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 بررسي تأثير كمي سد كرخه بر آبخوان دشت اوان

   دزفول استان خوزستان
  

   2، محمدحسين رحيمي*1نصراله كالنتري

  3و سعيده ساماني

  

  چكيده

وان آزاد اوان يكي از مخازن زيرزميني قابل اطمينان در شمال غرب آبخ

استان خوزستان است كه با احداث سد كرخه و گسترش شبكه آبياري 

اين بررسي به منظور ارزيابي . تزريق آب به درون آن افزايش يافته است

ي در معرض خطر ها ميزان باال آمدگي سطح آب زيرزميني، تعيين محدوده

د كرخه به آبخوان اوان ـرآورد حجم آب ورودي از مخزن سبتبخير و 

دگي سطح ـجهت بررسي تغييرات مكاني ميزان باال آم. صورت گرفته است

ي قبل و بعد از ها ي در سالـرات سطح ايستابينقشه تغي ،آب زيرزميني

ي، ـدن سطح ايستابــاال آمـررسي روند بـه منظور بـو ب ،آبگيري سد

نشان داد كه  ها ن بررسيـاي. رسيم گرديده استـها تراف پيزومترـهيدروگ

بعد از بهره برداري از سد كرخه به طور متوسط تراز سطح آب زيرزميني 

متر باال آمده و بيشترين مقدار آن در غرب و شمال غرب  5دشت حدود 

براي محاسبه ميزان جريان ورودي از درياچه سد كرخه . متر است 14حدود 

ي جريان و بيالن ها ن از دو روش مقايسه كانالبه آبخوان دشت اوا

شيميايي استفاده شد كه بر اين اساس حجم آب ورودي به آبخوان دشت 

 3/7اوان از درياچه سد كرخه با استفاده از هر دو روش يكسان و حدود 

  .آورد گرديد متر مكعب، بر ميليون

  
الن آبخوان اوان، سد كرخه، باال آمدن سطح آب، بي :كلمات كليدي

  شيميايي
  

  1388اسفند  14: تاريخ دريافت مقاله
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The qualitative effect of Karkheh dam on Avan 
plain aquifer in Dezful in Khuzestan province 

  
N. Klantari 1* , M. H. Rahimi 2  

and S. Samani 3  
 
 

Abstract 
The Avan unconfined aquifer is one of the reliable 
groundwater storages in the west of Khuzestan province.The 
great Karkheh dam and the irrigation network development 
resulted in more water injection into the Avan aquifer. The 
purpose of this investigation is to evaluate uprising of 
groundwater table, to demarcate zones most affected by the 
water level and evaporation, and to estimate annual volume of 
water from the Karkheh dam storage into the Avan aquifer. In 
order to assess the spatial spreading of the groundwater level 
in different parts, pre- and post-dam water level maps were 
prepared . To understand the general trend of water level, unit 
hydrograph of the plain was also prepared. The collected 
results indicated that in average the water level risen about 5 
meters and the most up coning was about 14 meters in the 
west and north. Two methods including flow channel and 
chemical balance was used  to compute the flow input from 
the Karkheh dam into the aquifer. The annual water inflow 
from the Karkheh dam storage into the aquifer using the 
average data was 7.3 MCM.  
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  مقدمه  -1

هاي كوهستاني حوزه رودخانه اليه جنوبي قسمت دشت اوان در منتهي
تا  47 59΄هاي جغرافيايي كرخه بين طول ر غرب رودخانهكرخه و د

 24΄ 30˝تا  32˚ 14΄ 30˝ي جغرافيايي ها و عرض)  شرقي( 48 9΄
اين دشت در جنوب غرب شهرستان  .قرار دارد) شمالي( 32˚

. دهلران واقع شده استانديمشك و در مسير جاده انديمشك به 
ترين نقطه بلند. ع استـكيلومتر مرب 195مساحت دشت حدود 

ي سپتون ديده ها محدوده مطالعاتي در شمال غرب دشت و در تپه
كمترين ارتفاع نيز مربوط به شرق . دارد متر ارتفاع 214شود كه  مي

متر  88باشد كه معادل  ميمنطقه و در مجاورت رودخانه كرخه 
متوسط ساليانه  ،بر اساس آمار چهل ساله ميزان بارندگي. باشد مي

و . ميلي متر محاسبه گرديده است 2/288ت اوان بارندگي در دش
ساماني و ( باشد درجه سانتي گراد مي 4/20ميانگين دماي ساليانه 

حلقه چاه عميق در  200در حال حاضر بيش از ). 1387همكاران، 
 14 و پايش سطح آب آبخوان از طريق دارد محدوده مطالعه وجود

  .گيرد  پيزومتر صورت ميحلقه 
  

مرز گذر از دشت منطقه مورد مطالعه در شناسي  از لحاظ زمين
در  .)1383آقانباتي، (قرار دارد  زاگرس چين خوردهخوزستان به 

گستره مورد مطالعه از قديم به جديد سازند آغاجاري و بخش لهبري 
در شمال غرب دشت، سازند بختياري در شمال، جنوب و جنوب غرب 

  ).1شكل( داردن رخنمودر مركز دشت دشت و رسوبات عهد حاضر 
  

 جنوبكيلومتري  21سد مخزني و نيروگاه برقĤبي كرخه در فاصله 
بر روي ) در جنوب غربي ايران ( غرب انديمشك در استان خوزستان

رخه از نوع خاكي سد ك ).1شكل( احداث گرديده استرودخانه كرخه 
ميليارد متر مكعب  3/7حجم كل درياچه د و باش با هسته رسي مي

غاز و در سال آ 1370ت ساختماني سد كرخه از اسفند ماه عمليا .است
اين سد ، آبگيري 1378بهمن ماه سال  24 به پايان رسيد و در 1379

كنترل سيلهاي مخرب رودخانه  ،هدف اصلي ساخت سد. آغاز گرديد
گزارش سد مخزني ( بوده است و جلوگيري از خسارات ناشي از آن

  ).1371كرخه، 
  

  روش كار -2

سازي بر روي آب زيرزميني از دو منظر توسط محققين  سد تأثير
 در يك منطقه با سداحداث . مختلف مورد بررسي قرار گرفته است

 ).1380هرمزي، ( است در آبخوان آن منطقه همراهافزايش سطح آب 
در اين مناطق طي گذشت زمان خاك شروع به جذب  زيرا معموالً

اين امر باعث   اگركه  ،يدآ باال مي در آبخوانكند و سطح آب  آب مي

پيامد ( قرار گرفتن سطح آب زيرزميني در معرض خطر تبخير شود 
  از آثار مخرب ساخت سد ) آن شوري منابع آب و خاك است

  شود و در غير اين صورت باعث افزايش منابع آب  محسوب مي
  گردد ميمنطقه و جز اثر مطلوب ساخت سد محسوب زيرزميني آن 

)Dawoud et al. 2006 & Goldsmith, 1986.(  
  

ني و يرزميسطح آب زتأثير سد كرخه روي جهت مشخص نمودن 
زومترهاي يره آبخوان محدوده اوان، با استفاده از آمار پيرات ذخييتغ

هيدروگراف متوسط تراز آب ا، زومترهيسن پيموجود و نقشه ت
براي  .است دهيم گرديترس 1373-86آبخوان براي سالهاي  زيرزميني

هاي ماهيانه  ثير بارندگي بر روي سطح ايستابي، دادهأش تنماي
و  مورد استفاده قرار گرفته است مجاور منطقهبارندگي ايستگاههاي 

هيدروگراف متوسط تراز منحني تراز آب درياچه نيز روي همچنين 
نيز  ها هيدروگراف هر كدام از پيزومتر. رسم شده است آب زيرزميني

جداگانه رسم شده است و ميزان باال در كل دوره آماري به طور 
  . آمدگي سطح آب در محل هر كدام از پيزومترها محاسبه شده است

  
جهت مشخص شدن تأثير سد كرخه بر روي تراز آب زيرزميني دشت 

دوره آماري قبل از (  74ي تراز آب در دو ماه فروردين ها اوان نقشه
ز احداث سد دوره آماري بعد ا( 84و فروردين ) احداث سد كرخه 

نقشه تغيرات سطح كه بر اين اساس  ؛اند با هم مقايسه شده) كرخه
  .تهيه شد 84و فروردين  74ايستابي فروردين 

  
كه مطلوب يا نامطلوب بودن اثر باال آمدن سطح ايستابي  از آنجايي

ي هم عمق در دو ها نقشهبستگي به عمق برخورد به سطح آب دارد، 
دوره ( 84و فروردين ) ي قبل از احداث سددوره آمار( 74ماه فروردين 

اند و مناطق در  با هم مقايسه شده) آماري بعد از احداث سد كرخه
  .اند معرض خطر باال آمدن سطح آب زيرزميني مشخص شده

  
به منظور محاسبه ميزان جريان ورودي از طريق درياچه سد كرخه به 

ي جريان و ي ورودها آبخوان دشت اوان از دو شيوه مقايسه كانال
  .بيالن شيميايي استفاده شد

 
محاسبه ميزان جريان ورودي از طريق درياچه سد كرخه به براي 

در مرز  هاي سطح ايستابي با استفاده از نقشهآبخوان دشت اوان 
ورودي با استفاده از رابطه  جريان حجم مشترك آبخوان و سد كرخه

ه گرديد و هاي قبل و بعد از آبگيري سد محاسب دارسي در دوره
. (Todd , 1980)اختالف آن تغذيه ناشي از سد در نظر گرفته شد

ي بيالن ها به محاسبه مؤلفه نياز جهت به كار بردن بيالن شيميايي
  .باشد مي
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  نقشه ايران و نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه -1شكل

  

هاي  آب زيرزميني منطقه مورد مطالعه براساس دادهبنابراين بيالن 
در سال  پيزومتريي  نقشه سطح ايستابي چاهها و هيدروكليماتولوژي

روش بيالن شيميايي جهت محاسبه ميزان . شدتهيه  1384- 85آبي 
بكار برده  جريان ورودي از درياچه سد كرخه به آبخوان دشت اوان

ي طبيعي موجود در آب، از جمله ها رديابشد و براي اين منظور از 
  .ديدگركلر و سديم استفاده 

  

  بحث  -3

  بررسي نوسانات سطح ايستابي -3-1

  هيدروگراف تراز آب زيرزميني و تراز آب درياچه سد  -3-1-1

هيدروگراف آب (دشت اوان  تراز آب زيرزمينيمتوسط نوسانات 
به طور كلي در طي  .داده شده است نشان 2در شكل ) زيرزميني

سط تراز آب هيدروگراف متوبر روي  بخش سه 86تا  73سالهاي آبي 
باشد، قسمت اول شامل دوره زماني آبان  ميك يقابل تفك زيرزميني

در حال افت بوده  خوانآبشود كه تراز متوسط  مي 78ن يتا فرورد 73

ه از يش چاههاي پمپاژ حجم تخليافزا به دليلن مدت ياست، در ا
آبخوان دچار افت شده  سطح ايستابي درافته و يش يآبخوان افزا

قسمت  .متر بوده است 6/2افت سطح آب در اين دوره ميزان  .است
ن دوره در يشود، در ا ميرا شامل  83 اسفندتا  78ن يدوم از فرورد

آبگيري  ، 78اييز ـدر پ ارييبآ هاي جه بهره برداري از شبكهينت
ثابتي در  نسبتاًبا روند  آبخوانسطح آب  78مخزن سد در بهمن ماه 

پس از تراز آب درياچه سد كرخه  2در شكل  .باشدش مييال افزاـح
 برداري به منظور مقايسه متوسط تراز آب زيرزميني و درياچه سد بهره

تراز آب  شود ميمشاهده  2شكلهمين طور كه در . رسم شده است
 دشت اوان تراز آب زيرزمينيمتر باالتر متوسط  100درياچه سد حدود

درياچه وجود  يي كه باال آمدگي در تراز آبها در زمانمي باشد و 
به طور  .شود ميدر تراز آب زيرزميني نيز باال آمدگي مشاهده  ،دارد

متر بوده  5در اين دوره زيرزميني  متوسط ميزان باال آمدگي سطح آب
است كه تراز  86تا اسفند  84قسمت سوم شامل فروردين  .است

  .آبخوان روند ثابتي را طي كرده است

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  1391 و تابستان ، بهار1تحقيقات منابع آب ايران، سال هشتم، شماره 

Volume 8, No. 1, Spring & Summer 2012 (IR-WRR) 

4  

ميزان باال آمدگي آب در  )3شكل (ا ه با توجه به هيدروگراف پيزومتر
متر، در محل  2/4در دوره آماري بعد از احداث سد A1 محل پيزومتر

در محل پيزومتر  متر، A4 ،3در محل پيزومتر  متر، A2 ،8/4پيزومتر 
A5 ،2/1 ،در محل پيزومتر مترA6 ،3/0 ،در محل پيزومتر  مترA9 ،

، A11حل پيزومتر در م متر، A10 ،4/9در محل پيزومتر  متر، 7/7
، A14در محل پيزومتر  متر و A13 ،8/4در محل پيزومتر  متر، 13
به دليل ثابت شدن روند سطح آب در اين . باشد مي متر، 2/4

پيزومترها احتمال خطر باال آمدگي سطح آب در محل اين پيزومترها 
  .وجود ندارد

  
 متر A8  ،4و A7ميزان باال آمدگي سطح آب در محل پيزومترهاي

تاكنون  79با توجه به اينكه هيدروگراف اين پيزومترها از سال . است
شود كه در  بيني مي پيش ،دهند يك روند صعودي را نشان مي

با هاي آتي نيز روند باال آمدن سطح آب ادامه داشته باشد و  سال
 متر A8 ،9توجه به اينكه ضخامت بخش غير اشباع در محل پيزومتر 

تمال خطر باال آمدگي و تبخير سطح آب به ، در نتيجه احمي باشد
در اين پيزومتر دليل كم بودن ضخامت بخش غير اشباع در محل 

  . آينده وجود خواهد داشت
  

  ي آب زيرزمينيها نقشه -3-1-2

نقشه سطح ايستابي و عمق برخورد به سطح ايستابي در  4در شكل 
توجه به با  .دو دوره قبل و بعد از آبگيري سد نشان داده شده است

ني در نواحي يرزميآب ز 74فروردينسطح ايستابي در نقشه تراز 
آبخوان  يهشمال، شمال غرب و غرب دشت كه منطبق بر مناطق تغذ

. دهد را نشان مي، حداكثر تراز دباش ميدشت  از ارتفاعات مجاور

واقع در بخش شمال  A11زومتر يني در پيرزمين تراز آب زيشتريب
ج از يبه تدر. متر مشاهده شده است 99 به مقدارو  غربي دشت

مناطق شمال و شمال غربي دشت به طرف مناطق مركزي تراز آب 
 تراز افته و در نواحي جنوب شرقي دشت حداقليني كاهش يرزميز

  .ني وجود دارديرزميآب ز

  

 81برابر با  واقع در بخش جنوبي دشت A6رزومتين مقدار در پيكمتر
تراز آب  84فروردين ماه ني يرزميب زنقشه تراز آدر . باشد ميمتر 

ن تفاوت كه يبا ا ،دارد 74ماه  فروردينني روندي مشابه با يرزميز
به دليل افزوده شدن منابع تغذيه  آبخوانني در يرزميبطور كلي آب ز

نفوذ آب درياچه سد كرخه به آبخوان و توسعه (ديگري به دشت 
ني يرزمين تراز آب زيرشتيب .در تراز باالتري قرار دارد )شبكه آبياري

 و متر است 3/113با و برابر  A11زومتر يدر پ 84فروردين ماه در
  ).4شكل(باشد ميمتر  65/81برابر با  A6زومتر ين مقدار در پيكمتر

  
در  در دوره آماري قبل از احداث سد عمق برخورد به سطح ايستابي

ماري ت در حالي كه در دوره آمتغير اس متر 53تا  9دشت اوان بين 
  .باشد متر مي 39تا  8بعد از احداث سد اين عمق بين 

  
عمق سطح آب زيرزميني به تبع توپوگرافي سطح دشت، در 

و بتدريج به است قسمتهاي شمال غربي و غرب دشت زياد بوده 
به نحوي كه در اطراف . يابد سمت شرق و جنوب شرقي كاهش مي

مق آب زيرزميني ، ع روستاي سرخه به علت كاهش ارتفاع توپوگرافي
 سطح ايستابي پايين از اين شرايط نيزدر  ،رسد متر مي 8به حدود 

  ).4شكل(دارد عمق تبخير قرار 

  

  
 هيدروگراف متوسط تراز آب زيرزميني دشت اوان - 2شكل
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  ي دشت اوانها هيدروگراف پيزومتر - 3شكل

  

بيشترين ميزان باال ، )5شكل( براساس نقشه تغييرات سطح ايستابي
تا  13بين و قسمت غرب و شمال غرب دشت آمدگي سطح آب در 

در قسمت مياني  در حالي كه ميزان باال آمدگي. متر مي باشد14
باال متر  7تا  1بين بقيه نقاط دشت در . استمتر  11تا  7 دشت

  .شود آمدگي سطح آب زيرزميني مشاهده مي
  

 محاسبه جريان ورودي از سد كرخه به آبخوان اوان -3-2

  هاي جريان قبل و بعد از احداث سدمقايسه كانال -2-1- 3

ي ورودي جريان در بخش شمال و شمال غرب محدوده ها كانال
 بيالن در دو دوره آماري قبل و بعد از احداث سد رسم شده است

در دو دوره  ها ميزان جريان ورودي از طريق اين كانال). 6شكل(
در . شود مشاهده مي 1 لآماري محاسبه شده است و نتايج آن در جدو

از طريق اين  ساالنه دوره آماري قبل از احداث سد ميزان تغذيه

ميليون متر مكعب بوده است، در حالي كه  4/16هاي ورودي  كانال
به  ها دوره آماري بعد از احداث سد، تغذيه از طريق اين كانال در

اري بنابراين در دوره آم. ميليون متر مكعب رسيده است 6/23ميزان 
ميليون متر مكعب نسبت به دوره  2/7بعد از احداث سد ميزان تغذيه 

 توان اين افزايش تغذيه قبل از احداث سد افزايش داشته است، كه مي
  .مرتبط دانست با احداث سد و نفوذ از درياچه سد كرخه توان را مي

  

 بيالن شيميايي  -3-2-2

ي ها بيالن يون روش بيالن شيميايي تركيبي از معادله بيالن آب و
محاسبه بيالن  براي. Sacks et al. 1998)( محلول در آب است

در محدوده  مولفينايي، بيالن آب زيرزميني كه توسط يهيدروشيم
  . استفاده گرديد) 2جدول( مورد مطالعه محاسبه گرديده بود
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 و بعد ازآبگيري سد ي تراز و عمق آب زيرزميني در دو دوره آماري قبل از احداث سد
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ي تراز و عمق آب زيرزميني در دو دوره آماري قبل از احداث سدها نقشه
  

ي موجود در آبخوان ها با توجه به نوسانات فصلي در غلظت يون
 آبي سال(اه بودن زمان مطالعاتي ـدشت اوان و در نهايت به دليل كوت

ه بيالن ـو معادل باشد مي، جريان به صورت ناپايدار 
   ميايي براي حالت ناپايدار در نظر گرفته شده است

Gibson, 2002 & .( 

با معادله بيالن ) 1معادله( در اين روش از تركيب معادله بيالن آب
 :استفاده شده است ) 2معادله

 G
o

S
i

S
l

SpV +−++=∆  

)2(             
)

)+

Afterdam

ر حسبب 1اگر معادله 
(معادله بيالن شيميايي 
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Gii

EccS
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نقشه - 4شكل

با توجه به نوسانات فصلي در غلظت يون
دشت اوان و در نهايت به دليل كوت

، جريان به صورت ناپايدار )84-85
ميايي براي حالت ناپايدار در نظر گرفته شده استــشي

 Gurrieri&Furniss, 2003)

 
در اين روش از تركيب معادله بيالن آب

معادله( ي محلول در آبها يون
)1(            

o
G

i
G −
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      طريق رودخانه 
 غلظت يون مورد نظر در رودخانه

      جريان خروجي زيرزميني به سمت رودخانه
غلظت متوسط يون مورد نظر در آب زيرزميني در نواحي 

  نزديك به مناطق خروجي جريان به رودخانه

  
  هاي تغييرات سطح ايستابي در فاصله زماني قبل از سد تا بعد از آبگيري سد

  
  ي جريان ورودي در دو دوره آماري قبل و بعد از احداث سد
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  تغييرات حجم آبخوان در دوره بيالن
  بعداز احداث سددر دو دوره آماري قبل و 

غلظت متوسط يون مورد نظر در آب زيرزميني در دو دوره 
  

  ميزان تغذيه آبخوان از طريق بارندگي
    غلظت يون مورد نظر در تركيب آب باران

is :جريان ورودي از 

Gc :غلظت يون مورد نظر در رودخانه

os :جريان خروجي زيرزميني به سمت رودخانه

Gc : غلظت متوسط يون مورد نظر در آب زيرزميني در نواحي
نزديك به مناطق خروجي جريان به رودخانه

هاي تغييرات سطح ايستابي در فاصله زماني قبل از سد تا بعد از آبگيري سدنقشه -

ي جريان ورودي در دو دوره آماري قبل و بعد از احداث سدها كانال - 6شكل

V∆ :تغييرات حجم آبخوان در دوره بيالن
v :در دو دوره آماري قبل و  حجم آبخوان

Gitc : غلظت متوسط يون مورد نظر در آب زيرزميني در دو دوره
  آماري قبل و بعد از احداث سد

P :ميزان تغذيه آبخوان از طريق بارندگي

pc :غلظت يون مورد نظر در تركيب آب باران

-5شكل 

   

شكل
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iG : جريان ورودي به آب زيرزميني از طريق ارتفاعات واقع در
   شمال غرب دشت اوان

Gic : غلظت متوسط يون مورد نظر در آب زيرزميني نواحي نزديك
  به مناطق جريان ورودي زيرزميني، 

  جريان خروجي زيرزميني،: 

Goc : غلظت متوسط يون مورد نظر در آب زيرزميني نواحي
 نزديك به مناطق جريان خروجي زيرزميني 

ls :ودي از درياچه سد كرخه،ميزان جريان ور     

Slc :غلظت يون مورد نظر در درياچه سد  

CEE :باشد،  در دشت اوان چون تبخير از آب زيرزميني صفر مي
  .صفر در نظر گرفته مي شود

  
ي ورودي و خروجي به صورت ميليون ها در اين معادله حجم جريان

در اين . باشد گرم در ليتر مي ن به صورت ميليمتر مكعب و غلظت يو
كلسيم، منيزيم، سديم، كلر و پتاسيم در ي ها روش از غلظت يون

معادله به عنوان ردياب طبيعي جهت محاسبه جريان ورودي استفاده 

ي سديم و كلر ها فقط يون ي موجود در آبها از بين يون. شده است
محاسبات انجام  (Sacks, 2002). رديابهاي محلول موفقي بودند

هاي عددي غير  ي كلسيم، منيزيم و پتاسيم جوابها شده براي يون
  . منطقي را نشان دادند

  
 .محاسبات انجام شده از طريق يون كلر و سديم در زير آمده است

ورودي به آبخوان دشت اوان از درياچه ساالنه ه ميزان جريان بمحاس
  :سد كرخه از طريق غلظت يون كلر

( ) )()()(

)()()()()(

EsllGoioil

GiiGosiipGit

EccScVGSSSp

cGcScSpcvc

−+∆−+−++

−+−+=∆
  

 

(12392×163.1)-(11454×176.62)=(7.9×14.18)+ 

(0.58×148.2)-(2.8×173.7)+(16.3×156) - ((7.9+0.58+sl-

2.8+16.3-2.3)×180.8)+(ls ×104.5) ls =7.37mcm 

  

  و دوره آماري قبل و بعد از احداث سدهاي شمال و شمال غرب در د ي ورودي در بخشها مقادير جريان -1جدول

  
  
  
  
  

 
  

  

  

  

  

  83-84بيالن آب زيرزميني درسال آبي  -2جدول 

 MCM پارامترهاي خروجي بيالن MCM پارامترهاي ورودي بيالن

  نفوذ از بارندگي
 حي و سيالبهانفوذ ازجريانهاي سط
 از مصارفآب برگشتي 

 وروديهاي زيرزميني

9/7  
58/0 
5/71 
7/23 

  ها برداشت چاه

 هاي زيرزميني خروجي

5/89  

4 

 5/93 ها مجموع خروجي 7/103 مجموع ورودي

 2/10 ها خروجي -ها ورودي

 4/10 تغير حجم مخزن

 2/0 خطا

oG

 حجم جريان ورودي
MCM 

 دوره بيالن
(day) 

 ضريب قابليت انتقال
(m2/day) 

 افت پتانسيل
(m) 

  تعداد كانال جريان

 
  دوره آماري

8/6 365 1880 2 5 

  قبل از احداث سد
6/6 365 1520 2 6 

3 365 1390 2  3 
  مجموع 4/16
3/7 365 2000 2  5 

  داث سدبعد از اح
5/10 365 1800 2 8 
8/5 365 1600 2 5 
  مجموع 6/23
 افزايش جريان ورودي در دوره آماري بعد از احداث سد 2/7
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از درياچه ورودي به آبخوان دشت اوان ساالنه ه ميزان جريان بمحاس

  :سد كرخه از طريق غلظت يون سديم

( ) )()()(

)()()()()(

EsllGoioil

GiiGosiipGit

EccScVGSSSp

cGcScSpcvc

−+∆−+−++

−+−+=∆
 

(12392×115.6) - ( 11454×125.17) = (7.9×5.28) + 

(0.58×96.1) - (2.8×114.9) + (16.3×112.7) - 

((7.9+0.58+sl-2.8+16.3-2.3) × 180.8) + ( ×104.5) 

=7.5mcm 

ليل پايداري و در كل نتيجه بدست آمده از طريق يون كلر، به د 
ي ها عدد بدست آمده از روش كانال با آن، يخصوصيت غير واكنش

بنابراين با استفاده از روش بيالن شيميايي . باشد شبيه ميجريان، 
ميليون متر  4/7ميزان تغذيه آبخوان از طريق درياچه سد كرخه 

در كل حجم آب ورودي به آبخوان دشت اوان از . مكعب مي باشد
هاي  سد كرخه با استفاده از ميانگين دو روش كانالدرياچه  طريق

ميليون متر مكعب، در نظر گرفته شده  3/7جريان و بيالن شيميايي 
  .است

 

  گيري نتيجه -4

به بعد يعني با شروع آبگيري مخزن سد كرخه  78دشت اوان از سال 
و راه اندازي شبكه آبياري و زهكشي، با باال آمدگي سطح آب 

به همين دليل وضعيت سطح آب . بوده استزيرزميني مواجه 
، ميزان باال  زيرزميني دشت اوان، جهت يافتن دليل باال آمدگي

بيني وضعيت سطح آب زيرزميني در آينده مورد بررسي  آمدگي و پيش
هيدروگراف با توجه به نتايج به دست آمده از . قرار گرفته است
سطح آب زيرزميني،  ي تراز آب، دليل باال آمدگيها پيزومترها و نقشه

اري در دشت اوان ـه آبيـرخه و توسعه شبكـنفوذ آب درياچه سد ك
 سطح آبباال آمدن خوشبختانه به دليل ثابت شدن روند . باشد مي

، احتمال خطر باال آمدگي سطح آب زيرزميني در اكثر نقاط زيرزميني
ي جنوبي دشت به دليل ها دشت وجود ندارد و فقط بخشي از قسمت

داشتن روند صعودي سطح آب و كم بودن ضخامت بخش غير  ادامه
دو . در محدوه تبخير و شوري قرار گيرداشباع، ممكن است در آينده 

ي جريان و بيالن شيميايي، تأثير سد كرخه را ها روش، مقايسه كانال
اين دو  نتايج بدست آمده از. دهند در افزايش ذخيره آبخوان نشان مي

زان تغذيه آبخوان دشت اوان از سد كرخه دهد كه مي روش نشان مي
  .باشد ميليون متر مكعب مي 3/7به ميزان  85- 84در سال آبي 

  مراجع -5

، انتشارات سازمان زمين "زمين شناسي ايران "،)1383( .آقانباتي، ع
  .ص586شناسي و اكتشافات معدني كشور، 

ب ، معاونت تلفيق آب، سازمان آ)1378(دستورالعمل تهيه بيالن آب 
  . وبرق خوزستان

تأثير كمي و  "، )1387( .ح. رحيمي، م و. نتري، نكال ،.س، ساماني
  . ، سازمان آب و برق خوزستان"كيفي سد كرخه بر آبخوان اوان

، توسعه منابع آب و )1371(گزارش طرح سد مخزني و نيروگاه كرخه 
  . نيروي ايران

 ، زمين شناسي زيست محيطي، مركز نشر)1380( .ع هرمزي،
  .دانشگاهي، تهران
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