
 
 
 
 

803 

 تبادل آب سطحی و آب زیر زمینی و چگونگی اندازه گیري نشت آب
  

  کیوان یوسفی سنگانی، حسین محمدزاده
  ، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد)متآب(مرکز تحقیقات آبهاي زیرزمینی 

  Hydrologist517@yahoo.com، دانشجویی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژي، 
 Mohammadzadeh@um.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، 

  
  چکیده
سیستم الینفک هستند و نشت از هر کدام بداخل دیگري تحت شرایط مختلفی از قبیل آب  آبهاي زیرزمینی و سطحی دو           

میزان این نشت با ابزاري ساده همچون . ممکن است اتفاق بیفتد....سطحی نسبت به آب زیرزمینی و وهوا، زمین شناسی موقیت آب
رفتار جریان آب زیرزمینی نزدیک . دازه گرفتتوان ان می ) Minipizometer(و مینی پیزومتر ) Seepage meter(نشت سنج 

مونه اي از ن. م است مه نیز آب زیرزمینی براي تفسیر توزیع آلودگی بین این دوسفره ي  ساحل عالوه بر درك ارتباط بین دریاچه و
یاچه نشت کرده موجود در آب زیر زمینی به در CaCl2که در ژاپن مطالعه شده است ) biwa(این نوع آلودگی در دریاچه ي بیوا

  .  است
  ، مینی پیزومتر)Seepage meter(آب زیرزمینی،آب سطحی،نشت،نشت سنج: کلمات کلیدي   
 

  مقدمه. 1     
آبهاي زیرزمینی متمرکز می شد زیرا که آنها را جدا از   در گذشته مدیریت منابع آب بر آبهاي سطحی یا     

با افزایش توسعه منابع آب و کاربریهاي مختلف مشخص شد که توسعه هر کدام از منبع .هم در نظر می گرفتند
 آبهاي منابع آبهاي سطحی و.آبهاي سطحی و آبهاي زیرزمینی بر کمیت و کیفیت دیگري تاثیرگذار است 

 زیرزمینی و آبهاي ي پیوسته اي هستند که به طور دائم با هم در فعل وانفعال می باشند،زیرزمینی، سیستم ها
سطحی منابعی مجزا و منفک از هم نیستند بلکه از منظرهاي مختلفی همچون فیزیوگرافیک و آب و  آبهاي

زیرزمینی و  هايدربسیاري از نواحی آب (Sophocleous 2002 ). هوایی با هم در ارتباط و تبادل هستند
رودخانه ها، دریاچه ها، سدها، زمینهاي (سطحی با هم در ارتباط بوده واکثر اشکال آبهاي سطحی  هايآب

زیرزمینی با یک زون  هايسطحی از آب هايحتی اگر آب. زیرزمینی ارتباط هیدرولیکی دارند هايبا آب) باتالقی
در نتیجه تبادل .زیر زمینی را تغذیه کند  ايهسطحی ممکن است آب هايغیر اشباع جدا شده باشد نشت از آب

بنابراین برداشت از هر کدام از این   آب بین این دو ممکن است آلودگی یکی از آنها بر دیگري تاثیربگذارد،
  .منابع و یا تغییر کیفیت هر یک می  تواند بر روي دیگري تأثیر گذارد

  
  انواع سیستم هاي ارتباط بین آب سطحی و زیرزمینی. 2

تبادل آب بین این دو از طریق نحوه توزیع هدایت هیدرولیکی  :ارتباط آب زیرزمینی و رودخانه ها)الف
سطح آب ارتفاع سطح ایستابی و  ارتفاع واندازه ي آن در بستر رودخانه ودشت سیالبی وهمچنین نسبت

و الگوهاي بارش فصلی عامل این تبادل اختالف بار هیدرولیکی است که با رگبارها  .رودخانه کنترل میشود
 که در نتیجه ي تغییرتغییر رژیم جریان در رودخانه از طریق فرسایش و رسوبگذاري  .منطقه تغییر می کند

  .تاثیر می گذارند بین آبهاي هاي و رودخانه یت هیدرولیکی بر شدت ارتباطاهد
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 از طریق که هایی رودخانه -1 :شوند می تقسیم دسته چهار به زیرزمینی آب با ارتباط اساس بر ها رودخانه
 آب سفره خود بستر ازطریق که هایی رودخانه -Gaining(2(کنند می زهکشی را زیرزمینی آب خود بستر

 -Through (4(کنند می عمل صورت دو هر به که هایی رودخانه -3)Loosing(کنند می تغذیه را زیرزمینی
 زیرزمینی آب اینکه براي )1شکل (. )Parallel(است که جریان آب با جریان زیر زمینی موازي  هایی رودخانه

 رودخانه آب سطح از باالتر رودخانه به ورود محل در زیرزمینی آب سطح باید شود تخلیه رودخانه درون به
 رودخانه مجاور و حاشیه در ایستابی سطح ارتفاع زیرزمینی، آب سیستم به سطحی آب ورود براي برعکس باشد
  ).الف-1شكل (باشد رودخانه آب سطح از تر پایین باید
خصوصیات هیدرولوژیکی یک دریاچه به شدت تحت تاثیر جریان :ارتباط بین آب زیرزمینی و دریاچه )ب

ه در حالی ک. آب زیرزمینی منطقه است ، که این ارتباط در زمان ارزیابی بیالن آبی دریاچه  نقش اساسی دارد
دریاچه ها معموال وابسته به دبی وسطح آب ورودي رودخانه ها ودریاچه ها هستند ولی دریاچه هاي نشتی 

نحوه ارتباط آنها مانند رودخانه ها است ولی در سطح بیشتر .معموال تحت الشعاع آب هاي زیرزمینی هستند 
  ).ج-1شکل ( ودر سواحل بیشترین تبادل رادارند

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ارتباط بین آب سطحی و زیرزمینیانواع سیستم هاي  – 1 شکل

 
تاالب ها جایی که نشت آب زیرزمینی به سطح زمین قابل توجه  :ارتباط بین آب زیرزمینی و تاالب ها)ج

  .است و یا مناطقی که مشکل زهکشی دارند، اتفاق می افتد 
به منظور مدیریت مؤثر منابع آب، درك اصول زیربنایی  روابط حاکم بر ارتباط آب زیرزمینی و آب سطحی  

  .ضروري  و حیاتی  می باشد
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  :حرکت آب بین آبهاي سطحی و آبهاي زیرزمینی موثر فاکتو هاي. 3
ارتفاع سطح ایستابی :  موقیت آب سطحی در درون سیستم هاي جریان آب زیر زمینی وتوپوگرافی منطقه -1

. غالبا از توپوگرافی زمین تبعیت می کند یعنی در توپوگرافی هاي باال سطح ایستابی هم باال است و بالعکس
سیستم هاي جریان آب زیر زمینی در توپوگرافی  باال  تغذیه ودر زمین هاي پست به آب سطحی تخلیه 

  .  واحل ممکن است شدیدتر باشدسیتم هاي تخلیه جریان هاي محلی در نزدیک س .میشود
الگوي : )و غیر همسان بودن بستر ناهمگن(عوارض زمین شناسی در مقیاس کوچک در بستر آب سطحی  -2

نشت آب در بستر آب سطحی  به درون یا به خارج از آن از جنس سازند زمین شناسی و آنیزوتروپی و 
ث ایجاد یک جریان نامنظم و تا حدي باعث کاهش هتروژنی بستر تبعیت می کند، که افزایش آنیزوتروپی باع

کن است چشمه هاي براي مثال بستر ماسه اي با هدایت باال با سفره خوب دانه بندي شده مم.آن می شود
یک بستر آب سطحی با جنس مختلف و تاثیر آن بر الگوي نشت را نشان می  2شکل ، کند زیرآبی ایجادمی

 .دهد
  

 
 )liff Dahm julay 2000(تاثیر زمین شناسی بستر بر الگوي نشت-2 شکل

  
بر میزان نشت آب و جهت آن در سیستم جریان آب .... از طریق بارندگی، تبخیر و تعرق ،نفوذ و:  آب و هوا -3

مثال با افزایش بارندگی سطح آب در سیستم هاي سطحی باال رفته و نشت به درون سیستم آب . تاثیر میگذارد
  . زیرزمینی اتفاق می افتد و تبخیر و تعرق بر عکس این عمل می کند

هر چه شیب سطح ایستابی نسبت به آب سطحی بیشتر : ایستابی نسبت به سطح آب سطح شیب سطح -4
  .باشد نشت به درون سیستم آب سطحی بیشتر خواهد شد 

  
  
  



 
 
 
 

806 

  ابزار کار وچگونگی نصب آنها.  4
براي اندازه گیري میزان  نشت آب بین دو سیستم آبهاي سطحی و زیرزمینی و همچنین تعیین جهت جریان  

. استفاده می شود ) Seepage meter(بزاري ارزان قیمت و با ساختاري ساده به نام نشت سنج عمودي  از ا
که هر دو انتهاي آن باز است و دیگري ) Minipizometer(یکی مینی پیزومتر: وجود دارد دو نوع نشت سنج 

تیمتري در انتهاي سان15نشت سنجی که دقیق تربوده و فقط ته آن باز است و آنرا میتوان با یک برش حدودا 
نشت سنج هاي نوع دوم نشت هاي خیلی کم و حتی  پایین . ساخت)گالن55متر مکعب،208( یک بشکه فلزي

استاندارد شامل یک نشت سنج . را اندازه گیري میکنند)1/0mm/dayحدود(سانتیمتر مکعب 001/0تر از 
سانتیمتر داخل رسوبات بستر  15 الی8، در حدودباز استآن  که قسمت انتهایی است ظرف استوانه اي شکل

: نشان داده شده است این نشت سنج شامل قسمت هاي مختلفی می باشد 3فرومیرود و همانگونه که در شکل 
دارد  به ظرف )Stoper(یک ضبط کننده زمان؛ یک کیسه پالستیکی که با یک لوله که در انتها یک چوب پنبه

که به قسمت باالي ظرف  براي خروج گاز و هواي داخل آنیک لوله هم  ؛شود  استوانه اي شکل متصل می
در بعضی از انواع آنها یک میله که به قسمت باالي دستگاه وصل می شود تا بوسیله آن بتوان . متصل است

  )3شکل (.دستگاه را در قسمت هاي عمیقتر وهمچنین در آبهاي آشفته کنترل کرد
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
  ) Brodie.R.S  et al(قسمت هاي مختلف یک نشت سنج  -3شکل

  
 
شود در حین این  ظرف استوانه اي را به آرامی داخل رسوبات فشار داده می  :نشت سنجروش نصب -4-1

از داخل آن بتواند خارج شود نشت سنج باید طوري کار گذاشته شود که کار باید کمی کج شود تا حباب هوا 
جریان آب را کاهش دهد و  میزانمیتواند  امر پوشش باالیی آن به رسوبات بستر برخورد نکند چون این
سانتیمتر یک لوله در  20در آب هاي عمیق تر از .همچنین ممکن است رسوبات وارد کیسه ي پالستیکی شوند

در حین نصب باید به این .باالي آن براي خارج کردن هر نوع گاز و هواي آزاد شده از رسوبات قرار داده می شود
  :نکات توجه کرد
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انجام کار، چون این کار باعث بهم خوردن حالت طبیعی در طول نصب و ت سنجنشحداقل فعالیت اطراف -1
تخلخل مواد اطراف شده و مقدار نشت بدست آمده با مقدار واقعی نشت تفاوت خواهدداشت واگر تراکم زیادي 

  .در بستر اتفاق بیفتد باید محل آزمایش را عوض کرد
ندازه گیري براي ایجاد شرایط تعادل فشار هیدرولیکی رعایت فاصله زمانی بین زمان نصب و زمان شروع ا-2

، چون ممکن است مقدار نشت خیلی پایین باشد و حتی ممکن است براي رسیدن به درون ظرف و آب سطحی
  .حالت تعادل چند روز طول بکشد

تی ، چون کیسه پالستیکی بطور ذاجلوگیري از پر شدن کامل کیسه پالستیکی از آب بعد از شروع آزمایش-3
دارد که این باعث افت بار می شود،این کار سبب یک آنومالی کوتاه در نفوذ آب ) بازشدگی(تمایل به گسترش 

بنابراین وقتی که افت رودخانه بررسی می شود باید قبل از پر شدن کامل کیسه را . به درون کیسه می شود
  .جدا کرد

را درخواست  ظرف نشت سنجر آب بین کیسه و مناسب که کمترین انرژي را براي تغیی لوله انتخاب یک-4 
  . کند، از این رو کیسه باید محکم،انعطاف پذیر،نرم وبا دیواره نازك باشد تا بار را کاهش دهد

دهد که حرکات آب سطحی از قبیل امواج، جریانها و جزرومدها  مطالعات صحرایی و آزمایشگاه نشان می-5
  .هیدرولیکی  در کیسه ي جمع کننده بگذاردمیتواند تاثیري جدي در کاهش بار 

  
وگرادیان هیدرولیکی  )h∆(پیزومترها براي اندازه گیري اختالف بار هیدرولیکی: مینی پیزومتر- 4-2 

همچنین با این پیزومتر ها میتوان آزمون . در زون اشباع به کار می رود  )K(هدایت هیدرولیکی ،)Iv(عمودي
و pvcجنس پیزومتر ممکن است از استیل ضد زنگ ،.یت هیدرولیکی انجام داد بار ثابت و افتان را براي هدا

باید چند پیزومتر به فاصله هاي معین قرار گیرند و براي ) Kh(براي محاسبه هدایت هیدرولیکی افقی .باشد...
را انجام  ممکن است از یک پیزومتر بتوان با آزمون بار ثابت ویا افتان این کار) Kv(هدایت هیدرولیکی عمودي

می توانند در طول ساحل یک رودخانه یا دریاچه  نصب شوند تا انواع جریان را ارزیابی مینی پیزومترها . داد
را در عمق هاي متفاوت  باید  پیزومترهابراي بدست آوردن گرادیان هیدرولیکی عمودي یک گروه از  .کنند

با کمک  این پیزومترها می توان از آب زیرزمینی نمونه برداري هم  ).سانتیمتر90،60،30: مثال(نصب کرد
آن وعمق   بیرونگرادیان عمودي با مقایسه ي اختالف بین سطح آب درون پیزومتر و سطح آب در .انجام داد

پیزومترها را گاهی هم . محاسبه می شودرودخانه  و آب در بستر قسمت باالي اسکرین تا مرز بین رسوب بستر
کش میکوبند و یک لوله نیمه شفاف که در انتها مشبک شده داخل آن قرار میدهند که این شبکه از نفوذ با چ

سه پالستیکی وصل میشود تا آب ورودي یرسوبات به داخل آن جلوگیري می کند و به انتهاي دیگر آن یک ک
لی میزان خطا درپیزومترها این همان کار نشت سنج اولی را انجام میدهد و. در واحد زمان اندازه گیري شود

بیشتر است چون سطح مقطع آبگیري براي نشت کوچک است و هر چه این سطح بزرگتر باشد درصد خطا 
  .نشان داده شده است 4شكل مراحل نصب می نی پیزومتر در بستر رودخانه . کمتر است
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 چکش

لوله 

 يانتها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  : )Baxter et al, 2003(مراحل نصب مینی پیزومتر در بستر جریان آب سطحی- 3 شکل 

و چکش است که با یک پوشش این ) A(پیزومتر استیل بیرونیو ) C(این مرحله شامل یک میله استیل توپر-1
) A(از پیزومتر استیل بیرونی) C(میله استیل داخلی -2.میله وپیزومتر را به درون رسوب بستر هدایت می کند

به داخل لوله استیل ) D(مینی پیزومتر که شامل لوله شفاف با انتهاي مشبک است  - 3.بیرون کشیده می شود
لوله استیل بیرونی را بیرون کشیده و رسوبات اطراف مینی پیزومتر قرار می گیرند،  -4.ت می شودبیرونی هدای

 .جلوگیري از نفوذ آب استفاده کرد اطراف مینی پیزومتر در بستر براياز گل بنتونیت می توان براي چسباندن 

 
  روش محاسبه فالکس نشت و هدایت هیدرولیکی . 5 

توان با داشتن سطح مقطع لوله داخلی مقدار آب ورودي را در واحد زمان اندازه  با این نوع نشت سنج هم می
میزان نشت را با هردو نوع نشت سنج میتوان اندازه گرفت، در ادامه . گرفت و میزان نشت را بدست آورد

 .محاسبه میزان نشت آب آمده است
  
     :فالکس محاسبه-5-1

    )1  (           q= Vf-V0
tA

    

 :داریمکه 
=q نشت  میزان)cm3/s( ؛ =Vf حجم نهایی کیسه پالستیکی)cm3( ؛=V0 حجم اولیه کیسه پالستیکی

)cm3( ؛t =  زمان سپري شده)s( =A سطح استوانهSM )cm2 
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                                                            :محاسبه هدایت هیدرولیکی -5-2
)2(  

K =
qln ml

D + ml
D

2πLHc
 

 

                                                  m = Kh

Kv

.
≅1 

                
 :که داریم

=q  فالکس نشت)cm3/s( ؛=t  زمان سپري شده)s( ؛Lطول قسمت اسکرین لوله پالستیکی)cm( ؛=D قطر
  ).cm/s(هدایت هیدرولیکی افقی  Kh؛ )cm(بار ثابت در پیزومترHc=؛ )cm(لوله پالستیکی

  
  : محاسبه گرادیان هیدرولیکی -5-3

نشان داده شده است، از تقسیم  اختالف ارتفاع بین آب سطحی و آب درون پیزومتر   5شكل  همان طور که در
)∆h (بر فاصله بین باالي قسمت مشبک شده تا مرز بین رسوب و آب)∆L ( محاسبه می شود.                                                         

 
                 )3(      I= ∆h

∆L
               

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

آب براي -تا مرز رسوبدر این شکل نحوه تعیین اختالف ارتفاع و فاصله از انتهاي مشبک پیزومتر  -4شکل 
 .محاسبه گرادیان آمده است

  

ان یسطح آب در جر
يسطح  

زومتریپ سطح آب در بسرت  
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مثال هایی از مناطق  مطالعه شده براي اندازه گیري نشت آب با استفاده از نشت سنج ها و مینی  -6

  پیزومترها 
بزرگترین دریاچه در ژاپن  قرار دارد که) Honsho(در میانه ایالت هونشو دریاچه ي بیوا: دریاچه بیوا -1- 6

 Km2مساحت  ؛یک دریاچه تکتونیکی است این . است) Kinki(منبع آب آن از حوزه کینکی و بیشتراست 
در اطراف منطقه .  km3 27.5است وحجم آب  m 104، حداکثر عمق  Km 235،طول خط ساحلی 674

که مرز زیرین آن گروه عهدحاضر که شامل گراول ،ماسه، رس وسیلت است ، آبرفتی  ساحلی نهشته هاي
داشته و سفره ي مورد مطالعه ها از خط ساحلی تا دریاچه ادامه  هاین نهشت .است) Ko-Biovako(کوبیواکو

 .متر در باالي سفره ي محبوس وجود دارد5-1یک سري نهشته رسی با ضخامت از آن ساخته شده که 
است بستر دریاچه در ساحل غربی داراي یک شیب  نزولی بطرف ساحل  مشخص  6شكل  همانطور که در

  .است و رسوبات بستر آن در طول ساحل اغلب از ماسه و ماسه ي گراولی ساخته شده است
 به همین . با فاصله از ساحل بطرف مرکز دریاچه الیه رس محبوس کننده سفره محبوس زیرین وجود دارد  

  .علت در ساحل بیشترین نشت وجود داشته و با فاصله از ساحل کمتر شده وکم کم ثابت می شود

در الیه  اچه در ساحل غربی دریاجه بیواطرح شماتیکی از جریان آب زیرزمینی از سفره به درون دری -4 شکل
  )(Kobayashi,1993 فهاي مختل

سطح آب زیرزمینی اطراف دریاچه از توپوگرافی تبعیت و از آنجاییکه سطح آب در چاههاي اطراف از سطح   
ولی ممکن است بطور موقتی  بعلت امواج (دریاچه باالتر است، آب زیرزمینی به درون دریاچه نشت میکند

عمود بر ساحل نصب  طول خط نشت سنج و مینی پیزومتر در 24درکل  ).این نشت بر عکس گرددساحل 
متري ساحل 2که اولین پیزومتر در  قرار داده شده يمتر10تا2/0عمق و  متر 170تا2فاصله از شده اند که با 

به این .متري کار گذاشته شده است  10متري از ساحل ودر عمق 170متري و آخرین آنها در 2/0و در عمق 
  )7شکل . (ساعت اجازه داده شده تا به تعادل برسند 24  پیزومترها
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  دریاچه و پیزومترها عمود بر ساحل نشت سنج هامقطع زمین شناسی و موقیت  -  7شکل 

  
نشت سنج نمونه هایی که از آب زیرزمینی بوسیله :  Biwaتوزیع افقی کیفیت آب نشتی در دریاچه 

-Ca  ویا Ca-Clنشت آب نزدیک ساحل بیشتر از نوع ومینی پیزومتر بدست آمده نشان می دهد که  
HCO3 وبیشترین تمرکزCl-1  زون آلوده شده با  بطوریکه متري ساحل است،15درCl-1  متري از 60تا حدود

  (از مقدار آن در آگوست بیشتر ) mg/l200 -300 (نزدیک ساحل در ژوالي Cl-1تمرکز  .ساحل ادامه دارد
mg/l13 -30 (بوده است .) 8شکل (  

   

 )A( ژوالي15در  نشت سنج ها  از آب هاي نشتی  جمع شده با)mg/l(نقشه هاي هم پتانسیل کلر -5 شکل
  B( 1989( آگوست5و
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به داخل دریاچه تخلیه  CaCl2نشان می دهد که آب زیرزمینی کم عمق آلوده شده با تمرکز باالي  فوق نتایج

 میزان. نزدیک ساحل علت آلودگی آب دریاچه است در متر زیر دریاچه4-3بنابراین آبهاي زیرزمینی .میشود
)  بعلت وجود الیه رسی(متر از ساحل کاهش می یابد 50نشت درنزدیک ساحل باال و سریعا با فاصله بیشتر از 

   .ثابت می شود میزان نشتمتر دورتر از ساحل  60و از 
  
وجود  ایتالیا Villafranca Piemonte دراین رود خانه ) : Po(پو آزمایش نشت در رودخانه -2- 6

 سطح از کلی زهکشی یک که داده نشان مطالعات این است سیلت گاهی و وماسه گراول از بستر آن داشته و
نقطه در ساحل این رودخانه بطول  20دراین خصوص  .افتد می اتفاق رودخانه داخل به زیرزمینی آب ایستابی

ست که درهر دو با مشخصات متفاوت اندازه گیري شده ا نشت سنجمتر در طول خط ساحلی آن با دو 60
 اندازه گیريزمان ). 9ل شک( لیتري ولی اندازه استوانه وارتفاع آن متفاوت بوده است2حجم کیسه پالستیکی

نقطه اندازه گیري  20بین ازآمده  ) 1(جدول  همانطور که در. دقیقه بوده است 60یکسان وبراي کلیه نقاط 
نقطه هم تبادل آب صفربوده  7و در  )- ml 650(تخلیه نقطه 6ودر) + ml 1200(تغذیه  نقطه7شده در 

  .است
 

 
 در استرالیا پو در ساحل رودخانهنشت سنج ها مکان هاي قرار گیري  -6 شکل
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  .نشان می دهدرا ) - (یا خارج (+) این جدول مقدار تغییر نشت آب به داخل   -1 جدول
 
در ایران هم دریاچه ها و رودخانه هاي زیادي وجود  :نشت در دریاچه ها و رودخانه ها در ایران -3- 6

دارد که بین سیستم آبهاي سطحی و آبهاي زیرزمینی نشت آب صورت می گیرد مثال دریاچه مهارلو که در 
نشت از این دریاچه به آب زیرزمینی رخ  عکس دریاچه بیوا درژاپن است که عمل جنوب شرقی شیراز واقع شده

 میدهد وچون دریاچه حاوي غلظت باالي آرسنیک است سفره آب زیرزمینی مجاور خود را آلوده می کند
دریاچه بزنگان که بزرگترین دریاچه طبیعی در  استان خراسان رضوي است که در ). 1388بهمنی و رئیسی،(

ران، واقع شده است، در حال تبادل آب بین آب دریاچه و آب شرق حوضه رسوبی کپه داغ، در شمال شرق ای
  .اندازه گیري این نشت در حال مطالعه و بررسی است).  1997آدابی و محمدزاده،(زیرزمینی است 

   
  نتیجه گیري.  7

 مطالعه و تحقیق نشان میدهد که نشت بین دو سیستم آب سطحی و زیرزمینی انکارناپذیر است و از آنجاییکه 
دریاچه ها و رودخانه هاي متعددي  در ایران هم وجود دارند که در تبادل با آبهاي زیرزمینی می باشند، می 
توان با ساخت یک نشت سنج  که ساختاري خیلی ساده دارد این میزان نشت را در طول آبهاي سطحی  اندازه 

ررسی روشهاي دیگر از قبیل ردیاب ویا گیري کرد، چون این کار هم نتیجه سریع و در عین حال در مقایسه با ب
  .آزمون پمپاژ چاهها ارزانتر است 

  
  
  

نقاط اندازه گیری (ml)  حجم اولیھ (ml)  حجم ثانویھ (ml/h)  ھ ھ/ تغذی تخلی

1 1000 1200 (+200)

2 500 700 (+200)

3 500 700 (+200)
4 1000 900 (-100)
5 500 500 0
6 500 600 (+100)
7 500 500 (+100)
8 500 500 0
9 500 500 0
10 500 600 (+100)
11 500 500 0
12 500 400 (-100)
13 500 400 (-100)
14 500 450 (-50)
15 1000 900 (-100)
16 1000 800 (-200)
17 1000 1100 (+100)
18 1000 1200 (+200)
19 500 500 0
20 500 500 0
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