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  )انجمن جغرافياي ايران المللي علمي ـ پژوهشي و بينفصلنامه (جغرافيا 

  1393بهار ، 40شماره ، دوازدهمسال دوره جديد، 

  

  ارزيابي اثر سدها بر منابع آب زيرزميني ارزيابي اثر سدها بر منابع آب زيرزميني 

  ))استان فارساستان فارس  --مطالعه موردي سد سلمان فارسي مطالعه موردي سد سلمان فارسي ((
 

   2و نرجس اميني 1محسن رنجبر

 
 چكيده

توان به تامين بارزترين اثر سدها، تغيير رژيم هيدرولوژيكي مناطق مجاور خود است كه از جمله اين تغييرات مي

تواند به نوعي در مقابله با اين تغييرات مي. هاي مجاور اشاره نمود دبي پايه دائمي و تغيير در سطح اساس آبخوان

كارزين و  سلمان و تأثير آن بر نظام هيدرولوژيكي دشت قير ودر اين پژوهش سد . خشكسالي مؤثر واقع شود

باشد تا بتوان ميزان اثر اين سد در مقابله با اثرات آن بر تغييرات سطح اساس آبهاي زيرزميني مورد بررسي مي

ين اي، ميداني و آماري بود كه بدهاي كتابخانهشناسي مطالعه مبتني بر روش روش. ها را برآورد نمودخشكسالي

ها، دبي رودخانه هاي پيزومتري دشت، دبي چاههاي ارتفاع آب زيرزميني، سطح ايستابي در چاه منظور از داده

منظور پردازش  همچنين به. استفاده به عمل آمد 1389تا  1372آغاج، و ميزان بارش منطقه براي دوره آماري  قره

نتايج نشان دادند كه طي . استفاده به عمل آمد Excelو  Arc Hydro، گزينه الحاقي ArcGISافزارهاي  ها از نرمداده

ها مربوط به يك دوره چهار دوره خشكسالي رخ داده است كه بيشترين اثر اين خشكسالي 10دوره مورد بررسي 

همچنين سد . طوري كه دبي رودخانه را به صفر رسانده است بوده است به) 1381تا  1378سالهاي (ساله خشك 

. آغاج سبب ايجاد يك دبي پايدار در تابستان شده است با تغيير در رژيم هيدرولوژيكي رودخانه قرهسلمان فارسي 

ميليون مترمكعب از حجم ذخيره اين  5هاي دشت قير و كارزين، ساالنه  هرچند، به دليل عدم تغذيه كافي آبخوان

بنابراين، . يزان اين افت متفاوت استها رو به افت است كه م شود و سطح آب در تمامي چاه ها كاسته مي آبخوان

 توان گفت كه سد سلمان فارسي نتوانسته است ميزان اثرات خشكسالي بر آب زيرزميني را در مناطق پايين مي

  .دست خود كاهش دهد يا حذف نمايد

  

  .آب زيرزميني، خشكسالي، آبخوان، سد، قير و كارزين: كليدواژگان

                                                 
  دانشيار  گروه جغرافيا، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهرري.  1

  نور آباده طشك مدرس دانشگاه پيامكارشناس ارشد ژئومرفولوژي، .  2
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 مقدمه

هاي توسعه كشورها و حركت آنها به سوي تمدن و رفاه عمومي، استفاده بهينه و كارا يكي از راه
منابع بسيار مهم و حياتي كه در زندگي روزمره جمله از . از منابع طبيعي و خدادادي است

منظور تنظيم و  كه به العاده دارد، منابع آبي است ها و كشورها و تداوم توليدات نقش فوقانسان
ها، احداث سد هاي متفاوتي وجود دارد كه يكي از اين راهف آبي يك كشور، راهكنترل مصار

  . باشدمي
مفهوم توسعه پايدار منابع آب تأمين نيازهاي جمعيت فعلي بدون اثر منفي بر توانايي تأمين 

كشور ايران بنا به موقعيت جغرافيايي و . (Bithas,2008) باشد ميي آينده ها نيازهاي نسل
رود، ميزان بارندگي در ايران كمتر از ليمي خاص از مناطق خشك جهان به شمار ميشرايط اق

اين مقدار بارندگي نيز پراكنش ). 1387تقوائي، (يك سوم متوسط بارندگي كره زمين است 
 50درصد مساحت كشور بارش ساالنه كمتر از  6طوري كه  هزماني و مكاني مناسبي نداشته ب

درصد مساحت كشور  39متر،  ميلي 200تا  50كشور بارش بين  درصد مساحت 46متر،  ميلي
ميليمتـر است و  1000تا  500درصد ديــگر بارش بين 8متر و در  ميلي 500تا  200بارش بين 

: 1387كردواني،(دارد متر بارش دريافت مييميل 1000سال بيش از  تنها يك درصد كشور در
كند كه بدانيم در حالي كه تقريباً يك درصد جـــلوه ميتر شاخص بحران زماني نامطلوب).  62

دنيا  ةكنند سـهم آن از كل منابع آب شيرين تجديد شونداز جمعيت جهان در ايران زندگي مي
بنابراين به دليل ). 1390، فالح و ديگران1382پور، محمدي و شمسي(درصد است  36/0تنها 

راهكارهاي عمـلي و نو جهت  يةاشك، ارخ يمهآب در مناطق خشك و ن ةالعاد اهميت فوق
راهكارهاي مقـابله با بحران كم آبي در دو . كنداستفاده بهينه از منابع آب ضــرورت پيدا مي

شود كه خالصه مي “استحصال از منابع جديد آب”و  “مــديريت صحيح منابع آب”استراتژي 
منابع آبي از اولويت برخوردار بوده  در كشور ما به داليل جغرافيائي و اقليمي، بهبود مديريت بر

  ). 1380داودي و همكاران، (نتايج بهتر و سريعتري خواهد داشت  و
عنوان عنصر حيات بخش در نواحي مركزي و جنوبي ايران سدهاي اين  با توجه به اهميت آب به

ب فراهم شوند تا امكان ذخيره حداكثر آمناطق از كشور با ارتفاع بلند و مخازن بزرگ طراحي مي
و باال بودن نرخ ) 1384زاده و سفري،  حسن(سبب كمبود بارش شود اما ناچيز بودن دبي پايه به

دهي  و فرسايش و رسوب) 42 :1387كردواني، ( تبخير بالقوه در نواحي مركزي و جنوبي كشور
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اي گونه به؛ )1385بياتي خطيبي، (شوند باال، مانع دستيابي كامل و تحقق اهداف احداث سدها مي
ميليون مترمكعب از گنجايش مفيد سدها  100هر سال بيش از (عالوه بر پرشدن درياچه سدها 

ميليارد مترمكعب آب شيرين از ذخيره  10ساالنه حدود ) شود براثر انباشته شدن رسوبات كاسته مي
جايي كه حدود الذكر، از آن  عالوه بر تمام موارد فوق. گرددسدهاي كشور در اين مناطق تبخير مي

درصد از سطح كشور در مناطق داخلي از رسوبات تـبخيري از نوع گچ و نمك و مارن  15
هاي پوشيده شده است و مهمتراز آن، حضور تعداد زيادي گنبدهاي نمكي دراين مناطق بويژه دامنه

 هاي سطحي در اينريزند، اكثر جريانجنوبي زاگرس و رودهايي كه به چاله بسته داخلي مي
باشند  زا در تماس هستند، داراي كيفيت آب بسيار پائيني ميطور مستقيم با مواد شوري مناطق كه به

هاي سطحي در كه اين مسائل استفاده از آب) 1384نژاد،  ؛ معيري و احمدي40: 1387كردواني، ( 
پاپن، (ند يابكند و آبهاي زيـر زمـيني اهميتي چندبرابر ميمناطق مركزي و جنوبي را محدود مي

بيني حجم بارندگي و رخداد  الذكر، به دليل نوسانات غير قابل پيش رغم موارد فوقعلي). 1387
، بويژه در نيمه جنوبي )60- 59: 1387كردواني،(درپي و طوالني مدت در ايران  هاي پيخشكسالي

اخت سد شود، سها ميهاي زيرزميني و محدوديت استفاده از آنايران، كه موجب افت سطح آب
ولي احداث سدها اگرچه داراي مزاياي بسياري هستند معايبي را . رسدي معقولي به نظر ميگزينه

تغيير در رژيم هيدرولوژيكي رودخانه و منطقه، ايجاد : توان بهنيز در پي دارند كه از جملة آنها مي
رفتن اراضي  رسوبگذاري رودخانه، به زير آب - يك سطح اساس موقت و تغيير در روند فرسايش

ها اشاره  منطقه، شور شدن خاكهاي اطراف آن و هزينة باال براي اجرا و ساخت و نگهداري آن
اي دوگانه دارند، البته بايد اذعان داشت كه برخي از موارد نامبرده وجهه). 122: 1391غزالي،(نمود 

از جمله اثرات دوگانه . توانند جزء اثرات مثبت نيز تلقي گردندبدين معني كه در شرايط خاصي مي
بنابراين با . شودهاي زيرزميني است كه در اين پژوهش به آن پرداخته ميسدها تغيير در سطح آب

توجه به استفاده زياد از منابع آب زيرزميني و رخداد خشكسالي و كم آبي منطقه، بررسي اثرات 
رسد تا بتوان با هاي منطقه ضروري به نظر مي سد سلمان فارسي در كاهش شدت خشكسالي

تري انجام ريزي را به شيوة درست ها، نخست برنامهبررسي اين اثرات و در صورت مثبت بودن آن
كنند، با احداث سد از شدت اثر اند يا مي داد و دوم در مناطق ديگري كه خشكسالي را تجربه كرده

  .خشكسالي بر منابع آب زيرزميني كاست
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  پيشينه پژوهش

ات سدها بر منابع هيدرولوژي و تأثيرانجام تحقيقات نظري و عملي براي دستيابي به 
ولي در جهان تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام . در ايران سوابق زيادي نداردها خشكسالي

  .پردازيمهاي انجام شده در سطح جهان ميشده است كه ابتدا به پژوهش
به مقوله فوق  “سد آسوان بر آبهاي زيرزميني تأثير”ن در تحقيقي تحت عنوا) 2006(تامسون 

ديويد . توانند نظام هيدرولوژيكي يك منطقه را عوض كنندپرداخته و نشان داد كه سدها مي
هاي سد هوور در ايالت كلرادوي امريكا و نقش آن بر تغذيه مصنوعي آب تأثيربه ) 2009(

تواند عالوه بر تغيير نظام همچون سد هوور ميكند كه سدي زيرزميني پرداخته و خاطرنشان مي
به اثرات سد ايتاپيو و نقش آن ) 2007(لورنز . هيدرولوژيكي، حتي اقليم يك منطقه را تغيير دهد

هاي سطحي منطقه برزيل پرداخته است و در پژوهش خود با استفاده از بر كميت و كيفت آب
زمينه دست يافته است كه وي بر اين باور  هاي مكاني و توصيفي به يك مدل جامع در اينداده

به ) 2009(هندرسون و همكاران وي . كار گرفته شود هتواند در دنياي واقعي ب مياست كه 
ي ژئومورفولوزي در نظام هيدرولوژي اطراف سد موسي رك در ايالت متحده ها ات پديدهتأثير

هاي ژئومورفولوژي با سدها به ديدهداري بين پ امريكا پرداختند كه طي آن توانستند ارتباط معني
هاي اطراف سد رالكو در كشور شيلي به با مطالعه برروي دشت) 2004(ويلهايت . دست آورند

سد مربوطه در  تأثيرها و نتايج قابل توجهي دست يافت كه يكي از آنها رابطه بين خشكسالي
قه خشكسالي شديدي را طوري كه زماني كه سد پر از آب بود منط ها بود بهكاهش خشكسالي

پارامترهاي هيدروژئولوژيكي و اثر ) 1386( در ايران نيز، كالنتري و همكارانش. كردتجربه مي
و  كردندمتقابل سد و شبكه آبياري بر باالآمدگي آبهاي زيرزميني دشت بهبهان را بررسي 

در تحقيقي مشابه، ) 1386(بياتي خطيبي . دادندمنظور حل بحران را پيشنهاد  راهكارهاي عملي به
ها و  آبدر پاي تغييراتاحداث سدها در ايجاد  تأثيربراي بررسي به مقوله فوق پرداخته است و 

هاي  واقع در دامنه ،چايحوضه قرنقو خشك، هاي جاري در نواحي نيمه هاي رودخانه باسر
زيرزميني خرانق ثير سد أت، نيز در تحقيقي به )1386(دانائيان  .را انتخاب كرده استشرقي سهند 

ثير احداث أبررسي ترا هدف از اجراي اين سد پرداخته است و   در توسعه پايدار حوزه آبخيز
عنوان منابع  هبرداري از منابع آب زيرسطحي ب امكان بهرهو ميزان آبدهي قنوات  سد زيرزميني بر

 ق با عنوان در تحقي) 1388(رضايي . كندبيان مي مين آب پايدار در مناطق خشك و كم آبأت
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به مطالعه و تحقيق در اين زمينه “ تأثير سد تلوار در كيفيت آب رودخانه قزل اوزن وسطي”
عوامل  هاي وي باتمام ايستگاهحالت كلي دبي  در ند كهنشان دادكار وي نتايج . پرداخته است

فصول  صورت فصلي چنين وضعيتي تنها براي هاما ب. دار هستندكيفي داراي رابطه آماري معني
 محيطي سد مارون بهبهان بررسي اثرات زيستبه ) 1389(سعادتي . پاييز و زمستان برقرار است

و  محيطي احداث سد مورد بررسي قرارگرفته است اثرات زيست تحقيقدر اين پرداخته است، 
ارائه شده است و  محيطي منطقه و محيط تحت اثر هاي زيستپيشنهادهايي براي بهبود شاخص

در تحقيقي به ارزيابي سد خاكي الور بر آبهاي زيرزميني ) 1391( كردواني و ديگرانسرانجام 
 در دوره مورد هاي زيرزمينيدشت الور فين پرداختند و نتايج بيانگر آن است كه سطح آب

طوري كه بيشترين مقدار در چاه پيزومتري شماره چهار به ميزان  مطالعه سطح صعودي داشته به
تواند الگويي باشد براي مناطق مشابه كه در منطقه بنابراين اجراي اين طرح مي باشد،متر مي 2.7

  ).1 :1391 كردواني و ديگران،( شودمورد مطالعه و مناطق مجاور فراوان ديده مي
  

  ها مواد و روش

آوري  منظور مطالعه و جمع به. سازي است شناسي مطالعه مبتني بر آمار و مدلدر اين پژوهش روش
، در مرحله اول از و جغرافيايي مرتبط با اهداف پروژه اقليمي عوامل عناصر وت در مورد اطالعا

هاي داده. هاي موجود در مورد منطقه و سد سلمان استفاده به عمل آمد اي و گزارشمنابع كتابخانه
و  هاي ماهانة بارش مستخرج از سازمان هواشناسي كشور مربوط به بارش منطقه با استفاده از داده

هاي منطقه نيز هاي مربوط به دبي رودخانه و سطح پيزومتريك چاه دادهو اي فارس اداره آب منطقه
در مرحله بعد پس از انجام . اخذ گرديد) تماب(از شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران 

  در محيطپايگاه داده ها يك ها و اطمينان از درستي آنتست همگني و بررسي صحت داده
 Arc-GIS افزارهمچنين با استفاده از نرم. شد تشكيل google earth هاي موردنياز براي داده

سپس با استفاده از مدل ارتفاعي رقومي . خصوصيات فيزيولوژيكي منطقه استخراج گرديد
(DEM)  متر، خصوصيات ارتفاعي منطقه مورد بررسي قرارگرفت و با استفاده  30منطقه با دقت
ها  محاسبات مربوط به زيرحوضه. هاي منطقه استخراج شد زيرحوضه Arc Hydroحاقياز گزينه ال

كارگيري شاخص  هاي بارش منطقه و با به با استفاده از داده انجام شد و Arc-GISنيز در محيط 
هاي خشكسالي و ترسالي منطقه و شدت هر دوره تعيين گشت و  سال (SPI)بارش استاندارد 
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در مرحله بعد، با توجه به توانايي سامانه اطالعات جغرافيايي در  .روند كلي آن مشخص شد
يابي و تعميم و تخمين مقادير بينابيني، شاخص خشكسالي و سطح پيزومتريك به ازاي هر درون

يابي شد تا درك بصري بهتري از شدت خشكسالي در منطقه ارائه گردد و سال براي منطقه درون
شناسي و  هاي زمينويژگي. اي زيرزميني اطراف تعيين شودهمحدوده تأثيرگذاري سد بر آب

شناسي و اكتشافات معدني  سازمان زمين 1:100000شناسي  هاي زمين ژئومورفولوژي منطقه از نقشه
سازمان جغرافيايي (سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح استخراج شدند  1:50000هاي و نقشه

هاي ويژگي). 1388اكتشافات معدني كشور  شناسي و ، سازمان زمين1388نيروهاي مسلح 
هاي پوشش گياهي نيز با استفاده از شاخص نرمال شناسي نيز از نقشه خاك منطقه و ويژگي خاك

براي  TMسنجنده  5ي لندست مستخرج از تصاوير ماهواره (NDVI)شده تفاضل پوشش گياهي
نيز با استفاده از  ثيرگذار بر منطقهأهاي تهاي هوايي و سيستمررسي تودهب .منطقه تعيين شد

همچنين طي مطالعات، يك مرحله بازديد ميداني از محدودة سد . مطالعات پيشين صورت گرفت
  .دست آن جهت آشنايي بيشتر با منطقه صورت گرفت و مناطق پايين

  
 منطقه مورد مطالعه

 و فارس خليج آبريز حوضه از بخشي كيلومترمربع 47654 مساحت با رودخانه آبريز حوضه
 .دارد بوشهر قرار استان در بقيه و فارس استان در حوضه اين عمده بخش و است عمان درياي

 51ي ها است و بين طول شده تقسيم مطالعاتي محدوده 48 و آبريز حوضه 12 به اين حوضه
 54درجه و  29تا  17درجه و  27هاي دقيقه شرقي و عرض 49درجه و  54دقيقه تا  8درجه و 

 شمال در كوه خرمن در متر 3185 حوضه اين در ارتفاع حداكثر .يقه شمالي واقع شده استدق

 كارزين و قير مطالعاتي محدوده .باشد مي فارس خليج حاشيه در متر 5 آن حداقل و حوضه شرق

 1301 حدود كه باشد مند مي رودخانه آبريز حوضه يها محدوده از يكي )2623(كد  با

 53دقيقه تا  47درجه و  52محدوده از طول جغرافيايي  اين مختصات. دارد وسعت كيلومترمربع
دقيقه شمالي  40درجه و 28دقيقه تا  12درجه و  28دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي  30درجه و

 به جنوب از سيمكان، دال و حكان ي مطالعاتيها محدوده به شمال از محدوده اين. باشد مي

 به غرب از و باروس آباد مبارك به محدوده شرق از افزر، دشت و الغر آباد سيف يها محدوده
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  . )1384،ايران  آب منابع مديريت شركت( شود مي منتهي دهرم و افزر مطالعاتي يها محدوده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1392، نگارندگان(موقعيت منطقه مورد مطالعه : 1نقشه
  

 امتداد و شده واقع خورده چين زاگرس زون در كارزين و قير مطالعاتي همچنين محدوده

 شمال روند زاگرس هايوردگيخ چين عمومي امتداد مانند نيز منطقه هاي اينخوردگي چين

 نگال، ابهر، پلنگان، هايتاقديس شامل منطقه اين ارتفاعات مهمترين .دارد شرق جنوب  -غرب

 را رخنمون بيشترين آنها در جهرم  -آسماري سازند كه باشدآغار مي و نعره بندوست، كرباسي،

 منطقه ژئومورفولوژي كه دارد وجود محدوده اين در مختلفي نيز تراستي و فرعي هاي گسل .دارد

 .است نموده ايجاد تاقديسها محور در و پيچش خمش همچنين و قرارداده تأثيرتحت را
گورپي، -پابده بنگستان، گروه شامل قدمت ترتيب به محدوده اين شناسيزمين سازندهاي

 و بختياري آغاجاري، ميشان، گوري، آهك رازك، مول، چمپه، -مول چمپه، جهرم، -آسماري
  ).2نقشه شماره) (1384،ايران  آب منابع مديريت شركت( باشد مي حاضر عهد آبرفتهاي
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  مطالعه مورد محدوده در شناسي سازندهاي زمين رخنمون درصد: 1جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  شناسي و سازندهاي منطقه قير و كارزين زمين: 2نقشه
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 -1380(سال  35همباران طي دوره  نقشه براساس، محدوده اين سطح در ساالنه بارندگي متوسط
 500 حداكثر از همباران وزارت نيرو نقشه براساس بارش ميزان .باشدمي ميليمتر 361) 1345

 نقشه بررسي. است متغير محدوده جنوب نواحي در ميليمتر 300 حداقل تا ارتفاعات در ميليمتر

 ارتفاعات در سانتيگراد درجه 12 حداقل از را حرارت درجه تغييرات همدماي وزارت نيرو نيز

 ميانگين. دهدمي نشان محدوده مركزي نواحي در سانتيگراد درجه 22 حداكثر تا غربي شمال

 .باشد مي سانتيگراد درجه 17 با برابر محدوده در اين حرارت درجه

 ميزان تبخير .باشد مي ميليمتر 2962 با برابر محدوده اين سطح در تشتك از ساالنه تبخير ميزان

 تبخير هم خطوط .است ميليمتر 3036 و 2929 با برابر ترتيب به دشت و كوه نواحي در ساالنه

 ارتفاعاتدر  ميليمتر 2400 حداقل تا دشت مركزي نواحي در ميليمتر 3000 حداكثر از ساالنه

  ).1384،ايران  آب منابع مديريت شركت( كند مي تغيير
هاي منطقه در دو رده قابل ي مربوط به نقشه خاك در منطقه، عمده خاكها بر اساس بررسي

هاي مختلف اند از ردههاي سنگي تشكيل شدهبخش اول كه از سنگ و واريزه. بندي هستندجمع
دوم  دستة. باشندعمدتاً بر ارتفاعات منطقه منطبق ميسول هستند كه  سول و اريدي آنتي

سول جاي دارند در  سول و اينسپتي ها كه در دو رده آنتياين خاك. اي هستندهاي منطقه خاك
سول در منطقه حاصلخيز بوده و  هاي اينسپتيخاك. شوندهاي منطقه ديده ميعمده مناطق دشت

  . اند ي آن استقرار يافتهاراضي زراعي منطقه از جمله شهر قير بر رو
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  ها بحث و يافته

 سطح عمق نوسانات با ايمشاهده چاه حلقه 21 تعداد كارزين و قير مطالعاتي محدوده در

 آب سطح عمق نوسانات 1371 سال از و شده گزارش متر 8/33و حداكثر  6/0حداقل  آب

 ايمشاهده هايچاه اطالعات براساس .است شده ثبت و گيريدشت اندازه اين

 اشكال كه گرديده رسم محدوده اين در رودخانه قيروكارزين شرق و غرب هيدروگراف

 مذكور هايهيدروگراف. است شده نشان داده زيرزميني آب بخش در هاهيدروگراف اين

 دهنده نشان كه است شده تهيه 1380شهريور  لغايت 1371 اسفند آماربرداري دوره براي

  .)2جدول( هستند دوره اين در آب سطح تراز نزولي روند
    

  كارزين به تفكيك و قير مطالعاتي محدوده بيالن: 2جدول

  
  1384ايران آب منابع مديريت شركت: منبع 

  
منظور بررسي كامل و جامع تأثيرگذاري سد سلمان فارسي بر تغييرات آب زيرزميني  به

زيرزميني در غرب و شرق دست خود، روند تغييرات ارتفاع سطح آب  در مناطق پايين
آغاج به صورت فصلي و ماهانه مورد بررسي  رودخانه قره) 2و  1به ترتيب نمودارهاي(

  .قرار گرفت
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در ) پس از سد

شود مشاهده مي
از . شودهاي فروردين و ارديبهشت اختالف چنداني مشاهده نمي

نسبتاً تند تا شهريور 
. شوداز شهريور تا مهر نيز روند نزولي حاكم است، اما از مهر روند صعودي مي
. گرددروند صعودي تا ماه آذر شيب ماليمي دارد ولي از آذر تا بهمن شيب افزايشي آن تندتر مي

       ارزيابي اثر سدها بر منابع آب زيرزميني 

پس از سد(تغييرات متوسط ماهانه ارتفاع سطح آب زيرزميني حوضه قير و كارزين 

 آغاج طي دوره مطالعه قرههاي مشاهداتي غرب رودخانه 

مشاهده مي آغاج قرهبا بررسي روند تغييرات ماهانه سطح آب زيرزميني در غرب رودخانه 
هاي فروردين و ارديبهشت اختالف چنداني مشاهده نميكه در حالت ميانگين بين ماه

نسبتاً تند تا شهريور شود كه با شيبي ماه ارديبهشت روند نزولي سطح آب زيرزميني آغاز مي
از شهريور تا مهر نيز روند نزولي حاكم است، اما از مهر روند صعودي مي
روند صعودي تا ماه آذر شيب ماليمي دارد ولي از آذر تا بهمن شيب افزايشي آن تندتر مي

  .   گردداز ماه بهمن تا اسفند نيز شيب تغييرات آهسته مي

ارزيابي اثر سدها بر منابع آب زيرزميني 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

تغييرات متوسط ماهانه ارتفاع سطح آب زيرزميني حوضه قير و كارزين : 2و  1نمودار

هاي مشاهداتي غرب رودخانه  چاه

  

با بررسي روند تغييرات ماهانه سطح آب زيرزميني در غرب رودخانه 
كه در حالت ميانگين بين ماه

ماه ارديبهشت روند نزولي سطح آب زيرزميني آغاز مي
از شهريور تا مهر نيز روند نزولي حاكم است، اما از مهر روند صعودي مي. يابدادامه مي

روند صعودي تا ماه آذر شيب ماليمي دارد ولي از آذر تا بهمن شيب افزايشي آن تندتر مي
از ماه بهمن تا اسفند نيز شيب تغييرات آهسته مي
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بدين صورت كه از ماه . غييرات در شرق رودخانه متفاوت از غرب رودخانه استروند ت
از ماه آذر با شيب . يابدتري آغاز شده و تا آذر ادامه ميفروردين روند كاهشي آن يا شيب ماليم
  .يابد مينسبتاً تندي سطح آب زيرزميني افزايش 

گيري شده در هاي اندازهاستفاده از دادهتر روند تغييرات آب زيرزميني، با منظور بررسي دقيق به
، موقعيت )3(نقشه . اي ميزان تغييرات هر چاه به تفكيك محاسبه و بررسي شد ي مشاهدهها چاه

شماره روي هر چاه به همراه نام و ساير مشخصات آن . دهدي مذبور را نمايش ميها مكاني چاه
  .به نمايش گذاشته شده است) 3( چاه نيز در جدول

  )1392نگارندگان،(هاي آب زيرزميني حوضه قير و كارزين  هاي سنجش ويژگي موقعيت چاه: 3نقشه
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  هاي آب زيرزمينيهاي سنجش ويژگيمشخصات چاه: 3جدول

موقعيت 

نسبت به 

  رودخانه

 طول جغرافيايي عرض جغرافيايي ارتفاع
  هاي  محل پايش ويژگي

 آب زيرزميني
 شماره

 0 قنات ماه درخشان 696361 3152071 746.737 غرب

 1 زهرا شرق بهشت 699399 3151462 736.778 غرب

 2 جنوب غرب قير قديم 698759 3148914 720.712 غرب

 3 خيرآباد 701030 3149459 715.711 غرب

 4 آباد نجف 705836 3149082 704.016 غرب

 5 آباد شمالغرب فتح 704277 3145667 698.458 غرب

 6 جنوب غرب شهرك امام 709889 3147790 700.535 غرب

 7 آباد شرق فتح 707789 3144396 689.27 غرب

 8 شرق سرچشمه 713166 3142266 681.441 غرب

 9 شمال سرچشمه 710743 3145033 689.092 غرب

 10 قبرستان فخرآباد 708557 3146792 697.93 غرب

 11 شمال تنگ روئين قديم 717808 3137321 688.21 شرق

 12 جنوب حيدرآباد 717707 3139405 686.329 شرق

 13 شمالشرق نهويه 713543 3138555 678.56  شرق

 14 شمال بريخون قديم 714415 3142417 682.078 شرق

 15 پوزه هزار قدمي 718328 3143102 697.021 شرق

 16 آباد شمال علي 714810 3145548 706.643 شرق

  1384ايران آب منابع مديريت شركت: ماخذ 

  
دست  حلقه چاه در منطقه وجود دارد كه همگي در پايين 16، تعداد )3( بر اساس نقشه شماره

بنابراين، با توجه به آمار موجود امكان سنجش ميزان تغييرات آب زيرزميني . اند سد احداث شده
دست  در باالدست سد وجود ندارد و سنجش ميزان تغييرات سطح آب زيرزميني تنها در پايين

، از اين قسمت 1385با توجه به آبگيري نهايي سد سلمان فارسي در سال . پذير است سد امكان
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نماييم تا بتوان 

آغاج  ي زيرزميني، هيدروگراف رود قره
اين امر بر اساس اين فرض صورت گرفت كه در مناطق خشك و 
تر باشد، رود موجب تغذيه 

آغاج  ي دشت قير و كارزين توسط رود قره
دست خود تنظيم آب خروجي براي تأمين 
ي خشكسالي بتوانند 

ي ها بررسي روند دبي در سال
نكته . باشد مترمكعب در هر سال مي

ضريب همبستگي 
باشد كه معنادار نيست، اما منفي 

تر عدم  نكته جالب
 1381تا  1378

ساله دبي  50طي دوره 
مترمكعب پس 

  آغاج در محل تنگ كارزين طي دوره مورد بررسي

المللي انجمن جغرافياي ايران بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا      

نماييم تا بتوان ها تمركز ميبيش از ساير سال1389تا  1385ي ها هاي سال
  .هاي پايين دست را ارزيابي نمودميزان اثرات سد بر آبخوان

ي زيرزميني، هيدروگراف رود قرهها سد بر خشكسالي و آبتر اثرات 
اين امر بر اساس اين فرض صورت گرفت كه در مناطق خشك و . گيرد

تر باشد، رود موجب تغذيه  اي كه سطح ايستابي از ارتفاع بستر رود پايين
ي دشت قير و كارزين توسط رود قرهها تمال تغذيه آبخوانبنابراين، اح

دست خود تنظيم آب خروجي براي تأمين  ي پايينها يكي از اثرات سدها بر رودخانه
ي خشكسالي بتوانند ها رود كه طي دورهبنابراين از سدها انتظار مي. 

بررسي روند دبي در سال. دست خود فراهم سازند جريان آب دائمي براي رودخانه پايين
مترمكعب در هر سال مي 95/0نمايشگر روند صعودي دبي در حدود 

ضريب همبستگي . پذيري دبي از بارش و رفتار عكس اين دو متغير است
باشد كه معنادار نيست، اما منفي  مي - 153/0بين دبي و بارش در منطقه قير و كارزين  برابر 

نكته جالب. بودن آن نشان از روند معكوس دبي و بارش در مقايسه با يكديگر دارد
1378هاي پياپي سال اما خشكسالي. بر دبي است 1374گذاري بارش زياد سال 

طي دوره  ألهمساين . به صفر برسد 1381سبب شد تا دبي رودخانه در شهريور 
مترمكعب پس  85/2مترمكعب به  4/2نكته جالب افزايش دبي تابستانه از حدود 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آغاج در محل تنگ كارزين طي دوره مورد بررسي دبي ماهانه رود قره

200                                        

هاي سالپژوهش به بعد بر داده
ميزان اثرات سد بر آبخوان

تر اثرات جهت بررسي دقيق
گيردنيز مورد تحليل قرار مي

اي كه سطح ايستابي از ارتفاع بستر رود پايينطور كل در هر منطقه به
بنابراين، اح. شود ميها آبخوان

يكي از اثرات سدها بر رودخانه. وجود دارد
. استآب دائمي رودها 

جريان آب دائمي براي رودخانه پايين
نمايشگر روند صعودي دبي در حدود  1389تا  1372

پذيري دبي از بارش و رفتار عكس اين دو متغير استتأثيرجالب توجه عدم 
بين دبي و بارش در منطقه قير و كارزين  برابر 

بودن آن نشان از روند معكوس دبي و بارش در مقايسه با يكديگر دارد
گذاري بارش زياد سال تأثير

سبب شد تا دبي رودخانه در شهريور 
نكته جالب افزايش دبي تابستانه از حدود . سابقه است بي

 .از احداث سد بوده است

  

 
دبي ماهانه رود قره: 3نمودار
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. هاي دي تا اسفند است
متوسط دبي فصل زمستان برابر 

بنابراين، با . مترمكعب بر ثانيه است
توان گفت كه سد تا حدودي توانسته است كه دبي پايه را در 
هاي آب زيرزميني را 

هاي به عبارتي ديگر، سد سلمان فارسي توانسته است اثرات خشكسالي را بر آب
هاي زيرزميني كنترل و 

  
  آغاج در محل تنگ كارزين طي دوره مورد بررسي

ترسال  8خشكسالي و 
و كمترين شدت آن در 
ترين خشكسالي در سال 
هاي خشكسالي و شدت آنها 
بي بارش در مقايسه 

يابد؛ كه با  ميميليمتر در سال كاهش 
كيلومترمربع از حجم آب باريده 

       ارزيابي اثر سدها بر منابع آب زيرزميني 

هاي دي تا اسفند استدهنده بيشينه دبي در ماهنشان آغاج قرههيدروگراف ساالنه رود 
متوسط دبي فصل زمستان برابر . يابدهاي تير تا شهريور جريان ميكمترين دبي ساالنه نيز در ماه

مترمكعب بر ثانيه است 89/2مترمكعب بر ثانيه و متوسط دبي تابستان برابر 
توان گفت كه سد تا حدودي توانسته است كه دبي پايه را در توجه به دبي اندك تابستانه، مي

هاي آب زيرزميني را اين فصل افزايش دهد، اما اين افزايش در حدي نيست كه بتواند سفره
به عبارتي ديگر، سد سلمان فارسي توانسته است اثرات خشكسالي را بر آب

هاي زيرزميني كنترل و اين پديده اقليمي را بر آبسطحي كاهش دهد، اما نتوانسته است اثرات 

آغاج در محل تنگ كارزين طي دوره مورد بررسي هيدروگراف ماهانه رود قره

خشكسالي و  10بررسي وضعيت خشكسالي در منطقه قير و كارزين حاكي از رخداد 
و كمترين شدت آن در  1374شدت ترسالي در سال طي دوره مورد بررسي بودند، كه بيشترين 

ترين خشكسالي در سال و كم شدت 1387و بيشترين شدت خشكسالي در سال 
هاي خشكسالي و شدت آنها همچنين با گذشت زمان تعداد سال. به ثبت رسيده است

بي بارش در مقايسه دهنده كاهش نسها در منطقه نمايشمطالعه روند بارش
ميليمتر در سال كاهش  5طوري كه شيب عمومي بارش با نرخ 

كيلومترمربع از حجم آب باريده  6توجه به اندازه حوضه در منطقه و با اين روند بارشي ساالنه 

ارزيابي اثر سدها بر منابع آب زيرزميني 

هيدروگراف ساالنه رود  ةمطالع
كمترين دبي ساالنه نيز در ماه

مترمكعب بر ثانيه و متوسط دبي تابستان برابر  97/39
توجه به دبي اندك تابستانه، مي

اين فصل افزايش دهد، اما اين افزايش در حدي نيست كه بتواند سفره
به عبارتي ديگر، سد سلمان فارسي توانسته است اثرات خشكسالي را بر آب. تغذيه نمايد

سطحي كاهش دهد، اما نتوانسته است اثرات 
  .تعديل نمايد

  

هيدروگراف ماهانه رود قره :4نمودار

  
بررسي وضعيت خشكسالي در منطقه قير و كارزين حاكي از رخداد 

طي دوره مورد بررسي بودند، كه بيشترين 
و بيشترين شدت خشكسالي در سال  1377سال 
به ثبت رسيده است 1389

مطالعه روند بارش. افزايش يافته است
طوري كه شيب عمومي بارش با نرخ  هبا گذشته است ب

توجه به اندازه حوضه در منطقه و با اين روند بارشي ساالنه 
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 1389تا  1392هاي به عالوه نوسانات بارندگي در سال. شودشده بر سطح منطقه كاسته مي
  . باشدهاي منطقه ميدهنده عدم توانايي در اطمينان به بارشاند كه اين نشانبسيار بيشتر شده

بيشترين شدت خشكسالي را  1387بيشترين شدت ترسالي و سال  1374بر اساس مطالعات سال 
كيلومترمكعب  870دارا هستند كه ميزان آب دريافت شده به صورت بارش در اين سالها از حدود 

  . كيلومتر تغيير كرده است 70تا 
ند سطح آبهاي ي ترسالي و خشكسالي، روها عليرغم وجود نوسانات بارشي به صورت دوره

) صرفنظر از تغييرات ماهانه(هاي غرب وشرق رودخانه زيرزميني دشت قير و كارزين در آبخوان
همچنين مطالعات نشان داد كه تغييرات حجم و نوسانات ماهانه آبخوان غرب . نزولي است

ري ترودخانه بيشتر از آبخوان شرق رودخانه است و عالوه بر اين آبخوان غربي محدوده وسيع
  . دهد ميرا تحت پوشش قرار 

هاي شرقي و غربي در منطقه نكته بسيار مهم همبستگي بسيار قوي بين تغييرات ذخيره آبخوان
 9956/0نتايج نشان داد كه ضريب همبستگي بين تغييرات ماهانه اين دو آبخوان برابر . است

ه به هم اين دو آبخوان دار بوده و حاكي از رفتار بسيار شبيمعني 01/0باشد كه در سطح  مي
در . دهنده تفاوت رفتار در آبخوان در پاسخ به بارش ساالنه استهمچنين نتايج نشان. باشد مي

حالي كه تغييرات حجم ذخيره آب در هيچيك از دو آبخوان با بارش همبستگي معناداري ندارد، 
ين تفاوت ا. است 09/0و در آبخوان شرقي  33/0اما ضريب همبستگي در آبخوان غربي 

  .دهنده اين است كه رفتار بارش با رفتار آبخوان غربي شباهت بيشتري دارد نشان
 700ها نشان دادند كه بارش حدود مطالعات در مورد ارتباط سطح آب زيرزميني با بارش

سبب افزايش سطح آب زيرزميني به ميزان اوليه خود شده است اما  1374ميليمتر در سال 
سبب افت شديدي سطح آب زيرزميني شده  1381تا  1378هاي سالساله طي  4خشكسالي 

موجب افزايش سطح آب شده است كه  1383و  1382همچنين افزايش بارش در سال . است
هاي خشكسالي به حدي نبوده است كه بتواند به دليل تخليه بيش از اندازه آبخوان طي سال

اين افزايش سبب شد تا در خشكسالي نسبتاً هرچند، . سطح آب را به ميزان اوليه خود بازگرداند
سطح آب ) كه دومين خشكسالي دوره مورد بررسي به لحاظ شدت است( 1384شديد سال 

سبب افزايش اندك سطح آب زيرزميني در  1385همچنين بارش سال . زيرزميني كاهش نيابد
سبب افت  )شديدترين خشكسالي دوره( 1387و  1386هاي شد، اما خشكسالي سال 1386سال 
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نيز قادر به جبران آن  1388هاي سال شديد سطح آب زيرزميني شد، به صورتي كه حتي بارش
و سطح آب زيرزميني به  ها بنابراين، عليرغم نوسانات بارش در منطقه، رفتار آبخوان. نبود

  . صورت نزولي بوده است
ي مشاهداتي ها اي چاههمنظور تحليل اثر سد سلمان بر سطح آب زيرزميني منطقه از داده به

مشاهدات نشان دادند كه طي دوره مذكور سطح ايستابي در تمامي . منطقه استفاده به عمل آمد
كه به معني افزايش عمق (روندي افزايشي را در پي داشته است ) صرفنظر از روند ماهانه(ها چاه

به  1385ها، از سال اهها به تفكيك نشان داد كه در برخي از چرفتار چاه ةمطالع). باشد ميآب 
توان اين باشند، از دامنه نوسانات ماهانه كاسته شده است كه مي ميهاي آبگيري سد بعد كه سال

ها نه تنها چنين رفتاري مشاهده را به اثرات سد نسبت داد؛ اما در برخي ديگر از چاه مسأله
زيرزميني رخ نداده است و يا شود كه هيچ تغييري در رفتار سطح آب  ميشود، بلكه ديده  مين

  .اند به بعد نوسانات ماهانه بيشتر هم شده 1385بعضاً از سال 
  

  و پيشنهادها گيري نتيجه

دهد كه سدها باعث برهم زدن نظام هيدرولوژيكي  ميطوركلي نتايج پژوهش حاضر نشان  هب
غيير سطح آب گردند كه اثرات اين تغييرات به صورت تدست خود مي مناطق باالدست و پايين

... و ها ها، برهم زدن نظام هيدرولوژيكي رودخانهزيرزميني مناطق اطراف، شور شدن خاك
دست  عمدتاً سدها در باالدست خود سبب افزايش سطح آب زيرزميني و در پايين. گردند مي

حاضر نشان داد كه سد سلمان با كاهش دبي  ةمطالع. گردند ميخود سبب كاهش سطح آب 
دست خود شده است كه در نتيجه آن نظام  تر مناطق پايين سبب تغذيه كم آغاج قرهرودخانه 

دهد بارش، سبب همچنين نتايج نشان مي. دست بر هم خورده است هيدرولوژيكي مناطق پايين
هاي آب زيرزميني گردد و معموالً سفرههاي سطحي و زيرسطحي در هر منطقه ميتغذيه آب

به دليل . بارش است ها ب اين سفرهتفاوتي هستند، اما در كل منبع آداراي پاسخ هيدرولوژيكي م
هاي توان اثرات بارش را بر سفرهها به شرايط بارشي، در كوتاه مدت نميپاسخ متفاوت سفره

ها با توجه به بررسي. اندزيرزميني بررسي كرد، اما در درازمدت اين اثرات قابل بررسي
خير حدود يك ساله همبستگي نسبتاً أزميني و حجم ذخيره با تهاي منطقه با سطح آب زير بارش

هاي منطقه با سطح آب زيرزميني در منطقه بين بارشبنابراين . دهندقوي و مثبت نشان مي
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طوركلي، يكي از اثرات سدها تنظيم آب خروجي براي تامين آب  هب. ارتباط معناداري وجود دارد
ي خشكسالي، سد ها رود كه طي دورهبنابراين انتظار مي. باشد ميدائمي، بويژه در مناطق خشك 

ي پژوهش ها با توجه به يافته. دست خود فراهم سازد بتواند آب دائمي براي رودخانه پايين
هاي تابستاني دهد و دبي رودخانه در ماهي بهمن و اسفند رخ ميها بيشينه دبي رودخانه در ماه

. تنظيم نكرده است بلكه مقدار آن را نيز كاهش داده است كمينه است، بنابراين سد نه تنها دبي را
اند و بنابراين سد در كاهش اثرات خشكسالي بر مين نشدهأهاي زيرزميني تبدين ترتيب آبخوان

ي ها توان گفت كه سد سلمان در كاهش دوره ميبنابراين . هاي زيرزميني موفق نبوده استآب
  .نبوده است مؤثرخشكسالي 

مدت با اعتبار هاي طوالنيهاي زيرزميني نيازمند وجود دادهانجام مطالعات آبو سرانجام، 
ها پراكندگي مكاني و توزيع فضايي مناسب نكته مهمتر در مورد اين داده. باشد ميمناسب 

هاي پيزومتريك هم هاي پيزومتريك در منطقه است كه در اين مورد بايد توجه شود كه چاه چاه
جهت انجام مطالعات آتي  بدين منظور،. دست سد احداث شده باشند پايين در باالدست و هم در

  :گرددزير ارائه مي پيشنهادهاي
مكان مناسب بايد . هايي ضروري استانتخاب مكان مناسب جهت انجام چنين پژوهش �

هاي پيزومتريك، هم در باالدست و هم در پراكندگي مناسب چاه: هايي از قبيلداراي ويژگي
طور دقيق و مؤثري اثرات احداث سد بر خشكسالي را  دست سد باشد تا بتوان به پايين

 .ارزيابي نمود

هايي است كه سد ي اثرات خشكسالي، مكانهاي زماني جهت مطالعهبهترين مناطق و دوره �
ترين به لحاظ زماني نيز مناسب. قبل از رخداد خشكسالي احداث و آبگيري شده باشد

يي هستند كه يك دوره خشكسالي طوالني مدت در آنها رخ داده ها ورهمواقع، آن دسته از د
 .طور مناسبي نمايش داد هباشد تا بتوان اثرات خشكسالي را بر كاهش آب زيرزميني ب

تواند جهت نمايش گرافيكي و رقومي وضعيت  مياستفاده از مدلسازي سه بعدي نيز  �
  .ها و كميت آب زيرزميني مناسب باشدآبخوان
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  بع منا

نقش تركيبي عوامل زمين شناسي، ژئومورفولوژي و تغييرات آب و  ،)1385( بياتي خطيبي، مريم .1

هوايي، در كاهش كيفيت پشت سدها و تقليل عمر مفيد آنها در نواحي نيمه خشك، دومين كنفرانس 

 ؛مديريت منابع آب

زيرزميني، سومين كنفرانس مديريت برداري از منابع آب با احداث سدهاي  بهره ،)1387( پاپن، پيوند .2

 ؛منابع آب ايران، دانشگاه تبريز، مهرماه

، مديريت تخصيص بهبنه منابع آب با رويكرد به شناسايي آبخوانها به )1387(اصغر تقوايي، علي .3

ي آبياري و زهكشي، ها عنوان مخازن طبيعي سدهاي زيرزميني، دومين همايش ملي مديريت شبكه

 ؛اهواز، بهمن ماهدانشگاه شهيد چمران 

كاربرد سدهاي الستيكي با توجه به شرايط اقليمي در  ،)1384( سفري، سپيده ؛زاده، مهدي حسن .4

 ؛ايران، دوازدهمين كنفرانس دانشجويان مهندسي عمران، دانشگاه علم وصنعت ايران، آبان ماه

مديريت و استحصال ، )1380( لشكريان پي ، نبي سعيد يزدي، جواد و طباطبايي ؛ديها داودي، محمد .5

ي ها آب به كمك سدهاي زيرزميني، نخستين همايش آبخيزداري و مديرت استحصال آب در حوضه

 ؛آبخيز

 ،1:50000نقشه توپوگرافي با مقياس  ،)1388( سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح .6

 منطقه 1:100000شناسي ي زمينها نقشه ،)1388( سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور .7

 مورد مطالعه؛

 مند رودخانه آبريز آب حوزه منابع مطالعات تلفيق گزارش ،)1384(ايران  آب منابع مديريت شركت .8

 ؛اي استان فارس خنج، جلد دوم، آب منطقه و كاريان هرم، بسته يها و حوزه

ي اطراف آن با ها ارتباط متقابل ميان سطح آب درياچه پريشان و آب چاه ،)1391( غزالي، سمانه .9

 ؛2شماره ،4رويه منابع آب زيرزميني، تحقيقات اقتصادكشاورزي، جلد توجه به برداشت بي

بررسي  ،)1391(شكرگزلر دارابي، محسن و شجاع قرباني دشتكي ؛نيا، مهدي قبادي ؛اله فالح، سيف .10

، 26هش آب در كشاورزي، جلدپايداري منابع آب زيرزميني دشت داراب استان فارس، مجله پژو

 ؛2شماره

 ، چاپ دهم، انتشارات دانشگاه تهران؛منابع و مسايل آب در ايران، جلد اول، )1387(دواني، پرويز كر .11
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