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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
  آبخيزداري ايرانعلوم و مهندسي

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  
   بوسيله بيالن آبي و رديابي شيميايي دشت هشتگردآب زيرزمينيحجم مخزن و تغييرات برآورد تغذيه 

  5 و حسن احمدي4، محمد مهدوي3، فرود شريفي2، اباذر اسمعيلي1حسين سعادتي

  چكيده
ولوژي و هيـدروژئولوژي در      سعي در ارزيابي و تعيين ارتباط فراينـد هـاي هيـدر             و ردياب هاي محيطي    در اين تحقيق با روش بيالن آبي      

محدوده مورد محاسبه بيالن، بوسيله روش تيسن براساس آمار چـاه        . دوره هاي مختلف گذشته و محاسبه تغذيه در حوضه هشتگرد شده است           
 ساله دشت هشتگرد حـدود      37 متر و ميانگين بارش      35متوسط عمق سطح آب سفره اين دشت        . مشخص شد هاي موجود در دشت هشتگرد      

با توجه به نتايج اين روش، مقدار       . بدست آمد  متر در سال     144/0 ساله افت سطح آب زيرزميني       37 مقدار متوسط    . يليمتر در سال است    م 240
در بخش ديگر تحقيق، ردياب هاي محيطي در بارش، آب هـاي سـطحي،              .  ميليمتر در سال محاسبه گرديد     7تغذيه دشت از طريق بارش برابر       

 ميلي گـرم  23/52 پروفيل حفر شده در دشت هشتگرد      4در  ) cs(غلظت ميانگين كلرايد  . اشباع اندازه گيري و تحليل شد     زيرزميني و منطقه غير   
 تغيير مي mm/yr 28/2 تا 1/15 از  در قسمت هاي مختلف دشت تغذيه منطقه اي  .  ميلي گرم در ليتر مي باشد      65/1در ليتر و در بارش معادل       

   .بدست آمد ميلي متر در سال 3/5 اين روش معادل در شي از بارشانتشاري ناتغذيه متوسط   وليكند
  هشتگردايران، ، رديابي شيميايي،  تغييرات اقليميتغذيه آب زيرزميني، ،بيالن آبي: كلمات كليدي

  
  مقدمه

دازه گيري در محيط غير  گذشته و يا آينده مي توان از برخي عوامل قابل انكييژئولوژبراي شبيه سازي فرايندهاي هيدرولوژيكي و هيدرو
بارش و رواناب بعد از نفوذ در اين محيط، مواد شيميايي و ايزوتوپي خاصي را با . Edmunds, et al.,1988)(اشباع خاك استفاده كرد

شايان ذكر است كه در كشور ما به علت عدم . Scanlon, 1991) (توجه به مقدار و زمان وقوع، در افق هاي مختلف، بجا مي گذارد
محاسبه پارامترهاي مختلف  ،اهداف تحقيق حاضر. استفاده از اين روش داراي محدوديت استامكان  تكنولوژي آزمايشگاهي، سترسي بهد

زيرزميني و  آب هاي براي برآورد تغذيهشيميايي  استفاده از ردياب هاي ،برآورد تغييرات مخزن دشت  برايمعادله بيالن آبي حوضه هشتگرد
 در سالهاي اخير از روش هاي رديابي براي .مي باشد .هاي محيط غير اشباعردياب هاي تر و خشكسالي در پروفيل مشخص ساختن دوره 

 Edmunds, et). ٢٠٠٢(مشخص كردن پارامترهاي فصلي و گذشته بيالن آب حوضه در مناطق اقليمي خشك و معتدل استفاده شده است

al.,  در . در شرايط آب پايه و سطحي در حوضه ريدي كريك دشت ويرجينيا انجام شده استدر تحقيقي ارتباط آب هاي سطحي و زيرزميني

                                                 
  استاديار گروه منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسالمي اردبيل - 1
   محقق اردبيلياستاديار دانشگاه - 2
  اري استاديار پژوهشي مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزد- 3
   استاد دانشگاه تهران- 4
   استاد دانشگاه تهران- 5
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  آبخيزداري ايرانعلوم و مهندسي

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

در چاه هاي مذكور از ردياب كلر استفاده شده تا مسير آب .  چاه استفاده شده و نمونه برداري از آب صورت گرفته است12اين تحقيق از 
  ,.Bridget, et al). ٢٠٠٢( هاي جديد و قديمي در تشكيل رواناب بدست آيد

  
  روش تحقيق

اين حوضه داراي آمار مناسب هيدرولوژي و ژئوهيدرولوژيكي مي باشـد           . براي انجام تحقيق مورد نظر، حوضه آبخيز هشتگرد انتخاب شد         
سپس حوزه مورد   .  استخراج شد  GISدر محيط   ) DEM( توپوگرافي بوسيله مدل رقومي زمين       -در اين حوضه تمامي پارامترهاي فيزيوگرافي     

تمـاب  (آنها با دقت و تفكيـك معنـي داري انـدازه گيـري شـود             چند زير حوضه تقسيم گشت تا آمار هيدرولوژيكي و هيدروئولوژيكي          نظر به 
 تبخير، تعرق، دبي، دمـا، رطوبـت و وضـعيت اقليمـي منطقـه بدسـت آمـد و نـواقص آن اصـالح و تكميـل                            مربوط به بارش ها،    آمار   .)1382
استفاده از برداشت هاي صحرايي و پروفيل زني، وضعيت خاكشناسي و پوشش گياهي، همچنين از طريق با . )1382سازمان هواشناسي، (گشت

 .نشان داده شده است و نمونه برداريها حوضهزير موقعيت 1در شكل. ي حوضه معين و استخراج گشتنقشه هاي مربوطه وضعيت زمين شناس
   

 11/1457 ساوجبالغ از چند حوزه آبخيز نسبتٌا بزرگ و كوچك به مـساحت              منطقه مورد مطالعه در شمال غربي شهرستان كرج جزء بخش         
كيلومتر تشكيل شده است كه زهكش آبهاي جاري ارتفاعات شيب جنوبي سلسله جبال البرز را در رودخانه كردان بسوي دشت مركزي ايـران                       

  36°،06'، 56" الـي   35°،52'، 54" طـول شـرقي و      51°،5'، 24" الـي   50°،36'، 30"اين منطقه در مختـصات جغرافيـايي   . تخليه مي كند
 بـه   ، شرق به آبخيز رودخانـه كـرج و جنـوب           قزوين - به حوزه آبخيز آبيك    غرب ،شمال به حوضه آبخيز طالقان    ض شمالي واقع شده و از       عر

  .محدود استدشت اشتهارد و حوضه كرج 
شـامل منـاطق كوهـستاني      ) 11/706(د بوده و بقيـه ايـن مـساحت           كيلومتر مربع سطح دشت هشتگر     752از كل سطح منطقه مورد مطالعه،       

بـراي  .  ميلـي متـر مـي باشـد    650 ميلي متر و در بخش كوهستاني حوضه      240متوسط بارندگي ساالنه در بخش دشت هشتگرد حدود         . هست
 1 :000/50هوايي به مقيـاس     تعيين مشخصات حوضه هاي رودخانه و همچنين آبراهه هاي اصلي و فرعي از نقشه هاي توپوگرافي عكسهاي                  

بر اين اساس با درنظر گرفتن شرايط توپوگرافي منطقه وضعيت شبكه آبراهه ها و تراكم آن همچنين             . و بازديدهاي صحرايي استفاده شده است     
درولوژيك مشخصات فيزيوگرافي حوزه اصـلي و واحـدهاي هيـ   . دقت در مطالعه، حدود و مرز بين واحدهاي هيدرولوژيك تعيين گرديده اند          

بر اساس تقـسيم  .  براي استفاده در امر برنامه ريزي بعنوان يك اليه اطالعات تهيه شد   GISباضافه  شبكه آبراهه هاي اصلي و فرعي در محيط           
  . واحد زير حوضه جهت سهولت در انجام تحقيق تقسيم گرديده اند7بندي منطقه مطالعاتي به حدود 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  

  

  

  
  

  حل زيرحوضه ها و نمونه برداري ها در بخش كوهستاني و دشت حوضه آبخيز هشتگرد م-1شكل
   برآورد ردياب هاي شيمياييروش

بررسي هيدروژئوشيميايي شامل دو گام نمونه برداري و تحليل است و براي نمونه برداري نياز به دقت در انتخاب محل ها است، تا اينكه 
آب حاصل از بارش به عنوان منبع اوليه آب و ماده ردياب در روش رديابي آّب هاي . پوشش دهندنمونه ها بتوانند هدف مورد نظر را 

 Allison, and)(در زمان نفوذ آب باران در منطقه غير اشباع، ماده ردياب موجود در آن منطقه رسوب مي كند. زيرزميني مي باشد

Hughes,1978 .ق، كلرايد است كه ماده اي راكد و غير فعال شيميايي است و در سيستم ردياب شيميايي اصلي مورد استفاده در اين تحقي
ردياب ها . آب زيرزميني در تقابل و تعامل با مولكول هاي آب كه در فرايندهاي فيزيكي تبخير و تعرق خارج مي شوند، حفظ مي گردد

 در نتيجه هيدرولوژيكي پارامترهاي . برآورد مي كندا ر خاكدرب آ زمان قرار گيري  وبارش پارامترهايي مثل تغذيه سفره هاي زيرزميني،
 براي رسيدن به وقايع بارش ,.Edmunds, et al). ٢٠٠٢(د آمدنهمبستگي با حركت آب و ردياب ها در محيط غير اشباع بدست خواه

 نمونه آب و 291ررسي تعداد در اين ب. دمي شو استفاده  ردياب ها و رطوبت خاك غلظت نمونه برداري و تحليل آزمايشاتهاي گذشته، از
 21 نمونه از آب قنات، 5 نمونه از بارش، 10 نمونه از آب و خاك محيط غير اشباع، 195از اين تعداد .  شده استيخاك، آناليز كامل شيمياي

در دشت هشتگرد  انبراي انجام مطالعات رديابي نفوذ آب بار.  رودخانه برداشت شده است6 نمونه از آب 60نمونه از آب چاه هاي دشت و 
 متر در دشت 90 تا 30 پروفيل از منطقه غيراشباع به عمق 4همچنين . از تمامي منابع آب حوضه نمونه برداري و آناليز شيميايي صورت گرفت

  . حفر شده و با فاصله عمقي يك متر، نمونه برداري و آناليز انجام گرفته است
  برآورد تغذيه بوسيله بيالن آب زير زمينيروش 

براي برآورد تغذيه آب زيرزميني الزم است تا تمامي منابع تغذيه از هر منشا و مبدا يا ورودي زيرزميني هر قسم تخليه طبيعي و مـصنوعي                          
نظير زهكشي، تبخير و بهره برداري از منابع مختلف و باالخره تغييرات مخزن آب زيرزميني در  زمان مشخص و محدود معين مورد تحليـل و              

 براي مديريت جامع و دقيق منابع آب زير زميني در يك منطقه بايستي بتوان به صورت سيستمي مقادير ورودي، خروجي و                      .ر گيرد بررسي قرا 
 Stone ( اين موضوع زماني مشكل مي شود كه در مقياس حوضه اي كـالن مطـرح مـي شـود    .مصرف آب را براي هر منطقه اي برآورد كرد

and McGurk,1985( ه اين هدف از معادله زير استفاده مي شود و براي رسيد ب:  
±=+++−+ )( DEQdQoutQinR V 1     ( ) 

  در اين معادله 
Qout،  Qin :،ميزان آب ورودي و خروجي زيرزميني در منطقه بيالن  

 نيقزو-كيآب حوضه

            
 كرج حوضه

  جنوب غربی دشت 

 طالقان حوضه

 اشتهارد حوضه

  جنوب شرقی دشت 

شمال

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 ٤
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R :                   رافي و حوضـچه هـاي      هر نوع تغذيه شامل نفوذ مستقيم از بارندگي، نفوذ از سيالبها و جريان پايه رودخانه، تغذيه از آب كانالهاي انح
  تغذيه مصنوعي و آب برگشتي كشاورزي،

Qd :،بهره برداري از منابع آب زيرزميني در محدوده بيالن  
E :،ميزان تبخير از سطح سفره آبهاي كم عمق زيرزميني در محدوده بيالن  
D :،مقدار زهكشي سفره توسط هر نوع زهكشي يا رودخانه در محدوده بيالن  

± V :زن سفره در دوره مشخص بيالن،تغييرات حجم مخ 

P :مقدار بارش در يك دوره خاص.  
  .دراين مطالعه هر يك از عوامل مذكور بشرح زير بطور جداگانه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است

  مدت زمان و محل محاسبه بيالن
 اينكه سالي متوسط به لحاظ مقدار آبـدهي و بـارش             به دليل  1371-1372زمان بيالن يك دوره يا سال آبي بوده و در اين مطالعه سال آبي               

 اتفاق افتاده الـي آبـان       1371حداقل ارتفاع مطلق سطح آب كه در آبان سال          . بوده و آمار كاملي از پارامترهاي مختلف بيالن داشته، انتخاب شد          
اه هاي موجود در دشت هـشتگرد مـشخص   براساس آمار چ محاسبه بيالن، بوسيله روش تيسن       محدوده مورد .  منظور گرديده است   1372سال  

  .)1385مهدوي، (شده است
  )R(تغذيه بوسيله رودخانه 

 ارائـه  1 ميليون متر مكعب خواهد شـد، كـه در جـدول         62/179 زير حوضه ها حدود      هاي رسيده به دشت هشتگرد از     مجموع حجم سيالب  
 بردن ضريب نفوذپذيري، قليل بودن سطح برخورد به آب مي تـوان             با در نظر گرفتن مصارف كشاورزي نفوذ از بستر مسيلها و باال           . شده است 

  .  به سفره رسيده است ميليون متر مكعب در سال بيالن،00/90 درصد از مقادير فوق با رقمي  برابر 40تصور نمود كه حدود 

   دبي و حجم آبدهي ساالنه زير حوضه هاي هشتگرد1جدول

  زير حوضه
مساحت 

)km2(  
دبي 

)m3/s(  
حجم 

  )mm3(بدهي آ
بارش 

 mm/yrساالنه 

تبخير تعرق 
واقعي ساالنه 

)mm( 

تبخير و 
تعرق 

  )mm(پتانسيل
  1283  331  612  63/94  98/2  11/263  رودخانه كردان

  1178  85/323  600  126/54  31/4  20/196   سفيد-آغشت
  1325  345  4/646  42/11  36/0  78/79   كوشك-وليان

  1398  357  427  7/10  35/0  86/52  فشند
  1390  352  419  985/3  12/0  943/53   سفيدك-خور
  1407  363  445  76/4  11/0  585/58   شملزار-هيو

  1513  229  240      752  دشت هشتگرد
       62/179    11/1457  جمع
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  نتايج تحقيق
  تغذيه مستقيم از بارش

اي بدسـت آوردن ميـانگين بـارش از روش          در اين مطالعه بـر    . براي بدست آوردن حجم كل بارش در منطقه روشهاي مختلفي وجود دارد           
TPSS  روش ديگري كه   . سپس با حاصل ضرب ميانگين بارش ساالنه در سطح حوضه مقدار حجم بارش حوضه محاسبه گرديد               .  استفاده شد

و گيـري سـطوح بـين د        اين روش شامل انـدازه    . براي محاسبه حجم كل بارش حوضه مورد استفاده قرار گرفت ، روش خطوط همبارش است              
  . )1385مهدوي، (خط هم بارش و ضرب آن در مقدار بارش متوسط آنها تقسيم بر سطح كل حوضه است كه از رابطه زير بدست مي آيد

APAP iim /)( ×= ∑   )2                                     (  

     كه در آن                                                                   
Pm  =  ميانگين بارش سطحي)mm( 

 Ai  =  سطح هر قسمت  
P =  ميانگين بين دو خط كنتور  
A =سطح كل حوضه  

با مقايسه متوسط سه سـاله      .  ميليمتر محاسبه شد   344 ساله نزوالت جوي حوضه هشتگرد در حدود         37با توجه به نقشه هم باران، متوسط        
بيشتر از متوسـط    % 5 ساله مشخص مي شود كه بارندگي متوسط سه ساله اخير حدود             37توسط  اخير در تمامي ايستگاه هاي منطقه نسبت به م        

 378بوده و لذا باران موثر ناحيه بيالن براي سه ساله اخير در صورت ترسيم نقـشه بـراي دشـت هـشتگرد                       ) ارقام جداول هواشناسي  ( ساله   37
تعرق واقعي و ديگر موارد موثر، ضريب نفوذ مـوثر بـاران را مـي      -رافي، تبخير با توجه به پوشش گياهي، نوع خاك، توپوگ        .ميليمتر خواهد بود  

.  ميليون متر مكعب در حوضه هشتگرد نفوذ عمقي وجود داشته است           43/27 درصد منظور نمود در اين صورت        15توان براي حوضه هشتگرد     
مقي در دشت بـه دليـل بـاال بـودن تبخيـر و تعـرق در          درصد حوضه را شامل مي شود ولي نفوذ ع         50با توجه به اينكه دشت هشتگرد حدود        

 7با توجه به اين موضوع مقـدار تغذيـه انجـام شـده در دشـت هـشتگرد                  .  ميليون متر مكعب نفوذ عمقي وجود خواهد داشت        5حدود  , دشت
  .ميليمتر در سال خواهدبود

  )Qin(جريان ورودي زيرزميني به محدوده بيالن 
 يـا شـيب     (i) ، گراديـان هيـدروليك     (a)اس معادله دارسي و طول جريان ورودي و سپس سطح مقطـع           جريان ورودي بر اس    براي محاسبه 

با توجـه بـه طويـل    .  به دست  آمده از روش ژئوالكتريك انجام مي گيرد(T)آبهاي زيرزميني نواحي مذكور و با توجه به ضريب قابليت انتقال     
ي طول مقاطع ورودي جريـان بـه واحـدهاي كـوچكتري تقـسيم و شـماره گـذاري               بودن مقاطع ورودي جريان زيرزميني ابتدا بر روي نقشه ا         

سـپس طـول هـر يـك از     .  قزوين مي باشد-در طول اتوبان كرج) (km 2/29مجموع طول اين مقاطع. Ginn and  Murphy,997(گرديد
ال هر يك از مقاطع نـامبرده نيـز اسـتخراج و            ضريب قابليت انتق  . مقاطع مذكور و گراديان متوسط آن مقاطع از نقشه اندازه گيري گرديده است            

مقادير جريانهاي ورودي زيرزميني را هر يك از مقادير محاسبه و يا جمع آنها براي دشـت هـشتگرد    2 ارزيابي شده، سپس طبق جدول شماره
مقادير ورودي دشت هشتگرد     با توجه به جداول مذكور       (Q=AKI)اين مقادير از طريق رابطه دارسي       . مقدار جريان ورودي تعيين شده است     

  . سال مورد محاسبه قرار گرفته است ميليون متر مكعب در86/42برابر 
  

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 ٦
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   مقادير جريان ورودي زيرزميني به دشت هشتگرد2جدول 

شماره 
  مقطع

طول 
  مقطع

)km(  

ضريب 
قابليت انتقال 

m2/day 

  مقدار جريان
ميليون متر (

  )مكعب
1  000/3  170  917/1  
2  500/4  230  176/2  
3  200/6  1100  247/12  
4  100/4  680  745/14  
5  100/4  680  292/5  
6  100/3  560  999/4  
7  200/4  370  390/1  

  866/42  -  2/29  جمع

  )Qout(جريانهاي زيرزميني خروجي از دشت هشتگرد 
، گراديـان   )كيلـومتر  85/36(جـي   اين جريان نيز همانند جريانهاي ورودي، بر پايه معادله دارسي يا اندازه گيري طول جريان در محل خرو                 

بـراي دقـت    . هيدروليك نواحي مذكور و با توجه به ضريب قابليت انتقال به دست آمده از روش ژئوالكتريك مورد محاسبه قرار گرفته اسـت                     
 قـاطع، عمل مقاطع خروجي نيز به واحدهاي كوچكتري تقسيم گرديده  و سپس طول هر يك از مقـاطع و گراديـان هيـدروليكي متوسـط آن م         

 مقادير جريانهـاي زيرزمينـي خروجـي در مقـاطع           3 بدست آمده و سپس طبق جدول        ،ضريب قابليت انتقال آن مقاطع نيز     . اندازه گيري گرديد  
  .  ميليون متر مكعب مي باشد45/5با توجه به جداول مذكور مقادير خروجي در دشت هشتگرد برابر . مختلف محاسبه ارزيابي گرديد

   زيرزميني از دشت هشتگرد در يك سال آب  مقادير جريان خروجي3جدول 

  مقطع
  

طول 
  مقطع

)km(  

ضريب قابليت 
  انتقال

m2/day 

  مقدار جريان
ميليون متر (

  )مكعب
1  850/5  234  312/2  
2  400/3  187  841/0  
3  100/6  167  840/0  
4  500/7  85  377/1  
5  00/14  132  980/0  

  450/5  -  85/36  جمع

  )E(سفره آب زيرزميني در دشت هشتگردتبخير از 
آبان سال  (و ماكزيمم   ) 72ارديبهشت سال   ( متر از نقشه هاي هم عمق آب زيرزميني براي حاالت مينيمم             5براي اين منظور نواحي كمتر از       

بـر حـسب تبخيـر از     را بدست آورده و با توجه به مقدار درصد تبخير از اعماق مختلـف         4/1 تا   5مشخص نموده و مساحت زير سطوح       ) 71
   ميليمتر بوده و مجاور به نواحي تبخيري منطقه مي باشد و 58/1878طشتك و با در نظر  گرفتن ارتفاع تبخير در ايستگاه بوئين زهرا كه معادل 
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.  اسـت  ميليون متر مكعـب گرديـده  601/5با آن مطابقت دارد، مقادير تبخير در سطوح مختلف در اين دشت محاسبه گرديده است كه برابر        
   .رائه گرديده است ا4خالصه محاسبات فوق در جداول

   محاسبه مقدار تبخير از سفره آب دشت هشتگرد4جدول 

ف
ردي

  

  سطح
  )كيلومتر مربع(

  درصد تبخير
  از طشتك

  مقدار تبخير از سفره
  )ميليون متر مكعب (

1  3/45  20/2  726/2  
2  6/24  40/2  962/1  
3  4/45  500/2  913/0  

  601/5  421/2  3/115  جمع

  )Qd(استخراج آب از محدوده بيالن دشت هشتگرد 
 320/232برداري معادل با   بهرهبا حقله چاه  648  ليتر در ثانيه،   87/9برابر   حلقه چاه نيمه عميق با متوسط آبدهي         536منطقه هشتگرد داراي    

 ميليـون ليتـر     238/19وجه به تغييرات فصلي آبـدهي برابـر          رشته قنات با تخليه ساليانه با ت       78همين منطقه تعداد    . مي باشد ميليون متر مكعب    
 ميليون متر مكعـب و جمعـا بـا قنـوات            43/218ها حدود    با توجه به آمار بدست آمده بهره برداري از چاه         . مكعب در سال محاسبه شده است     

يد كه در محدوده بيالن دشت مـورد  در بازديد هاي صحرايي مشخص گرد.  ميليون متر مكعب از سفره برداشت مي شود    67/237رقمي حدود   
مطالعه هيچگونه زهكشي وجود ندارد و آبهاي زيرزميني خروجي بصورت تبخير و جريان زيرزميني از دشت خارج مـي شـود كـه در بخـش                          

  .بنابر اين مقادير زهكشي در معادله بيالن صفر بوده و از آن صرف نظر  مي گردد. مربوطه ارائه شده است

   در محدوده بيالنتغييرات حجم مخزن
±بر پايه معادله     V=± H.A.S     9[ محاسـبات انجـام گرفتـه اسـت         را در دوره بيالن نشان مي دهد،        كه تغييرات ساالنه حجم مخزن[ .

± عبارت از سطح مقطع مورد بيالن،        Aدراين معادله    H          تغييرات ارتفاع متوسط سطح آب در زمانهاي مورد نظر و باالخره S ضريب ذخيره 
  .  درصد مي باشد35/5ه براي دشت هشتگرد برابر متوسط ك

  بيالن تعديل شده در منطقه مورد مطالعه
به لحاظ آنكه يكسال آبي منطقه ممكن است در سال خشك يا مرطوبي واقع و مورد محاسبه قرار گيرد الزم است تـا ارقـام آن نـسبت بـه           

 بدين ترتيب مورد تحليل قرار گرفته كه چون بارندگي متوسـط سـه سـاله                اين موضوع براي منطقه مورد مطالعه     . سال آبي متوسط تعديل گردد    
 ميليمتـر  240 سال 37 ميليمتر بوده در حاليكه متوسط اين بارندگي بر طبق نقشه ارائه شده بخش هواشناسي براي                 257اخير در دشت هشتگرد     

بنـابراين مقـادير تغذيـه ناشـي از     . ش را نـشان مـي دهـد    درصد كاه 5 ساله بطور متوسط در حد       37در دشت هشتگرد مي باشد، لذا بارندگي        
بارندگي و سيالبها و بقيه موارديكه نسب به نزوالت جوي تاثير پذيرند مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته و بصورت جدول تحـت عنـوان بـيالن      

  . ساله ارائه شده است37متوسط 
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  )ارقام به ميليون متر مكعب( هشتگرد از دشت  ساله37 خالصه ارقام بيالن تعديل شده در طول 5جدول 
  مقدار  شرح اجزاء تخليه  مقدار  شرح اجزاء تغذيه

ــان ورودي  جريــــ
  زيرزميني

جريان خروجي    46/41
  زيرزميني

45/5  

ــستقيم از   ــوذ مـ نفـ
  بارندگي

06/25  
  تبخير از سفره

32/5  

تغذيـــه از ســـيالبها و 
  رودخانه ها

برداشت توسـط     0/81
  چاه

97/211  

آب تغذيه ناشـي از     
  انحرافي

  تخليه قنوات  11/16
23/18  

تغذيه ناشـي از آب     
  چاه

50/65  
  00/0  زهكشي سفره

تغذيه ناشـي از آب     
  قنوات

07/6  
    

تغييـــرات حجـــم  
  مخزن

81/5      

  98/245  جمع تخليه  98/245  جمع تغذيه

 متر در 144/0ح آب زيرزميني  ساله افت سط37با توجه به مقدار تغييرات حجم مخزن و ضريب ذخيره دشت هشتگرد، مقدار متوسط 
با توجه به تغييرات آب و هوايي و  افزايش جريان ورودي آب زيرزميني از باالدست مقدار افت سطح سفره در سالهاي اخير . سال خواهد بود
  . كمتر شده است

  
  برآورد تغذيه آب زيرزميني بوسيله روش رديابي شيميايينتايج 

در . و معادله بيالن استفاده شد) بيالن كلرايد(از بارش يا بارش موثر در اين تحقيق از دو روش رديابي به منظور برآورد مقدار نفوذ حاصل 
روش رديابي، كلرايد محيطي به علت فراواني در بارش، براي رديابي استفاده مي شود ولي عمدتاٌ اين ردياب براي رسوبات مناطق خشك و 

ابل ذكر است، اين روش با فرض جريان پيستوني جريان نفوذ، ناچيز بودن رواناب سطحي، ق. Scanlon, 1991) (نيمه خشك كاربرد دارد
 Edmunds, et)(عدم تغيير در كاربري اراضي طبيعي محل پروفيل ها، عميق بودن پروفيل ها و داشتن آمار غلظت كلرايد بارش كاربرد دارد

al.,1988 .ش برآورد مي شوددر اين روش با معادله زير مقدار تغذيه طبيعي بار:  
[ ] [ ]Rp lcRlcp .. = )  3                                     (  

  :كه در آن

R: تغذيه )mm/yr(،  
p :بارش متوسط)mm/yr( ،  

CLP :غلظت كلرايد بارش(gr/lit)،  
CLR :غلظت كلرايد در رطوبت خاك(gr/lit).  

غلظت ميانگين .  ميليمتر در سال است240 ساله دشت هشتگرد حدود 37 متر و ميانگين بارش 35ق سطح آب سفره اين دشت متوسط عم
  تغذيه طبيعي بدست آمده از اين روش .  ميلي گرم در ليتر مي باشد65/1 و در بارش معادل 23/52 پروفيل در محدود 4در اين ) cs(كلرايد
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 28/2 تا 1/15تغذيه منطقه اي از .  ميليون متر مكعب نفوذ عمقي وجود خواهد داشت5 كه حدود  ميلي متر در سال است3/5معادل 
mm/yrدر دشت هشتگرد . طبق برآوردهاي ژئوشيمي، تغذيه طبيعي زيادي در سفره زيرزميني اخير اين مناطق اتفاق نمي افتد.  تغيير مي كند

از روي اين .  ارائه شده است3 ميلي متر در سال است كه در شكل1 تا 10 بارش بين  ميلي متر در سال است و تغذيه از240بارش دراز مدت 
 تغييرات غلظت كلرايد و رطوبت 2شكل. نتايج مي توان براي ساير مناطق با شرايط زمين شناسي، اقليم و خاكشناسي مشابه برون يابي كرد

  ).1386سعادتي، ( نشان دهنده تغييرات اقليمي در دوره هاي گذشته استنوسانات اين منحني ها. خاك را در منطقه غير اشباع نشان مي دهد
(g/g) رطوبت خاک

(m
ق (

عم

نظرآياد جعفرآباد
قلعه چندار ساوجبالغ   

(mg/l) غلضت کلرايد

 (m
ق ( 

عم

ساوجبالغ قلعه چندار 
نظرآباد   جعفرآباد

  در چهار نقطه از منطقه مورد مطالعه  پروفيل هاي غلظت كلرايد و مقدار رطوبت خاك محيط غير اشباع-2شكل 

ساوجبالغ قلعه چندار جعفرآباد نظرآباد

محل پروفيل

(m
m

/y
ea

r)
يه 
غذ
ت

min max mean

  
  )بيالن كلرايد( تغذيه برآورد شده از روش رديابي -3شكل 

  در پروفيل هاي دشت هشتگرد
  افت مخزن آب زيرزمينيو  نوسانات نتايج

 68براي سالهاي  هيدروگراف واحد دشت. براي درك بهتر نوسانات در منطقه مورد مطالعه اقدام به ترسيم هيدروگراف واحد سفره گرديد
افتد و تا ارديبهشت نوسانات سطح سفره از حداقل كه در ماه آبان اتفاق مي .  ترسيم گرديده و بشرح خالصه مورد تحليل قرار گرفت75الي 

از اين ماه به بعد سطح آب شروع به .  مشاهده شده است73 متر در سال 59/2 تا 66 متر در سال 14/1كه در حالت ماكزيمم قرار مي گيرد از 
ر در اين دشت افت ده ساله اخي.  مشخص شده است73 متر در سال -53/1پائين رفتن نموده و تا آبان كه در حالت مي نيميم قرار مي گيرد از 

 متر -54/0 متر و بطور متوسط -61/1 رقمي برابر با 68 الي 65افت سه ساله .  متر محاسبه شده است33/0 متر و بطور متوسط در سال -29/3
ه  متر پائين رفت-2/0  سطح آب حدودا75ً-74ضمنا در سال .  متر است37/0مي باشد و لذا هفت ساله اخير نيز افت متوسط سطح آب در حد 

  . ارائه شده است4است كه در شكل 
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1193

1194

1195

1196
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  1375 تا 1368  هيدروگراف واحد دشت هشتگرد در سال هاي 4شكل

   و نتيجه گيريبحث
. به خاطر اينكه تخميني بوده و از پارامترهاي ديگر بدست مي آيد. محاسبه تغذيه از معادله چرخه آب نمي تواند برآورد دقيقي داشته باشد

شرايط مختلف و عوامل متنوع هيدرولوژي و هيدروژئولوژيكي و گستردگي منطقه مورد مطالعه، بيالن تعديل شده بر اين تحقيق با توجه به 
ممكن است براي سالهاي بسيار خشك تغييرات .  ساله بارندگي صورت گرفته و مي تواند براي دوره مشابه برنامه ريزي شود37پايه دوره 

  .تغييرات مخزن ناچيز باشد) همانند سال مورد بيالن(ايش داده و در سالهاي مرطوب مخزن مقدار بيشتري را در جهت منفي نم
 سال اوليه، تغييرات در جهت منفي بوده و سطح سفره زيرزميني افت كرده 14 مشخص مي شود كه در با توجه به جدول تعديل شده،

در سال هاي اخير به دليل مديريت در . الن دشت مثبت شده استبعد از اين دوره افت در دوره هاي ترسالي سطح سفره باال آمده و بي. است
تغييرات . باالدست حوضه و نفوذ آب در باالدست، ورودي هاي زيرزميني به دشت باالرفته و باعث متعادل شدن بيالن دشت گرديده است

 متر افت را 144/0سال بوده كه رقمي حدود  ميليون متر مكعب در 81/5 ساله آماري، 37ساالنه حجم مخزن در اين دشت با توجه به دوره 
بيشتر از )  ميليمتر در سال7(مطابق نتايج بدست آمده تغذيه محاسبه شده از طريق بارش در روش بيالن آبي . براي هر سال نشان مي دهد
حوه برآورد پارامترهاي خطاي اصلي در روش بيالن آبي به ن. در دشت هشتگرد مي باشد)  ميليمتر در سال3/5(روش ردياب هاي محيطي 

همچنين روش رديابي نفوذ را فقط از بدنه و مواد بافتي . معادله بيالن آبي بر مي گردد كه عمدتا تحت تاثير تخمين هاي كارشناسي هستند
  .)1386شريفي، (خاك در محيط اشباع برآورد كرده و نفوذ از طريق شكاف ها و منافذ ديگر را در نظر نمي گيرد

 درصد از كل تغذيه دشت است و زمان 2 ميليون متر مكعب يا حدود 5بيعي بارش در محدوده دشت از اين مقدار، فقط سهم تغديه ط
از طرف ديگر اين نوع تغذيه از تمامي منافذ، درز و شكاف . بسيار زيادي الزم است تا اين مقدار تغذيه به سطح سفره آب زيرزميني برسد

 سال به سطح سفره مي 2,92باع و يا نزديك به آن صورت گرفته و با سرعت تجديد پذيري هاي ستون آبرفت به صورت جريان اش
 متر مربع در 2500تغذيه متمركز با قابليت آبگذري .  بنابراين نقش مهم تغذيه متمركز دشت هشتگرد نمايان مي شود).1386سعادتي، (رسد

  .)1386شريفي، ( متر مربع در روز به سطح سفره مي رسد1150ط وزني  متر مربع در روز در جنوب دشت و متوس300روز در شمال دشت و 
با توجه به ميزان تاخير تغذيه ساالنه، مصرف بيش از تغذيه و بيالن منفي در سال هاي خشك، پيشنهاد مي شود با ايجاد حوضچه هاي 

 به مصرف تغذيه مصنوعي برسد و حتي با ايجاد تغذيه تمامي سيالبهايي كه بصورت هرز آب بويژه در سالهاي پرآبي وارد كوير مي شوند
كانالي مي توان مقدار قابل توجهي آب از طالقان براي اين ناحيه حتي در زمستان انتقال و به مصرف تغذيه مصنوعي و آبياري زمستانه و بهاره 

  . رساند
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  .رددتهران، موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو و دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل سپاسگذاري مي گ
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