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  چکیده 

باشد از منابع آب زیرزمینی، خـصوصاً  ون مترمکعب می میلی3500رود که بالغ بر  تقریباً دو سوم آب مورد نیاز حوضه آبریز زاینده        
رود تقاضـاي آب  هاي اخیر و کاهش آورد رودخانه زایندهبه علت خشکسالی. شودها، تأمین شده و عمدتاً براي آبیاري مصرف می        چاه

تحلیـل آمـار و   . اسـت هاي ایـن حوضـه شـده    زیرزمینی افزایش یافته و این امر باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی در اغلب دشت  
ایـن وضـعیت   . دهد که روند افت سطح آب هـم چنـان ادامـه دارد   اي نشان میچنین چاهک هاي مشاهده  اطالعات هواشناسی و هم   

تـر برداشـت آب   بنابراین باید هر چـه سـریع  . پیامدهایی منفی در برداشته که رشد و توسعه این استان را با مشکل روبرو کرده است        
وري آب زیرزمینی مطرح اسـت بـرآورد میـزان    یکی از موضوعاتی که در بهره     . وري از آن را افزایش داد     ش ولی بهره  زیرزمینی را کاه  

هـاي  در این تحقیق، با استفاده از آمار و اطالعات موجـود چـاه    . باشدهاي آبیاري می  برداشت ماهانه آب زیرزمینی در محدوده شبکه      
بـا اسـتفاده از   . انـد هاي مورد نیاز ترسیم شده، نقشهILWISافزار برداران و نرمشده از بهره  برداري، اطالعات تکمیلی اخذ     مورد بهره 
هاي آبیاري مدرن شـد و  شبکه ها تبدیل به آمار تخلیه ماهانه درمحدوده هاي دشت ها و انطباق آنها، آمار تخلیه ساالنه چاه       این نقشه 

هـاي آبیـاري راسـت نکوآبـاد، چـپ       ه در هر هکتار در محدوده ناخالص شـبکه        در نهایت میزان آب زیرزمینی مصرفی ماهانه و ساالن        
میزان آب مـصرفی سـاالنه بـه ازاي یـک     .  جرقویه، برخوار و متوسط کل شبکه بدست آمد– نکوآباد، راست آبشار، چپ آبشار، مهیار

 و 2662، 1444، 4952، 11509، 7014،  15011هاي فوق بـه ترتیـب برابـر        در هر کدام از شبکه     1381 – 82هکتار در سال زراعی   
هاي مختلف با توجه به شرایط اقلیمی، الگـوي کـشت و عوامـل دیگـر،      این مقادیر ممکن است درسال    .  متر مکعب برآورد شد    5302

ر وري آب در این حوضه که در حال حاضر دچـا تواند گامی موثر در جهت افزایش بهرهتغییر کند، ولی برآورد اولیه و مقایسه آنها می    
  .بحران آب است باشد

  
 رود  حوضه آبریز زاینده ، شبکه آبیاري،آب زیرزمینی: هاي کلیدي واژه

  
مجلـه پـژوهش آب   . رودهاي عمده آبیاري زایندهدر محدوده شبکه بررسی میزان برداشت ماهانه آب زیرزمینی. ۱۳۸۷. پوش ع رنمامو . زاده م  انريم :ارجاع
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  مقدمه
هاي خشک کشور است کـه      استان اصفهان یکی از استان    

 میلیـون متـر   3500دو سوم آب مورد نیاز آن کـه بـالغ بـر    
هــا، قنــوات، چــاه(باشــد ازمنــابع آب زیرزمینــیمکعــب مــی

از این آب عمـدتاً بـراي کـشاورزي       . شودتامین می ) هاچشمه
هاي اخیر و کـاهش آورد   به علت خشکسالی  . شوداستفاده می 

رود تقاضاي آب زیرزمینی افزایش یافته و این        ه زاینده رودخان
هـاي ایـن    امر باعث افت سطح آب زیرزمینی در اغلب دشـت         

هـاي  نمـودار ) 2001(زاده  دروگرز و میران  . حوضه شده است  
رود را طـی چنـد سـال        طیفی سطح ایستابی حوضـه زاینـده      

دهـد کـه    ایـن نمودارهـا نـشان مـی       . متوالی بدسـت آوردنـد    
 زیرزمینی بی رویه بـوده و بـیالن آن در حوضـه            برداشت آب 

این روند سـبب شـده کـه      . رود روند منفی داشته است    زاینده
هاي این حوضه جزو مناطق ممنوعه اعـالم        تقریباً تمام دشت  

-ها باعث شده اسـت کـه بهـره   افت سطح ایستابی چاه   . شوند
برداران در مواردي اقدام به کف شکنی، تغییـر محـل چـاه و              

اي کنند کـه در اغلـب مـوارد نتیجـه    ....طبقات پمپ وافزودن  
هـاي سـنگین و اثـرات روانـی نـاگوار در بـر           جز صرف هزینه  

در هر صورت پیامدهاي افت سـطح آب، منفـی    . نداشته است 
بوده به طوري که رشد و توسعه این استان را با مشکل جدي      

این استان در حال حاظر بـا کـم آبـی و در         . روبرو کرده است  
بنابراین حفاظت کمـی و کیفـی   .  با بی آبی مواجه است  آینده

از منابع آب یکی از اصولی است که بایـد در مـدیریت آب در       
  . این منطقه رعایت شود

برآورد میـزان عرضـه و تقاضـاي آب موجـود و عرضـه و               
تقاضاي آب پتانسیل، یکـی ازموضـوعاتی اسـت کـه در ایـن              

آنهـا باعـث    مدیریت  نقش اساسی دارد، زیرا شناخت درست         
ــره ــزایش بهـ ــیافـ ــصرفی مـ ــودوري آب مـ ــیایی و . شـ ضـ

-وري آب کشاورزي در حوضه زاینده     بهره) 1384(چغاجردي
گیري کردند که عرضـه  رود را مورد بررسی قرار داده و نتیجه      

ها بر هم منطبق نبـوده و ایـن سـبب       و تقاضاي آب در شبکه    
 هاي آبیاري در شبکه . وري آب مصرفی شده است    کاهش بهره 

. شـود به طور توأم از آب سطحی و آب زیرزمینی استفاده می          
هدف از این تحقیق، برآورد عرضه آب زیرزمینی در محـدوده      

وري توان به منظـور افـزایش بهـره   ها است که از آن می شبکه
  . آب مصرفی، استفاده کرد

  

  هامواد و روش
با هاي مرکزي ایران رود یکی از حوضه   حوضه آبریز زاینده  

طـرح   بنـدي  در تقـسیم  . زار کیلومتر مربع وسعت است     ه 41
رود بـه عنـوان حـوزه اول از     حوضـه زاینـده    ،جامع آب کشور  

.  مـشخص شـده اسـت    1-6منطقه ششم مطالعاتی  و با کـد         
رود بــا طــول شــریان حیــاتی ایــن حوضــه، رودخانــه زاینــده

 متر مکعـب در ثانیـه   47 کیلومتر و دبی متوسط   350تقریبی
بـه طـوري کـه طـی        ) 2000ت و همکاران،  موراي راس (است  

 شهر اصفهان و اراضی کشاورزي درکنار ایـن  ،سالیان متمادي 
  .شده استرودخانه شکل گرفته و با آن سازگار 

با توجه به شـرایط هیـدروژئومورفولوژیک، حوضـه آبریـز         
گیـسکه و  . شـود  زیرحوضه تقسیم بندي می    20رود به   زاینده

حوضه آبریز  )DEM(ومی نقشه ارتفاع رق) 2000(همکاران 
. اي تهیـه کردنـد    رود را با استفاده از اطالعات مـاهواره       زاینده

 نشان داده شـده اسـت کـه در آن، مـرز       1این نقشه در شکل   
مـشخص   ها و موقعیت رودخانه و باتالق گـاوخونی       زیرحوضه

  . است
هـا توسـط   منابع آب سطحی و زیرزمینی ایـن زیرحوضـه    

-نظارت، کنترل و مطالعه مـی     اي اصفهان   سازمان آب منطقه  
  .شود منتشر میل سارشود و آمارهاي مربوطه ه

هاي هـشت شـبکه مـدرن        موقعیت کلی محدوده   2شکل
دهـد کـه   هاي مربوطه نـشان مـی  آبیاري اصفهان را در دشت    

و با استفاد از نقشه کـاربري   ) 2001(توسط سالی و همکاران     
لص تحـت  ها اراضی ناخا است این محدودهشدهاراضی تعیین  

ها از سطوح خـالص   و طبیعتاً وسعت این محدوده استکشت  
در ایـن تحقیـق از بـین هـشت          . کشت، خیلی بیـشتر اسـت     

راست نکو آباد، چـپ نکوآبـاد،       : هايشبکه، شش شبکه به نام    
برخوار، مهیار و جرقویه، راسـت آبـشار و چـپ آبـشار مـورد                

ر هـاي د  ها و دشت  مشخصات این شبکه  . اندبررسی واقع شده  
  . است آمده2 و1رنده آنها در جداولبرگی

ها و بـه   به تفکیک دشتآمار فعلی برداشت آب از چاه ها   
هـاي آبیـاري،    ولـی در مـدیریت شـبکه     .صورت ساالنه اسـت   

هاي آبیاري مورد نیـاز اسـت       نه و به تفکیک شبکه    اتوزیع ماه 
تـوان از دو روش مـسقیم و غیرمـستقیم    که براي این کـارمی  

 آبتوان میـزان برداشـت      در روش مستقیم، می   . استفاده کرد 
هـا  ها را با نصب کنتور بر روي لوله آبده چاه         هرکدام از شبکه  

و در بدسـت آورد  و سپس قرائت ماهانه شماره کنتور هر چاه    
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هاي سطح توان آن را با استفاده از داده    روش غیر مستقیم می   
جی اي، ضریب ذخیره و خرو    هاي مشاهده ایستابی ماهانه چاه  

هـاي  به خاطر مـشکالت و محـدودیت      . و ورودي بدست آورد   
از تبـدیل  به جـاي آن  دو روش استفاده نشد و      موجود از این    

در ایــن روش، در قــدم اول اطالعــات . هــا اســتفاده شــدداده
 دشـت  اسـتفاده هاي مـورد  مربوط به موقعیت جغرافیایی چاه 

 و ســگزي، دشــت شهرضــاي  کوهپایــههــاي برخــوار، دشــت
چنـین حجـم کـل برداشـت      شمالی، مهیار و نجف آباد و هـم       

هـاي  دشـت ) 1381-82سـال آمـاري     (ساالنه آب زیرزمینی    

اطالعـات  . اي اصـفهان اخـذ شـد      مزبور از سازمان آب منطقه    
 حجـم آب  1 جدول.  تهیه شد4 تا 1مذکور از مراجع شماره 

 تفاده از اطالعـات   با اسـ  . دهدها را نشان می   برداشتی از دشت  
 و از اسـتفاده، نقـشه آن تهیـه شـد       هاي مـورد     چاه مربوط به 

 ،هـا هـا و محـدوده شـبکه    انطباق این نقشه با نقشه زیرحوضه 
هـاي هـر    با اسـتفاده از آن، تعـداد چـاه       و بدست آمد    3شکل

سپس میزان برداشت سـاالنه     . شبکه و هر دشت شمارش شد     
  :طه زیر حساب شد  از راب با استفادهدر محدوده هر شبکه

   
  
  
  

ها، در هر شبکه از     براي تبدیل میزان برداشت فوق به ماه      
و در شد   پرسش نامه تهیه      و برداران اطالعاتی اخذگردید  بهره

در این فرم بـراي  . ها با همکاري زارعین تکمیل شد    محل چاه 
ــاه و هــم  ــاه ، مشخــصات چ ــاي  هــر چ ــداد روزه ــین تع چن

 از زارعـین  1381-82 زراعـی  بـرداري در هـر مـاه سـال      بهره
 شد و جواب آن در فرم ثبت گردیـد و نیـز موقعیـت           یدهپرس

تعـداد  .  تعیین شد GPS اي چاه در محل باجغرافیایی نقطه
 شبکه مورد نظر بود که بـه      6 حلقه در    460هاي انتخابی   چاه

هـا در هـر شـبکه    طور تصادفی و با توجـه بـه پـراکنش چـاه     
ها، براي هرشـبکه و     کمیل فرم پس ازت . )4شکل  (انتخاب شد   

 میـانگین تعـداد    ،هـاي انتخـابی در آن     با توجه به تعداد چـاه     

برداري در هر مـاه و در سـال بـراي هـر شـبکه               روزهاي بهره 
محاسبه شد و بـا اسـتفاده از رابطـه زیـر، میـانگین برداشـت        

 نتایج محاسبات به صـورت   سپس.ماهانه از شبکه بدست آمد  
 کـه در آن توزیـع    نـشان داده شـد  5دار قطاعی در شکل   نمو

چنـین حجـم آب در   هـا و هـم  ماهانه حجم  برداشتی از چـاه    
در . در هــر شــبکه، مــشخص اســت 1381-82زراعــی  ســال
هاي آبیاري معموالً فاکتور میـزان آب مـصرفی در هـر            شبکه

ر بـراي   از این جهـت ایـن فـاکتو       . هکتار در سال مطرح است    
 آمده  6 در شکلنشش شبکه مذکور محاسبه شد که شرح آ      

  .است

  
  

 
 
 

ميانگين ميزان برداشت ماهانه 
 درمحدوده هرشبکه

ميزان برداشت ساالنه 
= درمحدوده هر شبکه

 متوسط تعداد روزهای بهره برداری درسال هر شبکه
 

×
 متوسط تعداد روزهاي بهره برداري درهرماه درهر شبکه

 

  

 میزان برداشت ساالنه درهر دشت  ان برداشت ساالنه درمحدوده هرشبکهمیز    ×
 

= 
  ها در محدوده هر شبکهتعداد چاه

ها در هر دشتتعداد چاه  
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 هاي آنرود و زیرحوضهشه ارتفاعی حوضه آبریز زایندهق ن-1 شکل

 هاي مربوطه در دشترود حوضه زایندههاي مدرن آبیاريهاي شبکه موقعیت محدوده- 2شکل
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  هاي آبیاريهاي در برگیرنده شبکه مشخصات دشت-1جدول

 ارتفاع از سطح دریا
ایستابی در  سطح تغییرات
 )1381- 82 (سال

- 82( سال در تخلیه دشت
1381( 

 وسعت ناخالص

) (متر) (متر) مکعب متر هزار  (هکتار) (
 شماره دشت

     کوهپایه و سگزي

     برخوار

     شمالیي شهرضا

     نجف آباد

     مهیار

     جمع
  

   وسعت ناخالص شش شبکه مورد مطالعه- 2جدول
  برخوار  مهیار و جرقویه  راست آبشار  چپ آبشار  راست نکو آباد  بادچپ نکوآ  شبکه آبیاري

  83983  43054  22529  52372  20574  38863  )هکتار(وسعت 

  
  

  
هاي آبیاري مورد مطالعههاي موجود در شبکه  موقعیت و تعداد چاه- 3شکل   
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هابی در شبکههاي انتخا موقعیت چاه- 4شکل   

عدد کنار هر دایره مقدار ساالنه (هاي آبیاري ها در محدوده شبکه توزیع ماهانه برداشت آب از چاه- 5شکل
 )باشدبرداشت آب بر حسب هزار مترمکعب می



                                                                                                ۲۵                                                                                                                ۱۳۸۷ تابستان/ دوم شماره/ سال دوم/مجله پژوهش آب ايران

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000
فی  
ــر
ص
ب م

م آ
جــ
ح

راست نکو اباد چپ نکواباد راست آبشار چپ ابشار ھ  مھیار و جرقوـی برخوار متوسط ساالنھ کل 
شبکھ  

  1381 -82ها بر حسب مترمکعب در هکتار در هرکدام از شبکه ها در سال زراعی رفی از چاه  میانگین ساالنه حجم آب مص- 6  شکل
 
 

  نتایج و بحث
توزیع میانگین ماهانه حجم آب مصرفی یـا حجـم برداشـتی            

هاي خـرداد،   دهد که به ترتیب در ماه     درکل شبکه، نشان می   
اردیبهشت، فروردین، مرداد، شـهریور، آبـان، تیـر، آذر، مهـر،          

در مـاه خـرداد بـه       . ند، دي و بهمن بیشترین مقدار است      اسف
دلیل همزمانی آبیـاري گنـدم و شـله زنـی و کـشت بـرنج و                

چنین تبخیر و تعرق بـاال و عـدم ریـزش نـزوالت جـوي،                هم
ولی در ماه بهمـن بـه دلیـل         . مصرف آب در شبکه زیاد است     

هـاي  تبخیر وتعـرق انـدك ونـزوالت جـوي و رکـود فعالیـت           
هـا، مـصرف آب     از خطر یخ کش کردن ریشه     گیاهان و ترس    
ها در  در هر صورت میزان آب مصرفی از چاه       . خیلی کم است  

هر ماه بستگی به عواملی از قبیل اقلیم منطقه، الگو و سـنت              
کشت و میزان دبی چاه، سطح زیر کشت و در اختیار داشتن             

  .سهمیه آب کانال دارد
 اراضـی  برآورد میزان آب زیرزمینی مصرفی در هر هکتـار  

راسـت نکوآبـاد    هاي آبیاري در شبکه سمتزیر پوشش شبکه 
، شــبکه ســمت 7014، شــبکه ســمت چــپ نکوآبــاد 15011

، مهیار  4952 و شبکه سمت چپ آبشار       11509راست آبشار   
ــه  ــوار 1444و جرقوی ــب در ســال   2662 و برخ ــر مکع  مت

این اعداد نشان دهنـده وجـود پتانـسیل منـابع آب           . باشد می
زارعــین بــه ایــن منبــع در  سترســی آســانترزیرزمینــی و د

رود و حواشی آن و نیز تغذیه خـوب         باالدست رودخانه زاینده  

عـالوه بـر ایـن      . باشـد سفره آب زیرزمینی در این منطقه می      
 و آب مـورد     استسطح زیر کشت برنج در این مناطق بیشتر         

فرشـی و  ( نیاز آن هم نسبت به گیاهـان دیگـر بیـشتر اسـت         
تحقیقات مشخص کرده که منشأ قـسمتی      ). 1376همکاران،  
هاي آبیاري قرار دارنـد فرونـشت       هایی که درشبکه  از آب چاه  

رود بـه  عمقی آب آبیاري است که عمـدتاً از رودخانـه زاینـده    
کـه درزي و  طـوري هـا برداشـت شـده اسـت بـه         وسیله کانال 

طی اجراي مدلی در شبکه نکوآبـاد نـشان         ) 1386(همکاران  
بـه  . بـوده اسـت  % 30فـوذي آبیـاري   دادند کـه ضـریب آب ن      

آب انحـراف داده شـده بـه ایـن شـبکه بـه              % 30عبارت دیگر 
-هاي زیرزمینی نفوذ کرده و دو باره از طریق پمپاژ از چاه     آب

رسد هم چنین گیسکه و همکاران ها به مصرف کشاورزي می    
طی تحقیقاتی در منطقـه لنجانـات بـا روش سـلول          ) 2000(

آب مـصرفی در ایـن    % 36 کـه  گیري نمودندتیجهن 1مخلوط
رود برگـشت   منطقه از طریـق فرونـشت بـه رودخانـه زاینـده         

. گیـرد دست مورد مصرف قـرار مـی      نموده و دو باره در پایین     
البته در این تبـادالت بایـد مـسله تـأخیر زمـانی و تغییـرات           

  .هاي مختلف مد نظر داشتکیفی و کمی را در مکان
ها ب مصرفی شبکه  بنابراین هنگامی که بحث حجم کل آ      

مطرح اسـت بایـد بـه آب تولیـدي آنهـا کـه منظـور همـان                  

                                                
1 mixed cell 
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هـاي  فرونشت عمقی است اشـاره شـود و احتمـاالً در شـبکه            
سمت راست نکوآباد، سمت راست آبشار، سمت چپ نکوآبـاد          
و سمت چپ آبشار کـه حجـم آب مـصرفی آنهـا نـسبت بـه                 

 هـاي دیگـر   هاي برخوار، مهیار و جرقویه و برخی شبکه       شبکه
  .بیشتر است، آب تولیدي آنها نیز بیشتر باشد

 
  سپاسگزاري

هاي زیرزمینی سـازمان آب  از همکاري دفتر مطالعات آب  
اي اصفهان در زمینه تاًمین آمار و اطالعات مورد نیـاز            منطقه

و همچنین از بخـش تحقیقـات فنـی ومهندسـی کـشاورزي             
اصفهان به خاطر مساعدت در اجـراي طـرح تقـدیر و تـشکر              
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