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پهنه بندی پتانسیل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استفاده از داده های کمی و 

 کیفی آبخوان دشت نیشابور
 

 2، حمید منصوریان3وحید یزدانی

  22/50/3132تاریخ دریافت    

 52/32/3132    تاریخ پذیرش:
 

 چكیده

هاي مديريت  بايد در اولويت برنامهمنابع آب زيرزميني هاي دائمي، بنابراين حفظ و صيانت از  با توجه به عدم وجود رودخانه

هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت منابع آب زيرزميني دشت نيشابور مي باشد تا بتوان بر اساس  منابع آب كشور قرار گيرد.

آب هاي زيرزميني دشت به نقشه هاي پهنه بندي پتانسيل بهره برداري از منابع آب زيرزميني دست اطالعات كمي و كيفي 

 مترمربع 0111حدود دشت محدوده در ذخيره ضريب و انتقال بيضر متوسط پمپاژ آزمايشات نتايج به توجه با كلي بطوريافت. 

تراز آب زيرزميني از شمال شرق به جنوب غرب  طبق نتايج كسب شده جهت كاهش سطح. است شده تعيين 150/1 و روز در

باشد. آبخوان دشت نيشابور از سمت شمال، شمال غرب، شمال شرق، شرق و جنوب و از جنوب به سمت مركز و غرب مي

توسط جريانات شکل گرفته از ارتفاعات بينالود تحت تأثير تغذيه زيرزميني قرار دارد. حداقل و حداكثر عمق سطح آب 

بيشتري  پتانسيل بهره برداري شاخص داراي محدوده شرق و جنوب دشتمتر بوده است.  6/043و  69/3به ترتيب زيرزميني 

محدوده مركز دشت و شهر نيشابور عليرغم باال بودن كيفيت آب و پايين بودن ميزان  باشد،نسبت به ساير مناطق دشت مي

 311تا   011ين بودن ضريب انتقال آبخوان مي باشد ) حدود افت سطح آب، مقدار شاخص پاييني دارد كه علت اصلي آن پاي

متر مربع در روز( كه اين مهم، پايين بودن دبي چاههاي منطقه مذكور را نتيجه مي دهد بطوري كه با مشخصات چاههاي 

-085/1و به مقدار كمي بين  085/1-100/1دشت در ناحيه مذكور تطابق دارد. مقدار شاخص در محدوده مركزي دشت بين 

قرار دارد كه عليرغم باال بودن شوري آب، علت اصلي آن پايين بودن افت و باال بودن ضريب انتقال درمحدوده مذكور  090/1

 باشد. مي

 

 .های زیرزمینی، پتانسیل بهره برداری، نیشابور آبکلیدی:  های واژه
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 v.yazdany@yahoo.comنويسنده مسئول مقاله 
 كارشناس ارشد مهندسي عمران 0



111 
 

 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

سال چهارم شماره پانزدهم    3131بهار    

 مقدمه

كشور ايران در منطقه خشك و نيمه خشك جهان 

كمبود آب با كيفيت مناسب يکي از واقع شده است و 

موانع توسعه اقتصادي و كشاورزي است، كه شناخت 

سازد. ارزيابي كيفي منابع آب از كيفيت آب را ضروري مي

هاي زيرزميني يکي از مباحث بسيار مهم در جمله آب

كه باشد. در حاليهاي توسعه منابع آب كشور ميطرح

اي براي ردههمگام با توسعه منابع آب فعاليت گست

تغييرات كيفي آن صورت نگرفته است. حفظ كيفيت منابع 

آب با توجه به روند تخريبي رو به رشدشان امري اجتناب 

تحقيقات در كشورهاي صنعتي از مسئله  ناپذير است.

هاي زيرزميني به مسئله كيفيت آب داري و تأمين آببهره

فزايش (. ا0696ميني تغيير يافته است )فريز و چري، ززير

روز افزون جمعيت و باال رفتن استانداردهاي زندگي در 

بسياري از كشورها موجب نياز روز افزون به آب براي 

مصارف مختلف كشاورزي، صنعتي و خانگي شده است. 

هاي زيرزميني به عنوان يکي از مهمترين منابع تامين آب

هاي متفاوتي مانند افت سطح آب كننده آب، با چالش

هاي طبيعي و كاهش نرخ بارندگي و آالينده زيرزميني،

به  (.0385طبيعي روبرو است )شمعانيان و همکاران، غير

-طور كلي عوامل مختلفي بر روي كيفيت آب تاثير مي

شناسي، آب توان به عوامل زمينگذارند كه از آن جمله مي

و هوايي، هيدرولوژيکي، عوامل مصنوعي يا غير طبيعي 

 اشاره كرد.

 اقليمي، عوامل تركيب از زاييقليايي و شوري يپديده

گردد مي حاصل خاک بافت و آبياري آب شدن معدني

اي با ( در مقاله0396(. واليتي )0111 همکاران، و )والنزا

عنوان مهمترين عوامل موثر بر تغييرات كيفي آبخانه دشت 

دارد كه كيفيت آب آبخانه دشت نيشابور نيشابور بيان مي

در نقاط مختلف آن متفاوت است. سه عامل  از نظر تيپ

مهم يعني سازندهاي زمين شناسي، اقليم حاكم بر منطقه 

و افت مستمر سطح آب زيرزميني آبخانه، در اثر اضافه 

هاي عميق در اين رابطه نقش موثر برداشت توسط چاه

دارند. بدين صورت كه رسوبات تخريبي ميوسن كه داراي 

ند در بخش جنوب شرقي امالح قابل حل زيادي هست

حوضه و نيز در حاشيه ارتفاعات شمالي و جنوبي پراكنده 

هستند. باال بودن درجه حرارت هوا در سطح دشت منجر 

شود. در نهايت اينکه افت به تبخير زياد آب زيرزميني مي

مستمر سطح آب زيرزميني آبخوان بطور مداوم از سال 

هاي وسط چاهبه اين طرف در اثر اضافه برداشت ت 0390

عميق، باعث افزايش امالح گشته و سبب شور شدن منابع 

( تنها راه 0396آب زيرزميني شده است. واليتي )

جلوگيري از شور شدن آبخوان دشت نيشابور را كنترل 

 داند. برداشت از آبخوان مي

هاي ( در بررسي كيفيت آب0380پورمقدس )

كه اين زيرزميني منطقه لنجانات اصفهان بيان داشت 

شوند. همچنين هاي سخت محسوب ميمنابع آبي جزء آب

بيان داشت كه دليل آلودگي منابع آب زيرزميني دفع 

فاضالب ذوب آهن، زهکش زيرين شهر و فاضالب صنايع 

آبهاي زيرزميني  كيفي خواص بنديباشد. پهنهدفاع مي

داد  نشان (0386رضايي و همکاران ) استان گيالن توسط

 مناطق اكثر در زيرزميني آبهاي الکتريکي ايتهد ميزان كه

 حوضه دست پايين مناطق در ولي. است پايين استان

 درياي با سفيدرود تالقي منطقه در مخصوصاً سفيدرود

باشد. مي بيشتر بر متر زيمنس دسي 0 از شاخص اين خزر

 در نيز SAR و Na ميزان منطقه اين در ترتيب به همين

 كشاورزي نظر از ولي باشدمي باالتر مناطق ديگر با مقايسه

 اين نتايج .آورد بوجود نخواهد مشکلي برنج كشت براي

 آبهاي ، كيفيتSARشاخص نظر داد از نشان پژوهش

 نظر از ولي است مناسب مجموع در استان گيالن زيرزميني

 خصوصاً استان زيرزميني آبهاي كيفيت الکتريکي هدايت

 دريا با همجوار شرق به متمايل مركزي و مركزي مناطق در

 را اين مناطق در برنج توليد پايداري تواندمي و بوده پايين

 به باشدمي استان گيالن برنجکاري عمده مناطق از كه

نوسانات سطح  .(0386خطر اندازد )رضايي و همکاران، 

هاي زهکشي در ريزي سيستمآب زيرزميني براي برنامه

بسزايي برخوردار هستند. هاي روستايي، از اهميت حوضه

( در 0115در همين راستا وزكوئز آمبيل و همکاران )

بيني سطح آب زيرزميني با استفاده از تحقيقي به پيش

پرداختند. نتايج نشان داده است كه عملکرد  SWATمدل 

مدل براي اين منظور تقريباً ضعيف بوده و ضريب تبيين 

حوضه آبريز هاي در نظر گرفته شده در داخل براي چاه

رودخانه موسکاتاتك در جنوب غربي ايندياني آمريکا براي 

 بوده است. 4/1و  39/1، 90/1دوره آزمون برابر 

( براي جلوگيري از اتالف 0115راترمن و همکاران )

و  Matlabوقت و هزينه، مدلي را از تركيب نرم افزارهاي 

Arcview سازي تغييرات سطح آب زيرزميني براي مدل

كردند. مدل فوق كه براي استان اوترخت در كشور  ارائه
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سازي تغييرات سطح هلند توسعه يافته است قابليت مدل

آب زيرزميني به صورت سه بعدي و حتي چهار بعدي را 

( از مدل 0668سيبرت و همکاران ) نيز دارد.

TOPMODEL بيني سطح آب زيرزميني به براي پيش

وق ابتدا براي يك صورت توزيعي استفاده نمودند. مدل ف

حوضه كوچك با استفاده از اطالعات بارندگي و رواناب 

بيني كاليبره شد. سپس مدل كاليبره شده براي پيش

نقطه در داخل حوضه به كار  39سطح آب زيرزميني در 

بيني سطح آب در هر گرفته شد. هرچند مدل براي پيش

ل نقطه به تنهايي عملکرد خوبي نشان داد، ولي عملکرد مد

فوق براي به دست آوردن ضرايب هيدروديناميکي حوضه 

 رضايت بخش نبود. 

( در حوضه آبريز رودخانه 0119مانزيون و همکاران )

براي تعيين  PIRFICTجارديم واقع در برزيل از مدل 

مناطقي كه با خطر كسري آب در آينده مواجه خواهند 

 شد، استفاده كردند. به دليل تاثير مستقيم بارندگي و

رواناب بر سطح آب زيرزميني از متغيرهاي مذكور به 

عنوان پارامترهاي ورودي مدل استفاده كردند. نتايج نشان 

-داد كه مدل فوق عملکرد بسيار خوبي داشته و از آن مي

بيني تغييرات توان به عنوان ابزاري مناسب براي پيش

 3كاووداس و همکاران سطح آب زيرزميني استفاده كرد.

طح آب زيرزميني را به خاطر احداث معدن ( س0664)

-در يونان پيش 4ذغال سنگ جديد در حوضه پتولرنايس

بيني نمودند. آنها براي اين امر، يك مدل تحليلي جريان 

اي بر مبناي روش اجراء محدود توسعه داده و از آن ناحيه

بيني افت سطح آب زيرزميني استفاده كردند. براي پيش

 091فت سطح آب زيرزميني تا باالي نتايج نشان داد كه ا

متر در حال حاضر اقتصادي نبوده و اين افت از نظر زماني 

 باشد.نيازمند دوره يك تا دو ساله مي

( در پايان نامه خود با عنوان 0380سيادتي مقدم )

مدل كمي آب زيرزميني شهر مشهد وضعيت تراز سطح 

موده بيني نپيش 0361آب زيرزميني را تا فروردين سال 

بيني مدل، چنانچه حوادث است. بر اساس پيش

دوباره از سال  0380تا  0395هاي هيدرولوژيکي سال

هاي به وقوع بپيوندد و شاهد خشکسالي 0361تا  0380

شديد باشيم، به طور متوسط سطح آب زيرزميني محدوده 

متر افت  5/00ساله، حدود  8مدل در طي اين دوره 

                                                           
3
 Kavvadas et al. 

4
 Ptolernais 

اين افت يکسان نبوده بطوري كه خواهد كرد. البته توزيع 

متر و مناطق مركزي  5تا  5/0مناطق شرق مشهد بين 

 ديگري تحقيق در متر افت خواهند داشت. 05تا  5شهر 

 حوضهFeflow بعدي  سه مدل ( از0119همکاران ) و ون

 غيرماندگار شرايط در را چين شرق در Zhangye آبريز 

 برداشت دليل به دشت اين پيزومتريك نمودند. سطح مدل

 شده توجهي قابل افت دچار هاي زيرزمينيآب از بيرويه

 ( واسنجي0111-0669سال ) چهار براي را بود. آنها مدل

سال  سي براي را آب سطح سناريو دو با و سپس نموده

 نمودند.  بينيپيش (0111-0131)

توان چنين با در نظر گرفتن مطالب مرور شده مي

ميت بسزاي منابع آب زيرزميني استنباط كرد كه بدليل اه

تواند كمك شاياني كمي و كيفي اين منابع مي بررسي هاي

ريزي استفاده از اين منابع آبي بکند. در مديريت و برنامه

هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت منابع آب لذا 

زيرزميني دشت نيشابور مي باشد تا بتوان بر اساس 

اطالعات كمي و كيفي آب هاي زيرزميني دشت به نقشه 

هاي پهنه بندي پتانسيل بهره برداري از منابع آب 

زيرزميني دست يافت. به كار گيري اين نقشه ها جهت 

ب امري حياتي مي آآب برنامه ريزي و مديريت منابع 

باشد. داده هاي مورد نياز اين تحقيق شامل داده هاي 

عمق آب زيرزميني، ميزان شوري آب هاي زيرزميني و 

قابليت انتقال آبخوان مي باشد كه با تركيب اين اطالعات 

 پتانسيل بهره برداري براي هر مکان مشخص مي گردد.

 

 مواد و روش ها

 العهموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مط

كيلومتر  18/9063حوضه آبريز دشت نيشابور با وسعت 

 4011مربع بخشي از حوضه آبريز كوير مركزي بوده كه 

كيلومتر مربع آن را دشت و بقيه را ارتفاعات تشکيل مي 

دهد و در شمال شرق ايران واقع شده است. از نظر 

تا  58،  03موقعيت جغرافيايي حوضه مذكور در حد فاصل 

عرض  39،  36تا   35،  41ول شرقي و ط 56،   31

شمالي قرار دارد. اين حوضه از جهات شمال، جنوب، غرب 

و شرق بترتيب به ارتفاعات بينالود، تپه ماهورهاي نيزه 

بند، سياه كوه و كوه نمك )حوضه آبريز دشت رخ(، حوضه 

آبريز دشت سبزوار و بلنديهاي ليال جوق و يال پلنگ 

و حداقل ارتفاع حوضه بترتيب محدود شده است. حداكثر 

متر درقله بينالود و خروجي رودخانه كال 0195و 3315با 
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موقعيت  0شور از حوضه واقع شده است. شکل شماره 

حوضه آبريز دشت نيشابور را در استان خراسان رضوي و 

 .كشور ايران نشان مي دهد

 

 

 
 ( موقعیت حوضه نیشابور در استان خراسان رضوی و کشور ایران3شكل)

 

 منابع آبی دشت نیشابور 

منابع آبي دشت نيشابور شامل آبهاي سطحي و آبهاي 

-است كه آبهاي سطحي شامل رواناب رودخانهزيرزميني 

باشند. شوند، ميهاي دشت كه توسط كال شور زهکش مي

ها هاي شمالي دشت )ارتفاعات بينالود( رودخانهقسمت در

باشند ولي در حاشيه جنوبي بعضاً داراي دبي پايه مي

باشند لذا تامين نياز آبي ها عموماً فصلي ميدشت رودخانه

از منابع آب زيرزميني كه دائماً در در دشت عمدتاً 

گيرد. منابع آب زيرزميني باشند صورت ميدسترس مي

دشت نيشابور را به دو دسته سازندهاي سخت و سازندهاي 

 آبرفتي تقسيم بندي مي كنند. 

 

 مطالعات ژئوفیزیك

 ژئوالکتريك روش با نيشابور دشت ژئوفيزيك مطالعات

 در مرحله دو طي ژئوفيزيك ژنرال  شركت بوسيله و

 مطالعات در .است گرفته انجام 0349 و 0345 سالهاي

 جريان فرستنده طول با سونداژ 045 تعداد اول مرحله

 با) پروفيل 03 روي بر( AB=2000 متر) متر 0111

 فاصله. است شده انجام( غرب جنوب -شرق شمال امتداد

 معادل سطحي و بوده كيلومتر 9 يکديگر از ها پروفيل

 مطالعات طي. دهند مي پوشش را مربع كيلومتر 3111

 مربع كيلومتر 01 هر در سونداژ يك كلي بطور مذكور

 طول با سونداژ 091 تعداد دوم مرحله در. است شده انجام

 (AB=2000) متر 0111 جريان فرستنده الکترودهاي

 تکميل راستاي در دوم مرحله مطالعات .است گرفته انجام

 شده انجام سونداژهاي و گرفته صورت اول مرحله مطالعات

 در كلي بطور و اول مرحله سونداژهاي بين فواصل در

 شده انجام داشته وجود اطالعاتي كمبودهاي كه مناطقي

 توسط دوم و اول مرحله مطالعات نتايج گزارش. است

 گرديده منتشر 0349 سال در ژئوفيزيك ژنرال شركت

 مطالعات طي آمده بدست مقاومتهاي باالي مقادير. است

 دشت آبرفت كلي بطور كه دهد مي نشان ژئوفيزيك

 كال فاصل حد) دشت شمالي نيمه در بخصوص نيشابور

 از و بوده درشت دانه "نسبتا( شمالي ارتفاعات و شور

 كف سنگ و است برخوردار بااليي هيدروديناميکي ضرايب

 توجه با. است شده تشکيل ميوپليوسن هادي رسوبات از

 ناحيه شور كال انتهاي قسمت در ژئوفيزيك مطالعات به

 آبرفتي رسوبات شامل كه دارد وجود هادي خيلي اي

 غرب به شرق از آنها شوري كه بوده شور آب حاوي

 . يابد مي افزايش

 

 حفاریهای اکتشافی

 نيمه مطالعات چارچوب در نيشابور دشت محدوده در

 طيي مطالعات  نيشابور، دشت زيرزميني آب تفصيلي
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 راستاي در. است گرفته انجام 0348-0349 سالهاي

 هاي اليه وضعيت شناخت منظور به و آبخوان شناسايي

 آب كيفي ارزيابي و آبخوان هيدروديناميك ضرائب آبدار،

-48ي سالها در اكتشافي چاه حلقه 5 مجموعاً زيرزميني،

 مشخصات 0-0شماره جدول. است گرديده حفر 49

 . دهد مي نشان را شده حفر چاههاي

 

 های اکتشافی حفر شده در محدوده دشت نیشابور مشخصات چاه (3)جدول 

 رديف
 نام

 محدوده
 چاه نوع

 نوع

 سازند

 سال

 حفاري

 عمق

 (متر)

 انتهاي آب سطح

 (متر) حفاري

 دهانه قطر

 (اينچ)

 لوله قطر

 جدار

 (اينچ)

 پمپاژ

 دارد 00-04 09 5/04 051 0349 آبرفت اكتشافي آباد بايرام 0

 دارد 00-04 09 4/93 011 0349 آبرفت اكتشافي ساالري 0

3 
 استاديوم

 ورزشي
 دارد 04 09 04 041 0349 آبرفت اكتشافي

 دارد 00 09 4 065 0349 آبرفت اكتشافي ميرآباد 4

 دارد 00-04 09 05/05 011 0349 آبرفت اكتشافي آباد جهان 5

 

 بحث و نتایج

 آزمایشهای پمپاژ

 0345 سالهاي طي نيشابور دشت پمپاژ هاي آزمايش

 به و زيرزميني آبهاي كل اداره نظارت تحت 0349 تا

 شده انجام آبخوان هيدروديناميکي ضرائب تعيين منظور

 انتقال بيضر نقشه پمپاژ آزمايشات نتايج توجه با. است

 شده ذكر نقشه به توجه با(. 0شکل)است شده هيته دشت

 نمودي بند ميتقس هيناح سه به را شابورين دشت تواني م

  كه شابورين شرق جنوب و جنوبي قسمتها اول هيناح

 

 در مترمربع 0111 از شتريب انتقال تيقابلي دارا عموماً

ي دارا كه دشت غربي قسمتها دوم هيناح. است روز

ي م روز در مترمربع 0111 تا0111 متوسط انتقال تيقابل

 شرق شمال و مركزي قسمتها شامل سوم هيناح. باشد

 0111 از كمتر و نييپا انتقال تيقابلي دارا كه است دشت

 نتايج به توجه با كلي بطور. است روز در مترمربع

 در ذخيره ضريب و انتقال بيضر متوسط پمپاژ آزمايشات

 150/1 و روز در مترمربع 0111حدود دشت محدوده

 . است شده تعيين

 

 
( خطوط هم ضریب انتقال آبخوان دشت نیشابور2شكل )  
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وضعیت مصرف منابع آبهای زیر زمینی دشت 

 یشابورن

به منظور بررسي اهميت منابع آب زيرزميني شامل 

چاه، چشمه و قنات از نظر مصرف در دشت نيشابور، از 

آمار منابع آب موجود در اين دشت استفاده شده است. با 

حلقه چاه عميق و كم عمق،  0586، تعداد نتايج توجه به

رشته قنات در محدوده مورد  631دهنه چشمه و  604

ميليون 80/0094ه مجموعاً حدود بررسي وجود دارند ك

كنند بخش متر مکعب از آبهاي زيرزميني را تخليه مي

ها صرف آبياري اعظم آبهاي بدست آمده از چاهها و چشمه

. با توجه به الف( 3)شکل  شودهاي كشاورزي ميزمين

درصد از آب برداشت شده توسط  63( حدود ب 3شکل )

ها ه توسط چشمهدرصد از آب تخليه شد 9چاهها، بيش از 

درصد توسط قنوات تخليه مي شود و درمجموع بيش  0و 

درصد از آب حاصله از اين منابع آب زيرزميني،  64از 

. الف( 3)شکل  شودصرف آبياري مزارع كشاورزي مي

بنابراين كامالً واضح است كه بيشترين آب مصرفي در 

منطقه مربوط به كشاورزي بوده كه در اين بين، چاهها 

ترين نقش را در تامين آب مورد نياز كشاورزي ايفا مهم

 كنند. مي

 

 
: الف( نوع و میزان مصرف منابع آب در دشت نیشابور)میلیون مترمكعب(، ب( نوع و میزان تخلیه منابع آب از آبخوان دشت 1شكل 

 نیشابور)میلیون مترمكعب(

 

 وضعیت کمی آبخوان دشت نیشابور

همانطور كه در قسمتهاي قبلي ذكر شد اكثر مصارف 

كشاورزي، شرب و صنعت نيشابور آب مورد نياز خود را از 

استحصال آب از سفره آب زيرزميني تامين مي كنند. با 

توجه به اهميت منابع آب زيرزميني در دشت نيشابور در 

به بررسي وضعيت آبخوان دشت پرداخته مي  اين قسمت

موقعيت منابع آب زيرزميني در دشت  4شکل  شود.

دهد. در پهنه دشت نيشابور جهت ثبت نيشابور را نشان مي

حلقه چاه  59نوسانات سطح ايستابي آبخوان تعداد 

مشاهده اي حفر شده كه داده هاي آنها بطور ماهيانه 

اده هاي چاههاي مشاهده برداشت مي شود. با استفاده از د

اي مي توان نقشه هاي هم تراز ، هم عمق و هم افت 

دشت را ترسيم و وضعيت تغيرات منابع آب زيرزميني 

را تحليل كرد. در ادامه به بررسي وضعيت تراز سطح  دشت

 شود.ايستابي ، عمق و افت در دشت نيشابور پرداخته مي

  ;چاه

994.79211

65 

  ;چشمه

61.118660

16 

  ;قنات

15.87 

32.51 2.51 1.27 

1095.34 

2.77 19.00 2.12 15.87 
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موقعیت منابع آب زیرزمینی در دشت نیشابور( 2شكل)  

 

 شرح نقشه تراز آب زیرزمینی

به منظور بررسي تغييرات تراز سطح آب زيرزميني در 

منطقه، نقشه خطوط تراز آب با استفاده از آمار چاههاي 

( تهيه و ترسيم گرديده است )شکل 91پيزومتر )شهريور 

جهت كاهش سطح تراز آب  (. طبق نقشه مذكور5

زيرزميني از شمال شرق به جنوب غرب و از جنوب به 

باشد. اين روند تغييرات هم جهت با سمت مركز و غرب مي

جريانهاي سطحي بوده و تاثيرپذيري سفره آب زيرزميني 

دهد.نتايج حاصل از نقشه از جريانهاي سطحي را نشان مي

شابور را نشان مي دهد كه منشا اصلي تغذيه دشت ني

جريانات شکل گرفته از ارتفاعات بينالود،  تشکيل مي 

متر در جنوب  0065دهد. حداكثر تراز سطح آب منطقه 

متر در غرب  0140دشت و حداقل تراز سطح آب 

دشت)جنوب حسين آباد جنگل( و محل خروج حوضه 

( گراديان هيدروليکي 5با توجه به شکل ) باشد.آبريز مي

كند كه تغيير مي 109/1تا  110/1آب زيرزميني بين 

حداقل آن در بخش مركزي دشت و حداكثر آن در بخش 

باشد. با توجه به نقشه مذكور جنوب غربي دشت مي

آبخوان دشت نيشابور از سمت شمال، شمال غرب، شمال 

شرق. شرق و جنوب تحت تأثير تغذيه زيرزميني قرار دارد. 

ان متغير مقدار تغذيه مذكور در بخشهاي مختلف آبخو

بوده و بستگي به جنس سازند سخت حاشيه آبخوان 

آبرفتي، دانه بندي رسوبات آبخوان، شيب هيدروليکي 

ايجاد شده و ... دارد. مقدار تغذيه مذكور در مورد آبخوان 

دشت نيشابور بسيار قابل مالحظه مي باشد. با توجه به 

بطور كلي مي توان گفت ( 5نقشه هم پتانسيل شکل)

عمومي جريان آب زيرزميني در پهنه آبخوان آبرفتي جهت 

غربي و در امتداد كال شور مي  -دشت نيشابور شرقي

 باشد.



121 
 

 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

سال چهارم شماره پانزدهم    3131بهار    

 
 (33 ( نقشه خطوط هم تراز سطح ایستابی دشت نیشابور)شهریور0شكل)

 

 شرح نقشه هم عمق آب زیرزمینی

زيرزميني منطقه مورد مطالعه  نقشه تغييرات عمق آب

 59( از تعداد 91براساس آمار چاههاي پيزومتر )شهريور

حلقه پيزومتر براي ترازهاي مختلف تهيه و ارائه گرديده 

، حداقل و حداكثر عمق زيرطبق نقشه  (.9است شکل)

متر بوده كه  6/043و  69/3سطح آب زيرزميني به ترتيب 

به بخش مركزي  حداقل عمق سطح آب زيرزميني مربوط

حوضه و در ايستگاه كنار كال شور و حداكثر عمق آب 

زيرزميني در شرق اين دشت و در ايستگاه لبه كال تنگل 

شود. براساس اين نقشه، عمق سطح خشك مشاهده مي

آب زيرزميني در مناطق پاي ارتفاعات شرقي و جنوبي به 

سمت مركز و غرب دشت كاهش پيدا مي كند. عمق سطح 

عي از عوامل تغذيه، تخليه، توپوگرافي سطح زمين، آب تاب

دانه بندي و ضرايب هيدروديناميك آبخوان مي باشد. در 

پهنه آبخوان آبرفتي دشت نيشابور دانه بندي رسوبات 

آبخوان در حواشي دشت نسبت به بخشهاي مركزي بهتر 

)دانه درشت تر( بوده و به سمت كال شور بتدريج ريزتر 

 مي شود.

 

 
 (33( نقشه خطوط هم عمق سطح ایستابی دشت نیشابور)شهریور6شكل)
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 شرح نقشه هم افت آب زیرزمینی

 01با استفاده از نقشه خطوط هم افت آبخوان در دوره 

ساله مي توان به تحليل ميزان افت آبخوان پرداخت و  5و 

كه قابليت خطر پذيري بااليي نسبت به  مکانهايي از دشت

يين نمود. نقشه تغييرات هم افت، برداشت آب دارند را تع

تا  0389داده هاي دوره آماري سالهاي  (، بر اساس9شکل)

 چاههاي پيزومتري موجود در دشت نيشابور0360

بر اساس اطالعات جمع آوري ( حاصل شده است. 0جدول)

آب زير زميني دشت شده و مطالعات صورت گرفته سطح 

ها در چند سال اخير و  بارندگينيشابور به علت كاهش 

افزايش برداشت توسط چاههاي بهره برداري داراي پروانه 

و چاههاي غير مجاز محفوره در دشت داراي ميانگين افت 

متر در چند سال اخير و  84/1ساالنه سطح آب به مقدار 

ري مي باشد متر در آخرين سال آماربردا 65/1افت حدود 

اي محسوب مي شود  و تداوم آن كه رقم قابل مالحظه

آبي دشت را به خطر خواهد  وضعيت پايداري منابع

. روند تغييرات خطوط هم افت نشان مي دهد كه انداخت

هر چه از سمت حاشيه هاي ارتفاعات به سمت مركز دشت 

كاسته مي شود. حركت مي كنيم از ميزان افت سطح آب 

( مطابق بوده در 4نقشه پراگندگي چاهها شکل)اين امر با 

شکل مذكور تراكم چاهها از شرق دشت به سمت مركز و 

 غرب دشت كاهش مي يابد. 

 

 
 )متر(3137تا  3132ساله دشت نیشابوراز سال 0( نقشه خطوط هم افت 7شكل)

 

 پیزومتری دشت نیشابورهای  ساله سطح ایستابی چاه 0(میزان افت 2جدول)

 X Y drawdown نام چاه X Y Drawdown نام چاه

 5.67 3982805 633835 جنوب شهرآباد 4.42 3978363 674989 اراضي چاه مهندس

 7.1 3978145 685703 چاه قرق 6.34 3986585 653767 اراضي چهل مغريان

 4.47 3994062 678284 دستجرد 6.23 3983655 693077 اراضي نوبهار

 4.83 3994782 671493 ده شيب 6.17 3980881 645175 اراضي رءيسي

 7.7 4011836 666597 راه باغرود 1.79 4006864 651565 اراضي رحيم آباد

 5.64 3974408 656108 راه درخت سنجد 2.23 4004779 642385 اراضي محمدآبادخرابه

 8.11 3978893 706012 راه سلطان 4.12 3988095 638820 اردمه

 9.04 3992174 690015 راه عصمت آباد 1.25 3985191 673284 مظفر آباد
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  پیزومتری دشت نیشابورهای  ساله سطح ایستابی چاه 0(میزان افت 2جدول)ادامه 

 X Y drawdown نام چاه X Y Drawdown نام چاه

هشت كيلومتري 

 شهرک
 8.06 4022875 626494 زرين دشت 6.05 3980788 659037

 0.01 3990376 647297 اميرآباد
شمال حسين آباد جنگل كنار 

 كال
624604 3990007 4.13 

 0.56 4005268 658542 صالح آباد 3.2 4019876 655216 باغشن گچ

 2.24 3995810 661958 صدر آباد 6.5 3986253 665361 باقريه

 8.11 3975390 703640 غرب سلطان 6.42 3980876 669713 96بعد از دكل 

 4.95 3972006 667896 قبرستان ساالري 3.18 3999519 638347 بعداز رستوران بينالود

 1.01 4013430 647035 قلعه آقا حسن 8.91 3976098 698155 پشت خاكريز

 6.87 3977578 651420 كالته حسن 1.71 4001925 650384 جغراتي

جنوب حسين آباد 

 جنگل
 0.09 4017437 627954 گرماب 4.06 3984760 626104

 7.44 3972250 690475 لبه كال تنگ 2.03 3994044 633044 نوآباد

 

 آبخوانبیالن 

عناصر بيالن آب زيرزميني دشت نيشابور شامل عوامل 

تغذيه اي نظير تغذيه زيرزميني، تغذيه از نزوالت جوي، 

برگشت آب كشاورزي و تغذيه از طريق جريان هاي 

سطحي مي باشد. عوامل تخليه نيز شامل خروجي 

هره برداري، چشمه و قنات مي باشد. زيرزميني، چاههاي ب

آبخوان دشت نيشابور با توجه  به افت متوسط بيالن 

كيلومتر مربعي  4011سانتيمتر ، مساحت  65ساليانه 

، در 150/1دشت و متوسط ضريب ذخيره ) آبدهي ويژه( 

ميليون مترمکعب  068يك بازه زماني يك ساله داراي 

منفي مي باشد. روشن است كه زماني آب وارد شده به 

ز آن باشد، امکان توسعه مخزن بيشتر از آب خارج شده ا

بهره برداري از آن وجود خواهد داشت. اگر بين ميزان 

تغذيه و تخليه آب توازن برقرار باشد، مخزن در حال تعادل 

بوده و توسعه بهره برداري بطور محدود با يك برنامه ريزي 

و بررسي دقيق امکان پذير خواهد بود و خالصه اگر مقدار 

ر باشد در آن صورت مخزن با تغذيه از ميزان تخليه كمت

كسري آب مواجه بوده و بايد براي جلوگيري از خالي 

شدن كامل آن، بهره برداري را محدود و از توسعه منابع 

 آب جلو گيري كرد.

 

 

 شرح نقشه هدایت الكتریكی

(نقشه هدايت الکتريکي آبخوان را با 8شکل شماره)

 0360توجه به داده هاي كيفي مربوط به ارديبهشت ماه 

نشان مي دهد. با توجه به شکل حداقل و حداكثر مقدار 

 03941و  361هدايت الکتريکي محدوده آبخوان بترتيب 

آيد. در نواحي شمال ميکروموس بر سانتيمتر بدست مي

شرق دشت كه آبخوان تحت تأثير تغذيه زيرزميني و 

سطحي مناسبي قرار دارد و دانه بندي آن نيز مناسبتر 

( مي باشد آبخوان داراي بهترين كيفيت )دانه درشت تر

آب زيرزميني مي باشد، آب زيرزميني در اين محدوده ها 

ميکرو  0111داراي مقدار هدايت الکتريکي كمتر از 

زيمنس بر سانتي متر مي باشد. از محدوده ذكر شده 

بطرف نواحي مركزي شمالي دشت، كيفيت آبخوان بتدريج 

 9111کي آن به حدود كاهش پيدا نموده و هدايت الکتري

ميکروزيمنس بر سانتيمتر افزايش پيدا مي نمايد. در 

نواحي رودخانه بار به دليل تغذيه ناشي از سيالبهاي 

افزايش پيدا نموده  "رودخانه، كيفيت آب زيرزميني مجددا

با توجه به شکل در دايت الکتريکي آن كاهش مي يابد. و ه

اليه شرق آبخوان، محدوده نواحي دانه ريز آبخوان )منتهي 

نواحي جنوب و غرب آبخوان(  كه آبرفت از نظر دانه بندي 

وضعيت مطلوبي ندارد كيفيت نيز شديداً تحت تاثير قرار 

گرفته و تنزل پيدا مي نمايد. هدايت الکتريکي در اين 
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ميکروموس بر سانتي  6111محدوده ها به مقادير باالتر از 

دانه ريز بودن رسوبات، عالوه بر  متر افزايش پيدا مي كند.

عامل ديگر ورودي سيالب هاي حاوي آب شور مي باشد 

كه از پهنه هاي نمکي و دانه ريز عبور نموده و آب اشباع 

از امالح خود را وارد آب زيرزميني مي نمايند. بدترين 

كيفيت آب زيرزميني نيز در نواحي خروجي دشت بدست 

ن در انتهاي آمده است كه علت آن را مي توان واقع بود

حوضه، دانه ريز بودن آبرفت، سيالب هاي شور سطحي و 

 ... در نظر گرفت.

 

 
 شابورین دشت آبخوانی شور هم خطوط نقشه( 3)شكل

 

 و هم سختی شرح نقشه ایزوکلر

مقدار و توزيع يون كلر با توجه به داده هاي كيفيت 

( ارائه 6الف در شکل ) 0360آبخوان در ارديبهشت ماه 

شده است. مالحظه مي شود كه الگوي توزيع غلظت يون 

كلر در محدوده آبخوان مشابه هدايت الکتريکي آبخوان 

است. تغذيه مناسب در نواحي شمالي آبخوان و ليتولوژي 

اعث شده كه نواحي شمالي آبخوان محيط سازندي ب

حداقل غلظت يون كلر را دارا باشند. در نيمه جنوبي 

آبخوان به دليل دانه ريز بودن آبرفت و وجود سازندهاي 

دانه ريز مارني و ساير رسوبات تبخيري غلظت يون كلر 

ميلي اكي واالن در  69بشدت افزايش مي يابد و به حدود 

لر در چاه پيوه ژن كمترين ميزان كليتر مي رسد. 

 4/1( به ميزان =X= 3663615 Y, 901949تيرپران)

 69ميلي اكي واالن در ليتر و بيشترين مقدار كلر به ميزان 

ميلي اكي واالن در ليتر در چاه دهانه كاريز 

 ( تعيين شده است.=X= 3664909Y,934663قائمي)

سختي آب زيرزميني بستگي زيادي به وجود دو يون 

ب( مقدار  6كلسيم و منيزيم در آب زيرزميني دارد. شکل)

و توزيع سختي آب زيرزميني را در محدوده آبخوان دشت 

نيشابور نشان مي دهد. با توجه به شکل مالحظه مي شود 

و مربوط به نواحي  ppm 41كه حداقل مقدار سختي 

چاه كاظم آباد جعفر نيا)  مركزي نيمه جنوبي)

3685160,Y= 990919 X= آبخوان است. حداكثر )

و در منتهي اليه غرب آبخوان در  ppm 0911سختي نيز 

مجاورت كال شور در چاه دهانه كاريز 

( بدست آمده است.  Y= 934663= X,3664909قائمي)

كلسيم و منيزيم در مجموعه هاي رسوبي به فراواني يافت 

ينکه در محيط آبخوان آبرفتي واكنشهاي مي شوند، ضمن ا

درون آبخوان و عمل انحالل نيز در افزايش ميزان دو يون 

مذكور موثر است بنابراين به سمت غرب آبخوان دشت 

 نيشابور مقدار اين دو يون افزايش پيدا نموده است.  
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نقشه خطوط هم سختی آبخوان دشت نیشابور ب(نقشه خطوط ایزوکلر آبخوان دشت نیشابور الف( (3شكل)  

 

 زیرزمینی آبپتانسیل بهره برداری از  نیتعی

بعد از تهيه نقشه هاي مربوط به شوري، قابليت انتقال 

و افت آب زيرزميني با تركيب اين نقشه ها مي توان نقشه 

بهره برداري از آب زيرزميني را تهيه شاخص پتانسيل 

نمود. فرمول محاسبه پتانسيل بهره برداري به صورت زير 

 است.
 H*EC))                       P=(T/( 

 

هدايت  ECشاخص پتانسيل بهره برداري،  Pكه در آن 

افت آب  H،الکتريکي آب )ميکرو موس بر سانتيمتر(

 ضريب انتقال آبخوان )مترمربع در روز( Tو)متر(زيرزميني

بعد از تهيه نقشه هاي رستري فاكتورهاي فوق  مي باشند.

، نقشه  ARCGISدر دشت،  با استفاده از نرم افزار 

با توجه به  .شاخص پتانسيل بهره برداري بدست آمد

بردراي، محدوده هاي كه داراي شاخص پتانسيل بهره

پايين مي باشند داراي  ضريب انتقال باال و افت و شوري

مقدار باالتري بوده و با پايين آمدن كيفيت آب و افزايش 

افت آب و كم شدن ضريب انتقال آبخوان مقدار عددي 

شاخص كاهش پيدا مي كند. با استفاده از اين شاخص و 

تفسير نقشه هاي ارائه شده در فصول قبل مي توان به 

يرزميني دشت برداري از منابع آب زتحليل پتانسيل بهره

 پرداخت.

نقشه پتانسيل بهره برداري  دشت نيشابور در 

( ارائه شده است. همانطور كه در شکل مذكور 01شکل)

نشان داده شده است محدوده شرق و جنوب دشت 

محدوده مركز دشت و  ،دهدشاخص بيشتري را نشان مي

شهر نيشابور عليرغم باال بودن كيفيت آب و پايين بودن 

طح آب، مقدار شاخص پاييني دارد كه علت ميزان افت س

اصلي آن پايين بودن ضريب انتقال آبخوان مي باشد ) 

متر مربع در روز( كه اين مهم، پايين  311تا   011حدود 

بودن دبي چاههاي منطقه مذكور را نتيجه مي دهد 

بطوري كه با مشخصات چاههاي دشت در ناحيه مذكور 

 الف

 ب
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ده مركزي دشت بين تطابق دارد. مقدار شاخص در محدو

قرار  090/1-085/1و به مقدار كمي بين  100/1-085/1

دارد كه عليرغم باال بودن شوري آب، علت اصلي آن پايين 

-بودن افت و باال بودن ضريب انتقال درمحدوده مذكور مي

 باشد. 

 

 
نیشابور( پتانسیل بهره برداری از منابع آب آبخوان دشت 35شكل)  

 

 نتیجه گیری
 انتقال بيضر تواني م پمپاژ آزمايشات نتايج توجه با

 اول هيناح نمودي بند ميتقس هيناح سه به را شابورين دشت

ي دارا عموماً كه شابورين شرق جنوب و جنوبي قسمتها

 هيناح. است روز در مترمربع 0111 از شتريب انتقال تيقابل

 متوسط انتقال تيقابلي دارا كه دشت غربي قسمتها دوم

 سوم هيناح. باشدي م روز در مترمربع 0111 تا0111

ي دارا كه است دشت شرق شمال و مركزي قسمتها شامل

 روز در مترمربع 0111 از كمتر و نييپا انتقال تيقابل

 متوسط پمپاژ آزمايشات نتايج به توجه با كلي بطور. است

 دشت محدوده در ذخيره ضريب و انتقال بيضر

. است شده تعيين 150/1 و روز در مترمربع 0111حدود

طبق نتايج كسب شده جهت كاهش سطح تراز آب 

زيرزميني از شمال شرق به جنوب غرب و از جنوب به 

باشد. اين روند تغييرات هم جهت با سمت مركز و غرب مي

جريانهاي سطحي بوده و تاثيرپذيري سفره آب زيرزميني 

دهد.نتايج حاصل از نقشه ريانهاي سطحي را نشان مياز ج

نشان مي دهد كه منشا اصلي تغذيه دشت نيشابور را 

جريانات شکل گرفته از ارتفاعات بينالود،  تشکيل مي 

متر در جنوب  0065دهد. حداكثر تراز سطح آب منطقه 

متر در غرب  0140دشت و حداقل تراز سطح آب 

محل خروج حوضه دشت)جنوب حسين آباد جنگل( و 

باشد. با توجه بهنتايج حاصله گراديان هيدروليکي آبريز مي

كند كه تغيير مي 109/1تا  110/1آب زيرزميني بين 

حداقل آن در بخش مركزي دشت و حداكثر آن در بخش 

باشد. آبخوان دشت نيشابور از سمت جنوب غربي دشت مي

 شمال، شمال غرب، شمال شرق. شرق و جنوب تحت تأثير

تغذيه زيرزميني قرار دارد. مقدار تغذيه مذكور در بخشهاي 

مختلف آبخوان متغير بوده و بستگي به جنس سازند 

سخت حاشيه آبخوان آبرفتي، دانه بندي رسوبات آبخوان، 

شيب هيدروليکي ايجاد شده و ... دارد. مقدار تغذيه مذكور 

در مورد آبخوان دشت نيشابور بسيار قابل مالحظه 

. بطور كلي مي توان گفت جهت عمومي جريان باشد مي

آب زيرزميني در پهنه آبخوان آبرفتي دشت نيشابور 

غربي و در امتداد كال شور مي باشد. بيالن آبخوان  -شرقي

 65دشت نيشابور با توجه  به افت متوسط ساليانه 

كيلومتر مربعي دشت و متوسط  4011سانتيمتر ، مساحت 

، در يك بازه زماني 150/1ضريب ذخيره ) آبدهي ويژه( 

ميليون مترمکعب منفي مي باشد.  068يك ساله داراي 

روشن است كه زماني آب وارد شده به مخزن بيشتر از آب 
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خارج شده از آن باشد، امکان توسعه بهره برداري از آن 

وجود خواهد داشت. اگر بين ميزان تغذيه و تخليه آب 

بوده و توسعه بهره  توازن برقرار باشد، مخزن در حال تعادل

برداري بطور محدود با يك برنامه ريزي و بررسي دقيق 

امکان پذير خواهد بود و خالصه اگر مقدار تغذيه از ميزان 

تخليه كمتر باشد در آن صورت مخزن با كسري آب مواجه 

بوده و بايد براي جلوگيري از خالي شدن كامل آن، بهره 

 ب جلو گيري كرد.برداري را محدود و از توسعه منابع آ

نشان داده شده است محدوده  نتايجهمانطور كه در 

 پتانسيل بهره برداري شرق و جنوب دشت شاخص

محدوده مركز دشت و شهر  ،دهدبيشتري را نشان مي

نيشابور عليرغم باال بودن كيفيت آب و پايين بودن ميزان 

افت سطح آب، مقدار شاخص پاييني دارد كه علت اصلي 

آن پايين بودن ضريب انتقال آبخوان مي باشد ) حدود 

متر مربع در روز( كه اين مهم، پايين بودن  311تا   011

ي دهد بطوري كه دبي چاههاي منطقه مذكور را نتيجه م

با مشخصات چاههاي دشت در ناحيه مذكور تطابق دارد. 

-100/1مقدار شاخص در محدوده مركزي دشت بين 

قرار دارد كه  090/1-085/1و به مقدار كمي بين  085/1

عليرغم باال بودن شوري آب، علت اصلي آن پايين بودن 

 باشد. افت و باال بودن ضريب انتقال درمحدوده مذكور مي
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The exploit potential zoning of groundwater resourcesby using of quantity and quality 

data in Neishaboor plain 

 
Vahid Yazdani1 , Hamid Mansouriyan 

 

Abstract 

In order to the lack of perennial rivers, so maintains of groundwater resources must be used priors 

programs in the management of Iran water resources. The aim of this paper is study the situation of 

groundwater resources in Neishaboor plain so that, based on the quantity and quality data in 

Neishaboor plain approach to exploit potential zoning of groundwater resources plans. Generally, in 

order to pumping testing results the mean of storage coefficient and the mean of transmission 

coefficient in studied area are about 1000 m
2
/d and 0.051. Follow the results for decreasing of 

groundwater based level is from northeast to south west and from south to central and west. 

Neishaboor plain aquifer are formed by flows from north, northwest, northeast, east and south are 

influenced by hydrogeology recharge by Binalood mountains. The maximum and minimum of 

groundwater base level is 143.9 and 3.96. The east and south of plain have more exploit potential 

index than to other regions, the central of plain and Neishaboor in order to high quality and low based 

level, are the low index which the main cause of them is low transmission coefficient (about 200 to 

300 m
2
/d) which resulted the low discharge of well in this regions. The index in central part of the 

plain is about 0.011 to 0.185 and is located between 0.185-0.261 very low in order to salinity, the main 

cause of them is high transmission coefficient and  declined in Water level  in this studied area. 

  

Keyword: groundwater, Potential exploitation ,Neishaboor 


