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چکیده
بر اثر کاهش جریان در باالدست رودخانهی زاینده رود طی چند سال اخیر ،این رودخانه بصورت متناوب و بدون الگوی زمانی
خاصی خشک و آبدار میشود .این پدیده تأثیر بسزایی بر الگوی جریان آب زیرزمینی دارد .تغییر الگوی جریان و افت سطح
ایستابی منجر به تحکیم آبخوان ،کاهش ضریب ذخیره و فرونشست در سطح شهر اصفهان میگردد .به منظور مدیریت و برقراری
تعادل مابین رودخانه و آبخوان نیاز به تشخیص ارتباط آن دو و همچنین تعیین میزان تبادل آب مابین آنهاست که در این
ال
تحقیق برای این هدف از خطوط همپتانسیل و معادلهی لهمن استفاده گردید .طی دو دوره که در یکی رودخانه  5ماه کام ً
خشک و در دوره بعد آب در آن جاری شده است ،سطح ایستابی اندازهگیری و خطوط همپتانسیل برای این دو دوره رسم گردید.
میزان آب محاسبه شده که سفره از رودخانه میگیرد حدود  55028مترمکعب در روز میباشد .جهت صحتسنجی از آمار
هیدرومتری قبل و بعد شهر اصفهان استفاده گردید که با کاستن پساب فاضالب و افزودن آبهای برداشتی از رودخانه به عدد
حاصل از تفاضل جریان ورودی به شهر و خروجی از آن که معادل  1/9مترمکعب در روز بوده است ،نتیجه حاصله قابل قبول و
معقول میباشد.
کلمات کلیدی :آب زیرزمینی  -شهر اصفهان  -معادله لهمن  -ارتباط آب سطحی و زیرزمینی  -زایندهرود

مقدمه
در بسیاری از مناطق دنیا ،منابع آبی تحت فشار ناشی از رشد جمعیت ،اقتصاد و تغییر آب و هوا هستند .تخمینزده میشود تا
سال  1/8 ،2025میلیارد نفر در مناطقی که آب کمیاب است زندگی میکنند و بنایراین تنها دوسوم جمعیت جهان امکان
دسترسی به آب سالم را خواهند داشت .پیشبینی میشود نیاز آبی تا سال  ،2050حدود  %40افزایش یابد (سازمان ملل.)2015 ،
با رشد شهرنشینی و توسعهی شهرها ،چالشهای مدیریت تأمین آب و خدمات فاضالب ،تأثیر توسعهی شهری بر منابع طبیعی
و همچنین وقایع شدید آب و هوایی بیشتر خواهند شد (تورتاجادا .)2008 ،سناریوهای شبیهسازی تغییرات آیندهی آب و هوایی
در مدلهای جهانی ،بیانگر کاهش آب های سطحی در بخش زیادی از آسیا خواهد بود که بر اثر کاهش ضخامت یخچالهای
طبیعی است (ایمرزیل و همکاران.)2012 ،
در چند دههی اخیر ،استفاده از آب های زیرزمینی با توجه به کاهش منابع آب سطحی در سراسر جهان رشد روزافزونی داشته
است .تخمین زده میشود که امروزه در دنیا  %36از مصرف آب آشامیدنی %42 ،از آب کشاورزی و  %24نیاز آبی صنایع از آب
زیرزمینی تأمین میشود .منابع آب زیرزمینی کاهش یافته است و برآورد شده است که  %20آبخوانهای دنیا تحت برداشت بیش
از حد هستند که منجر به کاهش آب ،فرونشست و پیشروی آب شور در مناطق ساحل شده است (گلیسون و همکاران.)2012 ،
در ایران  92درصد منابع آبیکشور درکشاورزی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .برای بهرهبرداری پایدار از آبهای زیرزمینی،
مدیریت دقیق آبهای زیرزمینی همراه با برنامههایی جهت افزایش میزان تغذیه بسیار الزم و ضروری است (تیلور و همکاران،
 .)2013در این راستا مدیریت هماهنگ آبهای سطحی و زیرزمینی میتواند ضامنی بر تأمین آب در دسترس بیشتر ،مطمئنتر
و با کیفیتتر در مواجه با تغییرات آب و هوایی ،مصرف زیاد ودر نتیجه ،کاهش منابع آبی باشد .هدف از مدیریت یکپارچهی
آبهای سطحی و زیرزمینی ،بهترین شیوهی مصرف از منابع آبی شامل آبهای سطحی ،زیرزمینی و پسابها و سیالبها در
 -1دانشجوی دکتری گروه آبشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
 -2دانشیار گروه آبشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
 -3استاد گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان.
*
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مقیاس رودخانه و آبخوان میباشد (چارچوب جهانی مدیریت حوزه آب زیرزمینی2015 ،؛ الی.)2016 ،درک جهت جریان
آبهای زیرزمینی و میزان تبادل بین آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی جهت ارزیابی تخصیص منابع آب و بررسی اثرات
بالقوه افزایش استفاده از آبهای زیرزمینی وابسته به اکوسیستمها ،امری ضروری و الزم است( .کالبوس و همکاران2006 ،؛ بانک
و همکاران .)2011 ،تعیین میزان تغذیه آب زیرزمینی از سال  1980به دفعات مورد بررسی قرارگرفته است که بیشتر مطالعات
به علت نیاز به آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمهخشک ،در این گونه محیطها انجام شده است (درایز وسیمر2002،؛
رادولوویچ و همکاران .)2012 ،اندازهگیری مستقیم تغذیه به علت شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی پیچیده و جریان در محیط
ناهمگن ،دشوار است و به روشهای غیرمستقیم آن را اندازهگیری میکنند (جاکیک و دنیک-جاکیک .)2008 ،روشهای مختلفی
جهت تخمین تغذیه و تخلیه آب زیرزمینی ارائه شده است .روشهای اندازهگیری تغذیه از لحاظ مقیاس اندازهگیری از کوچک
تا حوضههای بزرگ (اسکانلن و همکاران )2002 ،و همچنین از تخمین سادهی بیالن آبی تا مدلهای پیچیدهی تغذیه متغیر
هستند (ماسوئل و همکاران2013 ،؛ آوان و همکاران2017 ،؛ سیلوین و همکاران .)2014 ،تجزیه و تحلیل دادههای فیزیکی
شامل ردیابهای دما ،هدایت الکتریکی ( ،)ECمدلسازی موازنه جرمی از حجم تخلیه رودخانه ،شیب هیدرولیکی سطح ایستابی
و رودخانه و مدلهای عددی ،بهعنوان بیشترین تکنیکهای استفاده شده در مطالعات ارتباط آب سطحی و زیرزمینی گزارش
شدهاند (کالبوس و همکاران2006 ،؛ کری و همکاران2007 ،؛ برونر و همکاران2009 ،؛ جیآمباستیانی و همکاران.)2012 ،
مقیاس مطالعه و همچنین نوع اتصال مورد انتظار (از قبیل گیرنده یا دهنده و یا متصل در مقابل منقطع) مهمترین معیارهای
اصلی برای انتخاب روش مناسب میباشد (بانک و همکاران .)2011 ،از دیگر روشهای ذکر شده برای بررسی رابطه آب سطحی
و زیرزمینی ،بررسی ایزوتوپی (مارتینز و همکاران ،)1992 ،بررسی ژئوشیمیایی (نوذرپور و همکاران1393 ،؛ محمدی1390 ،؛
موسگروو و همکاران ،)2010 ،تحلیل رابطهی گرمایی بستر رودخانه (کونانت )2004 ،و بررسیهای کمی (هانت و همکاران،
2006؛ جاوید و اصغریمقدم )1385 ،میباشد .مارشال و همکارانش( )2006از روش بیالن آبی استفاده نمودند تا آبدهی ویژه و
تغذیه آب زیرزمینی را در یک آبخوان آزاد با تغییرات شدید فصلی سطح ایستابی بدست آورند .آنها اشاره کردند که این روش
این مزیت را دارد که بدون نیاز به دادهها و اندازهگیریهای گسترده نتیجه مناسبی حاصل میشود . .در این تحقیق سعی شده
است با روش کمی این ارتباط را آشکار کرد.
با توجه به محدودیت منابع آبی ،الزم است که طرحهای مدیریتی یکپارچه منابع آب انجام گیرد که یکی از مهمترین مؤلفههای
طرحهای مدیریتی ،برآورد رابطهی آبخوان و رودخانه است .در این تحقیق رابطهی رودخانهی زایندهرود و سفرهی آب زیرزمینی
که به علت تعامل ناصحیح انسان با منابع آبی ،رودخانه زایندهرود در شهر اصفهان خشک شده است ،تعیین و برای نخستین بار
میزان تبادل آب مابین این دو منبع آبی مشخص شده است تا بتوان از نتایج حاصل در مباحث مدیریتی بهره جست .گرچه
تعیین دقیق میزان تبادل آب سطحی و زیرزمینی هنوز چالش برانگیز است (روزنبری و همکاران )2015 ،و لذا در راستای این
هدف از بررسی تغییرات سطح ایستابی استفاده شده است که جزو اساسیترین و پایهایترین مبانی آبشناسی است .متأسفانه تا
هم اکنون مطالعهای جامعی در راستای میزان تغذیه و ارتباط هیدرولیکی این دو منبع آبی در شهر اصفهان صورت نگرفته است.
مواد و روشها
حوضهی آبگیر زایندهرود با اقلیم خشک و نیمه خشک یکی از استراتژیکترین حوضههای رودخانهای ایران است (مدنی و مارینو،
 .)2009رودخانهی زایندهرود دارای آورد آبی حدود  1/4میلیارد مترمکعب در سال است که شامل  650میلیون متر مکعب
جریان طبیعی و  750میلیون مترمکعب آب انتقال یافته از حوضهی دیگر است که از ارتفاعات زاگرس در غرب شروع و در شرق
با جاری شدن به باتالق گاوخونی پایان مییابد (گوهری و همکاران.)2013 ،
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این رودخانه از شهر اصفهان با جمعیت بالغ بر  2/5میلیون نفر جمعیت گذر میکند و مهمترین منبع تأمینکنندهی مصارف
شرب ،کشاورزی ،صنعت و فضای سبز میباشد .از سوی دیگر با توجه به بارش ناچیز منطقه و پتانسیل باالی تبخیر و تعرق،
زایندهرود اصلیترین منبع تغذیه کنندهی آب زیرزمینی شهر اصفهان میباشد .بارش سالیانه در شهر اصفهان حدود  160میلیمتر
است .ظرفیت تبخیر و تعرق سالیانه نیز حدود  1500میلیمتر میباشد (مورای-راست و دروگرز .)2004 ،در این تحقیق بخشی
از رودخانهی زایندهرود که از شهر تاریخی اصفهان میگذرد مد نظر قرار گرفته است (شکل  .)1وسعت این محدوده حدود 100
کیلومتر مربع میباشد .در این محدوده یک آبخوان آزاد که شیب آن از جنوب به شمال و همچنین از غرب به شرق میباشد،
وجود دارد.
جهت بررسی تأثیر آبهای سطحی و زیرزمینی بر یکدیگر روشهای متنوع کمی و کیفی وجود دارد که بسته به وجود اطالعات
و هزینهی الزم جهت دستیابی به این اطالعات ،از لحاظ زمانی و مالی ،به کار گرفته میشوند .در این تحقیق نظر به عدم اطالعات
آماری کافی و نبود مطالعات هیدروشیمیایی ،از معادلهی لهمن ( )1972استفاده شد .به این منظور الزم است که در ابتدا خطوط
همپتانسیل رسم و به کمک ضریب آبگذری میزان دبی گذر کرده از هر بخش محاسبه گردد.
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در معادله  L1 ،.1و  L2طول دو خط تراز مجاور هم ∆ℎ ،اختالف ارتفاع این دو خط تراز ∆𝑟 ،فاصلهی افقی مابین دوخط
همپتانسیل مجاور T ،ضریب آبگذری و  Qمیزان دبی گذر کرده میباشد.
به منظور بررسی تأثیر رودخانه بر آبخوان شهر اصفهان الزم بوده است که در دو حالت رژیم جریانی زایندهرود ،سطح ایستابی
اندازه گیری شود تا از این طریق میزان تفاوت در تغذیه ناشی از رودخانه مشخص گردد .بنابراین زمانی که رودخانه حدود نیمی
از سال خشک بوده است اندازهگیری اولیه سطح ایستابی در شهر انجام گرفت و سپس در حالتی که آب در رودخانه جاری بوده
است نیز اندازهگیریها تکرار گردید.
دادهبرداری طی دو ماه آبان و آذر  ،1395در  23حلقه چاه مشاهدهای در شهر اصفهان انجام پذیرفت که مکان هر یک از چاههای
مشاهدهای در شکل  .2آورده شده است .آبان ماه رودخانه به مدت تقریباً  6ماه خشک و در آذر رودخانه دارای جریان بوده است.
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سپس با استفاده از دادههای بدست آمده خطوط هم پتانسیل به روش دستی ترسیم و در ادامه به کمک نرمافزار Arc GIS
تبدیل به فایل دیجیتال گردید و در ادامه با اعمال تغییراتی همچون نرمسازی خطوطتراز بهینهسازی گردید.

شکل  -2موقعیت چاههای مشاهدهای

نتایج و بحث
طی دو دورهی خشک و آبدار رودخانه ،اندازهگیری سطح ایستابی از چاههای مشخص شده انجام پذیرفت و خطوط همپتانسیل
آب زیرزمینی برای آنها رسم گردید .سپس تأثیر آب جاری در رودخانه بر سطح ایستابی مورد بررسی قرارگرفت که در زیر به
تفکیک به آنها پرداخته میشود.
وضعیت رودخانه و آبخوان در دوران خشکی رودخانه
طی آبان ماه دادهبرداری از  23حلقه چاه مشاهدهای در سطح شهر اصفهان انجام شد و بعد از ترسیم دستی و بهینهسازی نرمافزاری به صورت
نقشهی خطوط همپتانسیل ترسیم گردید که در شکل ( )3آورده شده است .همانگونه که در شکل  .3نیز نشان داده شده است ،در زمان خشکی
رودخانه ،رودخانه تأثیری بر آبخوان نمیگذارند .جهت جریان آب زیرزمینی با جهت توپوگرافی سنگ بستر تطابق دارد (جنوب به شمال) .در این
حالت نقطه تغذیه بیشتر مربوط به جنوب شهر اصفهان و نقطهی تخلیه در شمال غرب و شمال شرق میباشد .در مورد تغذیه در قسمت جنوب،
با توجه به بیرون زدگیهای شیل ژوراسیک (نفوذناپذیر و کم تراوا) و عدم بارندگی مؤثر در این محدوده ،انتظار این میزان تغذیه به صورت طبیعی
وجود ندارد .علت این تغذیه میتواند ناشی از پمپاژ آب از اطراف رودخانه به سمت جنوب جهت مصارف شهری و فضای سبز و در نتیجه نفوذ این
آب به آبرفت و با توجه به شیب توپوگرافی زیاد به سمت شمال ،زهکشی آن به این سمت ،در نظر گرفت .نقطه تخلیه در شمال شرق به علت
پایین بودن سنگ بستر و در نتیجه پایین انداختن سطح ایستابی بوجود آمده است .در صورتی که در قسمت شمال غربی ،به علت برداشت زیاد
آب جهت کشت و زراعت ،این افت سطح آب پدیدار شده است .بیشترین گرادیان هیدرولیکی را نیز میتوان مربوط به جنوب ،مابین دانشگاه
اصفهان و سی و سه پل و همچنین در قسمت شمال غرب مشاهده نمود .قابل ذکر است که در محدودهی شرقی ،از پل شهرستان به بعد ،به علت
جاری بودن پساب تصفیهخانه در رودخانه ،این قسمت از رودخانه حالت تغذیهکنندگی دارد.

اين قسمت توسط دفتر مجله تكميل خواهد شد

شکل  -3خطوط تراز و جهت جریان آب زیرزمینی در آبان 1395

وضعیت رودخانه آبدار و آبخوان
با اندازهگیری مجدد سطح ایستابی در آذر ماه  1395که آب در رودخانهی زایندهرود جاری شده است ،نقشه خطوط هم پتانسیل
زیر حاصل شده است (شکل  .)4با توجه به شکل  4بعد از جاری شدن آب در رودخانه ،جهت جریان آب زیرزمینی بهطور کامل
تغییر نموده است .در این حالت آبخوان محدودهای در شرق رودخانه ،سفره از رودخانه تغذیه میشود .توأمان با اینکه قسمت
جنوبی محدوده نیز اثر تغذیه کنندگی را داراست ولی به علت وجود چاههای برداشت شهرداری در امتداد جنوبی رودخانه ،تغذیه
اجباری با توجه به شیب خالف توپوگرافی با جریان آب زیرزمینی وجود دارد .زیرا شیب توپوگرافی از جنوب به شمال میباشد
در صورتیکه رودخانه قسمت باالدست (جنوبی) خود را نیز تغذیه میکند .مابین پل خواجو و پل شهرستان نیز این پدیده
مشهود است.
از پل شهرستان به بعد رودخانه از سمت جنوب تغذیه و به شمال تخلیه میشود .علت این نوع از ارتباط در این محدوده ،باالزدگی
شیلهای ژورایسک میباشد که در قسمت جنوب شرق رودخانه قرارگرفتهاند و منجر به شیب توپوگرافی تندی از سمت جنوب
ال تغذیه کننده است سپس در قسمتی قبل از پل
به سمت رودخانه شده است .بنابراین ،در امتداد رودخانه ابتدا رودخانه کام ً
شهرستان رودخانه تغذیه شونده و در انتها از سمت جنوب تغذیه شونده و از سمت شمال تغذیه کنندهی سفرهی آب زیرزمینی
است.
در قسمت شمالی رودخانه ،جهت جریان غالب جنوب به شمال (رودخانه به دشت) و اکثراً دارای شیب نسبتاً نرمالی است .در
قسمت غرب و شمال غرب رودخانه که فعالیت کشاورزی و مصارف گوناگون دیگر فراوان است ،شیب تند گرادیان هیدرولیکی را
می توان نظاره کرد .الزم به ذکر است در همین محدوده ولی قسمت جنوب رودخانه شیب شدید گرادیان هیدرولیکی مربوط به
وجود ارتفاعات و شیب شدید توپوگرافی است که منجر به این گرادیان هیدرولیکی شده است و لزوماً ارتباطی با برداشت آبهای
زیرزمینی ندارد.
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شکل  -4خطوط تراز و جهت جریان آب زیرزمینی در آذر 1395

محاسبهی تغذیه آبخوان از رودخانه
بعد از تعیین ارتباط هیدرولیکی آبخوان شهر اصفهان و رودخانهی زایندهرود ،با پهنه بندی محدودهای از حریم رودخانه که
بیشترین تأثیر را بر آب زیرزمینی داشت ،با استفاده از دادههای آزمون پمپاژ ،اطالعات گمانهها و همچنین داده برداری ژئوفیزیک
از نوع مقاومت ویژه ،محدودههای با ضریب آبگذری متفاوت مشخص گردید (شکل .)5و در ادامه به کمک این منطقه بندی و
نقشههای همپتانسیل از روش لهمن استفاده شد و حجم آب گذر کرده از هر محدوده بدست آمد (شکل .)6

شکل  -5موقعیت ایستگاههای مورد استفاده برای تعیین هدایت هیدرولیکی

با نظر به اینکه ضریب آبگذری تابعی از دو پارامتر هدایت هیدرولیکی و همچنین ضخامت اشباع میباشد ،لزوم ًا در زمانی که
رودخانه خشک بوده است ،سطح ایستابی پایین افتاده است و از اینرو مقادیر قابلیت انتقال نیز متناسب با آن تغییر میکند و
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بنابراین با محاسبه ی آب گذر کرده در دو زمان آبان و آذر (به ترتیب دوران خشک و تر رودخانه) میتوان میزان آب تغذیه شده
ناشی از رودخانه را بدست آورد.

شکل  -6محدودههای تفکیک شده نسبت به ضرایب آبگذری متفاوت

در جدول  1و  2به ترتیب اطالعات محاسبه شده به روش لهمن برای هر بخش تفکیک شده در شکل ( )6برای دوران خشک و
آبدار رودخانه نشان داده شده است.
جدول  . 1محاسبات انجام شده به روش لهمان برای قسمت شمالی رودخانه در حالت خشک
∆r

A

Q
)(m3/D
1186/5

1006

B

1844/3

751/5

2572

C

1693/7

634/5

2302/5

240

D

1646/6

653/5

2506/5

200

E

418/1

897/5

1587/5

120

F

337/2

822/5

2102/5

70

G

229/9

935

2411

50

L
)(m
2305

T
)(m2/d
280
250

7356

همانگونه که مشخص است در قسمت جنوبی رودخانه تنها برای یک حالت (زمانی که رودخانه خشک بوده است) محاسبات
ال رودخانه تأثیری بر آبهای
انجام گرفته است که دلیل آن وجود جریان یک طرفه از شمال به جنوب میباشد .در این حالت عم ً
زیرزمینی شهر ندارد و میزان آب گذر کرده در دو سمت رودخانه نه تنها جهت یکسانی دارند بلکه کمیت برابری نیز دارند.
جدول  . 2محاسبات انجام شده به روش لهمان برای دو سمت رودخانه در حالت آبدار
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طی محاسبات صورت گرفته زمانی که رودخانهی زایندهرود خشک است ،حدود  7356متر مکعب در روز آب در آبخوان ،از سمت
جنوب رودخانه به سمت شمال جریان دارد .میتوان این میزان را جریان پایهی سفره در نظر گرفت که رودخانه در آن نقشی
ایفا نمیکند .اما هنگامی که جریان آب در رودخانه برقرار میشود ،شرایط به کلی متحول شده و جریان آب از رودخانه به سفرهی
آب زیرزمینی در دو سمت شمال و جنوب آن دیده میشود .در این شرایط طبق محاسبهی صورت گرفته جمع ًا در دو سمت
رودخانه  62384متر مکعب آب در روز از سمت رودخانه به شمال و جنوب در آبخوان جریان پیدا میکند .با کاستن جریان پایه
( 7356متر مکعب در روز) از این میزان عدد  55028متر مکعب بر روز حاصل میشود که میتوان ادعا نمود این عدد میزان
آبی است که در روز از رودخانه وارد آب زیرزمینی میشود.
مقایسه نتایج با دادههای هیدرومتری
به منظور صحت سنجی محاسبات انجام شده در این تحقیق ،میزان دبی رودخانه در دو ایستگاه هیدرومتری ،قبل از ورود به
شهر اصفهان و همچنین در محل خروجی زایندهرود از شهر ،اندازهگیری گردید .طی این اندازهگیری میانگین دبی گذر کرده از
ایستگاه موسیان ( 10کیلومتر قبل از ورود به شهر اصفهان) حدود  5/4مترمکعب بر ثانیه و در ایستگاه پل چوم (خروجی شهر)
 4/2مترمکعب بر ثانیه بوده است .الزم به ذکر است از  4/2مترمکعب آبی که در ایستگاه پل چوم اندازهگیری شده است ،حداقل
 0/7مترمکعب بر ثانیه میزان پساب فاضالبی است که  7کیلومتر قبلتر از این ایستگاه توسط تصفیه خانهی فاضالب شهر اصفهان
به رودخانه وارد میشود و لذا مقدار دبی واقعی خود رودخانه  3/5متر مکعب بر ثانیه میباشد.
میزان تلفات دبی در طول این مسیر حدود  25کیلومتری رودخانه حدود  1/9مترمکعب بر ثانیه بوده است .چنانچه در این
تحقیق برای طول حدود  16کیلومتر از مسیر رودخانه که از شهر اصفهان میگذرد ،میزان  0/64مترمکعب بر ثانیه میزان تغذیه
رودخانه به سفره بدست آمده است .با توجه به میزان تبخیر طی این مسیر و همچنین برداشت مستقیم از رودخانه در قسمت
ورودی شهر توسط نیروگاه برق حرارتی اسالمآباد اصفهان به میزان حدود  0/75مترمکعب بر ثانیه ،در نتیجه طی مسیر 25
کیلومتری در حقیقت  1/15مترمکعب برثانیه تلفات آب (نفوذ به زمین) میباشد .از اینرو با انجام یک تناسب بین مسیر 25
کیلومتری و میزان تلفات آب  1/15مترمکعب بر ثانیه در این مسیر ،برای هر کیلومتر از مسیر  0/046مترمکعب بر ثانیه آب نیاز
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است .با وجود مسیر  16کیلومتری مورد مطالعه این تحقیق 0/76 ،مترمکعب بر ثانیه آب تلفات خواهد داشت که با عدد بدست
آمده در این تحقیق ( )0/64همخوانی خوبی دارد .اعداد حاصله توجیهپذیر است و میتوان گفت این روش دارای دقت باالیی به
منظور محاسبهی تغذیه میباشد.
براساس نتایج بدست ،اگر رودخانه دارای حداقل جریان پایهی  0/7مترمکعب بر ثانیه در ورودی شهر اصفهان باشد ،میتواند
جوابگوی افت سطح ایستابی ناشی از برداشت از چاهها باشد و در غیر این صورت شاهد افت شدید سطح ایستابی و خسارات
ناشی از آن خواهیم بود .کیخانی و داللزاده  ،1394بیان نمودهاند که طی مسیر  18کیلومتری رودخانه در شهر اصفهان حدود
 1/5مترمکعب در ثانیه برای جریان پایدار در رودخانه آب نیاز میباشد .علت دو مقدار متفاوت جریان مورد نیاز رودخانه را
میتوان به روشهای اندازهگیری انجام شده مربوط دانست مضاف بر اینکه در مطالعهی کیخانی و داللزاده ،مشخص نشده است
که جریان پساب از این حجم کم شده است یا خیر .زیرا روش اندازهگیری ذکر شده بر اساس جریان ورودی و خروجی میباشد.
مهمترین مخاطرات محتمل شامل خشکی آبخوان شهر اصفهان در زمان خشکی رودخانه به علت ضخامت کم آبرفت و باال بودن
سنگ بستر از یک سو و افت شدید سطح ایستابی از سوی دیگر و همچنین نشستهای ناشی از این افت ،مخصوصاً در حریم
رودخانه که آثار باستانی مشهوری همچون پلهای تاریخی ،میدان نقش جهان و ابنیههای فنی و تاریخی دیگر وجود دارد،
میگردد .مطالعات گستردهای در مورد تأثیر افت سطح ایستابی بر فرونشست در سراسر جهان انجام گرفته است .تمامی این
مطالعات علت اصلی فرونشست را مربوط به افت سطح ایستابی میدانند (ژانگ و همکاران2011 ،؛ هانگ و همکاران2012 ،؛
مودونی و همکاران2013 ،؛ ژو و همکاران .)2014 ،بنابر نتایج مطالعات مشخص شده است بطور متوسط فرونشست زمین برای
هر  10متر افت سطح آب زیرزمینی برابر  5تا  50سانتیمتر خواهد بود (سازمان آب منطقهای اصفهان.)1372 ،
نتیجه گیری
اطالعات درباره ی میزان تغذیه آب زیرزمینی برای مدیریت منابع آبی بسیار حیاتی میباشد .روش لهمن با استفاده از ضریب
آبگذری و نقشهی هم پتانسیل در این تحقیق استفاده گردیده است تا بتوان میزان آب تبادل شده بین آبخوان شهر اصفهان و
زایندهرود را بدست آورد .زمانی که آب در رودخانهی زایندهرود جاری باشد ،ارتباط هیدرولیکی بین دو منبع آبی برقرارخواهد
بود و در غیر این صورت هیچ ارتباطی بین سفره و رودخانه وجود ندارد .رودخانه در اکثر مسیر خود نقش تغذیه کننده آب
زیرزمینی را دارد.
نتیجه کلی حاصل شده در این تحقیق میزان تغذیهی آبی است که از رودخانه وارد آبخوان شهر اصفهان میشود که معادل 0/64
مترمکعب بر ثانیه است و در صورت تأمین این میزان می توان از خطرات ناشی از افت سطح ایستابی در صورت عدم تغذیه
جلوگیری نمود .مزیت افزونی که این جریان آب دارد ،برگشت حیات به اصلیترین رودخانهی مرکزی ایران و شکوفایی دوبارهی
گردشگری در این کالن شهر تاریخی ایران و جلوهی تمدن ایران در دنیا خواهد بود.
با توجه به میزان مصارف باالی آب در صنایع باالدستی ،روش غلط الگوی کشت و پمپاژ بیرویه و غیر اصولی آب در باالدست
رودخانه به منظور کشاورزی توجیه ناپذیر ،میتوان با طرحهای مدیریتی صحیح به منظور مدیریت یکپارچهی آب سطحی و
زیرزمینی و همچنین انتقال پساب فاضالب به صنایع ،این میزان آب ناچیز را برای رونق اقتصادی و جلوگیری از خطرات
زمین شناسی احتمالی برای کالن شهر اصفهان ،تأمین نمود .همچنین از خطرات زمینشناختی مربوط به افت سطح ایستابی
همچون تغییر کیفیت آب و فرونشست سطح زمین جلوگیری نمود.
منابع
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Minimum water flow required for Zayandehroud to maintain hydrological
balance in the city of Isfahan
F. Fazileh 1*, G.H. Karami 2and R. Ajalloeian 3
Abstract
As urban agglomerations grow, they face management challenges in terms of providing water
and sanitation services to an ever-growing population, the impact of urban development on
natural resources and the effects of extreme weather events. Simulation scenarios of future
climate change using Global Circulation Models showed that the surface water supplies in
Central Asia will be reduced due to reduced thickness of glaciers. Iran is also one of those arid
regions. Therefore, the performance of management operation on water resources is
mandatory. Coordinated management of surface and groundwater resources guarantee the
water supply in the face of water stress situations. One of the most important instances of
management plans is to estimate the relationship between these two sources of water.
The groundwater recharge methods vary from the small-field scale to large irrigation schemes
and from simple water balance estimations to complex recharge models. In this research, for
the first time, the isopotential map and Lohman method have been used for calculating the
recharge and discharge between Zayandehroud River and the Isfahan aquifer.
The semi-arid Zayandehroud River Basin is one of the most strategic river basins of Iran. The
Zayandehroud river, as one of main river in central Iran is selected as the domain for the present
study. Originated from the Zagrous Mountains, the Zayandehroud River with an average flow
of 1400 million cubic meters (MCM) per year is the most important available water resource
for domestic, industrial and agriculture consumptions in the basin. The study area includes an
unconfined aquifer that its slope is from the South to the North and West to East. The elevation
of Isfahan is about 1570 meters above sea level and its annual rainfall is about 160 mm.
Zayandehroud River enters in the west area of the city, with water level of height around 1587
meters and exits in the East of Isfahan with water level of height 1560 meters.
Over recent years in Zayandehroud basin, excessive amounts of surface water and groundwater
has been used for different consumptions. Therefore, Zayandehroud river is alternately dry and
wet periods. This phenomenon has been significantly affected the hydrologic balance of the
basin and resulted in marked decrease in groundwater level.
In this study, in both dry river and wet conditions of the Zayandehroud river in the Isfahan
reach, the groundwater table was measured at 23 points. Then, using the geophysical and
geotechnical data sets, the hydraulic conductivity of the aquifer was determined. Finally, using
the Lohman equation, the amount of water transported from each aquifer section was
calculated. The difference between flowrate for mentioned periods (i.e. River water less and
River wet periods) is the role of Zayandehroud River in recharging the Isfahan aquifer.
The results show, when the river was dry, recharge point almost is relevant to southern part
of Isfahan and the discharging point is related to the north western and north eastern parts
of the city. In this situation, the river plays no role on Isfahan aquifer. in the river wet period,
the river recharges Isfahan aquifer in both sides, from upstream to Shahrestan Bridge area.
After Shahrestan Bridge the recharging behavior of the river is the same as dry period.
According to the obtained results in the dry period of the river, the groundwater flow rate in
Isfahan aquifer in the area of Zayandehroud from southern part of the aquifer flows to its
northern part is about 7356 m3/day. In contrast, when water flows in the river (i.e. river wet
period), the above-mentioned groundwater flow rate has been increased to about 62384 m3/day.
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Hence, the recharging rate of the river to the aquifer is about 55028 m3 /day. In the other words,
the recharging flow rate from the river to the aquifer in the region of the Isfahan city is about
0.64 m3/sec. Therefore, a perennial flow rate equal to 0.64 m3/sec in the Zayandehroud river
can prevent hydrological imbalance and its impacts such as land subsidence, water shortage
and salinization of groundwater. These results represent a strong and effective relationship
between groundwater and the Zayandehroud River, which more emphasis on the role of
recharging by the River to the groundwater, and wet period of the River play a significant role
on the aquifer of Isfahan city.
Keywords: Groundwater, Isfahan city, Lohman equation, surface water and groundwater
interaction, Zayandehroud river
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