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 چکیده
  مورد آب کیفیت فشار تحت آبیاری های سامانه از استفاده در محدودکننده عوامل ترین مهم از یکی

 و انیبار آبیاری اجرای امکان ،(GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با پژوهش این  در. است  استفاده

پارامترهای کیفی آب بر  .گرفت قرار بررسی مورد زیرزمینی آب کیفیت به توجه با نیشابور، دشت در ای،قطره

بندی فشار طبقه( برای مصرف در آبیاری تحت1994( و همچنین فائو )2005اساس پیشنهادات وزارت نیرو )

 آب کیفیت نظر نواحی شمالی دشت از ه فقطک داد نشان هاآن آمده از دست به نتایج و هانقشه . بررسیندشد

به خروجی آبهای زیرزمینی )منطقه جنوب غربی دشت(  و مناطق نزدیک برای آبیاری بدون محدودیت هستند

بر  کلر و سدیم اثرات زیانباربا توجه به  دارای محدودیت جدی در کاربرد آب برای آبیاری تحت فشار است.

تواند برای آبیاری بارانی مورد استفاده قرار گیرد. محدوده آبخوان می درصد از 57.4در حدود ، روی برگها

درصد از  94.4ای، شاخص النژیلر است که با توجه به آن مهمترین پارامتر کیفیت آب برای آبیاری قطره

ز نی سایر پارامترهای کیفی آبباشد. ها میچکانگذاری و گرفتگی قطرهمحدوده آبخوان دارای پتانسیل رسوب

درصد  50حدود مشخص شد که ای مورد بررسی قرار گرفتند و با توجه به آنها از نظر استفاده در آبیاری قطره

 باشد.ای نمیمحدوده آبخوان قابل استفاده در آبیاری قطره

 چکانآبیاری تحت فشار، کیفیت آب زیرزمینی، گرفتگی قطرهها: کلید واژه

 

 مقدمه

  طی بخش کشاورزي در آب از بهینه استفاده کارهاي راه از یکی عنوان به شارف تحت آبیاري هايکاربرد روش

 الزم هايبینیپیش سایر و بانکی اعتبارات، تسهیالت تخصیص ها،گذاريسیاست و گرفته قرار توجه مورد اخیر سال چند

 امکان اي،منطقه و ايناحیه قیاسم در فشار تحت آبیاري هايسامانه اجراي از قبل بنابراین .است شده هدایت سمت این به

 آب کمبود دلیل به  امروزه. است برخوردار ايویژه  اهمیت از فشار  تحت هاي سیستم اجراي براي مناسب و دقیق سنجی
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 در محدودکننده عوامل ترینمهم از یکی صحیح، مدیریت نبود دلیل به آب منابع کیفیت تغییر و مناطق از بسیاري در

با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و . است استفاده مورد آب منابع کیفیت فشار، تحت هايتمسیس از استفاده

توان با مصرف کمتر آب به بازدهی مطلوبی رسید، آبیاري تحت فشار است. هاي آبیاري که مینیمه خشک، یکی از شیوه

. باال نزدیکی با کیفیت آب آبیاري دارد چکانها ارتباطهاست که در آن گرفتگی قطرهاي از جمله این سیستمآبیاري قطره

باشد، سبب رسوب امالح بویژه کربنات کلسیم در  7مخصوصا در زمانی که اسیدیته آب بیشتر از  TDSبودن شوري آب و 

 آب در سدیم و منیزیم کلسیم، مانند هاییکاتیون (. مشکلRibeiro et al. 2004شود )اي میهاي آبیاري قطرهسیستم

 آبیاري شرایط در و بوده حساس شوري به نسبت گیاهان بیشتر همچنین. شودمی نمایان خاك به ورود از پس آبیاري

 آبیاري آب در زا، مسمومیت عناصر ترینمعمولی از کلر و  سدیم(. Mass et al, 1985) بینندمی صدمه شور آب با بارانی

 وزارت) است اثرگذار محصول کاهش میزان بر آبیاري روش نوع شور آب از استفاده در طرفی از باشند،می گیاهان براي

 آبیاري هاي سامانه اجراي منظور به مستعد مناطق کرمان، دشت در پژوهشی طی( 2011) پورنیک و نشاط(. 2005  نیرو،

 درصد  5 حدود تنها کرمان دشت قابل آبیاري هاي زمین کل از که داد نشان نتایج. دادند قرار بررسی مورد را فشار تحت

 هر براي مناسب بنديپهنه به اقدام (Barberis, 2005). است مناسب اي قطره آبیاري براي درصد 25 و بارانی آبیاري براي

  اجراي براي مناسب  سطح که داد نشان نتایج. نمود چین شویانگ منطقه در اي قطره آبیاري و سطحی آبیاري روش دو

 جهرمی حجازي. است( درصد 62) اي قطره سیستم براي استفاده مورد سطح از کمتر( درصد  34)  سطحی آبیاري سامانه

 به اقدام ،(GIS) جغرافیایی اطالعات سامانه محیط در آمار زمین هاي مدل از استفاده با پژوهشی طی( 2011) همکاران و

 طبقه به توجه با را تغییرات روند و کردند فارس استان جنوبی هاي دشت در زیرزمینی آب کیفی هاي شاخص بنديپهنه

 در مهر و خنج المرد، الر، هاي دشت که داد نشان نتایج. کردند مشخص آبیاري و کشاورزي مصارف براي آب بندي

 .دارد مدیریتی تدابیر اعمال به نیاز مناطق این در فشار تحت آبیاري هايسیستم از استفاده و دارند قرار بحرانی شرایط

گیرد، بطوري که از برداري و سپس قنوات صورت میهاي بهرهعمدتا از طریق چاهدشت نیشابور یرزمینی استحصال آب ز

 پژوهش این از هدف برداري است.هاي بهرهدرصد مربوط به چاه 85ي کل این محدوده، حدود ي ساالنهمجموع تخلیه

 فشار تحت آبیاري هايسیستم براي اجراي مستعد مناطق تعیین منظور به( GIS) جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده

و تغییرات این محدوده در اثر تغییر کیفیت آب  آبیاري آب کیفیت مورد در شده ارایه استانداردهاي و هاشاخص براساس

 باشد.می در آبخوان دشت نیشابور در طی سالهاي مختلف

 

 مواد و روشها

گیرد. کویر مرکزي ایران بوده و در شمال شرق آن قرار می حوزه آبریز دشت نیشابور جزئی از حوضه آبریز

و بقیه را کیلومتر مربع آن را دشت  4300کیلومتر مربع که حدود  7500ي مطالعاتی نیشابور با وسعت کل محدوده

ه از هاي نسبتا مرتفعی محدود است و هرچدشت نیشابور از همه طرف به حصار کوهستانی و تپهدهد. ارتفاعات تشکیل می

غربی دشت، در محل اطراف به سمت مرکز دشت حرکت کنیم از ارتفاع آن کاسته شده و سرانجام در قسمت جنوب

هاي کیفی آبهاي در این مطالعه از دادهرسد. متر می 1050شور نیشابور به دشت سبزوار، به حدود خروجی رودخانه کال

برداري آب از چاههاي مختلف در سطح دشت ي حاصل از نمونههازیرزمینی دشت نیشابور استفاده شده است. این داده

  اي بدست آمده است.توسط سازمان آب منطقه 92چاه( در سال  140)تعداد 

آب روي سطح برگها پاشیده  روش آبیاري بارانی، یی که دراز آنجا کیفیت آب آبیاري براي آبیاري بارانی:

هاي سدیم و کلر از طریق برگها ب از اهمیت باالیی برخوردار است. یونشود، مقدار شوري، بیکربنات، سدیم و کلر آمی
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سازد که یا باعث ریزش برگها شده و یا جذب شده و در نتیجه مقدار زیاد آن در آب، زمینه مسمومیت گیاه را فراهم می

(، محدودیت کیفی 2005)سازد. طبق استاندارد ارائه شده توسط وزارت نیرو، اینکه موجبات سوختگی آنها را فراهم می

ارائه شده است. همچنین از نظر صدمات ناشی از امالح آب آبیاري بر ( 1)آب آبیاري براي روش آبیاري بارانی در جدول 

( 1985( جدولی را به نقل از )آیرس و وسکات، 1994فائو ) ،ها در آبیاري بارانی با توجه به نوع محصول زراعیروي برگ

 (.2 ارایه داده است )جدول

 (2005درجه محدودیت کیفی آب آبیاري براي روش آبیاري بارانی )وزارت نیرو،  -1جدول 

 داراي محدودیت جدي داراي محدودیت کم تا متوسط بدون محدودیت واالن برلیتر(اکییون )میلی

  3بیشتر از  3کمتر از  سدیم

  3بیشتر از  3کمتر از  کلر

 8.5شتر از بی 1.5-8.5 1.5کمتر از  کربناتبی

 

 (1994بازه غلظت سدیم و کلر متناسب با نوع محصول زراعی )فائو،  -2جدول 

 واالن برلیتر(اکیشود )میلیها میغلظت سدیم و کلر که باعث آسیب دیدن برگ  

5> 10-5 30-10 30< 

 کلمگل یونجه انگور بادام

 پنبه جو فلفل زردآلو

 چغندرقند ذرت زمینیسیب مرکبات

 آفتابگردان خیار گوجه فرنگی آلو

 

اي، مقدار هدایت از نظر پارامترهاي شیمیایی، در روش آبیاري قطره اي:کیفیت آب براي آبیاري قطره

چکانها اهمیت ( و آن دسته از کاتیونها و آنیونهاي آب آبیاري که در گرفتگی قطرهpH(، اسیدیته آب )ECالکتریکی )

تعیین اسیدیته آب یکی از عوامل تعیین  ،هاي شیمیاییاسیدیته در کنش نقشبا توجه به ند. گیردارند، مورد بررسی قرار می

نگنز، کلسیم، منیزیم و سدیم است هاي مهم آب شامل آهن، مچکانهاست. کاتیونگذاري در قطرهکننده در میزان رسوب

راي تعیین پتانسیل این رسوبات در گرفتگی چکانها نقش دارد. بدر گرفتگی قطرهنیز ها باال بودن غلظت این کاتیونکه 

-اتفاق میچکانها شود. اگر شاخص النژیلر بزرگتر از صفر باشد رسوب در قطرهچکانها از شاخص النژیلر استفاده میقطره

استاندارد پارامترهاي مهم موجود در آب  .افتداتفاق نمیرسوب و گرفتگی و اگر این شاخص کوچکتر از صفر باشد  افتد

( بر اساس LSIدر این مطالعه، شاخص النژیلر ). (Bucks, 1982ارائه شده است ) (3)اي در جدول اي آبیاري قطرهبر

 (.1994، 29بررسی قرار گرفت )فائو فائو محاسبه و مورد  29، نشریه 25جدول 

(1                                                                                  )                                                              

(2  )                                                                                                     

: مجموع غلظت pCa، (meq/lit)نیزیم و سدیم هاي کلسیم، م: مجموع غلظتCpK-2pK : اسیدیته آب،pH که در آن،    

 .(meq/lit)( CO3)و کربنات  (HCO3)کربنات هاي بی: مجموع غلظتp(Alk)و  (meq/lit)کلسیم 
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 ايدرجه محدودیت استفاده از آب آبیاري براي روش آبیاري قطره -3جدول

 محدودیت زیاد محدودیت کم تامتوسط بدون محدودیت پارامتر موردنظر
TDS (mg/l) 500> 2000-500 2000< 

EC (ds/m) 0.8> 3-0.8 3< 
SAR 6> 9-6 9< 
T.H (mg/l) 100> 180-100 180< 
PH 7> 8-7 8< 

 

مدیریت و طراحی مناسب روشهاي آبیاري، مستلزم اطالع از  تاثیر کیفیت آب بر روي نفوذپذیري خاك:

د آبیاري بارانی، نفوذپذیري مهمترین عامل در بطوري که در مورجزییات خصوصیات نفوذپذیري آب در خاك است 

ارزیابی تاثیر کیفیت آب آبیاري بر روي نفوذپذیري خاك . انتخاب آبپاش و تعیین شدت پخش آب بر روي خاك است

و همکاران  Hansonشود. ( انجام میSAR( و نسبت جذبی سدیم )ECبا استفاده از دو پارامتر هدایت الکتریکی آب )

( 1اند که در شکل )بر روي نفوذپذیري نموداري را ارائه داده SARري را براي نشان دادن تاثیر شوري و ( نمودا1999)

( در یک شوري ثابت هرچه نسبت جذبی سدیم افزایش یابد، نفوذپذیري کاهش یافته 2طبق شکل ) نشان داده شده است.

 یابد.یفیت آب بر روي نفوذپذیري کاهش میثابت هرچه هدایت الکتریکی آب افزایش یابد، تاثیر ک SARو در یک 

 
 تاثیر شوري و نسبت جذبی سدیم بر نفوذپذیري آب در خاك -1شکل

 

-اي در مطالعات هیدروژئوشیمیایی استفاده میاز تکنیک زمین آمار بطور گسترده یابی کریجینگ:روش درون

هاي کیفی ها و تهیه نقشهیابی دادهر براي درونروش کریجینگ را بعنوان بهترین و قویترین ابزا Kresic (1997)شود. 

تغییرنما یابی متغیرها کامال وابسته به دقت در انتخاب مدل نیمآب زیرزمینی معرفی کرد. موفقیت این روش در درون

روش یابی مناسب نخواهد بود. براي کار با این واریوگرام( دارد. اگر در انتخاب مدل دقت کافی نشود نتیجه درون)سمی

 واریوگرام تجربی محاسبه گردد:ابتدا باید سمی

 

 است.  xi+h و xi مقدار مشاهدات متغیرها در نقاط Z(xi+h) و Z(xi) : تعداد جفت مشاهدات،Nکه در آن 

(3) 
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 شود.شود، دامنه یا شعاع تاثیر نامیده میاي که در آن واریوگرام به حد ثابتی رسیده و به حالت خط افقی نزدیک میفاصله

هاي موجود در آن براي برآورد مقدار متغیر مجهول استفاده توان از دادهکند که میاي را مشخص میاین دامنه محدوده

 مقدار واریوگرام در مبدا مختصات، یعنی به ازايتري دارد. تاثیر بزرگتر داللت بر پیوستگی مکانی گسترده شعاعکرد. 

h=0 ي ارا اثر قطعه(C0) شودرسد آستانه تاثیر گفته میدار ثابتی که واریوگرام در دامنه تاثیر به آن میبه مق نامند.می 

(C0+C)اي به آستانه تاثیر . نسبت اثر قطعه(C0/C0+C) باشد چنانچه این شاخصی از قدرت ساختار مکانی در متغیرها می

همبستگی قوي مکانی به این معنی  .(1391)وزارت نیرو،  گردد نشاندهنده همبستگی مکانی قوي است 0.25نسبت کمتر از 

ها که از شرایط استفاده از نرمال بودن داده توان متغیر مورد نظر را به خوبی تخمین زد.است که در دامنه تاثیر می

ها، اسمیرنف بررسی شد. در این مطالعه براي بررسی ساختار مکانی داده-واریوگرام است با استفاده از آزمون کلموگرف

افزار اي، از نرمواریوگرام و برازش منحنی تجربی بر آن و همچنین تعیین مقادیر شعاع تاثیر، آستانه و اثر قطعهمیمحاسبه س

GS+ افزار بندي مکانی پارامترهاي کیفیت آب در نرمبندي و طبقهاستفاده شد و سپس از اطالعات بدست آمده جهت پهنه

ArcGis 10 .استفاده شد 

-اي مقایسه میمشاهده مقادیربا  یتخمین مقادیر، یابیهاي درونبراي اعتبارسنجی روش ی:یاباعتبارسنجی درون

یابی مورد نظر براي این گردد. بدین ترتیب که یک نقطه بطور موقت حذف و با استفاده از سایر نقاط و اعمال روش درون

گردد و به همین ترتیب قطه بعدي حذف میگیرد. سپس این نقطه به محل خود برگردانده شده و ننقاط تخمین صورت می

اي و مقادیر برآورد شده را در قالب معیارهاي توان مقادیر مشاهدهگیرد. در پایان، میبراي تمام نقاط، برآورد صورت می

از مهمترین آنها اي و برآورد شده وجود دارد که مختلف خطا مقایسه کرد. معیارهاي مختلفی براي مقایسه مقادیر مشاهده

هرچه به صفر  این دو معیاراشاره نمود.  (RMSE) ریشه دوم میانگین مربع خطاو  (MBE)توان به میانگین انحراف خطا می

 باشد.اي میمشاهدهو مقادیر برآورد شده  بین دهنده اختالف کمترد نشاننباش ترنزدیک

     

                                                                         
 باشد.: تعداد نقاط میxi ،nاي متغیر در : مقدار مشاهدهxi ،Z(xi) : مقدار برآورد شده متغیر درZ(xi) که در آن:

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

ها و هتوان به وجود یا عدم وجود همبستگی مکانی دادتغییرنما میها: با آنالیز و بررسی نیمتحلیل واریوگرام

ها داراي روند بوده و در این شرایط باید تغییرنما به آستانه مشخصی نرسد، دادههمچنین وجود روند در آنها پی برد. اگر نیم

بندي پارامترهاي کیفیت آب توسط روش ها ایستا شوند. براي پهنهاز مشتقات کریجینگ استفاده شده و روند حذف و داده

هاي هاي مربوط به هر پارامتر، محاسبه و برازش داده شود تا با استفاده از مشخصهوگرامکریجینگ، ابتدا بایستی واری

تري انجام داد. بندي دقیقاي، بتوان بروش کریجینگ، پهنهواریوگرام هر پارامتر یعنی دامنه تاثیر، آستانه و اثر قطعه

و برازش داده شد. بهترین مدل برازش داده شده بر محاسبه  +GSافزار هاي مربوطه براي این مطالعه توسط نرمواریوگرام

تواند ( نیز نشان دادند که مدل کروي می2008باشد، مهرجردي و همکاران )هاي کیفی آب از نوع کروي میواریوگرام

همبستگی مکانی خصوصیات کیفی آب زیرزمینی را بخوبی بیان کند. مشخصات برازش بهترین متغیرنما براي پارامترهاي 

 ارائه شده است. (4)د نظر در جدول مور

4)) 

5)) 
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 هاي برازش داده شده، براي پارامترهاي کیفی آبواریوگراممشخصات سمی -4جدول

 C0/(C+C0) 2R (C0اي )اثر قطعه (C+C0آستانه تاثیر ) دامنه تاثیر)متر( مدل مولفه

Na 0.978 0.002 0.01 4.772 34100 کروي 
Cl 0.942 0.00065 0.001 1.529 28900 کروي 

T.H 0.936 0.25 0.1690 0.644 23100 کروي 
SAR 0.989 0.00061 0.001 1.634 36100 کروي 

EC 0.948 0.031 0.029 0.934 28300 کروي 
TDS 0.938 0.035 0.033 0.932 28400 کروي 
LSI 0.799 0.139 0.066 0.472 20700 کروي 

 

است و  0.25ییرنماي تمام پارامترهاي کیفیت آب زیرزمینی، کمتر از تغبراي نیم (C0/C0+C)مولفه  (4)با توجه به جدول 

که  ها بسیار زیاد استدامنه تاثیر در تمامی واریوگرامکانی قوي در تمامی پارامترها است. دهنده همبستگی ماین امر نشان

بستگی نمودارهاي برازش مربوط به ضریب هم (4)نشانه قوي بودن همبستگی مکانی است. ستون آخر جدول این مورد نیز 

 دهنده دقت زیاد در برازش مدل کروي بر نقاط است.داده شده بر نقاط است که مقدار باالي آن نشان

-از بحث بر روي نقشه پیش بندي پارامترهاي کیفیت آب دشت نیشابور:اعتبارسنجی روش کریجینگ در پهنه

یابی اطمینان حاصل نمود. براي اعتبارسنجی روش دقت درون بندي کیفیت آب زیرزمینی دشت نیشابور، باید ازهاي پهنه

یابی ( اشاره شد. نتایج درونRMSEریشه دوم میانگین مربع خطا ) ( وMBEروش میانگین انحراف خطا ) دوکریجینگ به 

دار ( آورده شده است. مق%RMSE( و )MBE( نتایج مربوط به )5. در جدول )گرفتندروش مورد بررسی قرار  دوبا این 

MBE ها مکانی را کمتر در تمامی پارامترها منفی است که نشان دهنده این واقعیت است که روش کریجینگ، مقادیر داده

 نشان دهنده دقت باالي روش کریجینگ است. RMSE%مقدار کم  کند.از مقدار واقعی برآورد می

 آب آبخوان نیشابورهاي کیفیت یابی کریجینگ در برآورد پارامتربررسی دقت درون -5جدول

 Na Cl TDS EC SAR T.H pH LSI 
MBE 0.39- 0.88- 83.1- 151.4- 0.101- 56.9- 0.014- 0.035- 

RMSE% 2.3 3.7 2.6 2.7 2.3 4.4 0.3 11.7 

 

ي هر برااي، دامنه تاثیر و آستانه( )اثر قطعهبندي پارامترهاي کیفیت آب: با استفاده از مشخصات مربوط به واریوگرام پهنه

بندي کیفیت آب زیرزمینی هاي پهنهحاصل شد، نقشه +GSافزار کدام از پارامترهاي کیفیت آب که با استفاده از نرم

( و باکس 1994(، فائو )2005هاي ارائه شده توسط وزارت نیرو )نیشابور با روش کریجینگ و با توجه به محدودیت

بندي ( مربوط به پهنه2شکل ) رسم گردید. GIS 10افزار وسیله نرمذکر شد، ب 3و  2و  1( که بترتیب در جداول 1984)

باشد که بر اساس مقادیر پیشنهادي وزارت نیرو کربنات موجود در آب زیرزمینی دشت نیشابور میمقدار سدیم، کلر و بی

با رنگ سبز مشخص  بندي شده است. مناطقی از آب زیرزمینی که( طبقه1( براي کاربرد در آبیاري بارانی )جدول 2005)

اند، محدودیتی از نظر پارامتر کیفی مورد نظر براي کاربرد در آبیاري بارانی ندارند و مناطقی که با رنگ زرد مشخص شده
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باشند، یعنی اینکه استفاده از آب این مناطق براي آبیاري بارانی باید با احتیاط صورت گیرد. اند داراي محدودیت میشده

توان گفت که نواحی شمالی آبخوان که محل اصلی تغذیه آبهاي زیرزمینی نیز اي سدیم و کلر میدر مورد پارامتره

باشد و شود و در مجاورت رشته کوههاي بینالود واقع شده است بدون محدودیت جهت آبیاري بارانی میمحسوب می

 .بخوان داراي محدودیت متوسط هستندسایر مناطق آ

 

 
 (1کاربرد آب زیرزمینی دشت نیشابور براي آبیاري بارانی بر اساس جدول )بندي محدودیت پهنه -2شکل

 

ها در اي را از نظر صدمات ناشی از سدیم و کلر بر روي برگبندي( طبقه1994ذکر شد، فائو ) 2بطوریکه براي جدول 

ترهاي سدیم و کلر براي آبیاري بارانی ارایه داده است که در آن نوع محصوالت قابل کشت را با توجه به غلظت پارام

 بندي است.( مربوط به این طبقه3است. شکل ) روش آبیاري بارانی مشخص کرده

 

 
  بندي آب زیرزمینی نیشابور براي کاربرد در آبیاري بارانی جهت آبیاري بارانی محصوالت زراعیطبقه -3شکل

 

باشند. از آب این می 5meq/litآن کمتر از  اي است که غلظت کلر و یا سدیم درمربوط به محدودهمساحت سفید رنگ 

مساحت زرد رنگ  .اند استفاده نمود( ارائه شده2توان در آبیاري بارانی محصوالت بسیار حساس که در جدول )نواحی می

واالن بر لیتر است. از آبی با این غلظت کلر و اکیمیلی 10تا  5اي است که غلظت این دو عنصر بین مربوط به محدوده

( بدون هیچ محدودیتی استفاده نمود. مناطقی که 2توان در آبیاري بارانی گیاهان حساس ارائه شده در جدول )سدیم می

توان واالن در لیتر است با رنگ صورتی مشخص شده است. در این مناطق میاکیمیلی 30تا  10غلظت کلر و یا سدیم بین 

اي است که رانی، آبیاري نمود. محدوده قرمز رنگ مربوط به منطقه( را توسط آبیاري با2گیاهان نیمه حساس جدول )

توان در آبیاري بارانی گیاهان مقاوم واالن بر لیتر است و از آب آن فقط میاکیمیلی 30غلظت سدیم و یا کلر آن بیشتر از 

در طبقه نیمه را که ورگوم به سدیم و کلر استفاده نمود. در دشت نیشابور غالبا محصوالتی مانند یونجه، جو، ذرت و س

توان بندي کلر و سدیم، میهاي پهنهبا روي هم قرار دادن الیه کنند.را با روش بارانی آبیاري می اندحساس قرار گرفته

 تواند براي آبیاري بارانی این محصوالت مورد استفاده قرار گیرد.درصد از محدوده آبخوان می 57.4گفت که در حدود 
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بندي پارامترهاي کل مواد محلول، شوري، نسبت جذبی سدیم، سختی، اسیدیته و شاخص النژیلر به پهنه ( مربوط5شکل )

بندي شده است. باکس و همکاران، ( ارائه شد، طبقه3( که در جدول )1982است که بر اساس پیشنهاد باکس و همکاران )

( مناطقی که داراي 4اند. در شکل )اي مشخص کردههي این پارامترهاي کیفی آب را براي کاربرد در آبیاري قطرمحدوده

رنگ سفید هستند یعنی در آن مناطق، آب زیرزمینی محدودیتی از نظر پارمتر کیفی مورد نظر جهت کاربرد در آبیاري 

در نواحی شمالی دشت،  اي ندارد. رنگ زرد و قرمز نیز بترتیب به معناي محدودیت متوسط و محدودیت زیاد است.قطره

 بدون محدودیت بوده و در نواحی جنوب غربی، حداکثر محدودیت وجود دارد. SARو  EC ،TDSرامترهاي پا

 

 
 1982اي بر اساس پیشنهاد باکس طبقه بندي پارامترهاي کیفی آب آبخوان نیشابور جهت آبیاري قطره -4شکل

 

-اهش نفوذپذیري آب در خاك میوجود سدیم زیاد در آب آبیاري باعث متالشی شدن ساختمان خاك و در نتیجه ک

گردد. البته براي بررسی تاثیر کیفیت آب بر نفوذپذیري باید هردو پارامتر نسبت جذبی سدیم و هدایت الکتریکی آب 

(، مناطقی از آبخوان نیشابور که داراي 1مورد ارزیابی قرار گیرند. بنابراین با استفاده از نمودار ارائه شده در شکل )

کیفیت  ( نمایش داده شده است.5متوسط و بدون محدودیت در کاهش نفوذپذیري هستند در شکل )محدودیت زیاد، 

آب زیرزمینی نیشابور به لحاظ تاثیر بر روي کاهش نفوذپذیري آب در خاك داراي محدودیت چندانی نیست مگر مناطق 

اید تمهیدات الزم )مانند اضافه کردن کوچکی در نواحی مرکزي )نوروزآباد( و شمال غربی )سلیمانی( که در این مناطق ب

درصد از  95.66گچ به خاك( براي افزایش نفوذپذیري و جلوگیري از بوجود آمدن سله بکار برده شود. بطورکلی 

 مساحت آبخوان محدودیتی در مورد کاهش نفوذپذیري ندارد. 

 
 تاثیر کیفیت آب زیرزمینی نیشابور بر روي نفوذپذیري آب در خاك -5شکل 
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اند که بندي شدهارامترهاي کیفی آب زیرزمینی به سه دسته عدم محدودیت، محدودیت متوسط و محدودیت زیاد طبقهپ

( بیشترین SARپارامتر نسبت جذبی سدیم ) ( آورده شده است.6درصد مساحت اختصاص یافته به هرکدام در جدول )

اي در ( هیچ منطقهpH( و اسیدیته )T.Hاي سختی آب )مساحت را از نظر منطقه بدون محدودیت دارد، در مورد پارامتره

درصد  94.4( حدود LSIآبخوان وجود ندارد که از نظر این دو پارامتر بدون محدودیت باشد. با توجه به شاخص النژیلر )

آبیاري از محدوده آبخوان داراي پتانسیل رسوبگذاري است، بنابراین براي استفاده از آبهاي زیرزمینی دشت نیشابور در 

 ها انجام شود.چکانهاي الزم در خصوص رسوبگذاري و گرفتگی قطرهاي باید پیشبینیقطره

 

 ايدرصد محدودیت پارامترهاي کیفیت آب زیرزمینی نیشابور جهت آبیاري قطره -6جدول

 TDS EC SAR T.H pH LSI 

 5.6 0 0 33.6 11.8 11.3 بدون محدودیت%

 0 63.9 6.8 14.6 37.9 39.7 محدودیت متوسط%

 94.4 36.1 93.2 51.8 50.3 49 محدودیت زیاد%

 

، درصد مساحت مناطقی که در آبخوان نیشابور Clو  EC ،TDS ،Naپارامترهاي  براي شناسایی بهتر تغییرات محدودیت 

به  طبق آن اند که( ارائه شده6در شکل ) 92و  89، 87، 84، 81، 78داراي محدودیت از نظر آبیاري هستند، در سالهاي 

اي که از نظر شوري، مواد محلول در آب، سدیم و دلیل کاهش کیفیت آب زیرزمینی آبخوان نیشابور، مساحت نواحی

تواند به دلیل کاهش کلر براي آبیاري تحت فشار داراي محدودیت هستند رو به افزایش است. این افزایش محدودیت می

داري، کاهش تغذیه آبهاي زیرزمینی و کاهش خروج آب از خروجی دشت برهاي بهرهتر شدن چاهسطح ایستابی و عمیق

باشد. بدلیل وجود رابطه خطی بین شوري و کل می ECو  TDSبیشترین افزایش محدودیت مربوط به پارامترهاي  باشد.

دیگر بوده (، تغییرات محدودیت این دو پارامتر در سالهاي مختلف نیز متناسب با یکTDS=640*ECمواد محلول در آب )

 است. کمترین افزایش محدودیت نیز مربوط به پارامتر کلر است.

 

 
 تغییرات مساحت مناطق داراي محدودیت از نظر پارامترهاي کیفی آب زیرزمینی -6شکل 
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