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تاریخ پذیرش5931/1/51 :

تاریخ دریافت5931/4/15 :

چکیده
خشکسالی و افزایش بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی از عوامل کنترلکنندۀ خصوصیات آبخوان هستند .نقش این عوامل زماانی
تخصیص و بهرهبرداری در بیشتر آبخوانها بر مبنای نتایج آزمایشات پمپاژ در گذشته اس  ،نمیتوان انتظار مادیری
داش  .بدین منظور در این مطالعه ،ابتدا وضعی

و وقوع دورههای خشکساالی آب زیرزمینای در دشا

بهیناه را

الشاتر باا اسات اده از

شاخص  SGIبررسی شد ،سپس دو دوره خشکسالی در اواخر دهۀ  1331و اواخار دهاۀ  1331کاه وضاعی

شادید و خیلای

شدید داشتند ،بهعنوان تنشهای وارده به سیستم آبخوان انتخاب شدند .در این دورهها از نتاایج آزماونهاای پمپااژ هااههاای
بهرهبرداری که تقریباً شرایط هاههای کامل را داشتند ،برای تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان است اده شد .برآورد ضارایب
هیدرودینامیکی آبخوان در هاههای بهرهبرداری با است اده مدل تحلیلی مانچ کاه خطاهاای ناشای از زهکشای لحظاهای ،عاد
تراکمپذیری آبخوان آزاد و ذخیرۀ هاه را در نظر میگیرد ،انجا شد .ضرایب حاصل باا نتاایج آزماونهاای پمپااژ و مطالعاات
ژئوالکتریک (در ابتدای دورۀ مطالعاتی) مقایسه شد .نتایج نشان داد که مقادیر ضرایب هیدرودینامیکی آبخاوان در هار دو دوره
خشکسالی نسب

به دورۀ پایه کاهش داشتند .درخصوص قابلی

در روز در اواخر دهۀ  31و در مکانهای مختلف دش

انتقال آبخوان بیشترین مقدار آن حدود  111تا  321مترمرباع

ات اق افتاده که نشاندهندۀ کااهش ضاخام

بخاش اشاباع و کااهش
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مشخص می شود که عملکرد آبخوان از لحاظ ضرایب هیدرودینامیکی در دورههای مختلف مطالعاه شاود .ازآنجاکاه مادیری

ن وذپذیری آبخوان در اثر خشکسالی و افزایش بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی اس  .همچنین در ایان دوره ،بیشاترین کااهش
مقدار ضریب ذخیره بین  3تا  11درصد نسب

انتقال) ،نتایج مقایسۀ میانگین با است اده از آزمون آماری  tدر سطح اطمینان  59درصد نشان داد که اختالف معنایداری

بین مقادیر هر متغیر در دورههای تنش نسب

به دورۀ پایه وجود دارد .بهطور کلی باا افازایش شادت خشکساالی و برداشا

بیرویۀ منابع آب زیرزمینی ،بخشهای مختلف دش

ضرایب هیدرودینامیکی کمتر را در سطوح بیشتری تجربه کردهاند.

کلمات کلیدی :دورههای خشکسالی ،شاخص  ،SGIضرایب هیدرودینامیک آبخوان ،مدل مانچ.
 .1دانشجوی دکتری علو و مهندسی آبخیزداری ،دانشگاه کاشان
 .2استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه کاشان ،نویسنده مسئولEmail: h.ghasemieh@kashanu.ac.ir /

 .3دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه یزد
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اندازهگیری سطح آب در هاه پمپاژ صورت میگیرد (غ وری

مقدمه
افزایش تقاضای آب و وقوع تغییر اقلیم ،سال های اخیر را باا
حاالت مختل ی از خشکسالی روبه رو کرده اس  .خشکسالی
بهعنوان یک فاجعۀ زیس محیطی به رسمی

شناخته شاده و

توجااه زیساا شناسااان ،بااو شناسااان ،هیدرولوژیساا هااا،
هواشناسان ،زمین شناسان و دانشامندان کشااورزی را جلاب
(میشاارا و سااین .)2111 ،1از طرفاای دیگاار،

کاارده اساا

منابع آب سطحی بهعل

محدودی

نیمهخشک باودن اقلایم

ایران باعث شده تا منابع آب زیرزمینی بهعنوان گزینهای برای
کاه

تأمین آب مورد توجه قرار گیرد .اما بایاد توجاه داشا

است ادۀ بیرویه و غیراصولی از ایان مناابع ،صادمات جباران
ناپذیری ایجاد خواهد کرد و باعث به خطر افتاادن مناابع آب
زیرزمینیا بهعنوان یک گزینۀ مهم و در برخای ناواحی تنهاا
ضروری اس

که مدیری

مناابع

بهینۀ بهره برداری و ح اظ

آب زیرزمینی به ویژه در شرایط خشکسالی به عنوان یک اصل
و پایه در برنامهریزیهای منابع آب ماورد توجاه قارار گیارد
(سلیمانیمطلاق .)2111 ،ایان امار نیازمناد شاناخ
هیدرولیکی آبخوان اس

شارایط

(مختاری و اسپهبد.)2115 ،

تعیین خصوصیات هیدرولیکی آبخاوان ازجملاه ضاریب
قابلی
ماادیری

انتقال و ضریب ذخیرۀ این امکان را فراهم میکند کاه
تخصاایص و بهاارهباارداری از منااابع آب زیرزمیناای
که

بهویژه در مواقع خشکسالی منطقی شود .باید توجه داش

تغییاار ایاان خصوصاایات در طاای دورههااای بهاارهباارداری و
خشکسالی بهعل

اف

آبخوان در عملکرد من ی الیاۀ آبادار

نقش دارد .این موضوع پدیدۀ نشس

را به دنباال داشاته کاه

اشباع و کاهش دسترسی به منابع آب خواهد شد (نادریانفار
و انصاری2111 ،؛ رادفر و همکااران .)2113 ،پمپااژ روشای
متداول برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان اسا
بهوسیلۀ برداش

آب از یک هاه با یک دبی ثاب

کاه

یا متغیار و

مشاهدۀ تغییرات زمانی سطح آب زیرزمینی در یک یا دو هاه
مشاهدهای دیگر با یک فاصلۀ مشخص از هاه اصلی یا ثبا
1. Mishra and Singh

هاههای کامل (هاههایی کامالً ن وذپذیر که عمق آنها تا کف
آبخوان بوده و نمایندۀ یاک زون هیادروژئولوژیکی هساتند)
می توان برای تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخاوان اسات اده
کاارد (کرساایک .)2113 ،2اساات اده از نتااایج آزمااایش پمپاااژ
هاه های بهرهبرداری کاه زماان آزماایش آنهاا در تطاابق باا
دورههایی که خشکسالی بهوقوع پیوسته ،میتواناد باه تعیاین
ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان با شرایط جدید کماک کناد.
تحلیل نتایج آزمایش پمپاژ با اسات اده از مناسابتارین مادل
تحلیلی متناسب با شرایط آبخوان صورت میگیرد.
بهطور کلی ،با شناساایی دورههاای خشکساالی باهوقاوع
پیوستۀ آب زیرزمینی و اطالع از وضاعی

بهارهبارداری ایان

مناابع ،شارایط هیاادرولیکی آبخاوان مطالعااه و اثارات آن بااا
است اده از نتایج پمپاژ مشاخص مایشاود .باا بررسای نتاایج
تحقیقات گذشته ،اگرهه برخی از پژوهشگران نظیر رادفار و
همکااااران ( ،)2111اشااارف و احماااد ( )2111و زناا  3و
همکاران ( )2113به مطالعۀ آثار خشکسالی بر روی وضاعی
سطح آب زیرزمینی ،تغییرات ذخیره و پدیدۀ نشس

آبخاوان

پرداختهاند .درخصوص تبعاتی که خشکسالی و بهارهبارداری
نامتعارف روی ضرایب هیادرودینامیکی آبخاوان مایگاذارد،
کمتر بحث شده اس  .در تحقیق انجا شده توسط مختاری و
اسپهبد ( ،)2115با اسات اده از تحلیال نتاایج آزماایش پمپااژ
هاههای کشاورزی و برآورد ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان،
به بررسای نتیجاۀ برداشا

غیار اصاولی آب و باه تباع آن،

تغییرات کمی و کی ی پرداخته شده اس  .همچنین در تحقیق
تکااابی ( )2119در آبخااوان شاایروان ،تغییاارات ضاارایب
هیدرودینامیک آبخوان در سال  1333نساب

باه ساال 1335

مورد بررسی قرار گرف  .نتایج تحقیق آنها ،مبین این مطلب
اس ا

کااه احتماااالً اف ا

زیاااد سااطح ایسااتابی و تغییاار در

خصوصیات آبخوان در اثر کاهش ضخام

اشباع باعث ایان

اختالف شاده اسا  .در ایان پاژوهش ،باا مارور تحقیقاات
2. Kresic
3. Zhang
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باعث بسته شدن منافذ مواد متخلخل ،کاهش ضخام

بخاش

هاههای کشاورزی یا بهارهبارداری کاه تقریبااً دارای شارایط
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گزینۀ مطرح در تأمین مصارف مختلافا خواهاد شاد؛ پاس

خرانق .)2112 ،قابلتوجه اس

که از نتایج آزمایش پمپاژ در

تغییر ضرایب ذخیره و قابلیت انتقال آبخوان دشت الشتر بهعلت...

انجا شده و درک سیستم آبخوان دش
اس

الشتر ،تالش بار ایان

که تأثیر دورههای خشکسالی و بهرهبرداری نامتعادل بار

روی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان مورد ارزیابی قرار گیرد
تاااا در تخصااایص مناااابع آب در مواقاااع خشکساااالی و
غیرخشکسالی ت اوت حاصل شود و تا حدودی منطقی گردد.

31

خروجی آب زیرزمینی محسوب میشود .قابلتوجه اس
شیب دش

جناوب دشا

به سم

اس  .به طور کلی ،رسوبات دش
آبرفتی اس
درشا

کاه

در بخاش خروجای آن
الشتر از ناوع نهشاتههاای

که باهطاور متنااوب متشاکل از رساوبات داناه

و ریزناد .مسااح

کیلومترمربع و مسااح

حااوزۀ آبخیاز ایان دشا 311 ،

آبخاوان دشا

الشاتر ،حادود 115

مواد و روش

کیلومترمربع اسا  .در شاکل ( ،)1موقعیا

خصوصیات منطقه

الشتر در منطقاۀ ماورد مطالعاه ،ساازندهای زماینشناسای و

آبخاوان دشا

خر آباد و در فاصلۀ حدود

پراکنش هاههای بهرهبرداری ،پیزومتری و شبکهبنادی تیسان

در مختصات

آنها نشان داده شده اس  .تعداد هااههاای بهارهبارداری در

جغرافیایی ʺ 33° 33ʹ 91تا ʺ 33° 93ʹ 6عرض شامالی و ʺ2

دش

 136حلقه بوده که تمرکز بیشتر آنها در بخش میانی و

ʹ 33 ° 3تا ʺ 33° 21ʹ 96طول شارقی واقاع شاده اسا  .دو

شرقی دش

دش

الشتر در شمال غربی دش

 92کیلومتری از آن قرار دارد .آبخوان این دش

ن وذپاذیری زیااد جازو مناابع

حاصلخیزی دش

به ساایر مکاانهاای دشا

بیشاتر

اس  .تقریباً بالغ بار  91درصاد آب ماورد نیااز دشا

بارای

تغذیه کنندۀ دش

محسوب میشوند .در حاشیۀ جنوب غربی

و بخش کوهکی از شمال غارب دشا

الشاتر ،رخنموهاای

نسب

مصارف مختلف از آب زیرزمینی تأمین میشود.

کنگلااومرای بختیاااری دیااده ماایشااود .ایاان طبقااات از

در این پژوهش ،از آمار ماهانۀ  23ساله  1353-1331تراز

کنگلومراهای نسبتاً پایدار و ماسهسان هاای نسابتاً فرساوده

سطح آب زیرزمینی  19هاههای پیزومتری موجود کاه دارای

تشکیل شده اس  .این رسوبات در منطقۀ مورد مطالعه دارای

آمار کامل بودهاند ،برای پایش خشکسالی منابع آب زیرزمینی

نقاش عماده

است اده شد .همچنین از نتاایج آزماونهاای پمپااژ هااههاای

از

اکتشافی و اطالعات آزمونهای پمپاژ هاههای بهرهبرداری که

وجود ماارن در ساازندهای آهکای

حداقل شرایط هاههای کامل را داشتند و از نظر زمانی مطابق

نقشی در فرار آب ندارناد .تنهاا بخشای کاوهکی از جناوب

با دورههای خشکساالی باه وقاوع پیوساته در آب زیرزمینای

تخلخل مناسبی نبوده و در تغذیۀ سا ره دشا
ندارند (ژرفاب پایش  .)2113قسم
لحاظ ن وذپذیری بهعل
دش

جنوب شرقی دشا

که بر روی رسوبات کاواترنری واقاع شاده ،باهعناوان

بودند ،است اده شد.
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را

این مناطق به علا

خصوصایات هیادرودینامیکی آبخاوان و

رشته کوه مرت ع آهکی ،حد شمالی و شمال شارقی دشا
محدود کرده اند که با قابلیا

اس  .قابلتوجه اس

که نار بهارهبارداری در
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روش تحقیق
مبتنی بر یک توزیع ناپارامتریک اس  ،است اده شاد .شااخص

مراحل انجا پژوهش به شرح زیر اس :
الف .اسات اده از شااخص ساطح آب زیرزمینای ()SGI1

 SGIبا است اده از انتقاال نمارات نرماال توزیاع ناپارامتریاک

بهعنوان جدیدترین ابزار پاایش خشکساالی آب زیرزمینای و

دادههای سطح ایستابی آب زیرزمینی برای هار مااه تقاویمی

طبقهبندی شدت خشکسالی در آبخوان دش

مورد مطالعه.

ازآنجاییکه سطح آب زیرزمینی یک متغیر پیوسته اس

باارآورد و سااپس مقااادیر ماهانااه باااهم ترکیااب ماایشااوند.

به تجمعی کردن یک سری زمانی مشخص نیااز نادارد مانناد

( )SPI9بوده ،بهطوریکه مقادیر بیشاتر از صا ر نشااندهنادۀ

از

ترسالی و مقادیر کمتر از ص ر نشاندهندۀ خشکساالی اسا .

نکناد؛

شدت خشکسالی  SPIبر مبناای نظار ماککای 6و همکااران

بنااابراین براسااات تجربیااات سااایر پژوهشااگران اسااتی 2و

( )1553به  9طبقه  SPI ≤ −2نشاندهندۀ خشکساالی خیلای

همکاران ( ،)2113ویادا 3و همکااران ( )2111و بلوم یلاد و

شدید -1/9 ≥ SPI > -2 ،متناظر با خشکسالی شادید-1/9 ،

مرکان  )2113( 3روشهای ناپارامتریک که بهتار مایتوانناد

>  -1≥ SPIمتناظر باا خشکساالی متوساط و

0 ≥ SPI > −1

رفتار این گونه دادهها را مدل کنند ،در مطالعاات خشکساالی

تقسیم شده اس .

بیشتر سری های زمانی هیدرولوژیکی دیگر ،ممکان اسا
توزیع گاما یاا ساایر توزیاعهاای پارامتریاک تبعیا

آب زیرزمینی است اده میشوند .در ایان تحقیاق ،از شااخص

در این تحقیق ،برای پایش و تعیین دورههای خشکسالی آب

( )2113کاه

اسات اده

 SGIپیشنهادشده بهوسایلۀ بلوم یلاد و مرکانا

زیرزمینی ،از اطالعات تراز سطح ایستابی میانگین دش
شد .میانگین تراز ساطح ایساتابی دشا

1. Standardized Groundwater Index
2. Osti
3. Vida
4. Bloomfield and Marchant

باا اسات اده از مجماوع

5. Standardized Rainfall Index
6. McKee

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.11.1

و

طبقهبندی ایان شااخص همانناد شااخص باارش اساتاندارد
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چاههای بهرهبرداری و پیزومتری
شکل ( :)5موقعیت آبخوان دشت الشتر در منطقۀ مورد مطالعه ،سازندهای زمینشناسی و پراکنش 

تغییر ضرایب ذخیره و قابلیت انتقال آبخوان دشت الشتر بهعلت...

حاصاالضاارب مساااح
پیزومتری (مساح

محاساابهشااده تحا

تااأثیر هاااههااای

زمان پمپاژ را برطرف کند .همچنین این مدل خطاهای مربوط

شبکه تیسن هر هاه) در تراز ساطح ایساتابی

در اثر بسته شدن منافذ یاا بااز

ماهانۀ آنها تقسیم بر مساح

کل دش

به دس

آمد.

روابط استفادهشده در مدل مانچ

ههااار فاااکتور مهاام ازجملااه خصوصاایات

هیدرولیکی آبخوان ،توزیع زمانی تغذیاه و تخلیاۀ آبخاوان و
توزیع مکانی هاهها میتواند به عملکارد پایادار سیساتم آب
زیرزمینااای کماااک کناااد (هااااگمن 1و همکااااران.)2111 ،
خصوصیات هیدرولیکی آبخوان منعکسکنندۀ قابلی
ظرفی

به جداره هاه که ممکن اس

شدن منافذ نزدیک هاه ایجاد شود در نظر میگیرد.

ب .برآورد ضرایب هیدرودینامیک آبخوان
درک اهمیا

39

انتقال و

حل تبدیل الپالت اف
اس

(مانچ:)1553 ،

()1

خشکسالی یا برداش

خشکسالی آبخوان مورد مطالعه ،وضعی

هیدرولیکی آبخوان

مورد بررسی قرار گرف .

شده برای آبخوانهای تح

دارد که میتوان مدل بولتون (بولتاون ،)1563 ،2مادل نیاومن
(نیااومن )1532 ،3روش تااایس و کوپر اا ژاکااوب باا تحلیاال
کوزنی و مدل مانچ( 3مانچ )1553 ،را نا برد .هرکدا از ایان
مدلها یک سری فرضیات در نظر میگیرند که ممکان اسا
بااا یک ادیگر ت اااوتهااایی داشااته باشااند .براسااات بررساای
بهعملآمده و نوع دادههاای ماورد اسات اده (دادههاای افا ا
زمان با دبیهای پمپاژ پلکانی در هاههای بهرهبارداری) مادل
ناشی از زهکشی آنی 9عد تاراکمپاذیری و ذخیارۀ هااه در
1. Hugman
2. Boulton
3. Neuman
4. Moench

 .9این م هو زهکشی بارای آبخاوانهاای آزاد ساازگاری نداشاته زیارا
واکنش به کاهش ارت اع سطح آب در اثر تخلیه در ایان گوناه آبخاوانهاا

(

)

(
√

(

)

⁄
اف

ریشههای

) ⁄

و در روابط ذکرشده

بیبعد در هاه پمپاژ

غیرلحظهای اس

(

⁄

𝜎و
]

) (

که در آن

ثاب

[ b ،ضخام

تجربی برای زهکشی
آبخوان ] [ d ،فاصله از

سطح ایستابی تا باالی اسکرین هاه پمپاژ ] [،
اس .

هدای

هیدرولیکی عمودی

هیدرولیکی شعاعی
]

اسکرین هاه پمپاژ ] [،

]

] [،

[،

⁄

هدای

[ ،فاصله از سطح ایستابی تا کف
⁄

 P ،متغیر تبدیل الپالت،

نر پمپاژ ]  r ،[ ⁄فاصله شعاعی،
شعاع هاه ] [،

̅̅̅̅̅

شعاع لولۀ جداره

ذخیرۀ ویژه

پوستهای درون هاهی (بدون بعد)،

Q

]

[،

فاکتور

آبدهی ویژۀ بیبعد

وt

زمان ] [ اس .
ضرایب هیدرودینامیک آبخوان مورد مطالعه در دورههای
خشکسالی (اواخر دهۀ  1331و اواخر دهۀ  )1331با اسات اده
از مدل مانچ در نار افازار  AQTESOLVاز دادههاای افا ا
زمان و دبی ثب شدۀ هاههای پمپااژ (بهارهبارداری) بارآورد

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.11.1

تحلیلی مانچ بهعنوان مدلی انتخاب شد که میتواند خطاهاای

(

[)

(

)

همچنین

برای برآورد ضرایب هیدرودینامیک آبخوانهاای آزاد وجاود

تأخیری اس

]

)

[

()3

تصحیحات است اده شود (علیزاده .)2116 ،روشهای متقاوتی

و تابع نیروی ثقل اس .

}])

(

])

(

[

{)

(

∑
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روشهای برآورد ضرایب هیدرودینامیک بایساتی باا شارایط

()6

فشار اماا باا اعماال یاک ساری

(

(

()3

با توجه به اینکه آبخوان مورد مطالعه از نوع آزاد اسا ،
آبخوان آزاد مطابق

[)

()3

()9

کنند یا اینکه از روشهاای باهکارگرفتاه

(

̅̅̅̅̅

()2

تأثیر

واقااع شااوند .در ایاان تحقیااق ،پااس از شناسااایی دورههااای

)

])

ذخیرۀ آبخوان هستند که در رخدادهای شدید از قبیل
بیرویه از آبخوان میتوانند تح

بیبعد در هاه پمپاژ بهصورت زیر
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شده اس  .تعداد هاههای بهرهبرداری مورد مطالعاه در روش
مانچ 12 ،حلقه در هر دوره بوده که در دش

بررسی ،وضعی

متوسط تا شدید خشکسالی نیاز در آبخاوان

پراکنش مناسبی

مورد مطالعه حاکم بوده اس  .باهطاور کلای ،در طاول دورۀ

داشااتهانااد .در ابتاادای دورۀ آماااری مااورد مطالعااه ،از نتااایج

آماری ،دو دوره خشکسالی در سالهای آبی 1335اا 1331و

مطالعات ژئوالکتریک و آزمونهای پمپااژ صاورتگرفتاه در

1333ا 1333که تقریباً تا اواخر شهریور  1353اداماه داشاته،

هاههای اکتشافی (که با روشهاای تاایس و کاوپرا ژاکاو

ات اق افتاده اس  .در این سالها کاهش مقدار باارش نساب

تحلیل شدهاند) در تعیین این ضرایب است اده شد.

به سالهای دیگر قابل مالحظه اسا
خشکسالی ،عامل برداش

(شاکل  .)2عاالوه بار

بیرویه در این سالهاا بار شادت

نتایج و بحث

تنش سیستم آبخوان الشتر افزوده اس

ـ پایش و تعیین خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از

قبلی سالیمانیمطلاق ( )2111و طاالبی و همکااران ()2113

شاخص SGI

وضعی های بهوقوعپیوستۀ خشکسالی آب زیرزمینای دشا

در آبخوان دش

الشتر وضعی

خشکسالی آب زیرزمینای باا

(شکل  .)3تحقیقاات

الشتر را در سالهای بیان شده و همچنین برداشا

بایرویاۀ

است اده از شاخص  SGIتعیین و بررسای شاد .باا توجاه باه

منابع آب زیرزمینی در این سالها را تأیید میکنند.

نمودار شکل ( ،)2نتایج نشاان مای دهاد کاه در ابتادای دورۀ

ـ برآورد ضرایب هیدرودینامیک آبخوان و تغییرات آنها

آماری مورد بررسی وضعی

به تخلیه ،بیشتر بوده اس  .این روند ،تقریبااً تاا

سال آبی 1333ا 1335ح ظ شاده و در ساال 1335اا،1331
خشکسالی آب زیرزمینی بهوقوع پیوسته اسا  .پاس از ایان
سال ،نمودار  SGIمجدداً سیر صعودی پیدا کارده و وضاعی
ترسالی بر سیستم آب زیرزمینی حاکم شده تا اینکاه در ساال
1333ااا 1333خشکسااالی خیلاای شاادید در سیسااتم آب

نتایج تغییرات مکانی ضرایب هیادرودینامک آبخاوان در ساه
مقطع زمانی در ابتدای دورۀ آمااری ،در اواخار دهاۀ  31و در
اواخر دهۀ  31مورد ارزیابی واقع شد .نتایج پهنهبندی مکاانی
در طی این سه دوره ،برای ضریب قابلیا
ذخیرۀ دش

انتقاال و ضاریب

مورد مطالعه ،در شکل ( )3نشان داده شده اس .

زیرزمینی به وقوع پیوسته اس  .در اواخر دورۀ آمااری ماورد
0

(میلیمتر)

100
150
200

بارندگی ماهانه
SGI

250
300

مهر31
تیر 31
فروردین32
دی 32
مهر33
تیر 33
فروردین39
دی 39
مهر36
تیر 33
فروردین33
دی 33
مهر35
تیر 31
فروردین31
دی 31
مهر32
تیر 33
فروردین33
دی 33
مهر39
تیر 36
فروردین33
دی 33
مهر33
تیر 35
فروردین51
دی 51
مهر51
تیر 52
فروردین53
شکل ( :)1تغییرات مقادیر شاخص  SGIدر میانگین تراز سطح ایستابی آب زیرزمینی الشتر
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ماه

مقادیر SGI

مقادیر بارش ماهانه

50

3
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0
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-3
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تغذیه نسب

منابع زیرزمینی نرماال و مقادار

در طی تنشهای واردشده به سیستم آبخوان

33

تغییر ضرایب ذخیره و قابلیت انتقال آبخوان دشت الشتر بهعلت...
(میلیون متر مکعب )

میزان پمپاژ

70
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50
40
30
20
10
0

سال آبی
شکل ( :)9تغییرات مقادیر بهرهبرداری آب زیرزمینی دشت الشتر
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همانطور که در شکل ( )3دیده میشود ،با اعمال تنشها

میدهاد کاه در اوایال دهاۀ  31مقاادیر آن از  353تاا 1691

(خشکسالی ،بهرهبرداری بایش از حاد مجااز) ،خصوصایات

مترمربع در روز به  331تا  1311متر در روز در اواخار دهاۀ

تغییر کرده اس  ،بهطوریکه پارامترهای ذکرشده هم از

 31و سپس به  311تا  1325متار در روز در اواخار دهاۀ 31

ت اوت قابالتاوجهی دارناد.

تغییر یافته اس  .بهلحاظ آماری با است اده از آزمون  tاختالف

انتقال با توجه به شکل ( )3نشان

میانگین متغیار ماورد بررسای در ساطح اطمیناان  59درصاد

دش

نظر مقدار و هم از نظر مساح
نتایج مقایسۀ ضریب قابلی

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.11.1

شکل ( :)4تغییرات ضرایب هیدرودینامیک آبخوان در ابتدای دورۀ مورد مطالعه و دو دوره خشکسالی اواخر دهۀ 01و اواخر دهۀ 11

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال پنجم ،شماره یازدهم ،تابستان 5931

100

معنیدار باوده اسا  .باا توجاه باه شاکل ( )2و ( ،)3وقاوع

دارای مقااادیر باااالی ضااریب قابلی ا

خشکسالیهای هیادروژئولوژیکی شادید و خیلای شادید و

میدهد .این در واقاع نشااندهنادۀ نتیجاۀ عوامال تأثیرگاذار

افزایش بهرهبرداری از مناابع آب زیرزمینای ،از دالیال عمادۀ

ماورد

کاهش این ضریب محسوب میشوند .تقلیل ضخام

انتقااال کاااهش نشااان

خشکسالی و بهارهبارداری زیااد روی آبخاوان دشا

بخاش

مطالعه بوده که موجب گسترش محدودههای با مقادیر پاایین

ن وذپذیری در اثر

قابلی

انتقال شاده اسا ؛ بارای مثاال ،کاالت ( 1ضارایب

کاهش خلل و فرج مواد متخلخل در طی تنشهای واردشاده

قابلی

انتقال کمتر از  511مترمربع) که دارای سطحی خیلای

اشباع آبخوان و همچنین کند شدن سرع

انتقاال

کم حدود 13درصد در اوایل دهۀ  31باوده اسا  ،در اواخار

به سیستم آبخوان ،میتواند باعث تغییر ضریب قابلی

آبخوان شود .مقایسۀ ضریب ذخیره نشان میدهد کاه مقاادیر

دهۀ  31به 12درصد و در اواخر دهۀ  31به 23درصد افزایش

آن از  1/132تا  1/191در اوایل دهۀ  31باه  1/13تاا 1/139

مییابد .همینطور عکس این قضیه در کالت  6ات اق افتااده،

در اواخر دهۀ  31و سپس به  1/125تا  1/13در اواخار دهاۀ

بهطوریکه بارای ضارایب بیشاتر از  1311مترمرباع در روز،

 31کاهش یافته اس  .درخصاوص ایان متغیار نیاز مقایساۀ

تغییر محدوده تح

تأثیر از 13درصد در اوایال دهاۀ  31باه

میانگینها با است اده آزمون  tنشان داد که در ساطح اطمیناان

 5درصد در اواخر دهۀ  31و سپس به یاک درصاد در اواخار

 59درصد اخاتالف معنایداری وجاود دارد .در جادول (،)1

دهۀ  31مشهود اس  .بهطور کلی ،با توجه به نتایج شکل ()3

هنانچه مقایسۀ بیندرصد تغییر محادوده کاالتهاای ()6-1

تاأثیر هار

اوایل دهۀ  31به اواخر دهۀ  31افزایش ،و برای کاالتهاای

کالت با وقوع دورههای خشکسالی و بهرهبرداری مناابع آب
زیرزمینی در دش

رابطۀ مستقیم دارد.

جدول (:)5درصد تغییر محدودۀ کالسهای ضریب قابلیت انتقال در سه دورۀ زمانی
کالت

دامنه تغییرات ضریب قابلی

اوایل دهه 31

اواخر دهه 31

اواخر دهه 31

انتقال (مترمربع در روز)

درصد محدوده

درصد محدوده

درصد محدوده

1

>511

1/13

11/6

23

2

1111-511

33/9

23

23

3

1111-1111

29/3

31

29

3

1211-1111

19

11/3

13

9

1311-1211

3

11

11

6

<1311

13

5

1
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صورت گیرد ،مقدار آن برای ضرایب پایین قابلیا

انتقاال از

و جدول ( ،)1تغییارات مقادار و محادودۀ تحا

جدول ( :)1تغییر محدودۀ ضریب ذخیره در سه دورۀ زمانی و خوشههای مختلف
ضریب ذخیره

درصد محدوده

درصد محدوده

درصد محدوده

1

>1/139

12

31

33

2

1/133-1/139

11

13

32

3

1/135-1/133

23

13

21

3

1/131-1/135

21

13

11

9

1/133-1/131

13

11

6

<1/133

13

11
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گروه

دامنه تغییرات

اوایل دهه 31

اواخر دهه 31

اواخر دهه 31

تغییر ضرایب ذخیره و قابلیت انتقال آبخوان دشت الشتر بهعلت...

قابل توجه اس
برداش

505

کاه باا افازایش خشکساالی و همچناین

نتایج سالیمانیمطلاق ( )2111و شاکل ( )1بیشاترین تمرکاز

بیرویۀ آبخوان بهویاژه در اواخار دهاۀ  31و اوایال

هاه هاای بهاره بارداری در بخاش هاای شارقی و در حاوالی

انتقال حدود  321مترمرباع در

نامعقول بهویژه در

دهۀ  ،51مقدار ضریب قابلی
روز در بخش شرقی دش

کالتهای  9 ،3و  6اس  .اثرات برداش

(مکاان واقاعشاده در کاالت )6

وقااوع خشکسااالیهااا ماایتوانااد در تغییاارات حااداکثری

کاهش نشان می دهد و مقادار ایان کااهش در بخاش غربای

خصوصیات هیدرولیکی آبخوان در بخشهاای ماذکور ما ثر

آبخوان حدود  111مترمربع در روز باوده اسا  .نتاایج ایان

باشااد .تشاادید پدیاادۀ خشکسااالی در آب زیرزمیناای در اثاار

بهطوریکه

بیش از حاد و تبعاات آن و هاالش برانگیاز باودن

بخش مطالعه با نتایج تکابی ( )1353سازگار اس

برداش

نتایج مطالعۀ ایشان نشاان داده کاه تغییار حادود  31تاا 311

بهره برداری آب زیرزمینی در مواقع کااهش تغذیاه ،موضاوع

انتقاال آبخاوان شایروان در ساال

بسیار مهمی باوده کاه در یافتاههاای ونکما  1و همکااران

مترمربع بر روز در قابلیا
 1333نسب
اف

به سال قدیمیتار آن حاصال شاده و علا

سطح ایستابی و کاهش ضخام

آن

اشباع ذکر شاده اسا .

با توجه به جدول ( )2از نظر محدودۀ تح

تأثیر هر کاالت،

ضریب ذخیره در مقادیر کم (کالتهای  2 ،1و  )3با گذش

( )2111و بلوم یلد و همکاران ( )2119اشاره شده اس .

نتیجهگیری
تصاامیم صااحیح باارای تخصاایص منااابع آب زیرزمیناای بااه

افزایش نشان میدهد و در مقادیر زیاد (کالت هاای  3و  9و

دورههای ترسالی یا خشکسالی دارد .ازآنجاییکاه شاناخ

 )6با گذش

و

عملکرد س ره نیازمند بارآورد خصوصایات آبخاوان ازجملاه

کااه کااالتهااای  3و  9هاایچ سااطحی در دورۀ خشکسااالی

مقادیر قابلی

بهوقوعپیوسته در اواخر دهۀ  31را شامل نمایشاوند .مقادار

مختلف بهویژه دورههای خشکساالی بایساتی ماد نظار قارار

کاهش ضریب ذخیره از  1/191به  1/13در بخاش شارقی و

گیرد .عد توجه به اثر خشکسالی و فشاار بهارهبارداری آب

شاامالی آبخااوان و از  1/132بااه  1/125در بخااش جنااوبی و

زیرزمینی روی خصوصیات آبخوان ،کارشنات یا تصمیمگیار

زمان و وقوع خشکسالی در اواخار دهاۀ 31

تخصاایص مصااارف مختلااف دهااار خطااای

غربی با گذش

را در ماادیری

انتقاال و ضاریب ذخیاره اسا  ،در دورههاای

مشهود اس  .کاهش حجم آب ذخیارهشاده در اثار افازایش

محاسباتی میکند .درک این حلقۀ م قوده میتواناد باه بهباود

بهرهبرداری در دورههای ذکرشده و افازایش درصاد تخلخال

سیستم مدیریتی منابع آب زیرزمینی کمک کند .براسات نتایج

غیرم ید به تخلخل م ید در اثار کااهش خلال و فارج ماواد

استخراجشده ،اثر دورههای خشکسالی و افزایش بهرهبارداری

متخلخل ،می تواند از عوامل تغییر ضریب ذخیره باشاند .ایان

در اواخر دهۀ  31و اواخر دهۀ  31بر ضرایب هیدرودینامیک

ضریب بهطور کلی نتایج این تحقیق با یافتاههاای حساینی و

آبخوان دش

که

همکاران ( ،)2119مختاری و اساپهبد ( ،)2115نادریاانفار و

بیشااترین کاااهش در مااورد قابلی ا

انتقااال از  111تااا 321

مترمربع در روز در مکانهای مختلف دشا

در اواخار دهاه

( ،)2111اشاارف و احمااد ( )2111و هاااگمن و همکاااران

 31نسب

( )2111سازگاری دارد .یافته های این پژوهشگران بیانکننادۀ

همچنین مقدار ضریب ذخیره در این دوره بین  3تا 11درصد

ایاان مطلااب اس ا

کااه اثاارات پدیاادههااای خشکسااالی آب

نسب

به اوایال دورۀ ماورد مطالعاه ات ااق افتااده اسا .

به سالهای اولیه کاهش نشان میدهد .تقلیل ضاخام

سااطح ایسااتابی آب

بخش اشباع و کاهش خلل و فرج مواد متخلخال آبخاوان در

زیرزمیناای ،باعااث تغییاارات خصوصاایات هیاادرولیکی و

اثر افزایش بهرهبرداری و وقوع خشکسالی میتواند از دالیال

زیرزمیناای ،پیاماادهای تخلیااه و افاا

هیدرودینامیکی آبخوان میشوند .قابل توجاه اسا

براساات
1. Van Camp

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.11.1

انصاری ( ،)2111زن

و همکاران ( ،)2111رادفر و همکاران

الشتر مشهود بوده اس  .این در حالی اس

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-08

زمان و وقوع دوره هاای خشکساالی و تشادید بهارهبارداری

متقاضیان ،بساتگی باه شاناخ

زمان کاهش نشان می دهد؛ این درحاالی اسا

و عملکارد آبخاوان در طای
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مطالعه در آینده شود اگر بهرهبرداری باا روناد کناونی اداماه

عمدۀ بروز تغییرات کاهشی ضرایب هیدرودینامیکی آبخاوان

آبخاوان

 باا افازایش شادت، به طور کلای.الشتر محسوب شود

 نتایج این مطالعه میتواند باه سیساتم مادیری.یابد

الشتر و سایر آبخوانهای کشور کمک کند تا تخصیص

دش

منابع آب زیرزمینی به مصارف مختلاف در شارایط مختلاف
.تنش تر یا خشک با ح ظ خصوصیات آبخوان بهینه شود

 بخشهای،بی رویۀ منابع آب زیرزمینی

دش

خشکسالی و برداش

ضارایب هیادرودینامیکی کمتار را در ساطوح

مختلف دش

 تغییر ضرایب هیدرودینامیکی ممکان.بیشتری تجربه کردهاند
ماورد

باعث کاهش دسترسی منابع آب زیرزمینی دش

اس

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.11.1 ]
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Abstract
Drought and overexploitation of groundwater should control the aquifer properties (e.g.
storage coefficient and transmisivity). The role of stress factors is identified when the
performance of aquifer hydrodynamic coefficients be studied. Since in the most aquifers,
allocation and utilization management is based on the pumping test in the past, it would not
be expected the optimal management. In order, in this study, the condition of occurrence of
groundwater drought periods was investigated using SGI Index. Afterward, two periods of
drought in late 1990s and late 2000s which had the severe and very severe drought status was
selected as entered stresses to aquifer system. In these periods, the results of pumping tests in
exploitation wells (that had the conditions of complete wells) were used to determine the
hydrodynamic coefficients of the aquifer. Estimating of hydrodynamic coefficients in the
exploitation wells was done using Moench Model. This model is considered the errors caused
by instantaneous drainage, wellbore storage and the lack of compressibility unconfined
aquifer. Coefficients obtained were compared with the pumping tests and Geoelectric studies
(at the beginning of the study period (in early 2000s)). The Results showed that in both
drought periods, the aquifer hydrodynamic coefficients had a reduction in comparison with
baseline period. In case of transmisivity of aquifer, most its value has been occurred about
100 to 320 m2/day in late of 2000s in different places of plain. This is indicative the reduction
of permeability and decrease of saturated zone thickness of aquifer due to drought and
overexploitation. In this period, the results also showed that storage coefficient have been
reduced from 3 to 10 percent to initial period. For both parameters investigated (storage
coefficient and transmisivity), the results of compare means using t test in confidence level
95% showed that there is a significant discrepancy between values of each parameter during
stress period to primarily years. In general, with increasing of drought severity and
overexploitation of groundwater, different sections of the Aleshtar plain have been
experienced lower hydrodynamic coefficients in wider areas.
Key words: Drought Periods, SGI Index, Hydrodynamic parameters, Moench Model.
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