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چکیذُ:
دس ايي هطالؼِ تِ هٌظَس پيؾ تيٌي هيضاى ًـت اص هخضى تاالدػت ػذ سٍدتاس لشػتاى اص سٍؽ تحليل ػذدي اجضاي هحذٍد اػتفادُ
ؿذُ اػت .ايي هخضى  3هيليَى هتشهىؼثي ،دس چاسچَب پشٍطُي تلوثِ رخيشُاي ػذ سٍدتاس لشػتاى حفاسي هيگشدد .اص آصهايؾ
لَطى دس ّفت گواًة هختلف دس طَل هحَس هخضى تشاي تؼييي ضشية ًفَرپزيشي ػٌگ تْشُ تشدُ ؿذ .تا تَجِ تِ ايٌىِ ضشية
ًفَرپزيشي ػٌگ دس طَل هحَس هخضى تيي  1تا  111لَطى تغييش هيوٌذ ،تٌاتشايي هيتَاى گفت وِ اًتخاب كشفاً يه همطغ
تشاي تحليل ًـت دس طَل هحَس هخضى وافي ًثَدُ ٍ لزا تشاي واّؾ هيضاى خطاي هحاػثاتي ،دس پٌج همطغ هختلف ،جشياى ًـت
آب ؿثيِػاصي گشديذ .تِ ّويي هٌظَس ٍ تا تَجِ تِ هَلؼيت گواًِّا ٍ ٍضؼيت صهييؿٌاػي ،هخضى ػذ تِ پٌج تخؾ تمؼين
گشديذُ ٍ اص اطالػات هشتَط تِ گواًِّاي ّش تخؾ تشاي تحليل ًـت دس آى تخؾ اػتفادُ ؿذُ اػت .اص ايي سٍ ،اتؼاد تخـي
وِ ّش همطغ دس ساػتاي هحَس هخضى تِ خَد اختلاف هيدّذ هتفاٍت هيتاؿذ  .دس ًْايت ،تا هجوَع هماديش ًـت تذػت آهذُ اص
تواهي هماطغ ،هيضاى ًـت ولي اص هخضى هَسد ًظش تخويي صدُ ؿذُ اػت وِ ايي همذاس دس حذٍد  546462 m3/dayهيتاؿذ وِ
ايي هيضاى ًـت تمشيثا  9دسكذ حجن هخضى اػت .تا تَجِ تِ هيضاى ًؼثتاً تاالي ًـت ،تٌظش هيسػذ وِ اػتفادُ اص توْيذات آب
تٌذي دس ايي هخضى ضشٍسي هيتاؿذ.

ٍاطُّبی کلیذی  :اجضاء هحذٍد ً ،شت

اص هخضى سذ ،سذ سٍدثبس لشستبىSeep/W ،

-1هقذهِ:
تؼياسي اص هخاصى ػذّاي دًيا ،داساي هـىالت ًاؿي اص ًـت ّؼتٌذ .ايي ًـت هوىي اػت اص تـىيالت صهييؿٌاػي
ػاختگاُ ػذ يا پي ػذ ٍ يا اص تذًِ ػذ اتفاق افتذّ .وچٌيي پذيذُ صيشؿَيي صيش پي ٍ تذًِ ،هَجة ؿىؼتّاي فاجؼِ آهيض
دس ػذّا گشديذُ اػت.گشادياى خشٍجي ًيض هْوتشيي هؼياس طشاحي تشاي ضشية اطويٌاى ًؼثت تِ صيشؿَيي اػت .تٌاتشايي
يافتي سٍؽّايي تشاي واّؾ همذاس ًـت ٍ گشادياى خشٍجي تؼياس هْن هيتاؿذ .دس ايي تحميك اص ًشم افضاس

Seep/W

اػتفادُ ؿذُ اػت .ايي ًشم افضاس وِ تش هثٌاي سٍؽ الواى هحذٍد طشاحي ؿذُ اػت ،لادس اػت تحليلّايي دس صهيٌِّاي
ديٌاهيىي ٍ اػتاتيىي اسائِ دّذ ٍ دس هذلػاصي جشياى آب دس پي ػذ تِواس تشدُ هيؿَد(وشيوي مّ ٍ .وىاساى).
دس ايي تحميك هيضاى ًـت ،تشداسّاي ػشػت ،خطَط جشياى ٍ خطَط ّنپتاًؼيل هخضى تاالدػت ػذ سٍدتاس
لشػتاى تا اػتفادُ اص پاساهتشّاي ٍسٍدي هاًٌذ ًفَرپزيشي ٍ ؿشايط هشصي هحاػثِ هيؿًَذ ٍ ؿشايط هشصي ،ؿاهل تشاص آتي
هخضى ٍ استفاع آب صيشصهيٌي ٍ  ...هيتاؿٌذ .هخضى تاالدػت هخلَف ًيشٍگاُّاي تلوثِ رخيشُاي اػتٍ .يظگي هْن ايي
ًيشٍگاُّا ايي اػت وِ ،داساي يه هخضى پاييي دػت دس پـت ػذ ٍ يه هخضى تاالدػت دس استفاع هـخق اص هخضى پاييي
ّؼتٌذ .دس صهاى ون تاسي آب اص هخضى پايييدػت تِ هخضى تاالدػت پوپاط ؿذُ ٍ دس آى تِ كَست اًشطي پتاًؼيل رخيشُ
هيؿَد ٍ دس صهاى پش هلشف آب اص هخضى تاالدػت تِ ػوت هخضى پايييدػت آهذُ ٍ تشق تَليذي ٍاسد ؿثىِ ػشاػشي
هيؿَد ) .(Akitaka h. and et al.,1993دسضوي ،ؿشايط هشصي اغلة تا صهاى تغييش هيوٌذ ٍ ّويـِ ًويتَاًذ تِ طَس
هؼلن تا يه تؼشيف تحليل گشدد .دس حميمت گاّي ؿشايط هشصي دسػت تخـي اص ساُ حل هيتَاًذ تاؿذ (ؿْثاصي مٍ .
ّوىاساى . (1369 ،تِدػت آٍسدى همذاس ًـت ،ايي اهىاى سا تِ ٍجَد هيآٍسد وِ تا تَجِ تِ ًتايج تذػت آهذُ ،هـىالت
ًـت سا پيؾ تيٌي وشدُ ٍ تتَاى تلوينگيشي دسػت ٍ تِ هَلغ سا اًجام داد.

-2هَقعیت جغشافیبیی ٍ خصَصیبت صهیيشٌبسی ٍ صهیيشٌبسی سبختوبًی سبختگبُ هخضى سذ:
هخضى هَسد تشسػي دس ٍالغ هخضى تاالدػت ًيشٍگاُ تلوثِ رخيشُاي ػذ سٍدتاس لشػتاى هيتاؿذ ٍ هٌطمِ هَسد هطالؼِ ًيشٍگاُ
تلوثِ رخيشُاي ػذ سٍدتاس ،دس اػتاى لشػتاى ٍ دس  95ويلَهتشي جٌَب ؿْش اليگَدسص لشاس داسد(ؿىل  .)1تشاي هخضى
تاالدػت دٍ گضيٌِ چال حاتن ٍ گلِ هَيِ پيـٌْاد ؿذُ تَد وِ تِ ػلت ؿشايط ًاهٌاػة تَپَگشافي ،گضيٌِ گلِ هَيِ سد ٍ
گضيٌِ چال حاتن پزيشفتِ ؿذ(ؿىل  .)5هحذٍدُ هخضى چال حاتن دس استفاػات هـشف تِ هخضى ػذ سٍدتاس لشػتاى ٍ دس
فاكلِ حذٍد  1211هتشي ؿوال-ؿوال غشب ػذ سٍدتاس لشاس داسد .ػذ سٍدتاس لشػتاى تش سٍي سٍدخاًِ سٍدتاس(اص ػشؿاخِ-
ّاي ؿشلي حَصُ آتگيش سٍدخاًِ دص يا تختياسي) ٍالغ گشديذُ اػت .هَسفَلَطي سٍدخاًِ سٍدتاس دس ايي هحذٍدُ ٍ چشخؾ
هؼيش آى دس پايييدػت هحل احذاث ػذ تِگًَِاي اػت وِ اختالف استفاػي طثيؼي حذٍد  311هتش سا ايجاد هيوٌذ وِ
ؿشايط تشاي احذاث هخضى تاالدػت اهىاىپزيش هيؿَد.
ػاختگاُ هخضى ػذ سٍدتاس ؿاهل ٍاحذّاي ػٌگي وِ خَد ؿاهل ػاصًذ ايالم -ػشٍن ٍ گشٍ ٍ ٍاحذّاي سٍتاسُ
ؿاهل آتـؼتّاي داهٌِاي ٍ خانّاي تشجا هيؿَد.

شکل : 1هَقعیت جغشافیبیی ٍ ساُّبی دستشسی ثِ ًیشٍگبُ تلوجِ رخیشُای سٍدثبس لشستبى .هَقعیت تقشیجی ثب عالهت دایشُ
هشخص شذُ است.

شکل  :2هَقعیت گضیٌِّبی پیشٌْبدی چبل حبتن ٍ گلِ هَیِ ًسجت ثِ سذ سٍدثبس لشستبى

ػاصًذ ايالم-ػشٍن هشتَط تِ دٍساى وشتاػِ تَدُ وِ ؿاهل تخـي اص هحذٍدُ ؿشلي هخضى تاالدػت چال حاتن
اػت ٍ دس تشگيشًذُ هجوَػِ ػٌگّاي آّىي ًاصن تا هتَػط اليِ خاوؼتشي تا لَُْاي سًگ ّوشاُ تا هياى اليِّاي
ًاصن ؿيل ٍ هاسى تا ػوك  12هتشي ٍ آّه ػيليؼي تا ػوك حذٍد  55هتش هيتاؿذ .ػاصًذ گشٍ ًيض هشتَط تِ دٍساى وشتاػِ
اػت ٍ ػاصًذ گشٍ تخؾ ػوذُاي اص هخضى تاالدػت ًيشٍگاُ تلوثِ رخيشُاي سا تـىيل دادُ اػت ٍ تَػؼِ لاتل تَجْي دس

استفاػات وَُ چال حاتن داسد .ايي ػاصًذ دس هحذٍدُ هخضى تاالدػت ػوذتًا اص تٌاٍب اليِّاي آّه سػي ًاصن اليِ
خاوؼتشي تا خاوؼتشي تيشُ ٍ هياى اليِّاي ؿيل تـىيل ؿذُ اػت.
دس ٍاحذ سٍتاسُ ،آتـؼتّاي داهٌِاي تشسٍي داهٌِ استفاػات ٍ ًَاحي پؼت حاؿيِ هَاد حاكل اص فشػايؾ ػطحي
تلَست پَؿـي اص ًْـتِّاي ٍاسيضُاي ؿاهل لطؼات سيض ٍ دسؿت ػٌگي صاٍيِداس تذٍى ػيواى ؿذگي لشاس گشفتِاًذ وِ
ضخاهت آىّا دس تخؾّاي هختلف هتفاٍت هيتاؿذ ٍ خانّاي تشجا دس هحذٍدُ هخضى چال حاتن ،تِ دليل ٍجَد اليِ-
ّاي ضخين سع ،هحيط هٌاػثي تشاي فؼاليتّاي وـاٍسصي ايجاد وشدُاًذًْ .ـتِّاي وَاتشًش دس هحذٍدُ هخضى ،ػوذتًا اص
ػٌگسيضؽّا دس پاي استفاػات ٍ خانّاي تشجا وِ ػوذتًا اص هلالح سيض داًِ سػي ّوشاُ تا لطؼات پشاوٌذُ لطؼِ ػٌگ-
ّاي سيضؿي استفاػات ّؼتٌذ ،تـىيل ؿذُ اًذ .هٌـا سعّاي هَجَد هيتَاًذ ػوذتًا هشتَط تِ ٍجَد آّهّاي سػي
هٌطمِ ،خلَكًا ػاصًذ گشٍ هشتَط تاؿذ.
اص لحاظ صهييؿٌاػي ػاختواًي هحذٍدُ ػاختگاُ چال حاتن دس صٍى صاگشع چيي خَسدُ-ساًذُ لشاس داسد وِ تحت
تاثيش تٌؾّاي صيادي لشاس گشفتِ وِ هاحلل ايي حشوات تلَست گؼلؾ فشاٍاى ( گؼل چال حاتن ،گؼل اكلي سٍدتاس
ٍ ،)...چييخَسدگي ٍ دسصُؿذگي ػٌگ ًواياى هيتاؿذ(هٌْذػيي هـاٍس هْاب لذع.)1369 ،

ّ -3یذسٍطئَلَطی ٍ ٍضعیت ًفَرپزیشی هحذٍدُ هخضى سذ:
ػٌگ تؼتش هخضى تاالدػت ػوذتًا اص هجوَػِ ػٌگّاي آّىي ،آّه سػي تا هياى اليِّاي ؿيل تـىيل ؿذُ اػت وِ
فالذ ًفَرپزيشي اٍليِ لاتل تَجْي ّؼتٌذ .تٌاتشايي ّيذسٍطئَلَطي تَدُ ػٌگ هتاثش اص ًفَرپزيشي ًاپيَػتگيّايي اػت
وِ دس تَدُ ػٌگ ٍجَد داسًذّ .فت گواًِ هطالؼاتي تا ػوك  52تا  62هتش حفش گشديذ ٍ تا اًجام آصهايؾ لَطى ،ضشية
ًفَرپزيشي دس افكّاي هختلف تَدُ ػٌگ تذػت آهذ وِ ضشية ًفَرپزيشي دس ساػتاي هحَس هخضى تيي  1تا  111لَطى
هتغيش اػت .اسصياتي ػطح آب صيشصهيٌي گواًِّا هَيذ ايي هْن اػت وِ ّيچ وذام اص گواًِّاي هحذٍدُ هخضى تاالدػت
تِ آب صيشصهيٌي تشخَسد ًٌوَدُاًذّ .وچٌيي دس هحذٍدُ هخضى ٍ پيشاهَى آى ّيچگًَِ چـوِاي هـاّذُ ًـذُ اػت
هَلؼيت گواًِّا دس ( ؿىل ً )3ـاى دادُ هيؿَد.
 -4ثحث :شجیِسبصی جشیبى ًشت ثب استفبدُ اص ًشم افضاس Seep/W

هذل ػذدي يه ؿثيِػاصي ػذدي اص فشايٌذّاي فيضيىي اػت Seep/W .يه هذل ػذدي اػت وِ هيتَاًذ فشايٌذ ٍالؼي
فيضيىي ًـت آب سا تِ كَست سياضي ؿثيِػاصي وٌذ) .)Krahan J., 5116ايي ًشم

افضاس اص صيش هجوَػِ Geo Studio

هشتَط تِ تشسػي ؿشايط ًـت ٍ جشياى آب دس خان اػت .اص لاتليتّاي ايي تخؾ تشًاهِ ،تشػين تشاص آب ػثَسي اص
دسٍى خان ٍ تشداسّاي ػشػت ٍ تشػين خطَط جشياى ٍ ّنپتاًؼيل ٍ هحاػثِ ًـت ػثَسي تشاي همطغ هـخلي اص
خان اػتّ .وچٌيي ايي تشًاهِ ايي لاتليت سا داسد وِ دس ؿشايط جشياى هاًذگاس) (Steady Stateآًاليض اًجام دّذ ٍ
ؿشايط آب ٍ خان سا دس حالتّاي هشحلِاي تشسػي وٌذ (اهيي جَاّشي ا ٍ .پاوٌيت ا .)1391، .تشاي هحاػثِ ًـت
تَػط ايي ًشم افضاس ،تا تَجِ تِ ؿشايط هشصي ٍ ًتايج حاكل اص آصهايؾ لَطى ،ؿثيِػاصي اًجام هيؿَد.
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شکل  : 3هَقعیت گوبًِّب دس هحذٍدُ سبختگبُ هخضى چبل حبتن

تا تَجِ تِ ًتايج آصهايؾّاي تشجا ٍ هتفاٍت تَدى ًشخ ًفَرپزيشي دس هحذٍدُ هخضى اص ّفت گواًِ دس ساػتاي
هحَس هخضى اػتفادُ ؿذُ ٍ تِ ّويي ػلت هحذٍدُ هخضى تِ پٌج همطغ تمؼين گشديذُ ٍ اص اطالػات تذػت آهذُ اص گواًِ-
ّا هيضاى ًـت دس ّش همطغ هحاػثِ ؿذُ اػت ،الثتِ دس يىي اص ايي هماطغ اص اطالػات ػِ گواًِ تشاي تخؾ هذ ًظش اػتفادُ
گشديذُ اػت .دس ًْايت ،هيضاى ًـت تؼييي ؿذُ تشاي ّش همطغ دس طَل ًؼثت دادُ ؿذُ تِ ّش تخؾ ضشب ؿذُ ٍ اص
هجوَع ايي هماديشً ،ـت ولي هحاػثِ هيگشددً .تايج آصهايؾّاي ًفَرپزيشي تِ سٍؽ لَطى دس گواًِّاي ػاختگاُ
چال حاتن دس (جذٍل )1هالحظِ هيؿَد( هٌْذػيي هـاٍس هْاب لذع.)1369 ،
لاتل روش اػت وِ ،دس هحذٍدُ هخضى تاالدػت ػذ ،گواًِ  BH28حفش ؿذُ اػت ٍلي تِ ػلت تشخي اص
هـىالت اداهِ حفاسي هتَلف ؿذُ ٍ ،اص دادُّاي ؿثيِتشيي گواًِ تِ گواًِ هذ ًظش (اص لحاظ فاكلِ ٍ لشاس داؿتي دس يه
ًَع ػاصًذ صهييؿٌاػي) يؼٌي گواًِ  BH28Aاػتفادُ ؿذ .تٌاتشايي اص گواًِ  28Aدس همطغ  ،1گواًِّاي  54ٍ 55،52تشاي
همطغ  ،5گواًِ  56تشاي همطغ  ،3گواًِ  53تشاي همطغ  ٍ 6گواًِ  52تشاي همطغ  2اػتفادُ ؿذ.
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 :1-4شجیِسبصی جشیبى ًشت
اتتذا ٌّذػِ هذل سا تا تَجِ تِ سًجّاي هتفاٍت لَطى دسگواًِّا تِ كَست هٌطمِاي ( )Regionalتشػين هيگشدد ٍ
ضشية ًفَرپزيشي سا تا تَجِ تِ (فشهَل  )1تِ ّش هٌطمِ اختلاف دادُ ٍ ػپغ هذل هؾتٌذي ؿذُ ٍ ؿشايط هشصي هاًٌذ
تشاص آتي هخضى ٍ  ...اػوال گـتِ ٍ تا هـخق وشدى هٌطمِ هَسد ًظش تشاي ًـت ،هَاسدي هاًٌذ هيضاى ًـت دس هحل هَسد

ًظش ،تشداسّاي ػشػت ،خطَط ّنپتاًؼيل ،خطَط جشياى ٍ ػايش پاساهتشّا هحاػثِ ؿذُ ٍ ًتايج حاكل اص ايي پشداصؽ ٍ
هحاػثات ًـت دس (جذٍل )5آٍسدُ ؿذُ اػت.
-7

()0

K=0.3*09 *Lu

وِ دس فشهَل تياى ؿذُ K ،هيضاى ًفَرپزيشي تش حؼة ) Lu ٍ (m/sػذد لَطى هي تاؿذ.
جذٍل :2هقبدیش ًشت ثش حست  m2/dayثشای ّش هقطع
1

شمارهی مقطع
3

میزان نشت ()m /day

64248

2
84325

3
16571

4
22417

5
81524

جمع کل
264685

دس يىي اص اؿىال هماطغ وِ هشتَط تِ همطغ ؿواسُ  1هيتاؿذ دس (ؿىل ً ،)6تايج ًْايي تحميك هاًٌذ هيضاى
ًـت ،تشداسّاي ػشػت ،خطَط ّنپتاًؼيل ٍ خطَط جشياى هـاّذُ هي گشدد.

شکل  :4هقطع شوبسُ 1

ً -5تیجِگیشی ٍ پیشٌْبدات:
دس هخضى تاالدػت ػذ سٍدتاس لشػتاى تِ ػلت ايٌىِ ًشخ ًفَرپزيشي دس ساػتاي هحَس هخضى تيي  1تا  111لَطى تغييش هيوٌذ ،اػتفادُ اص
يه همطغ خطاي هذل ػاصي سا افضايؾ هيدّذ .تٌاتشايي تا تَجِ تِ ّفت گواًِ حفش ؿذُ دس ساػتاي هخضى ،هخضى سا تِ پٌج تخؾ
تمؼين ًوَدُّ ٍ ،ش تخؾ سا تِ يه طَل اص هحَس هخضى اختلاف هيدّينً .تايج تذػت آهذُ تشاي ّش همطغ تش حؼة  m3تشاي يه
هتش اص ٍاحذ طَل هي تاؿذ وِ ايي همذاس دس طَل اختلاف يافتِ تشاي ّش تخؾ ضشب ؿذُ ٍ ًشخ ًـت ولي تشاي آى تخؾ هحاػثِ هي-
ؿَد .تٌاتشايي ًـت ولي دس هخضى تاالدػت 546462 m3/dayهيتاؿذ وِ الثتِ ايي همذاس ًـت حذٍد  9دسكذ حجن هخضى اػت .تا تَجِ
تِ ايٌىِ هٌطمِ هَسد ًظش تؼياس تىتًَيضُ تَدُ ،ايي همذاس ًـت تا حذي لاتل لثَل هيتاؿذ ٍلي تا دس ًظش گشفتي ايٌىِ لشاس اػت دس تَليذ
تشق اص ايي ػذ اػتفادُ ؿَد ٍ هوىي اػت تِ اّذاف ػاخت ػذ دػت ًياتٌذ حتوا دس ايي هخضى اص يه سٍؽ آب تٌذي هٌاػة تايذ
اػتفادُ ؿذُ تا همذاس ًـت تِ حذالل همذاس خَد تشػذ ٍ ػالٍُ تش هيضاى تَليذ تشق وافي ،اص ّضيٌِّاي ًـت تؼذ اص آبگيشي جلَگيشي
ؿَد.

تشکش ٍ قذسداًی:
ًَيؼٌذگاى ايي همالِ اص هٌْذػيي هحتشم ؿشوت هْاب لذع تْشاى تِ ػلت دس اختياس گزاؿتي اطالػات ووال تـىش ٍ ػپاػگزاسي سا
داسًذ.
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