Archive of SID

تغییر وقش َیدريلیکی ريدخبوٍ َب ي اثرات مىفی آن بر مىببع آبی پبییه دست
مطبلعٍ مًردی  :ريدخبوٍ قرٌ چبی در دشت شراء  -استبن مرکسی
مجتبی مرادی  ،1وبزویه شبٌ کرمی

2

 -1کبرشىبس ارشد تبسیسبت آبی ي رئیس گريٌ مطبلعبت ابُبی سطحی  ،آة مىطقٍ ای مرکسی
 -2دکتری مىببع آة ي عضً َیئت علمی گريٌ عمران داوشگبٌ اراک
Mojtaba.moradi54@gmail.com

چکیدٌ
هٌاتغ آتْای عطحی ٍ سیزسهیٌی عیغتوْای پیَعتِ ای ّغتٌذ وِ تِ طَر دائن تا ّن در فؼل ٍ اًفؼال هی تاشٌذ .
تثادل آب تیي عفزُ ّای آب سیزسهیٌی ٍ رٍدخاًِ ّا اس طزیك ًحَُ تَسیغ ّذایت ّیذرٍلیىی ٍ اًذاسُ ی آى در
تغتز رٍدخاًِ ٍ دشت عیالتی ٍ ّوچٌیي ًغثت ارتفاع عطح ایغتاتی ٍ ارتفاع عطح آب رٍدخاًِ وٌتزل هی شَد .
هغلوا ّزگًَِ تغییزی در رصین رٍدخاًِ یا تاثیز فاوتَرّا در تغییز همادیز ّذایت ّیذرٍلیىی  ،تز شذت ارتثاط تیي
آتْای سیزسهیٌی ٍ رٍدخاًِ تاثیز گذار اعت .در همالِ حاضز تِ تزرعی تغییزات ًمش ّیذرٍلیىی ارتثاط رٍدخاًِ ّا
ٍ عفزُ ّای آب سیزسهیٌی پزداختِ شذُ اعت ٍ اثزات هٌفی آى هَرد تزرعی لزار گزفتِ اعت .تزای ایي هٌظَر
لغوتی اس حَضِ آتزیش رٍدخاًِ لزُ چای وِ شاهل هحذٍدُ هطالؼاتی شزاء هی تاشذ هَرد تزرعی لزار گزفتِ اعت
 .هشاّذُ شذُ وِ در طی عالْای اخیز ٍ تا ٍلَع دٍرُ ّای خشىغالی ٍ افشایش هیشاى تزداشت اس عفزُ ّای آب
سیزسهیٌی ً ،مش ّیذرٍلیىی رٍدخاًِ ّا اس حالت سّىش تِ تغذیِ وٌٌذُ تغییز یافتِ اعت  .ایي هَضَع ػالٍُ تز
آعیة پذیز ًوَدى اتخَاًْای اب س یزسهیٌی پاییي دعت رٍدخاًِ ّا ٍ واّش جزیاًْای خزٍجی اس یه هٌطمِ  ،هی
تَاًذ در رًٍذ افت عطح آب سیزسهیٌی ّن اثزات هٌفی داشتِ تاشذ ٍ جثزاى ووثَدّا را تِ تاخیز اًذاسد  .ایي
هَضَع اػالم خطز جذی ًغثت تِ هٌاتغ آب عطحی ایي هٌاطك ٍ هٌاطك هشاتِ پاییي دعت هی تاشذ .
کلمبت کلیدی :اتخَاىّای خزٍجی ،اعتاى هزوشی،دشت شزاء ،رٍدخاًِ لزُ چای ً،مش ّیذرٍلیىی رٍدخاًِ.
الف -مقدمٍ
در وشَر خشه ٍ ًیوِ خشىی هثل ایزاى  ،هٌاتغ آب سیزسهیٌی ًمش ٍیضُ ای در تاهیي ًیاس اتی یه هٌطمِ دارًذ  .در
گذشتِ هذیزیت هٌاتغ آب تٌْا تز آتْای عطحی یا آتْای سیزسهیٌی هتوزوش هی شذ سیزا آًْا را جذا اس ّن در ًظز هی
گزفتٌذ  .تا افشایش تَعؼِ هٌاتغ آب ٍ وارتزیْای هختلف هشخص شذ وِ تَعؼِ ّز وذام اس ایي هٌاتغ تز وویت ٍ ویفیت
دیگزی تاثیزگذار اعت  .هٌاتغ آتْای عطحی ٍ سیزسهیٌی عیغتوْای پیَعتِ ای ّغتٌذ وِ تِ طَر دائن تا ّن در فؼل ٍ
اًفؼال هی تاشٌذ  .در تغاری اس ًَاحی آتْای سیزسهیٌی ٍ آتْای عطحی تا ّن در ارتثاط ّیذرٍلیىی تَدُ ٍ ّزگًَِ تاثیز تز
یىی اس اًْا ( اس لثیل تغذیِ ٍ ،رٍد آالیٌذُ ّا یا اضافِ تزداشت) ٍ ،اوٌشْایی را اس دیگزی تِ دًثال خَاّذ داشت  .ایي
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هَضَع در هٌاطمی و ِ رٍدخاًِ ّا ًمش هْوی در تغذیِ عفزُ ّای اب سیزسهیٌی دارًذ اس ًوَد ٍ تزجغتگی تیشتزی
تزخَردار اعت  .تِ طَری وِ واّش هیشاى جزیاًْای اب عطحی تِ هٌطمِ یا افشایش تزداشت اس عفزُ ّای اب سیزسهیٌی
تاثیزات هلوَعی را تز هٌطمِ خَاّذ گذاشت وِ هی تَاًذ در دراس هذت اثزات تخزیثی یا غیزلاتل جثزاًی را تِ دًثال داشتِ
تاشذ .

 .1ارتببط آة زیرزمیىی ي ريدخبوٍ َب
تثادل آب تیي عفزُ ّای آب سیزسهیٌی ٍ رٍدخاًِ ّا اس طزیك ًحَُ تَسیغ ّذایت ّیذرٍلیىی ٍ اًذاسُ ی آى در تغتز
رٍدخاًِ ٍ دشت عیالتی ٍ ّوچٌیي ًغثت ارتفاع عطح ایغتاتی ٍ ارتفاع عطح آب رٍدخاًِ وٌتزل هی شَد  .هغلوا
ّزگًَِ تغییزی در رصین رٍدخاًِ یا تاثیز فاوتَرّا در تغییز همادیز ّذایت ّیذرٍلیىی  ،تز شذت ارتثاط تیي آتْای
سیزسهیٌی ٍ رٍدخاًِ تاثیز گذار اعت  .رٍدخاًِ ّا تز اعاط ارتثاط تا آب سیزسهیٌی تِ چْار دعتِ تمغین هی شًَذ :
 رٍدخاًِ ّایی وِ اس طزیك تغتز خَد اب سیزسهیٌی را سّىشی هی وٌٌذ رٍدخاًِ ّایی وِ اس طزیك تغتز خَد عفزُ آب یزسهیٌی را تغذیِ هی وٌٌذ رٍدخاًِ ّایی وِ تِ ّز دٍ صَرت ػول هی وٌٌذ -رٍدخاًِ ّایی وِ جزیاى آب تا جزیاى اب سیزسهیٌی هَاسی اعت

شىل  – 1حالتْای هختلف ارتثاط رٍدخاًِ ّا تا هٌاتغ اب سیزسهیٌی

 .2ريدخبوٍ قرٌ چبی ي مًقعیت آن
اعتاى هزوشی تمزیثاً در هزوش ایزاى تیي  33درجِ ٍ  30دلیمِ ٍ  35درجِ ٍ  35دلیمهِ ػهزش شهوالی ٍ  48درجهِ ٍ 57
دلیمِ ٍ  51درجِ طَل شزلی اس ًصف الٌْار گزیٌَیچ لزار گزفتِ اعت  .اس شوال تِ اعتاًْای تْزاى ٍ سًجاى ٍ اس هغزب تهِ
اعتاى ّوذاى ٍ اس جٌَب تِ اعتاى اصفْاى ٍ لزعتاى ٍ اس شزق تِ اعتاًْای اصفْاى ٍ تْزاى هحذٍد اعت (شىل .)2
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شىل  - 2هَلؼیت اعتاى هزوشی در وشَر ٍ تمغیوات عیاعی اعتاى

اعتاى هزوشی وِ اس یه طزف در وَیز هزوشی ٍ اس طزف دیگز در هحل ساٍیِ چیي خَردگی الثزس ٍ ساگزط ٍالغ شذُ اعت
دارای آب ٍ َّائی هتٌَع اعت  .هغاحت ول اعتاى هزوشی حذٍد  29500ویلَهتز هزتهغ اعهت وهِ حهذٍد  1/8درصهذ اس
هغاحت وشَر هی تاشذ .ایي اعتاى اس آب ٍ َّای تیاتاًی  ،هؼتذل وَّغتاًی ٍ عهزد وَّغهتاًی تزخهَردار اعهت  .حَضهِ
ّای آتزیش هْن اعتاى ػثارتٌذ اس حَضِ آتزیش رٍدخاًِ ّای لزُ چای ٍ لوزٍد ٍ وَیز هیماى (آب هٌطمِ ای هزوشی).
رٍدخاًِ لزُ چای اس دٍ رٍد تشىیل هی شَد ٍ ٍعؼت حَضِ آتزیش آى حذٍد  23921ویلَهتز هزتغ اعهت  .شهاخِ جٌهَب
آى اس وَُ ّای عزتٌذ ٍ راعًَذ ٍ چشوِ ػوارت ٍ دیگز عزاب ّای هٌطمِ شاسًذ عزچشوِ هی گیهزد  .ایهي شهاخِ ّها در
هحل پل دٍ آب تِ ّن پیَعتِ  ،رٍد ٍاحذی را تِ ًام شزاء تشىیل هی دٌّذ  ،ایي رٍد پظ اس ػثَر اس تخش شزاء تها جْهت
جٌَب تِ شوال در حَالی رٍعتای ػوزٍآتاد تِ شاخِ غزتی لزُ چای هی پیًَذد .
شاخِ غزتی وِ اس وَُ ّای الًَذ ّوذاى عزچشوِ گزفتِ اس تْن پیَعتي شش رٍد وَچه تِ ٍجَد هی آیهذ وهِ در دشهت
رسى ٍ تْار تِ ًام عیویٌِ رٍد ًاهیذُ هی شَد  ،در دشت وثَدر آٌّگ  ،شاخِ فزػی سّتزاى ٍ خویگاى اس شوال تِ جٌهَب
جزیاى یافتِ وِ ایي رٍدخاًِ در اًتْای تخش شزاء تا رٍدخاًِ فَق یىی شذُ ٍ تِ طزف عاٍُ جزیاى پیذا هی وٌذ  ،در عاٍُ
ًیش رٍد هشلماى یا هزدلاى ( هشدلاى ) ٍارد لزُ چای شذُ پظ اس گذشتي اس دشت عاٍُ تِ وَیز ًوه هی ریشد.
پغتی ٍ تلٌذیْای هَجَد در هغیز شاخِ جٌَتی ایي رٍدخاًِ تاػث شهذُ تها دشهتْای هختلفهی در طهَل ایهي هغهیزلاتل
تفىیه تاشذ وِ اس آى جولِ هی تَاى تِ دشتْای آعتاًِ ًْ ،زهیاى  ،تصزی -لٌگزٍد  ،شاسًذ ٍ شزاء اشارُ ًوَد  .تواهی ایي
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دشتْا در اعتاى هزوشی ٍالغ شذُ اًذ .در شىل شوارُ  3شاخِ جٌهَتی رٍدخاًهِ تها جشئیهات تیشهتز تهِ ّوهزاُ هَلؼیهت
ایغتگاّْای آب ٍ َّاشٌاعی ٍ ّیذرٍهتزی ًشاى دادُ شذُ اعت .

شىل  - 3حَضِ آتزیش لزُ چای ٍ هَلؼیت ایغتگاّْای آب ٍ َّاشٌاعی ٍ ّیذرٍهتزی تز رٍی شاخِ جٌَتی آى

ة -مًاد ي ريشُب
تغییزات همادیز آتذّی عالیاًِ دٍ ایغتگاُ پل دٍآب ٍ جَشیزٍاى تِ ػٌَاى ایغتگاّْای ٍرٍدی ٍ خزٍجی رٍدخاًِ شزاء تِ
هٌطمِ هَرد تزرعی طی دٍرُ آهاری  43عالِ (  1350-51لغایت  ) 1391-92در اشىال شهوارُ  5 ٍ 4ارائهِ شهذُ اعهت.
تؼالٍُ همادیز تزداشت اس عفزُ ّای آب سیزسهیٌی دشت شزاء وِ هاتیي دٍ ایغتگاُ ّیذرٍهتزی پل دٍاب ٍ جَشیزٍاى اعت
ًیش طی عالْای هختلف در جذٍل شوارُ  1ارائِ شذُ اعت ّ .وچٌیي همادیز تغییزات عطح آب سیزسهیٌی اتخهَاى دشهت
ًیش طی عالْای هختلف در شىل شوارُ ً 6شاى دادُ شذُ اعت .

شىل ً - 4وَدار تغییزات آتذّی عاالًِ ایغتگاُ پل دٍآب
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شىل ً - 5وَدار تغییزات آتذّی عاالًِ ایغتگاُ جَشیزٍاى
جذٍل  - 1هیشاى تخلیِ هٌاتغ آتی دشت شزاء در عالْای آهاری هختلف (ارلام تخلیِ تِ هیلیَى هتز هىؼة )

عنوان محذوده

سال

قنات

چاه

چشمه

مطالعاتی

آماربرداری

تعذاد

تخلیه

تعذاد

تخلیه

تعذاد

تخلیه

شراء

0361

021

31/5

83

45/2

79

08

93/7

شراء

0371

367

012/3

86

08/4

79

8/5

029/3

شراء

0382

528

055/65

94

06/44

87

05/012

087/092

شراء

0387

661

071/915

022

04/40

38

6/442

090/757

شىل ّ - 6یذرٍگزاف ٍاحذ دشت شزاء
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تزرعی ًوَدارّای آتذّی ٍ همادیز تخلیِ اس عفزُ ّای آب سیزسهیٌی در ایي هٌطمِ ًشاى هی دّذ :
اس عال آتی  1350-51لغایت  1376-77در دٍ ایغتگاُ پل دٍآب ( تِ ػٌَاى ٍرٍدی دشت شهزاء ) ٍ ایغهتگاُ جَشهیزٍاى (
تِ ػٌَاى خزٍجی ایي دشت) تیي همادیز جزیاًْای ٍرٍدی ٍ خزٍجی آب ارتثاط هشخص ٍ راتطِ هغتمیوی تزلهزار اعهت .
تذیي هفَْم وِ طی ایي دٍرُ سهاًی همادیز جزیاًْای خزٍجی اس هٌطمِ تیش اس همادیز ٍرٍدی تِ آى اعت  .ایي هَضَع تهِ
ایي هفَْم اعت وِ طی ایي عالْا رٍدخاًِ ًمش سایٌذگی داشتِ ٍ هٌاتغ آب سیزسهیٌی ایي دشت را ًیش سّىشی هی ًوهَدُ
اعت  .هتؼادل تَدى ّیذرٍگزاف ٍاحذ دشت ًیش طی ایي دٍرُ سهاًی تاییذ وٌٌذُ ایي هَضَع هی تاشذ .
اس عال آتی  1377-78لغایت  1390-91رًٍذ همادیز آتذّی دٍ ایغتگاُ ٍرٍدی ٍ خزٍجی دشهت تغییهزات اعاعهی داشهتِ
اعت  .تذیي هفَْم وِ طی ایي دٍرُ همادیز جزیاًْای خزٍجی اس دشت ووتز اس همادیز ٍرٍدی تِ آى شذُ اعهت  .ایهي
هَضَع هثییي ایي اعت وِ طی ایي دٍرُ سهاًی رٍدخاًِ ًمش تغذیهِ وٌٌهذگی هٌهاتغ آب سیزسهیٌهی دشهت شهزاء را
جایگشیي ًمش سّىشی هٌاتغ آب سیزسهیٌی دشت ًوَدُ اعت  .تِ دلیهل ّوهیي ًمهش  ،لغهوتی اس هٌهاتغ آب عهطحی
ٍرٍدی تِ دشت شزاء صزف جثزاى ووثَد هٌاتغ آب سیزسهیٌی ایي دشت شذُ اعت  .یزرعی ّیذرٍگزاف ٍاحذ دشت شهزاء
طی عالْای فَق الذوز ٍ ٍجَد افت عطح آب سیزسهیٌی در آى تاییذ وٌٌذُ ایي هَضَع هی تاشهذ  .تهِ تیهاى دیگهز ًمهش
ارتثاط ّیذرٍلیىی رٍدخاًِ ٍ هٌاتغ آب سیزسهیٌی دشت اس حالت سّىشی عفزُ آب سیزسهیٌی تَعط رٍدخاًِ تِ تهِ تغذیهِ
وٌٌذگی عفزُ آب سیزسهیٌی تَعط رٍدخاًِ تثذیل شذُ اعت .
تزرعی ػلل ٍ ػَاهل ایي تغییز ًشاى هی دّذ دٍ هَضَع هْن در تغییز ایي ًمش دخالت آشىارتز ٍ تیشتزی داشتِ اًذ :
ػلت اٍل ٍلَع دٍرُ ّای خشىغالی در هٌطمِ اعت وِ طی ایي دٍرُ ّا تا واّش همادیز تارًهذگی ٍ تهِ دًثهال آى وهاّش
اتذّی رٍدخاًِ ّا  ،تغییزاتی در رصین اتذّی ٍ ًحَُ ارتثاط رٍدخاًِ ّا ٍ عفزُ ّای آب سیزسهیٌی تهِ ٍجهَد ههی آیهذ  .تها
واّش اتذّی رٍدخاًِ ّا ًمش هتؼادل ًوَدى عفزُ ّای اب سیزسهیٌی پاییي دعت تَعط رٍدخاًِ ّا تِ دلیل ػذم تهَاسى
همادیز جزیاى ٍرٍدی ٍ هصزف دچار تغییز هی شَد .
ػلت دٍم را تایذ در همادیز تزداشت اس هٌاتغ آتی هٌطمِ جغتجَ ًوَد  .تا تَجِ تهِ ایٌىهِ طهی عهالْای اخیهز تماضها تهزای
هصزف آب در هٌطمِ افشایش داشتِ اعت  ،لذا تزداشت اس هٌاتغ آتی ًیش افهشایش یافتهِ ( ارلهام جهذٍل شهوارُ  ٍ ) 1ایهي
هَضَع تاػث تزّن خَردى تَاسى تیالى آتی هٌطمِ شذُ اعت  .تزرعی همهادیز تزداشهت اس هٌهاتغ آتهی دشهت شهزاء طهی
عالْای هختلف ًشاى هی دّذ طی دٍرُ ای  27عالِ همادیز تزداشت اس هٌاتغ آتی دشت تیش اس دٍ تزاتز شهذُ اعهت  .ایهي
هَضَع در وٌار ٍلَع خشىغالی تاػث تشذیذ اثزات هخزب خشىغالی تز هٌاتغ آتی شذُ تِ طَری وِ تثؼات اى تها وهاّش
آتذّی رٍدخاًِ ٍ افت عطح آب سیزسهیٌی ًوَد تارستزی یافتِ اعت .
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تا ًگاّی تِ دٍرُ خشىغالی َّاشٌاعی تِ ٍلَع پیَعتِ در عالْای  1386تها  1391در عهطح هٌطمهِ ٍ ّوچٌهیي هیهشاى
تزداشت اس عفزُ ّای آب سیزسهیٌی طی ایي عالْا ٍ افشایش تغیار سیاد آى ًغثت تِ عالْای لثل هی تَاى تِ راحتی تهیش
تیٌی ًوَد وِ طی ایي دٍرُ خشىغالی  ،اثزات آى تا شذت ٍ هذت سهاى تیشتزی در عطح هٌطمِ تهذاٍم خَاّهذ داشهت ٍ
هوىي اعت اثزات هٌفی آى تز عفزُ ّای آب سیزسهیٌی هٌطمِ تِ عادگی لاتل جثزاى ًثاشذ  .دلیل هحىن ایي هذػا خشه
شذى رٍدخاًِ لزُ چای در هحل ایغتگاُ جَشیزٍاى طی عالْای  1387-88لغایت  1391-92هی تاشذ .
ج -وتیجٍ گیری
در همالِ حاضز تِ تزرعی تغییزات ًمش ّیذرٍلیىی ارتثاط رٍدخاًِ ّا ٍ عفزُ ّای آب سیزسهیٌی پزداختهِ شهذُ اعهت ٍ
اثزات هٌفی آى هَرد تزرعی لزار گزفتِ اعت .تزای ایي هٌظَر لغوتی اس حَضِ آتزیش رٍدخاًِ لزُ چای وِ شاهل هحذٍدُ
هطالؼاتی شزاء هی تاشذ هَرد تزرعی لزار گزفتِ اعت  .هشاّذُ شهذُ وهِ در طهی عهالْای اخیهز ٍ تها ٍلهَع دٍرُ ّهای
خشىغالی ٍ افشایش هیشاى تزداشت اس عفزُ ّای آب سیزسهیٌی ً ،مش ّیذرٍلیىی رٍدخاًِ ّا اس حالت سّىش تهِ تغذیهِ
وٌٌذُ تغییز یافتِ اعت  .ایي هَضَع ػالٍُ تز آعیة پذیز ًوَدى اتخَاًْای اب سیزسهیٌی پاییي دعت رٍدخاًِ ّا ٍ واّش
جزیاًْای خزٍجی اس یه هٌطمِ  ،هی تَاًذ در رًٍذ افت عطح آب سیزسهیٌی ّن اثزات هٌفی داشتِ تاشذ ٍ جثزاى ووثَدّا
را تِ تاخیز اًذاسد  .ایي هَضَع اػالم خطز جذی ًغثت تِ هٌاتغ آب عطحی ایي هٌاطك ٍ هٌاطك هشاتِ پاییي دعهت ههی
تاشذ .
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