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چکیده
اگر چه مدلهای تجربی توسعه داده شده برای جداسازی دبی پایه نیازهای مهندسی را برای ارزیابی حجم رواناب حاصل از
ً مدلهای معمول رواناب غالبا. اما درک واقعی از فرایندهای موجود ارائه نمینماید،یک رگبار یا زهکشی یک حوضه برطرف میکند
 روشهای ردیابی ایزوتوپی در.فرض میکنند که جریان پایه حاصل از آب زیرزمینی به رودخانه در دورههای پرآبی ناچیز میباشد
 در این تحقیق.نقاط مختلف دنیا نشان میدهد که چنین نیست و همین سبب ایجاد نگرشی اساسی به فرآیند تولید رواناب شده است
 نمونهها. سه واقعه دارای شرایط رطوبت پیشین و شدت متفاوت و سیالب متناظر آنها نمونهبرداری شد،3198 در طول زمستان سال
 نتایج نشان داد که سهم مؤلفه رواناب سطحی در شرایط خشک ناچیز.جهت آنالیز محتوای ایزوتوپی به کشور کانادا ارسال گردید
 همچنین نتایج نشان داد که بهطور کلی سهم مؤلفه آب زیرزمینی در.میباشد و در شرایط مرطوب سهم این مؤلفه افزایش مییابد
. زیاد میباشد،حوضه کارستی ابوالعباس با توجه به توسعه کارست در این حوضه
. ابوالعباس، حوضه کارستی،11  اکسیژن، ایزوتوپ پایدار، رواناب سطحی، جریان پایه:کلید واژهها

Base Flow Separation Using 18O Stable Isotopes in Abolabas Karstic
Basin-Khozestan Province
A. M. Akhond Ali1 , H. Zarei 2, H. Mohammadzadeh3 and F. Radmanesh4
1- Professor, Department of Hydrology and Water Resources, Faculty of Water Sciences Engineering,
Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.
2-, Assistant Professor, Department of Hydrology and Water Resources, Faculty of Water Sciences Engineering,
Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.
3- Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Ferdosi University of Mashhad, Iran.
4- Assistant Professor, Department of Hydrology and Water Resources, Faculty of Water Sciences Engineering,
Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.

Received: 21.May.2012

Accepted: 2.Oct.2012

Abstract
Although the empirical models of base flow separation meet the engineering desires in evaluating the volume
of storm runoff or total drainage of a basin, however, they do not offer an actual understanding of the existing
processes. The common runoff models often assume that the groundwater base flow into the river during wet
season is minor. The tracing isotopic methods show that it is not the case and it has caused a close look at the
runoff generation processes. In this study, during the winter 2010-2011, three rainfall events with different
antecedent moisture and intensity and the corresponding flood were sampled to analyze isotopic composition in
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stable isotope laboratory of Ottawa University. Results showed that surface runoff component was minor for the
low moisture conditions, and it increased for the high moisture conditions. Also, the contribution of groundwater
component to total runoff was considerably large due to karst development in the Abolabas basin.
Key words: Base flow, Surface runoff, Stable isotope, 18-Oxygen, Karstic basin, Abolabas.

مقدمه
امروزه تحقیقات در زمینه ایزوتوپهای محیطی اهمیت زیادی پیدا
کرده است .ب هط ور کل ی رو ه ای ردی ابی ایزوت وپی از جدی دترین
پیشرفتهای علمی در مطالعه منابع آب ب وده و م یتوانن د اس تنباو و
درک بهت ری از چرخ ه آب و در نتیط ه اطمین ان ب ه موفقی ت در
برنامهریزی منابع آب و رسیدن به اهداف را ارائه دهن د .در ده ه 1691
رو های ایزوتوپی به عن وان اب زار مکم و رو ه ای هی درولوکیکی
متداول برای پاسخ به سواالتی مانند هنگامی که باران می بارد آب کطا
می رود ،چه مسیری را طی می کند تا به آبراهه برسد و چ ه م دتی در
حوضه جریان دارد ،معرفی شدند ( .)22ایزوتوپهای پایدار اکس یژن 11
و دوتریم در تحقیقات هیدرولوکیکی و هیدروکئولوکیکی ک اربرد زی ادی
دارند و میتوانند در مطالعات آب های سطحی برای دینامیک اخ تطو
رودخانه ( ،)33بررسی نشت در کانالهای آبی اری ( )11و در جداس ازی
آبنموده ا ( )9و در مطالع ات آب ه ای زیرزمین ی در تحقیق ات تیهی ه
آبهای زیرزمینی ( ،)31تعیین تأثیر تبخیر بر سیستمهای آب زیرزمینی
( ،)12تعقیب و ردیابی آبهای زیرزمینی و اثرهای متقابو این آبها ب ا
آبهای سطحی ( 13و  )11مورد استفاده واقع شوند.
در مقیاس حوضه آبریز نیز استفاده از ایزوت وپه ای پای دار آب در
مطالعات هیدرولوکی حوضه فراگی ر ش ده اس ت .ردی ابه ای طبیع ی
رو هایی برای افتراق مکانی فراهم میکند که آب از کطا آمده و یا از
نظر زمانی چه موقع ب ه جری ان در آم ده اس ت .چن ین تخم ینه ایی
میتواند به بهبود درک ما از فرآیندها در مقیاس حوضه آبریز کمک کند
(.)23
بهطور کلی آب رودخانه از دو منبع تامین میشود :رواناب س طحی
و بارندگی یا جریانهای زیر سطحی کم عمق س ریع ،تخلی ه آبه ای
زیرزمینی به داخو رودخانه .درصد مشارکت این منابع در حوض هه ای
مختلف بسته به س ط زهکش ی ،پارامتره ای آب و ه وایی ،وض عیت
زمینشناسی و خاکشناسی و فعالیتهای انسانی متفاوت میباشد .بهطور
کلی تیییرات فصلی در رودخانههایی که منبع اص لی ت أمین آب آنه ا
بارندگی است ،بیشتر و در رودخانههایی که آب آنه ا از آب زیرزمین ی
تأمین می گردد ،کمتر است (.)31
رواناب سطحی حاصو از رگبار ،مهمترین پ ارامتر ب رای رون دیابی
جریان آب در طول یک کانال ،سیستم زهکش ی و ی ا در آبراه هه ای
طبیعی است .هر چند که با مدلهای تطربی توسعه داده شده می ت وان
حطم رواناب حاصو از یک رگبار یا زهکش ی ی ک حوض ه را ارزی ابی
نمود ،اما این مدلها نه تنه ا درک واقع ی از فراین دهای موج ود ارائ ه

نمینماید ،بلکه غالباً فرض م یکنن د ک ه جری ان پای ه حاص و از آب
زیرزمینی به رودخانه در دورههای پرآبی ناچیز میباشد ( .)2رو ه ای
ردیابی (ایزوتوپی) در نقاو مختلف دنیا نشان میدهند که چنین نیست و
همچنین سبب ایطاد نگرشی اساسی به فرآیند رواناب ش ده اس ت ( 3و
.)2
گرچه مطالعات فیزیکی نشان دادهاند که در برخی حوضهها جریان
حاصو از بخشهای اشباع (جریان پایه) ،نقش مؤثری در تولید روان اب
دارند ولی کمتر در مورد نقش آب زیرزمینی در تولید آبنمود بحث ش ده
است ( .)11بسیاری از منابع در مبحث تولی د روان اب ،جری ان آبه ای
زیرزمینی واقعی را به عنوان یک عامو مهم و تأثیرگهار در فرآیند تولید
رواناب حاصو از رگبار و ذوب شدن برف نادیده گرفتهاند .فریز )6( 1نظر
هیدرولوکیکی خود را در این موض وع ب هط ور خطص ه چن ین عن وان
میکند" :جریان آبهای زیرزمینی واقعی به ندرت از علو عمده تولی د
رواناب حاصو از رگبار هس تند ،نق ش اص لی آن در ت داوم جری ان در
دورههای کم آبی بین وقایع بار باران و ذوب برف میباشد".
در واقع ،تصور ای نک ه چگون ه حرک ت کن د آبه ای زیرزمین ی
میتواند عکس العملی سریع جهت مشارکت در اوج روان اب حاص و از
یک رگبار یا ذوب برف داشته باشد ،دشوار است .با ای ن ح ال در ده ه
گهشته ،در سط حوض ه ب ا اس تفاده از رو ه ای ایزوت وپی (ردی اب
طبیعی) مشخص شده است که در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب اغلب
آبهای زیرزمینی نسبت به رواناب حاصو از ذوب برف س هم بیش تری
در تولید رواناب دارند ( 1و .)23
هینت ون و همک اران )14( 2اکس یژن 11و س یلیس را ب ه عن وان
شاخصهای مکمو بهکار بردند و با یک نمودار سه مؤلفه آب زیرزمینی
(جریان پایه) ،آب خاک 3و آب جدید( 4رواناب حاصو از رگبار) را از ه م
تفکیک کردند ،این مطالعه نشان داد که میتوان مؤلف هه ای مختل ف
شرکت کننده در تولید رواناب حوضه را مشخص نمود.
بزرگترین و جامعترین مطالعات ایزوتوپی توسط کندال و ک وپلن3
( )16در آمریکا انطام شده اس ت .آنه ا اهه ار کردن د ک ه از ترکی ب
ایزوتوپی رودخانهها ،که نشات گرفته از ترکیب ایزوت وپی ب اران اس ت،

1- Freeze
2- Hinton et al.
3- Soil water
4- New water
5- Kendall and Coplen
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میتوان برای بازسازی اقلیم منطقه کمک گرفت ،اما باید توجه داش ت
که محتوی ایزوتوپی آب رودخانه تحت تأثیر کاربری اراضی ،ارتباو بین
رودخانه و آبخوان قرار گرفته و ممکن است تیییر یاب د .بن ابراین ،مه م
است جهت درک بهتر وضعیت هیدرولوکیکی رودخانههای مختلف ،تأثیر
تیییر اقلیم بر رواناب رودخانهها ،ارزیابی و تعیین تأثیر بش ر ب ر جری ان
رودخانهها و همچنین تهیه و ارزیابی مدلهای هیدرولوکیکی در مقیاس
جهانی ،مطالعات پایش ایزوتوپ پایدار طوالنی مدت انطام گردد.
الدون و اسلیمیکر )22( 1جهت تفکیک جریان پایه از س طحی ،در
دو حوضه در رشته کوههای ساحلی یکی از ایالتهای غرب ی کان ادا ،از
هدایت الکتریکی ،غلظ ت س یلیس و ایزوت وپه ای پای دار دوت ریم و
اکسیژن  11استفاده کردند ،نتایج آنها نش ان داد ک ه س هم مش ارکت
جریان پایه خیلی بیشتر از حد انتظار بود (حدود  23-61درصد در حوضه
مرتفع و حدود  91-61درصد در حوضه کم ارتفاع).
در تحقیقی که توسط لیون و همک اران )23( 2انط ام ش د ،امک ان
جداسازی هیدروگراف تک واقعه بر اساس محتوای دوت ریم و اکس یژن
 11موجود در بار در جنوب غربی ایاالت متحده آمریکا ارائه گردی د.
این مطالعه نشان داد که انتخاب ایزوتوپ مورد استفاده ،نتایج حاصو از
تفکیک هیدروگراف را تحت تأثیر قرار میدهد ،به وی ژه در ح التی ک ه
ترکیب ایزوتوپی آب باران در مقیاس حوض ه آبری ز از لح ا زم انی و
مکانی متنوع باشد.
در رابطه با قابلیت اجرا و محدودیت استفاده از ردیابهای ایزوتوپی
جه ت تعی ین س هم مش ارکت من ابع مختل ف در تولی د روان اب در
مقیاسهای مختلف در یک حوضه آبریز نیمه خشک در تانزانیا تحقیقی
توسط بوت و همکاران )3( 3صورت گرفت ،نتایج این تحقیق نش ان داد
که در مقیاس کوچک ( 1/3کیلومتر مربع) برای همه ردی ابه ا ،س هم
آب قدیمی( 4جریان پایه) بین  24 -12درصد میباشد .در مقیاسه ای
بزرگتر ( 29کیل ومتر مرب ع) دو زیرحوض ه در تولی د جری ان مش ارکت
داشتند.
3
مانی انیزا و همک اران ( )26ب ه بررس ی اس تفاده از پارامتره ای
هیدروشیمی و ایزوتوپی جهت جداسازی اجزای مختلف روان اب جری ان
رودخانه در دو سیطب یک حوض ه متوس ط مقی اس در کش ور روان دا
پرداختهاند .در این تحقیق به کمک ایزوتوپهای دوتریم و اکسیژن 11
و پارامترهای هیدروشیمیایی کلر و سیلیس محلول به تفکیک دو و س ه
مؤلفهای آبنمود پرداخته ش د ،نت ایج حاص و از جداس ازی دو مؤلف های
آبنمود با استفاده از سیلیس محلول و کلرید توسط نتایج جداسازی س ه
مؤلفهای با استفاده از سیلیس محلول و دوتریم تأیی د ش د .نت ایج ای ن
تحقیق نشان داد که در دو سیطب بیش از  11درصد از سیطب مربوو
1- Laudon and Slaymaker
2- Lyon et al.
3- Bohte et al.
4 Old water
5- Munyaneza et al.
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به رواناب زیرسطحی میباشد .این نتایج با مقادیر ک م ض ریب روان اب
مشاهده شده ( 19/2-44/3درصد) هر دو واقعه همخوانی داشت.
با توجه به اهمیت موضوع و این ک ه ت اکنون در ای ران در زمین ه
تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک ردی ابه ای ایزوت وپی
مطالعهای صورت نگرفت ه اس ت ،بن ابراین در ای ن مطالع ه ب ه کم ک
ایزوتوپ پایدار اکسیژن  11ب ه بررس ی نق ش آب زیرزمین ی در تولی د
سیطب در حوضه کارستی ابوالعباس با اقلیم نیمه خشک پرداخته ش ده
است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

مطالعه در حوضه آبریز رودخانه ابوالعباس (از سرشاخههای
رودخانه رود زرد) با مساحت  213کیلومتر مربع واقع در جنوب غربی
ایران و در ایستگاه آبسنطی پو منطنیق (با مختصات جیرافیایی ً31
َ 46ْ 33طول شرقی و ً 31ْ 31َ 12عرض شمالی) انطام شده است.
تطهیزات اندازهگیری نصب شده در ایستگاه شامو اشو یکپارچه
چهار متری ،پو تلفریک و لیمنوگراف (دیتاالگر) میباشد .ارتفاع این
حوضه آبریز کوهستانی از  961تا  3211متر از سط دریا (با ارتفاع
متوسط  1113متر از سط دریا) تیییر میکند و ساختاری پیچیده با
زیرحوضههایی با اندازههای مختلف دارد .پارامترهای مهم حوضه در
جدول ( )1ارائه شده است (.)1
سازندهای آهکی ضخیم الیه با گستر  94درصدی در سط
حوضه ،آب و هوای مساعد توسعه کارست و تکتونیک فعال ،شرایط
مناسبی برای ایطاد و گستر کارست در محدوده مورد مطالعه
فراهم آورده است .اشکال مختلف کارستی از جمله کارن ،فروچاله و
چشمههای کارستی در حوضه آبریز مشاهده میگردد 13 .چشمه در
حوضه آبریز وجود دارد که بزرگترین آن چشمه مال آقا با دبی
متوسط  2431لیتر بر ثانیه میباشد .تیییرات آبدهی چشمه مال آقا
نسبت به زمان نشان میدهد که حداکثر آبدهی این چشمه با مقدار
تقریبی  3211لیتر بر ثانیه در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده است.
همچنین در حدود  41درصد از آبدهی چشمه مربوو به جریان سریع
است که این امر نشان دهنده توسعه سیستم مطرایی در حوضه آبگیر
چشمه است .همچنین نسبت دبی حداکثر به حداقو ( )4/93نیز مؤید
این مطلب است .وجود این اشکال کارستی نشان دهنده پتانسیو
باالی توسعه کارست در اعماق میباشد (.)2
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جدول  -8خالصه مشخصات فیزیوگرافی حوضه آبریزرودخانه ابوالعباس در ایستگاه آبسنجی پل منجنیق ()1
پارامتر
محیط (کیلومتر)
مساحت (کیلومتر مربع)
ضریب گراویلیوس
حداکثر ارتفاع حوضه (متر)
حداقو ارتفاع حوضه (متر)

مشخصات فیزیوگرافی
13/33
213
1/43
3211
961

روش تحقیق و فرضیات

استفاده از ردیابها در تفکیک آبنمود براساس میایرت و اختطف
موجود بین غلظت ردیاب در آب زیرزمینی حوضه آبریز و رگبار باران
میباشد ،در غیر این صورت ،تفکیک آبنمود با استفاده از ردیاب
امکان پهیر نمیباشد.
در مطالعات تفکیک دو مؤلفهای آبنمود ،فرض بر این است که
دو مؤلفه آب زیرزمینی و بارندگی در تولید رواناب مشارکت دارند.
مؤلفه رواناب حاصو از بارندگی به عنوان جریان سطحی و
زیرسطحی (جریان در الیه نفوذپهیر خاک در عمق چند سانتیمتری)
قلمداد میگردد .تفکیک دو مؤلفهای آبنمود به دو مؤلفه جریان پایه
(قبو از رگبار) و رواناب حاصو از رگبار توسط رابطه زیر توصیف
میگردد (:)21
Qt  Q gw  Qr

()1

 : Qدبی آب زیرزمینی
که در آن  : Q tدبی کو جریان،
gw
(قبو از رگبار) و  : Qرواناب حاصو از رگبار میباشد.

r

با نمونهگیری و آنالیز نمونههای آب از جریان پایه قبو از رگبار و
آب بارندگی و آب رودخانه در هنگام بارندگی ،محتوای ایزوتوپ آنها
( )Cمشخص میشود و میتوان قانون بقاء جرم را بهصورت زیر
نوشت:
()2

Qt C t  Q gw C gw  Qr C r

با فرض
()3

Q gw
Qt

از رابطه ( )1حاصو می شود:

n

پارامتر
ارتفاع متوسط حوضه (متر)
شیب متوسط حوضه (درصد)
شیب خالص رودخانه (درصد)
طول رودخانه (کیلومتر)
زمان تمرکز حوضه (ساعت)

مشخصات فیزیوگرافی
1113
16/43
4/31
31/69
3/1

Qr

()4

Qt

1 n 

رابطه ( )2را میتوان بهصورت زیر نوشت:
()3

Ct  n C gw  1  nC r

یا
()9

 C C 
Ct  C r
r Q
 Q gw   t
 C gw  C r  t
C gw  C r



n

با فرض تیییرات جزیی محتوای ایزوتوپی آب زیرزمینی در نقاو
مختلف ،این قانون بقای جرم را میتوان برای هر نقطه در طول
آبراهه به کار برد.
1
این معادله برای اولین بار توسط پیندر و جونز ( )31در سال
 1696برای یک نوع ردیاب شیمیایی جهت جدا نمودن آبنمود رگبار
سه حوضه آبریز کوچک واقع در کانادا به کار گرفته شد ،آنها
دریافتند که آب زیرزمینی  32الی  42درصد از دبی پیک عبوری برای
رگبارهای مورد مطالعه را شامو میشود.
هینتون و همکاران ( )14و کندال و همکاران ( )21اجزای مهم
رواناب و محدودیتهای مدل دو مؤلفهای را چنین ارائه کردند که
ترکیب ایزوتوپی باران ،آب حاصو از ذوب برف ،آب خاک و آب
زیرزمینی تیییر میکنند و غالباً با هم تفاوت دارند .بنابراین ،برای هر
مؤلفه اضافی ،پارامتر مستقو دیگری در توازن جرمی مورد نیاز است.
استفاده از این رو براساس فرضیات ذیو می باشد ( 14 ،9و :)32
 )1اختطف معنیداری بین غلظت ردیاب در مؤلفههای مختلف
وجود دارد.
 )2غلظت ردیاب نسبت به زمان ثابت است و نسبت به مکان
قابو اندازهگیری میباشد.
 )3مشارکت یک مؤلفه اضافی قابو اغماض میباشد و یا
غلظت ردیاب آن مؤلفه شبیه یکی از مؤلفهها است.
1- Pinder and Jones
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شکل  -8موقعیت حوضه مورد مطالعه و نقاط نمونه برداری
جدول  -2پارامترهای آماری نتایج آنالیز ایزوتوپ اکسیژن ( -81برحسب )‰VSMOW

رودخانه

باران

پارامتر
تعداد
حداکثر
میانگین
حداقو
انحراف معیار
پارامتر
تعداد
حداکثر
میانگین
حداقو
انحراف معیار

 )4ردیاب به خوبی مخلوو شده و پایدار میباشد.
 )3غلظت ردیاب مؤلفههای مختلف مستقو از هم بوده و
همبستگی ندارند.
به هر حال ،معایبی در استفاده از ردیابهای ایزوتوپ پایدار وجود
دارد .از جمله شرایط استفاده از آنها در هر واقعه و رویداد برآورده
نمیشوند و آنالیز ایزوتوپی نمونهها بسیار گران است (.)13
با توجه به اینکه فرآیند تبخیر محتوای ایزوتوپی را به شدت
تیییر میدهد ،در صورت مناسب نبودن هروف جمعآوری آب باران و
کمترین تبخیر ،نتایج به حد زیادی تحت تأثیر قرار میگیرد .در این
تحقیق هرف جمعآوری نمونه آب باران طبق استاندارد جدید آکانس

بار اول
11
-4/31
-4/93
-4/21
1/19
بار اول
2
-1/61
-1/13
-2/13
1/29

بار دوم
19
-2/61
-3/63
-4/93
1/96
بار دوم
9
-1/13
-1/41
-2/19
1/21

بار سوم
19
-4/31
-4/23
-4/61
1/12
بار سوم
9
-3/12
-3/99
-4/21
1/43

بینالمللی انرکی اتمی ،1طوری طراحی شد که تا زمان نمونه برداری،
تبخیر از سط آب صورت نگیرد .هروف در نقاو مختلف حوضه قبو
از هر بار نصب و نمونه آب باران جمع آوری شد (شکو .)1
همزمان با شروع بارندگی و شروع سیطب در خروجی حوضه مورد
مطالعه از آب رودخانه به صورت منظم هر نیم ساعت نمونههایی
برداشت گردید .در نمونهبرداری جهت تعیین ایزوتوپ اکسیژن  ،11از
هروف کوچک پلیاتیلنی  23میلی لیتری استفاده شد .در هنگام نمونه
1- International Atomic Energy Agency
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برداری هروف با آب مورد نظر کامط شستشو داده شد و به طوری که
هیچگونه حباب در هرف باقی نماند ،نمونه برداری صورت گرفت.
نمونهها به کشور کانادا ارسال و در آزمایشگاه ایزوتوپی دانشگاه اوتاوا
آنالیز گردید .در مطموع  91نمونه تهیه شد که  11نمونه مربوو به آب
باران (هر بار در شش محو) و  42نمونه مربوو به رودخانه میباشد.
سه نمونه از آب رودخانه قبو از شروع سیطب ،به عنوان آب زیرزمینی
در نظر گرفته شد .محتوای ایزوتوپی آب رودخانه قبو از بارندگی در
نقطه نمونهبرداری به عنوان غلظت جریان پایه و غلظت آب باران به
عنوان غلظت رواناب سطحی فرض میگردد ( .)9نتایج در جدول ()2
ارائه شده است:
نتایج و بحث
در طول زمستان سال  1316از سه واقعه بارندگی با شرایط
رطوبت پیشین و شدت متفاوت و سیطب متناهر آنها نمونهبرداری
گردید .خطصهای از اططعات وقایع بارندگی و نتایج اندازهگیری
پارامترهای صحرایی و نتایج حاصو از آنالیز ایزوتوپی در جدول ()3
ارائه شده است.
بار اول که اولین بار در سال آبی  1316-61بود با مقدار
 12میلیمتر به مدت  2/3ساعت در  22آذر ماه در شرایط کامطً
خشک اتفاق افتاد .حداکثر دبی سیطب حاصو از این بار در
خروجی حوضه (ایستگاه پو منطنیق)  2231لیتر بر ثانیه محاسبه شد.

بار دوم به میزان  23/2میلیمتر در روز  23دی ماه اتفاق افتاد .با
توجه به بار پنج روز قبو این بار که در حدود  31میلیمتر بود
میتوان گفت که این بار در شرایط کامطً مرطوب اتفاق افتاده
است .دبی حداکثر سیطب حاصو از این بار  2411لیتر بر ثانیه
برآورد گردید .بار سوم با مقدار بار  14/2میلیمتر در دو روز 11
و  11بهمن ماه اتفاق افتاد .این بار نیز شبیه بار دوم در شرایط
مرطوب اتفاق افتاده و سبب ایطاد سیطبی با دبی حداکثر  11611لیتر
بر ثانیه گردیده است.
با توجه به اینکه بیشترین شدت بار مربوو به اولین بار بوده
که سیطبی با دبی حداکثر ناچیزی تولید کرده است ولی بار دوم و
سوم که با شدت خیلی کمتر و در شرایط مرطوب رخ دادهاند ،سیطب
بزرگتری تولید کردهاند (شکو  ،)2بنابراین ،میتوان چنین نتیطهگیری
کرد که اهمیت بار پیشین به نسبت شدت بار در تولید سیطب
بیشتر است .در ضمن در بار سوم با شدت بار بیشتر نسبت به
بار دوم با شرایط رطوبتی یکسان دبی حداکثر و سیطب بزرگتری
ایطاد شده است و این موضوع اهمیت شدت بار در زمانی که خاک
در شرایط مرطوب باشد را میرساند .الزم به ذکر است که جهت ارائه
نتیطهگیری قطعی ضروری است تعداد بار بیشتری با شدت و
مقدار بار پیشین متفاوت ،مورد ارزیابی قرار گیرند.

جدول  -3خصوصیات سه بارش مورد بررسی و سیالب متناظر آنها
واقعه

تاریخ وقوع

1

1316/6/22

2

1316/11/23

3

1316/11/11

بار
(میلیمتر)
12/1

23/2

14/2

بار پنج
روز قبو
(میلیمتر)
1/1

31/1

31/3

نوع منبع

δ18O
)(‰VSMOW

EC

TDS
)(mg/l

آب
زیرزمینی
رودخانه
قدیمی)
(آبباران
آب
زیرزمینی
رودخانه
قدیمی)
(آبباران
آب
زیرزمینی
رودخانه
قدیمی)
(آبباران

-4/22
-4/93
-1/13
-4/13
-3/63
-1/41
-4/13
-4/23
-3/99

361
311
131
321
331
91
342
363
39

291
236
22
216
226
31
223
262
21

pH
1/23
1/96
1/46
1/43
1/13
1/31
1/43
1/34
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شکل  -2هایتوگراف بارشهای مورد بررسی

شکل  -3تغییرات محتوای ایزوتوپی ( )18O VSMOWآب رودخانه در سه بارش مورد بررسی (سال )8311

بر اساس نتایج آنالیز ایزوتوپ اکسیژن  ،11تیییرات محتوای
ایزوتوپی آب رودخانه در سه بار مورد بررسی در شکو ( )3ترسیم
شد .در هر سه واقعه محتوای ایزوتوپی اکسیژن  11قبو از بار در
جریان رودخانه (جریان پایه) خیلی کمتر از غلظت آن در آب باران
است .در مطالعات قبلی در برخی موارد محتوای ایزوتوپی اکسیژن 11
آب زیرزمینی کمتر از بار بوده است ( 24 ،23و .)33
کمترین محتوای ایزوتوپی اکسیژن  11آب رودخانه مربوو به
نمونههای قبو از سیطب میباشد (نمونههای معرف آب زیرزمینی)
که با شروع سیطب آب رودخانه از نظر محتوای ایزوتوپی سنگینتر
شده و با اتمام سیطب محتوای ایزوتوپی تقریباً به حالت اولیه بر می-

گردد .بیشترین تیییرات محتوای ایزوتوپی بار ها مربوو به بار
دوم با کمترین شدت بار و کمترین تیییرات مربوو به بار اول با
بیشترین شدت بار از بار های مورد بررسی میباشد .بنابراین
میتوان چنین نتیطه گرفت که با افزایش شدت بار  ،محتوای
ایزوتوپی اکسیژن  11باران سبکتر میشود که با نتایج حاصو از
تحقیق فاروقی  1312مطابقت دارد ( .)4با توجه به مشخص شدن
محتوای ایزوتوپی آب زیرزمینی ،آب باران و آب رودخانه (جدول ،)2
براساس رابطه ( )9برای سه بار مورد بررسی تفکیک جریان پایه از
رواناب سطحی صورت گرفته است .نتایج در جدول ( )4و شکو ()4
ارائه شده است.
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جدول  -4مقادیر دبی کل ،جریان پایه و رواناب سطحی (برحسب لیتر بر ثانیه)

هرچند که تیییرپهیری اکسیژن  11و اثر ارتفاعی ،ع دم قطعی ت
ایطاد میکند اما نتایج قابو قبولی برای جداسازی آبنم ود ب ه دس ت
آمده است .عطوه بر آن این شرایط در مطالع ات دیگ ر نی ز در نظ ر
گرفته نشده است ( 29 ،12 ،14و .)21
بار اول در شرایط کامطً خش ک اتف اق افت اده اس ت .نت ایج
حاصو نشان میدهد که جریان پایه سهم عمدهای در تولید س یطب
داشته و سهم آب جدید (رواناب حاص و از رگب ار) در تولی د س یطب
ن اچیز اس ت .در دب ی ح داکثر ،ح دود  64درص د از س یطب را آب
زیرزمینی تشکیو میدهد .از کو حطم سیطب حاصو از ب ار اول
 63/3درصد سهم آب زیرزمینی میباشد.
سهم جریان حاصو از رگبار در بار دوم و سوم که در ش رایط
مرطوب اتفاق افتاده است به نسبت بار اول بیشتر شده اس ت و در
بار دوم و سوم به ترتیب سهم مؤلفه آب زیرزمینی در دبی حداکثر
 32و  33درصد میباشد .از کو حطم سیطب حاصو از ب ار دوم و
سوم به ترتیب  92/3و  29/1درصد سهم آب زیرزمینی میباشد.
افزایش حدود  19/23متری سط آب چاههای پیزومت ری حف ر
شده در مطالعات سد ابوالعباس در حوضه مورد مطالعه ،با شروع بار
در سال آبی  ،)3( 1314-13بیانگر کارست شدگی و تأثیر نفوذ آب

باران بر سط آب زیرزمینی و افزایش گرادیان هیدرولیکی میباشد و
در نتیط ه آن تخلی ه آب زیرزمین ی ب ه رودخان ه اف زایش م ییاب د.
همچنین نزدیک بودن مقدار محتوای ایزوتوپی اکسیژن  11رودخان ه
در هنگام سیطب به محتوای ایزوتوپی جریان پایه و اخ تطف نس بتاً
زیاد آن با محتوای ایزوتوپی آب باران به عنوان تولید کنن ده روان اب
سطحی دلیو دیگری بر تایی د س هم ب االی جری ان پای ه در تولی د
سیطب در حوضه مورد مطالعه میباشد.
نتیجهگیری
نتایج نشان میدهد که سهم مؤلفه جریان حاصو از رگبار
(رواناب سطحی) در شرایط خشک (با میزان بار پیشین کم) ناچیز
میباشد و در شرایط مرطوب سهم این مؤلفه زیاد میگردد .با افزایش
شدت بار میبایست سهم مؤلفه رواناب سطحی افزایش یابد ولی
براساس نتایج این تحقیق میتوان چنین استنباو کرد که شرایط
رطوبتی خاک تأثیر بیشتری نسبت به شدت بار بر فرایند تولید
رواناب دارد .بهدلیو کم بودن آمار ،امکان تحلیو آماری وجود ندارد و
نتیطهگیری قطعی نیاز به بررسی بیشتر دارد.
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شکل  -4جداسازی مؤلفه آب زیر زمینی در سه سیالب حاصل از بارش های مورد بررسی (سال )11
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حوضههای کارستی و گستر معابر زیرزمینی به نظر میرسد که در
حوضههای کارستی سهم مؤلفه آب زیرزمینی بیشتر از دیگر حوضهها
باشد.

نتایج نشان میدهد که در حوضه کارستی ابوالعباس با اقلیم
خشک با توجه به توسعه کارست سهم مشارکت مؤلفه آب زیرزمینی
در تولید رواناب بیشتر از سهم رواناب حاصو از بار میباشد .نتایج
این تحقیق با نتایج دیگر تحقیقات که در مناطق مرطوب و خشک و
نیمه خشک صورت گرفته ،همخوانی دارد ( 22،26 ،21 ،16 ،19و
 .)34بنابراین ،تصور این که جریان آبهای زیرزمینی واقعی به ندرت
از علو عمده تولید رواناب هستند و نقش اصلی آن در تداوم جریان
در دورههای کم آبی بین وقایع بار باران و ذوب برف میباشد ،نیاز
به بازنگری دارد .بنابراین ،ضروری است کارشناسان و محققین با
نگرشی متفاوت به بحث جریان پایه و سهم آن در تولید رواناب به
خصوص در حوضههای کارستی بنگرند .با توجه به نفوذ بیشتر در

سپاسگزاری
از جناب آقای مهندس سطادیان مدیر امور آب منطقهای شرق
استان خوزستان که جهت انطام این تحقیق از هرگونه کمک دریغ
نکردند ،تشکر میگردد.

منابع
 -1بینام 1316 .الف .مطالعات شناخت منابع آب تاقدیس منگشت محدوده ایهه .جلد اول ،گزار
 -2بینام 1316 .ب .مطالعات شناخت منابع آب تاقدیس منگشت محدوده ایهه .جلد دوم ،گزار
 -3بینام .1319 .مطالعات مرحله اول طرح سد ابوالعباس .گزار

هواشناسی و هیدرولوکی ،مهندسین مشاور پورآب.
هیدروکئولوکی ،مهندسین مشاور پورآب.

مطالعات زمینشناسی مهندسی ،مهندسین مشاور مهاب قدس.

 -4فاروقی ،ع .1312 .تعیین ویژگیهای ایزوتوپی باران در استان فارس ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،رش ته هواشناس ی کش اورزی ،دانش کده کش اورزی ،دانش گاه
شیراز.
5- Bohté, R., Mul, M. L., Bogaard, T. A., Savenije, H. H. G., Uhlenbrook, S. and T. C. Kessler. 2010.
Hydrograph separation and scale dependency of natural tracers in a semi-arid catchment. Hydrology and
Earth System Sciences, 7: 1343-1372.
6- Buttle, J. M. 1994. Isotope hydrograph separations and rapid delivery of pre-event water from drainage
basins. Progress in Physical Geography, 18(1): 16-41.
7- Clark, I. D. and P. Fritz. 1997. Enviromental isotope in ydrogeology. First ed., New Yourk: Lewis
Publishers.
8- Dinçer, T., Payne, B. R., Florkowski, T., Martinec, J. and E. Tongiorgi, 1970. Snowmelt runoff from
measurements of tritium and oxygen-18. Water Resources Research, 6: 110-124.
9- Freeze, R. A. 1974. Streamflow generation. Reviews of Geophys., 12(4): 627-647.
10- Fritz, P., Cherry, J. A., Weyer, K. U. and M. Sklash, 1976. Storm runoff analyses using environmental
isotopes and major ions. Interpretation of Environmental Isotope and Hydrochemical Data in
Groundwater Hydrology, Vienna, pp. 111-130.
11- Harvey, F. E. and S. S. Sibray. 2001. Delineating ground water recharge from leaking irrigation canals
using water chemistry and isotopes. Ground Water, 39(3): 408-421.
12- Hendry, M. J. 1988. Hydrogeology of clay till in a prairie region of Canada. Ground Water, 26 (5): 607614.

113

32  تابستان،2  شمارهي،33  جلد،)علوم و مهندسي آبياري (مجلهي علمي كشاورزي

13- Herczeg, A. L., Barnes, C. J., Macumber, P. G. and J. M. Olley. 1992. A stable isotope investigation of
groundwater-surface water interactions at Lake Tyrrell, Victoria, Australia. Chemical Geology, 96: 1932.
14- Hinton, M. J., Schiff, S. L. and M. C. English. 1994. Examining the contributions of glacial till water to
storm runoff using 2-component and 3-component hydrograph separations. Water Resources Research,
30(4): 983-993.
15- Hooper, R. P. and C. A. Shoemaker. 1986. A Comparison of Chemical and Isotopic Hydrograph
Separation. Water Resources Research, 22(10): 1444-1454.
16- Hrachowitz, M., Bohte, R., Mul, M. L., Bogaard, T. A., Savenije, H. H. G. and S. Uhlenbrook. 2011. On
the value of combined event runoff and tracer analysis to improve understanding of catchment
functioning in a data-scarce semi-arid area. Hydrology and Earth System Sciences, 15: 2007-2024.
17- Jenkins, A., Ferrier, R. C., Harriman, R. and Y. O. Ogunkoya. 1994. A case study in catchment
hydrochemistry: Conflicting interpretations from hydrological and chemical observations. Hydrological
Processes, 8: 335-349.
18- Katz, B. G., Coplen, T. B., Bullen, T. D. and J. H. Davis. 1997. Use of chemical and isotopic tracers to
characterize the interactions between ground water and surface water in mantled karst. Ground Water,
35: 1014-1028.
19- Kendall, C. and T. B. Coplen. 2001. Distribution of oxygen-18 and deuterium in river waters across the
United States. Hydrological Processes, 15(7): 1363-1393.
20- Kendall, C., Sklash, M. and T.D. Bullen. 1995. Isotope tracers of water and solute sources in
catchments., in solute modelling in catchment systems, S.T. Trudgill, Editor., Wiley: New-York.
21- Kennedy, V. C., Kendall, C., Zellweger, G. W., Wyerman, T. A. and R. J. Avanzino. 1986.
Determination of the components of stormflow using water chemistry and environmental isotopes,
Mattole River basin, California. Journal of Hydrology, 84: 107-140.
22- Laudon, H. and O. Slaymaker. 1997. Hydrograph separation using stable isotopes, silica and electrical
conductivity: an alpine example. Journal of Hydrology, 201(1-4): 82-101.
23- Lyon, S. W., S. L. E. Desilets, and P. A. Troch. 2009. A tale of two isotopes: differences in hydrograph
separation for a runoff event when using δD versus δ18O. Hydrological Processes, 23(14): 2095-2101.
24- Marc, V., Didon-Lescot, J.-F. and C. Michael. 2001. Investigation of the hydrological processes using
chemical and isotopic tracers in a small Mediterranean forested catchment during autumn recharge.
Journal of Hydrology, 247: 215-229.
25- Martinec, J. 1975. Subsurface flow from snowmelt traced by tritium. Water Resources Research, 11(3):
496-498.
26- Mathieu, R. and T. Bariac. 1996. An isotopic study (2H and 18O) of water movements in clayey soils
under a semiarid climate. Water Resources Research, 32(4): 779-789.
27- McDonnell, J. J. 2003. Where does water go when it rains? Moving beyond the variable source area
concept of rainfall-runoff response. Hydrological Processes, 17(9): 1869-1875.

... تفكيك جریان پایه از رواناب سطحي به كمك ایزوتوپ:آخوندعلي و همكاران

121

28- Merot, P., Durand, P. and C. Morisson. 1995. Four-component hydrograph separation using isotopic and
chemical determinations in an agricultural catchment in western France. Physics and Chemistry of The
Earth, 20(3–4): 415-425.
29- Munyaneza, O., Wenninger, J. and S. Uhlenbrook. 2012. Identification of runoff generation processes
using hydrometric and tracer methods in a meso-scale catchment in Rwanda. Hydrology and Earth
System Sciences, 9: 671-705.
30- Ogrinc, N., Kanduc, T., Stichler, W.and P. Vreca. 2008. Spatial and seasonal variations in (delta)18O and
(delta)D values in the river Sava in Slovenia. Journal of Hydrology, 359: 303-312.
31- Pinder, G. F. and J. F. Jones. 1969. Determination of the ground-water component of peak discharge
from the chemistry of total runoff. Water Resources Research, 5(2): 438-445.
32- Sklash, M. G. and R. N. Farvolden. 1979. The role of groundwater in storm runoff. Journal of
Hydrology, 43(1-4): 45-65.
33- Taylor, S., Feng, X., Williams, M. and J. McNamara. 2002. How isotopic fractionation of snowmelt
affects hydrograph separation. Hydrological Processes, 16: 3683-3690.
34- Uhlenbrook, S., Didszun, J. and J. Wenninger. 2008. Source areas and mixing of runoff components at
the hillslope scale - a multi-technical approach. Hydrological Sciences Journal, 53: 741-753.
35- Yang, C., Telmer, K. and J. Veizer. 1996. Chemical dynamics of the "St. Lawrence" riverine system:
(delta)DH2O, (delta)18OH2O, (delta)13CDIC, (delta)34Ssulfate, and dissolved 87Sr/86Sr. Geochimica
Et Cosmochimica Acta, 60(5): 851-866.

