود نیست.

در مقابـل آلـودگی از آمیختـه    . هاي غیر ضروري جلوگیري به عمل آیداز استفاده و برداري قرار گیرندمورد بهره

  .) 1970کیک ،  (مکهاي شور حفاظت شود شدن با آب

  ).1395شود که آب زیرزمینی درهر محل قابل دسترس نباشد (سازمان طرح و بودجه، سه عامل باعث می

 ها.میزان تخلخل سنگ  -1

ها با یکدیگر که این عامـل کنتـرل کننـده سـهولت جریـان آب از درون      اندازه منافذ و ارتباط آن -2

 شود.سنگ بوده و نفوذپذیري نامیده می

؛ بلکه میـزان جـایگزینی آب   نیستسومین عامل تعیین کننده قابل دسترس بودن آب زیرزمینی  -3

  برداشت شده از سفره است.

  جریان آب زیررمینی - 2-11

آب زیـر زمینـی تقریبـا در     آب زیرزمینی را نباید به عنوان منابع ساکنی از آب در زیر زمین در نظر گرفت،

شود . آب موجـود  بنا به اصول هیدرولوژیک انجام میاین حرکت ، است همه جا گرچه به کندي، در حال حرکت

متر بر سـال   500هاي کمتر از یک متر تا در جهت افقی یا به صورت جانبی و با سرعت اهاي آبدار اساسدر الیه

انـرژي تـر   آب زیرزمینی به طور کلی از ترازهاي پر انرژي به ترازهاي کم . )154:1378، (صداقت یابدجریان می

  فشار است. کند و این انرژي اساسا نتیجه ارتفاع وحرکت می

در ایـن  ، شـود متر بـه طـور طبیعـی تعـویض مـی      800هاي سطحی حدودا هاي زیرزمینی فقط در الیهآب

کیلـومتر مربـع آب وجـود دارد عـدد      4000000 حدود ،قسمت از پوسته زمین که به منطقه فعال موسوم است

ارتفاع همـان  در واقع در هر نقطه ضخامت منطقه فعال،  ها بیان شده است؛تن ارتفاع خشکیبا در نظر گرف 800

  .)4:1384 (جداري عیوضی، باشدنقطه از سطح دریا می
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  کیفیت آب زیرزمینی -2-12

ي تـراکم در اتمسـفر   هایی است که روي آب از لحظهکیفیت آب زیرزمینی حاصل تمام فرآیندها و واکنش 

کنند. در مناطق آبرفتی، با توجه به اینکه رسـوبات آبرفتـی از   تخلیه شدن از یک چاه یا چشمه عمل میتا زمان 

هـا  هـا و مقـادیر آن  شوند، کیفیت آب زیرزمینی بر اساس نوع کانیهایی با منشأ متفاوت تشکیل میتجمع کانی

ها شـور و  تشکیالت میوسن، اغلب آب). به عنوان مثال، در مناطق داراي 1380مقدم، تغییر خواهد کرد (اصغري

). معموالً آب ناشـی  1374شود (مهدوي، هاي با سختی نسبتاً باال دیده میگچی بوده و نیز در مناطق آهکی آب

  .براي شرب دارند یکیفیت عال یآذرین و دگرگون يهااز سنگ

-، سختی آب (میزان یونهادر بحث کیفیت آب، عوامل مختلفی از قبیل کلروها (ترکیبات کلر)، سولفات  

کربنات، مواد محلول (باقیمانده خشک) و هدایت الکتریکی مد نظر هستند کلسیم و منیزیم)، کربنات و بیي ها

  .)1386(حکمت پور،  دنشویم یها بررسي غلظت آنکه محدوده

  نفوذ پذیري  -2-13

 :1387(محمد زاده ، می گویندن خاك وارد می شود نفوذ فرایندي که در نتیجه آن آب از سطح به درو

14.(  

 دهد (جداري عیوضی،یخل را براي عبور دادن آب نشان منفوذپذیري توانایی خاك یک محیط متخل 

1384 :219 (. 

  ضریب نفوذ پذیري -2-13-1

-سازد که ضریب نفوذپذیري به روشیط را براي عبور دادن آب مشخص میضریب نفوذپذیري ، توانایی مح

  )15: 1387(محمد زاده ، شودگیري میآزمایشگاهی و صحرایی اندازهختلف هاي م

در رسـوبات و    kها از نظر حرکت آب زیرمینی و تشکیل الیه هاي سنگ هاي مهم رسوبات ویکی از ویژکی

هاست. ضریب نفوذ پذیري یک ماسه سنگ به ضریب نفوذ پذیري آنk سنگ ها به اندازه و تعداد فضاهاي خالی 

ها و شکستگی، هاي متراکم سخت شده بستگی به تخلخل ثانویه سنگسنگ سیمان شدگی ، خیلی کمترازعلت 

نشان داده شـده اسـت (صـداقت     1-1براي  تعدادي از رسوبات و سنگ ها در جدول  kحدود هوازدگی آن دارد.

،1374 :14(.   
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  حدود تغییرات ضریب پذیري در برخی از رسوبات : 1- 1جدول

 رسوب یا سنگ kتغییرات نفوذ پذیري(متر بر روز)حدود 

01/0-2/0  هاي رسی(سطحی)خاك 
 هاي رسی عمیقخاك  810- 210

 ماسه دانه ریز 5-1

100-20  ماسه دانه درشت 

100-5  مخلوط ماسه و گراول 

1-001/0  ماسه سنگ 

1-01/0  هاي آهکی با تخلخل ثانویهسنگ 

 شیل 107

0- 100تقریبا  آتشفشانیهاي سنگ   

10-001/0 هاي خرد شده وهوا زده(الیه آبدار)سنگ   

300-0 هاي حفاري) هاي خرد شده و هوازده (مغزهسنگ   

Bouwer (1995) ماخذ:  

  ي آبخوان  دهندههاي تشکیل انواع سنگ - 2-14

 هاي رسوبی  سنگ - 1- 2-14

هاي رسوبی نشان پتانسیل را در بین سنگهاي آبدار بهترین دار: از نظر تشکیل الیههاي آهکی حفرهسنگ

هاي آبدار خوبی ها معموالً الیهشیل دهد و تکامل نهایی سازندهاي آهکی، ایجاد نواحی کارستی است.می

  دهند. تشکیل نمی

  هاي آتشفشانی سنگ – 2- 2-14

هاي بازالتی ههاي آب زیرزمینی بسیار متفاوتند. بعضی از گدازهاي آتشفشانی از نظر تشکیل حفرهسنگ 

ها و ها حفر کرد. از طرف دیگر توفهایی با آبدهی زیاد در آنتوان چاهالعاده نفوذپذیرند و میجدید فوق

  ).1388اي، (سازمان امور آب منطقه عموالً نفوذپذیري خیلی کمی دارنداند، ولی مها گرچه متخلخلریولیت

  هاي متبلور سنگ -3- 2-14

ها اساساً نفوذناپذیرند و اگر خردشدگی داشته باشند ها و گنیسدگرگونی مثل گرانیتهاي آذرین و سنگ

  ).1388اي، (سازمان آمور آب منطقه منابع آب زیرزمینی خوبی نیستند آبدهی کمی دارند. به همین دلیل

  آب زیرزمینی  ينوع و وضعیت سفره ها -2-15

ي سازند يهاباشد. گسترش سفرهیم يو سازند یآبرفتآب زیرزمینی شامل دو نوع  (مخازن) يهاسفره

 يسخت دارا يباشد. سازندهایانتقال م انحالل وي بعد يوابسته به زمین شناسی، زمین ساخت و فرآیندها

 يبعدي ، دولومیت، ماسه سنگ، کنگلومرا در صورت تکتونیزه شدن و فرآیندهایآهک، آهک دولومیت يلیتولوژ



  

20 

آهکی با رخنمون قابل توجه،  يدهد. سازندهایآب زیرزمینی را تشکیل م يمخازن سازندانحالل وانتقال عمده 

اصطالحا ذخایر  ازاین رو .باشندمی یفراوان یدرزه و شکستگ يدارا بیشتر تحت تاثیر این فرآیندها قرار گرفته و

د که یک الیه نگردکیل میتش یآبرفتی نیز زمان يهاباشد. سفرهینیز معروف م یکارست به عنوان ذخایر يسازند

 یاالرضو جریانات سطح يکم در زیر وجود داشته باشد. دراین صورت نزوالت جو يیا نفوذپذیر غیر قابل نفوذ و

را تشکیل  یآب زیرزمین يهاسفره، نماید و ضمن ذخیرهواجد تخلخل پیوسته نفوذ میی به داخل رسوبات آبرفت

پست و  ینسبتا هموار نواح يهاو یا آبرفت یمیان کوه يهاکوچک بیشتر در دشت یآبرفت يهادهد. سفرهمی

تخلخل  يکه ضخامت غیر اشباع از رسوبات دارا یدر صورتتشکیل می گردد. ( یفرو افتاده مناطق کوهستان

  ).1388اي، (سازمان امور آب منطقه پیوسته وجود داشته باشد)

  ي پژوهش پیشینه -2-16

االیام مورد روند از قدیمگترین منآبع آب شیرین به شمار میهاي زیرزمینی جزء بزراینکه آببا توجه به 

باشد. اولین نظریه هاي مرتبط در این یرزمنی یک بحث مدرن و امروزي نمیتوجه بوده است. یعنی بحث آب ز

هاي زیرزمینی ارائه نمودند. هاي مختلفی درباره آبیونانی و رومی بیان شد که فرضیه زمینه از جانب فیلسوفان

- ها تخلیه میها به چشمهستگاه پیچیده اسفنجی شکل از حفرهارسطو عقیده داشت که آب زیرزمینی در یک د

  ).  1353 ،(رزاقی شود

هاي زیرزمینی در سه زمینه تکمیل رابطه بین زمین شناسی و در قرن گذشته توسعه علم شناخت آب

ریاضی براي بیان حرکت در سنگ ها و مواد رسوبی، مطالعه شیمی یا پیدایش آن،توسعه معادالت 

  ). 1354 ،هیدروژئوشیمی انجام گرفته است (پازوش

هاي توپوگرافی و هاي زیرزمینی یک سري شاخصبراي بررسی آب 8هید و تریزوموالرد 1968در سال 

  زمین شناسی را ارائه نمودند.

زمینی را با استفاده از عوارض سطحی زمین و پردازش آن ها در هاي زیربررسی آب ،2) روا1992در سال ( 

-هاي هیدروژئومورفولوژي، خطوارهل به این هدف با استفاده از نقشهاو جهت نی اي تعیین نمود؛اهوارهتصاویر م

  اي تهیه نمود.لب از کل منطقه و تصاویر ماهوارههاي غا

ه منآبع آب زیرزمینی در کنار به مطالع GIS) با استفاده از سیستم  1996( 9آرژانتین شارمادر کشور 

  هاي هیدرولوژیکی پرداخته است.مدل

                                                             
1. head and trizo mulard  
2. roa   
3. sharma 
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-آب زیرزمینی با استفاده از نقشه ) به مشخص کردن مناطق با پتانسیل خوب1996و همکاران ( 10کومار 

طالعات خود را با استفاد از نتایج مهاي توپوگرافی و زمین شناسی و سیستم اطالعات جغرافیایی پرداخته و 

  هاي آب موجود در منطقه آزمایش کرده و دقت مدل خود را تصدیق نمودند.هاي حاصل از چاهداده

ها و اطالعات جدیدي از آغاز شد و هر ساله دیدگاه 1341ل هاي زیرزمینی در ایران از سامطالعه آب 

  مد.ه دست آمینی بویژه ذخایر آبرفتی ببع آب زیرزوضعیت منا

هاي زیرزمینی در جلگه تبریز پرداخته است و تشکیالت کواترنر در جایگاه سفره ) به اهمیت1367( خیام

بیشتر به قراین زمین شناسی بویژه ژئومورفولوژي در ردیابی منابع آب خصوصا کاربرد مطالعات کواترنر اهمیت 

  داده است.

 محتوي آب زیرزمینی به چرخه ژئومورفولوژي تعلق دارند.هاي آبرفتی نهشته )1373به عقیده رجایی (

شیروان، معیارهایی را بیان - هاي زیرزمینی دشت قوچانبرداري از آب) مناطق مستعد براي بهره1383بهزادي (

شناسی و تکتونیک را مورد داشته است؛ نامبرده عوامل جوي مانند بارندگی، درجه حرارت و سازندهاي زمین

  داده است. ارزیابی قرار

هاي زیرزمینی دشت ابرکوه نشان دادند با ل کیفی آب) با استفاده از نتایج تحلی1385( روزبه و همکاران

ها بر روي کمیت و کیفیت آب زرگ واقع شده است. اما تاثیر گسلاینکه این دشت در بین دو سیستم گسلی ب

  ي گیر زیرزمینی به طور مستقیم مشهود نیست. اما این دو گسل در شکل

ا دامنه سنگی حوالی چاه بالغ ابرکوه نقش ت هاي گدار علی آباد دهشیرتشکیالت نئوژن از جمله تراورتن

 سفره آب زیرزمین زیاد است.  همی داشته که تاثیر این تشکیالت درم

هاي زمین ریخت شناسی در شناسایی منآبع آب زیرزمینی در دشت اهر ) به بررسی شاخص1387( جوانی

تا  است ها پرداختهنارتباط بین آو بیشتر به مطالعه بر روي مخروط افکنه و پاداگانه ها و ایجاد  پرداخته

  شود بتوان منابع آب زیرزمینی را حدس زد.براساس آنچه در طبیعت دیده می

هاي استان دشتبه بررسی اي تحت عنوان ارزیابی منابع آب زیرزمینی ) در مقاله1387( و همکاران رجایی

به  WEAPپرداخته اند. در این تحقیق با استفاده از مدل  WEAPچهارمحال بختیاري با استفاده از مدل 

- مدلسازي توام آب هاي استان چهارمحال و بختیاري پرداخته شده و با انجام ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت

در سناریوهاي مختلف برداشت آب از هاي استان هاي سطحی و زیرزمینی سعی شده وضعیت آینده دشت

-هاي فارسان، شلمزار و گندمان سایر دشتکه به جز دشت هها مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان دادآبخوان

  اند. استان با بیالن منفی مواجه بوده هاي

                                                             
1. kumar 
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بندي پهنهن بر آب زیرزمینی دشت اهرم، ) براي بررسی تاثیر کیفی سازندهاي گچسارا1389زاده (مظفري

و تاثیر سازندهاي هرمز و گچساران بر منآبع آب زیرزمینی اهرم را با استفاده  پارامترهاي کیفی آب را انجام داد

از مدل ژئوشیمیایی و نرم افزارهاي  هیدروشیمیایی و نمودارهاي دو متغیره و ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

  داد. 

ها و کیفیت مواد تشکیل هاي زیرزمینی را در جنس سنگا آب) در بررسی خود، منش1390ور (حبیبی پ

شناسی و ژئومورفولوژي نشان داد که هاي زمینجستجو کرده است. وي با تهیه نقشههاي زمین دهنده الیه

شیرکوه و سنگ آهک تفت کیفیت آب و حجم آن در سلسله جبال جنوبی دشت یزد و از دامنه هاي گرانیتی 

مقابل بخش شمالی حوضه در محدوده سازندهاي شیل و ماسه سنگ قرار دارد و آب  گردد دراستحصال می

نامه کارشناسی ارشد ) در پایان1392بابامحمدي (تري برخوردار است. سنگستان از کیفیت و کمیت نامناسب

ه است که چاي پرداختهاي ژئومورفولوژیکی در حوضه نمینهاي زیرزمینی در ارتباط با پدیدهخود به بررسی آب

ترین مواد تشکیل و مهم بر روي منابع آب زیرزمینی تاکید کرده است بیشتر به تاثیر اشکال ژئومورفولوژي

دهنده مخازن آب زیرزمینی را در این حوضه، رسوبات آبرفتی جوان دوران چهارم تشسخیص داده است که به 

  باشند.شکل تراس، مخروط افکنه و دشت سیالبی می

هاي بررسی تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی دشت بروجن با استفاده از روش) به 1395قربانی (

رویه جهت کشاورزي، شرب و صنعت، برداشت بیخته است. در این تحقیق مشخص شده است که پردا آمارزمین

نشت  هاي کشاورزي،هاي انتقال آب از علل کاهش سطح آب بوده، و استفاده از کودکاهش بارش و طرح

بخوان ازجمله علل کاهش کیفیت آب زیرزمینی ی به آبخوان و کاهش حجم آب درون آفاضالب شهري و صنعن

  باشند.دشت بروجن می

 اما بر اساس اند،هاي جغرافیایی را پر کردههاي صورت گرفته یک خلعی از پژوهشهمه تحقیقات و پژوهش

مقاالت پایان نامه و اینترنت در زمینه موضوع تحقیقی این هاي انجام شده و تحقیقات صورت گرفته از بررسی

در ارتباط با  )دشت اهر پژوهش (بررسی رابطه بین اشکال و پدیده هاي ژئومورفولوژي و منآبع آب زیرزمینی

انجام  در ایران هایی هم که در باب این موضوعخاصی انجام نگرفته است و تحقیق و پژوهش تحقیق دشت اهر

هاي زیرزمینی توجه خاصی نشده هاي ژئومورفولوژي و آبیعنی به ارتباط بین پدیده محدود است ،شده باشد

شود در این مورد کار زیادي صورت نگرفته است و جا ي پژوهش حاضر دیده میاست و به طوري که در پیشینه

با  ايمقاله) در 1387( جوانی در سال در مورد منطقه مورد مطالعه این پژوهش فقط، براي کار زیاد است. 

نی دشت اهر به بررسی مخروط هاي زمین ریخت شناسی در شناسایی منابع آب زیرزمیعنوان بررسی شاخص

 ها پرداخته است.که به صورت محدود و گذرا به بررسی این پدیدهپرداخته است  هاي آبرفتیها و پادگانهافکنه
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ت جدیدي را در کند و یک سري اطالعااهداف و فرضیات خود را دنبال می هر تحقیق و پژوهشیدر هر صورت 

تواند ما را در رسیدن به بهترین نتایج یاري نماید. در این تحقیق ها میدهد، اما وجود سرمشقاختیار ما قرار می

ارتباط منابع آب ید و بتوان ن و بهترین استفاده الزم به عمل آترینیز از مطالب در دسترس سعی شده بیش

  مشخص کرد.بررسی و هاي ژئومورفولوژیکی زیرزمینی منطقه مورد مطالعه را با اشکال و پدیده
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  موقعیت منطقه -3-1

هاي قوشاداغ درجنوب و قره داغ در به صورت یک افتادگی ناودیس مانندي دربین رشته کوه دشت اهر

مشرف به توده معروف سبالن است و قسمت  هاي قصبه وشمال  قرار دارد. قسمت شرقی آن محدود به بلندي

  ).1-3باشد (شکل سد ستارخان و شهر ورزقان میغربی آن نیز مشرف به 

درجه  38دقیقه تا  21درجه و  38کیلومترمربع در مختصات جغرافیاي  540محدوده مورد نظر با مساحت 

ماخذ، (دقیقه طول شرقی واقع شده است  16 و 47دقیقه تا  52درجه و  46ه عرض شمالی و دقیق 32و 

  .نگارنده)

 وشمالیجنوبی  گسل دو بین که است سوبسیدانسی و تکتونیکی چاله یک ساختمانی نظر از دشت این 

در  نقشه مقطع در گرفته است.  خود به گرابن حالت و کرده فرونشینی پایین طرف به مختلف هاينگاه با اهر

 نسبتا همواري از دشت جنوبی قسمت. شودناودیس دیده می صورت به اهر چاله اهر، 1:250000 شناسی زمین

 به را دشت یکنواختی ،موجدار هايتپه کنیم،می حرکت غرب شمال به طرف چه هر و باشد می برخوردار خوبی

  .زنندمی هم

 کشیده جنوب شرق به غرب شمال از مالیمی شیب با که باشدمی طویلی مستطیل شکل به دشت این

 خود طرفین در مسیر این در کند و می عبور دشت این میان از چاله روند حفظ با چاي اهر رودخانه. است شده

( جوانی،  پوشانندمی را دشت این کف آبرفتی جوان هاينهشته عمدتاً، است داده شکل را پلکانی سطوح

1388(.     
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  1395موقعیت دشت اهر،  1- 3شکل 

  اقلیم منطقه 3-2

  هاي هوایی موثر بر اقلیم منطقه مورد نظر تحت تاثیر سه جریان عمده قرار دارد.جریان

در اطراف دریاچه  الف. جریان پرفشارسیبري: جریان پرفشار سیبري در اوایل دوره سرد یعنی اوایل ماه مهر

ان شدت یافته و در دي ماه به حداکثر گسترش و شدت خود بایکال تشکیل و همزمان با فرا رسیدن فصل زمست

شود و هواي سرد وسنگین را با خود به همراه دارد و شرق وارد ایران میاین فرابار اواخر دي ماه از شمال رسد.می

 وهواي سرد و بري حاکم شودشود که آباقلیم منطقه را همراه با سایر نقاط ایران تحت کنترل داشته و سبب می

  شود.اي برخورد کند، سبب ریزش برف میاین توده هوا اگر با توده هواي مدیترانه و دماي هوا به شدت افت کند.

 دهد.هاي مختلف سال ایران را تحت تاثیر قرار میتوده هواي شمال غربی: جریان شمال غربی در دورهب: 

 ت دریاي خزر و دریاي سیاه را به این منطقه غربی به آذربایجان نفوذ کرده و رطوباین توده هوا از سمت شمال
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Abstract 

      Groundwater resources having the most volume of freshwater are the most important 

source of freshwater in the world. In this research done descriptive and analytic and field 

observation and considering morphology and morphologic forms in the surface, the 

ground water resources of Ahar plain have been studied. Then, studying ground water 

resources has been done using geologic and topologic maps, level set and  depth-to-

water table contour maps and driling log. Temporal (seasonal) zoning maps since 

September 2014 to September 2015 have been provided using 23 pizometric wells and 

amount of fluctuation in the level of groundwater and its depth within different parts of 

Ahar plain have been studied and estimated. Also, Hydrograph indicating aquifer during 

September 1998 to September 2009 shows that level of groundwater in Ahar aquifer has 

exprienced 3.1 m changes and the level of groundwater shows reduction in this period of 

time while the tempreture variation was low. The results of these maps and field 

observations show that the highest level of groundwater weas seen on floodplain and the 

lowest level of that was located in south regions of the plain on heights closed to Ghush 

Dagh mountain ranges; so that it was determined that the major source for groundwater 

in Ahar plain is belonged to young alluvial sediments of Quartnary Period and the most 

volume of ground water  is of floodplain and alluvial terrace. The results of present 

study can be used in saving water in agricultural part and  using groundwater sources as 

drinking water. 
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