
 پتانسیلمقالت گروه مجموعه                                     
 بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران 

    
    

 

255 
 

-با استفاده از روش رزایآب شور به آبخوان دشت خانم یشرویپ  ندیمنشأ و فرا نییعت

 ی ی ا یمیدروشیو ه کییزیژئوف یها
 4، خلیل رضایی3علی میثاقی، 2محمد نخعی ،1داود رضایی

 

 davoodrezai72@gmail.com، دانشگاه خوارزمی، لوژیژئوهیدرو کارشناس ارشد  1                    

 nakhaei@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی،   ،زمین دانشکده علوم استاد 2
 ali.misaghi@khu.ac.ir، ، دانشگاه خوارزمیزمین استاد یار دانشکده علوم  3            

 khalil.rezaei@khu.ac.ir  ،، دانشگاه خوارزمیزمین دانشکده علوم  دانشیار 4           

 چکیده  

  ،ینیزمریآب ز  یشدگن یریش  ای  ی شور  های سمینفوذ آب شور، مکان   زانیم  ها، ندی فرآ  فیپژوهش تالش شده است که به توص  نیدر ا

موقع  نییتع تأث  ی هافاکتور  گریو د  ندهیآل   های زون  تیعمق،  برا  رزایآبخوان خانم  ءی بر شور  رگذاریمحتمل   یپرداخته شود. 

رخنمون گنبد    ی بر رو  یسنج  س یمغناط  ستگاه یا  3581در منطقه،   ی شورشدگ  ی هاندیو فرآ  سمی مکان  نده،یآل  های زون  ییشناسا

اندازه   ی ( برا1400-1399نمونه در دو فصل تر و خشک )سال    71  نیو همچن  یکیسونداژ الکتر  235  رزا،یو دشت خانم  ینمک

دو   ی سنجسی مغناط  های یاز بررس  فاده مورد مطالعه برداشت شد. با است  ی در محدوده  هاونیو کات  ونیآن   و  ن یفلزات سنگ  ی ریگ

نمک  ( 1شد:    ییشناسا  ی هنجاربی نمک  یاحتمال  ینمک  کفه  (2در جنوب شرق دشت    یگنبد  گنبد  مرکز دشت.    یدارا   یدر 

 ی نفوذ  های آبخوان است. عمق توده   نیدر ا  نی فلزات سنگ  ءیآلودگ   ءیاحتمال  های از منشأ  یکی است که    ی نفوذ  نیآذر  های توده

 ریمشخص شده و معلوم شد که به ز  ی پژوهش حدود گنبد نمک  نیمتر است. در ا  150در حدود    "فراسو  دامها"  ی در نقشه  

بر هم دارند   یانطباق خوب  ییای میدروژئوشیه های زیو آنال  یسنج  مقاومت  ،یسنج  سیمغناط  های یندارد. بررس  یدگیآبخوان کش

 های یبه دست آمده از بررس  جیدر مرکز دشت )تالب خشک شده( است. بر اساس نتا  نده،یزون آل   کی و همه نشانگر وجود  

آبخوان است. در گذشته    ینمک  کفه  های از شورآبه  یوجود دارد که ناش  ن ییزون با مقاومت پا  کیدر مرکز دشت    ،ی مقاومت سنج

نشان داد که   ج یاداده است. نت  ینمک  ه کف  لیتشک  "و احتمال   شدندی م  هیدر مرکز دشت تخل  ی حاصل از گنبد نمک  های شورآبه

 شیاطراف دشت افزاسمت  به  از مرکز آبخوان  متر،  ی سانتبر    منسیزکروی م  9070تا    91از    رزا،یخانم  دشت   آبخواندر    ی شور

- ی مر  ییتغشور  آب    تا  نیریش  آبدر    Na-Cl  تاCa-HCO3 از    یبررسمورد  آب  منابع    ییایمی دروژئوشیه  های . رخسارهابدییم

  ،Cl/Br  ،Na/Br  ،I/Cl  یب یترک  های نمودار  ی بررساست که    پسیژو    ت هالی  انحالل  ها،شورآبه  ءی شورمنشأ    نتری. مهمنند ک

Na/Cl  و  Li/Cl  برابردر  Br/Cl  در  برداشت شده از آبخوان    ءینیرزمیزآب    های نمونه  نیهمچن.  کنند یم  د ییرا تأموضوع    نیا

  جینتا  اساسبر جهینت است. در  ی شدگ  قیرقو   اختالط  ندیفرآکه معرف گرفتند قرار    Br/Cl  نموداردر    ایدر   آب ر یتبخ  خط  ی بال 

 دشت  ی نیرزمیز  های آب  شدنشور    منشأ  ،ی کیزیو ژئوف  ییمایدروژئوشیه  های داده  ،یکیدروژئولوژیه  های یبررس  ، یشناس  نیزم

 ند یفرآ  یط  ینیرزمیز  آب  منابعحد    از  شی بپمپاژ    ل یبه دلکه    است  یآبخوان و گنبد نمککف  در    ینیرزمیز  های شورآبه  رزا،یخانم

به   یکیدرولیه بیشوجود  لدلی به آبخوان، شدن شور از پس و  اندشده  بیترک  آبخوان  نیریشآب منابع  با  و آمده بال   نگیآپکن

 . کنندی)شمال شرق محدوده( حرکت م  ی ستابیسطح ا نین ترییسمت پا
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Abstract 

In this research, an attempt has been made to describe the processes, the degree of salt water infiltration, 

the mechanisms of salinity or desalination of underground water, the determination of the depth, the 

location of the polluting zones and other possible factors affecting the salinity of the Khanmirza aquifer. 
In order to identify the polluting zones, the mechanism and processes of rioting in the region, 3581 

magnetometer stations on the salt dome outcrop and Khanmirza plain, 235 electric soundings and also 

71 samples in two wet and dry seasons (1399_1400) to measure heavy metals and anions.  and cations 

were removed in the studied range. Two anomalies were identified using magnetometric surveys: 1) 

Salt dome in the southeast of the plain   .2  ) A possible salt bed in the center of the plain. The salt dome 

has intrusive igneous masses, which is one of the possible sources of heavy metal pollution in this 

aquifer. The depth of the intrusive masses in the "Adame Farasu" map is about 150 meters. In this 

research, the limits of the salt dome were determined and it was found that it does not extend below the 

aquifer. Magnetometry, resistivity and hydrogeochemical analyzes are in good agreement with each 

other and all indicate the presence of a polluting zone in the center of the plain (dried swamp). 

According to the results obtained from the resistivity surveys in the center of the plain, there is a zone 

with low resistance, which is caused by the brines of the saline bottom of the aquifer.   In the past, the 

brine from the salt dome was drained in the center of the plain and probably formed a salt flat. The 

results showed that the salinity in the aquifer of Khanmirza plain increases from 91 to 9070 

microsiemens per centimeter, from the center of the aquifer to the periphery of the plain.  The 

hydrogeochemical facies of the examined water sources vary from Ca-HCO3 to Na-Cl in fresh water 

to salt water. The most important source of the salinity of the brines is the dissolution of halite and 

gypsum, which is confirmed by the combined graphs of Cl/Br, Na/Br, I/Cl, Na/Cl and Li/Cl against 

Br/Cl.  Also, the groundwater samples taken from the aquifer were placed above the evaporation line 

of sea water in the Br/Cl diagram, which represents the mixing and dilution process. As a result of 

germological results, hydrological studies, hydrogenial and geophysical data, the subcontaining of the 

underground water of the plain of Khanmirza, They are combined with the fresh water sources of the 

aquifer and after the aquifer becomes saline, they move towards the lowest level of the reservoir 

(northeast of the range) due to the existence of a hydraulic slope. 

 Keywords: magnetometry, geoelectricity, salt water intrusion, hydrochemical, Khanmirza plain aquifer, source 

of salinity 
 مقدمه    1

. از آنجا  ترین منبع تأمین آب مصرفی برای شرب، کشاورزی و صنعت استاطق ایران مهممنابع آب زیرزمینی در بسیاری از من

؛ لذا تعیین منشأ و مکانیسم شوری آب زیرزمینی به منظور حفظ و مدیریت این منابع عظیم های زیرزمینی محدودندکه آب

: نفوذ آب شور دریا به آبخوان ساحلی، حرکت  عبارتند اززیرزمینی   عوامل تخریب کننده کیفیت آب  بسیار حائز اهمیت است.

های  روش ی.  دریایی، فعالیت کشاورزهای سطحی آلوده غیراشباع، تبخیر، نشت از رسوبات تبخیری، نفوذ آبها از مناطق غیرنمک

)کازاکیس و همکاران،    توموگرافی  ،های ژئوفیزیکیهای زمین شناسی منطقه، روشرایج جهت مطالعه کیفیت آب شامل بررسی

  ، های آماری چند متغیرهروش  ،(2014)آندرس و همکاران،محیطیهای  ها و ایزوتوپردیاب  ،بررسی هیدروژئوشیمیایی  ،(2016

شبیه سازی انتقال جریان و   ، مطالعات تجربی  (2012)پرادهان و همکاران،    یی های دورسنجی و سیستم اطالعات جغرافیاروش

آل آبانتشار  در  درآبخوانودگی  شور  آب  نفوذ  ارزیابی  برای  زیرزمینی  روش  ،( 2010)مورو،  است  های  میان  این  از  های که 

آبخوان دشت خانمیرزا نیز، به عنوان منبع اصلی مصرف آب در کشاورزی و    کاربرد فراوانی دارند.(  2014)هان،  هیدروشیمایی  

( و قرار گیری در کنار بسیاری از  1390،  متر )گزارش سازمان آب منطقه ای   92/0شرب به دلیل افت متوسط سالنه در حدود  

منابع شوری در منطقه، مانند گنبد نمکی باغ بهزاد، کفه نمکی ، تبخیر، انحالل مواد معدنی، فیلتراسیون رسی، عالوه بر افزایش 

برداری، آسیب به تولیدات کشاورزی و  ه  بهرهای  شوری و تغییر رنگ و مزه آب زیرزمینی، سبب خوردگی پمپ و تجهیزات چاه
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است. از طرفی آبخوان خانمیرزا به دلیل تغذیه قائم آبخوان با استفاده از   ها و حتی بروز تلفات حیوانی شدهکاهش راندمان آن

نشأ و  مهای مختلف نیز قرار دارد.  یندهشهری، در معرض آلوده شدن به آل   پساب برگشتی اراضی کشاورزی و پساب صنعتی و

مورد مطالعه    ژئوفیزیکی  و  هیدروژئولوژیکی، هیدروشیمیایی  های با استفاده از روش آبخوان دشت خانمیرزامکانیسم شوری در  

 قرار گرفته است. 

 روش تحقیق    2

موقعیت    و بررسی ییشناسا ی براسنجی، ژئوالکتریک و هیدروشیمیایی های مغناطیساز روش (1شکل در دشت خانمیرزا )

 های آلینده و همچنین مکانیسم شوری آبخوان در این دشت استفاده شد.  مکانی زون

 
 موقعیت محدوده مطالعاتی - 1شکل

 ی سنج سیمغناط روش به یکیزیژئوفمطالعات    1-2

ا  شناختینیو زم  یآب  ،ینفت  ،یمعدن   لیپتانس   یبررس  هایروش  ن تریی و کاربرد  نیاز مهمتر  یکیزیژئوف  های روش   ن یهستند. 

مجاور خود   طی از مح  یکیزیخواص ف  یاز لحاظ برخ  طیمح  کیهستند که    ییمرزها جا  سازند، یکار مآش  را  هاتفاوت  مرز  هاروش

 هایبرداشت  ،پنهان و سنگ کف  های گسل  ،یمرتبط با گنبد نمک  یسیمغناط  هنجاری بی  و بررسی  ییشناسا  ی برا  .شودیم  زیمتما

سنجی،  ایستگاه مغناطیس  3547های ژئوفیزیک هوای و زمین شناسی منطقه  ، و براساس تحلیل نقشهانجام شد  ی سنجسی مغناط

  ی محدوده طراح نیدر ا یرخنمون گنبد نمک ی متر برا 100×  25شبکه  کیکل محدوده و  ی متر برا  1500×   100شبکه  کی

  Geosoftافزار  با استفاده از نرم   یسنجس یبه روش مغناط  یکیزیژئوف  ییصحرا  اتیحاصل از عمل  ی هاداده  . استو برداشت شده  

ای( با توجه به )شدت میدان مغناطیسی منطقه  IGRF  حذفپس از    است.  شده  میصورت نقشه ترسمورد پردازش قرارگرفته و به 

هنجاری مغناطیسی مشاهده  مغناطیس باقی مانده دو زون بی. در نقشه  ها اعمال شدهای لزم بر روی دادهفیلتر  ، هدف پژوهش

   .دهدها را نشان میبی هنجاری ناشی از گنبد نمکی و خطواره فیلتر سیگنال تحلیلی و مشتق قائم مرتبه اولشود. می
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 نقشه فیلتر سیگنال تحلیلی  پ( نقشه مشتق قائم مرتبه اول، ب( باقی مانده،مغناطیس نقشه  الف( :  2 شکل

هنجاری در فیلتر  دهد که تضعیف قابل توجه بیمتر را نشان می  300و  100های فراسو برای ارتفاعر ادامه فیلت  3های شکل

 متر کامال مشهود است.  300

  
 متر 300متر و  100: نقشه ادامه فراسو 3شکل

 مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت سنجی   2-2

و    آلوده  توده  جانبی یک  و گسترش  عمق و موقعیت   ، تعیین آن  زیرزمینی و رفع های  مولفه در بررسییی آلودگی آب  ترینمهم 

با آرایه شلومبرژه    یکیالکترسونداژ    235  در دشت خانمیرزا،  .آلودگی است  شدت خط   طول حداکثر    بابه روش مقاومت ویژه 

 رات ییتغ  ی ها مطالعات به صورت نقشه  جینتا.  است   شده برداشت    و تعیین محدوده نفوذ آب شور  سیرجهت برمتر    600  انیجر

  است. قرار گرفته  یو مورد بررس  هیعمق سنگ کف و ... ته  راتیی و تغ  آبرفت،  هم ضخامت  ک،یمقاطع ژئوالکتر  ،یک یمقاومت الکتر

  تواند یم  یکیالکتر  مقاومت   زانیم  در  رییتغ.  است  شده  استفاده   کیژئوالکتر  مقطع  از  ،ی شناسنیزم  های لیه  ی فیک  یبررس   منظوربه  

   . باشد نیزم های لیه ی بند دانه  و یشناس   نیزم  سازند نوع انگریب

  ینواح. دهدیعمق( نشان م 10متر در  95تا  5را در اعماق مختلف ) یکیالکتر های سونداژ ی ساز مدل ی ، نقشه سه بعد4شکل 

در مرکز نقش تا عمق    فیط  نی،در نقشه قابل توجه است، که ا  باشد ی مناطق آبدار م  ی که نشان دهنده نسب  یآب   یرنگ  فیبا ط 

  ک ی تا    ادیکه باعث کاهش ز  باشد ی مخشک شده  کم مربوط به تالب    یکیبا مقاومت الکتر  هیناح  نیوجود دارد که ا  زیمتر ن  95

 
 الف     پ                                                     ب                                                                      
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 ی کرد. مرکز شور  نییآن را تع  ینفوذ نسب  نیتوان محدوده جبهه آب شور و همچن  یماست و با آن    نقاط شده  یاهم متر در بعض 

مقطع مدل سازی معکوس شد    42در این پژوهش  .  باشدیم  20  لیپروف  ی و تا حدود  30  لیپروف  ی و قسمت شرق  23  لیدر پروف

غربی به طول    –با راستای شرقی    30  مقطع پروفیل.  ارائه شده است  33و    30روفیل  که در این مقاله به طور نمونه نتایج مقطع پ

این پروفیل در راستای حوزه آب شور    ، است  نشان داده شده   5در شکل    لیپروف   نیشده ا  ی مقطع مدل ساز متر است.    6340

ول تقریبی  طای به  یعنی محدود  151تا    148و    4های  قرار گرفته است که مرکز لیه آبدار با درصد شوری بال در محدوده ایستگاه

  5380طول    یدارا  ،شمالی  – یجنوب  ی با راستا  33  لیپروف  .شودباشد و به طرفین از درصد شوری آب کاسته میکیلومتر می  3

که حوزه آب شور را قطع کرده    لیپروف  نی است. در ا  نشان داده شده  5در شکل    لیپروف  نیشده ا  ی متر است. مقطع مدل ساز

قرار داشته و به   4  ستگاهیدر ا  ی اند و حداکثر درصد شورگرفته  رارحوزه ق  نی ا  ریتحت تاث  57و    4،  58،  5  ی هاستگاه یاست ا

 . ابدییکاهش م  نیطرف
 

 
 سازی مقاطع بعدی از مدل نقشه سه :4شکل
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 33و  30سازی شده پروفیل : مقطع مدل 5ل شک

 یی ایمیدروشیه راتییتغ کننده کنترل یها ندیفرا و بشیمی آ   3-2

خرداد )فصل تر(   لینوبت در اوا  نی)فصل خشک( و دوم  1399در مهر    نیانجام شد که اول  ی برداردشت دو نوبت نمونه   نیدر ا

 هیته  رزایدشت خانم  ی نیرزمینمونه از آب ز  32و در مرحله دوم    ینیرزمینمونه آب ز  41. در نوبت اول تعداد  بوده است   1400

دستگاه    کیو با استفاده از    یبردار( در محل نمونه EC)  یکیالکتر  تیو هدا  ،ی شور  ،pH،  T  ر،یمقاد   ی بردار هر نقطه نمونه   در شد.  

از روش  .شد   نیی تع  HACHپارامترسنج    یمولت مکانیسم شوری در دشت خانمیرزا  تعیین منشأ و  تحلیلبه منظور   هایهای 

  یی مایدروژئوشیه  ی هارخساره،  ییایمیدروژئوشیه  ی بیترک  ی هانمودار،  ی فلز  ی هاابیرد  و  یاصل  ی هاونی  پراکنش  یبررس  آماری،

دلیل    همین  به  دارند.  زیرزمینی   های آب  شدن  شور  مکانیسم  و  منشأ  تشخیص  در  مهمی   نقش   ترکیبی  های نمودار .استفاده شد

 ، خانمیرزا  آبخوان  شدن  شور  مکانیسم   و  (آپکنینگ  و  رسی  فیلتراسیون  تبخیر،  ،نمکیگنبد )  شوری   احتمالی  های منشأ  بررسی   برای 

  ، I/Cl/Cl،  Na/Cl/Cl  ،مانند   ترکیبی   های نمودار  تهیه  به  اقدام   فلزی   های ردیاب   هیدروژئوشیمیایی،  های داده  از  استفاده   با

Na/Cl،I/Cl ،Li/Cl ،Ca/Cl ،   𝑆𝑂4
2−/CL،    شولرنمودارLi/Cl/Br/Cl  ،Cl/Br ،  Na/Br  ،NO3/Cl،  K/Cl  باقری  . است  شده 

  های آب  توانمی  Br/Cl  ،نسبت  مقابل  در  Li/Cl  های نسبت  از  استفاده  با  که  دادند  پیشنهاد  را  نموداری  (2014)  همکاران  و

 خیلی  Br/Cl  و  Li/Cl  نسبت  مقدار  هالیت   انحالل  6  ،شکل  مطابق  .نمود  تفکیک  هم  از  را  شوری   مختلف  های منشأ  و  مختلف

  منشأ   هالیت،  انحالل  که  نمود  بیان  توانمی  بنابراین  دارد  کنند،می  تولید  تبخیری   های سازند  و  شیرین   آب  آنچه  به  نسبت  کمتری 

  .است  نداشته  نقشی  شده، تبخیر دریای  آب یا و  تبخیر و استو گنبد نمکی   آبخوان کف های شورابه شوری  اصلی

 
 شورابه کف آبخوان موقعیت گنبد نمکی و دایره بزرگ قرمز ، موقعیتآبی دایره بزرگBr/Cl.در برابر  Li/Clنمودار ترکیبی تغییرات  :6شکل 

  یک   عنوان  به  تواندمی  باشد،   آبخوان  آلودگی  میزان  سنجش   برای   شاخصی  تواندمی  اینکه  بر  عالوه  آلینده  یک  عنوان  به  نیترات

 همچنین  و  آبخوان  باگنبد نمکی    ارتباط  بررسی  بخصوص   شوری   منشأ   بررسی  منظور   به  لذا  گیرد.  قرار  استفاده   مورد  نیز  ردیاب

 .است شده استفاده( 7 شکل ) کلراید برابر در نیترات تغییرات نمودار از شیرین  و شور  آب اختالط و آپکنیگ فرآیند
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 نمودار ترکیبی تغییرات نیترات در برابر کلراید   :7شکل 

کرو زیمنس بر سانتی  می   9070تا  146در فصل تر بین  خانمیرزا    دشت  آبخوان  درهدایت الکتریکی    غلظت   مقدار  8  شکل  اساس  بر

  مرکز  به   مربوط  مقدار  بیشترین  وشمال غرب    به  مربوط  مقدار  کمترین   که  است   تغییر  در  1743  تا  91و در فصل خشک بین    متر

 .است آبخوان

  
 ترسمت چپ فصل  خشکسمت راست فصل ، خانمیرزادر آبخوان دشت  هدایت الکتریکیمقدار غلظت  یمکان راتییتغ: 8شکل 

 گیرینتیجه     3

در جنوب شرق دشت و کفه نمکی احتمالی  هنجاری شناسایی شد. گنبد نمکی  های مغناطیس سنجی دو بی با استفاده از بررسی

  های احتمالیأ منش  یکی از  و،  نبد نمکی بال آمده است گهای آذرین نفوذی است که با  گنبد نمکی دارای توده  .در مرکز دشت

 متر است، و این  150های نفوذی، در نقشه ادامه فراسو زیاد نبوده در حدود  آلودگی فلزات سنگین در منطقه است، عمق توده

مشخص شده است. کفه نمکی    2پژوهش نشان داد که گنبد نمکی در زیر آبخوان کشیدگی ندارد حدود گنبد نمکی در شکل  

های ژئوشیمی انطباق  مقاومت سنجی و آنالیز  سنجی،  یسهای مغناطسیرو بر  (2شکل  )  احتمالی در مرکز دشت واقع شده است

های حاصل از آلینده در مرکز دشت )تالب خشک شده( است. در گذشته شورابهخوبی بر هم دارند و نشان دهنده یک زون  

  غلظت  بودن  بال   وجود  با  هانمونه  از  برخی  درشدند و احتمال تشکیل کفی نمکی داده است.  گنبد نمکی در مرکز دشت تخلیه می

 و   آپکنینگ  فرآیند  از  استفاده   با  اختالط  توسط  شدگی   رقیق  هنده   شاندن  که   بوده  1  از  کمتر  کلراید  به   سدیم  مولی  نسبت  کلراید،
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 اختالط  فرآیند  نتیجه ،خانمیرزا  آبخوان  شور  های آب  کهنتیجه گرفت    توانمی  بنابراین.  است  هانمونه  این  در  کاتیونی   تبادل  یا

دهد که آبخوان خانمیرزا ممکن های صحرایی نشان می. دادههستند شیرین های آب ووگنبد نمکی   آبخوان کف های شورابه  بین

شدگی ناشی از تغییر فصل و تغییر میزان تغذیه آبخوان قرار گیرد. در برخی است در برخی نقاط تحت تأثیر شورشدگی یا شیرین

های یابد که بیانگر این مساله است که مکانیسم های آب زیرزمینی با افزایش شوری کاهش می در نمونه  Br/Clهای  نقاط، نسبت 

های تبادل کاتیونی بین آب و مواد جامد آبخوان، اختالط با آب زیرزمینی شور نشأت ها شامل واکنش اصلی شوری این نمونه

 های موجود در قسمت غیراشباع آبخوان و انتقال به آب زیرزمینی است. گرفته از شورابه رقیق شده و احتماًل انحالل نمک

روشیمیایی نشان داد که آبخوان خانمیرزا سیستم آزاد است. تغییرات مقدار مقاومت  و آنالیزهای هید  VESهای  بررسی داده

های سطحی دارای مقادیر مقاومت الکتریکی زیادی بوده و با افزایش عمق به دهد که لیهالکتریکی در دشت خانمیرزا نشان می

ی مقدار مقاومت الکتریکی محیط در نتیجه  کاهش تدریج  شود. همچنین،تدریج از مقدار مقاومت الکتریکی محیط کاسته می

های بالیی و همچنین وجود ذخیره آب شور است. بنابراین، با افزایش عمق نفوذ در رسوبات وجود رسوباتی با اندازه ریز تر از لیه

 بود.   های بال توان شاهد افزایش نسبی غلظت امالح و در نتیجه امکان وجود آب شور با غلظت آبخوان خانمیرزا می 

 شورابه   قرارگیری   وقعیت م  شیمیای نشان داد کهوهای ژئوفیزیکی و هیدروژئج به دست آمده از این تحقیق بر اساس روشینتا

و جنوب شرق محدوده   (تالب خشک شدهمرکز دشت )  در  باید ًاحتمال   آبخوان  شوری   منشأ  عنوانبهو گنبد نمکی    آبخوان  کف

های گنبد نمکی از طریق رودخانه فصلی به تالب شورابه  بنابراین،  است.   شوری   عامل  عنوانبه   هالیت  انحالل  دارای   که،  باشد

های کف آبخوان بر شورابه  شود،  های ایجاد شده به خارج از دشت هدایت میمنتقل شده البته در حال حاظر از طریق زهکشی

های شیرین ترکیب شده و با تغییر رژیم  حلقه چاه(، از طریق فرایند آپکنینگ بال آمده و با آب  1000های دشت )اثر پمپاژ چا

 . کندجریان در آبخوان به سمت شمال شرق حرکت می 
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