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 38 راشد  واقع در مناطق کارست است. یهاچشمه یمتداول برا اریبس یهایژگیاز و یکیدروژئولوژیه ی وکیدرولوژیه یهادر اندازه حوضه

(Rashed, 2012)  39در مطالعه ای درجه کارست زایی آبخوان های کارستی مناطق مختلف را با استفاده از آنالیز هیدروگراف چشمه مورد 
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 57ین کارخانه ااز تاثیر منفی  تعیین شود تا  توسط کارخانه سیمان صوفیانبرداشت حساب شده آهک  جهت یکیدرولوژیهچشمه چله خانه علیا 

 58  گردد.جلوگیری بر کمیت آب چشمه مذبور 

 59 

 60 مواد و روش ها

 61کیلومتری شمال  57غربی در  _کیلومتر مربع، با روند تقریبی شرقی  981مورو با وسعتی بیش از محدوده مطالعاتی کوه: موقعیت منطقه
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 70های شمهچلیکا با مارنهای خاکستری میوسن تحت تاثیر شکستگی ها و گسل، با ایجاد تخلخل ثانویه باشد. در محل کنتاکت سازند ابر ثانیه می
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 89 حسب )لیتر بر ثانیه((
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103 تجزیه و تحلیل منحنی فرود  

104 خوانآب تخلخل نوع بویژه های کارستیبخوانآ یدرون ستمیس شناخت مورد دراطالعات مهم و مفیدی  فرود یمنحن اتیخصوص و شکل  

105این مطالعه تحلیل هیدروگراف جریان مربوط به یک رویداد بارندگی مورد بحث قرار گرفته است. این منحنی در واقع یال در  نماید.میفراهم   

106ها برای یک سال آبی گردآوری و پس از محاسبه دبی متوسط آمار آبدهی چشمه این منظور،ها است که برای نزولی هیدروگراف چشمه  

107و روند نزول آن تا زمان حداقل که آبدهی چشمه مجددا سیر صعودی پیدا می کند بر روی نمودار نیمه  ماهیانه با در نظر گرفتن دبی حداکثر  

108در این نمودار دبی برروی محور عمودی با مقیاس لگاریتمی در مقابل زمان بر روی محور افقی با مقیاس عددی  .شودلگاریتمی پیاده می  

109بعی شوند و نیز با توجه به روند کاهشی خطوط، تانیمه لگاریتمی بصورت خطی رسم می ترسیم می شود. از آنجا که خطوط مذکور در سیستم  

110   (Maillet, 1905 0) است زیر شود از نوع نمایی معکوس خواهد بود. رابطه کلی تابع مذکور بصورت معادلهمیها برازش داده که به آن  

𝑄𝑡                                                  (9) رابطه = 𝑄0 . 𝑒−𝛼𝑡 111  

112زمان بر حسب روز  tو  ؛آبدهی قبلی چشمه در زمان صفر ،0Q ؛متر مکعب در ثانیه بر حسب  tآبدهی چشمه در زمان  ،tQ 0که در این رابطه  

113ان ی آبخونشان دهنده ی ضریب تخلیه )ضریب فرود( بوده که به قابلیت انتقال و آبدهی ویژه αمی باشد. پارامتر بدون بعد  0Qو  tQبین   

114 . بستگی دارد  

115و  minQ (min/QmaxQ) ،به آبدهی کمینه، maxQ، های کارستی، استفاده از نسبت آبدهی بیشینهموارد کاربرد هیدروگراف چشمهیکی دیگر از   

116 و های مربوط به حجم مخزن کارستی و تعیین نوع جریاندر تشخیص ویژگیبه ترتیب ها است که چشمه( kDتعیین درجه کارستی شدگی )  

117 .(Rashed, 2012) شوداستفاده میدرجه کارست شدگی   

 118  

𝐷𝑘    (                                         5رابطه )        =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑄𝑚𝑖𝑛 
×

𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡

𝑡𝑝𝑒𝑎𝑘
 119  

𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 (                                         3رابطه )   = 𝑡𝐶 − 𝑡𝐴 120  

𝑡𝑃𝑒𝑎𝑘(                                         3رابطه )  = 𝑡𝐵 − 𝑡𝐴 121  

 122  

123زمانی که جریان به حالت پایه  ،Ctو  ؛دهدزمانی که حداکثر دبی رخ می ،Bt ؛هیدروگراف9یال صعودیشروع ، زمان At رابطه0در این که   

124 گردد. برمی  

 125  

126 محاسبه بیالن آب زیرزمینی   

127دشت هایی که فاقد یک یا چند پارامتر بیالن بوده و بعلت کمبود اطالعات، امکان تهیه بیالن در آن وجود ندارد و فقط آمار برداری از  در  

128به عدم وجود  با توجهبنابرین  .گرددمی پیشنهاد بیالن مستقیم برآورد های غیرروش ،قنات( در آن صورت گرفته باشد و منابع آب )چشمه، چاه  

129ر این دی آب زیرزمینی سفره کارستی موجود در منطقه، کنندهاطالعات کافی از وضعیت بارندگی منطقه و فقدان آمار برداری از منابع تخلیه  

130سال آبی های آمار و داده  وهای انتخابی بصورت مرتب و ماهیانه گردید تگاهساقدام به برداشت دبی از ایبه منظور محاسبه بیالن  مطالعه  

                                                           
Rising lime -1  

Electrical 

conductivity 
 9318 آذر 7/5 381 93/9 393 3/3 3111
 9318 دی 7/3 363 9 393 0/7 3531
 9318 اسفند 89/9 711 10/9 330 6/6 3771
 9311 فروردین 68/5 313 17/9 336 9/6 3701

 9311 خرداد 7/3 303 90/9 333 7 3771

 9311 مرداد 33/3 386 97/9 333 8/3 3901
 9311 مهر 5 308 10/9 333 7/3 3131
 9311 آبان 68/5 387 9/9 333 6/3 3511
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131که در ادامه ، (Milanovic,1989) 7شد، طبق رابطه بعنوان دوره انتخابی برای محاسبه بیالن آب در این منطقه کارستی استفاده  11-8931  

132 ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.   

 133  

𝑃(                                                 7رابطه ) = 𝐸 + 𝑅 + 𝐼 134  

135می باشد. با کسر تبخیر  بر حسب واحد میلی مترنفوذ  ،Iو  ؛روان آب ،R ؛تبخیر در سطح حوضه ،E ؛ بارندگی کل حوضه ،Pکه در این رابطه  

136مقدار نفوذ موثر بدست آمده و با مقایسه میزان برداشت بوسله چاه و غیره، برآوردی از   CN-SCS 9و روان آب محاسبه شده به روش   

137 .بیالن منطقه بدست خواهد آمد  

138 بیالن  ورودی هایمولفه  

139 –های ثبات در حوضه مطالعاتی با برقراری رابطه ارتفاع ایستگاهجهت بدست آوردن مقادیر بارش در محدوده به دلیل کمبود تراکم : بارش  

140زم به ال و معادله بارش برای تخمین مقادیر بارندگی برای حوضه مورد مطالعه بدست آمد. های مجاور استفاده شدهای ایستگاهبارش، از داده  

141 هایدوده مورد مطالعه وجود دارد که از این تعداد تنها ایستگاهدر داخل و اطراف محایستگاه هواشناسی موثر  97ذکر است که مجموعا بالغ بر   

142منطقه  DEM. با توجه به نقشه (الف-5 )شکل سینوپتیک تبریز و شبستر و باران سنجی تبریز، صوفیان، امند و پردل مورد استفاده قرار گرفت  

143 ارتفاع-باشد. بر اساس رابطه بارشهای جنوبی کوه مورو میدشتمتر که مربوط به  9371ترین ارتفاع متر و کم 5971بلندترین ارتفاع منطقه   

144 .   (ب-5 )شکل میلی متر در سال محاسبه گردید 313مقدار بارندگی در حوضه مطالعاتی   

 145  
146 های انتخابینمودار ارتفاع در مقابل بارش برای ایستگاه های هواشناسی و ب(الف( موقعیت ایستگاه -5شکل   

Figure2. a) The graph of elevation versus precipitation for the selected stations and b) The location of the climate stations 147  
 148  

149صد نفوذ در به منظور برآورد در ،با توجه به اینکه مطالعات تفصیلی کارست در این منطقه گسترش چندانی نداشته است: رواناب و نفوذ  

150با اناب مقادیر روسازندهای آهکی منطقه مورد مطالعه با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی حاکم بر حوضه، نوع پوشش گیاهی و خاک منطقه،   

151و با کسر این مقدار از کل بارش موجود در شد تعیین باشد که یک معیار توصیفی می( CN)و پارامتر شماره منحنی  SCSستفاده از روش ا  

152 در صورتی که حوضه از نظرالزم به ذکر است در این روش . گردیدمنطقه، مقدار نفوذ برای حوضه آبگیر کارستی مورد مطالعه محاسبه   

Alizadeh, 2013)). 153محاسبه گردد  CNشناسی، پوشش گیاهی و نوع خاک ناهمگن باشد، بایستی میانگین وزنی مقادیر زمین  

154ا های آب زیرزمینی صورت گیرد. بتواند از سطوح مختلف مانند سطح آزاد آب، سطح خاک و گیاهان و از سفرهتبخیر می: تبخیر و تعرق  

155ای گون است، هه مربوط به بوتهباشد و اکثر پوشش منطقتوجه به اینکه منطقه مورد مطالعه از لحاظ پوشش گیاهی دارای مراتع متوسط می  

156از طرف دیگر با توجه به کارستی  .(Kand Chini 2015 ;Allen 1998 )باشدمیلذا تبخیر از پوشش گیاهی ناچیز بوده و قابل چشم پوشی   

157ها عبور کرده و به سفره بودن منطقه و وجود درز و شکاف فراوان در واحدهای زمین شناسی آهکی، بارش رخ داده از میان شکستگی  

                                                           
The Soil Conservation Service Curve Number  -1  
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158لیل و همچنین به داز ده متر قرار دارد،  شیدر منطقه مورد نظر در عمق ب ینیرزمیسطح آب ز نکهیبا توجه به اشود. کارستی منتقل می  

159 .دگرد یحذف م نالیاز معادله ب ریتبخ یخروج یمولفهعمق آب زیرزمینی در سازندهای کارستی بیشتر است، لذا تبخیر کمتر بوده و  اینکه   

 160  

161  محاسبه مساحت الزم برای تامین آبدهی چشمه  

162 کی یبند میشوند. هدف از تقسیانتخاب م یکارست یهابنام زون یابسته یهازون یکارست یسازندها در النیب مطالعه و یابیجهت ارز  

163 و لیتحل و هیتجز و زون هر به مربوط اطالعات و آمار هیکل یآورجمع واقع در ،یکارست یکیدروژئولوژیه یهازون به یکارست زیآبر حوضه  

164 ناتراوا، و تراوا مهیتراوا، ن ی)گسترش آبخوان، سازندها یکیدروژئولوژیه تیبهتر به وضع یابیتواند جهت دست یامر م نی. اباشدیمها آن ریتفس  

165 دیمف نظرزون مورد  یکم میحر نییتع و آب النیتر بقیمجاور و ...( در هر زون و سپس محاسبه دق یهازون با نظر مورد زون نیب ارتباط  

166 ریزرابطه  طبق یمناسب نیتواند مساحت را با تخمیم اما کند، نییتع را ریآبگ حوضه قیتواند بصورت دقینم روش نی. هر چند که اباشد  

167 بدست آورد.  

𝑉(                                       6) رابطه = 𝐶 ∗  𝐼 ∗  𝐴 168  

169( که با استفاده از رابطه mمنطقه ) یمتوسط بارندگ ،I ؛(2mچشمه ) ریمساحت حوضه آبگ ،A ؛(year3m/ساالنه ) هیتخل زانیم ،Vدر آن0  که  

170 .است یدرصد نفوذ بارندگ ،Cو  د؛یآیبدست م یبارندگ –ارتفاع   

 171  

172  یحفاظت منطقه حدودتعیین   

173 شود. ی( استفاده م0چشمه از مظهر از رابطه ) هیمحل تغذ یحداکثر فاصله افق گرید عبارت به ای یحفاظت منطقه حدود نییتع یبرا  

𝐷(                    0)رابطه =
𝐻−ℎ

𝑡𝑔𝛼
 174  

tgα 175و  زی( نh) ایارتفاع چشمه از سطح در ،،  ایچشمه از سطح در هیحداکثر ارتفاع محل تغذ H ،  ( بر حسب مترD) یبازه طول رابطه نیدرا  

176 یطول هباز مقدار بر شده نییتع مساحت ،یمحدوده حفاظت یجهت بدست آوردن بازه عرضهمچنین  دارد. بستر سنگ بیش مقدارداللت بر   

177 (. 8شود )رابطه یم میتقس  

بازه عرضی(              8)رابطه =
مساحت تعیین شده

𝐷
 178  

 179  

180 بحث و نتایج  

181 بررسی دوره ای دبی و هدایت هیدرولیکی  

182های انو این از مشخصات آبخو های منطقه کم بودهآبدهی چشمه ،های مورد مطالعهگیری شده در ایستگاهاندازه دبیتغییرات ماهانه با توجه به   

183های مختلف گیری دبی در ماهها کم است. اندازهها زیاد و آبدهی آنها تعداد چشمهباشد که در آنهای نابالغ میسازند سخت و کارست  

184 .(9)جدول  گیردر مدت زمان زیادی انجام میها ددهد و تخلیه آبخواننوسانات زیادی نشان نمی  

185لف، مقادیر این های مختدر جریان ،آب زیرزمینی ترین خصوصیات شیمیایییکی از مهم به عنوان به منظور بررسی تغییرات هدایت الکتریکی  

186 ( ترسیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است9های جدول )منطقه با استفاده از داده ی انتخابیهاچشمهو قنات پارامتر در برابر زمان برای   

187انتخابی نشان دهنده رابطه عکس این دو پارامتر  ایستگاهگیری شده های اندازههای مشابه با دبی( در دورهECبررسی تغییرات ) . (3 )شکل  

188های زمستانه، دهد که با کاهش مقادیر دبی همزمان با پایان بارش( نشان میالف -3 در چشمه چله خانه علیا )شکل ECباشد. تغییرات می  

µs/cm 711 189به  µs/cm 363از  EC، مقدار l/s 8/9به  l/s 7/5مقادیر هدایت الکتریکی افزایش یافته است، به طوری که با کاهش دبی از   

190ریکی شود و باعث کاهش هدایت الکتافزایش پیدا کرده است. با ذوب برف حجم زیادی از آب با هدایت الکتریکی پایین به آبخوان اضافه می  

191ده افزایش حجم مخزن، یابد. این مطلب منعکس کننکاهش می µs/cm303 شود، بطوریکه هدایت الکتریکی آب به مقدارآب مخزن می  

192باشد. در ادامه که دبی جریان خروجی از چشمه کاهش می یابد های تازه از سیستم کارستی میرقیق شدگی آبخوان و در نتیجه خروج آب  

193 الذکر بر عکس می شوند و در نتیجه هدایت الکتریکی آب چشمه افزایش پیدا می کند.تمام موارد فوق  

 194  
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 195  
7S 196چشمه  در ب( ،  و چشمه چله خانه علیاالف(  در الکتریکی دبی و هدایتنمودار تغییرات   -3شکل   

Qanat (Q1)and c) , 7b) spring S ,Chelleh Khanehe Olya spring Figure3. The discharge and electrical conductivity of the a) 197  
 198  

199دهد بجز ( نشان میب-3)شکل  و دبیهدایت الکتریکی  زمانی تغییراتطبق نمودار مربوط به  7Sی گیری تغییرات دبی در چشمهاندازه  

200های مربوط به زمستان، تغییرات خاصی مشاهده نشده است. با توجه به خروج این چشمه از کنتاکت واحد آهکی الیکا و واحد مارنی برداشت  

201 افشان باشد که در ادامه مورد بررسی بیشتر رسد سیستم توسعه کارست در آبخوان مربوط به این چشمه از نوعبه نظر می ،(3 )شکل میوسن  

202 قرار خواهد گرفت.  

 203  

 204  

 205  

 206  

 207  

 208  

 209  

S7 210کنتاکت واحد آهکی الیکا و مارن های میوسن در محل خروج چشمه  -3شکل   

211( نشان داده شده است. هدایت الکتریکی این قنات ج-3)هفت چشمه( در شکل ) 1Qبرای قنات  یو دب یکیالکتر تیهدا یزمان راتییتغنمودار   

212یابد که این بر خالف روند مشاهده شده در افزایش می ECباشد. با افزایش دبی، مقدار می به علت تاثیر مخرب سازندهای زمین شناسی، باال  

213نات ای از حوضه آبگیر قشود و به دلیل اینکه بخش عمدههای کارستی دیده میهای آبرفتی است. این خصوصیات عمدتا در آبخوانآبخوان  

214رار گرفته است. ق 9رسد تحت تاثیر پدیده جریان پیستونیبه نظر می ECهای کارستی منطقه قرار دارد، بنابراین رفتار دبی و آبخوانمذکور در   

                                                           
1-  Piston Flow 
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215های زیرزمینی تر شده و منجر به خروج آبعمیق  9بر اساس این پدیده  با رخداد بارش و افزایش سطح ایستابی، سطح اساس کارستیفیکاسیون  

216 باالیی دارند. ECشود که به طور طبیعی مقدار امالح محلول و میعمیق و راکد   

217  (مدل توسعه کارست )تعیین نوع جریان و تجزیه و تحلیل هیدروگراف و تعیین مدل توسعه کارست  

218 چشمه چله خانه علیا  یکینامیدرودیه بیفرود و محاسبه ضرا یمنحن  

219. همانطور باشد، دارای دو میکرو رژیم می(7 )شکل محاسبه و ترسیم گردیده است 9که بر اساس رابطه منحنی فرود چشمه چله خانه علیا   

220روز کاهش یافته است.  31لیتر در ثانیه در مدت  33/3لیتر در ثانیه به  7/3مقدار دبی چشمه از  1αشود در طی میکرو رژیم که مشاهده می  

221ها رخ داده و تعیین کننده روند تقریباً یکنواخت های زمستانه و ذوب برفاین میکرورژیم با استفاده از نقطه پیک ایجاد شده در طی بارش  

222( و 9(  و مقایسه آن با مقادیر جدول )1α=115/1نزولی در هیدروگراف از فروردین تا اواخر اردیبهشت است. مقدار ضریب فرود بدست آمده )  

223چشمه می باشد که بصورت تاخیری آب باران را از طریق مجاری همچنین تغییرات کم دبی بیانگر غالب بودن سیستم جریان افشان در این   

224 ریزتر کارستی تخلیه می کند.   

225لیتر در ثانیه کاهش یافته  5لیتر در ثانیه به  33/3نیز که از خرداد ماه تا اواخر تابستان رخ داده و طی آن دبی جریان از  2αدر  میکرورژیم   

226(. رفتار منحنی فرود برای چشمه چله خانه علیا متفاوت از 2α=193/1باشد )ن افشان میاست مقدار ضریب فرود باز هم در محدوده جریا  

227است بیشتر   5هاکه منعکس کننده تخلیه کاندیوت 1αرود مقدار باشد. بطوریکه در این مناطق انتظار میهای مناطق غیر کوهستانی میچشمه  

228باشد. در چشمه های مناطق کوهستانی نظیر چله خانه علیا ممکن است بر عکس باشد که علت آن ذوب برف در زمان فروکش  2αاز   

229باشد ذوب برف اثر آن را جبران کرده و از افزایش شیب هیدروگراف است بطوریکه در زمانی که سیستم مجرایی در حال تخلیه آبخوان می  

230 کند.جلوگیری می αقدار منحنی فرود و در نتیجه افزایش م  

 231  

 232  

 233  

 234  

 235  

 236  

 237  

Figure 5. Recession curve of Chelleh Khanehe Olya spring (May-Aug 2020) 238  
239 (11تا مرداد  11منحنی فرود چشمه چله خانه علیا )اردیبهشت   -7شکل   

 240  

241 هابررسی هیدروگراف و زمان تاخیر آبدهی چشمه  

242(. مقادیر دبی 6شکل ) ترسیم گردید 18-11ها و قنات هفت چشمه در سال آبی به منظور ارزیابی تغییرات دبی، هیدروگراف جریان چشمه   

243رابطه مستقیمی با نزوالت جوی، وسعت حوضه آبریز و وضعیت هدایت هیدرولیکی سفره دارد. شکلی کلی هیدروگراف چشمه چله خانه علیا   

244دبی چشمه شروع به  ،9318ست که نوسانات دبی در طول دوره مطالعاتی زیاد نبوده است. با شروع بارش در آبان ماه نشانگر این مطلب ا  

245ظاهر شده است. نکته  9311لیتر بر ثانیه و اردیبهشت ماه  7/3با میزان  9318ها بزرگترین پیک دبی در دی ماه افزایش کرده و با ادامه بارش  

246باشد. بطور کلی تاثیر بارش در این چشمه در مدت طوالنی ی بارندگی میاف، زمان تاخیر پاسخ چشمه به هر دورهقابل توجه در این هیدورگر  

247هد دها و شروع فصل تر هیدروگراف سیر صعودی نشان میروز بعد( در روی هیدروگراف ظاهر شده است. با افزایش بارندگی 71-31تری )  

248اتفاق افتاده است. قابل ذکر است با توجه به اینکه بیشترین مقدار بارش در طول دوره  18ای که نقطه پیک هیدروگراف در دی ماه به گونه  

249یابد، ولی نقطه پیک برای چشمه در این  دوره رخ مطالعاتی از آبان ماه )فصل تر( شروع شده و تا اوایل بهار )شروع فصل خشک( ادامه می  

                                                           
1- Karstfication 

Condiut -2  
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250ا ههای اتفاق افتاده از آبان ماه و کاهش این بارندگیدهد بارشباشد. این موضوع نشان میه دی ماه و اواخر اردیبهشت ماه مینداده و مربوط ب  

251ای که بیشترین دبی خروجی مربوط به این ماه از سال است و سپس کاهش ماه شده به گونهتا آذرماه باعث افزایش سطح آب آبخوان در دی  

252های زمستانی و ذوب برف از ارتفاعات میزان دبی خروجی رفته رفته افزایش یافته و پس از رسیدن به بیشترین یش بارشیافته است. با افزا  

253ورد اشاره ها و نمودار محجم تخلیه و وقوع آخرین بارش بهاره، با سرعت تقریبا یکنواختی به جریان پایه نزدیک شده است. بر اساس این داده  

254نیز   S7و  S6های هیدروگراف چشمه .(الف 6)شکل  ترین مقدار را داردفصل بهار بیش سید که آبدهی چشمه درتوان به این نتیجه رمی  

255 ها را بطور یکنواختی تحت تاثیر قرارها روند ثابتی دارند و افزایش و کاهش مقادیر بارش میزان آبدهی چشمهدهد که آبدهی چشمهنشان می  

256خ داده های رشوند. پاسخ ضعیف دبی جریان به بارشارتفاعات شهرک صنعتی از سازند آهکی الیکا خارج میهای مذکور در داده است. چشمه  

257هاست. بطوریکه که میزان تخلخل و کارست شدگی در منطقه بسیار دهنده توسعه احتمالی جریان افشان در محدوده حوضه آبگیر چشمهنشان  

258آب از  اند کههای بسیار ریزی شدهای تکتونیکی و هوازدگی بعدی دارای درز و شکافههای آهکی در نتیجه فعالیتضعیف بوده و سنگ  

259 . (ب و ج 6)شکل  گرددها میث زهکشی آهسته چشمهها به داخل سنگ نفوذ و باعطریق آن  

260برابر افزایش  5با شروع فصل تر و افزایش بارش مقدار دبی جریان روند صعودی داشته و تا  دهدد(، نشان می 0)شکل  1Qهیدروگراف قنات   

261های ارشهای رخ داده شدید بوده و با وقوع بباشد. از این رو پاسخ قنات به بارشترین دبی مربوط به اوایل اسفند ماه میبطوریکه بیش ،یابدمی  

262ک دبی جریان کاهش یکنواختی داشته تا به جریان پایه برسد. از آنجایی که مسیر قنات زمستانی و کاهش مقادیر آن تا پایان فصل خش  

263ود. لذا شمادر چاه از واحد کارستی تغذیه میتوان ادعا کرد که بخشی از قنات در قسمت باشد میمذکور به طرف ارتفاعات آهکی کرتاسه می  

264تخلیه شده و بخش دوم ناشی از تخلیه تاخیری از  3تی با سرعت نسبتا باال های رخ داده از طریق سیستم کارسهای بخشی از بارشبارش  

265 باشد.طریق بخش آبرفتی قنات می  

 266  

267 (د) Q)ج( و قنات S7)ب(،  S6)الف(،  های چله خانه علیاشمهچهیدروگراف  -6شکل   

Figure6. Hydrograph of a) Chelleh Khanehe Olya spring, b) S6 c), S7 (g) and Qanat Q (d) 268  

 269  

270 و نسبت دبی بیشینه به کمینه  1درجه کارستی شدن  

                                                           
Denudation Rate -1  
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271جهت  ورد نیازمپارامترهای و همچنین  دبی کمینه، مقادیر دبی بیشینه به منظور بررسی سیستم جریان آب زیرزمینی و درجه توسعه کارست،  

272 ارائه شده برایو مقایسه آن با جدول  5جدول  . نتایجبر اساس هیدروگراف چشمه چله خانه علیا تعیین گردیدتعیین درجه کارست شدگی   

273که چشمه مورد مطالعه از نظر  دهدنشان می (Rashed, 2012) ی توسط راشدبر اساس درجه کارست شدگ یکارست یهاچشمه یدسته بند  

274العمل ا عکسدهنده آبخوان ببه دبی کمینه نیز نشانگیرد. همچنین مقادیر دبی بیشینه های دارسی قرار میدرجه کارست شدگی در رده آبخوان  

275دهد که نوع سیستم جریان در چشمه مذکور از نوع افشان است که وجود درز و شکستگی فراوان در باشد. این موضوع نشان میآهسته می  

276 .باشدسازند تغذیه کننده شاهدی بر این ادعا می  

277 چله خانه علیا کارست شدگی و تعیین نوع جریان در چشمهپارامترهای محاسبه شده جهت تعیین درجه  -5جدول   

Table2. Estimated parameters to determine the degree of karstification and the type of flow in Chelleh Khanehe Olya spring. 278  
 279  

kD Ct Bt At min/QmaxQ minQ maxQ 

 پارامتر     

Parameter 

 چشمه             

Spring           

7/6 598 15 36 07/9 5 7/3 
 چله خانه علیا        

Chelleh Khanehe Olya 

 280  

281 مرز هیدروژئولوژیک چشمه چله خانه علیاو تعیین مساحت حوضه آبگیر   

282طالعات از آمار و اتوان با استفاده باشد ولی میهر چند تعیین مرزهای هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی حوضه آبریز یک چشمه آسان نمی  

283ای هموجود و معادله بیالن اقدام به محاسبه مساحت حوضه و تعیین حریم حفاظتی چشمه نمود. مساحت حوضه آبگیر و وضع هندسی آبخوان  

284 یکنند و به شرایط هیدرولوژیکی بستگی دارند. در این پژوهش به منظور محاسبه کمکارستی عواملی هستند که در زمان و مکان تغییر می  

Global Mapper 285 هیدرولوژیکی )توپوگرافی( برای چشمه مورد نظر توسط نرم افزارهای  مساحت حوضه آبگیر چشمه چله خانه علیا ابتدا مرز  

286نشان دهنده مرزهای  ،متر مربع 637981با مساحت حدود ، (0)شکل روی  پلی گون قرمز رنگ. مشخص گردید Google Earthو   

287 . باشدنظر مید هیدرولوژیکی برای چشمه مور  

 288  

 289  

 290  

 291  

 292  

 293  

 294  

 295  

296 (Google Earth)برگرفته از  پلیگون قرمز رنگارائه شده با موقعیت مرز هیدرولوژیکی چشمه چله خانه علیا -0شکل   

Figure7. The location of the hydrological border of Chelleh Khanehe Olya spring represented by red polygon (taken from 297  
Google Earth 298  

 299  

300 ارزیابی مرز هیدرولوژی بر اساس بیالن   
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301ی از گیرند، به کمیت درآوردن بعضکربناته که در معرض کارستی شدن قرار نمیشناسی غیرهای متشکل از سازندهای زمینبر خالف پهنه  

302کارستی  هایمی کند، در پهنهآبگیری که آبخوان را تغذیه  عوامل همچون خصوصیات هیدروژئولوژیکی محیط، شکل هندسی آبخوان و حوضه  

303حاسبه ارائه شده توسط میالنوویچ برای مبه منظور بررسی تطابق مرز هیدرولوژیکی بر مرز هیدروژئولوژیک از معادله باشد. بسیار مشکل می  

304س از روش شد، سپو اطالعات زمین شناسی استفاده گردید. به این ترتیب که ابتدا بارش متوسط برای حوضه مورد مطالعه محاسبه بیالن   

305نشان داد  نتایجهای کارستی و میزان آبدهی ساالنه چشمه کارستی اقدام به محاسبه مساحت حوضه آبگیر چشمه گردید. درصد نفوذ در آهک  

306نیز شود. میزان نفوذ ناشی از بارش میلی متر بصورت رواناب از منطقه خارج می 515میلی متر بارش رخ داده در حوضه،  313از میزان که   

307متر برآورد شد. بر اساس مساحت بدست آمده از مرزهای هیدرولوژیکی حجم رواناب و نفوذ برای یک میلی 991پس از کسر رواناب مقدار   

308محاسبه گردید. از طرف دیگر بر اساس مقادیر دبی مکعب در سال  09371و  988670به ترتیب برابر با برای محدوده مرز هیدرولوژی سال   

309رسد بخشی از آب چشمه چله خانه باشد. از این رو به نظر میمتر مکعب می 89111ده حجم تخلیه ساالنه چشمه در حدود اندازه گیری ش  

310علیا از خارج از مرزهای هیدرولوژی تامین می گردد. بنابراین بایستی مرز هیدروژئولوژیک آبخوان مشخص گردید که برای تعیین آن، مساحت   

311 یین گردید. الزم برای تامین آب چشمه تع  

312 محاسبه مساحت الزم برای تامین آبدهی چشمه   

313 همچنین و گیردشود و عمده نفوذ آب از طریق درز و شکستگی صورت میبا توجه به این که در ارتفاعات مورو آب فروچاله چندانی یافت نمی  

314های شدید تکنونیکی به دلیل مجاورت با روراندگی اصلی تبریز و زمین شناسی و های فراوان ناشی از فعالیتبا توجه به وجود درزه و شکاف  

315بر اساس مقادیر بدست  .شدبرآورد  %33/50مقدار درصد نفوذ منطقه مطالعاتی  SCSمورفولوژی منطقه و نیز مقادیر بدست آمده از روش   

316می باشد، مساحت الزم برای تامین آبدهی چشمه چله خانه علیا  درصد 33/50میلی متر در سال و  313آمده برای بارش و نفوذ که به ترتیب   

317متر  89111متر مربع محاسیه گردید. با توجه به اینکه میزان تخلیه ساالنه از چشمه چله خانه علیا  039367برابر با  6با استفاده از رابطه   

318از مرزهای هیدرولوژیکی مطالعه با مقدار بدست آمده چشمه مورد   متر مکعب حجم آب خروجی از 91111باشد، اختالف مکعب بر سال می  

319های تگیو یا شکس ،  گسلیندیمی باشد که ممکن هست از طریق الیهنشان دهنده تامین بخشی از آب چشمه خارج از مرزهای هیدرولوژیکی   

320 .شودهیدروژئولوژیک خوانده میمرز با در نظر گرفتن این عوامل مرز بدست آمده،  موجود در محدوده انتقال یابد.  

321 تهیه مقطع زمین شناسی  

322یک  در این پژوهش .باشدمیتعیین مرز هیدروژئولوژیک  جهتیکی از ابزارهای مفید به عنوان استفاده از مقاطع زمین شناسی نجا که آاز   

323تهیه گردید.  کندچشمه چله خانه عبور میکه از موقعیت ( 9شکل  در  AB)راستای جنوب شرق  -نیمرخ زمین شناسی در امتداد شمال غرب  

324پیمایش صورت گرفت که طی آن امتداد و شیب الیه ها، جنس واحدهای زمین شناسی و موقعیت گسل ها تعیین   ،ABهمچنین در امتداد   

325مورد نظر نمایش داده  ها نسبت به هم برای چشمه( وضعیت الیه9گردید. با استفاده از نیمرخ رسم شده بر روی چشمه چله خانه علیا )شکل   

326شد. این نیمرخ نشان داد که حوضه آبگیر چشمه چله خانه علیا عمدتا در سازند الیکا و شمشک واقع شده است. ارتفاع کلیه نقاط محدوده   

327یه شده هتنیمرخ  والرأس است. پیمایش انجام شده هیدرولوژیکی تعیین شده برای چشمه باالتر از ارتفاع محل رخنمون چشمه تا محل خط  

328باشد. از طرف دیگر موقعیت واحد میوسن های الیکا در مرکز و جنوب کوه مورو  به سمت جنوب میجهت الیه بندی آهکنشان میدهد که   

(Mc1در مجاورت خط الرأس به گونه )329تواند جز حوضه آبگیر چشمه ای است که بخشی از سازند الیکا که در شمال خط الراس قرار دارد می  

330وده و تامین کننده بخشی از آب چشمه باشد. بنابراین به احتمال زیاد مرز هیدروژئولوژیک حوضه آبگیر چشمه چله خانه در آن چله خانه ب  

331ضه بگیر چشمه قرار گیرد مساحت حوآسوی خط الرأس قرار گرفته است. در نتیجه در صورتی که مرز هیدروژئولوژیک مبنای تعیین حوضه   

332بسیار نزدیک به عدد محاسبه   ،GIS9مقدار آن بعد از تعیین مرز و محاسبه آن در نرم افزار  خواهد بود که متر مربع 071160آبگیر چشمه   

333 متر مربع( می باشد. 039367شده )  

 334  

335 تعیین حریم حفاظتی کارخانه سیمان صوفیان  

336ند، کهای کوه مورو برداشت میرا از آهکبا توجه به اینکه کارخانه سیمان صوفیان بخش اعظم مواد اولیه مصرفی در محدوده مورد مطالعه   

337 در این پژوهش اصول یک برنامه حفاظت . بنابرینباشدلذا رعایت حریم منابع آب )سطحی و زیرزمینی( در این بخش از کوه مورو ضروری می  

338جلوگیری از کاهش سطح آب در اثر برداشت بیش  جهتچشمه چله خانه حفاظتی برای  از چشمه مورد بررسی قرار گرفت که طی آن حریم  

                                                           
Geographic Information System-1  
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339فاری به تراز سطح ایستابی که می تواند منجر به کاهش دبی چشمه چله خانه و حتی خشک شدن حاز اندازه از آهک در نتیجه رسیدن عمق   

340  ،ت آبدهی )آبدهی سالیانه(دبی جریان خروجی از چشمه جهت تعیین بیالن آبی آبخوان در طول مدمربوط به اطالعات بدین منظور .آن شود  

341نابع و ها و تخمین مهوایی جهت تعیین حریم چشمه زمین شناسی و توپوگرافی منطقه نظیر شیب و عمق سنگ بستر و همچنین عکس  

342جهت تعیین و برآورد صحت اطالعات موجود در روی نقشه ها  عالوه بر آن  عوامل مؤثر در تغذیه منبع آبی چشمه مورد استفاده قرار گرفت.  

343( 0تر مطالعات میدانی انجام گرفت. حدود منطقه حفاظتی یا حداکثر فاصله افقی محل تغذیه چشمه از مظهر از رابطه )و کسب اطالعات دقیق  

344 بدست آمد.  

345باشد ارتفاع چشمه از سطح دریا نیز متر می 9178ا از سطح دریا چشمه چله خانه علیتغذیه حداکثر ارتفاع محل   Google Earthبا استفاده از   

346های انجام گرفته و همچنین تهیه ( پس از پیمایشtgαمتر است. جهت تعیین مقدار شیب سنگ بستر آهکی )9373به همین ترتیب برابر با   

347و در نهایت  .متر محاسبه گردید 9501خانه علیا درجه مشخص گردید. بنابراین بازه طولی برای چشمه چله  67نیمرخ زمین شناسی این شیب   

348  برآورد شد.متر  781مورد مطالعه برای محدوده  0با استفاده از رابطه  بازه عرضی محدوده حفاظتی  

349می باشد متر 9531با توجه به محدوده حوضه آبگیر چشمه که بر اساس مطالعات بیالن محاسبه شد، فاصله چشمه تا دورترین نقطه تغذیه    

350متر می  617دهد. همچنین عرض متوسط حوضه که توسط بیالن تعیین شده است انطباق قابل قبولی نشان می آمده با بازه طولی بدست که  

351 باشد که با بازه عرضی حوضه آبگیر که از رابطه فوق بدست آمد همخوانی نشان می دهد.  

352ت محدوده هیدورژئولوژیکی بدس الف( زیر تقسیم شد.ه دو قسمت بهای این پژوهش محدوده حفاظتی چشمه چله خانه علیا بر اساس یافته  

353باشد و هر گونه برداشت از تراز باالی چشمه باعث آمده از محاسبات بیالن در اطراف چشمه چله خانه علیا که تامین کننده آب این چشمه می  

354فاظتی مرز ح ب( شود.افت کیفیت آب زیرزمینی میهای صنعتی شده و باعث کاهش دبی چشمه و یا ورود به این حریم باعث ورود آلودگی  

355ا تا ههای منطقه( که برداشت از این آهکتر از تراز چشمه چله خانه علیا )بخش غیر اشباع آهکهای موجود در پایینتعیین شده برای آهک  

356ب برداشت به سطح ایستابی، سطح آ عمق رسیدن به سطح ایستابی مجاز است. در غیر این صورت با برداشت بیش از اندازه و برخورد عمق  

357هکتار برآورد  983 (. مساحت حریم حفاظتی چشمه چله خانه8)شکل  افت پیدا کرده و باعث کاهش دبی چشمه و خشک شدن آن خواهد شد  

358 گردید.  

 359  

Figure8. The designated protection area for Sufian cement factory 360  
361 کارخانه سیمان صوفیان محدوده حفاظتی تعیین شده برای -8شکل   

362 نتیجه گیری  

363رابطه عکس این دو پارامتر در چشمه چله خانه علیا می باشد. لذا با افزایش مقادیر دبی نشان دهنده  وهدایت الکتریکی  زمانی بررسی تغییرات  

364تی های تازه از سیستم کارسدبی، هدایت الکتریکی کاهش یافته و نشان از افزایش حجم مخزن، رقیق شدگی آبخوان و در نتیجه خروج آب  
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365سیستم غالب توسعه کارست در منطقه افشان  که داد نشان 9318 -9311سال آبی در های مورد مطالعه بررسی هیدروگراف ایستگاه باشد.می  

366تراکم باالی درز و . اده در طوالنی مدت انجام شده استهای رخ دها به بارشهای منطقه کم بوده و پاسخ چشمهآبدهی چشمه زیرا باشدمی  

367بررسی منحنی فرود چشمه چله خانه علیا و باشد. میتوسعه مجاری کارستی ضعیف در منطقه از دالیل عدم خلوص آهک و شکستگی   

368ن حوضه آبگیر چشمه تعیی. نموداین موضوع را تایید همچنین ضریب تغییرات پارامترهای درجه کارست شدگی و نسبت دبی بیشینه به کمینه   

369یا با استفاده از مطالعات زمین شناسی، هیدروژئولوژی، بیالن و روابط موجود نشان داد که مرز هیدرولوژیکی آبگیر چشمه با مرز چله عل  

370الرأس و بخشی از آب چشمه از شمال خط باشدمی هکتار 03خانه در حدود ه لمساحت حوضه آبگیر چشمه چ هیدروژئولوژیکی متفاوت است.  

371 های کرتاسهئولوژیک و محدوده آهکمحدوده حریم حفاظتی چشمه چله خانه علیا که مجموع حوضه هیدروژ گردد.کوه مورو تامین می  

372کارخانه سیمان صوفیان برای برداشت وهش، ژبر اساس یافته های این پ گردید. برآوردهکتار 98 حدود باشند،تر از تراز مظهر چشمه میپایین  

373جهت جلوگیری از کاهش سطح آب در اثر برداشت بیش از اندازه از آهک ک را نداشته و از طرف دیگرها حق ورود به مرز هیدروژئولوژیآهک  

374تا مانع  های غیر اشباع( صورت گیرددر نتیجه رسیدن عمق حفاری به تراز سطح ایستابی، بایستی برداشت از بخش غیر اشباع آبخوان )آهک  

375گیری دازهان گرددپیشنهاد می های منطقهجهت بررسی دقیق تر خصوصیات آبخوان کاهش دبی چشمه چله خانه و حتی خشک شدن آن شود.   

376های ماهانه دبی و هدایت الکتریکی به صورت مرتب و در موارد بارندگی بصورت روزانه از چشمه تامین کننده آب روستای چله خانه علیا   

377اشت ل حریم حفاظتی و بررسی تغییرات سطح ایستابی در اثر بردکارخانه سیمان صوفیان برای کنتر گرددهمچنین پیشنهاد می صورت گیرد.  

378روش های غیرانفجاری برای برداشت آهک  و همچنین آهک، چند پیزومتر در حدفاصل معدن و چشمه حفر و به صورت هفتگی پایش نماید  

379 هی چشمه چله خانه نشود.استفاده شود تا تکانه های لرزه ای منجر به جابجایی شکستگی ها و گسلها و در نتیجه کاهش آبد  
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 418  

Introduction. 419  
Determining the capture zone of water resources is a strategic approach proposed at the national level of water 420  
resources management in Iran. One of the important actions for this purpose is the protection of karst water 421  
resources, which are considered one of the vital sources for supplying water due to the widespread karst formations 422  
in this country and the limitation of groundwater resources in alluvial aquifers. Generally, water flows out through 423  
the springs in the karst system. The land area where the water contributes to the spring is called the spring's capture 424  
zone.  425  
The study and analysis of the recession curve of the springs, the area extending from a discharge peak to the base 426  
of the next rise, along with the other physical characteristics of springs such as electrical conductivity is a useful 427  
indicator for getting knowledge about the condition of the catchment area and other properties of the 428  
heterogeneous karst terrain. In estimating the water budget, unlike the non-karst areas where the surface runoff or 429  
the outflow is considered the main factor in the estimated water budget, the recharge component is an important 430  
factor in the karst domain. 431  
The difference between hydrogeological and hydrological (topographic) catchments is one of the obvious features 432  
in karst landscapes. The identification of these basins or their boundaries is possible by combining geology and 433  
topography information. 434  
Soufiyan Cement Company in the vicinity of Chelleh Khanehe Olya spring located in Moro Mountain is 435  
associated with the creating social problems due to the expansion of mining activities and the negative impact on 436  
spring water in this area. Therefore, this study aims to determine the catchment area and the capture zone of the 437  
Chelleh Khanehe Olya spring by determining the protective boundary for the extraction of limes by the Soufiyan 438  
cement factory to prevent the negative impact of this factory on the spring. 439  
Materials and Methods  440  

In this research, the hydrograph of the recession curve related to a rainfall event has been analyzed by taking into 441  
account the mean monthly discharge rate of spring to determine the sub-regimes of diffuse and conduit flow by 442  
employing the following equation: 443  
 444  

Qt=Q0e-αt                          (1) 445  
 446  
where Qt is the discharge rate at time t, Qo reveals the discharge at the initial time, and α is a recession coefficient. 447  
In addition, The Qmax/Qmin ratio has been calculated to estimate the flow type and the degree of karstification 448  
in the catchment area. 449  
In the next step, to determine the Chelleh Khanehe Olya spring catchment area and its capture zone, spring 450  
hydrogeological boundaries were determined and investigated using the SCS method and estimating the area's 451  
water budget. Due to the lack of sufficient rainfall and groundwater discharge information in this region, the water 452  
budget for a given period (2019-2020) has been computed indirectly by measuring the monthly discharge rate 453  
from the selected stations. After collecting the required data, the following equation developed by Milanovich 454  
(1989) has been used to estimate the water budget as follows: 455  
 456  

P=E+R+I                          (2) 457  
 458  

Where P, E, R, and I denote precipitation(P), evaporation at the basin level (E), runoff (R), and recharge to the 459  
aquifers (I). All the parameters are in mm units.  460  
 461  
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Results and Discussion  462  
Analyzing the variation of electrical conductivity along with the discharge rate indicates that by decreasing the 463  
discharge rate from 2.5 l/s to 8.1 l/s, the electrical conductivity increase from 463 µs/cm to 500 µs/cm, reflecting 464  
an increase in the volume of the reservoir, the dilution of the aquifer.  465  
The hydrograph recession curve during  2019-2020 indicated two laminar and turbulent sub-regimes. Micro 466  
regimes α1 (01.002)  and α2 (0.013) represented that the dominant system of karst development in the region is 467  
diffuse. The high density of fractures and the lack of purity of lime are the main reasons for the weak development 468  
of the karst fracture in the region, which the Chelekhaneh Alia spring recession curve analysis,  maximum to 469  
minimum ratio of discharge, and karstification coefficient confirmed this issue.  470  
Determining the catchment basin using geological, hydrogeological information, and water budget showed that 471  
the hydrological and hydrogeological boundary of the spring is different.  472  
The protected zone of Chelekhane Alia spring, which includes the total hydrogeological basin and the Cretaceous 473  
limestone area below the level of the spring, was estimated to be about 184,000 square meters (18 hectares). 474  
According to the findings of this research, Sufian Cement Factory does not have the right to enter the 475  
hydrogeological boundary to extract limes, and on the other hand, to prevent the water level from decreasing due 476  
to the excessive extraction of lime as a result of the excavation depth reaching the level of the water table, it 477  
suggests to extract from the unsaturated part of the aquifer (unsaturated limes) to prevent the flow rate of Chele 478  
Khana spring from decreasing and even drying it up. 479  
 480  

Conclusion  481  
A result obtained from analyzing the discharge rate, electrical conductivity, hydrograph recession curve, and its 482  
recession coefficient(α=0.002), revealed that the dominant flow in the system is diffuse, which results from the 483  
high density of fractures and region lithology consisting of impure cretaceous limestone. 484  
Since the result revealed the inconsistency between hydrological and hydrogeological boundaries, the geological 485  
profile of the site was prepared and the spring of the catchment was estimated. Based on the findings of this 486  
research, the Chelle Khanehe Olya capture zone consists of the hydrogeological area, obtained from the 487  
groundwater budget estimation, and the protective boundary for the limestone below Cheleh Khaneh Olya spring 488  
(the unsaturated zone of the area's limestones), which covers an area of about 18 hectares. 489  
 490  
Keywords: Karst, Ardabil, karst spring, Cave, Electrical conductivity. 491  
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