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 چکیده
های پیاپی و برداشت بیش از حد مجاز ظرفیت آب زیرزمینی، دلیل خشکسالیهای فلات مرکزی ایران بهخوانهای اخیر، سطح ایستابی آبالدر س

پیشروی آب شور  ،نتیجهیکی و درباعث ایجاد شیب هیدرول ی نمکی آب شور و دریاچهبههخوان با جحال کاهش بوده است. مجاورت آبدر

 منفی است.ها داده و بیلان دشتافت دائمی سطح آب را نشان ها دشتسمت آب شیرین شده است. مطالعات انجام شده بر روی آبخوان به

ترین پدیده طبیعی شناخته عنوان مخربهمتر درسال هم رسیده و بسانتی 5فرونشست که در بعضی از مناطق به  وقوع پهنه عظیمی از درنتیجه،

آب از  ستحصالبخشی منابع آب زیرزمینی که اهای تعادلاین مقاله گزینه باشد. درخسارت در ابعاد مختلف را دارا می، پتانسیل ایجاد است شده

ه آبریز و ارائه ی منابع جدید در درون و بیرون حوضشناسای ی شده است.، بررسشوداصطلاح آب غیرمتعارف نامیده میمنابع آب شور که به

 شده است. ارائهبیدگل  صورت موردی در منطقه کاشان و آران وبه کارهای مرتبطراه

 
  پتانسیل جدید متعارف،آب زیرزمینی، آب غیرکار برون رفت از بحران راهدشت کاشان، کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه -1
 

یکی از مهمترین منابع طبیعی، کمیاب و حیاتی و در صورت مدیریت صحیح، تجدیدپذیر نیز می باشد که آب زیرزمینی 

شد جمعیت و لزوم توسعه ر .کیفیت و پایداری اکوسیستم به طور مستمر در هر زمان و مکان به آن وابسته می باشد

کشور ایران در موقعیت جغرافیایی خشک و پایدار صنعت و کشاورزی از یک سو و کمبود منابع آب به دلیل قرارگیری 

ر بحران آب دروشن تر  های اخیر از سوی دیگر، مساله کمبود منابع آبی و یا به عبارتینیمه خشک و وقوع خشکسالی

درصد از ظرفیت منابع آب کشور برای مصارف  15در حال حاضر بیش از  .کشور را به صورت جدی مطرح نموده است

آب همچنین،  .های جهانی در محدوده بالای برداشت مجاز قرار داردد. این میزان طبق شاخصگردمختلف برداشت می

 متر میلیارد دوازده ورود سالیانه با  .یک کالای باارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها است

 علاوه . می رسد مکعب متر میلیارد 795به  نایرا پذیر آبی تجدید منابع کل کشور، به داخل مرزها از ورودی آب مکعب

 با را آب منابع بیشتر توسعه نیز و اعتباری ملی محدودیتهای و آب تولید هزینه های آب، مقدار منابع محدودیت بر

 ایرانی حدود فرد هر دسترس در آب سرانه حاضر حال . در ]7911آبفای کشور [است  کرده مواجه و محدودیت مشکل

 ایران کشور اینکه به توجه . با ]7911یونسلو [است شده واقع تنش آبی مرز در ایران و است سال در مکعب متر 7111

 بسیاری در باشد، می متر میلی 251کشور در سالیانه بارندگی متوسط و است شده نیمه بیابانی واقع و بیابانی ناحیه در

 های است و آب داشته وجود از دیرباز صنعت و شرب کشاورزی، مختلف مصارف تأمین آب جهت مشکل کشور نقاط از

حیدری و همکاران [آید می حساب نیاز به مورد آب تأمین جهت دسترس در منبع ترین مناسب به عنوان زیرزمینی

 آب منابع کاهش کیفیت موجب دیگر، سوی از انسان های فعالیت و سو از یک زیرزمینی های آب حجم .کاهش]7935

 گزارش ایران های دشت بیشتر در آب سطح لذا افت شدید .گردد می گذشت زمان با اراضی تخریب و زیرزمینی های

 مه ولات، و مهیار گلپایگان، بیدگل، آران کاشان، ساوه، رفسنجان ، زرند های دشت به توان می جمله آن از که است شده
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 در های زیرزمینی آب دارد می صداقت اظهار .نمود اشاره فیروزآباد و رفسنجان و جیرفت کرمان، جام ، تربت و فریمان

 .شامل می شوند را مورد استفاده آبی درصد منابع 11 از بیش و نیمه خشک خشک نواحی در واقع کشورهای از بسیاری

نیز  و که امکان توسعه بیشتر منابع آب تجدید شونده با توجه به شرایط موجود تقریبا امری غیرممکن از آنجایی

ناسایی وهمچنین شاز طریق منابع آب غیرمتعارف  آتیباشد، بنابراین رویکرد مهم پیش رو تامین نیازهای می غیراقتصادی

نابع های تجدید پذیر، مترین منابع آب جایگزین برای آبیکی از اصلیباشد. میمنابع جدید در درون و بیرون حوزه آبریز 

باشد شور میهای شور، سخت و لبی، آب فسیل، دریا و آبهای شهری، صنعتی و کشاورزآب غیرمتعارف شامل پساب

کاری راه و نیزبه عنوان منبعی پایدار برای مدیریت بحران آب  که در کشور ما از ظرفیت بسیاربالائی برخوردار است و

تر میابدر اکثر کشورهای خشک و نیمه خشک جهان مثل ایران منابع آبی روز به روز ک .باشداستراتژیک مورد توجه می

بیدگل . ناحیه کاشان و آران و [7912لیاقت ]رسد اجتناب ناپذیر به نظر می غیرمتعارفهای می شوند، لذا استفاده از آب

است. واقع شدن دشت کاشان در منطقه ای حدودا در شمال غربی استان اصفهان و در منطقه مرکزی ایران قرار گرفته 

های سالیان خشک و مجاورت با کویر و دریاچه نمک و هجوم آب شور از یک طرف و کاهش نزولات جوی و خشکسالی

باشد. با آب این منطقه می ECتر شدن منابع تغذیه کننده آبخوان و نیز افزایش شوری و اخیر از طرف دیگر بیانگر کم

 باشد و برای کلیه مصارف شرب،توجه به اینکه مهمترین منبع آبی قابل استفاده در دشت کاشان آبهای زیرزمینی می

مدیریتی جامع جهت مصارف آب شود نیاز به طرح بهداشت، کشاورزی، صنعت و فضای سبز از این منابع استفاده می

 است. 

در این مقاله به بررسی گزینه های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که استحصال آب از منابع آب شور که به 

   .پرداخته می شودوهمچنین شناسایی منابع جدید در درون و بیرون حوزه آبریز اصطلاح آب غیرمتعارف نامیده میشود 

 

 منطقه مورد مطالعه -2
 

و  نطنز کوه کرکسدر بین دامنه و کیلومتری از جنوب تهران 221در فاصله آران بیدگل  –محدوده مطالعاتی کاشان

عرض شمالی بین طولهــای  9173129تا  9173123طول شرقی و  712711تا  231155و در مختصات  دشت کویر

گسترده شده است. این محدوده  91 92تا  97 99و عرضهای جغرافیایی شرقی  17 52تا  52 51جغرافیایی 

زیرمجموعه حوضه آبریز دریاچه نمک بوده و در شمال غربی استان اصفهان واقع شده که از شمال به استان قم و دریاچه 

 7375کاشان بالغ بر  گردد. وسعت محدوده مطالعاتینمک، از غرب به محلات و موته و از جنوب به دشت نطنز محدود می

باشد. ارتفاعات منطقه از کیلومترمربع و مابقی ارتفاعات می 9139کیلومتر مربع است که وسعت دشت آن در حدود 

کیلومتر مربع بوده و مابقی آن دشتکهای  9257اند. وسعت دشت اصلی برابر با شمال غربی به جنوب شرقی امتداد یافته

 دهد. موقعیت محدوده کاشان و آران و بیدگل را نشان می 7واقع در ارتفاعات هستند. شکل 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
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 نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده کاشان و آران و بیدگل -1شکل 

 

حلقه در  7351حلقه است. از این تعداد 7319بیدگل آران و -تعداد کل چاههای ثبت شده در محدوده کاشان

این حوضه آبریز در برگیرنده آبخوان دشت کاشان و بالطبع مراکز قرار دارد که  2792محدوده حوضه آبریز کاشان با کد 

دهنه است که تمام آنها در شهرستان کاشان  972های موجود در محدوده کاشان باشد. تعداد چشمهعمده جمعیتی می

دلیل افت  برای اولین بار دشت کاشان به 7971باران ایران است. در سال ی کاشان یکی از مناطق کم می باشد. منطقه

بیش از حد سطح آب زیرزمینی ممنوعه اعلان گردیده است و با توجه به شدت یافتن روند افت سطح آب در سالهای 

بعدی این ممنوعیت تمدید شده و در حال حاضر این دشت از جمله یکی از معدود دشتهای ممنوعه بحرانی کشور 

 باشد.می

 

 بررسی وضعیت منابع آب منطقه  -3

 کمی و کیفی وضعیت 3-1
   

دهد و متر را نشان می 5/1مطالعات انجام شده بر روی آبخوان دشت کاشان)محدوده بیلان( افت سطح آب سالانه حدود 

این در حالیست که مطابق با بررسی های انجام شده با توجه به این افت دائمی، افت سطح آب در بعضی از مناطق دشت 

( میزان کسری مخزن آبخوان کاشان از 2ت.  با استفاده از هیدروگراف واحد )شکل متر در سال هم تجاوز نموده اس 2از 

 2کیلومتر مربع وسعت شبکه تیسن دشت کاشان و ضریب ذخیره  7511محاسبه گردید. با توجه به  37تا مهر  73مهر 

گردیده است. میلیون متر مکعب محاسبه  137.51متر افت طی این مدت حجم مخزن معادل 72.72درصد و همچنین 

حیدری و همکاران  [باشدمیلیون متر مکعب می 29.17در نتیجه میزان متوسط کسری سالانه آبخوان کاشان حدود 

7935 [. 
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 69تا مهر  96از مهر راف واحد دشت کاشان گهیدرو - 2شکل 

 

الف تغییرات زیادی در جهت جریان ایجاد شده است و همچنین می توان به -9مطابق شکل  7939در سال 

عوض شدن جهت جریانها و برقراری جریانهایی از نواحی شوره زار به طرف آبخوان دشت کاشان بخصوص از قسمت 

و  ترین نقطه دشتن آباد در جنوبیشرقی مرکزی دشت اشاره کرد. حداکثر تراز سطح آب در پیزومتر شجاع آباد و حسی

 7939باشد. با توجه به نقشه هم افت سطح آب زیرزمینی در اسفند حداقل در پیزومتر آب شیرین در شمال دشت می

 ،سطح برخورد به آب زیرزمینی دراین دشتب ، به طور کلی -9سال اخیر در شکل  21در طی  7959نسبت به اسفند 

 .سته اشدرو  بهی روگیر فت چشمابا  کاشانشت ان دبخوآ در مینیزیری زبهاآسطح ان میزو دهد می نشانرقم بالایی را 

 ست.ا شت قابلتوجهدغربی جنوب و  یزـمرکی اـه شـبخدر فت ان این میزا

های آب نقاط شاهد کیفی دشت کاشان در نقشه هدایت الکتریکی آب زیرزمینی بر پایه تجزیه شیمیایی نمونه

ج( ارائه شده است. در این شکل پیشروی و هجوم آب شور به منطقه نیز به وضوح مشخص -9شکل )  7932پاییز سال 

است. بررسی روند تغییرات میزان املاح آب زیرزمینی در محدوده شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل نشان داد که در 

دهد که بیشترین میزان افزایش در ن میبازه زمانی مورد مطالعه املاح به شدت افزایش یافته است. بررسی نتایج نشا

حیدری و  [گیرد می باشداز این مناطق صورت می نواحی جنوبی شهر کاشان که برداشتها جهت تامین نیاز آب عمدتاً

 ] 7935همکاران 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ساله 04در دوره  دشت زیرزمینی آب ب( افت سطح          زیرزمینی آب الف( خطوط هم پتانسیل و هم جریان – 3شکل 
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 (1365ای )سال ج( نقشه هدایت الکتریکی آب زیرزمینی بر پایه اطلاعات شرکت آب منطقه

 

 نیاز حال و آینده  آبی منطقه  3-2
 

، 7935بر اساس آخرین آمار مربوط به دفتر مطالعات و بررسی های فنی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال 

نفر بوده که مصرف آب شرب برای جمعیت تحت پوشش  13111بیدگل نفر و آران و  973111شهرستان کاشان جمعیت 

آبادی برای شهرستان کاشان و تعداد  31است. بطور کلی حدود میلیون مترمکعب بوده  51/21در همین سال بالغ بر 

ده با توجه به رشد جمعیت برای این مناطق بینی جمعیت در آینآبادی در شهرستان آران و بیدگل می باشد. پیش 25

از روند رشد جمعیت استفاده شده است.  7221است. به همین جهت برای تعیین جمعیت منطقه در افق سال انجام شده 

های کاشان و آران و بیدگل رشد جمعیت و نیاز آبی در سال های مختلف و افق را برای شهرهای شهرستان 7جدول 

 .]7939ی کشور آبفا[دهدنشان می

 
 )برحسب میلیون مترمکعب در سال( 1024جمعیت، نیاز آبی و کمبود آب و حجم تولید در سال افق  -1جدول 

 7221نیاز 7215نیاز 7221جمعیت 7215جمعیت  35جمعیت  شهرها نام شهرستان

  کاشان

  
  
  

 11.5 53.1 532،119 222،122 913،231 کاشان

 7.7 1.3 75،123 72،222 5،951 مشکات

 1.9 2.2 25،795 3،153 2،511 برزک

 77.3 71.3 9،955 2،152 2،277 نیاسر

 21.9 71.2 1،975 5،172 9،111 قمصر

 7.9 1.5 71،122 1،777 2،717 جوشقان قالی

 7.7 1.2 77،711 5،712 2،292 کامو و چوگان

 77.1 77.2 713،722 17،273 75،212 آران وبیدگل  آران وبیدگل
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 1.5 1.2 1،229 7،277 5،112 سفیدشهر

 5.2 9.7 73،371 75،737 77،191 نوش آباد

 7.2 1.3 71،577 1،771 5،317 ابوزیدآباد

 771.1 777.2 123،795 517،573 227،971   جمع کل

 771.1 777.2 نیاز آبی شرب شهرهای کاشان و آران و بیدگل

 37.2 77.2 بیدگلنیاز آبی شرب روستاهای کاشان و آران و 

 11 51 شهرستان 2نیاز آبی گردشگران 

 77.2 77.2 نیاز آبی دامپروران سنتی و صنعتی خارج از خانوارهای روستایی

 219.79 237.7 کل نیاز آبی شرب شهرها و روستاها )میلیون مترمکعب در سال(

 

درصد در نظر گرفته می شود  5/7 با توجه به رشد جمعیت و به همان میزان افزایش مصرف، متوسط رشد مصرف

و به همان میزان با توجه به افت سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم آب ذخیره ای مخزن، متوسط کاهش میزان برداشت 

میلیون متر مکعب در سال روبرو  91با کاهش شدید و بالغ بر  7221درصد فرض گردد در نهایت در افق  5آب نیز 

 کردن نهادینه و سازی پیاده برای برنامه منطقی نداشتن و مناسب استراتژی اتخاذ عدم صورتدر  رو این خواهیم بود. از

 چالشی به کاشان آب تامین خصوص در شده مدت انجام بلند های برنامه ریزی مصرف، مدیریت اثربخش راهکارهای

 تقاضای و عرضه بلندمدت و مدت میان و راهبردهای ها سیاست در است ضروری بنابراین .شد خواهد اساسی کشیده

 .آید بعمل نظر تجدید کاشان آب شهر

 

 پتانسیل آب غیرمتعارف در منطقه -4
 

 شهرستان کاشان،کمبود در توسعه های محدودیت و تنگناها عمده ترین و اولین شهرستان توسعه ملی سند مطابق

 سطحی( آبهای و کمبود کیفی و کمی نظر از خاک و آب منابع کاهش آب زیرزمینی، ایستابی سطوح )کاهش آب جدی

 کالای این مصرف صحیح در مدیریت بایستی با محدویت این با مقابله برای است که سالم آشامیدنی آب کمبود و مهمتر

همانگونه که ذکر شد بر اساس مطالعات انجام شده، آبخوان دشت کاشان افت سطح آب  .اندیشید چاره ای استراتژیک

دهد و مطابق با پایشهای موردی طی یک دهه اخیر در بعضی از مناطق دشت پیرامون شان میمتر را ن 5/1سالانه حدود 

متر در سال هم تجاوز نموده چراکه تقریبا تمام  2پروژه حفر چاه آب شرب توسط شرکت آبفای کاشان، افت سطح آب از 

گیرد. همچنین طبق مطالعه انجام برداری از منابع آب آبرفتی دشت کاشان نیز در همین محدوده بیلان انجام میبهره

میلیون متر مکعب در سال برآورد گردید. در مطالعات متعدد  99شده حداقل متوسط کسری مخزن آب زیرزمینی را 

سعه ای را در این دشت ممنوعه بحرانی از دهها سال مهندسین مشاور ضمن اذعان به توقف اضافه برداشتها، هیچگونه تو

سانتی متر درسال هم رسیده و بعنوان  5پیش مجاز ندانسته و وقوع پهنه عظیمی از فرونشست که در بعضی از مناطق به 

مخرب ترین پدیده طبیعی شناخته شده است که پتانسیل ایجاد خسارت در ابعاد مختلف را دارا می باشد.  از مهمترین 

پیامدهای این پدیده مخرب میتوان به از دست رفتن بخش عظیمی از قابلیت ذخیره و شارژ رسوبات آبرفتی تهی شده از 

آب، خسارت به ابنیه و تاسیسات شهری خصوصا ابنیه و خطوط آبرسانی، تشدید نفوذ آب شور و ورود مستقیم آلودگی 

حی و افزایش احتمال وقوع سیلهای ویرانگر،  نابودی خاک و از به منابع آب زیرزمینی، تغییر رژیم و مسیر جریانهای سط
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دست رفتن زمینهای کشاورزی و... اشاره کرد. این امر حاکی از آن است که آبخوان کاشان توان تامین نیازهای کنونی را 

بد و ی تغییر یانداشته و بایستی بدون از دست دادن زمان بیشتر در اولین گام  شیوه مدیریت منابع آب و بهره بردار

همچنین در پی منابع جدید آبی به منظور حفاظت از آبخوان دشت و تامین نیازهای آتی بود. بدین لحاظ تهیه و تدوین 

 انداز توسعه پایدار منطقه خواهد بود.برنامه تامین درازمدت آب مهمترین عامل در چشم

نابع آب زیرزمینی تعریف شده در حوزه شرکت تجربه سالیان اخیر نشان داد برای اثربخشی طرح تعادل بخشی م

مدیریت منابع آب کشور باید در همه ابعاد و با استفاده از توان حداکثری اجرایی همه دستگاهها عملیاتی نمودن اهداف 

طرح پیگیری شود و در همین راستا وجود منبع عظیمی از منابع آبهای شور و لب شور در همجواری مناطق شهری و 

بوط به نفوذ آبهای شور محلی و هجوم آب شور دریاچه نمک مجاور دشت که تهدیدی برای کل اکوسیستم معضلات مر

منطقه است، مطالعه امکان سنجی احداث تاسیسات آب شیرین کن و انتقال آب می تواند بعنوان گزینه در دسترس مورد 

دشت، شیرین سازی آبهای شور می تواند از این بررسی و توجه قرار گیرد. با توجه به مشکلات ناشی از نزول کیفیت آب 

مشکلات بکاهد ضمن اینکه با احداث خط آب شیرین کن در نوار نفوذی می توان از فشار هیدرولیکی آب شور کاست و 

از نفوذ پهنه آب شور به آبهای باکیفیت تر بالادست خود جلوگیری نمود. توجه به این نکته ضروری است که برداشت از 

بع آب شور که بخشی از منابع به اصطلاح نامتعارف بوده نه تنها به خودکفایی بیشتر حوضه در تامین آب می این منا

ای بر منابع آب شیرین بالا دست دشت نخواهد داشت حتی میتوان گفت توسعه انجامد بلکه هیچ تاثیر سوء شناخته شده

نقش مهمی ایفا نماید. لازم به ذکر است در برنامه پنجم توسعه این فرآیند در جهت ارتقاء برنامه ایمنی آب منطقه میتواند 

میلیون مترمکعب از منابع آب غیر متعارف در حوضه پیش بینی شده بود که  5و در اطلس منابع آب ایران، تخصیص 

 محقق نشده است.

یکی از راهکارها جهت شیرین سازی آب برخی چاه های منطقه بعلت پایین بودن کیفیت آنها، ایجاد تاسیسات 

آب خام  EC تصفیه خانه با روش اسمز معکوس است که در جنوب شرقی دشت کاشان در منطقه ابوزیدآباد اجرایی شد. 

لیتربرثانیه می باشد. در نهایت آب تصفیه  52و دبی  s/cmµ 9112چاه تأمین کننده آب خام سیستم اسمز معکوس، 

سیستم اسمز معکوس با یکدیگر مخلوط می گردد. دبی آب تصفیه شده در این بخش  2و  7شده خروجی از مراحل 

Lit/sec91  و مقدار هدایت الکتریکی قابل قبول آن حداکثرs/cmµ 911 آب فیلترشده خروجی از فیلترهای ]7[خواهد بود .

با آب خروجی از سیستم اسمز معکوس مخلوط شده و پس از تزریق پرکلرین و  Lit/sec 72داکثر دبی فشاری نیز با ح

و حداکثر  Lit/sec 22به سمت مخزن آب پاک هدایت می شود. در نهایت آب خروجی از تصفیه خانه با دبی  pHکنترل 

از  جیوخر بپسا حاضر لحادر  گیرد.بمنظور تزریق در شبکه مورد استفاده قرار می  s/cmµ 7511هدایت الکتریکی 

می باشد که وارد  s/cmµ 77111لیتر بر ثانیه و هدایت الکتریکی حدود  71واحد اسمز معکوس ابوزید آباد با دبی 

شده و برای مصارف کشاورزی و صنعت انتقال داده می شود. نرخ خروجی  ROحوضچه ی کوچک در خارج از سیستم 

متر مکعب  پساب تولیدی این واحد می  975971متر مکعب در روز است که در مدت یکسال  172از آب شیرین کن 

 .]7932جعفرزاده و همکاران [باشد



 نب و فاضلاب ایراآ دومین کنگره علوم و مهندسی

همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتیدومین و   

 دانشگاه صنعتی اصفهان

7931آبان ماه  22الی 22  
 

 1

 
 ( تصفیه خانه ابوزیدآبادRO) موقعیت و دستگاه اسمز معکوس -0شکل 

 

 بررسی محدوده مورد مطالعه جهت استحصال آب شرب 4-1
 

 های مرکز مطالعات پایه منابع آب بهبندیحوضه آبریز دریاچه نمک بخشی از حوضه آبریز فلات مرکزی بوده و در تقسیم

ان، های تهرگردد. حوضه آبریز دریاچه نمک مشتمل از استانمشخص می 27عنوان اولین حوضه از فلات مرکزی و با کد 

  52˚ 91' تا 21˚11'باشد. این حوضه بین مختصات جغرافیایی قزوین، مرکزی، همدان، زنجان، اصفهان، قم و سمنان می

کیلومتر مربع است که حدود  32251عرض شمالی واقع شده و مساحت آن حدود   97˚ 22'تا   99˚11'طول شرقی و 

زارها ها و مابقی سطوح را شورهها و کوهپایهلومتر مربع را دشتکی 27131کیلومتر مربع آن را مناطق کوهستانی،  29977

 دهند.و کویرها تشکیل می

بخشی از حوضه دریاچه نمک می باشد که شامل دشت کاشان و آران و بیدگل  2792حوضه مورد نظر با کد  

ضعیت موجود منطقه از است. به منظور بررسی امکان سنجی استحصال آب غیرمتعارف برای مصارف شرب، با توجه به و

کیلومتری از  75کیلومتر از بخش مرکزی کاشان و  21نظر کمی و کیفی و مطالعات انجام گرفته، منطقه ای به فاصله 

بخش مرکزی آران و بیدگل در نظر گرفته شده است که این منطقه در بخش پهنه آب شور قرار گرفته است. مرز این 

کیلومتر در نظر گرفته شده و وارد بخش پهنه آب شور می شود که ابعاد  72عاع محدوده از بخش پهنه آب لب شور تا ش

 25' تا 57˚25'کیلومتر و در محدوده مختصات جغرافیایی  21کیلومتر و عرض تقریبی   91این منطقه به حدود طولی 

 عرض شمالی واقع شده است.   92˚ 72'تا   99˚51'طول شرقی و   57˚

تاسیسات آب شیرین کن را  ه منظور احداث چاه ها و برداشت آب و در نهایت ایجادمنطقه مورد نظر ب 5شکل 

دهد که منطقه وسیعی تا دریاچه نمک بوده و  می توان مساحت مخزن برداشتی را بر اساس این وسعت برآورد نشان می

 5111مساحت حدود نمود. در محاسبات تعیین کمی میزان برداشت حجم آب از این مخزن و پتانسیل غیر متعارف، 

 کیلومتر مربع در نظر گرفته شده است.

متر با توجه به شعاع تاثیر چاه و به صورت  511جهت برداشت آب از این منطقه، از چاه ها به فواصل ابتدایی 

خطی از ابتدای مرز پهنه آب لب شور بهره خواهیم گرفت. دبی هر چاه با توجه به شواهد میدانی و ضریب آبگذری بالای 

لیتر بر ثانیه در نظر گرفته می شود. در برخی مناطق در محدوده مدنظر بویژه لب شور،  51تا  21آب این محدوده حدود 

متر چاه به آب شور  71تا  5چاه هایی با هدایت الکتریکی بالا وجود دارد که سطح آب آنها بسیار بالاست و حتی با حفر 

الای این منطقه است. با توجه به متوسط سنگ بستر در منطقه که حدود رسیده می شود که این نشان دهنده پتانسیل ب

متر در نظر گرفت. در این پژوهش برای  31تا  71متر می باشد می توان ضخامت لایه آبدار را بطور متوسط  711تا  11

 متر و حداقل ممکن فرض شده است. 51حفر چاه و در نهایت تعیین میزان کمی، این مقدار 
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ی ضریب ذخیره و مطالعات ریب ذخیره آبخوان منطقه مورد نظر و دشت کاشان نیز به استناد نقشهدر مورد ض

های مرتفع ماسه ای که در شرق دشت کاشان درصد در نظر گرفته شده است. تپه 2جامع قبلی در عرضهای پایین تر، 

ای  های جوی قابل ملاحظهفراوان، ریزشپوشانند، به دلیل داشتن تخلخل ی وسیعی را میگسترش زیادی یافته و منطقه

شان ضعیف است. با توجه به این موارد می توان کنند، اما از آنجایی که ضریب آبگذری کمی دارند، آبدهیرا جذب می

درصد خواهد بود. برای اطمینان، در این تحقیق این  2تا  2اینگونه بیان داشت که ضریب ذخیره در این بخش متوسط 

 درصد فرض و محاسبات برآورد انجام شده است. 7ین میزان و حداقل، یعنی ضریب با کمتر

 

 
 نقشه محدوده طرح امکان سنجی استحصال آب غیرمتعارف در منطقه مورد مطالعه -5شکل 

 

 

 بررسی میزان کمی برداشت از این محدوده   4-2
 

دریاچه نمک و شوره زارهای ساحلی است پرداخته در این بخش به بررسی میزان برداشت آب از حواشی دشت که شامل 

می شود. این محاسبات با هدف تقریب ذهنی به وجود پتانسیل عظیمی است که در نزدیکی این منطقه وجود دارد و نیز 

بصورت معدنکاوی است که در اینحالت هیچ ورودی بعنوان  "انجام این برآورد به فرض عدم تجدید پذیری و اصطلاحا

نظر گرفته نشده و البته جریانهای خروجی بعنوان مصارف نیز برای این محدوده حذف شده و در واقع در بدترین تغذیه در 
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 قابل محاسبه و پیش بینی است. 7ی حالت ممکن می باشد. تغییرات حجم مخزن طبق رابطه

hASV  
 که در این رابطه، هر کدام از پارامترها عبارتند از:

V تغییرات حجم سالیانه مخزن : 

S ضریب ذخیره :  

A مساحت آبخوان بر حسب کیلومتر مربع  : 

hمیزان افت متوسط سالانه بر حسب متر : 

 مقادیریبر اساس بررسی های کلی انجام شده در منطقه و نظر مشاورین و صاحب نظران، برای هر کدام از این پارمترها 

 در نظر گرفته شد و محاسبات ساده ای صورت گرفت؛

 متر 51: (H)     ضخامت لایه آبدار    

 کیلومتر مربع    5111:  (A)مساحت منطقه 

    % 7:    (s)ضریب ذخیره 

 کل آب غیر متعارف منطقه  بر حسب متر مکعب حجم 
39 m  1050.2100000050500001.0 V 

 

میکروزیمنس بر ثانیه می باشد. اگر  75111تا  1111این منطقه حدود ( در ECمشخصات کیفی این آب خام  )

لیتر بر ثانیه در نظر بگیریم مقدار آبی که در سال نیاز خواهد بود  211نیاز آبی به صورت شرب و بهداشت را حدود 

 عبارتست از :
3m  1261440086400365400.0V  

حلقه ای چاههایی با دبی  71ض کرد که دو سری در واقع برای در اختیار داشتن این میزان آب شرب باید فر

لیتر بر ثانیه برسد و همچنین اگر با توجه به احداث  111لیتر بر ثانیه لازم است تا میزان بهره برداری به  21متوسط 

درصد این مقدار در نظر بگیریم حجم آب سالانه مورد نیاز  51سامانه آب شیرین کن، در اینحالت پرت خروجی را حدود 

میلیون مترمکعب خواهد بود. با توجه به حجم کل مخزن آب شور موجود و نیاز سالانه ، سال های قابل برداشت  25حدود 
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 711بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده و با مقدار حجم موجود در آبخوان پهنه لب شور، میزان برداشت تا 

امکان پذیر خواهد بود که این استحصال از آب غیرمتعارف در سایه مدیریت مناسب و امکان پذیر خواهد بود سال آینده 

 و چه بسا تدقیق بررسیها و مطالعات اعداد مناسبتری بدست دهد.

 

 گیرینتیجه- 5
 

و  اقتصادی فرهنگی، فعالیتهای توسعه اصلی محدود کننده عوامل از یکی در حوضه کاشان آب بدون تردید کمبود

استفاده از آب های غیرمتعارف  رود و می شمار به آینده های دهه و تهدید تمدن چند هزارساله منطقه در اجتماعی

پتانسیل بالای آب شور بعنوان آب غیر متعارف در  .بعنوان یک گزینه در دسترس دستگاههای متولی تامین آب می باشد

طالعات کلی روی منطقه مورد مطالعه، موقعیت و میزان آب شور برداشتی از این این منطقه مدنظر قرار گرفت و با م

منطقه که در زون و پهنه لب شور و شور می باشد محاسبه گردید. شواهد میدانی و مطالعات نشانگر این مهم است که با 
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تحصال نمود. علاوه بر این احداث سامانه آب شیرین کن در مناطق مجاور این منطقه، آب شیرین و مناسبی می توان اس

میلیون متر مکعب در سال، نیاز آب شرب را البته  25برآوردها نشان میدهد که می توان از این منبع و با برداشتی معادل 

سال را تامین کرد و در این مدت و با توجه به دبی استحصالی، می توان برخی چاه ها را از مدار  711به این میزان تا 

این عملیات انتظار می رود هم تراز سطح آب در دشت صعود نماید و همچنین تراز سطح آب شور در زون خارج کرد. با 

شور پایین خواهد رفت که این عامل باعث کاهش پیشروی آب شور به سمت آب شیرین باقیمانده دشت که هم اکنون 

طرح در پروژه تعادل بخشی منابع آب یکی از معضلات زیست محیطی مهم این منطقه است خواهد شد و لذا اهمیت این 

 زیرزمینی دشت کاشان غیر قابل انکار خواهد بود. 
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Abstract 
In recent years, the level of the central aqueduct of Iran's central plateau has been decreasing due to 

successive droughts and over-capture of groundwater capacity. The proximity of the aquifer to the saline 

water and salt lake also caused a hydraulic tilt and as a result the salty water was directed toward fresh 

water. Studies on the aquifer of the plains have shown a permanent drop in the surface of the water and we 

are witnessing a negative balance sheet of the plains, resulting in a huge area of subsidence, which in some 

areas reached 5 cm / year and was considered as the most devastating natural phenomenon Known, it has 

potential for damages in various dimensions. This paper examines the equilibrium options of underground 

water resources that extract water from saline water called so-called unconventional water, as well as 

identify new sources inside and outside the catchment area and provide related solutions in case scenarios 

in the Kashan and Aran-Wegel regions Been paid. 
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