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  چكيده
و دامنة غربي رشته كوه شتري واقع  دشت اصفهك در جنوب شهر طبس

 مطالعات حاضر در راستاي تامين آب مورد نياز معدن زغال. شده است
ضخامت رسوبات آبرفتي در اين دشت تا . سنگ طبس صورت پذيرفته است

   .متر متغير است 450حدود 
هاي  ، برداشتدر اين مقاله با اتكا به اطالعات حاصل از مشاهدات صحرايي

ها و آناليزهاي  هاي انجام شده در چاه گيري اندازه و هاآزمايش و ژئوفيزيك
 هاي رسم نقشه شناسائي شكل سنگ كف و شيميايي آب دشت، به

وضعيت  و آبخوان اصفهك پرداخته شده مانده خشك باقي همو  پتانسيل هم
دست  ه هاي ب مطالعات و نقشه. هيدروژئولوژيك آبخوان تفسير گرديده است

، پديدة تغذيه از كف صورت 38دهند كه در محل چاه شمارة  آمده نشان مي
گرم بر ليتر از  6/0 كمتر ازبا امالح  كربناته اي كه آب گونه همي پذيرد، ب

 ، ذخاير ديناميك همچنين. گردد سنگ كف به آبرفت دشت تزريق مي
 .محاسبه گرديده اند دشت اصفهكآبخوان اقتصادي استاتيك و 
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Abstract 

The Esfahak plain is located in the south of Tabas and the 
west foot hill of Shotori mountain. The present study is an 
attempt to provide the necessary water resource for the Tabas 
coal mine. The thickness of the sediment deposits in this plain 
is reaching up to 450 m.  
In this study, based on the field observations, geophysic, and 
chemical analysis of water, the shape and placement of the 
bed rock are determined. The iso-piezometric and iso-salinity 
maps, have also been prepared and the hydrogeologic studies 
of the aquifer has been performed. The results show that in 
the position of bore hole No. 38, water is injected to the 
aquifer sediments through the bed rock. Moreover, the 
dynamic, static, and economic resources of the aquifer have 
been estimated.  
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  مقدمه -1
تشكيل  از رسوبات كواترنري) جنوب طبس(بخوان دشت اصفهك آ

 15انجام شده در اين دشت شامل برداشت  اتاكتشاف. گرديده است
در قسمت  .حلقه چاه اكتشافي است 18پروفيل ژئوالكتريك به همراه 

شرقي اين دشت ارتفاعات شتري واقع شده كه اين ارتفاعات در 
پوشيده شده ) پرمين( تريش مجاورت دشت از تشكيالت دولوميتي

تشكيالت شتري از عوامل مهم تغذيه اين دشت محسوب . است
  .گردد مي
  
مطالعات هيدروژئولوژيك و هيدروشيميائي آبخوان  -2

  اصفهك
چيزي كه در ابتدا در مورد نحوه و بر طبق مشاهدات صحرايي 
سد اين است كه ارتفاعات ر مي نظر هچگونگي تغذيه دشت اصفهك ب

شرق دشت به طور مستقيم نقش تغذيه كننده رسوبات  دولوميتي
دهد  مطالعات اكتشافي انجام شده نشان مي اماكنند  دشت را ايفا مي

ه كه تغذيه آبرفت دشت نه تنها ب چرا نبودهكه اين روند كامالً برقرار 
صورت ه شود بلكه ب صورت مجاورتي از دولوميت شتري انجام مي

الزم به ذكر است  .گيرد نيز صورت مي تغذيه از كف در ميانه آبخوان
را در اين هاي شديد تكتونيك پيچيدگي شكل سنگ كف  فعاليتكه 

 )1370،بهيكت. (دشت موجب شده است
  

هاي اكتشافي و مطالعات  وضعيت دقيق سنگ كف به كمك حفاري
 .صحرائي و ژئوفيزيكي، مورد بررسي و شناسائي قرار گرفته است

و چند گسل بزرگ به  بوده ار پيچيدهوضعيت تكتونيك منطقه بسي
كف دشت را سنگ ) جنوبي -روند شمالي(موازات رشته كوه شتري 

نتيجه  سه ساختمان ناوديس مانند جدا از هم در. اند نمودهقطع 
عملكرد اين گسلها در كف دشت تشكيل شده كه اين ساختمانها نيز 

 . اند به نوبه خود توسط چند گسل شرقي غربي قطع گرديده
  

ناوديس اول و مشاهدات صحرايي،  بر طبق شواهد هيدروژئولوژيك
مستقيمـاً از ) ريـشت تـرين نـاوديس در مجـاورت ارتفاعـات شـرقي(

تغذيه  )واقع در شرق دشت( شتري و از محل دره زركهاي  دولوميت
در  24و 16 ،55هاي چاه(هاي حفر شده در اين دره  شود كه چاه مي

دهنده  امالح كم كه نشان كيفيت باالي آب وبه واسطه  )دهانه دره
  .باشند دال بر اين مدعا مي باشد، نزديكي به زون تغذيه مي

 
طور مستقيم از ه توان گفت كه ب ميشكل سنگ كف با توجه به 

طور ه باي  ، تغذيه  قابل مالحظهتشكيالت شتري واقع بر ارتفاعات
ناوديس اول شود و فقط  هاي دوم و سوم نمي جانبي وارد ناوديس

داراي  ) 1شكل ( 39چاه  چرا كه گيرد تحت تغذيه جانبي قرار مي
به علت باال (در نزديكي غرب  آن  50بوده و چاه آبدهي بسيار  ناچيز 

ازسوي ديگر درمحل . باشد خشك مي)  بودن سنگ كف ژوراسيك
نيز علي رغم وجود قريب ) 24و 16هاي  واقع در شمال چاه( 31چاه 
اين امردر نظر . برفت، ضخامت زون آبدار كم مي باشدمتر آ 300به 

هاي حفر  توان از چاه اول مي تواند دال بر اين موضوع باشد كه  نمي
شده در ناوديس هاي دوم و سوم نيز انتظار آبكشي مناسبي داشت اما 
در ادامه خواهيم ديد كه اينگونه نبوده و ارزيابي ذخيره به طريق 

رساند  ذخيره ديناميك را به اثبات مي دارسي، ميزان قابل توجهي
 ).1370، بهيكت(

  
دو گسل موازي، دهند كه  مطالعات ژئوفيزيكي و صحرائي نشان مي

به سمت شرق  26با امتداد تقريبي شرقي غربي از محل چاه 
واقع  مذكور  كه اين چاه مابين دو گسل طوريه بداشته گسترش 

مسير خود به سمت شرق اين دو گسل ارتفاعات شتري را در . شود مي
انتقال آب از طريق اين  دهند كه  شواهد نشان مي .نمايند قطع مي

رسوبات دشت  هاز ارتفاعات و تزريق آب ب )به حالت سيفوني( ها گسل
هاي  چاه زياد، موجب آبدهي 38چاه  لاز طريق سنگ كف، در مح

  .شود اين قسمت مي
 

اصفهك ذكر نمود كه  آبخوان توان منحني ايزوپيز اولين شاهد را مي
در . نمايد داللت مي 38وجود يك زون تغذيه از كف را در محل چاه 

دهند  نشان ميمعناداري را  هاي ايزوپيز جمع شدگي اين محل منحني
صورت نيمه گنبدي ه و در حقيقت سطح ايزوپيز دشت در اين محل ب

نشانگر وجود يك زون  تواند  مي اين وضعيت ).1شكل (د باش مي
   .باشده از كف تغذي

 
وجود يك آنومالي آب كربناته در محل زون تغذيه از  ديگر ، دليل

چاه شماره  ياستثناه هاي دشت اصفهك ب آب اكثر چاه. باشد كف مي
و  24هاي  چاه ضمن آنكه آب . باشد  ، كلروره ميكه كربناته است 38
نقشه هيدروشيميايي آب زيرزميني  2در شكل. سولفاته هستند 53

در محل چاه چنانچه مالحظه مي شود،  .شود ديده مي  اصفهكدشت 
كه آب كربناته در  طوريه گردد ب يك آنومالي كربناته مشاهده مي 38

ميزان امالح در چاه . گيرد دست آب سولفوره و كلروره قرار مي پايين
باشد درصورتي كه در باال دست آن در  گرم بر ليتر مي 6/0زير  38

گرم بر  64/0برابر  42گرم بر ليتر و در چاه  31/1اين امالح  31چاه 
يك آنومالي  38در محل چاه  2براين بر اساس شكل  بنا. ليتر است
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دهنده وجود يك زون  شود كه نشان آب كربناته به خوبي ديده مي
هاي ايزوپيز   اين امر تطابق  خاصي را با نقشه  منحني. تغذيه است

  .دهد نشان مي)  1شكل(

 
 

 
 

  
 ).مختصات در شكل محلي مي باشند(نقشه خطوط هم پتانسيل آبخوان اصفهك   -1شكل 

 

  
  .)باشند مختصات در شكل محلي مي(آبخوان اصفهك  كهم باقي مانده خش خطوط نقشه  -2 شكل
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ارزيابي ذخاير استاتيك ، ديناميك و اقتصادي آبخوان  -3

  اصفهك
 140183125را مطالعات انجام شده ذخيره استاتيك اين آبخوان 

 125631دهد در حالي كه ذخيره ديناميك برابر  مترمكعب نشان مي
در صورتي كه مدت زمان  .مترمكعب بر روز برآورد گرديده است

% 30ثر برداشت كو حدا) روز 10000(سال  27برداري از آبخوان  بهره
ذخيره استاتيك در اين مدت مجاز باشد آنگاه ذخيره اقتصادي آبخوان 

  ]1370به، يكت[. متر مكعب بر روز محاسبه مي گردد 129836برابر 

  مراجع -4
ارزيابي ذخاير آب زيرزميني در سازند سخت «  .)1370(كتيبه، همايون 

هاي منطقه طبس و بررسي ضرائب  شتري و آبرفت
پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده  .»هيدروديناميكي آنها
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