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 چكيده:

براين مولفه نفوذ عمقي و در نتيجه مولفه تغذيه در بيالن آبهاي زيرزميني متغيري است كه نسبت به زمان و مكان ثابت و يكنواخت نمي باشد. بنا
حوضه و ترين مراحل در ارزيابي منابع آب زيرزميني مي باشد كه بايستي براي نقاط مختلف دشواراندازه گيري و يا تخمين مقدار نرخ تغذيه يكي از 

 همچنين در زمانهاي مختلف تعيين گردد. در اين پژوهش مقدار تغذيه آبخوان براساس مقدار مولفه نفوذ عمقي كه بوسيله مدل ارائه شده توسط
ت دشت جوين با مساحدر هاي پيزومتري مقايسه گرديد. اين مطالعه و سپس با داده هاي تراز سطح آب در چاه ) برآورد2003كندي و همكاران (

به منظور برآورد تغذيه آبهاي  دهد، صورت گرفته است. درصد را ارتفاعات تشكيل مي 38درصد آن را دشت و  62كيلومترمربع كه  5578حدود 
زير حوضه  10با توجه به نقشه بافت خاك دشت جوين و اسفراينِ سازمان خاك و آب كشور حوضه هاي مطالعاتي به زيرزميني در نقاط مختلف 

شود. نفوذ عمقي وارد شده كه هرچه اراضي زيركشت منطقه بيشتر باشد نفوذ عمقي محاسبه شده نيز بيشتر مي دادي شد. نتايج نشان تقسيم بند
 درصد مي باشد.  13.7، درصد نفوذ عمقي وارد شده به كل دشت حدود  باشدميليون مترمكعب مي 397به كل دشت جوين ساالنه 

 
 بيالن آبهاي زيرزميني ،شبيه سازيتغذيه،  تراز آب زيرزميني،كليد واژه: 
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 مقدمه:

 شونده و قابل استحصال از يك هاي كشاورزي و صنعتي و محدوديت منابع آب تجديدنياز روزافزون به آب بر اثر افزايش جمعيت و توسعه فعاليت  
برداري باشند كه بهرهاز جمله مواردي مياز طرف ديگر، بع هاي جديد توسعه اين مناهاي سنگين پروژهطرف و مواجهه با مشكالت آلودگي و هزينه

هاي منابع آب تالشي براي هم تراز كردن عرضه و تقاضاي آب است. طراحي پروژه .)1380 ،اكبري مباركه( اندمنابع را با مشكل روبرو ساختهاين از 
يريت منابع آب كه در مد است مباحث هيدرولوژي نيتر مهمكي از يو همواره  دنباشدو منبع مهم آب به ترتيب منابع آب سطحي و زيرزميني مي

و عملي  هاي تدوين بيالن آب به عنوان يكي از موضوعات اصلي در علم هيدرولوژي، بيانگر روش حل مسائل مهم نظريروش. بسيار كاربرد دارد
هاي سطحي، گويي تغييرات جريانمحصوالت كشاورزي، پيشريزي آبياري گسترده براي برنامه به طورهاي بيالن آب باشد. مدلهيدرولوژي مي

هاي بيالن آب و هماهنگي اين هگيرد.تحليل اوليه انجام شده براي محاسبه مؤلفهاي زيرزميني مورد استفاده قرار ميترازهاي درياچه و تغذيه به آب
گيري را هاي اندازههدر توزيع مكاني ايستگاموجود مبودهاي كه وجود ك ها در معادله بيالن همچنين اين امكان را فراهم خواهد ساختمؤلفه

هاي بيالن آب كه توان گفت كه ارزيابي غيرمستقيم يكي از مؤلفهها را كشف نمايد. نهايتاً ميگيريو خطاهاي سيستماتيك اندازه اخته،مشخص س
، د (موحد دانشهاي معلوم صورت پذيراستفاده از اختالفات بين مؤلفه تواند توسط مطالعات بيالن آب باگيري نشده باشد مينامعلوم بوده و اندازه

1362 .( 
-رياضي و نرم يها مدلبيني ميزان جريان در خروجي حوضه، هاي مختلف زماني و پيشدر دوره ي آبريزحوضه به منظور تعيين بيالن آبي در

سرعت انجام محاسبات را افزايش داده،  تواند دقت ويي در بسياري از موارد ميشده است. استفاده از سيستم اطالعات جغرافيا تهيهافزارهاي زيادي 
 )2005ها و خصوصيات مكاني را در قالب يك پايگاه داده فراهم نمايد (پورتوگس و همكاران، امكان تلفيق داده

ي مختلف مديريت پساب و فاضالب ميهاب، گزينهآب، تخصيص آ نيتأمي مختلف هاي آبريز جهت ارزيابي روشهابيالن آب ابزاري كارا در حوضه
است (ذخيره برف و يخ را مي ينيرزميزآبريز شامل ذخائر سطحي و  مدت ذخيره آب در حوضهتغييرات بلند .)2006، و همكاران د (اندرسونباش

تلفات  .)2005اسكايا،  بروز و( شودكنده شده) بيان مي(آب تجمع يافته يا پرا ماندهباقي قالب مقدارتوان حذف كرد)، كه در معادله بيالن ساالنه در 
هاي سيستم لفهؤباشند. در اثر پيچيدگي اثرات متقابل متر ميدر مقايسه با تبخير از رودخانه بسيار با اهميتسطحي هاي ناشي از تبخير جريان

اتمسفر محاسبات شارش بخار آب به شكل  پوياييشرايط اتمسفر و تغييرات شديد مكاني و زماني پوشش گياهي، آب در دسترس و  -گياه -زمين
(قندهاري  شودهاي بيالن آب محسوب ميي مدلهالفهؤترين مآب و انرژي مشترك است يكي از مشكل ) كه در معادالت بيالنET( تعرق -تبخير

 ). 2011و علوي، 
شوند و تحت عنوان مصارف مختلف آب كه از اين منابع زا بررسي نميآبريز منابع زيرزميني به عنوان بخش مجي در بيالن آبي حوضه معموالً

 Visual Modflow) با استفاده از نرم افزار 2005). تورلي و پيتر (2001كوهن و همكاران، ( كنندشوند در معادالت شركت مياستخراج مي
مؤلفه هاي هدايت  Pestاده از روش مدل معكوس و نرم افزار كردند. ايشان با استف سازي مدلهاي زيرزميني شهر كريس جرج در زالندنو را آب

هاي ساده يك بعدي با الخصوص در سطوح بزرگ استفاده از مدلعلي رغم پيچيدگي اين فرايند علي هيدروليكي و ميزان تغذيه را تخمين زدند.
كندي و همكاران، ( انديج قابل قبول ارائه دادههاي هواشناسي و فرض استقالل فرايندهاي متوالي نتاكمك مشخصات محصوالت، خاك، داده

، RORA، BFI ،PULSEو نرم افزارهاي WHATاز سيستم  Bukmoongoدر حوضه  هدر جنوب كر) 2008كومباليكر و همكاران ( ).2003
PART و RAP  اي (جريان رودخانهاز  ،هاي زيرزميني يا جريان پايه و شاخص جريانآب يتغذيهبراي تخمينstreamflow( گيري شده اندازه

زيرزميني در طول دوره  هاي آبدرصد از بارش ساالنه به جريان پايه كمك كرده است، نسبت شارژ  31-15استفاده كردند. نتايج نشان داد كه 
كندي و  ارند.به طور معني داري ارتباط با يكديگر د ها روش تمام ودرصد در دوره باقي مانده از سال است  21-10درصد و  32-23مرطوب 

) نشان دادند كه نفوذ عمقي يك مقدار ثابت از آبياري و بارش نيست، اما با افزايش آب كاربردي مقدار نفوذ عمقي به طور نسبي 2004همكاران (
آورد نفوذ عمقي بر زمينه سانتيمتر در سال محاسبه كردند. در 109تا  5بين  Luanchengها مقدار نفوذ عمقي را در منطقه يابد. آنافزايش مي

)، واكارو 2006)، ليو و همكاران (1984(توان به تحقيقات نيبر هاي عددي انجام شده است كه از آن جمله ميتحقيقات زيادي با استفاده از مدل
  ) اشاره كرد.2008() و مايو 2007(

، هستنداي از مدلهاي فيزيكي تا تجربي اي رياضي كه محدودهگيري در محل و يا اينكه با استفاده از مدلهتوان با استفاده از اندازهنفوذ را مي
و  كنديمدل  اي مورد استفاده قرار گرفته است،يكي از مدل هاي نرم افزاري كه اخيراً در مناطق گرم و خشك جهان به طور گسترده محاسبه كرد.

اين . باشديكي از مدلهاي پيشرفته در ارتباط با حركت يك بعدي آب در خاك مي) 2003و همكاران ( كنديمدل  ) مي باشد.2003همكاران (
  . شده است تهيه دشت چين براي شمال 2003وهمكاران در سال  كنديمدل توسط 

شود، به اين  استفاده مي در ايران براي بيالن بندي حوضه ها اي كه براي محاسبه آب بازگشتي ناشي از كشاورزي و بارندگي اكنون شيوه هم 
شركت  81-80گيرند. در سال  از كل آب بارندگي و كشاورزي، براي آب بازگشتي ناشي از آنها در نظر مي 15-25صورت است كه ضريبي بين 

درصد را در نظر گرفته است.  20، و ضريب كرده استمهندسين مشاوره سازه آب شفق بيالن منطقه جوين (با استفاده از همين روش) را محاسبه 
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تواند كار درستي باشد ما ميخواهيم يك روش سيستماتيك را براي آن دنبال  با توجه به اينكه در نظر گرفتن، يك ضريب براي كل يك منطقه نمي
 را محاسبه كنيم.نفوذ عمقي در دشت جوين كنيم و با استفاده از مدل هاي تجربي مقدار دقيق 

 
 هامواد و روش

 موقعيت منطقه مورد مطالعه و وضعيت عمومي منطقه

عـرض   36˚ 45‘تـا   36˚ 15‘طول شـرقي و    ’30 ˚58تا  ’30 ˚56 از نظر موقعيت جغرافيايي در  محدوده حوضه آبريز دشت جوين 
ي را كيلـومتر مربـع آن را دشـت و بقيـه     3432باشد كـه   كيلومترمربع مي 5578شمالي قرار گرفته است. وسعت كل حوضه آبريز جوين در حدود 

متـر در محـل    900تـرين نقطـه آن    متر در ارتفاعـات جنـوبي و پسـت    2858دهد. ارتفاع بلندترين نقطه از سطح دريا برابر با  ارتفاعات تشكيل مي
اشد. حوضه آبريز جـوين بـه عنـوان    ب متر از سطح دريا مي 1075باشد. متوسط ارتفاع دشت نيز  خروجي دشت واقع در بخش غربي حوضه آبريز مي

يـت  فالت مركزي ايران است. موقع 1كوير مركزي است كه زيرمجموعه حوضه آبريز درجه  2بخشي از حوضه آبريز درجه  3يك حوضه آبريز درجه 
برنامـه آمـايش اسـتان     ارائه شده اسـت (مطالعـات   1هاي آبريز در استان خراسان رضوي در شكل ، نسبت به حوضهسلطان آباد -حوضه آبريز جوين

 ).1388خراسان رضوي، 

 
 اي خراسان رضوي)( اطالعات الكترونيكي آب منطقه نقشه موقعيت دشت جوين: 1شكل 

 
 ها و اطالعات مورد نيازداده

 هاي مورد استفادهايستگاه

بـا   و يـك ايسـتگاه سـينوپتيك    سـنجي  تبخيرايستگاه  4، سنجي بارانايستگاه  18جهت محاسبه بارندگي متوسط دشت از آمار و اطالعات 
روش  گرافيكـي  غيـر هـا بـه روش    آزمون همگنـي داده ، هابعد از تعيين ايستگاهنشان داده شده است.  2مندرج در شكل  طول دوره آماري مشترك

و در صـورت   هـا اصـالح    ز، دادهدر موارد مورد نيـا  ه وانجام شد هاي ثبت شده ها و همچنين همگن بودن داده تست براي اطمينان از كيفيت داده ران
و بـه صـورت روزانـه     1387-1384ايستگاه در طـول دوره آمـاري    23ها بازسازي انجام شد و به طور كلي از اطالعات ناقص بودن، از روش نسبت

 استفاده شد. 
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 هاي مورد مطالعه در حوضه آبريز جوينشبكه ايستگاه: 2شكل 

 متوسط دشت   محاسبه بارندگي
 استفاده شده است )1986ديويس، يابي فواصل معكوس (ين ميزان بارندگي ميانگين دشت از روش ميانبراي تخم 

 تعرق پتانسيل دشت -محاسبه تبخير

 -باشد. انتخاب روش برآورد تبخيرتعرق پتانسيل منطقه مي -هاي موثر در محاسبه نفوذ عمقي يك حوضه آبريز، محاسبه تبخيريكي از مؤلفه
تعرق گياه مرجع (چمن يا يونجـه) را  -هاي مذكور ابتدا تبخيرگيرد. معادلههاي هواشناسي صورت ميتوجه به امكان دسترسي به دادهتعرق مرجع با 

با توجه به گام زماني يك روزه و گرم و خشك بودن منطقه مـورد   تحقيقكنند. در اين هاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه، برآورد ميبراساس داده
-در ساير ايستگاه در ايستگاه سينوپتيك سبزوار و روش هارگريوز ساماني اصالح شده) 1998مانتيث (آلن و همكاران،  -پنمن -فائوز روش مطالعه ا

 ها استفاده شد.
 چاه

 هـد د مـي نشـان   ها چاهشروع شده و به تدريج افزايش يافته بطوريكه در حال حاضر بررسي آبدهي  1332اولين چاه در دشت جوين در سال 
موجود در قسمت مركزي  هاي چاهاز ساير نقاط كمتر است.  ها آنمطلوبي است اما دبي  حد دركه سطح آب زيرزميني در شرق و شمال دشت باال و 

 .باشد ميدشت (اراضي كمايستان، نقات و شهرستانك) بيشترين آب را دارا 

 933باشد كـه از آن مقـدار تعـداد    حلقه چاه وجود مي 1012برابر  1385در سال  نهاي چاه موجود در محدوده مطالعاتي جويتعداد حلقه
موقعيـت   3 شكلميليون متر مكعب است. در  8/655 ها آنباشند و ميزان تخليه ساليانه مي حلقه چاه نيمه عميق  79چاه عميق و  ها آنحلقه از 

 دهد.برداري نشان ميچاه هاي بهره

 
 ي آبريز جوينر حوضهبرداري دموقعيت چاه هاي بهره: 3شكل 
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بهـره   هاي چاهمتر متفاوت است. ميانگين عمق در  35متر تا كمتر از  380برداري در اين دشت متفاوت بوده و از حداكثر هاي بهرهعمق چاه
ليتـر در   5/26 هـا  آنر و متوسط آبـدهي د  باشد ميليتر در ثانيه متفاوت  90تا  25/0هاي منطقه از . آبدهي چاهباشد ميمتر  4/87برداري موجود 

ــت  ــه اس ــدول ثاني ــش  1. ج ــارف آب را در بخ ــي   مص ــان م ــرف نش ــف مص ــاي مختل ــد. ه ــانده ــور هم ــه   ط ــذكور مالحظ ــدول م ــه در ج  ك
 گردد مي% مربوط به شرب و بقيه در بخش صنعت و ساير موارد مصرف 1/1 ،مربوط به بخش كشاورزي ها چاهدرصد برداشت ساليانه  8/98شود مي 

 ).1388ه آمايش استان خراسان رضوي، (مطالعات برنام

 ) 1381برداري در محدوده دشت جوين (گزارش مطالعات دشت جوين،  هاي بهره مشخصات چاه :1جدول 
 مقدار

 مؤلفه
 شرب صنعتي كشاورزي مجموع
 تعداد 69 6 937 1012
 متوسط عمق چاه (متر) 79.6 - 95.8 87.4

 حداقل عمق چاه (متر) 14 - 5 5
 حداكثر عمق چاه (متر) 225 - 220 220

 )Lit/Secمتوسط دبي تخصيصي ( 7.4 17 32.3 26.5
 )Lit/Secحداقل دبي تخصيصي( 2 4 1 1

 )Lit/Secحداكثر دبي تخصيصي( 24 35 400 400
 )MCMمجموع دبي ( 7.2 0.1 648.5 655.8

 
 قنوات و چشمه

رشـته قنـات در    53انـد. تعـداد   ، قنوات خشـكيده ها چاهافزايش حفر و تعداد  قنوات در دشت جوين سهم مهمي در رفع نياز آبي دارند اما با
ليتـر در ثانيـه و ميـزان تخليـه      256اي ارتفاعات جنوبي و شمال شرقي منطقه قرار دارند؛ كه مجموع دبـي لحظـه اي   نواحي كوهستاني و كوهپايه

نشده و جز قنوات محسوب شده است. بـر اسـاس آمـار     ها چشمهذكري از  1370سال  برداري آماردر  ميليون متر مكعب است. 07/8 ها آنساليانه 
 . رسد ميبه مصرف كشاورزي  ها چشمهميليون متر مكعب ذكر شده است كه كليه  2/22دهنه با تخليه ساليانه  423 ها چشمهتعداد 

 هاي هيدروليكيبافت خاك و ساير ويژگي

هايي از خاك دست نخورده منطقه تهيه گرديد و با توجه به انتخابي نمونه هاي حوضه زيردر  ضريب هدايت هيدروليكي گيري مؤلفه.جهت اندازه
هاي سنگين) انجام شد. جهت تعيين رطوبت خاك از روش دستگاه هاي سبك) و بار افتان (براي خاك(براي خاك ثابت باربافت خاك آزمايش 

شود و در هر مكش رطوبت موجود در خاك محاسبه هاي مختلف آبگيري ميشصفحات فشار استفاده شد. در روش صفحات خاك اشباع تحت مك
قند) در نظر گرفته  گياه اصلي (گندم، جو و چغندر 3متر با توجه به عمق توسعه ريشه، در سانتي 155برداري خاك حداكثر عمق نمونه شود.مي
و در  4مندرج در شكل  معرف هر زير حوضه نمكا 10از   19/6/1388-14/6/1388شده در تاريخ  جهت تعيين بافت خاك در اين تحقيقشد.

 برداري شد. خاك توسط اوگر نمونه سانتيمتري 155-125و  125-85، 85-55، 55-25، 25-5، 5-0اعماق 

 
 برداري شده جهت تعيين بافت خاك: موقعيت نقاط نمونه4شكل 
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 مشخصات گياهي
 عمق توسعه ريشه

در اين تحقيق بـراي  ؛ لذا سازي تعرق در آن اليه مورد نياز است ف رشد گياه در پروفيل خاك براي شبيهعمق توسعه ريشه در مراحل مختل
 در نظـر ) و به صورت زير تعريف شده است كه رشد ريشه را تـابعي از زمـان   1986كه توسط بورگ و گريمز ( 1تعيين عمق توسعه ريشه از معادله 

 گيرد استفاده شد.مي

 )1    (           ( ) tc
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maxكه در آن: 
cD حداكثر عمق موثر ريشه براي گياهc   بر حسب سانتيمتر وCC TNTP  tزمان شـروع و پايـان دوره رشـد در دوره     ,0

 باشد.مي

 شاخص سطح برگ
تحقيقات انجـام   ازو چغندر  جو  ،باشد. براي تعيين شاخص سطح برگ گياهان گندمي، جو و گندم مچغندر قندكشت غالب منطقه جوين 

 .) استفاده گرديد1379و مهدوي دامغاني  1388، يعزت احمد ،1383(قدسي،  شده در ايران

 مدل رياضي تعيين نفوذ عمقي
شـوند (كنـدي و همكـاران     دهاي متعـددي مـدل مـي   با درك مفهومي از معادله بيالن آب در خالل هر بازه زماني (مثالً يـك روزه)، فرآينـ  

بـه طـرف پـايين توزيـع      ''مخزني''شود و سپس در يك الگوي  متر) اضافه ميسانتي 5-0). اول اينكه بارندگي يا آبياري به اليه بااليي خاك (2003
شود. در اين الگو ميـزان شـارش از اليـه     مي(نفوذ) در هر اليه محاسبه شده و توزيع مجدد آب در خاك مشخص  نييپاشود. سپس شارش رو به  مي

تعـرق   -تعرق از هر اليه بـه دو مؤلفـه جداگانـه تبخيـر    -گرفت. سپس تبخير در نظرتوان به عنوان مؤلفه تغذيه آب زيرزميني  پائيني خاك رخ را مي
باشـند.   ترل كننده چنين جداسازي مـي هايي از چگونگي رشد گياه، عمق ريشه، نمايه سطح برگ و ميزان رطوبت خاك كن شود. شاخص تفكيك مي

 شود.  در نهايت رطوبت جديد خاك توسط مؤلفه باقيمانده بيالن محاسبه مي

تواند آن را به حالت اشباع برساند. آب مازاد بر تخلخـل   شود و مي هر مقدار بارندگي و يا آب آبياري در ابتدا به باالترين اليه خاك اعمال مي
توزيـع   تـر  نييپادر اليه  ''مخزني''ها اشباع شده و يا مقدار آب به طور كامل توزيع گردد متوالياً در يك فرآيند  كه تمام اليه مؤثر اليه اول و تا زماني

شود. سپس آب موجود در هر اليه بـه صـورت    هاي خاك به عنوان تغذيه آب زيرزميني محسوب مي ي اليهاشباع سازشود. هر مقدار آب مازاد بر  مي
نيروهاي ثقل بر نيروهاي ماتريـك برتـري خواهـد داشـت. بنـابراين       عموماًشود. در اين شرايط  توزيع مي نييپاايت هيدروليكي به طرف تابعي از هد

تـوان تصـور    خواهد بود. با اين وجـود مـي   نييپاشود هميشه به طرف  رخ وجود داشته و شارشي كه به اين صورت مدل ميگراديان واحدي در خاك
شود، هرگونـه خطـايي    تعرق بستگي دارد و كمتر تحت تأثير توزيع آب خاك واقع مي-كه تغذيه آب زيرزميني بيشتر به نرخ تبخير ئيكرد كه از آنجا

 در اين فرضيات منجر به خطاي زيادي در تغذيه نخواهد شد. 

 تاثير نفوذ عمقي بر تراز سطح آب
يزومتر معرف در ابتدا مقدار نفوذ عمقي را بر تخلخل هر زير حوضـه تقسـيم   جهت مشاهده تاثير مقدار آب نفوذ يافته با تراز سطح آب در پ

زيرزميني  نموده تا مقدار واقعي نفوذ عمقي بدست آيد. در ادامه مقدار آبياري را از نفوذ عمقي كم كرده و مقدار بدست آمده را با نوسانات سطح آب
 در پيزومتر معرف هر زيرحوضه مورد مقايسه قرار داديم.

 

 ايج و بحثنت
 تعيين بافت خاك در زير حوضه
داراي  ( زير حوضه هاي زرقان، ابوچناري، حطيطه، چاهك وترخاص) دهند كه جنوب محدوده جوين ) نشان مي2نتايج آزمايشات ( جدول 

هـاي رحمـت آبـاد و     آن داراي خاك با بافت متوسـط و شـمال آن (زيـر حوضـه    محدوده (برغمد، كالته عرب، شفيع آباد) خاك درشت دانه و مركز
)داراي بافت ريز دانه مي باشند.در اكثر نمونه ها با عمق چگالي ظاهري افزايش و به تبع آن هدايت هيدروليكي افزايش يافتـه اسـت، ولـي    چمن راه
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) و رطوبـت در نقطـه پژمردگـي    FC)، رطوبـت زراعـي (  Sθنتايج رطوبت اشباع خاك ( 3در جدول بعضي از نمونه ها اين قاعده مستثني بوده اند. 
)PWP و (KS         در اعماق مختلف خاك براي هر زير حوضه كالته عرب نشان داده شـده اسـت. همچنـين بـا اسـتفاده از روش شـيرازي و بورسـما

) براي هر نمونه خاك محاسـبه گرديـد، و ايـن مقـادير را در مقابـل هـدايت       gσ( ) و انحراف از معيار هندسيgd( ازه ذراتدميانگين هندسي ان
 ارائه شده است.  5هيدروليكي اشباع آن نمونه رسم گرديد كه نتايج در شكل 

 
 هاي انتخابي دشت جوين متر در زير حوضهنوع بافت خاك در اعماق مختلف خاك بر حسب سانتي  :2جدول 

5−25 (cm) 5−0 زير حوضه   (cm) 
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اشباع خاك نيزافزايش و با نشان دهنده اين است كه با افزايش ميانگين هندسي اندازه ذرات مقدار هدايت هيدروليكي  5شكل نتايج 
) نيز نشان دادند كه هدايت هيدروليكي 1390فر و همكاران (يابد، زرينافزايش انحراف از معيار هندسي مقدار هدايت هيدروليكي اشباع كاهش مي

  .اشباع با ميانگين قطرذرات نسبت مستقيم وباانحراف معيارآن نسبت عكس دارد

 
 بيتعيين ميزان برداشت از منابع آ

باشد؛ كه با هادر هر زير حوضه ميها، قنوات و چشمهنشان دهنده مجموع ميزان برداشت آب در فصول مختلف، تعداد چاه 4جدول 
اي (مراجعه شخصي) كه در آن آمار تعداد چاهها و قنوات، دور آبياري براي هر چاه و قنات، ميزان برداشت  استفاده از آمار دريافتي از آب منطقه

توان ميزان ارتفاع آب آبياري داده شده به زمين  اد روزهاي برداشت آب در هر فصل و ساعت كاركرد در فصول مختلف آورده شده است ميآب، تعد
 مقدار آن بر سطح كل كشت و ضرب شده دبي برداشت هر چاه در تعداد روزهاي برداشت آب در هر فصل درهر دور آبياري به اين صورت كه

 به كردشود، محاس ميتقسيم 
 )87تا  83در هر زير حوضه (از سال ا هها، قنوات و چشمهمجموع ميزان برداشت آب در فصول مختلف، تعداد چاه:4جدول 

 مجموع ميزان برداشت بر حسب سانتيمتر در روز تعداد قنات و چشمه تعداد چاه مساحت زير حوضه نام زير حوضه رديف
 زمستان پاييز تابستان بهار

 0/151 0/180 0/181 0/180 185 165 84/33 نزرقا 1
 0/214 0/289 0/296 0/294 79 107 2/36 برغمد 2
 0/335 341/.0 0/343 0/343 5 31 29/2 ترخاص 3
 0/145 0/590 0/589 590/.0 0 64 1/26 رحمت اباد 4
 0/013 0/0519 0/056 0/053 111 109 3/64 چاهك 5
 0/290 0/626 0/644 0/637 11 795 631 كالته عرب 6
 0 0/364 0/364 0/364 0 7 8/2 راه چمن 7
 0/056 0/488 0/494 0/491 2 54 2/55 شفيع آباد 8
 0/093 0/134 0/145 0/136 83 107 13/14 ابوچناري 9

 0/342 0/405 0/448 0/445 3 5 97/0 حطيطه 10
 642/1 473/3 564/3 538/3 479 1444 83/866 مجموع

 )IDWها با استفاده از روش عكس فاصله (ارندگي در زيرحوضهمحاسبه مقدار ب
معادله عكس فاصله با استفاده از كد نويسي در نرم افزار مطلب محاسبه شد. جهت انتخاب توان  IDWدر اين تحقيق بارش روزانه به روش 

)β در نظر گرفته شده است، مقادير  2) عددβ اساس آزمون و خطايي كه در زير حوضه برغمد انجام  درنظر گرفته شد. بر 3و  2، 1در اين تحقيق
ها در فاصله زيادي از هم قرارا دارند بهترين نتيجه را دارد (نژاد بدست آمد. همچنين اين درجه نما براي مناطقي كه ايستگاه β=2شد؛ مقدار 

 ).1389، فرننادريا؛ 1386عبداهللا، 

ساماني اصالح شده -پتانسيل با استفاده از روش هارگريوزتعرق  -محاسبه تبخير
تعرق پتانسيل پنمن مانتيث و هارگريوز ساماني در ايستگاه سينوپتيك سبزوار بدست آمد است. در -هاي تبخيرهمبستگي داده 6در شكل 

هارگريوز براي ساير ايستگاههاي منطقه، كه فقط  براي استفاده از مدل 6ادامه با استفاده از ضرايب معادله رگرسيوني نشان داده شده در شكل 
 باشد، استفاده گرديد. هاي دما موجود ميداده
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 تعرق پتانسيل پنمن مانتيث و هارگريوز ساماني-هاي تبخيرخط رگرسيون برازش داده شده بر داده: 6شكل 

 و نفوذ عمقي بررسي تغييرات رطوبت

ارائه شده است. همچنين تغييرات كالته  عرب ده در طول چهار سال زراعي در زيرحوضه تغييرات رطوبت خاك شبيه سازي ش 7در شكل 
در نظر بارندگي و آبياري در طول دوره شبيه سازي نيز نشان داده شده است. مقدار آب آبياري همانگونه كه قبالً اشاره گرديد، به صورت روزانه 

ن مي دهد تغييرات رطوبتي خاك در سال هاي مختلف از روند تقريباً مشابهي در زيرحوضه . با توجه به شكل هاي ارائه شده نتايج نشاگرفته شد
از ظرفيت رطوبتي در نقطه زراعي مي باشد، كه  بيشتركند. به طور كلي مقدار رطوبت شبيه سازي شده در اكثر موارد مي پيروي نيز هاي مختلف

ه مورد مطالعه مي باشد. هر كدام از سال هاي زراعي شبيه سازي شده نماينده يك كشت احتماالً به دليل آبياري بيش از نياز رطوبتي در منطق
نشان داده شده است، در دوره اي كه هيچ گياهي در مزرعه  هاشكلپاييزه (گندم و جو) و يك كشت بهاره (چغندر قند) مي باشند. همانطور كه در

خاك كاهش يافته و كمتر از مقدار رطوبت در نقطه پژمردگي دائم مي باشد اين كاهش  نمي باشد (فصل تابستان و اوايل پاييز) مقدار رطوبت در
تواند بدليل عدم آبياري و همچنين نبود نزوالت جوي مربوط دانست. ضمن اينكه بدليل عدم وجود پوشش گياهي مقدار تبخير رطوبت در خاك مي

ر رطوبت حجمي بسيار كمتر از ظرفيت مزرعه و يا حتي نقطه پژمردگي دائم شود. باشد. اين عوامل باعث شده كه مقدااز سطح خاك نيز زياد مي
گردد كه بيانگر زياد بودن رطوبت حجمي در فصول تابستان و اوايل پاييز هاي سبحاني، زرقان و چاهك مشاهده ميموارد استثنايي در زير حوضه

 است.
 وبت از دقت قابل قبولي برخوردار است.اين نتايج به طور كلي نشان مي دهد مدل در شبيه سازي رط

 

 
الته تغييرات رطوبت خاك و مقادير آب كاربردي (آبياري+بارندگي) در طول چهار سال زراعي (فصل اول گندم و فصل دوم چغندر قند) در زير حوضه ك :7شكل 

 عرب

قدار مكه دهد و نشان ميشان داده شده است. ن كالته عرب تغييرات مقادير آب كاربردي و همچنين نفوذ عمقي در زيرحوضه 8در شكل 
مقدار نفوذ عمقي به صورت دوره اي در طول چهار سال زراعي ابتدا حالت صعودي و سپس روند نزولي  .آب كاربردي اثر مستقيم بر نفوذ عمقي دارد
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عمقي كم مي باشد، در واقع در انتهاي فصل رشد اي كه مقدار نفوذ دارد و اين روند در طول چهار سال دوره شبيه سازي تكرار مي شود. در دوره
 شودباشد كه مزرعه آبياري نميمي

توان به كاهش نفوذ عمقي با گذشت زمان از اول فصل كشت تا اخر دوره كشت اشاره نمود. با گذشت زمان مقدار نتايج بدست آمده مي . از
در انتهاي  نفوذ عمقياز سطح خاك و يا پتانسيل باالي تبخير و تعرق باشد.  تواند بدليل تبخيركند كه اين كاهش مينفوذ عمي كاهش پيدار مي

هاي كالته عرب، رحمت آباد، راه چمن، شفيع اباد، برغمد، چاهك، رسد بطوريكه مقدار آن در زيرحوضهفصل رشد به كمترين مقدار خود مي
 باشند.مي 1/0و  03/0 0،0، 3/0، 0، 0، 2/0، 0،0ترتيب برابر حطيطه، سبحاني و زرقان به

 
 )1384-1387ماهانه در زيرحوضه كالته عرب (دوره آماري س مقيا در محاسبه شدهونفوذ عمقي  آب كاربرديتغييرات  :8شكل 

 برآورد نفوذ عمقي از دشت
است. مقدار نفوذ  ارائه شده 1387-1384هاي آماري مقدار نفوذ عمقي از دشت براي هر زيرحوضه و در سال سازينتايج شبيه 5در جدول 

 شود. عمقي با توجه به سطح زير كشت هر زيرحوضه محاسبه مي
 

 در سال هاي مختلف و براي زيرحوضه هاي مختلف دشت جوينمقدار نفوذ عمقي : 5جدول 

 نفوذ عمقي (ميليون متر مكعب) نام منطقه رديف
 متوسط 1387 1386 1385 1384

 2/0 2/7 3/7 0/8 1/0 زرقان 1
 7/3 7/5 7/5 6/9 7/3 دبرغم 2
 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 ترخاص 3
 9/5 9/4 10/2 8/6 10/0 رحمت اباد 4
 0/8 0/3 1/7 0/4 0/9 چاهك 5
 364/3 358/7 381/4 327/7 389/3 كالته عرب 6
 0/5 0/4 0/6 0/4 0/5 راه چمن 7
 12/6 13/8 12/9 11/2 12/4 شفيع آباد 8
 0/1 0/0 0/0 0/1 0/3 ابوچناري 9

 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 حطيطه 10
 397/5 393/2 418/3 356/4 422/2 مجموع 11

 
شود. نتايج جدول باال نشان دهنده اين مطلب است كه هرچه اراضي زيركشت منطقه بيشتر باشد نفوذ عمقي محاسبه شده نيز بيشتر مي

باشد. ه است، نفوذ عمقي وارد شده به دشت از اين زيرحوضه بيشتر ميعرب واقع شددرصد از اراضي كشت شده در زيرحوضه كالته 72بدليل اينكه 
و از طرفي چون كمترين مساحت زير كشت در زيرحوضه ابوچناري واقع شده است، نفوذ عمقي وارد شده به اين زيرحوضه گاهي اوقات به صفر 

باشد. نفوذ عمقي وارد شده ميليون مترمكعب درسال مي 364بعرشود. به طور متوسط نفوذ عمقي وارد شده به دشت از زيرحوضه كالتهنزديك مي
 باشد.ميليون مترمكعب مي 397به كل دشت جوين ساالنه 

 درصد نفوذ عمقي وارد شده به دشت
آب كاربردي را نفوذ عمقي به صورت درصدي از توان مقدار آب كاربردي است ميمقدار نفوذ عمقي تابعي مستقيمي از با توجه به اينكه 

 )6جدول (حاسبه كردم
 در سال هاي مختلف و براي زيرحوضه هاي مختلف دشت جويندرصد نفوذ عمقي مقدار   :6جدول 

 نام منطقه رديف
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 7/67 10/59 11/49 2/55 4/39 زرقان 1
 5/37 8/03 9/33 1/44 2/92 برغمد 2
 15/29 15/98 13/33 15/82 15/78 ترخاص 3
 22/78 22/94 24/21 20/17 23/79 اباد رحمت 4
 4/73 2/30 9/12 1/79 5/37 چاهك 5
 29/82 29/69 31/17 26/23 32/30 كالته عرب 6
 26/09 22/20 30/66 21/74 29/69 راه چمن 7
 16/51 18/83 16/71 14/43 16/23 شفيع آباد 8
 1/34 0/27 0/44 0/88 3/74 ابوچناري 9

 7/31 6/65 10/86 5/52 6/20 حطيطه 10

 
و در زيرحوضه كالته عرب مي باشد، و   1384نشان مي دهد بيشترين درصد نفوذ وارد شده به دشت در سال  6همانطور كه در جدول  

مي باشد و بطور كلي بيشترين درصد نفوذ به دشت از زيرحوضه  1387كمترين درصد نفوذ وارد شده به دشت در زيرحوضه ابوچناري در سال 
درصد در سال مي باشد كه اين نتايج اين مطلب  34/1درصد در سال و كمترين آن از زيرحوضه ابوچناري با ميانگين  8/29عرب با ميانگين كالته 

شود و از طرفي وجود گسل در منطقه كالته دهد كه هرچه اراضي زيركشت منطقه بيشتر باشد نفوذ عمقي محاسبه شده نيز بيشتر ميرا نشان مي
درصد در سال  7/13قدار نفوذ عمقي را چند برابر كرده است. به طور متوسط درصد نفوذ عمقي وارد شده به كل دشت جوين ساالنه عرب نيز م

باشد.و  ميليون متر مكعب مي 5/397طبق محاسبات در اين پژوهش حجم تغذيه ناشي از بارندگي وآب بازگشتي از كشاورزي برابر با . باشدمي
آب بازگشتي ناشي از كل آب بارندگي و كشاورزي توسط شركت مهندسين مشاور  15-25اينكه  در نظر گرفتن، ضريبي بين همچنين با توجه به 

باشد و با مقايسه نتايج اين موضوع كامال مشخص  تواند درست رسد در نظر گرفتن يك ضريب براي كل يك منطقه نمي سازه آب شفق به نظر مي
درصد در سال و كمترين آن از زيرحوضه ابوچناري با  8/29فوذ به دشت از زيرحوضه كالته عرب با ميانگين است به طوري كه بيشترين درصد ن

) با استفاده از مدل بيالن آب مقدار تغذيه يكساله در مزارع آبياري درشهر لوان 2004( كندي و همكاران. درصد در سال مي باشد 34/1ميانگين 
كه اكيفر آبرفتي نامحصور را داشت را محاسبه كرد. نتايج مدل نشان داد كه مقدار تغذيه ضريب ثابتي از آبياري بعالوه بارندگي نيست، چنگ چين 

 اما با افزايش ورودي آب مقدار آن افزايش مي يابد و مقدارتغذيه  به مقدار بارندگي و عمليات آبياري وابسته بوده است.
ته به بافت خاك و همچنين نوع كشت ازمهمترين عوامل تاثير گذار بر روي اين ضريب مي باشند، كه در اين اين ضريب درهر منطقه بس
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