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 بررسي تأثير پخش سيالب بر منابع آب زيرزميني دشت جعفرآباد قم
 

  كاربردي و پژوهشگر مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان قم- مدرس دانشگاه جامع علمي، فتاحيمحمد مهدي
 استان قم   و منابع طبيعي مركز تحقيقات كشاورزيكارشناس ،حميد رضا جاويدكيا
 آب منطقه اي قم اس ارشد آب هاي زير زميني شركتكارشن،رضا مقدم فردوئي

 استان قم   و منابع طبيعي مركز تحقيقات كشاورزيكارشناس ،محمد رضا مرادي

 
 چكيده

هاي آب زيرزميني و افزايش كمـي و   هاي پخش سيالب بر آبخوان، تغذيه سفره يكي از مهمترين اهداف اجراي طرح   
كيلومتري جنوب غربـي     60قم در فاصله    ) طغرود(يالب بر آبخوان معصوميه     ايستگاه پخش س  . باشد  ميكيفي اين منابع    

 . رود واقع شده استغ دولت آباد و در مجاورت رودخانه ط-شهرستان قم حد فاصل جاده جعفريه
و ماهانه  منطقه، به طور مستمر     پايين دست   بررسي تأثير كمي و كيفي آب نفوذ يافته به منابع آب زيرزميني             به منظور   

دو چـاه   شـامل  ) كيلـومتري 5در شـعاع  (سـيالب  هاي پخـش     نزديك به عرصه   منابع آب زيرزميني  هايي از    گيري دازهان
 متـري از    200 در فاصـله  ( پخـش  هاي  عرصهدر پايين دست    يكي  دو چاه مذكور    . صورت گرفت  ،پيزومتري و دو قنات   

و دو قنـات نيـز يكـي در بـاال دسـت      رار دارند ق)  از ايستگاه كيلومتري4در فاصله (آن و ديگري در باالدست   )ايستگاه
 . باشد مي) از ايستگاه كيلومتري 3در فاصله (و ديگري در پايين دست آن )  از ايستگاه كيلومتري5/2در فاصله (ايستگاه

گيـري، نكـات قابـل تـوجهي را در خصـوص       ها، قبل و بعد از سـيل       ها و قنات    بررسي نمودارهاي كمي و كيفي چاه     
منـابع آب    پخـش سـيالب بـر         كمـي و كيفـي     تـأثير . ارائه نمـوده اسـت    منابع آب زيرزميني    سيالب بر   تأثيرات پخش   

ـ چشمگير بوده اسـت،     ) كاهش افت سطح ايستابي و افزايش دبي      ( كمي ظ، بيشتر به لحا   زيرزميني قنـات  كـه    طـوري ه  ب
در مـورد چـاه      آب زيرزمينـي     سـطح افزايش دبي داشته و     ليتر در ثانيه     200 تا پس از سيل گيري      ، ايستگاه پايين دست 

منـابع  پخش سيالب بر   ، تأثير )ECكاهش ميزان   ( ظ كيفي    متر افزايش يافته است، اما از لحا       15 حداكثرپايين دست نيز،    
 .  هرچند قابل توجه بوده است، ولي از شدت كمتري برخوردار مي باشدآب زيرزميني

 
 EC،  دشت جعفرآباد ، دبي،سيالب پخش ،آب زيرزميني، آبخوان معصوميه :هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

كمتر از ميزان متوسط   بسياركشور پهناور ما در نوار خشك و بياباني جهان قرار گرفته كه متوسط بارندگي در آن 
هاي بيشتري دارد و   نياز به زير كشت رفتن زمين،رشد جمعيت و نياز كشور به محصوالت كشاورزي. ]5[جهاني است

 هاي سفرهرويه و بدون كنترل از  برداري بي ش صنايع و نياز تأسيسات  صنعتي به آب موجب بهرهاز طرف ديگر گستر
 192دهد كه سفره آب زيرزميني دشت زنجان با توجه به تغذيه  ها نشان مي سيرعنوان مثال بره ب. زيرزميني شده است

و ) هاي تغذيه مصنوعي سازمان آب استان ژه ميليون مترمكعب ناشي از نفوذ در پرو2/14با احتساب (ميليون مترمكعبي 
 قنات و زهكشي 113 چشمه، 31 حلقه چاه، 1767از طريق  ( ميليون متر مكعب از محدوده دشت 34/214تخليه 
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 ميليون متر 53/17همچنين بطور ميانگين .  ميليون متر مكعب روبرو بوده است22، با بيالن منفي بيش از )طبيعي
 .]1[گردد هكش طبيعي از دشت خارج ميمكعب از سفره از طريق ز

هاي  هاي بسيار مناسب جهت استحصال آب و كاهش مشكالت كمبود آب در كشور، اجراي پروژه يكي از روش
بررسي تأثير پخش سيالب بر منابع آب  .هاي آب زيرزميني و كنترل سيالب است آبخوانداري با هدف تغذيه سفره

 دوره آبي، كامالً تحت 5دهد كه تغييرات بده خروجي دو قنات در   نشان ميقره چريان زنجان-زيرزميني دشت سهرين
اي  تأثير ميزان استحصال سيالب بوده و همراه با زمان و مقدار استحصال آب، بده خروجي آن نيز تغيير قابل مالحظه

ي در حريم و پايين عالوه بر اين بررسي تغييرات سطح ايستابي آب زيرزميني در سه حلقه چاه پيزومتر. كرده است
دهد كه سطح آب زيرزميني آنها چندان تحت تأثير خشكسالي قرار نگرفته و در  دست عرصه پخش سيالب نشان مي

 .]2[مواردي ضمن جلوگيري از افت سطح آب زيرزميني، موجب افزايش سطح آب آنها نيز گرديده است
آباد شهرضا بر كميت و كيفيت  رخ و امينهاي پخش سيالب و تغذيه مصنوعي باغس همچنين بررسي تأثير طرح

ها بر وضعيت آب زيرزميني  گونه طرح ي اثر بسيار مفيد اين آبهاي زيرزميني دشت شهرضاي جنوبي، نشان دهنده
 با شروع 70-71كه روند كاهش سطح ايستابي منطقه در سال  طوريه باشد ب منطقه و افزايش ذخيره اين منابع مي

صورت چشمگيري ه  ارتفاع هيدروگراف كل آبخوان ب71-72 و 70-71طي دو سال آبي آبگيري متوقف شده و در 
بعد از  (70-71و ) قبل از اجراي طرح (64-65افزايش پيدا نموده كه با مقايسه ميزان بارندگي سال آبي )  متر3حدود (

 .]3[يز ارتباط داردها ن  علت آن فقط مربوط به بارندگي نبوده و به آبگيري طرح،شود مشخص مي) اجراي طرح
  

 روش تحقيق
  هكتار71000بالغ بر ) گردد چاي ملحق مي هايي كه به رودخانه قره يكي از رودخانه(  رودخانه طغرود آبخيزهضحو
اراضي محدوده جعفرآباد كه در پايين دست رودخانه . رود  منبع اصلي تغذيه آبخوان منطقه به شمار ميوباشد  مي

 .آيد حساب ميه هاي حاصلخيز و با ارزش منطقه ب ي شيب كم بوده و جزء دشت دارا،طغرود قرار گرفته
 اين محدوده شامل .باشد هكتار ميهزار  20و مساحت كل دشت حدود ه قرار گرفتهض حو ايندشت جعفرآباد در

ا مختصات  ب قممعصوميه آبخوان بر  ايستگاه پخش سيالب .باشد مي... روستاهاي جعفرآباد، طغرود و  و شهر جعفريه
ه  طبق بر اساس منطقهاقليم .)1شكل(ه است احداث گرديد1376در سال ، شمالي 50° 28 ًَ وشرقي  34° 44ًَ جغرافيايي

 .]6[باشد مي  ميلي متر در سال173ميزان متوسط بارندگي در منطقه .  سرد و خشك است، آمبرژهبندي
. متشكل از دو سفره آزاد و تحت فشـار اسـت           ،صوميهمع كه آبخوان    دهد  ميمطالعات ژئوالكتريك انجام شده، نشان      

هاي سيلتوستوني و كنگلومراي ريزدانه بـا مـاتريكس آهكـي از سـفره                متر توسط اليه   85سفره آزاد با ضخامتي حدود      
تشكيل شـده   ) درصد ماسه و گراول و بقيه سيلت و رس        75(سفره آزاد از رسوبات كواترنر     .تحت فشار جدا شده است    

منشـاء بيشـتر   (اند از جورشدگي بااليي برخوردارنـد   بار در چرخه دياژنز قرار گرفته 2نكه رسوبات مزبور    كه به علت اي   
هـا باعـث  افـزايش        جورشـدگي و انـدازه مناسـب دانـه        ). باشـد   مـي رسوبات از كنگلومراهاي ارتفاعات اطراف دشت       

شه هم تراز آب زيرزميني منطقـه از        جهت حركت آب زيرزميني با توجه به رسم نق        . نفوذپذيري در رسوبات شده است    
ميزان تخلخل و ميزان شيب هيدروليكي به طور متوسـط          . باشد   و جنوب غربي به سمت شمال شرقي و شرق مي          غرب

 .]4[برآورد گرديده است  درصد3,5 درصد و 27براي آبخوان جعفريه به ترتيب 
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 بر آبخوان معصوميه الب موقعيت ايستگاه پخش سي-)1(شكل 

 
 178 رشته قنات و 16باشد كه بالغ بر   قنات و چاه عميق و نيمه عميق مي،منابع آب مورد استفاده در اين محدوده

طغرود از شمال به ساوه از غرب به تفرش و  آبخيزه ضحو. باشد برداري در اين دشت موجود مي حلقه چاه قابل بهره
ه مذكور ضمتوسط بارندگي ساالنه در حو .گردد و از شرق به كوه نمك محدود ميآشتيان و از جنوب به سلفچگان 

 ميليون 157 حجم آب حاصل از اين بارندگي ساالنه حدود ،هضباشد كه با توجه به مساحت حو متر مي  ميلي4/221
شور به ه را بر اساس نسبت تقسيم حجم بارندگي كل كضاگر حجم بارندگي ساالنه اين حو. باشد مترمكعب مي
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 5/23.  ميليون مترمكعب آن از طريق تبخير و تعرق از دسترس خارج خواهد شد6/11هاي كوچكتر تقسيم كنيم،  بخش
در .  ميليون مترمكعب آن بصورت رواناب جاري خواهد شد22ميليون مترمكعب آن در خاك نفوذ خواهد كرد و 

با توجه به اراضي . شود  آب آن برداشت ميه ازض ميليون مترمكعب بيش از ظرفيت حو4/15حالي كه ساالنه 
كشاورزي گسترده و مشكالت عنوان شده، اگر اين روند در طي چند سال آينده ادامه پيدا كند از نظر كمي و كيفي 

هاي به عمل آمده مشخص گرديد كه اكثر  طي بررسي. اي مواجه خواهد شد دشت مذكور با مشكالت بسيار عديده
 بلكه باعث ،گيرند كند و نه تنها مورد استفاده قرار نمي مي ر زمستان و اوايل بهار ريزش پيدابارندگي منطقه در اواخ
 ميليارد ريال برآورد 5هاي سيل در طي چند دهه اخير بالغ بر  شود به طوري كه متوسط خسارت ايجاد خسارت نيز مي

 افت كرده ، متر در مناطق مختلف70 تا 10هاي زيرزميني بين  شده و همچنين طي ده سال اخير ارتفاع سطح آب
 .]6[است

به منظور بررسي تأثيرات كمي و كيفي آب نفوذ يافته به منـابع آب زيرزمينـي منطقـه جعفرآبـاد، از ابتـداي آبگيـري                     
در پـايين  يكـي  دو چاه مذكور . هايي از دو چاه پيزومتري و دو قنات صورت گرفت       گيري ايستگاه به طور مستمر اندازه    

چاه رئيس تقي يا (آن و ديگري در باالدست )از ايستگاه متري 200 در فاصله D4چاه مارون يا ( پخشهاي عرصهدست 
D7    در  قنـات طغـرود  ( و دو قنات فوق نيـز يكـي در باالدسـت ايسـتگاه    قرار دارند   )  از ايستگاه   كيلومتري 4 در فاصله

 . باشد مي) از ايستگاه  كيلومتري3در فاصله  نات گازرانق(دست آن  و ديگري در پايين)  از ايستگاه كيلومتري5/2فاصله 
آنهـا   EC آنها نسبت به سطح زمين و نمونه بـرداري آب و بررسـي تغييـرات                 سطح ايستابي ها شامل    گيري چاه  اندازه

ع مقايسه ايـن دو قنـات بـه دليـل واقـ         . باشد  مي ECها نيز اندازه گيري شامل تغييرات دبي و          در مورد قنات  . بوده است 
شدن يكي از آنها در باال دست و خارج از محدوده تأثير ايستگاه پخش سيالب و قرارگيري ديگري در پايين دسـت و                       

همچنـين بررسـي    .  دست خود باشد   تواند نمايانگر تأثير مثبت پخش سيالب بر منابع آبي پايين            مي ،تحت تأثير ايستگاه  
 كه البته (تگاه پخش سيالب بر قسمتي از سفره آب زيرزميني منطقه           هاي مورد اشاره نيز نشان دهنده ميزان تأثير ايس         چاه

 .باشد ميبه صورت كمي و كيفي ) باشد ميقابل تعميم به كل دشت ن
 

 :نتايج

، از اول  كوچك صورت گرفت و بعد از اتمام اين آبگيري1379 آذر ماه سال 21اولين آبگيري ايستگاه در تاريخ 
هاي   ليتر بر ثانيه وارد عرصه1150 روز و با دبي حداكثر 74مدت ه يه رودخانه بپا  بار ديگر آب79بهمن ماه سال 
 ميليون متر مكعب برآورد شده 4/4 بيش از ،دو مورد آبگيري اين  حجم كل آب نفوذ يافته در.)2شكل(پخش گرديد

  كهداوم ادامه داشت به صورت م1380 آذر ماه آغاز و تا نيمه اسفند 28 از روز 1380سومين آبگيري در سال . است
گيري ايستگاه نيز مربوط به  آخرين سيل. )3شكل(برآورد گرديد ليتر در ثانيه 300 حدود آنحداكثر دبي ورودي 

حدود  بهنيز سيالب اوج دبي شروع و  اسفند ماه 22 تاريخاز  گيري كه در اين سيل. )4شكل(باشد  مي1383اسفندماه 
 2، در حدود )84 فروردين 24(گيري   سيالب ورودي به سيستم تا پايان سيلحجم كل، ديرس  مترمكعب در ثانيه 35/4

 .ستشده اترسيم ها  گيري سيل به اين هيدروگراف مربوط) 5(در شكل. رآورد گرديد هزار مترمكعب ب300ميليون و 
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 1379آذر ماه در آبگيري  پخش سيالباز عرصه هاي  نمايي -)2(شكل 

 

 
 1380آذر ماه   آبگيريدر پخش سيالبعرصه هاي يكي از  نمايي از-)3(شكل 

 

 
 1383اسفندماه سيل گيري   در ايستگاه بند انحرافي نمايي از-)4(شكل 
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 83 و 80، 79هاي  هاي پخش در سال  هيدروگراف ورودي به عرصه-)5(شكل

 
ع آب منطقـه بـه دسـت        ثير ايستگاه پخش سيالب بر مناب     أهاي صورت گرفته، نتايج قابل توجهي در مورد ت         با بررسي 

الـي   1379طـي سـال    ) قنات گـازران  (و قنات پايين دست     ) قنات طغرود (با مقايسه ميزان آبدهي قنات باال دست        . آمد
ه بر قنات پايين دست گذاشته است، ب پخش سيالب تاثير عميقي مي گردد،  مالحظه )6(شكل   همان طور كه در      ،1384
پس از  و   1380ارديبهشت  ( ليتر در ثانيه     230حدود   به   1379ر ثانيه در پاييز      ليتر د  10 تا   5كه دبي آن از حدود       طوري
  اين در حـالي اسـت       و رسيده است ) گيري  و پس از آخرين سيل     84فروردين  ( ليتر در ثانيه     190و  )  و دوم   اول آبگيري

 باشد ميتغييرات دبي قنات باال دست نسبت به قنات پايين دست ناچيز كه 
 

 
 هاي باال دست و پائين دست ايستگاه  دبي قنات تغيرات-)6(شكل
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شوري آب خروجي به مقدار ميزان د كه در قنات پايين دست، دا در دو قنات مذكور نيز نشان ECمقايسه تغييرات 
  .)7شكل ( حد تقريباً ثابتي باقي مانده استقابل توجهي بعد از اولين آبگيري كاهش يافته و در 

 

 
 دست  دو قنات باالدست و پائين درEC تغييرات -)7(شكل 
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 آب  ECونـد نزولـي در       ر ،يگيـر  هـر نوبـت سـيل     بعد از    D4در چاه   مشاهده مي شود،    ) 9(شكل  همان طور كه در     
بـه  آب  ECونـد نزولـي     ر،  D7امـا در چـاه      .  كه در مدت زمان نسبتاً طوالني تقريباً ثابت گرديده است          شود  ميمشاهده  

 شـده و    و زمستان شروع  ل پاييز   ودر فص و  ها    گيري قبل از سيل  قريباً  بوده است و اين كاهش، ت     ،  D4نسبت كمتر از چاه     
 ..ه داده استادام  خود را روند صعوديمجدداً

 

 
 دست باالدست و پائينچاه  دودر  ECتغييرات ) : 9(شكل 

 
 بحث و نتيجه گيري

در خصوص را قابل توجهي نكات  ،گيري سيل بعد از وقبل  ،ها ها و قنات چاه هاي كمي و كيفينموداربررسي 
) قنات طغرود(ي قنات باال دست با مقايسه ميزان آبده .ارائه نموده استمنابع آب زيرزميني بر پخش سيالب ات تأثير

، مشخص گرديد كه پخش سيالب تاثير عميقي بر قنات 1384الي1379طي سال ) قنات گازران(و قنات پايين دست 
 ليتر در 230حدود  به 1379 ليتر در ثانيه در پاييز 10 تا 5كه دبي آن از حدود  طوريه پايين دست گذاشته است، ب

) گيري  و پس از آخرين سيل84فروردين ( ليتر در ثانيه 190و ) گيري اول و دوم  سيلو پس از 1380ارديبهشت (ثانيه 
 .بوده است نسبت به قنات پايين دست ناچيز ،تغييرات دبي قنات باال دستكه  اين در حالي است و رسيده است

ب خروجي به مقدار شوري آميزان د كه در قنات پايين دست، دا در دو قنات مذكور نيز نشان ECمقايسه تغييرات 
 از ECبه عبارت ديگر مقدار . قابل توجهي بعد از اولين آبگيري كاهش يافته و در حد تقريباً ثابتي باقي مانده است

و از حدود ) گيري اول در سيل(س بر سانتيمتر ه ميكرومو2600س بر سانتيمتر به حدود ه ميكرومو3550حدود 
در . است كاهش يافته) گيري آخر در سيل (س بر سانتيمترهميكرومو 2200 به حدود س بر سانتيمتر هميكرومو 3400

گردد، ليكن نسبت اين  در فصول مرطوب سال مشاهده مي EC  نيز هر چند كاهشمورد قنات باال دست ايستگاه
 .توان آن را تحت تأثير شرايط جوي دانست تغييرات به قنات باالدست بسيار كمتر بوده و مي
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 مقدار افـزايش سـطح آب زيرزمينـي مشـخص           ،دستباال  و دست پايين  در دو چاه   سطح ايستابي با بررسي تغييرات    
 پس از هـر      آن سطح ايستابي ، مقدار تغييرات    هاي پخش سيالب    به عرصه پايين دست    به دليل نزديك بودن چاه       .دگردي

ت در سـفره آب زيرزمينـي كـاهش          است، اما ً با دور شدن از ايستگاه، اين تغييرا           بوده بسيار قابل توجه  گيري   بار سيل 
 . يافته است

 روند نزولي ،يگير هر نوبت سيلبعد از   ،دست پاييندر چاه    كه   داد   نشان    نيز  در دو چاه مذكور    ECنمودار تغييرات   
ونـد  ر،  دسـت باالاما در چاه    .  كه در مدت زمان نسبتاً طوالني تقريباً ثابت گرديده است          وجود داشته  است    ، آب ECدر  

هـا و در فصـول      گيـري  تقريباً قبل از سـيل     ،بوده است و اين كاهش     دست پايينبه نسبت كمتر از چاه      ،  آب ECنزولي  
 .داده استادامه   خود را روند صعودي شده و مجدداًپاييز و زمستان شروع

 ظ، بيشـتر بـه لحـا      منـابع آب زيرزمينـي       پخش سـيالب بـر        كمي و كيفي   تأثيردر مجموع مي توان نتيجه گرفت كه        
 پـس از    ، ايسـتگاه  قنات پايين دست  كه   طوريه  ب،   است چشمگير بوده ) كاهش افت سطح ايستابي و افزايش دبي      (كمي

 متـر  15حداكثر    سطح آب زيرزميني   افزايش دبي داشته و در مورد چاه پايين دست نيز،         ليتر در ثانيه     200 تا   سيل گيري 
 قابل توجه  هرچند   منابع آب زيرزميني  پخش سيالب بر     تأثير،  )ECكاهش ميزان   ( ظ كيفي   ، اما از لحا   يافته است افزايش  

 . مي باشد ولي از شدت كمتري برخوردار بوده است،
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