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  )جغرافياي ايرانانجمن  المللي علمي ـ پژوهشي و بينفصلنامه (جغرافيا 

  1394بهار، 44شماره ، سيزدهمسال دوره جديد، 

  

  مكانيابي نفوذپذيرترين اراضي براي توسعة طرحهاي تغذيه مصنوعي منابع آبمكانيابي نفوذپذيرترين اراضي براي توسعة طرحهاي تغذيه مصنوعي منابع آب

  

 2و فاطمه دانشور 1امير گندمكار

23/5/1393: ، تاريخ تاييد15/3/1393: تاريخ وصول  

  

  چكيده 

محدوديت دسترسي به آب در بيشتر موارد يكي از هاي اخير، در مناطق خشك و نيمه خشك، در سال

 اساسي وجوه از يكي عنوانبه سرزمين از استفاده ريزيبرنامه. هاي توسعه استبزرگترين محدوديت

 و خاكها گوناگون هايكاربري .است ناممكن كشور در خاك منابع بدون شناخت توسعه ريزيبرنامه

 اطالعات. گيردمي قرار بررسي مورد كه است كاتين از نيز آنها مديريت نحوه تاثير چگونگي

 بر آن تاثير ارزيابي و بينيپيش اراضي، از استفاده طراحي در خاكشناسي، مطالعات در شده گردآوري

هاي اخير در استان اصفهان مديريت صحيح استفاده از با توجه به خشكسالي .است محيط سودمند

هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل . آيدشمار ميهاي مديريتي بههاي آبي از فوريتحوزه

باشد، كه نفوذپذيري خاك استان اصفهان بر اساس بافت و جنس خاك و چگونگي پوشش گياهي مي

آبي  منابع مصنوعي تغذيه هايتواند كمك شاياني در مديريت منابع آبي و مكان يابي صحيح طرحمي

كيلومترمربع از خاك استان داراي  21921,584777دهد كه نتايج حاصل نشان مي. اين استان كند

 هايخاك ناحيه و ايكوهپايه ناحيه هايخاك هاي قسمت در بيشتر باشد كهنفوذپذيري خوب مي

  . است شهررضا و ميمه و خورت مورچه و برخوار هايحوزه محدوده در كه باشدمي هموار

  

  .خاك اكولوژِيكي آبي، توان هاينفوذپذيري، طرح: كليدواژگان

                                                
  آباد، اصفهان، ايرانآباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجفگروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، واحد نجف .1

  د، اصفهان، ايرانآباآباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجفباشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد نجف .2
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  مقدمه

 و سست پوششي صورت به كه دهد مي تشكيل را زمين جامد  پوسته قسمت ترين سطحي خاك

 در) خاك( پوشش اين ضخامت. پوشاند مي اند نشده تخريب هنوز كه را هايي سنگ ضخامت كم

 سخت متسق و) اتمسفر( جو بين واقع در نازك قشر اين. است متر 2 تا 5/0 عادي شرايط

 گرفته قرار ،)ليتوسفر( نگرديده تخريب و نشده واقع جوي عوامل تأثيرتحت هنوز كه زمين،

 اراضي ارزش .باشدمي زمين سطح مهم هايمشخصه از يكي خاك). 1389( پور است وراوي

 اين و دارد بستگي آنها خاك خصوصيات به مستقيم طوربه هاكاربري از بسياري براي

 خاكشناسي مطالعات ).1998(متقي شوندمي مشخص خاكشناسي مطالعات طريق از خصوصيات

 پراكنش كنندهكنترل عوامل تحليل و تجزيه و هاداده آوريجمع براي كه است عملياتي مجموعه

 طورهب معين منطقه يك خاكهاي گزارش و نقشه تهيه آزمايش، بندي،طبقه تشريح، ها،خاك

 مرتبط علوم ساير براي مكملي كه خاكشناسي مطالعات اهميت به توجه با .گيردمي انجام اصولي

 باشد شده تهيه پاييني هزينه با حال عين در كه همگن و جامع اينقشه تهيه ،است خاك با

هاي مناسب يابي محلبه مكان) 1383(مهدوي و همكاران  ). 2000( رازيتر دارد زيادي اهميت

آنها با استفاده از نقشه شيب و خاك و ساير  .زميني پرداختندريزتغذيه مصنوعي منابع آب 

داري در زمينه بررسي خاك در ايران امير سررشته. پوشاني اين كار را انجام دادندپارمترها و هم

اين اثرات طرح پخش سيالب برنفوذپذيري خاك را بررسي كرده و در كل به  1386در سال 

 كيفي نتيجه دست يافت كه ميزان نفوذپذيري خاك افزايش يافته ثقفي و احمدي به ارزيابي

خاكشناسي پرداخته و ابراهيميان و همكارانش در  هايپژوهش در آماري روشهاي از استفاده

 نفوذپذيري در پارامترهاي برآورد منظوربه جديد اينقطه دو روش به مطالعه ارائه 1388سال 

 فرزانه و گزنچيان به بررسي .اندها پرداختهروش ساير با آن مقايسه و نواري و ايجويچه آبياري

سبزوار  سادات كالته حوزه در رسوب و عمق خاك نفوذپذيري روند بر سيالب پخش اثر

 در سيالب و اختالف درصد كه داد نشان واريانس تجزيه از حاصل نتايج طوركليهب .پرداختند

 سيالب و عمق متقابل اثرات ولي. بود اردمعني درصد 1/0 سطح در خاك عمق بين نفوذپذيري

 در بندسارهاي كه بررسيهايى در خدري عرب. نبود دارمعني سطحي هيچ در خاك بر نفوذپذيري

 بنديدانه ويژه به خاك فيزيكي كه خواص اندرسيده نتيجه اين به. اندداده انجام خراسان استان
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و  هابل هاىپژوهش در. است داشته اثر خاك نفوذپذيري تغيير شيميايي در خواص از بيش

 و خلفي .است بوده هاى شيمياييويژگى از بيش فيزيكي هاىويژگى تغييرات نيز كاردنر

 نتايج. اندداده انجام زنجان چريان قره - سهرين سيالب ايستگاه پخش در هاييهمكاران بررسي

نفوذپذيري  متوسط مقدار دهد كهمي نشان) سال 2 مدت در( آبگيري بار 5 از پس آمده دستبه

 در اليروبي موسوي تاثير و رضايي. است يافته ساعت كاهش بر مترسانتي 03/11به  8/14از 

 استان در و كاچك سرخ باغ - كهرويه مصنوعي تغذيه هايطرح اوليه نفوذ بازيابي سرعت

 40 از بيش انسداد ميزان كه دهدمى طرح نشان نتايجاند، داده قرار مطالعه مورد را اصفهان

 .متغير است گيررسوب استخرهاي در مترسانتي 10 از تركم تا تاسيسات نفوذي در مترسانتي

 بستگي نفوذ سرعت و خاك منافذ آب، اندازه در آن غلظت و معلق ذرات اندازه به انسداد ميزان

 آب سيالب پخش شبكه خاك در نفوذپذيري ميزان بررسي در خورتي مورچه حيدري. دارد

 و سريع خيلي ابتدا خاك نفوذپذيري ميزان رسوب، افزايش ضخامت با كه داد نشان بم باريكه

 تاثير گيردمي قرار شبكه كه در رسوب مقدار هر همچنين و يابدمي كاهش ناچيز مقدار سپس به

نفوذپذيري خاك در زمينه توسعه اما در زمينه  .گذاردخاك مي نفوذپذيري ميزان بر چشمگيري

بررسي و مطالعه خاك  ،هدف از اين پژوهش .هاي آبي تاكنون پژوهشي انجام نشده استطرح

استان اصفهان از نظر ميزان نفوذپذيري با توجه به جنس خاك و ميزان پوشش گياهي است كه 

ي و آزمايشگاه فني هاي پايه تهيه شده از سازمان منابع طبيع بدين منظور با اطالعات و نقشه

  . بندي شدهاي پهنهخاك استان اصفهان و طبق مدل توسعه طرح

  

  مطالعه مورد منطقه عمومي هايويژگي

   جغرافيايي موقعيت

 27 و درجه 34 تا دقيقه 4 و درجه 30 بين كيلومترمربع291/107044 مساحت با اصفهان استان

 النهار نصف از شرقي طول دقيقه 31 و درجه 55 تا دقيقه 36 و درجه 49 و شمالي دقيقه

 مركزي، استانهاي به شمال از شده واقع ايران مركز در كه استان اين .است گرفته قرار گرينويچ

 و خراسان استان به شرق از بويراحمد، و كهگيلويه و فارس استان به جنوب از و سمنان و قم
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 )1( شماره شكل. است محدود بختياري چهارمحال و لرستان استانهاي به غرب از و يزد

  .دهد مي نشان را مطالعه مورد محدوده

  

  

  مطالعه مورد محدوده :1شكل

  

  اصفهان استان هاي خاك انواع

هاي تغذيه آبهاي مصنوعي، خاكهاي در شت بافت، ابتداي بهترين محل براي اجراي طرح

افكنه با بستر شني و مخروطهايي اي، خاكهاي سنگالخي، مناطق كارستي، مسيلآبرفتهاي ماسه

 هايي خاك نوع از اصفهان استان هاي خاك ).183 :1997ساماني، ( باشدهاي فصلي ميرودخانه

 است آهكي و رسي نوع از رود زاينده نواحي بعضي در و نكرده پيدا زيادي شكل تغيير كه است

 از متري 20 تا 15 عمق در آبي هاي سفره. اند گرفته قرار شن از ضخيمي قشرهاي برروي كه

 ليتر در گرم يك از كمتر طوركليبه و است متغير آبها شوري ميزان و شود  مي ديده زمين سطح

 خاك نوع چندين اصفهان، استان در. است شور و قليايي بيشتر اصفهان خاك نتيجه در است،

 براي برخي كشاورزي، براي برخي دارد؛ اي ويژه استعداد ها خاك اين از كدام هر. دارد وجود

 محافظت بايد فقط را برخي و معدني ي ماده عنوانبه اند مناسب صنعت براي برخي و داري مرتع
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 هاي خاك تمامي از. شود مي آن انهدام و فرسودگي باعث آن از برداري بهره نوع هر زيرا كرد؛

 كاربردهاي براي بايد را ديگر درصد 90 و دارند كشاورزي قابليت درصد 10 فقط استان

  :كرد تقسيم گروه چند به توانمي را استان هايخاك. گرفت نظر در غيركشاورزي

 استان شمال و جنوب غرب، هاي كوهستان در ها خاك اين:  كوهستاني  ناحيه هاي خاك .1

  .هستند عمق كم هاخاك ناحيه، اين هاي بخش از بسياري در. اند شده پراكنده

 70( دهدمي تشكيل اي كوهپايه ناحيه را استان مساحت بيشتر: اي كوهپايه  ناحيه هاي خاك .2

 بهادران، باغ كوهپايه، گلپايگان، اردستان، كرون، و تيران لنجان، سفلي، سميرم شهرضا،). درصد

  . دارند قرار ناحيه اين در آباد نجف

 ميمه، و برخوار اصفهان،. شود مي استان هاي دشت شامل ناحيه اين :هموار ناحيه هاي خاك .3

) استان مساحت از درصد 7( اندناحيه اين در فالورجان شهر،خميني نائين، شهر،شاهين

 مناطقي حاصلخيزند، بسيار رود زاينده اطراف در ويژهبه ناحيه اين در آبرفتي و رسوبي هاي خاك

   .دارند قرار ناحيه اين در خوراسگان و فالورجان اصفهان، مانند

 كه است، استان هاي بخش ترينارتفاعكم شامل ناحيه اين :بياباني و كويري  ناحيه هاي خاك .4

 در نمك درياچهي بيابانك، و خور هاي زاري شوره. شود مي شامل را استان مساحت درصد 16

 و نائين شرق در كوه سياه كوير اردستان، و زواره شمال در سرخ دق بيدگل، و آران شمال

  .دهد مي تشكيل را ناحيه اين گاوخوني

  

  مواد و روش

  پذيري خاك پارامتر نفوذ

  پذيري ناميده ورود يا جريان آب از سطح به داخل خاك و در جهت عمودي نفوذ: نفوذ

يك خاك و نوع پوشش و در در اين روش با توجه بافت هيدرولوژ). 1375باي بوردي،( شودمي

  .بندي نفوذپذيري خاك انجام شدها پهنهنهايت با هم پوشاني نقشه
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  زمين سطح و خاك نفوذپذيري

 داخل به سطح تراوايي ميزان به بسته زمين سطح به رسيدن از پس جوي نزوالت از بخشي

 تا دهد ادامه خود عمقي نفوذ به نيز زمين داخل در است ممكن آب اين كند، مي نفوذ خاك

 فقط كه آن يا و آيد حساب به زيرزميني آب منابع جزء و شده زيرزميني هاي اليه وارد انجام سر

 كند برگشت اتمسفر به تعرق و تبخير اثر در دوباره و شده خاك نمودن مرطوب صرف

 قابل منبع دهد،مي تشكيل را آب چرخه از بخشي كه زيرزميني آب). 63:1374عليزاده،(

 تعريف طوركليبه. )2007(پاندا  شودمي محسوب انسان موردنياز آب تامين براي اطميناني

 آب نفوذ. باشد مي رطوبت ذخيره و خاك داخل به آب جذب توان از عبارت سطح نفوذپذيري

 گياهي، پوشش ،)ساختمان و بافت( خاك فيزيكي هاي ويژگي مانند عواملي به خاك در

 دارد بستگي خاك سطحي ذرات پراكندگي قابليت تر مهم همه از و حرارت درجه زمين، شيب

 و رواناب ايجاد بر موثر عوامل از بلندي و پستي همراه به خاك نفوذپذيري). 67:1374عليزاده،(

 سيالب كنترل و آبخيزداري هايطرح در مناسب نفوذپذيري لذا. باشدمي حوضه در سيالب

 كاربري و بارندگي، نوع و مقدار شناسي، زمين هاي ويژگي فوق موارد بر عالوه .است موثر بسيار

 مقدار در خاك بندي دانه و ساختمان بافت، .است موثر نفوذپذيري ميزان بر نيز اراضي

  .دارد سزايي به تاثير آن يري نفوذپذ

  

 نفوذ مقدار در مؤثر عوامل

 :دارد وجود طبيعت در نفوذ مقدار در زمين سطح كيفيت زمينه در سطح نوع دو معموالً

 )رس وخاك سنگ( نفوذناپذير سطح –

 )ماسه و شن(نفوذپذير سطح –

  

  گياهي پوشش تاثير

 باعث ترتيب اين به و نموده جلوگيري ذرات شدن خرد و باران قطرات مستقيم برخورد از

 پايداري موجب و كنند مي اضافه خاك به را آلي مواد گياه ريشه و شود مي نفوذ افزايش

 خاك سطح پذيري نفوذ تعيين براي بنابراين. كنند مي تقويت را آب نفوذ و شده خاك ساختمان
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 و شد و تحليل تجزيه دارد بستگي خاك نوع به كه خاك نفوذپذيري ميزان و پوشش پارامتر دو

 بندي زون نفوذ ميزان بر تأثير ميزان و مدل طبق بر كه گياهي پوشش نوع پوشاني هم با نهايت، در

 خاك بافت بندي پهنه نقشه. شد بندي پهنه نفوذپذيري ميزان خاك هيدرولوژيك بافت نوع و شده

  .داده شده است نشان 3در شكل شماره  )ساعت در ليتر ميلي حسب بر( نفوذ ميزان اساس بر

  

   )1389وزارت نيرو،(پذيري  نفوذ حسب بر ها خاك بندي طبقه: 1جدول

  هيدرولوژيك گروه  )ساعت در مترميلي( نفوذپذيري

11,5-7,5  A 

7,5 -3,8  B 

3,8 -1,3  C  

1,3 -0  D 

  

  زمين سطح نفوذپذيري و اراضي پوشش

 متوسط، تا خوب جنگلي پوشش كه هايي مكان در: زياد و زياد خيلي نفوذپذيري .1 طبقه

 زياد سطح نفوذپذيري  گروه باشد A خاك هيدرولوژيك گروه و متوسط تا خوب مرتعي پوشش

، متوسط تا خوب جنگلي پوشش با هايي مكان در :متوسط تا خوب نفوذپذيري .2 طبقه .است

 گروه خاك و كشاورزي اراضي B هيدرولوژيك گروه خاك و متوسط تا خوب مرتعي پوشش

 تا خوب جنگلي پوشش با هايي مكان :كم تا متوسط نفوذپذيري .3 طبقه. A هيدرولوژيك

 اراضي يا و  Dيا Cهيدرولوژيك  گروه خاك و متوسط تا خوب مرتعي پوشش متوسط،

 با كشاورزي كم اراضي نفوذپذيري .4 طبقه. Bيا C  هيدرولوژيك گروه خاك با كشاورزي

  .خاك نازك اليه با هاسنگ تخته و سنگالخي اراضي ،D هيدرولوژيك گروه خاك

  

  نتايج و بحث

با توجه به موقعيت استان اصفهان و قرار گرفتن در محدوده نيمه خشك و كم بارش بودن اين 

هاي آبي از قبيل گردشگري، استان پارامتر نفوذپذيري خاك از عوامل مهم در توسعه طرح

 متوسط. دهدنقشه هم بارش استان را نشان مي 2شكل شماره  .استو غيره كشاورزي و صنعت 
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 مناطق تاثير تحت استان در حرارتي رژيم تنوع. است مترميلي 160 استان ساليانه بارش

 در ساالنه حرارت درجه ميانگين كه طوري به است غربي بادهاي وزش و كويري و كوهستاني

 با خور ، استان مناطق بين در. سدرمي سانتيگراد درجه 4 حدود به جنوب و غرب مناطق

 10/6 ساالنه ميانگين دماي با سميرم و گرمترين سانتيگراد درجه 19/5 ساالنه دماي ميانگين

 ساالنه بارش كه دهد مي نشان ها يافته . باشدمي اصفهان استان منطقه سردترين سانتيگراد درجه

 استان مساحت به توجه با بارش ميزان  اين كه است متر ميلي 9/186 متوسط طور به اصفهان استان

ميزان نفوذپذيري خاك تاثير  ).1384،عساكره(است  آب مترمكعب ميليارد 72/2 حدود مولد

هاي زيرزميني به صورت خود  در برخي مناطق استان، آب. مستقيمي بر ميزان آب زيرزميني دارد

هاي آرتزين در  هاي آرتزين گويند؛ مانند چاه ها چاه آنآيند كه به ها باال مي جوش از درون چاه

از منابع آب ) كاريز(در برخي مناطق استان نيز مردم از قديم با كندن چاه و قنات . حاشيه ورزنه

هزار رشته قنات وجود دارد  4در حال حاضر، در استان بيش از . كردند برداري مي زيرزميني بهره

حيات بسياري از روستاها و شهرها به ويژه در ناحيه بياباني ها، هنوز  كه بعد از گذشت قرن

ها مانند قنات دو طبقه مون در اردستان و  برخي از اين قنات. ها بستگي دارد استان به آبدهي آن

عالوه بر قنات، تعداد . هاي آبي زيرزميني جهان است قنات وزوان ميمه از شاهكارهاي سازه

. اند هاي زيرزميني فعال برداري از آب  ق و سنتي نيز در امر بهرهحلقه چاه عميق، نيمه عمي 46200

 1389- 90 آبي سال در اصفهان استان هاي آبخوان ثابت مخزن حجم تغييرات نمودار 4شكل

  .هاي آبخيز استان اصفهان دارددهد كه نشان از بحران در منابع آب زير زميني حوزهنشان مي
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  )نگارنده مأخذ( اصفهان استان بارش هم نقشه :2شكل

  
  هاي زيرزميني استان اصفهان به تفكيك شهرستان آب نمودار :3شكل

  
  1389- 90هاي استان اصفهان در سال آبي  نمودار تغييرات حجم مخزن ثابت آبخوان :4شكل
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بندي خاك با توجه به جنس خاك و عمق خاك از مدل، نقشه پهنههاي پايه و با استفاده از نقشه

متر در ساعت تهيه شد لييدهنده ميزان نفوذپذيري خاك بر حسب منظر هيدرولوژيك كه نشان

  . )5شكل شماره (

  

  
  )نگارنده مأخذ( اصفهان استان بندي هيدرولوژيك خاك پهنه نقشه :5شكل

  

  نقشه پوشش گياهي

  پوشش گياهي 

كيلومترمربع  4300مناطق جنگلي با مساحت . استاستان اصفهان داراي پوشش گياهي ضعيفي 

هاي طبيعي و  درصد آن را جنگل 9/0از اين مقدار  .پوشاند از سطح استان را ميدرصد  4حدود 

هاي طبيعي استان عمدتاً در  جنگل .دهند هاي دست كاشت تشكيل مي درصد آن را جنگل 1/3

هاي دست كاشت استان اصفهان هم در  جنگل .اند شهرستانهاي فريدونشهر و سميرم پراكنده

  .هاي نطنز، نائين و كاشان ايجاد شده است در شهرستان مناطق كويري استان و عمدتاً

  



  153                          مكانيابي نفوذپذيرترين اراضي براي توسعة طرحهاي تغذيه مصنوعي منابع آب

 

  مراتع 

درصد مراتع با  8، گيرد كه از اين مقدار درصد از مساحت استان را دربر مي 61مراتع حدود 

درصد مراتع با توان توليدي  21توسط و درصد مراتع با توان توليدي م 32توان توليدي خوب، 

جدول  اند به اين ترتيب بيشترين درصد مراتع استان را مراتع متوسط تشكيل داده. فقير هستند

و  1برداري غيراصولي، از سطوح مراتع درجه به دليل افزايش تعداد و بهره ،در حال حاضر). 2(

 اصفهان استان طبيعي منابع سازمان( افزوده شده است 3كاسته شده و بر وسعت مراتع درجه  2

بندي آن صورت  در مرحله بعد ابتدا نقشه پوشش گياهي استان تهيه شد و سپس پهنه. )1389

  ). 7(و) 6( لاشكا گرفت

  

  

  

  

  

  

  پراكندگي پوشش گياهي  نقشه :6شكل

  )هنگارند مأخذ( اصفهان استان

  

  

  

  

  

  

  

  پراكندگي پوشش گياهي موثر در  نقشه :7شكل

  )نگارنده مأخذ( اصفهان استان نفوذپذيري خاك
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  )1389اصفهان استان طبيعي منابع سازمان( استان طبيعي منابع هاي پديده گياهي پوشش آماري طبقات جدول: 2جدول

  درصد از مساحت استان  )هكتار(مساحت  نام كالس

  %1  87937,5  زارها درخت

  %1  91243,75  غني مراتع

  %11  1207637,5  متوسط مراتع

  %35  3738212,5  ضعيف مراتع

  %4  416137,5  آبي اراضي

  %2  176125  ديم اراضي

  %39  4157887,5  باير هاي زمين

  %1  22643,75  رخنمون

  %3  334825  زار شوره

  %2  220600  اي تپه ماسه

  %2  208806,25  فصلي درياچه

  %1  6000  مرطوب اراضي

 %1 7112,5 آب

  

بندي پوشش گياهي نقشه ميزان نفوذپذيري با همپوشاني نقشه هيدرولوژيك خاك و نقشه پهنه

خاك استان در سه پهنه با نفوذپذيري خوب و نسبتاً خوب يا متوسط و نفوذپذيري كم به 

 هايهاي آبريز استان و نقشهبا همپوشاني نقشه حوزه ،نهايت و در. صورت نقشه نشان داده شد

  .ها پرداخته شدتهيه شده به تحليل حوزه

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه نفوذپذيرترين اراضي: 8شكل

  استان اصفهان 
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دهد كه هم از نظر عوامل نقشه نفوذپذيرترين اراضي استان اصفهان را نشان مي )8(شكل شماره 

محدوده ال را دارد بيشتر اين مناطق در هيدرولوژيك و هم پوشش گياهي شرايط مساعد و ايده

هاي باشد كه بهترين مكان براي اجراي طرحمورچه خورت، ميمه، شهررضا و گلپايگان مي

 .آبي است منابع مصنوعي تغذيه ايهتوسعه آبي و طرح

نقشه اراضي با نفوذپذيري نسبي نشان ميدهد كه پراكنش آن بيشتر در محدوده   9شكل شماره 

شاهين شهر و ميمه ميباشد كه امكان نسبي غرب و جنوب غرب ميباشد سميرم سفلي، لنجان، 

  .آبي دارند منابع مصنوعي تغذيه هايبراي طرح

 
  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اراضي با نفوذپذيري نسبي نقشه: 9شكل

  

نقشه اراضي خاكي با كمترين ميزان نفوذپذيري اراضي كه هم از نظر  )10( شكل شماره

هيدرولوژيك و هم چگونگي پوشش گياهي شرايط نامساعد دارد و نفوذپذيري خاك بسيار كم 

  .آبي نامناسب است منابع مصنوعي تغذيه ايهطرح و براي توسعه
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  نفوذپذيري اراضي با كمترين نقشه: 10شكل

  

  گيرينتيجه

دهد ها در محدوده خاك اصفهان  را نشان ميهاي تهيه شده ميزان نفوذپذيري خاك حوزهنقشه

يابي  از پارامترهاي مكان عنوان يكيتوان خاك هر حوزه را بر اساس ميزان نفوذپذيري بهكه مي

 برقراري با مبنا، مكان هاياساس پژوهش بر. آبي بررسي كرد منابع مصنوعي تغذيه هايطرح

 مجموع وپوشش مناسب از فاكتورهاي نوع جنس خاك نفوذپذيري يعني حداكثر شروط

 21921,584777 حدود مساحتي در اصفهان، استان مساحت كيلومترمربع107044,291

   خوب نفوذپذيري داراي ،باشد درصد از مساحت استان مي5/20كه در حدود كيلومترمربع،

  هاي هموار اي و ناحيه خاكهاي ناحيه كوهپايههاي خاك باشد كه بيشتر اين در قسمتمي

در اين  .باشدهاي برخوار و مورچه خورت و ميمه و شهررضا ميباشد كه در محدوده حوزهمي

ن ويژگي خاك حداكثر استفاده را نمود، با توجه به نقشه هم بارش كه نشان از مناطق بايد از اي

هاي توان با مديريت صحيح از هدر رفتن بارشمي ،ها استبيشترين ميزان بارش در اين قسمت
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و اين مناطق در الويت براي ساخت مخزنهاي مصنوعي و تغذيه مصنوعي  جوي جلوگيري نمود

اطق با نفوذپذيري نسبي نيز در مجاور همين محدوده يعني در من. آبهاي زيرزميني هستند

البته نقاطي به صورت پراكنده در  .مانند موته و شهررضا ،باشداي ميخاكهاي هموار و كوهپايه

هاي شرقي مانند دشت اما حوزه ،شودهاي مركزي و شرقي با نفوذپذيري نسبي مشاهده ميحوزه

مناطقي با رخنمون سنگي و شيب زياد در غرب و جنوب غربي كوير و دق سرخ و كاشان و يا 

اين مناطق با ايجاد پوشش گياهي مصنوعي و مديريت . نفوذپذيري خاك كم و نامناسب است

 هايمخزن ساخت صحيح بايد در حوزه مديريت بحران قرار بگيرد و بدترين مكان براي

 ميليارد 2/5( استان مصرفي بآ از درصد 72 .آيندشمار ميمصنوعي به تغذيه و مصنوعي

 اين زياد بسيار اهميت ،سو يك از امر اين كه آيد مي دستبه زيرزميني آب منابع از) مترمكعب

 ضرورت و اهميت هدهندنشان ديگر، سوي از و دهد مي نشان استان حيات استمرار براي را منابع

 پايدار  توسعه به رسيدن براي منابع اين از منطقي برداري بهره و تقويت داري، نگه جهت اقداماتي

 منابع رو، اين از دارد؛ قرار خشك و گرم هواي و آب محدوده در اصفهان استان .است استان در

  . دارند محدودي ظرفيت استان شيرين آب
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