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 چکیده
 

شود تخمین کیفیت زمـانی و توجه می آن های زیرزمینی بهآباکثر مطالعات منابع ر وضوعی که دم

. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بارش و خشکسالی مکـانی آب در یك منطقه و نحوه تغییرات آن است

کندال و -های زمانی مانهای تحلیل سریاستفاده از روشبا سطح سفره آب زیرزمینی دشت کاشمر بر 

های بارندگی ایستگاه هواشناسی ( داده1397-1368ساله ) 30ز دوره آماری در این تحقیق ااست. پتیت 

چاه پیزومتر  17های آماری  و از داده SPIکاشمر، جهت ارزیابی اثرات خشکسالی هواشناسی، با شاخص 

( جهت ارزیابی خشکسالی آب زیرزمینی، 1397-1375ساله ) 23منطقه مورد مطالعه در یك دوره زمانی 

 استفاده شد. PSIبا شاخص 

 .وده استب دچار خشکسالی آب زیرزمینی 1397تا  1375ساله  23دشت کاشمر در بازه نتایج نشان داد 

، خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی تاثیرگذار بوده PSIو  SPI  های باتوجه به نتایج شاخص

-حد از منابع آب زیرزمینی میرداری بیش از باست، اما عامل مهّمتر در خشکسالی آب زیرزمینی، بهره

در سال در دشت کاشمر شده  مترسانتی 40ها باعث افت سطح آب به مقدار برداریباشد که این بهره

  است.

 افت سطح آب زیرزمینی، PSI، شاخص SPIشاخص ها:  کلید واژه

 

   

 مقدمه
 

رویه از منابع آب مصرف بیی افت منابع آب زیرزمینی و به دنبال آن، کاهش ذخیره آبی که در نتیجه

های تأمین آب را رود که اکوسیستمافتد، به عنوان یك مشکل در کره زمین به شمار میزیرزمینی اتفاق می

mailto:azadishiva74@yahoo.com
mailto:azadishiva74@yahoo.com


 

2 

-بررسی عوامل تاثیر لذا (.2010؛ گلیسون و همکاران، 2012و همکاران،  )گلیسون مورد تهدید قرار داده است

-ال مدیریت درست این منابع میمل اقلیمی مهمترین گام در اعمگذار بر منابع آب زیرزمینی، از جمله عوا

جهت  یزمان یهایسر لیبا استفاده از تحل یمختلف قاتیتحق جینتا (.1389آبادی،  )میرعباسی نجفباشد 

 در مناطق مختلف گزارش شده است. میاقل رییبر اثر تغ ینیرزمیز یهاسطح سفره آب راتییمطالعه روند تغ

های زمانی و مکانی به بررسی اثر بارش بر ( با استفاده از تحلیل روش1396) اراننورمحمدی و همک

منابع آب زیرزمینی دشت مشهد پرداختند. نتایج نشان داد بین خشکسالی هواشناسی و خشکسالی آب 

زیرزمینی رابطه ضعیفی برقرار است و مهمترین عامل خشکسالی آب زیرزمینی در دشت مشهد را بهره برداری 

 های آب زیرزمینی بیان کردند.ی رویه از سفرهب

نی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان قزوین را با روند تغییرات زما (1398عبدالهی و همکاران )

مورد ارزیابی قرار دادند. بدین منظور هیدروگراف و  روژئولوژی و هیدروژئوشیمیاییهیدهای استفاده از روش

سال،  20ساله ترسیم و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در طی  20کموگراف آبخوان در یك دوره 

 افت سطح آب زیرزمینی در حال افزایش بوده و متناسب با آن از کیفیت آبخوان کاسته شده است.

جزیه و تحلیل اثرات تغییرات آب و هوایی بر منابع آب زیرزمینی در حوضه ( به ت2019) ارلر و همکاران

بینی مدل اقلیمی با وضوح باال بر اساس مدل تحقیقات آب های پیشپرداختند. از طرح لوران بزرگ هایدریاچه

استفاده کردند.  HydroGEOSphereبینی هوا و مدل هیدرولوژیکی کامال یکپارچه سه بعدی و هوا و پیش

و آب و هوای مرطوب نتایج نشان داد که سطح آب زیرزمینی در سناریو آب و هوای خشك کاهش و در سناری

% مساحت( 15متر؛  2های زیرزمینی عمیق است ) زیر یابد و همچنین مناطقی که در آن جدول آبافزایش می

ارزیابی تغییرات  ق،یتحق نیا از هدف نیبنابرا دهند.حساسیت باالیی نسبت به تغییرات آب و هوایی نشان می

های بارش و خشکسالی بر تحلیل سری زمانی داده مکانی منابع آب زیرزمینی دشت کاشمر مبتنی -زمانی

 است.

 

   

 ها مواد و روش

 

-دادهاز  یو مکان یزمان یهایسر لیتحل از استفاده با ینیرزمیاثر بارش بر منابع آب ز یبه منظور بررس

و  همطالع مورد منطقه ینیرزمیتراز آب ز، یزومتریپ یهاسطح آب چاه یهاداده، دشت کاشمر یبارندگ یها

 دشت کاشمر استفاده گردید. و شرب یکشاورز یهاچاهآمار مربوط به 

ل کاشمر از سا یهواشناس ستگاهیا یبارندگ یهاداده به مربوط سال 30 یآمار دوره اساس، نیبر ا

. شدند گرفته نظردر 1397-1375 یزمان بازه در ،یزومتریپ یهاچاه یسال برا 23 یو دوره آمار 1368-1397

 قیتحق نیدر ا. دیانتخاب گرد جهت مطالعه مناسب پراکنش به توجه با یزومتریپ چاه حلقه 17 عدادت ن،یهمچن

بر  یهواشناس یبارش و خشکسال ثرا یابیبه منظور ارز تیمن کندال و پت یزمان یسر لیتحل یهااز آزمون

 در داغ نقاط لیتحل و آمار نیزم یهااز آزمون ،نیهمچن. شد استفاده ینیرزمیآب ز یسطح سفره و خشکسال

 ید.گرد استفاده ینیرزمیز آب یخشکسال با آن رابطه و یهواشناس یخشکسال وقوع یمکان لیتحل جهت
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 57 ییایجغراف طول با نمك ریکو شمال در یمرکز رانیا زیاز حوضه آبر یدشت کاشمر به عنوان بخش

 35تا  یشمال قهیدق 2و درجه 35 ییایجغراف عرض و یشرق قهیدق 40 و درجه 58 تا یشرق قهیدق 40 و درجه

 حوضه یشرق شمال بخش در حوضه نیا. دارد قرار یرضو خراسان استان جنوب در یشمال قهیدق 34درجه و 

 از مربع لومتریک 1/1221 حدود. است مربع لومتریک 8/2045 وسعت یدارا و داشته قرار رانیا یمرکز ریکو زیآبر

(. دشت کاشمر از a1384 دار،یمشاور آب و توسعه پا نی)مهندسدهد  می لیتشک کاشمر دشت را حوضه نیا

 محوالت و ازغند به شرق از یونسی بجستان یمطالعات محدوده به جنوب از و وشیر یشمال به محدوده مطالعات

 هیشود )دفتر مطالعات پای م محصور بجستان آباد قاسم و بردسکن یمطالعات محدوده به غرب از و آباد ضیف

 نشان داده شده است. 1. موقعیت جغرافیایی منطقه در ایران و خراسان رضوی در شکل (90 آب، منابع

 

 
 موقعیت منطقه در ایران و خراسان رضوی – 1شکل 

 

 

   

 

 

  نتایج و بحث
 

 SPIمحاسبه شاخص 

دوره ماهه در  24و 12، 6،  3مختلف  یهازهدر با SPI یزمان یسر لیتحل جینتا 1با توجه به جدول 

دار و یپنج درصد معناحتمال ماهه در سطح  12و  6 بازه در یجیتدر راتییکه تغداد نشان  1397-1368 ماریآ

ماهه دچار  12و   6 ی زمانیهابازه در کاشمر دشت زیحوزه آبخ ی. به عبارتبوددار یرمعنیماهه غ 24و  3در بازه 

 شود.ینم دهید یمحسوس یخشکسالماهه 24و  3 ی زمانیهاشده است و در بازه یهواشناس یخشکسال
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 زیه آبخضحو یها ستگاهیا SPIشاخص  وستهیپ یزمان یروند سر لیتحل : نتایج 1جدول 

MK دوره آماری بازه زمانی تست روند 

Tau P Trend   

n.s 072/0- 076/0 ↓ 3 1397-1368 
*140/0- 0001/0 ↓ 6 1397-1368 
* 275/0- 0001/0 ↓ 12 1397-1368 

n.s034/0 291/0 ↑ 24 1397-1368 
 دار یرمعنیغ  n.sدرصد و  5دار در سطح احتمال  یمعن*

 

 

 

نتایج به دست آمده از آزمون همگنی پتیت برای تشخیص نقاط تغییر در سری  2با توجه به جدول 

ایستگاه هواشناسی دشت کاشمر نشان داد که تغییرات سری زمانی این شاخص در بازه  SPI زمانی شاخص  

ها کاهشی و در دار است بطوری که نقطه تغییر آندرصد معنی 5ماهه در سطح احتمال  12و  6،  3زمانی های 

 داری مشاهده نشد.ماهه نقطه تغییر معنی 24بوده است ؛ در بازه زمانی  1378-79سال 

 
  کاشمر دشت زیآبخ حوضه یناسهواش یها ستگاهیاSPI شاخص  وستهیپ یزمان یدر سر تیبدست آمده از آزمون پت جینتا:  2جدول 

Shift P KT T زمانی بازه 

↓ 03/0 000/5583 * 79-78 3 

↓ 0001/0 000/8580 * 79-78 6 

↓ 0001/0 000/14272 * 79-78 12 

- 000/1 000/1008 N.S. - 24 
 دار یرمعنیغ  n.sدرصد و  5دار در سطح احتمال  یمعن*

 

 

 

 

 

 PSI  محاسبه شاخص

پنج  احتمال در سطح یمشاهدات یهاچاه كیزومتریشاخص پ وستهیپ یزمان یروند سر3در جدول 

در سطح  آباد لیو خل میها، دو چاه کالته رحتمام چاه نیدر ببا توجه به جدول درصد نشان داده شده است. 

-ینشان م 3. جدول باشندیم داریمعن یروند یدارا یمابقاست در حالی که  دار نبودهدرصد معنی 5احتمال 

 لیدل به احتماال آباد لیخل چاه روند باشند،یم یکاهش یروند یدارا هاچاه یتمام آباد لیخل چاه جز به که دهد

  .است شده یشیافزا یآبخواندار یهاپروژه عملکرد و البیس پخش اتیعمل
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 شمرکا مورد مطالعه در دشت یمشاهدات یچاهها PSIشاخص  وستهیپ یزمان یروند سر لیتحل جینتا:  3جدول 

MK تست روند  

 دوره آماری

 

 ایستگاه
Tau P Trend 

723/0-  امام زاده محمد 1397-1375 ↓ 002/0 *

991/0- *
 ارغا 1397-1375 ↓ 0001/0 

948/0-  عشرت آباد 1397-1375 ↓ 0001/0 *

913/0 -  جنوب فدافن 1397-1375 ↓ 000/0 *

939/0-  جنوب کهه 1397-1375 ↓ 0001/0 *

740/0-  جردوی 1397-1375 ↓ 000/0 *

937/0-  کالته بختیاری 1397-1375 ↓ 0001/0 *

896/0-  کالته شادی 1397-1375 ↓ 0001/0 *

264/0- n.s. 183/0 ↓ 1397-1375 کالته رحیم 

861/0-  کالته شور 1397-1375 ↓ 0001/0 *

126/0 n.s. 600/0 ↑ 1397-1375 خلیل آباد 

985/0- *
 درزق آبا 1397-1375 ↓ 0001/0 

991/0-  سرحوضک 1397-1375 ↓ 0001/0 *

000/1- *
 سید مرتضی 1397-1375 ↓ 0001/0 

991/0-  شرق ایرج آباد 1397-1375 ↓ 0001/0 *

000/1-  شمال کهه 1397-1375 ↓ 0001/0 *

000/1-  تکمار 1397-1375 ↓ 0001/0 *

 دار یرمعنی.  غn.sدرصد و 5دار در سطح احتمال  یمعن*

 

 

 

 

 یدر سر ریینقاط تغ صیدر جهت تشخ تیپت یآزمون همگن لیبه دست آمده از تحل جینتا 4جدول 

 یسر یناگهان راتییکه تغ باشدیآن م انگریب جی. نتادهدیدشت کاشمر را نشان م یهاچاه PSIشاخص  یزمان

ها هچا یو در مابق داری رمعنیدرصد غ 5آباد در سطح احتمال  لیو خل میدر چاه کالته رح PSIشاخص  یزمان

ین تغییرات ناگهانی شتریب .باشدی م یکاهش داریمعن یمشاهدات یهادر همه چاه رییاست که نقطه تغ داریمعن

رزق آباد، شمال کهه و تکمار که  ،یجردو یهابوده است به جز چاه1385-86در سال  PSIسری زمانی شاخص 

 بوده است. 1383-84 و 83-1382، 83-1382، 1384-85 یسالها بیآنها به ترت ریینقطه تغ
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-یمورد مطالعه دشت کاشمر در سطح معن یمشاهدات یها چاه PSIشاخص  وستهیپ یسر نیانگیدر م یناگهان راتییتغ:  4جدول 

 رصدد 5 یدار

Shift P KT T ستگاهیا 

↓ 
 امام زاده محمد 86-1385 121.000 0.0001*

↓ 
*0001/0 000/121  ارغا 86-1385 

↓ 
*0001/0 000/121  عشرت آباد 86-1385 

↓ 
*0001/0  000/121  جنوب فدافن 86-1385 

↓ 
*0001/0 000/121  جنوب کهه 86-1385 

↓ 
*0001/0 000/118  جردوی 85-1384 

↓ 
*0001/0 000/121  کالته بختیاری 86-1385 

↓ 
*0001/0 000/121  کالته شادی 86-1385 

- 
n.s.226/0 000/56  کالته رحیم - 

↓ 
*0001/0 000/121  کالته شور 86-1385 

- 
n.s.126/0 000/63  خلیل آباد - 

↓ 
*0001/0 000/72  رزق آباد 1382-83 

↓ 
*0001/0 000/121  سرحوضک 86-1385 

↓ 
*0001/0 000/121  سید مرتضی 86-1385 

↓ 
*0001/0 000/121  شرق ایرج آباد 86-1385 

↓ 
*0001/0 000/72  شمال کهه 1382-83 

↓ 
*0001/0 000/81  تکمار 84-1383 

 

 PSIنقاط داغ شاخص  نییو تع یپهنه بند

هشدار و از  طیدر شرا شتریمحدوده ب 1377تا  1375از سال  2شده شکل  یپهنه بند یهاطبق نقشه 

براساس   نرمال قرار داشته است. طیمحدوده از غرب به سمت شرق دشت کاشمر به سمت شرا 1383تا  1378

-یقرار م یخیخطرناک و حداقل تار طیدر شرا یجیبه طور تدر 1397تا  1384دشت کاشمر از سال  2شکل 

 یهادر قسمت است. دهیدر دشت کاشمر رفته رفته به اوج خود رس ینیرزمیآب ز یخشکسال ی. به عبارتردیگ

. علت آن باشدیکمتر م یدشت کاشمر شدت خشکسال یو جنوب یدشت نسبت به قسمت غرب یو شمال یشرق

که در قسمت شرق  ییهاکمتر از حد مجاز باشد. چاه یبردارکمتر و به تبع آن بهره ایهحفر چاه تواندیم زین

 . رندیگیآباد قرار م لیدست چاه خل نییدشت در حالت نرمال هستند در پا

 یشمال بخش و منطقه یشرق شمال یهابخش در گرفته صورت یآبخواندار یهااتیعمل مثبت ریتاث

 مهار منظور به دره شصت رودخانه یرو بر شده اجرا یمصنوع هیتغذ طرح ثرا نیهمچن و آباد لیخل شهرستان

 یهابخش تیوضع یریاز علل جهت گ یکی .است مشهود یخوب به ینیرزمیز سفره هیتغذ و یشهر یهاالبیس

مناطق است. از علل  نیها در اتر بودن آبخوانحالت نرمال، درشت دانه یشرق و شمال شرق منطقه به سو

 شهر نیدر شهر کاشمرکه باعث استفاده منازل ا شبکه جمع آوری فاضالب )اگو( به عدم وجود  توانیم گرید
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 و یجذب چاه درون فاضالب نفوذ یبرا یعامل موضوع نیا .کرد اشاره شده فاضالب دفع یبرا یجذب یهااهچ از

 .است منطقه نیا در ینیرزمیز آب یهاسفره مثبت یریرپذیتاث
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 1397-1375مشخص شده از سال یدوره آمار یبرا IDWبه روش  PSIشده شاخص  یابیانیم یها نقشه:  2شکل 

 

 که است شده حفر کاشمر دشت در قیعم مهین و قیچاه عم 507تعداد  5جدول  همچنین، مطابق با

 بر این اساس، حدود. باشدیم مکعب متر ونیلیم 3/134 آن حدود ینیرزمیز آب منابع از نهساال برداشت زانیم

 شود،موجود استحصال می قیعم مهین و قیعم یهاچاه از ی دشت کاشمرنیرزمیز آب منابع از درصد 82

 .دباشمی مکعب متر ونیلیم 5/98 معادل  بطوری که ساالنه حجم آب برداشت شده

 

 خراسان یا منطقه آب)شرکت  1396 -97 سال یآماربردار براساسو برداشت در سال  کاشمر دشت ینیرزمیمنابع آب ز:  5جدول 

 (1398 ،یرضو

 نوع منبع آبی چاه قنات چشمه جمع

 تعداد 507 46 66 619

136/2 0/7 1/3 134/3 
       برداشت در سال   

 )میلیون متر مکعب(

 

 

 
 PSIو  SPIنمودار متوسط  : 3شکل 

 

 کندیم انیسال ب 30و  23در بازه  بیترت به SPIو  PSIنمودار متوسط شاخص   3با توجه به شکل       

ها برخوردار بوده است؛ که از علل آن به در تمام سال ینزول یبارش از روند زانیو م ینیرزمیکه سطح آب ز

 اشاره ادیز ریتبخ و یجو یهازشیر کمبود ؛ینیرزمیز آب منابع از یراصولیغ یبرداربه بهره توانیم بیترت

های تولید محصوالت کشاورزی با توجه به اهمیت دشت کاشمر به عنوان یکی از قطباین در حالیست که  .کرد
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دو  سهیمخزن دارد. مقا یمتر مکعب کسر ونیلیم -23/36ساالنه حدود  در استان خراسان رضوی، متاسفانه

بر  یو کاهش نزوالت جو یهواشناس یخشکسال ساله،ی سدوره آماری که در  دهدنشان می PSIو  SPIشاخص 

 یخشکسال نیرا ب یداریمعن یارتباط قو توانیاما نم ،موثر بوده است ی دشتنیرزمیآب ز یخشکسال

آب  یبا خشکسال در ارتباط یگرید تاثیر عوامل بطوری که ،برقرار کرد ینیرزمیآب ز یو خشکسال یهواشناس

 5و جدول  3شکل  مطابق محتمل خواهد بود. بنابراین، با توجه به بیالن منفی آبخوان دشت کاشمر ینیرزمیز

 ینیرزمیز آب منابع از حد از شیب یبرداربهره به توانیم کاشمر دشت در ینیرزمیآب ز یخشکسال عللاز 

های آب زیرزمینی عالوه بر مسایل فوق،  بحرانی بودن دشت کاشمر از لحاظ وضعیت نامناسب سفره .کرد اشاره

 یآب ازین شیافزا آن دنبال به عتایطب و تیجمع عیسر رشد با همراه یکشاورز عیسر توسعه از یك سو و

 است شدهدشت  ینیرزمیز آب منابع از حد از شیب یبرداربهره باعثمحصوالت کشاورزی از سویی دیگر، 

 ی،نیرزمیز یهااز آببرداری بیش از حد و بهره یاصول ریستفاده غبا ا در نتیجه . )1393 همکاران، و زاده)نجف 

گردیده فرونشست در دشت  جادیافت سطح آب باعث ا یافته بطوری کهکاهش  ینیرزمیز آب یهاسطح سفره

  است.

که بر  یاهمه جانبه یدر بررس، دارد ی( همخوان1394و همکاران ) رخواهیخ جیبا نتا قیتحق نیا یهاافتهی

سال  26در طول در دشت کاشمر  یستابیافت سطح ا زانیکه م دندیرس جهینت نیدشت کاشمر انجام دادند به ا

 نیمهمتر که دهدیم نشان ینیرزمیز آب سطح افت بر مؤثر عوامل و علل یبررس. باشدیمتر م 26از  شیب

 تیسن یاریآب و نامناسب کشت ،ییهوا و آب تیوضع. باشدیم ینیرزمیز یهاآب از هیرویب برداشت آن عامل

-یم مشاهده نیبنابرا. است ریاخ انیسال یط در ینیرزمیز یهاآب از برداشت لیدال نیمهمتر منطقه نیا در

 یهازشیر کاهش و یخشکسال بعلت نکهیا از شیب کاشمر دشت در ینیرزمیز آب سطح رفتن نییپا که شود

 یبحران حالت در را دشت ه،یرویب برداشت نیا و باشدیم ینیرزمیز آب از هیرویب برداشت از ثرمتأ باشد یجو

 -( بر دشت مشهد1395و همکاران ) ینورمحمد جی. نتاشودیم قلمداد ممنوعه دشت كی عنوان به و داده قرار

نشان داد  SPIشده شاخص  یابیانیم یهابود اما نقشه SPIشاخص  یزمان یسر یداریرمعنیاز غ یچناران حاک

 یلیچناران عمدتا در طبقات فروخشك و خ -دشت مشهد 92-93و  89-90، ، 84-87، 78-80 یهادر سال

متر افت را  25از  شتریب 1393تا  1364چناران از سال  -دشت مشهد ینیرزمی. سطح آب زردیگیار مخشك قر

متر افت مشاهده شده است.  6بوده که بالغ بر  1382تا  1378 یهاسال نیآن در ب نیشتریتجربه کرده که ب

 یمعرف ینیرزمیز از منابع آب هیرویدر دشت مشهد را برداشت ب ینیرزمیافت سطح سفره ز یعامل اصل

 .کردند

 شدن آبی ب ،یاقتصاد صرفه بدون آب برداشت ق،یعم مهین و قیعم یهاچاه فراوان حفر جهیدر نت

 ،یکشاورز مزارع رفتن نیب از و خاک شدن شور ن،یریش یهاآب سمت به شور یهاآب یشرویپ قنوات،

 هیرویب برداشت پیامدهای از ابانیب ادیازد و ینیرزمیز آب یسفره در آب جذب تیقابل ینابود و نیزم نشست

 (.1388 ،ی)سرباز اشدبها میاز سفره آب
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 نتیجه گیری
 

نشان داد که  تیپت یبا استفاده از آزمون همگن  SPIشاخص یزمان یسر راتییتغ از آمده بدست جینتا

 24 یاست و بازه زمان 1378-79ل آنها در سا رییشد که نقطه تغ داریماهه معن12ماهه و  6ماهه،  3 یبازه زمان

 یماهه در بازه زمان 24و  12، 6، 3 یهانشان داد که در بازه  SPI یزمان یسر لیشد. تحل داریرمعنیماهه غ

 24 و 3 بازه در و داریمعن درصد پنجاحتمال   سطح در ماهه 12 و 6 بازه در یجیتدر راتییتغ 1368-1397

 و 6 بازه در کاشمر دشت زیآبخ حوزه که داد نشان یزمان یسر لیتحل یسبرر درواقع. است داریرمعنیغ ماهه

 نیب یقو ارتباط مطالعه مورد منطقه در آب النیب به وجهت با و است شده یشناساهو یخشکسال دچار ماهه 12

 یمهمتر علت ینیرزمیز آب یخشکسال و افتی توانینم ینیرزمیز آب یخشکسال و یهواشناس یخشکسال

 طیدر شرا شتریمحدوده مورد مطالعه ب 1377تا  1375از سال  PSIشاخص  یپهنه بند یهانقشه طبق  .دارد

تا  1384نرمال و از سال  طیاز قسمت غرب به شرق دشت کاشمر به سمت شرا 1383تا  1378هشدار و از 

 ینیرزمیز آب یخشکسال یعبارت به. ردیگیم قرار یخیتار حداقل و خطرناک طیشرا در یجیبه طور تدر 1397

ساالنه در دوره  PSIبراساس نمودار شاخص  ن،یهمچن .است دهیرس خود اوج به رفته رفته کاشمر دشت در

ها برخوردار در تمام سال ینزول یاز روند 1397تا سال  1375از سال  ینیرزمیسطح آب ز 1397-1375 یآمار

 ینیرزمیآب ز یعلت خشکسال نیتریاصل ینیزمریاز اندازه از منابع آب ز شیب یبرداربهره نیبنابرا بوده است.

 .باشدیدشت کاشمر م

   

   منابع فارسی
 

اولین همایش ملی بحران آب  .بحران آب در دشت کاشمر، عوامل، پیامدها و راهکارها، 1394، ه. )معماریان، خیرخواه، آ -

 .بهمن، دانشگاه یزد 15و  14و مدیریت آن در مناطق خشك ایران، 

ای گزارش تمدید ممنوعیت محدوده مطالعاتی دشت کاشمر، شرکت آب منطقه، 1390) لعات پایه منابع آبدفتر مطا

 .خراسان رضوی

 .97-96گزارش سیمای آب محدوده مطالعاتی کاشمر، سال آبی ، 1398) ای خراسان رضویشرکت آب منطقه -

یرات زمانی و مکانی کمیت و کیفیت آب زیرزمینی در ارزیابی روند تغی، 1398عبداللهی دهکی، ف. ع، تاج آبادی، م. )    

 قزوین، پایان نامه ارشد، دانشکده مهندسی عمران و مکانیك.    ن آبخوا

گزارش طرح مدل ریاضی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی ، a 1384) مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار -

 کاشمر، جلد اول، گزارش هواشناسی.

مشکالت منابع آب دشت کاشمر و نقش عملیات  ، بررسی1393، س، آ. )هاشمی نسبن، اصری حصار، ن ه،نجف زاده،  -

 د.بهمن، بیرجن 30و  29آبخوانداری در بهبود وضعیت منطقه، کنگره استحصال آب و آبخیزداری، 

مینی با استفاده از بررسی اثر عنصر بارش بر منابع آب زیرز، 1396، ه. )معماریانس. م و  تاجبخش، س،نورمحمدی،  -

جغرافیا و مخاطرات  .مکانی خشکسالی)مطالعه موردی: دشت مشهد در حوزه آبخیز کشف رود( -های زمانیتحلیل سری

 .19-44(، 1)6طبیعی، 
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