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  چکيده
  

اند. هدف  رو شدهب هاي ايران با افت سطح آب زيرزميني رو دشت شتريبت، هاي اخير با توسعه کشاورزي و افزايش جمعي در سال
است. پارامترهاي  ١٣٧٤-٨٨زماني  بازهسگزي اصفهان در  -، بررسي وضعيت منابع آب زيرزميني دشت کوهپايهپژوهشاز اين 

گرفته شده و واکنش سفره آب نسبت به  در نظردبي ورودي به منطقه، بارش، تبخير، دماي ميانگين و برداشت از آبخوان 
هد  نشان مي ههاي مختلف اين دو سال، سنجيده شده است. نتايج حاصل و نيز در ماه ١٣٨٨و  ١٣٧٤هاي  ها در سال تغييرات آن
 يمتر افت داشته است که اين ميزان افت در مناطق ٥/٣به طور متوسط  ١٣٧٤نسبت به سال  ١٣٨٨فره در سال که سطح س

بيشتر بوده و به  هستند کيلومتر ابتدايي مسير رودخانه در ورودي دشت ٣٠رود و به خصوص در  در حريم رودخانه زاينده که
شش کيلومتري  ميکه تا حر يهاي دهد که عمق سطح آب چاه ياين، نتايج نشان م متر رسيده است. عالوه بر ١٤بيش از 
تحت تأثير نوسانات دبي رودخانه در طول سال است و با افزايش فاصله از رودخانه، از ميزان تأثير  به شدتقرار دارند رودخانه 

تدايي دشت، فشار به ورودي به منطقه سبب شده که در مناطق اب جريانشود. کاهش شديد  ها کاسته مي بر سطح آب چاه دبي
منابع آب زيرزميني براي ادامه فعاليت کشاورزي، افزايش يابد که افت شديد سفره را در پي داشته است. به سمت پاياب 

هاي کشاورزي  ع آب زيرزميني، فعاليتبآن افت سفره و کاهش کيفيت منا به دنبالرودخانه (نزديک پل ورزنه) با کاهش دبي و 
  سگزي شده است.  -در دشت کوهپايه ياديزاجتماعي  -ت اقتصاديمختل شده و سبب مشکال

 
  .ينيرزميآب زنوسانات  ، عمق سطح آب،رود سگزي، زاينده -دشت کوهپايه: ي كليديها واژه

  
رود  رودخانه زايندهبررسي تغييرات زماني و مکاني سطح آب زيرزميني نسبت به فاصله از  .۱۳۹۵ .نژاد ح عباسي جنداني ش. غفوري ف. و ملكي ارجاع:

  .۳۷-۲۷: ۲۰ ايران. آب پژوهش مجله .سگزي اصفهان) -(بررسي موردي: دشت کوهپايه
 
 
 
 

                                                
   .تهراندانشگاه ، طبیعیدانشکده منابع ، يزداريآبخ يعلوم و مهندس دانشجوی دکتری -١
  زد.يدانشگاه دانشکده مهندسی عمران، ارشد عمران آب،  يل کارشناسيفارغ التحص -٢
  زد.ي، دانشگاه يشناسريو کو يعيدانشکده منابع طب گروه مرتع و آبخيزداري، اريدانش -٣
   sh.abbasi@ut.ac.irنويسنده مسئول:  *

  ٢٥/٠١/١٣٩٣تاريخ پذيرش:                                   ٢٢/٠٤/١٣٩٢تاريخ دريافت: 

 

mailto:sh.abbasi@ut.ac.ir


  نسبت به فاصله از رودخانه ... بررسي تغييرات زماني و مکاني سطح آب زيرزميني                                                                                 ٢٨

 

  مقدمه
افت سطح آب زيرزميني پيامدهاي نامطلوبي همچون 

، زيرزميني، کاهش حجم ذخاير آبي تغيير کيفيت آب 
و افزايش مصرف انرژي  ،شدن منابع برداشت محدود
و  دشت ي را در پي دارد (شاهيآب زيرزمين يور بهره

مناطق مختلف هاي اخير در  سال در). ١٣٩٠نژاد،  عباس
خ داده که در هاي مستمر و شديدي ر خشكسالي ايران

ي مناطق خشک بسيار کم سطحهاي  نتيجه آن، منابع آب
با افت سطح ايستابي شديدي  هاي زيرزميني شده و سفره

هايي نمايان  بحران آب در سال قتيدر حقاند.  رو شدهروب
دهد و يکي از  روي مي خشكساليشود که پديده  مي
هاست  آب رودخانه کم شدن خشكسالي يها امديپ

 ). تغييرات جريان رودخانه١٣٨٨(رحيمي و همکاران، 
ثير قرار أهاي آب زيرزميني را تحت ت تواند تغذيه سفره مي

هاي  ). در مورد آب١٩٨٨دهد ( چانگ نون و همکاران، 
 يها يبررسزيرزميني در سطح جهان و ايران تاکنون 

 يها پژوهشتوان به  يزيادي انجام شده است. براي نمونه م
)، پاندا و ٢٠٠٣)، کاردنس و زلوتکيک (١٩٩٤نينقو (

 در جهان و )٢٠١٠وادا و همکاران ( و )٢٠٠٧همکاران (
)، رحيمي و ١٣٨٣)، واليتي و همکاران (١٣٨٢عزيزي (

)، نادريان ١٣٨٩ر و همکاران (ف )، نادريان١٣٨٨همکاران (
ران يدر ا) ٩١١) و کريمي و همکاران (١٣٩٠فر و انصاري (

ه ) اثرات تغذيه رودخان٢٠١٠و همکاران ( ياکسرد. اشاره ک
هاي پاييني حوزه رودخانه  بر سطح آب زيرزميني را در بازه

ها گزارش  هه در شمال غرب چين بررسي کردند. آن هي
هه منبع اصلي تغذيه آب  رودخانه هيکردند که چون 

افت سطح آب  سبب رودخانه زيرزميني است، کاهش دبي
 گران پژوهشديگر،  يها يبررسدر  زيرزميني شده است.
 جهاني را روي منابع آب زيرزميني زيادي اثر تغيير اقليم

اند  بيني تغيير اقليم، بررسي کرده هاي پيش مدلبا 
-؛ هررا٢٠٠٦؛ سيبک و آلن، ٢٠٠٣ارت و اولبريخ، خ(اك

؛ ٢٠٠٧؛ جيرکاما و سيکس، ٢٠٠٧و هيسکک، پانتوجا 
). ٢٠١٠مک کالوم و همکاران،  و ٢٠٠٩ميلهام و همکاران، 

تغيير اقليم را ) اثر ٢٠١٢براي مثال، اسالم و همکاران (
اي در حوزه رودخانه برهماني در هند  روي جريان آبراهه

سازي رواناب حاصل از بارش  با استفاده از سيستم مدل
)PRMS بررسي کردند. نتايج به دست آمده نشان داد که (

  تر از تغييرات دما است.  حوزه به تغييرات بارش حساس

سگزي اصفهان آخرين دشتي است که  -دشت کوهپايه
. در نواحي اطراف استرود در آن جاري  رودخانه زاينده
هاي  ز اطراف زرين شهر تا ورزنه، زميناين رودخانه، ا

اصلي کشاورزي کشاورزي وسيعي وجود دارد که از مراکز 
و همکاران، آبادي  (جعفري ملک هستنددر استان اصفهان 

، بررسي وضعيت منابع آب، پژوهش). هدف از اين ١٣٨٢
ويژه منابع آب زيرزميني، اين دشت است. عالوه بر اين، به 

ترين عوامل مؤثر بر نوسانات سطح  از آنجا که تعيين مهم
 در در شرايط خاص جغرافيايي و محيطي آب زيرزميني
 پسد، تواند کارآمد باش چه بهتر اين منابع ميمديريت هر

، پارامترهاي احتمالي مؤثر بر منابع آب يبررسدر اين 
فاصله از به ويژه سگزي،  -هزيرزميني دشت کوهپاي

و واکنش سفره آب گرفته شده  در نظررود،  رودخانه زاينده
 ١٣٨٨و  ١٣٧٤هاي  ها در سال ييرات آننسبت به تغ

  سنجيده شده است.
  

  ها مواد و روش
وضه در ترين زيرح سگزي بزرگ -زيرحوضه کوهپايه

ن دشت در محدود ي. ااسترود  محدوده حوضه آبريز زاينده
 ييايو عرض جغراف ٥٣ °تا ٥١ °٣٤′ ييايطول جغراف

. متوسط ارتفاع محدوده داردقرار  ٣٣ °١٣′تا  ٣٢ °١١′
آمار  بر اساس. باشد ميمتر از سطح دريا  ١٥٢٦مورد نظر 

ماه  دي وترين  د در منطقه مطالعاتي، تيرماه گرمموجو
 ٣٤شود. ميانگين بارش  سردترين ماه سال محسوب مي

  شده است.  تعيينمتر  ميلي ٢/١١٦ساله منطقه، 
هاي چپ و راست آبشار و  رود، کانال رودخانه زاينده

هاي شمالي و جنوبي رودشتين، منابع آب سطحي  کانال
دهند. از طرفي در  سگزي را تشکيل مي -منطقه کوهپايه

دو سفره آب زيرزميني سطحي و  محدوده اين دشت
ها  ها، چشمه ن دو سفره به همراه چاهعمقي وجود دارد. اي

يني محدوده مطالعاتي موجود، منابع آب زيرزم يها قناتو 
  ).١٣٨٩خاني و همکاران،  دهند (اسمي را تشکيل مي

 -چاه در دشت کوهپايه ٥٩هاي  از داده پژوهشدر اين 
سگزي، دو ايستگاه هيدرومتري در ابتدا و انتهاي دشت و 

). دوره ١ايستگاه هواشناسي، استفاده شد (شکل  ١٤
بوده است.  ١٣٧٤-٨٨، پژوهشآماري براي انجام اين 

هاي هواشناسي با  نواقص آماري موجود در مجموعه داده
افزار  با نرمهاي رگرسيوني ساده و چند متغيره و  روش

هاي  ازسازي شد. براي تعميم دادهب Minitab 16آماري 
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چاه از اقليمي (بارش، تبخير و دماي ميانگين) به هر 
، ArcGIS9.3افزار  يابي قابل اجرا با نرم هاي درون روش

ها و  بعد از تشخيص تناسب دادهپس کمک گرفته شد. 
و دماي ها، براي هر پارامتر (بارش، تبخير  سازي آن آماده

ميانگين) چهار روش زمين آماري و قطعي کريجينگ، 
بع کوکريجينگ، عکس فاصله وزني و تابع شعاع محور با توا

شده و بهترين تابع يا توان براي  آزمونهاي مختلف  و توان
يابي براي هر  نهايت بهترين روش درون وش و درهر ر

، ١٣٨٨و  ١٣٧٤ني مدنظر (سال پارامتر در دوره زما
اي ارديبهشت، مرداد، آبان و بهمن)، انتخاب شد. ه ماه

، ArcGIS 9.3افزار  توابع موجود در نرماستفاده از سپس با 
مقدار هر پارامتر در محل هر چاه به دست آمد. براي 

 -طح دشت کوهپايهبررسي وضعيت کلي سفره در س
يابي و به همان شيوه ذکر  هاي درون سگزي نيز از روش
براي بررسي ارتباط  از آن پس. ده شدشده در باال، استفا

 افزار ها از نرم امترهاي مختلف با عمق سطح آب چاهپار
Excel 2010 هاي  اينکه چاه ليدلاده شد. به استف

ري از رودخانه کيلومت ٣٣متري تا  ٩٢مطالعاتي در فاصله 
ها بر حسب فاصله از رودخانه به هشت  ، چاهقرار دارند

و  ١٥-٢٠ ،١٠-١٥، ٨-١٠، ٦-٨، ٤-٦، ٢-٤، ٠-٢کالس (
هايي با  کيلومتر) تقسيم شدند. سپس از بين چاه ٢٠>

شده و نحوه  شرايط مشابه يک چاه به صورت نمونه انتخاب
  ظر در آن بررسي شد.نتغيير پارامترهاي مد

 

 
هاي هواشناسي و هيدرومتري استفاده شده ايستگاه ،هاي نمونه برداري شده سگزي اصفهان و موقعيت چاه –دشت کوهپايه -١ل شک  

 
  نتايج و بحث

عوامل مؤثر بر براي بررسي وضعيت سفره آب زيرزميني و 
سگزي اصفهان در دوره  -تغييرات آن در دشت کوهپايه

رامترهاي مورد بررسي ، ابتدا تغييرات پا١٣٧٤-٨٨آماري 
ها، دبي ورودي، برداشت از سفره، بارش،  (سطح آب چاه

و  ١٣٧٤تبخير و ميانگين دما) در دو مقياس زماني (سال 
ورت ) و مکاني (بر حسب فاصله از رودخانه) به ص١٣٨٨

ميزان تغييرات  ييمستقل بررسي شده و پس از شناسا
ها بر سطح  ثير آنأميزان ت ثيرگذاري وأپارامترها، نحوه ت

، استها که نمايانگر سطح سفره آب زيرزميني  آب چاه
  بررسي شد.

  ها تغييرات زماني سطح آب چاه
دهد که عمق سطح  نشان مي يبررسنتايج حاصل از اين 

، به طور ١٣٧٤نسبت به سال  ١٣٨٨ها در سال  آب چاه
که است متر افزايش داشته  ٥/٣ميانگين نزديک به 

گونه که در  ). همان٢(شکل  استدهنده افت سفره  نشان
روند افت  ١٣٧٨نشان داده شده است، بعد از سال  ٢شکل 

به حداکثر مقدار خود  ١٣٨٠-٨٣شروع شده و در سال 
، روند ١٣٨٧از سال  شود چنانكه ديده ميرسيده است. 

هاي  است. از طرفي افت سطح آب در ماه افت شدت گرفته
نيز يکسان نبوده است  ١٣٨٨و  ١٣٧٤مختلف دو سال 

تداوم دبي ورودي به  ليدلبه  ١٣٧٤). در سال ٣(شکل 
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در عمق سطح آب منطقه در کل سال، تغييرات زيادي 
شود. در سال  هاي مختلف ديده نمي ها در طول ماه چاه

کاهش شديد دبي ورودي به منطقه از  ليدلبه  ١٣٨٨
ولوژيکي رودخانه، ايستگاه پل چوم و نيز تغيير رژيم هيدر

مختلف تغييرات زيادي را  ها در فصول عمق سطح آب چاه
ت سطح آب ماه اف که در شهريور طوريه دهد، ب نشان مي

رسد و با افزايش دبي ورودي به  به حداکثر مقدار خود مي

يابد. اين روند بسته  يکباره کاهش مي منطقه، روند افت به
رود متفاوت است. نتايج  ها از رودخانه زاينده به فاصله چاه

دهد که روند ذکر شده با افزايش  نشان مي يبررساين 
هايي  يابد به طوري که در چاه فاصله از رودخانه، کاهش مي

، اثر تغييرات ش کيلومتري رودخانهکه در فاصله بيش از ش
ها در فصول  سال بر عمق سطح آب چاه دبي در طول

  .ستيگير ن مختلف، چندان چشم
  

  
  هاي منتخب در طول دوره آماري چاهتغييرات عمق سطح آب  -٢شکل 

 

  

 
١٣٨٨و  ١٣٧٤رودخانه در طول سال  هاي منتخب در هر طبقه فاصله از تغييرات عمق سطح آب چاه -٣شکل 
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  دبي ورودي به منطقه يرات زمانييتغ
دو ايستگاه هيدرومتري پل چوم و ورزنه به ترتيب در محل 

سگزي و در  -رود به دشت کوهپايه زايندهورود رودخانه 
اند. تغييرات دبي بين دو  انتهاي رودخانه، نصب شده

، ١٣٨٨و  ١٣٧٤ها بين دو سال  ايستگاه و نيز تغييرات آن
نشان داده شده است. ميزان دبي ورودي به  ٤در شکل 

 ١٣٧٤نسبت به سال  ١٣٨٨دشت (پل چوم) در سال 
متر مکعب در سال  ٤٢٥٨گيري يافته و از  کاهش چشم

رسيده است.  ١٣٨٨متر مکعب در سال  ١٩٢٣به  ١٣٧٤
 ١٣٨٨در سال ز ينن، روزهايي با دبي صفر يعالوه بر ا

 ١٣٧٤است که در سال  ين در حاليمشاهده شده است. ا
  سال جريان داشته است. تمام طولدبي در 

تداوم دبي در کل سال سبب اشباع شدن کف رودخانه 
رساند. نکته  کف رودخانه را به حداقل ميشود و نفوذ از  مي

قابل توجه در مورد دبي رودخانه، تغيير رژيم آبدهي 
در ايستگاه پل  ١٣٧٤رودخانه است. به طوري که در سال 

چوم، بيشترين دبي مربوط به فصل بهار و به خصوص 
مترمکعب بر ثانيه) و پس از آن  ٤٦خرداد ماه بوده است (

در اسفندماه افزايش يافته است.  دبي کاهش يافته و دوباره
، در همين ايستگاه، عالوه بر کاهش ١٣٨٨اما در سال 

ماه  شديد دبي، اوج دبي نيز به فصل پاييز و به ويژه به آبان
با  زمان هممترمکعب بر ثانيه) منتقل شده است که  ٣٦(

  سگزي است. -فصل کشاورزي در دشت کوهپايه

 

  
  ١٣٨٨و  ١٣٧٤هاي  هاي پل چوم و ورزنه در سال تغييرات دبي در ايستگاه -٤شکل 

  
  پارامترهاي اقليمي يرات زمانييتغ

ت سفره آب، ثير عوامل مختلف در افأبراي بررسي ت
گرفته شده است. از بين  در نظرپارامترهاي مختلفي 

پارامترهاي اقليمي سه عامل بارش، تبخير و ميانگين دما 
ها در طول دوره آماري  انتخاب شده و تغييرات زماني آن

، بررسي شده است. بدين منظور از آزمون ١٣٧٤-١٣٨٨
ه است. نتايج حاصله نشان کندال استفاده شد -آماري من

داري  عاتي روند معنيهاي مطال که در اکثر ايستگاه دهد مي
 ٩٩در سطح اعتماد  ١٣٧٤-١٣٨٨در طول دوره آماري 

دهد  درصد، وجود ندارد. اين نشان مي ٩٥درصد و حتي 
که تغييرات پارامترهاي اقليمي مورد بررسي به قدري 

  نبوده است که بتواند افت شديد سفره آب را توجيه کند.
  
  برداشت از سفره يرات زمانييتغ

ذکر شده در باال، ميزان برداشت از سفره  عالوه بر عوامل
رات سطح آب سفره ينيز يکي از عوامل اصلي مؤثر روي تغي

است. با توجه به در دسترس نبودن آمار برداشت از سفره 
، امکان مقايسه اين پارامتر براي دو سال ١٣٧٤در سال 

ابتدا و انتهاي دوره آماري وجود نداشته است. با اين وجود 
نشان داده شده است، برداشت از  ٥ه در شکل طور ک همان

، به ١٣٨٦-٨٧و نيز سال  ١٣٨٥-٨٦سفره در سال آبي 
گيري يافته که به همين نسبت  يکباره افزايش چشم

هاي قبل آن به  مصرف آن در کشاورزي نيز نسبت به سال
شدت افزايش يافته است. برداشت از سفره و نيز مصرف 

با وجود کاهش  ١٣٨٧-٨٨آن در کشاورزي، در سال آبي 
 سببنسبت به دو سال قبل، همچنان زياد است که 

  سفره آب زيرزميني شده است. تشديد
، ١٣٨٧-١٣٨٨دليل کاهش برداشت از سفره در سال 

ها در مناطق پاياني دشت  خشک شدن بسياري از چاه
کوهپايه سگزي به طرف شهر ورزنه است که سبب مختل 

  مناطق شده است.شدن فعاليت کشاورزي در اين 
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  رف آن در کشاورزيميزان برداشت از سفره آب زيرزميني دشت کوهپايه سگزي و مص -٥شکل 

  
  ها نسبت به رودخانه تغييرات مکاني سطح آب چاه

ها در طول دوره  عالوه بر بررسي تغييرات سطح آب چاه
ها بر حسب فاصله از رودخانه  آماري، ميزان تغييرات آن

  رود نيز بررسي شده است. زاينده
نشان داده شده، ميزان افت در  ٦گونه که در شکل  همان

مناطق مختلف دشت يکسان نبوده است. چنانكه ديده 
متر) در مناطق  ١٠شود بيشترين ميزان افت (بيش از  مي

کيلومتري  ٣٠خصوص در رود و به  اطراف رودخانه زاينده
ابتداي اين رودخانه نزديک پل چوم (شرق گاوداري فکا، 

آباد) رخ داده است  شيدان براآن، امين آباد قهاب و حسن
هاي کشاورزي است. کمترين  که محل تمرکز فعاليت

هاي دوردست از رودخانه  ميزان افت نيز عمدتاً در حاشيه
ه است. وجود رود و به خصوص انتهاي دشت رخ داد زاينده

منطقه کوهستاني در شمال دشت و نفوذ رواناب حاصل از 
اين مناطق به داخل زمين، از افت زياد سفره در مناطق 
نزديک به آن جلوگيري کرده و حتي در بعضي مناطق 

دهد كه  اين نشان مي سبب افزايش سطح سفره شده است.
مناطق دوردست بيشتر تحت تأثير تغذيه كوهستان 

  هستند.
  

  غييرات مکاني دبي ورودي به منطقهت
دبي ورودي به منطقه در طول مسير به شدت کاهش 

يابد به طوري که دبي ثبت شده در ايستگاه ورزنه  مي
(انتهاي دشت) نسبت به ايستگاه پل چوم در هر دو سال 

 ٥٥٩اي کمتر است ( ، به طور قابل مالحظه١٣٨٨و  ١٣٧٤
ر سال متر مکعب د ٤٥، ١٣٧٤متر مکعب در سال 

)، که اين خود نشان دهنده اين است که جريان آب ١٣٨٨
در رودخانه در مسير تا محل ايستگاه دوم به دليل 

يابد  برداشت، نفوذ در بستر و تبخير، به شدت کاهش مي
  ).٤(شکل 

  
  تغييرات مکاني پارامترهاي اقليمي

هاي زمين  پارامترهاي اقليمي مورد نظر با استفاده از روش
 ArcGISافزاري  طعي قابل اجرا در محيط نرمآماري و ق

اند. بهترين روش  ، در محل هر چاه به دست آمده9.3
يابي براي هر پارامتر بر اساس کمترين ميزان  درون

RMSE  انتخاب شده است. نتايج به دست آمده نشان
دهد که ميزان تغييرات اين پارامترها در نقاط مختلف  مي

  گير نيست. دشت چشم
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  يابي افت سطح آب، روش کوکريجينگ، مدل گوسي نقشه درون -٦شکل 

  

  ها نسبت به پارامترهاي مدنظر واکنش سطح آب چاه
هاي مورد نظر (دبي  براي بررسي ارتباط بين پارامتر

عمق سطح آب ورودي، بارش، تبخير و دماي ميانگين) با 
ها (افت سفره) پايه زماني مشترکي ايجاد شده و  در چاه
اند  هاي در هر طبقه، ترسيم شده هاي مربوط به چاه نمودار

، نشان داده شده است. به ٧ها در شکل  که تعدادي از آن
، ١٣٧٤تداوم دبي رودخانه در کليه روزهاي سال  ليدل

طور به ن سال، يها در ا تغييرات عمق سطح آب چاه
هاي  منظم بوده و به جز در چند مورد در ماه يبيتقر

 ١٣٨٨مختلف تفاوت محسوسي نداشته است، اما در سال 
وضعيت متفاوت بوده است. بر اساس نتايج به دست آمده، 

هاي در حريم کمتر از شش کيلومتري  در کليه چاه
وابسته به شدت ها  رودخانه، تغييرات عمق سطح آب چاه

که در فصل بهار  طوريه ه منطقه است، ببه دبي ورودي ب
و تابستان که دبي در کمترين مقدار خود است، روند 

شود و در  ديده مي يروشنافزايشي در عمق سطح آب به 
رسد. پس از آن با  شهريور ماه به حداکثر مقدار خود مي

عمق سطح  در فصل پاييز، روند افزايشي برقراري جريان
آيد. بعد  ها باال مي آب چاهتراز به يکباره متوقف شده و  آب

اينکه جريان رودخانه هر چند به مقدار  ليدلاز آذرماه به 
 شود. ها تعديل مي برقرار بوده و برداشتکم همچنان 
شود. اين روند با  سفره همچنان ديده ميآب افزايش سطح 

يابد، به طوري که تا  افزايش فاصله از رودخانه کاهش مي
جريان  ز رودخانه اثر افزايش دبيکيلومتري ا ١٠فاصله 
ها هنوز قابل تشخيص  بر عمق سطح آب چاه رودخانه
ثير آن به شدت کاهش أاما بعد از اين فاصله ت .است

کيلومتري  ٢٠له بيش از فاص باهاي  يابد و در چاه مي
و بين  رفتهثير آن از بين أت يبيرودخانه، به طور تقر

هاي مختلف و تغييرات دبي  تغييرات عمق سطح آب در ماه
وجود ندارد. از طرفي  چندانيدر طول سال، همخواني 

هاي مختلف در روند ذکر  تفاوت در عمق سطح آب در چاه
  ثير چنداني نداشته است.أشده ت

عالوه بر پارامتر دبي ورودي، اثر  پژوهشدر اين 
گونه که در  پارامترهاي اقليمي نيز بررسي شده است. همان

نشان داده شده روند تغييرات بارش، تبخير و  نيز ٧شکل 
ها يکسان بوده  هاي مختلف در همه چاه ميانگين دما در ماه

دو سال ابتدا و هر است. ميزان تبخير و دماي ميانگين در 
اند و  انتهاي دوره آماري مدنظر تفاوت محسوسي نداشته

توانند افت زياد سفره را توجيه کنند، اما با تغييرات  نمي
هماهنگ  يبيبه طور تقرها  هانه عمق سطح آب چاهما

هستند. ميانگين دما و تبخير از ابتداي سال افزايش يافته 
سپس با  .اند و در مرداد ماه به حداکثر مقدار خود رسيده

اند. در مورد بارش  روند تقريباً يکنواختي کاهش يافته
، بارش از ١٣٧٤است. در سال   وضعيت کمي متفاوت

ماه، صفر بوده و پس از آن افزايش  ا پايان آبانمردادماه ت
ماه بارش  ، فقط در مرداد١٣٨٨يافته است. اما در سال 

صفر بوده است. از بين اين پارامترهاي اقليمي اثر بارش 
ها بيشتر است به طوري که حداکثر  سطح آب چاه يرو

با  ر همان سالافت در طول يک سال با حداقل بارش د
د. اين روند در ده دو ماهه، روي مي گاهاًخير يک ماهه و أت

ها يکسان بوده است.  چاه شتريببراي  ١٣٨٨و  ١٣٧٤سال 
جاري بودن دبي در  ليدلبه  ١٣٧٤، در سال نيا با وجود
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اما  .تمام طول سال، اثر بارش بيشتر قابل تشخيص است
ورودي به  جرياننوسانات شديد  ليدلبه  ١٣٨٨در سال 

بسيار بيشتر از  آنهاي نزديک به  منطقه، اثر دبي روي چاه
  بارش بوده است.

نشان داده شده است، عمق سطح  ٧طور که در شکل  همان
هاي ايچي، شاه طور و شرق گاوداري فکا که به  آب چاه

کيلومتري از  ٤-٦و  ٢-٤، ٢ترتيب در فاصله كمتر از 
ي ورودي به منطقه، رودخانه واقع هستند با تغييرات دب
هايي  دهند. اما در چاه نوسانات بيشتري را از خود نشان مي

مانند کنار ايستگاه معدن، مجيدآباد و قهجاورستان، که در 
رود واقعند، تأثير  هاي دورتري از رودخانه زاينده فاصله

ها، چندان  تغيرات دبي در طول سال بر سطح آب چاه
تأثير قابل توجه اين امر نشان دهنده  مشخص نيست.
 -زميني دشت کوهپايه رود بر منابع آب زير رودخانه زاينده

نتايج به دست آمده توسط اکسي و همکاران  سگزي است.
دهد که رودخانه و ميزان  ) در چين نيز نشان مي٢٠١٠(

  دارد. فاصله از آن تأثير زيادي بر منابع آب زيرزميني

  

   
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  هاي منتخب عوامل مؤثر روي عمق سطح آب چاه -٧شکل 
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   -٧شکل ادامه 
  

  گيري نتيجه
دهد که آبخوان  ينشان م پژوهشن يج حاصل از اينتا

نسبت به سال  ١٣٨٨در سال  يسگز -هيدشت کوهپا
 يمتر افت داشته است. از طرف ٥/٣به طور متوسط  ١٣٧٤

مختلف متفاوت بوده است، به  يها زان افت در چاهيم
 يلومتريک ٣٠ن افت در مناطق واقع در يشتريکه ب يطور
با توجه به تغييرات  يدشت رخ داده است. از طرف يابتدا

هاي دوره آماري، کم پارامترهاي اقليمي در ابتدا و انت
توان افت سفره را با تغييرات پارامترهاي اقليمي  نمي

توان گفت که با توجه به تغيير  مي قتيدر حقتوجيه کرد. 
 يپذيري کمتر پارامترهاي ديگر در دو سال ابتدا و انتها

، کاهش شديد دبي ورودي به منطقه و به يدوره آمار
آن برداشت بيشتر از منابع آب زيرزميني براي  دنبال

گير  افت چشم سببجبران کمبود منابع آب سطحي، 
نسبت به  ١٣٨٨سطح سفره آب زيرزميني منطقه در سال 

انه سطح رات ماهيين، تغيه بر اشده است. عالو ١٣٧٤سال 
به فاصله از  ها بسته دهد که چاه يز نشان ميها ن آب چاه

رات ماهانه ييبه تغ يمختلف يها واکنش رود ندهيرودخانه زا
ج به دست آمده نشان يدهند. نتا يرودخانه نشان م يدب
م کمتر از يواقع در حر يها دهد که سطح آب در چاه يم

 ير دبيثأرود، تحت ت ندهيرودخانه زا يلومتريشش ک
رودخانه واکنش  يرات دبييرودخانه قرار گرفته و به تغ

ها در اثر  سطح آب چاه ريأثيرپذيزان تيدهد. م ينشان م
ش فاصله از رودخانه کاهش يافزا بارودخانه  ير دبييتغ
ها در طول دو سال  ن واکنشيزان ايم يابد. از طرفي يم

متفاوت بوده است. تغيير دبي در طول  ١٣٨٨و  ١٣٧٤
نوسانات قابل توجه سطح سفره به  سبب ١٣٨٨سال 

ک به رودخانه در اين سال شده ينزد يها خصوص در بخش
سال  اينکه در ليدلتوان گفت که به  مي قتيحقاست. در 
بستر  تداوم داشته است، سال طولدبي رودخانه در  ١٣٧٤

رودخانه همواره اشباع بوده و ميزان نفوذپذيري از سطح 
با کاهش شديد دبي و  ١٣٨٨کم بوده است. اما در سال 

از حالت هميشه اشباع  وجود روزهايي با دبي صفر، بستر
خارج شده و حتي خشک شده است. با جريان يافتن 

، نفوذپذيري از بودهکه بستر خشک  جاييآب در مجدد 
کف افزايش يافته و همين امر سبب نوسان منابع آب 

هايي که در نزديکي  زيرزميني شده است. از طرفي چاه
ثير ميزان آب نفوذ يافته در أتحت ت هستندرودخانه 

 دهند و با هاي مختلف واکنش شديدتري نشان مي ماه
  ثير رودخانه أها کمتر تحت ت افزايش فاصله از رودخانه، چاه
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  اند. قرار گرفته
 -که ذکر شد، فعاليت اصلي ساکنين دشت کوهپايه چنان

منابع آب  توأمسگزي کشاورزي است که با استفاده 
 هاي آب رود) و زيرزميني (سفره سطحي (رودخانه زاينده
. با کاهش شديد دبي ورودي به شود زيرزميني)، انجام مي

منطقه، فشار به منابع آب زيرزميني براي تداوم کشت و 
افت هرچه بيشتر  سببکار در منطقه افزايش يافته که 

در منطقه مطالعاتي، تمرکز سفره آب زيرزميني شده است. 
 ٣٠هاي کشاورزي در محل ورود رودخانه به دشت ( فعاليت
تري ابتداي رودخانه) بيش از ساير مناطق دشت کيلوم

هاي اخير،  است. با وجود کاهش دبي ورودي در سال
فعاليت کشاورزي در اين محل مختل نشده و همين امر 

ز ببيشتر و فشار سبب شده است تا کمبود آب با برداشت 
جبران شود که سبب افت بيشتر سفره در زيرزميني سفره 

 ليدلاياب رودخانه (ورزنه) به پ دراين مناطق شده است. 
برداشت از افزايش زياد کيفيت منابع آب زيرزميني،  افت

 سفره و ادامه فعاليت کشاورزي به اندازه مناطق ديگر
ورودي به منطقه و  جرياننبوده است. با کاهش  مقدور

تداوم اين وضعيت در چند سال، فعاليت کشاورزي در 
کاهش يافته  تبه شددشت مختل و يا  ييمناطق انتها

کاهش برداشت از سفره سبب افت کمتر سفره پس . است
دشت شده است.  باالدستدر اين مناطق نسبت به مناطق 

ت بسياري در اين مناطق مشکال بالبته همين امر سب
  شده است.

ها، عدم رعايت ميزان آب موجود در  عدم رعايت حقابه
ها، ايجاد مصارف جديد و  سيستم رودخانه و تونل

هاي غيرقانوني در باالدست رودخانه، صدور  برداشت
و از سوي ديگر توسعه صنايع  از رودخانه ژمجوزهاي پمپا

كننده آب و افزايش جميعت ساكنان در حاشيه   مصرف
بيشتر شدن مصارف  سببرود در مجموع  رودخانه زاينده

که در نهايت باعث افت سفره آب نسبت به منابع شده 
 براي بهترين راهرسد که  به نظر ميزيرزميني شده است. 

ها و ساماندهي  برگرداندن حقابه ،حل مشكل در دراز مدت
ب و ترويج فرهنگ مصرف صحيح نظام برداشت و توزيع آ

  آب است.
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