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  چکیده

تقاضا، توجه جدي به مبانی تخصـیص بهینـه آب را اجتنـاب ناپـذیر نمـوده و مـدیریت عرضـه و تقاضـاي آب را         امروزه افزایش فاصله بین عرضه و 
ریزي و مدیریت منابع و مصارف آب در حوزه آبریـز  ها به منظور برنامهبا تکیه بر نظریه پویایی سیستم Vensimدر این راستا از مدل . نمایدضروري می

تحلیل نتـایج اجـراي   . هایی مبتنی بر سناریوهاي پیشنهادي توسط مدل اجرا شددر نهایت سیاست. ن رضوي استفاده گردیدنیشابور واقع در استان خراسا
هاي آبیاري تحت فشـار انجـام   سال آینده در دشت نیشابور براي بررسی مسئله تغییرات تراز آب آبخوان در اثر اجراي سیستم 25سناریوهاي مختلف طی 

، ثابـت مانـدن سـطح    38/1نشان داد در صورت افزایش سـطح زیرکشـت سـالیانه حـدود     ) شرایط بارش نرمال(اجراي سناریوي اول طوري که گردید، به
متر افت تراز آب آبخوان مشاهده خواهد شد که نسبت به افـت سـالیانه تـراز آبخـوان در دوره      77/0و کاهش سطح زیرکشت حدود  95/0زیرکشت برابر 

بنابراین در صـورت  . درصد کاهش افت را در پی خواهد داشت 12درصد افزایش و  8درصد افزایش،  58به ترتیب ) متر 87/0ود حد(سازي و واقعیت شبیه
تري را ذخیره و از کـاهش شـدید تـراز آب آبخـوان     توان آب زیرزمینی بیشداشتن و نیز کاهش سطح زیرکشت اراضی کشاورزي تا حدودي میثابت نگه

هاي آبیاري تحت فشار با افزایش سطح زیرکشت همراه باشد، افت تراز آب آبخوان تشـدید خواهـد   صورتی که استفاده از سیستم جلوگیري نمود، ولی در
  .شد

  
  ، حوزه آبریزVensimآب آبخوان، پویایی سیستم،  :کلیدي هاي واژه

 
 1 مقدمه

هاي قرن حاضر بشـریت اسـت کـه    ترین چالشآب یکی از بزرگ
. تواند سرمنشا بسیاري از تحوالت مثبت و منفی جهان قـرار گیـرد  می

بودن منابع آب کشور از یک سو و رشد فزاینده تقاضاي آب در محدود 
هاي مختلف از سوي دیگر باعث ایجـاد شـکاف بـین عرضـه و     بخش

ــت   ــده اس ــاي آب ش ــاران،  (تقاض ــري و همک ــایی و 1390ناص ؛ آباب
هنگامی که این عدم تعادل با مجموعه راهکارهـاي  ). 1391همکاران، 

در بخش آب مبـدل بـه زبـان     مدیریتی قابل مهار نباشد، زبان مفاهمه
مدیریت بهم پیوسته منابع آب بیش از پیش مورد . مخاصمه خواهد شد

هاي اخیر توجه زیادي به این مفهوم شـده  توجه قرار گرفته و در سال
هاي مدیریت تقاضـاي آب در بخـش کشـاورزي بـا     یکی از راه. است

آبیـاري  هـاي  توجه به افزایش راندمان کاربرد آب، استفاده از سیسـتم 
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اما آنچه که حایز اهمیت این است که در حال حاضر . تحت فشار است
هاي آبیاري تحـت فشـار   در کشور، مقدار آبی که در اثر اجراي سیستم

هاي آبیاري سنتی به دلیل راندمان بـاالي  در اراضی نسبت به سیستم
بـرداري از منـابع آب   گردد، به جاي کاهش بهرهجویی میها صرفهآن

بدین معنی کـه در  . گرددنی، صرف افزایش سطح زیرکشت میزیرزمی
هاي آبیاري تحت فشار، نه تنها برداشت از سفره آب اثر اجراي سیستم

یابد، بلکه به دلیل کاهش حجـم آب برگشـتی و   زیرزمینی کاهش نمی
تبع آن کاهش تغذیه آبخوان، افت بیشتر تراز آب آبخـوان در حـوزه   به

حوزه آبریز نیشـابور نیـز از ایـن مسـاله     .د داشتآبریز را به دنبال خواه
هاي مستثنی نبوده و با توجه به افت شدید سطح آب آبخوان طی سال

اي اخیر و بحران آبی شکل گرفته، اگر تدبیري اندیشیده نشـود فاجعـه  
هاي آبیاري تحت فشار به دلیل عمیق رخ خواهد داد، که توسعه روش
  .افزایدتر شدن مسئله مینیعدم مدیریت صحیح خود نیز بر بحرا

تـاثیر   WEAPبا استفاده از مـدل  ) 1387(یزدان پناه و همکاران 
هاي آبیاري تحت فشار را بـر ذخیـره آب زیرزمینـی    استفاده از سیستم

حوزه آبریز ازغند واقع در استان خراسان رضـوي مـورد بررسـی قـرار     
یش راندمان دادند و نشان دادند که افزایش سطح زیرکشت توام با افزا
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قشـقایی و  . گـذارد آبیاري تاثیر نامطلوبی بر ذخیره آب زیرزمینـی مـی  
هـاي بـاال آمـدن ســطح آب    طـی تحقیقـی ریشــه  ) 1387(همکـاران  

زیرزمینی در جنوب دشت تهران را مورد بررسی قرار داده و با اسـتفاده  
سـازي  اثر هر یک از متغیرها روي مسئله شـبیه  Vensimاز نرم افزار 

ر نهایت با استفاده از نتایج بدست آمده از مـدل، راهکارهـایی   شده و د
طـی  ) 1393(علیزاده و همکـاران  . براي حل مسئله موجود ارایه دادند
هاي آبیاري تحت فشار را بر منـابع  تحقیقی سناریوهاي توسعه سیستم

آب زیرزمینی با استفاده از مدل پویایی سیستم مورد ارزیابی قرار دادند 
هاي آبیاري تحت فشار نه ند که توسعه بدون برنامه سیستمو نشان داد

جویی در مصرف آب نمی شود، بلکه منجر به تخریب تنها باعث صرفه
سیمونویچ و همکاران روش تحلیل . هاي سطح کشور می شودآبخوان

هاي پویایی سیستم براي ارزیابی دراز مدت منابع آبی و تحلیل سیاست
 Simonovic(یل در مصر استفاده کردنـد  اعمالی در حوضه رودخانه ن

et al, 1997 .( سـاله در ایالـت کلـرادو آمریکـا      2آرنولد طی تحقیقی
 39تـا   29هاي آبیاري سطحی را بـین  میانگین نفوذ عمقی در سیستم
 ,Arnold(درصد محاسبه نمود  15تا  5درصد و در آبیاري بارانی بین 

بـا مـدیریت پایـدار آب     لیو و همکاران تحقیقـی را در رابطـه  ). 2011
ها آبیاري در حوزه آبریز رودخانه زرد با استفاده از روش پویایی سیستم

دست سازي منابع آب زیرزمینی در پایینانجام دادند که در آن به مدل
 Luo(هایی نیز در این مورد ارایه دادند رودخانه زرد پرداختند و سیاست

et al., 2005 .(عرضه و تقاضاي آب در شـهر   کریستینا با بیان مسئله
هاي آتی، نشان داد کـه از سـال   الس وگاس و ادامه روند آن در سال

تر خواهد شـد و بنـابراین   به بعد تقاضاي آب از عرضه آب بیش 2025

هـا مـدل   سیستم عرضه و تقاضاي آب را توسط روش پویایی سیسـتم 
  ).Krystyna., 2003(کردند و راهکارهایی در این رابطه ارایه دادند 

هاي پویا تحقیقی کـه  ها نشان داد که با استفاده از سیستمبررسی
هاي آبیاري تحت فشار را بـر تغییـرات تـراز    تاکنون اثر توسعه سیستم

سطح آب زیرزمینی بررسی نمایـد، صـورت نگرفتـه اسـت و بنـابراین      
توسعه آبیاري تحت فشار و افـزایش   ثیراتاین تحقیق بررسی  از هدف

نیشابور با تکیه  آبریز هزحو سطح درتراز آب آبخوان  براري راندمان آبی
و  باشدمی Vensimافزار ها و با استفاده از نرمبر روش پویایی سیستم

هایی مبتنی بر سناریوهاي اتخاذ شده در مدل ارایـه  در نهایت سیاست
ها تا حدودي افت زیـاد سـطح آب   توان توسط آنگردیده است که می

-کاهش ذخیره آب زیرزمینی در اثر اجـراي سیسـتم  آبخوان و سرعت 
  .هاي آبیاري تحت فشار را بهبود بخشد

  
  هامواد و روش

  موقعیت منطقه مورد مطالعه و وضعیت عمومی و فیزیکی منطقه
حوزه آبریز نیشابور تقریبا در حد غرب حوزه آبریز کویر مرکزي در 

موقعیت حـوزه آبریـز نیشـابور     .استان خراسان رضوي واقع شده است
ارایـه شـده    1نسبت به استان خراسان رضوي و کشور ایران در شکل 

مساحت کل از . باشدکیلومترمربع می 7293وسعت این محدوده . است
 5/3401کیلومترمربع آن، دشت و  5/3891محدوده مطالعاتی نیشابور، 

  .دهد   تشکیل میارتفاعات را کیلومترمربع 

  

 
 موقعیت حوزه آبریز نیشابور در استان خراسان رضوي و کشور ایران - 1شکل 

  
  پویایی سیستم

ها روشی است بر پایـه بـازخورد و اتفاقـات    تحلیل پویایی سیستم
ابزارهـاي  اي از شناسـی سیسـتم، دیـدگاه و مجموعـه    پویایی. گراشی

هـاي  مفهومی است که ما را قادر به فهـم سـاختار و پویـایی سیسـتم    

تـوان بـه   سازي میاز جمله نقاط قوت این روش شبیه. کندپیچیده می
سازي، افزایش اعتماد بـه مـدل در اثـر مشـارکت     افزایش توسعه مدل

. کاربر، امکان توسعه گروهی مدل و ارتباط موثر با نتـایج اشـاره نمـود   
سازي پویـایی سیسـتم   افزارهاي معتبر و مرسوم براي مدلنرم یکی از
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است که براي کمک به درك فرآیندهاي پیچیده و  Vensimنرم افزار 
-در محیط گرافیکی این ابـزار مـی  . پویایی سیستم طراحی شده است

هاي فیزیکی یا مفهومی مدل را تعریـف نمـوده و   توان به آسانی مولفه
افزار به منظـور  بدین ترتیب از این نرم. کردروابط بین اجزا را مشخص 

سازي منابع و مصارف آب در حوزه آبریز نیشـابور بهـره گرفتـه و    مدل
هایی به بررسی اثرات افزایش راندمان آبیـاري بـر   طی تدوین سیاست

در ادامـه وضـعیت   . افت و خیز سطح آب آبخوان پرداخته شـده اسـت  
 .گیردآبخوان دشت نیشابور مورد بررسی قرار می

  
  هیدروگراف واحد تراز آب زیرزمینی دشت

تـرین  نمودار تـراز آب آبخـوان در دشـت نیشـابور یکـی از مهـم      
-باشد که تغییرات آن طی سـال اطالعات مورد نیاز در این تحقیق می

گـزارش  (نشـان داده شـده اسـت     2در شـکل   1384الی  1371هاي 
  ).1384 اي خراسان رضوي،اطلس کویر مرکزي سازمان آب منطقه

  

  
  )1384اي خراسان رضوي، گزارش اطلس کویر مرکزي سازمان آب منطقه(ر روند افت تراز آب زیرزمینی آبخوان دشت نیشابو -2شکل

  
  سازيمدل

براي درك بهتر از رفتار سیستم الزم است روابط بـین متغیرهـاي   
سیستم تدوین شده و با استفاده از کامپیوتر، مقدار متغیر در طول زمان 

در این تحقیـق بـه دلیـل درك بهتـر از روابـط بـین       . سازي شودشبیه
متغیرهاي دخیل بر تراز آب آبخوان از مـدل منـابع و مصـارف آب در    

هـایی  حوزه آبریز نیشابور بهره گرفته شد تا بر اساس آن بتوان سیاست
در . استاي بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی دشت ارایه نمودموثر در ر

این مدل، الگوي مرجع، رفتار متغیر تراز آب آبخوان و محدوده زمـانی  
و افـق زمـانی    1384تـا   1371سال یعنی از سال  14گذشته به مدت 

. در نظـر گرفتـه شـد    1409تا  1384سال یعنی از سال  25آینده برابر 
و عوامـل  ) سطحی و زیرزمینی(نابع آب سیستم مرزهاي در برگیرنده م

پذیرنـد و نیـز   موثر بر این منابع که خـود از درون سیسـتم تـاثیر مـی    
متغیرهاي فرعی نیـز  . مصارف مختلف و عوامل موثر بر آن خواهد بود

باشند و این متغیرها فاکتورهایی هستند که بر تراز آب آبخوان موثر می
سـازي  در فرآینـد مـدل  .صـارف آب عبارتند از کل منـابع آب و کـل م  

دینامیکی مرسوم است روابط بین هر کدام از متغیرهاي فرعی مسـئله  
هاي دینامیکی فرضیه. ها با متغیر مرجع اصلی تعریف گرددو رابطه آن

بـر ایـن   . اندجریان بیان شده-صورت نمودار ذخیرهدر این تحقیق، به 
بع و مصـارف آب  هاي مدنظر در سیسـتم منـا  اساس عناوین دینامیسم

حوضه آبریز نیشابور به صورت دینامیسم منابع آب موجود و دینامیسم 

هـاي فـوق،   مصارف مختلف در نظر گرفته شد و با توجه به دینامیسم
کـه در  به طـوري . )1393میثاقی و همکاران، (مدل توسعه یافته است 

ابع تخلیه و تغذیه من(هاي موجود، متغیرهاي نرخ هر کدام از دینامیسم
  آب زیرزمینی و سطحی و افزایش یا کاهش در  

که سبب افـزایش و یـا کـاهش متغیرهـاي ذخیـره      ) مصارف آب
شوند می) حجم آب زیرزمینی و آب سطحی موجود و کل مصارف آب(

  . شناسایی و در مدل لحاظ گردید
همچنین کلیه پارامترهاي کمکی دخیل بر متغیرهاي نرخ تـا حـد   

  . هاي موجود در نظر گرفته شددهامکان و با تکیه بر دا
صـورت سـري   پارامترهاي کمکی به صورت مقادیر ثابت و یـا بـه  

نویسی و بـه کمـک متغیرهـاي دیگـر وارد     که با فرمولزمانی و یا این
سـازي  در نهایت هیدروگراف واحد تراز آب زیرزمینی شبیه. مدل شدند

شده در دشت نیشابور، پس از ساختن مدل سیسـتم منـابع و مصـارف    
و واسنجی و اعتبارسنجی آن توسـط   Vensimآب در محیط نرم افزار 

  هايآزمون
مختلف و تایید مدل ساخته شده مبنـی بـر نزدیـک بـودن آن بـا      

شمایی کامل از مدل منـابع   3شکل. اي به دست آمدهاي مشاهدهداده
در حوزه آبریز نیشابور با کلیه روابط و بازخوردهـاي  و مصارف مختلف 

 .باشدموجود بین متغیرها می
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  )1393میثاقی و همکاران، (آبریز نیشابور شمایی کامل از مدل منابع و مصارف آب در حوزه  -3شکل

  
  سناریوسازي
  محیطی اعمال شده در مدلسناریوهاي 

-ها در طـوالنی براي این که تاثیر شرایط موجود و اعمال سیاست
هاي آتی در سیستم مورد نظر مشخص شود، مدل مدت و در طی سال

بنابراین در ایـن تحقیـق بـا    . اجرا شد 1409الی  1371هاي براي سال
فرض تغییراتی در شرایط محیطی، سه سناریوي تحت شـرایط نرمـال   

سالی در نظر ، ترسالی و خشک)تکرار سري تاریخی در نظر گرفته شد(
سـاله بـارش و رسـم     30صورت که با استفاده از آمار بدین. گرفته شد

ساله، اقـدام   5متوسط بارش در دراز مدت و نیز رسم میانگین متحرك 
پیوسته و نیز یـک  سالی به صورت به همبه استخراج یک دوره خشک

وارد و  1409صورت پیوسته نموده و در مدل تا سـال  دوره ترسالی به 
  .تکرار شد

  
  هاي اتخاذ شده در مدلسیاست

زاي در نظر گرفته شـده متغیـر سـطح    در این تحقیق پارامتر برون
-توضیح این. نمایدباشد که اثرات خود را بر مدل وارد میزیرکشت می

ـ  1384سال و از سـال   25که هرکدام از سناریوها در مدت   1409ی ال
درصـد، از   5تا  1، 1389الی  1384که از سال به طوري. اعمال گردید

 15، 1399الـی   1395درصد، از سـال   15تا  5، 1394الی  1390سال 

درصـد و از سـال    55الی  30، 1404الی  1400درصد، از سال  30الی 
هـاي  درصد سطح زیرکشت، به سیستم 100الی  55، 1409الی  1405

. شـوند درصد مجهز می 80ر با راندمان کاربرد فرضی آبیاري تحت فشا
سازي افت و خیز آب آبخوان به این گونه است که مقـادیر  نحوه شبیه

سطح زیرکشت سالیانه با درصدهاي در نظر گرفته شد نسبت به سـال  
، اثر خود 3پایه به صورت سري زمانی وارد مدل شده که مطابق شکل 

-و در نهایت بر تراز آب آبخوان میرا بر حجم آب برگشتی به آبخوان 
هـاي اتخـاذي در هـر سـناریو شـامل افـزایش سـطح        سیاست. گذارد

در هر سال متناسب با میزان حجـم آب اضـافی حاصـل از    (زیرکشت 
داشتن سطح زیرکشت و کاهش و ثابت نگه) اجراي آبیاري تحت فشار

  .باشدمی) به صورت کاهش سالیانه یک درصد(سطح زیرکشت 
  

  و بحثنتایج 
  هاي اتخاذيسناریوها و سیاست

  )تحت شرایط معمول بارش(سناریوي اول 
هاي اجرا شـده در آن  نتایج حاصل از اعمال این سناریو با سیاست

  .گرددمشاهده می 6تا  4هاي شماره بر سطح آب آبخوان، در شکل
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  با افزایش سطح زیرکشت - سازي شده دشت نیشابور تحت سناریوي اولافت و خیز شبیه) تراز آبخوان و ب) الف - 4شکل 

  

  
  با ثابت بودن سطح زیرکشت - سازي شده دشت نیشابور تحت سناریوي اولافت و خیز شبیه) تراز آبخوان و ب) الف - 5شکل 

 

 
  با کاهش سطح زیرکشت - ي شده دشت نیشابور تحت سناریوي اولسازافت و خیز شبیه) تراز آبخوان و ب) الف -  6شکل
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  :تحلیل سناریوي اول

دهد که اگر شرایط عـادي  نتایج حاصل از سناریوي اول نشان می
 1409بارش همانند سري تاریخی در نظر گرفته شده در مدل تا سـال  

متر،  38/1سالیانه حدود  تکرار شود، در صورت افزایش سطح زیرکشت
متر و کاهش سطح زیرکشـت   95/0ثابت ماندن سطح زیرکشت برابر 

متر افت تراز آب آبخوان مشاهده خواهد شد که نسبت به  77/0حدود 
 87/0حـدود  (سـازي و واقعیـت   افت سالیانه تراز آبخوان در دوره شبیه

اهش درصد ک 12درصد افزایش و  8درصد افزایش،  58به ترتیب ) متر
بنابراین در سیاست اول، با افزایش سـطح  . افت را در پی خواهد داشت

هاي آبیاري تحت فشار میـزان افـت   زیرکشت به دلیل اجراي سیستم

یابد، امـا در صـورتی کـه همگـام بـا      تراز آبخوان به شدت افزایش می
هاي آبیاري نوین بتوان سطح زیرکشت را نیـز کـاهش   اجراي سیستم

ـ داد، می بـه  . د نزولـی سـطح آب زیرزمینـی را کنتـرل نمـود     توان رون
بـرداري از  تبع آن کاهش بهرهکه با کاهش سطح زیرکشت و بهطوري

توان شاهد کاهش سرعت روند هاي زیرزمینی، به همان نسبت میآب
  .نزولی سطح آب آبخوان بود

  
  )تحت شرایط دوره ترسالی(سناریو دوم 

هاي اجرا شـده در آن  استنتایج حاصل از اعمال این سناریو با سی
  .شودمشاهده می 9تا  7هاي شماره بر سطح آب آبخوان، در شکل

  

  
  با افزایش سطح زیرکشت - سازي شده دشت نیشابور تحت سناریوي دومافت و خیز سطح آبخوان شبیه) تراز آبخوان و ب) الف -7شکل

  

 
  با ثابت بودن سطح زیرکشت - سازي شده دشت نیشابور تحت سناریوي دومافت وخیز سطح آبخوان شبیه) تراز آبخوان و ب) الف -8شکل
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  با کاهش سطح زیرکشت - سازي شده دشت نیشابور تحت سناریوي دومافت وخیز سطح آبخوان شبیه) تراز آبخوان و ب) الف -9شکل

  
  حلیل سناریوي دومت

الـی   1384هـاي  دهد که اگر طی سالنتایج این سناریو نشان می
هـاي  شرایط ترسالی بارش وجود داشته باشد، با اعمال سیاسـت  1409

متر،  16/1بیان شده، در صورت افزایش سطح زیرکشت سالیانه حدود 
متر و کاهش سطح زیرکشـت   73/0ثابت ماندن سطح زیرکشت برابر 

متر افت تراز آب آبخوان مشاهده خواهد شد که نسبت به  55/0حدود 
 87/0حـدود  (سـازي و واقعیـت   افت سالیانه تراز آبخوان در دوره شبیه

درصـد   37درصـد کـاهش و    16درصـد افـزایش،    33به ترتیب ) متر
  .کاهش افت را در پی خواهد داشت

علت وجود افت تراز آبخوان با توجه به شرایط ترسالی ایـن اسـت   

ساله بارش روي منطقه، مشاهده شـد کـه دوره    30ا بررسی دوره که ب
هـاي  جـز سـال  ) 1371-84(زمانی بارش در نظر گرفته شده در مدل 

عـالوه بـر ایـن اعمـال سیاسـت افـزایش سـطح        . خشک بوده اسـت 
هاي آبیاري تحت فشار و نیز کـاهش  زیرکشت به دلیل اجراي سیستم

  .ایدافزحجم آب برگشتی خود بر تشدید افت می
  

  )سالیتحت شرایط دوره خشک(سناریو سوم 
هاي اجرا شده در آن، نتایج حاصل از اعمال این سناریو با سیاست

  .شودمشاهده می 12تا  10هاي شماره در شکل

  

   
  با افزایش سطح زیرکشت - تحت سناریوي سوم سازي شده دشت نیشابورافت وخیز سطح آبخوان شبیه) تراز آبخوان و ب)الف -10شکل
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  با ثابت بودن سطح زیرکشت -سازي شده دشت نیشابور تحت سناریوي سومافت و خیز سطح آبخوان شبیه) تراز آبخوان و ب) الف -11شکل

  

  
  با کاهش سطح زیرکشت - مسازي شده دشت نیشابور تحت سناریوي سوافت و خیز سطح آبخوان شبیه) تراز آبخوان و ب) الف  -12شکل

  
  تحلیل سناریوي سوم

سـالی طـی دوره   سناریوي سوم با در نظر گرفتن شـرایط خشـک  
سازي نشان داد که در صورت افزایش سـطح زیرکشـت سـالیانه    شبیه

متر و کاهش  53/1متر، ثابت ماندن سطح زیرکشت برابر  96/1حدود 
متر افت تراز آب آبخوان مشاهده خواهـد   35/1سطح زیرکشت حدود 

سـازي و  شد که نسبت به افـت سـالیانه تـراز آبخـوان در دوره شـبیه     
درصـد   76درصـد افـزایش،    125به ترتیب ) متر 87/0حدود (واقعیت 

بنـابراین در  . درصد افزایش افت را در پی خواهد داشـت  55افزایش و 
تر سطح زیرکشت بیش این شرایط بایستی از سیاست سوم و با کاهش

 .به منظور به تعادل رسانیدن تراز آب، آبخوان استفاده نمود
  

  گیري نتیجه
نتایج حاصل از اجراي سناریوها در حوزه آبریز نیشـابور نشـان داد   

تبـع آن مصـارف کشـاورزي ثابـت     که حتی اگر سطح زیرکشت و بـه 
ه علـت  بمانند، باز هم افت تراز آبخوان در دشت وجود خواهد داشت ک

تر بودن آب مصرفی نسبت به آب تجدیدپـذیر واقعـی تحـت    آن بیش
بنابراین در حال حاضر بایستی توسط . باشدشرایط محیطی مختلف می

هایی به کاهش مصارف کشاورزي و نیز آب زیرزمینـی  اجراي سیاست
همچنین نتـایج نشـان داد کـه اسـتفاده از     . استحصال شده توجه نمود

بـرداري آب از  ن تغییر در سطح زیرکشت بهـره آبیاري تحت فشار بدو
دهـد و هـم حجـم آب برگشـتی از آب     منـابع موجـود را کـاهش مـی    
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دهد، بنابراین در ذخیره کل حجم آب زیرزمینی زیرزمینی را کاهش می
که توسعه بـدون کنتـرل و بـدون برنامـه     دیگر این. تاثیر چندانی ندارد

جـویی در مصـرف   صرفههاي آبیاري تحت فشار نه تنها باعث سیستم
هاي کشـور  شود بلکه منجر به تخریب آبخوانآب در سطح کالن نمی

هـاي  که هر یک از شرایط محیطـی طـی سـال   در صورتی. خواهد شد
آینده تکرار شود، اگر کاهش سطح زیرکشت سالیانه به بـیش از یـک   

بنـا بـر گـزارش     1384سطح زیرکشـت در سـال   (درصد انجام پذیرد 
هکتـار   112754اورزي استان خراسان رضوي برابـر  سازمان جهاد کش

توان شاهد کاهش سرعت افت سطح آب، آبخوان بوده و ، می)باشدمی
ــیش ــوگیري نمــوداز افــت ب ــدوین . تــر آن جل بنــابراین بایســتی در ت

هاي نـوین آبیـاري تجدیـدنظر    هاي کالن توسعه سیستمسیاستگزاري
طاي تسهیالت بـه  که در صورت اعبدین صورت. اساسی صورت پذیرد

هـا، سـطح   هاي نوین آبیاري در مـزارع آن کشاورزان و اجراي سیستم
زیرکشــت و حجــم آب برداشــتی از منــابع زیرزمینــی در طــی ســال، 
مشخص و تحت کنترل قرار گیـرد و در صـورت ثابـت بـودن سـطح      

همچنـین  . تـر گـردد  زیرکشت، حجم آب تحویلی بـه کشـاورزان کـم   
هـاي مختلـف از جملـه    وسـط روش کاهش شدید مصارف کشاورزي ت

کاهش میزان آب تخصیص یافته به هر هکتار به عنوان نمونه توسـط  
ها و هاي آیش و یا افزایش سطح زیرکشت گلخانهافزایش سطح زمین

هاي آبیاري تحت یا افزایش راندمان در دشت به واسطه اجراي سیستم
  . گرددفشار به همراه کاهش سطح زیرکشت توصیه می
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Abstract  
Today, widening the gap between supply and demand serious attention to the principles of allocation and 

management of water supply and water demand is inevitable is necessary.In this regard Vensim model based on 
the theory of dynamic systems for planning and management of water resources and uses in the catchment of 
Nishapur in the KhorasanRazavi province were used. Finally policy scenarios are based on the proposed model 
was implemented. Results analysis of running various scenarios over the next 25 years in Nishabur  plain to 
study the aquifer water level changes due to pressur irrigation systems development was done, so that the 
development of the first scenario (normal rainfall conditions) showed an increase in annual acreage about 1.38, 
acreage constant 0.95 and reduce the acreage of about 0.77 m drop in water table of the aquifer will see annual 
drowdown in aquifer levels over the course of the simulation and reality (about 0.87 m), respectively, an increase 
of 58 percent, an 8 percent increase and 12% decrease at will. So if fixing reduced acreage of agricultural land 
and ground water storage can be increased somewhat, and the severe decline in aquifer water level to prevent, 
however, the use of pressurized irrigation systems coupled with increased acreage loss of aquifer water level will 
be intensified. 
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