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  چکیده

 و پایداری به نیل جهت مناسب مدیریتی راهکارهای ورامین، در آب منابع وکیفی کمی وضعیت بررسی ضمن گردید تالش حاضر تحقیق در

 ضمن ،WEAPافزار نرم از استفاده و نیاز مورد اطالعات و آمار گردآوری با لذا. گردد ارایه منطقه در روپیش و کنونی معضالت از رفتبرون

 نشان نتایج. گردید ارایه مناسب مدیریتی راهکارهای و شد بررسی آینده سال20در کنونی سیاستهای تداوم تاثیر جمعیت، رشد نرخ درنظرگرفتن

 رداشتب به نیاز شرب، آب تقاضای افزایش تامین جهت جمعیت رشد به باتوجه ورامین، دردشت آب منابع کنونی سیاستهای تداوم صورت در داد

 همچنین. رسید خواهد مترمکعب میلیون10/8 حدود به 2035 درسال برداشت اضافه این کهطوریبه باشیم می سطحی آب منابع از بیشتر

 بینیپیش درصد 1/26 و2/17معادل مترمکعب، میلیون23 و  67ترتیببه2035  درسال صنعت و کشاورزی تقاضای پوشش عدم ساالنه میانگین

 سایر و مودهن تشدید را زمین فرونشست ساخته، منعکس ماملو سد بر را خود نامطلوب تاثیرات تواند می برداشت اضافه به نیاز کهطوریبه گردید

 افت و آبخوان ذخیره در مترمکعب میلیون 35  سالیانه کاهش به منجر میانگین بصورت بطوریکه. باشد داشته درپی را اجتماعی اقتصادی مسایل

 نرخ به توجه با تغذیهمصنوعی نظیر هایی شیوه بکارگیری لذا. گردد می ساله 20 دوره درطی منطقه زیززمینی آب سطح در سانتیمتر1 روزانه

 ابطه،ر دراین لذا است، نواحی بعضی در آب کمبود از قسمتی جبران برای حلی راه منابع، از تبخیر میزان کاهش ضمن منطقه در تبخیر باالی

 هایراهکار مهمترین کشاورزی آب مدیریت نوین هایشیوه استفاده آب، صحیح بهرهبرداری تنظیم و زیرزمینی تغذیه سطحی، آبهای آوریجمع

 .میروند شماربه آب منابع مدیریت
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ABSTRACT 

The present study was carried out to investigate the quantitative and qualitative status of water resources 

in Varamin plain and to provide suitable management strategies for sustainability and outflow from current 

and future challenges in this area. Therefore, statistics and the necessary data were gathered and used 

WEAP software to provide appropriate management solutions for the impact of the continuation of current 

water resources policies in the region over the next20 years, by considering the population growth. The 

results showed that if the current status of water resources continues, we have to harvest more of the surface 

water resources to cover the increased drinking water demand, based on the increasing population of this 

area. So that this overdrawn would reach about a 10.8Million cubic meters in 2035. Also, the average 

annual no coverage of agricultural and industrial demand in the year 2035was 76 and 23 million cubic 

meters, respectively, 16/2 and 27/4 percent. This overdrawn could reflect the adverse effects on the Mamlu 

dam, increase in the ground subsidence and increase other economic- social issues. So that, it causes to 

reduce the average annual volume of the aquifer to around 35 million cubic meters and a 1centimeter daily 

average drop in the aquifer during the 20-year period. Therefore, due to the high evaporation rate in the 

region, using artificial feeding methods, such as reducing the amount of evaporation, is a solution to 

compensate for some of the water shortages in some areas. Therefore, collecting surface water, feeding 

water underground, and proper water management, using modern water management practices is some of 

the most important factors in water resource management. 

 

 

Keywords:  

Integrated Management, Water Resources, Artificial recharge, Groundwater 

 



 رویکردهای نوین در مهندسی عمران

  37-85، صفحه: 1041دوره ششم، شماره دوم، 

06 
 
 

 

 مقدمه -1

کل  .دباش یم رانیو کشور ا انهیکشورها از جمله منطقه خاورم شتریمهم در ب اریاز مسائل بس نیریبه منابع آب ش یامروزه دسترس

مترمکعب در سال برآورد شده است با تمام  اردیلیم29و 130 بیاز مصرف به ترت یکشور و کل آب برگشت ریدپذیتجد نیریآب ش

 6000) یط جهانسکمتر از متو ارسیوجود دارد که ب یرانیبرای هر ا ریدپذیمترمکعب آب تجد 1600االنه فقـط س ر،یتداب نیا

 رانیدرصد از مساحت ا 82از  شیمترمکعب( است. ب 1300) یعنی قایو شمال آفر انهیباالتر از متوسط خاورم یمفقط کمترمکعب( و 

قرار  ایمدیترانهمرطوب و  مهیمنطقه مرطوب، ن کشور دردرصد از مساحت  17خشک قرار گرفته و تنها مهیدر منطقه خشک و ن

 دهشزیرزمینی از منابع آب  یبردارباعث رشد بهره یمنابع آب سطح تیو محدود ی، توسعه کشاورزتیجمع شیافزا گرفته است.

عالوه  .شده است ینیرزمیسطح آب ز دیباعث افت شد گرید یاز سو ریاخ یهایسو و خشکسال کی از یبرداربهره شیافزا نیاست. ا

درصد  61که طوریهب باشدیخشک ممهیخشک تا ن میاقل یدارا ییایخاص جغراف تیما باتوجه به موقع شورازک یاقسمت عمده نیبر ا

منابع آب  قیکشور از طری آب ازیدرصد ن 55که حدود یدر صورت باشدیمتر میلیم 250ساالنه کمتر از یبارندگ یاز سطح کشور دارا

نی آب زیرزمیرویه بیفرونشست بر اثر برداشت  زم به ذکر است که بسیاری از آبخوانهای ایران از پدیدهال .گرددیم نیتأم ینیرزمیز

مشهد، همدان، سیستان، کاشان  توان به رفسنجان، سیرجان، زرند، کرمان، ورامین، شهریار، اشتهارد،می اند. از جملهدر امان نمانده

ازحد، سطح  شیاستفاده ب لیدلا بههبه آبخوان یمترمکعب نزوالت جو اردیلیم 35ورود  رغمیعلکه  طوریبه .]1[ ودو اردکان اشاره نم

ر از بش یتقاضا شیروند افزا د.شویمحسوب م یاجتماع یدر توسعه اقتصاد تیمحدود کیعنوان که به افتهیکاهش  ینیرزمیآب ز

 رهیامکان ذخ ایوجود ندارد  یکه آب سطح یو در مناطق ردیمورد استفاده قرار گ شیاز پ شیب ینیرزمیشده است که آب ز ببآب س

 وان شده استآبخ یستابیسطح ا دیو افت شد یمنف النیباعث ب کهوارد شود  ینیرزمیبر منابع آب ز یفشار مضاعف ستین سریمآنها 

ره مشکالت، به نیانجام داد تا بتوان با کمتر زیمنظور جبران آنها نبه یاقدامات نها، بایدتفاده روزافزون از آبخواسبا ا رانیا در .]2[

به  ازیبه علت ن یاستفاده کرد. چون ساختن مخازن سطح یو بهار یزمستان یبهاالیاز منابع نمود و مخصوصاً از س یشتریب یبردار

 یاه حلمصنوعی رنقاط به صرفه نباشد، بکار بردن تغذیه یممکن است در بعض یپرشدن آنها از گل وال نیو همچن ادیز یگذارهیسرما

مؤثر و قابل برنامه  یاز راهکارها یکیبحران کمبود آب ساله با توجه به م .]3[ است ینواح یاز کمبود آب در بعض یجبران قسمت یبرا

از حاالت  یاریکه در بسطوریباشد. بهیم ینیرزمیو ز یسطح بهایاز منابع آ نهیبه یقیمنابع آب، استفاده تلف تیریدر بحث مد یزیر

مختلف سال با درنظرگرفتن  یماهها را در ستیز یطصنعت، شرب و مح ،یکشاورز یازهایموجود شامل ن یازهایبتوان ن طیو شرا

 یبررس و یسازهیشب یاشهمنظور استفاده از رو نیهمآب برآورده نمود. به یستابیافت سطح ا زانیآبخوان و م ریپذدیحجم تجد

از منابع  یقیتلف یبرداربهره یتوسعه یبرا یو طراح یتیریمد یهایاستراتژ نییو قدرتمند در تع دیروش مف کیممکن  یوهایسنار

ور نمونه طهصورت گرفته است که ب یمطالعات گوناگون رانیو ا ایدن یکشورها ریدر سا نهیزم نیدر ا .است ینیرزمیو ز یطحس یآبها

 یاصل هایحوضهریکه از ز اب،یگاماس زیدر حوزه آبخ یقیتحق در1397 و همکاران در سال ینیام اشاره کرد. ریتوان به موارد ز یم

 یهاتیریمد یابیبه ارز ( WEAP= Water Evaluation and Planning System) افزارحوضه کرخه است، با استفاده از نرم

وشش کامل پ انگریب جیپرداخته و نتا ستونیباالدست بر عملکرد سد ب یسدها ریتأث یو بررس ابیگاماس زیاعمال شده در حوزه آبخ

شده در حوضه  ینیب شیپ یسدها دنیرس یبردارموجود و کمبود آب در صورت به بهره طیدر شرا ستونیسد ب ۀدر محدود ازهاین

کوهدشت  ینیرزمیبر منابع آب ز البیپخش س ریتأث یبا هدف بررس 1392 نیز در سال و همکاران یسکرمیوهمچنین بوده است. 

 ینیرزمیسطح سفره آب ز راتیی( تغ65-67)تا سال  البیاز پخش س شیدست آمده نشان داده است که پبه جیانجام داده و نتا قیتحق

متوقف شده و سطح آب  یروند کاهش نیا الب،یطرح پخش س یداشته است، با اجرا یکاهش یبوده و روند یبرداربهره زانیتابع م

کاهش  شدتبه ینیرزمیب زسطح سفره آ ،ییایپ یعلت دو خشکسالبه 66-69حال، در سال  نیاست. با ا افتهی شیافزا ینیرزمیز

در سال  یقیدر تحق زیاست. راسق قزلباش ن دهیرس -5/1، به 61-62در سال 3.0مقدار شاخص استاندارد که از  کهیطوربه افتهی

و شرب باتوجه  یمختلف کشاورز یبخشها تقاضا در نیاز منابع آب موجود سد مهاباد و تأم نهیو استفاده به تیریبه هدف مد 1392

در  منطقه تیریو مد یزیرمنابع آب استفاده کرده است. در جهت برنامه یهاستمیس یسازهیاز روش شب ندهیآنها در آ ازیبه رشد ن
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 یویاست که سنار دهیرس جهینت نیبه ا تیاعمال کرده و در نها یمختلف یوهایمدل، سنار یپس از واسنج WEAPافزارنرم طیمح

شت ک ریمرجع و کاهش سطح ز یویبا سرانه مصرف کمتر نسبت به سنار یآت یسالها یشهر مهاباد ط تیجمع شیافزا یبیترک

 باشد. یم نهیگز نیبهتر ،باال نیباالتر بودن درصد تأم لیدلراندمان به شیو افزا یزراع صوالتآن به مح صیو تخص یمحصوالت باغ

ا ، سناریوهایی بروضعیت منابع آب و تقاضاهای آبیاری دشت نیشابو ریزی بربرنامهمنظور به1392در سال نیز کرمانشاهی و همکاران 

عناوین تغییر الگوی مصرف کشت، کاهش سطح زیر کشت و سناریوی ترکیبی )ترکیب این دو راهکار( مطرح نموده و سپس برای 

ترتیب عمال این سناریوها، میانگین ساالنه نیاز آبی بهآنها نشان داده است که با ا جیاند. نتاسازی انجام دادهساله شبیه 20یک دوره 

منابع آب  النیب لیو تحل یابیبه هدف ارز قیتحق ریدر غرب الجزا زیآبخ ۀحوز در .]1[ درصد کمتر خواهد شد 18و  9/10حدود 

در  نشان داده است که قیتحق نیا جیتاناند. ممکن انجام داده یوهایسنار لیتحل نیو همچن ندهیآ تیوضع ینیبشیپ زیموجود و ن

 یاخلبخش د یازهایمورد انتظار، ن یوهایدرنظر گرفتن سنار با زیشوند ونیبرآورده نم یداخل یازهایو ن یکشاورز یازهای، نهیسال پا

 شود.یورده نمآبر یآب بخش کشاورز یبزرگ، تقاضا یاریآب یهاستمیس ویتوسعه سنار یحال برا نیتوانند برآورده شوند با ایم

را  لندی، تاMae Klongدر حوضه  یاز بارندگ یاز رواناب ناش ینیرزمیآب ز هیتغذ زانیم نیدر تخم WEAPمدل  تیقابل  همچنین

را  ینیرزمیز یآبها یعیطب هیتغذ زانیم نیدر تخم WEAPمدل  تیقابلی نموده و سازهی( شب2015-2000ساله ) 15دوره  کیدر 

ریزی نیازهای  آبی آینده در رودخانه نیجر در جمهوری ارزیابی آب و برنامه به هدفدر مطالعه انجام شده همچنین  .]5[ اندکرده دییتأ

نیجر باتوجه به شرایط کشور نیجر و درنظر گرفتن پدیده های افزایش سریع جمعیت و تغییرات آب و هوایی، نتایج نشان داده است 

خواهد شد که منابع آبی کمیاب موجود در این کشور  یافعلی منطقه به گونهکه بدون احداث سد بر روی رودخانه نیجر وضعیت 

و توسعه بخش  تیرشد جمع عیسر شیاثرات افزا یبررس . با]7[نیازهای آینده مانند نیازهای شرب و کشاورزی رابرآورده نمی کند

آب در دره اردن را مورد  نیتأم نیگزیجا یهاگزینه اند وپرداختهدر دره اردن  دیجد یمنابع آب یتقاضا برا زانیم شیبر افزا یکشاورز

 مّاناعرضه و تقاضا در شهر  نیفاصله ب شیمنجر به افزا ندهیمصرف، در آ یکنوننشان داد که ادامه روند  جینتا دادند.قرار  یابیارز

سیاستهای بهره برداری منابع آب در پیرامون بررسی پیامدهای حاصل از تداوم  یکه مطالعه مشخص ییلذا از آنجا. ]6[ خواهد شد

و  یکم تیوضع یحاضر به هدف بررس قیتحقدر این منطقه صورت نگرفته است،  آب، کپارجهی تیریمدریزی دشت ورامین و برنامه

رو شیو پ یرفت از معضالت کنونو برون یداریبه پا لیمناسب جهت ن یتیریمد یراهکارها هیو ارا نیمنابع آب در دشت ورام یفیک

 در منطقه فوق انجام گرفت.

 

 مواد و روش ها -2

 مطالعه مورد منطقه مشخصات -2-1

 .است گذاشته شیرا به نما نیورام یمحدوده مطالعات تیموقع( 1محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید شکل )به عنوان  نیدشت ورام

محدوده  یجنوب شرق یلومتریک 10نمک و  اچهیدر زیحوزه آبر یبخش شرق یو انتها یشمال مهیدر ن نیدشت ورام یمحدوده مطالعات

 یبیقرار دارد در ارتفاع تقر قهیدق30درجه و 35 ییایو عرض جغراف قهیدق 10درجه و 51 ییایدر طول جغراف کرج،-تهران یمطالعات

نمک، از  اچهیواقع شده و از جنوب به در زیصاف و حاصلخ یدر جلگه ا یحدوده مطالعاتاست. م هواقع شد ایمتر از سطح در1000

 لومتریک 1726 هیناح نیرسد مساحت کل ایالبرز و از مشرق به گرمسار م یجنوب یها آباد قم و از شمال به دامنه سنمغرب به ح

آن حدود  ی. مساحت دشت آبرفتگرددیکل استان تهران را شامل مدرصد  6/8و  یمساحت مجموعه شهر % 16که حدود  مربع است

 .است یهکتار محدوده بزرگتر 1917000حدود  سعتبا و نیورام کیدرولوژیهکتار است. واحد ه 139600
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 .موقعیت محدوده مطالعاتی ورامین:1شکل

 
 زیرزمینی و سطحی آبهای  کمی وضعیت -2-2

شت که در فاصله دورتر از محل د ییهستند. نخست سدها میقابل تقس یعمدتا به سه دسته کل یمنطقه مورد بررس یمنابع آب سطح

 کنیول ندینما یم نیشرب و صنعت را تأم ،یکشاورز یازهایسدها ن نیو ماملو(. ا انی)لت باشد یاند و تعداد آنها دو مورد مواقع شده

آب شرب در فصول کم ازین نیبه تأم شتریکاسته شده و ب یاز سهم صنعت و کشاورز یدرپیپ یهایخشکسال لیاز قب یدلیل موانعبه

ت هستند که پس از مصرف به صور یصنعت و مصارف خانگ ،یاز کشاورز یبرگشت یآبها گرید یشوند. منبع سطحیکار گرفته مهب

 یبه استانداردها دنیآبها پس از رس نیاز ا یادیخانه سهم زهیتصف جادیبا توجه به ا ریاخ یدر سالها یهستند. ول یجار یینهرها

بخش  ،آب زانیم نیشوند که از ایسوق داده م یمصارف کشاورز یسوبه میمضر مانند سد یهاونیها و کاتونیش آنمطلوب و کاه

 یهااند از جمله آبکه کنترل نشده زین یناگهان یبهاالیرو مانند سهرز یشود. آبهایم ینیرزمیآب ز ستمیوارد س تیدر نها یعیوس

باشد.  یسبز شهر یو فضاها یکشاورز یبرا یتواند منبع مهمیم حیصح یزیرکه در صورت برنامه دیآیحساب مبه یبرگشت

 ریاخ یها در سالهارودخانه نیا بتهروند که ال یشمار مبه یدسته سوم منابع سطح زیکرج )شور( و دماوند )جاجرود( نی هارودخانه

 یهااهستگیهستند که توسط ا یادینوسانات ز یدارا یکوچک و بزرگ در منشاء و خشکسال یساخت سدها ،یکاهش آب ورود لیدلهب

رودخانه شور در ادامه رودخانه کرج می باشد که از جنوب استان البرز وارد محدوده  .شودیم یریگ( اندازهیدرومتری)ه یسنجیدب

 یسنجیدب یهاستگاهیا انیشور و جاجرود ابتدا از م یهامربوط به رودخانه یدب راتییتغ ینمودارها میجهت ترسمطالعه می گردد. 

آباد و تخته چنار( با توجه به  فیشر ان،یجاجرود )رودک، لت یهاستگاهیا نیدر ب رود شور )پل ساوه( و یهاستگاهیاز ا یدرومتریو ه

تفاده آباد اسفیشر ستگاهیا یهاو محل مصرف از داده ستگاهیا نیا نیمابیف هیو تخل رفمحل مص یریعدم قرارگ نیو همچن یکینزد

 جینتا (3) و (2) شکلهایباشد. در  یم البیتوان پخش س شیافزا ایدهنده کاهش و ها نشانستگاهیا نیا راتییاست. تغ شده

. در هیدرومتری رودخانه شور مشخص نشان داده شده است 97-95 یسال آب یبرا مربوط به رودخانه شور و جاجرود یدرومتریه

در سال آبی مذکور بوده است.  1/377بوده است. میانگین ماهیانه دبی نیز به میزان گردید بهمن ماه حداکثر دبی سیالبی را دارا 

نیز به  97تا  90سال آماری از  6میانگین ماهیانه دبی در  میلیون مترمکعب بوده است. 9/31حداکثر دبی نیز مربوط به بهمن ماه با 
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و بهمن ماه متناوبا در سالهای مختلف مقادیر حداکثر را به خود میلیون مترمکعب در ماه بوده است. دبی فروردین ماه  726/0میزان 

 میلیون مترمکعب در ماه بوده است. 1/27به میزان  97تا  90سال آماری  6اختصاص می دهند. میانگین دبی ماهیانه در 
 

 

 .59-58نتایج هیدرومتری در ایستگاه پل ساوه در رودخانه شور)میلیون مترمکعب( برای سال آبی  : 2شکل 

 
 

 

 59-58نتایج هیدرومتری در ایستگاه شریف آباد ورامین در رودخانه جاجرود )میلیون مترمکعب(  برای سال آبی  :7شکل 

 آب را برای مصارف مختلف بر عهده دارند پرداخته می شود. در ادامه به بررسی وضعیت سدهای موجود در منطقه که وظیفه تامین

کیلومتر مربع و با متوسط جریان آب ساالنه به میزان  79800رود با سطح حوزه آبریزی به مساحت جبر روی رودخانه جا انیسد لت

سد کیلومتری بخش جاجرود قرار دارد.  5کیلومتری شمال شرقی تهران و  35میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله  350

ر سال آن د انهیسال ریباشد. مجموع تبخ یمقدار م نیکمتر یدارا ریماه تبخ یرا داراست. و د ریتبخ زانیم نیباالتر رماهیتلتیان، 

مهم در استان  یسد ماملو از جمله سدها بوده است. متریلیم 172/1837 زانیساله آن به م 20دوره  نیانگیو م متریلیم 3/2083هیپا

 یماه دارا یرا داراست. و د ریتبخ زانیم نیباالتر رماهیتسد ماملو،   باشد . یحجم آب موجود م نیباالتر یباشد که دارا یتهران م
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 زانیساله به م 10دوره  کی یو برا 2180 زانیبه م 93-92 یسال آب یبرا انهیسال ریباشد. مجموع تبخ یم ریمقدار تبخ نیکمتر

دشت پراکنده هستند. عمق سنگ  نیا یدر سفره آبرفت نیدر دشت ورام ینیرزمیآب ز منابع باشد. یم متریلیم 27/2057 نیانگیم

 ط حاصلعمق متوس انگریعدد نما نیتر بوده و اقیعم اریبس ینواح یباشد که در برخیمتر م 116دشت  نیطور متوسط در اکف به

 شتریفعال هم اکنون در منطقه وجود دارد که ب یکشاورز قیعم مهیو ن قیچاه عم 102تعداد . است سنیت یمحاسبات چندضلعاز 

ابع در من رانبح تیاند که با توجه به وضعشرب حفر شده ازین نیتوسط اداره آبفا جهت تأم زین یی. چاهها]8[ دارند یکشاورز یکاربر

 یم یابستیو از نوع سطح ا یشود. آبخوان آبرفتیم یبردارشرب بهره یکاربر یها برااز آن دهیچیپ هیبه تصف ازیو عدم ن یآب سطح

چند  قیدر گذشته از طر نیشهر ورام یآب کشاورز ازیند. شو یشارژ م یبرگشت یحاصل از بارش و آبها هیتغذ قیباشد و عمدتا از طر

احداث شده مرتفع  قیعم یچاهها قیاز طر یدنیآب آشام ستمیس جادیبا ا ازین نیشده است در حال حاضر ایم نیرشته قنات تأم

شهر احداث  شرقدر منطقه جمال آباد در قسمت شمال  نیشهر ورام نیساکن یآب مصرف نیتأم یحلقه چاه برا 60گردد . حدود یم

 یازهایشرب و ن ازیاز ن یتهران(. بخش یآب منطقه ا الن،یب قی)گزارش تلف دینما یم نیشهر را تأم یشده و در حال حاضر آب مصرف

چاهها  قیعمدتا از طر نینطقه ورامم یگردد. سفره آب زیرزمینیموجود برطرف م یاز سدها یو صنعت هم تا حدود یکشاورز

ت. سحلقه ا 2038موجود در محدوده مورد نظر  ی. تعداد کل چاههاردیگیقرار م یبردارموجود مورد بهره قنواتتوسط  زین یمقدار

مترمکعب در سال است. تعداد کل  ونیلیم3502شود معادلیم یبردارمذکور بهره یکه مجموعا توسط چاهها یحجم آب زیرزمین

 ی. با توجه به توپوگرافدینمایم هیرا تخل یمکعب در سال از آب زیرزمینمتر ونیلیم2/11 دهرشته بو17 نیدر محدوده ورام ریقنوات دا

 شیشبکه پا . دور از انتظار است یتا حد نیزم یحاصل از برخورد سطوح آبدار آبخوان با توپوگراف یهامنطقه وجود چشمه میمال

 شکلباشد. بر اساس یدشت م یمشاهده ا یاز چاهها یبرداشت یهاآب آبخوان بر اساس داده زانیم یمنظور بررسبه ینیرزمیآب ز

 راتییدهند، تغ یرا نشان م97-95 یسال آب یمعرف دشت برا دروگرافیو ه ینیرزمیآب ز لیپتانسخطوط هم بیترته( که ب5)( و 2)

 مربوط به ینیرزمیتراز آب ز نیدر نوسان است. باالتر ایمتر تراز باالتر از سطح در 1080تا  ایباالتر از سطح در متر 819ن یتراز آب ب

هنده باال بودن برداشت آب در مناطق دموضوع نشان نیدشت است. ا یآن مربوط به مناطق جنوب شرق نیو کمتر یمناطق شمال

 یمتربرسال م 09/1 نیانگیدهنده افت منشان زین ریاخ یسطح آب در سالها راتییتغاست.  یجهت مصارف کشاورز یمسکون ریغ

هر چاه  یبرا یااستفاده شده است. اطالعات سطح آب دوره یامشاهده یچاهها سنیت هایچندضلعیمنظور از  نیا یباشد. برا

 در مساحت گونیسطح آب هر پل یهادادهبار  نیاکه در بحث عمق آبخوان استفاده شد  سنیروش ت لهیوسهآورده شد و ب یامشاهده

 ریها مقاددار است که اوزان آنوزن نیانگینوع م کیروش  نی. ادیگرد میضرب و مجموع آنها بر مساحت کل دشت تقس گونیپل

را  یفصل و انهیسال ،یاافت دوره ریکه مقاد دیآیدست مبه یمعرف دروگرافیگون است. سپس هیمساحت اشغال شده توسط هر پل

است که در حال حاضر  یابالقوه یو زیرزمین یمنابع آب سطح یدارا یعیخاص طب طیبه لحاظ شرا نیورام منطقه دهد.ینشان م

ابع آب، از من هیرویدر اثر استفاده ب ریاخ یشود. البته در سالها یم نیمنابع تأم نیا قیمنطقه از طر یآب ازیاز ن یبخش قابل توجه

و  یموجب خشک یاپیپ یها یو خشکسال یاز حد از منابع آب شینموده است. برداشت ب تاف یادیسطح آب منطقه به مقدار ز زانیم

که رودخانه  یب سطحآعبارتند از منابع  نیورام یمنابع آب سطح نیمهمتر. ]9[ منطقه شده است یاز چاهها یاریکم آب شدن بس

قه منط نیا یمنابع آب سطح نیخانه جنوب تهران بزرگ، مهمتر هیاز تصف یروججاجرود، رودخانه شور و شبکه پسآبها و فاضالب خ

نشان  (1)شکل هیدر سال پا نیدشت ورام یتراز آب زیرزمین انهیماه نیانگیم دروگرافیه میمربوط به ترس قیتحق جینتا باشد. یم

در  زانیم نیکه کمتر طوریمتر را نشان داده است.  به 56حدود انهیماه ینوسانات ،ینیزمریداد که در سطح دشت، سطح تراز آب ز

 متر( مشاهده شده است. 951در اواخر اسفند ماه) یآب زیرزمین زترا نیانگیم نیشتریمتر( و ب 98ماه ) وریشهر
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 .]10[ 59-58نقشه خطوط هم پتانسیل آب زیرزمینی دشت ورامین در سال آبی  :0شکل

 

 

 .59-58هیدروگراف معرف دشت برای سال آبی  :8شکل 

 زیرزمینی و سطحی آبهای کیفی وضعیت -2-7

. زمانی کمی هستندآبهای سطحی منطقه دارای میزان امالح و کل مواد محلول قابل قبول برای مصارف مختلف بوده و دارای تغییرات 

شود. به در خصوص منابع آب زیرزمینی این مورد کمی متفاوت بوده و با تغییر برداشت و همچنین تغییرات فصلی دارای نوسان می

 استان آبفای اداره) ورامین دشت مصرفی آب کمیت و کیفیت (1این منظور شبکه پایش کیفی آبخوان نیز طراحی شده است. جدول )

 دهد.را نشان می (1397 تهران،
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 .]14[ کمیت و کیفیت آب مصرفی دشت ورامین :1جدول 

  کمیت     کیفیت     

     (mg.lit)      (MCM)

  

 
 

 

منبع نوع 

 مصرف

 روی
Zn 

کادمیو

 م
Cd 

 نیکل
Ni 

 کروم
Cr 

 آهن
Fe 

 سرب
Pb 

 فسفر
P 

 پتاس
K 

  نیترات
N 

 
BOD

5 

 
COD 

 شوری
TDS 

nd 0.001 0.05 0.01 0.30 0.32 6.2 - 25 9.48 21.66 381 

 

 دهتصفیه ش 70-90

نهرهای  50-60 1222 60 55 50 40 12.7 1.5 0.6 0.01 0.1 0.015 2.3

 جنوب
nd nd nd 0.006 nd 0.033 5.0 15.7 2.5 nd nd 1100 350-360 آب زیرزمینی 

nd nd nd nd nd nd nd nd 1.9 1.35 4.5 330 100-150 سدها 

nd .به معنی سطح غیرقابل تشخیص می باشد که وابسته به میزان کم امالح و دقت دستگاه می باشد 

 

منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت ورامین  کپارچهراهکارهای مدیریتی مناسب جهت مدیریت یبه  یابیهدف دستبا حاضر  قیتحق

ده شانجام و حفظ تعادل در عرضه و تقاضای آب در بخشهای مختلف مصرف  در حوزه آب یستیز طیو مح یتیریرفع مشکالت مدو 

 یررسبدر دشت ورامین  یو زیرزمین یسطحمنابع آب  تیوضع افتهی لیمناسب و تحلآمار و اطالعات  یریکارگین با بههمچناست .

و تقاضای منابع آب در سالهای آینده و میزان برداری کنونی بر عدم تعادل عرضه شده و باتوجه به پیامدهای ناشی از ادامه روند بهره

اطالعات ( 2کسری عرضه در بخش شرب، کشاورزی و صنعت راهکارهای مناسب جهت مقابله با آن ارایه گردیده است. در جدول)

آب و  ( به منابعکپارچهیجانبه )همه ینگاه WEAPبا توجه به اینکه مدل  .مورد استفاده و مراجع مربوطه نشان داده شده است

 ازیرواناب، نفوذ، ن ن،یتام ،یآب ازی)ن زیحوضه آبر یهاکامل مؤلفه یسازهیشبداشته و قادر به آب  یمالحظه همزمان عرضه و تقاضا

و  یکیدرولوژیمختلف ه طیآب رودخانه در شرا تیفیفاضالب، ک هیتصف ،یمخازن، بار آلودگ رهیرودخانه و حجم ذخ انیجر اه،یگ یآب

حاصل از  جینتا ینیبشیجهت پ دارد، آنها ینیبشیو تقاضا و پ تیریمختلف بحران، مد یوهایسنار ی( و بررسیتیریمد یوهایسنار

 WEAPافزار از نرم ،سالهای آتیمختلف مصرف در  یهاآب در بخش یعرضه و تقاضا ستمیبر س یکنون یهایگذاراستیادامه س

عرضه  ستمیس یداده ها درنظر گرفته شد. ندهیسال آ 20سازی طول دوره شبیه و عنوان سال پایه( به97-95) یاستفاده شد. سال آب

 یهدررفت ناش زانیو ماملو با تفاضل م انیلت یمصرف مانند آب سدها ستمیبه س یشامل نرخ خالص آب ورود نیآب در دشت ورام

ارف مص نهیو شرب و صنعت(. در زم یکشاورز یبرگشت ی)آبها دارداختصاص  یبرگشت یاز آن به آبها یگریو .... بخش د ریاز تبخ

رود. منابع یشمار ممهم عرضه آب به یاز جمله گروهها نیوجود آن در سراسر دشت ورامبا توجه به ینیرزمیآب ز، زین یکشاورز

باشند ی... مو  یبرگشت یآبها یازرهاس الب،یاز منابع نامتعارف حاصل از س یبرخ زین ینیرزمیآب ز ستمیشونده به داخل س هیتغذ

 هیاز نبود منابع متعارف را برطرف کنند. کل یاز مشکالت ناش یادیتوانند بخش ز یم ینیرزمیآب ز ستمیدر درون س هیکه با تغذ

لو و مام انیشوند. سد لتیبه اهداف مورد انتظار م یابیجهت دست نگیمدل ستمیمزبور پس از انجام محاسبات خاص وارد س یهاداده

به  یشمس 71و  18 یاسالهدر  بیترتکه به ]11[باشند  یمترمکعب م ونیلیم 222و  61/1مخزن  دیحجم مف یدارا بیبه ترت

محاسبات  هیپا شتریوصنعت. در بخش شرب ب یعبارتند از: شرب، کشاورز بیترتبه یاند. مصارف منطقه مورد بررسدهیرس یبرداربهره

و  دینفر لحاظ گرد 827000 هیدر سال پا نیدشت ورام تیجمع کهیطورهب و رشد آن است. تیجمع زانیو م یصیآب تخص سرانه

د. درنظر گرفته ش یآب یو اثر آن بر تقاضا یبررس ندهیآ یدر سالها تیجمع شیدرنظر گرفته شد و روند افزا 09/1 تینرخ رشد جمع

 ازیو ن رکشتیسطح ز لیدل نیمؤثر خواهد بود به هم جیبر نتا زیآنها ن یآّب ازیمحصوالت و ن وعن ی،فصل راتییعالوه بر تغ یدر کشاورز

روند عبارتند از: گندم، جو، پنبه، یکشت مریمنطقه به ز نیکه در ا یمحصوالت نیترقرار گرفت. عمده یهر محصول مورد بررس یآب

گذار عامل اثر نیدارد، مهمتر ینییپا اریمصرف بس زانیم یبا دو مورد قبل اسیکه در ق زیدر بخش صنعت ن .]12[ جاتیفیو ص یسبز
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 ینیزمریو ز یکنش آب سطحبرهم نهیواحد از آن محصول است. قابل ذکر است از گز کی دیتول یبرا یآب مصرف زانیو م عینوع صنا

 به نسبت سیستم شود.مدل می ایکننده ساده فرضیات با آبخوان و رودخانه بین اندرکنش .دیاستفاده گرد یکیدرولیجهت ارتباط ه

 آب سفره ذخیره کل ابتدا در است. نرخ کل از نیمی لبه این طرف یک از برداشت و تغذیه بنابراین گردد ومی فرض متقارن رودخانه

 در تعادل حال در سفره ذخیره بنابراین شود می زده تخمین است، تعادل در رودخانه یا زیرزمینی آب سطح آنکه فرض با زیرزمینی

 گردد: می محاسبه زیر رابطه از Gse لبه، طرف یک

(1) GSe = hd * Lw * Ad * Sy 

    

، رودخانه با اندرکنش در آبخوان مرطوب طول (متر) wL، رودخانه از زیرزمینی آب افقی گستره متوسط فاصله( متر) dh رابطه این در

yS آبخوان و ویژه آبدهی dA (متر )پائین یا باال در آبخوان سطح ارتفاع مقدار زدن تخمین با .است تعادل وضعیت در آبخوان عمق 

 :  است محاسبه قابل زیر رابطه از( t=0) محاسبات ابتدای در سفره ذخیره مقدار ، dy ، تعادل عمق

(2) GS (0)  =GSe + (yd * Lw * hd * S y) 
 

  :نمود محاسبه زیر رابطه از تعادل عمق پائین یا باال آبخوان ذخیره عمودی ارتفاع مقدار توان می بنابراین

(3) yd =
𝐺𝑆−𝐺𝑆𝑒

 𝐿𝑤 ∗ ℎ𝑑 ∗ 𝑆 𝑦
 

(1) S = 2*(ks *
𝑦𝑑 

ℎ𝑑
)*Lw *dw 

 است، آبخوان مرطوب عمق از تخمینی ،(متر) w dو آبخوان در اشباع هیدرولیکی هدایت از تخمینی (زمان بر متر) sk باال رابطه در

 در زیرزمینی وآب رودخانه که مساحتی  از تخمینی (wL) مرطوب طول ضربدر (dh) افقی گستره. کنندنمی تغییر زمان طول در که

 تخمین از پس. است مساحت این خالل در آب حرکت نرخ اشباع هیدرولیکی هدایت و دهدمی دستبه را اندتعامل در آن خالل

 یعرضه در بخشها یکسر زانیدر ادامه بر اساس م. [13] نمود را محاسبه زیرزمینی آّب بیالن توانمی (S) تراوش مقدار زدن

 .دیگرد هیمناسب جهت مقابله با آن ارا یآبخوان، راهکارها رهیذخ تیو وضع ندهیسال آ 20مختلف مصرف در 
 

 .منابع اطالعاتی کسب آمار تحقیق حاضر :2جدول

 توضیحات ایستگاه مرجع نوع داده

  ورامین سازمان هواشناسی بارش

  ورامین سازمان هواشناسی دما

 شبکه پایش آب زیرزمینی دشت دشت ورامین آب منطقه ای تهران سطح پیزومتری

 لتیان -ماملو -ورامین سازمان هواشناسی تبخیر
جهت برآورد نرخ تبخیر از منبع آب 

 سطحی

  شهرستان ورامین مرکز آمار ایران جمعیت و رشد

  استان تهران منابع آب ایران، آب منطقه ای تهران اطالعات سدها

 تهران سازمان جهاد کشاورزی اطالعات مصرف بخش کشاورزی
برآورد سطح زیرکشت و میزان آب 

 مورد نیاز در واحد

 ورودی سیالب به منطقه پل ساوه و شریف آباد آب منطقه ای تهران اطالعات هیدرومتری 

  ورامین آب منطقه ای اطالعات مصرف شرب و صنعت

 زمین شناسی
اکتشافات سازمان زمین شناسی و 

 معدنی
  ورامین 1.100000

 تخمین اراضی و نرخهای نفوذ و ... منطقه ورامین سازمان جهاد کشاورزی تهران شناسی  خاک
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 نتایج و بحث -7

 کنونی روند ادامه  صورت در آتی سال 24 و( 59-58) پایه سال در آبی تقاضای تامین وضعیت -7-1

 بیبه ترت نیدر منطقه دشت ورام 97به  یمنته یو صنعت در سال آب یمختلف شرب، کشاورز یهادر بخش ساالنه یتقاضا مجموع

 ییاختصاص داشته است. از آنجا یمنطقه به کشاورز یآب ازیدرصد ن 78/2 کهیطورهباشد. بیمترمکعب م ونیلیم 81و  103/469

 یریکارگهبا ب یدر پژوهش ]11[ تاس ذکرالزم به در ادامه، ،باشدیو شرب کمتر م یکه مصرف آب صنعت نسبت به دو بخش کشاورز

ی های بزرگ و یا مناطقروش الگوریتم بیالن انرژی در سطح زمین که یک مدل با پایه ترمودینامیک و قابل کاربرد خصوصا در حوزه

فی در بخش کشاورزی در دشت آب مصر نیباشد، ضمن برآورد تبخیر و تعرق در منطقه ورام یکه با کمبود داده مواجه هستند م

در  نینچهم .اندمیلیون مترمکعب در هر سال برآورد نموده 153و  391/167 ب،یترتبه 81-83تا   82-81 یآب  یورامین در سالها

آن بود که مصرف آب شرب  انگرو بی در آمد شیبه نما یشرب و کشاورز یآب در دو بخش اصل انهیماه یتقاضا نیانگی( م7) شکل

مستان باالتر و در ز اریدر فصل بهار و تابستان بس یکه مصارف کشاورزیدهد در حالینشان نم یمحسوس رییمختلف تغ یهاماه یدر ط

صول در ماهها و ف یمناسب صید تخصنمنابع آب بتوان زیربرنامهمتولیان دهد تا ینمودار اجازه م نیااست.  زیناچ اریها بسماه یدر برخ

 هیال پاو صنعت در س ینشده بخش شرب، کشاورز نیشده و تام نیتام یآب یو مقدار تقاضا یآب یتقاضا جینتاد. نمختلف داشته باش

 ازین نیکه در تامیدر حال ؛آب شرب وجود نداشته است ازین نیدر بخش تام یآن بود که کمبود انگریب مترمکعب( ونیلی)برحسب م

کمبودها در  نیمترمکعب( ساالنه کمبود مشاهده شده است. ا ونیلیم 18( و صنعت )مکعبمتر ونیلیم 75) یکشاورز در بخش یآب

اگرچه  نمود، ینیبشیتوان پ یباشد. لذا م یها میو کاهش بارندگ یآب کشاورز یتقاضا شیفصول بهار و تابستان و همزمان با افزا

 یو روند توسعه آت ریاخ یهایتداوم روند خشکسال کنیمشاهده نشده است ل  هیآب شرب در سال پا ازین نیدر بخش تام یکمبود

با سال آتی  20مربوط به  جینتا یبررس در د.ساز باشمشکل ندهیمنابع در آ نیتام ایمصرف  یالگو رییتواند در صورت عدم تغیم

 ازین نیامت نکهیمشخص شد با توجه به ا قیروند تحق یو صنعت در ط یشرب، کشاورز یساالنه عدم پوشش تقاضا نیانگیمحاسبه م

شرب  ازین صدحاضر، حداکثر در قیتحقی ویفرض سنارشیباشد، لذا در پ یمنابع آب م تیریدر بخش مد یاساس یهاتیلووشرب از ا

گردد. لذا اگرچه در بخش  نیتام وهایسنار یشرب در تمام ازیدرصد ن 100که یطورهدرنظر گرفته شد، ب کی ازین حیو ترج 100

 نیجهت تام تیقابل ذکر است باتوجه به نرخ رشد جمع یول د،یمشاهده نگرد یآب یتقاضا نیتام یمرجع کسر ویشرب در سنار

به حدود  2035اضافه برداشت در سال  نیکه ایطورهب میباشیم یاز منابع آب سطح شتریبرداشت ب هب ازیمذکور ن یتقاضا شیافزا

توجه گردد و بایم نیاز سد ماملو تام شتریو ب یسطح یشرب از بخش آبها ازیکه نیی. از آنجادیرس مترمکعب خواهد ونیلیم 8/10

م واند در حجتیاضافه برداشت م نیخواهد شد، ا زین دتریشد یآب بعمنا تیمحدود یآت یمنطقه در سالها یهواشناس یهادهیبه پد

 2035و صنعت در سال  یکشاورز یساالنه عدم پوشش تقاضا نیانگیم نیهمچن ازدنامطلوب خود را منعکس س ریآب سد ماملو تاث

 ( و6های) شکل .دیگرد ینیبشیدرصد پ  27/4و16/2مترمکعب که معادل  ونیلیم 23و  67  بیمرجع به ترت ویمربوط به سنار

 شیو افزا تیجمع شیافزاها و کاهش بارش ،یمیاقل راتیی، تغیجهان شیروند گرماه بهجرا باتو یکنون یهایگذاراستیادامه س ،(8)

 نیامدشت ور یکه بر رو یادر مطالعه زین یپور و فرهادیارتباط رستگار نی. در ادینمایزنگ خطر مطرح م کیعنوان هب یآت یتقاضا

در  هابارش زانیکاهش م نیو همچن هیرویب یاز برداشتها یناش ینیرزمیمنابع ز یآبده دیاند که کاهش شداند اظهار داشتهانجام داده

 یو صنعت به منابع آب زیرزمین یدنیآب آشام ،یکشاورز یتهایفعال شتریبودن ب یدر دشت، متک رمجازیغ یهاوجود چاه ر،یاخ یسالها

ادن آم نییپا ن،یفرونشست زم رینظ یامدهایمربوطه، پ یدر سازمانها حیصح یتیریمد یکار نگرفتن روشهاهو آب مخازن سدها، ب

 ترا سبب شده اس یو اقتصاد یاجتماع یها و بحرانهاها، قنوات و چشمهو خشک شدن چاه یدنیآشام یآبها نیمنابع تأم تیفیک

]9[. 
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 .سناریو مرجع میانگین تقاضای  ماهیانه آب در دو بخش شرب و کشاورزی در منطقه دشت ورامین: 9شکل 

 

 
 .شد ساله با نبود پوشش تقاضا روبرو خواهند24درصد میانگین کل نیازهای آبی ماهانه محدوده دشت ورامین که در دوره  :3شکل 
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درصد میانگین نیازهای آبی ماهانه در بخش کشاورزی  محدوده دشت ورامین که در دوره سناریوی مرجع با نبود پوشش تقاضا روبرو  :5شکل 

 .خواهند شد

 

 آبخوان ذخیره بر آب منابع مدیریت کنونی وضعیت تداوم اثر -7-2

 20یکاهش حجم آبخوان در ط انگریب(، 9)شکل سال آتی در  20در  یحجم مخازن آب زیرزمین راتییمربوط به تغ قیتحق جینتا

 دهی، پدیآب یتقاضا نیدرصد عدم تام شیبر افزا ریبر تاثآن عالوه یبود که در پ یکنون یمنابع آب یهااستیدر اثر تداوم س ندهیسال آ

 رهیکه منجر به کاهش ذخطوریبه  .خواهد داشت یدرپ زیرا ن یاجتماع یاقتصاد لیمسا ریو سا دهنمو دیتشد زیرا ن نینشست زمفرو

 یمتریسانت1 روزانه نیانگیافت م جادیمقدار سبب ا نیمترمکعب در آبخوان منطقه خواهد شد و ا ونیلیم 35  انهیسال نیانگیدر حدود م

هکتار و  6/7165مساحت دشت در منطقه در حدود باتوجه به  گردد.یمرجع م یویسنار یساله مدلساز 20دوره  یآبخوان در ط

 در ذخیره سناریو تغذیه مصنوعی و ادامه روند کنونی )سناریو مرجع( کاهش اجرای عدم صورت ، در17/0ضریب ذخیره به میزان 

 1 میانگین افت ایجاد سبب مقدار که اینطوریشد. به در آبخوان منطقه مشاهده خواهد مترمکعب میلیون 35 میانگین حدود

 شد. سال( خواهد20) مرجع سناریوی سازیمدل دوره طی در آبخوان سانتیمتری

 

 (17/0 ×  6/7165  × 10000) ÷35000000  =51210/3متر در سال

51210/3 ÷ 12  = 5165/29 ماهسانتیمتر در        

5165/29   ÷30= 9839/0  سانتیمتر در روز  

  

 یها نهیگز شنهادیجهت پ WEAPتوسط نرم افزار  یبرداشت آب زیرزمین رییو تغ یمصنوع هیتغذ یوهایانجام سنار شنهادیلذا پ

ه و به مطالع رجندیدر دشت ب نیاز محقق یمطلب جمع نیا دییدر تامی باشد.  یضرور نیمنطقه دشت ورام یبرا یتیریمناسب مد

مت از س ینیرزمیجهت حرکت آب ز که آنها نشان داده است جیپرداخته و نتا ینیرزمیز یدر سطح آبها راتییتغ یچگونگ یبررس

که سلولها  یسمتبه باال است( ینیرزمی)سطح آب ز هستند یشتریهد ب یکه سلولها دارا یاز قسمت ینیرزمیآب ز شرق به غرب است.

کاهش است و رو به رجندیدر دشت ب ینیرزمیز بآ رهیرود. ذخیتر است( منییپا ینیرزمیهستند )سطح آب ز یکمترفلو هد یدارا

شود. یآب و شور شدن خاک م تیفیباعث کاهش ک دهد که در نتیجهرخ می ینیرزمیمخزن وجود دارد. لذا کاهش مقدار آب ز یکسر

 یب برامناس یاز راهها یکیعنوان را به یتکامل یزیرو برنامه وهایسنار لیآب با استفاده از روش تحل صیتخص تیریمنظور مد نیبد
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 نیز با زین یآب زیرزمین تیریمد یسازهیشب یاند. برانموده شنهادیاز آب موجود پ نهیآب و استفاده به نیتام تیباال بردن ظرف

 ]15[ انددهیرا برگز MODFLOWو  WEAPبا استفاده از مدل  ینیرزمیآب ز تیریمختلف موجود، مد یمدلها

 

 
 .ساله در منطقه دشت ورامین 24تغییرات حجم مخازن آب زیرزمینی در یک دوره : 5شکل 

 
 ورامین دشت در آب منابع پایداری به دستیابی جهت پیشنهادی راهکارهای -7-7

 قایباشد و دقیدر فصول کاشت بهار و تابستان م یبه مقوله کشاورز یعلت وابستگمنطقه به نیدر ا یآب ازین نیشتریب نکهیباتوجه به ا

توجه با نی. همچنردیگیفصول صورت م نیبارش در ا زانیم نیکه کمترطوریباشد،  بهیم یمنابع آب دیتول زانیعکس م یاز نظر زمان

 ینوعمصهیتغذ ویدر پژوهش حاضر سنار ،یاز منابع آب سطح یادیقسمت ز ریو تعرق در منطقه و احتمال تبخ ریبخت یبه نرخ باال

 زانیم نیو کمتر افتهیآب از فصل پربارش به فصل پرمصرف انتقال  الب،یتا به روش پخش سگردد. ارایه میراهکار بهترین عنوان به

 یراآب ب دیمنابع جد نیدر صورت عدم تام نیمنطقه دشت ورام یآب یتقاضا نیامتر ارتباط با . دردیآب صورت گ ریو تبخ یرو هدر

نجام داد. ا یمناسب یزیربرنامه توانیو تنها درنظر گرفتن رابطه عرضه و تقاضا نم یآب زیرزمین النیآبخوان و حفظ تعادل ب هیتغذ

ر آن منج هیکه ضمن کاهش حجم آبخوان و تخل تآبخوان مطرح اس یبرا یدیعنوان تهدبه یبرداشت منابع آب زیرزمین شیلذا افزا

آوری آبهای سطحی، گردد، لذا در این رابطه، جمع یم... و یعیطب یایاحتمال بال شیخاک و افزا تیفیکاهش ک ن،یبه نشست زم

مهمترین را هکارهای  یآب کشاورز تیریمد نینو یهاوهیشاز استفاده  ،برداری صحیح آبتغذیه آبهای زیرزمینی و تنظیم بهره

 گردد:شرح زیر پیشنهاد میی مناسب در این زمینه بههاد. سایر گزینهرونشمار میمدیریت منابع آب به

 تاس الزم که شوندمی تخلیه هاآبخوان درون به هاآن امالح مقادیر از آگاهی بدون کشاورزی برگشتی آبهای که رسدمی نظربه -1

 . کنند استفاد سموم و کود متعارف هایغلظت از تا کنند کسب را الزم هایآگاهی خصوص این در کشاورزان

 و عموان ایجاد از زیرزمینی آب طبیعی تغذیه مناطق در و گیرند قرار بررسی مورد آبی منابع حریم در وسازهاساخت تا است الزم -2

 .کرد جلوگیری غیر طبیعی هایپوشش

 زا استفاده و آبیاری جدید هایروش است الزم باشد، می سنتی کشاورزی مصرف الگوی نوع ورامین منطقه در اینکهباتوجه به -3

 .شود نهادینه خشکی به مقاوم گیاهان

 که چرا کرد حاصل اطمینان موجود هایخاک شیمی و جنس به نسبت مصنوعیتغذیه هایپروژه انجام از قبل تا است نیاز -1

 .کنند تحول دستخوش را آب کیفیت توانندمی سولفاته هایخاک و پتاس کلراید سدیم، دارای هایخاک
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 اورزیکش بخش در مصرف الگوهای بر مهمی اثر که باشد کشت الگوی اصالح هایروش از یکی تواندمی ایگلخانه کشتهای ایجاد -5

 .دارد

 حومه ای و داخل در صنعتی واحدهای مثال برای. پذیرد صورت زمینه این در مورد نیاز پایش و گرفته قرار تفکیک مورد آبی منابع -7

باید  مدیران لذا. کنندمی استفاده شرب استاندارد ارزش با آبهای از صنعت حد در کیفیت با آبهای جایبه که دارند قرار ورامین شهر

 .بیندیشند را الزم تمهیدات خصوص این در

 .شود انجام نیز آن سنجیامکان باید مدیریتی سناریوهای ایجاد از قبل -6

 ودش پرداخته شهری سبز فضاهای آبیاری قبیل از اموری به نسبت شهری درون سیآلبهای از حاصل آبهای مهار با تا است الزم -8

 .هستند کاهش حال در بسیار شرب کیفیت با آبهای که چرا

 و طبیعی هایبحران یا و خشکسالی مانند بحرانی موارد در بتوان تا شود انجام زیرزمینی و سطحی منابع بین بخشیتعادل -9

 .رسانید انجامبه را الزم مدیریت غیرطبیعی

 خصیصت سناریوهای .بگیرد قرار بررسی و تحقیق مورد آبخوان و مخازن خصوصیات مدیریتی مطالعات انجام از قبل تا است الزم -10

 .بگیرد قرار ارزیابی مورد منابع فصلی تغییرات بر تخصیص اثر و شود گرفته درنظر موجود منابع همه برای

 
 

 گیریجمع بندی و نتیجه  -0

 نترلک و مدیریت در موثر ابزارهای از. باشدمی کشور دشتهای در زیرزمینی منابع حد از بیش افت کشور، آب منابع معضالت از یکی

 و ورامین دشت منطقه در زیرزمینی آب بیشترسطح ازافت جلوگیری منظوربه حاضر مطالعه در لذا باشد؛ می مدلسازی آبخوانها،

 سال 20 در آب  منابع تقاضای و عرضه بین تعادل برای مناسب ریزیبرنامه و منطقه زیرزمینی و سطحی آب منابع یکپارجه مدیریت

 یکنون وضعیت کهصورتی در تحقیق نتایج به توجهبا. گردید WEAP ازمدل بااستفاده سازیشبیه به اقدام آبخوان از حفاظت و آینده،

 هایبخش آبی نیازهای از درصد 1/26 و 2/17دادن قرار پوشش تحت به قادر ترتیببه آینده سال20 در یابد ادامه آب منابع زمینه در

 مقوله به گیوابست علت به منطقه این در آبی نیاز بیشترین اینکه به توجه با. بود نخواهیم ورامین دشت منطقه در صنعت و کشاورزی

 کمترین کهطوریبه  باشد،می  آبی منابع تولید میزان عکس زمانی نظر از دقیقا و باشدمی تابستان و بهار کاشت فصول در کشاورزی

 از یادیز قسمت تبخیر احتمال  و منطقه در تعرق و تبخیر باالی نرخ به باتوجه همچنین. گیردمی صورت فصول این در بارش میزان

 صلف از آب سیالب، پخش روشبه تا گرددمی پیشنهاد راهکار عنوانبه مصنوعی تغذیه سناریو حاضر پژوهش در سطحی، آب منابع

 .گیرد صورت آب تبخیر و روی هدر میزان کمترین و یافته انتقال پرمصرف فصل به پربارش
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