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بر منابع مدیریتی تاثیر عوامل بررسی 

 والتآب زیرزمینی محدوده مه
 

 4حسن خسروی، 3علی گلکاریان،  2، غالمرضا زهتابیان1*هانیه نجف زاده
 نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران -1*

 Najafzadeh@ut.ac.irپست الکترونیک: 

 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران -2

 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد -3

 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران -4
 

 چکیده

والت واقع در مهآب زیرزمینی محدوده منابع  عوامل مدیریتی و تاثیر آن براین تحقیق به منظور بررسی 

از بررسی منابع انجام شد. در این راستا پس این منطقه کشاورزی استان خراسان رضوی به ویژه در اراضی 

های های موجود در منطقه و بررسی روند برداشت و افت سری چاهها و قناتآب زیررزمینی اعم از چاه

 هم افت سطح آب زیرزمینیآب زیرزمینی نقشه های سطح داده انتخابی در محدوده مطالعاتی، با استفاده از

نشان داد که سطح آب بجز در  تهیه گردید و نتایج حاصل از این نقشه، Arc GIS   در محیط نرم افزار

محدوده بسیار کوچکی در شمال شرق منطقه مطالعاتی در بخش اعظمی از آن پایین آمدگی و افت داشته 

آب زیرزمینی از جمله کاربری اراضی، تاسیسات موثر در تغیییرات  مدیریتی پس به بررسی عواملاست. س

که نتایج حاصل از بررسی این عوامل نیز  ،های آبخیزداری در منطقه پرداخته شدآبیاری موجود و سازه

تاثیر بسزای این عوامل مدیریتی بر منابع آب زیرزمینی ازجمله کاربری باغات و اراضی آبی و روند حاکی از 

برداری و بدنبال آن اضافه برداشت بمنظور آبیاری )بویژه باغات پسته( بوده های بهرهرشد تعداد چاهرو به 

هایی است و همچنین مساحت باال اراضی توسعه نیافته و سیستم نادرست آبیاری و اثرات منفی اجرای پروژه
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ه در تغذیه سفره آب زیرزمینی از جمله؛ بندهای انحرافی که تا حدودی مانع نفوذ آب و جریان زیر بستری ک

های آب و کیفی کمیاثر منفی بر وضعیت  که سدهای مخزنی مانند سد مخزنی ازغند و شودمؤثرند می

 .باشدوالت و محیط زیست اطراف آن دارد، میمحدوده مه

  لغات کلیدی:

. بخیزداریهای آوالت، کاربری اراضی، تاسیسات آبیاری، سازهمنابع آب زیررزمینی، محدوده مه

 دمهمق -1

های فزاینده و پرهزینه بودن توسعه منابع آب سطحی، های اخیر، افزایش مصرف آب، محدودیتدر سال

منابع آب زیرزمینی کشور شده است، به خصوص در مورد مصارف بخش  منجر به فشارهای مضاعف به

 .(Lee & et al  ،2007)گردد یهای سطحی و زیرزمینی مرویه از آببرداری بیکشاورزی که باعث بهره

متر )یک سوم میلی 250ای از جهان واقع شده که متوسط بارندگی آن نظر جغرافیایی در منطقه ایران از

  (.1381متوسط بارندگی ساالنه جهان( است )علیزاده، 

خراسان و خشک مانند مکانی مناسب در نواحی خشک و نیمهافزایش تقاضای آب با کیفیت و توزیع زمانی و 

که راندمان آبیاری سطحی درختان پسته در آن به دلیل سهولت دسترسی به منابع آب زیرزمینی 

سبب گردیده تا ذخایر  باشد،خصوصیات ذاتی روش های آبیاری و نیز به کارگیری غیر صحیح آن، پایین می

که اغلب  ر گیرد، تا حدیرویه قرابرداری بیآب زیرزمینی مورد توجه قرار گرفته و به سرعت مورد بهره

و هدف از این  اندها با اضافه برداشت مواجه شده و در برخی نقاط حالت بحرانی و فوق بحرانی یافتهآبخوان

ریزی برای ، به منظور شناخت و برنامهوالتمههای زیرزمینی منطقه مطالعه بررسی روند تغییرات آب

از سوی دیگر  باشد.یت اصولی کشاورزی در این منطقه میبرداری بهینه از منابع آب و مدیرمدیریت بهره

های آب زیرزمینی در پایاب دست موجب کاهش تغذیه سفرههای سطحی در باالنکنترل و مهار جریا

های شور و در نهایت تشدید افت سطح آب زیرزمینی و تغییر کیفیت آبخوان بواسطه هجوم آب هارودخانه

ریزی در تهیه الگوهای جهت جلوگیری از ادامه این روند نیاز به برنامه ست.تغییر اکوسیستم منطقه شده ا
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های برداری از منابع آب استحصالی بدون اتکاء به اجرای طرحمصرف آب و اجرای مدیریت صحیح بهره

باشد. متاسفانه تا کنون مدیران اجرایی منابع آب به دنبال دسترسی به منابع آب توسعه بهره برداری می

که با برنامه ریزی صحیح، اطالع رسانی، مشارکت  اند، در صورتیبه متقاضیان بوده  ید جهت پاسخگوییجد

برداری پایدار منابع آب اقدام و پاسخگوی نیازها توان نسبت به بهرههای مناسب میمردمی و ارائه راه حل

آبیاری ی کشاورزی )کاربری اراضی(،ح اراضبرداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در اثر افزایش سط بود.

تغذیه منابع آب زیرزمینی در این  کاهشهای آبخیزداری اجرایی در منطقه و سازهغیراصولی اراضی و 

  تغیرات در کمیت و کیفیت آب زیرزمینی را در پی داشته است. منطقه، 

Hue & et al. (2005در مقاله خود به بررسی تغییرات مکانی سطح آب زیرزمین ) ی، در شمال دشت چین

افت سطح آب زیرزمینی تهیه گردید. ایشان دریافتند در مقایسه با  با تکنیک زمین آمار پرداخت و نقشه

( در پژوهش خود 2013زهتابیان و همکاران ) متر افت داشته است. 6سطح سفره آب زیرزمینی  1990سال 

-به پهنه بندی پارامترهای کمی و کیفی آب IMDPAتحت عنوان ارزیابی و پایش بیابانزایی براساس مدل 

پرداختند. که پس از تهیه نقشه  1390تا  1381های های زیرزمینی در دشت گرمسار  در بازه زمانی سال

ساله کمیت آب  9ای به این نتیجه دست یافتند که طی این دوره کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره

متر  5/0ق آب طی این دوره کاهش پیدا کرده است و سطح آب زیرزمینی افت داشته به این صورت که عم

های سنتی آبیاری موجود در افت داشته است که علت آن را برداشت بیش از حد آب زیرزمینی و سیستم

 منطقه دانستند.

 

 هامواد وروش -2

 موقعیت محدوده مطالعاتی  -2-1

با در مرکز استان خراسان رضوی و مشرف به کویر نمک تقری ،والت در منطقه شمال شرق کشورمه محدوده

خشک با  گرم ومنطقه در  محدودهای از این از نظر آب و هوا بخش عمده .باشدمیشهرستان بجستان 

 کیلومتر مربع  2563با مساحتی در حدود  است، های خشک وسردزمستانهای داغ و بارندگی کم و تابستان
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 39درجه و  34رافیایی غهای جو عرض دقیقه 5درجه و  59دقیقه تا  6جه و در 58های جغرافیایی بین طول

والت بطور کامل (. منطقه مطالعاتی مه27ص ،1387اسماعیلی، ) دقیقه واقع شده است 8درجه  35 دقیقه تا

 دهد. موقعیت منطقه مطالعاتی را نشان می 1شماره باشد. شکل منطبق بر زون ایران مرکزی می

 حقیقروش ت -2-2

در مرحله اول با توجه به اهداف تحقیق حاضر، اطالعات آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی مورد نظر از بانک 

و ان خراسان رضوی، تهیه و استخراج ای استشرکت آب منطقه عاتی دفتر مطالعات پایه منابع آباطال

مون همگنی با روش آزمون آمار، آزو کنترل کیفیت و صحت بازسازی شد همچنین اطالعاتی هم محاسبه و 

های متفاوتی برای مطالعه روش .شدانجام  SPSSبازسازی آمار در محیط نرم افزار  و (1381)مهدوی،  1توالی

به منظور بررسی میزان تغییرات های مربوط به سطح آب زیرزمینی وجود دارد که در این تحقیق و کار با داده

های با توجه به آمار موجود سطح آب زیرزمینی در چاهبر آن، سطح آب زیرزمینی و تاثیر عوامل مدیریتی 

 Arc در نرم افزار آمار زمین با روش افت آب زیرزمینیانتخابی در طول دوره آماری اقدام به تهیه نقشه هم

GIS  .عوامل مدیریتی والت در مقابل مه محدودههای زیرزمینی در تحقیق حاضر رفتارسنجی آب گردید

های نقشهبرای تهیه  .بررسی گردیده استهای آبخیزداری اربری اراضی، تاسیسات آبیاری و سازههمچون ک

ای خراسان آب منطقهدریافتی از شرکت  لعاتی نیز با استفاده از اطالعاتکاربری اراضی منطقه مطامربوط به 

منظور بررسی تاسیسات  به ترسیم گردید. Arc GIS در محدوده مورد مطالعه در محیط نرم افزار  رضوی

های آبخیزداری اجرایی موثر در آب زیرزمینی منطقه نیز از آبیاری در اراضی آبی منطقه مطالعاتی و سازه

ای خراسان رضوی، بازدید محلی و گفتگو با افراد بومی منطقه اطالعات موجود در شرکت آب منطقه

 مطالعاتی بهره گرفته شد.

 

                                                           
1 Run Test 
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 و بحث نتایج -3

 منابع آب زیرزمینی موجود در منطقه مطالعاتی -3-1

در منطقه  آب زیرزمینی موجود بررسی منابعنتایج حاصل از  ، هاپس از انجام کلیه موارد مربوط به آنالیز داده

هتای های ورودی به دشتتسیالببوده که  ذخایر آب زیرزمینی در رسوبات آبرفتیوجود حاکی از مطالعاتی 

هتای ای نفوذ نموده و آبختوانهای کوهپایهها و آبرفتارتفاعات شمالی در مخروط افکنه محدوده مطالعاتی از

سمت خروجی دشت و مناطق پست و فرورفته که کرده و از ضلع غربی محدوده مطالعاتی به آبرفتی را تغذیه 

ناهمتتوار  باشد جریان دارد و این بررسی گویایمناطق کویری و مشرف به کویر نمک شهرستان بجستان می

. نتایج حاصتل از بررستی منتابع آب زیرزمینتی در باشدبودن سنگ کف و شیب مالیم آن به سمت غرب می

 باشد:منطقه مطالعاتی شامل موارد زیر می

 چاه  -3-1-1

هتای نیمته ها مربوط بته چتاهو حداقل عمق چاهمتر  260محفوره در دشت مه والت  هایحداکثر عمق چاه

متتر  20درصتد نیتز کمتتر از  1/7متر و  200ها بیش از درصد چاه 4/4باشد. دشت میعمیق در شمالشرق 

کنتد. میتزان بهتره بترداری لیتر در ثانیه تغییر می 5/2تا  75ها از حداکثر (. آبدهی چاه2عمق دارند )شکل 

ردد.  گتدرصد آب استحصتتتالی را شتامل متی 1/96میلیون مترمکعب است که  6/298ها سالیانه توسط چاه

آمارهتای لیتر در ثانیه آبدهی دارنتد.  50درصد نیز بیش از  3/3و  5ها دارای آبدهی کمتر از درصد چاه 3/8

 

 

 : موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی1شکل
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. بهره بترداری توستط چتاه از (3)شکل ها نسبت به گذشته کاهش یافته استدهد آبدهی چاهقبلی نشان می

حفتر   50و  40شروع و در دهته با حفر اولین چاه عمیق جهت تأمین آب شرب شهر فیض آباد  1335سال 

های نیمه عمیق متداول شد و با رشد سریعی که داشته سبب افت سطح آب زیرزمینی و کتاهش حجتم چاه

حفتر چتاه  1359بترداری از ستال مخزن شده است. به همین دلیل با پیشنهاد اعالم ممنوعیت، توسعه بهتره

ای در راستای چند حلقه چاه مشاهده 1363ر سال د جدید و بهره برداری بیشتر از آبخوان ممنوع شده است.

ای حلقه چتاه مشتاهده 28ای حفاری و لوله گذاری شده است در حال حاضر های مشاهدهتکمیل شبکه چاه

ای استت. افتت کیلتومتر مربتع یتک حلقته چتاه مشتاهده 19والت وجود دارد یعنی در هر مهدایر در دشت 

 مشخص شده است. 1ول شماره های شاهد در جددرازمدت برخی از چاه

روند افزایش تعداد و میزان برداشت از منابع آب منطقه مورد مطالعه را بصورت نمونه از سال  2جدول شماره 

ای استان شرکت آب منطقه والتدهد )اطالعات مربوط به مطالعات آبی محدوده مهنشان می 1382تا  1353

برابر شتده استت. ایتن در حتالی  5/2های محدوده داد چاهدهد که تعخراسان رضوی(. جدول ذیل نشان می

 های نیمه عمیق در حوالی روستاهای عبدل آباد و نصرآباد در این آمار منظور شده است.است که تعداد چاه

 های شاهد: افت درازمدت برخی از چاه1جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 سطح آب )متر( افت سطح آب فعلی )متر( سطح آب اولیه )متر( تاریخ حفر نام محل

 17 92 75 1355 مهنه 1

 46 181 135 1355 عبدل آباد 2

 30 107 67 1364 فیض آباد 3

 23 100 67 1364 احمدآباد 4

 16 64 50 1367 جنت آباد 5

 70/12 7/45 33 1372 فتح آباد 6

 5/19 5/42 23 1372 برجک 7

 قنات -3-1-2

میلیون مترمکعب ذکتر شتده استت.  12رشته با تخلیه سالیانه  20تعداد قنوات در آخرین دوره آماربرداری  

های شمالی قرار داشته، قسمت آبگون و مادر چاه آنها اغلب در دشت ازغنتد قترار آبراهه این قنوات در مسیر

 شوند. این قنوات نقشی در تخلیه سفره آب زیرزمینی مه والت ندارد.دارد و از آبخوان آن دشت تغذیه می
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 : روند افزایش تعداد و میزان برداشت از منابع آب )میلیون مترمکعب(2لجدو

 منابع آب

 سال

 چشمه قنات چاه
 تخلیه ساالنه

 تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد

1353 142 72 32 30 1 03/0 102 

1355 116 7/73 20 2/8 - - 9/81 

1359 157 141 20 11 - - 152 

1365 299 232 22 18 - - 250 

1372 331 8/221 23 8/25 - - 6/247 

1382 338 6/298 20 20 - - 6/310 

 

شود. در داخل در بخش کشاورزی مصرف می ولی تماماًباشد، کیفیت آب قنوات جهت شرب مناسب می

یا به نتیجه نرسیده است. حداکثر دشت بواسطه شیب کم سطح آب زیرزمینی قناتی در گذشته احداث نشده 

باشد. لیتر در ثانیه می 19لیتر در ثانیه و متوسط آبدهی قنوات  5/35شود قنواتی که وارد دشت میآبدهی 

میلیون مترمکعب است. این  12درصد آب مصرفی منطقه را تأمین می کند سالیانه  9/3تخلیه قنوات که 

 مقدار در تخلیه از سفره آب زیرزمینی دشت ازغند منظور شده است.

 زیرزمینی افت سطح آب -3-2

بجز در بخش کوچکی از شمال شرق شود مشخص میهم افت آب زیرزمینی بررسی نقشه  در نتایج حاصل از

که احتماالً به دلیل محدوده مطالعاتی هستیم مرکزی  ویژه در بخشدر مجموع شاهد افت آب زیرزمینی به

 ارائه شده است. 4در شکل شماره  افت آب زیرزمینینقشه همرویه آب در این ناحیه بوده است. برداشت بی

 کاربری اراضی منطقه مطالعاتی  -3-3

 والت بر حسب عمقهای محدوده مه: گروه بندی چاه2شکل

 

 والت بر حسب آبدهیهای محدوده مه: گروه بندی چاه3شکل 
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توان به کاربری اراضی های زیرزمینی منطقه دارد میاز مهمترین عوامل محیطی که بیشترین تاثیر را بر آب

 با توجه بهدهد. کاربری اراضی را در محدوده مطالعاتی نشان مینقشه  5شماره شکل  منطقه اشاره کرد. 

از نوع فقیر  اًتبخش عمده اراضی به صورت مراتع که عمد محدودهوضعیت منابع طبیعی و اراضی کشاورزی 

بدلیل عملکرد نادرست  های بیابانی و کویری نیز قابل توجه است وشود. وسعت زمینمی باشد را شامل می

وده می شود. اراضی جنگلی که برداری درست از خاک و آب به اراضی بیابانی و کویری افزمردم در جهت بهره

در این  جهت جلوگیری از بیابانزایی احداث گردیده است. باشدعمدتاً به صورت دست کاشت و مصنوعی می

های کم جوی و نامناسب بودن آن از نظر زمانی و مکانی اراضی زیر کشت دیم بسیار بدلیل ریزش منطقه

  محدود است.

 اتیتاسیسات آبیاری در منطقه مطالع -3-4

نتایج حاصل از بررسی تاسیسات آبی اراضی آبی منطقه به دو طبقه کلی توسعه نیافته و توسعه یافته تقسیم 

 و سپس بصورت دقیق سیستم آبیاری و زهکشی موجود مورد بررسی قرار گرفته است.

  

: نقشه هم افت سطح آب زیرزمینی 4شکل

 مطالعاتی   منطقه

 

 مطالعاتی : نقشه کاربری اراضی منطقه5شکل

 مطالعاتی  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 اراضی توسعه نیافته -3-4-1

نگرفته و کشتاورزان در اینگونته اراضتی بته روش  در اراضی توسعه نیافته هیچگونه فعالیت زیر بنائی صورت 

های آبیاری در اراضی توسعه نیافته بیشتر به صورت روشو نمایند سنتی از منابع زمین و آب بهره برداری می

شتود و بتا مترمربع تقسیم متی 5000تا  50های آبیاری کرتی است که زمین به قطعات کوچک در مساحت

ای باشد و در آبیاری از یکسو از دهانهتیمتر احاطه شده و بدون شیب جانبی میسان 50تا  30هایی بین پشته

شود. عالوه بتر روش کرتتی آب وارد و پس از غرقاب شدن از دهانه ضلع مقابل آب به کرت بعدی سرازیر می

ای و شیاری نیتز کتم و بتیش معمتول استت. بته های نواری، نشتی یا جوی پشتهکه روش غالب است، روش

 درصد  25تا  20درصد برآورد گردیده و در انهار فرعی  30ال تلفات آب در انتقال در انهار اصلی حدود حهر

 تخمین زده شده است.

 اراضی توسعه یافته -3-4-2

 شود. جدولبه اراضی که یک یا چند طرح زیربنایی آب و خاک در آن اجرا شده باشد، توسعه یافته گفته می

 دهد. را نشان میدر محدوده مطالعاتی توسعه نیافته و توسعه یافته  میزان اراضی آبی 3 شماره

 های زیربنایی آب و خاک منطقه و نسبت درصد آنها )هکتار(: مساحت اراضی تحت پوشش طرح3جدول

 محدوده 
 اراضی کل آبی

 اراضی 

 توسعه نیافته

 اراضی توسعه یافته اجرای طرحهای زیربنایی آب و خاک

 گذاریشبکه لوله کانال سازی یکپارچه سازی
آبیاری تحت 

 فشار
 کل توسعه یافته

 درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت

 17 5638 2/3 1075 4/2 817 3/10 3497 1 249 4/83 28313 100 33951 والتمه

 

 میزان آب مصرفی و الگوی کشت در کشاورزی -3-4-3

بر اساس حاکی از آن است که  برآورد میزان آب مصرفی فعلی در بخش زراعت و باغداریتایج حاصل از ن

ای استان خراسان رضوی در منطقه مطالعاتی در بخش اطالعات پایه دریافت شده از اداره کل آب منطقه

شود زیرا در ری میبرداکشاورزی جهت تأمین نیازهای آبی محصوالت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی بهره

مترمکعب آب  5927والت آب سطحی وجود ندارد و در کل در هر هکتار سالیانه نیاز به حدود مه محدوده

میلیون مترمکعب آب آبیاری  382هکتار سالیانه نیاز به حدود  23988باشد و برای  سطح کشت آبیاری می
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برای کاهش میزان آب مصرفی در آبیاری والت الگوی کشت پیشنهادی محدوده مه 4شماره در جدول است. 

ای خراسان رضوی برگرفته از الگوی کشت پیشنهادی تعیین شده در گزارشات شرکت آب منطقهکشاورزی 

 .ارائه گردیده است

 الگوی کشت پیشنهادی در مجموع برای منطقه )مساحت به هکتار( :4جدول 

 درختان غیرمیوه درختان میوه زیره زعفران جالیزی صنعتی غالت التگروه محصو محدوده

مه
ت

وال
 

درصد ترکیب 

 کشت محصوالت 

 توتستان 2/32پسته  زیره زعفران خربزه  پنبه  52/31گندم 

 - 82/4انار  - - - - 59/12جو 

 - 11/0انگور  - - - - -

 05/0 13/37 55/2 5/6 4/0 24/9 11/44 جمع درصد

 

  راهکارهای بهبود وضعیت موجود: -3-4-4

 هامهار سیالب -3-4-4-1

های تغذیه مصنوعی در باالدستت ها، اجرای پروژه های آبخیزداری در ارتفاعات و پروژهبه منظور مهار سیالب

ها در دشتت متی بایستتی ها و ایجاد بندهای مخزنی و یا انحرافی و باالخره پخش سیالبها و آبراههرودخانه

 ظر وزارت نیرو قرار گیرد.مدن

 جلوگیری از توسعه سطح کشت -3-4-4-2

بهتر است پروانه آب به دارندگان پروانه زراعی داده شود که در پروانه سطح کشت محتدود شتده باشتد زیترا 

-ها تجدیدنظر میهای چاههمانطور که در صورت تغییر وضعیت سفره آب زیرزمینی در میزان برداشت پروانه

 توان تجدیدنظر نمود. مزیت دیگتر آن وادارشتدن کشتاورز بتههای زراعی نیز میطح کشت پروانهشود، در س

 وری بیشتر است نه توسعه سطح کشت.ارتقای راندمان تولید برای بهره

 ارتقای کیفیت مدیریت مزرعه در جهت افزایش راندمان محصول  -3-4-4-3

ش سطح کشت و کاهش حقابه در پروانه مواجه شود به کشاورز در صورت کوتاهی و داشتن تقصیر اگر با کاه

ناچار سعی خواهد نمود تا کوتاهی در مدیریت خود را جبران نموده و آن را بهبود بخشد و در صورت تحقتق 

تواند آن با میزان آب کمتر خواهد توانست به سطح تولیتتد قبلی خود برسد و افزایش راندمان محصتتول می

 زه کاهش سطح کشت و انگیزه کاهش برداشت آب شود.در مواقع کم آبی انگی
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  ارتقای کیفیت تاسیسات آبیاری در جهت افزایش راندمان آبیاری -3-4-4-4

راندمان آبیاری می باید در انتقال آب و توزیع آب و کاربرد آب ارتقا یابد و برای این منظور باید از تاسیستات 

الوه بر اجرای عملیات تسطیح زمین و اصالح بافت خاک و غیره مناسب استفاده شود. بهبود راندمان کاربرد ع

برای توزیع یکنواخت آب همچنین انتخاب مناسبترین روش آبیاری است و از همته بتاالتر ایجتاد تاسیستات 

 درصد به باال می باشد. 70مدرن آبیاری تحت فشار در صورت امکان می باشد که راندمان آن از 

 ه برداشت از سفره آب زیرزمینی جلوگیری از اضاف -3-4-4-5

هتای به منظور پایدار ماندن استحصال آب از منابع زیرزمینی، رعایت برداشت متناسب با میزان پتانستیل آب

زیرزمینی الزامی است و بدین منظور باتوجه به بیالن سفره آب زیرزمینی محدوده برنامه برداشت از آن را در 

تدوین نمود. همچنین الزم است برای جبران گذشته و دستیابی تتدریجی های کشاورزان بایستی قالب حقابه

به تعادل سفره آب زیرزمینی همواره می باید کمتر از پتانسیل آبهتای زیرزمینتی برداشتت کترد تتا پتس از 

چندین و چند سال سفره آب زیرزمینی به تعادل خود برسد )اعمال  جیره بندی مصتارف آبهتای زیرزمینتی 

 قانون توزیع عادالنه آب(. 29ماده   "ز"براساس بند 

  یزداری اجرایی در منطقه مطالعاتیهای آبخنتایج حاصل از بررسی سازه -3-5

آباد ساخته شده است. بند بندخاکی شهید باهنر بر روی کال خوشدره و در بدو ورود این کال به دشت فیض 

مچنین آبگیری از مخزن جهت آبیاری مزارع شهید باهنر با هدف مهار سیالب و تغذیه دشت پائین دست و ه

 بنابراین این سد در کاهش تغذیه آبخوان نقش دارد. پائین دست ساختتته شده است.

کیلومتتتتری شمال شرق دوغ آباد بر  9بند خاکی شهید رجائی در بخش انتهتتائی کال خوشدره در فاصله  

های کال خوشدره و تغذیه ازه مهار سیالبروی کال خوشدره احداث گردیده است. هدف از اجرای این س

های آب زیرزمینی دشت پائین دست و از طرفی آبگیری از مخزن جهت آبیاری مزارع پائین دست بند سفره

شود، بنابراین از این نظر در باشد. احداث این بند سیالب کال را مهار کرده و مانع تغذیه آبخوان دشت میمی

افت سطح آب زیرزمینی موثر است و تا حدودی سبب افزایش شوری خاک در کاهش تغذیه آبخوان و تشدید 

 شود.دست میپایین
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محل ورود این  های رودخانه ازغند دربر روی یکی از شاخهای احمدآباد )کال خشک( بند خاکی تغذیه 

طح والت احداث گردیده است. مهار سیالب ورودی به دشت مانع پخش سیالب در سرودخانه به دشت مه

دهد هرچند عمق برخورد دشت و بندسارهای سنتی شده و تا حدی تغذیه سفره آب زیرزمینی را کاهش می

 متر است. 100به آب زیرزمینی در پایاب بند حدود 

والت ای موسوم به کال رود بخی و در محل ورود آن به دشت مهای همت آباد بر روی رودخانهبند تغذیه 

آب توسط کانال سمت راست به اراضی کشاورزی مانع نفوذ آب و افزایش  انحراف احداث گردیده است.

های کال راندمان انتقال آب گردیده که در افزایش راندمان آبیاری و درآمد کشاورزان موثر است. سیالب

شناسی باتوجه به ساختار زمین دست و تغذیه آبخوان دشت موثر است.ریخته در شستشوی اراضی پایین

سیالبی دارای  گذرد، جریانها از بین آنها میهای رسی و مارنی تشکیل شده و سیالبد که از تپهباالدست بن

ها سبب کاهش نفوذپذیری و تغذیه گردیده و از سوی ریز است که با انباشت آن در داخل حوضچهعناصر دانه

 گردد.ها میدیگر موجب افزایش تبخیر از سطح حوضچه

آباد( با هدف توسعه کشاورزی احداث گردیده است. احداث این سد در فلج )فرح بر روی رودخانهفلج  سد  

بین تشکیالت رسی و مارنی نئوژن هرچند در توسعه سطح زیر کشت و افزایش راندمان آبیاری اثری مثبت 

داشته ولی تا حدودی سبب کاهش تغذیه سفره آب زیرزمینی مانند پروژه همت آباد با توجه به عمق زیاد 

 ح آب آبخوان گردیده است.سط

 

 گیرینتیجه -4

 کاربری اراضی -4-1

بیشترین کاربری منطقه به زراعت آبی و باغات اختصاص یافته است و به همین دلیل بیشترین تاثیر را بر 

-افت آب زیرزمینی و رویهمتوان نتیجه گرفت با درنظرگرفتن نقشه و می منطقه داشته روی آب زیرزمینی

دلیل افت شدید آب در بخش مرکزی محدوده مطالعاتی، روند رو به رشد تعداد  با نقشه کاربری اندازی آنهم

برداری و بدنبال آن اضافه برداشت بمنظور آبیاری باغات )بویژه باغات پسته( و اراضی زراعی آبی های بهرهچاه
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در منطقه  et al.  &Rama Krishna (2000)(، 1388های شفیعی مطلق )بوده است. این مهم با یافته

 ( در دشت مشهد، مطابقت دارد. 1384( در دشت قم و لشکری پور )1381خلیل پور )کاداپای هند، 

 های آبیاریسیستم -4-2

ای از  محدوده مطالعتاتی دارای بخش عمده های آبیاری و افزایش راندمان آبیاریسیستمبررسی در رابطه با 

ینگونه اراضی موجب توقف بیشتر آب و نفوذ بیشتر آن و تلفتات بیشتتر باشد که در ااراضی توسعه نیافته می

های هرز آبزی و کنار شود. کوتاهی کشاورزان در الیروبی این انهار و پرشدن از خار و خاشاک و رشد علفمی

گردد. ضمناً مقاطع غیراصتولی شود و هم سبب کندی حرکت آب میها هم سبب مصرف آب میآبزی در آن

باشد. به هر حال تلفتات آب در انتقتال در انهتار ز یکی از عوامل کندی حرکت آب در انهار سنتی میانهار نی

از توزیتع  درصتد تخمتین زده شتده استت. 25تا  20درصد برآورد گردیده و در انهار فرعی  30اصلی حدود 

باشد چون رمکعب میمت 56/98شود که بیشترین نیاز آبی در ماه اردیبهشت با  ماهیانه نیاز آبی مشخص می

های تابستانه در شروع کشت دارای های گندم و جو و باغات پسته نیاز به آبیاری دارند و هم کشتهم کشت

باشند و کمترین نیاز آبی معادل صفر در دی و بهمن وجود دارد که بته علتت سترما و یخبنتدان نیاز آبی می

های عمیق و نیمته عمیتق اً منابع آب زیرزمینی چاهشود و قاعدتکشت گندم و جو و باغات پسته آبیاری نمی

باشد، در صورتی که در فصتل بهتار از باید خاموش باشد و شروع فصل آبیاری از فصل بهار و ماه فروردین می

-های عمیق با دبی ثابت نمتیهای سطحی نتوان برای تأمین نیاز آبی کمک گرفت، آب استحصالی از چاهآب

باشد و کم آبیاری باعث کاهش راندمان تولید وکاهش مجموع محصول خواهتد شتد.  تواند جوابگوی نیاز آبی

راه توازن بخشیدن به این مسئله اینست که هر واحد زراعی به تناسب استحصال آب از منابع آبی نستبت بته 

یافتته ارائه بهترین روش آبیاری در اراضی توسعه نبرای نیاز آبی فصل بهار، سطح کشت خود را تنظیم نماید. 

شود پس از تستطیح ستطحی بتا وستایل لولته و که بیشترین درصد از اراضی محدوده مطالعاتی را شامل می

هتا قطعه بندی روش آبیاری ردیفی و کاربرد سیفون بهترین روش از نوع آبیاری سطحی بترای کلیته زراعتت

ت. در اراضتی توستعه است و در آبیاری باغات روش آبیاری ردیفی تشتکی بهترین روش آبیاری ستطحی است

یافته برای افزایش راندمان آبیاری استفاده از آبیاری تحت فشار همراه با آموزش کشاورزان الزامی است. برای 
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هتای در متورد باغتاتی کته ریشته ای قابل توصیه استت.های جالیزی و همچنین درختان آبیاری قطرهزراعت

 ای نوع بابلر استفاده کرد.ید از آبیاری قطرههمواره با مستقیم پایین رونده دارند مانند پسته

 های آبخیزداری  اثرات منفی پروژه -4-3

 نقش بندهای انحرافی و پوشش انهار -4-3-1

ها که در تغذیه سفره آب ها و آبراههها تا حدودی مانع نفوذ آب و کاهش جریان زیر بستری کالاین پروژه

 شود.زیرزمینی مؤثرند می

 ایغذیهسدهای ت -4-3-2

برداری اثر مثبتی بر تغذیه قنوات داشته ولی بواسطه انباشت رسوبات دانه های اولیه بهرهدر سالاین پروژه ها 

ابراین یابد. بنریز با توجه به شرایط منطقه نفوذ آب کاهش یافته و حجم تبخیر داخل مخزن افزایش می

زندهای زمین شناسی نقش مهمی در تولید رسوبات ها باید در نقاطی باشد که ساانتخاب محل اینگونه پروژه

 دانه ریز )رسی و سیلت( نداشته باشد.

 سدهای مخزنی -4-3-3

-برداری از جریانهای پائین دست، باید چگونگی بهرهها عالوه بردر نظر گرفتن حقابهدر احداث اینگونه پروژه

ثرات زیست محیطی و اجتماعی اینگونه های سطحی در باال دست مخزن سد در زمان مطالعات مرحله اول و ا

آورد. مطالعه ظتتر باشد در غیر این صورت اجرای آنها اقتصتتادی نبوده و مشکتتالتی بوجود میها مدنپروژه

برداری بهینه از آورد رودخانه ازغند و افزایش تغذیه سد مخزنی ازغند و شبکه آبیاری آن هر چند سبب بهره

والت و محیط زیست های محدوده مهلی اثر منفی بر وضعیت کیفی و کمّی آبشود وآبخوان دشت ازغند می

 اطراف آن دارد.

 های تغذیه مصنوعی پروژه -4-3-4

ها نه تنها اثر مساعدی تغدیه مصنوعی بواسطه نبود برخی از شرایط الزم جهت تغذیه این پروژههای در پروژه

رسد پروژه اجرا شده در به نظر می شود.ی منطقه میهای سیالبندارد، گاهی سبب افزایش تلفات جریان

ها بواسطه دارا بودن دشت مه والت بر روی رودخانه سیالبی کال بخی جهت انحراف سیالب به داخل حوضچه

های تزریق و استفاده از آب مواد معلق رسی و عمق زیاد برخورد به آب چندان مؤثر نباشد، ولی با روش چاه
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الزم به ذکراست که  توان نسبت به تغذیه مستقیم آبخوان اقدام نمود.ها میداخل حوضچهعاری از مواد معلق 

برداری از های سطحی منطقه در صورتی مفید و قابل توجیه می باشد که به صورت جایگزین بهرهمهار آب

  ذخایر آب زیرزمینی هر چند در زمان کوتاهی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

 پیشنهادات و نتیجه -4-4

برداری و بدنبال آن اضافه های بهرهروند رو به رشد تعداد چاهعوامل مدیریتی موثر بر منابع آب زیرزمینی 

باعث که در درجه اول برداشت بمنظور آبیاری باغات )بویژه باغات پسته( و اراضی زراعی آبی بوده است 

از عوامل دیگر شود. ری از آب زیرزمینی میبرداهای سطحی و سپس هجوم انسان به بهرهکاهش جریان  آب

مساحت باال اراضی توسعه نیافته و سیستم نادرست تواند آب زیرزمینی در این مناطق می سطحموثر در 

که تا حدودی مانع نفوذ آب و کاهش  بندهای انحرافی ی از جمله؛هایاثرات منفی اجرای پروژهآبیاری و 

مانند  ، سدهای مخزنیشودسفره آب زیرزمینی مؤثرند می ها که در تغذیه ها و آبراههجریان زیر بستری کال

برداری  بهینه از آورد در باالدست محدوده مطالعاتی که احدث آن هر چند سبب بهره سد مخزنی ازغند

های شود ولی اثر منفی بر وضعیت کیفی و کمّی آبدشت ازغند می رودخانه ازغند و افزایش تغذیه آبخوان

( در دشت 1389محمدی ) هاین مهم با یافتهای باشد.می، والت و محیط زیست اطراف آن دارده مهمحدود

در دشت ( 2013و زهتابیان و همکاران ) ( در منطقه بنگالدش2009) Shahid and  Hazarika، کرمان

منطقه  های سنتی آبیاری موجود دررا برداشت بیش از حد آب زیرزمینی و سیستم افتکه علت گرمسار 

 مطابقت دارد.دانستند. 

طوریکه ادامه وضع گردد از هرگونه اضافه برداشت در منطقه جداً جلوگیری گردد بهدر این راستا پیشنهاد می

های فراوانی را برای کشاورزان منطقه در پی خواهد داشت که در این راستا بایستی برداری فعلی خسارتبهره

زگار با اقلیم منطقه، افزایش راندمان آبیاری با تشویق زارعین، ارائه ضمن ارائه الگوی کشت مناسب و سا

جهاد  بر از طرف سازمانآبتوسعه کشت محصوالت کم و ارائه آموزش الزم در جهت امکانات مناسب

 کشاورزی نسبت به مشخص نمودن ارزش واقعی آب اقدامات الزم صورت گیرد.
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