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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشگاه گنبد کاووس
 .2استادیار دانشگاه گنبد کاووس ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی
 .3دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی ،دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت1311/11/22 :؛ تاریخ تصویب)1033/33/22 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر سیالب اسفندماه  1311بر تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی ،پهنۀ سیالبدشت انتهاایی حوضاۀ آبریاز
گرگانرود که بهطور طبیعی در معرض سیالب قرار گرفته بود ،انتخاب شد .برای بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینای،
بهترتیب تعداد  11و  11حلقه چاه مشاهدهای با پراکنش مناسب در محدودۀ مطالعهشده انتخاب شاد .سا

 ،اطالعاات کمای

(سطح آب زیرزمینی) و کیفی ( 11پارامتر فیزیکوشیمیایی) چاهها در دو دورۀ قبل و بعد از وقوع سایل مماعآوری شاد .ابتادا
تغییرات سطح آب زیرزمینی در دو دوره با آزمون  Tزومی و تراز متوسط آب زیرزمینی در دشت بررسی شد .س

 ،تغییرات

خصوصیات فیزیکوشیمیایی در دو دوره با استفاده از آزمون  Tزومی ارزیابی شد .در نهایات ،تغییارات هیدروژئوشایمیایی باا
استفاده از دیاگرامهای گیب  ،دوروف و پای ر و کیفیت آب کشاورزی و شرب با استفاده از دیااگرامهاای ویلکاوک

و شاولر

بررسی شد .نتایج آزمون  Tزومی نشان داد سطح آب زیرزمینی در  88/2درصد چاههاای مشااهدهای بعاد از وقاوع سایالب
افزایش معناداری داشته است .این امر باعث افزایش سطح آب زیرزمینی و همچنین ،هیدروگراف واحد دشت (حادود  2متار)
مشاهدهای بعاد

بعد از وقوع سیل شده است .نتایج بررسی تغییرات پارامترهای کیفی آب زیرزمینی نشان داد در اغلب چاههای
(بهمز نیترات) کاهش یافته است .این امر باعث کاهش سختی آب زیرزمینای شاده،
ونها 
ونها و کاتی 
از سیالب مقدار  ،ECآنی 
اما تأثیر چشمگیری روی تیپ و رخسارههای هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی سیالبدشت مطالعهشده نداشته است .ایان امار
میتواند ناشی از شباهت هیدروشیمیایی آب نفوذی و آب زیرزمینی آبخوان دشت باشد.
کلیدواژگان :آب زیرزمینی ،آبخوان ،خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،سیالب ،سیالبدشت ،گرگانرود.

 نویسندۀ مسئول

Email: nader.jandaghi@gmail.com
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مقدمه
سیل از معمولترین و خطرناک تارین مخاکررا رییعا
است که هرسکله بکعا باروز خساک هاک جاکن و ماکل
سنگین د سراسر جهاک ما شاود ] .[1را چهاک دهاۀ
گذشته تعاداد وقاو سایل ( 1011واقعاۀ مها سایل) د
کشو بیش از  5برابر نسیت به دهۀ 1331اا  1331اسات
] .[2ودخکنههک و جریک هک سطح از دیربکز ماو د توجاه
جوامع بشر بوده و برا بهاره بارد از ایان مناکبع ببا ،
شهرهک و مراکا نانعت و کشاکو ز معماوالً د حواشا
ودخکنههک احداث شدهاند .این جواماع معماوالً د معار
سیالب بوده و بر اثر وقو ب  ،خسک هک مختلف جکن و
مکل برا اهکل به همراه دا د ] .[2بر س کیفیات بب باه
عنوا عکمل حیک  ،اهمیات بسایک زیاکد دا د ،چارا کاه
کیفیت بب به رو مستقی بار ساالمت انساک تأثیرگاذا
است و همچنین ،کمیت و کیفیات محصاوال کشاکو ز
تکبع کیفیت منکبع بب است ].[3
وقو سیالبهک اگرچه بک بثک و پیکمادهک منفا زیاکد
همراه است ،امک م ایکی نی دا د که قکبل بهرهبردا است .بک
استفکده از پخش سیالب و تغذیۀ مصنوع ببخوا  ،م تاوا
همااه یااک قساامت از جریااک ساایالب ا برداشاات و ب ا د
دشتهک مجکو پخش کرد .پخش سیالب د دشتهک بکع
م شود جریک سیل فرنت نفوذ بیشتر باه داخال خاک
داشته بکشد و سافرههاک بب زیرزمینا ا تغذیاه کناد .د
سکلیک اخیار باک توجاه باه برداشات با ویاه از مناکبع بب
زیرزمین  ،اغلب دشتهک ایرا بک افت سطح ایستکب مواجاه
شدهاند .پخش سیالب و تغذیۀ مصانوع اهکاک منکساب
بارا نفاوذ بب باه د و زماین و تقویات سافرههاک بب
زیرزمین است ] .[3عالوه بر این ،انجکم ب بکع جلاوگیر
از گسترش بیکبک هاک و افا ایش تولیادا کشاکو ز و باکغ
م شود و از نشست زمین جلوگیر م کند .د ایان زمیناه
کااااوثر ] [5ﻇرفیت ذخیرۀ سیالب د دشتگربکیگک فسک ا
حدود  111میلیو مترمکعب بربو د کرده است.
موسو و ضکی ] [6د ا زیکب تأثیر پخش سیالب بر
منکبع بب د دشت ساهرین زنجاک اﻇهاک داشاتهاناد کاه
اجرا پروژۀ پخش سیالب تأثیر د خو تاوجه بار مناکبع
بب زیرزمین داشته است .قضکو و همکک ا ] [0گا ا ش
دادهاند که بک اجارا پخاش سایالب و تغذیاۀ ببخاوا د
شهرستک دا اب ،پک امترهک کیف بب از جملاه ،EC ،pH
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 HCO3 ،Cl ،Mg ،Caو  SO4ککهش محساو داشاتهاناد.
ویسکرم و همکک ا ] [8د مطکلعۀ خود اﻇهک داشاتهاناد
که قیل از اجرا پروژۀ پخش سیالب د دشت کوهدشات،
سطح ایستکب د ببهک زیرزمین وند ککهشا داشاته،
امک بک اجرا ررح ،سطح بب زیرزمین اف ایش یکفته و وند
ککهش ب متوقف شده است .چوپکن ] [9د بر س تأثیر
تغذیۀ مصنوع الو فین بر کمیتهک بب زیرزمین اﻇهک
داشته است که سطح بب زیرزمین بعاد از اجارا رارح،
اف ایش چشمگیر داشته است .مسلم و همکک ا [ 11و
 ]11د مطکلعک خود به ا زیاکب بثاک پخاش سایالب بار
منکبع بب زیرزمین دشت هشتبند پرداخته و گفته کاه
بعد از گذشت 11سکل و چند مرحله سیلگیر  ،سطح چکه
مشااکهدها  3متاار افا ایش یکفتااه اساات .د ایاان بر سا
همچنااین مشااخ شااده مقاادا شااو بب د محاادودۀ
اجرا ررح پخش سیالب تغییار خکنا نداشاته ،اماک د
مرک دشت به دلیل برداشت ب ویاه ،شاو بب چاکههاک
اف ایش یکفته است .کریم و حیک نیک ] [3به بر س تأثیر
پخش سیالب موسیک بر ببخوا منطقه بر اسک ارالعاک
پی ومترهک پرداختند .نتکیج تحقیق بنهک بثاک مثیات پخاش
سیالب د ککهش چش گیر افت تراز ببهک زیرزمینا ا
نشک م دهد .دهمرده قلعهنو و همکک ا ] [12د بر سا
تأثیر پخش سیالب کوه خواجاه سیساتک باه ایان نتیجاه
سیدند که پخش سیالب بکع ککهش معنکدا اسایدیته و
هدایت الکتریک شده است .ابراهیم و همکاک ا ] [13د
مطکلعۀ تأثیر پخش سیالب بر بب زیرزمین دشات مهارا
اﻇهک داشتهاند که پس از اجرا ررح وند ککهش نمودا
تراز چکههک بزمکیش متوقف شده و ساطح بب زیرزمینا
اف ایش یکفته است .جهک تیغ و جهک تیغ ] [13د تحقیق
به بر س تأثیر سیالبهک و ود از کشو افغکنساتک بار
تغییرا کم و کیف منکبع بب زیرزمین دشت سیساتک
پرداختند .نتکیج بر س یکدشده د مو د هید وگراف واحاد
دشت نشک داد سطح بب بعد از سیالب  2/16متر اف ایش
داشته است .همچنین ،مشخ شد کاه و ود جریاک هاک
سیالب سیب ککهش معنکدا  ECشده ،اماک کاکهش مقادا
 pHاز نظر بمک معنکدا نیوده است.
مویر ] [15د مطکلعها د ایکلات ککلیفرنیاک بمریکاک
نتیجه گرفت که بهترتیب  6و  11مکه پس از شارو اولاین
تغذیااۀ مصاانوع ببخااوا  ،مقاادا متوسااب شااو بب
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زیرزمین که قیل از تغذیۀ مصنوع  130میکروماو بار
سکنت متر بوده ،به  111و  30میکروماو بار ساکنت متار
کااکهش یکفتااه و تااأثیر مثیت ا داشااته اساات .ویسااککول و
همکااک ا ] [16د تحقیقاا باارا جلااوگیر از خطاار
فرونشست زمین و ککهش کیفیت بب زیرزمین د منطقاۀ
بکنکو و ارراف ب که به دلیل نفوذ ببهاک شاو ماو د
تهدید بوده است ،پیشانهکد اساتفکده از رارحهاک پخاش
سیالب ا دادهاند و ب ا بهترین گ ینه برا ککهش اثارا
ایاان خطاار معرفا کااردهانااد .سااکیکنک و همکااک ا ] [10د
بر س تأثیر تغذیۀ مصنوع بک استفکده از وانکب حکنال از
بک ش بر منکبع بب زیرزمینا کشاو هناد ،از هیاد وگراف
واحد دشت و معکدلۀ بیال بب برا تعیاین حجا ذخیارۀ
ببخوا استفکده کردند .بنهک اﻇهاک داشاتند کاه ساطح بب
زیرزمین بر اثر تغدیۀ ببخاوا افا ایش معناکدا داشاته
اساات .یااو و همکااک ا ] [18بااک اسااتفکده از وش تغذی اۀ
مصنوع ببهک زیرزمینا بارا مادیریت مناکبع بب د
سینکیکنگ کشو چین اﻇهاک داشاتهاناد کاه د مناکرق
خشک و نیمهخشک تأثیر پخش سیالب هماراه باک تغذیاۀ
مصنوع ببخوا هک باک د نظار گارفتن مناکفع جاکنی ب ،
بهترین گ ینه برا ذخیارۀ بب د سارزمینهاک خشاک
است .ببراهکم و موهک ] [19ر پژوهش گ ا ش دادند که
تغذیااۀ مصاانوع بکعاا افاا ایش دو براباار سااطح بب
زیرزمین د کشو هند شده است .میالد و همکک ا ][21
د ا زیکب پتکنسیل تغذیۀ مصنوع ببهاک زیرزمینا د
منکرق سکحل د جناوب غربا کشاو عربساتک  ،اﻇهاک
داشتهاند کاه بعاد از وقاو باک ش شادید ماکه او ،2116
سطح بب زیرزمین باهراو متوساب بایش از  2/25متار
اف ایش یکفته اسات Charles .و همکاک ا ] [21د ا زیاکب
تأثیر سیالب بر کیفیت بب زیرزمینا د کشاو لییریاک از
بزمااو  Tزوج ا اسااتفکده و اقاادام بااه بر س ا اخااتالف
معنکدا بین پک امترهک کیفا بب د دو دو ۀ خشاک و
مرروب کردهاند .نتکیج پاژوهش بنهاک نشاک داد باین دو ۀ
مرروب و خشک از نظر کدو  ،نیتریات ،نیتارا  ،ماس،
سرب و ککدمیوم اختالف بمک وجود داشت ،د حکل کاه
برا  3پک امتر  ،pHو و فسفک اختالف بمک مشاکهده
نشد .همچنین ،مشخ شد سطح بلودگ از فصل خشاک
به فصل مرروب وند اف ایش داشته ،باهراو کاه هماۀ
نمونههک کیفیت منکسب شرب ا بار اساک اساتکندا دهک

( )WHOاز دساات دادهانااد Sarfaraz .و همکااک ا ] [22بااک
بر س  1120پروژۀ اجراشدۀ تغذیۀ مصانوع ببخاوا باه
نو مدیریتشده ،اﻇهک داشتند که این پروژههاک بیشاتر
د خک هک لوم س شن که باک گاروه هیاد ولوژیک C
اجرا شده است .اجرا این وش م تواند د حاذف کاربن
بل محلول و اغلب فل ا مؤثر بکشد.
ودخکنۀ گرگک ود بک رول  333کیلومتر روالن تارین
ودخکنه و حوضۀ ببری ب با تارین حوضاه د اساتک
گلستک است که کک کرد زیکد د تأمین مناکبع بب ماو د
نیکز این استک دا د 60 .د ند از منکبع بب سطح استک ،
معکدل  828میلیو مترمکعب د این حوضاه جریاک دا د
] .[23از بنجک که حدود  31د ند از مسکحت ایان حوضاه
پوشایده از ا اضا کشاکو ز و باک هاک باوده و از بب ایان
ودخکنه برا ببیک بنهک استفکده م شود ،نقاش ودخکناۀ
گرگک ود د توسعۀ فعکلیتهک اقتصکد  -اجتمکع  ،برا
سککنک منطقه و اساتک گلساتک بسایک اهمیات دا د .باک
توجه به سیلخی بود حوضۀ ببری گرگاک ود د اساتک
گلستک که د بیشتر سکلهک بک خسک هک جاکن و ماکل
همراه است ،همچنین وقو خشکسکل هک و برداشت ب ویه
از منکبع بب زیرزمین به دلیل فعکلیاتهاک کشاکو ز د
منطقه ،بک مطکلعه و اجرا پخش سیالب و تغذیۀ مصنوع
ببخوا م توا عالوه بر کاکهش خساک هاک مساتقی و
غیرمستقی سیالب ،بکع تغذیۀ سفرههاک بب زیرزمینا
شد و از نشست زمین و شو شد ا اض جلوگیر کرد .بک
توجه به اینکه د سیل اسافند  1390د اساتک گلساتک
قسمت از جریک سیالب باه راو رییعا د دشاتهاک و
ا اض اراراف ودخکناۀ گرگاک ود پخاش شاد ،هادف از
مطکلعۀ حکضار ،بر سا تاأثیر سایالب اسافند  1390و
تغییاارا سااطح ایسااتکب  ،هیااد وگراف واحااد دشاات و
همچنین ،پک امترهاک کیفا بب زیرزمینا د چاکههاک
نیمهعمیق د پهنۀ سیالبدشات قسامت انتهاکی حوضاۀ
ببری گرگک ود است.
معرفی منطقۀ مطالعهشده
استک گلستک یک از استک هک سیلخی کشو محسوب
م شود که از  5حوضۀ ببری انل تشکیل شده ،بهگونها
که حوضۀ گرگک ود از نظر مسکحت و ببده د تیاۀ اول
است .مسکحت حوضۀ ببری گرگک ود  13166/82کیلومتر
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مربع اسات کاه بایش از نیما از کال اساتک ا تشاکیل
م دهد .ببراهه یک ودخکنۀ انال گرگاک ود پاس از را
د شهرساتک
 333کیلومتر بک تشکیل یاک دلتاک با
گمیشک به د یک خ م ی د .بک ش سکالنۀ این حوضه از
 231میل متر تک  838میل متر تغییار ما کناد ] .[2ایان
مطکلعه د پهناۀ سایالبدشات واقاع د قسامت انتهاکی
حوضۀ ببری گرگک ود انجکم شد .این محدوده بر اثر وقاو
سیل اسفند  ،1390به دلیل شیب بسیک ک دشت و حج
زیکد وانکب و ود  ،به رو رییع تحت تأثیر سیالب واقع
شده ،بهرو که جریک سیالب حدود یک ماکه د ساطح
زمین مکندگک داشته اسات .شاکل  1موقعیات محادودۀ
مطکلعهشده ا د کشاو  ،اساتک گلساتک و حوضاۀ ببریا
گرگک ود نشک م دهد.
د سیل اسفند  ،1390بک شهاک د اساتک گلساتک از
شکمگکه  1390/12/26بغکز شده و به ماد  5وز باه راو

پیوسته ادامه داشته (سکمکنۀ اول بک ش) و بکع ببگرفتگ
وسیع د مسیر گرگک ود و بهخصوص د قسمت انتهکی
این حوضه شد .این سکمکنه از نو نکپکیدا بک امواج ک دامناه
و یک الگو بک وکلنیک کالسیک د تمکم سطوح باود کاه
به نو محل عملکارد بسایک خاوب داشات .د تاک ی
 1398/1/3ساااکمکنۀ دوم و از  1398/1/11ساااکمکنۀ ساااوم
بک ش ا د اسااتک بغااکز شااد کااه نساایت بااه سااکمکنۀ اول،
ضعیفتر بود ،امک به دلیل اشیک ککمل خک و ذوب برف د
ا تفکعک  ،وانکب د خو توجه ایجکد کرد و بکع افا ایش
مکناادگک جریااکب ساایالب و سااطح زمااین د ارااراف
شااهرهک ب قااال و گمیشااک شااد ] .[2شااکل  2مقکیس اۀ
تصکویر مکهوا ها ودخکنۀ گرگک ود ا قیل و بعد از وقاو
سیل اسفند  1390د محدودۀ شهرستک ب قال د قسمت
انتهکی حوضۀ ببری گرگک ود نشک م دهد.

شکل  .0موقعیت منطقۀ مطالعهشده در کشور ( ،)aاستان گلستان ( )bو حوضۀ آبخیز گرگانرود ()c
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شکل  .2مقایسۀ تصاویر ماهوارهای رودخانۀ گرگانرود قبل ( )aو بعد ( )bاز وقوع سیل در محدودۀ شهر آققال ][2

روش کار (مواد و روشها)
پس از بر س وضعیت چاکههاک د محادودۀ مطکلعاهشاده،
تعداد  10حلقه چکه مشکهدها نیماهعمیاق بارا بر سا
کم و  11حلقه چکه مشکهدها نیمهعمیق بارا بر سا
کیف شنکسکی و انتخکب شدند .برا هر یاک از چاکههاک
منتخااب ،ارالعااک عمااق بب زیرزمیناا و خصوناایک
فی یکوشیمیکی مکهکنه به همراه مختصک جغرافیاکی بنهاک
د یک دو ۀ بماک  0ساکله (فارو دین  1392تاک اسافند
 )1398از شرکت بب منطقها استک گلستک جماعبو

شد .د ایان پاژوهش ،بارا مطکلعاۀ تغییارا کیفا بب
زیرزمین  11پاک امتر فی یکوشایمیکی بب شاکمل ،Na ،K
 TDS ،pH ،NO3 ،HCO3 ،Cl ،SO4 ،Ca ،Mgو  ECانتخکب
شد .دادههک برداشتشده به دو دو ۀ قیال از وقاو سایل
(فرو دین  1302تک پکیک ساکل  )1390و بعاد از وقاو ب
(فرو دین  1398تک پکیک سکل  )1398تقسی شد .شکل 3
نقشۀ موقعیت چکههک منتخب برا بر س کیف و کما
د محدودۀ مطکلعهشده ا نشک م دهد.

شکل  .3موقعیت چاههای منتخب برای بررسی تغییرات کمی ( )aو کیفی ( )bآب در پهنۀ سیالبدشت انتهایی حوضۀ آبریز گرگانرود

برا بر س تغییرا تاراز ساطح بب ببخاوا د محال
چکههک مشکهدها د دو دو ۀ قیل و بعد از وقاو سایل ،از
بزمو  Tزوج د سطح احتمکل  1/15د محیب نارمافا ا
مین تب استفکده شد .قیل از انجکم این بزمو  ،فار نرماکل
بود دادههک بک استفکده از بزمو اند سو دا لیناگ بر سا

شد .د بزمو  Tزوج چنکنچه مقدا  p-valueمحکسیهشده
کوچکتر از  1/15شود ،بک احتمکل  95د ند فر  H0یعن
برابر بود میکنگینهاک دو جکمعاۀ بر سا شاده د شاده و
فر  H1یک وجود اختالف معنکدا پذیرفتاه ما شاود ].[23
باارا کنتاارل نتااکیج بزمااو بمااک  ،از بزمااو نکپااک امتر
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ویلکوکسو نی برا مقکیسۀ دو گاروه باک دادههاک وابساته
استفکده شد .سپس ،تغییرا تراز متوسب بب زیرزمینا د
دشت برا د دو سکل بب 1396ا  1390و 1390اا 1398
ترسی و تغییرا بنهک بر س شد .بک توجاه باه اینکاه سایل
مو د نظار د ساکل ببا 1390اا 1398باه وقاو پیوسات،
بنکبراین برا د بهتر تغییرا سطح ایساتکب د ببخاوا
مو د نظر ،هید وگراف واحد دشت د ایان ساکل باه عناوا
مینک محکسیه قرا گرفت و تغییرا سطح ایستکب د سکل
بب قیل (1396ا  )1390نسیت به ایان ساکل بر سا شاد.
برا س هید وگراف واحد ،اختالف سطح بب زیرزمین د
هر یک از مکههک سکل بب 1390ا  1398نسایت باه ساکل
قیل از خاود (1396اا  )1390باربو د و د پکیاک تغییارا
تجمع د برابر زمک س شد .همچناین ،باه منظاو د
بهتر افت بب زیرزمین هید وگراف واحد سکلیکنه نی ترسای
شد ].[25
د ایاان تحقیااق باارا بر س ا تغییاارا کیفیاات بب
چکههک منتخب د دو ۀ قیل و بعد از سیالب ،از بزمو T
زوجا  ،دیااکگرام شااولر (باارا مصااک ف شاارب) و دیااکگرام
ویلکوکس (برا مصاک ف کشاکو ز ) اساتفکده شاد [ 26و
 .]20د نهکیت ،اقدام به بر س هید وژئوشیمیکی ببخاوا
دشت گرگک شکمل تعیین تیپ و خسک ۀ هید وشیمیکی ،
د نااد اشاایک برخاا از کااکن هااک و غیااره د محاادودۀ
بر س شدۀ قیل و بعاد از وقاو سایل شاد .بارا بر سا
هید وژئوش ایمیکی از دیااکگرامهااک گیاایس ،پااکیپر و د وو
استفکده شد [ 28و  ،]29بهرو که ابتدا تیپ و خساک ۀ
هید وژئوشیمیکی بب بک استفکده از دیاکگرام هاک گیایس،

پکیپر و دو وف تعیین شد ] .[31سپس ،برا تعیین عوامل
مؤثر بر کنترل ترکیاب شایمیکی بب و فراینادهک غکلاب
هید وژئوشیمیکی ببخاوا از دیاکگرام گیایس و برخا از
نسیتهک یون و نمودا هک ترکیی اساتفکده شاد .بارا
س دیکگرامهک هید وژئوشیمیکی از نرماف ا هاک AqQa
و  Aquachemاستفکده شد.
یافتهها
جدول  1مقکدیر  p-valueبزمو  Tزوج ا بارا بر سا
تفکو معنکدا سطح بب زیرزمین قیال و بعاد از وقاو
سیالب اسفند  1390د سطح احتماکل  1/15د محادودۀ
مطکلعهشده به تفکیک چکههک بر س شده نشک م دهاد.
مطکبق جدول  ،1مقاکدیر  p-valueبزماو  Tزوجا بارا
 88/2د ند چکههک مشکهدها (بهج چکههک ساقرتپه و
تومکجلر) کوچاکتار از  1/15محکسایه شاده و د نتیجاه،
فر  H1یک وجود اخاتالف معناکدا پذیرفتاه شاده اسات.
پذیرش فر  H1بیکنگر ب است که بک احتمکل  95د ناد
بین مقکدیر سطح بب زیرزمین قیل و بعاد از وقاو سایل
اسفند  1390د چکههاک مشاکهدها اخاتالف معناکدا
مشکهده شده است .د این بر س همچنین مشاخ شاد
که د چکههک سقرتپه و توماکجلر کاه فار  H0پذیرفتاه
شاده اساات ،د  6مااکه اول بعاد از وقااو ساایل سااطح بب
زیرزمین نسیت به دو ۀ قیل اف ایش داشته ،اماک د  6ماکه
دوم سکل به دلیل برداشت ب ویه از منکبع بب زیرزمین و
شرایب ببخوا  ،این وند معکو شده ،بهگونها که حتا
نسیت به دو ۀ قیل از وقو سیل نی کمتر شده است.

جدول  .0نتایج آزمون  Tزوجی برای بررسی تفاوت معناداری سطح آب زیرزمینی قبل و بعد از وقوع سیالب اسفند 0379
شماره

نام چاه

 p-valueآزمون

شمارۀ

نام چاه

 p-valueآزمون

چاه

مشاهدهای

 Tزوجی

چاه

مشاهدهای

 Tزوجی

1
2
3
3
5
6
0
8
9

شمکل غرب خواجهنفس
بصیرببکد
شمکل گمیشک
شمکلغرب گمیشک
گمیشک
شر گمیشک
سقرتپه
کتو
خوجهلر

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/913
1/111
1/111

11
11
12
13
13
15
16
10
--

تومکجلر
دیوا اسکند
شمکل ب قال
یلمهخندا
شمکل بقدکش
بقدکش
قیرستک
امینببکد
----

1/115
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
----

گرگانلی دوجی و همکاران :اثر پخش طبیعی سیالب اسفند  0379بر خصوصیات کمی و کیفی آب زیرزمینی در پهنۀ 500 ...

شکل  3هیستوگرام مقکیسۀ مقکدیر سطح بب زیرزمین
ا قیل و بعد از وقو سیل  1390د چکههاک مشاکهدها
شمکل غارب خواجاهنفاس ( )aو شامکل ب قاال ( )bنشاک
م دهد که نسیت به سطح د یک محکسیه شده است .مطکبق
شکل  ،3برا دو ۀ  12مکهاه بعاد از وقاو سایل ،مقاکدیر
سطح بب زیرزمین نسیت به دو ۀ قیال از وقاو افا ایش
د خو تاوجه داشاته ،باه راو کاه بیشاترین د ناد
اف ایش د چکه شمکل غارب خواجاهنفاس بارا ماکههاک
شهریو تک ببک (باک حادود  51د ناد افا ایش) و د چاکه
شاامکل ب قااال د مااکههااک فاارو دین ( 63/3د نااد) و
ا دییهشت ( 56/2د ند) اتفک افتکده اسات .بعاد از وقاو
سیل بک توجه به نو تغذیۀ ببخوا  ،وند اف ایش ساطح بب
زیرزمین د چکه شمکل غرب خواجهنفس بک تأخیر  5مکهاه
به بیشترین مقدا خود سیده ،د حکل که د چکه شامکل
ب قال بک توجه به اینکه زودتر تحت تأثیر سیالب واقع شاد،
بک تأخیر یکمکهه به حداکثر خود سایده و پاس از ب  ،باک
یک شیب مالی تک پکیک سکل ککهش یکفته اسات .د ساکیر
چکههک بر س شده د ایان تحقیاق ،تغییارا ساطح بب
زیرزمین بر اثر وقو سیالب تقرییکً بک اندک تفکو نسایت
به چکههک مشکهدها شمکل غارب خواجاهنفاس و شامکل
ب قال اتفک افتکده است.
شکل  5هید وگراف واحاد دشات ا د دو ساکل ببا
1396ا  1390و 1390ا  1398نشاک ما دهاد .بار ایان
اسک  ،تراز بب زیرزمین د  3مکه اول سکل بب تغییارا
زیکد نداشته است و د سکل بب قیل از وقو سیل اندک

بیشتر از ساکل ببا 1390اا  1398اسات ،اماک د د ماکه
(شرو بک ش هک دشت) می ا تراز بب زیرزمین افا ایش
یکفته است .همچنین ،می ا تغییرا د سکل وقاو سایل
بهمراتب بیشتر از سکل قیل است ،باه راو کاه تاراز بب
زیرزمین از حادود  25متار باه بایش از  20متار سایده
است ،د حکل که تغییرا تراز بب زیرزمین د سکل قیل
از وقو سیل کمتر از یک متر (مثیت) است .همچنین ،بعد
از اتمکم بک شهک فصال د انتهاک فصال بهاک  ،تاراز بب
زیرزمین دوبک ه ککهش یکفته است .امک به خاالف ماکههاک
ابتدای می ا تاراز بب زیرزمینا د ساکل ببا 1390اا
 1398بهمراتب بیشتر از سکل قیل است .از این و ،م تاوا
نتیجه گرفت که وقو سیل 1390اا  1398تاأثیر مثیتا
و تراز بب زیرزمین دشت مطکلعهشده داشته است.
جاادول  2مقااکدیر  p-valueبزمااو  Tزوج ا ا باارا
بر س تفکو معناکدا خصونایک فی یکوشایمیکی بب
زیرزمین قیل و بعد از وقو سیالب نشک م دهد .مطاکبق
جاادول  2مقااکدیر  p-valueبزمااو  Tزوجاا د  6چااکه
پیرواش ،شیرنگ تق ببکد ،عطکببکد واحد  ،1جنوب غارب
قوچمراد ،حسنرییب و کرد  2ب تار از  1/15محکسایه
شده و د نتیجه ،فر  H0یعن برابر بود میاکنگینهاک
دو جکمعۀ بر س شده پذیرفته شده اسات .پاذیرش فار
 H0بیااکنگر ب اساات کااه بااک احتمااکل  95د نااد بااین
خصونیک فی یکوشایمیکی بب زیرزمینا قیال و بعاد از
وقو سیالب اسفند  1390د این چکههک اختالف معنکدا
مشکهده نشده است.

شکل  .0هیستوگرام مقایسۀ مقادیر سطح آب زیرزمینی قبل و بعد از وقوع سیالب اسفند  0379در چاههای مشاهدهای شمال غرب
خواجهنفس ( )aو شمال آققال ()b
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شکل  .5نمودار تراز متوسط آب زیرزمینی دشت در آبخوان کمعمق استان در دو سال آبی 0375ـ  0379و 0379ـ 0378

جدول  .2نتایج آزمون  Tزوجی برای بررسی تفاوت معناداری خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب زیرزمینی قبل و بعد از وقوع سیالب اسفند 0379
شمارۀ

نام چاه

چاه

مشاهدهای

1
2
3
3
5
6
0
8
9
11
11

پی ومترک عمق
پنجپیکر
پیرواش
چنک قشال
سنگدوین
شیرنگ تق ببکد
عطکببکد واحد 1
جنوب غرب قوچمراد
بشو بک
بهلکهداشل
حسنرییب
کرد 2

 p-valueآزمون  Tزوجی
EC

TDS

pH

NO3

HCO3

Cl

SO4

Ca

Mg

Na

K

1/113

1/112

1/085

1/389

1/213

1/133

1/262

1/118

1/113

1/153

1/392

1/023
1/131
1/622
1/932
1/539
1/155
1/128
1/163
1/338
1/011

1/198
1/131
1/610
1/932
1/539
1/155
1/131
1/161
1/305
1/015

1/085
1/086
1/115
1/330
1/388
1/533
1/813
1/939
1/216
1/999

1/320
1/303
1/210
1/831
1/113
1/815
1/329
1/135
1/332
1/539

1/515
1/322
1/003
1/600
1/330
1/316
1/612
1/892
1/991
1/013

1/625
1/519
1/133
1/551
1/633
1/195
1/263
1/111
1/125
1/618

1/632
1/16
1/932
1/566
1/331
1/109
1/115
1/133
1/032
1/381

1/866
1/660
1/813
1/511
1/302
1/396
1/150
1/135
1/985
1/306

1/691
1/193
1/016
1/190
1/061
1/139
1/131
1/151
1/639
1/932

1/356
1/555
1/693
1/013
1/091
1/161
1/116
1/311
1/193
1/000

1/910
1/259
1/055
1/803
1/531
1/539
1/385
1/391
1/168
1/633

د چکه چنک قشال فقب برا دو فاککتو کیفا (
 )TDSو د چکه سنگدوین برا یک فککتو ( )pHاخاتالف
معناکدا مشاکهده شاد و باارا ساکیر فککتو هاک اخااتالف
معنکدا مشکهده نشد .بیشاترین تاأثیر و خصونایک
فی یکوشااایمیکی بب زیرزمینا ا د  3چاااکه بشاااو بک ،
بهلکهداشل و پی ومتر کا عماق پانجپیکار بار اثار وقاو
سیالب ،مشکهده شد ،به رو که د چکه بشو بک برا 5
فااککتو کیفاا ( ،)EC, TDS, SO4, Na, Mgد چااکه
بهلکهداشل برا  3فککتو کیفا ( )Ca, SO4, Cl, NO3و
د چکه پی ومتر ک عمق پنجپیکر بارا  5پاک امتر ( EC,
EC,

 )TDS, Cl, Ca, Mgاختالف معنکدا مشکهده شد .به راو
کل  ،بر س بمک خصونیک فی یکوشیمیکی نشاک داد
تأثیر سایالب و باه تیاع ب  ،پخاش رییعا ب د پهناۀ
سیالبدشت به خالف تغییرا سطح بب زیرزمین  ،بکعا
ایجکد اختالف بمک محدود د بعض از چکههاک ماو د
بر س شده است .بارا کنتارل نتاکیج بماک  ،از بزماو
نکپااک امتر ویلکوکسااو نی ا باارا مقکیس اۀ دو گااروه بااک
دادههک وابسته اساتفکده شاد کاه د ساطح  1/15نتاکیج
بزمو  tزوج ا تأیید کرد.
اگرچاه وقااو سایل تغییاارا معناکدا چناادان و
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خصونیک فی یکوشیمیکی بب زیرزمینا ایجاکد نکارده
است ،امک بر س دادههک نشک داد تغییرا ج ئا بار اثار
وقو سیل ایجکد شده که بیشتر د جهت بهیاود کیفیات
بب بوده اسات .بار اثار وقاو سایل مقادا  ECد تماکم
چکههک بر س شاده تغییار داشاته و وناد تغییارا ب
به نو ککهش بوده است (شکل  .)6د بعض از چکههک
مکنند بشو بک و پی ومتر ک عمق پنج پیکر تغییر مقدا
 ECتحت تأثیر وقو سیل بسیک د خو توجه بوده که د
بر س بمک نی مشخ شده است .د سکیر چکههک نیا
تغییرا مقدا  ECتحت تأثیر وقو سیل بک شد کمتار
به وقو پیوسته که بیشتر تکبع موقعیت چکه و نو کک بر
استفکدهشده از زمین هک ارراف چکه بوده است .همچنین،
غلظت بیشتر بنیو هک و ککتیو هک د چکههک مشاکهدها
بعد از سیل ککهش نکچی داشته است و این امر د کال
بکع بهیود کیفیت بب شده است .باه خاالف یاو هاک
انل  ،وقو سیل بکع اف ایش نیترا د بیشتر چکههک
مشکهده ا شده است .بب شوی و شساتوشاو نیتارا
بکق مکنده د زمین هک کشکو ز به همراه نفوذ بایش از
حد ب از رریق چکههک جذب به دلیل بکال بمد ساطح
بب زیرزمین و همچنین ،د برخا ماوا د نفاوذ بب باه
داخل چکه هک جذب  ،از مه ترین عوامل افا ایش میا ا
غلظت نیترا د چکههک مشکهدها به حسکب م بید.
محکسیۀ سخت بب برا چکههک مشکهدها نشک داد

د باایش از  01د ن اد چااکههااک ،می ا ا سااخت کاال بب
زیرزمین ککهش یکفته ،بهرو کاه بیشاترین و کمتارین
تغییرا بهترتیب مربوط به چکه هک پی ومتار پانجپیکار و
پیرواش است .د مقکبل ،می ا سخت کل بب د چکههاک
کرد ،2حسن رییب و سانگدوین باک وقاو سایل افا ایش
داشته است .این امر م تواند د نتیجۀ انحاالل تشاکیال
زمینشنکس نظیر ژییس د این چکههک بکشد.
جدول  3تیپ بب زیرزمین ا د چکههک مشاکهدها
قیل و بعد از وقو سیل اسفند  1390نشاک ما دهاد .باک
توجه به جدول  ،3تیپ غکلاب بب زیرزمینا د محادودۀ
مطکلعهشده سولفک منی یاک ( )Mg-SO4اسات .ایان امار
نشک از غکلب باود یاو هاک ساولفک و منیا ی د بب
زیرزمینا ا دا د .همچناااین ،باااه لحاااکت سااایر تککمااال
هید وژئوشااایمیکی  ،د میکناااههاااک سااایکل تککمااال
هید وژئوشیمیکی قرا گرفته است ،امک د برخ از چکههاک
نظیر چکههک پی ومتر کا عماق پانجپیکار ،جناوب غارب
قوچمراد و سنگدوین بنیو کلراید غکلب م شود .ایان امار
نشک دهندۀ شو شاوندگ و تمکیال بب زیرزمینا د ایان
چکههک برا سید به بب د یکست .همچنین ،باهجا چاکه
سنگدوین که تیپ بب بعد از وقو سایل تغییار کارده (تاک
حدود بهیود یکفته) ،د سکیر چکههاک تفاکوت د تیاپ بب
ایجکد نشده است.

شکل  .5هیستوگرام مقایسۀ مقادیر  ECدر چاههای بررسیشدۀ قبل و بعد از وقوع سیل  0379در پهنۀ انتهایی سیالبدشت حوضۀ
آبریز گرگانرود

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2تابستان 0011

500

جدول  .3تیپ آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای قبل و بعد از وقوع سیل اسفند 0379
تیپ آب بعد از سیل

تیپ آب قبل از سیل

نام چاه

شمارۀ چاه

Mg-SO4

Mg-SO4

Mg-SO4

Mg-SO4

NaCl

NaCl

Mg-SO4

Mg-SO4

Mg-SO4

Mg-SO4

Mg-SO4

Mg-SO4

Mg-SO4

Mg-SO4

Mg-SO4

Mg-SO4

بشو بک
پیرواش
پی ومتر ک عمق پنجپیکر
چنک قشال
شیرنگ تق ببکد
عطکببکد -واحد 1
کرد 2
بهلکهداشل
جنوب غرب قوچمراد
حسنرییب
سنگدوین

1
2
3
3
5
6
0
8
9
11
11

Mg-Cl

Mg-Cl

Mg-SO4

Mg-SO4

Mg-SO4

Mg-Cl

نتکیج حکنل از دیکگرام پکیپر نشاک داد باهجا یاک چاکه
(پی ومتر ک عمق پنجپیکر) کاه خساک ۀ شاو م ه دا د ،بقیاۀ
چکههاک بر سا شاده دا ا خساک ههاک ترکییا هساتند
(شکل  .)0خسک ههک ترکیی حاکو کاکتیو هاک کلسای ،
منی ی و سدی و بنیو هک ب کربنک  ،سولفک و کلراید باوده
و د مقکیساه باک خسااک ۀ شایرین دا ا کیفیاات پاکیینتاار
هستند .مقدا  TDSببهک ترکیی از  511تک  951میل گرم
بر لیتر متغیر است .از نظر سخت ج ء ببهک سخت ()Hard
و مقدا ب کربنک بنهک مشکبه بک ببهک شیرین اسات .د ایان
ببهک غلظت کلرید نسیت به ببهک شیرین اف ایش ما یکباد.
د پی ومتر ک عمق پنجپیکر بک خسک ۀ شو م ه مقادا کلریاد

اف ایش د خو توجه دا د .می ا  TDSببهک شو م ه باین
 001تک  2351میل گرم بر لیتر تغییر م کند و سخت زیکد
(بیش از  611میل گرم بر لیتر برحسب کربنک کلسی ) دا ناد.
همچنین ،وند تغییرا نموناههاک د هار دو دیاکگرام پاکیپر و
دو وف نشااک دهناادۀ تککماال تااد یج هید وژئوشاایم بب
زیرزمین د این قسامت از دشات گرگاک اسات .ایان وناد
تککمل ا م توا د هر دو مثل بنیون و کاکتیون مشاکهده
کرد .عالوه بار ایان ،اخاتالف نسایتکً ج ئا د خساک ههاک
هید وژئوشیمیکی بب زیرزمینا د دو ههاک قیال و بعاد از
سیالب دیده ما شاود ،اماک د پی ومتار کا عماق پانجپیکار
اختالف واضح است.

شکل  .9دیاگرام پایپر ( )aو دوروف ( )bچاههای مشاهدهای در منطقۀ مطالعهشدۀ قبل و بعد از وقوع سیل اسفند 0379
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باه منظااو بر سا عواماال کنتارلکنناادۀ شاایم بب
زیرزمین سایالبدشات مطکلعاهشاده از دیاکگرام گیایس
استفکده شاد (شاکل  .)8براساک ایان دیاکگرام ،تیخیار و
سااوبگااذا عکماال اناال کنتاارلکنناادۀ شاایم بب
زیرزمین است .اگرچه عوامل نظیر واکنش بب -سانگ و
تیخیر د برخ از چکههک تأثیرگذا ند ،این امر ا باه احتا
م توا بک تجمع نمونههک د دیکگرام نسیت بنیون مشکهده
کرد .عالوه بر این ،بعد از وقو سیل مقکدیر هار دو نسایت
بنیون و ککتیون به هماراه کال جکمادا محلاول کاکهش
یکفته است ،ول مقدا ککهش چندا زیکد نیست.
فرایند تیکدل یاون د مکاک هاکی خ ما دهناد کاه
ککن هک سا غنا از سادی (مکنناد موناتمو یلونیات)
ابطاۀ  1باک کلسای و منیا ی موجاود د بب
براساک
زیرزمین واکنش داده و بکع و ود سدی به ببزیرزمینا
م شوند [ 8و :]10
()1

Ca 2  2Na   Caly  Ca 2  Caly  2Na 

از این و ،م توا تیکدل یون برا سادی ا از عوامال
مؤثر بار کیفیات بب زیرزمینا دانسات .بارا تشاخی
فرایندهک تیکدل یون و عکس تیکدل یون د قیل و بعاداز
وقو سیل از نمودا هک ترکیی استفکده کرد.
د نمودا هک دومتغیرۀ  ECبه  Na+/Cl-نمونههکی که
د بکال خب  Na+/Cl- =1قرا دا ند ،تحات تاأثیر فرایناد
تیکدل یون رییع بوده و دا ا منشأ دوگکنه از سکزندهک
زمینشنکس ) سوبک س ) و نفوذ بب شو هستند (شکل
 .)9د محدودۀ مطکلعهشده بیشاتر نموناههاک تحات تاأثیر
فرایندهک تیکدل یون رییع قرا دا ند و فقب نمونههاک
مربوط به  3چکه متأثر از عکاس تیاکدل یاون هساتند .باک
توجه به شکل  ،9نمونه هک قیل و بعد از سیل کاکمالً و
ه منطیق نیساتند .ایان امار بیاکنگر ب اسات کاه سایل
توانسااته پک امترهااک شاایمیکی بب و د نتیجااه ،ترکیااب
شیمیکی بب ا تحت تأثیر قرا دهد ،امک تأثیر چندان و
نو فرایند یون و عکس تیکدل یون نداشته است.

شکل  .8دیاگرام گیبس چاههای منتخب در محدودۀ مطالعهشده قبل و بعد از وقوع سیل اسفند  )a .0379براساس کاتیونهای غالب آب
 )bبراساس آنیونهای غالب آب

شکل  .7نمودار فرایندهای تبادل یونی و عکس تبادل یونی در محدودۀ مطالعهشده
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شکل  11دیکگرام شولر چکههک مشکهدها و جادول 6
د ند تغییرا فککتو هک کیف بر س شده ا د منطقاۀ
مو د مطکلعه قیل و بعد از وقو سیل اسافند  1390نشاک
م دهد .براسک نتاکیج حکنال از دیاکگرام شاولر ،باهجا
پی ومتر ک عمق پنجپیکر ،بقیۀ چکههک دا ا بب بک کیفیات
خوب تک متوسب برا شارب هساتند .باک توجاه باه نتاکیج
حکنال از تغییارا غلظات یاو هاک قیال و بعاد از سایل،
همک رو که انتظک م فت ،تغییرا ج ئ د کیفیت بب
زیرزمین چکههاک مشاکهدها د بخاش شارب مشاکهده

م شود .همچنین ،براسک می ا سخت کل ،سخت تمکم
چکههک کمتر از حد مطلوب است.
شکل  11دیکگرام ویلکوکس چکههک مشاکهده ا ا د
منطقۀ مطکلعهشدۀ قیل و بعد از وقو سیل نشک م دهاد.
بک توجه به دیکگرام ویلکوکس بیشتر نمونههاک مرباوط باه
چکههک مشکهدها د دو دۀ  C3S1و  C4S1و فقاب یاک
نمونه (قیل سیل) د دۀ  C3S2قرا ما گیرناد .دههاک
یکدشده بیکنگر بب لبشو است که برا کشکو ز بک اعمکل
تمهیدات مجکز است.

شکل  .01دیاگرام شولر چاههای مشاهدهای منطقۀ مطالعهشده قبل و بعد از وقوع سیل اسفند 0379
جدول  .0درصد تغییرات فاکتورهای کیفی بررسیشده بعد از وقوع سیالب
شمارۀ چاه

فاکتور
کیفی

0

2

3

0

5

5

9

8

7

01

00

SO4

-21/2
-28/8
-25/6
-33/6
-33/1
-13/0
-11/3

-3/2
9/1
3/3
-3/9
3/0
0/1
5/0

-25/9
818/2
18/2
-13/9
-5/3
-3/1
10/6

1/1
-3/6
8/5
3/0
-3/1
8/5
11/8

-0/8
6/9
-2/3
-12/6
11/0
3/2
-3/6

-66/6
13/8
-15/5
-33/3
-51/8
-32/6
01/3

-28/3
-0/9
-33/9
-26/2
-23/0
-23/5
21/1

-31/5
-1/3
-19/1
-28/3
-20/6
-26/8
32/0

-36/2
-1/2
-33/8
-39/6
-32/8
-25/3
33/6

3/0
1/2
19/2
6/3
-1/3
16/2
53/0

10/1
-8/3
-10/6
-1/1
16/8
-11/9
-53/5

HCO3
Cl
Mg
Ca
Na
K
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شکل  .00دیاگرام ویلکوکس چاههای مشاهدهای در منطقۀ مطالعهشدۀ قبل و بعد از وقوع سیل اسفند 0379

بحث و نتیجهگیری
د پژوهش حکضر ،تأثیر سیل اسفند  1390بر خصونایک
کم و کیف بب زیرزمین د پهنۀ سایالبدشات بخاش
انتهکی حوضۀ ببریا گرگاک ود کاه باه راو رییعا د
معر پخش سیالب قرا گرفته بود ،بر س شاد .د ایان
مطکلعه مشخ شد پخش شاد رییعا سایالب اسافند
 1390بکع تغذیۀ منکسب منکبع بب زیرزمین د محدودۀ
مو د مطکلعه شده است ،به رو که بعاد از وقاو سایل،
ساااطح بب زیرزمینااا د  88/2د ناااد از چاااکههاااک
بر س شده ،تفاکو معناکدا باک دو ۀ قیال از ب داشاته
اساات .براسااک تااراز متوسااب بب زیرزمین ا دشاات نی ا
مشخ شد که د د مکه (شرو بک شهک دشت) میا ا
تراز بب زیرزمین اف ایش یکفته است .می ا تغییرا تاراز
د سکل وقو سیل بهمراتب بیشتر از سکل قیل از ب است،
بهرو که تراز بب زیرزمین از حدود  25متر به بیش از
 20متاار ساایده اساات ،د حااکل کااه تغییاارا تااراز بب
زیرزمین د سکل قیل از وقاو سایل کمتار از یاک متار
(مثیت) است .همچنین ،بعد از اتمکم بک شهاک فصال د

انتهک فصل بهک  ،تراز بب زیرزمین دوباک ه کاکهش یکفتاه
اساات .امااک ب اه خااالف مااکههااک ابتاادای می ا ا تااراز بب
زیرزمین د سکل بب 1390ا  1398باهمراتاب بیشاتر از
سکل قیل خود است .از این و ،م تاوا نتیجاه گرفات کاه
وقااو ساایل 1390ااا  1398تااأثیر مثیتاا باار تااراز بب
زیرزمین دشات ماو د مطکلعاه داشاته اسات .نتاکیج ایان
تحقیق بک نتکیج مطکلعک کریم و حیک نیک ] ،[3موساو و
ضااکی ] ،[6ویسااکرم و همکااک ا ] ،[8چوپااکن ]،[9
مساالم و همکااک ا ] ،[11ابراهیماا و همکااک ا ]،[13
جهک تیغ ] ،[13سکیکنک و همکک ا ] ،[10ببراهاکم و موهاک
] [19و میالد و همکک ا ] [21همسوی داشته است.
نتکیج بزمو  Tزوج برا بر سا تغییارا کیفا بب
زیرزمین نشاک داد باین خصونایک فی یکوشایمیکی بب
زیرزمین قیال و بعاد از وقاو سایالب د اغلاب چاکههاک و
فککتو هک بر س شده ،اخاتالف معناکدا مشاکهده نشاده
است .اگرچاه وقاو سایل تغییارا معناکدا چنادان و
خصونیک فی یکوشیمیکی بب زیرزمین ایجکد نکرده است،
امک بر س دادههک نشک داد تغییرا ج ئ بر اثر وقو سایل
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ایجکد شده که بیشتر د جهت بهیود کیفیت بب بوده اسات.
بر اثر وقو سیل اسفند  1390مقدا  ECد تمکم چاکههاک
بر س شده بک شد هاک مختلاف تغییار داشاته و وناد ب
بهنو ککهش باوده اسات .نتاکیج ایان بر سا باک نتاکیج
مطکلعک انجکمشده توسب قضکو و همکاک ا ] ،[0دهمارده
قلعهنو و همکک ا ] ،[12جهک تیغ و جهاک تیاغ ] ،[13ماویر
] ،[15ویسککول و همکک ا ] [16که همگ بیاک داشاتهاناد
اسااتفکده از پخااش ساایالب بکع ا بهیااود کیف ا منااکبع بب
زیرزمین م شود ،ه سوی داشته ،امک بک مطکلعاۀ مسالم و
همکک ا ] [11که اﻇهک داشته پخش سیالب تأثیر زیکد بر
مقدا شو منکبع بب زیرزمین دشت هشتبند نداشاته
و د مرک دشت به دلیل برداشت ب ویه ،شو بب چکههاک
اف ایش یکفته است ،همسوی ندا د.
نتکیج بر س تغییرا کیف منکبع بب زیرزمین نشاک
داد د محدودۀ مطکلعهشده غلظت بنیاو هاک و کاکتیو هاک
(بهج نیترا ) د چکههک مشکهدها بعاد از وقاو سایل
ککهش یکفته است .این امر د کل بکع اف ایش کیفیت بب
زیرزمین شده است و بک نتاکیج قضاکو و همکاک ا ] [0و
جهک تیغ و جهک تیغ ] [13همسو بوده است .بک اینوجاود،
غلظت نیترا بعد از وقو سایل افا ایش یکفتاه اسات کاه
دلیل ب ببشاوی و شساتوشاو نیتارا باکق مکناده د
زمینهک کشکو ز است .نتکیج ایان بر سا باک مطکلعاک
 Charlesو همکااک ا ] [21کااه اﻇهااک داشااتهانااد د دو ۀ
مرروب و وقو سیالب غلظت نیترا اف ایش یکفته اسات،
همسوی دا د.
نتکیج بر س تأثیر سیالب بر کیفیات بب زیرزمینا از
منظر شرب بک استفکده از دیاکگرام شاولر نشاک داد تقرییاکً
همۀ چکههک دا ا کیفیت خوب تک متوسب هستند .بک توجاه
به نتکیج حکنل از تغییرا غلظات یاو هاک قیال و بعاد از
سیل ،همک رو کاه انتظاک ما فات تغییارا ج یا د
کیفیت بب زیرزمین چکههک مشکهدها د بخاش شارب
مشکهده م شود .بک اینوجاود ،نتاکیج مطکلعاک  Charlesو
همکااک ا ] [21نشااک داد د کشااو لییریااک باار اسااک
استکندا دهک ( ،)WHOتمکم نمونههک بر س شده بعاد از
وقو سیل کیفیت منکسب برا شرب ا از دسات دادهاناد.
همچنین ،بر اسک نماودا ویلکاوکس ،دۀ بب د منطقاۀ
بر س شده برا بیشتر نموناه هاک مرباوط باه چاکههاک
مشکهده ا بعد از وقو سیالب د دو دۀ  C3S1و  C4S1و
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فقب یک نمونه (قیل سیل) د دۀ  C3S2قرا گرفته است.
عااالوه باار ایاان ،نمااودا ویلکااوکس مربااوط بااه چااکههااک
مطکلعهشده نشک داد تغییرا نسیتکً کما د کیفیات بب
به لحکت کشکو ز د دو دو ۀ قیل و بعد از سیل باهوقاو
پیوسته است.
بر س تأثیر سیالب بر تیپ و خساک ۀ بب زیرزمینا
نشک داد تیپ غکلب بب د منطقاۀ مطکلعاهشاده ساولفک
منی یک ( )Mg-SO4است .این امر نشک از شو شاوندگ و
تمکیل بب زیرزمین د این چاکههاک بارا ساید باه بب
د یکست و باه لحاکت سایر تککمال هید وژئوشایمیکی  ،د
میکنه هک سایکل تککمال هید وژئوشایمیکی قارا گرفتاه
است .نتکیج حکنل از دیکگرام پکیپر و دو وف نی نشاک داد
همۀ چکههک (بهج یک چکه) خسک ۀ ترکیی دا د و از نظار
سخت ج ء ببهک سخت محسوب ما شاود .همچناین،
وند تغییرا نمونه هاک د هار دو دیاکگرام پاکیپر و دو وف
نشک دهندۀ تککمل تد یج هید وژئوشیم بب زیرزمینا
د سیالبدشت مو د مطکلعه اسات .ایان وناد تکاکمل ا
م توا د هر دو مثل بنیاون و کاکتیون مشاکهده کارد.
همچناااین ،اخاااتالف نسااایتکً ج ئاا د خساااک ههاااک
هید وژئوشیمیکی بب زیرزمین د دو ه هک قیل و بعد از
سیالب مشکهده شد.
بهرو کل  ،نتکیج این تحقیق نشک داد جریک سیالب
اساافند  1390کااه بااهرااو رییعاا د پهنااۀ انتهااکی
سیالبدشت حوضۀ ببری گرگک ود پخش شده بود ،بکعا
اف ایش معناکدا ساطح بب زیرزمینا و همچناین ،بهیاود
نساای خصوناایک فی یکوشاایمیکی و هید وشاایم بب
زیرزمین شده است .بک توجه باه سایلخیا باود اساتک
گلستک و حوضۀ ببری گرگک ود که همهسکله وقو سایل
د ب محتمل است و همچنین ،وجود دشتهک وسایع و
مستعد برا اجرا پاروژههاک پخاش سایالب ،پیشانهکد
م شود مطکلعک جکمع د ا تیاکط باک پاروژههاک پخاش
سیالب و تغذیۀ مصنوع ببخوا برا بهرهباردا از ایان
پتکنسیل انجکم شود.
منابع
[1]. Jongman B, Hochrainer-Stigler S, Feyen L,
Aerts, JC, Mechler R, Botzen WW, et al.
Increasing stress on disaster-risk finance due to
large floods. Nat. Clim. Change, 2014; 4(4):
264–268.

507 ...  بر خصوصیات کمی و کیفی آب زیرزمینی در پهنۀ0379  اثر پخش طبیعی سیالب اسفند:گرگانلی دوجی و همکاران
[2]. Jandaghi N, Seidian M, Mohammadi
Ostadkelaye A, Fathabadi A, Mohammad
Esmaeili
M,
Ghareh
Mahmoodlu
M.
Documentary of the March 2019 flood in
Gonbad city. Research Report. Gonbad Kavous
University. 2019; 127 p. [Persian].
[3]. Zhang B, Song X, Zhang Y, Han D, Tang C,
Yu Y, et al. Hydrochemical characteristics and
water quality assessment of surface water and
groundwater in Songnen plain, Northeast China.
Water research, 2012; 46(8), 2737-2748.
[4]. Karimi H, Hayatnia F. Effect of Mosian flood
spreading on the region aquifer based on
piezometer information. The 13th National
Conference on Watershed Management Science
& Engineering of Iran and the 3rd National
Conference on Conservation of Natural
Resources and Environment. University of
Mohaghegh Ardabili. 2018; 1-5. [Persian].
[5]. Kosar A. Introduction to Flood Control and
Optimal Productivity: Flood Irrigation, Artificial
Feeding, Short Soil Dam. Forests and
Rangelands Research Institute; 1995. [Persian].
[6]. Mousavi SJ, Rezaei A. The effects of water
spreading on groundwater resources in Soharin
Plain (Zanjan). The 2nd National Conference on
Applied Research of Water Resources. 2011.
[Persian].
[7]. Ghazavi R, Vali AB, Eslamian S. Impact of
Flood Spreading on Groundwater Level
Variation and Groundwater Quality in an Arid
Environment. Water Resources Management.
2012; 26(6): 1651–1663. [Persian].
[8]. Viskarami K, Payamani A, Shahkarami A,
Sepahvand AR. The effects of water spreading
on groundwater resources in Kohdasht Plain.
Journal of Science and Technology of
Agriculture and Natural Resources. Water and
Soil Science. 2013; 17(65): 153-160. [Persian]
[9]. Choopani S. Evaluation of the effect of Lavar
Fin Dam on the quantity of groundwater in
Hormozgan province. Research Report. Soil
Conservation and Watershed Management
Research Institute. 2015; 50 p. [Parsian].
[10]. Moslemi H, Choopani S, Abkar A. Impact of
Floodwater Spreading on Salinity Groundwater
(Case Study: Dhenedar Floodwater SpreadingHormozgan Province). Iranian Journal OF
Watershed
Management
Sciences
and
Engineering. 2018; 12(41): 13-22. [Persian].
[11]. Moslemi H, Choopani S, Abkar A.
Assessment the effects of Dehender flood
spreading on groundwater resources in
Hashtbandi plain, Hormozgan Province.

Watershed Engineering and Management. 2017;
8(4): 388-388. [Persian].
[12]. Dahmardeh Ghaleno M, Nohtani M, Askari
Dehno S. Studying impact of flood water
spreading on changes of vegetation and topsoil
in koh khajeh flood spreading station, Sistan.
Watershed Engineering and Management. 2019;
11(1): 211-219. [Parsian].
[13]. Ebrahimi N, Karimi H, Rostami N, Azami A.
Impact of flood spreading on groundwater (case
study: Mehran plain of Ilam province). 1th
International and 4th National Conference on
Conservation of Natural Resources &
Environment. University of Mohaghegh
Ardabili. 2019. [Parsian].
[14]. Jahantigh M, Jahantigh M. Effect of incoming
floods from Afghanistan on quantitative and
qualitative changes of groundwater resources in
Sistan plain. Ecohydrology. 2020; 7(2): 463479. [Parsian].
[15]. Muir HS. Seawater intrusion ground-water
pumpage, ground-water yield and artificial
recharge of the Pajaro valley area. Santa Cruz
and Monterey countries, California. WaterResources Investigation Report; 1974.
[16]. Weesakul U, Watanabe K, Sukasem N.
Application of Soft Computing Techniques for
Analysis of Groundwater Table Fluctuation in
Bangkok Area and Its Vicinity. International
Transaction
Journal
of
Engineering,
Management,
&
Applied
Sciences
&Technologies. 2010; 53-65.
[17]. Sayana VBM, Arunbabu E, Arunbabu L,
Mahesh Kumar S, Ravichandran J, Karunakaran
K. Groundwater responses to artificial recharge
of rainwater in Chennai, India: a case study in
an educational institution campus. Indian
Journal of Science and Technology. 2010; 3
(2):124-130.
[18]. Yue JZ, Haitao L, Wenpeng L, Xinguang D,
Wolfgang K. Water resources management
using artificial groundwater recharge to replace
shallow surface water reservoirs: an example
from Xinjiang China. Water Research, 2011; 55:
31-45.
[19]. Abraham M, Mohan S. Efectiveness of
artiicial recharge structures in enhancing
groundwater storage (A case study: Cuddalore
watershed). Indian Journal of Science and
Technology.2015; 8(20):1-10.
[20]. Milad HZM, Jalal MB, Faisal KZ. Assessment
of artificial groundwater recharge potential
through estimation of permeability values from
infiltration and aquifer tests in unconsolidated

0011  تابستان،2  شمارۀ،8  دورۀ،اکوهیدرولوژی

551

alluvial
formations
in
coastal
areas.
Environmental Monitoring and Assessment.
2019; 191(1):31.

salinization (Case study: Aquifer Aspas- Fars
Province). Desert Management. 2013; 1: 13-26.
[Parsian].

[21]. Charles JF, Ngumbu JT, Toe Sr JT,
Sangodoyin AY. Evaluation of the impact of
flood on groundwater quality in hand-dug wells
in Monrovia, Liberia. International Journal of
Energy and Water Resources. 2020; 4:181-188.

[26]. Wilcox LV. Classification and Use of
Irrigation Waters. US Department of
Agriculture. Washington, D.C; 1995.

[22]. Sarfaraz A, Annesh B, Sujith R, Mekonnen G,
Sanjay KM. Managed aquifer recharge
implementation criteria to achieve water
sustainability.
Science
of
the
Total
Environment. 2021; 768:1-10. 144992.
[23]. Heshmatpour A, Jandaghi N, Pasand S,
Ghareh Mahmoodlu M. Drought effects on
surface water quality in Golestan province for
Irrigation Purposes, Case study: Gorganroud
River. Physical Geography Quarterly. 2020;
12(48): 75-88. [Persian].
[24]. Shirazi E. Statistical software training Minitab
16. Noruzi Publications; 2016. [Persian].
[25]. Choybin B, Malekian A. Relationship between
fluctuations in the water table and aquifer

[27]. Mahdavi M. Applied hydrology. Vol. 2. 8th
Edition.Tehran University Publication; 2013.
[Persian].
[28]. Ghareh Mahmoodlu M, Heshmatpour A,
Jandaghi N, Zare A, Mehrabi H. Assessment of
groundwater quality in Seydan-Faroogh plain
for
irrigation
and
drinking
purposes.
Environmental Sciences. 2019; 17(3): 89-106.
[Persian].
[29]. Piper, A M. Agraphic procedure in the
geochemical interpretation of water analysis,
Eos Transactions .American Geophysical Union
Journal, 1944; 25: 914-923.
[30]. Singhal BBS, Gupta RP. Applied
Hydrogeology of Fracture Rocks, Netherland.
Kluwer Academic Publ.; 1999.

