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 I 

 مديريت جامع منابع آب در سازندهای سخت آهکی: عنوان مقاله 
 

 مربی صنعتی و عضو هيئت علمی وزارت نيرو: روح األمين بهرامی جوين 
 کارشناس مسئول منابع آب در آب منطقه ای خراسان: عبداله بخشی 

  
 :چکيده   - 1

سئله کمبود آب و موضوع بهره بـرداری   جزء مناطق خشک و نيمه خشک محسوب می شود ، م           در کشور ما ايران که      
در حال حاضر با توجه به محـدوديت هـای   . ب يکی از مسائل مهم و حياتی است   آصحيح و حفظ و حراست از منابع        

 منابع آبرفتی ، منابع کارستی يکی از منابع آب شرب برخی از شهرهای بزرگ و در بعضی از مناطق نيـز       کمی و کيفی  
ب شرب به شمار می روند که به دليل شرايط خاص حاکم بـر ايـن منـابع ، مـديريت آنهـا بـا                  تنها منبع تأمين کننده آ    

برفتی تمايزاتی را بخصوص از لحاظ اکتشاف ، حفاظت و بهره برداری دارد و اگر به نحـو مـؤثری              آآبهای زيرزمينی   
می و چـه بـه لحـاظ کيفـی     چه به لحاظ کمديريت نشوند ، در عمل شاهد از دست رفتن ذخائر قابل توجهی از منابع    

خواهيم بود و لذا در حال حاضر بازنگری وضعيت موجود به يک ضرورت بدون ترديد تبديل شده و فکر اين مـسئله               
که چگونه بتوان اين منابع را مديريت نماييم تا دچار سرنوشت بحران منابع آبرفتی نشويم و بتوانيم اين منابع را برای                

ري نماييم که چه مقدار از اين منابع را در چه زمانی ، در کدام مکان و به چه وسـيله  آيندگان حفظ کنيم و تصميم گي  
 .ای فراهم آوريم ، مهمترين انگيزه و علت انتخاب موضوع اين مقاله می باشد

در اين مقاله سعي شده است که ابتدا مشکالت وضعيت موجود مديريت منابع آب کارستی در زمينه اکتشاف ، 
مرحله دوم و در مقايسه با وضعيت مطلوب و . برداری با مثالهايي از شمال شرق ايران طرح گردد حفاظت و بهره 

ديران و کارشناسان اين صنعت ، عوامل مؤثر در اعمال مديريت مهمچنين با استفاده از تجربيات شخصی و مصاحبه با 
          ويي مناسب در هر يک از زمينه هایجامع و يکپارچه نظام منابع آب کارستی بيان گرديده و در انتها نيز الگ

  .فوق الذکر ارائه شده است 
 :   مقدمه- 2
قبل برمی گردد اما هنوز شناسائی اين منابع عمـدتا   سال 40با وجود آنکه سابقه مطالعات منابع آب کارستيک درايران به حدود            

 ازعمليات حفاری ازميزان پتانسيل منـابع کارسـتی   براساس تجارب کارشناسی وحدس و گمان صورت می پذيردبدون آنکه قبل          
      کاهش آبدهی چاههای آهکی در پـاره ای از نقـاط واقـع در شـمال شهرسـتان مـشهد       .ازنظر کمی وکيفی اطمينان حاصل گردد  

          فقـط بـا چنـد سـال    ) چاههـای آهکـی ارکـان    ( و يـا در حـوالی جنـوبی شـهر بجنـورد         ) چاههای آهکی کارده ، سيمان مشهد       ( 
ی    تاکنون اهميت بهره برداری بهينه و اسـتفاده از  از طرف ديگر . بهره برداری بهترين شواهد در اين زمينه می باشند         ايـن منـابع آـب

از اينگونه منـابع در دسـتور کـار جـدی     آنها  حفاظت کمی و کيفی مشخص نبوده وبرای سازمانها و ارگانهای ذيربط  بطور دقيق  
طـرح   اکتشاف ، حفاظت و بهـره بـرداری از منـابع آب کارسـتی در چهـار چـوب يـک        لذا هنوز . ر نگرفته است    قرااين سازمانها   

کـه  تجديد نظر اصولی دراين زمينـه صـورت پـذيرد    قرارنگرفته و باتوجه به اهميت آنها الزم است        مديريت جامع و سيستماتيک     
  .تدوين وارائه شده است مقاله حاضر درهمين راستا 

 : مطالعاتی  قلمرو-3
ين  منطقه مطالعاتی در شـمال شـرق ايـران و در مختـصات تقريبـی                                          درجـه 38 تـا 35 بـين  طـول جغرافيـايي و   درجـه 61 تـا  56 ـب

ی تواننـد دارای پتانـسيل آب زيرزمينـی باشـند ، عمـدتاً      در اين محدوده آهکهايي که بالقوه م   . عرض جغرافيايي قرارگرفته است     
هـستند کـه تحـت     )  سازند مـزدوران  (و ژوراسيک ) تيرگان (  بوده و شامل آهکهای کرتاسه     زمين شناسی    متعلق به دوران دوم   

ح منطقـه  توزيـع و گـسترش تـشکيالت را در سـط    )  1 شـکل  .  (تأثير تکتونيک و همچين پديده کارسـتی شـدن قرارگرفتـه انـد         
 .مطالعاتی نشان می دهد 
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 .توزيع و گسترش تشکيالت آهکي که بالقوه داراي پتانسيل آب زيرزميني مي باشند  :يک  شکل شماره    
 
  :وضعيت موجود مديريت منابع آب کارستيک -4

 .پرداخته خواهد شد   يک مديريت جامع نبوده که به اشکال مختلف آنتحتدر حال حاضر منابع آب کارستيک 
مديريت صحيح و جامع باعث گرديده که سازمانها و ارگانهای مختلـف و  برنامه ريزی و عدم   : سازمانها و ارگانهای ذيربط    -1-4

 مانند شرکتهای آب منطه ای ،  شرکتهای آب و فاضـالب شـهری   بر حسب اهداف مطالعاتی يا بهره برداری با منابع آب کارستی 
ادی از صنايع نظير کارخانه سيمان ، پتروشيمی ،  کارخانه قند ، فوالد و ساير صنايع و همچنين  اشخاص حقيقی       و روستايي ، تعد   

 .نسبتا ضعيف است   نهادهای مرتبط با منابع کارستيک نبي برنامه ريزي و هماهنگیسروکار داشته باشند که 
بـا يکـديگر نبـوده و     از سوی ذينفعـان هماهنـگ   مليات اکتشافی  عمدتاً ع  ،  متناسب با نيازها و اهداف      : عمليات اکتشافی  -2-4

توسـط   مطالعـات ژئوفيزيـک کـه بـه منظـور حفـر چـاه آهکـی         بعنوان مثـال   . هرکدام مقصود و منظور خود را تعقيب می نمايند   
تفـضيلی نيـز   د در مطالعات شناسـايي يـا نيمـه    انآب و فاضالب روستايي برای تأمين آب شرب حفاري شده ، می تو شرکت های   

رای يـک منطقـه يـا يـک        مورد استفاده قرارگيرد که عدم مديريت يکپارچه مانع از اين کار گرديده و اين مسئله باعث می شود ـب
شان نمـی دهنـد وياأهكهـاي             مطالعاتی   محدوده ا يکـديگر ـن  بيش از چند نوبت عمليات ژئوفيزيک انجام شود که هيچ پوششی ـب

د       سـط چنـدين شـرکت مـشاور و      و تو  شمال مشهد كه چندين نوبت        ،امـا هنـوز    اشـخاص حقيقـی مـورد اکتـشاف قرارگرفتـه اـن
ه وجـود آمـده در      .  اسـت  نگرفته جمعبندی نتايج آنها در يک مجموعه و تحت يک مديريت جامع قرار        ايـن  عمـده اشـکاالت ـب

    :ارتباط به شرح زير می باشند
  . صورت می پذيرد  ایمعموالً عمليات اکتشافی بر حسب نياز و يک مرحله  -
 به صورت موضعي و صرفادر راستاي تأمين آب شرب شهری ، روستايي و يا صنايع و عمليات اکتشافی   بنا به ضرورت    عمدتا و  -

  .محلی صورت می گيرد 
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سيل ايـن   ،بدليل جامع و فراگير نبودن عمليات اکتشافی در چارچوب يک مديريت سيستماتيک  قبل از بهره برداری           - منـابع   پتاـن
  .شخص تعيين نگرديده است مبطور 
ه تعيـين محـل چـاه محـدود           - عمليات اکتشافی بر اساس روش سعی و خطا است بگونه ای که در اکثر موارد اکتشاف منحصر ـب

  .شده است 
 مـی  آنها محـدود و نـاقص  برمديريت صحيح اعمال اطالعات و دانش فنی مديران ، تصميم گيران از اهميت منابع کارستيک و           -

  .باشد 
   .ندسته  ناقصکوتاه مدت و بلند مدت در اين زمينه های برنامه ريزي عمدتا -
يـک برنامـه     اقدام به حفر چاه اکتشافی آهکی می شود و چون اين عمليات در چهـارچوب        یاسب با بودجه تخصيصی گاه    نمت -

العـات بدسـت آمـده از آن نيـز بطورجـامع نمـی       ، ضمن اينکه اط رها می گردد   نمی باشد عمدتا بصورت ناقص     مدون مطالعاتی 
  .د نتوانند مورد استفاده قرارگير

  .عدم رعايت اصول فنی در حفاريها ، تجهيز و پمپاژ چاههای آهکی  -
  .می دهد نشان  را عمده کارهای اکتشافی صورت گرفته در سطح محدوده مطالعاتی ) 2(شماره شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..را نشان ميدهد عمده کار هاي اکتشافي انجام شده در سطح محدوده هاي مطالعاتي  :دو شکل شماره      
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طبقه بندی عمده جهت مديريت حفاظـت منـابع آب کارسـت    وبطورکلی د  :ب كارستيك   آ حفاَظت كمي وكيفي منابع      – 4 – 3 
ح های ملـی و ناحيـه ای مـديريت منـابع     حفاظت کلی معموالً در طر. يکی حفاظت کلی و ديگری حفاظت محلی    ،  وجود دارد   

. پوشـش مـی دهـد    رسـت توسـعه نيافتـه را    اآب تنظيم می گردد که هم منابع آب کارست مورد بهره برداری و هـم منـابع آب ک      
 کـه مـی توانـد تـأثير بـه سـزايي در پيـشرفتهای اقتـصادی ،         شـود مـی   را شـامل  حفاظت محلی منابع کارست نيز تأمين آب شرب      

 .سعه منابع آب داشته باشد اجتماعی و تو
مسئله باعث بروز زيانهای اين بسيار کمرنگ بوده و در حال حاضر توجه به مديريت حفاظت کمی و کيفی منابع آب کارستيک       

 :خالصه وضعيت موجود در ارتباط با حفاظت کمی و کيفی بشرح زير است . جبران ناپذيرگرديده است 
وله  پرداخته شده اسـت و مـسائل حفـاظتی در حـد رعايـت حـريم فرضـی و بهـره بـرداری             بطور جامع به اين مق      کمتر تاکنون  -

 . است  بودهمتناسب با آبدهی چاهها
 .  دربهره برداری از آنها مدنظر قرارندادن حفاظت کيفی و نيز عدم رعايت حريم کيفی اين منابع -
 .  کارستی ناقص بودن و يا در مواردی نبود قوانين حفاظتی کمی و کيفی منابع آب - 
  . پمپاژ و فعاليتهای مواد آالينده بهره برداری بر کنترل کافی  عدم -

 در سطح محدوده مطالعاتی بدليل عدم مديريت صحيح در حفاظـت کمـی و کيفـی منـابع آب       متعددی وجود دارندکه    مواردی  
 از بين رفتن ، کاهش و يا آلودگی اين منابع گرديده است نظير چـشمه گـيالس ، گـوجگی ، چاههـای ارکـان ،      کارستيک باعث 

 . ) 3شکل شماره ( ......وچشمه بش قارداش ، چاه سيمان مشهد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .)هها و چشمه هاي آهکيمطالعات موردي در ارتباط با چا(اظت کمي و کيفي منابع آب کارستيک  حف : سه ل شماره شک        
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 تقريبـاً  شـرايط  در سطح اسـتان  کارستی نه بهره برداری از منابع زميدر حال حاضر در    : بهره برداری از منابع آب کارستيک        -4-4
مشابهی به چشم می خورد و عدم مديريت صحيح در بهره برداری از اين منابع  باعـث بـروز پـاره ای از مـشکالت نگـران کننـده        

 . شود  که می بايست به آن توجه خاصاستگرديده 
 حلقه چـاه آهکـی وجـود دارد کـه     403 دهنه چشمه آهکی و 1283 حدود  کل استان خراسان  ار موجود در سطح     مبر اساس آ  

 در مترمکعب  ميليون    240.2 بهره برداریکل ميزان .  حلقه عميق می باشد 102 و ) آهکی –آبرفتی  (  حلقه نيمه عميق301
تعلق به چاههای آهکی اسـت و ايـن در حـالی اسـت کـه                   درصد م  11.1مربوط به چشمه ها و    درصد     88.9د که   می باش  سال

سيل آهکـی        بخش زيادي از   و حتـی تعـدادی از   سـفاده مـی نماينـد    ا چاههای نيمه عميق به ظاهر آبرفتی بوده در حالی کـه از پتاـن
 نريمانی نيز از سـنگ کـف آهکـی تغذيـه مـی نماينـد کـه        -ع در دشت سليمانی شرق مشهد واق  چاههای آبرفتی عميق در منطقه    

 .پروانه بهره برداری آنها صرفاً آبرفتی است 
   : ) 4شکل شماره ( می توان به صورت زير خالصه نمودوضعيت موجود بهره برداری را 

دون  در خصوص بهره برداری از اين منابع هيچگونه برنامه ريزی کوتاه مدت و بلند  -  مدت وجود نداشته و بهره برداری عمدتاً ـب
  .می شود  انجام توجه به بيالن آنها و تا حد توان آبدهی چاه

در صنعت ميزان بهره برداری از اين منابع را تعيـين مـی کنـد و هيچگونـه تـوجهی بـه         ی  نياز آب به ويژه در بخش شرب و گاه         -
  .حجم ذخيره مخزن نمی گردد 

 مـی  بـا عمـق زيـاد   غير مجاز چاههای ظاهراً آبرفتی حفاری ناشی از فعاليت بيشتر رل نشده از ذخائر کارستيک     بهره برداری کنت   -
   .باشد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .در سطح محدوه هاي مطالعاتي را نشان ميدهد وضعيت موجود منابع آب کارستيک  :چهار شکل شماره        
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  .جهت کنترل ميزان برداشت از اين منابع و نبود ابزار مناسب غير اصولی برداشت عدم اندازه گيري آب و ميزان  -
   .پايين بودن راندمان بهره برداری ناشي از تعيين محل های نامناسب برای حفر چاه -
 
   مدل بهينه مديريت جامع منابع آب در سازندهای سخت آهکی-6

در بخـش منـابع آب کارسـتيک باعـث شـده اسـت در        صحيح مديريتجمعبندی وضعيت موجود نشان می دهد که عدم اعمال       
 مديريت  ، الزم است برای غلبه بر بحران های موجود از اين منابع روبرو باشيم و یو کيف ی  کم مشکالت بروز   بعضی از مناطق با   

در ايـن   . باشد و پايدارقي دق،و برنامه ريزي های منظم  اولويت ها جهت شناسائی   عاملی  تا واحدی برای اين منابع تعريف نماييم       
  .رابطه الزم است موارد زير در هر کدام از بخشهای اکتشاف ، حفاظت و بهره برداری مد نظر قرارگيرند 

   مديريت اکتشاف-1-6
عمليات اکتشافی بايد با دقت تحت نظارت واحد مستقلی صورت گرفته و نتايج و اطالعات حاصله بطور کامل جمـع آوری و       -

بـا هـدف   جمع آوری اطالعات وتهيه نقشه های مربوطـه بـرای برنامـه ريـزی مـديريت منـابع آب        .انک اطالعات حفظ شود     در ب 
  .حفاظت وبهره برداری بهينه وتوسعه پايدار از آنها بسيار مفيد خواهد بود 

حفـاری ، پمپــاژ ، رديــابی   (  اکتــشافی انجــام عمليـات   مطالعــه و بـا  بــصورت جـامع  کليــه منـابع بــالقوه کارسـتيک  الزم اسـت   -
ی     چگونگی ارتباط آنها با ذخائر آبی مجاور بررسی شده و ترجيحـا      مشخص و آنهارائ حجم ذخ  )،ژئوفيزيک    بـه عنـوان منـابع آـب

  .جديد در برنامه ريزي های آتی بويژه تأمين آب شرب مد نظر قرار گيرند 
 GISاز فن آوريهای سنجش از راه دور ، استفاده ه ودرانجام آنها   بود مستمر ، صحيح و جامع بايستی برنامه عمليات اکتشا فی       -

 .  مد نظر قرارگيرند با امکانات آناليزهای تحليل
   مديريت حفاظت -2-6
با توجه به نفوذپذيری زياد و سريع سازندهای کارستی حفاظت کيفی اين منابع ضروری بوده و بايد نسبت به اعالم محـدوده         -

 گردد و از احداث هر گونه تاسيسات شهری و صنعتی که دارای مواد آلـوده کننـده مـی باشـد در محـدوده              حفاظتی آنها اقدام  
   . گرددحفاظتی منابع آب خودداری

  .حفاظتی کمی و کيفی منابع آب کارستيک موجود درارتباط با قوانين ضرورت اصالح  -
  .ای تامين آب شرب تعيين محدوده های حفاظتی درمنطق کارستی و دراطراف سيستم ه -
توسـط کميتـه ای متـشکل از    ميبايـست  صدور پروانه حفاری و بهـره بـرداری   ضرورت تجديد ساختار فعلی که دراين ارتباط   -

  . باشد معاونت حفاظت ، معاونت مطالعات و کميته مديريت منابع آب
نهـا ، رفتـار سـنجی کيفـی از طريـق نمونـه       طراحی يک شبکه پيزومتری کامل ، کنترل ماهيانه سطح آب و تجزيه و تحليـل آ          -

 .برداری کيفی مستمر از نقاط انتخابی و در نتيجه توجه هرچه بيشتر به حفاظت کمی و کيفی بر پايه نتايج مطالعات 
  :مديريت بهره برداری  -3-6

کيفيت اين منابع فوق با توجه به محدود بودن منابع کارستيک و افزايش تقاضا در مصارف شرب و با عنايت به اينکه کميت و              -
العاده تغيير می نمايد ، بنابراين برنامه ريزي الزم در اين باره يکی از ضروريات اساسی برای بهره برداری بهينـه و حفاظـت از ايـن          

 .منابع به شمار می رود 
ريت واحـد و بـه دور از    مـدي تحـت بدليل ارتباط آبهای کارستی با آبخوانهای آبرفتی بايد بهره برداری از ذخاير آبی هرحوضه   -

   . وبراساس اصول علمی وکارشناسی باشداعمال فشارهای سياسی و بدون دخالت ارگانهاو سازمانهای مختلف 
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ايجاد تعادل بين منابع و مصارف بويژه با نگرش به توسعه پايدار و همچنين افزايش بهـره وری آب و   دربهره برداری ازاين منابع      -
  . مدنظر قرارگيرديها بايستف کنندگان بخش آب شرب در استفاده بهينه از آنتغيير نگرش مديريتی مصر

حفاظت منابع آالينده و کنترل آنها و همچنين ارائه برنامه ای جهت بهره بـرداری از ايـن منـابع مـستلزم شـناخت کامـل شـرايط           -
ارستيک در برابر فعاليت هـای انـسان و   هيدرولوژي و هيدروژئولوژي نواحی مورد مطالعه و بررسی عکس العمل آبخوان های ک       

فاده از مدل هـاي رياضـی بـه عنـوان ابـزاری      تتأثير اين فعاليت ها بر کميت و کيفيت منابع آب است که برای نيل به اين هدف اس      
 .مؤثر و کارآمد در دست کارشناسان ذيربط برای مديريت بهينه الزم و ضروری است 

اگير از طريق توسعه ايستگاههای تحقيقـاتی ، آمـوزش اختـصاصی مـشاوران ، پيمانکـاران      قاتی فر  برنامه ريزی آموزشی و تحقي     -
 .ست رحفاری ، کارشناسان و پرسنل ذيربط ازطريق کالسها و کارگاههای تخصصی کا
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 :مراجع 
 . 1372برمناطق خشک و نيمه خشک ، شيراز  منابع آب کارست با تاکيد  مجموعه مقاالت سمپوزيوم بين المللی – 1
 . کرمان 1373 مجموعه مقاالت کنفرانس ملی منابع آب زيرزمينی ، شهريور – 2
، مجتمـع آموزشـی و پژوهـشی آذربايجـان ، مـرداد      ) بهـره بـرداری و مـصرف بهينـه     (  مجموعه مقاالت کنفرانس منابع آب   – 3

 . تبريز 1376
  . 1377ی منابع آب درسازندهای سخت آهکی ، کرمانشاه  مجموعه مقاالت همايش جهان– 4
کارشناسـی ارشـد ، موسـسه تحقيقـات و     ن نامـه  ايـا  نوبهار فريده ، مديريت حفاظت کيفـی منـابع آب کارسـت در ايـران ، پ                – 5

  . 1378آموزش مديريت ، مرداد 
  .ی سخت آهکی  گزارشات علمی موجود در آرشيو آب منطقه ای خراسان در ارتباط با سازندها– 6
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