
 مجله پژوهش آب ايران
 )٤٠-٢٩( ١٣٩٩ بهار/ ٣٦/ پياپي ١/ شماره ١٤جلد 

  
  
  
  

  با استفاده از مطالعات هيدروژئولوژي آباد بهشتارزيابي پتانسيل نشت از جناح راست سد 
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  چکيده
  

ولي معموالً باعث  است؛هاي با شکل مناسب  داراي ساختگاه يمورفولوژساخت سدها بر روي سازندهاي آهکي هر چند از لحاظ 
. رود، است بيشتر از آنچه انتظار مي گاه گه و ميزان آن شود يمهاي مجاور  و يا حوضه دست نييپانشت از مخزن سد به سمت 

آهکي با  -سي به نام سنگويل از جنس دولوميتدارد و تقريباً در انتهاي محور تاقدي مطالعات قرار ي آباد در مرحله سد بهشت
. استمستقيم با اين سازند کارستي در تماس  طور بهمتر واقع شده است. جناح راست مخزن عمدتاً  ٧٠٠ضخامت حدود 

گيري سطح آب و هيدروشيمي  هي اندازها شيآزماشامل  ،هاي هيدروژئولوژي با هدف نشت از مخزن در جناح راست بررسي
نشان داد که  آمده  دست هد. نتايج بشي محيطي انجام ها زوتوپياها و مطالعات  گيري دبي و هيدروشيمي چشمه ها، اندازه گمانه

متر است. سطح آب  ٣تا  ٥/٢سطح آب آبخوان در جناح راست مخزن داراي نوسانات بسيار مشابه با اختالف حداقل و حداکثر 
در هزار کاهش  ٧و با گراديان حدود  ١٥٩٥ها در يال جنوبي با تراز حدود  به سمت چشمه ١٦٢٥از يال شمالي با تراز حدود 

 ١٠-٢ ي در مرتبه  αب فرود يضر .در يال جنوبي نيز با نوسانات مشابه داراي سه ضريب فرود است ها يابد. تخليه از چشمه مي
و   بيضرادر صد از جريان و  ١٥) با سهم ييمجرا -جريان حدواسط (افشان ي دهنده نشان نمايانگر  ١٠-٣ ي در مرتبه  

ها نيز داراي  ها و گمانه پارامترهاي هيدروشيمي و ايزوتوپي چشمهند. هستدرصد جريان آبخوان  ٨٥جريان افشان با سهم حدود 
 ٥درصد و براي هدايت الکتريکي و اسيديته کمتر از  ٢٠کمتر از  ها ونيکاتو  ها ونيآناين تغييرات براي  .نوسانات کم است

ي که انحراف معيار طور به ؛دهد ميها نيز تغييرات زيادي را نشان ن ها و گمانه ي محيطي در چشمهها زوتوپيادرصد است. ميزان 
ميزان  ،د. همچنينشحاصل  ماهانهاز اطالعات برداشت  18Oδپرميل براي  ٢/٠و کمتر از  D δپرميل براي ٢/١کمتر از 

ي پر حجم ها بارشمتر و از  ٢٣٠٠محور را حدود  دست نييپاها در يال جنوبي در  چشمه ي ارتفاع تغذيه ،يطيمح يها زوتوپيا
 - بيانگر وجود کارست با نوع جريان حدواسط (افشان ،هاي انجام شده دهد. در نهايت، تلفيق بررسي نشان ميدو يال و برف 
به يال جنوبي انتقال و از و از آنجا يال شمالي  به نشت از مخزن در زمان آبگيريان ين نوع جريکه با ا استتا افشان ) ييمجرا
  د.شو س تخليه مييتاقد يال جنوبيمحور در  دست نييپاهاي  چشمه
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  مقدمه 
ايجاد سد در سازندهاي کارستي داراي خطر ميزان نشت 

هاي  از اندازه از مخزن است که وجود پيچيدگي آب بيش
د. به شو شدن بيشتر اين موضوع مي کارست باعث پيچيده

ي مختلف بررسي ها روشنياز است  ،همين دليل
شدن  شدن وضعيت کارستي هيدروژئولوژي براي مشخص

کار  همخزن و محور سدها در مناطق کارستي ب ي محدوده
  گرفته شود.
شناسي  هاي زمين پذيرترين پديده از جمله آسيب ،کارست

 ي و هيدروژئولوژي در جهان براي طراحي و توسعه
. )۲۰۱۴ترز، ي(گو استهاي مهندسي از جمله سدها  پروژه

هاي سدها در تعداد زيادي از  گاه نشت از مخازن و تکيه
 سدها در مناطق کارستي سرتاسر جهان گزارش شده است

هاي هيدروژئولوژي و  شه. نق)۲۰۰۴چ، يالنوي(م
ي سنجش از ها روشبردن  کار بهژئومورفولوژي دقيق با 

 يها شيآزماي ژئوفيزيک و ژئوتکنيک، ها روشدور، ترکيب 
سطح آب زيرزميني  مدت طوالني کردن  رديابي و کنترل

چ، يالنوي(م ستاي اساسي در مطالعات نشت از سدهانيازه
٢٠٠٤( .  
و مسيرهاي نشت از  أبراي شناسايي منش ،طور کلي به

هاي مختلفي استفاده شده است. براي  سدها از تکنيک
 ي استفاده از پاسخ سطح آب زيرزميني و تخليه ،مثال

چشمه نسبت به تغييرات تراز آب در مخزن در زمان 
؛ ٢٠٠٣؛ تارکمن، ١٩٨٥لو، ي(ساهوگوبرداري از سدها   بهره
 يها شيآزمااستفاده از انواع  )٢٠١٣ ،يو بوناچ يبوناچ

رديابي رنگي براي تعيين جهت جريان، سرعت جريان، نوع 
مخزن و  جريان قبل از احداث و تعيين ميزان نشت از

؛ تارکمن و ۱۹۸۵نلن، ي(گو ها بعد از احداث سد گاه تکيه
استفاده از  ،)٢٠١٥ ،يسيو رئ ي؛ مظفر٢٠٠٢همکاران، 

ها و رودخانه  ها، گمانه مطالعات هيدروشيميايي چشمه
هاي زيرزميني و انجام  جريان أي تعيين نوع جريان، منشبرا

؛ توراک و ٢٠٠٣، يمي(کر هاي هيدروژئوشيميايي تحليل
، استفاده از )٢٠٠٨ ،؛ الوموش و همکاران٢٠٠٦همکاران، 

ژئوفيزيکي براي تعيين تکتونيک و مدل  ي مختلف ها روش
 شناسي محدوده که زيربناي تفاسير هيدروژئولوژي و زمين
؛ ٢٠٠٩نتر و چارلتون، ي(گو محدوده است کارست
 ،انيو محمود يمي؛ نس٢٠١٢ن و همکاران، يبدروس
ي ايزوتوپي پايدار و ناپايدار ها ابيرد، استفاده از )٢٠١٦

براي تبيين شرايط هيدروژئولوژي و تعيين مکانيسم نشت 

؛ ١٩٩٥و همکاران،  ي(گون دست نييپااز مخزن به سمت 
استفاده از  )،٢٠٠٧ ،يريکس؛ ال٢٠٠٢و توراک،  يليکر

 يبراهاي نفوذپذيري  هاي اکتشافي و انجام آزمايش حفاري
شدن شرايط هيدروژئولوژيک و خطر احداث سد بر  روشن

س و ي؛ جارو١٩٩٣چ، ي(زوکو روي سازندهاي کارستي
  .)٢٠١٠ ،چ و همکارانيالنوي؛ م٢٠٠٣همکاران، 

براي بررسي را سه مرحله  )٢٠٠٧( محمدي و رئيسي
کنند  ميزان نشت از سدها در مناطق کارستي پيشنهاد مي

شناسي  شناخت هيدروژئولوژي و زمين )که شامل: الف
تعريف عملکرد و سيستم کارست بعد از ايجاد  )محدوده ب
  .استارزيابي پتانسيل نشت  )مخزن و ج

در بررسي  ها را ابيرد) کاربرد ١٣٩٢کرمي و همکاران (
هاي سدها، مطالعات  تکيه گاهفرار و نشت آب از مخازن و 

هاي  شناسي، هيدروژئولوژي کارست و بررسي زمين
نياز  پيش ،تعيين مدل مفهومي کارست يبرااکتشافي را 

  اند. مطالعات رديابي ذکر کرده
متر و حجم  ١٨٠آباد به ارتفاع  سد بتني دو قوسي بهشت

مطالعات براي  ي مکعب در مرحلهميليون متر ١٠٥٠مخزن 
هدف از احداث سد تأمين آب شرب براي  .استساخت 
 هاي فالت مرکزي در ايران است. موقعيت سد بر استان

مکعب متر ٣٣آباد با ميانگين آبدهي  شتروي رودخانه به
متر  ١٧٨٠ شده بيني  پيشبر ثانيه قرار دارد. تراز نرمال 
متر  ١٦٠اين تراز حدود  ؛باالتر از سطح آب آزاد دريا است

. مخزن در استباالتر از بستر رودخانه در محل ساختگاه 
عمده در تماس با تناوب کنگلومرا و  طور بهجناح چپ 

در جناح راست  ،اي قرار دارد. همچنين هاي درياچه مارن
هاي آهکي تاقديس سنگويل با نام سازندي  با دولوميت

 استتماس  متر در ٧٠٠آسماري و ضخامت حدود -جهرم
  ).١(شکل 
ي مختلف هيدروژئولوژي مانند ها روش ،حاضر ي در مقاله
ها، هيدروشيمي  ها، دبي چشمه گيري سطح آب گمانه اندازه
د. با شها و مطالعات ايزوتوپي انجام  ها و چشمه گمانه

نوع جريان کارستي در جناح  ،ي مختلفها روشاستفاده از 
انسيل و چگونگي و پت نييتع آباد بهشتراست مخزن سد 

  د. شنشت از جناح راست مخزن سد مشخص 
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و رودخانه ها  گمانه
و به در طول يک سال آبي انجام 

 .دشارسال 
ان يستم جريس

سد و  دست ن
يال شمالي و جنوبي تاقديس از 
محيطي منابع آب محدوده استفاده ش

آب از زمان تبخير 
ها و تشکيل ابر و زمان بارش و چگونگي نفوذ 

تواند  آب به داخل زمين بستگي دارد. اين تغييرات مي
دن اثر کر تعيين زمان تغذيه، سرعت جريان و مشخص
در همين  .)۲۰۰۴

(OB صورت به
صورت بهبرداري بارش 
ماهانه صورت

ها و  از رودخانه و ساير گمانه
برداري  نمونهدو نوبت (فصل خشک و تر) 

براي  .به آزمايشگاه انرژي اتمي ايران ارسال شد
ليزر يسنج

دستگاه اين  شد.
پايه بر کهاست 

Off-Axis Integrated Cavity 

اين اساس كار 
هايي  از آينه شده

ن حفراتي تعبيه شده
مؤثري  طور بههايي با چنين قابليت، 
متر گسترش  

استنمايي ليزري 
شده، سبب  ط سير نوري طوالني ايجاد

۲۰۰۸س و همکاران، 
نكن ها را جذب مي

كه انرژي فوتون درست برابر با اختالف انرژي دو تراز 
نسبت به  ديطول موج دستگاه با

هاي آن كه در 
اين دستگاه  

هاي ايزوتوپي
۱۳۸۱(.  

ک يدروژئولوژ

                                                                   

گمانهها،  برداري هيدروشيمي از چشمه
در طول يک سال آبي انجام 

ارسال  ليتحل ي
سنوع  ،ميزان تغييرات هر پارامتر
  د.ش
نييپاهاي  ، منشأ چشمه

يال شمالي و جنوبي تاقديس از 
محيطي منابع آب محدوده استفاده ش

آب از زمان تبخير  ي تغييرات ترکيب ايزوتوپي به تاريخچه
ها و تشکيل ابر و زمان بارش و چگونگي نفوذ 

آب به داخل زمين بستگي دارد. اين تغييرات مي
تعيين زمان تغذيه، سرعت جريان و مشخص

۲۰۰۴ر، وزما
(OB8)چشمه خدرزنده و يک گمانه 

برداري بارش 
صورت به در فصل تر

از رودخانه و ساير گمانه
دو نوبت (فصل خشک و تر) 

به آزمايشگاه انرژي اتمي ايران ارسال شد
سنج فيطدستگاه 

شد.استفاده 
 (Los Gatos Research است

Axis Integrated Cavity 

اساس كار  .دکن عمل مي
شده منعكس 

ن حفراتي تعبيه شدهكه درو
هايي با چنين قابليت، 

 ۳۰۰۰طول خط سير پرتو نور را تا حدود 
نمايي ليزري  دهد كه از ملزومات كار براي طيف

ط سير نوري طوالني ايجاد
س و همکاران، 

ها را جذب مي ها وقتي فوتون
كه انرژي فوتون درست برابر با اختالف انرژي دو تراز 

طول موج دستگاه با
هاي آن كه در  جذب طيفي نمونه مورد نظر و ايزوتوپولوگ

 ،نتيجهدر  
هاي ايزوتوپي بررسي نسبت

۱۳۸۱ ،ي(ابوکاظم
دروژئولوژيه طيشراآب 

                                                                   

برداري هيدروشيمي از چشمه
در طول يک سال آبي انجام 

يبرا آب ي
ميزان تغييرات هر پارامتر

شمشخص  ز
، منشأ چشمه

يال شمالي و جنوبي تاقديس از 
محيطي منابع آب محدوده استفاده ش

تغييرات ترکيب ايزوتوپي به تاريخچه
ها و تشکيل ابر و زمان بارش و چگونگي نفوذ 

آب به داخل زمين بستگي دارد. اين تغييرات مي
تعيين زمان تغذيه، سرعت جريان و مشخص

ما( دشوهاي سريع استفاده 
چشمه خدرزنده و يک گمانه 

برداري بارش  نمونه .شد
در فصل ترتجمعي در ارتفاعات مختلف 

از رودخانه و ساير گمانه ،همچنين
دو نوبت (فصل خشک و تر) 

به آزمايشگاه انرژي اتمي ايران ارسال شد
دستگاه از  

(Spectroscopy  استفاده
(Los Gatos Research

OA )Axis Integrated Cavity 

Output( عمل مي
منعكس هاي  بر جداسازي طيف
كه درو ست

هايي با چنين قابليت، 
طول خط سير پرتو نور را تا حدود 
دهد كه از ملزومات كار براي طيف

ط سير نوري طوالني ايجاد
س و همکاران، ي(ل دشو افزايش قدرت جذب مي
ها وقتي فوتون طبق مدل اتمي بور، اتم

كه انرژي فوتون درست برابر با اختالف انرژي دو تراز 
طول موج دستگاه با ،بنابراين

جذب طيفي نمونه مورد نظر و ايزوتوپولوگ
 د.شو، تنظيم 

بررسي نسبت يبرااختصاصي تنها 
(ابوکاظم کند هاي آب عمل مي
آب  يها نمونه

                                                                                               

برداري هيدروشيمي از چشمه
در طول يک سال آبي انجام  ماهانه
يميدروشيه

ميزان تغييرات هر پارامتر
زين روش ني

، منشأ چشمه ن حوضه
يال شمالي و جنوبي تاقديس از  يکيدرول
محيطي منابع آب محدوده استفاده ش ي

تغييرات ترکيب ايزوتوپي به تاريخچه
ها و تشکيل ابر و زمان بارش و چگونگي نفوذ 

آب به داخل زمين بستگي دارد. اين تغييرات مي
تعيين زمان تغذيه، سرعت جريان و مشخص

هاي سريع استفاده 
چشمه خدرزنده و يک گمانه 

شد يبردار نمونه
تجمعي در ارتفاعات مختلف 

همچنين .برداشت شد
دو نوبت (فصل خشک و تر) ها در 

به آزمايشگاه انرژي اتمي ايران ارسال شد
 آبايزوتوپي 

(Spectroscopy-Laser LGR)

Los Gatos Research)( ساخت شركت

OA- ICOS

Output Spectroscopy

بر جداسازي طيف
ستبا قدرت انعكاس باال

هايي با چنين قابليت،  از آينه . استفاده
طول خط سير پرتو نور را تا حدود 
دهد كه از ملزومات كار براي طيف

ط سير نوري طوالني ايجاداين خ
افزايش قدرت جذب مي
طبق مدل اتمي بور، اتم

كه انرژي فوتون درست برابر با اختالف انرژي دو تراز 
بنابراين .انرژي اتم باشد

جذب طيفي نمونه مورد نظر و ايزوتوپولوگ
، تنظيم است 

اختصاصي تنها 
هاي آب عمل مي

نمونه يايزوتوپ

                            

برداري هيدروشيمي از چشمه نمونه
ماهانه صورت به
هشگاه يآزما

ميزان تغييرات هر پارامتراستفاده از 
يبا ا يکارست
ن حوضهييتع يبرا
دروليتباط هار
يها زوتوپي

تغييرات ترکيب ايزوتوپي به تاريخچه
ها و تشکيل ابر و زمان بارش و چگونگي نفوذ  از اقيانوس

آب به داخل زمين بستگي دارد. اين تغييرات مي
تعيين زمان تغذيه، سرعت جريان و مشخص يبرا

هاي سريع استفاده  جريان
چشمه خدرزنده و يک گمانه از  ،راستا
نمونه ماهانه

تجمعي در ارتفاعات مختلف 
برداشت شد

ها در  چشمه
به آزمايشگاه انرژي اتمي ايران ارسال شدو انجام 
ايزوتوپي  ليتحل

Laser LGR)

ساخت شركت
ICOS تكنولوژي

Spectroscopy

بر جداسازي طيف دستگاه
با قدرت انعكاس باال

. استفادهاست
طول خط سير پرتو نور را تا حدود 

دهد كه از ملزومات كار براي طيف مي
اين خ ،همچنين

افزايش قدرت جذب مي
طبق مدل اتمي بور، اتم

كه انرژي فوتون درست برابر با اختالف انرژي دو تراز 
انرژي اتم باشد

جذب طيفي نمونه مورد نظر و ايزوتوپولوگ
 H2O اينجا
اختصاصي تنها  طور به

هاي آب عمل مي مولكول
ايزوتوپ ليتحلبا 

١٣٩٩                                      

  

، 
زمان در 
گرفته 
بر 
برداشت 
در گمانه 
و 
تراز سطح گمانه 
موقعيت و پراکندگي اين 
. 
در 
سيستم جريان و جهت جريان 
مظهر 
ن چشمه در جناح 
صورت 
با تجزيه و 
 (منحني فرود)
 ان

تمايز جريان 
افشان و مجرايي تفسير تغييرات زماني پارامترهاي 
ي که تغييرات آبدهي 
ها پس از بارندگي در جريان مجرايي نسبت به 
رسد و بعد از اوج به 
در جريان افشان اين 
.( 

نمونه
به
آزما

استفاده از 
کارست
برا
ار
يا

تغييرات ترکيب ايزوتوپي به تاريخچه
از اقيانوس

آب به داخل زمين بستگي دارد. اين تغييرات مي
برا

جريان
راستا
ماهانه

تجمعي در ارتفاعات مختلف 
برداشت شد

چشمه
انجام 
تحل

Laser LGR)

ساخت شركت
تكنولوژي

Spectroscopy

دستگاه
با قدرت انعكاس باال

است
طول خط سير پرتو نور را تا حدود 

مي
همچنين

افزايش قدرت جذب مي
طبق مدل اتمي بور، اتم

كه انرژي فوتون درست برابر با اختالف انرژي دو تراز 
انرژي اتم باشد

جذب طيفي نمونه مورد نظر و ايزوتوپولوگ
اينجا
به

مولكول
با 

١٣٩٩ بهار/ ٣٦

 آباد بهشتتگاه و مخزن سد 

،آباد ل نشت از سد بهشت
زمان در  هم
گرفته  کار به

بر  يگمانه اکتشاف
برداشت  ماهانه
در گمانه  متر

و  ايمتر از سطح در
تراز سطح گمانه 
موقعيت و پراکندگي اين 
.ارائه شده است

در  ينيرزمي
سيستم جريان و جهت جريان 

مظهر  زمان
ن چشمه در جناح 

Sصورت  ه) ب
با تجزيه و  د.

(منحني فرود)
انيستم جر

تمايز جريان 
افشان و مجرايي تفسير تغييرات زماني پارامترهاي 
ي که تغييرات آبدهي 
ها پس از بارندگي در جريان مجرايي نسبت به 
رسد و بعد از اوج به 
در جريان افشان اين 

).۱۹۷۴ر، ي

٣٦/ پياپي ١/ شماره 

تگاه و مخزن سد 
١٣٨٦(  

ل نشت از سد بهشت
هم طور به ي

بهجناح راست مخزن 
گمانه اکتشاف ٢٧
ماهانه صورت به
متر ٧٥ ،ها ن گمانه
متر از سطح در 

OB  تراز سطح گمانه با
موقعيت و پراکندگي اين 

ارائه شده است ۱ها در تاقديس سنگويل در شکل 
ينوسانات و عمق برخورد به آب ز

سيستم جريان و جهت جريان 
زمان آب زيرزميني مورد ارزيابي قرار گرفت. هم

ن چشمه در جناح يتر
SPLراست (چشمه خدرزنده) و جناح چپ (

د.شبرداشت 
(منحني فرود) ها چشمه

ستم جريسنوع جريان سيستم کارستي و سهم هر 

تمايز جريان ان و ين نوع جر
افشان و مجرايي تفسير تغييرات زماني پارامترهاي 
ي که تغييرات آبدهي 
ها پس از بارندگي در جريان مجرايي نسبت به 

رسد و بعد از اوج به  تر به آبدهي حداکثر مي
در جريان افشان اين  

ي(جاکوبسون و النگمو

/ شماره ١٤ايران/ جلد 

تگاه و مخزن سد شناسي محدوده ساخ
١٣٨٦ ،زايندآب

  

ل نشت از سد بهشتيان و پتانس
يدروژئولوژي
جناح راست مخزن  ي

٢٧سطح آب 
بهس جناح راست مخزن 

ن گمانهيا ي
 ۱۶۵۸تراز سطح گمانه 

OB11گمانه در 

موقعيت و پراکندگي اين  .ستاي
ها در تاقديس سنگويل در شکل 

نوسانات و عمق برخورد به آب ز
سيستم جريان و جهت جريان  يآسمار

آب زيرزميني مورد ارزيابي قرار گرفت. هم
تر مهم يو دب

راست (چشمه خدرزنده) و جناح چپ (
برداشت با استفاده از ميکرومولينه 
چشمهتحليل بخش نزولي هيدروگراف 

نوع جريان سيستم کارستي و سهم هر 

ن نوع جرييتعاز راهکارهاي 
افشان و مجرايي تفسير تغييرات زماني پارامترهاي 

ي که تغييرات آبدهي طور به 
ها پس از بارندگي در جريان مجرايي نسبت به 

تر به آبدهي حداکثر مي
که ليحادر 

(جاکوبسون و النگمو

ايران/ جلد  آب

شناسي محدوده ساخ زمين
زايندآب(

  ها
ان و پتانسين نوع جر

يمختلف ه
يجهرم آسمار
سطح آب  ،ن مطالعات

س جناح راست مخزن 
ين عمق حفار

تراز سطح گمانه 
در متر  ٥٠٠

ياز سطح در
ها در تاقديس سنگويل در شکل 

نوسانات و عمق برخورد به آب ز
آسمار -جهرم 

آب زيرزميني مورد ارزيابي قرار گرفت. هم
و دب يسازها بستر

راست (چشمه خدرزنده) و جناح چپ (
با استفاده از ميکرومولينه 
تحليل بخش نزولي هيدروگراف 

نوع جريان سيستم کارستي و سهم هر 
  

از راهکارهاي 
افشان و مجرايي تفسير تغييرات زماني پارامترهاي 

 ؛استفيزيکوشيميايي 
ها پس از بارندگي در جريان مجرايي نسبت به 

تر به آبدهي حداکثر مي
در  ؛يابد سرعت کاهش مي
(جاکوبسون و النگمو استکاهش تدريجي 

آب پژوهش مجله

زمين - ١شکل 

ها مواد و روش
ن نوع جرييتع ي
مختلف ه يها کيتکن

جهرم آسمار يها آهک
ن مطالعاتيدر اشد. 
س جناح راست مخزن يتاقد ي
ن عمق حفاريکمتر .د

DT  تراز سطح گمانه با
٠ن آن يشتر
از سطح درمتر  ۱۹۴۰
ها در تاقديس سنگويل در شکل  گمانه

نوسانات و عمق برخورد به آب ز ليتحلبا 
جهرم  يها آهک

آب زيرزميني مورد ارزيابي قرار گرفت. هم
ها بستر چشمه

راست (چشمه خدرزنده) و جناح چپ (
با استفاده از ميکرومولينه  يهفتگ

تحليل بخش نزولي هيدروگراف 
نوع جريان سيستم کارستي و سهم هر 

  د.شمشخص 
از راهکارهاي ديگر يکي 

افشان و مجرايي تفسير تغييرات زماني پارامترهاي 
فيزيکوشيميايي 

ها پس از بارندگي در جريان مجرايي نسبت به  چشمه
تر به آبدهي حداکثر مي افشان سريع

سرعت کاهش مي
کاهش تدريجي 

مجله

مواد و روش
يبرا
تکن

آهک
شد. 
يرو
دش

DT2

شتريب
۱۹۴۰
گمانه

با 
آهک

آب زيرزميني مورد ارزيابي قرار گرفت. هم
چشمه

راست (چشمه خدرزنده) و جناح چپ (
هفتگ

تحليل بخش نزولي هيدروگراف 
نوع جريان سيستم کارستي و سهم هر 

مشخص 
يکي 

افشان و مجرايي تفسير تغييرات زماني پارامترهاي 
فيزيکوشيميايي 

چشمه
افشان سريع

سرعت کاهش مي
کاهش تدريجي 



  مطالعات هيدروژئولوژي

 

اليگوسن و سازند مارني رازک به سن ميوسن و سازند 
. مخزن سد در 
Jahrom 

 ي در تماس است که به وسيله
يک 
 ،د (زايندآب

سيماي کارست پيشرفته از 
و پليه 
اً غالب

هاي موجود در 
در يال جنوبي و بالفاصله بعد از محور ساختگاه 
ها در يال 
ترين چشمه 
ليتر بر 
محور و در جناح راست رودخانه قرار 

ز سمت 
۱۶۲۵ 
۱۵۹۵ 
 ،کند. همچنين

سطح آب زيرزميني در يال شمالي تا حدود محور تاقديس 
ند زير تراز رودخانه و از محور تاقديس تا کنتاکت ساز

مطالعات هيدروژئولوژي

اليگوسن و سازند مارني رازک به سن ميوسن و سازند 
. مخزن سد در 

 - hrom(آسماري 

در تماس است که به وسيله
يک در  ،ناپذير است

د (زايندآب
سيماي کارست پيشرفته از 

(Shaft)  و پليه
غالبمشاهده نشده است و آثار سطحي کارست 

هاي موجود در 
در يال جنوبي و بالفاصله بعد از محور ساختگاه 

ها در يال  مجموع آبدهي ميانگين چشمه
ترين چشمه  بزرگ
ليتر بر  ۴۴۰خدرزنده با متوسط آبدهي 

محور و در جناح راست رودخانه قرار 

ز سمت سطح آب ا
۱۶۲۵ها در يال شمالي و يال جنوبي با تراز حدود 
۱۵۹۵ها در يال جنوبي با تراز حدود 

کند. همچنين
سطح آب زيرزميني در يال شمالي تا حدود محور تاقديس 
زير تراز رودخانه و از محور تاقديس تا کنتاکت ساز

مطالعات هيدروژئولوژيآباد با استفاده از 

اليگوسن و سازند مارني رازک به سن ميوسن و سازند 
. مخزن سد در استکنگلومراي بختياري به سن پليوسن 
آسماري - جناح راست با آبخوان کارستي جهرم

در تماس است که به وسيله
ناپذير استذسازند رازک، که يک سازند نفو

د (زايندآبشو ناوديس احاطه مي
سيماي کارست پيشرفته از 

(Shaft)، چاه قائم 

مشاهده نشده است و آثار سطحي کارست 
هاي موجود در  هاي شکافي است. چشمه

در يال جنوبي و بالفاصله بعد از محور ساختگاه 
مجموع آبدهي ميانگين چشمه

بزرگ .ليتر بر ثانيه است
خدرزنده با متوسط آبدهي 

محور و در جناح راست رودخانه قرار 

سطح آب ا ،اضافه خواهد شد. در حال حاضر
ها در يال شمالي و يال جنوبي با تراز حدود 
ها در يال جنوبي با تراز حدود 

کند. همچنين در هزار کاهش پيدا مي
سطح آب زيرزميني در يال شمالي تا حدود محور تاقديس 
زير تراز رودخانه و از محور تاقديس تا کنتاکت ساز

  مارني رازک، باالي تراز رودخانه قرار دارد.

آباد با استفاده از 

اليگوسن و سازند مارني رازک به سن ميوسن و سازند 
کنگلومراي بختياري به سن پليوسن 
جناح راست با آبخوان کارستي جهرم

Asmari Aquifer Karst( در تماس است که به وسيله
سازند رازک، که يک سازند نفو

ناوديس احاطه مي
JAAK ، سيماي کارست پيشرفته از

(Sinkhole) چاه قائم ،
مشاهده نشده است و آثار سطحي کارست 

هاي شکافي است. چشمه
در يال جنوبي و بالفاصله بعد از محور ساختگاه 

مجموع آبدهي ميانگين چشمه
ليتر بر ثانيه است

خدرزنده با متوسط آبدهي 
محور و در جناح راست رودخانه قرار 

  
  در جناح راست

اضافه خواهد شد. در حال حاضر
ها در يال شمالي و يال جنوبي با تراز حدود 
ها در يال جنوبي با تراز حدود 

در هزار کاهش پيدا مي
سطح آب زيرزميني در يال شمالي تا حدود محور تاقديس 
زير تراز رودخانه و از محور تاقديس تا کنتاکت ساز

مارني رازک، باالي تراز رودخانه قرار دارد.

آباد با استفاده از  ارزيابي پتانسيل نشت از جناح راست سد بهشت

اليگوسن و سازند مارني رازک به سن ميوسن و سازند 
کنگلومراي بختياري به سن پليوسن 
جناح راست با آبخوان کارستي جهرم

Asmari Aquifer Karst

سازند رازک، که يک سازند نفو
ناوديس احاطه مي- ساختار تاقديس

JAAK). در آبخوان 

(Sinkhole)قبيل آب فروچاله 

مشاهده نشده است و آثار سطحي کارست 
هاي شکافي است. چشمه کارن

در يال جنوبي و بالفاصله بعد از محور ساختگاه 
مجموع آبدهي ميانگين چشمه .سد قرار دارد
ليتر بر ثانيه است ۸۵۰جنوبي حدود 
خدرزنده با متوسط آبدهي  س به نام
محور و در جناح راست رودخانه قرار  دست ن
  ).۲دارد (شکل 

در جناح راست دست ن

اضافه خواهد شد. در حال حاضر
ها در يال شمالي و يال جنوبي با تراز حدود 

ها در يال جنوبي با تراز حدود  متر به سمت چشمه
در هزار کاهش پيدا مي ۷با گراديان حدود 

سطح آب زيرزميني در يال شمالي تا حدود محور تاقديس 
زير تراز رودخانه و از محور تاقديس تا کنتاکت ساز

مارني رازک، باالي تراز رودخانه قرار دارد.

ارزيابي پتانسيل نشت از جناح راست سد بهشت

اليگوسن و سازند مارني رازک به سن ميوسن و سازند 
کنگلومراي بختياري به سن پليوسن 
جناح راست با آبخوان کارستي جهرم

Asmari Aquifer Karst

سازند رازک، که يک سازند نفو
ساختار تاقديس

). در آبخوان ۱۳۸۶
قبيل آب فروچاله 

(Polje)  مشاهده نشده است و آثار سطحي کارست
کارن صورت به

JAAK ، در يال جنوبي و بالفاصله بعد از محور ساختگاه
سد قرار دارد
جنوبي حدود 

س به ناميتاقد
نييپاثانيه، 

دارد (شکل 

نييپامخزن به سمت 

اضافه خواهد شد. در حال حاضر
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  جناح راست نسبت به بارندگي يتيدولوم يها ها در آهک نوسانات سطح آب گمانه -٣شکل 
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  ذخيره نسبتاً باال باشد.
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  PR2  (m.a.s .l) سطح آب گمانه 

OB5 BH12 BH1(1.5")
BH18 BH2 BH21
BH23 DS5 DS6
GC2 OB2 OB3
OB4 OB6 P7
Linear (OB5) Linear (OB5) Linear (BH1(1.5"))
Linear (OB4) Linear (P7)
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چشمه
هم

بسته به نوع جريان دستخوش تغيير مي
در سيستم

 )روز(زمان 

0.004 

ارزيابي پتانسيل نشت از جناح راست سد بهشت

  هاي يال جنوبي 
کمک شاياني در 

ترين  متداول
با مطابق  هيدروگراف

توسط مايلت ارائه شده است

  
آبدهي بعد از 
بر اساس اين 

محاسبه  )٢

α

هاي کارستي بيش از يک 
فروکش شيب 

؛تر است بزرگ
با گذشت زمان شيب منحني کمتر شده و ضريب فرود 

ي تخليه ي نماينده
،تر تر آب از مجاري بزرگ و ضرايب فرود کوچک

کندتر آب از درز و شکاف و منافذ 
چ، يالنوي(م 

با توجه به 
هاي  چشمه 

ضرايب فرود چشمه خدرزنده در سال آب

ها و  تحليل پارامترهاي فيزيکوشيميايي چشمه

پاسخ هيدروشيميايي چشمه نسبت 
آبدهي  ،. پس از بارندگي

α3=0.001

ارزيابي پتانسيل نشت از جناح راست سد بهشت                          

هاي يال جنوبي 
کمک شاياني در  ،تجزيه و تحليل بخش نزولي هيدروگراف
متداول .دکن مورد شناخت سيستم دروني آبخوان مي

هيدروگرافتوصيف يال نزولي 
توسط مايلت ارائه شده است

     
آبدهي بعد از ، Qt ؛t0چشمه در زمان 

بر اساس اين  .ضريب فرود چشمه است
٢( ي از معادله

  
هاي کارستي بيش از يک 

فروکش شيب  ي ضريب فرود وجود دارد. در ابتداي دوره
بزرگ  منحني بيشتر بوده و مقدار ضريب فرود 

با گذشت زمان شيب منحني کمتر شده و ضريب فرود 
نماينده ،تر

تر آب از مجاري بزرگ و ضرايب فرود کوچک
کندتر آب از درز و شکاف و منافذ 

 دنشو ماتريکس آبخوان در نظر گرفته مي
با توجه به ). ١٩٩٢
 فرود يکنون روي منحن

ضرايب فرود چشمه خدرزنده در سال آب -٥شکل 

تحليل پارامترهاي فيزيکوشيميايي چشمه

پاسخ هيدروشيميايي چشمه نسبت 
. پس از بارندگي

0.001 

                                  

هاي يال جنوبي  تغييرات دبي چشمه
تجزيه و تحليل بخش نزولي هيدروگراف
مورد شناخت سيستم دروني آبخوان مي

توصيف يال نزولي 
توسط مايلت ارائه شده است که

چشمه در زمان 
ضريب فرود چشمه است

از معادله پارامتر بدون بعد 

  

هاي کارستي بيش از يک  معموالً در منحني فرود چشمه
ضريب فرود وجود دارد. در ابتداي دوره
منحني بيشتر بوده و مقدار ضريب فرود 

با گذشت زمان شيب منحني کمتر شده و ضريب فرود 
تر فرود بزرگ

تر آب از مجاري بزرگ و ضرايب فرود کوچک
کندتر آب از درز و شکاف و منافذ 

ماتريکس آبخوان در نظر گرفته مي
١٩٩٢ ،؛ سوتر

کنون روي منحن

تحليل پارامترهاي فيزيکوشيميايي چشمه

پاسخ هيدروشيميايي چشمه نسبت 
. پس از بارندگياست

                                         

تغييرات دبي چشمه
تجزيه و تحليل بخش نزولي هيدروگراف
مورد شناخت سيستم دروني آبخوان مي

توصيف يال نزولي  
که است )
۱۹۰۵(.  

چشمه در زمان  يآبده، 
ضريب فرود چشمه است،  و؛ 

پارامتر بدون بعد 

معموالً در منحني فرود چشمه
ضريب فرود وجود دارد. در ابتداي دوره
منحني بيشتر بوده و مقدار ضريب فرود 

با گذشت زمان شيب منحني کمتر شده و ضريب فرود 
فرود بزرگد. ضرايب 

تر آب از مجاري بزرگ و ضرايب فرود کوچک
کندتر آب از درز و شکاف و منافذ  ي ِ تخليه

ماتريکس آبخوان در نظر گرفته مي
؛ سوتر١٩٨٨ت، 
کنون روي منحنهايي که تا

تحليل پارامترهاي فيزيکوشيميايي چشمه

پاسخ هيدروشيميايي چشمه نسبت  ،بر اساس نوع جريان
استبه بارندگي متفاوت 

٣٤                                 

تغييرات دبي چشمه يبررس
تجزيه و تحليل بخش نزولي هيدروگراف
مورد شناخت سيستم دروني آبخوان مي

 يبرافرمول 
)۱( ي معادله
۱۹۰۵ ،لتي(ما
۱(  

، Q0که در آن 
؛ tمدت زمان 

پارامتر بدون بعد  ،معادله
  .گردد ي
۲(  

معموالً در منحني فرود چشمه
ضريب فرود وجود دارد. در ابتداي دوره
منحني بيشتر بوده و مقدار ضريب فرود 

با گذشت زمان شيب منحني کمتر شده و ضريب فرود 
د. ضرايب شو کمتر مي
تر آب از مجاري بزرگ و ضرايب فرود کوچک سريع
تخليه ي نماينده

ماتريکس آبخوان در نظر گرفته مي
ت، ي؛ وا١٩٨١
هايي که تا بررسي

تحليل پارامترهاي فيزيکوشيميايي چشمه
  ها گمانه

بر اساس نوع جريان
به بارندگي متفاوت 

٣٤

بررس
تجزيه و تحليل بخش نزولي هيدروگراف
مورد شناخت سيستم دروني آبخوان مي

فرمول 
معادله
(ما

)۱
که در آن 

مدت زمان 
معادله

يم
)۲

معموالً در منحني فرود چشمه
ضريب فرود وجود دارد. در ابتداي دوره
منحني بيشتر بوده و مقدار ضريب فرود 

با گذشت زمان شيب منحني کمتر شده و ضريب فرود 
کمتر مي
سريع
نماينده

ماتريکس آبخوان در نظر گرفته مي
١٩٨١
بررسي

  
تحليل پارامترهاي فيزيکوشيميايي چشمه

گمانه
بر اساس نوع جريان

به بارندگي متفاوت 



  ٣٥                                                                                                         ١٣٩٩ بهار/ ٣٦/ پياپي ١/ شماره ١٤ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

هاي افشان اين تغييرات  ولي در سيستم ؛نيز بيشتر است
ت، ي(سوتر و وا کندتر و ضريب تغييرات آن نيز کمتر است

۱۹۷۱(.  
هاي  براي تعيين نوع جريان با استفاده از پارامتر
، SPLفيزيکوشيميايي از چشمه خدرزنده و چشمه 

 و OB5هاي  گمانه ،در يال شمالي PR2و  PR1هاي  گمانه
OB7 ها ، رودخانه در باالدست چشمهدر يال جنوبي (R1)  و

 ماهانه صورت به (R2) ها چشمه دست نييپارودخانه در 
مطابق با  ،. موقعيت اين نقاطصورت گرفت گيري اندازه
ماه  ۱۲و ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات  ۱شکل 

. ضرايب است ۲ و ۱برداشت از اين منابع مطابق با جدول 
ها نشان  ها و گمانه در چشمه مختلف ها تغييرات پارامتر

عمدتاً داراي ضريب  ن منابعيا آنيون و کاتيون که دهد يم
درصد است. دبي چشمه خدرزنده به  ۲۰تا  ۱۰تغييرات 

درصد  ۱۵خوان حدود ترين خروجي آب عنوان بزرگ
ها به  ها و گمانه هدايت الکتريکي چشمهتغييرات دارد. 

ترين پارامترهاي کيفي داراي ضريب تغييرات  عنوان مهم
همانند نتايج منحني فرود  ،. اين نتايجستادرصد  ۵حدود 

-وجود سيستم کارستي حدواسط (افشان ي دهنده نشان

تغييرات  ،همچنين مجرايي) و افشان در اين آبخوان است.
 دست نييپافيزيکوشيميايي رودخانه در باالدست و 

 ۵۰تا  ۲۰ن يرات بييب تغيضر يها عمدتاً دارا چشمه
ها  ها و گمانه  چشمهرات ييکه نسبت به تغ استدرصد 
ميزان  ،مثال طور به  ؛است يشتريرات به مراتب بييتغ يدارا
Ec هاي فروردين و ارديبهشت  تر و در ماه رودخانه در فصل
هاي  و در ماه متر ميکروزيمنس بر سانتي ۳۷۰حدود به 

متر  بر سانتيميکروزيمنس  ۸۰۰مهر و آبان به حدود 
 ۷۵۰بين  ها هدايت هيدروليکي چشمه زانيم يول ؛رسد مي
 ،همچنين .کند يم رييتغ متر بر سانتي ميکروزيمنس ۸۵۰تا 

جه در در ۶در هر دو مقطع رودخانه بين تغييرات دمايي 
 که حاليدر  ؛استماه متغير درجه در تير ۲۱ماه تا  بهمن

 سلسيوس درجه ۵/۱۳ تا ۵/۱۲بين  ها چشمه دماي تغييرات
 ،ها چشمه يميدروشيرات کم هييتغکند.  تغيير مي

نسبت به  يال جنوبي هاي گمانهو  يال شمالي يها گمانه
کم  يگذارريثأل تيتواند به دل يرودخانه م يميدروشيه

  .س باشديآبخوان تاقد يرودخانه بر رو
  

  و رودخانه ها فيزيکوشيميايي چشمهميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات پارامترهاي  -١جدول 
SP5 SPL R1 R2 نام گمانه 

N=12 N=12 N=12 N=12 تعداد برداشت 

Ave SD CV Ave SD CV Ave SD CV Ave SD CV پارامتر  

  (me/l) کلسيم  ۴۷/۱۴ ۳۵/۰ ۳۹/۲ ۷۳/۱۶ ۳۸/۰ ۳۰/۲  ۸۸/۱۲ ۳۳/۰ ۵۶/۲ ۶۳/۱۳ ۳۴/۰ ۵۳/۲
  (me/l) منيزيم ۲۴/۳۷ ۳۵/۰ ۹۳/۰ ۱۷/۴۸ ۳۷/۰ ۷۶/۰  ۲۲/۱۵ ۲۳/۰ ۵۱/۱ ۰۳/۱۵ ۱۸/۰ ۲۱/۱
  (me/l)سديم  ۱۹/۴۰ ۰۴/۱ ۵۸/۲ ۶۶/۴۳ ۹۷/۰  ۲۱/۲ ۶۶/۱۴ ۶۴/۰ ۳۵/۴ ۷۶/۱۴ ۶۲/۰ ۲۲/۴

  (me/l)پتاسيم  ۵۹/۳۶ ۰۳/۰ ۰۸/۰ ۹۶/۳۱ ۰۳/۰ ۰۹/۰ ۴۴/۱۴ ۰۱/۰ ۰۸/۰ ۷۴/۱۷  ۰۱/۰ ۰۶/۰

  (me/l)کربنات  بي ۷۶/۱۴ ۴۰/۰ ۷۰/۲ ۲۳/۱۴ ۳۷/۰ ۶۱/۲  ۹۹/۷ ۲۷/۰ ۴۰/۳ ۳۳/۱۲  ۳۹/۰ ۱۵/۳

  (me/l)سولفات  ۲۳/۳۴ ۳۱/۰ ۹۰/۰ ۵۵/۲۶ ۲۱/۰ ۸۰/۰ ۴۵/۵ ۰۷/۰ ۳۶/۱ ۸۳/۵ ۰۸/۰ ۳۴/۱

  (me/l)کلرايد  ۱۸/۴۶ ۱۵/۱ ۴۹/۲ ۰۵/۵۲ ۰۶/۱  ۰۵/۲ ۲۲/۶ ۲۶/۰ ۱۴/۴ ۴۰/۵ ۲۱/۰ ۹۲/۳

۵۰/۵۷۴  ۳۰/۳۶ ۳۰/۶ ۶۰/۶۰۳ ۹۰/۳۹ ۶۲/۶ ۹۴/۴۰۰  ۰۴/۸۶ ۴۶/۲۱ ۴۵/۴۱۱ ۷۹/۱۳۰ ۷۹/۳۱ 
کل مواد جامد محلول در 

  (mg/l)آب 

  (µS./cm)هدايت الکتريکي  ۵۸/۲۱ ۸۳/۱۳۰ ۲۷/۶۰۶ ۲۸/۲۲ ۰۷/۱۲۱ ۲۷/۵۴۳ ۳۹/۱ ۴۱/۱۱ ۰۰/۸۲۴ ۷۰/۲ ۷۰/۲۱  ۱۰/۷۹۴
  اسيديته ۶۸/۳ ۳۰/۰ ۱۱/۸ ۸۳/۳ ۳۲/۰ ۲۴/۸ ۳۰/۴ ۳۰/۰ ۱۰/۸ ۰۳/۴ ۳۰/۰ ۱۰/۸

  )C°دما ( ۸۳/۳۱ ۰۹/۴ ۸۴/۱۲ ۳۸/۳۸ ۰۴/۵ ۱۳/۱۳ ۲۰/۱ ۲۰/۰ ۰۲/۱۳ ۸۰/۱ ۲۰/۰ ۱۰/۱۳

  (lit/s)دبي   ۹۴/۷۴  ۴۸/۲۲  ۹۹/۲۹  ۹۹/۷۶  ۴۶/۲۲  ۱۸/۲۹  ۹۰/۴۷  ۹۰/۱۶  ۳۰/۳۵  ۸۰/۱۵  ۴۰/۶۹  ۷۰/۴۳۸

  
  
  
  



  مطالعات هيدروژئولوژيآباد با استفاده از  ارزيابي پتانسيل نشت از جناح راست سد بهشت                                                                   ٣٦

 

  ها گمانهميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات پارامترهاي فيزيکوشيميايي  -٢جدول 
PR1 PR2 OB5 OB8 نام گمانه 

N=12 N=12 N=12 N=12 تعداد برداشت 
Ave SD CV Ave SD CV Ave SD CV Ave SD CV پارامتر  
   (me/l) کلسيم  ۸۷/۱۲ ۲۰/۰ ۵۵/۱ ۱۶/۱۳ ۲۶/۰ ۹۶/۱  ۴۵/۱۶ ۳۸/۰ ۳۱/۲ ۷۴/۱۴ ۲۷/۰ ۸۳/۱
  (me/l)منيزيم ۵۴/۱۵ ۲۱/۰ ۳۳/۱ ۸۵/۱۶ ۲۶/۰ ۵۷/۱  ۰۶/۱۸ ۲۹/۰ ۶۰/۱ ۱۳/۱۶ ۲۴/۰ ۵۰/۱
  (me/l)سديم  ۷۴/۱۷ ۰۳/۰ ۱۶/۰ ۸۲/۱۵ ۳۷/۰ ۳۶/۲ ۸۴/۱۸ ۵۳/۰ ۸۳/۲ ۴۱/۵۱ ۰۲/۰ ۱۵/۰
  (me/l)پتاسيم  ۶۵/۲۱ ۰۳/۰ ۱۳/۰ ۲۵/۱۹ ۰۱/۰ ۰۶/۰ ۵۱/۱۵ ۰۱/۰ ۰۹/۰ ۱۴/۱۹  ۰۴/۰ ۱۹/۰
  (me/l)کربنات  بي ۴۲/۸ ۱۹/۰ ۲۸/۲ ۰۰/۱۲ ۳۴/۰ ۸۵/۲  ۷۸/۶ ۲۰/۰ ۸۹/۲ ۷۲/۶  ۱۶/۰ ۴۱/۲
  (me/l)سولفات  ۸۸/۲۰ ۱۲/۰ ۵۶/۰ ۲۸/۱۱ ۱۳/۰ ۱۹/۱ ۲۸/۱۷ ۲۳/۰ ۳۱/۱ ۹۴/۷ ۰۸/۰ ۹۷/۰
  (me/l)کلرايد  ۶۰/۱۵ ۰۶/۰ ۴۲/۰ ۲۱/۱۲ ۲۲/۰ ۸۲/۱ ۵۵/۶ ۲۱/۰ ۱۵/۳ ۳۷/۱۸ ۰۸/۰ ۴۴/۰

کل مواد جامد محلول در آب  ۷۴/۷ ۵۳/۱۹ ۲۰/۲۵۲ ۹۳/۶ ۰۲/۲۸ ۶۰/۴۰۴ ۶۰/۵ ۲۰/۲۸ ۴۰/۵۰۳ ۹۴/۴ ۰۷/۱۴ ۸۰/۲۸۴
(mg/l)  

  (µS./cm)هدايت الکتريکي  ۸۸/۶ ۰۲/۰ ۳۳۰ ۰۴/۵ ۴۱/۲۶ ۸۰/۵۲۳ ۰۶/۵ ۷۵/۲۶ ۰۰/۵۲۹ ۱۶/۱۲ ۳۴/۴۸  ۴۰/۳۹۷
  اسيديته ۴۵/۴ ۳۶/۰ ۱۰/۸ ۱۲/۵ ۴۱/۰ ۱۰/۸ ۰۶/۵ ۴۱/۰ ۰۰/۸ ۶۳/۴ ۳۷/۰ ۱۰/۸
  )C°دما ( ۳۸/۵ ۸۴/۰ ۵۰/۱۵ ۳۸/۵ ۸۴/۰ ۵۰/۱۵ ۰۲/۱۰ ۵۱/۱ ۰۰/۱۵ ۴۸/۷ ۱۳/۱ ۱۰/۱۵

  
  رديابي ايزوتوپي

در آب  Dδو  18Oδي پايدار ها زوتوپياگيري  با اندازه
زيرزميني، آب سطحي و بارندگي و تحليل ساختارهاي 

توان منشأ،  هيدروژئولوژيک و جريان آب زيرزميني مي
اي را  اي و منابع مختلف تغذيه شرايط مختلف تغذيه

  ).۱۹۹۷(کلرک و فريتز،  دکرمشخص 
 ۷سنج در  گير باران هاي ايزوتوپي بارش، نمونه در بررسي

 ۵برداري از  د و نمونهشنصب  محدوده در ارتفاعات مختلف
تک بارش و از دو ايستگاه بر روي حوضه  صورت بهايستگاه 

 برداري متري، نمونه ۲۳۰۰و  ۱۸۰۰چشمه در ارتفاعات 
ارسال و با ايران  ياتم يانرژانجام و به آزمايشگاه  ماهانه
د. با شگيري  اندازه (Spectroscopy-Laser LGR)روش 

 localش خط بارش محلي (هاي بار استفاده از نمونه

meteoric water line با  )۳( ي د و معادلهش) ترسيم
  د.شدرصد حاصل  ۹۵همبستگي 

)۳(  δD = 6.3δ18O + 14.98 

شيب کمتر از آب  ،شده  خط آب جوي محلي محاسبه
شرايط  ي دهنده اي دارد. اين وضعيت نشان جهاني و منطقه

). ۱۳۹۲، مورد مطالعه است (کريمي ي محلي در محدوده
هاي بارندگي نسبت به ارتفاع حدود  نمونه 18Oδتغييرات 

متر با همبستگي  ۱۰۰در هر  (per mil)پرميل  ۱۴/۰
ارتفاع  ۵هاي آب  درصد (با استفاده از نمونه ۹۰حدود 

هاي بارنگي نسبت به  نمونه 18Oδمختلف) است. تغييرات 
 ۲۰در هر  (per mil)پرميل  ۳/۱د حجم بارش حدو

د. شدرصد حاصل  ۷۰متر با همبستگي حدود  ميلي
هاي بارندگي با همبستگي  نمونه 18Oδ ، تغييراتهمچنين

 ۹/۰درصد) نسبت به دما حدود  ۲۵خيلي کم (حدود 
  ست.درجه تغيير دما ۵در هر  (per mil)پرميل 

براي بررسي تغييرات ايزوتوپي آبخوان کارستي محدوده از 
متري  ۵۰۰در  (OB5)و از گمانه  (SP5)چشمه خدرزنده 

. شدبرداري  نمونه ماهانه صورت بهمشرف به چشمه 
هاي محدوده و رودخانه در  ها و گمانه از چشمه ،همچنين
استاندارد در  صورت بهبرداري  نمونه ۱۳۹۶ماه  ارديبهشت

ها به آزمايشگاه ارسال  نمونه ظروف مناسب انجام و سپس
 (Spectroscopy-Laser LGR) و با استفاده از روش شد
هاي آب نسبت  ي نمونهها زوتوپياد. موقعيت شگيري  اندازه

به خط آب جوي عمدتاً در محدوده با دوتريم و اکسيژن 
پايين قرار گرفته است که تغذيه از برف و ارتفاعات باال  ۱۸

   ).۶ دهد (شکل را نشان مي
هاي بارندگي نسبت به  نمونه 18Oδمطابق با تغييرات 

هاي  ي آبگير چشمه ارتفاع، متوسط ارتفاع تغذيه حوضه
متر است. بر اساس اطالعات  ۲۳۰۰يال جنوبي حدود 

سنجي ميزان، انحراف  هاي باران ي ايزوتوپي ايستگاه ماهانه
معيار در بارندگي تاقديس بسيار باالست؛ اين در صورتي 

درزنده و گمانه ايزوتوپ چشمه خ ماهانهاست که اطالعات 
ها  اکثر داده داراي انحراف معيار بسيار پايين و حداقل و حد

  ).۳بسيار نزديک به هم است (جدول 
 در  اي نقطه صورت تغذيه به فروچاله، آب با توجه به نبود



٣٧  

 

هاي 
هاي 
تر  تر سنگين

د. اين موضوع به دليل نفوذ ترکيبات ايزوتوپي 
چشمه است؛ 
ي که هرچه به سمت ترازهاي پايين و خروجي 
ها به 
د. همچنين، 
دست محور سد بر روي 
، حد فاصل مقادير ايزوتوپي 
هاي يال شمالي و يال جنوبي قرار دارد. اين موضوع 
ها در يال جنوبي و 

  

همديگر را 
آسماري در 
جناح راست مخزن داراي نوسانات بسيار مشابه با اختالف 

                                                                   ٣٧

هاي  ها در تراز
هاي  ها در گمانه

تر سنگين هاي با تراز پايين
د. اين موضوع به دليل نفوذ ترکيبات ايزوتوپي 

چشمه است؛  
ي که هرچه به سمت ترازهاي پايين و خروجي 

ها به  شود، ترکيب ايزوتوپي گمانه
د. همچنين، شو

دست محور سد بر روي 
، حد فاصل مقادير ايزوتوپي 
هاي يال شمالي و يال جنوبي قرار دارد. اين موضوع 
ها در يال جنوبي و 

  گيرد. دست محور سد از دو يال تاقديس منشأ مي

OB

۱۲
δD 

۴۹/۳۶-  

۹۱/۳۲-  

۴/۳۴ -  

۱۳/۱  

همديگر را  شده
آسماري در -کنند. سطح آب آبخوان سازند جهرم

جناح راست مخزن داراي نوسانات بسيار مشابه با اختالف 

                                                                   

ها در تراز هاي آب گمانه
ها در گمانه دهد که مقدار ايزوتوپ

هاي با تراز پايين
د. اين موضوع به دليل نفوذ ترکيبات ايزوتوپي 

 تر حوضه تر بارش، در ارتفاعات پايين
ي که هرچه به سمت ترازهاي پايين و خروجي 

شود، ترکيب ايزوتوپي گمانه
شو مي تر ترکيب ايزوتوپي چشمه نزديک
دست محور سد بر روي  هاي پايين

، حد فاصل مقادير ايزوتوپي 
هاي يال شمالي و يال جنوبي قرار دارد. اين موضوع 

ها در يال جنوبي و  ي آبگير چشمه
دست محور سد از دو يال تاقديس منشأ مي

  

  (SP5) ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات بارندگي نسبت به گمانه و چشمه خدرزنده
OB5 

۱۲ 

δ18O 

۹۳/۷ -
۵۲/۷ -
۸/۷-  
۱۳/۰  

شده انجام هاي 
کنند. سطح آب آبخوان سازند جهرم

جناح راست مخزن داراي نوسانات بسيار مشابه با اختالف 

                                                                   

هاي آب گمانه ترکيب ايزوتوپي نمونه
دهد که مقدار ايزوتوپ

هاي با تراز پايين با تراز باالتر به سمت گمانه
د. اين موضوع به دليل نفوذ ترکيبات ايزوتوپي 

تر بارش، در ارتفاعات پايين
ي که هرچه به سمت ترازهاي پايين و خروجي 

شود، ترکيب ايزوتوپي گمانه
ترکيب ايزوتوپي چشمه نزديک

هاي پايين ترکيب ايزوتوپي چشمه
، حد فاصل مقادير ايزوتوپي Dδنسبت به 

هاي يال شمالي و يال جنوبي قرار دارد. اين موضوع 
ي آبگير چشمه

دست محور سد از دو يال تاقديس منشأ مي

  منابع آب نسبت به خط آب جوي محلي

ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات بارندگي نسبت به گمانه و چشمه خدرزنده

 δD 

۹۳ ۰۷/۳۴-
۵۲ ۸۱/۳۱-

 ۷/۳۲ -  

 ۷۴/۰  

هاي  گرفت. نتايج حاصل از بررسي
کنند. سطح آب آبخوان سازند جهرم

جناح راست مخزن داراي نوسانات بسيار مشابه با اختالف 

- ۶۰  
- ۵۰  
- ۴۰  
- ۳۰  
- ۲۰  
- ۱۰  
 ۰  
 ۱۰  
 ۲۰  

۱۰ 

وم 
تري
 دو
يل
پرم

D 
‰

 
  

OB5

Left bank spring

Linear (precipitation)

                                                                                               

ترکيب ايزوتوپي نمونه
دهد که مقدار ايزوتوپ مختلف نشان مي

با تراز باالتر به سمت گمانه
د. اين موضوع به دليل نفوذ ترکيبات ايزوتوپي 

تر بارش، در ارتفاعات پايين
ي که هرچه به سمت ترازهاي پايين و خروجي 

شود، ترکيب ايزوتوپي گمانه ها نزديک مي
ترکيب ايزوتوپي چشمه نزديک

ترکيب ايزوتوپي چشمه
δ  نسبت به

هاي يال شمالي و يال جنوبي قرار دارد. اين موضوع 
ي آبگير چشمه دهد حوضه

دست محور سد از دو يال تاقديس منشأ مي

منابع آب نسبت به خط آب جوي محلي

ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات بارندگي نسبت به گمانه و چشمه خدرزنده
SP5 

۱۲ 

δ 18O 

۰۷ ۱۶/۷ -
۸۱ ۶۴/۶-

 ۹/۶-  

 ۱۷/۰  

گرفت. نتايج حاصل از بررسي
کنند. سطح آب آبخوان سازند جهرم

جناح راست مخزن داراي نوسانات بسيار مشابه با اختالف 

y = 

- ۱۰   

Left bank spring

Linear (precipitation)

                            

ترکيب ايزوتوپي نمونه
مختلف نشان مي

با تراز باالتر به سمت گمانه
د. اين موضوع به دليل نفوذ ترکيبات ايزوتوپي شو يم

تر بارش، در ارتفاعات پايين سنگين
ي که هرچه به سمت ترازهاي پايين و خروجي طور به

ها نزديک مي چشمه
ترکيب ايزوتوپي چشمه نزديک

ترکيب ايزوتوپي چشمه
18Oδنمودار 

هاي يال شمالي و يال جنوبي قرار دارد. اين موضوع  گمانه
دهد حوضه نشان مي
دست محور سد از دو يال تاقديس منشأ مي پايين

منابع آب نسبت به خط آب جوي محلي

ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات بارندگي نسبت به گمانه و چشمه خدرزنده

 δD

۱۶ ۷۹/۳۶-
۶۴ ۳۷/۲

 ۱۴ -
 ۳۴/۱۵

گرفت. نتايج حاصل از بررسي
کنند. سطح آب آبخوان سازند جهرم ييد ميأت

جناح راست مخزن داراي نوسانات بسيار مشابه با اختالف 

y = 6.3083x + 14.984

- ۸  

١٣٩٩                                      

آبخوان وجود ندارد و تغذيه عمدتاً توسط سيستم درز و 
د. به 
رفت تفريق ايزوتوپي بيشتري در 
هاي نفوذي صورت پذيرد؛ ولي 
هاي آبخوان کارستي داراي مقادير کم نسبت به 
خط آب جوي و انحراف معيار پايين هستند. با توجه به 
گيرد 
ها در حد صفر 
هاي بارش 
محدوده بسيار کم است. از سويي ديگر، حجم و نوع بارش 
توان نتيجه 
هاي با حجم باال و تغذيه از برف ترکيب 
هاي با 
حجم کم و ترکيب ايزوتوپ سنگين کمتر در آبخوان نفوذ 

ترکيب ايزوتوپي نمونه
مختلف نشان مي

با تراز باالتر به سمت گمانه
م

سنگين
به

چشمه
ترکيب ايزوتوپي چشمه نزديک

ترکيب ايزوتوپي چشمه
نمودار 
گمانه

نشان مي
پايين

منابع آب نسبت به خط آب جوي محلي Dδنسبت به 
  

ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات بارندگي نسبت به گمانه و چشمه خدرزنده
P1 

۵ 

D δ18

۷۹ /۷ -
۳۷ /۱ -
۷/۱۴  ۴-
۳۴ ۴۲/۲

هاي مختلف هيدروژئولوژي براي تعيين ارتباط 
هيدروليکي يال شمالي و جنوبي تاقديس سنگويل صورت 

گرفت. نتايج حاصل از بررسي
ت

جناح راست مخزن داراي نوسانات بسيار مشابه با اختالف 

14.984 

- ۶  

 ‰ 18Oپرميل 

SP5

Borehole

Linear (Meditranian MWL)

١٣٩٩ بهار/ ٣٦

آبخوان وجود ندارد و تغذيه عمدتاً توسط سيستم درز و 
د. به شو آسماري انجام مي

رفت تفريق ايزوتوپي بيشتري در 
هاي نفوذي صورت پذيرد؛ ولي 
هاي آبخوان کارستي داراي مقادير کم نسبت به 
خط آب جوي و انحراف معيار پايين هستند. با توجه به 

گيرد  که بارش در محدوده فقط در فصل تر صورت مي
ها در حد صفر 

هاي بارش  است، به همين دليل تأثير دما بر ايزوتوپ
محدوده بسيار کم است. از سويي ديگر، حجم و نوع بارش 
توان نتيجه 
هاي با حجم باال و تغذيه از برف ترکيب 

هاي با  کنند و بارش
حجم کم و ترکيب ايزوتوپ سنگين کمتر در آبخوان نفوذ 

نسبت به   18Oδنمودار تغييرات 

ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات بارندگي نسبت به گمانه و چشمه خدرزنده

18O δ
۷۶/  ۳۳-
۷۳/  ۶
۷/۴  ۲۲ -
۴۲ ۱۶

هاي مختلف هيدروژئولوژي براي تعيين ارتباط 
هيدروليکي يال شمالي و جنوبي تاقديس سنگويل صورت 

y = 8.11x + 

- ۴  

پرميل 

Linear (Meditranian MWL)

٣٦/ پياپي ١/ شماره 

آبخوان وجود ندارد و تغذيه عمدتاً توسط سيستم درز و 
آسماري انجام مي

رفت تفريق ايزوتوپي بيشتري در 
هاي نفوذي صورت پذيرد؛ ولي 
هاي آبخوان کارستي داراي مقادير کم نسبت به 
خط آب جوي و انحراف معيار پايين هستند. با توجه به 

که بارش در محدوده فقط در فصل تر صورت مي
ها در حد صفر  هوا بيشترين و تبخير در اين ماه

است، به همين دليل تأثير دما بر ايزوتوپ
محدوده بسيار کم است. از سويي ديگر، حجم و نوع بارش 

توان نتيجه  بر ترکيب ايزوتوپي تأثير زياد دارد که مي
هاي با حجم باال و تغذيه از برف ترکيب 

کنند و بارش تاقديس را تعيين مي
حجم کم و ترکيب ايزوتوپ سنگين کمتر در آبخوان نفوذ 

نمودار تغييرات  -

ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات بارندگي نسبت به گمانه و چشمه خدرزنده
P2 

۵ 

δD 

۱۲/۳۳  

۵۳/۶  

۱/۲۲  

۶۰/۱۶  

هاي مختلف هيدروژئولوژي براي تعيين ارتباط 
هيدروليکي يال شمالي و جنوبي تاقديس سنگويل صورت 

x + 22 

y = 8x + 

- ۲  

precipitation

River

Linear ( MWL)

/ شماره ١٤ايران/ جلد 

آبخوان وجود ندارد و تغذيه عمدتاً توسط سيستم درز و 
آسماري انجام مي -هاي جهرم

رفت تفريق ايزوتوپي بيشتري در 
هاي نفوذي صورت پذيرد؛ ولي  هاي بارش

هاي آبخوان کارستي داراي مقادير کم نسبت به 
خط آب جوي و انحراف معيار پايين هستند. با توجه به 

که بارش در محدوده فقط در فصل تر صورت مي
هوا بيشترين و تبخير در اين ماه

است، به همين دليل تأثير دما بر ايزوتوپ
محدوده بسيار کم است. از سويي ديگر، حجم و نوع بارش 

بر ترکيب ايزوتوپي تأثير زياد دارد که مي
هاي با حجم باال و تغذيه از برف ترکيب 

تاقديس را تعيين مي
حجم کم و ترکيب ايزوتوپ سنگين کمتر در آبخوان نفوذ 

-٦شکل 

ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات بارندگي نسبت به گمانه و چشمه خدرزنده -٣جدول 

δ18O 

۹۳/۶ -  

۰۷/۱ -  

۰/۵-  

۰۸/۳  

هاي مختلف هيدروژئولوژي براي تعيين ارتباط 
هيدروليکي يال شمالي و جنوبي تاقديس سنگويل صورت 

x + 10 

 ۰  

precipitation

Linear ( MWL)

ايران/ جلد  آب

آبخوان وجود ندارد و تغذيه عمدتاً توسط سيستم درز و 
هاي جهرم هکشکستگي در آ

رفت تفريق ايزوتوپي بيشتري در  همين خاطر، انتظار مي
هاي بارش ترکيب ايزوتوپ

هاي آبخوان کارستي داراي مقادير کم نسبت به 
خط آب جوي و انحراف معيار پايين هستند. با توجه به 

که بارش در محدوده فقط در فصل تر صورت مي
هوا بيشترين و تبخير در اين ماه

است، به همين دليل تأثير دما بر ايزوتوپ
محدوده بسيار کم است. از سويي ديگر، حجم و نوع بارش 

بر ترکيب ايزوتوپي تأثير زياد دارد که مي
هاي با حجم باال و تغذيه از برف ترکيب 

تاقديس را تعيين ميايزوتوپي آبخوان 
حجم کم و ترکيب ايزوتوپ سنگين کمتر در آبخوان نفوذ 

جدول 
  

  تعداد نمونه
  ترکيب ايزوتوپي

  حداقل
  حداکثر
  ميانگين

  انحراف از معيار

  
هاي مختلف هيدروژئولوژي براي تعيين ارتباط 
هيدروليکي يال شمالي و جنوبي تاقديس سنگويل صورت 

آب پژوهش مجله

آبخوان وجود ندارد و تغذيه عمدتاً توسط سيستم درز و 
شکستگي در آ

همين خاطر، انتظار مي
ترکيب ايزوتوپ

هاي آبخوان کارستي داراي مقادير کم نسبت به  ايزوتوپ
خط آب جوي و انحراف معيار پايين هستند. با توجه به 

که بارش در محدوده فقط در فصل تر صورت مي اين
هوا بيشترين و تبخير در اين ماهکه رطوبت 

است، به همين دليل تأثير دما بر ايزوتوپ
محدوده بسيار کم است. از سويي ديگر، حجم و نوع بارش 

بر ترکيب ايزوتوپي تأثير زياد دارد که مي
هاي با حجم باال و تغذيه از برف ترکيب  گرفت بارش

ايزوتوپي آبخوان 
حجم کم و ترکيب ايزوتوپ سنگين کمتر در آبخوان نفوذ 

  کنند.  مي

  نام
تعداد نمونه

ترکيب ايزوتوپي
حداقل
حداکثر
ميانگين

انحراف از معيار

  گيري نتيجه
هاي مختلف هيدروژئولوژي براي تعيين ارتباط  بررسي

هيدروليکي يال شمالي و جنوبي تاقديس سنگويل صورت 

مجله

آبخوان وجود ندارد و تغذيه عمدتاً توسط سيستم درز و 
شکستگي در آ

همين خاطر، انتظار مي
ترکيب ايزوتوپ

ايزوتوپ
خط آب جوي و انحراف معيار پايين هستند. با توجه به 

اين
که رطوبت 

است، به همين دليل تأثير دما بر ايزوتوپ
محدوده بسيار کم است. از سويي ديگر، حجم و نوع بارش 

بر ترکيب ايزوتوپي تأثير زياد دارد که مي
گرفت بارش

ايزوتوپي آبخوان 
حجم کم و ترکيب ايزوتوپ سنگين کمتر در آبخوان نفوذ 

مي
  

 
نتيجه
بررسي
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متر است. جريان از يال شمالي  ٣تا  ٥/٢حداقل و حداکثر 
ها در يال جنوبي با  به سمت چشمه ١٦٢٥با تراز حدود 

در هزار صورت  ٧و با گراديان حدود  ١٥٩٥تراز حدود 
 دست نييپاها در يال جنوبي و  گيرد. تخليه از چشمه مي

محور سد با نوسانات مشابه داراي سه ضريب فرود است. 
 - جريان افشان ي دهنده نشان ١٠-٢در پايه   αضريب 

د. شو درصد از جريان آبخوان را شامل مي ١٥مجرايي و 
نمايانگر جريان افشان  ١٠-٣در پايه     بيضرا

درصد جريان منحني فرود چشمه را  ٨٥آبخوان و حدود 
دهد. تغييرات پارامترهاي هيدروشيمي آبخوان  تشکيل مي

ها نيز داراي  ها و گمانه در جناح راست مخزن در چشمه
 ها ونيکاتو  ها ونيآننوسانات کم است. اين تغييرات براي 

کمتر از  pHکتريکي و درصد و براي هدايت ال ٢٠کمتر از 
ان يجر ي دهنده رات نشانييزان تغين ميا .درصد است ٥

 يآبخوان کارست )يمجراي - (افشان  واسطافشان تا حد
ي ها زوتوپيا ماهانهغييرات ت. است يآسمار -جهرم

آبخوان جناح راست  يها ها و گمانه محيطي نيز در چشمه
هاي  ي که انحراف معيار نمونهطور به ؛استکم  مخزن

و  ٢/٠کمتر از  18Oδايزوتوپي چشمه و گمانه معرف براي 
  . استپرميل  ٢/١حدود  Dδبراي 

منابع آب يال جنوبي را ي پايدار ارتفاع تغذيه ها زوتوپيا
ي پر ها بارشمتر (ارتفاع از سطح دريا) و از  ٢٣٠٠حدود 

دهد. اين موضوع با واقعيت  حجم و برف نشان مي
تاقديس  ي بارش در محدوده توپوگرافي و نوع و ميزان

هاي يال جنوبي حد  ايزوتوپي چشمهب يترک .منطبق است
هاي يال شمالي و يال جنوبي  فاصل مقادير ايزوتوپي گمانه

ها در يال  آبگير چشمه ي دهد حوضه يکه نشان م قرار دارد
 و چه در جناح راست SPL) ( جنوبي چه در جناح چپ

(SP5) گيرد ميسد از دو يال تاقديس منشأ.  
دهد  هاي هيدروژئولوژي نشان مي بررسي ،کلي طور به

آسماري در جناح راست مخزن  - آبخوان کارستي جهرم
مجرايي  - سد يک آبخوان با نوع جريان افشان تا افشان

است. تغذيه اين آبخوان از دو يال تاقديس و عمدتاً از 
گيرد. جهت  ها صورت مي طريق سيستم درز و شکستگي

يرزميني از يال شمالي به سمت يال جنوبي جريان آب ز
د. در چنين شو هاي يال جنوبي تخليه مي چشمه بوده و در
ارتباط هيدروليکي بين يال شمالي تاقديس با  ،شرايطي

اين ارتباط در  .يال جنوبي در شرايط فعلي وجود دارد
 دست نييپاهاي  زمان تشکيل مخزن، بين مخزن و چشمه

در هزار) برقرار  ٣٧تر (حدود محور سد با گراديان بيش
جريان  ي گردد. در اين صورت با آبگيري سد، عمده مي

نشتي از جناح راست مخزن در يال شمالي تاقديس به 
هاي  سمت يال جنوبي حرکت کرده و در نهايت در چشمه

  د.شو يال جنوبي تخليه مي
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