تاریخ دریافت1392/06/02 :
تاریخ تصویب1393/07/04 :

ص 633-641

ارزیابی تغییرات آب زیرزمینی در یک آبخوان کمعمق منطقۀ خشک با استفاده از
تجزیه و تحلیل سریهای زمانی ارتفاع ،هدایت الکتریکی و دمای آب زیرزمینی
 حمید حسییینی مرندی*؛ دانش آموختۀ گروه آبخیزداری ،دانشککۀ ک اشککیور ی و م یب طبیعی ،واح علوم و تحقیقیت تهران،
دانشگیه آ اد اسالمی
 محمد مهدوی؛ استید گروه علوم و ف ون دریییی ،دانشۀ ک علوم و ف ون دریییی ،واح تهران شمیل ،دانشگیه آ اد اسالمی
 حسن احمدی؛ استید گروه آبخیزداری ،دانشۀ ک اشیور ی و م یب طبیعی ،دانشگیه آ اد اسالمی ،واح علوم و تحقیقیت تهران
 بهارک معتمد وزیری؛ اسککتیدییر گروه آبخیزداری ،دانشککۀ ک اشککیور ی و م یب طبیعی ،دانشککگیه آ اد اسککالمی ،واح علوم و
تحقیقیت تهران
 عبدالعلی عادلپور؛ استیدییر گروه مه سی عمران ،دانشۀ ک ف ی و مه سی ،دانشگیه آ اد اسالمی ،واح علوم و تحقیقیت فیرس
چکیده
نفوذ سیالب ،تغذیۀ مصنوعی ،نفوذ از طریق آبخوان های مجاور و استخراج آب ،عوامل و علل تغییرات آب زیرزمینی هستند .ولی غالباً،
تشخخخی تأثیر و س خ آ آن ا ر ایت تغییرات لالب برانزیا اسخخر .هر لند برای رن ایت تغییرات ،ایب تراز سخخزی آب زیرزمینی و
برخی عوامل شخخیایایی آن مور تو ا اسخخری ولی ابی نبو ن ا ها ،باصخخلۀ زیا بیت انداز گیریها ،ت یۀ سخختی و آ قتی ا ها،
تجایا و تحلیلها را م شکل می ند .ر ایت مقالا سری زمانی روزانۀ ستزاهی هدایر الکتریکی ،تراز سفر و مای آب زیرزمینی با
هدف ارزیابی تغییرات و تحلیل رابزۀ آن با اتفاقات سزی آبخوان ر یک منزقۀ خ شک برر سی می شو  .ر شر گربایزان ب سا ،و
ستزا حساس ثبر نوسانات سزی سفر  ،ما و شوری ر زیر سزی آب زیرزمینی ر و لا  OW2و  W20با باصلۀ هاار و ویسر
متر ،ن صب شدند .سریهای زمانی ثبر شد از آذر سال  19تا تیرما سال بعد تجایا و تحلیل شدند .تراز سزی آب ر  ،OW2ابر
ن شان ا ولی ر  ،W20ای نیا اباایب ا شر .متو سط شوری ر  91/3 OW2انا و میلیزیانس بر سانتیمتر ولی ر 9/7 W20
بو  .نوسانات شوری با نوسانات تراز آب زیرزمینی ر  OW2با اعتاا  33/1رصد هابستزی معکوس نشان ا ا از آن میتوان برای
تعییت شوری طبقات آب زیرزمینی استفا ر .
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 .1مقدمه
یکی از منابع م آ آب شیریت نیا ،آب زیرزمینی اسر
ا تقریباً ل ل رصخخد از آبهای آشخخامیدنی را تشخخکیل
می هند [ .]1نوسخخانات ای آب زیرزمینی از تغییرات ر
اسخخختخراج و ب ر بر اری از آب ،خشخخخکی های ا اما ار و
رخدا های تغذیۀ شخخدید توسخخط سخخیالب رو خاناها تأثیر
می ذیر ی ا ماکت اسخخر ر طوالنیمدت نیا با آسخخانی
مو ب بدتر شدن یفیر آب زیرزمینی شوند [ .]7رخدا
سیل گ ستر و سیالبی شدن رو خانا میتواند مو ب
اباایب نفوذ و با ن بال آن مو ب تخر یب یف یر آب
زیرزمینی آبخوان مرتبط و اهب ا ستخراج آب زیرزمینی
شو [.]7
اغلب ،مجاوع عوامل مؤثر ر یفیر آب زیرزمینی را
با طور لی با و گرو اثرات منز قاای و اثرات محلی
طبقابندی می نند .اثرات منزقاای با طبیعر آبخوان،
ا با ر
م ثل ویژگی های ه یدرولیکی آن برمیگر
ریان ،زمان تشخخکیل آب ،تقابل موا سخخازندۀ آبخوان با
آب ،ضخامر ناحیۀ غیراشباع و باصلا از منابع آب سزحی
ارت باط یدا می ند [ .]99غال باً ،اطال عات مربوط با
سخخخریهخخای زمخخانی تغییرات یفی آبهخخای زیرزمینی،
نشان هندۀ بدتر شدن یفیر آنها اسر [.]94
ر ایران هشختا و ن رصخد آب مصخربی را آبهای
زیرزمینی ت خأ میت می ننخخد .هاینیت بیشخخختریت آب
زیرزمینی از آبخوان های آزا آبربتی شخخخور اسخخختخراج
میشخخخو [ .]6ایت آبخوان ها ا منزبق با شخخخر های
شخخاورزی و سخخکونتزا ها نیا میباشخخند ،با شخخدت تحر
تأثیر بر اشر زیا و نیا متأثر از منابع آلو گی هستند.
آبخوان شخخیبکو با وسخخعر  773یلومترمربع یکی از
آبخوانهای آزا آبربتی نوب ایران واقع ر نوب شرقی
استان بارس اسر ا ساالنا از آن حدو یکصد و ل ار
میلیون مترمکعخب آب زیرزمینی ،غخالبخاً برای مصخخخرف
شاورزی استخراج میشو [ .]1شر گربایزان ر بخب
نوبی آبخوان شخخیبکو قرار ار و حدو بیسخخر و ن
رصخخد از وسخخعر آن را تشخخکیل می هد .مزالعات نشخخان
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ا اسخخخر ا طی  73سخخخال ،بیب از  968میلیون
مترمک عب آب از طریق ت غذ یۀ مصخخخنوعی وار آبخوان
گربایزان شخخد و بررسخخی نوسخخانهای ماهانۀ سخخزی آب
زیرزمینی ر ایت آبخوان نشخخان می هد ا سخخزی سخخفر
تحر تأثیر مصخخرف آب برای شخخاورزی و هاینیت تغذیۀ
م صنوعی بو ا سر [ .]7تحقیقات گذ شتا ن شان می هد
ا مقدار شخخوری آب زیرزمینی ر آبخوان زیر طرح تغذیۀ
مصنوعی خب سیالب گربایزان بسا ،اهب قابل تو ی
اشتا اسر [.]97
بررسیهای انجام شد حا ی از ایت اسر ا یفیر و
ایر آب زیرزمینی ر شخخخر گربایزان ،از ن عامل
اصخخخلی تأثیر می ذیر ( :الف) موقع یر و قرار گربتت ر
خرو ی آبخوان اصخخلی شخخیبکو ( ،ب) ا رای طرح تغذیۀ
مصنوعی با استفا از سیالب و رو خانۀ بصلی با قدمر
سخخی و و سخخال بر روی آن( ،ج) احتااالً تغذیۀ طبیعی از
طریق بستر و رو خانۀ بصلی ) ( ،ارتباط هیدروژئولوژیکی
با رو خانۀ شخخور رم از سخخار غرب ) ( ،شخخر مترا آ
محصوالت زراعی و استخراج زیا آب برای آبیاری [ .]1ر
ا صل ساماناهای خب سیالب ،برای تغذیۀ م صنوعی آب
زیرزمینی و هاینزور تثبیر شتهای روان ،م ار سیالب
و نزل اری ا را میشخخوند [9و .]3از طریق مدلسخخازی
معکوس نقب تغذیۀ مصنوعی و تغذیۀ طبیعی ر تغییرات
آب زیرزمینی آبخوان گر بای زان با اسخخخت فا از ا های
ل ار لا مشاهد ایی مشخ شد ا ر سالهای عا ی
و بدون رخدا سیالبهای بارگ ،تغذیۀ م صنوعی ه شتا
رصخخخخخد تخخخغخخخذیخخخۀ آبخخخخخخخوان را انخخخجخخخام
می هد [.]3
ر ه شر سال آبی اخیر منت ی با سال  ،9319سزی
سفرۀ آب زیرزمینی ر شر گربایزان حدو هشر متر ابر
اشتا اسر .شوری آب زیرزمینی ر ایت بخب نیا وضعیر
بخخدی ار و مقخخدار آن بخخا بیب از میلیزیانس بر
سخخانتیمتر ر نقاط مختلف آن میرسخخد [ .]1عوامل و علل
تغییرات ای و یفی آب زیرزمینی و تشخی تأثیر و س آ
آن ا ر آبخوان ،م آ و لالب برانزیا اسخخخر .برای رن ایت
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تغییرات ،تن ا تغییرات ماهانۀ تراز سخخخزی آب زیرزمینی و
برخی ارامترهای شخخیایایی ر سخخترس محققیت اسخخر.
نا ابی بو ن ایت ا ها از نظر ت عدا و باصخخخ لۀ ز مانی
ا نداز گیری ها ،ت یۀ سخخختی و قر آ ا نداز گیری ها ،از
مشکالت اصلی تجایا و تحلیل ا ها اسر.
مزخخالع خۀ تغییرات آب زیرزمینی ابااری برای ارزیخخابی
سیاسرهای زیسرمحیزی و شاورزی اسر [ .]91بررسی
تغییرات سریهای زمانی ر ۀ حرارت ،هدایر الکتریکی و
نوسانات سزی آب زیرزمینی میتواند با مدیریر منابع آب
اک ند [ .]93ر ایت مزالعا اقدام با ت یۀ سخخخریهای
زمانی قیق ستزاهی با با صلۀ زمانی وتا (روزانا) از سا
عامل هدایر الکتریکی ،تراز سخخخفر و مای آب زیرزمینی
شد .هدف اصلی ایت مزالعا ارزیابی زمانی و مکانی تغییرات
شوری ،ر ۀ حرارت و ارتفاع سزی سفرۀ آب زیرزمینی و
تحلیل ارتباط احتاالی ایت تغییرات با رخدا سخخخیالب ر
رو خانا ،عالکر طرح تغذیۀ مصخخخنوعی و اسخخختخراج آب
زیرزمینی ر ایت منزقۀ خشک میباشد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
لا های مور مزالعا ر آبخوان گربایزان قرار ارند.
ایت آبخوان با وسخخخعر تقریبی  16یلومترمربع ،شخخخامل
ق سار انت ایی و خرو ی آبخوان آبربتی شیب و ب سا
میباشد .ایت محدو ر  18یلومتری نوب شرق ش ر
بسخخخا ،بیت عرضهای شخخخاالی ´ 73° 31تا ´ 73° 49و
طولهای شخخرقی ´ 13° 13تا ´ 13° 17ر اسخختان بارس
قرار ار ( شکل .)9خ شکارو بی شازر  ،از سزی آبخوان
میگذر و م آتریت مسیر گذر سیالبهای موقتی ر ایت
ناحیا ا سر ( شکل .)9حدا ثر حجآ سیالب خ شکارو
بیشخخازر سخخیصخخد مترمکعب بر ثانیا اسخخر [ .]7شخخواهد
هیدروژئولوژی و بیایوگرابی نشخخخان می هند ا بسخخختر
خ شکارو بی شازر و لا قوچ ر هنزام سیالب میتواند

منبع تغذیۀ آبخوان باشخخد .موا سخخازندۀ آبخوان از شخخت و
ماسخاهای سخیلیسخی ،گراولهای ربناتا و سخیلر و رس
تشخخخکیل شخخخد ا هآ ر ر عاو ی و هآ ر ر
انبی تقری باً با طور نامنظآ تغییر می ن ند .ب نابرایت
خصوصیات هیدرولیکی موا آبخوان تغییرات زیا ی ارند.
منشاء ایت موا آبربتی ،سنگهای لیو ست تا لیستو ست
هستند و ضریب آبزذری آبخوان از یک هاارم تا و هاارم
مترمربع ر ثانیا تغییر می ند .بستر آبخوان را سنگهای
ریا انا سخخیلتسخختون و ما سخختون سخخازندهای آغا اری و
میشخخان تشخخکیل می هند .برای ایت موا ریا انا هدایر
ه یدرولیکی نالیای ر حدو و هاارم متر ر روز
عنوان شخخد اسخخر [ .]96عاق سخخزی آب لا ها از سخخزی
زمیت بیت تا حدو ل ل متر متفاوت ا سر .ضخامر
بخب ا شباع آبخوان از اتر از یک متر تا بیب از بی سر
متر تغییر می ند [.]1

 .2.2نصب دستگاه و اندازهگیریها
یک حلقا لا مشخخخاهد ای ( )OW2و یک حلقا لا
ب ر بر اری ( )W20ا باندرت از آن ب ر بر اری می شو
(هر هفتا حدو و ساعر اپاژ) انتخاب شدند (شکل.)9
سخخزی سخخفرۀ آب زیرزمینی ر  OW2ر ابتدای آزمایب
 39/6متر از سزی زمیت و ر  W20برابر  36/83متر بو .
ستون آب ر لا  W20اتر از و متر و ر  OW2حدو
بیسر و یک متر بو  .ر هر لا یک ستزا حساس ثبر
ا  ،زیر سخخزی آب زیرزمینی نصخخب شخخد .مشخخخصخخات
ستزا عبارتند از :نوع بوال ضدزنگ  ،قزر  77میلیاتر،
طول  931میلیاتر ،وزن حدو  988گرم ،توانایی ذخیرۀ
ل ل و هشخخخر هاار ا  ،قابل یر ا نداز گیری هدا یر
الکتریکی آب بیت  98میکروزیانس بر سخخانتیمتر تا 978
میلیزیانس بر سخخانتیمتر و با قر یک رصخخد حداقل
قرائر ،ساخر شور هلندی ستزا ر زیر سزی آب با
استفا از سیآ ناز ی ا ر سزی زمیت با تأسیسات سر
لا متصل بو نز داری شد.
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شکل  .1موقعیت چاههای  ،OW2 ،W20رودخانهها و محدودۀ تغذیۀ مصنوعی جنوب دشت شیبکوه فسا

ستزا ها ،قبل از ن صب ،با ا ستفا از نرماباار مربوط
) (Diver-Office 2012.1بخخرای ثخخبخخر ا ۀ روزانخخۀ
برناماریای شخخدند .از اوایل آذر ما  9319تا اوایل تیر ما
 9317با مدت ویسر روز ،ر ساعر شب و نیآ هر روز،
نوسخخانات ارتفاعی سخخزی سخخفر ) ،(GHهدایر الکتریکی
) (ECو مای آب زیرزمینی ( ،)Tتو سط ستزا ها ثبر و

ر ایان ایت ورۀ وی سر روز  ،ستزا ها از لا خارج و
ا ها بر روی رایانا بارگذاری شخخخد .برای تجایا و تحلیل
سخخخخخخریهخخخخای زمخخخخانخخخخی ،از مخخخخحخخخخیخخخخط
نرمابااری  Minitabاسخخختفا شخخخد .سخخخری زمانی ر ۀ
حرارت روزانۀ هوا و باران روزانا از ایسخختزا تبخیرسخخنجی
گر بای زان و هایتطور ا های سخخخیالب را ا ر
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رو خانۀ بیشخخازر نیا از ایسخختزا تحقیقاتی آبخوانداری
وثر ت یا و استفا شدند.

 .3.2آنالیز سریهای زمانی
نبۀ ویژۀ تجا یا و تحلیل سخخخری های ز مانی ر ایت
حقیقر اسر ا معاوالً مشاهدات متوالی مستقل نیستند
و ر تجایا و تحلیل میبایسخخر ترتیب زمانی مشخخاهدات را
ر نظر گربر [ .]98سریهای زمانی با سر آمد از نوع
سریهای زمانی گ س ستا بو ند ا م شاهدات ر بوا صل
زمانی مساوی ثبر شد بو ند .ر تجایا و تحلیل سریهای
زمانی میتوان اهداف را با صورت تو صیف ،ت شریی ،یب
بینی و نترل مر تب ر  .ر ایت م زال عا ،اب تدا با طور
داگانا ناو ار هر دام از سخخریهای زمانی ،باویژ رخدا
یا رخدا های ناگ انی ر ناو ار سریها ،تو صیف و ت شریی
شدند .از آن ایی ا ر ایت بررسی ،مشاهدات هآزمان بر
روی سا متغیر اختیار شد بو ند ،با لیل ارتباط مف ومی
آنها ،تالش بر ایت بو ا از تغییرات هر دام از سخخخریها
برای تشخخریی تغییرات ر سخخریهای یزر ،اسخختفا شخخو .
ناو ار سخخخریهای زمانی ،با اسخخختفا از نرماباار مینیتب
نسخا ل ار  ،ترسیآ و الزوی تغییرات آنها مور تجایا و
تحلیل و مقایسا قرار گربر.

 .3نتایج
 .1.3هدایت الکتریکی ) (ECدر W20

سری زمانی  ECر لا  W20از انا هآ آذر ما سال
 9319با مقدار  9/113میلیزیانس بر سانتیمتر شروع
شخخد و تا اواخر ب ات ما علیرغآ نوسخخان ،روندی ناولی
اشر .از ایت زمان با بعد تا اوایل خر ا سال  17علیرغآ
نوسخخان شخخدیدتر ،روند شخخوری اباایشخخی بو  .ر اواسخخط
ار یب شر سال  ،17اهب ن سبتاً زیا تر شوری ر طول
سخخری را ا و با حدو نیآ میلیزیانس بر سخخانتی متر
خخاهب ،بخخا مقخخدار یخخک و هفخخر هآ میلیزیانس بر
سانتیمتر ر سید .ایت ور حدو و هفتا ا اما ا شر و

مجد اً شخخخوری روند اباایشخخخی با خو گربتا و با حالر
نو سانات قبل ر سید و تا آخر ورۀ برر سی ا اما ا شر .با
طور لی سخخری زمانی  ECر ایت لا را میتوان با ل ار
بخب (الف) ،بخب اهشی اییا تا زمستان  19با نوسانات
آ تا متوسخخط( ،ب) ،بخب اباایشخخی زمسخختان  19تا ب ار
 ،17با نوسخخانات زیا ( ،ج) ،بخب اهب زیا اواسخخط ب ار
 ،) ( ،17بخب نو سانات ن سبتاً ثابر اواخر ب ار تا تاب ستان
 ،17تفکیک ر (شکل.)7
 .2.3تراز آب زیرزمینی ) (GHدر W20

سری زمانی  GHر لا  W20ن شان ا ا علیرغآ
نو سانات زیا  ،سزی تراز سفرۀ آب زیرزمینی ن سبتاً ثابر
بو و ر آخر ور ای ( حدو یک سخخخخانتیمتر) نیا
اباایب ن شان ا  .ر ابتدا تا اواخر ی ما  ،19تراز سزی
آب زیرزمینی اباایب اشخخر و سخخپس تا اواخر برور یت
 17سزی تراز آب نوسانات نسبتاً ثابتی اشر ا ر اوایل
ار یب شر ایت نو سانات شدیدتر و روند اباای شی با خو
گربر .ر اوا سط ار یب شر  ،17حدو بی سر سانتیمتر
اباایب یابر و با باالتریت تراز خو رسخخید .ایت شخخرایط
حدو و هفتا ا اما یابر و سخپس روند اهشخی با خو
گربتا ا تا تیر ما ا اما اشر ولی با ترازی اتر از تراز
ابتدای ور نرسید (شکل.)7
 .3.3هدایت الکتریکی ) (ECدر OW2

ال
روند و تغییرات سخخری زمانی  ECر لا  OW2ام ً
مشخ و برخالف  ،W20نوسانات شدیدی ندار  .با طور
لی ر ابتدای ور از اییا هاار و سی صد و نو و یک تا
اواسط زمستان هاان سال ،روند اهشی اشتا و از اوایل
ا سفند روند اباای شی ن شان می هد .ر ار یب شر هاار و
سی صد و نو و و ،با نو سانات وتا اه شی و اباای شی تا
اوا سط خر ا هاان سال ،نو سانات شوری تقریباً حالر
ثابر ار  .ر اوا سط خر ا شوری با ابتی ن سبتاً شدید
رو ندی اهشخخخی با خو گرب تا ولی هنوز حدو 8/7
میلی زیانس بر سخخانتیاتر از حداقل مشخخاهد شخخد ر
زمستان ( ی  )19بیشتر اسر (شکل .)3
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شکل .2نمایش نوسانات  ECو  GHآب زیرزمینی در چاه W20

شکل .3نمایش نوسانات  ECو  GHآب زیرزمینی در چاه مشاهدهای OW2

 .4.3تراز آب زیرزمینی) (GHدر OW2

تراز سخخخزی آب زیرزمینی ر لا  ،OW2و بخب
متاایا را ن شان می هد .بخب ابتدای ور ا از آذر هاار
و سی صد و نو و یک تا اوایل ا سفند هاان سال را شامل
می شو ی ارای روند اباای شی و سزی آب باال آمد ا سر.

از اوا سط ا سفند هاار و سی صد و نو و یک روند اه شی
تراز سخخخزی آب زیرزمینی آغخخاز و ایت رونخخد تخخا اواخر
ار یب شر هاار و سی صد و نو و و تقریباً با یک شکل
ا اما یابتاا سر .از اوایل خر ا ما هاار و سی صد و نو و
و ،هرلند روند اه شی ا اما ار ولی آنیا م آ با نظر
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بیشخخخنا و انحراف معیار ا های مای آب زیرزمینی ر و
لا مور مزالعا ر دول  9رج شخخد اسخخر .نوسخخانات
مای آب ر  W20شخخخدید و ر باز های زمانی روزانا و یا
لند روز  ،حدو نیآ ر ا سانتیگرا تغییر نشان می هد.
ر  OW2ایت نو سانات منظآ و شامل باز های زمانی حدو
ل ل و ن روز نیا میشخخخو ی ا ر آن باز  ،مای آب
تقریباً ثابر ماند و تن ا ر حد یک تا و صخخخدم ر ا
سخخانتیزرا تغییر نشخخان می هد .ر خر ا ما سخخال هاار و
سخخیصخخد و نو و و ،ر ۀ حرارت آب زیرزمینی ر OW2
اباایب نسبتاً زیا تری نشان ا اسر.

میرسخخد ،از بیت ربتت نوسخخانات شخخدید ر سخخزی سخخفر
ن سبر با ما های قبل و تقریباً ثابر ماندن تراز سزی آب
ر اواخر ار یب شر تا اوا سط خر ا ما هاار و سی صد و
نو و و میباشخخخد (شخخخکل  .)3مقا یر برخی ارامترهای
اصخخخلی آماری  GH ،ECو  Tآب زیرزمینی و لا مور
آزمایب ر دول  9رج شد اسر.
 .5.3دمای آب زیرزمینی )(T
الزوی سری زمانی مای آب زیرزمینی ر و لا OW2

و  W20تفاوت روشخخخنی ارند (شخخخکل .)4میانزیت ،اینا،

جدول . 1چهار شاخص اصلی آماری از سه عامل اندازهگیری شده در دو چاه مورد آزمایش
عامل انداز گیری شد

تراز سزی سفر
(متر)

هدایر الکتریکی
(میلیزیانس بر سانتیمتر)

مای آب زیرزمینی
( ر ا سانتیگرا )

لا مور آزمایب

W20

OW2

W20

OW2

W20

OW2

میانزیت

9978

9973/9

9/17

91/46

74/74

74/14

حداقل

9991/1

9973

9/78

94/16

74/19

74/17

حدا ثر

9978/7

9973/7

7/97

91/18

74/13

71/81

انحراف معیار

8/847

8/817

8/873

8/33

8/97

8/834

648

مرتع و آبخیا اری ،مجلا منابع طبیعی ایران ،ور  ،78شاار  ،3اییا 9316
شکل .4نمایش نوسانات درجۀ حرارت آب زیرزمینی در دو چاه مورد مطالعه

 .4بحث و نتیجهگیری
شخخخوری آب زیرزمینی ر و لا مور مزالعا تفاوت
بسخخخیار زیا ی ارند و متوسخخخط مقدار آن ر لا OW2
نا یک با هشخخخر برابر مقدار آن ر  W20اسخخخر .با نظر
میرسخخخد ،روند اهب و یا اباایب شخخخوری ر  ،W20ر
اییا و زم ستان هاار و سی صد و نو و یک ،تابع نو سانات
طبیعی و استخراج آب زیرزمینی بو اسر .از ار یب شر
ما هاار و سی صد و نو و و ،ابتدا نو سانات ن سبتاً ثابر و
ر اواسط ار یب شر ما شوری اهشی نسبتاً زیا نشان
می هد ا ایت وضخخخعیر حدو و هفتا ا اما می یابد.
مجد اً روند نسخخبتاً ثابر تغییرات شخخوری ر  W20ا اما
مییابد .ایت تغییرات شوری با نو سانات تراز آب زیرزمینی
هااهنزی نشان می هد .شوری ر  OW2عالو بر تفاوت
ال
زیا ر مقدار ،نو سانات آن نیا با نو سانات ر  W20ام ً
متفاوت اسخخخر (شخخخکل .)7ر  OW2هااهنزی نسخخخبت ًا
مشخخخصخخی بیت براز و برو سخخزی تراز آب زیرزمینی با
اهب و اباایب شوری م شاهد می شو  .ر ورۀ اییا و
زمسخخختان هاار و سخخخیصخخخد و نو و یک ،سخخخزی تراز آب

زیرزمینی اباایب یابتا ا ر ا سخ با آن شوری روندی
اهشی نشان ا اسر .از اواخر زمستان هاار و سیصد و
نو و یک روند اهشخخخی تراز آب زیرزمینی شخخخروع و ر
ا سخ با آن روند اباای شی شوری نیا آغاز می شو  .سری
زمخخانی تغییرات تراز آب زیرزمینی ر  OW2از اواخر
ار یب شخخر هاار و سخخیصخخد و نو و و روند نسخخبتاً ثابتی
نشخخخان می هد و با طور لی از ایت مقزع زمانی با بعد
هرلند تراز سخخزی آب روند اهشخخی ار ولی نوسخخانات
شدید روزانۀ آن با طور روشنی اهب مییابد (شکل. )3
روند لی نوسخخانات سخخزی آب زیرزمینی ر  OW2ر
اییا و زمسخختان هاار و سخخیصخخد و نو و یک و اوایل ب ار
هاار و سیصد و نو و و ،تابع تغییرات ر میاان استخراج
آب زیرزمینی برای مصخخارف شخخاورزی میباشخخد .ولی از
اواسط ب ار روند اهشی با اتریت نوسانات ا اما مییابد.
با نظر میر سد ایت شرایط تحر تأثیر رخدا سیالبهای
حجیآ اوایل ب ار ( 17با بی اوج تا حدو  388مترمکعب
بر ثانیا) و با مدت بیب از سخخی سخخاعر ر رو خاناهای
شور و بیشازر  ،ایجا شد اسر (شکل.)1

شکل .5نمایش نوسانات  ECآب زیرزمینی در چاه  W20و رخداد سیالب در رودخانۀ بیشهزرد
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شکل .6نمایش نوسانات  ECآب زیرزمینی در چاه  OW2و رخداد سیالب در رودخانۀ بیشهزرد

مقایسخخا سخخری زمانی تراز آب مربوط با مقزع زمانی
اواخر ار یب شر تا تیر سال هاار و سی صد و نو و و با
مقزع زمانی مشابا سال قبل (سال هاار و سیصد و نو و
یک) ،تفاوت وا ضحی را ن شان می هد .از آن ایی ا ر
ایت مقزع زمانی از سخخخال هاار و سخخخیصخخخد و نو و یک،
سخخیالبی را ندا و عالو بر آن اسخختخراج آب زیرزمینی
نیا شرایط نسبتاً یکسانی با سال هاار و سیصد و نو و و
ا شتا ،بنابرایت تأثیر سیالبهای حجیآ اوا سط برور یت
هاار و سخخخیصخخخد و نو و و بر اباایب تراز سخخخزی آب
زیرزمینی قزعی با نظر میرسخخد .براز یابتت تراز سخخزی
سفر ر  W20طی اواسط ار یب شر سال هاار و سیصد
و نو و و و اهب هآزمان شخخخوری ر ایت لا نیا ایت
نظر را تأیید می ند .با صلۀ زمانی ر سیدن سیالب با آب
زیرزمینی ر  W20حدو سی روز و ر لا  OW2حدو
ل ل و ن روز میبا شد ( شکل 1و .)6ویژگیهای سری
زمانی شوری ،تراز سزی آب زیرزمینی و هاینیت ر ۀ
حرارت آب زیرزمینی ر و سخخایر مور آزمایب نشخخان
می هد ا ر آبخوان مور مزالعا ،میبایسخخر ر محلی

بیت ایت و لا مرز آبی بیت سفرۀ شیریت شرقی و سفرۀ
شور غربی و و اشتا باشد .باصلۀ وتا بیت ایت و لا
(حدو یک یلومتر) ،تفاوت شخخوری هشخخر برابری و تراز
آب مشابا ر و لا مور آزمایب ،الیل خوبی برای ایت
ا عا هسخختند .ر ایت صخخورت ،لا  W20از بخب شخخرقی
خو (رو خانۀ بیشازر ) و بخب شاالی خو (طرح تغذیۀ
مصخخخنوعی) تأثیر می ذیر  .لا  OW2از بخب غربی
(رو خانۀ شور) و بخب شاال غربی خو تأثیر می ذیر .
هجوم احتاالی آب شخخور ر مواقعی از سخخال ،از سخخار
رو خانۀ شخخخور با سخخخار محدو ۀ تغذیۀ مصخخخنوعی ر
مزالعات قبل نیا مور اشخخار بو اسخخر [ .]4بخب زیر
طرح خب سخخخیالب و متاثر از تغذیۀ مصخخخنوعی ،با طور
طبیعی نیا ارای منبع تغذیا از بسخختر رو خانا بو [،]3
بنابرایت ایت بخب عاالً نقب مانعی ر مقابل ی شروی رو
با شرق آب شور بخب غربی آبخوان ،نیا ار  .هابستزی
شوری با تراز سزی سفر ر  ) R2 = % 33/1 ( ،OW2و
نبو لنیت هابستزی ر  W20نیا میتواند تفاوت ر ایت
و بخب از آبخوان را نشان هد (شکل.)7
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شکل .7نمایش همبستگی  ECآب زیرزمینی با نوسانات سطح آب در چاه OW2

ر برخی مزالعات رابزاای بیت تغییرات ر ۀ حرارت
آب زیرزمینی و نفوذ آب سخخخزحی نشخخخان ا نشخخخد و
تغییرات ما را با تغییرات مای هوای سزی زمیت مربوط
انسخختااند [ ،]93ر ایت مزالعا با نظر میرسخخد ،اباایب
ر ۀ حرارت ر اواخر ار یب شخخر و خر ا سخخال هاار و
سخخخیصخخخد و نو و و ،باویژ ر  OW2نشخخخاناای از نفوذ
آبهای سزحی و سیالبهای اول ب ار سال هاار و سیصد
و نو و و ،باشد (شکل  3و شکل  .)1البتا قابل ذ ر اسر
ا سخخخزی آب زیرزمینی ر ایت آبخوان نیا عایقتر از
سزی سفر ر آبخوان مور مزالعۀ محققیت مابور ا سر
و شاید اختالف ناشی از آن باشد.
ر برخی مزالعات یشیت ،تأ ید بر بررسی اثر مخرب
نفوذ سیالب بر یفیر آب زیرزمینی بو ا سر [7و،]94
ر اینجا نشان ا شد ا نفوذ سیالبها ،حداقل مو ب
اهب شوری ر وتا مدت می شو  .مزالعات یشیت ا
برا ساس نو سانات ماهانۀ ارتفاع سزی سفرۀ آب زیرزمینی
انجام شخخد  ،مدت زمان حدو و ما را برای رسخخیدن آب

سخخخزحی با آب زیرزمینی نشخخخان می هد[ .]7ر ایت
تحقیق ،نیا با صلۀ زمانی ل ل تا نجا روز برای ر سیدن
آب سخخزحی با آب زیرزمینی با سخخر آمد .نا یک بو ن
نتای  ،اوالً اسخخختفا از تغییرات سخخخزی تراز سخخخفرۀ آب
زیرزمینی را برای ر یابی تأثیر تغذیا تأیید می ند .ثانی ًا
نشخان می هد ا ت یۀ سخریهای زمانی با بواصخل زمانی
وتا و هاینیت اباو ن سری زمانی از متغیرهای شوری
و مای آب زیرزمینی ،میتواند مو ب قر بیشخخختر ر
تعییت ایت باصلۀ زمانی شو  .تحلیل بر مبنای ایت سریها
با مراتب قابل اعتاا تر از بررسخخخی نوسخخخانات ماهانۀ تراز
سخخخزی سخخخفر خوا هد بو  .از طرف یزر با ع لر تنوع
ویژگی های هیدروژئولوژیکی آبخوان ها ،باویژ آبخوان های
آبربتی مناطق خشخخخک [ ،]99ایت اثر زمانی ر مکانهای
مختلف آبخوان ،یکسخخخان نخواهد بو  .اختالف روز ر
باصلۀ نسبتاً آ لا ها (حدو یک یلومتر) ایت موضوع را
تأیید می ند.
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شکل .8نمایش نوسانات  ECو دمای آب زیرزمینی در چاه مشاهدهای OW2

شکل .9نمایش نوسانات  ECو دمای آب زیرزمینی در چاه W20

ر ایت تحقیق نشخخخان ا شخخخد ا تجایا و تحلیل
توصیفی و تشریحی سریهای زمانی روزانۀ تغییرات سزی
تراز ) (GHو هدا یر الکتریکی ) (ECآب زیرزمینی ،با

قر خوبی ،ر تشخخخخی  ،تبییت و تعییت تأثیر ت غذ یۀ
طبیعی و مصخخخنوعی سخخخیالب ها بر ایر و یفیر آب
زیرزمینی ،اربر ارند .اسخخختفا از سخخخری زمانی ر ۀ
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 تج یا لا های م شاهد ای، تو ا با نتای با سر آمد
با ستزا انداز گیری خو ار و هآزمان تغییرات هدایر
 برای مدیریر ایت، ارتفاع و مای آب زیرزمینی،الکتریکی
. منابع آبی م آ و مفید خواهد بو

تشکر و قدردانی
از مسخخئولیت و ار نان ایسخختزا تحقیقات آبخوانداری
وثر واب ستا با مر ا تحقیقات شاورزی و منابع طبیعی
. برای هاکاری شایستا ایشان سپاسزااریآ،استان بارس
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حرارت آب زیرزمینی آبخوانهایی ا ر آن ا سزی سفر ی
خیلی نا یک با سزی زمیت نبا شد ( ر اینجا حدو سی
 ر.متر) میتواند نتای قیقتری را با هارا ا شتا با شد
 تغییرات هدا یر الکتریکی و،باز ای از سخخخری ز مانی
نو سانات سزی تراز سفرۀ آب زیرزمینی هاب ستزی خزی
 از ایت مدل سا.و معکوس قابل اعتاا ی نشان می هند
میتوان ر تعییت شخخخوری الیاهای مختلف آب زیرزمینی
 ایت مزالعا نشخخان ا ا تغذیۀ سخخیالب. اسخختفا ر
مو ب اهب و ب بو هدا یر الکتریکی آب زیرزمینی
 ایت، البتا با لیل استخراج زیا آب زیرزمینی.شد اسر
 با.ب بو ی موقتی بو و وام ل ندانی نشخخخان نای هد
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