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مريم كامكار يزد نژاد

بررسي اثرات سدهاي مخزني بر كميين دستي پايت آب زيرزميني مخروط افكنهت و كيفي
)سد طرق مشهد: ي موردينمونه(

چكيده

ــس از ــرق  پ ــد ط ــال ( احــداث س ــه )1363در س ــاال دســت مخــروط افكن ي در ب

تـشديد افـت در     . اسـت شـدت يافتـه      افـت سـطح آب زيرزمينـي          طـرق،  يرودخانه

يهيدروگراف واحد چاه هاي پيزومتريك خواجه اباصلت، قلعه ساختمان و مزرعه          

22، 45در اين چاه ها سطح آب به ترتيب حدود. استقابل مشاهده خوبي ه  ب،نمونه

 طرق به دليل داشتن يمخروط افكنه.  سال افت داشته استبيست متر در مدت 21و 

يرسوبات دانه درشت، داراي نفوذپذيري بااليي است و ماننـد هـر مخـروط افكنـه             

 آن نفوذپذيري نيـز     دنبالديگر قطر رسوبات آن از رأس به قاعده كاهش يافته و به             

 نفوذ پـذيري   ي رسوبات و محاسبه   تجمعيهاي  شود، اين تغييرات در منحني    ميكم  

س مخروط، تا أ ري  در محدوده  2/7 * 10- 2نفوذ پذيري رسوبات از     . مشهود است 
،زيرزمينيافت سطح آب.  استمتغير آن ي قاعدهي متر ثانيه در محدوده2* 10- 2

 سـطح   هـر متـر افـت   ي كه به ازاايه گونهاست، بتغيير داده امالح آب را نيز  ميزان  

 ميزان هدايت الكتريكي در سه حلقه چـاه خواجـه اباصـلت، قلعـه سـاختمان و               ،آب

متـر افـزايش    ميكرومهوس بر سانتي4/166 و 8/99، 7/424 نمونه به ترتيب     يمزرعه

. داشته است

مخروط افكنه، آبخانه، سد، هيـدروگراف، نفوذپـذيري، گرانولـومتري،          : هاكليدواژه

، هدايت الكتريكي زمين شناسي، ژئومورفولوژي
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:درآمد

سد يا بند ديواري است كه در مسير رودخانه ها براي مهار سيالب، با مصالح سـاختماني                  

تا آب تنظيم نشده را به آب تنظيم شده بـراي مـصارف مختلـف،             . مختلف احداث مي شوند   

احـداث سـدهاي مخزنـي، داراي قـدمت         . وقتي كه آب در رود جاري نيست، تبديل نماينـد         

شوند موارد اين سدها را روي رودهايي كه به دشت ختم ميبيشتر در . هزار ساله استچندين

هـا،  بي خبر از اين كه اين مخروط افكنـه . كنندو ايجاد مخروط افكنه نموده اند، احداث مي       

وجـود  ه  هر ساله توسط سيالب رودخانه تغذيه شده و مخزن آب زيرزميني قابل توجهي را ب              

. گيرندسيالب را مهار نموده و جلوي نفوذ آب به مخروط افكنه را مي   اين سدها   . مي آورند 

در نتيجه مخزن آب زيرزميني مخروط افكنه، با كسري و افـت شـديد سـطح آب زيرزمينـي             

نمونه اي از اين سدها، سد طرق در جنوب شرقي شهر مشهد است كه مورد . مي شوندروبرو 

.كارپژوهشي استتوجه اين 

 محـل سـد و امكانـات سـاختماني ،بـه انـواع مختلـف تقـسيم                  موقعيـت  سدها را بسته بـه      

 سد قوسي، سد وزني، سد انحرافي و سد زيرزميني و مصالح ساختماني آنهـا        : مانند ،كنندمي

. )82 : 1359ارزنده ، (تواند، بسته به نوع سد، تغيير كند نيز مي

پـرايس .  هـم هـستند    رغم محاسن زيادي كه سـدهاي مخزنـي دارنـد، داراي معـايبي            علي

)1992:10.(

وقتي كه آب زيرزميني را با آب سطحي مقايسه مي كند، مي نويسد كه بهره بـرداري از                  

ند ا آن ها عبارتيآب سطحي از طريق احداث سد، داراي معايب مختلفي است كه از جمله

:از

Éسدها را مي  آن را بايد ني در مسير رودخانه احداث نمود و آب توان تنها در محل معي

؛مصرف انتقال دادتا محل

É؛  عمر سدهاي مخزني محدود بوده و پس از مدتي از رسوبات پر مي شوند

É؛  در مناطق زلزله خيز، امكان شكسته شدن سد وجود دارد

É؛  آب جمع شده در پشت سد، به طور مستقيم در معرض تبخير واقع مي شود
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É    هـا، زيـر آب فـرو        رودخانـه  يغـوب حاشـيه   هـاي كـشاورزي مر    موارد زمين بيشتر    در

؛رودمي

É؛آيد  در منطقه تغييرات اكولوژيكي به وجود مي

É؛ها واقع مي شوده   آب جمع شده در پشت سد،در معرض مختلف آاليند

Éآب ي گاهي در اثر احداث سد در باال دست مخروط افكنه ها، موجبات كاهش تغذيه 

 كه براي اسـتخراج آب زيرزمينـي از طريـق حفـر چـاه و      فراهم مي شود، به ويژه در مناطقي      

دراين . دنمي شوروبرو ي ها با خطر جدقنات سرمايه گذاري شده است، اين سرمايه گذاري 

. روي مورد اخير تأكيد شده استنوشتار

 اين مقاله، بررسي و روشن ساختن اين موضوع است كه احداث سد در هر محل و        هدف

 مفيد نيـست، بلكـه مـي توانـد اثـرات نـامطلوب نيـز بـر مخـزن آب          تحت هر شرايطي نه تنها 

گـذاري انجـام شـده در       زيرزميني مخروط افكنـه پـايين دسـت داشـته باشـد و تمـام سـرمايه                

آب زيرزميني توسط چاه يا قنات است، فراهم آوري  كه مبتني بر  ، مخروط افكنه  يمحدوده

مخزنـي دركــشور مـا در مــسير   زيـرا بعـضي از ســدهاي   . ســازدروبـرو  را بـا خطـرات جــدي   

. مخروط افكنه وجود دارد) در پاي كوه(هايي احداث مي شوند كه در انتهاي آن ها رودخانه

 رودخانـه در رسـوبات درشـت    ي كه تغذيه ساالنه مخروط افكنه از راه نفوذ ساالنه         جا از آن 

مخـروط  گيرد، لذا احداث سـد و مهـار سـيالب مـانع از نفـوذ آب در                   آن صورت مي   يدانه

بايد دانست كه مخروط    . شود ساالنه آن فراهم مي    ي كاهش تغذيه  ،آندنبال  افكنه شده و به     

كننــده بخــش اعظــم آب كــشاورزي و در بعــضي نقــاط آب افكنــه هــا در كــشور مــا تــأمين

.دارنديو از اين نظر اهميت فراوانهستند آشاميدني 

 تحقيقيپيشينه

كـه  گردد  برمي تاريخي زيادي بوده و به زماني        ي داراي پيشينه  ، احداث سدهاي مخزني  

در اين دوره . اي، به يكجا نشيني و كشاورزي روي آورده است زندگي عشيرهيبشر از شيوه

البته بايد دانـست  . كرد كشاورزي آماده مييبود كه داشتن آب بيشتر، زمينه را براي توسعه       
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 نيمه خشك جهان كه رودها      كه ضرورت احداث سدهاي مخزني، بيشتر در مناطق خشك و         

مهار اين . غالباً فصلي بوده و تنها در چند ماه سال داراي آب زيادي هستند، مطرح بوده است

ها، مي توانست در فصل تابستان كه آب رودها كاهش مي يابد و يا به طور كلي خشك          آب

ل اسـت كـه   احتمـاالً بـه همـين دليـ     . قرار گيرد مي شود، به صورت تنظيم شده مورد استفاده         

سـد شوشـتر روي   :  ماننـد  ،قديمي ترين سدهاي مخزني دنيا در اين مناطق احـداث شـده انـد             

و سد الكافرا در مصر  ] 19 : 1380نراقي [  سال قبل از اين 1740 كارون در حدوديرودخانه

 بـراي تـأمين آب شـرب و    1 قبـل از مـيالد مـسيح   2800كه روي رودخانه اردتي ادكـاروا در       

نقش سد تنها براي تأمين آب بيشتر نيست، بلكه گـاهي بـراي             . ث شده است  كشاورزي احدا 

هاي بزرگ و فرسايش خاك، انحـراف آب و يـا كـسب انـرژي         جلوگيري از تخريب طغيان   

. از آب نيز مي باشد) هيدروالكتريك(

:هامواد و روش

و، بـه ويـژه     وزارت نيـر  بايگـاني    نقشه ها و نمودارها از       يآمار و اطالعات مربوط به تهيه     

شركت آب منطقه اي خراسان، شركت آب و فاضالب مشهد، اداره جهاد كشاورزي، منـابع            

نتايج آزمايش شيميايي آب از آزمايشگاه شيمي آب شركت سـهامي   . طبيعي تهيه شده است   

هاي مختلف مخروط شده از محلگرفته نمونه رسوبات . دست آمده آب منطقه اي خراسان ب

، دانـشكده كـشاورزي    دانه سنجي در آزمايشگاه رسوب گروه آبيـاري        افكنه، براي آزمايش  

. انجام گرفته است

در اين تحقيق بيشتر . رايي و علّي است، از نوع استقآنماهيت   تحقيق بنا به بردروش كار

هـاي آمـاري و انـواع نـرم افزارهـاي      از روشارتباط روي علّت و معلول تكيه شده و در اين    

اثبات اثـرات منفـي احـداث سـد، بـر مخـازن آب              . شده است استفاده  ز  متناسب با موضوع ني   

 مخروط افكنـه و     يزيرزميني با استفاده از تحليل هيدروگراف چاه هاي موجود در محدوده          

1- W W W .FA . wiki pedia . Org / wiki /3 
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ها  وافـت سـطح آب زيرزمينـي صـورت     تغييرات كيفي آب زيرزميني براساس شيمي گراف   

.گرفته است

موقع رياضي و نسبي 

5036 تا 15036 طول شرقي و 15059 تا 45059ي طرق در   يز رودخانه ي آب ر  حوضه

عرض شمالي در منتهي اليه جنوب شرقي شهر مشهد واقـع بـوده و از شـمال محـدود اسـت بـه                    

ي شيلگرد و ازغن، از جنوب بـه كـوه هـاي بزشـغال و كالـشور، از                  ي آب ريز رودخانه   حوضه

ود و از غرب بـه كـوه هـاي قلعـه گـاو و كـوه سـياه               ي كشف ر  شرق و شمال شرق به رودخانه     

.     سد مخزني طرق در محل خروجي آن واقع است)  1شكل (

ي طرق، يكي از سرشاخه هاي كشف رود است كه بخش جنوب شرق حوضهيرودخانه

هـاي  هـاي بـزرگ ايـن رود، پـس از مـشروب كـردن زمـين               طغيان. آن را زهكشي مي نمايد    

 : 1370،واليتي، توسلي(روط افكنه طرق، وارد كشف رود مي شود  مخيكشاورزي محدوده

53( .
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 ژئومورفولوژي –زمين شناسي 

 طرق از ايـن     ي آبريز رودخانه  ي زمين شناسي و ژئومورفولوژي حوضه     وضعيتاشاره به   

 مخروطـه افكنـه     ينظر اهميت دارد كه رسوبات هوازده حمل شده توسط رود، در محـدوده            

گيرد، كه توسـط انـواع    اين رود، قسمت شمالي ارتفاعات بينالود را در بر مي         . دجمع مي شو  

گسترده ترين سازند زمين شناسي حوضه، . مختلف سازندهاي زمين شناسي، اشغال شده است

يبقيه. حوضه را پوشش مي دهد% 90 كه حدود ،استشده از شيست و فيليت مشهد تشكيل 

1382،درويش زاده(ا و سنگ آهك اشغال شده است ها و كنگلومرحوضه توسط ماسه سنگ

 :252(  .

 .  )45 : 1381زمرديان  (سن اين سازندها دوران دوم زمين شناسي تشخيص داد شده است            

هاي مشهد، بـه دليـل آسـيب پـذيري زيـاد در برابـر عوامـل و فراينـدهاي             شيست ها و فيليت   

 جريان هاي سـطحي تـا   يبه وسيله ها    آن ي هوازده ت تخريب شده و مواد    شده  هوازدگي، ب 

 طرق، نـسبتاً  يبه همين دليل بار جامد رودخانه. شوندپشت سد طرق، توسط آب هدايت مي    

.زياد است

كه حدود اي گونههاي مختلف آن متفاوت است، به در بخشمورد مطالعه يشيب منطقه

داراي شـيب   % 35اد و   داراي شيب متوسط تا زي    % 6/5از آن، داراي شيب كم تا متوسط،        % 9

شيب زياد مربوط مي شود بـه منـاطق كوهـستاني بـا ارتفـاع بـين                 . باشدزياد مي بسيار  زياد تا   

 متر از سـطح  1200 متر و پايين ترين آن       2500 حوضه   يبلندترين منطقه .  متر 2500 تا   1600

.)1380سازمان جغرافياي كشور، (دريا ارتفاع دارد 

 قليم- آب و هوا .2

اقلـيم  بر اساس   براساس اقليم نماي دومارتن، از نوع نيمه خشك و          مورد بررسي   يمنطقه

چنـين نـوعي از   . )41 : 1380 كامكـار يزدنـزاد،    (نماي آمبرژه از نوع خشك سرد مي باشـد        

گذار بوده و هوازدگي نوع فيزيكي، به ويـژه نـوع دمـا             يم بر سازندهاي زمين شناسي تأثير     اقل

)39:1382رامش و سيف ،(شودچيره ميآن، شكافتگي و نمك شكافتگي در 
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سـاله  اي كه بر اساس آمـار چهـل         گونه به   است، بهاره   - بارندگي حوضه، از نوع زمستانه    

% 50مطالعــه، حــدود مــورد يبارنــدگي ايــستگاه ســينوپتيك مــشهد، واقــع در شــمال منطقــه

ر فصل تابستان د% 2در فصل پاييز و تنها % 19در فصل بهار، % 29بارندگي در فصل زمستان، 

با اين .  ميلي متر را نشان مي دهد250متوسط بارندگي در ايستگاه مزبور رقم      . نازل مي شود  

 متـر و    1000بايد دانست كه ارتفاع ايستگاه سينوپتيك مـشهد از سـطح دريـا، حـدود                وجود  

، اند كه سبب سيالب رودخانهيهايلذا بارندگي. است متر 1600متوسط ارتفاع حوضه حدود 

 ميلـي  300 رقم ،منحني هاي باراني همهشوند كه متوسط آن براساس ر ارتفاعات نازل مي د

.)85 : 1381وزارت نيرو ، (دهد متر را نشان مي

دهـد كـه متوسـط دمـا در نزديـك تـرين              نـشان مـي    ،هاي انجام شده در مورد دما     بررسي

و )ocT( بـين دمـا  يگـراد و رابطـه     درجـه سـانتي    13ايستگاه منطقه يعني سـيتوپتيك مـشهد        

-H 003\0ي طـرق از معادلـه  ي آبريـز رودخانـه  ياز سطح دريـا در حوضـه  ) Hm(ارتفاع

16\4= T كامكار يزد نژاد(پيروي مي كند(

سد طرق  و  مشخصات آن 

 كيلومتري جنوب شرقي شهر مشهد      25ي رودخانه و در     سد طرق در محل خروجي حوضه     

اين سد از نـوع بتنـي دو   ) . 2شكل شماره( احداث شده است 1362گرانيتي، به سال   در گلوگاه   

حجـم كـل   .  متـر اسـت  8/4 متر، ضخامت تـاج  322 متر، طول تاج     81قوسي بوده و ارتفاع آن      

حجـم آب تنظيمـي سـيزده       .  ميليون متـر مكعـب مـي باشـد         40 متر حدود    1270مخزن در تراز    

ن آن مصرف آب شرب شهر مشهد و شش ميليـون متـر             ميليون متر مكعب است كه هفت ميليو      

.)12 : 1367وزارت نيرو، (مكعب براي مصارف كشاورزي در نظر گرفته شده است 
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 طرق يرسوب رودخانه

هاي انجام شده روي رسوب رودخانه، نشان مي دهد كه بـه طـور كلـي رودخانـه                  بررسي

به دو دليل انجام مي شود، يكي اين وع موضاين . دهي بااليي برخوردار استطرق از رسوب

 آبريز رودخانه از سازندهاي دگرگوني شيست و اسيلت اشغال       يكه بخش وسيعي از حوضه    

شده است كه در اثر هوازدگي فيزيكي به سرعت تخريب مي شوند و مواد هوازده قابل حمل 

اهي تنك آن كنند، ديگري به خاطر پر شيب بودن حوضه و عامل پوشش گيزيادي ايجاد مي

.مي باشد

مطالعات انجام شده روي ارتباط ميان دبي و رسوب نشان مي دهد كه بين رسوب رودخانه                

y = 15/92 X 1/72يايـن رابطـه از معادلـه   . )316 : 1378مهـدوي  (و دبي آن رابطه وجود دارد 

كه همچنين مشخص شده . معادل رسوب مي باشدXمعادل دبي و  yكند كه در آن     پيروي مي 

تر بوده  سالي  كه1371- 72دهي در سال بيشترين رسوب) 1359–1380( سال بيست و يكطي 

.جريان سطحي زيادي برخوردار بوده، صورت گرفته استاز و از بارندگي و به دنبال آن 
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مخروط افكنه طرق و مشخصات آن

نـه هـاي    هـستند كـه در دام  رفتيآب رسوبي   ع مخروطي شكل مواد   ها تجم مخروط افكنه 

.)536 : 2003،استرالر و استرالر(وجود مي آيند ه كم شيب ارتفاعات ب

 ارتفاعات  ي در پاي دامنه   رفتيآبع رسوبات    طرق، از تجم   ي رودخانه يمخروطه افكنه 

.  نـشان مـي دهـد      آشـكارا تصوير ايـن مخروطـه افكنـه را         ) 1(بينالود واقع شده است،  شكل       

هـاي مزروعـي و بخـشي از آن    روزه تحت پوشـش زمـين  قسمتي از مساحت مخروط افكنه ام  

مشخصات فيزيكي مخروط افكنه در جدول . توسط واحدهاي مسكوني شهر مشهد واقع است

.  آمده است1شماره 

ات مهم مورفولوژيكي و ظاهري ، خصوصي) 1(جدول شماره 
مخروط افكنه طرق

كميتاختصاصاترديف

143/1مساحت1
Km2

Km 50/5محيط2

Km 15/5طول3

16/5Kmطول آبراهه اصلي4

KM 6/3عرض متوسط5

1180mارتفاع راس مخروط افكنه از سطح دريا6

940mارتفاع قاعده مخروط افكنه از سطح دريا7

 و نفوذپذيريهاي دانه سنجيويژگي

ي  به منظـور مـشخص نمـودن قطـر دانـه هـاي رسـوبي و توزيـع رسـوبات آن در پيكـره           

ــه هــا در  پــنج روط افكنــه، در مخــ ــرداري شــده و نمون ــه ب نقطــه در فواصــل طــولي آن نمون

منحني رسـوبات در شـكل   . آزمايشگاه مكانيك خاك مورد آزمايش گرانولومتري واقع شد    
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) 1( شـماره     منحني هاي  دوتييت منحني از يك ديگر قابل تفكيك است،       . ديده مي شود  ) 3(

 نا ي مخروط افكنه برداشته شده است، نشان دهندهيانهكه از محدوده رأس تا مي) 3(و ) 2(و 

 كه از 5 و 4منحني هاي شماره . يكنواختي زيادي بوده و عمدتاً از گراول تشكيل شده است      

مخروط افكنه برداشت شده از يكنواختي نـسبي برخـوردار اسـت،       پاياني   مياني و    يمحدوده

از قطر رسـوبات محـدوده رأس مخـروط    كه قطر رسوبات نيز به مراتب  كوچكتر مضافاً اين 

.اين رسوبات عمدتاً ا زماسه دانه متوسط تشكيل شده اند. افكنه است

تجمعـي ي كه در مورد نفوذپذيري رسـوبات مخـروط افكنـه براسـاس منحنـي           يهابررسي

صورت گرفته است، نشان مي دهد كه مقدار نفوذپذيري سـطحي  ] 15 : 1991پرينز [رسوبات  

متر بر ثانيه در 2 * 10- 3در محدوده راس تا 2/7 * 10- 2اي دانه سنجي از  براساس منحني ه 

ــا قاعــده آن   ــاني ت ــرمحــدوده ي مي ــوذ.  اســتمتغي ــه  نف ــاالي مخــروط افكن ــسبتاً ب ــذيري ن پ

.باشد طرق ميي زياد آب زيرزميني توسط سيالب رودخانهي تغذيهيهدهندنشان
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:  منابع آب 

سطحيآب

هـاي سـطحي هـستند كـه حوضـه را            طـرق و شـاخه فرعـي آن عارفي،جريـان          يرودخانه

هاي بزرگ خود را پـس از تغذيـه          ،قبل از احداث سد،طغيان    1362زهكشي نموده و تا سال      

ميليـون متـر   هفـده   آورد ساالنه بـه ميـزان حـدود         . به رودخانه كشف افرود منتقل مي كردند      

تـا خـرداد، تنهـا منـابع آب سـطحي و تغذيـه            اسفند   يهاي سه ماهه  مكعب در سال و سيالب    

كننده مخروط افكنه طرق بوده است كه اكنون اين مخروطه افكنه تنها توسـط آب سـر ريـز           

).1شكل (شده تغذيه مي شود 

آب زيرزميني 

تنها چاه در استخراج آب مخـروط       ) قنات چاه و چشمه   (از سه منبع آب زيرزميني متداول       

 حلقه چاه عميق و نيمه عميـق        274بررسي ها نشان مي هد كه       . افكنه طرق نقش اساسي دارد    
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 ميليون متر مكعب آب 54 مخروط افكنه وجود دارد و از آن ها در سال حدود يدر محدوده

 .)1380: وزارت نيرو (به دست مي آيدبراي مصارف مختلف 

 آب ي نـشان مـي دهـد كـه تغذيـه     آشـكارا  ) 4شـكل   ( تراز سطح آب زيرزمينـي       ينقشه

يطرف دامنـه، در مـسير حركـت رودخانـه         ه  زيرزميني مخروط افكنه ار محدوده رأس آن ب       

 در  5/882 در حواشي چاه پيزومتريـك خواجـه اباصـلت تـا             5/887منحني ها ار    . طرق است 

ه حوادشي چاه پيزومتري قلعه ساختمان، كاهش مي يابد و جريان آب زيرزميني از جنوب بـ               

.كندطرف شمال حركت مي

هي ويژه آبد

به منظور مشخص كردن قدرت آبدهي مخروط افكنه، اقدام به محاسبه آبدهي ويژه شده       

آبدهي ويژه مقدار آبي است كه از هر كيلومتر مربع مساحت مخروط افكنه قابل اسـتخراج    . (است

نـشان مـي دهـد كـه        ارتبـاط   بررسي هاي انجام شده در اين        . )63 : 2001: كارانت  (،    )است

. ليتر در ثانيه در كيلومتر مربع استنوزدهژه مخروط افكنه طرق حدود آبدهي وي
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هيدرو گراف چاه هاي پيزومتري و تحليل آن ها 

تغييرات كمي و كيفي آبخانه ها را مي توان براساس هيدروگراف چاه هاي حفر شده در    

يفـي آبخانـه     تغييرات كمي و كنوشتار،در اين ]. 63 : 2003شوارتز و زانگ،  [آن تحليل كرد    

:شرح زير صورت گرفته استه مخروط افكنه طرق بر همين اساس، ب

 حلقه چاه پيزومتري وجـود دارد كـه تحـت    سه مخروط افكنه طرق، تعداد   يدر محدوده 

 خراسـان بـوده و سـطح آب آن هـا هـر ماهـه                ت كارشناسان شركت سهامي آب منطقـه      نظار

براسـاس داده هـاي همـين       ) 5شـكل   (نـي منحني تراز سـطح آب زيرزمي     . شودگيري مي اندازه

محل و موقع چاه هاي پيزومتري در شكل مزبور ديده مي . هاي پيزومتري تهيه شده استچاه

.شود

هيدروگراف چاه پيزومتري خواجه اباصلت. 1

دهد كه پس   ديده مي شود، نشان مي    ) 6( هيدروگراف چاه خواجه اباصلت كه در شكل        

آب زيرزميني شروع شد و با شدت هر چه بيشتر به مـدت            افت سطح   ) 1363(از آبگيري سد    

 در اثر ترسالي و سرريز شـدن آب زيـاد از   72 تا 71هاي تنها  در سال   .  سال ادامه يافت   شش

پـنج افـت شـديد     .  به افت خود، ادامـه داده اسـت        1384گاه تا سال    سد، كمي باال آمد و آن     

 آبخانه مخروط افكنه طرق در اثر يل هيدروگراف حكايت از كاهش شديد تغذيه اويساله

.احداث سد، دارد
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 هيدروگراف چاه قلعه ساختمان.2

 رسم شـده  1384 تا  1363هاي   ديده مي شود، براي سال     7اين هيدروگراف كه در شكل      

دهد كه از شروع آبگيري سـد در     نشان مي  آشكاراروند تغييرات سطح آب زيرزميني      . است

 سـال  هشتزميني با شدت هر چه بيشتري آغاز شد و در طي        ، افت سطح آب زير    1363سال  

. تداوم يافته است1384گاه با شيب ماليم تا سال آن. همچنان ادامه يافت) 1363- 74(

 دشت  ي ممنوعه يي از منطقه  و طرق، جز  ي مخروط افكنه  يه به اين كه محدوده     با توج 

آن افزايش چنـداني نداشـته اسـت،     به اين طرف، ميزان بهره برداري از    1350بوده و از سال     

گيري كرد، كه افت شديد سطح آب زيرزميني، پس از احداث سد، ناشي             توان نتيجه لذا مي 

. مخروط افكنه در اثر احداث سد بوده استي آبخانهياز كاهش تغذيه

 نمونهيهيدروگراف چاه هاي پيزومتري مرزرعه. 3

 افـت سـطح آب      1363د طـرق در سـال       دهد كه پـس از آبگيـري سـ        نشان مي  ) 8( شكل

 ادامه داشته است، اين روند نيز حكايت از تأثير 1384زيرزميني با شدت هر چه بيشتر تا سال 

. سد بر كميت آب مخروط افكنه پايين دست دارد
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تغييرات كيفي 

ارتبـاط ها نشان مي دهند كه بين افت سطح آب زيرزميني و افزايش امـالح، آب                بررسي

 مخروط يتشديد افت سطح آب زيرزميني آبخانه] . 182 : 1990فوكت [م وجود دارد مستقي

. ي، سبب تغييرات كيفي نيز شده استعالوه برتغييرات كم) پايين دست سد طرق(افكنه طرق 

.مشاهده مي شودخوبي ه  ب11 تا 9اين تغييرات در نموداراشكال شماره 

 كيفـي از آنهـا تهيـه و در آزمايـشگاه تحـت            تعداد چاه هاي مورد نظر كه نمونه بـرداري        

 حلقه مي رسد كه شامل چاه خواجه اباصلت، قلعه ساختمان و ه سهآزمايش قرار گرفته اند، ب

. نمونه مي باشديمزرعه

بـا افـت سـطح آب زيرزمينـي،     ارتبـاط  آب در (EC) رونـد تغييـرات هـدايت الكتريكـي    

بيشتر بستگي نسبتاً خوبي وجود دارد كه در منشان مي دهد كه بين  اين دو پارامتر، هآشكارا 

بـستگي بـين دو پـارامتر        هـم  يمعادلـه .  مي باشـد   9/0بيشتر از   ) R(موارد، ضريب همبستگي    

بـر حـسب   ECنماينـده مقـدار   yنمانيـده افـت سـطح آب و    Xكـه در آنهـا     ) 8شكل  (مزبور  

  سـطح آب، مقـدار    هـر متـر افـت   ي، نشان مي دهد كه به ازااستمتر ميكرومهوس بر سانتي 

 ميكرومهـوس  4/166 ، 8/99، 7/424 حلقـه چـاه مزبـور بـه ترتيـب        سههدايت الكتريكي در    

. متر تغيير خواهد كردبرسانتي
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هانتيجه و پيشنهاد

 كـه در  ،دهد كه احـداث سـد مخزنـي روي رودخانـه هـايي      اين بررسي نشان مي  ينتيجه

 زيرا سبب كاهش تغذيه و افـت        ،شودد دارد، توصيه نمي   پايين دست آن مخروط افكنه وجو     

 خـود سـبب افـزايش امـالح آب     يافـت سـطح آب بـه نوبـه        . شديد سطح آب آن مـي شـود       

.شودزيرزميني نيز مي 

 با توجه به اين كه در كشورهاي خشك و نيمه خشك جهـان ماننـد كـشور مـا مخـروط                     

ود آورده انـد و از گذشـته هـاي دور         وجـ ه  هي را ب  ها مخازن آب زيرزميني جالبي توج     افكنه

 مورد )15 : 1357پي ميتانتا ( و چاه )122 : 1367بهينا ( توسط قنوات ) سال به اين طرف3000از(

ياهميت فراوانداراي اند، لذا حفظ و حراست از اين مخروط افكنه ها بهره برداري واقع شده

دهاي مخزنـي در باالدسـت   يكي از راه هاي حفاظت از آن، جلـوگيري از احـداث سـ            . است

بـه همـين    . مخروط افكنه هاست، زيرا سبب مي شود كه از تغذيه ساالنه آن جلوگيري شـود              

،دليل احداث اين قبيل سدها در باالدست مخروط افكنه هايي كه تـأمين كننـده آب هـستند                 

.پيشنهاد نمي شود
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و مĤخذمنابع 

.، انتشارات دهخداهاي سطحيسد سازي يا مهار آب) : 1359. (ارزنده، ف .1

.،  مركز نشر دانشگاهي تهرانقنات سازي و قنات داري) : 1367. (بهينا ، ع.2

 واليتي و رضايي انتشارات خراسان ، يترجمه (مقدمه اي بر آب زيرزميني): 1992. (پرايس ، م.3

1371. (

1357 محمـد محمـدي فتيـده ،         ي ، ترجمـه   هـاي زيرزمينـي   اسـتخراج آب  ): 1978(پي ميتا نتا    .4

. انتشارات دانشگاه آذرآبادگان

.  تهران،1382، انتشارات امير كبير، زمين شناسي ايران): 1382.( درويش زاده، ع.5

.   انتشارات دانشگاه اصفهان،هاجغرافياي خاك): 1382. (و سيف ،ع.ج.رامش،م.6

،مشهد، دانشگاه فردوسي هاي درونيژئومورفولوژي ايران ديناميك): 1381.(ج . م . زمرديان .7

1381 .

 نقـشه توبـوگرافي   سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسالمي ايران، .8
50000
1

 ،

 .78622شيت مشهد ، شماره 
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