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دهيچک  

احداث شده  4831نظور تامين آب شرب بجنورد و بخشی از آب کشاورزي براي استان خراسان شمالی در سال سد شيرين دره، به م

 یق به بررسين تحقيدر ا .رديگیکپه داغ قرار م يران، در زون ساختاريا یساختار رسوب يم بنديمنطقه مورد مطالعه از نظر تقس .است

پ يمنابع آب از نظر ت یميدروژئوشيه ین به بررسيبس، و همچنيفاده از مدل گ، با استمنابع آب حوضه یميرل کننده شعوامل کنت

است. حوضه پرداخته شده يهابرداشت شده از رودخانه يهابا توجه به نمونه يو شور ی، مصارف صنعتيآب، مصارف کشاورز

 يکشاورز شرب، از نظر مصارف است.ص داده شدهيتشخ یشناسنيزم يسازندها یآب در منطقه هوازدگ یميکنترل ش یعامل اصل

منطقه، آب منابع پ يرد. تيگیقرار مرسوبگذار اغلب قابل استفاده و  -، شورقابل قبول – خوب يهاب در ردهيبه ترت یصنعت و

 باشد.            یمسولفاته عمدتاً

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

  همقدم -1
از  ست،يط زيو مح صنعت ،يشرب، کشاورز یآباز ين کننده نين منبع تأميتریعنوان اصلب ینيرزميو ز یمنابع آب سطح

ان ين ميار باشد، که در اذرگيها تاثاز بخش ياريتواند در بسیت منابع آب ميفيت و کيکمبرخوردار هستند.  یت خاصياهم

اه دارد. براساس گزارش سازمان ير سالمت انسان و رشد گب یر منفيآب تاثن ييت پايفيدارد. ک ياژهيت ويت آب اهميفيک

دشوار است. از  یآن عمل یعيب طبيآب آلوده به ترک ميترم یاز آب آلوده است. از طرف یها ناشيماريب %38بهداشت،  یجهان

 ,.Arum Kumar & et al) است يضرورها به درون آب ندهياز ورود آال يرين رو نظارت منظم بر منابع آب و جلوگيا

2012).  

در سال  یاستان خراسان شمال يبرا يکشاورز بخشی از آب و بجنورد ن آب شربين دره، به منظور تاميريسد ش

 یراتييجاد تغين سد، سبب ايز ايمختلف حوضه آبر يهادر بخش یل و مارنيش يهاهيوجود الاحداث شده است ولی  4831

بنابراين، تعيين کيفيت و نوع آب رودخانه منتهی به اين سد، از نظر شرب، آبياري و  است.هت آب رودخانه و سد شديفيدر ک

گيري مقدار ، با استفاده از تجزيه شيميايی آب که شامل اندازهمنظوربه اين  باشد.مصارف صنعتی از اهداف اين تحقيق می

باشد، اين اهداف مورد بررسی قرار ( میTDSها )هاي آب و باقيمانده خشک نمونه، آنيون و کاتيون نمونه(ECشوري )

 گرفت.
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 منطقه ين شناسيو زم ييايت جغرافيموقع-2
لومتر مربع در استان خراسان يک 6161به وسعت  ن درهيريز شيحوضه آبر

در شمال  که ز اترک استيحوضه آبرهای زير حوضهاز  يکی يشمال

 1´ يياين طول جغرافياست. حوضه مذکور بشهرستان بجنورد قرار گرفته

º75  75´تا º75 83´ ييايو عرض جغراف يشرق º85  75´تا º85 يشمال 

کپه داغ  يدر زون ساختار ي(. محدوده مطالعات6واقع شده است)شکل 

رگان، يت ي، سازندهاشامل آن يسازنده يسنگ يو واحدها ردقرار دا

ب يبه ترت باشد. کهيم  يآبرفت يهار و نهشتهيتاميسرچشمه، سنگانه، آ

ل يز را تشکيگستره حوضه آبر ياز کل سازندها  %11و  11%، 85%، 61%

  .(6856، مهندسين مشاور طوس آب) دهنديم

آب شرب  يکننده نين منابع تامياز مهم تر يکين دره يريسد ش

ن رو، ي. از ااست، يشهرستان بجنورد، مرکز استان خراسان شمال

 ين آب هايآن و همچن يهاشاخه ن سد و سريآب ا يفيو ک يمطالعه کم

رودخانه شيرين دره از  باشد. يم يار ضروريمنطقه بس ينيرزميز

کيلومتري  15متر واقع در  1158هاي کوه امام حاضر با ارتفاعدامنه

آب رودخانه شيرين دره به شمال شهر شيروان سرچشمه ميگيرد. جريان 

مهندسين مشاور )شود تامين مي هاي زيرزميني و سطحيجريان دو صورت

 هاي اصلي اين رودخانه عبارتند از :(. سر شاخه6855، طوس آب

هاي سرشاخه پيغمبر: اين رودخانه از دو سرشاخه کوچکتر به نام -

است. اين سرشاخه از ارتفاعات مرزي آسيازو و ميان زو تشکيل شده

 ايران و ترکمنستان سرچشمه ميگيرد.

ي جريان فصلي بوده، در روستاي سرشاخه قرق: اين رودخانه دارا -

 بوجودقتليش با پيوستن به سرشاخه پيغمبر، رودخانه شيرين دره را 

  .آوردمي
 يبردارنمونه يهاستگاهين دره و ايريز شيحوضه آبر يشناسنينقشه زم -1شکل 
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 م منطقهياقل -3
 

خشک  ،ن درهيريز شيحوضه آبرم ياقلآمبرژه،  يم نمايبا توجه به اقل

 .(6856، مهندسين مشاور طوس آب) باشديرد مو س

 هامواد و روش -4
ز سد يآب حوضه آبر ييايميت شيفيک يق به منظور بررسين تحقيدر ا

های آب و مقادير آناليز شيميايی نمونه يهان دره، از دادهيريش

 يدرومتريستگاه هيمربوط به دو ا ،6835آذر ماه  پارامترهای صحرايی

گر، بر يکدياز  يلومتريک 67که در فاصله حدودًا ش، بربر قلعه يقتل

ن ي، همچنن درهيريز سد شياند و نن دره واقع شدهيريرودخانه ش يرو

. استاستفاده شده ها مربوط به چشمه ،6831شهريور ماه  يهاداده

است و نتايج مشخص شده 6برداري در شکلي نمونههاستگاهيت ايموقع

  ارائه شده است. 6جدول  در آب يهاآناليز براي نمونه

 

 جينتا يبحث و بررس -5

 است يميدروشيل هيه و تحليتجز يهيت آب، عمدتا بر پايفيک يابيارز

(Zhang & et al., 2012). ييايميز شيج آنالين بخش با استفاده از نتايدر ا 

لکوکس به يبس، شولر و ويپر،گيپا يهااگرامي(، د6آب )جدول  يهانمونه

جهت  ينيرزميو ز يسطح آب منابع تيفيپ، منشاء و کين تييمنظور تع

 است. قرار گرفته يمصارف گوناگون مورد بررس

 

 ياصل يهاونيو منشاء  ييايميژئوش يهارخساره يبررس -5-1

-يعمده آب م يهاونيها و آنونيها بر طبق کاتپ آبيت ياساس طبقه بند

و   پيت يداراالعه، مورد مطمنطقه  يهانمونه 38%(.Piper., 1944باشد )

 و کربناتهيپ بيت يدارا هانمونه %18ک ،يزيمن -سولفاته رخساره

  .(الف -1)شکل باشنديم کيک و کلسيزيمن ک،يسد يهارخساره

ها و سنگ ي، هوازدگيجو يهازشي(، رGibbs.,1970بس )يبر اساس مدل گ 

توجه  ا. بکننديمآب را کنترل  يشيمشدن  يستاليکر-ريتبخ يندهايفرآ

 ،TDSدر مقابل   Ca +/(Na+Na ++(اگرام يد يها بر رونمونه به موقعيت

ز يحوضه آبر يهاسنگ يآب منطقه هوازدگ يميش يکنندهکنترل يعامل اصل

 .(ب - 1)شکل باشديم
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 بسيگ -ب و  پريپا -الف اگراميد يبر رو ن درهرييمنطقه ش آب يهات نمونهيموقع - 2شکل 
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( و نتايج کيفيت آب براي مصارف mg/l ها بر حسبهاي آب و مقادير پارامترهاي صحرايي )غلظتاليز شيميايي نمونهنتايج آن -1جدول 

 شرب، کشاورزي و صنعت
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كيفيت آب  كيفيت آب براي مصارف صنعتي

 براي شرب
TDS EC 

(μS/cm) 

pH -Cl -2
4SO -

3HCO -2
3CO +K +Na 2+Mg 2+Ca عالمت ايستگاه 

 اختصاري
طبقه 

يبند  
Is3 pHs

2 C1ضريب  

رسوبگذا

 ر
6/8

- 

1/5  8/66 خوب _  

 قابل قبول

/553 6181 8/3  5/71 3/

816 

1/151  8/8  8/8 ايستگاه  6/31 1/71 3/53 

 هيدرومتري قتليش

R-Gh 

رسوبگذا

 ر
8/8

- 

3/5  1/66 خوب _  

 قابل قبول
711 315 6/3 5/86 5/

651 

1/111 8/8  8/8 ايستگاه  6/71 8/15 1/75 

هيدرومتري بربر 

 قلعه

BGh-R 

رسوبگذا

 ر
6/8

- 

1/5  8/66 خوب _  

 قابل قبول

151 558 8/3  8/87 8/

157 

8/163 8/8  1/6 1/

668 

7/17 8/58  ورودي سد 

)رودخانه شيرين 

 دره(

R-Sh 

6/8 خورنده  8/3  8/66 خوب _  

 قابل قبول

111 6818 5/5 5/15 8/

118 

8/188  8/81  3/6 7/88 5/78 8/66  2Sh-D تري(م 1مخزن سد ) 

رسوبگذا

 ر
6/8

- 

5/5  8/66 خوب _  

 قابل قبول

113 6688 8/3  1/15 8/

171 

8/181  8/88  5Sh-D متري( 7مخزن سد ) 7/13 7/78 6/83 5/6 

رسوبگذا

 ر
8/8

- 

5/5  8/66 خوب _  

 قابل قبول

165 6808 8/3  1/15 8/

151 

8/181  8/13  5/6 7/75 8/13  68مخزن سد ) 7/17 

 متري(
10Sh-D 

6/8 خورنده  8/3  8/66 خوب _  

 قابل قبول

131 6808 5/5 7/15 8/

187 

8/188  8/88  18مخزن سد ) 7/15 5/77 6/15 6/1 

 متري(
20Sh-D 

8/8 متعادل  5/5  8/66 خوب _  

 قابل قبول

115 6808 5/5 7/15 8/

136 

8/181  8/13  1/1 1/78 8/08  8/15  88مخزن سد ) 

 متري(
30Sh-D 

رسوبگذا

 ر
6/8

- 

3/5  8/66 خوب _  

ل قبولقاب  

775 333 1/3 5/71 5/

186 
1/635 8/61  8/8 قلعه تازه قره  3/08 5/18 5/31 

 جنگل
S-Gh 

رسوبگذا

 ر
5/8

- 

5/5  8/66 خوب _  

 قابل قبول

358 6836 1/3 5/

681 

1/

861 

5/165 8/61  8/8  8/

671 

 S-En اينچه سفلي 8/13 5/51

رسوبگذا

 ر
5/8

- 

1/5  8/66 قابل قبول  

 _ متوسط

6687 6571 6/3 5/71 1/

151 

7/671 8/8  8/8  6/53 5/51 8/

651 

 S-Kn کندرف

رسوبگذا

 ر
0/8

- 

5/5 /7 1/15 8/3 318 711 خوب  

181 

5/651 8/8  8/8  S-Ay ايوب پيغمبر 8/81 5/11 6/53 

رسوبگذا

 ر
8/8

- 

8/3 /8 5/86 8/3 558 788 خوب  

618 

1/168 8/1 8/8  S-Re رزقانه 8/81 1/13 1/75 

1/8 خورنده  1/3 8/61 1/111 1/75 1/16 1/3 183 838 خوب    8/8  S-Ez ايزمان سرچشمه 8/81 7/11 1/18 

رسوبگذا

 ر
0/8

- 

1/5  8/66 خوب _  

 قابل قبول

115 6873 6/3 6/78 1/

153 

5/165 8/8  8/8  S-Gd گيفان پايين 6/78 1/71 5/56 

رسوبگذا

 ر
0/8

- 

5/5  8/66 خوب _  

 قابل قبول

111 6808 6/3 1/15 8/

115 

1/186 8/8  8/8  S-Gu گيفان باال 8/11 8/76 1/51 
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           TDSو  T(Cº)ضريب وابسته به   -6

1- pH شباع آب  ا–  +CALK]+P2+log [Ca-=  spH 

8-pH) -S= (pH SI 
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 مصارف مختلفت آب منطقه از نظر يفيک يبررس -5-2

ت آب شرب يفيموثر بر ک ياگرام شولر، و پارامترهايبا توجه به د

-نمونه يتمامت آب يفيک (،TDSم و يون کلر، سولفات، سديکل،  ي)سخت
ج حاصل از ي، نتارنديگيم يخوب تا قابل قبول جا يدر رده منطقه يها

 .ارائه شده است  6آب در جدول  يهانمونه يبررس

ت يهدا) يت آب کشاورزيفيکنترل کننده ک ياصل يپارامترها

ر بافت ييدر تغ ياساس نقش (،SAR-ميو نسبت جذب سد EC- يکيالکتر

به ، Naژه يبه و ،يتيتک ظرف يهاونيکات ينيگزيبا جا يزراع يهاخاک

زودرس و وقفه در  يکاهش محصول، پژمردگ داشته و باعث  Mgو  Ca يجا

اگرام يد يها بر روت نمونهيبا توجه به موقع .گردديماهان يرشد گ

نمونه آب  ه جز )بمنطقه  ينيرزميو ز يسطح آبمنابع ت يفيکلکوکس، يو

 .باشديابل استفاده مشور، اما ق( چشمه ايزمان سرچشمه

از شاخص  يت آب منطقه از نظر مصارف صنعتيفين کييبه منظور تع

و  يرسوبگذار يبرا بل آيتما انگري، نما(Is)ا شاخص اشباعيه يالنژل

ل يبزرگتر از صفر باشد، آب تما Isاست. اگر  ، استفاده شدهيخورندگ

به  ياديل زيآب تما باشد،کوچکتر از صفر  Isو اگر  ياربه رسوبگذ

ت يخاص يآب منطقه دارا يهاهنمون %38حدود  خواهد داشت. يخورندگ

، باشنديم يت خورندگيخاص يآب دارا يهانمونه %18و حدود  يرسوبگذار

 .ارائه شده است 6در جدول  نيز يبررس اين ج حاصل ازينتا

 

 گيرينتيجه-6

ن آب شرب شهرستان بجنورد ين منابع تاميتراز مهم يکين دره يريسد ش

آب سد  يفيک ين رو بررسياز ا باشد.يم يواقع در استان خراسان شمال

ج حاصل ينتا رسد.يبه نظر م يآن ضرور ينيرزميو ز يمنابع آب سطحو 

 يعامل اصل دهد کهين مقاله نشان ميانجام شده در ا يهاياز بررس

پ يتو باشد. يحوضه م يهاسنگ يمنطقه، هوازدگ آب يميش يکنندهکنترل

به  ياز نظر مصارف شرب و کشاورز .باشديم سولفاتهها اکثر نمونهآب 

 باشند ويم مناسب -هقابل استفاد و قابل قبول -خوب يدر ردهب يترت

 زمانيچشمه ا آب ها )به جز نمونهنمونه يتمام ياز نظر مصارف صنعت

-يکه خورنده م ن درهيريش سد يمتر 18و  1ق اعما سرچشمه و نمونه آب
 يسازندها يبا توجه به گستردگ .اندشدهص دادهيرسوبگذار تشخ باشند(،

را دارند،  يريپذشيفرسا ييل بااليسرچشمه و سنگانه که پتانس

 ه است.يها قابل توجرسوبگذار بودن نمونه

 منابع 
 يفي، مطالعات کيفين مدل کيش و تدويپا يهال دادهيگزارش تحل (.6856بی نام، )

 مشاور طوس آب. يشرکت مهندس -دره، مطالعات مرحله شناختنيريمخزن سد ش
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 كيفيت آب براي شرب كيفيت آب براي مصارف صنعتي

  SAR     طبقه

 بندي
Is3 pHs

2 C1ضريب  

-6/8 رسوبگذار  1/5  8/66  C3-S1 2.09    R-Gh  خوب _ قابل قبول 

-8/8 رسوبگذار  3/5  1/66  C3-S1 1.36    R-BGh  خوب _ قابل قبول 

-6/8 رسوبگذار  1/5  8/66  C3-S1 2.83    R-Sh  خوب _ قابل قبول 

6/8 خورنده  8/3  8/66  C3-S1 0.68    D-Sh2  خوب _ قابل قبول 

-6/8 رسوبگذار  5/5  8/66  C3-S1 0.84    D-Sh5  خوب _ قابل قبول 

-8/8 رسوبگذار  5/5  8/66  C3-S1 1.31    D-Sh10  خوب _ قابل قبول 

6/8 خورنده  8/3  8/66  C3-S1 0.59    D-Sh20  خوب _ قابل قبول 

8/8 متعادل  5/5  8/66  C3-S1 1.12    D-Sh30  خوب _ قابل قبول 

-6/8 رسوبگذار  3/5  8/66 قبولخوب _ قابل     C3-S1 2.14    S-Gh 

-5/8 رسوبگذار  5/5  8/66  C3-S1 3.52    S-En  خوب _ قابل قبول 

-5/8 رسوبگذار  1/5  8/66  C3-S1 1.26    S-Kn  قابل قبول _ متوسط 

-0/8 رسوبگذار  5/5  C3-S1 2.08    S-Ay  خوب  

-8/8 رسوبگذار  8/3  C3-S1 1.49    S-Re  خوب  

1/8 خورنده  1/3  C2-S1 0.56    S-Ez  خوب  

-0/8 رسوبگذار  1/5  8/66  C3-S1 2.16    S-Gd  خوب _ قابل قبول 

-0/8 رسوبگذار  5/5  8/66  C3-S1 2.28    S-Gu  خوب _ قابل قبول 

 


