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  دهيكچ

ثير پخش سيالب بر منـابع      أ بررسي ت  ن پژوهش، يهدف از ا  . است آب زيرزميني    يهاه تغذيه سفر  ،هاي پخش سيالب  اهداف مهم طرح   از يکي

ساله برداري يك دوره آماري ده      بارندگي، سطح سفره آب زيرزميني و ميزان بهره         آمار و اطالعات موجود شامل     . بود آب زيرزميني كوهدشت  

هـا    زمـون نرمـال بـودن داده       آ نخست مقايسه اين سه متغير      ي برا . شدند يابي و ارز  يگرد آور )  از اجراي عمليات پخش سيالب     پس و   شيپ(

 )۷۵-۷۶تا سـال   ( از پخش سيالبشيپ دست آمده نشان داد کهبهنتايج . هاي موجود استاندارد شدند صورت گرفت و بعد از آن تمامي داده    

ـ ، ا با اجـراي طـرح پخـش سـيالب        داشته است،    ي كاهش يبرداري بوده و روند     تغييرات سطح سفره آب زيرزميني تابع ميزان بهره        ونـد  ن ر ي

ـ پعلت دو خشكسالي    ه ب ۷۷-۷۹در سال    ن حال، ي با ا  .افته است يش  ي افزا ينيرزمي متوقف شده و سطح آب ز      يکاهش  سـطح سـفرة آب      ،يياي
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  مقدمه

ـ زان سـرانه آب در ا     يـ  فائو، م  يهايبررسبراساس   ران در سـال    ي

 ينيبشيمکعب در سال بوده که پ      متر ۲۲۰۰ معادل   يالدي م ۱۹۹۰

 مترمکعـب در    ۸۶۰ تـا    ۷۲۶ بـه    يالدي مـ  ۲۰۲۵شود در سال    يم

 در چنــد دهــه اخيــر ن،يــافــزون بــر ا). ۹(ابــد يســال کــاهش 

 سـبب بـر هـم    آب و خـاک رويه و غيراصولي از  برداري بي   بهره

خوردن تعادل اكولوژيك گرديده كه نتيجـه آن تخريـب خـاك،            

ن، ي عالوه بر ا.باشد ها و نابودي پوشش گياهي مي   هرز رفتن آب  

ـ  خـوب توز   ي و مکـان   يران از نظر زمان   يمنابع آب در سطح ا     ع ي

هـا از زيانبـارترين      در ايـن ميـان وقـوع سـيالب         ).۱۱(اند  نشده

صـحيح و   هـاي نـا   هاي طبيعي تشديد شده توسط فعاليـت        پديده

پخـش   .اسـت هاي نابجاي بشر در عرصه منـابع طبيعـي          دخالت

ها از جمله تمهيداتي است كـه جهـت كنتـرل           سيالب بر آبخوان  

ها و استفاده صـحيح و اصـولي از منـابع آب و خـاك از       سيالب

 ۳۴۰۰ بـه ديرباز مورد توجه انسان انديشمند بـوده و سـابقه آن            

  .)۳ (رسدسال قبل از ميالد مي

 بـرداري از سـيالب و     هاي بهره خش سيالب يكي از روش    پ

توانـد تـأثيرات     پخش سـيالب مـي     .باشداستفاده بهينه از آن مي    

برداري پايدار  سالي و بهره   خشك مثبتي در مقابله با بحران آب و      

هاي مورد تأثيرات آن بر منابع آب بايستي در داشته باشد و از آن

 .)۵ (الزم صـورت پـذيرد  هاي بررسي زيرزميني درتمام جوانب

هاي زيرزميني، روشـي اثبـات       مصنوعي آب  ةتغذين  يعالوه بر ا  

  اسـت  نامحـصور هـاي   شده براي افزايش سطح آب در آبخـوان       

مه يران در منطقه خشک و ن     يبا توجه به قرار گرفتن کشور ا      ). ۸(

 يابـان يشتر از نـصف مـساحت کـشور را منـاطق ب           يـ خشک که ب  

كنيك چندي اسـت كـه بـه طـرق       اجراي اين ت   دهند،يل م يتشک

 مختلف و با اهداف متفاوت مورد توجه جدي قرار گرفته اسـت         

هاي تحقيقاتي پخش سيالب     و در اين راستا ايستگاه     )۱۲ و ۱۱(

ايـستگاه  . هـا دايـر گرديـده اسـت       هـا در اكثـر اسـتان      بر آبخوان 

جملـه ايـن    تحقيقاتي پخش سـيالب بـر آبخـوان كوهدشـت از          

هـاي    ه با هدف مهار سيالب، تغذيـه سـفره        باشد ك   ها مي ايستگاه

هاي مختلف درختـي در منطقـه         آب زيرزميني و سازگاري گونه    

ـ  در ا  .كوهدشت اسـتان لرسـتان دايـر گرديـده اسـت           نـه  ين زم ي

ر نقـاط جهـان صـورت گرفتـه     يران و سـا ي در ا  ياديقات ز يتحق

و سنجري  . ر اشاره کرد  يقات ز يتوان به تحق  يجمله م است، از آن  

بررسي اثـر پخـش سـيالب بـر تغييـرات سـطح        به )۲( زورقي

ـ نتـايج ا  .  پرداختنـد  هاي زيرزميني آبخوان پسكوه سراوان     آب ن ي

 ي، افت سفره بـا شـدت      ۷۳ لغايت   ۶۴ق نشان داد که از سال       يتحق

طبـق محاسـبات بـيالن، مقـدار ايـن          . نده ادامه داشته اسـت    يفزا

ــال ــاهش در س ــاي ك ــه۷۳ و ۶۸، ۶۴ه ــب  ب  ۸۰ و ۶۱، ۳۵ترتي

از طرفي هيدروگراف واحد در حد فاصـل        . متر بوده است   تيسان

طور متوسط  ، افت ساالنه را به    ۷۳ تا پايان سال     ۷۰زماني مهرماه   

متر نشان داده اسـت کـه نتـايج حاصـل از محاسـبات               سانتي ۷۵

افـزايش  . كنـد  ييد مـي  أ را ت  ۷۳بيالن هيدروكليماتولوژي در سال     

ـ  ۷۶ تـا    ۷۳هـاي   كم سابقه بارنـدگي در سـال       ثير مـستقيم در    أ، ت

كـه طـي     نحـوي افزايش سـطح آب زيرزمينـي داشـته اسـت بـه           

.  متر افزايش يافته اسـت     ۵/۲ سطح سفره    ۷۶ لغايت   ۷۴هاي   سال

ـ   بـه   ) ۸(پـرور   پاكو  قهاري   ثير استحـصال و پخـش      أبررسـي ت

آنها در  .  پرداختند سيالب بر منابع آب زيرزميني دشت گربايگان      

) پيزومتـري (هـاي گمانـه     ي چـاه  هـا با توجه به داده   ق  ين تحق يا

هـاي  ، ابتدا روند تغييـرات سـاالنه چـاه        ۱۳۸۴ تا   ۱۳۷۱هاي   سال

آب زيرزميني  ) هيدروگراف(سپس آب نگار    ،  گمانه مالحظه شد  

ق يـ ن تحق يانتايج  . ترسيم شد  يابي ميان با استفاده از روش   دشت  

 و  لهوم .كه روند عمومي سطح آب سفره كاهشي است       داد  نشان  

ــاران  ــ  ) ۱۰(همک ــاربرد روش پخــش س ــعه و ک ــه توس الب يب

 يسـاز هيالب را شب  يق حدود هزار س   ين تحق يآنها در ا  . پرداختند

 مناسب را   ي مناطق با توگراف   GISافزار  کردند و با استفاده از نرم     

ج يق نتا ين تحق يآنها در ا  . دا کردند يالب پ يستم پخش س  ي س يبرا

ـ قاگـر م ي را در چند منطقه مختلـف بـا مـدل د       RFSMمدل   سه ي

 يين مـدل قـادر اسـت کـارا        يق نشان داد که ا    يج تحق ينتا. کردند

  .گر مدل داشته باشدي نسبت به ديبهتر

نـه از   ي اسـتفاده به   ي مناسب و کارآمد برا    يهاحل از راه  يکي

ـ ورواناب به  مـه خـشک، اسـتفاده از       يژه در منـاطق خـشک و ن       ي

ـ ا. باشـد يالب مـ  ي پخش س  يها  شبکه ن اقـدام، ضـمن کـاهش       ي
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ـ ش حجم سفره آب ز    يل، در افزا  ي از س  يناشخسارت   ، ينـ يزمري

آگـاهي از چگـونگي     ).۷(ثر اسـت  ؤ م ييزدااباني مراتع و ب   ياياح

هـاي پخـش سـيالب بـر منـابع آب زيرزمينـي             عملكرد سـامانه  

ثر در تغذيـه    ؤلفه جديد در كنار ساير عوامل طبيعي م       ؤعنوان م  به

مـديريت  هـاي قابـل ارزيـابي در        تـرين فعاليـت   ها از مهـم    سفره

اكنـون    هـم ). ۲(باشـد   ها مـي  هاي پخش سيالب بر آبخوان     طرح

 الب کوهدشـت ي پخـش سـ    سال از احـداث ايـستگاه      ۱۳حدود  

 ضـرورت دارد كـه عملكـرد و نتـايج حاصـل از              ، لـذا  گذرد  مي

ـ رگ بررسـي    الب کوهدشت ي طرح پخش س   ياجرا هـدف از   . دي

ثير پخش سيالب بر نوسـانات      أ ت يابي و ارز  ين پژوهش، بررس  يا

  .بودهاي آب زيرزميني دشت كوهدشت  سطح سفره
  

  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

 ۳۸" تـا    ۴۷ ْ ۴۳ ´۵۳" ييايـ منطقه مورد مطالعه با مختصات جغراف     

ــرقي و  ۴۷ْ ۵۱´ ــول ش ــا ۳۳ْ ۳۲ ´۴۴" ط ــرض ۳۳ْ ۳۵ ´۳۹" ت  ع

دشت . )۱شکل  (شمالي در غرب استان لرستان واقع شده است         

 ۹۰مربـع واقـع در       كيلـومتر  ۴۵۶كوهدشت با مـساحتي حـدود       

هاي مهم كشاورزي استان    آباد يكي از قطب     كيلومتري غرب خرم  

 از نظر تامين آب مورد نياز كامالً متكي         اين منطقه . باشد  لرستان مي 

اي با تابستان خشك       مديترانه ي اقليم بوده و به منابع آب زيرزميني     

متـر   ميلي ۴/۵۵۷هاي مرطوب و متوسط بارندگي ساالنه       و زمستان 

 و  )Unconfined(نامجـصور سفره آب زيرزميني از نوع      ). ۴(د  دار

نـوع رسـوبات آبرفـت،      . اسـت  هكتار   ۲۹۰۰۰مساحت مفيد آن    

ميانگين ضـريب انتقـال     . باشد  دولوميت، آهك به همراه مارن مي     

ــره  ۲۵۰ ــع در روز و متوســط ضــريب ذخي   درصــد۵/۶ مترمرب

 قـسمت شـمال     ضخامت اليـه آبرفـت در      .برآورد گرديده است  

جـنس  . رسـد    متـر مـي    ۱۰۰ تـا  متر و در وسط دشت       ۲۵دشت  

  ).۱(باشد  سنگ كف ناحيه متشكل از ناتراواي اميران مي

  

  قي تحقروش

زمينـي و    عبارت بودند از بارندگي، سـطح آب زيـر         موجودآمار  

 ه سـال  ۱۲ آمار بارندگي    ، نخست  بر اين اساس   .برداري  ميزان بهره 

مورد تجزيه و تحليل قرار      ۸۰-۸۱ا   ت ۶۹-۷۰ يهامربوط به سال  

 آمـار . گرفتند و ميزان بارندگي براي هـر سـال محاسـبه گرديـد            

ومتـري و   ز حلقـه چـاه پي     ۹سطح سفره آب زيرزميني مربوط به       

 و  تهيـه )۲شـکل  ( اي موجود در سطح دشت كوهدشت  مشاهده

 رسـم   EXCELافزار     توسط نرم  دروگراف واحد ساالنه دشت   يه

بـرداري در طـي دوره        جهـت ميـزان بهـره     مين ترتيـب    هبه. شد

ها و ميـزان تخليـه آنهـا اعـم از           مذكور آمار مربوط به تعداد چاه     

تفكيك هر سال محاسبه و در نهايت ميزان        هعميق و نيمه عميق ب    

تعداد،  ۱ جدول. دست آمد هتخليه هرسال در طي دوره مذكور ب      

ت  دشـ قيـ مـه عم يق و نيـ  عمهاينوع و ميزان تخليه ساالنه چاه   

جهـت مقايـسه ايـن سـه متغيـر بـا            . دهد  كوهدشت را نشان مي   

 Minitabافـزار     استفاده از تحليل روند زمـاني ابتـدا توسـط نـرم           

 ها آزمون نرمال بودن داده صورت گرفت و بعد از آن تمامي داده      

ـ  ييجا از آن  . استاندارد شدند  ۱با استفاده از رابطه      ثير ميـزان   أكه ت

هـاي قبـل و بعـد نيـز     سـال در سـال  برداري هر   بارندگي و بهره  

 يهـا ي و ترسـال   يسـال  گـر خـشک   يعبـارت د  ، بـه  مشهود اسـت  

 و  يمـ ي اقل يهـا ي و ترسـال   يسـال   متأثر از خـشک    يکيدرولوژيه

باشـند کـه    ي م ينيرزمي از منابع آب ز    يبردارزان بهره ين م يچن هم

  بـا  در ادامـه  . کننـد يدا مـ  يک ساله نمود پ   ير  يک تأخ يمعموالً با   

هـاي   ميانگين متحرك سه ساله اقدام بـه رسـم گـراف       استفاده از 

  .مربوطه گرديد و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

]۱[   ix x
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 sن و   يانگيـ  برابر بـا م    xر مورد نظر،  ي برابر با متغ   ixکه در آن    

  .باشديار ميحراف معبرابر با ان

  

  جينتا

 تـا  ۶۹-۷۰مقادير بارندگي ساالنه ايـستگاه كوهدشـت از سـال           

اگر چـه   . اند   نمايش داده شده   ۳شکل   و در    ۲جدول   در   ۸۱-۸۰

 ۷۸-۷۹ و   ۷۷-۷۸هـاي   كاهش كم سابقه بارندگي در طـي سـال        

  هـاي  كامالً مشهود است ليكن روند كامالً مشخصي در طي سال         
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  ت منطقه مورد مطالعهيموقع. ۱شکل 

  

    
  اي و پيزومتري آبخوان كوهدشتهاي مشاهدهموقعيت عرصه پخش سيالب، چاه. ۲شكل 

  

 مربـوط بـه هيـدروگراف       ۴ شکل .شوديده نم يد ۸۱لغايت   ۷۰

واحد ساالنه دشـت كوهدشـت نيـز نتـايجي مـشابه بـا گـراف                

در بحـث   . دهد  ساله را نشان مي   خير زماني يك  أيك ت  بارندگي با 

بـرداري از منـابع آب زيرزمينـي رونـد افـزايش              مربوط به بهـره   

 ۵شـکل   كه   طوريه ب ، وجود دارد  ۸۱ تا   ۷۰شديدي در طي دهه     

 ميليـون مترمكعـب بـر ميـزان         ۸سـاالنه حـدود     ،  دهـد نشان مي 

ج آزمـون نرمـال بـودن و        ينتـا . برداري افـزوده شـده اسـت       بهره

.  آورده شده است   ۶شکل   و   ۲ در جدول    هاداده ياستاندارد ساز 

هاي متحرك سه سـاله      هموارسازي از طريق روش ميانگين     جينتا

.  نمايش داده شده است    ۷شکل  ها در     مربوط به سري زماني داده    

ها مربوط به اجراي طرح عمليات        تحليل اساسي روي اين منحي    

 . اجـرا گرديـده اسـت   ۱۳۷۵باشد كه در سـال      پخش سيالب مي  

دهـد كـه      گين متحرك سه سـاله نـشان مـي        گراف مربوط به ميان   

 ۷۳-۷۴شاخص مربوطه تا سـال      (برداري كم     عليرغم ميزان بهره  

شـاخص مربوطـه از     (و افزايش نسبي بارنـدگي      ) باشد  منفي مي 

تغييـرات  )  رسـيده اسـت    ۹/۰ بـه    ۷۱-۷۲ در سـال     ۳۸/۰حدود  

بـرداري بـوده و رونـد         سطح سفره آب زيرزميني تابع ميزان بهره      

   در سـال    ۷۵/۰شـاخص مربوطـه از      (دهـد     ن مـي  كاهشي را نشا  

اما از سال   ). رسيده است ۷۵-۷۶ در سال    ۳۵/۰ به حدود    ۷۳-۷۲

 شاهد نقطه عطفي در رونـد كاهـشي سـطح سـفره آب              ۷۶-۷۵

زيرزميني هستيم كه مصادف با اجراي طرح پخـش سـيالب بـر             

 ادامه داشـته،    ۷۷-۷۸اين روند افزايشي تا سال      . باشد  آبخوان مي 

كه در طي همين دوره روند كاهـشي بارنـدگي و      جائينولي از آ  

   نقطـه   ۷۷-۷۸فرما بوده مجدداً در سال      برداري حكم   افزايش بهره 



  ثير پخش سيالب بر منابع آب زير زميني دشت كوهدشتأت

۱۵۷  

   دشت كوهدشتقيمه عميق و ني عمهايتعداد، نوع و ميزان تخليه ساالنه چاه. ۱جدول 

  قيمه عمي نهايچاه  قي عمهايچاه

  فيرد  صنعت  شرب  يکشاورز  صنعت  شرب  يکشاورز

  تخليه  تعداد  تخليه  تعداد  تخليه  تعداد  تخليه  تعداد  تخليه  تعداد  تخليه  تعداد

۷۰  ۲  ۰۳/۰  ۲  ۲/۰-  -  -  -  -  ۱  ۰۷/۰      

۷۱  ۲۴  ۶/۶  -  -  -  -  ۱  ۲/۰  ۱  ۱/۰  -  -  

۷۲  ۲۳  ۰۹/۸  ۲  ۴/۰  -  -  ۶  ۲۹/۰  -  -  -  -  

۷۳  ۳۰  ۰۷/۶  ۸  ۵/۰  -  -  ۱۰  ۶/۶  ۱  ۰۲/۰  ۲  ۰۵/۰  

۷۴  ۲۳  ۵/۴  ۱  ۶/۰  -  -  ۵  ۰۸/۱  -  -  -  -  

۷۵  ۲۴  ۵/۴  ۲  ۹/۰  -  -  ۱۳  ۰۸/۲  -  -  ۱  ۰۰۲/۰  

۷۶  ۷  ۲/۱  -  -  -  -  ۳  ۳/۰  -  -  ۲  ۰۳/۰  

۷۷  ۱۷  ۴/۲  -  -  ۲  ۲۱۷/۰  ۹  ۷/۰  -  -  ۱  ۰۱/۰  

۷۸  ۳۰  ۸/۵  ۱  ۰۵/۰  -  -  ۱۰  ۲۰/۱  -  -  -  -  

۷۹  ۴۲  ۴/۹  -  -  -  -  ۱۶  ۵/۲  ۱  ۰۹/۰  ۱  ۰۰۹/۰  

۸۰  ۲۹  ۴/۵  ۴  ۳/۱  -  -  ۵  ۰۶/۰  -  -  ۱  ۰۰۹/۰  

  ليون مترمکعب در ثانيهتخليه برحسب مي: *

  

   در هر سالبرداريميزان بهره سطح آب زيرزميني، مقادير بارندگي،ن عدد استاندارد و ييج تعي نتا۲جدول 

 عدد استاندارد

  برداري بهره

  عدد استاندارد

  سطح آب

  عدد استاندارد

  بارندگي

ميليون (برداري ميزان بهره

  )مترمکعب

  سطح آب 

  )متر(زيرزميني 

 بارندگي

 )متر ليمي(
 سال

۶/۱- ۴/۰  ۲/۱-  ۶/۰  ۴/۴  ۲/۲۹۲  ۷۰-۱۳۶۹  

۳/۱-  ۰۴/۰  ۴/۰  ۳/۷  ۸/۳  ۵۴۷ ۷۱-۱۳۷۰  

۰۱/۱-  ۵/۰  ۷/۱  ۱/۱۶  ۶/۴  ۷۴۳ ۷۲-۱۳۷۱  

۲/۰-  ۵/۱  ۰۵/۰  ۴/۳۴  ۱/۶  ۲/۴۹۰  ۷۳-۱۳۷۲  

۰۵/۰-  ۳/۰-  ۹/۰  ۵/۴۰  ۱/۳  ۵/۶۳۰  ۷۴-۱۳۷۳  

۲/۰  ۷/۰  ۸/۰  ۰۵/۴۸  ۹/۴  ۶۰۷ ۷۵-۱۳۷۴  

۳/۰  ۷/۰  ۳/۰-  ۸/۴۹  ۸/۴  ۵/۴۳۲  ۷۶-۱۳۷۵  

۴/۰  ۲/۰  ۴/۰  ۰۷/۵۳  ۱/۴  ۵/۵۵۲  ۷۷-۱۳۷۶  

۷/۰  ۳/۰  ۴/۱-  ۰۹/۶۰  ۳/۴  ۲۵۷ ۷۸-۱۳۷۷  

۱/۱  ۱/۱-  ۴/۱-  ۱/۷۲  ۹/۱  ۲۵۷ ۷۹-۱۳۷۸  

۴/۱  ۶/۱-  ۲/۰  ۲/۷۹  ۳/۱  ۵۲۶ ۸۰-۱۳۷۹  

  ۵/۱-  ۱/۱-    ۴/۱  ۴۵۲ ۸۱-۱۳۸۰  
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  هيدروگراف واحد ساالنه دشت كوهدشت. ۴ کل   ش                       بارندگي ساالنه دشت كوهدشت. ۳شکل 

  

        
  برداريميزان بهره سطح آب و بارندگي،  عدد استاندارد ساالنه،.۶      شکل      برداري ساالنه دشت كوهدشتميزان بهره .۵ شکل           

  

  
  برداريميزان بهره آب و سطح بارندگي، ميانگين متحرك سه ساله،. ۷شکل 

  

ــ  ــف بع ــي عط ــشاهده م ــ  دي م ــردد و ب ــود دو  هگ ــت وج عل

 سـطح   ۷۸- ۷۹ و   ۷۷- ۷۸هاي  سالي متوالي در طي سال     خشك

ـ          كـه  طـوري هسفره آب زيرزميني به شدت كاهش پيدا نموده ب

، ۷۲- ۷۳شاخص استاندارد كه در سال      ميانگين متحرک   مقدار  

  نـزول پيـدا كـرده      ۸۰- ۸۱ در سـال     - ۵/۱ بوده است به     ۷۵/۰

  .است
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۱۵۹  

  ث و بحيريگ جهينت

هاي طبيعي  هاي کنترل سيالب، پخش سيالب در عرصه      يکي از راه  

ها از جمله تمهيداتي اسـت كـه         آبخوان در پخش سيالب    .باشدمي

ها و استفاده صحيح و اصـولي از منـابع آب و            جهت كنترل سيالب  

  . استخاك از ديرباز مورد توجه انسان انديشمند بوده

 تا ۶۹-۷۰از سال   مقادير بارندگي ساالنه ايستگاه كوهدشت      

ــدول ۸۱-۸۰ ــکل  و در ۲ در ج ــده ۳ش ــايش داده ش ــد  نم . ان

گردد اگر چه كاهش كم سابقه بارنـدگي          كه مالحظه مي   طوري هب

 لـيكن   ، كامالً مـشهود اسـت     ۷۸-۷۹ و   ۷۷-۷۸هاي  در طي سال  

ـ  ۸۱ لغايـت    ۷۰هاي  روند كامالً مشخصي در طي سال      چـشم  ه ب

نـه  ي در زميوب خـ ييالب کـارا يرا طـرح پخـش سـ     ي ز خورد  نمي

ن داشـته، و  يجه آن نفوذ آب به داخل زمـ  يالب و در نت   يپخش س 

  . عمـل آورده اسـت     بـه  يريگاز هدر رفـتن آب در منطقـه جلـو         

 يج رجائ يج با نتا  ين نتا يا. کنديد م ييج فوق را تأ   ي هم نتا  ۴شکل  

ــد ــان يو احم ــت دارد) ۶ (يزدي ــه  . مطابق ــوط ب در بحــث مرب

يني روند افزايش شديدي در طي      برداري از منابع آب زيرزم      بهره

ج مشخص شد، کـه     ي، و با توجه به نتا      وجود دارد  ۸۱ تا   ۷۰دهه  

 يبـردار زان بهـره  يط م ي تابع شرا  ينيزمري ز يها آب يستابيسطح ا 

 شـاهد   ۷۵-۷۶ اما از سال     ،دهد  روند كاهشي را نشان مي    بوده و   

 مصادف با اجراي    ،نقطه عطفي در روند كاهشي سطح سفره آب       

اين رونـد افزايـشي تـا       . ميباش   سيالب بر آبخوان مي    طرح پخش 

كه در طي همـين دوره      ييجا ادامه داشته، ولي از آن     ۷۷-۷۸سال  

فرمـا بـوده    بـرداري حكـم     روند كاهشي بارندگي و افزايش بهره     

گـردد و     نقطه عطف بعدي مـشاهده مـي       ۷۷-۷۸مجدداً در سال    

 و  ۷۷-۷۸هاي  سالي متوالي در طي سال     علت وجود دو خشك   هب

شدت كـاهش پيـدا نمـوده        سطح سفره آب زيرزميني به     ۷۹-۷۸

  سـطح آب    شاخص استاندارد  ن متحرک يانگي م كه مقدار طوري هب

 ۸۰-۸۱ در سـال     -۵/۱ بوده است بـه      ۷۵/۰،  ۷۲-۷۳كه در سال    

  . استنزول پيدا كرده

  

  يسپاسگزار

دانم از همكاري صـميمانه كارشناسـان محتـرم          در پايان الزم مي   

ويژه آقايان مهنـدس كعبـي و مهنـدس         استان لرستان به  امور آب   

  .سجادي كمال تشكر و سپاس را داشته باشم

  

  منابع مورد استفاده

  . صفحه۸۵ ،گزارش مطالعات دشت كوهدشت .۱۳۸۰.امور آب استان لرستان .۱
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  .۵۷-۵۴ ): در منابع طبيعي۵۰پي آيند ) ۱((۱۴ و سازندگي
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  .زميني دشت کاشمر، سومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاکآب زير

هـاي پوشـش گيـاهي و خـاک         بررسي تأثير عمليات پخش سيالب بر برخـي از ويژگـي          . ۱۳۸۷. حشمتي. ع .، و غ  .ر.فروزه، م رحيم .۷

  .۲۰-۱۱):در منابع طبيعي) ۷۹پي آيند  (۲(۲۱ پژوهش و سازندگي سطحي،

تحقيقـات مرتـع و      .ثير استحصال و پخش سيالب بر منابع آب زيرزميني دشت گربايگان          أبررسي ت . ۱۳۸۶. پرورپاك.  م و.  غ ،قهاري .۸

  .۳۹۰-۳۶۸)): ۲۸ پياپي (۳(۱۴ بيابان ايران



  ۱۳۹۲ پاييز/  پنجمشصت و شماره  / هفدهمسال / ، علوم آب و خاك  فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و مجله 

۱۶۰  

9. Alesheikh, A. A., M. J. Soltani, N. Nouri and M. Khalilzadeh. 2008. Land assessment for flood spreading site 
selection using geospatial information system. Intl. J. Environ. Sci. Technol. 5(4): 455-462. 

10. Lhomme, J., P. Sayers, B. Gouldby, P. Samuels, M. Wills and J. Mulet-Marti. 2009. Recent development and 
application of a rapid flood spreading method, Flood Risk Management: Research and Practice – Samuels et al. 
Taylor & Francis Group, London.  

11. Saravi, M.M., A. Malekian and B. Nouri. 2006. Identification of Suitable Sites for Groundwater Recharge, The 2nd 
International Conf. on Water Resources & Arid Environment, PP: 1-5. 

12. Sarreshtehdari, A. and A.k. Skidmore. 2005. Soil Properties Changing after Flood Spreading Project (Case study in 
Iran), ICID 21st European Regional Conference, Frankfurt (Oder) and Slubice, Germany and Poland, PP:1-11. 



J. Sci. & Technol. Agric. & Natur. Resour., Water and Soil Sci., Vol. 17, No. 65, Fall 2013, Isf. Univ. Technol., Isf., Iran. 

 

161 

 
 

 
The Effects of Water spreading on Groundwater  

Resources in Kohdasht Plain 
 
 
 

I. Viskarami1*, K. Payamani1, A. A. Shahkarami1 and A. Sepahvand2 

 
 

 Received : Oct. 11-2011 ;  Accepted : Sep. 22 -2012)  
 
 

Abstract 
The main aim of flood water spreading in Iran is to recharge groundwater. Understanding the effect and efficiency of 
such projects is one of the most important activities in managing and implementing water spreading. The purpose of this 
study was to investigate the effects of water spreading on groundwater resources in Kohdasht plain. Data and 
information required including precipitation rate, groundwater level and groundwater exploitation were collected and 
analyzed for a ten year period. First of all, in order to assess the three variables test of normality was performed and 
then all the data was normalized. The results showed that before implementing the water spreading project, fluctuations 
of groundwater were proportional to utilization of groundwater resources, showing a declining rate. After implementing 
the project, a turning point on groundwater level was observed. Also, another turning point was recognizable in 
hydrological year 1377-1378. In addition to overexploitation, drought affected the aquifer so dramatically that standard 
index in hydrological year 1371-1372 decreased from 0.3 to -1.5 in hydrological year 1377-1378. 
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