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 يها پمپ با چاه از آب پمپاژ هنيهز ةسيمقا و رفتيج دشت ينيرزميز آب ةسفر تيوضع يبررس
  يبرق و يزليد

  
  ۵يمحمود ابوالفضل و ۴زاده کرامت يعل ،٣ييفدا شوکت محسن ،٢انياحمد ديمج ،*١يمانيسل يمحمد ميابراه

  
  

  دهيچک
  

 دو در چاه از آب پمپاژ ساالنه هنيهز ةسيمقا و رياخ ةده در رفتيج دشت ينيرزميز آب ةسفر تيوضع انيب ،مقاله نيا هدف
 دشت يکشاورز آب يهاچاه بردارانبهره اطالعات از منظور نيبد .است الکتروپمپ و زليد پمپ با آب برداشت يتکنولوژ نوع
 از استفاده با آب مترمکعب کي پمپاژ ةنيهز متوسط که داد نشان جينتا شد. استفاده ۱۳۹۴- ۹۵ يزراع سال در رفتيج

 پمپ به نسبت پمپالکترو توسط آب پمپاژ ساالنه ةنيهز ،يعبارت به .بود الير ۳۶۵ و ۱۶۹ترتيب  به يزليد پمپ و الکتروپمپ
 کي کشت يجار ةنيهز کاهش جهينت در و آب پمپاژ ةنيهز در ساالنه ييجوصرفه مقدار .ابدييم کاهش نصف حدود در زليد

 ۱۵۲۵۶۷۰ برابرترتيب  به الکتروموتور به يزليد پمپ از چاه آب برداشت يتکنولوژ نوع رييتغ جهينت در ،پرتقال و گندم هکتار
 زليد يهاپمپ از برداشت يتکنولوژ رييتغ جهينت در کشاورزان درازمدت سود داد که نشان جينتا .بود خواهد الير ۳۸۱۵۹۲۰و
 و دشت ينيرزميز آب منابع بر شتريب فشار به منجر ياتعرفه اي و يکيزيف يهاتيمحدود يريکارگ به بدون الکتروپمپ به
  است. شده آن هيتخل سرعت شيافزا

  
   برداشت. يتکنولوژ الکتروپمپ، ،ينيرزميآب ز :يديکل يها واژه
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  مقدمه
 شتريب خشک مهين و خشک مناطق در يآب يکشاورز
 شيب برداشت است. ينيرزميز يها آب استحصال به وابسته

 کاهش به منجر رياخ ةده چند در مناطق نيا در حد از
 استحصال يها نهيهز شيافزا و يستابيا سطح مالحظه قابل
 يها امديپ از يکي ،ينيرزميز يهاآب سطح افت است. شده
 ديپد برداشت اضافه اثر در که است کننده نييتع و ياصل
 آب کاهش بر عالوه ينيرزميز يهاآب رفتن نييپا د.يآ يم

 يشرويپ و ينيرزميز آب يجيتدر شدن شور آبخوان،
 شدن فشرده باعث ن،يريش آب طرف به شور آب ةجبه
 ه،ديپد نيا .شوديم يبارندگ موقع در يريپذنانفوذ و خاک
 در موجود يها ساختمان و نيزم يداريناپا بر عالوه
 در هاآبخوان شدن استفاده رقابليغ موجب منطقه،
 از را منطقه شهيهم يبرا و شود يم يبعد يهايبارندگ
 سازديم بينصيب ينيرزميز يهاآب از يبرداربهره
 کرمان استان ييايجغراف لحاظ به .)۱۳۷۰،يالنيم يني(حس
 تيوضع کشاورزي آب ژهيو به آب لمسائ ةنيزم در

 مورد آب درصد ۹۵ اکنونهم. دارد يبحران و کننده نگران
 نيمتأ ينيرزميز هايسفره از استان کشاورزي بخش ازين
 است درصد ۵۵ کشور کل در رقم نيا کهيحال در شود؛ يم

 خصوص در ).۱۳۸۷ کرمان، يامنطقه آب يسهام (شرکت
 و دشتيشاه ،رفتيج دشت ينيرزميز آب ةسفر تيوضع

 ةيتخل يطيمح ستيز آثار يابيارز به )۱۳۹۰( نژادعباس
 در طيشرا ينيبشيپ و رفتيج دشت ينيرزميز آب ةسفر
 پمپاژ که داد نشان قيتحق نيا نتايج اند.پرداخته ندهيآ

 پيامدهاي زيرزميني، آب ةسفر از حد از بيش
 آب كيفيت تغيير همچون ،فراواني محيطي زيست

 زيرزميني، آب استحصال انرژي مصرف افزايش زيرزميني،
 نشست خشكسالي، به نسبت دشت پذيري آسيب افزايش
 را ... و ابنيه و زمين سطح در شكاف و درز ايجاد و زمين
 يکشکول و يديورسپ ،نيهمچن .است داشته دنبال به
 را رفتيج دشت آبخوان يستابيا سطح راتييتغ )۱۳۹۱(
 مورد روش .کردند يسازهيشب ياانهيرا مدل کمک به

 يبرا سال در آب پمپاژ متوسط ةنيهز ةمحاسب در استفاده
 تيريمد برنامه در )۱۹۹۸( سيال توسط آب مترمکعب هر
 استفاده مورد يکشاورز ينيرزميز يهاآب يسازرهيذخ
 ةمسئل يبرا )۲۰۰۷( همکاران و اکوئلر گرفت. قرار

 از کيمکز در منتخب يامنطقه يبرا هدفه چند تعارض
 سود ةمحاسب يبرا و کردند استفاده هايباز ةينظر

 آب پمپاژ نهيهز متوسط ةمحاسب از کشاورزان ياقتصاد
 يبرا )۱۳۸۹( مجرد و يصبوح ،رانيا در دند.کر استفاده

 ةنيهز ،اترک زيآبر ةحوز ينيرزميز آب منابع تيريمد
 دشت يزراع محصوالت يبرا سال در آب پمپاژ سطمتو

 سود يحداکثرساز ياقتصاد هدف اسبهمح در را اترک
 علمدارلو ينجف ،نيچنهم نمودند. منظور کشاورزان خالص

 يطيمح ستيز و ياقتصاد يابيارز يبرا )۱۳۹۲( همکاران و
 دشت کشت يالگو در ينيرزميز آب منابع از هاستفاد
 يزير برنامه مدل در را ينيرزميز آب پمپاژ ةنيهز ،نيورام
 در روين وزارت يقانون فيکلت .کردند استفاده يقطع يايپو
 طرح ياجرا بر يمبن کشور ياقتصاد ةتوسع ششم ةبرنام
 تيوضع شناخت مستلزم ،کشور يها دشت در يبخش تعادل
 يبرا ثرمؤ يابزارها و عوامل ،ينيرزميز آب يها سفره
 حجم کاهش منظور به قيدق يها استيس يريکارگ به

 ،قيتحق نيا هدف .است ينيرزميز آب ةسفر از برداشت
 دشت ينيرزميز آب ةسفر تيوضع نيآخر انيب بر عالوه
 نوع دو در آب پمپاژ ساالنه ةنيهز متوسط ةسيمقا ،رفتيج

 و يزليد پمپ با يهاچاه از آب برداشت يتکنولوژ
 يباغ و يزراع محصوالت از هکتار کي در الکتروموتور

  .است دشت
  

  ها روش و مواد
 جازموريان غربي ةحوض از بخشي ،جيرفت دشت ةحوض
 گرفته قرار كرمان استان در و ايران جنوب در كه است
 دشت آبخوان زيرزميني هايآب از رويهبي برداشت است.
 آبخوان اين ايستابي سطح افت موجب جيرفت ممنوعه

 بر كه را منطقه اقتصاد تواندمي روند اين كه است دهش
 .دهد قرار جدي تهديد مورد ،است استوار كشاورزي ةپاي

 نگيرد، صورت زمينه اين در مؤثري و جدي اقدام چنانچه
 پيامدهاي تشديد با تنها نه آينده در دشت اين

 نيز اجتماعي و اقتصادي مشكالت با بلكه محيطي، زيست
 نيمستعدتر از رفتيج دشت هرچند .شد خواهد مواجه
 شمار به يکشاورز يهاتيفعال يبرا کشور يها دشت
 آب منابع تيوضع ةدربار يچندان مطالعات يول ؛رود يم
 جيرفت، دشت .است نگرفته صورت دشت نيا ينيرزميز

 و شرقي ۵۸ ۱۷ و ۵۷ ۱۵ جغرافيايي هاي طول بين
 جنوب در و شمالي ۲۹ ۱۳ و ۲۸ ۱۲ جغرافيايي هاي عرض
 مطالعاتي ةمحدود وسعت است. گرفته قرار ايران شرق

 ۲۱۰۶ زانيم نيا از که است مربعكيلومتر ۵۰۵۷ جيرفت
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 لومترمربعيک ۳۹۴۴ و رفتيج دشت وسعت لومترمربعيک
 بين دريا سطح از دشت ارتفاع .است ارتفاعات وسعت
 از محدوده اين كلي شيب است. متغير متر ۸۰۰-۵۰۰
 آن ساالنه بارندگي متوسط و جنوب سمت به شمال سمت
 رودخانه چندين جيرفت دشت در است. مترميلي ۱۷۰
 ةرودخان آنها ترينمهم كه دارند جريان فصلي و دائمي
 ،کرمان يا منطقه آب يسهام (شرکت است رودهليل
 و رفتيج دشت يمطالعات ةمحدود تيموقع هنقش ).۱۳۹۳
 شده داده نشان ۱ شکل در يدائم و يفصل يهارودخانه

  است.
 

  
 و رفتيج دشت يمطالعات محدوده تيموقع نقشه - ۱ شکل

 يا منطقه آب يسهام (شرکت يدائم و يفصل يهارودخانه
  )۱۳۹۴ کرمان،

  
 زا رفتيج دشت ينيرزميز آب ةسفر تيوضع شناخت يراب
 دشت يمطالعات ةمحدود در آب منابع يآماربردار جينتا
 در کرمان استان يا منطقه آب شرکت توسط که رفتيج

 اطالعات نيا .ديگرد استفاده ،شده  انجام ۱۳۹۱- ۹۲ سال
 يا منطقه آب شرکت ران،يا آب منابع تيريمد شرکت از

 رفتيج شهرستان يا منطقه آب شرکت و کرمان استان
 ةنيهز ةسيمقا يراب ،نيهمچن است. شده يآور جمع

 با آب برداشت يتکنولوژ نوع دو در چاه از آب استحصال
 از ازين مورد ارقام و آمار ،الکتروپمپ و يزليد پمپ

 برداران بهره از شده ليتکم يها رسشنامهپ اطالعات
 در ۱۳۹۴- ۹۵ يزراع سال در يکشاورز آب يها چاه

 دليل به .شد استفاده رفتيج دشت يمطالعات ةمحدود
 در يبردار بهره يها چاه ناموزون و اديز اريبس يهايحفار
 اريبس کاهش نيآرتز فشار ،يعمق و يسطح يهاآبخوان

 يهاچاه ةساالن ةيتخل که يطور به است؛ فتهاي ياديز
 آنها يجداساز امکان و است افتهي ليتقل صفر به نيآرتز

 و نبوده سريم ينيزمريز آب تراز و عمق يهانقشه براساس
 مشاور نيمهندس( شوديم گرفته نظر در کپارچهي سفره
 رفتيج دشت ،مطالعه نيا در ،نيبنابرا ).۱۳۸۷ کم،ي

 با متناسب نمونه حجم و است شده گرفته نظر در همگن
 محاسبه ريز شرح به ساده يتصادف يريگنمونه روش
  شود: يم

)۱     (                             n =                     = 227  

 نرمال ريمتغ مقدار ،Z جامعه؛ حجم ،N :معادله نيا در که
 ۹۶/۱ برابر درصد ۹۵ نانياطم سطح در که استاندارد

 اگر که است جامعه در موجود صفت نسبت مقدار ،P ؛تاس
 ،q ؛گرفت نظر در ٥/٠ را آن توانيم نباشد ارياخت در
= q) هستند جامعه در صفت آن فاقد كه يافراد صددر 1 − p)و ؛ d، نيا در که است مجاز اشتباه زانيم 
 عبارت ،يآمار ةجامع است. شده منظور درصد پنج قيتحق
 در يکشاورز آب چاه صاحب انکشاورز ةمجموع از: است
 دو چاه. ۶۰۷۱ تعداد به رفتيج دشت يمطالعات ةمحدود
 مورد دشت در چاه از آب استحصال يبرا يتکنولوژ نوع

 موتورپمپ و يبرق الکتروپمپ رد:يگيم قرار استفاده
 هر در آب پمپاژ ةنيهز ةمحاسب ينظر يمبنا که ،يزليد
 يريگاندازه واحد صرفاً و بوده کساني يوژلتکنو نوع دو
 آب ژپمپا ةنيهز برآورد يبرا .است متفاوت که است يانرژ
  :)۱۹۹۸ ،سيال( است شده استفاده ريز ةمعادل از
)۲     (                                    c          P + Cr   
 يانرژ ،a چاه؛ از آب پمپاژ نهيهز ، c :معادله نيا در که
 ، P ؛آب پمپ راندمان ، E  ؛متر حسب بر چاه رتفاعا ،h ؛متر کي ارتفاع به آب مترمکعب کي آوردن  باال يبرا الزم
 آب پمپ ينگهدار و ريتعم يهانهيهز ، Cr و ؛يانرژ متيق

  .است
 است. عامل چهار از يتابع ،چاه از آب پمپاژ ةنيهز اول جزء
 حسب بر و شده انيب )h( با که است چاه ارتفاع ،اول عامل
 و است پمپ راندمان ،دوم عامل .دشويم يريگاندازه متر
 نسبت انراندم از نظورم است. شده داده نشان ) E( با

 شده مصرف يانرژ مقدار به چاه از آب استحصال توان
 يواحدها با متفاوت يتکنولوژ نوع دو يبرا راندمان .است
 يبرا يانرژ يريگاندازه واحد .شد محاسبه اوتمتف

 يزليد پمپ يبرا و ساعت وات لويک حسب بر الکتروپمپ
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 يانرژ مقدار ،سوم عامل است. شده منظور تريل حسب بر
 متر کي ارتفاع به آب مترمکعب کي آوردن باال يبرا الزم
 يبرا و است شده داده نشان ) ( با )۲( ةمعادل در که است
 چهار توان به متر بر تساع لوواتيک حسب بر يبرق پمپ

 ساالنه متيق نيانگيم ،چهارم عامل و دشويم محاسبه
 ساعت لوواتيک بر الير حسب بر که است ) P( يانرژ

 ،ابتدا در که است يضرور نکته نيا ذکر .شوديم محاسبه
 ةنيهز ابد،ي شيافزا )ليگازوئ اي (برق يانرژ متيق اگر
 چاه ارتفاع اگر ،نکهيا دوم ابد؛ييم شيافزا زين آب پمپاژ
 ةنيهز و شده وارد پمپ بر يشتريب رفشا ،ابدي شيافزا
 حجم اگر ،نکهيا سوم و ابد؛ييم شيافزا زين آب ژپمپا
 با يميمستق ارتباط که ميکن استحصال را آب از يشتريب

 ابد.ييم شيافزا آب استحصال ةنيهز دارد، زين چاه ارتفاع
 عبارت صورت به توانيم را ريمتغ ةنيهز نيا ،يکل طور هب
)H. P ( که ،دکر فيتعر H، حسب بر يمصرف يانرژ مقدار 
 و است يزليد و يبرق پمپ يبرا تريل اي ساعت واتلويک

 دست هب ريمتغ ةنيهز ،شود بضر يانرژ متيق در چنانچه
 شامل ،آب پمپ ينگهدار و ريتعم يهانهيهز د.يآيم
 و يادار يهانهيهز و ينگهدار و پمپ راتيتعم يهانهيهز
 از ،قيتحق نيا در .است چاه يبرداربهره پروانه ديتمد
 يعني است؛ شده استفاده متوسط نهيهز برآورد روش
 آب پمپاژ متوسط نهيهز برآورد در ثرمؤ يهامؤلفه
 برق يانرژ مصرف مقدار از يکامل اطالعات و شد ييشناسا

 يهانهيهز ،يانرژ بابت يپرداخت ةنيهز ل،يگازوئ اي
 تعداد چاه، ارتفاع پمپ، ينگهدار و ريتعم بابت يپرداخت
 يهاتساع تعداد سال، طول در چاه از يربردابهره يروزها
 بردارانهرهب از چاه يدب و روز طول در چاه از استفاده
   شد. يآورجمع يکشاورز آب يها چاه

  

  بحث و جيتان
 دشت آبخوان دهديم نشان يدروژئولوژيه مطالعات
 ناتراوا و تراوا آبدار، هاياليه از متشكل سيستمي جيرفت
 آمده وجود هب ناوديسي افتادگيگود يك درون كه است

 از قوي احتمال به سيستم اين كف سنگ است.
 به كه است شده تشكيل ،شده سيمانته نئوژن كنگلومراي

 ريخته هم در آن توپوگرافيكي نظم هاگسل عملكرد سبب
 يابد.مي كاهش جنوب به شمال از آبخوان ضخامت است.
 ضخامت به ناتراوا ضخيم اليه يك ،دشت مياني بخش در
 هايآبخوان تشكيل موجب كه دارد وجود متر شش تا سه
 آن زيرين بخش در آرتزين و فشار تحت فشار، تحت نيمه
 هايحفاري وجود دليل به حاضر شرايط در اما است. شده
 و عمق هاينقشه براساس آنها جداسازي امكان زياد بسيار
 ستين ميسر دشت نواحي در زيرزميني آب تراز

 منابع تيوضع خالصه ).۱۳۸۷ کم،ي مشاور نيمهندس(
 دشت در آب مصارف و هيتخل زانيم ،ينيرزميز يهاآب
- ۹۲ سال در آب منابع آماربرداري نتايج براساس رفتيج

  .است ۱ جدول شرح به ۱۳۹۱
، موقعيت منابع آب زيرزميني دشت جيرفت ۲در شکل 

  نشان داده شده است.
 ةآب در محدود ةها و ميزان تخليروند افزايش تعداد چاه
هاي در شکل ۱۳۹۱تا  ۱۳۴۷هاي دشت جيرفت طي سال

طور که مشاهده هماننشان داده شده است.  ۴و  ۳
بودن دشت جيرفت، روند افزايش شود، با وجود ممنوعه مي

همچنان ادامه  ۱۳۹۱هاي حفرشده تا سال تعداد چاه
  داشته است.

اي دشت هاي مشاهدهاطالعات ميزان عمق چاه براساس
، منحني ۱۳۹۳و  ۱۳۸۱جيرفت در دو مقطع زماني 

رسم  ۵تغييرات نقشه عمق سطح آب زيرزميني در شکل 
دهد عمق آب از حواشي دشت به شده است، که نشان مي

تدريج كاهش سمت بخش مياني دشت و خروجي دشت به
طوري كه بيشترين افت سطح آب زيرزميني در  يابد؛ بهمي
متر و كمترين  -۸۲/۳۱جنوب کوه خرپشت با افت  ةناحي

 کوکوئيه به ميزان ةافت سطح آب زيرزميني در ناحي
اي  شرکت سهامي آب منطقه( د شده استمتر ايجا - ۱۱/۱

  ).۱۳۹۴کرمان، 

  

  )۱۳۹۲سال( مختلف يها بخش در آب مصرف درصد و دشت ينيرزميز آب منابع تيوضع خالصه -۱ جدول
 زيرزميني آب مصارف
  ينيرزميز آب منابع قنات  چشمه  عميق نيمه چاه  قيعم چاه کل /درصد)مترمكعب (ميليون

 شرب صنعت كشاورزي
۱۷/۶۲۴ ۸۷/۲ ۴۷/۲۱ 

 
 دتعدا  ۲۱۹  ۴۸۸  ۴۱۳۲  ۱۹۳۹

 مکعب)متر ونيلي(م هيتخل زانيم  ۶/۲۳ ۲۲ ۴/۱۷۹ ۳/۴۲۳  ۵/۶۴۸  ۳۱/۳  ۴/۰  ۲۹/۹۶
  ۱۳۹۴،کرمان يامنطقه آب يسهام شرکت
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  )قيتحق يهاافتهي ،۱۳۹۴کرمان، يامنطقه آب يسهام (شرکترفت يج دشت ينيرزميز آب منابع تيموقع - ۲ شکل

  

  
 ۱۳۹۱ تا ۴۷ يهاسال در رفتيج دشت يهاچاه تعداد - ۳ شکل

  )۱۳۹۴ ،کرمان يامنطقه آب يسهام شرکت(
 

  
 ۴۷ يها سال در رفتيج دشت يهاچاه هيتخل زانيم - ۴ شکل
 )۱۳۹۴ ،کرمان يامنطقه آب يسهام شرکت( ۱۳۹۱ تا

  

  
  )۱۳۹۴کرمان، يامنطقه آبيسهام شرکت( ۱۳۹۳ تا۱۳۸۱ سال از رفتيج دشت زيرزميني آب سطح افت نقشه - ۵ شکل
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كلي، هدايت الكتريكي كه معيار سنجش شوري در  طور به
نتايج تحليل شيميايي  ةآبخوان دشت است، بر پاي

توسط  ۹۳اي در تابستان هاي مشاهدههاي آب چاه نمونه
اي کرمان تهيه شده است، که شرکت سهامي آب منطقه

هاي دهد حداقل هدايت الکتريکي آب چاهنشان مي
متر و حداكثر آن تيميكروموس بر سان ۳۸۰اي مشاهده

و متوسط   متر استميكروموس بر سانتي ۳۲۷۰برابر 
 ۱۰۲۴اي دشت برابر هاي مشاهدههدايت الکتريکي چاه
 ةمتر است. در اين مطالعه، نقشميكروموس بر سانتي

نتايج  براساسهاي دشت جيرفت هدايت الکتريکي کل چاه
مطالعاتي  ةدر محدود۱۳۹۱- ۹۲آماربرداري منابع آب سال 

نشان داده شده  ۶دشت جيرفت نيز رسم شد که در شکل 
قابل تأمل در اين شکل، وجود تعداد هفت عدد  ةاست. نکت

متر است و ميکروموس بر سانتي ۷۰۰۰بيشتر از  ECچاه با 

-هاي بهرهتمرکز زياد چاه دليل بهپيوستگي اين نقاط 
جعه تواند شروع يک فابرداري در اين ناحيه از دشت، مي

 براي دشت جيرفت باشد. 
مورد مطالعه به  ةپمپاژ آب زيرزميني در منطق ةهزين

د. بدين منظور از ششرحي که توضيح داده شد، محاسبه 
توليد محصوالت زراعي  ةاطالعات پرسشنامه، شامل هزين

برداري  بهره ةو اطالعات کاملي از نحو ۱۳۹۴-۹۵در سال 
هزينه انرژي و هزينه هاي آب، مقدار مصرف انرژي، از چاه

 نمونه تکميل ۲۲۷تعمير و نگهداري پمپ استفاده شد. از 
 ۲۰۲هاي آب کشاورزي، تعداد برداران چاهشده از بهره

بردار از بهره ۲۵بردار از تکنولوژي الکتروپمپ و تعداد بهره
هاي ديزلي براي برداشت و پمپاژ آب از چاه استفاده پمپ
هاي آب کشاورزي در صيفي چاهکنند. نتايج اطالعات تومي

  ارائه شده است. ۲جدول 
  

 
  )قيتحق يهاافتهي( رفتيج دشت يهاچاه يکيالکترتيهدا نقشه - ۶ شکل

  
  ينيرزميز آب استحصال يتکنولوژ نوع دو در چاه از آب برداشت تيوضع سهيمقا -۲ جدول

  نوع پمپ
متوسط عمق 

  (متر)
دبي (ليتر بر 

  ثانيه)
طول دوره استفاده 

  (روز)

  متوسط افت  متوسط حجم
هزينه انرژي 

تخليه ساالنه هر چاه   (ريال)
  (مترمکعب)

ساالنه سطح آب 
  (متر)

  ۱۴۰  ۰۸/۱  ۵۳۰۹۱۰  ۳۴۷  ۲۵  ۱۰۱  الکتروموتور
  ۳۰۰  ۸/۰  ۲۳۰۸۵  ۲۸۵  ۱۵  ۵۵  زليد

  قيتحق يهاافتهي

 
 يروزها تعداد ضربحاصل از اهچ ةساالن ةيتخل حجم
 يها تساع تعداد در سال طول در چاه از يبرداربهره

 ليتبد بيضر تيارع با و چاه يدب در روز طول در استفاده
 نيانگيم و است شده محاسبه مترمکعب برحسب واحدها
 دهش لحاظ جدول در يتکنولوژ نوع دو در برداشت حجم

 طور به ،دشو يم مالحظه جدول نيا در که گونهانهم است.
 ۵۵ و ۱۰۱ترتيب  به يزليد و يبرق يهاچاه عمق ،متوسط
 و است هيثان بر تريل ۱۵ و ۲۵ آنها يدب متوسط و متر

 يزليد پمپ با سهيمقا در يبرق پمپ شوديم مشاهده
 ساالنه افت شتريب شيافزا و آب شتريب ةيتخل به منجر
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 ةنيهز آنکه حال ؛است شده دشت ينيرزميز آب سطح
 از شتريب يبرداربهره بابت يپرداخت يبها زانيم و يانرژ
 از ترنييپا مراتب به حالت نيا در ينيمرزيز آب منابع
 ةنيهز برآورد جينتا .است يزليد موتور با يهاچاه

 ارائه ۳ جدول در زين يبرق و يزليد يهاچاه آب استحصال
 مورد يهاچاه عمر متوسط است ذکر قابل است. دهش

 و يگذار لوله حفر، هياول يهانهيهز و بوده سال ۴۲ يبررس

 زمان از يطوالن زمان گذشت به توجه با ها چاه زيتجه
 ةسيمقا صرفاً و است شده فرض کساني ها چاه يانداز راه

 نوع دو در چاه از آب استحصال ساالنه ةنيهز متوسط
 ارزش ،نيبنابرا است؛ گرفته صورت برداشت يتکنولوژ
 نظر در کساني پمپ نوع دو هر يبرا تورم و پول يزمان

  است. دهشن لحاظ محاسبات در و شده گرفته

  
  ال)ي(ر يبرق و يزليد يهاچاه در آب استحصال نهيهز ةسيمقا - ۳ جدول

 مترمکعب کي پمپاژ نهيهز متوسط  پمپ نوع
  متر کي ارتفاع به آب

 به پمپ موتور ينگهدار و ريتعم نهيهز متوسط
  آب مترمکعب کي يازا

 و پمپاژ نهيهز متوسط
  ينگهدار و ريتعم

 کاهش درصد
  نهيهز

    ۳۶۵  ۱۷۶  ۱۸۹  لزيد
  %۵۵  ۱۶۹  ۱۳۴  ۳۵  الکتروموتور

  قيتحق يهاافتهي
 

 کي يازا به پمپ ينگهدار و ريتعم ةنيهز متوسط
 يجار يهانهيهز نيانگيم ميتقس از آب مکعبمتر

 و ريتعم بابت يزراع سال کي در بردارانبهره يپرداخت
 حجم متوسط بر چاه پروانه ديتمد و پمپ ينگهدار

 يتکنولوژ نوع دو در سال طول در چاه از آب استحصال
 مالحظه که گونههمان است. آمده دست هب استفاده مورد
 پمپالکترو توسط آب استحصال ةنيهز متوسط ،دشويم

 ابد.ييم کاهش درصد ۵۰ حدوداً زليد پمپ به نسبت
 که الکتروپمپ هب زليد از پمپ نوع ليتبد ياصول ستايس
 التيتسه و بوده دولت تيحما مورد رياخ سنوات در
 منجر چهاگر ،است قرارگرفته مدنظر آن يبرا هم ياارانهي
 ريتعم و پمپاژ يهانهيهز در يدرصد پنجاه ييجوصرفه به

 در و شده يکشاورز بردارانبهره يبرا پمپ ينگهدار و
 کاهش را کشاورز يديتول محصوالت ديتول نهيهز جهينت

 آب سطح افت يشيافزا روند به توجه با اما است؛ داده
 به که کرد استنباط توانيم هاسال نيهم در ينيرزميز
 ،يمتيق ،يياجرا يهااستيس از يامجموعه نگرفتن کار

 منابع از برداشت حجم کنترل يبرا يقيتشو و ياتعرفه
 بر فشار شيافزا به منجر دولت، يسو از ينيرزميز يهاآب
 است. شده دشت شتريب هيتخل و ينيرزميز يهاآب منابع
 يتکنولوژ نوع دو در آب پمپاژ ساالنة ةنيهز ،۴ جدول

 نشان پرتقال و گندم هکتار کي يبرا را آب استحصال
  دهد. يم

  
  منطقه عمده يباغ و يزراع تمحصوال يبرا يزليد و يبرق يهاپمپ در آب استحصال ساالنة ةنيهز - ۴ جدول

  پمپ نوع  (مترمکعب) يمصرف آب  محصول نوع
  پمپاژ نهيهز

  ال)ير / مترمکعب۱ (
 و ريتعم و پمپاژ نهيهز

  ال)ي(هکتار/ر ينگهدار

  ۷۷۸۴  گندم
  ۱۳۱۵۴۹۰  ۱۶۹  الکتروپمپ

  ۲۸۴۱۱۶۰  ۳۶۵  زليد

  ۱۹۴۶۹  پرتقال
  ۳۲۹۰۲۶۰  ۱۶۹  الکتروپمپ

  ۷۱۰۶۱۸۰  ۳۶۵  زليد
 پژوهش يهاافتهي

  
 ضرب حاصل از آب استحصال ةنيهز ،شد ذکر که طورهمان

 استحصال يازا به پمپ يدارنگه و ريتعم و پمپاژ نهيهز«
 هکتار کي يمصرف آب زانيم« در »آب مترمکعب کي

 ۴ جدول در که طورهمان است. آمده دست هب »محصول

 موتور از يتکنولوژ نوع در رييتغ نيا ،شوديم مشاهده
 ةنيهز در ييجوصرفه به منجر الکتروپمپ به يزليد پمپ

 گندم محصول هکتار کي کشت در يمصرف آب استحصال
 خصوص در و است شده الير ۱۵۲۵۶۷۰ زانيم هب
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 در شتريب يمصرف آب زانيم به توجه با پرتقال محصول
 شتريب آب استحصال ةنيهز در ييجوصرفه زانيم هکتار،
   .است الير ۳۸۱۵۹۲۰معادل و شده

 
  يريگجهينت
 در آب مکعبمتر کي پمپاژ ةنيهز متوسط داد اننش جينتا
 و يزليد پمپ با چاه از آب برداشت يتکنولوژ نوع دو

 رفتيج دشت در ۱۳۹۴- ۹۵ يزراع سال در يکيالکتر
 منجر نهيهز فاختال نيا .است الير ۳۶۵ و ۱۶۹ترتيب  به
و  ۱۵۲۵۶۷۰ معادلترتيب  به يانهيهز کاهش به

 هکتار کي يمصرف آب يجار نهيهز در الير ۳۸۱۵۹۲۰
 حجم متوسط ،نيهمچن گردد.يم سال در پرتقال و گندم
 با يهاچاه در ۱۳۹۴-۹۵ يزراع سال در آب شتبردا

 يهاچاه در و مترمکعب ۵۳۰۰۰۰ يکيالکتر يتکنولوژ
 .است مکعبمتر ۲۳۰۰۰۰ حدود يزليد پمپ يدارا
 دليل به يکشاورز آب يهاچاه کردنيبرق منافع ،نيبنابرا
 نهيهز اهشک جهينت در و آب استحصال نهيهز کاهش
 نيانگيم شيافزا نيهمچن و مدتدراز در محصوالت ديتول

 با يهاچاه با سهيمقا در هاچاه نيا در آب برداشت حجم
 از يريجلوگ منظور به ،نيبنابرا است. مشهود يزليد پمپ
 به کمک و کياستراتژ ريذخا هيتخل روند تداوم
 يريکارگبه دشت ينيرزميز آب ةسفر يبخش تعادل
 آب برداشت حجم کنترل يبرا يياجرا يهااستيس

 کنتور نصب و يبرداربهره پروانه يدب کاهش همچون،
 يبرق درخواست هنگام يزکشاور آب يهاچاه يرو يحجم
 به توجه با ن،يهمچن د.شويم شنهاديپ آب يها چاه دنکر

 جينتا و دشت يامشاهده يهاچاه آب يشور جينتا تفاوت
 کل يکيالکتر تيهدا يبررس به که ،مقاله نيا از حاصل
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