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 تعادل بخشی و افزایش بهره وری آب در دشت نریمانی با استفاده از آب مازاد سد دوستی

 

 (محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ) 

 

:نویسنده   

(مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها )میرقاسمی سید حمید   

 

تعادل بخشی  ،بهره وری ، اب مازاد ،سددوستی :ها ی کلیدی واژه  

 

 

 :مقدمه 

 

به دلیل شرایط خاص اقلیمی استان خراسان رضوی که از مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود بارندگی های فراوان مشابه مناطق 

بناابراین بخاش   .مرطوب کشور در این استان وجود نداشته که این امر باعث می شود تا رودخانه های زیاد و پرآبی نیز در استان موجود نباشد

از اینرو به دلیل برداشت بای رویاه از   . مصارف مختلف از طریق منابع آب زیرزمینی تامین می شود( درصد  55بیش از ) بی عمده ای از نیاز آ

منابع آب زیرزمینی سطح آب اغلب محدوده های مطالعاتی استان طی سالهای گذشته افت نموده که این امر سبب کسری مخزن و کااهش  

ظور جلوگیری از افت مستمر سطح آب زیرزمینی وجبران بخشی از کسری مخزن دشت ها و نیز بهبود به من. کیفیت آبخوان ها گردیده است

در طرح مذکور با اجارای  . آغاز گردید 44کیفیت آب زیرزمینی طرح تعادل بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش سیل مطرح و اجرای آن از سال 
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در واقاع پاروژه   . بهبود کمی و کیفی آبخوان اقدامات مطلوبی صاورت گردیاد   پروژه های سازه ای و غیر سازه ای سعی می شود تا نسبت به

شی مشتمل بر دو بخش عمده هستند بخش اول تزریق و تغذیه مساتقی  آب باه سافره هاای آب زیرزمینای از طریاق       های طرح تعادل بخ

ه تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی دشات نریماانی   یکی از این پروژه ها ، پروژ. اجرای پروژه های سازه ای و بخش دوم مدیریت بهره برداری

حلقه چاه بهاره بارداری در دشات ممنوعاه      6حلقه چاه تغذیه و جایگزینی آب برای  4می باشد که با انجام تغذیه مصنوعی از طریق احداث 

در . سی فنی اثر بخش ارزیابی شاد نریمانی و با استفاده از آب مازاد خط انتقال آب سد دوستی صورت پذیرفته و عملکرد این پروژه پس از برر

این گزارش عملکرد پروژه تشریح و تزریق آب و اثرات آن بر کمیت آبخوان و همچنین تاثیر آن در کیفیت خاا  منطقاه و بهباود وضاعیت     

تغذیه مناابع   امید است با همت مضاعف از طریق افزایش. کشاورزی پس از اجرا و بهره برداری از پروژه بطور مفصل توضیح داده شده است 

 .نمائی و کاهش تخلیه از آنها تعاد سفره ها را برقرار و در جهت نجات آب استان کوشش مضاعف آب زیرزمینی 

 

 

 طرح و هدف معرفی 

 

ن های کشور کاه باه زیار سااختهای     میلیارد مترمکعب آبخوا 6بحرانی افت سطح آب زیرزمینی و کسری مخزن بالغ بر با توجه به وضعیت 

 05، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی کشور خسارت های جبران ناپذیری وارد می سازد و نیز به منظور اجارای مفااد بناد ب مااده     فنی

مصوبه شورای عالی آب ، وزارت نیرو مکلف شده اسات تاا    6راهبردهای توسعه بلند مدت آب کشور و بند  2قانون برنامه چهارم توسعه ، بند 

بنابراین شرکت های آب منطقه ای در راساتای  . درصد از کسری حج  مخازن آب زیرزمینی را جبران نماید 25م توسعه در طول برنامه چهار

انجام رسالت خود در تامین ، بهره برداری و حفاظت از منابع آب عالوه بر اجارای پاروژه هاای ساازه ای مانناد تغذیاه مصانوعی و احاداث         

، مدیریت غیر سازه ای را به منظور حفظ و حراست از منابع ارزشمند و استراتژیک آب زیرزمینای در   آبی بر مسیل ها و رودخانه هاتاسیسات 

هدف پروژه این است که در برنامه پنج ساله توسعه در صورتی که تامین آب مازاد از طریق خط انتقال آب سد دوساتی مقادور    .پیش گرفتند

از طریاق  بطویکاه  . اساتفاده شاود  ون مترمکعاب و بهباود کیفیات آب آبخاوان     میلی 04باشد در جهت کاهش کسری مخزن دشت به حج  

و در نتیجه توقاف بهاره بارداری از چاههاا سابب تغذیاه       جایگزینی آب از خط انتقال سد دوستی با چاههای بهره برداری حاشیه خط انتقال 

آبخوان و بهبود کیفیت مناابع  سطح آب درشاهد افزایش رها پیزومت اندازه گیریبطوریکه با . و تغییر روند افت سطح آب گردد آبخوان نریمانی

 .آب و خا  باشی 
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 شرح مسأله و ضرورت انجام تجربه

 

 میلیون مترمکعب 04متر در سال و کسری مخزن به مقدار  0افت سطح آب زیرزمینی دشت نریمانی به میزان  -0

 میکرومهوس بر سانتی بود 6111چاههای منطقه حدود   ECکیفیت نامناسب آبخوان دشت نریمانی بطوریکه متوسط   -2

 وجود آب مازاد سد دوستی برای یک مقطع زمانی به دلیل کامل نبودن ظرفیت شبکه توزیع آب شرب شهر مشهد  -3

 ضرورت تعادل بخشی دشت نریمانی و اصالح خا  آن با هدف توسعه پایدار و افزایش بهره وری آب -4

 ورزی به دلیل شور بودن آب و خا پایین بودن عملکرد محصوالت کشا -5

 امکان اصالح خا  از طریق آبشویی با استفاده از آب با کیفیت سد دوستی -6

 امکان جایگزینی آب از سد دوستی برای چاههای بهره برداری و توقف بهره برداری از آنها -5

 

 

 روش اجرا 

 

 بررسی کمی و کیفی آبخوان دشت نریمانی -0

 میزان عملکرد محصوالت کشاورزی بررسی کیفیت خا  دشت نریمانی و -2

 تعیین حج  بهره برداری از چاههای آب و ارزیابی کیفیت آب آنها -3

 حلقه چاه تغذیه ای برای تعادل بخشی دشت نریمانی 4احداث و بهره برداری از   -4

 کشاورزان منطقهتوقف بهره برداری از چاههای آب و اختصاص حج  آب معادل از آب مازاد سد  دوستی با انعقاد قرارداد با  -5

 آبشویی خا  منطقه از طریق آب سد دوستی -6

 

 

 وضعیت منابع آب در محدوده مطالعاتی دشت نریمانی

 میلیون مترمکعب 5554: حلقه     حج   254: تعداد       چاه                                                            

 میلیون مترمکعب 0590: دهانه       حج   43: چشمه    تعداد                   میزان بهره برداری از آب های زیرزمینی 

 میلیون مترمکعب 2506: رشته        حج   55: قنات     تعداد                                                            
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 درصد   96                                سه  آب در بخش کشاورزی

 درصد    2سه  مصرف آب در بخش صنعت و خدمات                 

 درصد 2ر و روستا                 سه  مصرف آب در بخش شرب شه

 وضعیت محدوده مطالعاتی دشت نریمانی

 

 41و عرض جغرافیاایی   61و  25تا  59و  46دشت نریمانی تقریبا در شمال شرق استان خراسان رضوی و در محدوده ای به طول جغرافیایی 

کیلومتر مربع می باشد ، که بخاش اعظا  آن را تشاکیالت سانگی و ارتفاعاتاا      2954مساحت آن برابر با . قرار گرفته است 36و  26تا  35و 

 5/040منبع آبی با مجماو  تخلیاه سااالنه     406بهره برداری حدود . کیلومتر مربع آن را پهنه دشت تشکیل می دهد502 تشکیل داده و تنها

میلیون مترمکعب شده است که ایان   06540و کسری مخزن  0522میلیون مترمکعب باعث افت متوسط سالیانه سطح آب زیرزمینی به میزان 

به لحاظ کیفیت نیاز آبخاوان دشات نریماانی از     . ت در زمره آبخوانهای بحرانی استان قرار بگیرد امر باعث شده که آبخوان محدوده این دش

 .میکرومهوس بر سانتی متر می باشد 5452آب چاههای منطقه بطور متوسط حدود   EC کیفیت خوبی برخوردار نبوده و 

 

 

 :مشخصات فنی چاههای تغذیه ای احداث شده 

 

حلقه چاه تغذیاه   4احداث چاه های تغذیه ای بررسی عملکرد چاههای تغذیه ای با مشخصات فنی متفاوت بود لذا از آنجائیکه یکی از اهداف 

ای به صورت متفاوت حفاری و تجهیز شدند تا عالوه بر تأمین هدف اصلی پروژه که در واقع تغذیه آبخوان بود بتوان بهترین نو  چااه هاای   

د و سرعت تزریق آب چاه های مذکور مقایسه نمود، بنابراین مشخصات فنی چاه ها به شرح ذیل می تغذیه ای را شناسایی و به لحاظ عملکر

 .باشد

 : 0چاه تغذیه ای شماره  -0

 متر 35: عمق 

 متر 34به طول  411فایبرگالس مشبک : لوله جدار 

 میلیون مترمکعب در سال155: ظرفیت 

 

 : 2چاه تغذیه ای شماره  -2
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 متر 35: عمق 

 متر 34به طول  411فایبرگالس مشبک : لوله جدار 

 میلیون مترمکعب در سال 0: ظرفیت 

 : 3چاه تغذیه ای شماره  -3

 متر گالری 4متر با  31: عمق 

 متر و داخل گالری سنگریزی شده 39کول گذاری به طول : تجهیز چاه 

 میلیون مترمکعب در سال 155: ظرفیت 

 : 4چاه تغذیه ای شماره  -4

 متر 35: عمق 

 متر 34سنگ ریزی به طول :  تجهیز چاه

 میلیون مترمکعب در سال 0: ظرفیت 

با بهره برداری از پروژه در طول یکسال مشخص گردید که چاه تغذیه ای از نظر عملکرد و سرعت تزریق آب به آبخاوان باه ترتیاب شاماره     

رده  3و0،4،2

بنااادی مااای 

بطوریکه . شود

چاه تغذیه ای 

کااه  4شااماره 

با سنگریزه پر 

دارای شااده و 

متر گاالری   4

مااای باشاااد، 

بهتااااااارین 

عملکاااارد را  

 .داشت
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 :اثرات پروژه آبخوانداری و تعادل بخشی دشت نریمانی بر آبخوان و وضعیت کشاورزی منطقه 

 :اثرات پروژه آبخوانداری و تعادل بخشی دشت نریمانی بر آبخوان 

حلقاه چااه تغذیاه     4انتقال سد دوستی با چاه های بهره برداری حاشیه خط انتقال و در سال اول اجرای پروژه از طریق جایگزینی آب از خط 

بطوریکه در طاول  . میلیون مترمکعب آّ به آبخوان نریمانی تزریق که این امر اقدام سبب تغییر روند افت سطح آب گردیده است 5ای ، حدود 

اما پس از اتمام پروژه و قطع جریان تغذیه چااه هاا و   . از آنها باال آمده استاجرای پروژه با توجه به اطالعات پیزومترها سطح آب در تعدادی 

گراف هاای  نیز توقف جایگزین آب از خط با چاههای بهره برداری پایین آمدن سطح آب در پیزومترها مجددا شرو  گردیاد ، کاه در هیادرو   

 .پیزومتر کامال مشخص است
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 نتایج موردی اجرای طرح 

 متر 253زیرزمینی دشت نریمانی به میزان  باال آمدن سطح آب -0

 استفاده بهینه از آب سد دوستی برای بهبود کمی و کیفی آبخوان دشت نریمانی -2

 میکرومهوس بر سانتی متر 0411به  6111آن از   ECآبشویی و اصالح خا  اراضی کشاورزی دشت نریمانی و کاهش  -3

 عملکرد قبل از اجرای طرحبرابر  255افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی به میزان  -4

میلیون کیلو وات ساعت و صرفه جویی در هزینه هاای بهاره بارداری از     254صرفه جویی در هزینه های مصرف انرژی معادل  -5

 چاهها 

  

 :جمع بندی و نتیجه گیری 

 

نریماانی گردیاد بلکاه از نظار     اجرای پروژه مذکور نه تنها موجب احیا و بهبود کمی و کیفی منابع آب و خا  و وضاعیت کشااورزی دشات    

[ ارزیابی پاروژ . اقتصادی نیز احداث چاه های تغذیه ای و تزریق آب از طریق این سازه در مقایسه با سایر روشها بسیار مقرون به صرفه است

ه ای ادعا فاوق را  مذکور بر اساس اندازه گیری و آنالیز داده های برداشت شده بخصوص تغییرات سطح آب پیزومترهای مجاور چاههای تغذی

از طرفی نیز مشکالت بهره برداری از پروژه های تغذیاه  . متر باال آمده است 253بطوریکه در بعضی از پیزومتترها سطح آب تا . تأیید می کند

ذیاه  بسیار کمتر بوده و فشار استاتیک آب نیز در چاههای تغ[ مصنوعی بخصوص مسائل رسوب گذاری و کاهش شدت نفوذ آب در این پروژ

زمان اجرا و بهره برداری از پروژه ه  در .متر می رسید سبب عملکرد بهتر و نفوذ سریعتر آب به الیه های خا  می گردید 31ای که حتی تا 

حلقه چاه تغذیه ای احداث ، تجهیز و باا ظزفیات    4بطوریکه در کمتر از دو ماه . مقایسه با سلیر روش های تغذیه مصنوعی بسیار کوتاه است

در بهبود کیفی منابع خا  منطقه بسیار چشمگیر [ اثرات مطلوب اجرای پروژ.میلیون مترمکعب در سال به بهره برداری رسید  3یق حدود تزر

میکرومهوس بر سانتی متر بود که پس  5511خا  مزار  آبیاری تحت پوشش پروژه در قبل از اجرای آن حدود   ECاست بطوریکه متوسط 

بدون تردید چنین خاکی نه برای یک سال بلکه برای سال های بعد نیاز حاصالخیزتر و باه    . کاهش پیدا کرد 0411د به حدو  ECاز آن این 

باه گفتاه خاود    . لحاظ ساختمان مناسب و فیزیک خوب خا  عملکرد محصوالت کشاورزی را باه مقادار قابال تاوجهی افازای خواهاد داد      

و آبشاویی خاا  هاای شاور مازار  افازایش       [ برابر به خاطر اجرای پروژ 255تشان تا بعضی از محصوال[ کشاورزان محلی با اجرای این پروژ

تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی دشت نریمانی تجربه اقتصادی تر منطقه بوده و از این تجربه می توان برای [ خالصه اینکه پروژ. داشته اشت

هره گیری از این تجرباه جدیاد در طارح تعاادل بخشای مناابع آب       با ب.نجات آب استان بخصوص با الویت دشت های بحرانی استفاده نمود

با استفاده از آب مازاد چشمه و قنوات تعریاف و در حاال حاضار انجاام     زیرزمینی با عنوان تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی دشت های استان 

هایی هدف نجات آب استان [ اجرای چنین پروژ مطالعات آن در دست اقدام است که در صورت تأمین اعتبار کافی می توان امیدوار بود که با

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .تحقق پیدا کند


