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تهیه و ضرورت  در مدیریت منابع آبها  فنآوري ایزوتوپبکارگیري اهمیت 
  جوي کشورنزوالت ) O18 .sv H2(ایزوتوپی  و خط نقشه هاي پهنه بندي

 
   حسین محمدزاده

 دانشگاه اتاوا، کانادا ، در منابع آب یمحیط يفنآوري ایزوتوپهاکاربرد  فوق دکتري وزیست منابع آب و محیط  دکتري
  دانشگاه فردوسی مشهدزیر زمینی (متآب)  هايآبمرکز تحقیقات و سرپرست دانشیار 

  )09105000155(05138805485تلفن:   ؛91775 -1436صندوق پستی: 
 mohammadzadeh@um.ac.ir  

  
  :هدف و ضرورت ،همدقم

 مدیریت خشک،نیمه و خشک منطقه در یرانا اسالمی جمهوري کشور قرارگیري و آبیکم وضعیت به توجه با
 دقیق شناخت بدون آب منابع یکپارچه مدیریت. گرددمی تلقی ضروري بسیار امري زیستمحیط و آب منابع پایدار
 سیستم درك و شناخت هیدرولوژیکی، اطالعات کمبود علت به متأسفانه. بود خواهد غیرممکن امري هیدرولوژي چرخه

ها و  تکنیک از استفاده راستا، این در. است مواجه چالش با زیرزمینی هايآب مدیریت یدرزمینه ویژهبه هیدرولوژیکی
 مدیریت از هیدرولوژیکی، هايبررسی جهت طبیعی هايردیاب عنوانبه )،H2O & 18آب ( پایدار هايایزوتوپ فنآوري

O 18هاي پایدار (ایزوتوپ ترکیب و اقلیمی، واییوهآب تغییرات به توجه با. نمایندمی پشتیبانی خوبیبه آب منابع مؤثر

H2& این  وهواآب و بارش ایزوتوپی ترکیب بین رابطه .کندمی فرق و مکان زمان طول ) موجود در آب باران و برف در
 هماند بجاي قدیمه هايبارش ایزوتوپی ترکیب به توجه با را در گذشته وهواییآب شرایط آورد کهامکان را به وجود می

  . ودنم هاي زیرزمینی) بررسی(آب گذشته از
 )، کاربرد زیادي1مختلف (شکل  هايایزوتوپمولکول آب با داشتن دو عنصر اکسیژن و هیدروژن، هر یک با 

کشور بسیار اندك و پراکنده بوده و  از آنجائیکه مطالعات ایزوتوپی نزوالت جوي در سطح در مطالعات منابع آب دارد.
طرح مطالعاتی این اجراي  ، باتهیه نشده استتا کنون جوي کشور ) نزوالت H2و O18(ه بندي ایزوتوپی نقشه هاي پهن

نقشه هاي پهنه ونه برداري و من بر اساس استانداردهاي آژانس بین المللی انرژي اتمیبراي نخستین بار  اتیتحقیقو 
چگونگی تغییرات تهیه و  هااستانو هر یک از کل کشور  ) برايH2) و دوتریوم (O18( 18اکسیژن  هايایزوتوپبندي 

) مربوط H2O vs 18خط ایزوتوپی (همچنین،  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.کشور  هايبارشالگوي ایزوتوپی تیپ 
براي هر یک از  H2O vs 18) بر روي  دیاگرام  IMWL -Iran Meteoric Water Line( کشوربه نزوالت جوي 

) Global Meteoric Water Line-GMWLبا خط مربوط به نزوالت جوي جهانی ( تعیین وکشور  هاياستان
  اهداف این تحقیق را می توان بصورت زیر لیست نمود.مقایسه خواهد شد. 
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  مولکول آب در  )O18و  O61( اکسیژن هايایزوتوپ: 1شکل 
 يهازوتوپیا يبندمنظور رسم نقشه پهنهبهکشور بارش در  یزوتوپیا يالگو هیته O18و H2 افزار در نرمGIS 

عنوان مبناي مطالعات به رهیو غ یتوپوگراف ،شناسیزمین ،یهواشناس يارتباط آن با پارامترها یو بررس
 ایزوتوپی در چرخه آب کشور.

 به تفکیک ایستگاه هواشتاسی، استان، حوضه آبریز و همچنین به  يهاي جومربوط به آب یزوتوپیخط ا هیته
جهانی ایزوتوپی بدست آمده با خطوط جوي ایزوتوپی مقایسه خطوط جوي  و کپارچه براي کل کشورصورت ی
   . نزوالت جوي یایزوتوپ ترکیب أساسبر  هاي جوي کشورأ بارشبندي منشو منطقه

  طول و عرض ، تغییرات ارتفاع، ب) بارشتغییرات مکانی و فصلی ف) البررسی تغییرات ایزوتوپی با توجه به
در مدیریت منابع ها  فنآوري ایزوتوپبکارگیري و  در مناطق مختلف کشور تغییرات رطوبتج)  ،جغرافیایی

  رف.ژآبهاي آبخوان هاي مرزي و خصوص ، بآب

  المللی:در سطح ملی و بیننوآوري تحقیق 

، روشی است که امروزه جهت بررسی تیپ ایزوتوپی آب باران، یآبمنابع طالعات ایزوتوپی آب باران و م
هر چند که . شودمیسطحی و زیرزمینی در دنیا انجام  هايآبان تبخیر و میز هاآبشیمی، تشخیص آلودگی هیدروژئو

مطالعات وسیعی  پیشرفته) در کشورهاي 2بدلیل تغییر ترکیب ایزوتوپی توده هاي جوي و آب باران حاصل از آن (شکل 
) و O18( 18هیچ شهر و استانی در ایران داراي نقشه هم ایزوتوپ اکسیژن  اماه صورت گرفته است، ندر این ضمی

. تنها تعداد بسیار محدودي باشدنمی ،باشدکه نشان دهنده چگونگی تغییرات تیپ ایزوتوپی آب باران ، )H2دوتریوم (
مربوط به ) H2O vs 18پی (ایزوتوخط داراي و بر اساس داده هاي ناقص ن هم بصورت ناقص آاز شهرهاي بزرگ ایران 

  برخی از دستاوردهاي این تحقیق را می توان بصورت زیر لیست نمود. . باشندمی جوي نزوالت
 کشورهاي به ار نسبت ب تهیه نقشه پراکندگی ایزوتوپی در بارش ماهیانه و ساالنه در مقیاس کشور براي اولین

 منطقه.
 هاي بارش تجمعی ماهیانه و سالیانه.رسم خط جوي ایزوتوپی در مقیاس محلی و کشوري با استفاده از نمونه 
 تواند مورداستفاده قرار بگیرد.عنوان مبناي مطالعات بعدي میهاي پراکندگی ایزوتوپی کشور بهنقشه 
 ها برداري تجمعی به میزان زیادي از تبخیر نمونهبرداري از منابع آب بارش با استفاده از دستگاه نمونهنمونه

نماید که به مقدار قابل توجه اعتبار تعبیر و ترین عامل ایجاد خطا در نتایج) جلوگیري می(به عنوان اصلی
 دهد.تفاسیر را افزایش می
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 تغییر ترکیب ایزوتوپی توده هاي جوي و آب باران حاصل از آن: 2شکل 
(از جمله سازمان آب منطقه اي،  هااستان ربطذي هايسازمانضمن ارائه به نتایج حاصل از این طرح پژوهشی 

اداره هواشناسی، شهرداري، سازمان آبفا و سازمان زمین شناسی)، به صورت مقاالت همایشی (در مجامع علمی) و علمی 
همچنین با اجراي  گرفت.پژوهشی (در مجالت معتبر) در اختیار عالقمندان، محققین و بویژه دانشجویان قرار خواهد  –

  هاي پایدار در کشور کمک خواهد نمود.ایزوتوپ فناورياین پروژه به بومی سازي استفاده از 

 :قیقحت و همطالعشیوه انجام 

این طرح مطالعاتی و تحقیقاتی زیر نظر مرکز تحقیقات آبهاي زیرزمینی (متآب) دانشگاه فردوسی مشهد و 
البته به منظور کاهش هزینه و خطر از دست . اتاوا کانادا انجام خواهد گرفتترلو و هاي واآزمایشگاه  ایزوتوپی دانشگاه 

هاي ) در راستاي پروژه شبکه جهانی ایزوتوپIAEAالمللی انرژي اتمی (هاي بارش، آژانس بینرفتن برخی رخداد
باران آب ترکیب ماهیانه . صورت ماهیانه برداشت شوندهاي آب باران بهکند که نمونه) پیشنهاد میGNIPبارندگی (

هاي رخ داده در طول ظرف ذخیره نمونه که از خالی کردن تمام بارندگیشده در آوري جمع ياز نمونهاست عبارت 
تهیه دستورالعمل استاندارد نمونه برداري برداري ایزوتوپی از بارش، عالوه بر جهت نمونه .آیدبه دست می مدت یک ماه

بردراي ایزوتوپی کشور توسط وسایل نمونه در موجود هاي سینوپتیکبایستی کلیه ایستگاه آموزش پرسنل مربوطه،و 
در مورد نحوه انجام این پروژه، مراحل زیر مد نظر مرکز تحقیقات آبهاي زیرزمینی  ).3(شکل  استاندارد تجهیز گردد

  :باشدمی(متآب) دانشگاه فردوسی مشهد، 
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 ي هواشناسی در کشور جمهوري اسالمی ایران: پراکندگی انواع ایستگاه ها3شکل

 مطالعات پایه .1

 18اکسیژن  پایدار هايایزوتوپمرتبط با  المللیبیناستانداردهاي ملی و  و قوانین بررسی )O18 و دوتریوم (
)H2( 
 .تهیه دستورالعمل استاندارد نمونه برداري ایزوتوپی از آب باران 
 موجود مرتبط با طرح در ایران و جهان  هايگزارش ،هاکتابمقاالت،  مطالعات کتابخانه اي و گردآوري 
  پایدار هايایزوتوپبررسی عوامل تاثیر گزار بر ترکیب 
  4بررسی علل تغییرات ایزوتوپی در جهان (شکل( 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در جهان )O18( 18اکسیژن  هايایزوتوپ: تغییرات 4شکل 

O in Precipitation18 
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  18اکسیژن  هايایزوتوپي نقشه هاي پهنه بندمطالعات موردي موفق در تهیه بررسی )O18 و دوتریوم (
)H2 ( شکل) 5در جهان(  
 ،ایزوتوپی.اندازه گیري  آماري يدوره براي و ...) دما رطوبت، تبخیر، گردآوري پارامترهاي هواشناسی (بارش  
  در کشورهاي هم جوار هاآنترکیب ایزوتوپی  توده هاي جوي ورودي به ایران وبررسی   

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  قاره آمریکاي شمالیدر ) H2و دوتریوم ( )O18( 18اکسیژن  هايایزوتوپتغییرات : 5شکل 

جهت نمونه برداري از آب ایستگاه هاي هواشناسی در محل عملیات صحرایی  کارهاي میدانی و  انجام .2
 :)کشور هاياستانآب منطقه اي   هايشرکتهمکاري با ( باران بمنظور آنالیز ایزوتوپی

 و فراهم آوردي وسایل مورد نیاز در  )هاشهرستانکز استان و امر( هااستان هايجسنباران  شناسایی
  . باران سنجی هايایستگاه

 .تجهیز ایستگا هاي سینوپتیک کشور به وسیله نموه برداري ار آب باران و برف 
  بررسی وسایل مورد نیاز براي عملیات صحراییو  ظروف نمونه برداري ،هادستگاهتهیه 
  ایستگاه هاي هواشناسی براي نمونه برداري هايینتکنسآموزش 
  اکسیژن و هیدروژن هايایزوتوپبراي آب باران نمونه برداري از )H2 O,18(   

(با همکاري آزمایشگاه ایزوتوپی دانشگاه  بمنظور آنالیز ایزوتوپی آزمایشگاهیعملیات و مطالعات انجام  .3
   :کانادا)-اتاوا 

 ایزوتوپیهاي الزم براي اندازه گیري تهیه استاندارد  
 چک کردن دستگاه هاي مورد نیاز براي عملیات صحرایی 
  اکسیژن و هیدروژن ( هايایزوتوپآماده سازي نمونه هاي آب برايH2O, 18 ( 
 ) انجام آنالیزهاي ایزوتوپیH2O, 18 (با استفاده از دستگاه LGR و IRMS-CF  در آزمایشگاه ایزوتوپی

 اتاوا کاناداواترلو و  هايدانشگاه 

 ایزوتوپیتفسیر و تحلیل داده هاي  .4

 18ایزوتوپ اکسیژن پهنه بندي و نقشه هاي  هاپروفیلنمودارها،  ،ایزوتوپیتفسیر و تحلیل داده هاي با 
)O18) و دوتریوم (H2 ( خط و) ایزوتوپیH2O vs 18 (تغییرات  تهیه و استان و کشور نزوالت جوي براي

مورد بررسی  کشور بتورط و، ارتفاع تغییرات دمایی ،بارش میزان، ایزوتوپی با توجه به الگوهاي بارش
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با و  یبررس در مناطق مختلف کشور چگونگی تغییرات تیپ ایزوتوپی آب باران. همچنین قرارخواهد گرفت
 خواهد شد. قایسهم جهانینزوالت جوي ایزوتوپی مقادیر 

 
 جمع بندي و نتیجه گیري 

، از اینرو، مطالعه باشندمیسطحی و زیرزمینی  هايآبنزوالت جوي مهمترین منبع تامین کننده آب منابع 
تعیین میزان  ،سطحی و زیرزمینی هايآببراي مطالعات کمی و آلودگی منابع  کشورباران ایزوتوپی آب 
بسیار  هاي زیرزمینیآب تغذیه ارتفاع و منشأ شناسایی و براي سطحی و زیرزمینی هايآبتبخیر منابع 

 سطحی و زیرزمینی خواهد بود. هايآبضروري بوده و مبناي مقایسه ایزوتوپی براي مطالعات ایزوتوپی منابع 
توان به بررسی تبادل آب هاي زیرزمینی مییت آبمدیر در بارش پایدار هايایزوتوپ کاربردهاي دیگر ازجمله

ها آن یو آلودگ تیفیک بیتخرهاي سطحی و همچنین وضعیت هاي مختلف و با آبزیرزمینی بین آبخوان
و برداري ایزوتوپی بلند مدت براي نمونه مورد نیاز مهم و تعیین ایستگاه هاي هواشناسی را بررسی نمود. 

(همانند کشورهاي  کشورمدیریت آب براي اهداف ب ایزوتوپی بارش میانگین وزنی ترکیسري زمانی برآورد 
ي مرزي بسیار ن آبخوان هابیط ارتبا و بررسیآبهاي زیرزمینی ژرف و براي مطالعه ، بخصوص پیشرفته)

شناسی (مثالً هاي جوي براي سایر علوم از جمله: زیستترکیب ایزوتوپی بارشناگفته نماند که  ضروري است.
حائز اهمیت نیز حوه مهاجرت پرندگان، ماهی ها و غیره)، زمین شناسی، پزشکی، شیمی و غیره مطالعه ن

  بسیاري است.
مبلغ اجراي این  قابل اجرا خواهد بود.ماه  24 در مدت ،بارندگیکامل رویدادهاي بمنظور پوشش  این طرح

برداري ایزوتوپی و تعداد نمونه  نمونهتجهیز و براي انتخابی باران سنجی  تعداد ایستگاه هاي پروژه بستگی به
که با نظر کارشناسان  ،شورو در سطح ک هااستاندر هر یک از برداري در هر یک از ایستگاه هاي منتخب 

با اما . دارد، گرددمیتعیین و سازمان هواشناسی آب منطقه اي  هايشرکتدفتر مطالعات پایه منابع آب و 
)  هزینه کل طرح حدود یک 132هاي سینوپتیک (تعداد ایستگاه ازبرداري ایزوتوپی نمونهفرض تجهیز و 

  .میگردد میلیارد و پانصد هزار تومان برآورد
 

 


