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  چکیده
  

د در يدارد و با يار مهميح منابع آب نقش بسيت صحيريدر مد ينيرزميو ز يسطح يها آب يکيدروليه مشخص بودن رابطه
ها  آبخوان يساز ، مدليو سطح ينيرزميز يها ارتباط آب يبررس يبراها  ن روشياز بهتر يکي. نظر گرفته شوددرها  يزير برنامه
 ينيرزميآب ز يساز در مدل يسطح يها ها و آب ران، نقش رودخانهيژه در داخل ايبه وانجام شده  يها پژوهششتر ي. در باست

مانده است. در يهمچنان نامشخص باق ينيرزميو ز يسطح يها ن آبيب شتر مناطق رابطهيرو در ب نيشود. از ا يده گرفته ميناد
ن منظور، مدل يمشک پرداخته شده است. بدياند -در دشت دزفول ينيرزميو ز ين آب سطحيب رابطه يبه بررس پژوهش نيا

تفاوت رابطه  دهنده نشانج يه شد. نتايته GMSافزار به کمک نرم ١٣٨٥-٩١منطقه در طول شش سال  ينيرزميآب ز
ن يب در بازهدز  با آبخوان در رودخانه يکيدرولين تبادل هيشتريب .ها در نقاط مختلف دشت است آبخوان و رودخانه يکيدروليه

آبخوان  ه کنندهيشتر تغذيها در منطقه ب رودخانه يطور کل هشود. ب يده ميباالرود د دز تا محل ورود رودخانه يميسد تنظ
در فصل  يميتنظ يها که رودخانه يطور ارد. بهد يکيدروليبر ارتباط ه يادير زيثأها ت ان رودخانهيبودن جر يميهستند. تنظ

ت ي، وضعيعيطب يها ه کننده آبخوان هستند و نسبت به رودخانهيتغذ يزان کمتريدر فصل تر به مشتر و يخشک، به مقدار ب
  دهد.  يرخ م يمتفاوت
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  مقدمه 
 تأمينن منابع يتر از مهم يکيهمواره  ينيرزميمنابع آب ز

خشک  مهيژه در مناطق خشک و نين، به ويريآب ش
؛ جانگ و همکاران، ٢٠١٢ک و همکاران، ي(پاول هستند
فر و  انينادر و ١٣٩٠و همکاران،  يوکيس ي؛ خاشع٢٠١٢

است که  ييران از جمله کشورهاي). ا١٣٩٠همکاران، 
ل يدل دارد و به ين مصرف آب را در بخش کشاورزيشتريب

از از منابع آب ين نيشتر اي، بيسطح يها کمبود آب
نژاد،  دشت و عباس يشود (شاه يم تأمين ينيرزميز

در  ينيرزميز يها آب يرو مطالعه و بررس ني). از ا١٣٨٩
در  يکه کشاورز ييها ژه در دشتيو نقاط مختلف کشور به

ن ياز بهتر يکياست.  مهمار يد، بسشو يها انجام م آن
، ينيرزميآب ز يفيو ک يکم يبررس يبراها  روش

 است يعدد يها آبخوان با استفاده از مدل يساز هيشب
اد، يز يها ل استفاده از دادهين کار به دلي). ا٢٠١١(ژائو، 

). اما در ٢٠٠٧و مشکل است (رجاز و داسارگوس،  ريگ وقت
پرسرعت، استفاده از  يها انهيشرفت راير با پياخ يها دهه
ار يبس يها پژوهشدر  يعدد يساز و مدل يساز هيشب

ک مدل آب ي). ٢٠١٣نگ، يافته است (سيگسترش 
(تانگاراجان،  استت ياز واقع يا شکل ساده شده ينيرزميز

، يسازان و کشکول تي؛ چ٢٠٠٨س، يگ و وي؛ کون٢٠٠٧
در  ي) که نقش اساس١٣٨٩، يان شوشتري؛ محمود١٣٨١

دارد  ينيرزميآب ز نهيدر زم ير منطقيتوسعه و کاربرد تداب
  ).١٩٨٨(مک دونالد و هارباگ، 

انجام  ينيرزميآب ز نهيدر زم ياديار زيبس يها پژوهش
توان به  ينه مين زميد در ايجد يها پژوهشگرفته است. از 

) و ٢٠١٣لو و همکاران (ي)، سوس٢٠١٣و و همکاران (ي
مختلف مانند  يها )، که با هدف٢٠١٣نگرل و همکاران (

 ينيرزمي، رابطه آب زينيرزميتوسط آب ز يانتقال مواد آل
ه يبه ته ينيرزميت آب زيفيک ينو و بررسيده ال نيبا پد

در منطقه مورد نظر خود پرداختند،  ينيرزميمدل آب ز
مشکالت و  يا يبررس) در ٢٠١٤نگ (ياشاره کرد. س

ها در سطح جهان  ست آبخوانيط زيمسائل مربوط به مح
جاد شده است را مرور يح ايصح تيريل عدم مديدل که به
، يت جهانيد کرد که با توجه به رشد جمعيکأت کرد و

 يو بازنگر هستندن يريمنبع مهم آب ش ينيرزميز يها آب
  است. ينه ضرورين زميها در ا يزير برنامه

همواره  ينيرزميو ز ين آب سطحيب يکيدروليارتباط ه
 ينيرزميآب ز يساز ار مهم در مدلياز مسائل بس يکي

موجود،  يها يدگيچين رابطه با وجود پيا ياست که بررس
ن ي) ارتباط ب٢٠١٠ستو و همکاران (ي. ااست يالزم و ضرور

در  يرا در چند نقطه از آبخوان ينيرزميرودخانه و آب ز
الن يو ب يدار، شوريپا يها زوتوپيکا در رابطه با ايغرب آمر

ن و يکردند. انگو يبررس Modflow با استفاده از مدل يآب
 يساز هيشب يبرا يک مدل سه بعدي) ٢٠١٣همکاران (

 يدر جنوب غرب يتا رهيمربوط به جز ينيرزميان آب زيجر
 ينيرزميج نشان داد که تراز آب زيه کردند. نتايتنام تهيو

سطح آب  يرات فصليير تغيثأدر منطقه به شدت تحت ت
  .استرودخانه مکونگ 

و  ينيرزميمربوط به آب ز يها پژوهشسفانه در أمت
 يها ها و آب ران نقش رودخانهيانجام شده در ا يساز مدل
ها  رودخانهر يا مسيشود و  يا در نظر گرفته نمي يسطح

نظر شود. در ين چاه فرض ميچند صورت مجموعه هب
ک متفاوت يدروليل هيدل رودخانه، به يگرفتن چاه به جا

آب  يساز جاد خطا در مدليرودخانه و چاه سبب ا
ن يشده که ارتباط ب سببن يشود و همچن يم ينيرزميز

کشور  يها شتر دشتيدر ب ينيرزميو ز يآب سطح
،  پژوهشن يمنظور در ا نيبدبماند.  ينامشخص باق

، با مشکيب زيرزميني در دشت دزفول اندآ يساز مدل
ها و آبخوان  هدف بررسي ارتباط هيدروليکي بين رودخانه

در  يجار يها رودخانه يل عرضينظر گرفتن پروفو با در
، انجام يدرومتريه يها ستگاهيدشت و اطالعات مربوط به ا

  شد. 
  

  ها مواد و روش
  یبررسمورد  منطقه

لومتر مربع، يک ٢٠٧٣مشک با وسعت ياند -دشت دزفول
ن دشت استان خوزستان از نظر يتر ن و مهميتر بزرگ

ن دشت که در شمال استان ي). ا١ است (شکل يکشاورز
دز با وسعت  ياري، با داشتن شبکه آباستخوزستان 

 يدر کشاورز ينقش مهم مربعلومتريک ١٢٥٠ناخالص 
 ٢٠٠ش از يشبکه دز ب ياصل يها استان دارد. طول کانال

ت کانال مربوط به قسمت ين ظرفيشتريلومتر بوده و بيک
 ه است.يمترمکعب بر ثان ١٥٧ ين شبکه با دبيا يغرب
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  مشکیاند -دشت دزفول ییایت جغرافیموقع -1 شکل
  

ها و ارتفاعات منطقه به  ن دشت با توجه به وضع رودخانهيا
و  ي، دز شرقي، دز غربيليپنج بخش شامل: دشت لور، سب

بزرگ دز و کرخه و  دو رودخانه .مچه تقسيم شده استيد
 يکهنک، شاوور و رودخانه فصل يها ن رودخانهيهمچن

جز دشت لور ه ب ).٢ دارند (شکلان يباالرود در منطقه جر
منظم  يها گر موجود در منطقه، شبکهيدر چهار دشت د

ها  از خود را از رودخانهيوجود دارد که آب مورد ن ياريآب
از آب يشتر نيها، ب ن شبکهيل وجود ايکنند. به دل يم تأمين

شود.  يم تأمين يسطح يها منطقه از آب يکشاورز
ل وسعت يهم به دل ينيرزميهرچند برداشت از آب ز

. رودخانه دز آب مورد استدر منطقه قابل توجه  يکشاورز
و دز (شامل دو بخش دز  يليسب ياريآب از دو شبکهين

مچه آب يد ياريآب کند. شبکه يم تأمين) را يو شرق يغرب
 گتوند از رودخانه يميسد تنظ ه کمکباز خود را يمورد ن

  ).٢ (شکل رديگ يکارون م

 

 
  ها در منطقه ها و رودخانه موقعیت دشت -2 شکل

  

ها  شود که نوع آن يدر منطقه کشت م يمحصوالت متنوع
کند اما کشت غالب در  ير مييمختلف تغ يها در سال

دشت، گندم است؛ هرچند با توجه به قرار داشتن کشت و 
شکر ين دشت فقط نيمچه، در ايصنعت کارون در دشت د
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 يها ن محصوالت از شبکهيا ياز آبيشتر نيشود. ب يکشت م
ق يو از طر ينيرزميه از منابع آب زيشده و بق تأمين ياريآب

با برداشت  قيمه عميق و نيعمحلقه چاه  ٢٣٠٠حدود 
 تأمينمکعب  ون متريليم ٥٠٠حدود  متوسط ساالنه

  شود. يم
در منطقه را نشان  يبردار بهره يها پراکنش چاه ٣شکل 

دهد که  ينشان م ينيرزميدهد. خطوط تراز آب ز يم
از شمال دشت به  ينيرزميان آب زيجهت جر يکلطور به

بخش دشت که  ني). در باالتر٤سمت جنوب است (شکل 
 يکيدروليب هيدر مجاورت ارتفاعات قرار گرفته است، ش

 يها شود که سبب شده چاه يمشاهده م ييار بااليبس
ت و ين محدوده هم از نظر کميحفر شده در ا يبردار بهره

  رند.يقرار بگ يار خوبيت آب در سطح بسيفيهم ک
  

  
  در منطقه يبردار بهره يها پراکنش چاه -3 شکل

  

  
  در منطقه ینیرزمیخطوط تراز آب ز -4 شکل

  ینیرزمیمدل آب ز
ن يکه بد است يه مدل مفهومي، تهيساز ن گام در مدلياول

، يشناس نيزم يها مانند داده يمنظور به اطالعات
و  يورود يو مرزها يکيدرولي، مشخصات هيتوپوگراف

از است. در صورت عدم درک صحيح از يان نيجر يخروج
تواند  يه نشده و ميته يبه درست يمنطقه، مدل مفهوم

چ و يروياکيباشد ( يساز جاد خطا در مدليا يمنبع اصل
  ).٢٠١٣همکاران، 
دشت با استفاده از کد مادفلو  يه مدل مفهوميپس از ته

، اطالعات مربوط به حالت ماندگار GMS١ط يدر مح
 يها ج)ين منظور بسته (پکيافزار شد. بد ان وارد نرميجر
ر و ي، تبخيکيناميدروديه يها بيرودخانه، ضره، چاه، يتغذ
قه آماده کردن يف شدند. طريتعر GMSدر  يط مرزيشرا

) ٢٠١٠( EMRL٢طور کامل در  افزار به ها و کار با نرم بسته
  شرح داده شده است.

 يبراه و سپس وارد مدل شد. يطور جداگانه ته هر بسته به
ا ين بارش و نفوذ يم بيمستق افتن رابطهيه، يبسته تغذ هيته

 استه يزان تغذين ميتخم يساده برا يه روشينرخ تغذ
مشک، ياند -). اما در دشت دزفول٢٠١٢(چن و همکاران، 

نسبت به آب  ينيرزميه آب زيسهم آب باران در تغذ
ن ي. بنابرااست کمار يبس ياريآب يها افته در شبکهيان يجر

مربوط به  يها ه در منطقه با استفاده از دادهيزان تغذيم
اهان کشت شده در هر يگ ياز آبي، نياريآب يها شبکه

ن مقدار يخاک منطقه، محاسبه شد. همچن دشت و نقشه
ز با استفاده از يدشت ن يکيناميدروديه يها بيضر هياول
زان يم هيته يپمپاژ محاسبه شد. برا يها ج آزمونينتا

در دشت  ير سنجيتبخ يها ستگاهيا يها ز از دادهير نيتبخ
ر از يد توجه داشت که تبخيو اطراف دشت استفاده شد. با

ا ي ٤که عمق آب کمتر از  يدر مناطق فقط ينيرزميآب ز
وارد  يبرا). ٢٠١٠، EMRLشود ( يمحاسبه م ،متر باشد ٥

رودخانه استفاده شد.  ها به مدل، از بسته کردن رودخانه
و  ها رودخانه يها ليمنظور با استفاده از پروف نيبد

 يها ستگاهيشده در ا يريگ اندازه يها ن دادهيهمچن
موجود در منطقه، تراز سطح آب و کف  يدرومتريه

ن زده شد و وارد مدل يمختلف تخم يها ها در ماه رودخانه
  د. ش

  و  يکيناميدروديه يها بيه ضرير اوليمقاد نيپس از تخم

                                                
1- Groundwater Modeling System (GMS) 
2- Environmental Modeling Research Laboratory (EMRL) 
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حالت ماندگار در ماه  ياز، مدل برايتمام اطالعات مورد ن
فعال  يا حلقه چاه مشاهده ٦٢اجرا و به کمک  ١٣٨٨مهر 

حالت  يشد. سپس برا ي، واسنجيساز مدلدر طول دوره 
ور يشهر يال ١٣٨٥ز در طول پنج سال (مهر يرماندگار نيغ

 يت برايمدل انجام شد. در نها يات واسنجي) عمل١٣٩٠
-٩١ يک سال آبينان از عملکرد مدل، در طول ياطم

  .انجام شدمدل  يصحت سنج ١٣٩٠
  
  ج و بحثینتا

شش  مدل در دوره اشده ب يساز هيشب ينيرزميتراز آب ز
متر افت در  ٢ن حدود يانگيطور م هب ١٣٩١تا  ١٣٨٥سال 

دهد، هرچند مقدار افت در  يکل منطقه را نشان م
که از  يطور هار متفاوت است بيمختلف، بس يها دشت

ز يمتر خ ٥/١تا  ١متر افت در دشت لور تا حدود  ٨حدود 
کند. از  ير مييمچه تغيدشت د ينواح يسطح آب در برخ

ن مسئله اشاره کرد که در يتوان به ا ين تفاوت ميل ايدال
ت باالتر آب يت و کميفيل کيدل به يشمال يها بخش

ن يمنطقه و همچن يجنوب يها نسبت به قسمت ينيرزميز
در دشت لور، برداشت از آب  يسطح ياريآب شبکهنبود 

د سطح آب يافت شد سببن امر يو ا استاد يز ينيرزميز
 يبيتقر طور بهمچه يشده است. در دشت د ين نواحيدر ا

شود و در تمام سطح  ينم ينيرزمياز آب ز يچ برداشتيه
ن يل در اين دليوجود دارد به هم ياريآب ن دشت، شبکهيا

  شود.  يده ميد ينيرزميز سطح آب زيدشت خ
زان ين ميشتريدهد که ب يج حاصل از مدل نشان مينتا

 يها چاه لهيوس هب ينيرزميبرداشت از منابع آب ز
 (شکل رديگ يصورت مدر فصل بهار و تابستان  يبردار بهره

رشد کشت غالب در  ل است که دورهين دلين امر به ايا ).٥
شتر يو ب باشد يمبهشت ماه يمنطقه (گندم) از آبان تا ارد

ن دوره يکه در ا ير محصوالتين محصول و سايا ياز آبين
 يها ق شبکهيو از طر يسطح يها شود، از آب يکشت م

در  ينيرزمين برداشت از آب زيشود. بنابرا يم تأمين ياريآب
ن مقدار آن در يشتريو ب است کمز و زمستان ييفصل پا

 ينيرزمياز آن از آب زيشود که تمام ن يده ميدشت لور د
ل يدل هژه تابستان بيو هشود. در بهار و ب يم تأمين

ها،  در شبکه يآب سطح يبند رهيو ج يآب يها استيس
از محصوالت خود يکمبود آب مورد ن تأمين يکشاورزان برا
 يه آبخوان رويو تخل ينيرزميشتر آب زيبه پمپاژ ب

  آورند.  يم
داد؛ چون در  يتوان نظر مشخص يه نميدر مورد تغذ

 با ياريزان آبيزان بارش و هم ميمختلف هم م يها سال
ر ييکشت، تغ ير در الگوييبه سبب تغ ياريآب يها شبکه

اد يز يتوان در پراکندگ ين موضوع را ميکند. ا يم
 يبه خوب ٥ه شکل يمربوط به تغذ يا جعبه ينمودارها

که در باال ذکر شد  يليمشاهده کرد. اما به همان دال
ه در يزان تغذين ميشتريب يطور کل هکه ب کرد انيبتوان  يم

ن يهمچن .شود يمده يبهشت ديآبان تا ارد دوره هفت ماهه
ه يزان تغذيمحصوالت، م ياز آبيبا توجه به نوع کشت و ن

ور حداکثر است ين در ماه شهريبهشت و فرورديبعد از ارد
به  ياريآب يها دهد که شبکه  ينشان م جي). نتا٥ (شکل

ان يها جر که در آن ياديز يها يل وسعت فراوان و دبيدل
ه آب ينسبت به بارش در تغذ يشتريار بيدارد، سهم بس

اد سطح يکه مانع افت ز ياز عوامل يکيدارند و  ينيرزميز
  .استها  ن شبکهيآب در منطقه شده است، وجود هم
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اين (کرخه و دز) با وجود  يميان تنظيبا جر يها رودخانه
آبخوان هستند؛ اما در فصل تر  يه کنندهتغذ يکلطور به که

الف و  -٦ کنند (شکل يه ميآبخوان را تغذ يبه مقدار کمتر
ن به خاطر يشتر و همچنيل بارش بيدل ر بهب). در فصل ت

ن فصل در يکه در ا ياريآب يها افته از شبکهيآب نفوذ 
ش يافزا ينيرزميحالت حداکثر خود است، سطح آب ز

ل يدل ها به که سطح آب رودخانه ي ابد. در صورتي يم
ن مقدار يکند و کمتر ينم ير چندانييبودن تغ يميتنظ

در ماه  يدرومتريه يها ستگاهيآن در ا ي شدهريگ اندازه
 ينيرزميش سطح آب زين با افزايشود. بنابرا يده ميآبان د

شود  يها در فصل تر، مشخص م و ثابت ماندن آب رودخانه
  شود. يه ميها تغذ با رودخانه يکه آبخوان به مقدار کمتر

   يها دارد، در ماه يميتنظيرغ انيجر باالرود که رودخانه

ابد، به ي يشدت کاهش م خشک چون سطح آب آن به
تر  يها زهکش آبخوان است و در ماه يشتريمقدار ب

سبب  يزان کمتريش سطح آب رودخانه، به ميل افزايدل به
ه کننده يدر ماه بهمن تغذ يشود و حت يآبخوان م يهتخل

يه تخل يها ج). رودخانه -٦ است (شکل ينيرزميآب ز
تمام  آن) در يدشت (شاوور، کهنک و انشعاب فرع کننده

ها چون در  ن رودخانهيسال زهکش هستند. در ا يها ماه
ها و هم سطح آب  فصل خشک و تر هم سطح آب رودخانه

ه يزان تخليدر م يکند، روند مشخص ير مييتغ ينيرزميز
دست آمده   در مقدار به ياديز يشود و پراکندگ يده نميد

ه يزان تخليدهد م يشود که نشان م يده ميهر ماه د يبرا
مختلف، با هم متفاوت  يها ک ماه مشخص در ساليدر 

  است.
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  شاخه فرعی کهنک -کهنک، و -ه -6 شکلادامه 

  
الن ي، نقشه بيکيدروليتبادل ه يمکان يبررس يبرا

 (شکله شد يته ١٣٩١بهشت يرودخانه و آبخوان در ارد
و چه  يچه از نظر خروج يکيدرولين تبادل هيشتريب ).٨

ن يدز که حد فاصل ب ي از رودخانهدر بخش ياز نظر ورود
دهد. در  يدز و رودخانه باالرود است، رخ م يميسد تنظ

قرار  يميرودخانه دز که باالتر از سد تنظ ييبخش باال
بخش کند.  يه ميطور کامل آبخوان را تغذ دارد، رودخانه به

 ينييپا يرودخانه که از محل ورود باالرود تا انتها ينييپا
در مورد  .ه کننده استيشتر تخليدشت امتداد دارند، ب

شتر يب ييباال يها توان گفت که بخش يکرخه م رودخانه
ه کننده آبخوان است. يتخل ينييه کننده و قسمت پايتغذ
صورت  در فصل خشک و تر به يکيدروليرات تبادل هييتغ
نشان  ٨ها در شکل  ک در چهار نقطه از رودخانهيماتش

 مربوط به رودخانه detail 4داده شده است. هرچند 
تواند در هر سال متفاوت باشد.  يست و مين يباالرود، قطع

است  يفصل اين کهل يدل هگر، رودخانه باالرود بيعبارت د به
ه آن در يه و تخليندارد مقدار تغذ يان مداوم و ثابتيو جر

نظر  تيتوان با قطع ير است و نميفصول تر و خشک متغ
ه کننده يا تخليه کننده و يداد که در هر فصل کامال تغذ

  آبخوان است.
نشان  ٧ها در شکل  تمام رودخانه يالن براينمودار ب

ه در يه و هم تخليزان تغذيهم م يدهد که به طور کل يم
 يکيدرولين تبادل هيشتريابد. بي يش ميفصل خشک افزا

 ٨طور که در شکل  آبخوان با رودخانه دز است و همان
ک سمت دهنده و از ين رودخانه از يشود ا يمشاهده م

ه در فصل يه و تغذيش تخليرنده است. افزايگر گيسمت د
 يه کرد که چون الگوين شکل توجيتوان به ا يخشک را م

است که در  يبه شکل يکشت معمول در دشت دز شرق
ار کمتر از فصل تر است، در يبس ياريزان آبيفصل خشک م

منطقه  يدر بخش شرق ينيرزميفصل خشک سطح آب ز
ه يشتر دشت را تغذيکند و رودخانه دز به مقدار ب يافت م

در فصل خشک نسبت به  يدشت دز غرب يکند. از طرف يم
ل ين دليشود به هم يم ياريآب يشتريزان بيفصل تر به م

د و رودخانه يآ يمباال  ينيرزميدر فصل خشک سطح آب ز
ه کننده آبخوان است، به يخود که تخل يدز در ساحل غرب

ن امر يشود. هم يه آبخوان ميسبب تخل يشتريمقدار ب
ه يه و هم تخليشود که در فصل خشک هم تغذ يسبب م

  ابد. يش يافزا
الن ي، نقشه بيکيدروليتبادل ه يمکان يبررس يبرا

 شد (شکل هيته ١٣٩١بهشت يرودخانه و آبخوان در ارد
و چه  يچه از نظر خروج يکيدرولين تبادل هيشتريب ).٨

ن يدز که حد فاصل ب ي از رودخانهدر بخش ياز نظر ورود
دهد. در  يدز و رودخانه باالرود است، رخ م يميسد تنظ

قرار  يميرودخانه دز که باالتر از سد تنظ ييبخش باال
. بخش کند يه ميطور کامل آبخوان را تغذ دارد، رودخانه به

 ينييپا يرودخانه که از محل ورود باالرود تا انتها ينييپا
در مورد  .ه کننده استيشتر تخليدشت امتداد دارند، ب

شتر يب ييباال يها توان گفت که بخش يکرخه م رودخانه
ه کننده آبخوان است. يتخل ينييه کننده و قسمت پايتغذ
صورت  در فصل خشک و تر به يکيدروليرات تبادل هييتغ
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نشان  ٨ها در شکل  ک در چهار نقطه از رودخانهيشمات
 مربوط به رودخانه ٤يات داده شده است. هرچند جزئ

تواند در هر سال متفاوت باشد.  يست و مين يباالرود، قطع
است  يفصل اين کهل يدل هگر، رودخانه باالرود بيعبارت د به

ه آن در يه و تخليقدار تغذندارد م يان مداوم و ثابتيو جر
نظر  تيتوان با قطع ير است و نميفصول تر و خشک متغ

ه کننده يا تخليه کننده و يداد که در هر فصل کامال تغذ
  آبخوان است.

  

  
  )1385-91( يساز مدل ها و آبخوان در طول دوره رودخانه یکل یکیدرولیتبادل ه -7شکل 
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نشان  ٧ها در شکل  تمام رودخانه يالن براينمودار ب
ه در يه و هم تخليزان تغذيهم م يدهد که به طور کل يم

 يکيدرولين تبادل هيشتريابد. بي يش ميفصل خشک افزا
 ٨طور که در شکل  آبخوان با رودخانه دز است و همان

ک سمت دهنده و از ين رودخانه از يشود ا يمشاهده م
ه در فصل يه و تغذيش تخليرنده است. افزايگر گيسمت د

 يه کرد که چون الگوين شکل توجيتوان به ا يخشک را م
است که در  يبه شکل يکشت معمول در دشت دز شرق

ار کمتر از فصل تر است، در يبس ياريزان آبيفصل خشک م
منطقه  يدر بخش شرق ينيرزميفصل خشک سطح آب ز

ه يشتر دشت را تغذيکند و رودخانه دز به مقدار ب يافت م
در فصل خشک نسبت به  يدشت دز غرب يکند. از طرف يم

ل ين دليشود به هم يم ياريآب يشتريزان بيفصل تر به م
د و رودخانه يآ يباال م ينيرزميدر فصل خشک سطح آب ز

ه کننده آبخوان است، به يخود که تخل يدز در ساحل غرب
ن امر يشود. هم يه آبخوان ميسبب تخل يشتريمقدار ب
ه يه و هم تخليشود که در فصل خشک هم تغذ يسبب م

  ابد. يش يافزا
  
  يریگ جهینت

مشک و ياند -دشت دزفول يت کشاورزيبا توجه به اهم
 ين رودخانه با دبيبودن چند ين با توجه به جاريهمچن

و  يسطح يها رابطه آب يقابل توجه در منطقه، بررس
 يبرا پژوهشن ي. در ااست مهمار ين دشت بسيا ينيرزميز

مدل  يبراها  ل رودخانهي، از پروفيساز مدل يکاهش خطا
استفاده  ينيرزمير آن بر آب زيثأت يکردن رودخانه و بررس
در طول شش سال،  يساز ج مدليشد. با توجه به نتا

را  يکيدرولين تبادل هيشتريدز و سپس کرخه ب رودخانه
ه کننده آب يشتر تغذين دو رودخانه بيبا آبخوان دارند؛ ا

شاوور، کهنک و انشعاب  يها هستند. رودخانه ينيرزميز
 . اما در مورد رودخانههستندطور کامل زهکش  هآن ب يفرع
 يها وجود ندارد. رودخانه يباالرود روند مشخص يفصل
 يم شده، در فصل تر به مقدار کمتريان تنظيجر يدارا

ن يشوند. ا يآبخوان م هينسبت به فصل خشک سبب تغذ
در فصل  ينيرزميل باال آمدن سطح آب زيمسئله که به دل

با حداکثر  ياريآب يها ل بارش و وجود شبکهيدل تر به
لعمل ا خالف عکس، براستن فصل يدر ا يزان دبيم

  در فصل تر است.  يعيطب يها رودخانه

ر يثأدهد که ت ينشان م پژوهشن يدست آمده در ا  هج بينتا
ه و يدر تغذ يميتنظ يها ژه رودخانهيو  هها و ب رودخانه

ار متفاوت و يها در نقاط مختلف کشور بس آبخوان هيتخل
 يها يبررسن در يدارد. همچن ياز به بررسياست و ن مهم

که  يريثأفرمان سدها، ت يص آب و منحنيمربوط به تخص
 يها دشت ينيرزميان رودخانه بر آب زيم جريتنظ

  د.شو گرفنهنظر  ددريباارد ددست  نييپا
  

  منابع
 يساز . مدل١٣٨١ح.  يسازان م. و کشکول تيچ .١

 .يدروژئولوژيو حل مسائل ه ينيرزميز يها آب
د يانتشارات دانشگاه شه .کيف نون کرسيتأل

  ص. ٦٨٠ .چمران اهواز
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