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  :چکیده
در این تحقیق وضعیت کمی و کیفی آب سطحی و زیرسطحی در باالدسـت منطقـه محمـدآباد چلپـو کاشـمر بـا هـدف        

بررسیها نشان داد که سه حلقـه چـاه دسـتی، چاههـاي     . بررسی امکان سنجی احداث سد زیرزمینی، مورد بررسی قرار گرفت
ها که پرآبترین چشـمه منطقـه   چشمه یکی از این . ارددهانه چشمه وجود د 16در حوزه . بهره برداري حوزه به شمار میروند

لیتـر در   12آبدهی متوسط ساالنه این چشمه حدود . در واقع زهکش اصلی حوزه به شمار می رود) S16چشمه (باشد  نیز می
آب این چشمه در خروجی حوزه و در بستر رودخانه اصلی حـوزه در محـل سـاختگاه سـدزیرزمینی، بـا لولـه بـه        . ثانیه است

در . نمایـد  روستاي محمد آباد چلپو منتقل می شود که در حال حاضر بخش اعظم آب کشـاورزي ایـن روسـتا را تـامین مـی     
 835704مجموع  تخلیـه سـاالنه منـابع آب زیرزمینـی حـوزه  حـدود       . حوزه، یک رشته قنات با آبدهی بسیار کم وجود دارد

هـاي   میزان تخلخل نهشته. مترمکعب است 262000ینی حدودا بررسیها نشان داد که حجم مخزن سد زیرزم. مترمکعب است
لـذا سـد   . درصـد اسـت   10درصد و مقدار تخلخل مفید حـدود   40آبرفتی در محل مخزن سد زیرزمینی مورد بررسی حدود 

سـدزیرزمینی در هـر   . باشـد  متر مکعب آب زیرسطحی را دارا می  26200زیرزمینی در هرنوبت آبگیري قابلیت ذخیره حدود 
مترمکعب آب براي شش ماهه اول سال و بـیش   133000بار آبگیري را خواهد داشت و قادر به تامین بیش از  15سال قابلیت 

دسی زیمنس بر متر و میزان  9/1 برابر باآب زیرسطحی  EC. مترمکعب آب نیز براي شش ماهه دوم سال میباشد 200000از 
TDS  مطالعه وضعیت کمـی و کیفـی آب   . براي شرب دام و کشاورزي مناسب است  ومیلیگرم بر لیتر بوده   1216آن برابر با

توان سـاالنه   زیرسطحی در ساختگاه سد زیرزمینی پیشنهادي در  منطقه محمد آباد نشان داد که با احداث سد زیرزمینی می
قه مورد بررسی، چنانچه سـد  این تحقیق نشان داد که در منط. رمکعب آب مورد نیاز روستا را تامین نمودتم 300000بیش از 

زیرزمینی احداث شود با استحصال آبهاي زیرسطحی می توان بخش قابل توجهی از نیاز آبی باغات بـادام، اراضـی زعفـران و    
   .آب شرب دام روستا را تامین نمود

   ، کیفیت آب شرب و کشاورزي ، محمد آباد چلپو کاشمرسدزیرزمینی: ها کلیدواژه
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  :مقدمه-1
خیر در اثر رشد جمعیت مصرف جهانی آب افزایش یافته است به طوریکه از آغاز قرن بیستم تاکنون مصرف آب در دهه ا

 30پیش بینی می شود که این مقدار در . کیلومتر مکعب در سال رسیده است 3000شیرین در جهان هفت برابر شده و به 
نفر در  59000ا آنجا پیش رفته است که روزانه حدود کمبود و آلودگی آبها ت. درصد افزایش یابد 50سال آینده حدود 

در این میان کشورهایی . }7{جهان در اثر آن جان خود را از دست می دهند که این موضوع یک معضل بزرگ جهانی است
تعدادي از این کشورها که از منابع آب زیرزمینی . که در مناطق کم آب و خشک جهان واقعند، آسیب بیشتري می بینند

تفاده می کنند، در اثر بهره برداریهاي بی رویه و توسعه ناپایدار، مخازن آب زیرزمینی را با کمبود و کسري زیادي مواجه اس
یکی از این کشورها ایران است که در اثر توسعه ناپایدار و اضافه برداشتهاي مستمر از ذخایر آب زیرزمینی در . ساخته اند

تنها در استان خراسان، کسري مخازن به . یلیارد متر مکعب کسري مواجه ساخته استدشتها، این مخازن را با حدود شش م
کشورهایی مانند عربستان سعودي و لیبی که عمدتاً از ذخایر فسیلی استفاده . میلیارد مترمکعب رسیده است 7/1بیش از 

پیش بینی می شود که اگر به همین صورت  .می کنند، در اثر استخراج زیاده از حد، این ذخایر را با کمبود مواجه ساخته اند
براي مناطق خشکی که دسترسی به . سال آینده، آبی در این مخازن باقی نخواهد ماند 15از مخازن استفاده شود، تا حدود 

) در مقیاس کوچک معموالٌ(مین آب أهایی که براي ت حل منابع معمول آب نظیر چاه و رودخانه دائمی ندارند یکی از راه
در مقایسه با سدهاي معمولی که در عرض رودخانه یا نهر به منظور . پیشنهاد شده است استفاده از سدهاي زیرزمینی است

ذخیره ساخته می شوند و آب زیرزمینی را در باالدست سد جمع آوري می کنند، سد زیرزمینی جریان آب زیرزمینی 
سدزیرزمینی همچنین می تواند به عنوان سازه اي جهت . زیر سطح ذخیره می نماید را مسدود کرده و آب را در) زیرقشري(

فن احداث و استفاده از سدهاي زیرزمینی در کشور ما داراي قدمتی نظیر . انحراف آب زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد
برداري از آن دچار رکود و  عه و بهرهتوجهی و عدم استفاده از تکنولوژي نوین جهت توس که به خاطر بی} 2{حفر قنوات است

تردید سدهاي زیرزمینی در مناطق روستایی کشورهاي در حال توسعه که شرایط آب و  بی.  }6{فراموشی گردیده است 
ویژه آن که ریسک آلودگی محتمل و  هوایی خشکی دارند، از محاسن بیشتري نسبت به سدهاي سطحی برخوردارند، به 

  . }8{دهند  تبخیر آب را کاهش می
در اغلب موارد مخـزن  . در خارج از کشور نیز احداث و بهره برداري از سدهاي زیرزمینی از اهمیت خاصی برخوردار است

منـاطق خشـک و   . اینگونه سدها نسبتاً کوچک بوده و براي شـرب انسـان، دام و کشـاورزي مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد        
متـر و   میلـی  200مالی تبت در کشور چین با بارندگی متوسط ساالنه حـدود  در شمال غرب و نیز مناطق ش واقعخشک  نیمه

هـاي   هاي زیرزمینی با هدف کنترل و باالآوردن سـطح سـفره   احداث سد. باشند آبی شدید می کم توزیع نامناسب فصلی دچار
آبیاري اراضـی مـورد اسـتفاده     که در زمان مورد نیاز بتواند براي آبرفتی به طوري ۀآب زیرزمینی و نگهداري آن در داخل الی

دیـافراگم بـه عنـوان مـانع      ةاجزاي این طرح شامل یک پرد. باشد هاي معمول تأمین آب در این مناطق می قرار گیرد از روش
  . }9{ .باشد برداري از مخازن می عبور جریان و تعدادي چاهک و یا گالري براي بهره

بخش اعظم آب کشاورزي . ورزي و شرب با مشکالت زیادي روبرو استمنطقه محمدآباد کاشمر از نظر آب مورد نیاز کشا
زه آب این حـوزه  . هکتار که در باالدست روستا واقع است تامین می شود  2400روستا از زه آب حوزه اي به مساحت حدود 

دآباد چلپـو  در بستر رودخانه چلپو به صورت چشمه اي ظاهر می شود که از طریق لوله و جوي سـیمانی بـه روسـتاي محمـ    
رودخانه چلپو در محل ایـن چشـمه در فصـل تابسـتان فاقـد آب      . منتقل شده و براي کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد

در این فصل از سال، علیرغم نیاز شدید به آب، بخش قابل توجهی از آب بصورت جریان زیرسـطحی در داخـل   . سطحی است
در  پـایین دسـت روسـتا، تشـکیالت     . به پایین دست منطقه منتقل می شود آبرفت واقع در روي سنگ کف، جریان داشته و



 

لذا چنانچـه بتـوان بـا    . مارنی گچدار به شدت بر کیفیت آب تاثیر گذاشته و شوري و امالح آنرا تا چند برابر افزایش می دهند
آباد منتقل نمـود بخـش قابـل    احداث سدزیرزمینی،  آب را در داخل آبرفت ذخیره نمود و  به صورت ثقلی به روستاي محمد

  . توجهی از آب مورد نیاز کشاورزي تامین خواهد شد
و در مـورد  از نظر کیفی وکمـی مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه       حوزه محمدآباد چلپو کاشمردر این بررسی هیدروژئولوژي  

   .امکان استحصال و بهره برداري از آب زیرسطحی خروجی از این حوزه به اختصار بحث شده است

  نحوه انجام بررسیها -2
آبدهی منـابع آبـی حـوزه    .  در این بررسی، طی یکسال وضعیت آب سطحی و زیرسطحی منطقه مورد بررسی قرار گرفت

در ادامـه بحـث نتـایج    . نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفـت  . مطالعه شد و نمونه هاي آب در آزمایشگاه آنالیز شد
  .بررسیها ارائه شده است

 منطقهو فیزیوگرافی جغرافیایی  مشخصات -2-1
 51 ˝تـا   58 ˚ 31 ΄ 30 ˝  شمالی درجه عرض 35 ˚ 35 ΄ 49 ˝  تا   35 ˚ 33 ΄ 09 ˝  جغرافیایی  در محدوده چلپو  حوزه

دراسـتان    مورد مطالعـه   منطقه جغرافیایی   موقعیت)  1-1(  شکل شماره . است  گردیده  واقع  شرقی طول   درجه   58 ˚ 36 ΄
کیلـومتري شهرسـتان    38ریـوش و  شهرسـتان   جنوب غربـی کیلومتري  15در  فوق  حوزه . دهد را نشان میرضوي خراسان 

راه دسترسی منطقه از جاده آسفالته نیشابور به کاشمر می باشد که از وسط ایـن  حـوزه آبخیـز مـی     . واقع شده است کاشمر
درصد درصـد بـوده    32شیب متوسط منطقه . هکتار است  2435دست سدزیرزمینی داراي مساحت حوزه واقع در باال. گذرد

  .کیلومتر است6/7طول آبراهه اصلی حدود . متر از سطح دریا می باشد 21/2085و ارتفاع متوسط حوزه 
  وضعیت اقلیمی منطقه  -2-2

میلیمتـر، میـزان     370بارندگی سـاالنه حـدود    میزان. باشد منطقه  بر اساس روش دومارتن داراي اقلیم نیمه خشک می
  . درجه سانتیگراد است 11میلیمتر و میانگین دماي ساالنه حدود  1900تبخیر ساالنه حدود 

  منابع آب سطحی حوزه  -2-3
معمـوالً در اغلـب   . آبراهه اصلی در محل خروجی حوزه در اغلب فصول به جز فصـل تابسـتان، داراي آب سـطحی اسـت    

بارشهاي با شدت باال در فصل بهار در منطقه موجب جاري شدن سیالب شده و بدلیل فقدان بندهاي ذخیره اي  سالها، وقوع
بدلیل شیب نسبتاً باالي حوزه، فقط بخش اندکی از سـیالب  . ، بخش قابل توجهی از روانابهاي حاصل از حوزه خارج می شود

  . بقی عمالً از حیز انتفاع خارج میشوددر مسیر آبراهه به داخل آبرفت کم ضخامت نفوذ کرده و ما
  منابع آب زیرزمینی حوزه -2-4

نهشـته هـاي منطقـه از نفوذپـذیري نسـبتاً خـوبی        .واقـع شـده اسـت   کوهسـتانی   اي منطقـه محمدآباد چلپـو در  حوزه 
. متـر متفـاوت اسـت    20و غالبـاً بـین چنـد متـر تـا حـداکثر        متفاوت بودهضخامت نهشته هاي آبرفتی منطقه، . برخوردارند

بـدلیل  . کنگلومراها نسبتاً ریـز دانـه بـوده و نفوذپـذیري کمـی دارنـد      . کنگلومراي پلیوکواترنر سنگ کف را تشکیل می دهد
مـل  نفوذپذیري اندك این سنگها، وجود این سنگها در نزدیک به سطح،  موجب شده است تا بتواننـد بعنـوان سـنگ کـف ع    

تـوان گفـت کـه ایـن سـنگها بـدلیل        کرده و از نفوذ روانابها و نزوالت جوي به اعماق زیاد ممانعت به عمـل آوردنـد لـذا مـی    
کانـالیزه  ) متر 15غالباً در اعماق کمتر از (نفوذپذیري اندك در مسیر آبراهه اصلی جریان زیر قشري را در عمقهاي ذکر شده 

در اغلب قسمتهاي منطقه بدلیل بـاال بـودن سـطح آب زیرزمینـی، در داخـل      . باشند می می نمایند و از این نظر حائز اهمیت
ضـمناً اسـتقرار   . ماهوري منطقه رطوبت کافی براي استقرار درخت و کاشـت بـادام دیـم وجـود دارد     هاي آبرفتی و تپه نهشته

  . باشد آبرفتها میدرختان آبدوست مانند سپیدار و بید شواهدي از وجود آب زیرسطحی در وجود اینگونه 



 

بـا توجـه بـه نتـایج حاصـل از      همچنـین   زمین شناسی منطقـه و  ضمن بررسی نقشه هاي توپو گرافی ودر این مطالعه، 
). 1شـکل  (نقشه منابع آب منطقه تهیه گردید . بدقت مورد بررسی قرار گرفتمنابع آب منطقه  وضعیت هاي صحرایی،بازدید

متـر و بـا آبـدهی     14تا  10سه حلقه چاه دستی خانگی با عمق . وجود نداردیزومتري در منطقه چاه پبررسیها نشان داد که 
، چاههاي بهره برداري حوزه بشمار رفته و در قسمتهاي میانی حـوزه در روسـتاي اکبرآبـاد قـرار     )لیتر در ثانیه 1تا  7/0(کم 

  . باشد مترمکعب می 78840مجموع تخلیه ساالنه این چاهها حدود . دارند
باشـد   هـا کـه پرآبتـرین چشـمه منطقـه نیـز مـی       چشمه یکی از این . دهانه چشمه وجود دارد 16زه مورد بررسی در حو

 .لیتر در ثانیه است 12آبدهی متوسط ساالنه این چشمه حدود . در واقع زهکش اصلی حوزه به شمار می رود) S16چشمه (
متري، بخشی از نهشته هاي کـف بسـتر را اشـباع     500 بدلیل تغییرات توپوگرافی سنگ بستر، این چشمه در یک بازه حدود

آب این چشمه در این بازه، چنـدین  . گله هاي گوسفند روستاي اکبرآباد در این بازه از رودخانه مشروب می شوند. می نماید
ه نهایتاً آب چشمه در خروجی حـوزه و در بسـتر رودخانـه اصـلی حـوزه در محـل سـاختگا       . شود بار در سطح زمین ظاهر می

سدزیرزمینی، با لوله به روستاي محمد آباد چلپو منتقل می شود که در حال حاضر بخش اعظم آب کشاورزي ایـن روسـتا را   
دامـداران بخشـی از نیـاز آب شـرب     ).  S15چشـمه  (چشمه دیگري نیز در پایین دست حـوزه واقـع اسـت    . نماید تامین می

ایـن چشـمه هـا در واقـع     . ه هاي منطقه در باالدست حوزه قرار دارندسایر چشم. دامهایشان را از این چشمه تامین می کنند
آب این چشمه ها توسط لوله به چندین اسـتخر منتقـل   . می باشند) کنگلومراي پلیوکواترنر(زهکش سازندهاي سخت حوزه 

دود شـش مـاه بـه    با بررسیهایی کـه طـی حـ   . شده و براي آبیاري اراضی زراعی روستاي اکبرآباد مورد استفاده قرار می گیرد
لیتر در ثانیه نیز افـزوده شـده و در    20در اواخر زمستان و بهار تا حدود  S16انجام رسید مشخص گردید که آبدهی چشمه 

)  S15و  S16هـاي   چشـمه (هاي منطقه  فقط دو مورد از چشمه. لیتر در ثانیه نیز کاسته می شود 7اواسط تابستان حتی تا 
ها با یکـدیگر متفـاوت بـوده و     آبدهی چشمه. باشند چشمه در باالدست حوزه واقع می 12ایر س. در پایین دست حوزه واقعند

 2/747403مجمـوع آبـدهی سـاالنه چشـمه هـاي منطقـه       . لیتـر در ثانیـه متفـاوت اسـت     8/1لیتر در ثانیه تـا   050/0بین 
  .استمترمکعب 

این قنات در شمال شرق روستاي اکبرآباد واقع بوده و  میله چاههاي. ، یک رشته قنات با آبدهی بسیار کم وجود دارددر حوزه
عمق مادرچاه قنات . عدد است 16متر بوده و میله چاههاي آن  700طول قنات حدود . مظهر آن در شمال روستا قرار دارد

. غربی است –این قنات داراي امتداد شرقی . لیتر در ثانیه می باشد 3/0آبدهی قنات بطور متوسط . متر است 19
خشکسالیهاي اخیر، عدم الیروبی و همچنین پمپاژ آب توسط چاههاي باالدست روستاي اکبرآباد، علت اصلی کم آبی قنات 

  .مترمکعب است 8/9460مجموع تخلیه ساالنه این قنات . می باشد
  .مترمکعب است 835704حدود  منابع آب زیرزمینی حوزه  تخلیه ساالنه مجموع 

  



 

  
  حوزه محمد آباد چلپو کاشمر نقشه منابع آب -)1(شکل 

  
  

  در محدوده ساختگاه بندزیر سطحی منابع آب وضعیت کمی  -2-5
بررسیهایی که صورت گرفت نشان داد که آبراهه اصلی در محل خروجی حوزه در اغلب فصول به جز فصل تابستان، داراي 

دبی . لیتر در ثانیه است 15انگین حدود در فصول پاییز، زمستان و بهار دبی آب سطحی رودخانه بطور می. آب سطحی است
الها، وقوع بارشهاي با معموالً در اغلب س. لیتر در ثانیه هم می رسد 30آب رودخانه در اواخر زمستان و اوایل بهار حتی به 

شدت باال در فصل بهار در منطقه موجب جاري شدن سیالب شده و بدلیل فقدان بندهاي ذخیره اي، بخش قابل توجهی از 
از آنجا که حوزه داراي شیب متوسط بوده و سازندهاي سنگی و نهشته هاي . انابهاي حاصل، از حوزه خارج می شودرو

آبرفتی حوزه از نفوذپذیري نسبتاً خوبی برخوردارند لذا بخش قابل توجهی از ذوب برف و بارانهاي مالیم حوزه، به درون 
. هاي متعددي تشکیل شده است ریان هاي زیرسطحی شده و چشمهسنگها و آبرفتهاي منطقه نفوذ کرده و موجب تقویت ج

بر اساس اطالعات موجود و با توجه به مطالبی که ذکر گردید،  اطالعات مربوط به بررسی آب زیرسطحی و همچنین برآورد 
  :حجم مخزن سد زیرزمینی در محدوده ساختگاه بند زیرزمینی به صورت مختصر به شرح ذیل می باشد



 

  برآورد دبی جریان آب زیرزمینی در محل محور سد زیرزمینی -2-5-1
این . براي بررسی وضعیت آب زیرزمینی و خصوصیات آبرفت، در محل ساختگاه بند زیرزمینی یک حلقه چاهک حفر گردید

 نتایج حاصل از مطالعات ژئوالکتریک نشان .متري حفر شد 3چاهک تا عمق . متري به آب برخورد کرد 2چاهک در عمق 
در راستاي . می باشد) متر 18حدود (متر 20داد که حداکثر ضخامت آبرفت در روي محور پیشنهادي سدزیرزمینی کمتر از 

متر است، با توجه به نتایج مطالعات ژئوالکتریک، عمق  115که حدود )فاصله بین دو تکیه گاه چپ و راست(محور سد 
با توجه به وضعیت موجود در محل .. متر است 12حدود ) اج سدطول ت(متوسط آبرفت در کف رودخانه در عرض محور سد 

لیتر در ثانیه آب  10ساختگاه سدزیرزمینی، به نظر می رسد که در محل محور سدزیرزمینی، در شرایط فعلی حداقل 
شود و اگر چنانچه از نظر فنی امکان استحصال آن فراهم شود، آب  زیرسطحی در جریان است که از دسترس خارج می

حتی چنانچه امکان احداث . کشاورزي روستاي محمدآباد چلپو به بیش از دو برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت
سدزیرزمینی وجود نداشته باشد با زهکشی عمیق تر و با اطمینان زیاد و هزینه نسبتاً اندك، می توان آب قابل توجهی را 

  . براي روستا استحصال نمود

  مخزن سد زیرزمینیبرآورد حجم  -2-5-2
رسد که شیب سنگ کف نیز از شیب  درصد بوده و به نظر می 5/2، شیب آبراهه پیشنهاديدر محل محور سدزیرزمینی 

سونداژ ژئوالکتریک،  6با توجه به انجام  . متر است 115در امتداد محور، عرض مقطع در سطح زمین . آبراهه تبعیت کند
عرض ) درجه 30(و راست ) درجه 30(با توجه به شیب تکیه گاههاي چپ . متر است 12ضخامت متوسط آبرفت حدود 

عمالً خط تراز صفر مخزن ) درصد 5/2(با توجه به شیب توپوگرافی . گردیدمتر برآورد  67مقطع در روي سنگ بستر 
ر توپوگرافی سنگ لذا با فرض عدم وجود تغییرات ناگهاتی د. شود متري باالدست محور واقع می 480سدزیرزمینی در فاصله 

با توجه به دانه متوسط بودن نهشته هاي مخزن، . مترمکعب خواهد بود 262000ا حدودکف، حچم مخزن سد زیرزمین 
سد زیرزمینی در هر نوبت آبگیري   لذا. }4{درصد کل حجم رسوبات مخزن درنظر گرفت  10میتوان  ضریب ذخیره را 

  .باشد طحی را دارا میمتر مکعب آب زیرس  26200قابلیت ذخیره حدود 

  پیشنهادي برآورد حجم آبگیري ساالنه سد زیرزمینی - 2-5-3
 133000بار آبگیري را خواهد داشت و قادر به تامین بیش از  15سدزیرزمینی در هر سال قابلیت بررسیها نشان داد که 

از . دوم سال خواهد بودمترمکعب آب نیز براي شش ماهه  200000مترمکعب آب براي شش ماهه اول سال و بیش از 
آنجاکه منطقه در شرایط فعلی در ششماهه اول به شدت با مشکل کمبود آب کشاورزي مواجه است و با توجه به افزایش زه 
آب رودخانه در فصول سرد سال و الگوي کشت رایج در منطقه، در شش ماهه دوم مشکالت مربوط به کمبود آب کشاورزي 

  . باشد قابل توجه نمی
لیتر در ثانیه آب زیرسطحی را که  10می توان به طور متوسط حدود ی توان نتیجه گرفت که با احداث سد زیرزمینی لذا م

از محل ساختگاه سدزیرزمینی از منطقه خارج می شود را در مخزن سد زیرزمینی ذخیره نمود و با بهره برداري ثقلی آب 
  .پو را تا سه برابر شرایط فعلی افزایش داداستحصال شده، مقدار آب کشاورزي روستاي محمدآباد چل

  
  
  



 

  خصوصیات هیدرودینامیکی آبرفت محل احداث سد زیرزمینی -2-5-4
. باشد می) در حد سیلت تا گراول(دانه متوسط  محل مخزن سد زیرزمینی، اغلب ذرات نهشته هاي آبرفتی با توجه به این که

هاي آبرفتی در محل مخزن سد زیرزمینی  ، میزان تخلخل کل نهشتهبا توجه به مشاهدات صحرایی و آزمایشات دانه بندي
 ).}5{مقایسه با جداول استاندارد، ( گردیددرصد برآورد  10درصد و مقدار تخلخل مفید حدود  40مورد بررسی حدود 

، }1{قایسه با جداول استاندارد موجود ضریب نفوذپذیري نهشته هاي آبرفتی مخزن سد زیرزمینی مورد بررسی از طریق م
  . }4{شد درصد برآورد  10ضریب ذخیره  آن حدود میزان  وسانتیمتر در ثانیه  001/0حدود  

  کیفیت منابع آب زیرسطحی منطقه - 2-6
  .ارائه شده است) 1(نتیجه آنالیز کیفی منابع آب زیرسطحی منطقه در جدول 

  هاي آب در منطقه مورد بررسینتایج آنالیز شیمیایی نمونه  - )1(جدول

  
 

  چشمه ها، قنوات و چاههاي منطقهبررسی کیفیت آب  - 1- 2-6
از آنجا که تعداد چشمه ها زیاد بوده و ). S16تا  S1هاي چشمه( وجود دارد چشمه 16همانگونه که قبالً ذکر شد در منطقه 

لذا با . یکدیگر تفاوت زیادي ندارندمساحت منطقه مورد بررسی نیز کوچک است، نمونه ها طبعاً از نظر خصوصیات کیفی با 
ژگیهاي کیفی آب حوزه باشند نمونه آب تهیه و نمونه ها در  چشمه که بیانگر وی 7توجه به پراکنش چشمه ها، ازتعداد 

  .آورده شده است) 1(ها در جدول  نتایج آنالیز نمونه. آزمایشگاه آنالیز گردید
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نوع 
  منبع 

0.7  230  384 5.98  0.54  0.10 2.20  3.14  5.82  0.12  1.1  1.4  3.2  0.6  S2 

0.6  195  256  4.32  0.47  -  1.70  2.15  4.77  0.07  0.8  1.20  2.7  0.4  S5 

3.6  360  704  14.60  2.40  0.20 7.65  4.30  14.30  0.20  6.90  1.70  5.50  1.1  S7 

0.7  220 320  5.70  0.50  0.15 2.20  2.85  5.50  0.1  1.0  1.3  3.1  0.5  S9 

0.6  200  256  4.55  0.50  0.1 1.80  2.15  4.98  0.08  0.9  1.2  2.8  0.4  S12 

3.6  385  832  15.10 2.60  0.20 7.80  4.5  15.00  0.2  7.10  1.8  5.90  1.3  S15 

4.0  448  1152  17.85 3.2  0.3 8.70  5.65  17.65  0.3  8.4  2.0  6.95  1.8  S16 

3.6  403  896  15.85 2.85  0.2 7.90  4.8  15.65  0.3  7.30  2.1  5.95  1.4  Q  
3.6  385  832  15.45 2.65  0.20 7.90  4.7  15.20  0.2  7.10  1.9  5.80  1.3 W1  
3.6  375  768  14.90  2.50  0.30 7.65  4.45  14.60  0.20  6.90 1.80  5.70  1.2 W2   
3.7  403  896  15.90 2.80  0.3 7.85  4.95  15.65  0.2  7.4  1.95  6.1  1.4 W3   

4.0
0  455  1216  18.15 3.3  0.3 8.85  5.70  17.90  0.3  8.5  2.0  7.1  1.9  

W4 
چاه (
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) زیمنس بر متر دسی/ EC )4با دارا بودن کمترین  S12و   S5اي ه بررسی شوري آب چشمه ها نشان می دهد که چشمه
که در واقع چشمه اي است که در پایین دست حوزه قرار دارد با دارا بودن  S16چشمه . داراي بهترین کیفیت می باشند

الزم بذکر .استهاي منطقه، از کیفیت کمتري برخوردار  در مقایسه با سایر چشمه) زیمنس بر متر دسی EC  )8/1بیشترین 
دیاگرام ) 2(ضمناً در شکل . است که آب این چشمه براي مصارف کشاورزي به روستاي محمدآباد چلپو لوله کشی شده است

با توجه به این دیاگرام نیز مشخص میشود  .داده شده استمنطقه نشان هاي آب چشمه هاي  ستونی مربوط به نتایج نمونه
در مقایسه با سایر چشمه ها داراي  S16با داشتن کمترین غلظت، بهترین کیفیت را داشته و آب چشمه  S5که آب چشمه 

  . هاي منطقه کمتر است بیشترین غلظت بوده و از این نظر نیز کیفیت آن از کیفیت آب سایر چشمه
زیمنس بر متر و  دسی EC 4/1نشان می دهد که این قنات با دارا بودن ) 1جدول (تنها قنات منطقه بررسی کیفیت آب 

   .داراي کیفیت نسبتاً خوبی استمیلی اکی واالن در لیتر  6/15غلظت 
هدایت با دارا بودن  )W2( 2چاه شماره نمونه آب مالحظه می شود که ) 1جدول (با بررسی کیفیت آب چاههاي منطقه 

زیمنس بر  دسی 4/1 هدایت الکتریکی با )W3( 3و چاه شماره بوده  ECداراي کمترین زیمنس بر متر  دسی 2/1 الکتریکی
منطقه نشان هاي آب چاههاي  دیاگرام ستونی مربوط به نتایج نمونه) 3( شکلضمناً در . می باشد ECداراي بیشترین متر 

 6/14با دارا بودن غلظت  )W2( 2چاه شماره همانگونه که در این دیاگرام نیز دیده می شود نمونه آب  .داده شده است
اکی واالن در لیتر داراي  میلی 65/15باغلظت  )W3( 3و چاه شماره اکی واالن در لیتر داراي کمترین غلطت بوده  میلی

  . باشد بیشترین غلظت می
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي منطقه نمایش دیاگرام ستونی کیفیت نمونه هاي آب چشمه -) 2(شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  آب چاههاي منطقهنمایش دیاگرام ستونی کیفیت نمونه هاي  -) 3(شکل 



 

  بررسی کیفیت شیمیایی آب زیر سطحی براي مصارف مختلف  -2 - 2-6
در این قسمت در مورد ویژگیهاي آب هایی که در منطقه براي شرب شرب دام و کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد، به 

  .طه وجود دارد، استفاده شده استبراي نیل به این منظور، از استانداردهایی که در این راب. طور مختصر بحث شده است

  منابع آب منطقه براي شرب انسانکیفیت 
در استانداردهاي جهانی، آبهاي شرب براي انسان با توجه به برخی از پارامترهاي فیزیکوشیمایی آنها مورد طبقه بندي قرار 

توان از نظر  ، آبها را میTHو   TDSبا توجه به میزان ) 3(و ) 2(بر اساس دیاگرام شولر و همچنین جداول . گرفته است
  .به دلیل طوالنی شدن مطلب، نمودارهاي شولر ارائه نشده است .کیفی براي شرب انسان طبقه بندي نمود

بندي صورت گرفته در  این چشمه ها بر اساس طبقه S12و  S2  ،S5 ،S9هاي  آب چشمه TDSو  THبا توجه به میزان 
در گروه آبهاي قابل قبول  S15و   S7هاي  بندي شده و چشمه گروه آبهاي خوب طبقه و دیاگرام شولر در) 3(و ) 2(جداول 

. گیرد در طبقۀبندي آبهاي نامطلوب قرار می TDS بوده اما از نظر قابل قبول THاز نظر  S16قرار گرفته و کیفیت چشمه 
از نظر شرب بالمانع ) TDSو  TH(ی هاي منطقه با توجه به آیتمهاي مورد بررس به طور کلی استفاده از آب اغلب چشمه

الزم بذکر است آب اغلب این چشمه ها عمدتاً براي کشاورزي و مقداري نیز براي شرب دام مورد استفاده قرار گرفته و . است
  .بنابر این از این نظر مشکی وجود ندارد

قرار  TH3و  TDS2در کالسه آبهاي ) 3(و ) 2(آب قنات اکبرآباد بر اساس دیاگرام شولر و همچنین با توجه به جداول 
  . شود گرفته و بنابراین از نظر شرب جزو گروه آبهاي قابل قبول طبقه بندي می

قرار  TH3و  TDS3در کالسه آبهاي ) 3(و ) 2(و همچنین با توجه به جداول شولر آب چاههاي منطقه بر اساس دیاگرام 
  .شود بول طبقه بندي میگرفته و بنابراین از نظر شرب جزو گروه آبهاي قابل ق

  
  )TDS(و کل امالح محلول )  TH(کالس بندي کیفیت آب از نظر سختی کل  - )2(جدول 

TH  THn  TDS  TDSn  
100 -60  TH1  500 -0  TDS1  
200 -100  TH2  1000-500  TDS2  
500 -200  TH3  1500-1000  TDS3  
500 >  TH4  1500 >  TDS4  

  
  

  طبقه بندي آب از نظر شرب - )3(جدول 
  طبقه بندي  بنديکالس 

TDS1, TH1 خیلی خوب  
TDS1, TH2-TDS2, TH1-TDS2, TH2 خوب  

TDS1, TH3-TDS2, TH3-TDS3, TH2-TDS3,TH3-TDS1, 
TH3-TDS2, TH4-TDS2, TH4-TDS3 قابل قبول  

TH1-TDS4, TH2-TDS4, TH3, TDS4, TH4 غیرقابل قبول  
 



 

  منابع آب منطقه براي شرب دامکیفیت 
استانداردي را در این زمینه پیشنهاد  , Bouwer )  1978( 1972و آکادمی ملی مهندسی در سال آکادمی ملی علوم 

و مجموع یونهاي نیتریت و نیترات کمتر از  5/0میلیگرم در لیتر، غلظت مس کمتر از  3000کمتر از  TDS. نموده است
نمونه آب تمامی  TDSاز آنجا که . شته باشدگرم در لیتر از ویژگیهایی است که می بایست آب مصرفی دامها دا میلی 100

میلی گرم در لیتر است لذا آب زیرسطحی کلیه منابع آب منطقه اعم از چشمه ها،  3000آبهاي زیرزمینی منطقه کمتر از 
  .باشند آنها، براي شرب دام مناسب می TDSقنوات و چاهها با توجه به توجه به مقدار 

  کشاورزيمنابع آب منطقه از لحاظ کیفیت 
 بررسی کیفیت آب آبیاري با استفاده از نمودار طبقه بندي آب آبیاري بر اساس استاندارد آزمایشگاه شوري آمریکادر 

گروه  12، بر اساس میزان دو پارامتر درجه شوري و درصد جذب سدیم نمونه آب، آبهاي آبیاري به )دیاگرام ویلکوکس(
ضمناً . بدترین آب از نظر کشاورزي می باشد C4S4بهترین آب و گروه  C1S1در این تقسیم بندي گروه .تقسیم شده است

  . گانه قرار بگیرند به هیچ وجه براي کشاورزي مناسب نیستند 12آبهایی که خارج از این گروه هاي 
دلیل به . براي تعیین وضعیت آب چشمه هاي منطقه از نظر کشاورزي، از نتایج آنالیز نمونه آب هفت چشمه استفاده شد

و  S2  ،S5  ،S9نمونه هاي آب چهار چشمه نتایج نشان داد که . طوالنی شدن مطلب، نمودارهاي شولر ارائه نشده است
S12  با دارا بودنEC  زیمنس بر متر و  دسی 75/0کمتر ازSAR  در گروه 7/0کمتر از ،C2S1 لذا آب این . قرار می گیرد

،  S7نمونه هاي آب سه چشمه . دنرا از نظر آبیاري دارا نمی باش یمحدودیت چشمه ها براي آبیاري مناسب بوده و هیچگونه
S15  وS16   نیز با دارا بودنEC  زیمنس بر متر و  دسی 3/2کمتر ازSAR  در گروه 4کمتر از ،C3S1 لذا . قرار می گیرد

  .دنباش را از نظر آبیاري دارا نمی یمحدودیتآب این چشمه ها نیز براي آبیاري مناسب بوده و 
. قرار می گیرد C3S1آن، از نظر کیفیت آن براي کشاورزي، در گروه  SARو  ECرآباد نیز با توجه به میزان بآب قنات اک

  .باشد محدودیت خاصی را از نظر آبیاري دارا نمیلذا آب این قنات نیز براي آبیاري مناسب بوده و 
چاه بهره  3(چاه موجود در منطقه  4نتایج آنالیز نمونه آب  براي تعیین وضعیت آب چاههاي منطقه از نظر کشاورزي، از

لذا آب . قرار می گیرد C3S1نمونه هاي آب مربوط به همه چاهها، در گروه . استفاده شده است) چاه مطالعاتی 1برداري و 
  .باشد محدودیت خاصی را از نظر آبیاري دارا نمیهمه چاههاي منطقه براي آبیاري مناسب بوده و 

ولی بدلیل کمبود آب کشاورزي، حدود . رایط کنونی، در روستاي محمدآباد چلپو اراضی زراعی مستعدي وجود دارددر ش
 100اگر با اجراي سد زیرزمینی آب الزم براي زیرکشت رفتن حدود . نیمی از اراضی منطقه عمالً بدون کشت رها شده اند

تن به تولید گندم و جو  200کشت فعلی، با کشت گندم و جو حدود  هکتار از اراضی منطقه فراهم شود با افزایش اراضی زیر
  . منطقه اضافه می شود

  نتیجه گیري  
باالدسـت روسـتاي محمـدآباد     درپیشـنهادي  سد زیرزمینـی  بررسیهاي صورت گرفته در این تحقیق نشان داد با احداث 

سـدزیرزمینی در هـر سـال    . وجـود دارد متـر مکعـب آب زیرسـطحی      26200هرنوبت آبگیري قابلیت ذخیره حدود  چلپو در
مترمکعب آب براي شش ماهـه اول سـال و بـیش از     133000بار آبگیري را خواهد داشت و قادر به تامین بیش از  15قابلیت 
میـزان   دسی زیمنس بـر متـر و   9/1 برابر باآب زیرسطحی  EC. مترمکعب آب نیز براي شش ماهه دوم سال میباشد 200000

TDS  مطالعه وضعیت کمـی و کیفـی آب   . براي شرب دام و کشاورزي مناسب است  میلیگرم بر لیتر بوده و  1216آن برابر با
توان سـاالنه   زیرسطحی در ساختگاه سد زیرزمینی پیشنهادي در  منطقه محمد آباد نشان داد که با احداث سد زیرزمینی می



 

این تحقیق نشان داد که در منطقه مورد بررسی، چنانچه سـد  . روستا را تامین نمود رمکعب آب مورد نیازتم 300000بیش از 
زیرزمینی احداث شود با استحصال آبهاي زیرسطحی می توان بخش قابل توجهی از نیاز آبی باغات بـادام، اراضـی زعفـران و    

ضـمناً در  . م و کشاورزي برخوردار استآب استحصالی از کیفیت قابل قبول براي شرب دا .آب شرب دام روستا را تامین نمود
  .صورت نیاز می توان با انتقال بخشی از آب چشمه هاي باالدست حوزه، آب شرب مناسبی را براي مردم روستا فراهم نمود
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