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أ 

  لي بسمه تعا
  

  پيشگفتار 
هـا در   به كارگيري مناسـب و مسـتمر آن   امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از

ها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان  پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آن
  تخصصي واگذار شده است. -استانداردها در هر زمينه به مجامع فني  امروز، تهيه ضوابط، معيارها و

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخش آب 
كشور براي نيل بـه ايـن   اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب  از اهميت ويژهو آبفا 

هـاي   تخصصي با عنوان كميته –ي ماقدام به تشكيل مجامع علو آبفا آب  صنعت هاي اصلي رستههدف، با مشخص كردن 
  كه نظارت بر تهيه اين استانداردها را به عهده دارند.  نمودهتخصصي 

  ردد:گ با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين مي و آبفا استانداردهاي صنعت آب
 نظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي ها و تجارب كارشناسان و صاحب استفاده از تخصص 

  خذĤالمللي معتبر و استانداردهاي بيناستفاده از منابع و م 

 ي، واحـدهاي مطالعـه، طراحـي و    ها، نهادها، واحدهاي صنعت هاي اجرايي، سازمان گيري از تجارب دستگاه بهره
 ساخت

 ها برداري و ارزشيابي طرح ، بهرهراحل تهيه، اجراايجاد هماهنگي در م 

 ف منابع مالي و غيرمالي كشورها و اتال كاري پرهيز از دوباره  
  كننده استاندارد و ساير موسسات معتبر تهيهايران توجه به اصول و موازين مورد عمل سازمان ملي استاندارد 

تسهيل در امر استفاده از استانداردها، تدوين و يا ترجمه نشـريات و  طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور به منظور 
 ين هدف تهيه شده است.ه اكتب تخصصي مرتبط با استانداردها را نيز در دستور كار خود داشته و نشريه حاضر در راستاي نيل ب

 ،باشـد  مـي و آبفا آب  صنعت هاياستانداردباط با تهيه به نوعي در ارت ها آنآگاهي از نظرات كارشناسان و صاحبنظراني كه فعاليت 
 موجب امتنان خواهد بود.

در قالـب نشـريه داخلـي طـرح تهيـه ضـوابط و        1396و در سال  تهيه 1382 شايان ذكر است نشريه مذكور در سال
  معيارهاي فني صنعت آب كشور تنظيم شده است.

  



 

ب 

 ]ن -   نشريه شماره [ »ي سختهاي كارستي و سازندها راهنماي تهيه آبنمود چشمه« تهيه و كنترل

هاي كميتـه كارسـت و سـازندهاي سـخت      اين راهنما توسط شادروان آقاي مهندس باقر مصلحي در چارچوب فعاليت
هاي زيرزمينـي طـرح تهيـه اسـتانداردهاي      تهيه و سپس در كميته آب ]1366-1367[مركز تحقيقات منابع آب (تماب) 

  مهندسي آب كشور، بررسي شده است.

  كننده: ي گروه تهيهاعضا
 دكتراي آب و خاك  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه رحيم اتحاد 

طرح تهيـه اسـتانداردهاي مهندسـي فيروزه امامي 
 آب كشور 

 فوق ليسانس زمين شناسي 

 فوق ليسانس زمين شناسي  كارشناس آزاد  محمدحسين رشيدي 

  مين شناسي و آبشناسي فوق ليسانس ز دانشگاه پيام نور  محمود صداقت 
  هاي زيرزميني  فوق ليسانس مهندسي آب مركز تحقيقات منابع آب (تماب)  بيژن مهرسا 

  اند. همكاري داشتهدر تهيه اين نشريه هاي زيرزميني) نيز  ليسانس آب آقاي مهندس احمد رجايي (فوقهمچنين 

 يه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور):طرح ته مديريت منابع آباعضاي گروه تاييد كننده (كميته تخصصي 

 دكتراي منابع آب مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري بهرام ثقفيان

 شناسي ليسانس زمين شركت مديريت منابع آب ايران فضلعلي جعفريان

 ليسانس مهندسي هيدرولوژي فوق سدشركت مهندسين مشاور بهان عباسقلي جهاني

 دكتراي علوم و مهندسي آبياري خمينيالمللي امامدانشگاه بين كارآراسته پيمان دانش

طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب  خاني فاطمه قبادي حمزه
 كشور

 آب -دكتري مهندسي عمران 

 فوق ليسانس آب زيرزميني شركت مديريت منابع آب ايران حسن نقوي



 

ت 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3    كليات – اولفصل 

  5  انتخاب چشمه -1-1

  5  عوامل مورد سنجش و تجهيزات مورد نياز -1-2

  6  ها و تشكيل پرونده گردآوري داده -1-3

  9    آمار كنترل - دومفصل 

  23    آبنمود تهيه – سومفصل 

  25  آبنمود (هيدروگراف) -3-1

  25  هدف از بررسي آبنمود -3-2

  26  چگونگي تهيه آبنمود -3-3

  26  اجزاي آبنمود -3-4

  27  ها عوامل موثر در آبنمود چشمه -3-5

  30  تجزيه و تحليل آبنمود چشمه -3-6

  31  وكش سادهمنحني فر -3-6-1

  34  منحني فروكش مركب -3-6-2

  36  هاي فروكش تشخيص نوع جريان و انواع كارست از منحني -3-6-3

  37  كاربرد آبنمود -3-7

  37  ها بندي چشمه هاي مخزن كارستي و تقسيم استفاده از نسبت آبدهي بيشينه به كمينه در تعيين ويژگي - 1- 3-7

  38  تعيين معادله تخليه چشمه و بررسي روند تخليه و كاهش آبدهي -3-7-2

  38  هاي جريان و شناخت سامانه زهكشي آبخوان تشخيص رژيم -3-7-3

  38  محاسبه حجم تخليه چشمه و ذخاير ديناميكي مخزن -3-7-4

  39  تعيين ارتباط بين آبدهي چشمه با رژيم بارش -3-7-5

  39  محاسبه حجم تخليه چشمه و رابطه آن با بارندگي موثر (محاسبه نفوذپذيري موثر) -3-7-6

  40  مقايسه تغييرات سطح آب آبخوان و تغييرات آبدهي چشمه -3-7-7

  40  برآورد ضرايب هيدروديناميكي آبخوان -3-7-8



 

ث 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  41  برداري بهينه از ذخاير كارستي و سازندهاي سخت (يا از آبخوان چشمه) تعيين چگونگي بهره -3-7-9

  43    موردي هاي بررسي - چهارمفصل 

  49  منابع و مراجع

 
 

  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
  26  آبنمود يك دهنده تشكيل اجزاي -1-3 شكل
  31  كارستي هاي رودخانه و ها چشمه به مربوط آبنمودهاي انواع -2-3 شكل
 لفهوم سه با غيرسرريزي و سرريزي هاي چشمه سامانه براي) مخزن از نظر صرف( استاتيك سامانه مدل -3-3 شكل

 R و آبدهي معرف Q دلخواه، ورودي يك به پاسخ در. است جريان كانال شعاع گر نمايان R و تخليه گر نمايان Q كه
  34  .مجراست شعاع معرف
 گانـه،  سـه  فروكش ضرايب كه كرد توجه بايد. يوگسالوي در امبال چشمه مركب آبنمود فروكش شاخه -4-3 شكل
  35  ).1981 ميالنوويچ( دارند متفاوتي بزرگي
  46  كارستي مخزن وحجم فروكش ضريب محاسبه بستان، طاق هچشم فروكش منحني -1-4 شكل
  47  كارستي مخزن حجم و فروكش ضريب محاسبه نيلوفر، سراب چشمه فروكش منحني -2-4 شكل
  48  كارستي مخزن وحجم فروكش ضريب محاسبه روانسر، چشمه فروكش منحني -3-4 شكل

 



 1  مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه

هاي كارستي و سازندهاي سخت، بازتاب بارندگي منطقه و تغذيه است و بررسي آن، اطالعات  هاي پهنه آبدهي چشمه
دهد. براي دسترسي به اين اطالعـات، بايـد    يناميكي آبخوان در اختيار قرار ميهاي هيدرود بسيار سودمندي درباره ويژگي

اسـاس آمـار و اطالعـات     ها را متناسب با عوامل مورد سنجش، تجهيز كرد. بـر  ها انتخاب و آن هايي را در اين پهنه چشمه
  شود. پذير مي دهاي سخت امكانهاي محيط كارستي و سازن ها، شناخت ويژگي ها و تحليل آن شده از اين چشمه  آوري گرد

  هاسـت. تحليـل تغييـرات آبـدهي در ايـن       هاي انتخابي، ميزان آبـدهي آن  ترين عوامل مورد سنجش در چشمه از مهم
ها، كمك فراواني خواهد كرد)، موضوع  هاي هيدروليكي اين محيط ها (كه در حل مسايل مديريت منابع آب و سازه چشمه

هاي آبريز كشور نيز  ها در حوضه بر شرح و توضيح مسايل نظري، سه مورد از آبنمود چشمه اصلي اين نوشتار است. افزون
  بررسي و ارايه شده است.

  هدف  -
هـاي كارسـتي و سـازندهاي سـخت، بـراي كسـب اطالعـات دربـاره          هدف از تهيه اين راهنما، بررسي آبنمود چشـمه 

دار  هـاي درز و شـكاف   ها در مورد رفتار سامانه زهكشي محيط شناختي آبخوان و تحليل داده هاي هيدروليكي و آب ويژگي
  حوضه است.

  دامنه كار  -
چنـين   ريزي تامين آب براي مصـارف مختلـف و هـم    هاي كارستي و سازندهاي سخت، در برنامه بررسي آبدهي چشمه

  برداري مطلوب از منابع آب زيرزميني، كاربرد دارد. بهره
  





 

  1فصل 1

  كليات





 5  كليات – اول فصل

 
 

 كليات –فصل اول 

  انتخاب چشمه -1- 1

هاي كارسـتي و   هاي هيدروژئولوژيكي پهنه ها، براي دستيابي به ويژگي به دليل اهميت بررسي تغييرات آبدهي چشمه
سـو و   هـا از يـك   هاي ايـن پهنـه   گيري و تحليل شود. البته تعداد چشمه ها اندازه سازندهاي سخت، بايد آبدهي اين چشمه

كه با اين  اي گونه به  كند، ها را در منطقه الزامي مي از سوي ديگر، انتخاب تنها برخي از اين چشمه هاي اقتصادي محدوديت
ها بر پايه عواملي ماننـد موقعيـت    انتخاب اين چشمه .هاي آبخوان دست يافت گزينش، بتوان به نتايج كامل درباره ويژگي

بـدهي چشـمه و تغييـرات آن، امكـان دسترسـي و نصـب       شناسي، وضـعيت آ  شناسي، زمين جغرافيايي، توپوگرافي، ريخت
  شود. تجهيزات، و سهولت آماربرداري انجام مي

  عوامل مورد سنجش و تجهيزات مورد نياز -2- 1

هـاي فيزيكـي و    چنـين بررسـي ويژگـي    ها، ميزان آبدهي و تغييرات آن، و هم ترين عوامل مورد سنجش درچشمه مهم
هـاي انتخـابي را برحسـب نيـاز،      مـين منظـور، ابتـدا بايـد مظهـر چشـمه      شيميايي آب چشمه نسبت به زمان است. به ه
گيري سطح آب در بستر (مانند اشل، دستگاه ثبات سطح آب يا آبنگار و ...)  بسترسازي كرد و سپس به نصب وسايل اندازه

  گيري آبدهي (مانند پارشال فلوم و ...) اقدام كرد. و وسايل اندازه
چنين قرائـت اشـل چشـمه در صـبح و عصـر،       م متصدي براي حفاظت منصوبات و همهاي انتخابي، استخدا در چشمه

آوري آمـار   كار گماردن متصدي، مقدمات الزم بـراي جمـع   شده و به ضروري است. به اين ترتيب، با نصب تجهيزات گفته 
  اطالعات آبدهي چشمه، فراهم خواهد شد. 

، سـطح آب  16و  8  داشتن پاي اشل، هـر روز بايـد در سـاعت    متصدي ايستگاه، ضمن مراقبت از ايستگاه و تميز نگه 
چنين بايد در طـي سـال، تكنسـين     كند. هم ) يادداشت 1چشمه را از روي اشل بخواند و در فرم قرائت اشل، (فرم شماره 

اي انجـام  هـ  گيـري  بار، انـدازه  روز يك  15طور هفتگي يا هر   پرآبي، به  بار و در زمان مسوول منطقه، دست كم ماهي يك 
  كند.  يادداشت  2شده را در فرم شماره  

شده از چشـمه   الزم به يادآوري است كه بسترسازي بايد در محلي انجام گيرد كه اشل موردنظر، فقط سطح آب جاري
ري گيـ  هاي ناشي از بارندگي از پاي آن عبور نكند. در واقع، انـدازه  گونه آب اضافي از اطراف يا سيالب را نشان دهد و هيچ

  نيز بايد در همين مكان انجام پذيرد. 
) وارد شود. سپس بايد 3ها (فرم شماره  گيري شده، بايد نتايج در برگ خالصه اندازه گيري پس از محاسبه مقادير اندازه

 4اشل در فرم شـماره   -متري رسم و جدول بده  اشل ايستگاه، روي كاغذ  لگاريتمي يا ميلي -هاي بده  منحني يا منحني
دست آمده (توسط ليمنيگراف) يا اعداد استخراج شده از  هاي به رد گردد. با استفاده از قرائت اشل متصدي و قرائت اشلوا

  شود. نوشته  5ديتا الگر؛ آبدهي روزانه، حجم آب ماهانه و ساالنه پس از تصحيح الزم، بايد محاسبه و در فرم شماره 



 هاي زيرزميني ركيفيت و كميت آبهاي كشاورزي ب چگونگي بررسي اثر فعاليتراهنماي   6

 

گيـري بـده از مظهـر چشـمه،      يايي آب چشمه نيز، همـراه بـا انـدازه   هاي فيزيكي و شيم براي بررسي تغييرات ويژگي
شده بررسي گردد.  شود تا رابطه تغييرات آبدهي با عوامل گفته  ها به آزمايشگاه فرستاده مي برداري نيز انجام و نمونه نمونه

  شود. ثبت و در پرونده چشمه نوشته مي 2-6و  1-6هاي  نتايج اين اطالعات، در فرم
  شود.  هاي ديگري مانند دما، كيفيت زيستي آب چشمه و ... نيز برداشت مي ات موردي برحسب نياز، دادهدر مطالع

شـده، بايـد در صـورت نبـودن      براي مقايسه تغييرات آبدهي چشمه و تغييرات بارنـدگي، افـزون بـر تجهيـزات گفتـه      
ثبات يا مجهز به ديتا   سنج ، و ترجيحا بارانسنج سنج در محل يا نزديك مظهر چشمه، نسبت به تاسيس و نصب باران باران

  الگر، اقدام شود.
هـا بـا تغييـرات سـطح ايسـتابي در آبخـوان كارسـتي         الزم به يادآوري است كه گاه با مقايسه تغييرات آبدهي چشمه

جهيـزات و  هـا باشـد بايـد در بخـش ت     توان به نتايج مهمي دست يافت. بنابراين در صورتي كه بعدا نياز به اين بررسي مي
گيـري   زمان، به تجهيـز آن بـه وسـايل انـدازه     تاسيسات، اقدام به تعيين محل و حفر پيزومتر در نزديكي چشمه كرد و هم

  سطح آب زيرزميني پرداخت.

  و تشكيل پرونده ها دادهآوري گرد -3- 1

العـات، آمـار و   آوري و بايگـاني اط  تهيـه شـود و سـپس بـه گـرد      1ابتدا بايد شناسنامه چشمه، براساس فرم استاندارد
  اي پرداخت. اين اطالعات شامل موارد زير است:  هاي دوره گيري اندازه

 هاي آبدهي چشمه،  گيري اندازه 

 هاي مربوط، ها در فرم هاي اشل و ثبت آن قرائت 

 ها،  نقشه موقعيت چشمه 

 هاي بده، اشل مربوط،  هاي بده، اشل همراه با جدول منحني يا منحني 

  ،آبنمود چشمه 

  شده يا اطالعات خروجي ديتا الگر،  هاي استخراج ليمنيگراف چشمه همراه با اشلكاغذ 

 هاي مربوط،  آبدهي روزانه، ماهانه و ساالنه مندرج در فرم 

 هاي نتايج تجزيه شيميايي و اطالعات فيزيكي آب چشمه و دماي هوا،  برگ 

 8و  7هاي شماره  هاي معمولي (فرم سنج آمار باران  ،( 

 جي،سن آمار برف 

 سنج ثبات،  شده توسط باران  رگبارهاي ثبت  )2هيتوگرام (باران نگار 

                                                       
1 -  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور )  239برگ شناسايي و آمار چشمه (نشريه شماره  

2- Hyetogram 
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 ها تكميل شده است  فرم بازديد چشمه و تجهيزات آن (ايستگاه آبسنجي) كه توسط كارشناسان يا تكنسين  
 )،9(فرم شماره 

 يا احتمال لرزه، گل آلودشدن آب چشمه  ديگر اطالعات جنبي و محلي در مورد چشمه، مانند تاثير زمين
 زدن آن و ...  يخ

  ها، در پرونده چشمه بايگاني خواهد شد.  گيري همه عوامل، همراه با تحليل آن در ضمن پس از اندازه
  





 

  2فصل 2

  كنترل آمار
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 كنترل آمار - دومفصل 

  شود:  شده زير بررسي و كنترل آوري هاي گرد ها، الزم است داده هاي چشمه ادهدپيش از تحليل 
 2هاي آبدهي (اطالعات فرم شماره  گيري اندازه ،( 

 هاي سطح آب چشمه (قرائت اشل)، گيري اندازه 

 1همراه با اطالعات فرم شماره  8و  7هاي شماره  بارندگي روزانه (اطالعات فرم ،( 

 شده توسط دستگاه ثبات، مقايسه قرائت اشل با آمار سطح آب ثبت 

 9نجي چشمه (اطالعات فرم شماره هاي بازديد ايستگاه آبس گزارش،( 

  شده،  هاي انجام  گيري اشل با اندازه  –منحني بده 

 اشل. –هاي بده  محاسبات آبدهي با استفاده از منحني 
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 وزارت نيرو
  اي .......................................... شركت آب منطقه

  برگ قرائت روزانه اشل
  1 كد فرم:

  وزارت نيرو  
  اي .......................................... نطقهشركت آب م

  برگ قرائت روزانه اشل 
  1 ادامه فرم 

                نام ايستگاه:-2:                 يا چشمهنام رودخانه -1
    كد ايستگاه: - 3
 ماه .............................   سال ............. : تاريخ - 4

                   نام ايستگاه: - 2:                 يا چشمهانه نام رودخ-1 
      كد ايستگاه: - 3
 ماه .............................   سال ............. : تاريخ - 4

روز - 4
متر) اشل (سانتي-5

مالحظات
نام و امضاي 
 متصدي

نام و امضاي 
 تكنسين

روز - 4
متر) اشل (سانتي-5

مالحظات
م و امضاينا

 متصدي

نام و امضاي
 16ساعت  8ساعت  16ساعت 8ساعت  تكنسين

1          17          
2          18          
3          19          
4          20          
5          21          
6          22          
7          23          
8          24          
9          25          
10          26          
11          27          
12          28          
13          29          
14          30          
15          31          
16                     
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 گيري بده جريان سطحي   برگ اندازه    وزارت نيرو                               

  2اي ............                      كد فرم:  شركت آب منطقه
  :گيري تاريخ اندازه - 4  :يستگاهكد ا - 3  :نام ايستگاه - 2 :نام رودخانه يا چشمه -1

ارتفاع سطح آب در شروع  - 6 )         :دقيقه            :گيري  ( ساعت زمان شروع اندازه - 5
 گيري اندازه

  :متر) اشل (سانتي
 :متر) ليمنيگراف (سانتي

ر خاتمه ارتفاع سطح آب د - 8)           :دقيقه            :گيري  ( ساعت زمان خاتمه اندازه - 7
  گيري  اندازه

  :متر) اشل (سانتي
  :متر) ليمنيگراف (سانتي

)                                    :شماره پروانه                               :شماره مولينه                          :مشخصات مولينه  ( نام كشور و كارخانه سازنده - 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

شماره 
  نقطه

فاصله 
 از مبدأ

عمق 
  آب

 (متر)

عمق 
مولينه از 

آب  سطح 
)6/0 
و  2/0)(

8/0(  
  (متر)

تعداد 
دور 
 پروانه

 مدت
(ثانيه)

تعداد دور
  در

  (ثانيه)

  سرعت (متر بر ثانيه)

ميانگين 
عمق 
  مقطع
  (متر)

عرض 
 مقطع
 (متر)

سطح 
  مقطع

 (مترمربع)

  بده
(مترمكعب 

  بر ثانيه)

 عمق در 
)6/0(  
 و 2/0(

8/0( 

ميانگين قائم
0.8 0.2

2

 
ميانگين
 مقطع

                           

        
                    

        
                    

        
                    

        
                    

        
                    

        
                    

        
                    

        
                           

 بده كل (متر مكعب بر ثانيه):-25 سطح كل مقطع (مترمربع):-24 عرض كل مقطع (متر):-23 گيري:  تعداد نقاط اندازه-22

 كدورت آب:-27سرعت ميانگين (متر بر ثانيه):-26
  آلود گل     كدر   صاف

 نقطه ثابت  برداري رسوب:نمونه-28
 تعداد نمونه:             اي  چند نقطه

 وضعيت بستر رودخانه:-   30برداري آب نمونه-29

  از داخل آبگيرياندازه-31
  از روي پل

 كننده: رلنام و امضاي كنت نام و امضاي اندازه گيرنده: كننده:نام واحد اقدام

  مالحظات: در پشت صفحه آورده شود.
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  گيري برگ خالصه اندازه

  3كد فرم:   وزارت نيرو 
  ................ رودخانه .....................  اي ................................................................  حوضه آبريز ............................................ آب منطقهشركت 

 نام چشمه ........................................  سال آبي...........................................................

 تاريخ شماره
گيري اندازه

اشل  ميانگين
به 
1*(P)متر سانتي

عرض
مقطع
به 
متر

تعداد 
مقاطع

سطح
مقطع
به 

متر 
مربع 
(S) 

بده به 
متر 
مكعب

برثانيه 

سرعت 
ميانگين
به متر 
بر ثانيه 
(Q/S)

تغييرات 
اشل به 

*متر سانتي

تصحيح 
اشل 

 (شيفت)
به 
*متر سانتي

درصد 
اختالف
*شيفت

شماره 
منحني 

 ،بده
*اشل

نوع 
مولينه

و 
شماره
 آن

  نام
مالحظاتگيرنده اندازه

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       

  نام و امضاي كنترل كننده:                اريخ تهيه:ت                   ننده:نام و امضاي تهيه ك                    واحد اقدام كننده:
  

                                                       
  ها اختياري است. تكميل اطالعات اين ستون  *
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  اشل  –جدول بده 
  وزارت نيرو 

  4كد فرم:   
   .......  كد حوضه ..........................سال آبي ...................  حوضه آبريز ............................................اي .................................... آب منطقهشركت

  ...........................................................كد منبع آب نام چشمه ........................................   رودخانه .....................................
 . تا تاريخ .......................... قابل استفاده است.اين جدول از تاريخ .........................

  00 01/0 02/0 08/007/006/005/004/003/0 09/0اختالف

 
m3/sec m3/secm3/secm3/secm3/secm3/sec m3/sec m3/sec m3/sec m3/sec   

          0 
 

          1/0
 

          2/0
 

          3/0
 

          4/0
 

          5/0
 

          6/0
 

          7/0
 

          8/0
 

          9/0
 

          0 
 

          1/0
 

          2/0
 

          3/0
 

          4/0
 

          5/0
 

          6/0
 

          7/0
 

          8/0
 

          9/0

  نده:واحد اقدام كننده:               نام و امضاي تهيه كننده:                   تاريخ تهيه:                    نام و امضاي كنترل كن
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  متر، بده به مترمكعب بر ثانيه) برگ آماري مقدار جريان روزانه، ماهانه و ساالنه، (اشل به سانتي
  : 5كد فرم   وزارت نيرو 

  ............................................................   سال آبي ........................................ايآب منطقه
 .........................يزات ايستگاه ......رودخانه ...............................   نام چشمه ............................ كد منبع آب  ............................. تجه

نه 
شي

بي
ده 

ب
ظه

لح
 

تي
سان

 ....
.....

ل .
 اش

ه با
ثاني

 بر 
عب

مك
تر 

.. م
.....

.....
ي ..

ا
 

.....
.....

.....
.....

.....
خ .

اري
در ت

تر 
م

  

  روز

  اسفند  بهمن  دي آذر آبان  مهر

تصحيحاشل
 اشل

تصحيحاشلبده
 اشل

تصحيحاشلبده
 اشل

تصحيحاشلبده
 اشل

يح تصحاشلبده
 اشل

تصحيحاشلبده
 اشل

بده

1                            
2                            
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
13                            
14                            
15                            
16                            
17                            
18                            
19                            
20                            
21                            
22                            
23                            
24                            
25                            
26                            
27                            
28                            
29                            
30                            
                             مجموع
                             ميانگين
                             حداكثر
                             حداقل

                             حجم به ميليون
  ترل كننده:واحد اقدام كننده:              نام و امضاي تهيه كننده:                   تاريخ تهيه:                    نام و امضاي كن  
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  5ادامه فرم  
  ........   كد منبع آب .................................  رودخانه ............................................................  نام چشمه  .............................................

 .............تجهيزات ايستگاه ................................

بده  شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين ماه
ساالنه تصحيح اشل روز

 اشل
تصحيحاشلبده

 اشل
تصحيحاشلبده

 اشل
تصحيح اشلبده

 اشل
تصحيح اشلبده

 اشل
تصحيح اشلبده

 اشل
بده

1                            
2                            
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
13                            
14                            
15                            
16                            
17                            
18                            
19                            
20                            
21                            
22                            
23                            
24                            
25                            
26                            
27                            
28                            
29                            
30                            
31                             

                             مجموع
                             ميانگين
                             حداكثر
                             حداقل
                              حجم

  اقدام كننده:                 نام و امضاي تهيه كننده:                 تاريخ تهيه:                     نام و امضاي كنترل كننده: واحد
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 هاي سطحي دول آزمايش شيميايي آبج

   1-6 :كد فرم وزارت نيرو 
  فاع از سطح دريا .............................................           عرض ................................رودخانه ..........................................                  ارت

  نام چشمه  ........................................... طول ................................. 
 اي ............................... شركت آب منطقه

اري
ت

ت 
داش

خ بر ونه
نم

 

ب 
كع
ر م

 مت
 به
ده
ب

نيه
ر ثا

ب
به  
ل 
 اش

جه
در

تي
سان

 
 به متر
آب

ي 
دما

  
تي

سان
 

راد
گ

 

T.D.S
Mg/I 

EC.106

25 ºC  pH

 واالن بر ليتر)اكيها (ميلييون

SAR%Na

درجه 
 مطلوبيت
 از نظر

 كشاورزي
C - S 

CO3
--HCO3Cl-SO4--

SUMA
NI  -
ON 

Ca++Mg++Na+K+
SUM 
CAT-
ION 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  نام و امضاي تهيه كننده:                     تاريخ تهيه:                     نام و امضاي كنترل كننده:  واحد اقدام كننده:                               
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  ي سطحيها آبآزمايش شيميايي 
  2-6كد فرم:   

  .................................آزمايشگاه آب استان:  ...........................................         شماره دفتر آزمايشگاه:  ...............
  نام رودخانه: ...........................................

  متر: ....................        بده به مترمكعب بر ثانيه:  .............. نام چشمه: .................................     درجه اشل به سانتي
  ..................      تاريخ تحويل به آزمايشگاه: .......................       تاريخ جواب:.....................تاريخ برداشت نمونه:......

S.A.R  %Na گرم بر ليتر)(ميليT.D.S    6EC 10 / 250C  pH  
 درصد سديم  

  
 مانده خشكباقي

  
  رسانندگي الكتريكي

  
  اسيديته

  
  SO4                  Cl          HCO3                CO3       ها مجموع آنيون

  

 واالن بر ليتراكيميلي
  ++K+                Na+            Mg++                Caها         مجموع كاتيون

 واالن بر ليتر اكي ميلي  _____________      _____________     _______            _________________

     گرم بر ليتر ميلي   ____________    _____________  ____________     _______     _________

  (ppm)1سختي كل

  (ppm)2سختي موقت

  اه گراد)                                                           نام و امضاي سرپرست آزمايشگ دماي آب (سانتي
  واحد اقدام كننده:                   نام و امضاي تهيه كننده:                 تاريخ تهيه:              نام و امضاي كنترل كننده:

                                                       
1- Total Hardness 
2- Temporary Hardness 
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  گيري بارش برگ اندازه
  »سنج معمولي باران«

  وزارت نيرو
  اي .............................. آب منطقهشركت 

  7  :كد فرم    :نام حوضه آبريز
  ماه                 سال  :تاريخ-3كد ايستگاه                  -2نام ايستگاه                    -1

  روز
جمع  - 5 متر) ارتفاع بارش (ميلي - 4

بارش 
 متر) (ميلي

ارتفاع برف تازه-6
 متر)(سانتي

زمان  - 7
 بارندگي

 مالحظات

نام و 
امضاي 

متصدي 
 ايستگاه 

نام و 
امضاي 

سين تكن
ول مسو

 منطقه 

  ساعت 30:18ساعت 06: 30ساعت
30 :06 

  ساعت
30 :18 

آب   باران  خاتمه  شروع
آب  باران  برف

  برف
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
26                 
27                 
28                 
29                 
30                 
31                  
                  جمع
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  متر هاي جوي به ميلي برگ آمار ريزش
  8كد فرم:   وزارت نيرو 

  13اي ................................ سال آبي ............. شركت آب منطقه
  ايستگاه .......................................... 

  عرض جغرافيايي ...........................
  .............................. طول جغرافيايي

 ارتفاع از سطح دريا ........................

 شهريور  مرداد تير  خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر روز
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
22                   
23                   
24                   
25                   
26                   
27                   
28                   
29                   
30                   
31                   

                  مجموع 
  هاي جوي ساالنه  جمع بارش

  مشخص كنيد. *هاي جوي روزانه، روزهاي برفي را با عالمتدر كنار و در سمت راست مقدار بارشيادآوري:
  امضاي كنترل كننده:نام و                      واحد اقدام كننده:                 نام و امضاي تهيه كننده:                   تاريخ تهيه:
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  هاي آبسنجي هاي موجود در ايستگاه فرم بازديد و كنترل دستگاه
  9كد فرم:   وزارت نيرو  

 اي ....................امور مطالعات منابع آب شركت آب منطقه
  نام چشمه: .............................       ................شهرستان:.............................    نام استان: ..........................................
  تاريخ: ......................................    نام بازديدكننده: ..........................................      نام متصدي: ................................... 
هاي تحت كنترل خود، اهميت قايل شـويد، حتمـا متصـدي هـم      عنوان كارشناس يا تكنيسين مسئول منطقه، براي ايستگاه توجه داشته باشيد كه اگر شما به

هـا   دهد. پس توجه كنيد كه هميشه همراه  با متصدي به ايستگاه رفتـه و بـه دسـتگاه    موقع وظايف خود را انجام مي   ها ارزش قايل شده و به براي آن ايستگاه
  اشته باشيد.تري د توجه بيش

  هنگام بازديد از ايستگاه آبسنجي به نكات زير توجه كنيد.
   خير     ليمنيگراف و كانال آن اليروبي شده و سطح اشل تميز است ؟  بلي –آيا پاي اشل  -1
   خير    آيا فلوتور سالم و روي آب شناور است ؟ بلي -2
   خير    آيا ديتا الگر سالم است ؟  بلي -3
   خير     چاهك ليمنيگراف و سطح آب چشمه با هم ارتباط دارد ؟  بلي آيا -4
   خير     رسد ؟    بلي آيا آب به راحتي به پاي اشل مي -5
   خير     آيا اشل حقيقي و اشل ليمنيگراف با هم مطابقت دارد ؟   بلي -6
   خير     آيا ساعت حقيقي يا ساعت دستگاه با هم مطابقت دارد ؟  بلي -7
تر از حد عالمت قرمز حركت ندهيـد. در ضـمن پـس از كـوك      توجه كنيد كه فنر كوك را بيش    خير     آيا دستگاه ليمنيگراف كوك دارد ؟   بلي -8

  كردن ساعت، ضامن از شكاف بيرون آورده شود. 
   خير     آيا مخزن جوهر، جوهر دارد ؟  بلي -9

   خير     بلي  آيا سرقلم دستگاه سالم است ؟ -10
  توجه شود كه فلوتور دستگاه هميشه بايد سمت راست ليمنيگراف قرار گيرد.    خير     كند ؟   بلي شدن اشل را ثبت مي آيا اضافه -11
   خير     كند ؟  بلي طور دقيق از ابتداي كاغذ شروع به رسم كرده و در انتهاي كاغذ برگشت مي آيا قلم ثبات به  -12

  شود بايد اين مطلب را در تمام بازديدها نوشت. بدا كاغذ ليمنيگراف، صفر در نظر گرفته نمياگر م
 10متر روي كاغذ برابـر   توان از دو نوع پولي استفاده كرد. اگر پولي بزرگ باشد، فاصله هر خانه، يك سانتي توجه داشته باشيد كه براي دستگاه ليمنيگراف مي

  متر اشل حقيقي است (اگر دستگاه تبديل دارد با مقياس مربوط اشل كاغذ را مشخص كنيد).  سانتي 5ي كوچك، متر اشل حقيقي ولي پول سانتي
 12دهد. در واقع فاصـله بـين ايـن دو خـط،      ظهر را نشان مي 12شب و خط بريده، ساعت  12هاي پيوسته روي كاغذ ليمنيگراف، ساعت  توجه شود كه خط

 ساعت است (هر خانه يك ساعت). 

هـا و نـام    ر هنگام بازديد ليمنيگراف، نام ايستگاه، تاريخ بازديد، ساعت روي كاغذ ليمنيگراف، ساعت حقيقي، اشل ليمنيگـراف، اشـل حقيقـي و تصـحيح آن    د
 بازديدكننده نوشته شود.

   رخي     بعدازظهر) بلي 4صبح و  8آيا متصدي ايستگاه، درجه اشل آن روز را قرائت و يادداشت كرده است ؟  (
  واحد اقدام كننده:               نام و امضاي تهيه كننده:             تاريخ تهيه:             نام و امضاي كنترل كننده:
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 تهيه آبنمود – فصل سوم

  آبنمود (هيدروگراف) -1- 3

، 1المللـي آبشناسـي   شده است. در فرهنگ بـين   ناگوني ارايههاي گو هاي موجود، براي آبنمود تعريف ها و نشريه در فرهنگ
  تعريفي به شرح زير آمده است: 

هاي مختلف آبشناسي مانند ارتفاع سطح آب، آبـدهي، سـرعت، حمـل     آبنمود، عبارت است از نمودار تغييرات كميت«
  »مواد و غيره برحسب زمان.

  ، به شرح زير آمده است: 2و در فرهنگ هيدروژئولوژي
ت زماني تخليه جريان در برش عرضي معيني از رودخانه يا ثبت زماني رقـوم سـطح آب رودخانـه در يـك نقطـه      ثب«

  »معين.
، و اگر آبنمود، رابطه 3هرگاه آبنمود، رابطه سطح ايستابي يا تراز سطح آب را با زمان نشان دهد، آن را آبنمود ايستابي

  نامند. يا به اصطالح آبنمود مي 4دهيبين آبدهي و زمان را مشخص كند، آن را آبنمود آب

 هدف از بررسي آبنمود   -2- 3

هاي هيـدروژئولوژيكي سـامانه آبخـوان حوضـه آبگيـر       آوردن اطالعات مهمي درباره ويژگي دست  آبنمود چشمه، امكان به 
هـاي درز و   طهاي قابل توجهي را در مورد رفتار سامانه زهكشي محـي  آورد و افزون بر تحليل آن، داده چشمه را فراهم مي

  طور خالصه عبارت است از:  كند. هدف از بررسي آبنمود، به  دار اين حوضه ارايه مي شكاف
 ،محاسبه حجم ذخاير ديناميكي 

 ،محاسبه ضرايب هيدروديناميكي آبخوان 

 برداري بهينه از آبخوان چشمه، تعيين چگونگي بهره 

 انحاللي)،اي،  شناخت سامانه زهكشي آبخوان (درز و شكافي، بين دانه 

 هاي جريان،  تشخيص رژيم 

  ،تشخيص روند كاهش آبدهي 

 هاي چشمه با محيط تغذيه آبخوان،   تعيين ارتباط بين رژيم 

  .تعيين ارتباط بين رژيم چشمه و رژيم بارندگي 

                                                       
 .1369هيه استانداردهاي مهندسي آب كشور، طرح ت 9كتاب شماره المللي هيدرولوژي،  فرهنگ بين -1

 .1374هيه استانداردهاي مهندسي آب كشور، طرح ت 17كتاب شماره فرهنگ هيدروژئولوژي،  -2
3- Stage Hydrograph 
4- Discharge Hydrograph 



 هاي زيرزميني ركيفيت و كميت آبهاي كشاورزي ب چگونگي بررسي اثر فعاليتراهنماي   26

 

 چگونگي تهيه آبنمود -3- 3

شـود. بـه ايـن     سـتفاده مـي  براي تهيه آبنمود در مطالعات هيدروژئولوژي، از اطالعات آمار آبدهي چشمه برحسب زمـان ا 
  شود. ها زمان مربوط، ثبت مي ها مقدار آبدهي و روي محور طول ترتيب كه در يك دستگاه مختصات، روي محور عرض

تر از ساعت) تـا درازمـدت    هاي كوتاه مدت (ساعتي و كم توان آبنمودها را در زمان برحسب نياز، شرايط و امكانات، مي
نمودهاي كوتاه مدت، همراه با تهيه آبنمود، تغييرات بارندگي نسبت به زمان (بـاران نگـار)   (ساالنه) رسم كرد. اغلب در آب

  شود.  نيز رسم مي

 اجزاي آبنمود - 4- 3

  هاي زير تشكيل شده است:  از قسمت )1-3(طبق شكل هر آبنمود، 

  
  دهنده يك آبنمود اجزاي تشكيل -1-3شكل 

  االرونده  شاخه صعودي يا ب -الف
ترين عواملي كه بر اين  اين شاخه، بيانگر شدت تغييرات افزايش آبدهي چشمه پس از تغذيه آبخوان است. يكي از مهم

  شدن محيط است. ذارد، درجه كارستيگ شدت (شيب) تاثير مي
  

 بارندگي خالص يا موثر

مركز ثقل
 منحني تلفات

 زمان

 اوج جريان

نقطه عطف

منحني فروكش

 زمان

رواناب

شاخه باالرونده

منحني تخليه آب زيرزميني
يابي شده)(برون

بده
ش

بار
 

N

pt
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   1زمان تاخير -ب
ن اختالف زمان، نكات مهمي درباره نامند، اي اختالف زمان بين بارش و شروع افزايش آبدهي چشمه را، زمان تاخير مي

  دهد. هاي محيط آبخوان در اختيار قرار مي ويژگي

  نقطه اوج -ج
  دهد. اين نقطه، بيشينه آبدهي چشمه را نشان مي

  شاخه فروكش (تاريسمان)  -د
  شود. منتهي مي 2جريان پايهگر كاهش آبدهي چشمه بوده و در پايان به  بخشي از آبنمود است كه نمايان

   3زمان تا اوج جريان - ه
  يابد. مدت زماني است كه از شروع شاخه صعودي آبنمود، آغاز و تا زمان رسيدن به اوج جريان ادامه مي

  نقطه عطف -و
  اغلب، نقطه عطف در شاخه فروكش به عنوان پايان تخليه آب تغذيه شده است. 

توانند  ها مي نسبت به تغذيه، آبنمود چشمه العمل آبخوان هاي هيدروديناميكي آبخوان و عكس توضيح: برحسب ويژگي
صورت آبنمود ساده، داراي يك شاخه باالرونده، يك نقطه اوج و يك شاخه فروكش بوده و يـا بـيش از يـك نقطـه اوج       به

  داشته باشد (آبنمود مركب). 

 ها   عوامل موثر در آبنمود چشمه -5- 3

  بندي كرد:  توان به شرح زير رده عوامل را ميگذارند. اين  عوامل بسياري در شكل آبنمود چشمه، تاثير مي
هـا و   تـوان بـه درز و شـكاف    شناسي، يكي از عوامل بسيار مهم در شكل آبنمود است. از اجزاي ايـن عامـل، مـي    زمين

تـر باشـد، آبـدهي چشـمه      تـر و توسـعه آنهـا بـيش     عرض ها كم ها ريزتر، معابر آن ها اشاره كرد. هرچه اين شكستگي گسل
هاي باز موجب جريان مـتالطم، تغييـرات    تر است. درز و شكاف تري خواهد داشت و نوسانات آبنمود ماليم يشيكنواختي ب

لغـزه،   لرزه و زمين هاي زمين مانند زمين شدن چشمه در فصلي از سال خواهد شد. حركت زياد در آبدهي و احتماال خشك
بسـا   ا چندين برابر، بده چشمه را كم يـا زيـاد كنـد، و چـه    ها شده و ت تواند موجب تغييرات ناگهاني در بده چشمه گاه مي

هـا،   ها، موجب باز شـدن تـدريجي درز و شـكاف    پذيري سنگ جايي محل چشمه شود. انحالل شدن يا جابه موجب خشك 

                                                       
1- Lag Time 
2- Base Flow 
3- Time to Peak 
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شود تا جايي كه به فضاهاي باز انحاللي تبـديل شـده و در ادامـه ايـن      اي مي اليه ها و حتي سطوح بين ها، گسل شكستگي
تـر باشـند،    ها، هرچه خـالص  ، بويژه سنگ آهك هاي كربناتي آورند. سنگ پيوسته غارها را پديد مي هم  وسعه، فضاهاي به ت

پـذيري پـايين    تـر باشـد، انحـالل    ها بـيش  طور كلي رس) در آن  تري دارند و هرچه مقدار ناخالصي (به پذيري بيش انحالل
هـاي كربنـاتي و رس    كننـد، هرچـه سـنگ    ، در ارتباط با يكديگر عمل مـي پذيري شناسي و انحالل آيد. بنابراين، سنگ مي

هاي كربناتي خالص، آبدهي تغييرات  تر است و برعكس، در سنگ تر و مقدار آن كم تر باشند، آبدهي چشمه يكنواخت بيش
  زيادي دارد. 

 تر تخليه  يعهايي با شيب زياد، آب را سر شناسي حوضه آبريز در شكل آبنمود موثر است. حوضه ريخت
تر  هاي آبريز، به شكل دايره شبيه ها زياد است. هرچه حوضه كنند، به همين دليل، تغييرات آبدهي آن مي

تري در آبدهي  هاي آبريز دراز و كشيده از يكنواختي بيش ها زيادتر است. حوضه باشند، تغييرات آبدهي آن
  برخوردارند. 

 چنين  شود. هم ث تنظيم جريان و يكنواختي آبدهي ميتر آن، باع گستردگي و ضخامت بيش :پوشش خاك
تر آبدهي چشمه موثر است. وجود پوشش گياهي نيز  هاي با بافت ريز، در تنظيم و يكنواختي بيش خاك

 شود. موجب يكنواختي در آبنمود چشمه مي

 ها باشد،  ديصورت برف در بلن بارندگي و چگونگي آن، نقش بسيار مهمي در شكل آبنمود دارد. اگر بارش به
ترين حد برسد و با  شود آبدهي در فصل زمستان يا از اوايل تا اواسط بهار، به كم زدگي، موجب مي اغلب يخ

تري روي آبدهي چشمه ظاهر  كوتاه  كه اثر باران در مدت ذوب برف، منحني سير صعودي طي كند. درحالي
ثير كمي كند و با وجود حجم زياد بارندگي، تا شود. درصد كمي از حجم آب رگبارها، به زير زمين نفوذ مي مي

هاي ماليم و مداوم در  كه باران شود. درحالي بر ذخيره آب دارد و اثر آن به صورت يك اوج بر آبنمود پديدار مي
شوند. تعداد دفعات  ماهي در آبنمودها مي اي دارند و موجب پيدايش شكل گرده تغذيه مخزن، نقش عمده

ها شيب ماليمي برقرار كند و با پيوستن  كرده و بين آن تواند به همان اندازه، در آبنمود، اوج ايجاد بارندگي، مي
نزديك به چشمه رخ دهد،   وجود آورند. بارندگي در حوضه آبگير، اگر در فاصله به يكديگر، اوج بلندتري را به
شود و نقطه اوج آبنمود از نظر زماني، نزديك به زمان بارندگي خواهد بود؛ ولي  تاثير تغذيه آن زودتر ديده مي

تر خواهد بود. اگر بارندگي سراسري باشد، در اين  ر در فاصله دورتر بارندگي رخ داده باشد، زمان تاخير بيشاگ
 ماهي يا پهن درخواهد آمد. صورت، قسمت اوج منحني به صورت گرده

 تواند باعث كاهش آبدهي يا حتي  شود. در نقاط سردسير، سرماي شبانه مي دما، موجب ذوب برف و يخ مي
، آبدهي افزايش يابد و در غروب، پيش از انجماد دوباره، به بيشينه  شود و با گرماي روز و ذوب برف قطع آن

روزي خواهد بود. در مناطقي كه سرما شدت دارد  خود برسد. در اين صورت، آبنمود داراي نوسانات شبانه
 تواند به تبع آن فصلي باشد.  (ارتفاعات بلند) و انجماد در فصل سرما هميشگي است، نوسانات آبنمود نيز مي
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 رود. بسته به تعداد روزها يا  اي از پوشش برفي، در روزهاي آفتابي بر اثر تصعيد از بين مي بخش عمده
تواند غيرمستقيم بر آبنمود چشمه تاثير داشته  هاي آفتابي، مقدار تصعيد متفاوت است، اين مورد مي ساعت

شود. بنابراين، اين  معكوس دارد. سرعت باد، موجب افزايش تبخير مي باشد. باال بودن نم نسبي، بر تبخير اثر
كه با نم نسبي باال، حجم زيادي از آب در درز و  دو عامل نيز در شكل آبنمود تاثير دارند، افزون براين

تواند در تغذيه آبخوان و آبدهي  چنين مي آيد، هم صورت شبنم درمي شود و به ها تقطير مي هاي سنگ شكاف
 مه موثر باشد. چش

 تواند در آبدهي چشمه و شكل  كنند، مي هايي كه از آبگير چشمه عبور مي ها و مسيل تغييرات آبدهي رودخانه
هايي كه در حوضه آبريز مجاور جريان دارند ولي از راه سنگ بستر، خود  بسا رودخانه آبنمود آن اثر بگذارد. چه

ها بر  ها وآبگيرها، و نوسان آب آن طور درياچه كنند. همين هايي را درطرف ديگر، تغذيه مي چشمه يا چشمه
 آبنمود يك چشمه، موثر خواهد بود. 

 هاي ساحلي موثر باشد. هنگام فراكشند (مد)،  تواند بر شكل آبنمودهاي چشمه كشند (جزر و مد) دريا، مي
رد كه هنگام فراكشند، يابد. اين احتمال وجود دا آبدهي چشمه كاهش و برعكس در زمان فروكشند افزايش مي

 آب دريا وارد مخزن چشمه شود و هنگام فروكشند، آب چشمه به سوي دريا جريان يابد. 

 گذارد. احداث سد ممكن است  هاي منابع آب، بر اين منابع تاثير كمي و كيفي مي دخالت انسان در سامانه
هاي جديد شود. تغييرات  هباعث قطع شدن، كاهش يا افزايش آبدهي چشمه و يا حتي موجب پيدايش چشم

دست مرتبط هستند، بر آبنمود اين  هاي پايين سدها كه از راه معابر زيرزميني با چشمه  سطح آب مخزن
 گذارد و در اين صورت، تغييرات آبنمود، تابعي از تراز آب درياچه پشت سد خواهد بود.  ها اثر مي چشمه

شدن تعدادي چشمه شده و بر اثـر فشـار    ست موجب مستغرقاحداث سدهاي مخزني و باال آمدن آب مخزن، ممكن ا
هاي  تر درآيد و يا موجب پيدايش چشمه اي با آبدهي كم صورت چشمه زيردرياچه  ها قطع شود يا به آب مخزن، جريان آن

  جديد شود.
ر گـذارد.  ها، ممكن است بر آبـدهي چشـمه و آبنمـود تـاثي     نهرهاي آبياري، جريان آب و حجم آن، يا توقف جريان آن

  دست خواهد بود. هاي مجاور و پايين هاي آب، عاملي موثر بر چشمه هاي آب زيرزميني توسط چاه آبكشي از مخزن
توان روي آبنمود مشاهده  تواند موجب افزايش آبدهي شده، رابطه اين دو را مي هاي آب زيرزميني مي تغذيه مصنوعي مخزن

  ها تاثير بگذارد.  ها، انبارهاي مهمات و غيره، ممكن است بر آبدهي چشمه لكرد. ايجاد تغييرات ديگري مانند حفاري تون
  تراز و موقعيت چشمه در پهنه كارستي نيز، در روند تغييرات آبدهي چشمه موثر است.  افزون بر موارد باال،

  فصل باشد.تواند زمينه پژوهشي م صورت خالصه و بسيارگذرا عنوان شد، مي هريك از مواردي كه در اين بخش به
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  بندي كرد:  صورت زير رده توان به عوامل موثر در شكل آبنمود را مي

 زمين شناسي 

 ها و حركات زمين وضعيت ساختاري چينه -1

 شناسي  سنگ -2

 پذيري  انحالل -3

  شناسي حوضه  ريخت
  هاي فيزيوگرافي (شيب و شكل حوضه آبريز)ويژگي -1
  پوشش خاكي و پوشش گياهي  -2

  شناسي اقليم

 وع بارش، شدت، مدت، دفعات بارندگي، موقعيت بارندگي)بارش (ن -1

 دما  -2

 تبخير  -3

 باد  -4

  رطوبت هوا، شبنم -5

  آبشناسي 

 هاي سطحيجريان -1
  ها درياچه -2
  هاي كشندي  جريان -3

  عوامل انساني 

  ها  مخزن سدها و تغييرات سطح آب آن -1
  نهرهاي آبياري و چگونگي جريان آب  -2
 ا) ه آبكشي از مخزن آب زيرزميني (پمپاژ چاه -3

  تغذيه مصنوعي مخزن آب زيرزميني  -4

 تجزيه و تحليل آبنمود چشمه   - 6- 3

كننده منحصر به فرد واكنش آبخوان در مقابل تغذيه است. به ويـژه شـكل و رونـد فـروكش،      شكل آبنمود چشمه، بازتاب
. بـه ايـن داليـل،    آورد كننده چشمه فـراهم مـي   هاي ساختاري سامانه آبخوان تامين اطالعات مهمي در مورد ذخيره و ويژگي

). 2- 3كند (شكل  تحليل آبنمود چشمه، اطالعات قابل توجهي درباره ماهيت و چگونگي كار سامانه زهكشي كارست ارايه مي
  ها) با هم تحليل شـوند، نتـايج بسـيار بهتـري بـه      زمان كيفي آن (كموگراف اگر تغييرات كمي آب (آبنمودها)، با تغييرات هم

  دست خواهد آمد.
هاي باالرونده و فروكش است. شاخه باالرونده مربـوط بـه زمـان     تر گفته شد، آبنمود داراي شاخه كه بيش  ونهگ همان 

هـاي   شده است. الزم به يادآوري است كه بـارش  تغذيه حاصل از بارش و شاخه فروكش، مربوط به زمان تخليه آب تغذيه 
هاي پيشين،  دهد، زيرا هنوز تغذيه بارش تحت تاثير قرار ميهاي آبريز بزرگ، شاخه فروكش آبنمود را  پي در پي در حوضه
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دهد. اغلب، آبنمود از نقطه مشخصـي   هاي آبنمود را تغيير مي دهد و روند شاخه كامال تخليه نشده كه بارش بعدي رخ مي
يابـد.   هش مـي دهد و از آن به بعد، آبدهي با روند خاصي كـا  به نام نقطه اوج كه آغاز شاخه فروكش است، تغيير جهت مي

گويند. براي تفكيك جريان پايـه آبنمـود، محاسـبه حجـم ذخيـره       اين بخش از آبنمود را منحني فروكش (تاريسمان) مي
  شود. هاي ساختاري آبخوان، از اين منحني استفاده مي ديناميكي و ويژگي

  
  هاي كارستي انهها و رودخ انواع آبنمودهاي مربوط به چشمه - 2-3شكل 

 منحني فروكش ساده  - 3-6-1

هـاي   العمـل  شـود. چشـمه، عكـس    هاي متناسب با آن، منجر مـي  ي كارستي، به تخليه يك بارندگي معين روي حوضه
  هاي آن به شرح زير است:  اي معين و مهمي را نشان خواهد داد كه ويژگي تخليه

  يك تاخير زماني پيش از پيدايش واكنش   -الف

 چشمه فانتين ملون

J

 اكتبر نوامبر 1978
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1
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  تا نقطه اوج منحني (بازوي باالرونده منحني)  يك آهنگ صعود  -ب
گـردد   سمت وضعيت خروجي چشـمه پـيش از بارنـدگي برمـي     كه تخليه چشمه به اي گونه يك آهنگ فروكش، به  -ج

 (بازوي فروكش) 

شـود.   هايي روي هر دو بازوي منحني، اگرچه بازوي فروكش به شكل بارزتري ديده مي اختالالت كوچك يا ضربه  -د
بنمود در نقطه اوج خود است، اغلب، ذخيره در سامانه كارستي در باالترين حد است. شدت تخليـه آب از  وقتي آ

  شود. ذخيره، توسط شيب شاخه فروكش منحني مشخص مي
) انجام گرفته است. وي فرض كرد كـه  1905( 1تجزيه و تحليل كمي شاخه فروكش آبنمود، اختصاصا بر پايه كار مايه

  را به شكل رابطه نمايي ساده زير بيان كرد:   است، و آن شده در مخزن از حجم آب ذخيره  تخليه چشمه، تابعي
)3 -1(  t

tQ Q e  
  در اين رابطه: 

tQ در زمان ) آبدهي (مترمكعب بر ثانيهt   

Q ) آبدهي قبلي در زمان صفرt (  

t زمان طي شده (اغلب برحسب روز) بينtQ وQ  
e (نپرين) پايه لگاريتم طبيعي  

  1زمان ضريب فروكش (تخليه) چشمه از بعد عكس(T )  
m)3اگر در كاغذ نيمه لگاريتمي، روي محور لگاريتمي آبدهي برحسب مترمكعب بر ثانيـه   / s)    و روي محـور عـددي

بـه   1-3يتمي معادلـه  خواهد بود. شكل لگار آيد كه شيب آن زمان برحسب روز آورده شود، خط راستي به دست مي
  شرح زير است: 

)3 -2(  tlogQ logQ 0.4343t    
  دست آورد:  به 3توان از رابطه  را مي كه مقدار 

)3 -3(  1 2
2 1 2 t 1

2 1

logQ logQ
, t t t , Q Q , Q Q

0.4343(t t ) 


     


  

كنند. در  ايگزين ميشود، ج كه ثابت فروكش ناميده مي ) مقداري ثابت است، گاهي آن را با 1در معادله ( eچون
  شود:  نتيجه، معادله به اين صورت نوشته مي

)3 -4(  t
tQ Q   

  توان از عبارت لگاريتمي زير محاسبه كرد:  ثابت فروكش را مي

)3 -5(  tlogQ logQ
log

t


   

                                                       
1- Maillet 
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كم در برخي  شود كه دست ده ميهنگام رسم منحني فروكش آبنمود كارستي (روي كاغذ نيمه لگاريتمي)، اغلب مشاه
  ها، منحني غيرخطي است.  قسمت

  ها بايد از معادالت ديگري استفاده كرد، از جمله تابع نمايي دوبل زير:  بنابراين، براي تطابق بهتر داده
)3 -6(  nt

tQ Q e  
  است: 7كه شكل لگاريتمي آن به صورت معادله 

)3 -7(  
1

Q
log(log ) n log t log 0.36222

Q
      

  از سوي ديگر، شايد توسط يك رابطه سهمي، انطباق بهتري صورت پذيرد: 
)3 -8(  t n

Q
Q

(1 ct)



  

  است:  9كه شكل لگاريتمي آن به صورت معادله 
)3 -9(  tlogQ logQ n log(1 ct)    

  محاسبه كرد:  10توان از رابطه  را مي cپارامتر 

)3 -10(  
1

n

t

Q1
c ( ) 1

t Q


 
  
  

  

  شود:  محاسبه مي 11و ثابت فروكش از رابطه 
)3 -11(  

1

n

c

Q

   

هـاي كارسـتي كـاربرد دارد، توسـط مـانژين       است. عبارات ديگـري كـه در سـامانه    2تا  5/0، اغلب عددي بين nتوان 
  ) بيان و بحث شده است. 1975(

) بـين  5اظهار كرد كه مقادير ثابت فروكش (معادلـه    )1973ين (مارتهاي سطحي،  با توجه به فروكش بده پايه آبراهه
است، گرچه اين فاكتور معني فيزيكي روشني ندارد. بنـابراين، مـارتين    000/1تا  500/0صفر تا يك متغير اما اغلب بين 

  د.تر است، استفاده شو اي كه بسيار مناسب كند از مفهومي معادل با نيم عمر در فيزيك هسته پيشنهاد مي
t)0.5يك نيم دوره جريان  زمان الزم، براي اينكه بده پايه رودخانه (يا چشمه) «اين صورت تعريف كرد:  توان به را مي (

  »نصف شود.
بنابر تعريف باال، 

0.5
2Q Qt   آيد:  دست مي ، روابط زير به4بوده و با جايگزين كردن آن در معادله  

)3 -12(  0.5
0.5 0.5

t
t tQ 2Q   

)3 -13(  0.5t1

2
  

)3 -14( / log0.5مقدارثابتt   
  هاي زير خواهد بود: داراي ويژگي 0.5tعامل
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  ها است، شده بين آن و زمان طي tQو Qمستقل از  -الف
  نهايت تغيير كند، تواند از صفر تا بي مماس بر تغييرات بوده و مي  -ب
  شود، مربوط مي سادگي از راه معادله فوق، با   ) قابل محاسبه بوده و به14-3به آساني از معادله (  -ج
  كارگرفته شود.  ه عنوان شاخص نمايي فروكش جريان، بهتواند ب مقياس مستقيمي براي آهنگ فروكش بوده و مي  -د

ويژه تخلخل موثر و ضـريب قابليـت   ه هاي هيدروژئولوژيكي آبخوان، ب از ويژگي 1-3در رابطه  مقدار ضريب فروكش 
كش، تنـد خواهـد بـود و    كوچك است، شيب منحني فرو 0.5t) بزرگ و4-3(معادله  يا  آيد. وقتي  دست مي انتقال به 

بـزرگ    0.5tكوچـك و  و  اي صورت نگيرد اما  داللت بر زهكشي سريع مجاري و ذخيره كم زيرزميني دارد. اگر تغذيه
باشد، داللت بر زهكشي (تخليه) آرام آبخوان كارستي دارد كه احتماال ناشي از يك شكاف وسـيع يـا شـبكه متخلخـل بـا      

  خيره بسيار زياد و مقاومت باال در برابر تغذيه است. ظرفيت ذ

  منحني فروكش مركب  -3-6-2
اند كه يك يا چند  هاي كارستي، اغلب از دو يا چند بخش تشكيل شده هاي فروكش چشمه هاي نيمه لگاريتمي داده منحني

مـوارد، مسـير     د. در ايـن دست آور توان يك يا چند ضريب فروكش به  ها، مي بخش آن، ممكن است خطي باشد و براساس آن
هـاي   گـر ويژگـي   هـايي، نمايـان   كنـد. چنـين منحنـي    هاي آبخوان ارايه مي ها به طور مجزا، بهترين شناخت را از ويژگي بخش

  ) كه در سامانه زهكشي دخالت دارند.3- 3هاست (شكل  هاي كارستي و ذخاير مختلف و مخازن متصل به آن آبشناختي آبخوان

 
گر تخليه و  نمايان Q كه هاي سرريزي و غيرسرريزي با سه مؤلفه نظر از مخزن) براي سامانه چشمه مدل سامانه استاتيك (صرف - 3-3شكل 

R است. گر شعاع كانال جريان نمايان  
  معرف شعاع مجراست. Rمعرف آبدهي و  Qدر پاسخ به يك ورودي دلخواه، 

 تجزيه و تحليل آبنگار چشمه
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  را براي هر بخش خطـي بـه   1توان معادله  شامل دو يا چند بخش خطي باشد، ميكه منحني فروكش مركب،  هنگامي
 نوشت:  15-3صورت معادله 

)3 -15(  n .t
t nQ Q .e  

 nشماره هر بخـش خطـي از منحنـي فـروكش و      nام از زمان شروع منحني فروكش، tبده در روز   tQكه در آن 

برابر است با زمـان طـي شـده از ابتـداي همـان بخـش خطـي از منحنـي          tضريب فروكش در آن بخش از منحني است. 
طور   توان به ام از منحني فروكش بوده كه مقدار آن را ميnمقدار بده در ابتداي بخش خطي  nQفروكش برحسب روز و 
دست آورد. با توجه به اينكه مقـدار    ، مقدار آن را به15-3بده قرائت كرده و يا با استفاده از معادله  مستقيم از روي محور

Q)بده در ابتداي هر بخش  )  برابر است با مقدار بده در انتهاي بخش قبليt(Q ).  
  دهد. ن ميمنحني فروكش چشمه امبال را نشا )4-3شكل (

  
1ضريب فروكش بخش اول منحني فروكش   
2ضريب فروكش بخش دوم منحني فروكش   
3ضريب فروكش بخش سوم منحني فروكش   

  در يوگسالوي. بايد توجه كردشاخه فروكش آبنمود مركب چشمه امبال  - 4-3شكل 
  ).1981گانه، بزرگي متفاوتي دارند (ميالنوويچ  كه ضرايب فروكش سه

دسـت   شده از چشمه از زمان شروع منحني فروكش، برابر با سطح زير منحني فروكش است. براي به  حجم آب تخليه 
گيـري كـرد.    چشمه در هر بخش انتگرالآوردن حجم تخليه چشمه در هر بخش از منحني فروكش، بايد از معادله تخليه 

  آيد: دست مي به  16-3صورت معادله  شده از چشمه در هر بخش، به  حجم آب تخليه  15-3گيري از معادله  لذا با انتگرال

)3 -16(  1 n

2

t .t
t nt

V Q .e .dt
   

  آيد: دست مي به  17-3، معادله 16-3با حل معادله 
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2شده از چشمه در فاصله زماني   حجم آب تخليه tVكه در آن 1t t  براي بـه   17-3است. بديهي است كه در معادله
دست آوردن حجم تخليه برحسب مترمكعب، با توجه به آن كه واحد زمان برحسب روز و واحد بده برحسب مترمكعب بر  

  ضرب شود.  86400است، بنابراين، بايد معادله فوق در ضريب ثانيه 
ميالنوويچ از روي اين منحني به اين نتيجه رسيد كه آبخوان مورد نظر وي، سه نوع تخلخل دارد كه توسط سه ضريب 

غارها و مجـاري اسـت كـه بـا      واكنش از تخليه سريع 1شوند. وي عنوان كرد كه متفاوت مشخص مي  فروكش با بزرگي
عنوان شاخص  به2شوند. ضريب روز تخليه مي 7ها، در فاصله زماني حدود  اند. اين مخزن هاي بزرگي از آب، پر شده حجم

 3روز طول كشيده است. 13پيوسته، تعيين شده كه زهكشي آن حدود  هم  جريان خروجي سامانه درزهاي كارستي به 
هـا در   ها و خـاك  شود كه شامل فضاهايي در داخل سنگ واكنش به زهكشي آب از خلل و فرج و درزهاي باريك گفته مي

 ها و ذخاير رسي داخل غارهاست.  چنين ماسه باالي سطح ايستابي و هم

  هاي فروكش  تشخيص نوع جريان و انواع كارست از منحني -3-6-3
  فروكش را به شرح زير تشخيص داد:   توان پنج نوع منحني دار كارستي، مي ز و شكافهاي در در آبخوان

 دهد. محيط نفوذپذير اين  اي نشان مي هاي فروكش ساده كه رژيم آب زيرزميني را با جريان ورقه منحني
احي با مواد كند. اين نو دار مجاور را منتقل مي ساختي است كه آب مناطق درز و شكاف ها، مناطق زمين آبخوان

 خرد شده پر شده است.

 اي هستند. محيط نفوذپذير اين گونه  دهنده دو رژيم فرعي با جريان ورقه هاي فروكش مركب، نشان منحني
هاي ريز و  هاي منظم درزه تر داراي سامانه هاي كربنات پردرز و شكاف تشكيل شده كه بيش ها از سنگ آبخوان

 مراه با نفوذپذيري ناهمگن هستند. درشت فراوان و حتي در مقياس وسيع ه

 هايي با جريان  اي، و رژيم هاي فرعي با جريان ورقه دهنده تلفيقي از رژيم هاي فروكش مركب، نشان منحني
هاي ريز و درشت باز  اي از درزه هاي خردشده با سامانه ها شامل سنگ آشفته است. محيط نفوذپذير اين آبخوان

 وچك باز و مجاري كارستي است. هاي ك هاي جنبي با درزه و سنگ

 اي است، دو يا چند رژيم فرعي با  هاي فرعي با جريان ورقه هاي فروكش مركب، كه تلفيقي از رژيم منحني
شده و   شدت كارستي هاي كربناته به ها، محيط نفوذپذير سنگ دهد. اين منحني جريان آشفته را نشان مي

 كنند. كارست رسيده را مشخص مي

 ها، سامانه  روكش مركب، كه حاصل تلفيق دو يا سه رژيم با جريان آشفته هستند. اين منحنيهاي ف منحني
هاي  هاي سنگ اي با درز و شكاف گونه ارتباط هيدروليكي قابل مالحظه مجرايي عبور آب زيرزميني را كه هيچ

 دهد.  مجاور ندارد، نشان مي
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كم هفتگي، روش مناسبي براي ارزيـابي   مار روزانه يا دستها، براساس آ هاي تخليه چشمه توضيح مهم: تفسير منحني
  هاست. نوع نفوذپذيري و ظرفيت آبخوان

 كاربرد آبنمود   - 7- 3

هـا   وار بيان شده و سپس به شرح مختصر هريك از آن صورت فهرست  ترين كاربردهاي آبنمود چشمه به در ادامه، مهم
  : پرداخته شده است

 ها  بندي چشمه هاي مخزن كارستي و تقسيم ينه در تعيين ويژگياستفاده از نسبت آبدهي بيشينه به كم  
  و بررسي روند تخليه و كاهش آبدهيتعيين معادله تخليه چشمه  
 هاي جريان و شناخت سامانه زهكشي آبخوان  تشخيص رژيم  
 ليه چشمه و ذخاير ديناميكي مخزن محاسبه حجم تخ  
  نفوذپذيري موثر محاسبهچشمه با رژيم بارش ( آبدهيتعيين ارتباط بين (  
  محاسبه حجم تخليه چشمه و رابطه آن با بارندگي موثر  
  مقايسه تغييرات سطح آب آبخوان و تغييرات آبدهي چشمه  
  برآورد ضرايب هيدروديناميكي آبخوان  
 آبخوان چشمه ذخاير كارستي و سازندهاي سخت و يا از برداري بهينه از  تعيين چگونگي بهره  

بندي  هاي مخزن كارستي و تقسيم هي بيشينه به كمينه در تعيين ويژگياستفاده از نسبت آبد -1- 3-7
 ها  چشمه

هاسـت كـه از آن، در    چشـمه  1هاي كارستي، استفاده از نسبت آبدهي بيشينه به آبدهي كمينه يكي از موارد كاربرد چشمه
  بندي كرد.  ها را تقسيم مهتوان چش اساس آن مي شود و بر هاي مربوط به حجم مخزن كارستي استفاده مي تشخيص ويژگي

  شود: در يوگسالوي اشاره مي 2جا، براي مثال به مشخصات چشمه بزرگ ليتنو در اين
3

meanQ 11.5 m / s  آبدهي ميانگين  
3

minQ 5 m / s  آبدهي كمينه  
3

maxQ 30 m / s  آبدهي بيشينه  

max  (ضريب ناهمشكلي)

min

Q 30
Kn 6

Q 5
   

                                                       
1- Qmax/Qmin 
2- Litno 
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min  ترين آبدهي) (ضريب كم

mean

Q 5
Km 0.435

Q 11.5
   

و  (Kn) ضـريب ناهمشـكلي   ،(Qmax) ، آبـدهي بيشـينه  (Qmin)؛ آبدهي كمينه (Qmean)در مثال باال، از آبدهي ميانگين 
ات اصـلي  ها بـه نـام مشخصـ    برده شده كه بيانگر وضعيت آبخوان كارستي است و از آن  نام (Km)ترين آبدهي  ضريب كم

  شود. چشمه نيز نام برده مي
دار هستند و هرچه ضرايب ناهمشكلي  گيري ساالنه معني هاي آبدهي كمينه، بيشينه و ميانگين در يك دوره اندازه واژه

  تري برخوردار است.  تر باشند، آبدهي چشمه از يكنواختي و دوام بيش و ضريب آبدهي كمينه به واحد نزديك

 شمه و بررسي روند تخليه و كاهش آبدهي تعيين معادله تخليه چ -2- 3-7

شـود. (آبـدهي روي    مقادير آبدهي و زمان مربوط به شاخه فروكش آبنمود چشمه روي كاغذ نيمه لگاريتمي رسم مـي 
محور لگاريتمي و زمان روي محور عددي). اگر در زمان فروكش آبنمود چشمه، تغذيه جديدي در آبخوان صورت نگرفتـه  

شود، ماننـد شـاخه فـروكش     ي كاغذ نيمه لگاريتمي، اغلب به يك يا چند بخش خطي تبديل ميباشد، شاخه فروكش رو
هـاي خطـي، همـان     ) كه از سه بخش خطي تشكيل شده اسـت. معـادالت بخـش   4-3چشمه امبال در يوگسالوي (شكل 

محاسـبه   3روي هر بخـش خطـي، براسـاس رابطـه      2tو 1tهاي دو زمان ، با استفاده از آبدهيبوده و مقدار  15معادله 
  شود:  مي

1 2

2 1

logQ logQ

0 / 4343(t t )


 


  

 يان و شناخت سامانه زهكشي آبخوانهاي جر تشخيص رژيم - 3- 3-7

  شود.  ده است و از تكرار آن خودداري ميتوضيح داده ش 3-6-3اين مورد در بند 

 ناميكي مخزناير ديمحاسبه حجم تخليه چشمه و ذخ -4- 3-7

هـا و   ترين تراز خروجي چشمه ذخاير ديناميكي، شامل حجم آبي است كه در باالي تراز مظهر چشمه قرار دارد. پايين
  باالترين تراز آب در مخزن، حداكثر ارتفاع ذخيره ديناميكي يا ستون آب در كارست اشباع است. 

)، از نقطه اوج آبنمـود يـا شـروع فـروكش     1905يه (هاي آهكي به روش ما حجم آب ذخيره شده در باالي تراز چشمه
پس از قطع بارنـدگي   1شود. در اين روش، تغييرات آبدهي چشمه برحسب زمان با تحليل روند كاهش آبدهي محاسبه مي

قابـل   18-3شده در باالي تراز چشمه از رابطـه   اساس اين تحليل، مقدار آب ذخيره در دوره خشك، بررسي شده است. بر
  است: محاسبه 

)3 -18(  86400 Q
V 



  

                                                       
1- Recession Curve Analysis 
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  در اين رابطه:
Q  3آبدهي برحسب متر مكعب بر ثانيه(m / s)،  
V  3حجم ذخاير ديناميكي برحسب مترمكعب(m   ، و (

  .ضريب فروكش  
  خواهد بود:  19-3اگر رژيم آبدهي چشمه از چند رژيم تشكيل شده باشد، به صورت معادله 

)3 -19(  31 2 n

1 2 3 n

QQ Q Q
V 86400 ( ... )      

   
 

را  اي در كشور فرانسه، تغييرات آبدهي روي كاغذ نيمه لگاريتمي ترسـيم شـده و مقـدار     به عنوان مثال، در چشمه
  آيد:  محاسبه شده و به دست مي Qرابطه زير مقداراند كه از  پيدا كرده

1 2

2 1

logQ logQ

0.4343(t t )


 


  

  در اين مثال: 
t(3Q(آبدهي در لحظه 2.6 m / s   

0.00312(ضريب فروكش)      
  رابر است با: بنابراين حجم ذخاير ديناميكي ب

686400ميليون مترمكعب   2.6
V 72 10

0.00312


    

  تعيين ارتباط بين آبدهي چشمه با رژيم بارش -5- 3-7
تـرين ارتبـاط را بـا     هـا بـيش   كه در صفحات پيش توضيح داده شد، در بين عوامل مختلف، آبـدهي چشـمه   گونه همان

هاي تند و رگبارهـا،   را با آبنمود چشمه مقايسه كرد. بارانتوان چگونگي و نوع بارندگي منطقه  رو مي بارندگي دارند. از اين
هاي ماليم و طوالني، نفـوذ بسـيار زيـادي دارنـد. ريـزش بـه        كه باران كنند درحالي تر فرصت نفوذ در زمين را پيدا مي كم

آب و هوايي و  حال، با تبخير نيز توام است و بسته به شرايط صورت برف، با ذوب تدريجي و نفوذ همراه است كه درهمين
  هاي مختلف جغرافيايي تجربه كرد.  توان در محيط تواند متفاوت باشد، اين مولفه را مي دماي محيط، مي

 )محاسبه نفوذپذيري موثرمحاسبه حجم تخليه چشمه و رابطه آن با بارندگي موثر ( -6- 3-7

   قابل اعمال هستند: 20عوامل مرتبط در اين رابطه، به شرح زير بوده كه در معادله 

)3 -20(  m
c

Q t
I 100

P A


 


  

  در اين رابطه:
P ،ميانگين بارندگي ساالنه حوضه به متر  
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cI ،نفوذپذيري موثر به درصد  
mQ ،آبدهي ميانگين چشمه برحسب مترمكعب بر ثانيه  
A ،وسعت حوضه آبريز چشمه برحسب مترمربع  
t .زمان برحسب ثانيه  

  مثال: چشمه ليتنو در يوگسالوي 
6 2A 55 10 m   

3
m,Q 1.15 m / s 331536ثانيه 10  يك سالP 950 mm 0.95 m, t    

3

6

1.15 31536 10 100
I %69.4 %70

0.950 55 10

  
  

 
  

شود كـه   كه پيداست، در اين رابطه حجم تخليه ساالنه به حجم بارندگي ساالنه برحسب درصد محاسبه مي گونه همان
  درصد بارندگي است.  70در مثال باال، معادل 

 مقايسه تغييرات سطح آب آبخوان و تغييرات آبدهي چشمه  -7- 3-7

توان نوسانات سطح آب را بـا   آساني مي گيري كرد، به  اي اندازه هدههاي مشا اگر بتوان سطح آبخوان كارستي را در چاه
ميزان تغييرات آبدهي چشمه يا در واقع آبنمود آبخوان را با آبنمود چشمه مقايسه كرد. بديهي است بـين ايـن دو مولفـه    

مه باشد. اگر اين تغييرات شده، همان منبع تغذيه چش گيري  بايد ارتباط مستقيمي برقرار باشد به شرطي كه آبخوان اندازه
نوشت. اين رابطه ممكن اسـت خطـي يـا      توان رابطه آن دو را به صورت معادله مي  روي محور مختصات انتقال داده شود،

  نمايي باشد:
)3 -21(  sQ f (h)  

  كه در آن:
h (متر)  اختالف ارتفاع تراز بيشينه آب تا مظهر چشمه  
sQ  (مترمكعب بر ثانيه) بده چشمه  

  برآورد ضرايب هيدروديناميكي آبخوان  -8- 3-7
هـاي دوپـويي و    اسـاس فرضـيه   هاي زيرزميني، بر هاي محاسبه ضرايب هيدروديناميكي در آبخوان طور كلي، روش  به

گونه روش جـايگزيني بـراي    ت، اما از آنجا كه تاكنون هيچمعادالت دارسي و با درنظرگرفتن شرايط ويژه، قابل استفاده اس
هـاي كارسـتي، از    المللي بـراي مخـزن   دار و كارستي پيدا نشده، برخي پژوهشگران در سطح بين هاي درز و شكاف آبخوان

ه در مـورد  اند؛ از جمله ميالنوويچ از يوگسـالوي كـ   هاي آبرفتي استفاده كرده شده در آبخوان كارگرفته  هاي به همان روش
بهـره بـرده اسـت. بـراين      (S)و ضريب ذخيره  (T)هاي كارستي، از روش تايس براي محاسبه ضريب قابليت انتقال  مخزن

  شود:  كمك گرفته مي Tبراي محاسبه  22-3گيري و از فرمول  اساس، سطح آب در پيزومتر مجاور چشمه اندازه
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)3 -22(  mean

s

0.183 Q
T





  

   در اين رابطه:
T ،ضريب قابليت انتقال آبخوان به متر مربع بر ثانيه  

meanQ  ،آبدهي ميانگين به مترمكعب بر ثانيه براي طول دوره فروكش به روز  
s  ه متر.مقدار افت پيزومتر در طول دوره فروكش براي يك چرخه لگاريتمي ب  

  شود:  استفاده مي 23-3نيز از فرمول  (S)براي محاسبه ضريب ذخيره 

)3 -23(  
2

2.25T t
S

x


  

   در اين رابطه:
T ،ضريب قابليت انتقال سفره به متر مربع بر روز  
t ،طول زمان فروكش به روز  
S ،ضريب ذخيره به درصد  
X  .فاصله پيزومتر تا دهانه چشمه به متر است  

هاي غيرخطي، چندان مصداق نـدارد. بـه همـين     هايي با جريان كه در باال گفته شد، اين روش براي آبخوان گونه همان
بنـدي كنـد و سـپس طيفـي از      ها را رده سي و محاسبه كرده و آنگر بايد در حد امكان، نقاط زيادي را برر دليل، پژوهش

  انتخاب نمايد.  Sو  Tدست آمده را به عنوان ضرايب  ارقام به

  برداري بهينه از ذخاير كارستي و سازندهاي سخت (يا از آبخوان چشمه)  تعيين چگونگي بهره -9- 3-7
رقـومي بـاالتر از تـراز دهانـه چشـمه قـرار        هاي كارستي يا سازندهاي سخت، در بخشي از منابع آب موجود در مخزن

تر از رقوم دهانه چشمه ذخيره  شناسند و بخشي ديگر، پايين نام منابع ديناميكي مي گيرند، كه آن بخش از منابع را به مي
  شوند.  اند كه به نام ذخاير استاتيكي خوانده مي شده

شـوند،   ل مـدت جريـان از دهانـه چشـمه خـارج مـي      طور طبيعي و در اثر نيروي گرانش، در طو  ذخاير ديناميكي، به
هاي مختلف ماننـد   برداري در بخش مانند. اگر منابع ديناميكي در دوره بهره كه منابع استاتيكي در مخزن باقي مي درحالي

داري بـر  ها، از ذخاير استاتيكي نيز بهـره  توان با حفر چاه و پمپاژ آن گوي نيازها نباشد، مي كشاورزي و شرب صنعت، پاسخ
اي باشـد كـه    انـدازه  كرد. چه بسا مقدار تخليه چشمه در دوره آبداربودن بيش از ميزان مورد نياز و يا نوسـان آبـدهي بـه    

  اي كم آب و ناكافي هنگام نيازها باشد.  اي پرآب و بيش از نياز و دوره دوره
تـوان   ختن سطح آب آبخوان مورد نظر، مـي هاي نياز و پايين اندا ها در فصل برداري به كمك چاه صورت، با بهره در اين

  برداري از چشمه را مطابق نياز به مصرف منظم كرد.  نسبت به تنظيم تخليه اعم از طبيعي يا مصنوعي اقدام و بهره
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برداري بهينه افزون بر ذخاير سرريزي (ديناميـك)، بـا رعايـت شـرايط و زمـان از       بنابراين، الزم است كه مديريت بهره
  گيري و در نهايت تلفيقي مناسب از اين دو ايجاد كرد.  مانده (استاتيك) نيز بهره ذخاير باقي

ها، لحظه مرگ چشمه و مدت زمـان خشـكيدگي    با استفاده از آبنمود چشمه، حجم ذخاير ديناميكي، زمان تخليه آن
ر استاتيكي را ارزيابي و توان ذخاي هاي هيدروژئولوژيكي و اكتشافي مي چنين به كمك بررسي شود. هم چشمه محاسبه مي

  حدود آن را تعيين كرد و با توجه به مقدار و زمان مورد نياز، تخليه تلفيقي را بهينه كرد.
هاي مناسب  در زمان 2برداري بهينه عبارت است از: بهره 1برداري پايدار برداري بهينه يا توسعه بهره به مفهوم ديگر، بهره

  ي و كيفي به آبخوان وارد نشود.هاي كم به شكلي كه در درازمدت، آسيب
  
  

                                                       
1- Sustainable development 
2- Optimum 



 

  4فصل 4

  هاي موردي بررسي





 45  موردي هاي بررسي - چهارم فصل 

 
 

 هاي موردي بررسي - فصل چهارم

  هاي طاق بستان، سراب نيلوفر و روانسر:  محاسبه ضريب فروكش و حجم قابل تخليه چشمه
هـاي   ذخيـره چشـمه   منظور ترسيم منحني فروكش و سرانجام محاسبه ضريب فروكش و حجـم  براي رسم آبنمود به 

هـا   شود، بررسي شده است. در ايـن بررسـي   ها تهيه مي هايي كه آبدهي روزانه براي آن سازندهاي سخت، آمار همه چشمه
هـاي سـطحي    اي است كه افزون بر آب چشمه، مقداري از جريـان  ها به گونه مشاهده شد كه موقعيت اشل در اين چشمه

هـا از آب چشـمه بـه     كنند كه تفكيك آن د آب چشمه شده و از پاي اشل عبور مياطراف به ويژه در زمان سيالب نيز، وار
هاي شاخه فروكش آبنمود چشمه، ممكن نشـد.   اساس آبدهي پذير نيست، بنابراين تهيه منحني فروكش بر سادگي امكان

)، سراب نيلـوفر (شـكل   1-4 هاي طاق بستان (شكل اي چشمه گيري دوره به ناچار، براي ارايه مثال در اين نشريه، از اندازه
  ) استفاده و نسبت به رسم منحني و محاسبه ضريب فروكش به ترتيب زير اقدام شد:3-4) و روانسر (شكل 4-2

هاي اسفند و فروردين  ها مربوط به ماه ترين مقدار آبدهي اين چشمه ها مشاهده شد كه بيش با بررسي آمار اين چشمه
ها به بعد  ها از اين ماه چشمه  گيري از اين رو، اندازه ،ها سير نزولي پيدا كرده است ههر سال است و پس از آن، تخليه چشم

روي كاغذ نيمه لگاريتمي (آبدهي برحسب ليتر بر ثانيه روي محور لگاريتمي و زمان برحسب روز روي محور ساده) پياده 
  گيري برازش داده شده است. ترين خط روي نقاط اندازه و مناسب
  كه پيش از اين گفته شد، معادله اين منحني به صورت زير است:  گونه همان

t
tQ Q e  

  كه در اين رابطه: 
Q ،آبدهي چشمه در آخر فصل تغذيه (ابتداي زمان فروكش) اغلب، مقدار آن بيشينه است  

tQ ر شاخه فروكش آبنمود،بده چشمه در هر لحظه د  
e ،(نپرين) پايه لگاريتم طبيعي  
t زمان مربوط بهtQ،  

  .ضريب فروكش  
از فرمول  استخراج كرده سپس 2Qو 2tو 1Qو 1tور را مانندمختصات دو نقطه از خط مذك براي محاسبه مقدار

  شود:  زير محاسبه مي
1 2

2 1

(logQ logQ )

0.4343(t t )


 


  

143.176وز) (ر 3.041
37 10

0.4343 83


   


  براي سراب نيلوفر 

  باشد، در اين صورت: Vو حجم آب قابل تخليه مخزن چشمه Qو اگر در انتهاي فصل تغذيه، آبدهي چشمه
Q

V 
  

  

  كه در مورد چشمه سراب نيلوفر 



 هاي زيرزميني ركيفيت و كميت آبهاي كشاورزي ب چگونگي بررسي اثر فعاليتراهنماي   46

 

ترمكعب) (ميليون م
6 4

1.573 86400
V 36.7

10 37 10
 


 

 
  

 نتايج مربوط به دو چشمه ديگر، روي آبنمود مربوط درج شده است.

 

  منحني فروكش چشمه طاق بستان، محاسبه ضريب فروكش وحجم مخزن كارستي - 1- 4شكل 
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   حجم مخزن كارستي نيلوفر، محاسبه ضريب فروكش ومنحني فروكش چشمه سراب  -2- 4شكل 
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  منحني فروكش چشمه روانسر، محاسبه ضريب فروكش وحجم مخزن كارستي - 3- 4شكل 
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