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اثرات انتقال آب از سد كرخه بر روي باال آمدگي آبهاي زيرزميني
دشت عباس ايالم
2

حاجي كريمي * ،1صادق عليمرادي

-1دانشيار ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه ايالم
-2کارشناسارشد هيدروژئولوژي ،شرکت آب منطقهاي ايالم
پذيرش مقاله1395/3/18 :
تأييد نهايي مقاله1396/4/23 :
چكيده
دشت عباس در جنوب استان ايالم واقع شده است .در اين دشت رودخانه دائمي وجود نداشته ،لذا بهرهبرداري
شديد از آب زيرزميني توسعه يافته است .به موجب آن ،سطح آب زيرزميني کاهش يافته بهطوري که ميانگين
افت ساالنه آبخوان از مهرماه  64تا بهمن  84برابر  0/27متر بوده است .ميزان افت در مناطق مختلف به دليل
عدم توزيع يکنواخت چاههاي بهرهبرداري متفاوت بوده ،لذا معکوسشدگي جهت جريان آب زيرزميني در برخي
نقاط اتفاق افتاده است .انتقال آب از درياچه سد کرخه به مناطق جنوبي دشت عباس از بهمنماه  84آغاز
گرديده و به موجب آن سطح آب زيرزميني باال آمده بهطوري که تا شهريور  93در برخي مناطق ميزان خيز
آب زيرزميني به بيش از  19متر ميرسد .با تکميل شبکه آبياري و زهکشي دشتعباس در مناطق شمالي،
ميزان آب ورودي به دشت افزايش يافته و در نتيجه تراز آب زيرزميني در کل دشت به شدت افزايش يافته
است  .با توجه به اينکه سيستم زهکشي براي اين دشت طراحي نشده و آبخوان دشت عباس از نظر هيدروژئولوژي
يك آبخوان بسته ميباشد ،در نتيجه بخش عمدهاي از اراضي دشتعباس در آيندهاي نزديك زهدار خواهد شد.
جهت جلوگيري از بروز مشکالت ،بهترين راهکار ،بهرهبرداري تلفيقي و همزمان از آبهاي سطحي و زيرزميني
ميباشد.
واژههاي كليدي :باال آمدگي آب زيرزميني ،انتقال آب بين حوضهاي ،آبخوان دشت عباس ،سد کرخه.

* -نويسنده مسئول09188429661 :

Email: haji.karimi@gmail.com
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مقدمه
متعددي که يك شبکه آبياري و زهکشي در محيع
آبي پيرامون خود تحميل ميکند ،اثر کمي و کيفي
زهاب توليدي ،شديدترين و دايميترين اثر خواهد
بود .زهاب ناشببي از يك شبببکه آبياري و زهکشببي
داراي هدايت الکتريکي باال بوده و مقادير متنابهي
از باقيماندههاي کود و سببم مصببرفي در اراضببي
کشاورزي را در خود حمل مينمايد.

با بهرهبرداري از شببببکههاي آبياري و زهکشبببي و
افزايش مصببرآ آب کشبباورزي ،مازاد آب مصببرفي
سببببب افزايش کميت آبهاي زيرزميني ميگردد.
لذا يکي از مسايلي که اغلب در محدوده شبکههاي
آبيبباري رم ميدهببد ،خيز سبببطح سبببفره آب
زيرزميني مي باشبببد .پايين بودن راندمان آبياري
(کمتر از 30درصد) از عوامل اصلي باال آمدن سطح
آب زيرزميني در محدوده شبکههاي آبياري ا ست.
يکي ديگر از مسبببايل بهرهبرداري از شببببکه هاي
آبيبباري و زهکشبببي ،تخريببب کيفيببت آبهبباي
زيرزميني ميباشبببد .نفو آب برگشبببتي از آبياري
اراضببي باعپ پديده فروشببسببت گرديده ،لذا ميزان
امالح آب نفو ي به مراتب بيش از امالح آب آبياري
مي باشبببد .بنابراين اجراي شببببکه هاي آبياري و
زهکشي باعپ افزايش امالح آب زيرزميني ميشود.
خيز آب زيرزميني در شببرايع عمل صببعود مويينه
موجب تبخير از سطح سفره و باقي ماندن نمك در
اليه هاي بااليي خاك ميگردد (اصببب ري مقدم و
همکاران .)1387 ،با افزايش دبي آب آبياري و باال
آمدن ارتفاع سببطح ايسببتابي عمق اختالط افزايش
يافته و باعپ افزايش شوري زهآب خروجي ميشود
( شکيبا و همکاران .)1392 ،اين م سئله در نواحي
خشببك و نيمه خشببك با وجود محدوديت شببوري
خاك ،بايد بهطور ويژه مورد توجه قرار گيرد .باال
آمببدن سبببطح آب زيرزميني همچنين موجببب
دشببواري انجام عمليات کشبباورزي بر روي اراضببي
خواهد شد .تخريب کيفي آب ،سيالبهاي ناشي از
خيزآب زيرزميني و تخريب فوندا سيون سازهها از
عوا قب باال آ مدگي آب زيرزميني مي باشببب ند
(الصفري .)2006 ،شوري خاك از مهمترين مسايل
اراضببي تحت پوشببش شبببکههاي آبياري بوده که
سريعاً حاصلخيزي خاك را تخريب ميکند و باعپ
کاهش توليدات ک شاورزي ميگردد .در ميان اثرات

محدوده مورد مطالعه

حوضببه آبريز دشببتعباس در َْ 32 15تا َ32ْ 28
عرض ج رافيببايي و َ 47ْ 43تببا َ 47ْ 59طول
ج رافيايي و در جنوب استان ايالم واقع شده است.
متوسببع بارندگي و دماي سبباالنه دشببت عباس به
تر تيببب حببدود  250م ي ل ي م تر و  24/5درج به
سبانتيگراد ميباشبد .بهرهبرداري بيرويه از آبخوان
دشببت عباس باعپ شببده که اين دشببت از سببال
 1356بهعنوان دشببت ممنوعه اعالم گردد و از آن
تاريخ نيز ا فت تراز آب زيرزميني ادا مه داشببب ته
بهطوري که ميانگين افت تراز آب زيرزميني حدود
 0/27متر در سببال بوده اسببت .ميزان بهرهبرداري
سبباالنه از اين آبخوان حدود  43ميليون مترمکعب
ميبا شد .نق شه موقعيت د شت عباس در ک شور و
ا ستان ايالم درشکل  1آورده شده ا ست .به منظور
انتقال آب از درياچه سببد کرخه به دشببت عباس
تونلي بببه طول  6/7کيلومتر و قطر  5/5متر در
جنوبغربي مخزن سبببد حفاري شبببده اسبببت.
بهرهبرداري از م ناطق جنوبي شبببب که آب ياري و
زهکشببي دشببت عباس در بهمن ماه سببال 1384
آغاز شببده و مناطق شببمالي اين شبببکه آبياري در
مرداد ماه  1386به بهرهبرداري رسيده است .ميزان
متوسببع آب ورودي به دشببت عباس حدود 100
ميليون متر مکعب ميباشببد .کل نياز آبي اراضببي
تحت پوشش شبکه آبياري و زهکشي دشتعباس
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ورود آب از سبببد کرخه به دشبببت عباس ميزان
بهرهبرداري از آبخوان افزايش يابد .به دليل کيفيت
بهتر آب انتقالي نسببببت به آب زيرزميني و هزينه
کمتر اسببتفاده از آب انتقالي ،چاههاي کشبباورزي
عمدتاً نيمهفعال ميباشبببند .لذا تراز آب زيرزميني
آبخوان دشببت عباس دچار خيز شببديد شببده و در
برخي مناطق اراضي کشاورزي زهدار شدهاست.

حدود  273/5ميليون مترمکعب پيشبيني شبببده
که از اين ميزان باي ستي  173/5ميليون مترمکعب
از سببببد کر خه و  100ميليون مترمک عب از آب
زيرزميني تأمين گردد (مهندسببين مشبباور مهاب
قدس .)1382 ،با توجه به عدم طراحي زهکش آب
زيرزميني براي دشبببت عباس ،جهت جلوگيري از
زهدار شدن ارا ضي ک شاورزي باي ستي همزمان با

شکل  :1نقشه موقعيت حوضه آبريز دشت عباس در کشور و استان ايالم

مواد و روشها
ماه  )84و بعد از بهرهبرداري از شبکه آبياري مذکور
(بهمنماه  84تا شهريور  )93ترسيم و نقشههاي
مذکور با همديگر مقايسه گرديد .همچنين
هيدروگراآ واحد درازمدت اين دشت طي دوره
آماري مذکور ترسيم گرديد .به دليل مشکوك بودن
جهت جريان آب زيرميني در حاشيه جنوبي دشت،
طي بازديدهاي صحرايي چاههاي مشاهدهاي اين
مناطق مجدداً ترازيابي گرديد .عالوه بر اين جهت

در اين تحقيق بهمنظور بررسي اثرات انتقال آب از
سد کرخه به دشت عباس دادههاي ماهانه مربوط
به عمق آب زيرزميني تعداد  29حلقه چاه مشاهده-
اي موجود در دشت عباس از مهرماه سال  1363تا
شهريورماه سال  1393مورد بررسي قرار گرفت .با
استفاده از دادههاي پيزومتري نقشههاي ت ييرات
تراز آب زيرزميني طي دورههاي قبل از بهرهبرداري
از شبکه آبياري دشت عباس (مهرماه  63تا بهمن
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آب زيرزميني براي سببالهاي آبي 1363-64و-84
1383ترسيم گرديد (شکلهاي  2و  .)3با توجه به
اينکه قبل از سببال آبي  ،1363-64آبخوان آبرفتي
دشبببت عباس در مراحل آغازين بهرهبرداري بوده،
لذا سبببيسبببتم جريان آب زيرزميني آبخوان حالت
طبيعي داشته و جهت جريان از حاشيههاي دشت
به سمت مرکز بوده و در نهايت در مناطق خروجي
دشبببت ،رودخانه روفائيه آبخوان دشبببت عباس را
تخليه نموده است (شکل .)2

بررسي صحت و سقم دادههاي پيزومتري طي
چندين مرحله بازديدهاي صحرايي ،عمق آب
زيرزميني اندازهگيري گرديد .با توجه به حساسيت
عمق آب زيرزميني بعد از آغاز بهرهبرداري از شبکه
آبياري ،به تکنيسن مقيم تأکيد گرديد عمق آب
زيرزميني هر  15روز يك بار اندازهگيري گردد.
بحث و نتايج
بهمنظور برر سي و ضعيت آبخوان د شتعباس قبل
از آغاز بهرهبرداري از شبببکه آبياري ،نقش به همتراز

شکل  :2نقشه همتراز آب زيرزميني دشت عباس در سال آبي 1363-64

زيرزميني سال آبي ( 1383-84شکل  )3در برخي
مناطق مانند نواحي شبببرقي (خروجي دشبببت) و
مناطق مياني جاده ارتباطي د شتعباس -بيتقريه
(اب تداي رود خا نه رو فائ يه) ،ج هت جر يان آب

برداشبببت بيش از يرفيت آبخوان و اسبببتفاده از
خيره آبخوان از يك سبببو و عدم توزيع يکنواخت
چاههاي بهرهبرداري از سوي ديگر ،سيستم طبيعي
آبخوان را ت يير داده و با توجه به نق شه همتراز آب

36

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  ،1396صفحات 37 ............................................. 44-33

رودخانه ف صلي ت يير يافته و فقع آبهاي سطحي
حا صل از بارندگي را زهک شي مينمايد .پ شته آب
زيرزميني معموالً در زير حوضببب ه هاي ت ذ يه
مصببنوعي ايجاد ميشببود (باور .)2002 ،ليکن اين
موضوع در مورد آبخوان دشتعباس صدق نميکند
و عامل ايجاد پ شته آب زيرزميني ،توزيع نامنا سب
چاههاي بهرهبرداري و برداشت بيرويه از سفره آب
زيرزميني بوده است.

زيرزميني معکوس شببده اسببت .معکوسشببدگي
جريان آب زيرزميني باعپ ايجاد يك پشبببته آب
زيرزميني در م ناطق بين جاده ارت باطي دشبببت
عباس -بيتقريه شده است .عالوه براين ،خع القعر
سبببطح آب زيرزميني که قبالً منطبق بر م ناطق
مياني و نواحي با حداکثر ضببخامت آبرفت بوده ،به
سمت شمال ت يير مکان دادهاست .معکوس شدگي
جهت جريان در مناطق شببرقي و خروجي دشببت
باعپ خشبببکاندن رودخانه روفائيه شبببده و به يك

شکل  :3نقشه همتراز آب زيرزميني دشت عباس در سال آبي 1383-84

تمببام منبباطق آبخوان افببت تراز آب زيرزميني
مشاهده ميگردد .ميزان افت تراز آب زيرزميني در
مناطق مختلف ،متفاوت بوده بهطوري که بيشترين
افت تراز آب زيرزميني در مناطق شبببمالغربي و

جهت بررسببي ت ييرات تراز آب زيرزميني ،نقشببه
همت ييرات تراز آب از مهر ماه  1363تا بهمن ماه
( 1384آغاز بهرهبرداري از شبببکه آبياري) ترسببيم
گرديده است (شکل  .)4با توجه به نقشه مذکور در
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چاه بهرهبرداري وجود ندارد .بهطور کلي طي دوره
مذکور افت متوسببع سبباالنه آبخوان دشببت عباس
حدود  0/27متر بوده و با در نظر گرفتن مسبباحت
د شت و متو سع ضريب خيره که برابر  5در صد
بوده ،ميببانگين کبباهش خيره آبخوان حببدود 3
ميليون متر مکعب در سال بوده است.

جنوبغربي دشبببت به دليل تراکم زياد چاه هاي
بهرهبرداري مشببباهده شبببده و در مناطق مذکور
ميزان ا فت به ترت يب 12و 10متر بوده اسببببت.
کمترين افت تراز آب زيرزميني در شببمال شببرق
دشت و مناطق مياني جاده ارتباطي دشت عباس-
بيتقريه مشببباهده شبببده و ميزان افت در مناطق
مذکور حدود  2متر بوده اسبببت .در مناطق مذکور

شکل  :4نقشه ت ييرات تراز آب زيرزميني دشت عباس از مهرماه  63تا بهمن 84

آبياري د شت عباس تنش هيدروليکي شديدي بر
آبخوان وارد شده و در مناطق تحتتأثير کانالهاي
آبياري ،سبببطح آب زيرزميني به شبببدت باال آمده
اسببت .بهمنظور بررسببي اثرات کمي انتقال آب از
درياچه سببد کرخه به دشببت عباس بر آبخوان اين
دشت ،نقشه ت ييرات تراز آب زيرزميني از بهمنماه

بدون در نظر گرفتن الگوهاي عکسالعمل حوضهها،
انتقال بين حو ضهاي تعادل ديناميکي سي ستم آب
زيرزميني را بر هم ميزند (ديپاك .)2006 ،انتقال
آب از سببد کرخه به حوضببه آبريز دشببت عباس،
آبخوان آبرفتي اين دشبببت را تحت تأثير قرار داده
بهطوري که همزمان با شروع بهرهبرداري از شبکه
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زيرزميني شببده بهطوري که در بخش وسببيعي از
نواحي مرکزي عمق آب کمتر از  5متر و بهطور
محلي کمتر از  1متر بوده در نتيجه آثار مربوط به
زهدارشدن اراضي کشاورزي مشاهده ميشود .نقشه
همعمق آب زيرزميني دشبببت ع باس مربوط به
شهريورماه سال  93در شکل  6آورده شده ا ست.
تصويري از اراضي زهدار شده مناطق مرکزي دشت
عباس در شکل  7آورده شده است.

 84تا شهريور  93ترسيم گرديد (شکل  .)5با توجه
به نق شه مذکور در تمام مناطق د شت عباس ،خيز
تراز آب م شاهده مي شود .بي شترين خيز تراز آب
زيرزميني در مناطق شببمالغربي و مرکزي دشببت
م شاهده شده ،بهطوري که در مناطق شمالغربي
تراز آب زيرزميني  19متر و در منبباطق مرکزي
حدود  17متر خيز داشببته اسببت .خيز شببديد آب
زيرزميني در اين م ناطق با عپ کاهش عمق آب

شکل  :5نقشه ت ييرات تراز آب زيرزميني دشت عباس از بهمن  84تا شهريور 93

39

اثرات انتقال آب از سد کرخه بر روي باال آمدگي 40.............................................................................................................

شکل  :6نقشه همعمق آب زيرزميني دشت عباس (شهريورماه )93

شکل  :7تصويري از اراضي زهدار شده مناطق مرکزي دشت عباس
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افت دا شته ا ست .پس از آغاز بهرهبرداري از شبکه
آبياري ،تراز آب زيرزميني آبخوان دشبببت عباس
خيز دا شته بهطوري که از بهمنماه  84تا شهريور
 93عليرغم تأثير خشبببکسبببالي هاي اخير ،حدود
 10/9متر خيز داشته است.

بهمنظور بررسبي ت ييرات زماني تراز آب زيرزميني
د شت عباس ،هيدروگراآ معرآ درازمدت تر سيم
گرديده ا ست ( شکل  .)8با توجه به شکل مذکور
تراز آب زيرزميني دشبببتع باس از مهر ماه  64تا
بهمن 84داراي افت دائم بوده بهطوري که در طول
 21سال مذکور تراز آب زيرزميني حدود  5/69متر

شکل  :8هيدروگراآ معرآ درازمدت دشت عباس (مهرماه  1364تا شهريور )1393

بررسي اثرات کيفي شبکه آبياري و زهکشي دشت
عباس با اسبببتفاده از داده هاي آناليز شبببيميايي
چاههاي انتخابي دشبببت عباس که بهطور فصبببلي
نمونهبرداري گرديده ،کموگراآ واحد تر سيم شده
ا ست ( شکل  .)9با توجه به کموگراآ واحد د شت
عباس ،بهطورکلي ميزان هدايت الکتريکي آبخوان
د شت عباس پس از بهرهبرداري از شبکه آبياري و

عالوه بر اثرات کمي ،ورود آب از سبببد کر خه به
دشت عباس اثرات کيفي نيز داشته است .نفو آب
برگشببتي از آبياري اراضببي کشبباورزي باعپ ايجاد
پديده فروشبببسبببت گرديده ،لذا ميزان امالح آب
نفو ي به مراتب بيش از امالح آب آبياري ميباشد.
بنابراين اجراي شبکههاي آبياري و زهک شي باعپ
افزايش امالح آب زيرزميني ميشبببود .بببهمنظور
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بودن چاه انت خابي ،تکنسبببين نمو نهبرداري را از
نزديكترين چاه به چاه انتخابي انجام ميدهد که
اين امر ببباعببپ ت ييراتي غيرواقعي در شبببکببل
کموگراآ ميگردد.

زهک شي افزايش يافته ا ست .کاهش ميزان هدايت
الکتريکي آبخوان دشت عباس در سال  89احتماالً
به دليل ت يير در برخي از چاه هاي انتخابي بوده،
به ع بارت ديگر برخي موارد در صبببورت خاموش

شکل  :9کموگراآ آبخوان دشت عباس (شهريورماه  83تا مردادماه )93
بافت ريز نهشتههاي آبرفتي در مناطق مرکزي
دشتعباس ،به جاي حفر تعداد زيادي چاههاي
عميق ،حفاري چاههاي جمع کننده شعاعي نظير
چاه فلمن به تعداد کمتر و آبدهي بيشتر گزينه
مناسبتر ميباشد .چاه جمع کننده شعاعي چاه با
قطر زياد و عمق کم بوده که تعدادي گالري افقي
به طور شعاعي در انتهاي چاه حفر ميشود ( والتون،
.)1990

بهمنظور جلوگيري از زهدار شدن اراضي کشاورزي
دشتعباس بايستي با حفر چاههاي جديد ،بهره-
برداري از آبخوان توسعه يابد .توسعه بهرهبرداري از
آبخوان با توجه به ميزان آب تخصيص يافته به
دشت از طريق کانالهاي آبياري ،نياز آبي اراضي
کشاورزي و ميزان برداشت کنوني از آبخوان ،با
حفاري حدود  120حلقه چاه عميق معمولي ميسر
ميباشد .با توجه به عمق کم سطح آب زيرزميني و
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شبکه آبياري ،از بهمن ماه  84تا شهريور  93سطح
آب زيرزميني به شدت باال آمده بهطوري که ميزان
خيز تراز آب زيرزميني در برخي نقاط بيش از 19
متر ميباشد .خيز شديد سطح آب زيرزميني باعپ
زهدار شببدن اراضببي کشبباورزي در مناطق مرکزي
دشت عباس شده است .عالوه بر اثرات کمي ،ورود
آب از سببد کرخه به دشببت عباس اثرات کيفي نيز
داشببته ،بهطوري که کيفيت آب زيرزميني دشببت
ع باس به دل يل نفو آب هاي حاصبببل از آب ياري
اراضي کشاورزي نامطلوب تر شده است .با توجه به
م شکالت پيش آمده در اثر خيز شديد سطح آب
زيرزميني د شت عباس ،جهت جلوگيري از تو سعه
اراضي زهدار پيشنهاد ميشود که:
الف :ممنوعيت بهرهبرداري از آبخوان دشببت عباس
رفع گردد و با حفر چاه هاي جديد ،بهرهبرداري از
آب زيرزميني توسعه يابد.
ب :با توجه به کيفيت نامناسبببب آب آبخوان در
مناطق مرکزي د شت ،تو صيه مي شود در صورت
توسعه بهرهبرداري از آبخوان در مناطق مذکور ،آب
پمپاژ شبببده از چاه هاي جديد به درون کانال هاي
آبياري تخليه شببود تا در اثر اختالط با آب شبببکه
آبياري ،جهت مصبببرآ در بخش کشببباورزي قابل
استفاده گردد.
ج :شببببکه سبببنجش آب زيرزميني يعني چاههاي
مشببباهدهاي موجود به دقت و بهطور مداوم مورد
ارزيابي قرار گرفته و ميزان آب ورودي از شببببکه
آبياري به دشبببت و ميزان بهرهبرداري از آبخوان با
توجه به ت ييرات سطح آب آبخوان تنظيم گردد.

نتيجهگيري
ميزان برداشت ساالنه از آبخوان دشتعباس قبل از
آغاز بهرهبرداري از شبکه آبياري و زهک شي حدود
 43ميليون مترمک عب بوده و با تو جه به کاهش
خيره سبببباالن به آبخوان بببه ميزان  3ميليون
مترمکعب ،ميزان برداشت مجاز از آبخوان حدود40
ميليون مترمکعب در سال ميباشد .نياز آبي اراضي
تحت پوشش شبکه آبياري و زهکشي دشتعباس
حدود  273/5ميليون مترمکعب پيشبيني شبببده
که از اين ميزان بايسببتي 100ميليون مترمکعب از
آب زيرزميني تأمين گردد .لذا با تکميل شببببکه
آبياري و زهکشي بايد حدود  60ميليون مترمکعب
به ميزان بهرهبرداري از آبخوان افزوده شود .با توجه
بببه عببدم طراحي زهکش آب زيرزميني ،جهببت
جلوگيري از زهدار شدن ارا ضي ک شاورزي باي ستي
همز مان با ورود آب از طريق شبببب که آب ياري و
زهکشي به اراضي کشاورزي ،بهرهبرداري از آبخوان
تو سعه يابد .در حال حا ضر به دليل بهرهبرداري از
شبببکه آبياري دشببت عباس ،چاههاي کشبباورزي
ع مد تاً ني مهف عال ( به دل يل کيف يت بهتر و هزي نه
کمتر آب انتقالي از سببد کرخه) ميباشببند .بدين
معني که عالوه بر عدم توسببعه بهرهبرداري ،ميزان
بردا شت از آبخوان کا سته شده ا ست .با توجه به
اينکه آبخوان دشبببت عباس از نظر هيدروژئولوژي
يك آبخوان بسبببته بوده ،لذا زهکشبببي آبخوان به
کندي صبببورت گرفته و امکان زهکشبببي سبببريع
آبهاي نفو ي حاصبببل از شببببکه آبياري ميسبببر
نمي باشبببد .در نتي جه پس از آ غاز بهرهبرداري از
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