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 چکیده

ون الگوی زمانی رود طی چند سال اخیر، این رودخانه بصورت متناوب و بدزایندهی بر اثر کاهش جریان در باالدست رودخانه

ان و افت سطح این پدیده تأثیر بسزایی بر الگوی جریان آب زیرزمینی دارد. تغییر الگوی جری .شودخاصی خشک و آبدار می

یت و برقراری گردد. به منظور مدیریمایستابی منجر به تحکیم آبخوان، کاهش ضریب ذخیره و فرونشست در سطح شهر اصفهان 

ست که در این تعادل مابین رودخانه و آبخوان نیاز به تشخیص ارتباط آن دو و همچنین تعیین میزان تبادل آب مابین آنها

ماه کاماًل  5ه ی لهمن استفاده گردید. طی دو دوره که در یکی رودخانپتانسیل و معادلهتحقیق برای این هدف از خطوط هم

وره رسم گردید. پتانسیل برای این دو دگیری و خطوط همک و در دوره بعد آب در آن جاری شده است، سطح ایستابی اندازهخش

آمار  سنجی ازباشد. جهت صحتمترمکعب در روز می 55028گیرد حدود میزان آب محاسبه شده که سفره از رودخانه می

ودخانه به عدد رهای برداشتی از که با کاستن پساب فاضالب و افزودن آب هیدرومتری قبل و بعد شهر اصفهان استفاده گردید

قابل قبول و  مترمکعب در روز بوده است، نتیجه حاصله 9/1حاصل از تفاضل جریان ورودی به شهر و خروجی از آن که معادل 

 باشد.معقول می

 رودایندهز -طحی و زیرزمینی ارتباط آب س -ن معادله لهم -هر اصفهان ش -آب زیرزمینی  کلمات کلیدی:
 

 
 مقدمه

شود تا زده میمیندر بسیاری از مناطق دنیا، منابع آبی تحت فشار ناشی از رشد جمعیت، اقتصاد و تغییر آب و هوا هستند. تخ

امکان هان نایراین تنها دوسوم جمعیت جبکنند و یاب است زندگی میمیلیارد نفر در مناطقی که آب کم 8/1، 2025سال 

(. 2015مان ملل، سازافزایش یابد ) %40، حدود 2050شود نیاز آبی تا سال بینی میدسترسی به آب سالم را خواهند داشت. پیش

نابع طبیعی ی شهری بر مهای مدیریت تأمین آب و خدمات فاضالب، تأثیر توسعهی شهرها، چالشبا رشد شهرنشینی و توسعه

ی آب و هوایی ندهسازی تغییرات آی(. سناریوهای شبیه2008تورتاجادا، ی بیشتر خواهند شد )و همچنین وقایع شدید آب و هوای

های چالهای سطحی در بخش زیادی از آسیا خواهد بود که بر اثر کاهش ضخامت یخهای جهانی، بیانگر کاهش آبدر مدل

 (.2012ایمرزیل و همکاران، طبیعی است )

های زیرزمینی با توجه به کاهش منابع آب سطحی در سراسر جهان رشد روزافزونی داشته آبی اخیر، استفاده از در چند دهه 

نیاز آبی صنایع از آب  %24از آب کشاورزی و   %42از مصرف آب آشامیدنی،  %36شود که امروزه در دنیا است. تخمین زده می

های دنیا تحت برداشت بیش آبخوان %20شده است که شود. منابع آب زیرزمینی کاهش یافته است و برآورد زیرزمینی تأمین می

 (.2012گلیسون و همکاران، از حد هستند که منجر به کاهش آب، فرونشست و پیشروی آب شور در مناطق ساحل شده است )

های زیرزمینی، از آببرداری پایدار برای بهره .گیردمیقرار برداری بهرهمورد  کشاورزیدرکشور آبی منابعدرصد  92در ایران 

تیلور و همکاران، هایی جهت افزایش میزان تغذیه بسیار الزم و ضروری است )های زیرزمینی همراه با برنامهمدیریت دقیق آب

تر تواند ضامنی بر تأمین آب در دسترس بیشتر، مطمئنهای سطحی و زیرزمینی می(. در این راستا مدیریت هماهنگ آب2013

ی در مواجه با تغییرات آب و هوایی، مصرف زیاد ودر نتیجه، کاهش منابع آبی باشد. هدف از مدیریت یکپارچهتر و با کیفیت

ها در ها و سیالبهای سطحی، زیرزمینی و پسابی مصرف از منابع آبی شامل آبهای سطحی و زیرزمینی، بهترین شیوهآب
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رک جهت جریان د(.2016 ؛ الی، 2015ی،  نیرزمیحوزه آب ز تیریمد یباشد )چارچوب جهانمقیاس رودخانه و آبخوان می

های سطحی جهت ارزیابی تخصیص منابع آب و بررسی اثرات های زیرزمینی و آبهای زیرزمینی و میزان تبادل بین آبآب

بانک  ؛2006، نکاراها، امری ضروری و الزم است. )کالبوس و همهای زیرزمینی وابسته به اکوسیستمبالقوه افزایش استفاده از آب

به دفعات مورد بررسی قرارگرفته است که بیشتر مطالعات  1980تعیین میزان تغذیه آب زیرزمینی از سال  (.2011و همکاران، 

 ؛2002درایز وسیمر،ها انجام شده است )خشک، در این گونه محیطهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمهبه علت نیاز به آب

گیری مستقیم تغذیه به علت شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی پیچیده و جریان در محیط (. اندازه2012همکاران، رادولوویچ و 

های مختلفی . روش(2008جاکیک، -جاکیک و دنیککنند )گیری میهای غیرمستقیم آن را اندازهناهمگن، دشوار است و به روش

گیری از کوچک گیری تغذیه از لحاظ مقیاس اندازههای اندازهاست. روش جهت تخمین تغذیه و تخلیه آب زیرزمینی ارائه شده

ی تغذیه متغیر های پیچیدهی بیالن آبی تا مدل( و همچنین از تخمین ساده2002اسکانلن و همکاران، های بزرگ )تا حوضه

 یکیزیف یهاداده لیتحل و هیزتج (.2014؛ سیلوین و همکاران، 2017؛ آوان و همکاران، 2013ماسوئل و همکاران، )هستند 

 یستابیا سطح یکیدرولیه بیش رودخانه، هیتخل حجم از یجرم موازنه یمدلساز(، EC) یکیالکتر تیهدا دما، یهاابیرد شامل

 گزارش ینیرزمیز و یسطح آب ارتباط مطالعات در شده استفاده یهاکیتکن نیشتریب عنوانبه ،یعدد یهامدل و رودخانه و

(. 2012 همکاران، و یانیباستآمیج؛ 2009 همکاران، و برونر؛ 2007 همکاران، و یکر؛ 2006 همکاران، و)کالبوس  اندشده

 یارهایمع نیمهمتر( منقطع مقابل در متصل ای و دهنده ای رندهیگ لیقب)از  انتظار مورد اتصال نوع نیهمچن و مطالعه اسیمق

 یرابطه آب سطح یبررس یبرا شده ذکر یهاروش گرید از. (2011 همکاران، و بانک) باشدیم مناسب روش انتخاب یبرا یاصل

 ؛1390 ،یمحمد ؛1393 همکاران، و)نوذرپور  ییایمیژئوش ی(، بررس1992 همکاران، و نزی)مارت یزوتوپیا یبررس ،ینیرزمیو ز

 ،)هانت و همکاران یکم یهای( و بررس2004 ،بستر رودخانه )کونانت ییگرما یرابطه لی(، تحل2010و همکاران،  موسگروو

( از روش بیالن آبی استفاده نمودند تا آبدهی ویژه و 2006). مارشال و همکارانشباشدی( م1385 ،مقدمیو اصغر دیجاو ؛2006

این روش  تغذیه آب زیرزمینی را در یک آبخوان آزاد با تغییرات شدید فصلی سطح ایستابی بدست آورند. آنها اشاره کردند که

در این تحقیق سعی شده  . شود.های گسترده نتیجه مناسبی حاصل میگیریها و اندازهاین مزیت را دارد که بدون نیاز به داده

 است با روش کمی این ارتباط را آشکار کرد.
 یهامؤلفه نیهمترم از یکی که ردیگ انجام آب منابع کپارچهی یتیریمد یهاطرح که است  الزم با توجه به محدودیت منابع آبی،

 ینیرزمیآب ز یسفره رود وندهیزا یرودخانه یرابطه قیتحق نیآبخوان و رودخانه است. در ا یرابطه برآورد ،یتیریمد یهاطرح

بار  نینخست یرابو  نییتع است، شده خشک اصفهان شهر در رودندهیزا رودخانه ،یآب منابع با انسان حیناصح تعامل علت بهکه 

. گرچه ستتا بتوان از نتایج حاصل در مباحث مدیریتی بهره ج مشخص شده است یدو منبع آب نیا نیتبادل آب ماب زانیم

 نیا یر راستاد( و لذا 2015 همکاران، و یروزنبراست ) زیهنوز چالش برانگ ینیرزمیو ز یتبادل آب سطح زانیم قیدق نییتع

متأسفانه تا  .ستا یآبشناس یمبان نیتریاهیپا و نیتریاساس جزو که است شده استفاده یستابیا سطح راتییتغ یبررس از هدف

 .است نگرفته ورتص اصفهان شهر در یآب منبع دو نیا یکیدرولیه ارتباط و هیتغذ زانیم یدر راستا یجامع یاهم اکنون مطالعه

 
 مواد و روشها

مدنی و مارینو، ست )ای ایران اهای رودخانهترین حوضهاستراتژیکرود با اقلیم خشک و نیمه خشک یکی از ی آبگیر زایندهحوضه

ن متر مکعب میلیو 650میلیارد مترمکعب در سال است که شامل  4/1رود دارای آورد آبی حدود ی زاینده(. رودخانه2009

روع و در شرق در غرب ش ی دیگر است که از ارتفاعات زاگرسمیلیون مترمکعب آب انتقال یافته از حوضه 750جریان طبیعی و 

 . (2013گوهری و همکاران، ) یابدبا جاری شدن به باتالق گاوخونی پایان می
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 ایهای مشاهدهی مطالعاتی و چاهموقعیت محدوده -2شکل 

 

ی مصارف نندهککند و مهمترین منبع تأمینمیلیون نفر جمعیت گذر می 5/2این رودخانه از شهر اصفهان با جمعیت بالغ بر 

بخیر و تعرق، باشد. از سوی دیگر با توجه به بارش ناچیز منطقه و پتانسیل باالی تشرب، کشاورزی، صنعت و فضای سبز می

متر میلی 160ان حدود بارش سالیانه در شهر اصفه .باشدی آب زیرزمینی شهر اصفهان میترین منبع تغذیه کنندهرود اصلیزاینده

در این تحقیق بخشی  (.2004است و دروگرز، ر-مورایباشد )متر میمیلی 1500سالیانه نیز حدود ظرفیت تبخیر و تعرق . است

 100حدوده حدود موسعت این   (.1گذرد مد نظر قرار گرفته است )شکل رود که از شهر تاریخی اصفهان میی زایندهاز رودخانه

باشد، رق میشآن از جنوب به شمال و همچنین از غرب به  باشد. در این محدوده یک آبخوان آزاد که شیبکیلومتر مربع می

 .وجود دارد

جود اطالعات های متنوع کمی و کیفی وجود دارد که بسته به وهای سطحی و زیرزمینی بر یکدیگر روشجهت بررسی تأثیر آب

یق نظر به عدم اطالعات . در این تحقشوندی الزم جهت دستیابی به این اطالعات، از لحاظ زمانی و مالی، به کار گرفته میو هزینه

ت که در ابتدا خطوط  ( استفاده شد. به این منظور الزم اس1972ی لهمن )آماری کافی و نبود مطالعات هیدروشیمیایی، از معادله

 پتانسیل رسم و به کمک ضریب آبگذری میزان دبی گذر کرده از هر بخش محاسبه گردد.هم

(1.)                   𝑇 =
2𝑄

(𝐿1+𝐿2)(
∆ℎ

∆𝑟
)

 

 خطی افقی مابین دوفاصله 𝑟∆، تراز خطاختالف ارتفاع این دو  ℎ∆مجاور هم،  تراز خططول دو  2Lو  1L.، 1در معادله 

 باشد.میزان دبی گذر کرده می Qضریب آبگذری و  Tمجاور،  لیپتانسهم

رود، سطح ایستابی که در دو حالت رژیم جریانی زایندهبه منظور بررسی تأثیر رودخانه بر آبخوان شهر اصفهان الزم بوده است 

رودخانه حدود نیمی  گیری شود تا از این طریق میزان تفاوت در تغذیه ناشی از رودخانه مشخص گردد. بنابراین زمانی کهاندازه

نه جاری بوده رودخا گیری اولیه سطح ایستابی در شهر انجام گرفت و سپس در حالتی که آب دراز سال خشک بوده است اندازه

 ها تکرار گردید.گیریاست نیز اندازه

 یهااز چاه کیکه مکان هر  رفتیدر شهر اصفهان انجام پذ یاحلقه چاه مشاهده 23، در 1395دو ماه آبان و آذر  یط یبردارداده

. است بوده انیجر یدارا رودخانه آذر در و خشک ماه 6 باًی. آورده شده است. آبان ماه رودخانه به مدت تقر2در شکل  یامشاهده
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 Arc GISافزار و در ادامه به کمک نرم میترس یبه روش دست لیبدست آمده خطوط هم پتانس یهاسپس با استفاده از داده

 .دیگرد یسازنهیبه ترازخطوط یسازنرم همچون یراتییتغ اعمال با ادامه در و دیگرد تالیجید لیفا به لیتبد

 
 یامشاهده یهاچاه تیموقع -2 شکل

 

 بحث و جینتا

پتانسیل وط همهای مشخص شده انجام پذیرفت و خطگیری سطح ایستابی از چاهی خشک و آبدار رودخانه، اندازهطی دو دوره

فت که در زیر به ها رسم گردید. سپس تأثیر آب جاری در رودخانه بر سطح ایستابی مورد بررسی قرارگرآب زیرزمینی برای آن

 شود.ها پرداخته میبه آنتفکیک 

 

 وضعیت رودخانه و آبخوان در دوران خشکی رودخانه

افزاری به صورت ازی نرمسای در سطح شهر اصفهان انجام شد و بعد از ترسیم دستی و بهینهحلقه چاه مشاهده 23برداری از طی آبان ماه داده

ست، در زمان خشکی انشان داده شده نیز . 3همانگونه که در شکل  ه است.( آورده شد3پتانسیل ترسیم گردید که در شکل )ی خطوط همنقشه

د )جنوب به شمال(. در این جهت جریان آب زیرزمینی با جهت توپوگرافی سنگ بستر تطابق دار گذارند.رودخانه، رودخانه تأثیری بر آبخوان  نمی

ذیه در قسمت جنوب، باشد. در مورد تغدر شمال غرب و شمال شرق میی تخلیه حالت نقطه تغذیه بیشتر مربوط به جنوب شهر اصفهان و نقطه

ین میزان تغذیه به صورت طبیعی های شیل ژوراسیک )نفوذناپذیر و کم تراوا( و عدم بارندگی مؤثر در این محدوده، انتظار ابا توجه به بیرون زدگی

بز و در نتیجه نفوذ این دخانه به سمت جنوب جهت مصارف شهری و فضای ستواند ناشی از پمپاژ آب از اطراف رووجود ندارد. علت این تغذیه می

ر شمال شرق به علت آب به آبرفت و با توجه به شیب توپوگرافی زیاد به سمت شمال، زهکشی آن به این سمت، در نظر گرفت. نقطه  تخلیه د

ه علت برداشت زیاد بت. در صورتی که در قسمت شمال غربی، پایین بودن سنگ بستر و در نتیجه پایین انداختن سطح ایستابی بوجود آمده اس

ب، مابین دانشگاه توان مربوط به جنوآب جهت کشت و زراعت، این افت سطح آب پدیدار شده است. بیشترین گرادیان هیدرولیکی را نیز می

ان به بعد، به علت ی شرقی، از پل شهرستدهاصفهان و سی و سه پل و همچنین در قسمت شمال غرب مشاهده نمود. قابل ذکر است که در محدو

 کنندگی دارد.خانه در رودخانه، این قسمت از رودخانه حالت تغذیهجاری بودن پساب تصفیه
 



 

 
 

اين قسمت توسط دفتر مجله تكميل خواهد شد

 
 

 

 وضعیت رودخانه آبدار و آبخوان 

رود جاری شده است، نقشه خطوط هم پتانسیل ی زایندهکه آب در رودخانه 1395گیری مجدد سطح ایستابی در آذر ماه با اندازه

طور کامل بعد از جاری شدن آب در رودخانه، جهت جریان آب زیرزمینی به 4با توجه به شکل  (.4زیر حاصل شده است )شکل 

شود. توأمان با اینکه قسمت در شرق رودخانه، سفره از رودخانه تغذیه می ایتغییر نموده است. در این حالت آبخوان محدوده

 هیتغذ، های برداشت شهرداری در امتداد جنوبی رودخانهجنوبی محدوده نیز اثر تغذیه کنندگی را داراست ولی به علت وجود چاه

باشد شیب توپوگرافی از جنوب به شمال می. زیرا دارد وجود ینیرزمیآب ز انیبا جر یخالف توپوگراف بیبا توجه به ش یاجبار

مابین پل خواجو و پل شهرستان نیز این پدیده  .کندکه رودخانه قسمت باالدست )جنوبی( خود را نیز تغذیه میصورتی در

 مشهود است.

ن محدوده، باالزدگی شود. علت این نوع از ارتباط در ایاز پل شهرستان به بعد رودخانه از سمت جنوب تغذیه و به شمال تخلیه می

اند و منجر به شیب توپوگرافی تندی از سمت جنوب باشد که در قسمت جنوب شرق رودخانه قرارگرفتههای ژورایسک میشیل

به سمت رودخانه شده است. بنابراین، در امتداد رودخانه ابتدا رودخانه کاماًل تغذیه کننده است سپس در قسمتی قبل از پل 

ی آب زیرزمینی ی سفرهذیه شونده و در انتها از سمت جنوب تغذیه شونده و از سمت شمال تغذیه کنندهشهرستان رودخانه تغ

 است.

در قسمت شمالی رودخانه، جهت جریان غالب جنوب به شمال )رودخانه به دشت( و اکثراً دارای شیب نسبتاً نرمالی است. در 

ارف گوناگون دیگر فراوان است، شیب تند گرادیان هیدرولیکی را قسمت غرب و شمال غرب رودخانه که فعالیت کشاورزی و مص

توان نظاره کرد. الزم به ذکر است در همین محدوده ولی قسمت جنوب رودخانه شیب شدید گرادیان هیدرولیکی مربوط به می

های رتباطی با برداشت آبوجود ارتفاعات و شیب شدید توپوگرافی است که منجر به این گرادیان هیدرولیکی شده است و لزوماً ا

 زیرزمینی ندارد.

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

 



 ی شهر اصفهانرود برای حفظ تعادل هیدرولوژیکی در محدودهحداقل جریان مورد نیاز زاینده

 
 

 
 

 

 ی تغذیه آبخوان از رودخانهمحاسبه

ای از حریم رودخانه که با پهنه بندی محدوده، رودی زایندهبعد از تعیین ارتباط هیدرولیکی آبخوان شهر اصفهان و رودخانه

ها و همچنین داده برداری ژئوفیزیک های آزمون پمپاژ، اطالعات گمانهتأثیر را بر آب زیرزمینی داشت، با استفاده از دادهبیشترین 

و  منطقه بندیو در ادامه به کمک این  (.5)شکل های با ضریب آبگذری متفاوت مشخص گردیداز نوع مقاومت ویژه، محدوده

 (.6و حجم آب گذر کرده از هر محدوده بدست آمد )شکل  شداده پتانسیل از روش لهمن استفهای همنقشه

 
 یکیدرولیه تیهدا نییتع یبرا استفاده مورد یهاستگاهیا تیموقع -5 شکل

 

باشد، لزومًا در زمانی که با نظر به اینکه ضریب آبگذری تابعی از دو پارامتر هدایت هیدرولیکی و همچنین ضخامت اشباع می 

کند و است، سطح ایستابی پایین افتاده است و از اینرو مقادیر قابلیت انتقال نیز متناسب با آن تغییر میرودخانه خشک بوده 

1395آذر خطوط تراز و جهت جریان آب زیرزمینی در  -4شکل   



 

 
 

اين قسمت توسط دفتر مجله تكميل خواهد شد

توان میزان آب تغذیه شده ی آب گذر کرده در دو زمان آبان و آذر )به ترتیب دوران خشک و تر رودخانه( میبنابراین با محاسبه

 .ناشی از رودخانه را بدست آورد

  
 

 

برای دوران خشک و  (6هر بخش تفکیک شده در شکل )برای  اطالعات محاسبه شده به روش لهمن به ترتیب 2و  1در جدول 

 . آبدار رودخانه نشان داده شده است
 حالت خشک. محاسبات انجام شده به روش لهمان برای قسمت شمالی رودخانه در 1جدول 

Q 
)/D3m(

∆rL 

(m) 

T 

(m2/d) 

A 5/1186 1006 2305 280 

B3/1844 5/751  2572 250 

C 7/1693  5/634  5/2302  240 

D 6/1646  5/653  5/2506  200 

E 1/418  5/897  5/1587  120 

F 2/337  5/822  5/2102  70 

G 9/229  935 2411 50 

 7356    

بوده است( محاسبات  خشکرودخانه تنها برای یک حالت )زمانی که رودخانه  جنوبیهمانگونه که مشخص است در قسمت 

های باشد. در این حالت عمالً رودخانه تأثیری بر آبمی شمال به جنوبانجام گرفته است که دلیل آن وجود جریان یک طرفه از 

 .دو سمت رودخانه نه تنها جهت یکسانی دارند بلکه کمیت برابری نیز دارند زیرزمینی شهر ندارد و میزان آب گذر کرده در
. محاسبات انجام شده به روش لهمان برای دو سمت رودخانه در حالت آبدار2جدول   

Q 
)/D3m(

∆rL 

(m) 

T 

(m2/d) 

A 5/10342  5/609  5/2458  420 

B9/10698  817 5/2652  380 

C 4/5066  5/588  2296 360 

D 8/4217  320 5/2191  300 

های تفکیک شده نسبت به ضرایب آبگذری متفاوتمحدوده -6شکل   

 



 ی شهر اصفهانرود برای حفظ تعادل هیدرولوژیکی در محدودهحداقل جریان مورد نیاز زاینده

 
 

E 6/1032  5/452  5/1451  150 

F 1/1805  221 2476 80 

G 5/520  5/539  5/3166  50 

A’ 9/7170  5/184  2446 250 

B’ 2/8548  5/135  5/2538  210 

C’ 1/5603  214 5/1211  240 

D’ 2/3722  151 1184 250 

E’ 1/2557  5/262  5/1986  160 

F’ 8/779  5/385  5/1437  120 

G’ 3/227  344 756 50 

H’ 1/92  253 5/1149  10 

A’ 9/7170  5/184  2446 250 

    62384 مجموع

 
وان، از سمت متر مکعب در روز آب در آبخ 7356رود خشک است، حدود ی زایندهی محاسبات صورت گرفته زمانی که رودخانهط

نه در آن نقشی ی سفره در نظر گرفت که رودخاجریان پایهتوان این میزان را جنوب رودخانه به سمت شمال جریان دارد. می

ی از رودخانه به سفره شود، شرایط به کلی متحول شده و جریان آباما هنگامی که جریان آب در رودخانه برقرار می. کندایفا نمی

و سمت جمعًا در د ی صورت گرفتهشود. در این شرایط طبق محاسبهآب زیرزمینی در دو سمت شمال و جنوب آن دیده می

 ستن جریان پایهکند. با کامتر مکعب آب در روز از سمت رودخانه به شمال و جنوب در آبخوان جریان پیدا می 62384رودخانه 

ین عدد میزان توان ادعا نمود اشود که میمتر مکعب بر روز حاصل می 55028( از این میزان عدد روز در مکعب متر 7356)

 شود.از رودخانه وارد آب زیرزمینی میآبی است که در روز 

 
 های هیدرومتریمقایسه نتایج با داده

از ورود به   سنجی محاسبات انجام شده در این تحقیق، میزان دبی رودخانه در دو ایستگاه هیدرومتری، قبلبه منظور صحت

دبی گذر کرده از  گیری میانگیناین اندازهگیری گردید. طی رود از شهر، اندازهشهر اصفهان و همچنین در محل خروجی زاینده

وم )خروجی شهر( چمترمکعب بر ثانیه و در ایستگاه پل  4/5کیلومتر قبل از ورود به شهر اصفهان( حدود  10ایستگاه موسیان )

ست، حداقل ی شده اگیرمترمکعب آبی که در ایستگاه پل چوم اندازه 2/4مترمکعب بر ثانیه بوده است. الزم به ذکر است از  2/4

اضالب شهر اصفهان فی تر از این ایستگاه توسط تصفیه خانهکیلومتر قبل 7مترمکعب بر ثانیه میزان پساب فاضالبی است که  7/0

 باشد.متر مکعب بر ثانیه می 5/3شود و لذا مقدار دبی واقعی خود رودخانه به رودخانه وارد می

چنانچه در این  مترمکعب بر ثانیه بوده است. 9/1ومتری رودخانه حدود کیل 25میزان تلفات دبی در طول این مسیر حدود 

مترمکعب بر ثانیه میزان تغذیه  64/0گذرد، میزان کیلومتر از مسیر رودخانه که از شهر اصفهان می 16تحقیق برای طول حدود 

شت مستقیم از رودخانه در قسمت با توجه به میزان تبخیر طی این مسیر و همچنین بردا. رودخانه به سفره بدست آمده است

 25در نتیجه طی مسیر  مترمکعب بر ثانیه، 75/0 حدودآباد اصفهان به میزان ورودی شهر توسط نیروگاه برق حرارتی اسالم

 25 ریمس نیتناسب ب کیبا انجام  نرویا ازباشد. مترمکعب برثانیه تلفات آب )نفوذ به زمین( می 15/1کیلومتری در حقیقت 

 ازین آب هیثان بر مترمکعب 046/0 ریمس از لومتریک هر یبرا ر،یمس نیا در هیثان بر مترمکعب 15/1تلفات آب  زانیو م یلومتریک



 

 
 

اين قسمت توسط دفتر مجله تكميل خواهد شد

 بدستعدد  باآب تلفات خواهد داشت که  هیمترمکعب بر ثان 76/0 ق،یتحق نیا مطالعه مورد یلومتریک 16 ریمس وجود با. است

توان گفت این روش دارای دقت باالیی به پذیر است و میاعداد حاصله توجیه  .دارد یخوب یهمخوان( 64/0) قیتحق نیا در آمده

 باشد.ی تغذیه میمنظور محاسبه

تواند باشد، می در ورودی شهر اصفهان مترمکعب بر ثانیه 7/0ی اگر رودخانه دارای حداقل جریان پایه، براساس نتایج بدست

ی و خسارات ها باشد و در غیر این صورت شاهد افت شدید سطح ایستابت از چاهجوابگوی افت سطح ایستابی ناشی از برداش

شهر اصفهان حدود  کیلومتری رودخانه در 18اند که طی مسیر ، بیان نموده1394زاده کیخانی و دالل ناشی از آن خواهیم بود.

د نیاز رودخانه را مقدار متفاوت جریان مور باشد. علت دومترمکعب در ثانیه برای جریان پایدار در رودخانه آب نیاز می 5/1

ه، مشخص نشده است زادی کیخانی و داللکه در مطالعهگیری انجام شده مربوط دانست مضاف بر اینهای اندازهتوان به روشمی

 باشد.میروجی گیری ذکر شده بر اساس جریان ورودی و خکه جریان پساب از این حجم کم شده است یا خیر. زیرا روش اندازه

اال بودن بمهمترین مخاطرات محتمل شامل خشکی آبخوان شهر اصفهان در زمان خشکی رودخانه به علت ضخامت کم آبرفت و  

ر حریم دهای ناشی از این افت، مخصوصاً سنگ بستر از یک سو و افت شدید سطح ایستابی از سوی دیگر و همچنین نشست

وجود دارد،  های فنی و تاریخی دیگرهای تاریخی، میدان نقش جهان و ابنیهپلرودخانه که آثار باستانی مشهوری همچون 

 نیا یتمام .است گرفته انجام جهان سراسر در فرونشست بر یستابیا سطح افت ریتأث مورد در یامطالعات گسترده میگردد.

؛ 2012 ان،همکار و هانگ؛ 2011 همکاران، و ژانگ) دانندیم یستابیا سطح افت به مربوط را فرونشست یاصل علت مطالعات

 یبرا نیزم شده است بطور متوسط فرونشست مشخص مطالعات جینتا بنابر(. 2014؛ ژو و همکاران، 2013مودونی و همکاران، 

 .(1372 اصفهان، یا)سازمان آب منطقه بود خواهد متریسانت 50تا  5برابر  ینیرزمیمتر افت سطح آب ز 10هر 

 
  نتیجه گیری

ستفاده از ضریب اباشد. روش لهمن با ی میزان تغذیه آب زیرزمینی برای مدیریت منابع آبی بسیار حیاتی میاطالعات درباره

ن شهر اصفهان و پتانسیل در این تحقیق استفاده گردیده است تا بتوان میزان آب تبادل شده بین آبخوای همآبگذری و نقشه

نبع آبی برقرارخواهد مرود جاری باشد، ارتباط هیدرولیکی بین دو ی زایندهآب در رودخانه رود را بدست آورد. زمانی کهزاینده

ذیه کننده آب بود و در غیر این صورت هیچ ارتباطی بین سفره و رودخانه وجود ندارد. رودخانه در اکثر مسیر خود نقش تغ

 زیرزمینی را دارد.

 64/0که معادل  شودآبی است که از رودخانه وارد آبخوان شهر اصفهان می ینتیجه کلی حاصل شده در این تحقیق میزان تغذیه

دم تغذیه عتوان از خطرات ناشی از افت سطح ایستابی در صورت مترمکعب بر ثانیه است و در صورت تأمین این میزان می

ی کوفایی دوبارهشرکزی ایران و ی مترین رودخانهجلوگیری نمود. مزیت افزونی که این جریان آب دارد، برگشت حیات به اصلی

 ی تمدن ایران در دنیا خواهد بود.گردشگری در این کالن شهر تاریخی ایران و جلوه

آب در باالدست  رویه و غیر اصولیبا توجه به میزان مصارف باالی آب در صنایع باالدستی، روش غلط الگوی کشت و پمپاژ بی

ب سطحی و آی های مدیریتی صحیح به منظور مدیریت یکپارچهتوان با طرحمیرودخانه به منظور کشاورزی توجیه ناپذیر، 

از خطرات  زیرزمینی و همچنین انتقال پساب فاضالب به صنایع، این میزان آب ناچیز را برای رونق اقتصادی و جلوگیری

ح ایستابی ربوط به افت سطشناختی مشناسی احتمالی برای کالن شهر اصفهان، تأمین نمود. همچنین از خطرات زمینزمین

 همچون تغییر کیفیت آب و فرونشست سطح زمین جلوگیری نمود.
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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. 
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