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چکیده

آبخوان مشهد-چناران با وسعت حدود  2522کیلومترمربع ،مهمترین آبخوان آبرفتی استان خراسان رضوی و تنها منبع
پایدار تأمینکننده بخش عمدهای از آب شرب کلانشهر مشهد است .در این تحقیق ،تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از آمار و
اطلاعات  11حلقه چاه مشاهدهای به روش نوسانات سطح ایستابی و الگوریتم  MRCدر یک دوره  15ساله (سال آبی - 11
 1111تا  )1150 - 55برآورد شده است .نتایج نشان میدهند ،تغذیه در آبخوان مشهد-چناران از الگوی مشخصی پیروی نموده
و تابعی از میزان بارندگی است .بارندگیهای فصلی از اواخر مهرماه شروع و در فروردینماه به حداکثر میرسند .روند افزایش
تغذیه آبخوان تا پایان اسفند ادامه یافته و پسازآن با شروع فصل بهار ،میزان تغذیه بهطور محسوسی کاهش مییابد .مهمترین
دلیل کاهش تغذیه در این بازه ،وجود یک تأخیر بین شروع بارندگیهای و تأثیر آن بر آب زیرزمینی است .بیشترین مقدار تغذیه
در ماههای دی ،بهمن و اسفند و کمترین آن نیز در ماههای مرداد و شهریور صورت میگیرد .در طول دوره آماری ،کمترین مقدار
تغذیه در سال آبی  1111-12به میزان  12/2میلیون مترمکعب ( 12/0درصد بارندگی) ،بیشترین مقدار در سال آبی 1151-51
به میزان  221/2میلیون مترمکعب ( 25درصد بارندگی) و میانگین تغذیه نیز  122میلیون مترمکعب ( 15درصد بارندگی)
میباشد .رخدادهای تغذیه کمتر از  5میلیون مترمکعب در سال ،بیشترین فراوانی و مقادیر بالا نیز دارای کمترین فراوانی
میباشند .ارزیابی نسبت مقدار تغذیه به مقدار بارش ،حاکی از برآورد درست مقدار تغذیه به روش نوسانات سطح ایستابی با از
استفاده از الگوریتم  MRCاست.
واژههای کلیدی :آبخوان مشهد-چناران ،الگوریتم  ،.MRCتغذیه آب زیرزمینی ،نوسانات سطح ایستابی.
سطح ایستابی میشوند .در بین عوامل یادشده ،تغذیه از

مقدمه

برآورد مقادیر تغذیه ،تخلیه و تغییرات ذخیره آب

بارندگی بهدلیل ماهیت طبیعی آن و تأثیرگذاری بسیار زیاد بر

زیرزمینی در یک آبخوان ،نخستین گام برای مدیریت منابع

تغییرات حجم مخزن ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .تغذیه

آب است .برخلاف عوامل تخلیه که بیشتر بهطور مستقیم

یکی از مهمترین مؤلفهها در برآورد بیلان آب زیرزمینی است،

قابلاندازهگیری هستند ،برآورد عوامل تغذیه آب زیرزمینی

اما بهدلیل تغییرات زمانی و مکانی و مشکل بودن اندازهگیری

مشکلات و پیچیدگیهای خاصی دارند .در آبخوانهای آزاد،

مستقیم ،همچنان یکی از مؤلفههای کمتر شناختهشده است

عوامل مختلفی ازجمله نفوذ آب ،بارندگی و یا آب برگشتی

( .)Healy, 2010پس از یک رخداد بارندگی ،مقداری از بارش

کشاورزی ،آبهای برگشتی از طریق چاههای جذبی و
بهرهبرداری از طریق چاهها ،چشمهها و قناتها باعث نوسان
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به زمین نفوذ 1میکند .این مقدار در ناحیه غیراشباع به نفوذ

برای توسعه و ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی استفاده نمودند .بر

عمقی 2ادامه داده ،به سطح ایستابی رسیده و موجب خیز 1آن

اساس نتایج این پژوهش ،اگرچه روش نوسانات سطح ایستابی

میشود .دامنه افتوخیز سطح ایستابی ،بیانگر مقدار آبی است

برای تعیین درستی روشهای ارزیابی توزیع مکانی تغذیه آب

که به آبخوان اضافه و یا از آن کم میشود .در این مدل ،تغذیه

زیرزمینی در مقیاس ناحیهای و همچنین برای شناسایی

شامل جریانهای زیرزمینی از آبخوانهای مجاور نمیشود.

ناسازگاری در مدلهای موجود بسیار خوب است ،اما باید

روش نوسانات سطح ایستابی که در گروه روشهای فیزیکی در

برآورد تغذیه بهدلیل وابستگی این روش به دادههای محلی و

منطقه اشباع طبقهبندی میشود ،بهعنوان یک ابزار ساده و

حساسیت آن به عواملی غیر از تغذیه آب زیرمینی با احتیاط

کاربردی ،رایجترین روش برآورد تغذیه در آبخوانهای
است

آزاد0

بیشتری صورت گیرد.

( Sophocleous, 1991; Crosbie et al., 2005; Healy

باوجود انجام مطالعات گسترده و اجرای طرحهای توسعهای

 .)and Cook, 2005اگرچه میتوان از روشهای متعددی برای

فراوان در آبخوان مشهد-چناران ،بهدلیل شرایط زمینشناسی

برآورد تغذیه استفاده نمود ،اما انتخاب روش مناسب برای

و هیدروژئولوژی بسیار پیچیده و وجود الگوهای متفاوت و گاه

برآورد تغذیه فرآیندی مشکل و بیشتر ترکیبی است ( Scanlon

ناسازگار هیدرولیکی ،تاکنون برآورد قابل قبولی از پارامترهای

 .)et al., 2002به عقیده این پژوهشگرها ،مقیاسهای زمانی و

بیلان آبخوان ارائه نشده است .در این پژوهش کوشش شده

مکانی ،محدوده و اعتبار مقدار تغذیه ،برآورد آسان و در

است تا با درنظر گرفتن شرایط یادشده ،تغذیه عمودی آبخوان

دسترس بودن کدهای کامپیوتری از مهمترین نکتههای

که بیشتر ناشی از بارندگی بر روی دشت است ،به روش

انتخاب روش مناسب برای برآورد تغذیه هستند .روش نوسانات

نوسانات سطح ایستابی برآورد گردد.

سطح ایستابی ،بهعنوان یک روش ساده و کاربردی ،توسط

مواد و روشها

پژوهشگرهای مختلفی مطالعه شده و موردپذیرش قرار گرفته

موقعیت جغرافیایی

است .هیلی و کوک ( Healy and Cook, (2005از دادههای

محدوده مطالعاتی مشهد-چناران به وسعت حدود 5552

تراز سطح آب زیرزمینی برای برآورد تغذیه استفاده نموده و

کیلومترمربع در حدفاصل  51˚ 22′تا  61˚ 2′طول شرقی و′

استفاده از دادههای تراز سطح آب زیرزمینی را رایجترین روش

 15˚ 55تا  12˚ 2 ′عرض شمالی ،در حوضه آبریز درجه دو

مورداستفاده برای برآورد تغذیه دانستهاند .امتیاز این روش،

قرهقوم واقع شده است (شکل  .)1آبخوان آبرفتی مشهد-

سادگی و عدم حساسیت آن نسبت به فرآیندهایی است که

چناران که مهمترین آبخوان آبرفتی به لحاظ گستردگی و

باعث انتقال آب از منطقه اشباع میشوند .عدم قطعیت در

میزان بهرهبرداری در استان خراسان رضوی میباشد ،در این

برآورد تغذیه در این روش نیز ناشی از محدودیت دقت در

محدوده جای گرفته است.

آبدهی ویژه و تا حدودی نیز مربوط به انگارههای مورداستفاده
است Varni et al. (2013( .با استفاده از روش نوسانات سطح

زمینشناسی

ایستابی در دشت پامپا 5واقع در آرژانتین ،تغذیه آب زیرزمینی

از دیدگاه زمینشناسی عمومی ،دشت مشهد-چناران

را بررسی و مطالعه نمودهاند .در این پژوهش ،مقدار میانگین

حوضه فروافتادهای با کشیدگی شمال غرب -جنوب شرق

آبدهی ویژه بر اساس دادههای سطح آب در یک دوره  11ساله،

میباشد که در حدفاصل رشته کوههای بینالود در غرب و

 1/15و مقدار تغذیه نیز  211میلیمتر در سال (حدود 11

جنوبغرب و رشته کوههای هزار مسجد در شمال و شمالشرق

درصد بارش سالانه) برآورد شده است Jie et al. (2011( .از هم

جای گرفته است .بر اساس نقشههای زمینشناسی در مقیاس

بندی روش بیلان آب-خاک و روش نوسانات سطح ایستابی

سازندهای
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زمینشناسی رخنمونیافته در سطح محدوده مطالعاتی

مترمربع بر روز ،در مرکز دشت است .عمق برخورد به آب

مشهد-چناران شامل سنگآهک و دولومیتهای متبلور سازند

زیرزمینی از دامنه بلندیهای جنوبی به سمت بلندیهای

بهرام به سن پالئوزوئیک میباشند که در خطالراس بلندیهای

شمالی کاهش مییابد .این روند بیشتر از تغییرات عمق سنگ

بینالود و حاشیه جنوبغربی منطقه ،در سطح رخنمون دارند.

کف در محدوده پیروی میکند .جهت جریان آب زیرزمینی نیز

بخش بیشتر سطح محدوده مطالعاتی را رسوبها و سازندهای

علاوه بر پیروی از شیب توپوگرافی منطقه ،توسط زمینشناسی

دوران دوم زمینشناسی (ژوراسیک و کرتاسه) دربرگرفته است.

و مورفولوژی سنگکف کنترل میشود .جریان زیرزمینی به

واحدهای سنگی این دوران در بلندیهای بینالود و در غرب

آبخوان ،بهطور عمده از طریق مخروط افکنههای حاشیه

شهر مشهد بیشتر آذرین و دگرگونی بوده و در بخشهای

بلندیهای بینالود صورت میگیرد .مخروط افکنههای حاشیه

شمالی و شرقی (حوضه رسوبی کپهداغ) از نوع سنگهای

شمالی دشت که از نهشتههای آبرفتی دانهریز تا دانهمتوسط

رسوبی میباشند .دوران سوم زمینشناسی در منطقه ،بیشتر با

تشکیل شدهاند ،بهدلیل جنس و ضخامت کم نقش کمتری در

رخنمون واحدهای مارنی قرمزرنگ گچدار نئوژن و رسوبهای

تغذیه آبخوان دارند (گزارش توجیهی تمدید ممنوعیت

کواترنر شناخته میشود (آقانباتی .)1111 ،واحدهای نئوژن

محدوده مطالعاتی مشهد-چناران1152 ،؛ گزارش وضعیت

دارای نفوذپذیری اندک است و بیشتر سنگ کف آبخوان

منابع آب دشت مشهد .)1112 ،بر اساس نقشههای هم افت،

آبرفتی را تشکیل دادهاند .علاوه بر این ،باعث تخریب کیفیت

بیشترین مقادیر افت در بخشهای میانی آبخوان اتفاق افتاده

آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه نیز میشوند .رسوبهای

است .تجزیهوتحلیل هیدروگراف معرف آبخوان ،بیانگر کاهشی

کواترنر ،بیشتر شامل رسوبهای تحکیمنیافته آواری حاصل از

بودن روند عمومی سطح آب زیرزمینی است .طی یک دوره 12

فرسایش بلندیهای و سازندهای سنگی قدیمیتر بوده که در

ساله (سال آبی  1161-60تا  ،)1150-55سطح آب زیرزمینی

مناطق پست و فروافتاده دشت تجمع یافتهاند.

بهطور میانگین ،سالانه حدود  21سانتیمتر و درمجموع حدود
 22متر افت کرده است .بر اساس دادههای آخرین آماربرداری

هیدروژئولوژی

سراسری در محدوده آبخوان مشهد-چناران 1221 ،حلقه چاه،

آبخوان آبرفتی مشهد ـ چناران به وسعت حدود 2522

 01رشته قنات و  2دهنه چشمه به ترتیب با تخلیه 11 ،260

کیلومترمربع از نوع آزاد است .نتایج بررسیهای زمینشناسی،

و  1/22میلیونمترمکعب شناسایی شدهاند.

بررسیهای ژئوفیزیک و حفاریهای اکتشافی بیانگر این است
که توپوگرافی سنگ کف آبخوان بهشدت تحت تأثیر عملکرد

روش انجام پژوهش

سیستمهای گسلی طولی و عرضی دشت ،تنوع واحدهای

در روش نوسانات سطح ایستابی ،از خیز سطح آب برای

زمینشناسی حاشیه شمالی و جنوبی آبخوان و سیستم

برآورد تغذیه استفاده میشود

( Heppner amd Nimmo,

رسوبگذاری کشفرود بوده و در نتیجه تغییرات چشمگیری

 .)2005در این روش مقدار تغذیه از حاصلضرب بالاآمدگی یا

در خصوصیات هیدرودینامیکی آبخوان ،ضخامت ،جنس و

خیز سطح ایستابی 1در آبدهی ویژه آبخوان ،طبق رابطه 1

مورفولوژی آبرفت مشاهده میشود .جنس سنگ کف در بخش

برآورد میشود.

جنوبشرقی و شمالغربی آبخوان تا محدوده شهر چناران

() 1

بیشتر از رسوبهای نئوژن ،در حاشیه شمالی بیشتر سازندهای

در این رابطه R ،مقدار تغذیه در یک فاصله زمانی مشخصSy ،

شوریجه و تیرگان و در نوار جنوبی دشت نیز از سنگهای

آبدهی ویژه و  ΔHخیز سطح ایستابی است.

آذرین و دگرگونی است .میانگین آبدهی ویژه آبخوان 6 ،درصد

اساس این روش در شکل  2ارائه شده است.

و مقدار قابلیت انتقال نیز از حداقل حدود  211مترمربع بر روز
در آبرفتهای بلندیهای جنوبغرب تا حداکثر حدود 1111
Water-table rise

1
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شکل  -0موقعیت جغرافیايي و نقشه زمینشناسي محدوده مطالعاتي مشهد-چناران (اقتباس از نقشه زمینشناسي مشهد ،مقیاس
)0 :201111

شکل  -2هیدروگراف فرضي آب زيرزمیني.

این روش بر مبنای این فرض که بالاآمدگی سطح ایستابی

 )2مقدار آبدهی ویژه مشخص و در طی دوره تغذیه ثابت است،

ناشی از جریانهای رو به پایین است ،مقدار تغذیه را برآورد

 )1یال فرود هیدروگراف را که بیانگر دوره قبل از تغذیه است

میکند .باوجود سادگی فرآیند برآورد تغذیه در روش نوسانات

میتوان از روش برونیابی تا جایی که مقدار  ΔHقابل برآورد

سطح ایستابی ،یکسری انگاره کلیدی و بغرنج در اساس این

کردن باشد ،ادامه داد و

روش وجود دارند که برآورد مقدار تغذیه را با سختیها و

 )0تغذیه ،جریانهای زیرزمینی از آبخوانهای مجاور را شامل

مشکلات فراوانی همراه نموده است ( Heppner amd Nimmo,

نمیشود .تغذیه در این روش با داشتن مقادیر  ΔHو آبدهی

 .)2005مهمترین این انگارهها عبارتاند از:

ویژه برآورد میشود.

 )1نوسانات دیدهشده در سطح ایستابی ،ناشی از تغذیه و تخلیه

برخلاف فرآیند انتخاب آبدهی ویژه ،برآورد مقدار  ΔHهمواره

طبیعی است،

مشکل و به تجربه و اطلاعات دقیقی از هیدروژئولوژی منطقه
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نیاز دارد .بر اساس انگارههای این روش ،مقدار بالاآمدگی سطح

شده در محیط اکسل بازنویسی شد .در این الگوریتم ،نرخ افت

ایستابی ،باید نسبت به سطحی که در آن هیچگونه تغذیهای

آب زیرزمینی نسبت به تراز آب زیرزمینی ،در بخش منحنی

صورت نگرفته است سنجیده شود .بهاینترتیب ،مقدار

فرود هیدروگراف رسم میشود .معادله منحنی اصلی فرود از

بالاآمدگی از کم کردن کمترین و بیشترین مقدار سطح آب

برازش بهترین خط عبوری از بین نقاط به دست میآید .با

در طی دوره رخداد تغذیه به دست میآید .کمترین مقدار

توجه به خصوصیات هیدروژئولوژیکی هر منطقه ،میتوان از

سطح آب در طی دوره رخداد تغذیه ،از طریق برونیابی یال

برازش خطی ،توانی و غیره استفاده نمود.

فرود هیدروگراف و رسم سطحی که در آن هیچگونه تغذیهای

نتایج و بحث

صورت نگرفته ،برآورد میشود (شکل  .)2برونیابی یال فرود

روش نوسانات سطح ایستابی از دو پارامتر آبدهی ویژه و

هیدروگراف و رسم سطحی که در آن هیچگونه تغذیهای صورت

خیز سطح آب زیرزمینی برای برآورد تغذیه استفاده میکند.

نگرفته ،همیشه کار سادهای نیست .روشهای مختلفی ازجمله

برای برآورد تغذیه آبخوان مشهد ـ چناران ،از دادههای عمق

روش گرافیکی ،روش منحنی اصلی فرود )MRC( 1و کد

آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای ،آبدهی ویژه آبخوان

کامپیوتری  RISEکه توسط ( Rutledge (2005برنامهنویسی

مشهد-چناران و بارندگی استفادهشده است.

شده است ،برای برونیابی استفاده میشوند .در این پژوهش،
از روش  MRCکه توسط هپنر و نیمو ارائه شده ،استفاده

سطح آب زیرزمینی در محل چاههای مشاهدهای

گردیده است .روش  MRCاز یک فرآیند نیمهخودکار برای

تاکنون بیش از  121حلقه چاه مشاهدهای و پیزومتر ،در

برآورد مقادیر  ΔHاستفاده میکند ،MRC .یک ویژگی از شاخه

پهنه آبرفتی و سازندی محدوده مطالعاتی مشهد-چناران

فرود هیدروگراف است که بیانگر میانگین رفتار افت سطح آب

حفاری و تجهیز شدهاند .در حال حاضر 20 ،حلقه چاه

در منطقه است .در یک منطقه معین ،افت سطح آب زیرزمینی

مشاهدهای فعال وجود دارند که بهصورت ماهانه سطح آب

تابعی از خصوصیات فیزیکی ،هیدرولیکی و هیدروژئولوژیکی

زیرزمینی در آنها اندازهگیری میشود .در این پژوهش ،نخست

آبخوان بوده و همواره رابطه مشخصی بین نرخ افت سطح آب

تراز آب زیرزمینی در یک دوره آماری  15ساله (از مهر 1111

زیرزمینی ،2تراز سطح آب و مقدار تغذیه وجود دارد ( Heppner

تا شهریور  )1155برای  20حلقه چاه رسم شده است.

 .)amd Nimmo, 2005پسازاینکه منحنی اصلی فرود برای

بررسیهای انجامشده بر اساس دادههای سطح آب و لاگ

یک منطقه تعیین شد ،میتوان از آن برای پیشبینی رفتار

حفاری چاهها (بهرهبرداری و مشاهدهای) نشان میدهد،

سطح ایستابی درزمانی که تغذیهای صورت نگرفته است،

چندلایه بودن آبخوان مشهد-چناران ،در حاشیه شمالی

استفاده کرد .انحراف مثبت هیدروگراف نسبت به منحنی فرود

رودخانه کشفرود ،از محدوده شهر چناران تا خروجی آبخوان،

اصلی بیانگر مقدار تغذیه است .مقدار بالاآمدگی سطح آب

الگوهای هیدرولیکی متفاوتی را ایجاد نموده است (گزارش

(انحراف مثبت هیدروگراف) از تفاضل بین تراز پیشبینیشده

مطالعات استفاده بهینه از ظرفیت انتقالی پروژه آبرسانی سد

و تراز مشاهدهای (اندازهگیری شده در چاه) برآورد میشود.

دوستی در حوزه شهری مشهد -مرحله اول .)1150 ،این پدیده

الگوریتم و روشهای مختلفی برای استخراج منحنی فرود

باعث شده ،چاههای مشاهدهای بسته به عمق حفاری و نوع

( Crosbie et al., 2005; Heppner

لایه آبدار ،سطح آب متفاوت و به پیرو آن نوسانات متفاوت و

 .)amd Nimmo, 2005در این پژوهش از الگوریتم هپنر و نیمو

گاه ناسازگاری را تجربه نمایند .رفتار هیدرولیکی چاههای

استفاده شده است .الگوریتم هپنر و نیمو در محیط متلب

مشاهدهای آبخوان مشهد-چناران بیشتر به سه حالت کلی

برنامهنویسی شده است ،اما بهدلیل در دسترس نبودن کد و

است .گروه اول شامل چاههایی است که بیشتر در لایه آبدار

مشکلات استفاده از برنامه متلب ،کد بر اساس الگوریتم معرفی

آزاد فوقانی (محلی) حفرشده و سطح آب در آنها بهطور پیوسته

1

2

اصلی استفاده میشوند

Master Recession Curve

Water-table decline rate
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و با شدت زیاد افت مینماید .این چاههای بهشدت متأثر از

جوی بوده و برای برآورد مقدار تغذیه مناسب هستند .برای

بارشهای جوی بوده و دارای نوسانات سینوسی و متناوب

مقایسه نوسانات سطح آب زیرزمینی ،چاههای مشاهدهای به

شدید میباشند .در گروه دوم ،چاههایی که در لایه آبدار آزاد

لحاظ افت نیز به پنج گروه تقسیم و نتیجه در شکل  1و جدول

اصلی (آبخوان اصلی مشهد  -چناران) حفر شدهاند ،قرار دارند.

 1ارائهشده است .هیدروگراف تعدادی از چاههای مشاهدهای

سطح آب در این چاهها بهطور مستمر ،ولی با شدت کمتری

منتخب هر گروه نیز در شکل  0ارائه شده است.

افت مینماید و تغییرات سطح آب آنها نیز دارای روند سینوسی

با توجه به شرایط پیشگفته ،انتخاب چاه مشاهدهای مناسب

با دامنه کوتاه است .گروه سوم ،شامل چاههایی هستند که

که نشانگر آبخوان آزاد باشند و بتوان بر اساس آن تغذیه

رفتار ناسازگاری از خود نشان میدهند .این چاهها بیشتر در

عمودی را نیز برآورد نمود ،بسیار مهم و البته دشوار بوده و

محدودههای شهری ،در مجاورت مسیلها و رودخانهها و یا در

نیازمند انجام مطالعات دقیق هیدروژئولوژی است .با توجه به

مکانهایی که آبخوان آبرفتی بر روی سنگ کف آهکی قرار

مقادیر میانگین افت سالانه و با درنظر گرفتن عمق چاه ،نوع

گرفته ،دیده میشوند .سطح آب در این چاهها از الگوی

آبخوان و رفتار آبخوان ،چاههایی که افت آنها کمتر از  1/5متر

مشخصی پیروی نمیکند و گاهی کاهشی و گاهی نیز افزایشی

در سال است و همچینن چاههای بدون افت و یا چاههایی که

است .تغییرات سطح آب در این چاهها بهشدت متأثر از حجم

بالاآمدگی نشان میدهند ،برای برآورد تغذیه در آبخوان مناسب

آبهای برگشتی از طریق چاههای جذبی در مناطق شهری،

نیستند .از بین  20حلقه چاه 11 ،حلقه انتخاب و تغذیه آب

سنگ کف آهکی و  ...است .در بین این چاهها ،چاههایی که

زیرزمینی برآورد شده است .مشخصات و موقعیت جغرافیایی

دارای تغییرات سینوسی ملایم هستند ،متأثر از بارشهای

این چاهها به ترتیب در جدول  2و شکل  5ارائه شده است.

شکل  -3موقعیت چاههای مشاهدهای آبخوان مشهد  -چناران و گروهبندی بر اساس میانگین افت سالانه در يک دوره  00سال
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جدول  - 0گروهبندی چاههای مشاهدهای بر اساس میانگین افت سالانه در يک دوره  00ساله
گروه افت

میانگین افت سالانه (متر)

توضیحات

گروه اول

بیش از  1/5متر

گروه دوم

بین  1تا  1/5متر

گروه سوم

بین  1/5تا  1متر

گروه چهارم

بین  1تا  1/5متر

گروه پنجم

کمتر از ( 1بالاآمدگی)

قره جنگل ،چنبر غربال ،مزرعه نمونه ،عبدلآباد ،جیم آباد ،کلاته شیخها ،عسکریه
یکه لنگه ،اراضی جیم آباد ،تنگل شور  -مرغ پردک ،قره تپه ،قزل حصار ،کلاته برفی ،جمعآب،
حسنآباد ویرانی ،چحچه ،افصل آباد ،موچنان ،چمگرد ،تخم مرز ،شیرحصار
سیدآباد ،کلاته کریمخان ،رضا آباد شرقی ،امرقان فردوسی ،امرقان هلالی ،دستگردان  ،2حاجی آباد،
مومن آباد ،مغان ،ریاض ،کلاته نادر ،خیرآباد ،ذهاب  ،1شایه ،ملی ،سهل الدین
اراضی کنه بیست ،شفیع ،شهرک رضویه ،نومهن ،قهقهه ،ساروجه ،اراضی قاسم آباد ،کبیر ،اخلمد،
بلوار جنگل ،عباس آباد نهرآباد ،کنه بیست ،کلاته حاج علی ،درنگون ،جوی پایین ،دوغایی ،قره چاه،
شورچه ،بلوار راه آهن ،دانشگاه  -پارک ملت ،آقارچی ،هاشم آباد
کنوگرد ،خین عرب ،خواجه ربیع ،بلوار تلویزیون ،قاسم آباد ،خرمآباد ،خواجه اباصلت ،التیمور،
بحرآباد ،مسکران ،انبار سیس آباد ،قیاس آباد  ،2قوزقان ،قلعه ساختمان ،سرآسیاب فردوسی

الف) هیدروگراف چاه مشاهدهای جیمآباد (نمونه گروه اول)

ب) هیدروگراف چاه مشاهدهای کلاته برفي (نمونه گروه دوم)

ج) هیدروگراف چاه مشاهدهای سیدآباد (نمونه گروه سوم)

د) هیدروگراف چاه مشاهدهای کنه بیست (نمونه گروه چهارم)

ه) هیدروگراف چاه مشاهدهای بحرآباد (نمونه گروه پنجم)
شکل  -0هیدروگراف تعدادی از چاههای مشاهدهای منتخب
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حجم تغذیه و بارندگی ماهانه نیز در شکل  11ارائهشده است.

آبدهی ویژه آبخوان

ضرایب هیدرودینامیک آبخوان ،مهمترین اطلاعات

همانگونه که دیده میشود ،بارندگیهای فصلی از اواخر

هیدروژئولوژیکی هر آبخوان محسوب میشوند (نخعی و

مهرماه آغاز و در فروردینماه به مقدار بیشینه خود میرسد .با

حسننیا .)1151 ،روشهای مختلفی ازجمله آزمایش پمپاژ،

پایان فصل تر ،بهتدریج از میزان بارندگیهای فصلی کاسته

مدلسازی عددی ،روشهای سونداژ الکتریکی و  ...برای

شده و در مرداد و شهریور به کمترین مقدار میرسد .تغذیه نیز

تخمین آبدهی ویژه استفاده میشوند (خدری و کلانتری،

از الگوی بارندگی پیروی نموده و تابعی از میزان و شدت

 .)1151در آبخوان مشهد-چناران ،بهدلیل محدودیتهای

بارندگی و مقدار بهرهبرداری از آبخوان است .با افزایش میزان

مالی ،برآورد آبدهی ویژه با استفاده از روشهای مرسوم

بارندگیهای فصلی نرخ تغذیه آبخوان افزایش مییابد .این روند

(آزمایش پمپاژ) ،امکانپذیر نبود.

افزایشی تا پایان اسفندماه ادامه یافته و پسازآن با آغاز فصل

در این پژوهش آبدهی ویژه از مطالعات اکتشافی پیشین

بهار ،میزان تغذیه بهطور محسوسی کاهش مییابد.

استخراج و استفاده شده است .بر اساس مطالعات بیلان منابع

مهمترین دلایل کاهش تغذیه در فصل بهار ،باوجود وقوع

و مصارف آب محدوده مطالعاتی و بررسی نتایج مدل ریاضی

بارندگیهای خوب ،شروع بهرهبرداری از آبخوان ،رگباری بودن

دشت مشهد-چناران ،میانگین آبدهی ویژه آبخوان  6درصد

بارشها و وجود یک زمان تأخیر بین وقوع بارندگی و واکنش

برآورد شده است (گزارش ممنوعیت محدوده مطالعاتی مشهد-

آب زیرزمینی به آن است .در فصل بهار که بیشتر بارشها

چناران .)1152 ،در این پژوهش ،از این مقدار استفاده گردید.

بهصورت رگباری هستند ،درصد بیشتری از آن به رواناب
تبدیلشده و آب کمتری به درون زمین نفوذ میکند .علاوه بر

برآورد مقدار تغذیه

این ،همواره یک زمان تأخیر بین شروع بارندگی و تأثیر آن بر

برای برآورد تغذیه در آبخوان مشهد ـ چناران ،از دادههای

آب زیرزمینی وجود دارد .این فاصله زمانی با توجه به

سطح آب زیرزمینی و ضریب ذخیره آبخوان در محل هر چاه

همبستگی متقابل 1بین بارندگی و سطح آب زیرزمینی ،بهطور

استفاده شده است .پس از رسم هیدروگراف ماهانه چاههای

میانگین حدود  1تا  5ماه است .بیشترین مقدار تغذیه در طول

مشاهدهای معرف ،منحنی فرود اصلی بر اساس دادههای بخش

دوره آماری در ماههای دی ،بهمن و اسفند و کمترین آن نیز

فرود هیدروگراف در طول دوره آماری  15ساله استخراج

در ماههای مرداد و شهریور صورت میگیرد.

گردید .سپس از حاصلضرب مقادیر  ΔHماهانه در آبدهی ویژه،
ارتفاع تغذیه ماهانه برحسب متر در محل هر یک از چاههای
مشاهده ای برآورد شد .مقدار تغذیه آبخوان ،از میانگین وزنی
ارتفاع تغذیه ماهانه و مساحت تیسن هر چاه با استفاده از رابطه
 2برآورد شد.
() 2

Ri × ai
A

m

∑ = RAq.
i=1

در این رابطه RAq. ،میانگین وزنی تغذیه آبخوان در ماه
موردنظر Ri ،مقدار تغذیه چاه مشاهدهای ai ،مساحت تیسن
چاه مشاهدهای و  Aمساحت آبخوان (مجموع مساحت کل
چاههای مشاهدهای) است.
تغییرات ماهانه و تجمعی بارندگی و تغذیه در دوره آماری 15
ساله (سال آبی  )1111-55در شکلهای  6تا  5و میانگین

Cross Correlation

1
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جدول  -2مشخصات چاههای مشاهدهای معرف در آبخوان مشهد  -چناران
رديف

1
2
1
0
5
6
2
1
5
11
11
12
11
10
15
16

نام چاه

مختصات جغرافیايي
X

51/621516
دوغایی
51/661052
قره چاه
51/211612
شورچه
مومن آباد 51/260210
رضا آباد شرقی 51/261112
51/121202
موچنان
چنبر غربال 51/116151
51/100512
قره تپه
51/152055
یکه لنگه
51/511251
چمگرد
حاجی آباد 51/515102
51/522115
سیدآباد
افصل آباد 51/512112
55/166121
ساروجه
قزل حصار 55/122550
55/110102
جمع آب

تیسن

Y

(کیلومترمربع)

16/515512
16/120510
16/525501
16/151205
16/155152
16/111111
16/115212
16/102261
16/25501
16/151110
16/111116
16/226220
16/210621
16/215515
16/2511
16/615215

65/12
15/61
52/00
06/51
11/25
25/02
01/11
11/51
25/20
26/12
06/11
61/15
15/21
112/15
02/12
20/15

رديف

نام چاه

12
11
15
21
21
22
21
20
25
26
22
21
25
11
11

کبیر
کلاته شیخها
قره جنگل
شیرحصار
عسکریه
سهل الدین
کلاته برفی
قهقهه
مزرعه نمونه
شهرکرضویه
جیم آباد
اراضی کنه بیست
اراضی جیم آباد
کنه بیست
تنگلشور-مرغ پردک

مختصات جغرافیايي
X

Y

55/115155
55/155151
55/112165
55/111512
55/152510
55/051011
55/065155
55/502612
55/202505
55/252050
55/261150
55/25512
55/115211
55/121201
55/121511

16/666112
16/551222
16/55112
16/522226
16/052116
16/511161
16/001111
16/012101
16/161512
16/2102
16/151216
16/121115
16/111101
16/111116
16/155112

25/11
162/21
115/56
01/62
100/60
62/60
111/11
152/11
51/65
112/61
01/56
122/01
51/06
122/52
11/51

شکل  -0موقعیت چاههای مشاهدهای معرف و شبکه تیسن آنها
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نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0311 - 10

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0311 - 10

نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0310 - 12

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0310 - 12

نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0312 - 13

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0312 - 13

نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0313 - 10

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0313 - 10

شکل  -6تغییرات ماهانه و تجمعي بارندگي و تغذيه در آبخوان مشهد -چناران از سال آبي  0311- 10تا سال آبي 0313-10
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نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0310 - 10

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0310 - 10

نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0310 - 16

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0310 - 16

نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0316 - 17

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0316 - 17

نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0317 - 11

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0317 - 11

شکل  -7تغییرات ماهانه و تجمعي بارندگي و تغذيه در آبخوان مشهد-چناران از سال آبي  0310-10تا سال آبي 0317 - 11
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نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0311 - 18

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0311 - 18

نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0318 - 81

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0318 - 81

نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0381 - 80

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0381 - 80

نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0380 - 82

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0380 - 82

شکل  -1تغییرات ماهانه و تجمعي بارندگي و تغذيه در آبخوان مشهد-چناران از سال آبي  0311 - 18تا سال آبي 0380 - 82
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نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0382 - 83

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0382 - 83

نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0383 - 80

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0383 - 80

نمودار بارندگي و تغذيه تجمعي (سال آبي )0380 - 80

نمودار بارندگي و تغذيه ماهانه (سال آبي )0380 - 80

شکل  -8تغییرات ماهانه و تجمعي بارندگي و تغذيه در آبخوان مشهد-چناران از سال آبي  0382 - 83تا سال آبي 0380 - 80

شکل  -01میانگین حجم تغذيه و بارندگي ماهانه در آبخوان مشهد-چناران در دوره آماری  00ساله (سال آبي )0311 - 80
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مقادیر میانگین بارندگی و میانگین تغذیه در آبخوان مشهد-

مقدار و شدت بارندگی و سایر عوامل ناشناخته است .بیشترین

چناران در طول دوره آماری  15ساله در جدول  1و شکل 11

میزان تغذیه در محل مخروط افکنهها و ورودیهای آبخوان که

نشان داده شده است .علاوه بر این ،بهمنظور بررسی تغییرات

دارای مواد دانهدرشت با نفوذپذیری بالا هستند ،اتفاق افتاده

مکانی تغذیه در آبخوان مشهد ـ چناران نقشه میانگین تغذیه

است .عمق برخورد به سطح آب نیز از عوامل تأثیرگذار بر

در طول دوره آماری  15ساله نیز در محل چاههای مشاهدهای

تغییرات مکانی تغذیه است .در مناطقی که ناحیه غیراشباع از

رسم و در شکل  12ارائه شده است .برای انجام این کار ،نخست

رسوبات یکنواختی تشکیل شده و عمق برخورد به سطح آب

مقدار میانگین مجموع تغذیه سالانه در محل هر چاه در طول

نیز کم است ،تغذیه بیشتر است .عامل دیگری که نقش بسیار

دوره آماری  15ساله برآورد و سپس به روش درونیابی

محدودکننده در فرآیند تغذیه آب زیرزمینی دارد ،پوشش

اسپیلاین ،1پهنهبندی شده است .همانگونه که دیده میشود،

سطحی خاک و ستون زمینشناسی منطقه است .در صورت

تغییرات مکانی تغذیه ،تابعی از خصوصیات هیدرولیکی و

وجود لایههای رسی و مارنی در ناحیه غیراشباع ،تغذیه توسط

هیدروژئولوژیکی ناحیه غیراشباع ،عمق برخورد به سطح آب،

آنها کنترل و بهشدت کاهش مییابد.

جدول  -3مقادير تغذيه آب زيرزمیني در آبخوان مشهد-چناران و نسبت تغذيه به بارش
ارتفاع تغذيه

حجم تغذيه

ارتفاع بارندگي

حجم بارندگي

نسبت تغذيه به بارش

(متر)

(میلیون مترمکعب)

(متر)

(میلیون مترمکعب)

(درصد)

1111- 11

1/101

111/1

1/262

620/5

15/1

1111- 12

1/115

12/2

1/221

211/0

12/0

1112- 11

1/111

56/1

1/251

615/2

15/1

1111- 10

1/102

116/0

1/262

625/6

15/1

1110- 15

1/100

111/1

1/150

111/1

21/1

1115- 16

1/152

112/0

1/211

225/1

11/2

1116- 12

1/121

111/1

1/105

162/1

05/1

1112- 11

1/102

115/1

1/115

221/5

15/5

1111- 15

1/112

51/5

1/205

611/0

10/1

1115- 51

1/156

101/1

1/211

512/1

26/2

1151- 51

1/111

221/2

1/111

265/1

25/1

1151- 52

1/160

162/1

1/200

612/5

26/0

1152- 51

1/101

121/1

1/215

501/2

22/1

1151- 50

1/116

50/1

1/266

622/1

10/1

1150- 55

1/101

121/1

1/255

206/2

16/1

سال آبي

Spline

1

160

هیدروژئولوژی ،سال ششم ،شماره  ،2زمستان 0011
Hydrogeology, Volume 6, No. 2, Winter 2022

شکل  -00حجم تغذيه و بارندگي سالانه در آبخوان مشهد  -چناران در دوره آماری  00ساله (از سال آبي  0311 - 10تا )0380 - 80

شکل  - 02نقشه تغییرات مکاني میانگین تغذيه در طول دوره آماری  00ساله در آبخوان مشهد ـ چناران
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برای کنترل برآوردها و مقایسه حجم تغذیه و حجم بارندگی از

الگوریتم نیمهخودکار  MRCاست .همانگونه که پیشازاین نیز

نسبت تغذیه به بارش )R/P( 11استفاده شده است .همانگونه

بیان شد ،در محدوده مطالعاتی مشهد ـ چناران پژوهشی در

که دیده میشود ،در سال آبی  1116 - 12باوجود کاهش

زمینه برآورد میزان تغذیه صورت نگرفته است .بااینوجود برای

شدید مقدار بارندگی ،مقدار تغذیه بسیار زیاد برآورد شده است.

مقایسه و ارزیابی نتایج بهدست آمده از الگوریتم نیمهخودکار

این ناهنجاری ،12بهدلیل کنترل برداشت و نصب کنتورهای

 ،MRCاز نتایج مطالعات بیلان منابع و مصارف آب در محدوده

هوشمند برای اولین بار بر روی چاههای کشاورزی دشت مشهد

مطالعاتی مشهد-چناران به شرح جدول  ،0استفاده شده است

و پیرو آن ،کاهش افت سطح آب زیرزمینی است .با حذف این

(گزارشهای سیمای آب استان -51 ،1156-52 ،1155-56

ناهنجاری ،کمترین و بیشترین مقدار تغذیه به ترتیب در سال

 1152و  .)1151-55مقایسه نتایج حاکی از تطابق بسیار خوب

آبی  1111-11و در سال آبی  1151-51به میزان 12/2

نتایج دو روش است.

(معادل  12/0درصد بارندگی) و  25( 221/2درصد بارندگی)

فراوانی مقادیر حجم تغذیه ماهانه آبخوان در شکل  11ارائه

است .بهطور میانگین ،آبخوان مشهد ـ چناران سالانه حدود

شده است .بیشترین فراوانی مربوطه به تغذیه کمتر از 5

 126میلیون مترمکعب تغذیه شده است .ارزیابی نسبت مقدار

میلیون مترمکعب در سال است .مقادیر بالای تغذیه دارای

تغذیه به مقدار بارش در سطح آبخوان ،حاکی از برآورد درست

کمترین فراوانی میباشند.

مقدار تغذیه به روش نوسانات سطح ایستابی با از استفاده از
جدول  -0نتايج مطالعات بیلان منابع و مصارف آب در آبخوان مشهد-چناران (اقتباس از گزارش سیمای آب در آبخوان مشهد-چناران).
سال آبي

1155- 56
1156- 52
1152- 51
1151- 55

مساحت آبخوان

ارتفاع بارندگي

حجم بارندگي

حجم تغذيه

نسبت تغذيه به بارش

(کیلومترمربع)

(متر)

(میلیون مترمکعب)

(میلیون مترمکعب)

(درصد)

2522/61
2522/61
2522/61
2522/61

1/121
1/115
1/120
1/111

111/12
022/22

212/10
121/51
101/11
126/26

25
22/1
15/1
21/1

505/1
101/2

شکل  -03فراواني مقادير حجم تغذيه ماهانه آبخوان در دوره آماری  00ساله (از سال آبي  0311-10تا )0380-80

Recharge to Precipitation Ratio

11

Anomaly
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مقدار تغذیه در سال آبی  1111-11به میزان  12/2میلیون

نتیجهگیری

در روش نوسانات سطح ایستابی ،مقدار تغذیه بهصورت

مترمکعب ( 12/0درصد بارندگی) ،بیشترین مقدار در سال آبی

نقطهای در محل یک چاه ،از حاصلضرب مقدار بالاآمدگی

 1151-51به میزان  221/2میلیون مترمکعب ( 25درصد

سطح آب در آبدهی ویژه آبخوان برآورد میشود .در این روش،

بارندگی) و میانگین تغذیه نیز  122میلیون مترمکعب (15

فرض میشود بالاآمدگی سطح آب ناشی از تأثیر نفوذ عمقی

درصد بارندگی) برآورد شده است .در سال آبی 1111-11

آب باران است .اگرچه اساس این روش از دیدگاه مفهومی و

باوجود وقوع بارندگیهای خوب ،تغذیه دارای کمترین مقدار

هیدرولیکی ساده است ،اما تخمین بالاآمدگی سطح آب همواره

در طول آماری است .این موضوع میتواند ناشی از تأثیر عوامل

مشکل بوده و برای انجام آن باید دقت لازم را بهکار برد .از

دیگر ازجمله بهرهبرداری از آبخوان و وقوع بارشهای رگباری

روشهای مختلفی برای برآورد مقدار بالاآمدگی سطح ایستابی

در منطقه باشد که بهطور مستقیم نوسانات سطح ایستابی را

استفاده میشود .در این پژوهش ،از روش منحنی اصلی فرود

تحت تأثیر قرار می دهد .در این شرایط ،باوجود وقوع بارندگی

که بهاختصار  MRCنامیده میشود ،استفادهشده است .با توجه

مناسب ،نوسانات مثبت سطح ایستابی که مبنای برآوردها در

به اینکه همواره رابطه مشخصی بین نرخ افت سطح آب و مقدار

الگوریتم  MRCاست ،توسط نوسانات منفی ناشی از

تغذیه وجود دارد و  MRCتابعی از خصوصیات فیزیکی،

بهرهبرداری آبخوان خنثیشده میشود و در عمل ،تغذیه برآورد

هیدرولیکی و هیدروژئولوژیکی آبخوان است ،بنابراین ،میتوان

شده کمتر از مقدار واقعی آن است.

از آن برای پیشبینی رفتار سطح ایستابی در دورههای بدون

سپاسگزاری

تغذیه استفاده کرد .بهطورکلی ،سادگی و ارزانی بکارگیری و

از شرکت آب منطقهای خراسان رضوی برای در اختیار

نیاز اندک به دادهها از امتیازهای روش نوسانات سطح ایستابی

قرار دادن دادهها ،گزارشها و اطلاعات موردنیاز ،قدردانی

است .در این روش ،جزئیات تغذیه را میتوان در مقیاس محلی

میشود.

به تصویر کشید .دقت این روش ،بهدقت دادههای موردنیاز
ازجمله آبدهی ویژه آبخوان و دادههای سطح آب بستگی دارد.

منابع

مهمترین عیب در این روش ،همبستگی زیاد بین پارامترهای

آقانباتی ،ع .1111 ،.زمینشناسی ایران ،سازمان زمینشناسی

ورودی مدل و منحصربهفرد نبودن آنها است .این چالش ،در

و اکتشافات معدنی کشور .ایران.

مواقعی که تغذیه ناشی از بارندگی و تغذیه ناشی از برگشت

خدری ،ا ،.کلانتری ،ن .1151 ،.تخمین آبدهی ویژه آبخوان با

آب آبیاری با یکدیگر آمیختهشده و جدایش آنها نیز ازنظر

استفاده از روشهای مختلف و برآورد حجم آب قابل

زمانی و مکانی غیرممکن باشد ،بسیار پیچیده خواهد شد .تنها

استحصال (مطالعه موردی :آبخوان آبرفتی شمالشرق

راهحل ممکن ،تشخیص درست میزان بالاآمدگی سطح آب

گچساران) ،مجله هیدروژئولوژی.112-52 :(2(0 ،

زیرزمینی و ربط دادن آن به رخداد بارش است .بهطورکلی،

سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور .نقشههای

تغذیه آب زیرزمینی بیشتر توسط شرایط ناحیه غیراشباع

زمینشناسی  1:111111چهارگوش بزنگان ،چناران،

(ضخامت ،جنس و  )...و یکسری از عوامل دیگر ازجمله

رادکان ،طرقبه ،کلات نادری و مشهد.

کاربری اراضی و بهرهبرداری از آبخوان کنترل میشود؛ بنابراین
میتوان گفت ،تغییرات عمق آب زیرزمینی بهنوعی عامل اصلی

شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ،دفتر مطالعات پایه منابع

ایجاد تأخیر زمانی بین وقوع بارندگی و شروع تغذیه در آبخوان

آب .1116 ،گزارش توجیهی تمدید ممنوعیت محدوده

محسوب میشود .در این پژوهش ،مقدار تغذیه آبخوان مشهد

مشهد-چناران.

 -چناران برای یک دوره  15ساله (از سال آبی  1111 - 11تا

شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ،دفتر مطالعات پایه منابع

 )1150 - 55با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی و

آب .1151 ،گزارش توجیهی تمدید ممنوعیت محدوده

الگوریتم  MRCبرآورد شده است .در این یک دوره ،کمترین

مشهد-چناران.
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