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 چکیده 
 يآب ها مينسبت جذب سد زانيمشوند .  يآنها م تيفيک رييسبب کاهش سطح آب ها و تغ ينيرزميز ياز آب ها هيرو يبرداشت ب 

شاخص ها يکي ينيرزميز ست ،  ينيرزميز يآب ها رييتغ زانيم نييموثر در تع ياز  ضر پهنه بندا شهد از نظر  يهدف پژوهش حا شت م د

 دياز تشد يريجلوگ يمناسب برا يو ارائه راهکارها يبحران يمحدوده ها ييبه منظور شناسا ينيرزميز آب هاينسبت جذب سديم  زانيم

سديم  سبت جذب  ست .  ينيرزميز يآب ها  (SAR)ن ست با تحل نيهم بها شده ا شش  ستفاده از نرم افزار  يپهنه بند ليمنظور کو با ا

ArcGis10.3   تا 1366از سال ) گذشته  يآن را در دهه ها راتييتغ زانيدشت مشهد و م هاي زيرزميني آبنسبت جذب سديم  زانيم  

س( م1397 صل از پهنه بند جي. نتا ميقرار داد يورد برر سديم  زانيم يحا سبت جذب  سختي کلن هاي  آب و ميزان هدايت الکتريکي و 

نسبت جذب سديم  يدهد که در دهه  شصت شمس ينشان م نيچن 70تا سال  66سال  ازگذشته  يدر دشت مشهد در دهه ها زيرزميني

(SAR)  متاستتفانه در  يکمتر ول زانيم نيا 90- 81 يبوده اما در دهه ها 80تا  70 ستتال هايدر  يبعد ياز دهه ها شيپهنه دشتتت ب

شان م شيافزا زانيم نيا 97-91 يسالها شمال همچنين  .دهد  يرا ن سمت  شوري آب هاي زيرزميني از  شهد روند تغييرات  شت م در د

 غرب به سمت جنوب شرق وضعيت نامتعادل تر شده تا اينکه در جنوب شرق وضعيت شديد و بحراني مي باشد .

 

 TDS SAR,Ec,سختی كل ، دشت ، ي، پهنه بند ینيرزمیز يآبها،نسبت جذب سدیمدشت مشهد ، كليدي:  گانواژ

 

 

 : مقدمه 

منابع آب در جهان  تیریمد یآب در شرب صنعت و کشاورز ازیشدن ن شتریجهان و به تبع آن ب تیجمع شیبا توجه به افزا

 یدارا ندیآ یبه حساب م ریدپذیکه از منابع آب تجد ینیرزمیمنابع آب ز تیریبرخوردار است. مد یا ژهیو تیامروزه از اهم

 یرباقریزاده و م دی)جمششوند یاستفاده م یمصارف کشاورز یبرا ینیرزمیز یآبها %86 رانیباشند. در ا یم یخاص تیحساس

 یرکا یمقاصد کشاورز یبه خصوص برا ینیرزمیمنابع آب ز تیریکشور مد داریبه اهداف توسعه پا لین ی(  لذا برا2010

 باشد. یم دهیچیدشوار و پ اریبس

را پوشش دهد به  یو زمان یمکان ادیز اریبس یرهایاست که متغ ییو روش ها یزیبه برنامه ر ازیمنابع آب ن داریتوسعه پا یبرا

 که دهدیبه ما اجازه م گاهیپا نیاباشد.  یمنابع آب موجود م تیریمد یمناسب برا یابزار ییایجغراف یاطالعات یها گاهیپا لیدل نیهم
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 یکاربرد اریدر آبخوان ها بس ی. بررسردیقرار گ یمورد بررس یوکشاورز اهانیگ ازیاستخراج آب مورد ن یبرا یو مکان یزمان یداده ها

 میتصم ندیدر فرا رانیمد یبرا تواندیم یرسازیتصو نیاستخراج نمود ا گاهیپا نیتوان از ا یرا م یفیتوص ینقشه ها نیباشد همچن یتر م

 (1396و همکاران  یکند. )فراه یادیکمک ز یریگ

و  (Ec) یکیالکتر تیهدا زانیشوند م یآنها م تیفیک رییسبب کاهش سطح آبها و تغ ینیرزمیز یاز آبها هیرو یب یبرداشت ها

نسبت جذب سدیم  زانیکه م یاست به شکل ینیرزمیز یآبها رییتغ زانیم نییموثر در تع یاز شاخص ها یکی (TDS)آب  سختی کل

(SAR)  یبه زندگ یریجبران ناپذ یها بی، آستت رام نیو ا ابدی یم شیافزا ینیرزمیو کاهش ستتطح آب ز هیرو یآب با برداشتتت ب 

سب طیکند . خاك مح یوارد م ستمیاکوس یو جانور یاهیگ صر غذائ یمنا شرا اهیبرای گ یبرای نگهداری و جذب آب و عنا ست.   طیا

 دیولو ت اهیرشتتد گ ندیدر فرآ تیو در نها اهیتوستتط گ ییگذاری در مقدار جذب آب و عناصتتر غذا ریخاك عامل تاث یائیمیشتت یکیزیف

باشتتد. با  ینمکهای محلوا در خاك م زانیم شیکشتتور افزا یو باغ یدر خاکهای زراع جیهای را تیاز محدود یکیمحصتتوا استتت. 

صتترف  یاهیدر راستتتای رشتتد و نمو اندا  گ دیکه با اهیاز انرژی گ ادییبخش ز یکیالکتر تیو باال رفتن هدا  (Ec ) زانیم شیافزا

 یو در طوالن افتهیکاهش  اهیرشتتد گ جهیو در نت شتتودیمصتترف م  (Soil Solution ) گردد، برای جذب آب از درون محلوا خاك

  .گرددیاقتصادی و گاها متوقف م ریغ دیمدت تول

 :  ایران و دشت مشهدپیشینه تحقیق در 

 گرید یاز سو باشد،یم ندهیآ یهادر ساا یبه سمت بحران کم آب رانیحرکت ا یایگو رانیمنابع آب ا یکم تیوضع

. بر اساس کندیرا دوچندان م یاست که مشکالت کم آب یخطرناك در منابع آب کشور زنگ خطر یهاندهیآال یوجود برخ

واقع در  یزنجان، رفستتنجان و دشتتت ها ز،یتهران، تبر دها مانندشتتت  یدر برخ ینیرزمیشتتده آب ز یآوراطالعات جمع

( اكیو آمون تیترین ترات،ی)ن یآل ریغ تروژن،ین ن،یها از جمله فلزات ستتتنگ ندهیآلوده به انواع آال رودندهیدز و زا یهاحوزه

 زانیاز باال بودن م یمشتتهد حاکمختلف  یهااز بخش مناطقی یهاچاه یبر رو یفیک شتتاتیآزما جینتا.استتت یبور و مواد آل

سفات کلرا ترات،ین سبت یم دیف شد و باال بودن ن  یعامل آلودگ نیآب مهم تر یکروبیم یزیآنال جینتا Cl/4So و Cl/3No با

 ن،یفلزات سنگ نیتوس از ب یدر منطقه شهرك صنعت .  ( 1396و همکاران  انی. )شکوهکندیم انیب یخانگ یرا فاضالب ها

غلظت عنصر  نیانگیباشد و تنها م یشده در حد استاندارد م یآب نمونه بردار یهاچاه یعناصر در تمام هیغلظت کل نیانگیم

ست. از آن جا که عمق تا سطح ا شتریچاه ها ب یدر برخ وهیج ستاندارد ا ست و  ترم ۵0تا  ۴0 نیدر منطقه ب ییستایاز حد ا ا

 یهابه آب یپستتاب شتتهرك صتتنعت تیرو باعث هدا نید از اباشتت یاز شتتماا غرب به جنوب شتتر  م نیزم بیجهت شتت

 ( 139۵و همکاران  یگردد. )فرهاد یمنطقه م ینیرزمیز

ضر پهنه بند سدیم و  (Ec)هدایت الکتریکی آب میزان  یهدف پژوهش حا سبت جذب  آبهای زیرزمینی   (SAR)ن

و بررسی کیفیت آب از نظر مصارف کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از دشت مشهد و تغییرات آن در 

 آب های زیرزمینی است .   (SAR)نسبت جذب سدیم تشدید 

 

 منطقه : یشناس نیو زم ییایجغراف تیموقع
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و  ᵒ60 7′تا   ᵒ۵8 22 ′ ییایبه طوا جغراف یو در محدوده ا یدر مرکز استان خراسان رضو بایمشهد تقر یمطالعات زیحوضه آبر

محدوده با  نیباشد ا یحوضه قره قو  م یها رحوضهیاز ز یکیمحدوده  نیواقع شده است. ا ᵒ 37 2′تا    ᵒ3۵ ۵9′ ییایعرض جغراف

در جنوب غرب و غرب و ارتفاعات کپه داغ در شر  و شماا شر   نالودیارتفاعات ب فاصلشماا غرب جنوب شر  در حد  یدگیکش

به محدوده  یاز جنوب و جنوب شرق یو کالت نادر روانیش -قوچان یمطالعات یمحدوده از شماا به محدوده ها نیه است. اقرار گرفت

 شابورین یمطالعات یقرار دارد و از غرب به محدوده ها هیناح نیدر ا زین یاز محدوده مطالعات یکه بخش یمانیسرجا  و نر یمطالعات یها

 (1391،ینیگردد. )حس یمحدود م نگجهیو 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ) آبخوان مشهد ( یمحدوده مطالعات تیموقع-1شکل شماره 

 
و عرض  ᵒ61 30′تا  ᵒ ۵8 30′ ییایدشت در حدفاصل طوا جغراف نیکشف رود است ا زیدشت مشهد بخش نسبتا هموار حوضه آبر 

قرار  النیدشت)کاا تنگه شور( که در محدوده ب یخروجقرار گرفته است. مساحت کل دشت تا محل  ᵒ 37 20تا  ᵒ 3۵ 20′  ییایجغراف

شر   یلومتریک 9است که از آبگرگ و دولو در  لومتریک 1۵0حوضه حدودا  یدگیباشد. طوا کش یمربع م لومتریک 79/3387گرفته 

 یدر جنوب غرب و نالودینقطه دشت مشهد در قله ب نیگردد. بلندتر یقوچان شروع شده و به کاا تنگل شور در شر  مشهد ختم م

 یبلندتر است که در محل خروج ایمتر از سطح در 880نقطه آن  ین ترینیارتفاع دارد و پا ایمتر از سطح در 3300حوضه قرار گرفته که 

 دشت در محدوده کاا تنگل شور قرار دارد.

 نالودیب یاا و کوه هاارتفاعات هزار مسجد در شم نیاست که ب یفرورفتگ کیبه صورت  یدشت مشهد از نظر ژئومورفولوژ

ست. بخش شرق یدر جنوب قرار گرفته ا شهر مشهد  گسترهن مربع که اکنو لومتریک 270 یبیدشت به وسعت تقر یاز محدوده جنوب 

سفره آب ز ست، محدوده  شک ینیرزمیدر آن واقع ا شهد را ت ست. ا لیشهر م  یمحدوده مطالعات نیاز پهناورتر یکیمحدوده  نیداده ا

 -قوچان و مشهد -مشهد شابور،ین -مشهد یارتباط ریمحدوده مس نیبه ا یدسترس یراه ها نیمهمتر باشد. یم یاستان خراسان رضو

شهد هیدریتربت ح شد. محدوده مطالعات یسرخس م -و م ساختار یبا شهد از لحاظ  صل دوزون کپه داغ و ب یم قرار  نالودیدر حدفا

سازنده ها و واحدها ست.  س نیزم یگرفته ا ستره ا یها فتاز دوران اوا تا آبر یشنا ضر در گ ضه قابل رو نیعهد حا ست.  تیحو ا
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 -شماا غرب یو در راستا یشناس نیعوارض زم یها منطبق بر روند کم یخوردگ نیگسل ها و چ یوستگیناپ یها ستمیس یروند کل

 باشد. یجنوب شر  م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    مشهد 100000/1 یشناس نینقشه زم -2شکل شماره 

 (136۵، افشار حرب و همکاران، کشور یشناس نی) منبع : سازمان زم

در ارتفاعات کپه داغ، زون گستتله  یمتوال یها سیو ناود سیمنظم و تاقد یخوردگ نیمنطقه، چ یکیعوارض تکنون نیتر یاصتتل

کنترا  یعوارض عامل اصل نیباشد. ا یمشهد م یکشف رود در آبخوان آبرفت یو گسله اصل نالودیارتفاعات ب هیدر حاش زیمشهد شاند

و همکاران  یمتاثر ستتاخته اند)ستتعادت زیرا ن یآبخوان آبرفت کیدرولیستتازند بوده و ه یوانهادر آبخ انیو جهت جر یکننده مورفولوژ

1393 ) 

)روش یو تعر  واقع ریارتفاع تبخ متر،یلیم 01/360و  3/2۵9 بیمحدوده دشت و ارتفاعات به ترت یساالنه برا یارتفاع متوسط بارندگ

باشتتد.  یمترمکعب م ونیلیم 32/271در ستتاا و حجم رواناب ستتاالنه محدود مشتتهد برابر  متریلیم 311و  236( ستتاالنه برابر نیکوتا

 8/183دراز مدت  نیانگیم یدارا 1389-90تا  13۴۵-۴6 یبه عنوان معرف حوضه از ساا آب یباران سنج اولنگ اسد ستگاهیا نیهمچن

خشک است و بر اساس روش  مهیمشهد بر اساس روش دمارتن ن می( اقل1392 ینیرزمیز یباشد)دفتر مطالعات آبها یبارش م متریلیم

 (1389و همکاران  یشده است )داود نییتع یا ترانهیمد یخشک معتدا و براساس روش کوپن آب و هوا مهیآمبرژه ن

 :  مواد و روشها
ص نیا ست و اطالعات آن از منابع کتابخانه ا یو علم یلتحلی – یفیپژوهش از نوع تو سنادی – یا سان  ا شرکت آب منطقه ای خرا

ضوی اخذ و  شکل یجمع آورر ست که ابتدا م یشده اند روش انجا  پژوهش به  شاهده ا یچاهها یکیالکتر تیهدا زانیا شت  یم د

شهد  ساا و م سپس با بهره گ ییایاطالعات جغراف ستمیس طیدر مح 1397ساا  یال 1366از  شد و  ستفاده  با   یابیانیاز روش م یریا

ستفاده   ینیرزمیز یآبها (TDS)و سختی کل  (SAR)و نسبت جذب سدیم  EC زانیم یبه پهنه بند Arc GIS 10.3از نر  افزار ا

شد در نها شهد پرداخته  شت م سبت عمل تید ستفاده ن شان اتیبا ا شت  قیتلف یآمار یدر دوره ها یاطالعات یها هیال یهمپو و پهنه د
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ساس م شهد بر ا س ینیرزمیز یآبها EC زانیم شاخص گرد یبند میتق شان دادن ارتباط بین دو   EC , SARید همچنین به جهت ن

 ۵0از  شیدشت مشهد اطالعات ب  (SAR)نسبت جذب سدیم زانیم نییتع یبرانقشه های پهنه بندی نیز مورد مقایسه قرار گرفت . 

آن ها  نیانگیو م یمورد بررس 97-91و  90-81و  80-71و  70-66 یآب یساا ها یخراسان ط یسازمان آب منطقه ا یچاه مشاهده ا

 (1محاسبه شد . )جدوا 

 : نتایج و بحث

 زانیافتد م یاتفا  م ینیرزمیستفره آب ز زبرداشتت ستاالنه ا نیشتتریآب در فصتل تابستتان که ب زانیم نیشتتریاز آنجا که ب

 آب قرار گرفته است . تیفیک یمحاسبات پژوهش بررس یآبان ماه هر دوره مبناو  یکیالکتر تیهدا

دوره های دردر آبان ماه  دشت مشهد ینیرزمیز یآبها ینمونه هادر(  mg/Lیون های مختلف ) بر حسب غلظت  نیانگیجدول م -1جدول شماره 

 مختلف

Parameter 1366-70 1371-80 1381-90 1391-97 

Ca 3.4 4.4 3.6 4.9 

Mg 8.8 5.8 4.5 8.9 

Na 34.4 13.6 8.7 38.7 

K -- 0.8 1.5 0.6 

Co3 0.7 0.4 0.4 0.7 

So4 12.5 9.4 6.6 13.9 

Cl 28.6 11.2 6.5 32.8 

TDS 2542 1241 1033 3247 

Ec (µmho/cm) 4499 2386 1639 5153 

PH 8.1 8.1 8.0 8.1 

SAR 14.0 5.5 3.9 15.4 

EC (FAO.std Value) >3000 <3000 <3000 >3000 

ست،  1شماره همانطور که در جدوا  شده ا ستق ینیرزمیز یآب ها SAR زانیم کهییاز آنجاارائه   سختی کل با  میارتباط م

آب از حد استاندارد یباالتر اریبس زانینشان دهنده م ریمقاد نیاو است  افتهی رییساا ها بطور متناسب تغ نیدر ا زین SAR زانیدارد م

ست ) 1000  (µmho/cm)که برابر شرب شد ی( م WHO 2011 ا ساا های  با میزان باالتری  97-91و  70-66همچنین در دوره 

ستاندارد جهانی شان میدهد   FAOکشاورزی  را از حد ا شد  یم 8برابر  زیمقدار آن ن نیو کمتر 1/8برابر  pHمقدار  نیشتری. بنیز ن با

 باشد . یم pHمنطقه از نظر  ینیرزمیز ینشان دهنده استاندارد آب ها ۴/8تا  ۵/6 نیاستاندارد ب بهکه با توجه 

شده در چاهها یکیالکتر تیهدا زانیو اطالعات موجود در باره م تیموقع شه مکان مند وارد مح یثبت  شکل نق   طیفو  به 

سبت ده یبرا دیگرد ArcGisنر  افزار  شت ایهر حلقه چاه و  یکیالکتر تیهدا زانیم ین شت به  یبه کل محدوده  ینمونه آب بردا د

نر  افزار و  لهیبوس یابیانیوزن و ارزش مخصوص به خود شوند ، از روش م یدارا زیبدون پوشش و برداشت نشده ن یکه نواح یشکل

به شکل پهنه  FAOستاندارد جهانی کشاورزی مطابق جدوا افو  الذکر  یانجا  گرفت محدوده دشت در دوره ها یرستر طیدر مح
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همچنین طبق شتتکل زیر ارتباط میان ستته ه ی کم ، متعادا و شتتدید دستتته بندی گردید رد 3به    ECمیزان هدایت الکتریکی با  یها

 .فاکتور هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم و سختی کل بصورت مقایسه ای انجا  گرفت 

 دوره 70-66ساا های  80-71ساا های  90-81ساا های  97-91ساا های 

    

EC 

    

SAR 

    

TDS 

  TDSو سختی کل   (SAR)نسبت جذب سدیم و  ECهدایت الکتریکی   زانیمتغییرات زمانی  یپهنه بند -3شکل شماره 

 دشت مشهد  ینیرزمیز یآبها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبهای زیرزمینی دشت مشهد   (SAR)پهنه بندی تغییرات مکانی میزان نسبت جذب سدیم  -۴شکل شماره 
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شماره  سد EC یکیالکتر تیهدا  زانیم یزمان راتییتغ یپهنه بندکه  3شکل  سبت جذب  سخت  (SAR)میو  ن  کل یو 

TDS  شهد  ینیرزمیز یآبها شت م شان می دهد کهد ساا  یدر دهه ها را چنین ن شته از  ساا  66گذ سدیم پهنه  70تا  سبت جذب  ن

 97-91 یمتاسفانه در سالها یکمتر بوده ول زانیم نیا 90- 81 یبوده اما در دهه ها 80تا  71 یدر سالها یبعد یاز دهه ها شیدشت ب

ن کم هریک از فاکتور ها و در رنگ سبز نشانه میزامالحظه می گردد  ۴شماره در شکل همانطور که دهد. یرا نشان م شیافزا زانیم نیا

 یبا توجه به استاندارد جهان حد استاندارد بوده و رنگ زرد نشانه کم تا متعادا و رنگ قرمز نشانه وضعیت بحرانی و شدید می باشد .

آب مناستتتب  یکیالکتر تیهدا زانیحداکثر م  (Water quality for agriculture-FAO 2019) یکشتتتاورز یآبها تیفیک

شاورز شد یم  <µmohs/cm 3000 یک شماا غرب به  .با سمت  شوری آب های زیرزمینی از  شهد روند تغییرات  شت م که در د

  سمت جنوب شر  وضعیت نامتعادا تر شده تا اینکه در جنوب شر  وضعیت شدید و بحرانی می باشد .

  : یریگ جهینت

،  شتتود یم یناشتت قیعم یچاهها ی هیرو یبا برداشتتت ب یدر نواح های زیرزمینی آبنستتبت جذب ستتدیم  زانیم دیتشتتد

شوری  شر سبهای زیرزمینی از آهمچنین روند تغییرات  سمت جنوب  شماا غرب به  شدید می یابد  مت  صدور  نیبنابر ا ت ، هنگا  

موجود به  یچاهها یکف شتتکن ایو  دیاز صتتدور مجوز چاه جد یریبا جلوگ در این مناطق می بایستتتاز چاهها  یبردارمجوز بهره 

شت چاهها زانیکنترا م صنوع هیالز  جهت تغذ داتیتمه یبا اجرا نیشود و همچن یتوجه و دقت کاف قیعم یبردا شهد  یم شت م د

 . آبخوان اقدا  نمود ینسب اءینسبت به اح

 منابع : 

نسبت جذب سدیم  زانیم یو پهنه بند یی، شناسا نیحس یومرثیپور محمود ، ک ی، عال نیحس ریام انی، حلب یزاده محمد مهد یتق[ 1]

(SAR)  با استفاده از  ینیرزمیز یآب ها GIS  (نشردی: دشت نمدان شهرستان اقل یطالعه موردم )یزیو برنامه ر ایجغراف هی 

 .1396،  28(:67)3،  یطیمح

 یستتازمان نظا  مهندستت هیخاك . نشتتر  (SAR)نستتبت جذب ستتدیم و  یاریآب آب تیفیابوالقاستتم . ک  ی[  حستتنپور اصتتطهبانات2]

 .1397، 1کشور ،  یعیو منابع طب یکشاورز

 1391،  2آب ،  کپارچهی تیریمد هیدشت مشهد ، نشر ینیرزمیروند توسعه منابع آب ز کپارچهی یابیاحمد ، ارز دیس ینیحس[  3]

 

و  ای( ، جغرافی،استان خراسان رضو نیدشت جو ی)مورد شناس ینیرزمیز یآب ها یفیو ک یکم تیوضع ی،  بررس ی[  رهنما هاد۴]

 .1391،  3،  ای منطقه – یشهر شیآما

زمانی، مکانی پارامترهای کیفی آب  ابییارز ، جهانتیغ حسین ، اسمعیلی گیساوندی حسن ، هزار جریبی ابوطالب، فراهی محسن [  ۵]

علو  مهندستتی و آبیاری،  هینشتتر (ارومیه اچهی: بخش غربی درموردی مطالعه)با استتتفاده از روش های زمین آماری  رزمینییز

 .97-87،ص96، پاییز 3، شماره ی  ۴0جلد 

 .88، اولین کنفرانس بین المللی بحران آب ،فروردین  بازیافت پسابهای صنعتی و نقش آن در کاهش بحران آب، شکوهیان محمد [  6]

[7] Water quality for agriculture. Journal of the Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO), 2019. 
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[8] WHO, World Health Organization (2011) Guidelines for drinking-water quality, vol 1, 3rd edn, 

recommendations. WHO, Geneva, Switzerland. 


