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 چكيده

 كه تأثير  آنبا. ي مصنوعي آبهاي زيرزميني، روشي اثبات شده براي افزايش سطح آب در آبخوانهاي غير محدود استتغذيه

 8بدليل افزايش سطح اراضي كشاورزي آبيانه به ميزان ) ايستگاه كوثر( آبخوان گربايگان فسا يگسترش سيالب بر افزايش تغذيه

به رغم ثبت وقايع سيل و . برابر گذشته، به طور غير مستقيم آشكار است اما مطالعات كمي براي ارايه ارقام مستند، مورد نياز است

، هنوز تحقيقي )گمانه اي(اي  ي سطح آب چاههاي مشاهده گيري مداوم ماهانه ي آن در برخي موارد، و نيز اندازه ي بدهگير اندازه

ي حاضر نتايج بررسي جامعي است كه به دنبال يافتن مقاله. براي كمي كردن تأثير سيالب بر تغييرات سفره صورت نگرفته است

-، ابتدا روند تغييرات ساالنه1384 تا 1371سالهاي ) پيزومتري( هاي چاههاي گمانه ه دادهبا توجه ب. له بوده استئپاسخ به اين مس

. يابي و ميانگيري ترسيم شد آب زيرزميني دشت به كمك ميان) هيدروگراف( سپس آب نگار ;ي چاههاي گمانه مالحظه شد

ي پخش  مشاهده اي كه در خارج از شبكهدر مورد چاههاي. نتايج نشان مي دهند كه روند عمومي سطح آب سفره كاهشي است

زمان سطح آب چاههاي مشاهده اي  هاي وقايع سيل و رقوم هم ي بعد، دادهدر مرحله. ، وضعيت بدتري حاكم استهستندسيالب 

و نمودار  ماه پس از آن در كنار يكديگر قرار داده شد، تفاوت هر ماه از ماه قبل از سيل محاسبه گرديد 3در ماه قبل از سيل و تا 

بندي شد و  ي همزمان با ماههاي حداقل و حداكثر  برداشت از سفره دستهها به دو دسته آنگاه همين داده. آن ترسيم شد

ماههاي ( در تمامي چاههاي مشاهده اي، هرگاه وقايعي از سيل كه با حداقل برداشت از سفره .نمودارهاي ديگري ترسيم گرديد

در ماههاي . است ماه پس از روان گشتن سيالب، روند تغييرات، افزايشي 3ررسي شود، دست كم تا زمان بوده بهم) آبان تا بهمن

 چاه مشاهده اي، تغييرات پس از وقوع سيل كاهشي است و 3متناظر با حداكثر برداشت از سفره، روند كامالً دگرگون شده و در 

هاي پخش سيالب   كه در مركز شبكه2ي ، چاه مشاهده اي شمارهها در همين دسته از داده. افت سطح آب زيرزميني دارد نشان از

 در تمام موارد بيشترين اُفت مربوط به چاه .قرار دارد، روند مثبت داشته و در برابر انبوه برداشت از سفره مقاومت نشان داده است

 . است كه در مركز اراضي كشاورزي پايين دست ايستگاه واقع شده است4مشاهده اي 

 

 .  اُفت آبهاي زيرزميني، پخش سيالب، گربايگان فسا، تغذيه ي مصنوعي آبخوانها:  هاي كليدي هواژ  

 

  مقدمه

 اقتصادي ايران، يكمبود آب يكي از تنگناهاي توسعه

گرچه آماري مدون در . ويژه در بخش كشاورزي استهب

 به گمان غالب، افت سطح آبهاي اما ،دسترس نيست

ل وجود صدها روستاي خالي از زيرزميني، مهمترين عام

استخراج . مي باشد سكنه در مركز، جنوب و شرق ايران
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 در ، آب و حفر چاههاي بدون پروانهيبيش از اندازه

 آن تنها يدرصد از پهنه 47سرزميني كه ميانگين بارندگي 

 خشكي بسياري از ،متر تخمين زده مي شود ميلي115

نياز  .)1374وثر،ك(چاهها و كاريزها را موجب گشته است

فزاينده به منابع آب در ايران، موجب بهره برداري بي 

رويه و سبب برهم زدن تعادل طبيعي منابع آب زيرزميني 

 سفره هاي آبدار در بسياري از  ترازكه ، بطوري استشده

پيدايش . )1375هندآبادي، (نقاط كشور منفي شده است

رويه از شيوه هاي جديد حفر چاه و استمرار برداشت بي 

منابع آب زيرزميني، تامين آب كشاورزي را با مشكل 

 .روبرو كرده است

 پيشرفتهاي كنوني در استحصال آب، خصوصا براي 

 يعني ، هاي هفتاد و هشتادهده اهداف كشاورزي، به

 گردديهاي سراسري در آفريقا بر ميمصادف با خشكسال

)Siegert, 1994.( واليتي) ت ثير اضافه برداشأت )1381

ها را در شور شدن آبخوان دشت جنگل تربت آب از چاه

 هايوي با استفاده از بررسي نوسان. دكرحيدريه بررسي 

 و ترسيم ي، حلقه چاه پيزومتر9سطح آب زيرزميني در 

هم كلر، كميت و  هم افت و  واحد و نقشه هايآب نگار

وي عامل اصلي تغيير كيفيت . گرفتكيفيت آب را اندازه 

 جنگل را افت مستمر آب زيرزميني به علت آبخوان دشت

 ي تغذيهنامبرده. اضافه برداشت از آبخوان دانست

ستخراج بي  و جلوگيري از ا مربوطهمصنوعي آبخوان

مشكالت ناشي از بروز . دكر آب را توصيه يرويه

 و سيالبهاي مخرب از سوي ديگر، ،خشكساليها از يك سو

يژه در مناطق وه، ب رالزوم مديريت صحيح منابع آب

 در اين رابطه،. خشك و نيمه خشك نمايان مي سازد

گردآوري، تغذيه و تنظيم بهره برداري صحيح آب، 

 .روند مي مهمترين راهكارهاي مديريت منابع آب به شمار

 ، به عنوان راهبردي براي خوانها مصنوعي آبيتغذيه

 جبران زيانهاي  وتقويت و توسعه منابع آب زيرزميني

دن كر جهت ذخيره سازي و به هنگام ،نهاه آوارده ب

 .)1381كياحيرتي،(جريانهاي سطحي به شمار مي آيد

 سيالب يكي از راهكار هاي مديريت منابع آب در پخش

مناطق خشك و نيمه خشك است كه مي تواند تاثيرات 

پخش سيالب . مثبتي بر منابع آب زيرزميني داشته باشد

 از ،بزرگتري روشي است كه درآن، هرزآب يك حوضه

  يآبراهه به دشت منتقل شده و در روي يك عرصه

 سفره هاي ي به منظور تغذيه،كوچك تر و نسبتا هموار

 و بهبود كمي و كيفي )Anon., 2002(آب زيرزميني

نتايج .  پخش مي شود)Pierson, 1995(پوشش گياهي

 اغلب دشتهاي مناطق خشك و  كهدنبررسيها نشان مي ده

ي پخش  طرحها جهت اجراي رايط الزمنيمه خشك،  شرا

  . دارا مي باشندسيالب

مصنوعي ي امكان تغذيه  )1350(و برند عطار زاده

 ده و با توجه به نتايجكردشت قزوين را بررسي 

 ميليون متر 6آزمايشهاي نفوذپذيري، ذخيره سازي ساالنه 

.  اندمكعب را از سيالب رود طالقان پيشنهاد نموده

)1979، Bize(  ،جم سيالبهاي ساالنه جاجرود و حبله ح

هاي ورامين و گرمسار تغذيه  در آبخوانبودرود را كه قرار

.  ميليون مترمكعب برآورد كرده است130 ،شود

 ظرفيت ذخيره سيالب در دشت گربايگان ،)1372(كوثر

 . ميليون مترمكعب تخمين زده است100فسا را بالغ بر 

 سيالب بر  تحقيقات متعددي در زمينه اثرات پخش

 برهمن. سفره هاي آب زيرزميني صورت پذيرفته است

كيد كرده است كه تعداد خود تأ در بررسيهاي ،)1375(

قابل توجهي از منابع كشور، بايستي به اجراي طرحهاي 

 نشان داده ،)1372(ثابت آزاد.  مصنوعي در آيديتغذيه
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 طرحاست كه بخش قابل توجهي از آب انتقال يافته به 

مصنوعي دشت قزوين به سفره آب زيرزميني پيوسته تغذيه 

ثير استحصال و پخش أ، ت)1382( و شاميبيات موحد. است

سيالب، بر منابع آب زيرزميني دشت سهرين زنجان را 

 خط  و)مولينه(  پروانه آبي با استفاده ازآنها. كردندبررسي 

ي ، در نهر انتقال سيالب، بده) اشل(كش زينه بندي شده

 قنات ي پارشال ، بده ناو در مظهر قنات با نصبورودي، و

، ارتفاع ي حلقه چاه پيزومتر4 با استفاده از  ورا بدست آورد

نتايج اين بررسي .  گرفتاندازهبه طور مداوم   راسطح آب

  ي اثر ورود سيالب به عرصه بر از افزايش آب قناتكايتح

 يمحدودههاي  رغم خشكسالي، چاهبه. دارد آنپخش 

پخش سيالب، داراي افزايش نسبي سطح آب بوده  يعرصه

 و  رهنمايبه وسيلهدر يك بررسي ديگر . است

ثير طرحهاي پخش سيالب بر كميت و ، تأ)1382(خلجي

 جنوبي مشخص كيفيت آبهاي زيرزميني دشت شهرضاي

 پيزومتر موجود، اثر مفيد 5  آمار تحليلاين بررسي، با. گرديد

 منابع آب زيرزميني طرحهاي پخش سيالب بر وضعيت

 .صورت گرفته است منطقه

سطح آب  سيالب و ي بده با وجود برداشت اطالعات

مورد   اين آمارزيرزميني در ايستگاه تحقيقاتي كوثر، تاكنون

 مقالهدر اين . ندبررسي جامع و تجزيه و تحليل قرار نگرفته ا

 با تحليل آمار موجود، اثر پخش سيالب شده است كهسعي 

 .بررسي گرددت آبهاي زيرزميني دشت گربايگان بر وضعي

براي رسيدن به هدف بزرگي كه محاسبه ي مقدار دقيق 

 آب زيرزميني بر اثر عمليات پخش  يي خالص سفرهتغذيه

در . سيالب مي باشد، به دو روش متفاوت مي توان عمل كرد

 بيالن آبي و تمام اجزاي ورودي و خروجي آن ،روش اول

وروديهايي نظير بارش مستقيم، .  قرار گيردبايستي مورد توجه

تراوش از رودخانه، تراوش افقي از عرصه هاي باال دست، 

تراوش از حوضه هاي مجاور، و     خروجيهايي مثل تراوش 

افقي به پايين دست، تبخير و تعرق، برداشت توسط بهره 

برداران، و نگهداشت در نيمرخ خاك، بايستي به دقت تعيين 

 تفاضل اين دو مجموعه از يكديگر، بتوان مقدار شوند، تا با

در روش دوم، با توجه . خالص تغذيه به سفره را محاسبه كرد

به بيالن آب و خاك در نقاط معيني از عرصه پخش سيالب، 

حركت رو به باال و روبه پايين آب را از طريق مي توان 

اندازه گيري رطوبت، در مقطع طولي نيمرخ خاك، پس از 

 تا بتوان كارايي پخش سيالب را بر ؛ل بررسي كردوقوع سي

ه و ارقام دقيقي به دست ي سفره ي آب بررسي كردتغذيه 

 .آورد

- كه اندازه،روش اول به دليل تعدد متغيرهاي مورد نياز

گيري بعضي از آنها، مثل مقدار برداشت بهره برداران، امر 

ر د.  نيستايرفهممكني به نظر نمي رسد، روش مقرون به ص

مورد روش دوم، اقدامات اجرايي گسترده اي در ايستگاه 

تحقيقاتي كوثر در دست انجام است، تا از طريق تحقيق در 

.  خاك، مقدار خالص تغذيه به دست آيددراجزاي بيالن آب 

 از آنجا كه داده هاي فراواني از بده ورودي آب، ميزان بارش

مي ئر دا سطح آب زيرزميني در چاههاي مشاهده اي، به طوو

در حال اندازه گيري است، در مقاله حاضر تالش شده است 

تا با به كارگيري آنها در مقاطع زماني خاص، قبل و بعد از 

ي تاثير پخش سيالب بر  وقوع سيل، تصويري از نحوه

در زماني كه برداشت بهره . تغييرات سطح سفره به دست آيد

حداكثر ماههاي منطبق بر (برداران در حداقل خويش است 

ثير يكي از متغير هاي با اهميت بر بيالن كاهش أ، ت)بارش

ي تري بين پخش سيالب و تغذيه يافته و ارتباط مستقل

از اين رو با جداسازي داده ها . سفره ي آب پديد مي آيد

براساس زمان وقوع، و نيز ساير جداسازيهايي كه در متن 

 هروش تحقيق خواهد آمد، تالش شده تا تصوير هر چ
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ي  تر از موضوع ارتباط پخش سيالب با تغذيه ي سفره واقعي

 .زيرزميني دشت گربايگان به دست آيد

 

 مواد و روشها

منطقه گربايگان فسا بين طولهاي  :معرفي منطقه -1

 تا  28 °35' و عرضهاي شمالي 53° 57' تا 53° 53'شرقي 

 190 متر از سطح دريا در 1160 تا 1120  و ارتفاع °28 41'

اي كم  ومتري جنوب شرقي شيراز بر روي مخروط افكنهكيل

 موقعيت 1شكل  .ست ابوجود آمده عميق به نسبتعمق تا 

  .مي دهد در ايران و استان فارس نشان را دشت گربايگان 

 

 
  موقعيت دشت گربايگان در ايران و استان فارس-1شكل

 

 زاگرس چين ناحيه يمنطقه گربايگان بخشي از 

نوب غربي ايران مي باشد كه با روند شمال خورده در ج

جنوب شرق به صورت يك كمربند چين خورده -غرب

 از سازندهاي زمين  آثاريدر اين منطقه. كشيده شده است

 سازندهاي تنها  ونشدهشناسي دوران اول و دوم ديده 

چهارم زمين شناسي در منطقه گسترش  دوران سوم و

تپه ماهور  وهستان وسازندهاي دوران سوم، واحد ك. دارند

 ماسه سنگ،  آنهاسنگ شناسيرا تشكيل مي دهند كه 

-سازند. 1مي باشد، جوش سنگ، فورش سنگ و آهكرس

 30هاي دوران چهارم، رسوبات آبرفتي با ژرفاي متوسط 
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 بيشترين نقش را ، كه به صورت مخروط افكنهاستمتر 

 ته نشستهاي. در تشكيل آبخوان دشت به عهده دارند

س مخروط افكنه به طرف أ آبخوان از ر يهندهتشكيل د

. دن تغيير مي كندانه به ريز دانه، از درشتآندامنه يا انتهاي 

منابع آب دشت گربايگان شامل منابع سطحي و زيرزميني 

چاه قوچ منابع  دو خشكه رود بيشه زرد و. دنمي باش

خشكه رود بيشه زرد با طول . سطحي را تشكيل مي دهند

  عمده تغذيهوتر وارد مخروط افكنه شده  كيلوم28حدود 

. است سيالبهاي اين خشكه رود به وسيله ي آبخوان، ي

 خشكه رود چاه قوچ ، آبخوان ييكي ديگر از منابع تغذيه

 اين خشكه رود در آبگيري ،با توجه به سهم كمتر . است

  در تغذيه راشبكه هاي پخش سيالب منطقه نقش كمتري

ايفا كه رود بيشه زرد نسبت به خش آبخوان دشت ي
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آب مصرفي روستاها و آبياري كشتزارها، پيش . مي كند

 خورشيدي از سه رشته كاريز و چند حلقه چاه 1340از

تر با فراهم آمدن آبي بيشتر و ارزان. مين مي شده استأت

، كاريزها را 1340تلمبه هاي ديزلي در اوايل دهه  ورود

 طبيعي  ياز تغذيهاستخراج بيش . قرار دادمورد بي مهري 

 متر 10 سال نزديك به 20سبب گرديد كه سطح سفره طي 

 پخش سيالب در طرحبا شروع  ). 1372كوثر، (پايين رود

چاه شمار  و در نتيجه  باال آمده، سطح آب زيرزميني،منطقه

 .نشان دادندرا  قابل توجهيهاي بهره برداري نيز افزايش 

 با هدف 1361 پخش سيالب ايستگاه كوثر، در سال طرح

 در 1366آغاز و تا سال آبخوان و توليد علوفه ي تغذيه 

شبكه هاي .  پخش سيالب ادامه يافت ي شبكه8قالب 

 از خشكه رود بيشه 3 تا 1رحيم آباد   و4 تا 1بيشه زرد 

 چاه قوچ از خشكه رود چاه قوچ آبگيري  ي و شبكه،زرد

گر از  شبكه دي5با ايجاد  ايستگاه  يطرح توسعه. دنمي كن

 از خشكه رود  همگي  كه تكميل شد1377 تا 1375سال 

پيزومتر  . شوند آبگيري ميگركوهبيشه زرد و آبراهه هاي 

 4، پيزومتر 2 پخش سيالب رحيم آباد ي در شبكه3

 در 4 و 1بالفاصله در انتهاي شبكه ها و پيزومترهاي 

احداث شده شبكه هاي پخش سيالب   خارج از 

 .)2شكل (اند

 

 ع آوري داده ها و اطالعات جم-2

 به منظور اندازه گيري :هاي سطح آب  داده-الف

  حلقه 4نوسانهاي سطح آب زيرزميني آبخوان دشت، از 

 اينچ كه به وسيله ي 6يچاه پيزومتري با قطر لوله

سازمان آب منطقه اي فارس حفاري گرديده است، استفاده 

 پخش  خارج از شبكه هاي3 و1پيزومترهاي شماره . شد

 در نوار اول شبكه 2سيالب منطقه، پيزومتر شماره ي 

رحيم آباد دو و در وسط شبكه هاي پخش سيالب، و 

 در انتهاي شبكه بيشه زرد دو و زير 4پيزومتر شماره ي 

موقعيت . شبكه هاي پخش سيالب منطقه واقع مي باشند

چاه هاي پيزومتري نسبت به چاه هاي بهره برداري در 

شبكه ي .  نشان داده شده است2در شكلدشت گربايگان 

رفتار سنجي تغييرات سطح آب زيرزميني و نوسانهاي آن 

گيري شد و ارتفاع سطح آب آنها از سال آبي ماهانه اندازه

 .آوري و به رايانه وارد گرديد  جمع1384 تا 1371
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  چگونگي پراكندگي چاه ها در دشت گربايگان-2شكل
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 .زومتر دشت گربايگان موقعيت چاه هاي پي-1جدول

 موقعيت شماره پيزومتر مختصات
X Y 

P1 9/3170058 4/782732 شرق قلعه خرابه گربايگان 

P2  2/3167440 6/787799 )وسط پخش سيالب(رحيم آباد 

P3 9/3165546 8/787247 شمال رحيم آباد 

P4 7/3167551 4/784805  پخش سيالب گربايگانبيرون انتهاي شبكه هاي 

 
كه   با توجه به اين: بررسي داده هاي بارندگي-ب

 منطقه گربايگان در طول هواشناسياطالعات ايستگاه 
 و آمار جهت بررسي ، ساله قرار مي گرفت10دوره آماري 

دقيق كافي نبود، از نزديكترين ايستگاه باران سنجي كه در 
 كيلومتري غرب منطقه، موسوم به ايستگاه باران سنجي 30

 ساله بارندگي 34آمار .  استفاده شد، عرب جهرمبوخن بابا
 استخراج و مورد 83-84 تا سال آبي 50-51از سال آبي 

 .مطالعه قرار گرفت
 آب ورودي به شبكه هاي پخش  ي بررسي بده-ج

در هنگام وقوع سيل با استفاده  جهت اين بررسي :سيالب
بر روي پل سرعت جريان  ،)مولينه( ي آبيپروانهاز 

 از يك .شدگيري   متري اندازهيكر مقاطع فريك دلت
، جهت بررسي ارتفاع آب در واحد زمان  آب نگاردستگاه

محاسبه آب ورودي به شبكه هاي پخش حجم  استفاده و
 داده هاي حاصل از اندازه گيري سرعت در مقاطع .شد

يك متري عرض رودخانه، در يك واقعه ي سيل ميانگين 
طور همزمان، انجام به ) اشل(گيري، و قرائت خط كش 

پس از اتمام واقعه، مقطع عرضي رودخانه نقشه . شد
به اين ترتيب . برداري و سطح دقيق مقطع محاسبه گرديد

سيل در ي با ضرب سرعت متوسط در سطح، مقدار بده 
با در دست داشتن . زمان اندازه گيري سرعت، محاسبه شد

مقدار بده ي هر  ارتفاع خط كش در زمانهاي مختلف،

ه شده در ئعدد ارا. مان از ابتداي وقوع سيل به دست آمدز
 . وقوع سيل در يك واقعه است ياين نوشتار، حداكثر بده

 سيل تنها در برخي از وقايع ميسر شد  يگيري بده اندازه
كه دليل آن دشواريهاي فني و درگير بودن همكاران در 

 .  رفع خطر از مناطق مسكوني و اراضي زراعي بوده است
 يفيت، تكميل و باز سازي داده ها بررسي ك-2

 پيزومتر بررسي و ماههايي 4داده هاي سطح آب در 
به روش همبستگي   بودهدكه سطح آب اندازه گيري نش

زمانهايي كه چاه  .هاي پيزومتر مجاور بازسازي شد با داده
  .گرديد از گردونه محاسبات خارج ،خشك اعالم شده

طح آب چاههاي  نمودار تغييرات سي تهيه-3

 يپيزومتر

در سالهاي آبي   پيزومتر منطقه4تغييرات سطح آب در
 هر چاه، سطح  نقاط نشانهاز آن كسرمختلف بررسي و از 

 دريا محاسبه و در نرم افزار  سطح آزاد آبآب نسبت به
  . در مقابل سالهاي آماري قرار گرفتاكسل

محدوده عمل ) ب نگارآ( تهيه هيدروگراف -4

 پخش سيالب

 ي سطح آب چاههاي پيزومتر يمتوسط ارتفاع ماهانه
نرم افزار سورفر محدوده هاي همگن ن و با استفاده از ييتع

با روش ميانگين  سطح آب زيرزميني دشت ترسيم و
 پخش سيالب در  يوزني، ميانگين سطح ايستابي محدوده
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 دشت آب نگاربه كمك اين داده ها، . هر ماه محاسبه شد
 .ترسيم گرديد

 نمودار تغييرات همزمان بارندگي و  يتهيه -5

 يميانگين سطح آب چاه هاي پيزومتر

 پيزومتر در سالهاي آبي مختلف 4ميانگين سطح آب 
 محاسبه و در مقابل بارندگي ساالنه قرار گرفت و نمودار

  .آنها در سالهاي آبي مختلف ترسيم گرديد

  بررسي تعداد چاه هاي برداشت آب-6

 اطالعات موجود ايستگاه تحقيقاتي  اين بررسي ازدر
جهت تعيين تعداد كنوني چاه ها در . گرديد كوثر استفاده

 چاه هايمكان  ،GPSدشت، با استفاده از يك دستگاه 
 . سپس در محيط اتوكد ترسيم شد،ثبت منطقه فعال
 هاي هم افت آب زيرزميني دشت ترسيم منحني-7 

ز ا پيزومتر 4 افت سطح آب در ،جهت اين كار 
 بدست 1384 و 1371سطح آب تراز شده سال تفاضل 

 از جمع اين اعداد با اعداد نقاط نشانه، افت سطح آب .آمد
با استفاده از نرم افزار . آيد از سطح دريا به دست مي

 سپس اين منحنيها ، منحني هاي هم افت دشت تهيهسورفر
  گربايگان منطبق يروي نقشه منطقه  براتوكد  محيطدر

 .گرديد
وقايع سيالب بر سطح آب تأثير  بررسي -8

  ماه پس از سيالب3ومترها در طول پيز

با توجه به تعداد زياد چاه هاي بهره برداري و  
تر ، توجه دقيقيروند كلي افت در چاه هاي پيزومتر

 مصنوعي به آبخوان ضروري  يثير تغذيهجهت نمايش تأ
 از ي وجود آمار سطح چاه هاي پيزومتربه علت. است

در اين  سيالبهاي به وقوع پيوسته به بعد، 71-72سال آبي 
 در مقابل هم اكسلمحدوده مطالعه گرديده و در نرم افزار 

، تا تغييرات هماهنگ آنها در مقاطع زماني قرار گرفت
البته بهتر بود همبستگي . ثابت مورد بررسي قرار گيرد

سيالب بررسي ي آماري بين سطح آب زيرزميني و بده 
، اما از آنجا كه عوامل متعددي نظير درجه اشباع مي شد

قبل از وقوع سيل، درجه گل آلودگي سيل، شدت  خاك
بر ميزان تغذيه ي سفره موثر است، انتظار ... بارندگي و 

 به نحوي ،وجود همبستگي آماري بين دو عامل ياد شده
بيني كرد، صحيح كه بتوان يكي را از روي ديگري پيش

و حجم  بده  اطالعات مربوط به، همچنين.نمي باشد
. دسترس مي باشد  در1381آبگيري سيالب از سال

 ماه متوالي 3وضعيت سطح آب قبل از وقوع سيالب و در 
در برابر بعد از وقوع سيالب در پيزومترهاي مختلف 

 . وقايع سيل مورد بررسي قرار گرفت
براي مالحظه تأثير برداشت از آب زيرزميني بر روي 

 آب پيزومترها، كل وقايع سيل به دو دسته تفاوت سطح
 :شد تقسيم
 .زمان منطبق با حداقل برداشت از آب زيرزميني) 1

 ;يعني آبان تا  بهمن هر سال
مربوط به ساير  كه ،زمان منطبق با حداكثر برداشت) 2 

 .ماهها به غير از آبان تا بهمن ماه است
 

 نتايج

 پيزومترها هاي وقوع سيل و ارقام متناظر سطح آب داده
براي . انداي را تشكيل داده  ردهت مفصل و گسهايجدول

هاي  ه دادهئپرهيز از زياد شدن حجم مطالب، تنها به ارا
براساس آنچه  ).2جدول (شود  اكتفا مي2پيزومتر شماره 

در روش تحقيق در مورد مراحل كار بيان شد، نتايج به 
 :ه استيشرح زير قابل ارا
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  اشل در واحد زمان-ات بده نمودار تغيير-3شكل

 

 

 نشان 3 شكل : اشل- تهيه نمودار تغييرات بده-1
 اشل در واقعه ي سيل -دهنده ي نمودار تغييرات بده

 متر 300 است كه مقدار حداكثر آن19/10/82تاريخ 
 . درج شده است2مكعب بر ثانيه بوده كه در جدول 

جدول  :ي تهيه نمودار سطح آب چاههاي پيزومتر-2
وياي داده هاي پيزومتري ميانگين گيري شده در هر  گ3

 نمودار  ي در بردارنده4شكل. باشد  مي چاههاكدام از
 همانطوركه .است يچاههاي پيزومتر سطح آبتغييرات 

 و 1 هاي تغييرات سطح آب در پيزومتر،مي گردد مشاهده
 روند 4 و 3هايو در پيزومتر ،افزايشي با آهنگ كند 2

 .دهد را نشان مي يكاهش
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 .از وقوع سيل ماه بعد 3هاي قبل و   در ماه2بده ي سيل، و ارقام متناظر سطح آب پيزومتر شماره ي   آمار بارندگي و-2جدول 

 

 

 )متر( سطح آب پيزومتر

تاريخ وقوع  ماه سوم بعد از سيل   سيلم بعد ازماه دو ماه اول بعد از سيل ماه قبل از وقوع سيل

 سيالب

 حداكثر

 *بده

(m3/s) 

اندازه ي 

 بارندگي 

 )ميليمتر(
سطح آب تاريخسطح آب تاريخ سطح آب تاريخ سطح آب تاريخ

19/11/71 - − 27/10/71  19/10 26/11/71  00/19  19/12/71  00/19  23/1/72  17/60 

19/12/72 - 0/24  18/12/72  17/70 22/1/73  17/50 27/2/73  17/45 23/3/73  17/30 

7/1/73 - 0/25  18/12/72  17/70 22/1/73  17/50 27/2/73  17/45 23/3/73  17/30 

16/2/73 - 0/11  22/1/73  17/50 27/2/73  17/45 23/3/73  17/30 21/4/73  17/30 

15/5/73 - - 21/4/73  17/30 24/5/73  17/35 13/6/73  17/20 27/7/73  17/30 

24/5/73 - - 24/5/73  17/35 23/6/73  17/20 27/7/73  17/30 26/8/73  17/20 

11/6/73 - 0/10  24/5/73  17/35 23/6/73  17/20 27/7/73  17/30 26/8/73  17/20 

27/8/73 - 15/5 26/8/73  17/20 21/9/73  17/10 20/10/73  17/15 25/11/73  16/66 

4/9/73 - − 26/8/73  17/20 21/9/73  17/10 20/10/73  17/15 25/11/73  16/66 

12/9/73 - 0/31  26/8/73  17/20 21/9/73  17/10 20/10/73  17/15 25/11/73  16/66 

17/12/73 - 1/5 25/11/73  16/66 24/12/73  17/50 30/1/74  15/20 27/2/74  16/51 

2/5/74 - 0/30  28/4/74  16/48 29/5/74  16/13 27/6/74  16/10 26/7/74  00/16  

15/9/74 - 0/49  27/8/74  16/25 25/9/74  16/15 25/10/74  15/50 25/11/74  00/15  

21/9/74 - 0/35  27/8/74  16/25 25/9/74  16/15 25/10/74  15/50 25/11/74  00/15  

4/10/74 - 0/36  25/9/74  16/15 25/10/74  15/50 25/11/74  00/15  21/12/74 14/48 

14/10/74 - 0/12  25/9/74  16/15 25/10/74  15/50 25/11/74  00/15  21/12/74  14/48 

5/1/76 - 0/35  15/12/75  14/60 25/1/76  14/55 30/2/76  14/60 26/3/76  14/70 

12/10/76 - 0/27  26/9/76  14/85 28/10/76  14/85 29/11/76  14/20 25/12/76  14/80 

15/10/76 - 0/15  26/9/76  14/85 28/10/76  14/85 29/11/76  14/20 25/12/76  14/80 

22/10/77 - 0/6  22/9/77  15/85 27/10/77  15/50 26/11/77  15/40 24/12/77  16/20 

17/11/77 - 0/77  27/10/77  15/50 26/11/77  15/40 24/12/77  16/20 23/1/78  14/90 

3/12/77 - 37/5 26/11/77  15/40 24/12/77  16/20 23/1/78  14/90 22/2/78  00/15  

11/12/77 - 0/41  26/11/77  15/40 24/12/77  16/20 23/1/78  14/90 22/2/78  00/15  

17/4/78 - 0/6  26/3/78  15/20 28/4/78  15/50 25/5/78  15/80 22/6/78  15/88 

26/5/78 - 0/15  25/5/78  15/80 22/6/78 15/88 26/7/78 25/8/78 خشك   خشك 

22/12/78 15/35 20/11/78 خشك 25/10/78 - - 27/10/78 22/1/79 خشك   خشك 

13/7/79 - 0/6 24/8/79 خشك 25/7/79 خشك 27/6/79  23/9/79 خشك   خشك 

19/8/79 - 0/11 23/9/79 خشك 24/8/79 خشك 25/7/79  24/10/79 خشك   خشك 

21/9/79 - 0/36 24/10/79 خشك 23/9/79 خشك 24/8/79  29/11/79 خشك   خشك 

 .گيري بده سيل فراهم نبوده است  در تمامي وقايع سيالب  امكان اندازه *-
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 )متر(سطح آب پيزومتر 

 ماه سوم بعد از سيل ماه دوم بعد از ماه اول بعد از سيل ماه قبل از وقوع سيل

تاريخ وقوع 

 سيالب

 حداكثر

 *بده

(m3/s) 

 بارندگياندازه ي

 )ميليمتر(

سطح آب تاريخ سطح آب تاريخ سطح آب تاريخ سطح آب تاريخ

20/10/79 -  0/12 29/11/79 خشك 24/10/79 خشك 23/9/79  23/12/79 خشك   خشك 

25/9/80 -  21 0/  24/9/80  17/10 25/10/80  16/90 21/11/80  17/30 23/12/80  17 00/  

18/10/80 -  17 0/  24/9/80  17/10 25/10/80  16/90 21/11/80  17/30 23/12/80  17 00/  

22/10/80 -  30 0/  24/9/80  17/10 25/10/80  16/90 21/11/80  17/30 23/12/80  17 00/  

3/12/80 -  − 21/11/80  17/30 23/12/80  17 00/  25/1/81  17 00/  23/2/81  17/30 

26/12/80 -  − 23/12/80  17 00/  25/1/81  17 00/  23/2/81  17/30 26/3/81  17/20 

8/1/81 -  20 0/  23/12/80  17 00/  25/1/81  17 00/  23/2/81  17/30 26/3/81  17/20 

23/1/81 -  8 0/  23/12/80  17 00/  25/1/81  17 00/  23/2/81  17/30 26/3/81  17/20 

1/10/81 30 0/  33 0/  25/9/81  17/70 23/10/81  17/40 25/11/81  17/60 25/12/81  17/40 

16/11/81 50 0/  27 0/  23/10/81  17/40 25/11/81  17/60 25/12/81  17/40 23/1/82  16/85 

6/12/81 25 0/  14 0/  25/11/81  17/60 25/12/81  17/40 23/1/82  16/85 22/2/82  17/05 

3/1/82 45 0/  21 0/  25/12/81  17/40 23/1/82  16/85 22/2/82  17/05 20/3/82  17/10 

6/1/82 100 0/  22 0/  25/12/81  17/40 23/1/82  16/85 22/2/82  17/05 20/3/82  17/10 

1/5/82 15 0/  32 0/  25/4/82  17/35 24/5/82  17/25 22/6/82  17/25 25/7/82  17/15 

14/5/82 16/2 4 0/  25/4/82  17/35 24/5/82  17/25 22/6/82  17/25 25/7/82  17/15 

25/5/82 29 0/  - 24/5/82  17/25 22/6/82  17/25 25/7/82  17/15 22/8/82  17 00/  

15/9/82 50 0/  57/5 22/8/82  17 00/  23/9/82  16/85 25/10/82  17 00/  24/11/82  16//80 

16/9/82 94 0/  8/5 22/8/82  17 00/  23/9/82  16/85 25/10/82  17 00/  24/11/82  16/80 

18/10/82 120 0/  45/5 23/9/82  16/85 25/10/82  17 00/  24/11/82  16/80 25/12/82  17 00/  

19/10/82 300 0/  60 0/  23/9/82  16/85 25/10/82  17 00/  24/11/82  16/80 25/12/82  17 00/  

24/10/82 60 0/  33/5 23/9/82  16/85 25/10/82  17 00/  24/11/82  16/80 25/12/82  17 00/  

7/11/82 30 0/  20/5 25/10/82  17 00/  24/11/82  16/80 25/12/82  17 00/  23/1/83  16/90 

20/9/83 50 0/  45 0/  14/9/83  17/25 22/10/83  15/81 20/11/83  15/18 21/12/83  15/40 

23/9/83 215/5 38 0/  14/9/83  17/25 22/10/83  15/81 20/11/83  15/18 21/12/83  15/40 

25/9/83 250 0/  19/5 14/9/83  17/25 22/10/83  15/81 20/11/83  15/18 21/12/83  15/40 

6/10/83 290 0/  47 0/  14/9/83  17/25 22/10/83  15/81 20/11/83  15/18 21/12/83  15/40 

1/11/83 130 0/  31 0/  22/10/83  15/81 20/11/83  15/18 21/12/83  15/40 23/1/84  16/45 

4/11/83 110 0/  30/5 22/10/83  15/81 20/11/83  15/18 21/12/83  15/40 23/1/84  16/45 

10/1/85 200 28 0/  11/12/84  16/96 12/01/85  17/12 12/2/85  17/31 12/3/85  17/70 

 .ه سيالب فراهم نبوده استگيري بد  برخي از وقايع سيالب به دليل نبود ادوات امكان اندازه *-
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 .نشانه تصحيح شده استي  كه نسبت به نقطه  داده هاي پيزومتري ميانگين گيري شده در هر چاه-3جدول
 ارقام به متر از سطح دريا

P1 P2 P3 P4 سال آبي 

1159/43 1141/60 1131/70 1136/61 71−72 
1160/35 1142/32 1133/84 1137/36 72−73 
1160/44 1143/30 1133/89 1137/09 73−74 
1160/80 1144/55 1135/61 1136/97 74−75 
1161/12 1145/00 1136/00 1136/36 75−76 
1160/96 1144/93 1134/75 1135/13 76−77 
1160/71 1144/38 1133/07 1133/43 77−78 
1160/24 1144/03 1131/12 1131/61 78−79 
1160/00 1143/47 1129/02 1130/65 79−80 
1159/62 1142//66 1126/53 1129/27 80−81 
1159/90 1142/59 1125/20 1128/37 81−82 
1160/00 1142/93 1124/74 1127/90 82−83 
1160/54 1143/59 1125/20 1127/44 83−84 
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 .ي نمودار تغييرات آب چاههاي پيزومتر-4شكل
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 . دشت در مقابل بارندگيآب نگار -5شكل

 

 آب نگار دشت را 5 شكل :آبنمون دشت تهيه -2
جهت بررسي رابطه بين آب نگار و . نشان مي دهد

بارندگي، اندازه ي بارندگي متوسط هر ماه در سالهاي 
 .مختلف آبي در مقابل آب نگار ترسيم شده است

 6 و شكل4 جدول: وضعيت تعداد چاه هاي منطقه-3
 ٢ال تا س1361روند كلي افزايش چاه هاي منطقه از سال 

 .   را نشان مي دهد1385
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  تعداد چاه هاي بهره برداري از سال-4جدول          

 .1385 تا 1361                          

 تعداد چاه سال آبدهي

متر مكعب بر (مقدار

 )ساعت

 زمان

 )ساعت(

1361 16 15-10 20-6 

1367 58 54 20 

1385 85 36 10 

 
ليات پخش سيالب و افزايش سطح آب با شروع عم

تغذيه ي مصنوعي در منطقه، باعث افزايش حفر چاه و 
 هكتار كشت، عمدتا به 200گسترش اراضي كشاورزي از 
 هكتار كشت آبي با 2000صورت ديم به بيش از 

محصوالت متنوع بوده كه تأثير شگرفي بر بهبود وضعيت 
 .اقتصادي مردم منطقه داشته است
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 .اههاي بهره برداري در دشت گربايگان نمودار افزايش چ-6شكل

 

 
 . نقشه هم افت دشت گربايگان فسا-7شكل

 

 با استفاده از : منحنيهاي هم افت دشت گربايگان-4

 پيزومتر منطقه در محيط سورفر اين منحنيها 4داده هاي 

 . نشان داده شده اند7ترسيم گرديد كه در شكل 

 مقايسه هم زمان وقايع سيل و سطح آب -5

اطالعات مربوط به سطح آب زيرزميني از سال : زومترهاپي

 در مقابل وقايع سيل در اين سالها  83-84 تا  72-71آبي
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 :در چهار مرحله زير بررسي گرديد قرار گرفت و
  ي در اين مرحله كليه:بررسي تمام داده ها -الف 

داده هاي سطح آب زيرزميني و سيالب در سه ماه پس از 
  گيري شده و براي هر پيزومتر دروقوع سيالب متوسط

 . نشان داده شده است5جدول 
 

 

 
 

  درسه ماه بعد از پيزومترهاسطح آب زيزميني تفاوت  -5جدول

 .)ميانگين كل وقايع(ماه قبل از وقوع آن  نسبت به سيالب   

 پيزومتر
ماه 

 اول
 ماه سوم ماه دوم

P1 014/0 0/000 −019/0 

P2 189/0 342/0 366/0 

P3 170/0 315/0 162/0 

P4 110/0 −035/0 066/0- 
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 .آن نسبت به ماه قبل از وقوع سيالبروان گشتن  در سه ماه بعد از پيزومترها سطح آب زيرزميني  تفاوت نمودار-8شكل

 

 در اين :هاي منطبق با حداقل برداشت ماه-ب
 داده هاي سطح آب زيرزميني و  يكليهميانگين  ،مرحله

 سيالب براي هر  روان گشتن بعد ازسيالب در سه ماه

پيزومتر در ماههايي كه مصرف آب زيرزميني و برداشت 
 نشان 6 و در جدول محاسبه، )بهمناز آبان تا  (كم بوده

 .داده شده است
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 منطبق با حداقل آن نسبت به ماه قبل از وقوع  در سه ماه بعد از سيالبپيزومترها سطح آب زيرزميني تفاوت -6جدول

 .)ميانگين وقايعي كه هم زمان با ماههاي حداقل برداشت زراعي از آبخوان بوده است (شت از آبخوانبردا

 ماه سوم ماه دوم ماه اول پيزومتر

P1 062/0 063/0 061/0 

P2 237/0 470/0 354/0 

P3 367/0 436/0 086/0 

P4 223/0 051/0 028/0- 
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  منطبق باآن نسبت به ماه قبل از وقوع  سيالب روان گشتن ماه بعد از در سهپيزومترها سطح آب  تفاوت نمودار-9شكل

 . حداقل برداشتزمان

 

 در اين : ماه هاي منطبق با حداكثر برداشت-ج
داده هاي سطح آب زيرزميني و ي  كليه ميانگينمرحله

سيالب در سه ماه بعد از سيالب براي  هر پيزومتر در 

از (داشت زياد بوده ايي كه مصرف آب زيرزميني و برهماه
نشان  10 شكل  و7 و در جدول محاسبه، ) تا مهراسفند

 .داده شده است
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حداكثر زمان  منطبق با آن نسبت به ماه قبل از وقوع  در سه ماه بعد از سيالبپيزومترهاسطح آب زيرزميني تفاوت  -7جدول

 )برداشت زراعي از آبخوان بوده استميانگين وقايعي كه هم زمان با ماههاي حداكثر  (برداشت از آبخوان

 ماه سوم ماه دوم ماه اول پيزومتر

P1 079/0- 046/0- 178/0- 

P2 092/0 018/0 053/0 

P3 211/0- 216/0- 260/0- 

P4 105/0- 259/0- 204/0- 
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 آن قبل از وقوع  نسبت به ماه سيالب روان گشتن در سه ماه بعد ازپيزومترهاسطح آب زيرزميني تفاوت  نمودار -10شكل

 . برداشت از آبخوانحداكثرزمان منطبق با 

 

 در : بودند بده وقايع سيل كه داراي اندازه گيري-د
اين مرحله، براي اطمينان از درستي نتايج مراحل قبل، 
وقايع سيل اندازه گيري شده، جداسازي شدند تا نسبت 

 و 8 جدول ؛به صحت آنها ترديدي وجود نداشته باشد
 .دنداده ها را نشان مي ده    اين  11 شكل
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 منطبق نسبت به ماه قبل از وقوع سيل سيالبروان گشتن  در سه ماه بعد از پيزومترهاسطح آب زيرزميني تفاوت  -8جدول

 ).ميانگين وقايعي كه بده سيل آنها اندازه گيري شده است(بده سيالب با 

 ماه سوم ماه دوم ماه اول پيزومتر

P1 003/0- 050/0- 115/0- 

P2 405/0 512/0 385/0 

P3 377/0 505/0 232/0 

P4 077/0 103/0 081/0 
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 .بده نمودار سطح آب زيرزميني دشت گربايگان در سه ماه بعد از سيالب منطبق با داده هاي -11شكل

 

 بحث 

 نشان داده 4تغييرات سطح آب زيرزميني در شكل 
دهد كه سطح ها نشان مي مقايسه سطح آب چاه. ندا شده

ها چاه  مطالعه در همهيآب زيرزميني در سالهاي اوليه
استحصال نسبتا زياد آب در .  نسبي داشته استيافزايش

هاي بهره برداري ، با توجه به حفر زياد چاه75بهار سال 
وجود پخش سيالب،   با،4  و3پيزومترهاي ي در محدوده

 گارآب ن .به طور كلي كاهش سطح آب را نشان مي دهد
واحد دشت به خوبي اثرات برداشت زياد آب از آبخوان 

نكته حائز اهميت در مقطع زماني  .مي سازد   را مشخص 
 بارندگي و سيل 75 اين است، با آن كه در سال 76 تا 74

 نسبت به 74، اما آخرين عدد سطح چاه در سال رخ نداده
 سانتيمتر 12، تنها 76اولين عدد قبل از وقوع سيل سال 

علت اين ). 60/14-48/14تفاوت (هش نشان داده است كا
، كليه شبكه ها 1374امر شايد در اين است كه در سال 

مورد مرمت و اليروبي انهار قرار گرفته و كارايي پخش 
طح آب زيرزميني از فروردين س. سيالب بهبود يافته است

اين روند .  به طور مرتب افت آب را نشان مي دهد1376
، آب نگارچنين شكلي از . دامه داشته استا  82تا سال 

از مهر .  فوق بحراني بودن آبخوان دشت استنشان دهندة
 آب نگار شكل، 82، با توجه به سيالبهاي زياد سال83

 دشت در آب نگارمقايسه . افزايش آب را نشان مي دهد
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 بارندگي نشان مي دهد كه توزيع زماني بارندگي در برابر
 تغييرات ،از اين رو ;تفاوت استسالهاي مختلف كامال م

 بارش با تغييرات سطح آب زيرزميني دشت  يساالنه
 3 در حالي كه ميانگين لغزان ;رسد روند به نظر نمي هم

 مقايسه شود، شاهد هماهنگي نسبي روند آب نگار ساله با
 وجود ارتباط كلي بين آنها ، بنابراين;اين دو عامل هستيم

به . يرات بين سالي زياد استگردد، هر چند تغي تأييد مي
 ثير چنداني بر، تأ84 تا82 در سالهايبارندگيرغم افزايش 

 افت شديد ، بنابراين ;شود ديده نميافزايش سطح آب 
سطح آب زيرزميني، بايد عمدتا به علت اضافه برداشت از 

 . آبخوان دشت باشد
تر شدن توزيع مكاني افت سطح آب  مشخصبراي
 تغييرات عمق آب  ي نقشه ي، با مالحظهزيرزميني

توان دريافت كه منحني تغيير صفر  مي )7شكل(زيرزميني 
  ياز نيمه شمال شرقي محدوده) بدون كاهش يا افزايش(

 درصد 60 بيش از ،ايستگاه پخش سيالب عبور كرده
) حاكي از اُفت(محدوده زير تأثير منحنيهاي با اعداد منفي 

 متر و در حاشيه بخش 8 فت تااُ مقدار  يبيشينه. قرار دارد
 نشانگر 4 و 3شود و پيزومترهاي  غربي ايستگاه ديده مي

 سطح سفره ي آزاد در  با اين وجود،;اين محدوه هستند
 1375 مرداد 13در  ،3)شبكه گنج(  Bz4چاه مشاهده اي 

 متر 27 حدود 41385در شهريور متر بوده و 5/17حدود 
توجه به اين كه با .  را نشان مي دهدفتاُ  متر5/9يعني 

اين چاه تحت تاثير زياد پخش سيالب و تغذيه از خشكه 
فت بيشتري نسبت به بخش رود بيشه زرد است، ولي اُ
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دليل اين مطلب، شايد به علت . غربي منطقه نشان مي دهد
اختالف شيب اليه هاي درون زمين و انباشت آب در اين 

اثبات . تفت را كمتر نشان داده اسمحدوده بوده كه ميزان اُ
اين مطلب نياز به شناسايي كامل اليه هاي آبخوان داشته و 

 محدوده. با انجام عمليات ژئوفيزيك قابل بررسي مي باشد
افزايش (نيهاي با ارقام مثبت حشرقي ايستگاه زير تأثير من

 شاخص اين 1 و2قرار داشته و پيزومترهاي ) سطح آب
پخش  هاي  در مركزيت شبكه2پيزومتر . مناطق هستند

 ;گيري را دارد قرار داشته و بيشترين حجم سيلسيالب
توان به تأثير پخش سيالب   افزايش آب آن را ميبنابراين،

 عمدتا 1پيزومتر ي افزايش سطح آب محدوده . نسبت داد
 كه ،به علت كيفيت پايين آب در اين قسمت بوده

. استحصال زيادي در اين محدوده انجام نگرفته است
 داشتن نگاه كلي به روند تغييرات ،شود ظه ميچنانچه مالح

 از ناچيز بودن تأثير پخش تياسطح آب دشت حك
 و تنها داردآب زيرزميني سيالب بر كاستن از روند اُفت 

براي اثبات . در بخشهاي كوچكي تأثيرگذار بوده است
سبب كاستن  اينكه عامل برداشت فزاينده از آب زيرزميني

تي آمار صحيحي از ميزان  سيالب بوده بايسشاثر پخ
ست كه در حال  ابرداشت در دست باشد و اين امري

از اين رو تالش . حاضر در هيچ جاي كشور عملي نيست
هاي همزمان  شد تا با بررسي مقاطعي از زمان، كه داده

 تغييرات ،وقوع سيل و سطح پيزومترها در دست است
. دخالص سطح آب آنها بر اثر سيل مورد بررسي قرار گير

 آب زيرزميني  اطالعات تفاوت سطحبراي اين كار، 
 نسبت به ماه هر واقعه سيلدر سه ماه بعد از  پيزومترها

 . ، در حالتهاي مختلف بررسي شدوقوع آنقبل از 
 داده ها را نشان مي  ي نمودار سطح آب كليه8شكل 

 افزايش  پيزومترها در ماه اول بعد از سيالبي كليه .دهد
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 كه در وسط شبكه ،2پيزومتر . ان مي دهندسطح آب را نش
هاي پخش سيالب واقع مي باشد، افزايش سطح آب را 

 در 1پيزومتر  . ماه بعد از سيالب نشان مي دهد3حتي در 
اين امر . نشان مي دهد ماه دوم به بعد افت سطح آب را

به علت در حاشيه قرار داشتن اين پيزومتر و تاثير كم 
بيشترين افت در پيزومتر  .تاسشبكه هاي پخش سيالب 

 كه علت آن كيفيت مطلوب آب و اراضي ، اتفاق افتاده4
 و در نتيجه استحصال بيش از حد در اين ،كشاورزي
 بعد از افزايش تا ماه دوم، در ماه 3پيزومتر . استمحدوده 

 . سوم كاهش نشان مي دهد
تفاوت سطح آب زيرزميني پيزومترها منطبق  9شكل 

ثير پخش تأ .ت از آبخوان را نشان مي دهدبا حداقل برداش
سيالب در افزايش سطح آب زيرزميني به خوبي مشخص 

 پيزومترها افزايش سطح آب را نشان  يكليه. است
ه  كه ب،4 و 1اين امر حتي براي پيزومترهاي . دنده مي

ترتيب در حاشيه پخش سيالب و محل با برداشت زياد 
 در ماه 3 و 2اي پيزومتره. است، نيز صادق ندآب واقع

 كه  اند،دوم بعد از سيالب بيشترين افزايش را نشان داده
ش يرداشت، از ماه دوم به بعد شروع به به علت افزاي

   .كاهش نموده است
 وضعيت تفاوت سطح آب زيرزميني 10شكل

پيزومترها، منطبق با حداكثر برداشت از آبخوان را نشان 
 با افت  ماهها ي  در كليه4 و 3، 1پيزومترهاي. مي دهد

 و مقدار اُفت نيز بسيار بوده روبرو سطح آب زيرزميني
 اين مطلب، به خوبي اثر .بيشتر از حالتهاي ديگر است

برداشت زياد آب از آبخوان و افت سطح آب زيرزميني با 
رغم به  2  پيزومتر.دهد پخش سيالب را نشان مي وجود

 .  دهدبرداشت زياد از آبخوان، افزايش آب را نشان مي

 نمودار سطح آب زيرزميني چاه هاي پيزومتر 11شكل
نمودار .  را نشان مي دهدبدهگيري منطبق با وقايع اندازه

) 8شكل (اين حالت نيز روندي مطابق با روند كل وقايع 
گيري   كه نبود اندازهدارد از آن تياپديده حك اين ;دارد
ييرات  سيل محدوديتي براي استنتاج تأثير سيل بر تغيبده

رف  صِ، به عبارت ديگر.سطح سفره به وجود نياورده است
دانستن زمان وقوع سيل براي مالحظه اثر آن بر افزايش يا 

 اگر ،البته. كاهش سطح آب پيزومترها كافي بوده است
 سيل با مقدار  ي كمي ارتباط بدهيهدف تحقيق بررس

  سيل تمام ي الزاماً بايستي بده،باشدتغيير سطح آب سفره 
 . بود وقايع موجود مي

كه روند عمومي   با آن،نتيجه گيري كلي اين است
 ،رغم عملكرد پخش سيالببه  ،سطح آب زيرزميني دشت

بخشي از محدوده شرقي  حالت نزولي است؛ دست كم در
 روند ،پذيرد ثير بيشتري از پخش سيالب ميأ كه ت،دشت

همچنين در تمامي .  ساله مثبت وجود داشته است14
 هرگاه وقايعي از سيل كه با زمان ي،اي پيزومترچاهه

همزمان ) ماههاي آبان تا بهمن(حداقل برداشت از سفره 
 ماه پس از وقوع سيل 3دست كم تا  بررسي شود، ،بوده

در ماههاي متناظر با . استروند تغييرات، افزايشي 
 3حداكثر برداشت از سفره روند كامالً دگرگون شده و در 

 پس از وقوع سيل كاهشي است و نشان پيزومتر تغييرات
 كه در مركز 2ها پيزومتر  در همين داده. از اُفت دارد

 روند مثبت داشته و در ، قرار داردي پخش سيالبها شبكه
 . برابر انبوه برداشت از سفره مقاومت نشان داده است

نقش  پنجم از روش تحقيق  ياز اين رو نتايج مرحله
در افزايش سطح آب ا ر سيالب مثبت شبكه هاي پخش

  عامل يو نقش خنثي كنندهزيرزميني دشت گربايگان، 
نشان به روشني برداشت بي رويه آب از آبخوان را 
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 2 بيشترين افزايش مربوط به پيزومتر ،در تمام موارد. دهد مي
ثير پخش سيالب ايت آن نشانگر تعاست كه با توجه به موق

است كه در مركز  4 فت مربوط به پيزومتربيشترين اُ و ،دارد
  .گرفته استاراضي كشاورزي پايين دست ايستگاه قرار 

جلوگيري از بحراني شدن وضعيت آب جهت  پايان در
بر  با نصب آب شماراوالً  گردد كهزيرزميني، پيشنهاد مي

 آب ترازتر   دقيق يامكان مطالعه چاهها،تمام روي 
ه  توج،همچنين. زيرزميني دشت گربايگان فراهم گردد

فوري به برداشت لگام گسيخته از آب زيرزميني دشت از 
استخراج محدود كردن بستن چاه هاي غير مجاز و طريق 

 كه ناديده گرفتن آن ،از ساير چاهها ضرورتي حتمي است
 نابودي اقتصاد كشاورزي دشت و پس از آن  يزمينه

زندگي اجتماعي بر اثر شوري منابع آب شرب  را فراهم 
 .نمايد مي
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Abstract 
The artificial recharge of groundwater (ARG) is a proven method of increasing the water 

level in unconfined aquifers. Although the ARG activities at the Kowsar Station have been 
proven successful due to an 8 fold increase in the area of irrigated farm fields, quantitative 
studies are lacking. We have been monitoring floodwater discharge and diversion to our ARG 
system and the piezometric level since 1992. These data were used to establish a relationship 
between the ARG events and the water table variations at the study site. Firstly, the water tables 
(WTL) at the time of recharge, and for 3 months after it, were grouped and the equipotential 
lines for the aquifer were constructed. Then the same data were grouped according to the 
months corresponding with the minimum and maximum pumping. It was observed that all 
piezometer, showed a rise in WTL for 3 months during the Oct. - Feb. period if there was an 
ARG event. The trend was reversed when there was heavy pumping during the irrigation 
season; thus the aquifer was sinking. The general trend in the area indicates an overdraft from 
the aquifer. It is interesting to note that the WTL in piezometer No. 2, which is located in the 
center of the ARG systems, shows a gradual rise, in spite of the opposite observation in other 3 
piezometers. The lowest WTL is observed in piezometer No. 4, which is located at the center of 
irrigated fields. 

 
Key words: Groundwater recession, floodwater spreading, Gareh Bygone Plain, artificial 
recharge of aquifer. 

 


