
 مجله پژوهش آب ایران
 )166-157( 1392سال هفتم/ شماره سیزدهم/ پاییز و زمستان 

 

 
 
  
  

 آبدار در دشت ورزنه ياه هیالتحلیل  و یبررس
  

  ٢یغالمرضا کمال و *١ياصغر صفر یعل
 
  

  چکیده
است. در قسمت  قرار گرفته يمورد بررس ورزنه دشت ينيرزميز يها آب يدروژئولوژيو ه يدرولوژيه تيوضع پژوهش نيدر ا

 قرق واحد در دشت دروگرافيم و محاسبه هوورزنه و چ يها ستگاهيرود در ا ندهيرودخانه زا انهيسال يدب نيانگيم ،يدرولوژيه
 يشناس نيمدل زم نيها و همچن الگ چاه  RockWorks Ver.15افزار نرمبا  زين يدروژئولوژيشده است. در قسمت ه يبررس
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  مقدمه 
ن را يکره زم يرو يها آبدرصد از کل  ۹۷شور  يها آب

 درصد سه شامل نيريش يها آب. اند دادهبه خود اختصاص 

خ زده و يبه صورت  ها آنباشند، که دو سوم  يممانده يباق
 يشناس نيزم يبردار هستند (سازمان نقشه يخي يها کوه

ن به يريش يها آبمانده ي). باق۲۰۰۹کا، ياالت متحده آمريا
ن و در يزم يدر رو يزان کمين و ميرزميطور عمده در ز

 ياريآب يدر سراسر جهان برا آبهوا قرار دارند. مصرف 
 ن مقدار در مقابل آبيدرصد بوده که ا ۶۹ يکشاورز

 يها تيواقع( استتر) قابل توجه ي(دو تا پنج ل يدنيآشام
 ۲۰۰۷در سال  يآب در کشاورز تيريمد). ۲۰۰۸سبز، 

النکا يدر سر يت منابع آب جهانيريتوسط موسسه مد
). بر اساس گزارش منتشر ۲۰۰۷مطرح شده است (مولدن، 

از  يريجلوگ يه است که براشدان ين موسسه بيشده از ا
د يش توليافزا يد برايکشاورزان باآب،  يبحران جهان

 يغذا باشند در حال يتقاضا برا يکوشش کنند تا جوابگو
استفاده از  يبهتر برا ييکارا يبرا يها راهد يکه صنعت با

درصد  ۱۰باً يتقر). ۲۰۱۰دا کنند (چارترس و وارما، يآب پ
 ها انسان يمصارف ضرور يدر سراسر جهان برا ها رواناب

ل ياز جهان ساالنه در معرض س يناطقشود. م يماستفاده 
در جهان وجود دارد  يگريکه مناطق د يقرار دارند در حال

ست. يدر آنجا ن يکه به علت بارش کم انسان قادر به زندگ
بهتر  يط زندگيتواند به شرا يم ينيرزميمنابع آب ز يابيارز

 يز ضروريران ني). در ا۲۰۰۶کند (راسلر و همکاران،  کمک
منابع آب  يو بررس پژوهشاطق مختلف به که در من است

خشک  يها از استان يکياستان اصفهان پرداخته شود. 
 ٣٥٠٠از آن که بالغ بر يکشور است که دو سوم آب مورد ن

ها،  (چاه ينيرزمياز منابع آب ز استمکعب  ون متريليم
ه مصرف آن در عمد كهشود.  ين ميها) تأم قنوات، چشمه

 و رياخ يها يخشکسال . به علتاستکشاورزي  بخش
ش يافزا ينيرزميز آب رود تقاضاي ندهيزا رودخانه آب کاهش

در اغلب  ينيرزمين امر باعث افت سطح آب زيافته و اي
 ،پوش مأمنو  زاده رانين حوضه شده است (ميا يها دشت
ن رودخانه يتر ياتيح و نيتر رود مهم ندهيزا رودخانه ).١٣٨٧
ن آب يو تأم يکشاورز توسعه براياستان اصفهان  يمرکز

 . رشداست ياقتصاد يها تيه فعاليبخش صنعت و کل

ش تقاضا و يع بزرگ موجب افزايت صنايو فعال تيجمع
ن رابطه بخش يرود شده است، در ا ندهيرقابت در حوضه زا

که  ير قرار گرفته است به طوريشتر تحت تأثيب يکشاورز

ع يوس ياراض ياريآب يبرا يکمبود آب نه فقط مشکالت
ها  ده، بلکه منتج به شور شدن خاکكريجاد ا ياريقابل آب

ت آب يفيدست حوضه و باعث کاهش ک نييپا يدر اراض
رود،  ندهيز زايبه رودخانه شده است. حوضه آبر يبرگشت

چ ياست که ه يا ران حوضه بستهيا يواقع در منطقه مرکز
 ۳۵۰رود به طول  ندهيا ندارد. رودخانه زايبه در يراه خروج

از  ن رودي. ااستان يشرق در جر -لومتر در امتداد غربيک
سرچشمه گرفته و به باتالق  ياريمحال و بخت استان چهار

  ).٢٠٠٠، و همکاران ي(سالم رسد يدر شرق م يگاو خون
آب کشاورزي در  يور ) بهره١٣٨٤و چقاجردي ( ييايض

ري کردند که يگ جهيو نت كردند يرا بررس رود زايندهحوضه 
ن يها بر هم منطبق نبوده و ا قاضاي آب در شبکهعرضه و ت

ن مولد .شده است يآب مصرف يور بهرهسبب کاهش 
محاسبه آب را  يبرا يچارچوب مشخص کار )۱۹۹۷(
کل يبشر در س يها د که طبق آن در اثر دخالتكرشنهاد يپ
 يها الن آب به گروهيو انعکاس آن، اجزا ب يدروژئولوژيه

و  يمنابع آب سطح. ندم شديمصارف گوناگون آب تقس
توسط سازمان آب  رود زاينده يها حوضهيرز ينيرزميز

شود و  ياصفهان نظارت، کنترل و مطالعه م يا منطقه
 پژوهشن يدر ا .شود يآمارهاي مربوطه هر سال منتشر م

فصل بهار و زمستان (فصول  يزان بارندگيرات مييتغ
. در شد يمختلف دشت ورزنه بررس يها ) ساليزراع
  RockWorks15رافزا ز با نرمين ينيرزميز يها باط با آبارت
ي ها ، دو سفره آبيق و سطحيعم مهيق، نيعم يها چاه و

که در  شده است يساز لآزاد و تحت فشار دشت ورزنه مد
 يبررس پژوهش هدف ده استش انيب يدروژئولوژيهقسمت 
 ،دروگراف واحد و عمق سطح آبيمربوط به ه ينمودارها

  .باشد يمدشت ورزنه  يها آب در سفرهان يجر براي
  

  ها مواد و روش
متري كيلو ۱۱۰ورزنه مركز بخش بن رود، در فاصله  شهر

و فاصله آن تا تاالب گاو  جنوب شرقي اصفهان قرار دارد
. اين شهر در باشد يكيلومتر م ۲۵در قسمت شرق  يخون

 ۳۲دقيقه شرقي و عرض  ۳۹درجه و  ۵۲طول جغرافيايي 
). ١٣٨٤ي، جار(ن قرار دارديقه شمالي دق ۲۵درجه و 

 لياز قب النيآبخوان و عوامل ب کيدرولوژيچارچوب ه
و  هيها، مناطق تخل ها، چاه کش ها، زه رودخانه ها، اچهيدر

در  کيبه طور شمات يو خروج يورود يو مرزها هيتغذ
  .مشخص شده است ۱شکل 
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 تيو وضع نيزم يرو طيساده کردن شرا ،يمفهوم مدل
 يکيدروژئولوژيو چه از نظر ه يکيزيه از نظر فموجود چ

آبخوان مورد مطالعه، مشخص  ياست. ابتدا محدوده مرز

 ها هيال نييسطوح باال و پا يو سپس توپوگراف شود يم
  ).١٣٧٧ ،مقدم ياصغر( دشو يفراهم م

  

  
  مربوط به دشت ورزنه یمدل مفهوم -1شکل 

  
  يدرولوژیه

سطح  يفيودارهاي طنم ،)٢٠٠١( زاده رانيدروگرز و م
ه ب يچند سال متوال يرا ط رود زايندهحوضه  يستابيا

که برداشت آب  دهد ينمودارها نشان م نيدست آوردند. ا
 رود زايندهآن در حوضه  النيبوده و ب هيرو يب ينيرزميز

 خانهرود يدب پژوهش نيدر ا. تداشته اس يروند منف
که  شد يو ورزنه بررس چوم يها ستگاهيا در رود زاينده

ورزنه  ستگاهيدشت ورزنه و ا يمربوط به ورود چوم ستگاهيا
 ينمودار دب ي). بررس١(شکل  قرار دارددشت  يدر انتها

طور که در   ، همانچومورزنه و  ستگاهيساله ا ۱۰ نيانگيم
تا  ۱۳۷۸ يها لدر سا يکاهش دب شود، يم دهيد ٢شکل 
 نيا در يوقوع خشکسال انگريکه ب دهد، يرا نشان م ۱۳۸۲

به علت  تواند يمدت، م نيدر ا يهاست. کاهش دب سال

باشد.  ريبرداشت از آب رودخانه در طول مس شيافزا
آب رودخانه در  يدب نيانگيم ۱۳۸٤در سال  نيهمچن

در  رسد يم هيمتر مکعب بر ثان ٢ زانيورزنه، به م ستگاهيا
 ٢٠زمان برابر با  نيدر هم چومدر  يورود يکه دب يحال

 از برداشت توان ي. که علت آن را ماست هيبر ثانمتر مکعب 

 نيانگيدانست. م ريمس نيب در يکشاورز براي رودخانه آب
ر بمتر مکعب  ۹برابر  چومدر پل  ۸۶ساالنه در سال  يدب
 يكمقدار کمتر از  نيکه در ورزنه ا يدر حال است هيثان

در  ياريآب يها برداشت ني. بنابرااست هير ثانبمتر مکعب 
. البته رسد يو در ورزنه به صفر م افتهيکاهش  چومل پ ريز

نقطه  نيرها شده به ا يها البيس ديشا ،يترسال طيدر شرا
برسند.

  

  
  چومورزنه و  ستگاهیساله ا 10 نیانگیم ینمودار دب -2شکل 

 چوم
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  يدروژئولوژیه
 ميموجود در دشت، جهت ترس يها حلقه از چاه ۴٩ تعداد
 RockWorks15 افزار نرم اده ازاستف با )،٣ ها (شکل چاه الگ
) آورده شده ٦ (شکل دشت در ها چاه تي. موقعشد يبررس

دشت ورزنه با توجه به  يشناس نيمدل زم نياست. همچن
افزار  همان نرم درها  آن يها هيمنطقه و جنس ال يها الگ
  د.ش سازی مدل

  

  
  دشت ورزنه يها چاه يحفار يها الگ -3شکل 

  

 يورزنه، حاک دشت يشناس نيزم دلو م يشناس نهيچ ستون
و رس در  لتياز جنس س يسطح زدانهير يها هياز وجود ال
در  زيها ن و ابعاد دانه زدانهير هيضخامت ال ؛استکل دشت 

و  ينقاط مختلف دشت متفاوت است. در قسمت غرب
 ي، حاورود زايندهاطراف رودخانه  ژهيدشت و به و يمرکز

 يفاصله از قسمت غرب شي. با افزااستو شن  اسهرس و م
 يها . در افقشود يم زتريبه سمت شرق اندازه ذرات ر

دانه اندازه ذرات در کل دشت  زير هيپس از ال تر نييپا
 يا ماسه يها هيدوباره ال يرس يها هيشده و بعد از ال زترير

آبدار محصور  هياز ال يکه حاک شود يم داريپد يو شن
هاي  ساس دادهشناسي، بر ا پالن زمين کي. باشد يم

 ٤در شکل توان ي، را م١٤٨٠ليتولوژي براي عمق  يها الگ
منحصر به فرد دشت  يها يژگياز و يکمشاهده کرد. ي
 توان يکه علت آن را م ،است نيآرتز يها ورزنه وجود چاه

کرد. تعداد  هيمنطقه توج يو بلند يو پست يبه توپوگراف
 ر،آبدا هيال يازس مورد مطالعه جهت مدل قيعم يها چاه
و  يبه موازات سواحل شمال آن که تمام استحلقه  ۱۶

  .واقع هستند رود زاينده يجنوب
  

  
  1480گ لیتولوژي براي عمق ي الها بر اساس داده ،پالن زمین شناسی دشت ورزنه -4شکل 
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  ینیرزمیآب ز نوسانات
 ينيرزميسطح آب ز انهيمشخص نمودن نوسانات سال براي
بخوان محدوده دشت، با استفاده مخزن آ رهيذخ راتييو تغ

در  زومترهايپ سنيموجود، نقشه ت يهازومترياز آمار پ
مشخص  زومتريهر پ ريرسم و منطقه تحت تأث GIS طيمح

ساله آبخوان با  ۱۰واحد  دروگرافيه نيشد. همچن
-۱۳۸۶ يبازه زمان يدست آمده براه ب ياه استفاده از داده

   .)٥(شکل  دش ميترس ۱۳۷۶

  

  
  دشت ورزنه یبارندگ نیانگیو م نیانگیگراف مدرویه سهیمقا -5شکل 

  
  ینیرزمیآب ز افت هم نقشه

 ،ينيزم رينوسانات تراز آب ز يمکان عيتوز يمنظور بررس به
 ١٣٨٦و  ۱۳۷۶آبخوان در خرداد سال  افت همنقشه 

 زومترهايپ ٦ در شکلکه  يا ). محدوده٦شد (شکل  ميترس
  باشد. میت مرز دش انگريب شود يمرا شامل 

  
  *در دشت ورزنه 1386و  1376سال  نیب ینیرزمیآب ز افت همنقشه  -6شکل 

  .شماره پیزومترها داخل مربع نوشته شده است  *
  

  ینیرزمیعمق آب ز
 يها مبحث شامل نقشه نينقشه مورد استفاده در ا

برآورد و  يمختلف، برا يها عمق منطقه در دوره هم

 ياز آبخوان است؛ لذا مناطق ريتبخ زانيم ريتفس نيهمچن
 قياز طر شود يانجام م ياز آبخوان، از آن نواح ريکه تبخ
 ها يريگ د. بر اساس اندازهشون مي ييشناسا عمق همنقشه 
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 نقشه ،يدر محدوده مطالعاتد موجو زومتريپ ۴۹در 
 ميترس ١٣۸۷در خرداد ماه سال  ينيزم ريآب ز عمق هم

  ). ٧شد (شکل 

  

  
  1387 یدشت ورزنه در خرداد ماه سال آب ینیرزمیآب ز عمق همنقشه  -7شکل 

  
  در سفره آزاد یستابیسطوح ا تراز

 ۴۹در  ينيرزميتراز آب ز يها يريگ استفاده از اندازه با
ه است، شدانجام  انهيحلقه چاه فعال که به صورت ماه

در سفره اول در دشت  ينيرزمينقشه متوسط تراز آب ز
ه شده است.يارا ٨در شکل  ١٣۸۷ يورزنه در سال آب

  
  1387 یدشت ورزنه در خرداد سال آب ینیرزمینقشه تراز آب ز -8شکل 

  
  در سفره محصور کیزومتریسطوح پ تراز
قرار گرفتن  ليدشت ورزنه عالوه بر سفره آزاد، به دل در

محصور کننده، تحت فشار و به صورت  هيال ريآبخوان، ز
 ييبا تراوا ياز نهشته ها ييها هيو توسط ال باشد يم نيآرتز

 هيال نياحاطه شده است. ا نييناتراوا از باال و پا ايکمتر 

افزار  با نرم شتفعال در د يها زومتريآبدار با توجه به آمار پ
RockWorks15 نياست. ا دهش ارايه ٩و در شکل  ميترس 

و عمدتاً از  دش يسازمدل نگ،يجيکر اريبر اساس مع هيال
با ماسه و به طور پراکنده از رس و همراه  زيشن دانه ر
با  ييها هيال ه،يال نيا ريشده است. در ز ليماسه تشک
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 يناتراوا يها هيو ال دو سنگ جوش قرار دار زترير يها دانه
  است.از جنس رس  زين ييباال

تحت فشار (سفره دوم) در  هيسطح پيزومتريك ال نقشه
شکل  نيدر ا يزومترياست. اعداد پ دهش ارايه ١٠شکل 

آبدار  هي(سفره دوم) با سفره اول مطابقت ندارد. عمق ال
به سمت  جيدشت کم بوده و به تدر يدشت در قسمت غرب
. حداکثر عمق آب در ابدي يم شيمرکز و شمال افزا

 زانيدر مرکز و شمال دشت و به م يکزمر يها زومتريپ

متر در  ٨٠-٩٠ زانيمتر و حداقل عمق به م ١٩٠-٢١٠
 يريگ قسمت دشت اندازه نيتر يقع در غربوا يها زومتريپ

دشت که خطوط  يشده است. منطقه شمال شرق
از آن است که  يحاک باشد ينمدر آن موجود  ليپتانس هم
نبوده است. به  دستمناطق در  نيا يزومترهاياز پ يآمار

آبدار از غرب دشت به سمت مرکز و  هيعمق ال يطور کل
  .ابدي يدشت کاهش م يجنوب شرق

  

  
  نهآبدار تحت فشار در دشت ورز هیمدل ال -9کل ش

  

  
  در سفره دوم دشت ورزنه ینیرزمینقشه سطح پیزومتریک آب ز -10شکل 

  
  ینیرزمیآب ز یکیدرولیه بیو ش انیجر جهت

استفاده از  نيو همچن ينيرزميتوجه به نقشه تراز آب ز با
 ينيرزميآب ز انيجر جهت توان يم  Surfer 10افزارنرم 

آب در  انيجهت جر ١١. در شکل ديددشت را  در کل
است.  دهشه يدر دشت ارا ۱۳۸۷ يخرداد ماه سال آب

  به سمت  کل دشت در انيجر جهت که افتيدر توان يم
  
  

. در باشد يدشت م يبه سمت جنوب شرق تيدر نها ومرکز 
 رود ندهيدشت و در مجاورت رود خانه زا يمرکز يها بخش

بر  رود زايندهکننده  هيو اثر تغذ يتوپوگراف بيبا توجه به ش
آبخوان دشت از شمال به جنوب و از غرب به شرق 

  شد.با يم
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  )1387آب در دشت ورزنه (خرداد  انیجهت جر -11شکل 

  
  نتایج و بحث

بارش در  زانيم سهيبا استفاده از مقا يدرولوژيدر بررسي ه
عمدتاً به حجم بارش در  ،يآب يها مختلف سال يها ماه

توجه  شتري) بي(سال زراع يره زماني نسبتاً طوالنيك دو
کوتاه مدت کمتر توجه شده است. گاه  يها شده و به بازه

در يک منطقه به دليل كاهش حجم بارش نسبت به 
مدت آن انواع خشكسالي شامل اقليمي،  زمتوسط درا

آب  برداشت .دهد رخ ميكشاورزي  ايهيدرولوژيك و 
رود  آن در حوضه زاينده ناليبوده و ب هيرو يب ينيرزميز

 انيسال يمداوم آبخوان ط هيداشته و تخل يروند منف
در سطح دشت ورزنه  يعواقب نامطلوب جاديگذشته سبب ا

ها باعث شده است که  چاه يستابياست. افت سطح ا دهش
افزودن ، چاه حلم رييتغ به اقدام مواردي دربرداران  بهره

 کنند که در اغلب مواردشکني  کف و ها طبقات پمپ
ناگوار  يو اثرات روان نيسنگ يها نهيجز صرف هز يا جهينت

 واحد دشت، آغاز دروگرافيبر اساس هنداشته است.  در بر

در سال  .استماه  آبان مهين يدروژئولوژيچرخه ساالنه ه
 ۱۵۲۳برابر  باًيچرخه تقر نيدر آغاز ا يستابيتراز ا ۱۳۸۳

 ماه بهشتيارد و در افتهي شيافزا جيکه به تدر ،استمتر 
. تفاوت سطح رسد يمتر م ٤٥/١٥٢٣به  ۱۳۸۴سال 

 ياز رو. استمتر  ٤٥/٠دو زمان برابر  نيدر ا يستابيا
که  افتيدر توان يساله دشت م ١٠گراف واحد درويه

 ٣/١ زانيسال گذشته به م ١٠ يط زيرزمينيسطح آب 
بوده  متر يسانت ١٣متر افت داشته که متوسط افت ساالنه 

  .است

سال  ۱۰ يمتوسط افت ساالنه دشت ورزنه ط با توجه
سطح  رييحجم متوسط ساالنه به علت تغ ريي، تغگذشته
با ضرب کردن  توان يمدت را م نيا يط ينيرزميآب ز

افت ساالنه در مساحت کل منطقه مورد مطالعه  نيانگيم
مقدار برابر با  نيدست آمده، محاسبه کرد که اه ب

دست آمد. با توجه به ه متر مکعب ب نويليم ٣٥٧/٥٧٨
به  يکيدروليه بيضرا زانيضخامت آبخوان با م نکهيا

دارد  ميستقانتقال آبخوان رابطه م تيقابل زانيخصوص م
آب  رياز حد از ذخا شيبرداشت ب رياخ يها در سال

و کاهش  ينيزم ريسبب افت سطح آب ز ينيزم ريز
 شده است. بيضرا نيکاهش ا جهيضخامت آبخوان و در نت

 زانيم توان يم ١٣٨٦و  ١٣٧٦تراز آب دو سال  سهيبا مقا
. در مشاهده کردمختلف  يها افت تراز آب را در مکان

دشت تمام مناطق شمال، شمال غرب و  افت همنقشه 
که نشان  دهند، يرا نشان م ينيرزميآب ز ترازغرب کاهش 

. در باشد ياز دشت م ينواح نيدر ا يمنف النيدهنده ب
سو  کي. از است برابر صفر راتييتغ زيجنوب شرق ن يحنوا

در مناطق شمال، غرب و  يبردار بهره يها چون اکثر چاه
به علت جنس  گريد يمرکز دشت گسترش دارند و از سو

 يها و آب يکشاورز قياز طر يآب برگشت فوذن ،ييباال هيال
 نيا جهيمناطق کم است و در نت نيبه آبخوان در ا يسطح
  .ندهستکاهش تراز آبخوان همراه با  ينواح

واقع در شمال  ۴۱ زومتريعمق مشاهده شده در پ حداکثر
متر  ۳ زانيمتر و حداقل عمق به م ۴۸ زانيدشت و به م

دشت در مجاورت  يواقع در قسمت مرکز ۳۹ زومتريدر پ
 يبه طور کل شده است. يرگي اندازه رود زايندهرودخانه 
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سمت مرکز و جنوب  از غرب دشت به ينيرزميعمق آب ز
  .ابدي يمدشت کاهش  يشرق

ي ها يژگيدر نقاط مختلف دشت متأثر از و تراز همخطوط  
 يبردار و بهره يسطح يها آب توسط هيتغذ ،يکيژژئومورفولو

تراز متوسط آب  نيشتري. باستپمپاژ  يها توسط چاه
 ۲۲ زومتريمتر در پ ۱۵۵۵حدود  ١٣۸۷در سال  ينيرزميز

 كمتريندشت وجود دارد و  يشرق واقع در قسمت شمال
  است. ۴۳ زومتريمتر مربوط به پ ۱۴۷۰به مقدار  زيتراز ن

 يدر نواح يستابيتراز سطح ا يها ي، منحن٨شکل  در
 هيدشت، منطبق بر منابع تغذ يشمال شرق و جنوب غرب

حداکثر تراز آب  يآبخوان از ارتفاعات مجاور دشت، دارا
به  يت شمال غرباز قسم جي. به تدرندهست ينيرزميز

 کاهش ينيرزميتراز آب ز يسمت مرکز و جنوب شرق
خود  زانيم كمترينبه  يشرق نوبو در قسمت ج افتهي
 شود، يم هيتغذ رود زاينده. مرکز دشت توسط رود رسد يم

 دسته تراز عمود بر رودخانه ب خطوط هم نيهم يبرا
و در مجاور  يمرکز يها در قسمت نيهمچن ند.يآ می

 هيخطوط تراز واگرا بوده که نشان دهنده تغذ رود زاينده
  .است رود زايندهآبخوان توسط رود 

 کسانيرفتن سطح آب در همه جا  نييکه پا يياز آنجا
جنس آبرفت در هر قسمت از دشت و اعماق  زينبوده و ن

 کيناميدروديه بيضرا رييتغ ست،مختلف، متفاوت ا
دشت  نيا. البته در باشد ينم کسانيآبخوان، در همه جا 

آبخوان در گذشته و  يکيناميدروديه بيضرا سهيمقا براي
 يبرا است. نبوده اريدر اخت يقيو دق يحال اطالعات کاف

 يبند زمان کي توان يم ينيرزميز يها سفره حيصح تيريمد
 يها کرد که آب سفره جاديا ههر منطق يها چاه يمنظم برا

با  نيچندچار افت نشوند. هم ،رويه بیبا مصرف  ينيرزميز
در مصرف،  نينو يها و توسعه روش حيصح يالگو جاديا

از هدر رفتن آب  توان يم ،يصنعت و کشاورز يبرا
  .كرد يريجلوگ

  
  يریگ جهینت

در سطح  ينيرزميز يها بررسي وضعيت سطح آب براي
 ينيزم ريتراز سطح آب ز دشت اقدام به ترسيم نقشه هم

  .دشدشت ورزنه 
 ١٣٨٧در سال  ينيرزميزتراز متوسط آب  نيشتريب -١

 كمتريندشت و  يمتر در قسمت شمال شرق ۱۵۵۵حدود 
  جنوب  قسمت به مربوط متر ۱۴۷۰ مقدار به زين تراز

 است. يشرق
متأثر  ينيرزميخطوط تراز آب ز يدر بخش شمال شرق -٢

آبخوان، توسط  هيتغذ و است نيسطح زم يتوپوگراف بياز ش
جنوب  -يشرق اد شمالامتد يدارا يفصل يرودها و ها آبراهه

 يله در مورد قسمت جنوبأمس نيهم ،دشو يمانجام  يغرب
  .صادق است زين

ورزنه و  ستگاهيساله ا ۱۰ نيانگيم ينمودار دب يبررس -٣
را نشان  ۱۳۸۲تا  ۱۳۷۸ يها در سال ي، کاهش دبچوم

برداشت در  اديو ازد يوقوع خشکسال انگريکه ب دهد، يم
 نيا انگريب رود زايندهضه هاست. بسته بودن حو سال نيا

معموالً به باتالق گاو  يآب کم زانياست که م قتيحق
  .رسد يحوضه م يتهادر ان يخون
دائماً در حال  يرغم وجود بارندگ يواحد عل دروگرافيه -٤

که نمودار  يجز در هنگام فصول بارندگه ب باشد، يکاهش م
امر  نيا ابد،ي يم شيکم افزا يليخ زانيسطح آب به م

 شتريب ينيرزمياز آن است که نوسانات سطح آب ز يکحا
 ١٣٨٣ يها سال . البته درباشد يآبخوان م هيتخل ريتحت تأث

 يها سالواحد نسبت به  دروگرافي، ه١٣٨٥و  ١٣٨٤و 
 انگريداشته است که ب يمحسوس شيافزا ١٣٨١و  ١٣٨٠

  .است ١٣٨١و  ١٣٨٠ يها سالدر  يخشکسال
  

  منابع
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