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  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
 1390 زمستان/ هشتمشماره / ومسسال 

  
  
  

  آن تيريو مدآب کارست شهرستان ايذه  بررسي منابع
  

۱۵/۲/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش مقاله ۱۵/۴/۱۳۹۰: تاريخ دريافت مقاله

  
  

  غالمحسين اسکاني کزازي
  واحد شهرري، دانشگاه آزاد اسالمي و عضو هيئت استاديار

  محسن رنجبر 
  واحد شهرري ، دانشگاه آزاد اسالميعضو هيئت علمي دانشيار 

m. ranjbar@iausr.ac.ir )مسئول مكاتبات(  
 

  چكيده
 ۱۱ش از يرا دارد و ب درصد کارست يباالتر، هين و ترکيچ، کايآمر يران بعد از کشورهايا: مقدمه و هدف پژوهش

دور از  باًيو تقراصوالً در ارتفاعات  يکارست چون منابع. پوشاند مي يکارستهاي  درصد سطح کشورمان را سازه
ت يوضع ين پژوهش بررسيهدف ا. خورداراند بر ييار بااليت بسيلذا از نظر منابع آب از اهم، هستند يسانانهاي  يآلودگ

  . باشد مي آن تيريو مدذه يشهرستان ا يمنابع آب کارست
. شده است انجاماي  کتابخانه ميداني مطالعات به استناد با و يفيتوص‐تحليلي روش از تحقيق اين: روش پژوهش

  . شده است ستفادها  spss و Gis ارافز نرم از الزم يها ليتحل و تجزيه و متعدد هاي نقشه هيهت جهت همچنين
يكي از مناطق مهم  ودشت ايذه يك پولژه كارستي است دهد که  مي نتايج حاصل نشان: و نتيجه گيري ها يافته

كيلومتر مربع  ۱۷۵از اين مقدار كيلومتر مربع است كه  ۳۸۰مساحت كل حوضه آبريز ايذه حدود . كارستي ايران است
ترين نقطه آن  بندان و ميانگران پست هاي آب درياچه. دهد كيلومتر مربع را ارتفاعات كارستي تشكيل مي ۲۰۵دشت و 
اين ميزان بارش براي گسترش . باشد مي متر ميلي ۸۰۰تا  ۶۰۰حدود که  ذهيشهر ا يزان بارندگيبا توجه به م. است
قسمت اعظم آب آشاميدني اهالي شهر ايذه از . هاي آهكي منطقه كافي و مناسب است سازند هاي كارستيك در پديده
غارهاي انحاللي  لياز قبكارستي هاي  وجود پديده. شود هاي آهكي حفاري شده در سازند آهكي آسماري تأمين مي چاه

 اريبس تيفيو ک اديز يده آببا  آهكي يها چاهوجود  نيو همچنايذه  هيدر ناحكارستي درسازند آسماري  يها و چشمه
به اطالعات موجود  و با توجه باشد مي اين ناحيه يها آهک در سنگشدگي  كارستپديده  نشانگر توسعهسازند  نيدر ا

 تيريو مد برداري بهينه بهره برخوردار باشند کهآبي مناسبي  لياز پتانسرسد سازندهاي سخت اين منطقه  مي به نظر
 ييسزاآن نقش به  يو اقتصاداجتماعي  و توسعهآب شرب اهالي منطقه  نيتأم در تواند مي نمنابع آب اين شهرستا

 . داشته باشد
  كارون، زاگرس، سازند، آهك، كارست: واژگان كليدي
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  محسن رنجبر و  غالمحسين اسکاني کزازي 
  

۷۰ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  مقدمه
و كلمــه ايتاليــايي  ١واژه كارســت از كلمــه اســالوكار

مشتق شده است كه هـر دو كلمـه منشـأ هنـد و      ٢كارسو
بدين معنـي كـه از كلمـه كـار بـه معنـاي       . اروپايي دارند

لغت ، سنگ كلمه آلماني شده كار و كلمه ايتاليايي كارسو
كارست نتيجه شده است كه ايـن واژه از نـام جغرافيـايي    
ناحيه جنوب غرب يوگسالوي سابق نزديـك مـرز ايتاليـا    

  . )۱۴، ۱۳۸۳، اسكاني كزازي( گيرد مي منشأ
فت كـه بشـر در   در رابطه با تاريخچه كارست بايد گ

با كارست ، هاي قبل از سروكار داشتن با واژه كارست سال
در . مخصوصاً از طريق گسترش غارهـا آشـنا بـوده اسـت    

ذخيـره  ، غارها محل زنـدگي بشـر  ، هاي ماقبل تاريخ زمان
در اين رابطه بايد گفـت كـه   . آب و حفاظت او بوده است

هايي با خط ميخـي بيـانگر اولـين تحقيقـات      كشف لوحه
در زمينــه هيــدرولوژي كارســت اســت و ، ناخته شــدشــ

قبل از ميالد  ۸۵۲ور در سال شدهنده سفر پادشاه آ نشان
دجلـه يـك چشـمه     منشـأ . دجله است يها سر شاخهبه 

 ۶۵۰در . )۱۴، ۱۳۸۳، اســكاني كــزازي( كارســتي اســت
در رابطه با چرخه هيدرولوژي كارست ، سال قبل از ميالد

  : دو نظريه وجود داشت
گروه از قبيل فيلسوفاني ماننـد افالطـون معتقـد     يك )۱

شـود و   ها مـي  بودند كه آب به زور از دريا وارد سنگ
آن خـارج   كنـد و نمـك    به سـمت بـاال حركـت مـي    

  . شود تا زماني كه به سطح زمين برسد مي
هـا   گروه ديگر از قبيل ارسطو معتقد بودند كه چشمه )۲

ــراكم بخــار در غارهــا و مغــاره  رزمينــي هــاي زي از ت
ــود تشـــكيل مـــي ــودي. شـ ــدان يهـ   ژوزف، تاريخـ

تــاريخ جنــگ يهــود در كشــور اردن را  ٣،فالوســوس
ــزارش داده و  ــاگ ــه ني ــه   ک ــابي رودخان ــراي ردي ب

، اسـكاني كـزازي  ( انـد  زيرزميني از كاه استفاده كرده
۱۳۸۳ ،۱۴( .  

فيلسـوف   نيتـر  مهمشايد  ٤،كا لوسيون آندواس سنه 
د كـه در كتـاب خـود    رومي نويسنده متون كارسـت باشـ  

فرايندهاي انحـالل و توسـعه غارهـاي    » سؤاالت طبيعي«
، ۱۳۸۳، اسكاني كزازي(. زيرزميني را توصيف كرده است

 ٥در قرن چهـارم نقشـه كـش رومـي فـوت تيمـاوي       )۱۵
هاي كارستي را ترسيم كرده در كشـورهاي عربـي    چشمه

هـا متعلـق بـه     نيز تأليفـاتي وجـود دارد كـه يكـي از آن    
 . معروف عرب عبدل حسن علي سعودي است دانشمند

و  ٦دا چـن   چـين دانشـمنداني ماننـد فـان     در کشور
مطالعاتي در زمينه كارسـت انجـام داده و داراي    ٧زوزياك

در كشور ايران نيز آثار به جاي مانـده از  . اند تأليفاتي بوده

هاي  هاي زمان داريوش دوم و همچنين توصيف چاه قنات
بيروني نشـان از شـناخت پديـده     آرتزين توسط ابوريحان

در قـاره  . )۱۵، ۱۳۸۳، اسـكاني كـزازي  ( باشد كارست مي
 ليــبــه دلامريكــا و كشــور اتحــاد شـوروي ســابق   ‐اروپـا 

سـاز در ايـن منـاطق و بـه      هاي كارسـت  پراكندگي سازند
تحقيقات ، هاي كارست منظور شناخت اشكال و ناهمواري
ــه   ــوژي از ده ــت ژئومرفول ــت   ۱۹۶۰كارس ــدت ياف و ش

مقاالت و مجالت زيادي در مورد ايـن  ، ها کتاباكنون  هم
ــت    ــده اس ــته ش ــوژي نگاش ــاخه از ژئومرفول ــته . ش رش

ژئومرفولوژي كارست به عنـوان يـك رشـته تخصصـي از     
هاي علوم جغرافيا و يـا علـوم زمـين و زمـين      زيرمجموعه

به طور . هاي مناطق مذكور فعال است شناسي در دانشگاه
اد به دسـت آمـده از اقـوام و ملـل     كلي بايد گفت كه اسن

هـا احـداث    مختلف مانند اسناد به دست آمـده از چينـي  
ــديم   ــان ق ــابع آهكــي توســط ايراني ــات حتــي در من ، قن

همگي گواه بر ، همچنين شعرا و فالسفه يونان به كارست
هاي دور بوده است به  شناسايي پديده كارست در گذشته

ـ ، روش علمي ي سـاحلي  ايـن پديـده در اراضـ    بـار  نياول
درياي آدرياتيك مانند منطقـه كارسـو    ٨منطقه دالماتيان

اسـكاني  ( يوگسالوي سابق مورد بررسي قرار گرفته اسـت 
هـاي آهكـي    سـنگ  کـه  ييجا  از آن. )۱۶، ۱۳۸۳، كزازي
هاي كره زمـين را تشـكيل    درصد سنگ ۱۵تا  ۱۰حدود 
طبيعـي اسـت كـه در نقـاط مختلـف دنيـا       ؛ لذا دهند مي

هــاي منــاطق كارســتي و از  رد ويژگــيمطالعــاتي در مــو
جـا بـه    هاي مختلف صورت گرفته باشد كه در اين ديدگاه

 ١٠جنيگـز ، )۱۹۳۵لوريـك  ( ٩ديكـن : ماننـد  يمحتواذكر 
ــتراليا ( ــنچ، )۱۹۶۳اس ــيس ١١، لي ــداد ) ۱۹۶۲( انگل و تع

، )۱۹۰۱( جملـه داويـس   ديگري از كشورهاي مختلـف از 
ــويچ ــز، )۱۸۸۰( ١٢موچسيسـ ــد) ۱۹۶۹( ١٣جيمـ  ١٤گرانـ

اشاره ... و  )۱۹۶۳( ١٦سوتينگ، )۱۹۰۰( ١٥پنك، )۱۹۱۴(
يكـي  ، گـردد كـه ايـن مطالعـات بيشـتر از دو جنبـه       مي

شناسايي مناطق كارستي و اشكال موجود در آن منـاطق  
ــابع آب و  ــايي من ــري شناس ــي، و ديگ ــاي آن در  ويژگ ه

، اسـكاني كـزازي  ( گونه مناطق صورت پذيرفته اسـت  اين
طالعـاتي بـا اهـداف مختلـف     نيـز م  رانيدر ا. )۱۷، ۱۳۸۳

مطالعـات  : هـا عبارتنـد از   آن نيتـر  مهمصورت گرفته كه 
كـه اولـين   ) ۱۹۱۸( ١٧انجام شده توسط بوسـك و تمـايو  

) منبع كارسـت ( مقاله منتشر شده درباره سازند آسماري
  . هاست متعلق به آن

كوه آسماري  ۱۹۲۴در سال  ١٨همچنين ريچاردسون
را مـورد مطالعـه و    ترش برش نمونه در تنگ گل در محل
نيـز   ١٩اس. ام. جـي  ۱۹۳۳در سـال  . گيري قرار داد اندازه
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  .آن تيريو مدآب کارست شهرستان ايذه ع بررسي مناب 

۷۱ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

چـه   مطالعاتي در زمينه آهك آسماري انجـام داد كـه آن  
امروزه در صنايع نفت قابـل قبـول اسـت بـه وسـيله وي      

كه مطالعـات همگـي   ... و  ٢٠جيمز و ويند. گذاري شد پايه
بـه   بيشـتر ؛ و ها از ديـدگاه اقتصـاد نفـت بـوده اسـت      آن

مسايلي همچون گسـترش تخلخـل و نفوذپـذيري توجـه     
، ها ها به شناسايي جنس سنگ اما نتيجه كار آن. اند داشته
ــه ــن   چين ــين روش ــي و همچن ــدن شناس ــه ش  تاريخچ
شناسـي منـاطق    بـه ويـژه زمـين   س زاگـر  شناسـي  زمين
ضــمناً . )۱۷، ۱۳۸۳، اســكاني كــزازي( خيــز اســت نفــت

توان نام  را نيز مي ٢١مطالعات انجام شده توسط اشتوكلين
برد كه مورد اسـتفاده بسـياري از پژوهشـگران داخلـي و     

در وزارت نيرو دفتـر اطالعـات منـابع آبـي     . خارجي است
بـر  وظيفه تحقيق و بررسي در مـورد كارسـت را   ، كارست
ــده ــازمان   . دارد عه ــان س ــط محقق ــز توس ــاتي ني مطالع
هاي مختلف زاگرس صـورت   شناسي كشور در زمينه زمين

ــه ــه    گرفت ــده در زمين ــام ش ــات انج ــد مطالع اســت مانن
شناسي كه در همـين رابطـه كتـابي تحـت عنـوان       چينه
توسط همايون ) شناسي زاگرس چينه( شناسي ايران زمين

همچنــين ژئومرفولــوگ . مطيعــي تــأليف گرديــده اســت
 آمريكايي به نام تئـودور اوبـر لنـدر كتـابي تحـت عنـوان      

منتشـر  ) ولـوژي هاي زاگـرس از ديـدگاه ژئومرف   رودخانه(
نامـه در مقطـع    بـر مـوارد فـوق چنـد پايـان     . كرده اسـت 

هاي تربيت مـدرس   كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه
و دانشگاه شهيد بهشتي و علـوم تحقيقـات دانشـگاه آزاد    
ــين    ــواز و همچن ــران اه اســالمي و دانشــگاه شــهيد چم

اسـتان   و بـرق مطالعاتي در ايـن زمينـه در سـازمان آب    
مطالعات سـازندهاي سـخت در تهـران     دفترو خوزستان 

انجام گرفته است كه در ارتباط بـا كارسـت و منـابع آب    
  . هاست وري از آن برداري و بهره زيرزميني و چگونگي بهره

غربـي و جنـوب   هاي  آهكي كه در قسمتهاي  سازند
 آنهـا مـورد توجـه خاصـي     گسترشغربي كشور به لحاظ 

، يـر ســروك حضـور ســازندهاي ضـخيمي نظ  . باشـند  مـي 
باعث شده كـه در بسـياري از مـوارد     ...و جهرم ، آسماري

صـنعت و شـرب منـاطق يـاد     ، نياز آبي اراضي كشـاورزي 
خارج شده از اين سازندها و يـا  هاي  شده از طريق چشمه

در دشت ايذه با توجه به . گردد نيتأمدر آنها  ها چاهحفر 
آب  نيتأممشكل ، ها اچهيدروجود منابع آب زير زميني و 
شـمال  ، در نواحي شـمال . در بخش كشاورزي وجود دارد

حـدود  ) اطراف درياچه ميانگران( غرب و شرق دشت ايذه
هكتار اراضي ديم مناسب و مسـتعد بـراي كشـت     ۳۲۰۰

به علـت كمبـود و عـدم    . محصوالت كشاورزي وجود دارد
بخـش قابـل   ، توجه استفاده بهينـه از منـابع آب موجـود   

. رزي به صورت كامالً ديم استكشاوهاي  توجهي از زمين
كنـد كـه منـابع آب     مـي  وضعيت حاكم ايجـاب ، بنابراين

موجود با دقت بيشتري مورد مطالعه قرار گيرد و با تلفيق 
آب مـورد نيـاز بخـش    ، منابع آب زير زمينـي و سـطحي  

هدف از اين بررسي روشي جهـت  . گردد نيتأمكشاورزي 
ع آب و تبـديل  استفاده بهينه از منـاب ، افزايش ذخيره آبي

عمـده  . باشـد  مـي  به آبي در بخشي از منطقـه  كشت ديم
داليلي كه باعث ناشناخته ماندن منابع آب كارستي شده 

  . به شرح زير است
از . باشـند  مـي  كارستي بسيار نـاهمگن هاي  سيستم) الف

اكتشـافي در آنهـا عـالوه بـر     هاي  اين رو حفر گمانه
داراي ) ژيبه لحاظ وضـعيت ليتولـو  ( باالهاي  هزينه

  . باشد مي لحاظ شناخت منابع آب كاربرد اندكي از
عدم صدور مجوز جهـت برداشـت آب از ايـن منـابع     ) ب

جهت مصارف كشاورزي باعث شده است كه بخـش  
  . خصوصي تمايلي جهت حفاري در آنها نداشته باشد

ــي  ) ج ــيميايي و بررس ــات هيدروش ــام آزمايش ــاي  انج ه
بـر و مسـتلزم   ايزوتوپي جهت شناخت كارست زمان 

  . باشد مي فراوانهاي  صرف هزينه
با توجه به اينكه بيش از ده درصد پهنـه كشـور را   . 
كارستي در بـر گرفتـه اسـت بنـابراين اهميـت      هاي  پهنه

موضوع كارست و منابع آب آن بيش از پيش بايـد مـورد   
در اين رابطه بايد گفـت كـه سـازندهاي    . توجه قرار گيرد

تواند همواره نياز  دارد كه مي كارست پرآب بسياري وجود
مـورد   بـاز  ريداين منابع از . كشور به آب را برطرف سازد

حفره شده در  يها چاهتوجه نياكان ما بوده به طوري كه 
  . گردد اين تشكيالت به تاريخ قبل از اسالم مربوط مي

در نقـاط  » گبـري «آهكـي بـه نـام     يهـا  چاهوجود  
هم اكنون نيز مورد جمله فارس و يزد كه ازمختلف كشور 
شاهدي بر ايـن مـدعا   ، گيرد نشينان قرار مي استفاده كوچ

 بـا توجـه بـه آنچـه كـه گفتـه شـد       . )۷ص ، همان( است
توان به اهميت موضوع كارست و مطالعه آن به عنوان  مي

و لذا شناخت چگونگي تشـكيل  ، منابع جديد آبي پي برد
فته اشكال كارست اهميتي صد چندان يا و تحولو تغيير 
  . است

  
  روش پژوهش

 با و يفيتوص‐تحليلي روش از عموماً تحقيق اين
. شده است انجام يا و کتابخانه ميداني مطالعات به استناد

 ادبيات مطالعه جهت عمدتاً اي كتابخانه و نظري مطالعات
 به دستيابي نيز و تحقيق پيشينه و بررسي و موضوع

 كسب و موضوع مطالعه براي مناسب چارچوبي
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 همچنين. . است شده انتخاب آن به مربوط يها دگاهيد
 الزم يها ليتحل و تجزيه و متعدد هاي نقشه هيته جهت

 تحقيق اين در. شده است ستفادها Gis spss ارافز نرم از
 متعدد مدارك و اسناد از، اي  كتابخانه مطالعات بر عالوه
 آمارهاي و يو توپوگراف شناسي زمين هاي نقشه جمله از
 ترسيم جهت  spss و  Gis افزار نرم نيز و يمياقل

 تهيه جهت ميداني مطالعات و ذهيا مختلف هاي نقشه
 هاي داده و نموده استفاده شهرستان ژئومورفولوژي نقشه
 تحليل و تجزيه مورد spss افزار نرم از استفاده با اقليمي
  . است گرفته قرار

  
  منطقه مورد مطالعه يميت اقليوضع

انجـام شـده ميـزان بارنـدگي      يهـا  يبررس بر اساس
در ميلـي متـر    ۲/۶۴۴متوسط ساالنه در ايستگاه بارانگرد 

در ، ميلــي متــر ۸/۶۴۱معــادل بــا ) نيــرو( ايــذه ســتگاهيا
ميلـي متـر و در    ۱/۷۰۳معـادل بـا   ) سهك( ايستگاه ايذه

در ايسـتگاه  ، ميلي متـر  ۷/۸۳۷ايستگاه سوسن معادل با 
ــا  در ميــان . تميلــي متــر اســ ۷۶۳پــل شــالو معــادل ب

مورد بررسي بيشترين ميزان حداكثر بـارش   يها ستگاهيا
ميلـي   ۱۵۵۹ساالنه متعلق به ايستگاه سوسن بـه ميـزان   

متر و كمترين آن مربوط به ايستگاه بـارانگرد بـه ميـزان    

بيشترين ميزان مربوط به پـارامتر  . ميلي متر است ۱۰۶۶
بـه   مورد بررسي يها ستگاهياحداقل بارش ساالنه در بين 

ميلي متر و كمترين آن  ۲/۴۵۹ايستگاه سوسن به ميزان 
ميلي متر مربـوط   ۵/۳۳۶به ميزان ) نيرو( به ايستگاه ايذه

مقادير رژيم بارندگي ماهانه و ) ۲‐۱( طي جدول. شود مي
منتخب مـورد بررسـي نشـان داده     يها ستگاهياساالنه در 

منــاطق همبــاران اســتان  ۸نقشــه شــماره . شــده اســت
ذه يستگاه ايا يمتوسط دما. را نشان داده استخوزستان 

ــو م ۹/۲۶ ــداکثر  نيانگي ــا و حــداقلح و  ۳/۲۸آن  يدم
  . باشد مي گراديدرجه سانت ۶/۱۳

، سـينوپتيك  يهـا  سـتگاه ياميزان رطوبت نسـبي در  
مطــابق . شــود تبخيـر ســنجي ثبـت و انــدازه گيــري مـي   

ميـانگين سـاالنه رطوبـت    ، برازشهاي آماري انجـام شـده  
درصد و در ايستگاه سوسـن و   ۴۱ايستگاه ايذه  نسبي در

حـداكثر  . باشد درصد مي ۸/۵۷و  ۵/۶۴بارانگرد به ترتيب 
سوسـن  ، ايذه يها ستگاهياميزان رطوبت نسبي ساالنه در 

بـرآورد گرديـده    ۸/۶۹و  ۳/۸۰، ۶۱و بارانگرد بـه ترتيـب   
 نهايتاً اينكه حداقل ميزان رطوبت نسبي سـاالنه در . است

، ۳/۴۳سوسن بارانگرد به ترتيب بالغ بر ، ايذه يها ستگاهيا
  . درصد است ۲۸و  ۸/۴۵

  
  
  

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه: ۱شکل 
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 منطقه مورد مطالعه ينقشه هم دما: ۲شکل 

 
  

  
  نقشه هم باران منطقه مورد مطالعه: ۳شکل 
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  مختلف يها روش بر اساسهرستان ايذه منتخب هواشناسي ش يها ستگاهيابندي اقليمي  نتايج طبقه: ۱جدول 
  بندي روش طبقه

  نام ايستگاه منتخب 
  سيليانيف  دومارتن  آمبرژه

  مرطوب  مديترانه اي  مرطوب سرد  ذهيا
  

ــه، ۱در جــدول شــماره  ــايج طبق بنــدي اقليمــي  نت
بـر  دهـد كـه    ايذه جـدول نشـان مـي   ايستگاه هواشناسي 

اراي اقليم ايذه و د يها ستگاهيا، بندي آمبرژه طبقه اساس
بنـدي دومـارتن داراي    طبقـه  بر اساسو  »دمرطوب سر«

بنـدي   طبقه بر اساسضمناً . باشد مي »يا مديترانه«اقليم 
الزم . است »بمرطو«سيليانيف ايستگاه ايذه داراي اقليم 

بندي اقليمي مطابق روش  به ذكر است كه بر اساس طبقه
قـه  هفت طبقه اقليمي از طبقه مرطوب تـا طب ، سيليانيف

كه طبقه مرطوب در گـروه  ، فرا خشك تعريف شده است
  . گيرند بندي جاي مي اول اين طبقه

  
  زمين شناسي و ساختار تكتونيكي منطقه 

 منطقه در يشناس نيزم نظر از مطالعه رد مو منطقه
 دارد استقرار ذهيا يشناس نيزم پهنه و شده خرد زاگرس

هـاي   تهنهشـ  شـامل  يگـورپ  سـازند  با کرتاسه دوره آثار و
ـ  بـه  ليما هاي خاکستري مارن  بـه  ليشـ  همـراه  بـه  يآب

ه يـ ال نـازك  يتـ يليآرژ آهـک  حـاوي  کـه  يفرعـ  صـورت 
 دار تينـدر يهاي ا هاي آهک نهشته شامل تاربور، باشد يم

هـاي آن   ک نهشـته يدوران سـنوزئ ، اي حاوي صـدف  توده
، اسـت  از آهـک  يهاي نازک هيبا الها  و مارنها  ليشامل ش

تهاي يوالريو رادها  د کشکان شامل چرتدوره ائوسن سازن
گوسـن سـازند   يال دوره، تيـ والريراد ‐ت يوليقرمز رنگ اف

ــهــاي دولوم شــهبازان شــامل نهشــته  هــاي  ت و آهــکي
وسـن  يپل اي رنـگ حفـره دار و   د تـا قهـوه  يسف يتيدولوم

و رسـوبات و   ين شناسياري از دوران سوم زميسازند بخت
ل شـده  يتشـک  ين شناسـ يهاي دوران چهـارم زمـ   زهيوار

ــت ــه از    . اس ــه ك ــي در منطق ــين شناس ــازندهاي زم س
ــنگ ــاي  س ــي ه ــه آهك ــل    كربنات ــده و عم ــكيل ش تش
در آنهـا افتـاده اسـت عمـدتاً سـازندهاي      شـدگي   كارست

ايـالم و  ( ميوسن و گروه بنگسـتان  ‐آسماري با سن اليگو
سازند آسماري شامل . با سن كرتاسه مياني است) سروك
و متراكم است اي  ه تا قهوهكرم رنگ ضخيم اليهاي  آهك

و سازند غير قابل نفوذ پابـده در زيـر آن قـرار دارد و بـه     
همين علت به صورت يك سـفره آبـدار كارسـتي محلـي     

سـازندهاي  . )۱۳۸۷موسـوي  ( براي تجمع آب شده است
نيـز از پـايين بـه وسـيله      )کايالم و سرو( گروه بنگستان

ذ پـذيري  نسبت به گروه بنگسـتان از نفـو   گروه خامي كه
كمتري برخوردار است و از بـاال بوسـيله سـازند پايـده و     

دشت ايذه كه يك حوضه بسته . كورپي احاطه شده است
بوده و از هر طرف توسط ارتفاعـات آهكـي احاطـه شـده     

در واقع يك پولژه كارستي است كه آب كل حوضه . است
ميانگران و آب بندان كـه در ايـن د شـت    هاي  به درياچه
ريزنـد و احتمـاالً قسـمتي از آن بوسـيله      مـي  قرار دارنـد 
 تخليــههــا  فــروكش در كــف ايــن درياچــههــاي  چاهــك

وجود پديده نعل اسبي در جنوب شـرق ايـذه و   . گردد مي
در سـازندهاي   زيادهاي  و درز و شكافها  وجود شكستگي

سـروك در منطقـه نشـان از عملكـرد      –و ايالم  يآسمار
كارسـتي در  اي هـ  تكتونيكي است كه در گسترش پديـده 

كارسـتي  هـاي   اكثر چشـمه ؛ و منطقه نيز موثر بوده است
ــمه   ــز چش ــه ني ــاي  منطق ــين   ه ــل از هم ــلي حاص گس

ــت ــاي  فعالي ــكل  ه ــتند ش ــونيكي هس ــوير ) ۱( تكت تص
نقشـه و مقـاطع زمـين شناسـي     ) ۲( و شـكل اي  ماهواره

بـر  هـا   دهد كه درياچـه  مي محدوده مورد مطالعه را نشان
ايذه از لحاظ خصوصيات  منطقه .روي آنها ارائه شده است

  . ساختماني به دو قسمت قابل تفكيك است
 
  زون ايذه  غربيشمال 

اين قسمت كه تقريباً بين لبه شمالي فـرو افتـادگي   
گـردد   دزفول و تراست حد جنوبي زون تراستها واقع مـي 

ــته     ــه هس ــت ك ــرده اس ــديس فش ــدين تاق ــورت چن بص
ه بنگستان تاقديسهاي آن گاهي گروه خامي و بيشتر گرو

گـورپي ناوديسـهاي   ، پابـده ، سازندهاي آسماري. باشد مي
. آورنــد تنــگ و بــاريكي را بصــورت شــورون بوجــود مــي 

ــن لحــاظ    ــذا از اي ــزرگ و مرتفــع هســتند ل تاقديســها ب
هـاي گـروه فـارس در     نهشته. هايي با لرستان دارند تفاوت

  . اين ناحيه عموماً وجود نداشته و غايب هستند
 
  ايذه  زون شرقيجنوب 

اين قسمت نسبت به قسمت شمالي بـاختري داراي  
تر است و هم ارتفاع بودن نسبي قلل از  خوردگي آرام چين
هـا كـم و بـيش از     رودخانـه . هاي خاص آن اسـت  ويژگي

رسوبات گروه فـارس  . نمايند مسير بين ناوديسها عبور مي
منطقه مورد مطالعه از . شوند در اين قسمت نيز ديده نمي
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بنـدي   تقسـيم  بـر اسـاس  اي  ن شناسـي ناحيـه  لحاظ زمي
خــورده يــا  در ناحيــه زاگــرس چــين) ۱۹۶۸( اشــتوكلين

ــرار دارد  موقعيــت ) ۲‐۲( در شــكل. زاگــرس خــارجي ق
منطقه مورد مطالعه بر پايه تقسـيمات تكتـونيكي ايـران    

  . ارائه گرديده است
  

  منابع آب زيرزميني
ايـذه   دشـت  زيـ آبرمنابع آب زير زمينـي در حوضـه   

دار  و شـکاف درزه هـاي   كارسـتي آهـك   آب ريذخا شامل
آبدار  و سفرهدشت ايذه  و غرب در جنوبسازند آسماري 

 نـوع آزاد  آبـدار از اين سـفره  . باشد مي دشت ايذه يآبرفت
 بياز شـ باشد وجهـت جريـان كلـي آب زيـر زمينـي       مي

خـوب   نسـبتاً  يدهـ  آب. كند مي توپوگرافي منطقه تبعيت
و نـواحي غـرب   ( يه دشت ايذهبهره برداري حاشهاي  چاه

و بـا تغذيـه از آهـك آسـماري      در ارتبـاط  )تدش جنوب
كـه   يدر صـورت . باشـد  مـي  دانـه بـودن رسـوبات    درشت
 يو نـواح بـه سـمت درياچـه ميـانگران     هـا   چـاه  يده آب

رسـي   –مركزي دشت به دليـل رونـد افزايشـي سـيلتي     
پيزومتـري نقشـه   هـاي   با استفاده از داده. يابد مي كاهش
با توجـه بـه   . )۳( شمارهاستابي ترسيم گريد شكل سطح 

غربـي   و شـمال جنـوبي  ، نقشه سطح ايستابي مرز غربـي 
زيرزمينـي از نـواحي شـهر     و آبمرزهاي تغذيه هسـتند  

ايذه و محدوده بين دو درياچه به سمت درياچه ميانگران 
شـمال شـرق    هيـ و ناحنواحي شرقي دشـت  . جريان دارد

نـام  ( اط بـا پـونر قورقـوري   كـه در ارتبـ   درياچه ميانگران

ديگـر در مجـاورت آهـك    هاي  و تعدادي فروچاله) محلي
اسـت مـرز تخليـه سـفره آبـدار آبرفتـي        سـروك  –ايالم 

عمـدتاً از  هـا   رسـوبات بسـتر درياچـه   . شـود  مي محسوب
سيلت و رس تشكيل شده است و يك سطح كـامالً نفـوذ   

 يهـا  چـاه در تابستان با فعاليـت مـداوم   . باشد ينمناپذير 
بهره برداري در نواحي غرب درياچـه ميـانگران و جنـوب    

بـه  هـا   آب زيرزميني از نواحي زير درياچه، درياچه آبندان
هاي  كند با استفاده از داده مي سمت حاشيه دشت حركت

و سـازمان آب   : مآخـذ ( بهره برداري يها چاهآزمون پمپاژ 
ــدار  بيضــرا )نخوزســتا بــرق هيــدورديناميك ســفره آب

ارائـه  ) ۱( اسبه گرديد كـه در جـدول شـماره   آبرفتي مح
دهد كه ضريب قابليـت انتقـال    مي نتايج نشان. شده است

و نـواحي  ) جنـوب دشـت  ( در دماغه ناوديس نعل اسـبي 
 ۳۰۰تـا بـيش از    ۲۰۰بـين   غربي دشت ايذه نسبتاً باال و

و شـمال  هـا   متر مربع در روز و در نـواحي بـين درياچـه   
. باشـد  مـي  متر مربع در روز ۷۰درياچه ميانگران كمتر از 

تراكم ، به دليل شرايط هيدورلوژيكي منطقه مورد مطالعه
خـوبي   يدهـ  آبدر غرب و جنوب دشت است و از  ها چاه

ولـي در نـواحي مركـزي دشـت و     . نيز برخوردار هسـتند 
پيرامون درياچه ميانگران به دليل روند افزايشي رسـوبات  

 يهـا  چاه، يو نفوذ پذير، عمقسيلتي و رسي در سطح و 
. باشـد  مـي  آنهـا ضـعيف   يدهـ  آببهره برداري محـدود و  

در اين محدوده از دشت ايـذه   شده كه امر موجبهمين 
 . كشاورزي عمدتاً به صورت ديم باشند

  

  
  نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه: ۴ شكل
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  محسن رنجبر و  غالمحسين اسکاني کزازي 
  

۷۶ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  
  بهره برداري سفره آبدار آبرفتي يها چاهنقشه سطح ايستابي و موقعيت : ۵شكل 

  
صـحرايي  هـاي   مطالعات هيدروژئولوژيكي و بررسـي 

هـاي   دهد كه اليه آبدار در نواحي بـين درياچـه   مي نشان
 بخـش شـرقي و شـمال دشـت ايـذه     ، بندان و ميـانگران 

رسوبات دانه ريـز تشـكيل    عمدتاً ازكه ) اراضي ميانگران(
هـر  . را ندارد الزم جهت بهره برداري يده آب، شده است

) اراضي كله ضـرب ( چند كه در نواحي شمال غرب دشت
توانـد سـفره    مي رسوبات دانه درشت بخش عمقي آبرفت
دانـه ريـز   هـاي   آبدار مناسبي تشكيل بدهد اما وجود اليه

سطحي و زير سطحي مانع از تغذيـه مناسـب ايـن اليـه     
بنابراين منبع آب زير زمينـي در ايـن نـواحي    . شده است

آب مورد نياز اراضـي   نيتأمتانسيل كافي به منظور فاقد پ
  )۱۳۸۷كشاورزي ، كالنتري(. باشد مي كشاورزي

  
  

  برداشت از منابع آب زير زميني
حلقه چـاه عميـق و نيمـه     ۴۸تعداد  ۱۳۸۴در سال 

ــي و  ــق آبرفت ــه داراي   ۶عمي ــتي ك ــق كارس ــه عمي حلق
باشند در محدوده تحت مطالعه  مي تجهيزات بهره برداري

دهنـه چشـمه    ۱۲تعداد . اند شدهبهره برداري واقع  مورد
كـه همگـي آنهـا     در منطقه ايذه آمار برداري شده اسـت 

يـك رشـته قنـات نيـز در     . باشند مي كارستيهاي  چشمه
روستاي راسوند وجود دارد كه مادر چـاه آن در خـارج از   

بهره بـرداري   يها چاهميزان تخليه . دشت ايذه واقع است
ميليون متـر مكعـب در    ۳دشت حدود  از آبخوان آبرفتي

ميليـون متـر    ۸حـدود   باشد كـه از ايـن مقـدار    مي سال
آب شرب شهر ايذه و  نيتأم يها چاهمكعب آن مربوط به 

، آب كشاورزي نيتأم يها چاهمربوط به  يو مابق روستاها
  . باشد مي ...و  يپرور دامصنايع 

  
  سفره آبدار در نقاط مختلف دشت ايذه) S( و ضريب ذخيره) T( ضريب قابليت انتقال: ۲جدول 

 /X Y T (M2 نام مالك  محل  شماره
day)  

S  

  . /۲۵  ۳۶۹  ۳۵۱۸۲۶۰ ۴۰۰۹۱۳ محمد علي شيخ زاده  تكاب  ۱
  . /۲۰  ۲۶۰  ۳۵۱۸۴۲۷ ۳۹۹۹۸۶ زكي شيخ زاده  تكاب  ۲
  . /۱۱  ۶۰  ۳۵۳۲۲۳۱ ۳۹۰۷۲۱ رمضان نوروزي خنگ اژدر  ۳
  . /۱۷  ۱۶۰  ۳۵۳۲۱۴۳ ۳۹۰۵۰۲ چاه آب شرب ميانگران  ۴
  . /۱۳  ۷۰  ۳۵۲۶۷۸۵ ۳۹۷۱۱۰ علي داوودي  كولفرح  ۵
  . /۲۲  ۲۱۲  ۳۵۲۳۹۰۳ ۳۹۰۹۲۵ خواجه گودرزي  بلوطك  ۶
  . /۱۴  ۲۰۵  ۳۵۲۶۵۸۳ ۳۸۹۶۵۸ دكتر كوچك  راسوند  ۷
  . /۱۶  ۱۰۸  ۳۵۲۹۸۳۵ ۳۹۲۳۵۴ نوروزي  راسوند  ۸

  
  

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  .آن تيريو مدآب کارست شهرستان ايذه ع بررسي مناب 

۷۷ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

عميـق از آبخـوان كارسـتي     يهـا  چـاه ميزان تخليه 
تغييـرات  . باشـد  مـي  تر مكعب در سالميليون م ۹حدود 
آنهـا   يدهـ  آبمتر و  ۱۱۰تا  ۳آبرفتي بين  يها چاهعمق 
آهكـي   يها چاهعمق . باشد مي ليتر در ثانيه ۲۰تا  ۳بين 
ليتـر   ۷۵تا  ۶۰آنها بين  يده آبمتر و  ۱۵۰تا  ۱۳۰بين 

  . باشد مي در ثانيه
آمار برداري شده در حال حاضـر  هاي  از ميان چشمه

هاي  شمهچ( شوند مي چشمه به دشت ايذه تخليه تنها دو
خشك شده و يـا  ها  و بقيه چشمه) اشكف سلمان و فاروم

ميـزان تخليـه سـاالنه از دو    . گردنـد  ينمـ به دشت تخليه 
هزار متـر مكعـب در    ۴/۴چشمه اشكفت سلمان و فاروم 

عوامل ديگري ، بهره برداري يها چاهبه جز . باشد مي سال
مناطق تبخيـري و  ، زير زمينيي ها نظري خروجي جريان

زهكشــي از آبخــوان وجــود دارنــد كــه در رديــف تخليــه 
 گيرنـد  مـي  زيـر زمينـي يـا اتـالف آبخـوان قـرار       يها آب

  . )۱۳۸۹، رييسي خو(
  

   هيدروگراف واحد آب زير زميني
 بــه طــور كلــي هيــدروگراف واحــد آب زيــر زمينــي
 .بستگي به مقـادير تغذيـه و تخليـه سـاالنه آبخـوان دارد     

هيدورگراف واحد آب زير زميني دشت ايذه را )  ۴( شكل
آبـي   تا سال ۷۷‐۷۸در يك دوره شش ساله از سال آبي 

همان طور كه از روي هيدورگراف . دهد مي نشان ۸۲‐۸۳
هـاي   تراز سطح ايستابي آبخـوان در سـال  ، مشخص است

ــي  ــادير    ۸۱‐۸۲و  ۸۰‐۸۱آب ــب داراي مق ــه ترتي ــه ب ك
هستند نسبت بـه   متر يليم ۱۰۷۷و  ۹۲۹بارندگي ساالنه 

متـر در   ۴ پيشين رو به فزوني نهاده و در حدودهاي  سال
متر در سـال افـزايش    ۲طي دو سال و يا به طور متوسط 

هـاي   ميزان بارندگي ساالنه ايذه در طي سـال . يافته است
درصـد   ۷۷تـا   ۵۳حـدود   ۷۹‐۸۰مذكور نسبت به سـال  
ايـذه در   ۸۱‐۸۲بارندگي سال آبـي  . افزايش داشته است

بنـابراين  . چند سال اخير استثنايي و بي سابقه بوده است
با توجه به محـدوديت ضـرايب هيـدروديناميكي و بهـره     

تـوان عامـل اساسـي افـزايش      مي برداري از آبخوان دشت
جـوي در طـي   هاي  سطح آب زير زميني را ميزان ريزش

  . )۱۳۸۹، همان( مذكور دانستهاي  سال

واحـد دشـت بسـتگي بـه      به طور كلي هيـدروگراف 
ميزان نوسانات . مقادير تغذيه و تخليه ساالنه آبخوان دارد

عامـل مـذكور    دو ريبـه تـأث  سطح آب زير زميني با توجه 
بـا  . دهـد  مـي  يا افـزايش را نشـان   كاهش، نسبت به زمان

 در دشـت ايـذه  اي  مشاهده يها چاهتوجه به تخريب اكثر 
حلقـه تقليـل    ۳ حلقه به ۲۴از  ها چاهدر سال آبي تعداد 

حلقـه   ۲۱بـا حفـر تعـداد     ۱۳۸۰بنابراين در سال ، يافته
شبكه سنجش آب زيـر زمينـي   اي  مشاهده يها چاهعمق 

دشت ايذه جديداً تاسيس و با بهره برداري از آنها نمـودار  
بـه   هـا  چـاه مبادرت به تهيه هيدوگراف واحـد  ) ۱( شماره

 منظور بررسي تغييرات سطح آب مناطق مختلف آبخـوان 
ــده اســت  ــاتي ش ــدوده مطالع ــکل ( در مح ــايج . )۴ش نت

محاســبات و ترســيم هيــدروگراف واحــد دشــت در دوره 
دهد كه سطح آب از پـانزدهم   مي نشان)  ۷۹‐۸۰( آماري

از  متـأثر ، ۱۳۸۰تا پانزدهم فـروردين مـاه    ۱۳۷۹مهرماه 
بارندگي در اين دوره به طور متوسط نيم متـر افـزايش را   

هـاي   كـاهش ريـزش   ليـ به دلآن دهد و بعد از  مي نشان
با متوسط يك متـر كـاهش    ها چاهجوي و بهره برداري از 

بـا توجـه بـه بررسـي مقـدار هيـدروگراف       . رو به رو است
 ۷۹‐۸۰ترسيمي دشت مذكور در دوره آماري سـال آبـي   

كه به طور كلي پايان فصل خشك ، توان نتيجه گرفت مي
ه سال بعد به در شهريور ماه بوده و از پانزدهم فروردين ما

 طور متوسط سطح ايستابي با نيم متـر افـزايش را نشـان   
 ۷۹سـال   بيشترين رقم افزايش مربوط به آذرماه. دهد مي

متر است و بيشترين رقم كاهش مربوط بـه   ۵۵/۲معادل 
. معادل يك متر گزارش شـده اسـت   ۸۰شهريور ماه سال 

كه سـطح  ، دهد مي نشان ۷۹‐۸۰هيدروگراف واحد سال 
در دوره خشك با حداقل يـك متـر كـاهش و در    آبخوان 

متـر افـزايش روبـه     ۵/۲دوره مرطوب سـال بـا حـداكثر    
كه طي اين دوره سطح ، توان نتيجه گرفت مي ؛ لذاروست

نتـايج حاصـله   . دهـد  مي آبخوان يك متر كاهش را نشان
هـاي   چـاه  كه با تثبيت روند حفر، بيانگر اين مطلب است

كـم آبـي بـا    هـاي   سـال  بهره برداري بيالن آب دشت در
متوسط در حال تعـادل  هاي  در سال، كاهش حجم مخزن

  . پر آبي با افزايش حجم مخزن روبه روستهاي  و در سال
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  دشت ايذهاي  جديد مشاهده يها چاهعمق : ۱ نمودار

  
  

  ها اچهيدرمنابع آب سطحي 
توپوگرافي و مورفولوژي حوضه آبريز دشت ايـذه بـه   

ناشي از بـارش بـه نـواحي     يها آب  است كه رواناي  گونه
. شـوند  مـي  منتهـي هـا   درياچـه  به تاًينهامركزي دشت و 

جـوي سـاالنه   هـاي   درياچه آب بندان تابع مقادير ريزش
به طوري كه حداكثر تراز سطح آب آنها منطبق بـر  ، است

توپوگرافي بستر درياچه . باشد مي حداكثر بارندگي ساالنه
ميـانگران   طح آب درياچهاز س شيمتر ب دوآبندان حدود 
شود مازاد آب آن در فصول بارنـدگي   مي است كه موجب

زير حوضـه  . كانال وارد درياچه ميانگران شود دو طريق از
سـاالنه   كيلـومتر مربـع   ۳۲ه شـور بـا مسـاحت    آبراهه كو

 هفتاد تا دهه. دارد آب روانميليون متر مكعب  ۱۳حدود 
شـد و در نهايـت    مي آب اين آبراهه وارد درياچه ميانگران

 مراجعـه  ديگرد يم موجب افزايش حجم درياچه ميانگران
آب درياچه ميـانگران در بخشـي از طـول    . ) ۱شكل ( به

و اوائـل   سال در حال تعادل است ولي در فصل زمسـتان 
فصل بهار در غالب مواقـع مسـئله پيشـروي آب درياچـه     
ــذه و   ــه تهديــد شــهر اي وجــود دارد و مشــكالتي از جمل

هـاي   رواناب. كشاورزي را به دنبال داردهاي  ينتخريب زم
زيــر حوضـه و فاضــالب شــهري وارد   ۸سـاالنه از طريــق  

آبراهـه آبـراك واقـع در    . )۵شـكل  ( شـوند  ها مـي  درياچه
آبراهـه   نيتـر  ليـ طوو  نيتـر  بـزرگ ، جنوب شرق دشـت 

ايـن زيـر حوضـه بـا     . ورودي به درياچـه ميـانگران اسـت   
 ۳۳نه حــدود كيلــومتر مربــع ســاال ۷۵مســاحت حــدود 

ــدگي را از     ــل از بارن ــيالب حاص ــب س ــون مترمكع ميلي
ارتفاعــات آهكــي جنــوب شــرق محــدوده وارد درياچــه  

  . كند مي ميانگران
  

  
  ۷۹‐ ۸۰هيدروگراف واحد آبخوان آبرفتي دشت ايذه سال آبي : ۲نمودار 
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  و فرعي محدوده مورد مطالعه ياصل زيآبرهاي  نقشه حوضه: ۶ شكل
  

ي تلخاب در شمال درياچه ميانگران نيـز  آبراهه فصل
با توجـه  . كند مي نيتأمبخشي از آب درياچه ميانگران را 

، بارندگي ايسـتگاه هواشناسـي ايـذه حـداكثر    هاي  به داده
ورودي بــه هــاي  ميــانگين و حــداقل حجــم كــل جريــان

ميليـون   ۱۱و  ۴۸، ۷۸درياچه ميانگران به ترتيـب برابـر   
، بر اساس آمـار . باشد مي در سال) خشكسالي( متر مكعب

 ۹ آب شـرب شـهر ايـذه حـدود     نيتـأم  يهـا  چـاه تخليه 
ميليون متر مكعب در سال است و با در نظر گرفتن اينكه 

درصد آب مصرفي  ۶۰آب برگشتي فاضالب شهري حدود 
متـر  . /۱۷۷برابـر  ميزان فاضالب ورودي به درياچه ، است

ب ميليون متـر مكعـ   ۵۸/۵مكعب بر ثانيه است كه حدود 
در صورت ، در حالت اجراي طرح. شود مي در سال برآورد

تـوان حجـم    مـي  كـوه شـور   آب رواننياز با اضافه نمودن 
ميليـون   ۶۰ورودي به درياچه ميانگران را بـه  هاي  جريان

به آمار بارنـدگي   با توجه. متر مكعب در سال افزايش داد
در ايستگاه هواشناسي ايذه و نوسـان سـطح آب درياچـه    

اگر چنانچه بارندگي ساالنه در دو سال متـوالي  ، نميانگرا
باشد منجر به خشكيدگي درياچه  متر يليم ۳۵۰از  كمتر

‐۸۸۰ يهـا  سـال ماننـد  . شـود  مـي  ميانگران در تابستان
متوسط تبخير سـاالنه از سـطح درياچـه    . باشد مي ۱۳۷۸

ميليون متر مكعـب در سـال بـرآورد     ۳۴ميانگران حدود 
و بـوط بـه اواخـر فصـل بهـار      كـه عمـدتاً مر  ، شده اسـت 
مساحت درياچـه ميـانگران تـابع بارنـدگي     . است تابستان
كيلومتر مربـع در فصـول    ۴۰باشد كه از حدود  مي ساالنه

 در فصـل تابسـتان تغييـر    كيلـومتر مربـع   ۳بارندگي تـا  
بـه دليـل    درياچه فصلي آب بنـدان  که يحالدر . كند مي

گران فقـط  كم عمق بودن و خروج آب آن به درياچه ميان
باشد و در فصل تابستان كـامالً   مي چند ماه از سال پرآب

تغييرات سطح و حجم درياچه ميـانگران  . شود مي خشك
آب و توپوگرافي بستر آن محاسبه و  سطح جه به ترازبا تو
، كشـاورزي  و كالنتـري ( ارائه شـده اسـت  )  ۲جدول ( در

۱۳۸۷( .  
  

  رياچه ميانگرانمساحت و حج د، مشخصات تراز سطح آب: ۳جدول 
  ۰/۸۲۶  ۰/۸۲۵  ۰/۸۲۴  ۵/۸۲۳ ۰/۸۲۳ ۴۰/۸۲۲  ۲۰/۸۲۲  تراز سطح آب

  ۰/۳۸  ۰/۳۲  ۰/۲۷ ۰/۲۳ ۰/۲۰ ۰/۱۲ ۰/۳ )عكيلومتر مرب( مساحت درياچه

  ۰/۱۰۰  ۰/۶۶  ۰/۳۶ ۵/۲۴ ۰/۱۳ ۲/۳ ۰/۲ )كيلومتر مكعب( حجم آب
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  ايذهزير زميني  يها آبانتخابي  دور رو منابع نمودار: ۳ نمودار

  
  : زيرزميني ايذه  يها آبوضعيت كيفي 

تركيب شـيميايي امـالح موجـود در آب زيرزمينـي     
حين عبور آب از درون تشكيالت سنگي و آبرفتي تغييـر  

بطور كلـي خـواص شـيميايي آب زيرزمينـي در     ، كند مي
، مناطق آبرفتي متـأثر از تركيـب رسـوبات نهشـته شـده     

، تغذيـه كننــده آب  ،توپـوگرافي منطقــه ، تبخيـر و تعــرق 
عالوه بر ليتولوژي . باشد مي ...و  ۳۳وضعيت خشكسالي و 

آبخوان كه كنترل كننـده شـيمي آب اسـت پارامترهـاي     
هيدروژئولوژيكي نظير قابليـت انتقـال و سـرعت جريـان     

ــر زمــان مانــدگاري  مــي ــا تأثيرگــذاري ب رونــد ، تواننــد ب
هاي آب ـ سنگ را كنترل نمايند بطوريكه كاهش   واكنش
رعت جريان آب باعث افزايش مدت زمـان تمـاس و   در س

در نتيجــه غنــي شــدن آب از امــالح و نــامطلوب شــدن  
ارزيــابي كيفيــت ؛ لــذا گــردد كيفيــت آب زيرزمينــي مــي

 ييايميشـ  درويـ هزيرزمينـي و انجـام مطالعـات     يها آب
تواند اطالعات مفيدي را در رابطـه بـا تـأثير     مي ها آبخوان

تـأثير  ، مسـير جريـان آب   ،مواد متشكله آبخوان و منطقه
نـواحي تبخيـر از آب   ، نواحي تغذيه و تخليـه ، سنگ كف

سطحي بر آب زيرزمينـي و در   يها آبزيرزميني و تأثير 
ــي از نظــر مصــرف شــرب   ــت كيفيــت آب زيرزمين ، نهاي

مهندسين مشاور ( كشاورزي و صنعت در اختيار قرار دهد
  . )۱۳۸۵، مهاب قدس
جدول ( نابع انتخابينتايج آناليز شيميائي م بر اساس

آبخوان آبرفتـي ايـذه مقـدار هـدايت الکتريکـي از       در) ۴
حاشيه جنوبي و غربي دشـت بـه سـمت مركـز دشـت و      

 افـزايش نشـان   جيبـه تـدر  نهايتاً شمال درياچه ميانگران 
اي جنـوب   غلظت كلر نيز از سمت مناطق تغذيه. دهد مي

درياچه آب بندان و غرب شهر ايذه به سمت مركز دشـت  

بخـوان  آ) عنو( تيپ. يابد هاي منطقه افزايش مي درياچهو 
شمال و شـمال غـرب شـهر    ، آبرفتي ايذه در جنوب غرب

اسـت كـه بـه سـمت     ) منيزيك( كربنات كلسيك ايذه بي
شرق ايذه و شمال درياچه آب بندان تيپ آب به سولفاته 

علت امر بقاياي گچي و . )۵شکل ( يابد منيزيك تغيير مي
بطـور كـل نيـز    . ان در آبرفـت اسـت  نمكي سازند گچسار

زيرزمينـي ايـذه    يها آبنتايج بيانگر تكامل ژئوشيميايي 
هاي مركزي دشـت و در نهايـت بـه آب     در جهت قسمت

بررسـي  . باشـد  نوع سولفاته منيزيك در شمال دشت مـي 
حفاري شده در آبخـوان كارسـتي    يها چاه يميش درويه

كلسـيك   كربناتـه  دهد كه تيپ آب بـي  ايذه نيز نشان مي
هـاي محلـول و    افزايش غلظت يـون ، TDSافزايش . است

ــا آب Ca/Mgكــاهش نســبت  ــه ســمت   يه كارســتي ب
توانـد نشـانگر مسـير جريـان آب      هـاي نـاوديس مـي    يال

هـاي   زيرزميني باشد و در اين ميان تكامل شـيميايي آب 
كربنات كليسـك در جنـوب    عمومي جريان از آب نوع بي

كارسـتي ايـذه از آب   در  كربنات منيزيك دشت به نوع بي
زير نوع كلسيم به آب زير نوع كلسـيم ـ منيـزيم صـورت     

  . گيرد مي
  

  يتيريمد يراهبردهانتيجه گيري و 
بي رويه از منابع آب سطحي و آبرفتي باعث  استفاده

شده است كه امكان افزايش بهره برداري از اين منابع بـا  
از طرفـي معضـالت   . شديدي همراه گرددهاي  محدوديت

مشـكالت  ، برداري از اين منـابع نظيـر   هموجود در راه بهر
صنعت و ، كشاورزيهاي  آلودگي ناشي از پساب، اجتماعي

خانگي و كيفيت پايين منابع آب سطحي و آبرفتي نسبت 
به منابع موجود در سازندهاي سخت باعث گرديده اسـت  
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  ر گرفته شوند و در نظ، شربه عنـوان منـابع اصـلي آب    ـــتا در دراز مدت اين منابع ب
  )۱۳۸۳مهر ( زيرزميني محدوده ايذه يها آبنتايج آناليز شيميائي منابع انتخابي : ۳ جدول

T.H (mg/L) S.A.R Na% مجموع K+ Na+ Mg++ Ca++ مجموع SO4
-- Cl- HCO3

- CO3
--

474 1.226 21.98 12.15 0.02 2.65 7.42 2.06 10.94 4.33 2.24 4.37 0 9 733 1080 عميق 392575 3525361 ايذه 1
224.5 1.275 29.84 6.4 0.02 1.89 2.64 1.85 5.64 0.93 1.76 2.95 0 8.7 431 647 عميق 383658 3530323 آله ضرب 2
211 0.262 8.26 4.6 0.02 0.36 2.64 1.58 4 0.82 0.88 2.3 0 8.7 285 445 عميق 392993 3518408 روضه الزهرا 3
241 0.412 11.72 5.46 0.09 0.55 2.97 1.85 4.94 0.9 0.42 3.62 0 8.7 282 512 عميق 394488 3518455 آهشور 4

277.5 0.468 12.32 6.33 0.02 0.76 2.89 2.66 6.53 0.62 1.1 4.81 0 8.1 225 610 عميق 390262 3523807 جاده پيون 5
243 0.847 21.36 6.18 0.02 1.3 1.92 2.94 5.26 1.73 0.43 3.1 0 8.9 304 552 عميق 400485 3517805 تكاب 6
297 0.772 18.29 7.27 0.03 1.3 2.84 3.1 6.75 0.32 1.17 5.26 0 8.5 372 684 عميق 395859 3520920 آلدوزخ 7
174 0.326 11 3.91 0.02 0.41 1.6 1.88 3.85 0.76 0.92 2.17 0 8.8 247 386 عميق 397703 3516037 بردبران 8
238 0.246 7.39 5.14 0.02 0.36 2.23 2.53 4.46 0.72 0.44 3.3 0 8.7 260 473 عميق 400020 3517958 تكاب 9

224.5 1.275 29.84 6.4 0.02 1.89 2.64 1.85 5.64 0.93 1.76 2.95 0 8.7 298 466 عميق 396257 3519928 اشكفت جاموشي 10
227 0.285 8.65 4.97 0.02 0.41 3.16 1.38 4.69 0.35 1.02 3.32 0 8.8 265 482 عميق 397340 3518993 لوايي 11

375.5 2.745 41.47 12.83 0.08 5.24 6.03 1.48 11.12 4.86 1.76 4.5 0 9.2 820 1143 عميق 388722 3529460 جاده پيون 12
178 0.165 5.82 3.78 0.02 0.2 2.02 1.54 3.32 0.61 0.34 2.37 0 8.9 242 348 عميق 401232 3518606 تكاب 13

آاتيونها  (ميليگرم در ليتر) آنيونها (ميليگرم در ليتر)
pH TDS محل ECردیف نوع چاه utmX utmY

  
  

بر روي آنها صورت گيرد از طرف ديگـر  اي  مطالعات ويژه
سخت از هاي  ارتباط منابع آب آبرفتي با منابع آب سازنده

ديگر منابعي اسـت كـه جهـت شـناخت وضـعيت بـيالن       
  . باشد مي برفتي مورد نيازآهاي  دشت

و غارهاي انحاللي  لياز قبكارستي هاي  وجود پديده
و ايـذه   هيـ در ناحآسماري  در سازندكارستي  يها چشمه
 تيـ فيو ک اديز يده آبآهكي با  يها چاهوجود  نيهمچن
شـدگي   كارسـت پديده  نشانگر توسعهسازند  نيدر ا اريبس

بـه   توجـه و بـا   باشـد  مـي  اين ناحيـه  يها آهک در سنگ
رسد سـازندهاي سـخت ايـن     مي اطالعات موجود به نظر

 بهـره  برخوردار باشند کهآبي مناسبي  لياز پتانسمنطقه 
آب شـرب اهـالي    نيتأم در تواند مي برداري بهينه از آنها

 ييسـزا آن نقش به  يو اقتصاداجتماعي  و توسعهمنطقه 
پتانسيل دقيق منابع آب  نيتأم منظور لذا بهداشته باشد 

توصـيه   ليـ موارد ذسازندهاي كارستي منطقه  در موجود
  . گردد مي
 نيـ در اكربناته كارستي  يها سنگبه وسعت  با توجه )۱

كل مساحت اين حوضه % ۶۰از حوضه به طوري كه بيش 

 گـردد  يمـ  شـنهاد يپ دهد يمرا ارتفاعات كارستي تشكيل 
حوضـه   نيـ در امطالعات نيمه تفضيلي منابع آب كارست 

نزديك آغاز گردد تا پتانسيل دقيق اين منابع  يا ندهيدر آ
در  يفـ يو ک ياز نظر کممناسبي  تيريو مدشناخته شده 

اقتصـادي   و توسعهمنابع  نياز ابهره برداري بهينه  جهت
  منطقه اعمال گردد يو اجتماع

  
از  ازيـ مـورد ن  يهـا  و دادهاطالعـات   وجـود  از آنجا که )۲

اسـت لـذا توصـيه    اوليه مطالعات نيمه تفضيلي  اتيضرور
مطالعـات نيمـه    و شـروع تا زمان برنامـه ريـزي    گردد يم

هــاي  چشــمه هيــو کلتفضــيلي از فرصــت اســتفاده شــده 
انـدازه گيـري    انـه يبطـور مسـتمر و ماه  كارستي منطقـه  

هـاي   چشـمه  يبـر رو امكان  در صورت نيو همچن. گردد
پرآب منطقه لمينگراف واشل نصب گردد تا درزمان انجام 

مه تفضيلي كه حداقل به آمار سه سـاله نيـاز   مطالعات ني
  . پايه مشكلي وجود نداشته باشد نظر اطالعاتدارد از 

  

  
  ايذه يبهره بردار يها موقعيت شبكه چاه نقشه: ۷ شکل
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نقـاط   يدر برخحوضه كه  در ارتفاعاتميزان بارندگي  )۳
دشـت ايـذه اخـتالف    و بـا   رسـد  مي متر ۳۰۰۰به حدود 

كه  و از آنجانامعلوم است  متر دارد ۲۰۰۰ارتفاعي حدود 
ــدگي  ــزان بارن ــامي اصــلي مطالعــات نيمــه  ياز پارامتره

در چنــد بــاران ســنج  گــردد يمــتفضــيلي اســت توصــيه 
اساس استاندارد  بر و مختلف حوضه نصب گردد ارتفاعات

بـراي پوشـش مناسـب     يها ستگاهياويژه نواحي كارستي 
  . گردد جادياحوضه 

در آب كارست  از منابعبهره برداري  كه ميزان از آنجا) ۴
 برخوردار استخاصي  تياز اهمبيالن اين منبع  محاسبه
 يهـا  چـاه ميـزان برداشـت روزانـه     گـردد  يم شنهاديلذا پ

در اطالعات  نياز اثبت گردد تا  قيبطور دقآهكي منطقه 
  . نيمه تفضيلي حوضه استفاده شود مطالعات

از  و اسـتفاده  يو زهکشـ آبيـاري  هـاي   طـرح  با اجراي )۵
، تـوان بـا حجـم آب موجـود     مـي  نوين آبيـاري  يها روش

ه مطالعـاتي را  دايـن محـدو  هاي  اراضي قابل كشت دشت
  . توسعه داد

ــرداري هــاي  حفــر چــاه )۶ بعضــي از  هيدر حاشــبهــره ب
تواند در مواقـع كـم آبـي     مي در دشتموجود  يها چشمه

 كـم آبـي از بخـش    در مواقـع زيرا با اين كار . توصيه شود
تـوان   مـي  آب اراضي نيتأماستاتيك آبخوان آهكي جهت 

بـر  بهره برداري نمود اين عمل باعث شده آبخوان آهكـي  
 ينـ يرزميسـد ز تخليه آب بخش استاتيك شبيه يـك   اثر

بخشـي از نـزوالت زمسـتانه صـرف      جهيدر نتعمل نمايد 
آن  و از خروجشود  مي جبران كسري مخزن در اين ناحيه

  . شود مي جلوگيرياز محدوده مطالعاتي 
 انجـام هـا   برداشت آب بيشتر در فواصل بين بارنـدگي  )۷
  . گيرد مي
محصوالتي كه به آب كمتري نياز دارند مثل گنـدم و   )۸

  جو كشت شوند
ها  شور براي تغذيه درياچه بخشي از رواناب آبراهه كوه )۹

  . در نظر گرفته شود
ارتقـاي آب كارسـت    در جهـت برنامه ريزي اصـولي   )۱۰
  ورت گيردص

  
  منابع و مآخذ

ژئومورفولـوژي  ، ۱۳۸۳غالمحسين ، اسكاني كزازي )۱
، رسـاله دوره دكتـرا  ، كارست زاگرس چين خورده
  دانشگاه علوم تحقيقات تهران

شـناخت و ارزيـابي   ، ۱۳۸۵محمـود  ، تواليي نـژاد  )۲
منابع آب زيرزميني و معرفي عوامـل  هاي  پتانسيل

زارت انتشـارت و ، آلوده كننده آبخوان دشـت ايـذه  
  خوزستان  و برقنيرو سازمان آب 

، زمـين شناسـي ايـران   ، ۱۳۷۰علي ، درويش زاده )۳
  انتشارات اميركبير، چاپ اول

امکان سنجي مناطق نمونـه  , ۱۳۸۸محسن رنجبر  )۴
منطقه نمونـه تخـت    ‐گردشگري استان خوزستان

ــزر ــراث فرهنگــي گ، ســب  يو گردشــگرازمان مي
  خوزستان

طق نمونـه  امکان سنجي منا, ۱۳۸۸محسن رنجبر  )۵
س، منطقه نمونه زرا ‐گردشگري استان خوزستان

  خوزستان يو گردشگرازمان ميراث فرهنگي س
امکان سنجي مناطق نمونـه  , ۱۳۸۸محسن رنجبر  )۶

ــذ‐گردشــگري اســتان خوزســتان ه، شهرســتان اي
  خوزستان يو گردشگرازمان ميراث فرهنگي س

امکان سنجي مناطق نمونـه  , ۱۳۸۸محسن رنجبر  )۷
منطقـه نمونـه بلـوط    ‐خوزستانگردشگري استان 

ــ ــبلن ــي  د، س ــراث فرهنگ ــگرازمان مي  يو گردش
  خوزستان

امکان سنجي مناطق نمونـه  , ۱۳۸۸محسن رنجبر  )۸
ت، منطقه نمونه رکعـ ‐گردشگري استان خوزستان

  خوزستان يو گردشگرازمان ميراث فرهنگي س
ــو )۹ ــي خ ــاز، رييس ــري ن ــوژي ، ۱۳۸۹، پ ژئومورفول

پايـان   ‐يـذه كارست زاگرس مركزي با تاكيـد بـر ا  
دانشگاه آزاد اسالمي واحـد  ، نامه كارشناسي ارشد

  شهر ري
، ۱۳۸۷، محمد رضا، و كشاورزي نصراهللا، كالنتري )۱۰

آب  نيتـأم ارزيابي منابع آب دشت ايذه از ديدگاه 
پژوهشي  –مجموعه مقاالت مجله علمي  –آبياري 

   دانشگاه شهيد چمران اهواز
 زمــين شناســي ايــران، ۱۳۷۲همــايون ، مطيعــي )۱۱

ــرس  ــي زاگ ــه شناس ــاپ دوم، چين ــارات ، چ انتش
  سازمان زمين شناسي در اكتشافات معدني كشور

تحول اشكال كارستي و نقش ، ۱۳۸۰ امجد، ملكي )۱۲
آن در شناسايي منابع طبيعي با تاكيـد بـر منـابع    

 زاگـــرسهـــاي  در نـــاهمواري آب زيـــر زمينـــي
دانشگاه شـهيد  ، رساله دوره دكترا) وپرا ‐بيستون(

  مدرس
بررسي فرآيندهاي فرسايش ، ۱۳۸ سعيد، موسوي )۱۳

پايان نامه كارشناسـي  ، در حوضه آبريز دشت ايذه
  دانشگاه شهيد بهشتي، ارشد

مطالعــات ، ۱۳۸۸، مهندســين مشــاور پــور آب   )۱۴
 يها سيطاقدسخت هاي  شناخت منابع آب سازنه
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  .آن تيريو مدآب کارست شهرستان ايذه ع بررسي مناب 

۸۳ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

 ۱جلـد   –ايذه  كمر دراز وپيون –تنوش ، شاويش
    ۲و 

عـات آبخيـز   مطال، ۱۳۸۷مهندسين مشاور پورآب  )۱۵
گـزارش  ( داري كنترل سيالب حوضه شهري ايـذه 

، يو هواشناسـ خاك شناسي پوشـش گيـاهي آب   
  ) زمين شناسي

ت خمطالعات شنا، ۱۳۸۸پورآب مهندسين مشاور  )۱۶
، شـاويش هـاي   منابع آب سازند سـخت طاقـديس  

   .كمر دراز و پيون، تنوش
طرح جـامع آب   ‐۱۳۸۷مهندسين مشاور جاماب  )۱۷

   و کارونكشور حوضه آبريز دز 
 گــزارش ۱۳۸۷مهندســين مشــاور مهــاب قــدس  )۱۸

هواشناسي مرحله شناخت مطالعات توليـد انـرژي   
  حوضه رودخانه دز يبآبرق 

، ۱۳۸ فرشــاد، حميدرضــا و عليجــاني ، ناصــري )۱۹
زيرزمينـي   يهـا  آب يو آلـودگ شـيمي  . هيدروژئو

انتشـارات وزارت نيـرو سـازمان آب و    ، دشت ايـذه 
  برق خوزستان 
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