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 مشهد شهر در آب زيرزميني سطح باالآمدگي بر مؤثر عوامل بررسي                                                                                                     ٥٢

  مقدمه
 آن موازات به و ينيشهرنش توسعة با ر،ياخ يها سال يط

 يرهايمس و منابع ،آبخوان از ميمستق ةيتغذ کاهش
برساني  ّآ يها شبکه از نشت اثر در آن هيتغذ يبرا يديجد

 زهکش يها ليمس از نفوذ و ،يجذب يها چاه اثر فاضالب، و
 آمدن باال در عوامل نيا ةهم که است شده جاديا يشهر

 به توجه با ن،يهمچن .دارند نقش ينيرزميز آب سطح
 هم به يشهر يوسازها ساخت و ينيرزميز يها آب نکهيا

 مناطق نيا ينيرزميز آب سطح نوسانات ،هستند وابسته
 شهر باشد. داشته اثر يشهر يها سازه يرو بر تواند يم زين

 که است مندازين آب نيتأم يبرا مختلف منابع به مشهد
 و گردد يم منطقه آبخوان از شهر نيا يآب ازين از يبخش
 ورود .شود يم تأمين زيآبر يها حوضه ريسا از زين يبخش
 يها سامانه کامل ي توسعه عدم و مذکور منابع از آب

 از يبرخ کنار در ،يشهر فاضالب ي شبکه و يزهکش
 يبرخ در ينيرزميز آب سطح شيافزا ي نهيزم گريد عوامل

 دهکر فراهم را نامطلوب يامدهايپ بروز و شهر نقاط از
 هرچه شيافزا و يشهرساز ي توسعه ن،يهمچن .است

 گاه ،يشهر مناطق در گسترده و قيعم يها يحفار شتريب
 منطقه ينيرزميز آب تيوضع بر را يآثار است ممکن
 به زين ينامطلوب يامدهايپ است ممکن يحت و بگذارد
 ميمستق طور به توانند يم ها يحفار نيا .باشد داشته دنبال

 آب عمق و خاک يکيزيف اتيخصوص بر ميرمستقيغ و
 ينيرزميز آب سطح که يمناطق در خصوص به ،ينيرزميز
 که  يطور به ؛گذارند ريتأث ،است کينزد نيزم سطح به

 ها سازه از يبخش ساخت و ها يحفار مناطق نيا در چنانچه
 عنوان به ها سازه نيا ،شود انجام ينيرزميز آب سطح ريز تا

 آب يعيطب انيجر بر آب، حرکت ريمس در يمانع
 سطح شتريب هرچه يباالآمدگ و گذاشته ريتأث ينيرزميز

 سطح شيافزا .کنند يم ديتشد ها محدوده نيا در را آب
 عنوان به يزمان از مشهد شهر مناطق از يبرخ در  آب

 يها معمجت ميعظ يها  يگذار هيسرما که شد مطرح چالش
 و متر ۲۰ از شيب يگودبردار عمق با ياقامت و يتجار
 از يتوجه قابل حجم ورود با يقبل يآمادگ گونه ره بدون
 نکهيا دليل به ،آن بر عالوه .شد مواجه نييپا طبقات به آب
 يها سال در زيرزميني  آب سطح ينزول روند اساس بر

 به برخورد ،بود نشده گرفته نظر در الزم داتيتمه ،گذشته
 را جدي مشكالت ،مترو دوم خط تونل يحفار نيح در آب

 ،جهان يکشورها ريسا و رانيا در .است كرده ايجاد

 يامدهايپ و مؤثر عوامل نه،يزم نيا در يمتعدد مطالعات
 جمله: (از است دهش انجام لفمخت نامحقق توسط آن

 ؛۱۳۹۲ همکاران، و يکرم ؛۱۳۹۱ ،يميرح و يکالنتر
 ،همکاران و يقندهار ؛۱۳۹۱ ،همکاران و پور يميکر

 ؛۱۳۹۲ ،همکاران و سهيتند ؛۱۳۹۳ ،آباد حکم يتراب ؛۱۳۹۳
 ؛۲۰۱۵ نسون،يلکيو و هورست ؛۲۰۱۵ ک،يسل

 بر عالوه که )۲۰۰۶ همکاران، و داوود ؛۲۰۰۶ ،يماکووتسک
 .شود يم اشاره آنها از يا پاره به ريز در موارد نيا

 آب سطح يباالآمدگ علل ،)٢٠١٥( همکاران و يسنف آل
 به يتوپوگراف تند بيش را تيکو نيالقر در ينيرزميز

 آب نفوذ و فاضالب ي شبکه پوشش عدم ،منطقه سمت
 همکاران و باب دانستند. باران آب و ياريآب از حاصل

 ينيرزميز آب سطح شيافزا بر مؤثر عوامل زين ،)٢٠١٥(
 از آب نشت فاضالب، ي شبکه نداشتن وجود را نهيمد

 دادند. صيتشخ ياريآب از حاصل آب وبرساني  ّآ ي شبکه
 از يمناطق در آب سطح شيافزا ،)٢٠١٤( همکاران و ميسل

 دانسته ستيز طيمح يآلودگ يبرا يمشکل عنوان به را مصر
 به هيتخل به نسبت هيتغذ زانيم شيافزا را آن ليدل و

 به آب ورود را آن از يناش مشکالت و اند کرده انيب آبخوان
 و ق،يعم يپ با يها ساختمان و ينيرزميز يساختارها
 .انددانسته هامحدوده نيا در ينيرزميز آب تيفيک کاهش

 شيافزا در را کرخه سد ريتأث )،١٣٩٤( همکاران و ييرزايم
 پور حسن .کردند يبررس سرخه دشت ينيرزميز آب سطح

 آب سطحباال آمدن  اثر يبررس به )،١٣٩٠( همکاران و
 که پرداختند کرمان شهر آبخوان تيفيک بر ينيرزميز

 بر منطقه يشناسنيزم يهارخساره ريتأث از يحاک ،جينتا
 نيتر مهم )،١٣٨٩( فر يمژگان .بود ينيرزميز آب تيفيک

 شهر در ينيرزميز آب سطح يباالآمدگ بر مؤثر عامل
 دانسته يشهر فاضالب يآورجمع ي سامانه نبود را کرمان
 و جامع  ي مطالعه تاکنون نکهيا به توجه اب .است

 سطح شيافزا بر رگذاريتأث عوامل با رابطه در يا کپارچهي
 نشده انجام رياخ يها سال يط مشهد شهر ينيرزميز آب

 يريکارگ به با تا است هشد تالش قيتحق نيا در است،
 و يدرولوژيه يرهايمتغ يزمان يها يسر ليتحل يها روش

 و بحث مورد و ييشناسا عوامل نيا يکيدروژئولوژيه
 تاکنون نکهيا به توجه با ن،يهمچن د.نريگ قرار يبررس

 طيمح راتييتغ ريتأث دربارة مشهد شهر در يا مطالعه
 و يرسطحيز يها يحفار ريتأث  تحت راشباعيغ و اشباع

 نشده انجام ينيرزميز آب سطح راتييتغ بر آن يامدهايپ
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  بحث و جينتا
  يزمان يها يسر ليتحل
 که يحال در ؛دوش يمن مشاهده يبارز روند ،بارش نمودار در
 راتييتغ دليل به ينزول روند ر،يتبخ يزمان يسر نمودار در
 در .است مشاهده قابل منطقه و هوايي  آب طيشرا و مياقل
 يامشاهده يها چاه ينيرزميز آب سطح يزمان يهايسر
 روند ،مشهد شهر يجنوب و يمرکز يمحدوده در واقع

 پوشش نبود از يناش تواند يم که شود يم مشاهده يصعود
 يورود يها آب وستنيپ مناطق، نيا در فاضالب ي شبکه

 سد ژهيو به( شهر برساني ّآ شبکه به ديجد منابع از
 شرب آب يها چاه از يبرخ از يبردار بهره توقف ،)يدوست

 يامشاهده يها چاه آب سطح در در حاليکه ؛باشد رهيغ و
 که شود يم مشاهده ينزول روند محدوده، نيا از خارج

 آب شيافزا به رو برداشت همچون يعوامل از يناش
 مناطق نيا در فاضالب ي شبکه پوشش وجود و ينيرزميز

 آب يها چاه ي ماهانه ي هيتخل يدب ينزول روند وجود .است
 ٤٠ از شيب پمپاژ توقف از يناش توانديم شهر، شرب
 در که باشد ١٣٨٨-٩٤ يزمان يبازه در ها چاه درصد

 شهر به يدوست سد از افتهي  انتقال آب ينيگزيجا ي جهينت
 يزمان يسر نمودار در يصعود روند .است گرفته صورت
 يزمان ي بازه يط شهر، به يدوست سد از يانتقال آب حجم

 روند ن،يهمچن .کند يم دييتأ را شده  انيب شرح مذکور،
 ي توسعه دليل به پساب، زانيم نمودار در يصعود
 يها سال يط فاضالب ي شبکه ي سامانه از يبردار بهره
 نمودار در که طور همان .است مشهد شهر در رياخ

 در ساله کي تناوب ي دوره ،شود يم مشاهده نگار دوره
 پساب يزمان يسر جز به ؛است مشهود ها يسر يتمام
 قابل ماهه ٧ تناوب ي دوره با که ها خانه هيتصف به يانتقال

  ٦ مدت  کوتاه نوسانات ،ها يسر ي همه در ؛است مشاهده
 در کسان،ي يتناوب يها مؤلفه .شود يم مشاهده ماهه
 نوسانات اثر تنها که دنده يم نشان يزمان يها يسر

 منتقل ينيرزميز آب سطح به ريتبخ و بارش مدت يطوالن
 در ها آن يپراکندگدليل  به مدت، کوتاه راتييتغ و شده
 آب ي سامانه در کيدرولوژيه ي چرخه مختلف يها بخش

 نييپا سرعت گر،يد عبارت به .شوند ينم دهيد ينيرزميز
 آب ستميس در مخزن رهيذخ وجود و آب ييجا هجاب
 بارش مدت کوتاه يتناوب يها دوره فيتضع باعث ينيرزميز
 در حاليکه شود؛ يم ينيرزميز آب ستميس در ريتبخ و

 آب سطح يزمان يها يسر در يفصل ي مؤلفه وجود

 .است هيتخل و هيتغذ يالگو از يناش شتريب ،ينيرزميز
 ،ينيرزميز آب يفصل ي هيتخل و هيتغذ گر،يد عبارت به

 آب ي سامانه در مدت، کوتاه يفصل ي مؤلفه تيتقو باعث
 در نگار يهمبستگ ينمودارها رسم با .است شده ينيرزميز

 فرکانس، يقلمرو در متقابل فيط توابع و زمان يقلمرو
 يها مؤلفه و ينيرزميز آب سطح نوسانات نيب ارتباط
 جينتا اساس بر .است شده يبررس رگذاريتأث ياحتمال
 با ،يستابيا سطح راتييتغ بر بارش نداشتن ريتأث ،١ جدول

 اديز يزمان ريتأخ و )٠٤٦/٠ نيانگي(م زيناچ يهمبستگ
 يشهر مناطق در رينفوذناپذ سطوح وجوددليل  به ماهه)٩(
 ن،يهمچن و نيزم به آب کامل نفوذ نکردن جهينت در و

 زون ي محدوده از ينفوذ يها آب عبور بودن بر زمان
 قابل ،ينيرزميز آب ي سفره به آن وستنيپ و راشباعيغ

 در ينيرزميز آب سطح عمق چون ن،يهمچن است. هيتوج
 در يريتأث زين ريتبخ ،است متر ٥ از  شيب منطقه نيا

 يبررس ندارد. مناطق نيا در ينيرزميز آب سطح راتييتغ
 ينيرزميز آب سطح راتييتغ نيب يزمان يسر يها ليتحل
 به يانتقال پساب و بفاضال ي شبکه ي ساالنه گسترش با

 با يستابيا سطح نوسانات که دهد يم نشان ها، خانه هيتصف
 دارد؛ يمنطق ي رابطه فاضالب، ي شبکه گسترش

 سطح کاهش بر فاضالب ي شبکه گسترش اثر که يطور به
 صورت ماهه ٢ تا ١ يزمان ريتأخ نيانگيم با ينيرزميز آب

 يط ،پساب انتقال و شبکه گسترش رو، نيا از ؛است گرفته
 آب سطح کاهش در ييبسزا نقش ر،ياخ يها سال

 فاقد يها محدوده جز به شهر، مناطق ي همه در ينيرزميز
 داشته )ينيرزميز آب سطح يباالآمدگ با (مناطق شبکه
 نيا در يجذب يها چاه از پساب نفوذ با امر نيا که است

 يبررس ن،يهمچن .است هيتوج قابل آبخوان به مناطق
 آب نيتأم منابع حجم و ينيرزميز آب سطح نيب ارتباط
 از شيب ورود با که است مطلب نيا انگريب ،شهر شرب
 سال از شهر به حوضه خارج از آب مترمکعب ونيليم ٨٠٠

 از يبرخ از آب يبردار بهره عدم ن،يهمچن و تاکنون ١٣٨٨
 در آب سطح مذکور، يزمان ي بازه يط ،شهر يها چاه
 افتهي شيافزا يريمتغ زانيم به يا مشاهده يها چاه ي همه
 ٢ تا ١ يزمان ريتأخ با نيانگيم طور به که يا گونه به است؛
 آب سطح ارتفاع شيافزا بر مؤلفه دو نيا اثر ماهه،

  است. مشاهده قابل ينيرزميز
  
  



 ٥٩                                                                                                         ١٣٩٩ بهار/ ٣٦/ پياپي ١/ شماره ١٤ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  ينيرزميز آب سطح نوسانات بر مختلف عوامل ريتأث
 آبخوان از برداشت اثر در( نيانگيم افت زانيم يبررس يبرا

 و )مناطق از يبرخ در فاضالب ي شبکه وجود و شهر
 به يدوست سد از آب انتقال اثر در( نيانگيم يباالآمدگ

 در )آبخوان به يجذب يها چاه از ينفوذ پساب حجم و شهر
 شهر مساحت ساالنه راتييتغ ،شهر آبخوان يستابيا سطح

 .شد گرفته نظر در ،)۰۶/۰( آبخوان رهيذخ بيضر زانيم و
 حاصل ،ساالنه نيانگيم افت که داد نشان محاسبات جينتا
 Calculated( »يا محاسبه افت« آبخوان ي هيتخل از

drawdown( ۷/۰ با برابر حدوداً ،۱۳۸۲-۹۴ يها سال يط 
 »يا محاسبه يباالآمدگ« يدوست سد از آب انتقال ،متر

)Calculated rising(، ۴۴/۰ با برابر ينيانگيم ياالآمدگب 
 شهر ينيرزميز آب سطح در ۱۳۸۸-۹۴يها سال يط متر

 يط شهر ازين مورد آب چنانچه ،نيبنابرا .اند کرده جاديا
 نيتأم آبخوان ي هيتخل از همچنان ۱۳۸۸-۹۴ يها سال

در  داد؛ يم يروآب زيرزمينی  در شتريب هرچه افت ،شد يم
 از يبرخ شدن رفعاليغ و يدوست سد از آب انتقال حاليکه

 کرده جاديا زين را ينيرزميز آب سطح در يباالآمدگ ها، چاه
 يباالآمدگ و يا محاسبه افت مجموع ،نيبنابرا است؛

 Expected( »يانتظار افت« عنوان به آبخوان در يا محاسبه

drawdown( يدوست سد از آب شدن اردو عدم صورت در 

 يط در آن نيانگيم و است شده گرفته نظر در شهر به
 .است بوده متر ۴۳/۰ به کينزد ۱۳۸۷-۹۴ يزمان ي رهدو
 يها چاه فاضالب، ي هشبک از يبردار بهره و احداث از شيپ

 موجب و داشته را آبخوان ي دهکننهيتغذ نقش ،يجذب
 پس اما اند؛ شده يم مناطق نيا در ينيرزميز آب يباالآمدگ

 رخ يکمتر نرخ با ينيرزميز آب يباالآمدگ عتاًيطب آن، از
 شبکه بدون يانتظار يباالآمدگ« نيبنابرا است؛ داده

 Expected groundwater rising without( »فاضالب

sewage network ( در با حال .است متر ۷/۲ باًيتقر 
 ن،يهمچن و شبکه بدون يانتظار يباالآمدگ نظرگرفتن

 به يدوست سد از آب نشدن وارد از حاصل يانتظار افت
 جمع از حاصل ينيرزميز آب سطح شيافزا توانيم شهر،
 يط در حدوداً که آورد دست به را فوق مورد دو يجبر
 و ۱۰ شکل( است متر ۱۷/۲ با برابر ۱۳۹۰-۹۴ يها سال

 دليل به شهر يجنوب و يمرکز مناطق ن،يهمچن ).۲ جدول
 فاضالب شبکه ،يشهر ي فرسوده و يميقد بافت وجود
 يها چاه توسط پساب اعظم بخش جه،ينت در و ندارند
 نکهيا بر عالوه و کند يم نفوذ آبخوان به منطقه يجذب

 و مناطق نيا در ينيرزميز يها آب يآلودگ به منجر
 در را ينيرزميز آب سطح شيافزا ،شود يم اطراف مناطق

  دارد. دنبال به مناطق نيا
  

  مشهد شهر آبخوان در مختلف عوامل از حاصل آب سطح يمحاسبات و يمشاهدات ريمقاد يزمان راتييتغ محاسبات جينتا -٢ جدول
 بدون يانتظار يباالآمدگ

 شبکه بدون و يدوست سد
)m(  

 قطع يانتظار افت
 يدوست سد از يورود

)m(  

 يمحاسبات يباالآمدگ
 سد آب ورود حاصل

  )m( يدوست

 يمحاسبات افت
 ها چاه پمپاژ حاصل

)m(  

 بدون يانتظار يباالآمدگ
 يشهر فاضالب شبکه

)m(  

 شهر مساحت
)Km²(  

 زمان
  )سال(

-  ۹۶۶/۰  -  ۹۶۶/۰  -  ۲۲۰  ۱۳۸۲  
-  ۹۶۱/۰  -  ۹۶۱/۰  -  ۴/۲۲۰  ۱۳۸۳  
-  ۹۴۵/۰  -  ۹۴۵/۰  -  ۸۲/۲۲۰  ۱۳۸۴  
-  ۹۹۶/۰  -  ۹۹۶/۰  -  ۲۳۰  ۱۳۸۵  
-  ۹۶۴/۰  -  ۹۶۴/۰  -  ۲۴۰  ۱۳۸۶  
-  ۹۹۷/۰  -  ۹۹۷/۰  -  ۲۵۰  ۱۳۸۷  
-  ۹۳۷/۰  ۱۸۰/۰  ۷۵۷/۰  -  ۲۶۰  ۱۳۸۸  
-  ۹۳۵/۰  ۲۹۴/۰  ۶۴۱/۰  -  ۲۷۰  ۱۳۸۹  
۱۰۷/۱  ۹۴۳/۰  ۵۸۵/۰  ۳۵۸/۰  ۶۹۳/۱  ۲۸۰  ۱۳۹۰  
۰۳۲/۲  ۹۳۹/۰  ۶۱۴/۰  ۳۲۴/۰  ۶۴۷/۲  ۲۹۰  ۱۳۹۱  
۲۱۳/۲  ۹۵۶/۰  ۵۹۶/۰  ۳۶۰/۰  ۸۱۰/۲  ۳۰۰  ۱۳۹۲  
۸۲۰/۲  ۹۱۸/۰  ۳۸۵/۰  ۵۳۲/۰  ۲۰۵/۳  ۳۱۰  ۱۳۹۳  
۷۰۰/۲  ۸۹۴/۰  ۴۲۸/۰  ۴۶۶/۰  ۱۲۸/۲  ۳۲۰  ۱۳۹۴  
۱۸/۲  ۹۵/۰  ۴۴/۰  ۷۱/۰  ۷/۲  Average 



 مشهد

 آن
 .است
 برداشت
ΔV 

  
 
 به
 اختالف
 

 زمان
  (سال)
۱۳۹۰  
۱۳۹۱  
۱۳۹۲  
۱۳۹۳  
۱۳۹۴  

 به 
 که
 يعمران

 شهر
 در
 نکه
 غرب
 منطقه

 در 
 آن،
 ش

مشهد شهر در

آن به هيتغذ زان
است شده يمنف

برداشت کاهش
ΔV زانيم ،ي

١٢.(  

 توسط آبخوان
به حوضه خارج
اختالف و شهر

 مشهد شهر 

 از يخروج
  

زمان
(سال)
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴

 رو همچنان
که ديرس جه
عمران يها پروژه
شهر مرکز در 
در ينيرزميز 

نکهيا به توجه
غرب شمال سمت
منطقه در زي
 ينيرزميز 

آن، مقابل در
شيافزا و شده

در آب زيرزميني

زانيم از شتر
منف و افتهي 
کاهش دليل به 
يدوست سد از
١٢ شکل( است

آبخوان از شده هي
خارج از يورود 
شهر از شده يآور
 ينيرزميز آب

١٣٩٠ 

خروج پساب حجم
  )Mm³( شهر

۵۶/۴۹  
۸۵/۴۹  
۵۸/۵۰  
۶۲/۵۹  
۱/۶۰  

همچنان آن، ي هيتخل
جهينت نيا به
پروژه يباال تمرکز

 خاک اشباع
 آب انيجر 

توجه با ن،يهمچن
سمت از ،منطقه
ين مترو تونل

 آب انيجر 
در يمانع عنوان

شده آب يعيطب

آب زيرزميني سطح باالآمدگي

شتريب ها، چاه
ΔV کاهش 
 ١٣٩٤ سال

از آب آورد 
است شيافزا

  

يتخل آب زان
 آب حجم زان

آور جمع پساب
آب سفره هيتخل

)ΔV(

١٣٩٠- ٩٤ يها سال
 منابع

Mm(  
حجم

تخل شيافزا 
به توان يم ن

تمرکز و مترو
اشباع ي منطقه 

 بر ميمستق
همچن است.  گذاشته
منطقه در ينيرزم
تونل و است 
 ريمس بر عمود

عنوان به است؛
طب حرکت 

باالآمدگي بر مؤثر

چاه توسط سفره
ΔV جه،ينت در

سال از مجدداً
 شيافزا و ها
افزا به رو يکندتر

زانيم راتييتغ - 
زانيم نيب اختالف
پساب زانيم و شهر
تخل و هيتغذ زان

سال يط مشهد
منابع يها يورود مجموع
Mm³( شهر آب ن

۷۰/۱۳۰  
۵۱/۱۴۱  
۲۰/۱۴۰  
۵۶/۱۰۰  
۹۲/۱۱۴  

 و آبخوان هي
نيبنابرا .است
مترو ٢ خط تونل
 تا قيعم  ي
مستق صورت به )،
گذاشته ريتأث 
يرزميز آب ان

 شرق جنوب
عمود صورت

است؛ هشد حفر 
 در اختالل 

مؤثر عوامل بررسي

سفره از هيتخل
در ؛است شده

 در حاليکه
ها چاه از آب
کندتر روند با
  

- ١٢ شکل
اختالف ها، چاه

شهر آبخوان
زانيم نيب

مشهد شهر آبخوان
مجموع آبخوان

نيتأم

هيتغذ کاهش
است شيافزا

تونل يحفار
يگودبردار با

)،١٣ (شکل
 مناطق ني

انيجر جهت
جنوب سمت به

صورت به و اشباع
 منطقه ني

 جاديا باعث

بررسي                                                

 

  مشهد

 آبخوان
 نوسانات
 از
 خارج
 ي
 در
 ي
 ها
 سال
 زان

تخل
شده

در حاليکه
آب
با
  

  
آبخوان ساالنه ره
آبخوان از يخروج
  )Mm³( ها چاه
۲۳/۷  
۷۷/۶  
۸/۷  
/۱۱  
۷۴/۱۰  

  
  ي
 ي
 شده
 منطقه
 در
 ي
 رات
 آب
 آب
 ي
 از

کاهش
افزا

حفار
با

(شکل
يا

جهت
به

اشباع
يا

باعث

                                                

 يباالآمدگ
 جمع از حاصل
مشهد شهر آبخوان

آبخوان ي ساالنه
نوسانات و آب

از هيتخل آب
خارج از ي

يبررس مورد
در ΔV زان
يدوست سد
ها چاه از ي
سال در يول
زانيم ،يني

رهيذخ حجم ي
خروج آب حجم

چاه توسط
۲۳
۷۷
۸
۹/
۷۴

ينيرزميز 
يها سال ي
شده انجام 
منطقه نيا در
در ينيرزمي

يها سال در
راتييتغ .است

آب چاه ١٧ 
آب سطح ي

يزمان ي دوره
از پس آب 

                                                

باالآمدگ ،يمحاسبات
حاصل يباالآمدگ

آبخوان در ،ي

ساالنه حجم
آب سطح ت

آب زانيم رات
يورود آب حجم

مورد )٣ جدول
زانيم آمده،  دست

سد آب انتقال
يبرخ از آب
ول است؛ صفر

يرزميز آب 

يمحاسبات رات
 حجم -ها

Mm(  

 آب سطح 
يط ،يمتر ٢٠

 مشهد شهر
در ينيرزمي

يز آب ١٣٨٨
در يول است؛

است دهيرس 
 و  يا مشاهده

يصعود روند
دوره يط در 
 سطح ،رو اين

                                                                     

محاسبات افت يزمان
باالآمدگ و يانتظار
يانتظار يباالآمدگ

  
حجم در رييتغ 
تيوضع از ي

راتييتغ ،١٣٩٠
حجم زانيم
جدول( پساب زان
دست به جينتا

انتقال دليل به ١٣٩٠
آب برداشت عدم
صفر از شتريب و
 سطح يباالآمدگ

راتييغت -٣ جدول
ها چاه جز به آب ن
Mm³( شده يآور جمع

۶۲۶/۱۰۲۳  
۴۴/۹۲  
۶۲/۸۹  
۹۳/۴۰  
۸۴/۵۴  

 يباالآمدگ
٢٠ تا ٩ اعماق
شهر يمرکز ي

يز آب سطح
١٣٨٨ سال از

است؛ داشته قرار
 يمتر ٢٧ تا
مشاهده يها چاه 
روند منطقه، 
 متر ٣ تا ٢
اين از دهد. ي

                                                     

زمان راتييتغ -
انتظار يباالآمدگ

باالآمدگ و يمجاز

 زانيم ي محاسبه
يشاخص عنوان
١٣٩٠- ٩٤ يها

م نيب اختالف
زانيم و آبخوان

نتا اساس بر
١٣٩٠-٩٢ ي

عدم و )سفره
و مثبت ،)سفره
يباالآمدگ دليل

جدول
نيتأم منابع همه

جمع پساب
۲۶

باالآمدگ بر ساز  و  ساخت
اعماق در يشهر
ي  محدوده در
سطح يها نقشه 
از قبل که دهد
قرار متر ٣٢ از

تا ١٣ عمق
 به مربوط ي
 در واقع رفعال
٢ زانيم به
يم نشان وضوح

٦٠                                

-١٠ شکل
باالآمدگ ،يمحاسبات

مجاز افت يجبر

محاسبه ي
ΔV(، عنوان به
ها سال يط آن

اختالف و آبخوان
آبخوان به حوضه

بر .گرفت قرار
يها سال طول
سفره به هيتغذ
سفره از هيتخل

دليل به ١٣٩٣

ΔV 
Mm³( 

همه

۸/۸  
۹/۲۳  
۷/۱۱  
۹/۷۷ -  
۵/۵۲ -  

ساخت ريتأث
شهر يها پروژه
در ١٣٨٤-٩٥

 يبررس است.
دهد يم نشان
از شيب اعماق

عمق به آب ر،ي
يستابيا سطح
رفعاليغ شرب
به را ينيرزم
وضوح به مذکور

٦٠

جبر

يبرا
)ΔV

آن
آبخوان
حوضه

قرار
طول

تغذ(
تخل(

١٣٩٣

)³

۹
۷
۹
۵

تأث
پروژه
٩٥

است.
نشان
اعماق

ياخ
سطح
شرب

رزميز
مذکور



٦١ 

 زان
 خاک
 خاک

 يها
 گمانه
 ارائه

  
 ي

 زان
 حدوداً
 نظر
 ٧ 

 حجم
 آنها

 رهي
 توسط
 محاسبه
دو 
  چاه
 ديي

Ww  

۰  

                                           ٦١

زانيم ن،يهمچن
خاک کل حجم
خاک يخال ي
ها خاک در 

گمانه هر ي
ارائه ۱۴ شکل

يها پروژه از ي

زانيم ،ينيرزم
حدوداً ،موردنظر

نظر در با که
 باًيتقر( شده
حجم ،شده  انجام
آنها در داده 

رهيذخ بيضر
توسط ينيرزم
محاسبه متر ١
دو  راتييتغ ي
چاه نيتر ک
ييتأ را فوق

  

ρd  Ww

/۱  ۱۷۳/۰

                                           

همچن .آمد دست
 )ρd(، حجم

يفضاها حجم
 رطوبت حجم
يبرا )ω( ي

شکل در مذکور

يبرخ شده ي

رزميز يها ي
موردنظر ي محدوده

که است شده
شده گودبرداري 

انجام محاسبات
  يجا رطوبت

ضر گرفتن نظر
رزميز آب سطح
٢٥/١ نيانگ
يها نقشه ي
کينزد يبرا 

P6( فوق زانيم

  يشهر يها پروژه

Vt  ρd

۱/۱  ۴۹/

                                                                       

دست به موردنظر
 يظاهر ي
حجم ،)Vt( منطقه
Vw( حجم و
يگودبردار از

مذکور يها گمانه

يحفار يهاگمانه
  يشهر

يحفار عمق
محدوده از شده  
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  يريگ جهينت
 و زمان يقلمرو دو در يزمان يها يسر محاسبات اساس بر

 رينفوذناپذ سطوح وجود دليل به بارش سو، کي از فرکانس،
 و نيزم به آب کامل نکردن نفوذ جهينت در و يشهر

 ي محدوده از ينفوذ يها آب عبور بودن بر زمان ن،يهمچن
 در ينيرزميز آب ي سفره به آن وستنيپ و راشباعيغ زون

 ٥ از شيب عمق دليل به ريتبخ عدم گر،يد يسو از و منطقه
 بر يملموس ريتأث منطقه، در ينيرزميز آب سطح متر

 .اند نداشته مناطق نيا ينيرزميز آب سطح نوسانات
 با پساب يآور جمع و فاضالب ي شبکه ي ساالنه گسترش

 سطح کاهش در ييسزاب ريتأث ،ماهه ٢ تا ١ يزمان ريتأخ
 در در حاليکه ؛اند داشته شبکه پوشش يدارا مناطق در آب

 يها چاه از پساب نفوذ دليل به شبکه پوشش فاقد مناطق
 را آب سطح شتريب هرچه شيافزا ،ينيرزميز آب به يجذب
 ٨٠٠ از شيب ورود است. داشته دنبال به مناطق نيا در
 ١٣٨٨ سال از حوضه خارج از آب مترمکعب ونيليم

 در يدرصد ٤٠ از شيب ليتقل و )يدوست سد از( تاکنون
 با مدت نيا يط ها چاه توسط شهر آبخوان از يبردار بهره
 شيافزا بر عامل نيرگذارتريتأث ماهه،٢ تا ١ يزمان ريتأخ

 محسوب شهر يمرکز مناطق در ينيرزميز آب سطح
 در فاضالب ي شبکه افتنين  توسعه ن،يهمچن .شود يم

 باعث مشهد، شهر يمرکز نقاط از يبرخ و يجنوب مناطق
 .است شده مناطق نيا در ينيرزميز آب سطح شيافزا

 و اشباع طيمح از خاک دنکر خارج ،موارد نيا بر عالوه
 شيافزا و يشهر قطار ٢ خط تونل يحفار يط راشباع،يغ

 ي محدوده در يعمران يها پروژه ساخت و يگودبردار
 ،)ع( رضا امام مطهر حرم اطراف خصوص هب و شهر يمرکز
 توسط قبالً که خاک درون يخال يفضاها که شده باعث
 مواد و رفته نيب از ،است شده يم اشباع رطوبت و آب

 آب سطح شيافزا زانيم .شود آن نيگزيجا رينفوذناپذ
 مناطق نيا در شده  انجام يها يحفار دليل به ينيرزميز
 کل در عامل نيا البته .است متر ٢٥/١ نيانگيم طور به
 ،آبخوان بر حاکم النيب طيشرا نوع به بسته تواند يم

 ينيرزميز آب سطح کاهش اي شيافزا ديتشد موجب
  د.شو )آب سطح نوسانات ي دامنه شيافزا(
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