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 چكیده
 

افت  ،یو انسان یعیعوامل طب لیبه دل خشک مهیدر مناطق خشک و ن ژهیو و به رانیدر ا ریاخ یها سال یط

رف آن، مص تیآب ازنظر قابل تیفیک یمشاهده شده است که بر رو ینیرزمیآب ز یها سطح آب سفره

 انجام شدشت خا ینزمیریز یها آب تیفیو ک تیکم یپژوهش با هدف بررس نیبوده است. ا رگذاریتأث

 یبررس برایو بلوچستان قرار دارد.  ستانی. آبخوان دشت خاش در شهرستان خاش استان سگردید

واقع در  یا هدهمشا زومتریحلقه پ 18 یستابیتراز سطح ا راتییآبخوان، از روند تغ یستابیسطح ا راتییتغ

با استفاده از  رات،ییتغ نیبه دست آوردن ا ی. براشداستفاده  1397تا  1381 یدشت در طول دوره آمار

 راتییشده و تغ میترس سنیمعرف دشت به روش ت دروگرافی، هArc GIS 10.4.1 افزار منر یها تیقابل

 SAR یپارامترها ریاز مقاد آبخوان تیفیک راتییتغ یبررس یبرا نچنیمحاسبه شد. هم یستابیسطح ا

. شداستفاده  1396تا  1381 یدوره آمار یط یفیک یا حلقه چاه مشاهده 14شده از  یبردار نمونه  ECو

انجام شد.  Arc GIS 10.4.1افزار  نرم طیدر مح ینیرزمیآب ز یپارامترها یفیک راتییتغ یبند پهنه

 استفاده لكاکسیاز نمودار وی کشاورز حاظدشت به ل ینیرزمیمصرف آب ز تیقابل یجهت بررس نیچن هم

برابر با میانگین  طور مورد نظر به یدوره آمار یکه مقدار افت سطح آبخوان در ط نتایج نشان داد .گردید

( نشان دادند که در تیفیک یبند پهنه یها )نقشه تیفیک یها داده یو مكان یزمان شیبوده است. پا 35/0

آب به لحاظ  تیفیک یبررس نیچن است. هم افتهی شیافزا یفیک یمترهاپارا زانیموردنظر م یدوره آمار

مورد  یدوره آمار انیآب در پا تیفیدهنده کاهش ک نشان لكاکسیو با استفاده از نمودار یمصرف کشاورز

 بود.نظر 
 

 ، آبخوان دشت خاشGIS لكاکس،یشولر، و ،ینیرزمیها: سفره آب ز کلید واژه
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 مقدمه
 

محساوب   یمصاارف شارب و کشااورز    یدر جهاان بارا   یمنابع آب نیتر ازجمله مهم ینیرزمیز یها آب

 یآبا  کام  طیو شارا  تیرشد جمع ریاخ یها سال یمورد استفاده بشر بوده است. ط ربازیمنابع از د نی. اشوند یم

روند کمبود مناابع   نیا شود یم ینیب شیمنابع شده است. لذا پ نیاستفاده از ا شیباعث افزا ،یخشكسالمتأثر از 

را در بار داشاته    ینا یرزمیز یها آب یفیو ک یتنزل کم ،ینیرزمیآب ز یها استحصال آب از سفره شیآب و افزا

 (.1396و همكاران،  یباشد )طالب

از آب  یگیار  بخاش چشام   د،یآ با محدودیت در منابع آب به شمار می یاه           ازآنجاکه ایران در زمره کشور

از آب  یشود. باه هماین سبب برخاوردار  آب زیرزمینی تأمین می یها گوناگون از سفره یها یمصرفی در کاربر

(. شااخ   1395و همكااران،   یدیا برخوردار اسات )مر  یا مطلوب از اهمیات ویژه تیو کیف تیزیرزمینی با کم

از شااخ  متوساط    شاتر یب اریبسا  خشاک،  ماه یدر کمربند خشاک و ن  یریبه علت قرارگ رانیب در ابحران آ

درصاد اسات    36/0فقاط   ایدن دشوندهیتجد نیریاز کل منابع آب ش رانیاست که سهم ا یدر حال نی. ااستیدن

 (.1393)خواجه و همكاران، 

در دو  ژهیا و جهان باه  یاز کشورها یاریبس 2025که تا سال  دهد ینشان م یجهان یها سازمان ینیب شیپ

شدت با مشكل کمبود آب روبارو خواهناد باود.     به یشمال یقایو افر انهیخاورم یعنیمنطقه کامالً خشک جهان 

 رو،یا موجاود در جهاان هساتند )وزارت ن    نیریمنبع مهم آب شا  نیدوم ینیرزمیمنابع آب ز ها، خچالیپس از 

 یاعتماد منبع قابل ،ینبود آب سطح ایبارش کم  لیبه دل شکخ مهیدر مناطق خشک و ن ینیرزمی(. آب ز1387

 (.1395و همكاران،  یبورخان یریخواهد بود )ام یکشاورز الخصوص یآب در مصارف مختلف عل نیتأم یبرا

 داریا در راه اساتقرار پا  یاکناون خطار بزرگا    و شور شدن منابع آب هم ینیرزمیز یها آب تیفیک رییتغ

 نیا است، اماا ا  رییهمواره در حال تغ یچون آب سطح هم ینیرزمیآب ز تیفی. کباشد یخشک م یاراض تیجمع

در درازمادت   ینا یرزمیمناابع آب ز  ی. آلاودگ ردیا گ یکندتر صورت م اریبس یسطح یها نسبت به آب راتییتغ

 انیا خاا  و باروز اخاتالف م    یزیاثر مخارب بار حاصالخ    ،یكیهم چون اثرات مخرب اکولوژ یمنجر به موارد

مناابع   نیتار  هاا از مهام   (. چااه 1396و همكاران،  پوری)عل شود یم یاجتماع یها آمدن بحران دیپد و نفعان یذ

، لاذا  (1395 ،یو بهزاد یاحمد باشند )زمان یو صنعت م یاستفاده شرب، کشاورز یبرا ینیرزمیبرداشت از آب ز

 بسیار مهم است.   آب کننده نیتأممطالعه و توجه به منابع  

زمینی تحقیقاتی زیادی انجاام گرفتاه اسات کاه در ایان      های زیرکمیت و کیفیت آبدر زمینه ارزیابی 

 شود:ها اشاره میپژوهش به نتایج برخی از آن

اساتان   روزآبااد یفی زیرزمینای دشات   ها آبتغییرات کلر و شوری  1397و همكاران در سال  زاده وهاب

 مقادار  هام ی هاا  نقشاه در پژوهش خود  ها آند. فارس را برای استفاده شرب و کشاورزی مورد بررسی قرار دادن

کلر، سختی کل، نسبت جذب سدیم، هدایت الكتریكی، اسیدیته، نیترات و مواد جامد محلول را ترسیم نموده و 

را بارای شارب و    آبو با استفاده از نمودارهاای شاولر و ویلكااکس، کیفیات      آوردند به دستروند تغییرات را 

هماراه باا    1390و  1383کشااورزی در دو دوره   آبنشان داد کیفیات   ها آننتایج ی کردند. بند طبقهکشاورزی 
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کیفیات شارب    ازنظری تغییرات زیادی طورکل بهنشان داد  آبشرب کیفیت  ازلحاظ نیچن همکاهش بوده است. 

 ی شدند.بند طبقهو متوسط  قبول قابلخوب،  طبقه  سهبه مقدار کم مشاهده نشد و در  1390در سال  جز به

Nguyen  ی نا یرزمیز آبدر ویتنام، کیفیت  آبخوانچاه دو  13ی از بردار نمونهبا  2015و همكاران در سال

ی شاده،  باردار  نموناه ی ها چاهدرصد  30را با استفاده از نمودار پاپیر و گیپس بررسی کردند و نتیجه گرفتند که 

بیشتر باوده اسات.    ها ونیآننسبت به  ها ونیکاتمتفاوت بوده و مقدار بازه تغییرات برای  گریكدطی دو فصل با ی

 دارد. آبدریافتند که نمودار پاپیر توانایی زیادی برای نمایش تغییرات منابع  ها آن نیچن هم

Seth  منطقاه کوماان هندوساتان باا      آبدر بررسی هیدروژئوشیمیایی مناابع   2016و همكاران در سال

 THو  TDSاین نتیجه رسیدند کاه مقادار   فاده از نمودار پاپیر به ی از ده محل در پنج رودخانه با استبردار نمونه

موجود کشور، وضعیت بحرانی نیست و بر اسااس   یها بسیار زیاد است، ولی با توجه به استانداردها همه رودخانه

 است. Ca-Mg-Hco3ها  نمودار ذکر شده تیپ هیدروژئوشیمیایی همه رودخانه

ماده الزم برای بقای حیات انسان است. باا توجاه باه جهاانی      نیتر یاتیح عنوان به آبمباحث مربوط به 

ی هاا  برناماه  نیتار  مهام و استفاده بهینه از این مناابع از   آبی در حفظ و بقای زیر برنامهلزوم  آببودن بحران 

 خشاک  ماه ینموضوع کیفیات آب در منااطق خشاک و    (. 1390توسعه هر کشور است )ابراهیم پور و همكاران، 

ی اخیار باه دلیال کااهش بارنادگی ناشای از       هاا  ساال است، اما در  اغماض رقابلیغله بسیار مهم و ایران مسئ

ی استخراج از آب زیرزمینی در ساطحی گساترده افازایش یافتاه اسات )محمادزاده و       درپ یپهای  خشكسالی

ره کشور محسوب شده کاه هماوا   خشک مهیو بلوچستان از مناطق خشک و ن ستانیاستان س (.1396همكاران، 

 ینا یرزمی(. مناابع آب ز 1394و همكاران،  یمواجه بوده و است )محمود یاز خشكسال یبا خطرات و عوارض ناش

در  یآتا  یهاا  یزیا ر حفاظت از منابع ماذکور و برناماه   نیبرخوردار است؛ بنابرا ییبسزا تیاستان از اهم نیدر ا

 است. یمنابع مهم و ضرور نیاز ا نهیبه یور بهره یراستا

آبخاوان جهات    نیا ا یهاا  مهم شهرستان خاش است کاه از آب  یها از آبخوان یكیت خاش دش آبخوان

دشت خاش با توجاه باه    ینیرزمیز یها . آبشود یدر منطقه استفاده م یکشاورز الخصوص یمصارف مختلف عل

بار   راتییا تغ نیا ا ریو تأث ادیز یینوسانات دما د،یو تعرق شد ریتبخ ،یکمبود بارندگ رینظ ییآب و هوا راتییتغ

در  ینقاش اساسا   یمحادود، دارا  یو منابع آبا  ینبود رودخانه دائم ،یا و منطقه یمحل یكیدرولوژیه یها میرژ

آب  تیا فیو ک تیا کم ی(. لذا بررسا 1388و آبرومند،  ی)احمد باشد یموجود در منطقه م یآب روستاها نیتأم

مهام و   ناده یحال و آ یها از آن در برنامه هنیبه یداربر و بهره یمنابع آب تیریآبخوان به جهت مد نیا ینیرزمیز

و  ساتان یآب در اساتان س  تیفیو ک تیموضوع کم شود یشد، مشخ  م انی. با توجه به آنچه بباشد یم یضرور

 یانساان  یها و دخالت یمیاقل راتییاست، چراکه تغ یمهم و ضرور یا بلوچستان و در دشت مورد مطالعه، مسئله

 .باشند یدشت خاش م ینیرزمیز یها آب یفیو ک یکم راتییدو بحث مهم در روند تغ
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 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 60و بلوچساتان و در محادوده    ساتان یمحدوده مورد مطالعه، دشت خاش در شهرستان خاش استان س

عارض   قاه یدق 40درجاه و   28تا  قهیدق 50درجه و  27و  یطول شرق قهیدق 30درجه و  61تا  قهیدق 55درجه و 

خااش   زیا از حوزه آبخ یقسمت باشد، یمنطقه م ینیرزمیسفره آب ز رندهیدشت که در برگ نیقرار دارد. ا یشمال

توساط   لاومتر یک 9تا  5و عرض متوسط  لومتریک 50 یبیآتشفشان تفتان به طول تقر یاست که در دامنه جنوب

 1180دشات خااش حادود     آبخاوان  (.1397سااردو،   یمانیارتفاعات احاطه شاده اسات )مصاباا زاده و سال    

 باه  و خاورده  گسال  – نیاز کمربناد چا   یدشت در بخش نیا یشناس نیزم دگاهیوسعت دارد. از د مربع لومتریک

کاوه تفتاان کاه توساط      یدامنه جنوب یبا رسوبات آبرفت شتربی. دارد قرار خاش – نهبندان شده شكسته شدت

دشات رساوبات    یاصال  یشده اسات. ساازندها   دهیوشاند، پ به منطقه حمل شده یالبیو س یسطح یها انیجر

 یزومترهاا یآبخوان خاش به همراه پ ییایجغراف تی( موقع1(. شكل )1388و آبرومند،  ی)احمد باشند یم یآبرفت

 .دهد یمرا نشان  موردمطالعه( موقعیت منطقه 1شكل ) .دهد یمورد مطالعه را در استان و کشور نشان م

 

 

 

 
 

 
 رآبخوان دشت خاش در استان و کشو موقعیت جغرافیایی  -1شكل 

 

 روش انجام تحقیق

آوری آماار  های پیزومتریک فعال با پراکنش مناسب جهات گارد  ، چاهها دادهدر این پژوهش پس از اخذ 

نموناه   عناوان  باه  1382-1397های کیفیت شیمیایی آب، طای دوره آمااری   تغییرات سطح ایستابی و پارامتر

حلقاه چااه    14کمای( و   آماار حلقه چاه )دارای  18های منطقه حدود بین کل چاهانتخاب و شناسایی شددند. از 

 نمونه انتخاب شدند.   عنوان بهکیفی(  آمار)دارای 

ی تراز سطح ایساتابی  ها دادهو  Arc GIS افزار نرماز  زیرزمینی، آبسطح  بررسی روند تغییرات منظور به

هیادروگراف   ی تیسن استفاده شاده و بند شبكهو روش  1382-1397دوره آماری  یطی ا مشاهده  چاهحلقه  18

و  ی)زارعا  باشاند  یما  SARو  Ec لكاکس،یو یبند مؤثر در طبقه یفیک یپارامترها معرف دشت ترسیم گردید.
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گردیاد )کریمای و ناادری،    اساتفاده   1جهت بررسی کیفیت آب کشاورزی از دیاگرام ویلاوکس (. 1395 ،یریام

 .دهند یمبر اساس دیاگرام شولر و ویلكاکس را نشان  آبی کیفیت بند طبقه( به ترتیب 1جدول )(. 1388
 

 (1395بندی ویلكاکس )زینالی و همكاران،  کیفیت آب بر اساس طبقه -1جدول 
 کیفیت آب برای کشاورزی کالس آب

C1S1  ضرر برای کشاورزی کامالً بی –شیرین 

C2S1 – C2S2  مناسب برای کشاورزی –کمی شور 

C1S3 – C2S3 – C3S1 – C3S2 – C3S3  استفاده برای کشاورزی قابل –شور 

C1S4 – C2S4 - C3S4 –C4S4- C4S3 – C4S2 – C4S1  برای کشاورزی نامناسب –خیلی شور 

 

 

 نتایج و بحث

  

 تغییرات سطح ایستابی آبخوان دشت خاش

باا کااهش،    مطالعاه  وردما که آبخوان در بازه زماانی   کند یمهیدروگراف واحد )معرف( آبخوان، مشخ  

ی پیزومتاری بار اسااس    هاا  چااه  ریتأثی خود، مواجه بوده است. مساحت ا رهیذخدر حجم  رییتغ عدمافزایش یا 

هیدروگراف واحد آبخوان برای  تیدرنها(. 2دست آمد شكل ) بهS 10.4.1IG  Arcمحیط روش شبكه تیسن در 

(. بررسی هیدروگراف واحاد آبخاوان   3گردید ) محاسبه در محیط اکسل 1396-1397تا  1381-1382سال آبی 

 .دهد یمنشان  موردمطالعهی را در طول دوره آماری نیرزمیزدشت، کاهش سطح آب 

 

 
 خاشی پیزومتری دشت ها چاهشبكه تیسن  -2شكل

 

                                                   
2: Wilcox 
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 1381-97در دوره آماری  خاشهیدروگراف واحد آبخوان دشت  -3شكل

 

ی نا یرزمیز آبساطح   ماوردنظر ی آمارحد آبخوان دشت خاش نشان داد که در طول دوره هیدروگراف وا

متار و   -132/0ی برابار  آماار منطقه مورد مطالعه با افت همراه بوده است. کمتارین مقادار افات در طای دوره     

در  آبطح متر افت سا  35/0میانگین ساالنه  طور بهبوده است.  -75/0بیشترین مقدار افت سطح آب نیز برابر با 

 دشات خااش در دوره   ینا یرزمیتاراز آب ز  راتییا ( نمودار تغ4شكل )سطح آبخوان دشت خاش مشهود است. 

 .دهد یمآماری مورد بررسی را نشان 

 

 
 1381-97در دوره آماری  خاشی دشت نیرزمیزنمودار تغییرات تراز آب   -4شكل

 

 

 بهترین روش تخمین

( در 1395-96تاا   1381-82تخمین برای پارامترهای کیفی مورد بررسی هر سال )از ساال   بهترین روش

ی هاا  ساال ی قرار گرفت. نتایج انتخاب بهترین روش تخمین هر پارامتر کیفای در  بررس مورد GS+ 5.1 افزار نرم

ان داد کاه در  است. نتاایج نشا   شده ارائه( 2نمونه در جدول ) عنوان به، 1395-96و  1388-89، 1381-82آبی 

از کاروی بارای    کریجینگ معمولی با مادل روش  1395-96و سال آبی  1388-89، 1381-82هر سه سال آبی 

 تخمین باالتری برخوردار بودند. دقت
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 ی تجربی برای پارامترهای کیفی آب زیرزمینینماها رییتغی برازش شده به نیم ها مدل(: مشخصات 2جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 ی نیرزمیزی شیمیایی کیفیت آب پارامترهای بند پهنه

-96و  1388-89، 1381-82 ی آبای هاا  ساال ی نسبت جذب سادیم را در  بند پهنهی ها نقشه( 5شكل )

ب سادیم در اولاین ساال دوره    که مقدار نسابت جاذ   شود یم. با توجه به اشكال مشاهده دهد یمنشان  1395

 630تاا   2/6و در سال پایاانی دوره آمااری باین     23تا  3/5بین  1388-89در سال آبی ، 36تا  9/4آماری بین 

-82 ی آبای هاا  ساال ی هدایت الكتریكی را در بند پهنهی ها نقشه( 6شكل ) بر لیتر متغیر بوده است. گرم یلیم

مقادار هادایت الكتریكای در     شود یممشاهده  ها نقشهتوجه به  . بادهد یمنشان  1395-96و  89-1388، 1381

بین  1395-96در سال آبی  و 5900تا  1900بین  1388-89، در سال آبی  6400تا  1300بین  1381-82 سال آبی

 متغیر بوده است. متر یسانتمیكرو موس بر  5500تا  2200

 

   
 1395-96ل آبی ساج:  1388-89سال آبی ب:  1381-82سال آبی الف: 

 1395-96 یج: سال آب، 1388-89 یب: سال آب، 1381-82 یالف: سال آب، SAR(: نقشه تغییرات 5شکل )

 

 C/(CO+C) Nugget (CO) Sill (CO+C) R2 RSS مدل سال پارامتر

SAR 

 11/1 18/0 0.38600 0.00100 997/0 کروی 82-81

 040/0 70/0 0.25320 0.00010 000/1 کروی 89-88

 39/8 35/0 2.3900 0.0010 000/1 یکرو 96-95

EC 

 06/0 494/0 0.29300 0.00950 968/0 کروی 82-81

 017/0 434/0 0.26120 0.04310 835/0 کروی 89-88

 013/0 407/0 0.14320 0.03710 741/0 کروی 96-95
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 1395-96سال آبی ج:  1388-89سال آبی ب:  1381-82سال آبی الف: 

 1395-96 یج: سال آب، 1388-89 یب: سال آب، 1381-82 یالف: سال آب، (EC)(: نقشه تغییرات 6شكل )

 .دهد یمبا یكدیگر و با سطح آب را نشان ( همبستگی بین پارامترهای کیفی آب 3جدول )
 

 ( همبستگی بین پارامترهای کیفی آب و سطح آب3جدول )
 SAR EC سطح آب 

 سطح آب
Pearson Correlation 

1 
  

Sig. (2-tailed)   

SAR 
Pearson Correlation .562

*
 

1 
 

Sig. (2-tailed) .015  

EC 
Pearson Correlation .421 .562

*
 

1 
Sig. (2-tailed) .082 .015 

 

 کشاورزی ازلحاظکیفیت آب 

باه   1395-96و  1388-89، 1381-82 ی آبیها سال در ها چاهبا استفاده از نمودار ویلكاکس هر کدام از  

( وضاعیت آب دشات خااش    4-47( تا )4-46ی )ها شكل. در اند شدهبندی  لحاظ شیمیایی برای کشاورزی طبقه

کاه   دهد یم( نشان 4-47تا  4-46ی آب )اشكال ها نمونهی ویلكاکس نمودارها شده است. ارائهکشاورزی  ازنظر

متغیر بوده که در پایاان   c4s4تا  c3s2کشاورزی دشت خاش در طی دوره مد نظر در محدوده طبقات  آبکیفیت 

 . اند گرفتهقرار   c4s4در کیفیت  ی مورد بررسیها چاهدوره آماری بیشترین تمرکز 
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 1395-96سال آبی ج:  1388-89سال آبی ب:  1381-82سال آبی الف: 

 1395-96 یآبج: سال ، 1388-89 یب: سال آب، 1381-82 یالف: سال آبنمودار ویلكاکس، (: 6شكل )

 

 نتیجه گیری
 

را در پای   آبخاوان ی، افت سطح نیرزمیز آبی ها سفرهی مداوم از ها یبردار بهرهی جوی و ها بارشکمبود 

 35/0میاانگین برابار باا     طور بهی مورد نظر آمار، در طی دوره آبخوانی که مقدار افت سطح ا گونه بهداشته است 

ی هاا  برداشات ناشی از  تواند یمتفاوت افت  نیاها متفاوت است که  ربوده است. میزان افت در هر یک از پیزومت

 زیاد از چاه مورد مطالعه، عدم تغذیه سفره در منطقه به دالیل کاهش بارندگی و تفاوت جنس بستر و ... باشد.

طای   پارامترهای هریک از بند پهنهی برای نیرزمیز آبی کیفی پارامترهادر انتخاب بهترین روش تخمین 

ی مورد بررسی، چهار مدل برتر نیم تغییر نمای کروی، نمایی، خطی و گوسین ارزیاابی شاد. کاه نتاایج     ها سال

زیرزمینی بود. پاایش زماانی و    آببرای پارامترهای کیفی  ها مدلبرتری مدل کروی نسبت به سایر  دهنده نشان

میازان   نظار  ماورد ی آماار ره ی کیفیات(، نشاان دادناد کاه در دو    بند پهنهی ها نقشهی کیفیت )ها دادهمكانی 

علل طبیعی و انساانی ذکار    توان یمی را نیرزمیز آبی کیفی افزایش یافته است. علت کاهش کیفیت پارامترها

کمبود بارندگی بیان کرد که عدم بارندگی کافی باعاث شاده    ازجملهتغییرات اقلیمی  ازجملهکرد. علل طبیعی 

ی نا یرزمیز آبی زیاد باعاث تنازل کیفیات    ها برداشتبا  جهینتدرو  آمدهپایین  ها سفرهاین  آباست تا سطح 

باه لحااظ کشااورزی باا اساتفاده از نماودار ویلكااکس         آببررسی کیفیات   نیچن همدشت خاش شده است. 

باه دالیال کااهش     تواناد  یمکه این امر  باشد یمی مورد نظر آماردر پایان دوره  آبکاهش کیفیت  دهنده نشان

زیرزمینی به دلیال کااهش باارش و     آبی ها سفرهبه  آبو جایگزین نشدن  آب هیرو یبی ها برداشت، آبسطح 

 تغییرات اقلیمی باشد.
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