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 چكيده

 هاي بخش از يكي .دهد مي تاثير قرار تحت حاكميت دوره طول در را محيطي مختلف هاي بخش كه است جوي هاي پديده از يكي خشكسالي
دشت  .است گرفته قرار توجه مورد ها بخش ساير از كمتر كه متأسفانه است زيرزميني هاي آب منابع ، خشكسالي مدت بلند ازشرايط شده متاثر

وابستگي زيادي به منابع آب زيرزميني دارند، لذا  ساكن در آن،سگزي، دشت پاياني واقع در مسير رودخانه زاينده رود مي باشد كه مردم  -كوهپايه
مي رسد. لذا در اين مطالعه سطح تراز آب زيرزميني  ميزان تغييرات آنها و نيز عوامل موثر بر آنها، مهم و ضروري به نظربررسي وضعيت اين منابع و 

چاه و نيز  58و نيز آمار سطح تراز آب  SPIبا استفاده از شاخص  آن سگزي و  نيز وضعيت خشكسالي هيدرولوژيكي و هواشناسي -دشت كوهپايه
بررسي شده است. نتايج حاصله نشان داد كه ، 1382-1388ايستگاه باران سنجي و تبخير سنجي واقع در دشت مورد مطالعه در دوره آماري  12

افت داشته است كه اين ميزان افت در مناطق مجاور رودخانه زاينده رود به مراتب بيشتر بوده است. از  اكثر نقاط سفره، سطح آب زيرزميني در 
تغييرات سطح آب زيرزميني است، اما اين تغييرات بارش و براي بارش و آب زيرزميني حاكي از ارتباط معني دار بين  SPIطرفي مقايسه شاخص 

 ب زيرزميني با تاخيري چندماهه قابل رويت است. آتاثير گذاري روي سطح 
 

 كلمات كليدي

 سگزي -، خشكسالي، دشت كوهپايهSPIبارش، سطح آب زيرزميني، شاخص  

 

 مقدمه

 شرايط و كارها و ساز  .دهند مي خشك تشكيل نيمه و كخش مناطق در را شيرين آب قابل دسترسي ي ذخيره ترين بزرگ زيرزميني، آب منابع
 و ريزي برنامه كه جهت آورد مي بوجود آزاد ي سفره سطح و زيرزميني ذخاير آب حجم در را تغييراتي زميني، زير آب منابع بر گوناگون مؤثر

 آن مديريت بهينه و زيرزميني آب منابع وضعيت از هيآگا براي  .گيرند قرار موقع به هاي بيني پيش و اداره ي دقيق تحت بايستي صحيح، مديريت
 ريزي برنامه در آن از توان مي آب زيرزميني سطح نوسانات دقيق بررسي با . شود انجام آب زيرزميني سطح نوسانات از دقيقي بررسي است الزم ،
 آب زيرزميني سطح روي بر آن تغييرات بررسي و بارندگي ثراتيافتن ا منظور، نمود. بدين استفاده آب منابع مديريت در و نيز اعتماد قابل آب مينات

 تغذيه منبع اين خشكسالي، اثر بر خشك شدن يا بارندگي و آب حجم كاهش با كه هستند تغذيه زيرزميني مهم منابع از رودها است.  آب ضروري
 .گذارد مي خود تأثير تحت منطقه زيرزميني هاي آب سفره بر نامطلوبي اثر كه شود مي قطع كلي به يا يابد مي كاهش نيز زيرزميني منطقه هاي آب

 ي پديده يك عنوان به خشكسالي غالبا . دهد رخ اقليمي وضعيت هر در است ممكن كه افزايش دماست و بارندگي كمبود از وضعيتي خشكسالي
آب  منابع ويژهه ب منابع، بر آن اثرات ارزيابي و اليخشكس شناخت بنابراين، .]20[است دشوار بسيار آن مكاني و زماني توصيف و شده بيان خزنده

به چهار كه  دارد مختلفي انواع خشكسالي  .شود مي شناخته تأثير تحت پهناي و دوره طول شدت، خصوصيت سه با خشكسالي هر .است ضروري
 ، تقسيم مي شوند.اجتماعي– اقتصاديو  هيدرولوژيكي، كشاورزي، هواشناسي خشكساليدسته 

 براي منبع يك عنوان به زيرزميني آب دنيا، منابع مناطق بيشتر در .شود مي مواجه شديدي كمبود با آبي منابع خشكسالي پيشرفته لمراح در
 زيرزميني آبهاي كه واكنش معناست بدان اين .]8[ است گرفته قرار برداري بهره مورد به سرعت كشاورزي هاي فعاليت همچنين و عمومي مصارف

  . ]20[ ست ا شده مهم حد از بيش ها خشكسالي به
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 آب منابع سطح كه است مكاني وضعيت براي توصيف زيرزميني هاي آب خشكسالي اصطالح ،1999 همكاران وكالو  از مفهومي تعريف اساس بر
ابتدا  شود مي واقع خشكسالي تأثير تحت زيرزميني آب هاي سيستم كه زماني .كند مي پيدا خشكسالي، افت مستقيم پيامد عنوان به زيرزميني
 .]11[ نامند مي زيرزميني آب خشكسالي را خشكسالي  چنين . كند مي پيدا كاهش زيرزميني آب سفره آبدهي نهايت در و سطح سپس آبگيري،

 .]10[ است ضروري بسيار خشك و مرطوب هاي دوره  دقيق تعيين جهت مشخص شاخص يك وجود خشكسالي، كمي تحليل براي حال هر در
 را خشكسالي شرايط از واقعي و ذهني وضعيت توصيفي از كه شاخص انتخاب صحت تأثير تحت عميقاً خشكسالي مانيتورينگ هاي سيستم انراندم

 ها با شاخص اين از هركدام ضرورتاً و است شده مطرح خشكسالي بررسي براي متعددي هاي گذشته شاخص هاي سال در .باشد مي كند، مي فراهم
 شاخص مولي، و بالمه شاخص دزمان، و شافر سطحي آبهاي منابع شاخص پالمر، شاخص ، مانند]6[است  مرتبط خشكسالي نوع چهار از يكي

 معرفي گرديد. 1993كه توسط مك كي و ديگران در سال  SPIو شاخص  ديگران، و جانويك
 محاسبه قابليت بارندگي، دسترس قابل هاي داده استفاده از محاسبات، سادگي علت به SPIشاخص  خشكسالي، تحليل در كمي هاي شاخص بين از

 مقبوليت جهاني از خشكسالي تحليل منظور به مناسب شاخص عنوان به مختلف، مكاني هاي همچنين مقياس و زماني متفاوت اي ه دوره براي
  . است شده برخوردار

 و هايز .گردد حاصل آب منابع مديريت و شناختي اصولي تر ات است شده انجام زيرزميني و سطحي مورد آبهاي در اي گسترده هاي پژوهش امروزه
خشكسالي  پيشرفت و شروع زمان تعيين در SPIكه شاخص  دادند نشان آمريكا كلرادوي ايالت 1996 بررسي خشكسالي در) 1998( همكاران

 واكنش بررسي به ،)2005( انمور و سنته سرانووي. دارد پالمر شاخص به نسبت عملكرد بهتري ماهانه مقياس در حتي و داشته قبولي قابل نتايج
) پرداختند. نتايج آنان نشان داد كه مقياس زماني بلند مدت (بيش از SPIمعيار بارندگي ( شاخص از استفاده با هواشناسي هاي آبشناسي خشكسالي

)، در مقياس وسيع در منطقه مداك در 2007ا (بوردي و سوتر  ماه) نمي تواند براي تعيين خشكسالي در منطقه مركزي اسپانيا مفيد باشد. 12
 دماهه پرداختند. نتايج تحقيقات آنها نشان داد كه در مقياس بلن 24ماه و  3در مقياس  SPIايتاليا، به بررسي خشكسالي با استفاده از شاخص 

 براي پژوهشي در )2007( و همكاران پاندا مدت، منطقه مركزي و جنوبي ايتاليا در شرايط نرمال است و مابقي تحت اثر خشكسالي قرار دارد.
- من آماري نافراسنجي هاي روش از ،بشر دخالت و خشكسالي و تاثير هند اريسا ي منطقه زيرزميني در آب سطح روند تغييرات يافتن و شناختن

 نتوانسته بشري دخالت و باال دماي ، خشك هاي طول سال در باران كمبود علت به آب سطح افت كه نشان دادند آنان نتايج . كردند استفاده كندال
كشور  هاي هزحو از يكي زراعي اراضي در خشكسالي وضعيت بررسي در )2008( ديگران و خان ، جبران شود.  مرطوب هاي سال در با تغذيه
 در اما گيرند، مي قرار برداري بهره مورد نواحي مختلف زيرزميني آب منابع اينكه عليرغم كه رسيدند نتيجه اين به زيرزميني آب سطح با استراليا

 گروه زيرزميني و آب سطح آبنگار تحليل به ،)2009( هازريكا شهيد و. دارد وجود قوي ارتباط و سطح آب زيرزميني SPIشاخص  بين زيادي موارد
 هاي فصل در آبياري براي يرزمينيآب ز برداشت افزايش كه داد نشان ها آن نتايج ،بنگالدش پرداختند ي منطقه غربي شمال در بارندگي زماني

 نمي زيرزميني وجود آب سامانه در بشر ي مداخله اگر و بوده اين منطقه در زيرزميني آب سطح افت عوامل از ها بازگشت خشكسالي و خشك
 بود ها بارندگي كاهش به مربوط عمده به گونه ي زيرزميني آب افت عوامل از يكي داشت،

) در تحقيقي بيان كرد كه به كمك 1381بذرافشان (است،  گرفته صورت متنوعي ايران، مطالعات در زيرزميني بآ بر خشكسالي اثر زمينه در
 قابل با يكديگر خشكسالي شدت نظر از آماري سالهاي و اقليمي ماهه، ايستگاه هاي متفاوت 24و  12، 6در مقياس هاي زماني  SPIشاخص 
استفاده كردند. نتايج  Zبراي بررسي تاثير خشكسالي ها بر روي منابع آب زيرزميني از شاخص ) 1382محمدي و شمسي پور ( . هستند مقايسه

 يب زيرزمينسالي به طور غيرمستقيم بر منابع آان داد كه بين بارش و افت سطح آب، ضريب همبستگي معني داري وجود ندارد و خشكنشآنها 
 .كردند پهنه بندي و پيش بيني را ايران شرق و زنجيره ماركوف، خشكسالي هاي SPI) به كمك شاخص 1384آشگر و عليزاده (موثر مي باشد. 

 ArcViewدر بررسي روند خشكسالي هاي استان همدان استفاده كردند و نتايج را به كمك نرم افزار  SPI) از شاخص 1385بانژاد و همكاران (
ب آسطح آب زيرزميني، تاثيرگذاري تغييرات بارندگي بر تغييرات منابع ) با بررسي تغييرات 1386اسالميان و همكاران ( .پهنه بندي كردند

اط زيرزميني منطقه بوئين اصفهان را تعيين كردند. نتايج حاصله نشان داد كه بين وقوع ريزش هاي جوي و تغييرات سطح آب زيرزمين منطقه ارتب
شكيبا و  آب سفره هاي زيرزميني با تاخير سه ماهه صورت مي گيرد. معني داري وجود دارد و در اكثر ايستگاه ها اثر ريزش هاي جوي بر سطح

نشان داد  آنها بررسي كردند. نتايج SPI) تاثير خشكسالي را بر منابع آب زيرزميني در شرق استان كرمانشاه با استفاده از شاخص 1388همكاران (
و عمق آب  SPIاست و با توجه به وجود ضريب همبستگي بين مقدار  ب زيرزميني تاثير بسزايي داشتهآكه خشكسالي هاي رويداده در افت سطح 

) روند 1390اكرامي و همكاران ( زيرزميني، اين شاخص جهت بررسي اثرات خشكسالي بر منابع آب زيرزميني، شاخص تقريباً مناسبي است.
دهه اخير حاكي از  4ي تغييرات سطح آب زيرزميني در تغييرات كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت يزد اردكان را بررسي كردند. نتايج بررس

مدت -) اثرات شدت1390. نادريان فر و انصاري (بوده استمتر در سال  5/0روند نزولي آن بوده است و متوسط افت سطح ايستابي حدود 
نشان داد كه اثرات بارندگي حاصله نتايج  بررسي كردند. SPIرا با استفاده از شاخص ب زيرزميني دشت نيشابور، آخشكسالي ها بر نوسانات سطح 

 ه صورت ساالنه تكرار مي گردد.بر سطح آب زيزميني ب
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د همانگونه كه مشاهده شد تاكنون تحقيقات زيادي در رابطه با بررسي منابع آب زيرزميني با شاخص هاي خشكسالي انجام شده است، اما اين مور
از طرفي مردم اين منطقه وابستگي زيادي به منابع آب زيرزميني دارند و هرگونه تغييري در  سگزي انجام نشده است. -تاكنون در دشت كوهپايه

روي آن، الزم به نظر مي رسد. بدين بر و عوامل موثر  تاين منابع، زندگي مردم را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. لذا شناسايي اين تغييرا
سگزي اصفهان و تاثير تغييرات بارش بر روي نوسانات سطح آب  –يرزميني دشت كوهپايه بررسي وضعيت منابع آب ز منظور اين تحقيق به
 ، پرداخته است.زيرزميني اين منطقه

 

 مواد و روش ها

 سگزي -كوهپايه هضزيرحو منطقه مطالعاتي؛

 6819 محدوده كل مساحت . ]22[ باشد مي رود زاينده آبريز حوضه محدوده در زيرحوضه ترين بزرگ 4201 كد با سگزي  -كوهپايه زيرحوضه
 برآورد دريا سطح از متر 1526 محدوده ارتفاع متوسط. دهد مي ارتفاعات تشكيل را بقيه و دشت آن مربع كيلومتر 5307 كه است مربع كيلومتر
 ساله 34 بارش ميانگين . مي شود محسوب سال ماه سردترين ماه دي و ترين گرم تيرماه مطالعاتي، منطقه در موجود آمار مطابق .است گرديده

 است. شده ميليمترتعيين 2/116 محدوده،

 سگزي-منابع آب سطحي دشت كوهپايه

 .دهند مي تشكيل را منطقه سطحي آب منابع رودشتين، جنوبي و شمالي هاي كانال و آبشار راست و چپ هاي رود،كانال زاينده رودخانه

 سگزي-دشت كوهپايه زيرزميني آب منابع

 .مي سازد مجزا يكديگر از را ها آن نفوذي غيرقابل مارني اليه كه دارد وجود عمقي و سطحي زيرزميني آب سفره دو سگزي  -ايهكوهپ محدوده در
 نفوذ سفره سطحي تغذيه منابع مي دهند. تشكيل را مطالعاتي محدوده زيرزميني آب منابع موجود، قنوات و ها چشمه چاه ها، همراه به سفره اين دو

 برگشتي آب و مجاور هاي آبخوان از زيرزميني جريان آب انتقال ارتفاعات، سطح بر باريده باران آبخوان، سطح بر بارندگي ه رود، زايند نهرودخا كف از
 برخوار  -اصفهان محدوده آبخوان از زيرزميني آب جريان انتقال طريق از نيز عمقي تغذيه آبخوان و باشد مي زيركشت سطوح آبياري از حاصل
 .]15[ گيرد مي صورت

 

  

(توخالي) و ايستگاه هاي  سگزي اصفهان و موقعيت چاه هاي نمونه برداري شده –دشت كوهپايه -.  به هاي آنضه آبريز زاينده رود و زير حوضحو-الف . 1ل شك
 بارانسنجي و تبخير سنجي مطالعاتي (توپر)

 روش كار

ت منابع آب زيرزميني منطقه مطالعاتي، بررسي شده است. بدين منظور ابتدا سطح اين مطالعه به دو بخش تقسيم شده است. در بخش اول وضعي
، بررسي شده است و نمودار هاي 1388-1382چاه مشاهداتي و در دوره آماري  58تراز آب زيرزميني منطقه با استفاده از آمار هاي موجود براي 
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وضعيت ، سنجيده شده است. در بخش دوم تحقيق، SPIاستفاده از شاخص . سپس وضعيت اين منابع با )2(شكل ستامربوط به آن ترسيم شده 
شده است.  بررسي SPIبا استفاده از شاخص  1388-1381ايستگاه موجود در داخل و نيز در همسايگي حوزه در دوره آماري  13نوسانات بارندگي 

 در نهايت براي مشخص شدن اثرات نوسانات بارش بر روي سطح آب زيرزميني، نتايج حاصل از دو بخش، مقايسه و نتيجه گيري شده است.

 اين درسفره،  آب سطح بر بارش تاثير و منابع آب زيرزميني روند تغييرات بررسي و و تر خشك هاي دوره شرايط بررسي برايهمانگونه كه ذكر شد 
 از ، يكي]5[ميالدي به وسيله توماس بي. مك كي  1993در سال  SPI. شاخص ه استاستفاده شد (SPI)شده  معيار بارندگي شاخص از پژوهش،

 و باشد مي بارندگي هاي داده تحليل تجزيه و براي قوي ابزار يك حقيقت در شاخص اين .پيشنهاد گرديد امريكا، كلرادو ايالتي دانشگاه پژوهشگران
 محاسبه قابل صورت زير به شاخص اين باشد مي گوناگون زماني هاي در مقياس خشكسالي گيري اندازه در پذيري انعطاف اصلي آن، ي صهمشخ
 :است

                                                                                                                                                                1(  
: انحراف معيار بارش ايستاه مي باشد. طبق اين روش خشكسالي Sd: ميانگين بارش بلند مدت ايستگاه و P: متوسط  بارش سال مفروض، Piكه 

. طبقات مختلف مثبت گردد SPIمي يابد كه يا كمتر برسد و هنگامي پايان   -1به طور مستمر منفي و به مقدار   SPIهنگامي اتفاق مي افتد كه 
SPI ) ارائه شده است.1بر اساس نتايج مك كي و همكاران در جدول ( 

 
 SPI. طبقه بندي شاخص خشكسالي 1جدول 

 
 SPIمقدار  طبقه خشكسالي
 <0 بدون خشكسالي
 -99/0تا  0 خشكسالي ماليم

 -49/1تا  -1 خشكسالي متوسط
 -99/1تا  -5/1 خشكسالي شديد

 و كمتر -2 خشكسالي بسيار شديد
 

 نتايج و بحث

سطحي است كه فشار مضاعفي را بر  آب وقوع خشكسالي هاي متناوب و طوالني و نوسانات باالي آب و هوا از عوامل اصلي كمبود آب بويژه منابع
كان به خشكسالي هيدرولوژي منجر مي شود كه منابع آب هاي زيرزميني وارد مي كند. ارتباط بين خشكسالي هواشناسي با تاخير زماني در يك م

 .]21[ ب هاي زيرزميني، اين تاخير زماني بيشتر مي باشدآدر هيدرولوژي 
سگزي و تاثير بارش بر روي آن، ابتدا تراز آب زيرزميني براي دشت  -در اين مطالعه، به منظور بررسي وضعيت منابع آب زيرزميني دشت كوهپايه

، محاسبه شده است و نمودار تغييرات هريك 1388-1382چاه واقع در منطقه در دوره آماري  58آمار به دست آمده براي  مطالعاتي با استفاده از
و  سطح آب مربوط به مزرعه گوشتارتفاع نشان داده شده است كمترين  2). همانطور كه در شكل 2از چاه ها در محيط اكسل، ترسيم شد (شكل

نتايج حاصله بيانگر اين واقعيت است كه دامنه  ب مربوط به جنب ايستگاه معدن و سپس شرق روستاي تهي است.ورزنه و بيشترين ارتفاع سطح آ
 ) بوده است.16/0) و در شرق روستاي قهي كمترين (48/9كشتارگاه مرغ بيشترين (است كه اين تغييرات در  متر 17/3رات سطح آب سفره ، تغيي

ر اين ميان بيشترين افت مربوط به رحمت آباد د، افت داشته است كه 1382نسبت به سال  1388سال سطح آب زيرزميني منطقه مطالعاتي در 
نكته جالب توجه در اين مورد، افت اكثر چاه هاي واقع در مسير  است.بوده ه كشتارگاه مرغ بمتر) و بيشترين افزايش سطح آب مربوط  -9/3(

همين محدوده مشاهده شده است. اين در حالي است كه با فاصله گرفتن چاه ها از رودخانه زاينده رودخانه زاينده رود است و بيشترين افت نيز در 
  رود، ميزان افت كاهش يافته است و حتي در بعضي مناطق، سطح آب زيرزميني روند صعودي به خود گرفته است.

نيز نشان داده شده  3). همانطور كه در شكل 3(شكل استفاده شد SPIبراي بررسي دقيق تر وضعيت آب زيرزميني دشت مطالعاتي از شاخص 
بوده است و  1388-1389و نيز   1382-1384مطلوب تر از سال هاي  1388-1387است، وضعيت سطح تراز سفره آب زيرزميني در سال هاي 

 1388-1389اين وضعيت در سال در واقع در شرايط تقريباً مرطوب هيدرولوژيكي واقع شده بود كه باعث افزايش سطح سفره شده است. اما 
) كه اين وضعيت از نمودارهاي افت سطح آب نيز استنباط مي 3برعكس شده و شرايط خشكسالي هيدرولوژيكي در آبخوان حاكم مي شود (شكل

ح آب نوسانات سط 1383-1388در اكثر چاه ها روند سطح آب زيرزميني ثابت بوده است، در سال  1382-1383شود، به طوريكه در سال 
در اكثر چاه ها روند نزولي مشاهده  1387-1388، اكثرا روند صعودي پيدا كرده است و در سال 1385-1387افزايش يافته و به خصوص در سال 

 ).2شده است (شكل
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در محدوده ايستگاه واقع  12از حدود  1380-1389براي بررسي علت اين امر، آمار بارش ايستگاه هاي منطقه مطالعاتي براي دوره آماري 
نيز  4، استفاده شد. همانگونه كه در شكل SPIمطالعاتي و نيز مجاور آن، جمع آوري شد. براي بررسي وضعيت خشكسالي هواشناسي نيز از شاخص 

-1388وضعيت نرمال و در بعضي ايستگاه ها وضعيت ترسالي حاكم بوده است و برعكس در سال هاي  1382-1386مشخص است، در سال هاي 
، 4تا  2وضعيت خشكسالي در بعضي ايستگاه ها ديده شده است. با مقايسه نتايج حاصل از تصاوير   1388-1388و به خصوص در سال  1386

مشخص مي شود كه تغييرات بارش منطقه مطالعاتي با فاصله كمتر از يك سال بر سطح تراز آب زيرزميني منطقه تاثير مي گذارد و باعث نوسان 
طرفي شدت اين تغييرات با نزديك شدن به رودخانه زاينده رود افزايش مي يابد و همانگونه كه قبال ذكر شد، بيشترين افت  سطح آب مي شود. از

 سطح آب در مناطق مجاور زاينده رود مشاهده مي شود.

 
 سگزي -. تغييرات سطح آب زيرزميني دشت كوهپايه2شكل
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 SPIبا استفاده از شاخص  گزيس -دشت كوهپايه ب زيرزمينيمنابع آوضعيت . 3شكل

 

 SPIبا استفاده از شاخص  سگزي -دشت كوهپايه وضعيت بارش. 4شكل

 

 نتيجه گيري

 در طوالني نسبتاً دوره زماني يك در و تدريج هب  آن تأثير و شود مي شروع كندي به پديده اينپديده اي طبيعي و تكرار شدني است.  خشكسالي
 جمله از خشكسالي اينكه به توجه با .شود مي ظاهر ... و اجتماعي، اقتصادي ، زيست محيط كشاورزي، ، آب منابع مانند مختلف هاي بخش

با توجه به اهميت زياد و وابستگي شديد مردم دشت . از طرفي نيز است زيست تأثيرگذار محيط و زندگي جوانب تمام در كه است مخاطراتي
 مهمي گام موثر در آن ضروري به نظر مي رسد و مي تواندغييرات سطح آب، ميزان آن و عوامل سگزي به منابع آب زيرزميني، شناخت ت -كوهپايه

 .باشد منابع در مديريت
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افت سطح آب داشته است كه البته  در اكثر نقاط، اين دشت 1382-1388نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه به طور كلي در دوره آماري 
براي  SPIرودخانه زاينده رود و نيز به سمت تاالب گاوخوني به مراتب بيشتر است. مقايسه نتايج حاصل از شاخص  ميزان اين افت در مناطق مجاور

زيرزميني و بارش منطقه، ارتباط معني داري را بين تغييرات بارش و سطح تراز آب زيرزميني نشان مي دهد، به طوري كه نوسانات بارش با  آب
در اين ميان با توجه به نقش رودخانه زاينده رود در تغذيه منابع آب ب زيرزميني مي شود. آنوسان سطح تاخيري كمتر از يك سال، باعث 

زيرزميني منطقه مطالعاتي و با توجه به كاهش دبي اين رود در اثر خشكسالي ها و نيز مدريت غلط برداشت آب رودخانه در مناطق باالدست و 
 ييرات سطح آب و نيز ميزان افت دراين مناطق، قابل توجه بوده است.رعايت نكردن حقابه مناطق پايين دست، تغ

 

 تشكر و قدرداني

رداني را اعالم نگارنده بر خود الزم مي داند تا از كاركنان اداره آب منطقه اي اصفهان به علت در اختيار نهادن داده هاي مورد نياز، نهايت تشكر و قد
 دارد.
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