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دهيچک  
. احداث شده است ١٣٨٤نظور تامين آب شرب بجنورد و بخشي از آب کشاورز  برا  استان خراسان شمالي در سال سد شيرين دره، به م

عوامل  يق به بررسين تحقيدر ا .رديگيکپه داغ قرار م  ران، در زون ساختاريا يساختار رسوب  م بنديمنطقه مورد مطالعه از نظر تقس
پ آب، مصارف يمنابع آب از نظر ت يميدروژئوشيه ين به بررسيبس، و همچنيفاده از مدل گ، با استمنابع آب حوضه يميرل کننده شکنت

کنترل  يعامل اصل. استحوضه پرداخته شده  هابرداشت شده از رودخانه  هابا توجه به نمونه  و شور ي، مصارف صنعت کشاورز
ب در يبه ترت يصنعت و  کشاورز شرب، از نظر مصارف .استص داده شدهيتشخ يشناسنيزم  سازندها يآب در منطقه هوازدگ يميش
  .            باشديمسولفاته منطقه، عمدتاًآب منابع پ يت. رديگيقرار مرسوبگذار اغلب قابل استفاده و  -، شورقابل قبول – خوب  هارده

   آب يمين دره، عوامل کنترل کننده شيريز شي، حوضه آبريميدروژئوشيه :کلمات کليدي
  
  
  
  
 

   همقدم -۱
ت ياز اهم ست،يط زيو مح صنعت ، شرب، کشاورز يآباز ين کننده نين منبع تأميتريعنوان اصلب ينيرزميو ز يمنابع آب سطح

ت آب يفيان کين ميار باشد، که در اذرگيها تاثاز بخش  اريتواند در بسيت منابع آب ميفيت و کيکم. برخوردار هستند يخاص
بهداشت،  يبراساس گزارش سازمان جهان. اه داردير سالمت انسان و رشد گب ير منفيآب تاثن ييت پايفيک. دارد  اژهيت وياهم
ن رو نظارت منظم ياز ا. دشوار است يآن عمل يعيب طبيآب آلوده به ترک ميترم ياز طرف. از آب آلوده است يها ناش ماريب% ٨٠

   .)Arum Kumar & et al., 2012( است  ضرورها به درون آب ندهياز ورود آال  ريبر منابع آب و جلوگ
 ١٣٨٤در سال  ياستان خراسان شمال  برا  کشاورز بخشي از آب و بجنورد ن آب شربين دره، به منظور تاميريسد ش

ت يفيدر ک يراتييجاد تغين سد، سبب ايز ايمختلف حوضه آبر  هادر بخش يل و مارنيش  هاهيوجود الاحداث شده است ولي 
بنابراين، تعيين کيفيت و نوع آب رودخانه منتهي به اين سد، از نظر شرب، آبيار  و مصارف صنعتي  .استهآب رودخانه و سد شد
، آنيون و )EC(گير  مقدار شور  ، با استفاده از تجزيه شيميايي آب که شامل اندازهمنظوربه اين  .باشداز اهداف اين تحقيق مي

  ي قرار گرفتاين اهداف مورد بررس باشد،مي) TDS(ها ها  آب و باقيمانده خشک نمونهکاتيون نمونه

mailto:Sadrabahareh@yahoo.com
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 منطقه ين شناسيو زم ييايت جغرافيموقع-٢
 ز اترک استيحوضه آبرها  زير حوضهاز  يکي کيلومتر مربع در استان خراسان شمالي ١٦١٤به وسعت  ن درهيريز شيحوضه آبر

 ييايو عرض جغراف يشرق º٥٧ ٥٧´تا  º٥٧ ٦´ يياين طول جغرافيبحوضه مذکور . استدر شمال شهرستان بجنورد قرار گرفته که
´٣٨ º٥٩´تا  ٣٧ ºيسنگ  و واحدها ردکپه داغ قرار دا  در زون ساختار يمحدوده مطالعات). ١شکل (واقع شده است يشمال ٣٧ 

و % ٢٢، %٣٧، %١٢ب يه به ترتک. باشديم  يآبرفت  هار و نهشتهيتاميرگان، سرچشمه، سنگانه، آيت  ، سازندهاشامل آن  سازنده
   .)۱۳۹۱، مهندسين مشاور طوس آب( دهنديل ميز را تشکيگستره حوضه آبر  از کل سازندها%  ٢٦

از . استآب شرب شهرستان بجنورد، مرکز استان خراسان شمالي،   کننده سد شيرين دره يکي از مهم ترين منابع تامين
 .ها  آن و همچنين آب ها  زيرزميني منطقه بسيار ضرور  مي باشدر شاخهاين رو، مطالعه کمي و کيفي آب اين سد و س

. کيلومتر  شمال شهر شيروان سرچشمه ميگيرد ٢٧متر واقع در  ٢٢٧٣ها  کوه امام حاضر با ارتفاعرودخانه شيرين دره از دامنه
). ١٣٧٩، مهندسين مشاور طوس آب( شودها  زيرزميني و سطحي تامين ميجريان آب رودخانه شيرين دره به دو صورتجريان 
  :ها  اصلي اين رودخانه عبارتند از سر شاخه

اين سرشاخه از ارتفاعات . استها  آسيازو و ميان زو تشکيل شدهاين رودخانه از دو سرشاخه کوچکتر به نام: سرشاخه پيغمبر -
  .مرز  ايران و ترکمنستان سرچشمه ميگيرد

ا  جريان فصلي بوده، در روستا  قتليش با پيوستن به سرشاخه پيغمبر، رودخانه شيرين دره را اين رودخانه دار: سرشاخه قرق -
  .آوردمي بوجود

  
 

  
  

  يبردارنمونه يهاستگاهين دره و ايريز شيحوضه آبر يشناسنينقشه زم -۱شکل 
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  م منطقهياقل -۳
  

  .)۱۳۹۱، مهندسين مشاور طوس آب( باشديسرد مخشک و  ،ن درهيريز شيم حوضه آبرياقلآمبرژه،   م نمايبا توجه به اقل
 
  هامواد و روش -۴
ها  آب و آناليز شيميايي نمونه  هان دره، از دادهيريز سد شيآب حوضه آبر ييايميت شيفيک يق به منظور بررسين تحقيدر ا

از   لومتريک ١٥که در فاصله حدوداً  ش، بربر قلعهيقتل  درومتريستگاه هيمربوط به دو ا ،۱۳۸۷آذر ماه  مقادير پارامترها  صحرايي
ها مربوط به چشمه ،١٣٨٢شهريور ماه   هان دادهي، همچنن درهيريز سد شياند و نن دره واقع شدهيريرودخانه ش  گر، بر رويکدي

 ١ر جدول د آب  هااست و نتايج آناليز برا  نمونهمشخص شده ١بردار  در شکل  نمونههاستگاهيت ايموقع. استاستفاده شده 
   .ارائه شده است

 
  جينتا يبحث و بررس -۵
ن بخش با استفاده از يدر ا). Zhang & et al., 2012(است  يميدروشيل هيه و تحليتجز  هيت آب، عمدتا بر پايفيک يابيارز
 تيفيپ، منشاء و کيتن ييلکوکس به منظور تعيبس، شولر و ويپر،گيپا  هااگرامي، د)١جدول (آب   هانمونه ييايميز شيج آنالينتا

  . استقرار گرفته يجهت مصارف گوناگون مورد بررس ينيرزميو ز يسطح آب منابع
  
  ياصل يهاونيو منشاء  ييايميژئوش يهارخساره يبررس -١-٥

مورد منطقه   هانمونه %٨٠).Piper., 1944(باشد يعمده آب م  هاونيها و آنونيها بر طبق کاتپ آبيت  اساس طبقه بند
 کيک و کلسيزيمن ک،يسد  هارخساره و کربناتهيپ بيت  دارا هانمونه% ٢٠ک ،يزيمن -سولفاته و  رخساره پيت  داراطالعه، م
   .)الف -٢شکل( باشنديم

 يکريستالي شدن شيم-ها و فرآيندها  تبخيرها  جو ، هوازدگي سنگ، ريزش)Gibbs.,1970(بر اساس مدل گيبس  
-عامل اصلي کنترل ،TDSدر مقابل   Na+/(Na+ + Ca+)ها بر رو  دياگرام توجه به موقعيت نمونه با. کنندآب را کنترل مي

  ).ب - ٢شکل( باشدها  حوضه آبريز مي  شيمي آب منطقه هوازدگي سنگکننده
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  گيبس -ب و  پريپا -الف اگراميد يبر رو ن درهرييمنطقه ش آب يهات نمونهيموقع - ۲شکل 
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 و نتايج کيفيت آب براي مصارف شرب، کشاورزي و صنعت) mg/lها بر حسب غلظت(هاي آب و مقادير پارامترهاي صحرايي ناليز شيميايي نمونهنتايج آ -۱جدول 

  
كيفيت آب براي  كيفيت آب براي مصارف صنعتي

 شرب
TDS EC 

(μS/cm) pH Cl-  SO4
2- HCO3

- CO3
2- K+  Na+ Mg2+ Ca2+ عالمت ايستگاه 

Is۳ pHs طبقه بندي اختصاري
۲ C ضريب١   

-۶/۰ رسوبگذار  ٤/٧  ٣/١١ قابل قبول_ خوب    /١٢٣٦  ٧٧٨ ۰/٨  ٦/٢٧٤  ٨/٣٢١  ٧/٥٦  ۰/۰  ۰/۰  R-Gh  ايستگاه هيدرومتر  قتليش  ١/٨٢  ٢/٥٢  ٨/٩٨ 
-۳/۰ رسوبگذار  ٨/٧  ٢/١١ قابل قبول_ خوب    ٤/٢٦٢  ٩/١٩٦  ٩/٣١  ١/٨ ٨٦٧  ٥٤٦  ۰/۰  ۰/۰   R-BGh  ايستگاه هيدرومتر  بربر قلعه  ١/٥٦  ٣/٤٧  ٤/٥٧ 

-۶/۰ رسوبگذار  ٤/٧  ٣/١١ قابل قبول_ خوب    ٩٧٠  ٦٩٤ ۰/٨  ٣/٣٥  ۰/٢٩٥  ٠/٢١٨  ۰/۰  ٥/٢٥  ٤/١١٠  ٦/١  ۰/۷۳   R-Sh )رودخانه شيرين دره( ورود  سد 
۱/۰ خورنده  ۰/٨  ٣/١١ قابل قبول_ خوب    ٧/٤٧  ٩/٧ ١٠٦٠ ٦٤٤  ۰/٢٦٠  ۰/٢٣٠  ٠/٣٤  ٧/٥٣  ٥/٣٠  ٨/١  ۰/۶۶  D-Sh2 )متر  ٢(سد  مخزن 
-۱/۰ رسوبگذار  ٩/٧  ٣/١١ قابل قبول_ خوب    ١١٠٠ ٦٤٨ ۰/٨  ٤/٤٧  ۰/٢٥٦  ۰/٢٣٢  ۰/٣٠  D-Sh5  )متر  ٥(مخزن سد   ٥/٦٨  ٥/٥٣  ١/٣٨  ٩/١ 
-۳/۰ رسوبگذار  ٧/٧  ٣/١١ قابل قبول_ خوب    ٦١٩ ۱۰۵۰ ۰/٨  ٤/٤٧  ۰/٢٧٢  ۰/٢٣٤  ۰/٢٨  ٥/٥٧  ٩/١  ۰/٤٨   D-Sh10  )متر  ١٠(مخزن سد   ٥/٦٥ 
۱/۰ خورنده  ۰/٨  ٣/١١ قابل قبول_ خوب    ٦٨٤ ۱۰۵۰ ٥/٤٩  ٩/٧  ۰/٢٣٥  ۰/٢٣٠  ۰/٣٠   D-Sh20  )متر  ٢٠(مخزن سد   ٥/٦٧  ٧/٥٥  ١/٢٧  ١/٢ 
۰/۰ متعادل  ٧/٧  ٣/١١ قابل قبول_ خوب    ٦٤٩ ۱۰۵۰ ٥/٤٩  ٧/٧  ۰/٢٨١  ۰/٢٣٢  ۰/٢٨  ٦/٥٠  ٢/٦  ۰/۵۳  ۰/٦٧  D-Sh30 )متر  ٣٠(مخزن سد  
-۶/۰ رسوبگذار  ٨/٧  ٣/١١ قابل قبول_ وب خ   ٢/١٨٩ ٧/٢٠١ ٧/٥٦ ٤/٨ ٨٨٨ ٥٥٩ ۰/۱۲  ۰/۰   S-Gh قلعه تازه قره جنگل ۸/۴۰ ٧/٤٣ ٧/٨٢ 
-۹/۰ رسوبگذار  ٧/٧  ٣/١١ قابل قبول_ خوب    ٢/٣١٢  ٧/١٣٤  ٦/٨ ١٣٨١ ٨٧٠  ۷/۲۱۹  ۰/۱۲  ۰/۰  S-En  اينچه سفلي  ٠/٢٨  ٩/٧٢  ٣/١٥٦ 
-۹/۰ رسوبگذار  ٢/٧  ٣/١١ متوسط_ قابل قبول    ٥/١٥٢  ٤/٦٧٢  ٧/٥٦  ١/٨ ١٧٥٤ ١١٠٥  ۰/۰  ۰/۰   S-Kn کندرف  ۳/۱۷۲  ٩/٧٢  ١/٧٨ 
-۴/۰ رسوبگذار  ٩/٧  ٢/١١ ۰/۰  ٩/١٧٦  ٥/٢٠٦  ٦/٤٩  ٣/٨ ٨٦٣ ٥٤٤ خوب   ۰/۰   S-Ay  ايوب پيغمبر  ٠/٣٢  ٩/٤٤  ١/٧٨ 
-۳/۰ رسوبگذار  ۰/٨  ٢/١١ ۰/۰  ٠/٦  ٦/٢١٣  ٣/١٦٣  ٩/٣١  ٣/٨ ٧٩٣ ٥٠٠ خوب   S-Re رزقانه  ٠/٣٢  ٦/٤٨  ٤/٥٧ 

۲/۰  خورنده  ٤/٨  ٢/١١ ۰/۱۲  ٤/٢٦٢  ٦/٥٧  ٢/٢١  ٢/٨ ٦٠٨ ٣٨٣ خوب   ۰/۰   S-Ez  ايزمان سرچشمه  ٠/٣٤  ٥/٤٢  ٦/٢٠ 
-۵/۰ رسوبگذار  ٦/٧  ٣/١١ قابل قبول_ خوب    ٧/٢١٩  ٦/٢٧٨  ١/٥٣  ١/٨ ١٠٥٨ ٦٦٧  ۰/۰  ۰/۰   S-Gd  گيفان پايين  ١/٥٠  ٢/٥٢  ٩/٩١ 
-۴/۰ رسوبگذار  ٧/٧  ٣/١١ قابل قبول_ خوب    ٦٦٢ ۱۰۵۰ ٦/٤٩  ١/٨  ۰/٢٦٩  ٤/٢٠١  ۰/۰  ۰/۰   S-Gu  گيفان باال  ٠/٤٤  ٠/٥١  ٢/٩٤ 

  
           TDSو  T(Cº)ضريب وابسته به   -١

٢- pH شباع آب  ا– pHs = -log [Ca2+]+PALK+C  

۳ -IS = (pHS-pH)  
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  مصارف مختلفت آب منطقه از نظر يفيک يبررس -۵-۲

ت آب يفيک ،)TDSم و يون کلر، سولفات، سديکل،  يسخت(رب ت آب شيفيموثر بر ک  اگرام شولر، و پارامترهايبا توجه به د
ارائه شده  ١آب در جدول   هانمونه يج حاصل از بررسي، نتارنديگيم  خوب تا قابل قبول جا  در رده منطقه  هانمونه يتمام

  .است 
نقش  ،)SAR-ميو نسبت جذب سد EC- يکيت الکتريهدا(  ت آب کشاورزيفيکنترل کننده ک ياصل  پارامترها

 داشته و باعث  Mgو  Ca  به جا، Naژه يبه و ،يتيتک ظرف  هاونيکات ينيگزيبا جا يزراع  هار بافت خاکييدر تغ ياساس
لکوکس، ياگرام ويد  ها بر روت نمونهيبا توجه به موقع .گردديماهان يزودرس و وقفه در رشد گ يکاهش محصول، پژمردگ

  .باشديابل استفاده مشور، اما ق) نمونه آب چشمه ايزمان سرچشمه به جز (نطقه م ينيرزميو ز يسطح آبمنابع ت يفيک
  برا بل آيتما انگري، نما)Is(ا شاخص اشباعيه ياز شاخص النژل يت آب منطقه از نظر مصارف صنعتيفين کييبه منظور تع

کوچکتر از صفر  Isو اگر   رسوبگذار ل بهيبزرگتر از صفر باشد، آب تما Isاگر . است ، استفاده شدهيو خورندگ  رسوبگذار
% ٢٠و حدود   ت رسوبگذاريخاص  آب منطقه دارا  هاهنمون% ٨٠حدود  .خواهد داشت يبه خورندگ  اديل زيآب تما باشد،
  .ارائه شده است ١در جدول  نيز يبررس اين ج حاصل ازي، نتاباشنديم يت خورندگيخاص  آب دارا  هانمونه

 
  گيرينتيجه-۶

 ين رو بررسياز ا .باشديم ين آب شرب شهرستان بجنورد واقع در استان خراسان شمالين منابع تاميتراز مهم يکين دره يريسد ش
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