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 چکیده

 زیرزمینیی، سیطا ایایتابی بیا      سطحی و  دلیل مدیریت نامناسب برداشت از منابع آب بهاخیر،  سال طی چند در دشت بهبهان

 وقیو  در  تأثیرگیاار از جمله عوامل  است. شدهری شه منطقۀدر گرفتگی  آب ۀپدیدمشکالتی همچون  سبب بروز آمده است و

 از ارزییابی ایین موعیو ،   برای . است شده مطالعه ۀای از منطق در سطا گاترده و زهکشی های آبیاری شبکه ۀتوسعاین پدیده، 

 بیه ودی آب ورو مییاان   ای های مشاهده زیرزمینی چاه  سطا آب( 1030ی  1031 تا 1000ی  1002 های آبی )سال آمار درازمدت

تیراز و   هی  عمی،،   هی  هیای   نقشه معرف،  هیدروگراف ،ها از این داده با استفاده .شداستفاده  در منطقههای آبیاری موجود  شبکه

زیرزمینیی    نوسیانات سیطا آب   . نتیای  نشیان داد  ندشد بررسی مختلف آن های های افت و خیا دشت بهبهان در قامت نقشه

 ۀشیبک ، شده مطالعه ۀهای آبیاری منطق های آبیاری باتگی دارد و از میان شبکه ی از شبکهآن به آب ورودذخیرۀ و  دشت بهبهان

آبخوان دشت بهبهان و با آمدگی  ۀتغایمؤثرتری را در  کارکردآبیاری مارون جنوبی و شمالی   های باشت در مقایاه با شبکه بنه 

 زیرزمینی آن دارد.  سطا آب

 آبیاری.  زیرزمینی، دشت بهبهان، شبکۀ  سطا آب ، با آمدگیآبگرفتگی :واژگان کلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    Email: nkalantari@hotmail.com           مسئول ۀنویسند *



 1931، بهار 1، شمارۀ 5اکوهیدرولوژی، دورۀ  191

 مقدمه
 ۀرها ر   ،باا  ر  شواو    نخستینبرای  زیرزمینی  باالآمدگی آب

شااا رار   خبااا و ور آب بااا منااازل هنااوب ناا ر   اارا    05

باررا ی   ب ار   هاای  شنترل آ  با حفاا ی ااا    براین ررا ی 

نیز اراما پیادا   05 ۀره  اها  این حفا ی شا طو ی شرر بااقدام 

.   ناد رار  خصای  با مصا ف مختلف  یو آب استحصالشرر 

 و فا اا بآو ی  هماا  ۀناا   ۀ وساا  بااا ،ر  حااال حا اار

ر  خصاو   خاصای  نگرانای   ،زیرزمینی  سطح آب  فتن پایین

از هملااا شرمااا  و  شوااو  نوسااز زمااین ر  ب ناای مناااط 

اه اا  ر  مو شاافی  جربۀ ن ور  [.1] وهور آمد  اسز بابجنو ر 

 ا باا ااال     هاا  مادیریز آبخاوا    واند  میای،  با انین پدید 

مادیریز صاحیح    وباا افازای  آگااهی     ،بنابراین.  و سازر ا وب

این مسئلا  ا با فرصاز   ادیو و     وا  زیرزمینی می مناب  آب

 .شرراحتمالی  ا  ف  های  اال 

 مادیریز منااب  آب  زمیناۀ  شنو  ر   اغلب مطال ا ی شا  ا

زیرزمینای و   نی ا ائا ند  مربوط با شسری مخاز  آبزیرزمی 

باا  وهاا باا    اما  [.6ا  2] افز بی  از حد این مناب  بور  اسز

اا ر  ساطح  ) زیرزمینی  باالآمدگی سطح آب ۀسابق شم  خدار

 آ  زمیناۀ ر   مطال اا  شمای   ،(راخو و اا ر  ساطح خاا    

ر  ی اای از ایاان  حقیقااا ،   [.12ا  7] اسااز گرفتااا صااو  

( با بر سای موا    نانای از    2512)  دها ی و هم ا انقن

 وزیرزمینای ر  نا ر موا د پرراختناد       باالآمدگی سطح آب

  ا باا اساتفار  از   زیرزمینای   سطح آب  غییرا  م انی و زمانی

ای طای نا  نوباز از آا ماا       حلقا اا  موااهد   111آما  

تند  وانسا آن اا   [.19] رندشرا زیابی   1939 ا مررارما   1932

باررا ی از   مادگی، باا ب ار    الآشاه  مخاطرا  نانی از با برای

 ،1939و ب ا   1932طی زمستا   ند  مطال ا ۀمنطقهای  اا 

اباو یزایزا  . شااه  رهناد  با میازا  اوامگیری     ا سطح آب

زیرزمینای    نانی از باالآمادگی ساطح آب   های اال ( 1333)

 [.12] ررشا بر سی   ا یافتا  وس ار  مناط  ن ری شوو های 

وی ر  این پژوه  با ا زیابی مساائو و پیامادهای اهتماا ی،    

اقتصااری نانای از هماین     اثییرا   محیطی، س مز و  زیسز

 ثییر باالآمدگی ( 1333)  فرانس و هم ا انمو وع پرراخز. 

منااط  نا ری ر  هلناد بر سای      وسا ۀ  زیرزمینی  ا بر   آب

مناط  نا ری    ا نج ساشن منظو  بااین  حقی   [.10]شررند 

 زیرزمینی صو   گرفز و مسائو مرباوط   بور  سطح آب باالاز 

 و زیساز  محای   بار  ناامطلوب   اثییرا    ماومی،  با سا مز 

باا  ( 2510)  السنافی و هم اا ان  .ند بر سی اقتصار  ن یف

هاای ساطح آب، نتاایج ایزو اوپی و آنالیزهاای       استفار  از رار 

زیرزمیناای ر    آبناایمیایی و بیولااو ی ی رالیااو باالآماادگی 

آن اا   [.16] رندشرا زیابی  ر  شویز  ا 1القرینمس ونی منطقۀ 

و نواز از  هاا   باا  هاا،   آبیا ی بی  از حاد پاا    ر یافتند شا 

 آب باالآماادگی رالیااو اصاالی از وانااد  ماایفا اا ب ناا  ۀ 

  بااب و هم اا ان  . باناند نقااط محلای    زیرزمینی ر  ب نای  

زیرزمینای و    گی ساطح آب باالآماد مسئلۀ با ا زیابی ( 2516)

محیطای نانای از آ  ر  انادین     زیساز پیامدهای احتماالی  

بر سی این برای آن ا  [.17] م م از ن ر مدینا پرراختندنقطۀ 

 هاا  از اط  ا  الگ ااا  و شررند حلقا اا  حفر ا ا  مو وع 

اندین رو   با ی از   طی ،. همچنینب ر  گرفتندحفا ی  طی

اندین نمونا  زیرزمینی پرراختند و  از نوسانا  سطح آب رار 

   .شررندبررانز  ،آنالیز شیفی و ایزو وپیبرای از هر اا  آب 

 ۀ نخساز ر  وهلا  ،هاای زیرزمینای ماادیریز مناااب  آب

 ب اد مرحلۀ ر  ناناخز و  یز سفر  ر  نرای  ط ی ی و با 

 [.10] پاررازر  آ  می ۀ غذیبررانز و یا را  یی ثبینای پی با 

آبی  ا ر  یک آبخوا  بر هام  موازنۀ  واند  املی شا میی ی از  و

آبخاوا    از ن ارر   شاافی  برراناز  و بی  از انداز  غذیۀ بزند 

اارا شاا ر     اسز ملموس. این مو وع ر  رنز ب   ا  اسز

هاای آبیاا ی و    نا  ا  وسا ۀ  های اخیر با  این منطقا ر  سال

حجام   آن ا،های  های برگوتی نانی از پساب افزای  میزا  آب

ای افازای  یافتاا    طو  فزایند  اآبخوا  ب   ا  ب آب و وری با

های  شنترل آب برای ن ا هیچ اقدامی  نا منظو  با ایناما ، اسز

باررا ی ر    هاای ب ار    بل ا بررانز از اا  انجام نودای   غذیا

پاژوه    ، ر  و از ایان . یافاز منطقا نیز با موازا  آ  شاه  

آبخاوا  و   خلیاۀ   غذیاا و    یز قصد بر این اسز  ا وحا ر 

زیرزمینی ر    باالآمدگی سطح آب برهای آبیا ی  ن  اشا شرر 

 .رنوا زیابی  ب   ا منطقۀ 

 ها مواد و روش

 ۀزیرزمینای ر  منطقا    ا زیابی نوساانا  ساطح آب  برای  ،ابتدا

و ای  هاای موااهد    آما  مربوط با سطح آب ااا   ،ند  مطال ا

هااای زیرزمیناای  مطال اا  آب از رفتاار  ،موهاور هااای  گازا   

هااای  اااا ناا  ۀ  .نااد اخااذ سااازما  آب و باارز خوزسااتا 

حلقاا ااا  اساز شاا      27ای رناز ب   اا  ناامو     مواهد 

باا اساتفار  از    بناابراین،  نوند. صو   ماهیانا آما بررا ی می با

 رناز ب   اا  و  همۀ  م رفهید وگراف  ،ها ی این اا ها رار 

                                                           
1. Al-Qurain 
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هاای نامالی و هناوبی     قسامز  طو  هید وگراف م رف همین

ساال   ا  1909ا  1902 زمانی از سال آبیبازۀ برای یک  رنز

ر   .ندمقایسا  و  فتا  آن ا با ی دیگر   یا 1930ا  1932آبی 

  غییارا  م اانی ساطح    ۀنقوا بر سای   منظاو   با ،ب د ۀمرحل

 GISهاای ساطح آب ر  محای      پایگا  اط  ا ی رار  ،ایستابی 

آمااد  از  رسااز بااا  ااا  بااا  وهااا بااا اط  ونااد  واا یو 

 راز و افاز   هم م ،  همهای  نقوا  یۀ اقدام با  ها، هید وگراف

بارای  از طارف ریگار،    .ناد  های زمانی متفااو   و خیز ر  باز 

ناامو   منطقاا هاای آبیاا ی موهاور ر      نا  ا  اثییر  ا زیابی 

بار نوساانا      اا و  اثییر آن  بانز نابآبیا ی ما و  و  های ن  ا

هاای یارناد  بارای     ، آما  مربوط با ن  ازیرزمینی  سطح آب

ا  1932سال آبای   ا  1909ا  1902زمانی از سال آبی بازۀ یک 

ی ساازما  آب و بارز   زه وا  های آبیا ی ااز رفتر ن   1930

 های با  ، از رار   حلیوبرای  ،  و  اب. ندخوزستا  ر یافز 

 باازۀ برای  ب   ا  یایستگا    خیرسنجی سد ن دا آما  با  

 استفار  ند. آماا  یارناد    1930ن ریو    ا 1902زمانی م ر 

ساازما  آب و بارز    ساازما  هوانناسای و   رو مره  ی نای  از

موق یااز  1ر  ناا و . اساازگرفتااا نااد  اسااتا  خوزسااتا  

بااررا ی، همچنااین موق یااز   ای و ب اار  هااای مواااهد  اااا 

و ایسااتگا  بانااز  بااررا ی مااا و  و بنااا هااای ب اار  ناا  ا

 نوا  رار  ند  اسز.د ن دا   خیرسنجی س

 شده مطالعه ۀمنطق

 و مختصاا  شیلومترمرب   200رنز ب   ا  با مساحز حدور 

 اا   95° 95´نارقی و   طاول  05° 22´ ا  05° 52´هغرافیاایی 

ناارقی اسااتا   ر  بخاا  هنااوبناامالی  اار   °95 01´

ۀ حو ا ایان محادور  بخوی از . خوزستا  واقا  ناد  اساز

  های هنوب و هناوب  ر  رامنا شا اسز هراحی ۀ ورخانآبریز 

آ  از  اسااز و رسترسای باا    گرفتاا غربی زاگرس میانی قرا 

. اساز پاذیر   ب   ا  ام اا   - ام رمز -طری   ا  ا   اطی اهواز

باا   ند  مطال ا ۀ نوا  زه ا  اصالی منطق باما و   ۀ ورخان

ناور   می منطقاغربی ر  محو  نگ   اب وا ر  -امتدار نرقی

هاای زه ا  شار      نااام  پیوستن اندین زه   باا و پس از

 رناو  خاا   مای   آ سیا  منصو بیگ و سرآسیاب از مرز غربی 

 ند  مطال ا ۀنناسی موهور ر  محدور سازندهای زمین [.13]

 -هاای پاباد    و ماا     نایو   ر یب از قدیم با هدیاد ناامو   با

الیگوساان(، آهااک و رولومیااز آسااما ی  -گااو پی )شامنااانین

گچساا ا   وسن(، ماا  ،  ینساانیاد یز و هالیاز    می -)الیگو

 -میوااا  )میوساان آغااازی آهااک و مااا  )میوساان آغااازی(، 

 -)میوسان میاانی   آغاهاا ی  سانگ  سیلتستو  و ماسامیانی(، 

، بخ  ل  اری باا لیتولاو ی مواابا آغاهاا ی      پلیوسن پایانی(

 -شنگلااومرای بختیااا ی )پلیوساان پایااانی ،(پلیوساان پایااانی)

 (.1ند )نا و  هستبا  آبرفتی   د حا ر پلیئستوسن( و  سو

نار    (1900هزئیا  لیتولو ی این سازندها  وس  آقان اا ی ) 

   [.25]اسز   رار  ند 

با  وها باا  ناوع لیتولاو ی ی ساازندهای مجااو ، ناوع       

رهندۀ آبخوا  ب   ا  متنوع اسز. بخوی از   سوبا   و یو

 ورخاناۀ ماا و  باور  اساز.      سوبا  نتیجاۀ فرساای    این 

سنگ شف آبخاوا  ب   اا  نیاز  ناوع را ر و از ساازندهای      

  اخامز بختیا ی، آغاها ی و گچسا ا   و یو ند  اسز. 

از حوانی با سمز مرشز رنز  ی رنز ب   ا آبرفت آبخوا 

ر  ناواحی مرشازی رناز     طو ی شاا  با  وند افزایوای را ر

 ۀو با طارف حانای  اسز متر  195 حدور خامز  بیوترین

 . میاانگین  اخامز  ساوبا     ساد  مای متر  05  ا 25آ  با 

اسز شا باا  متر  75 حدور ند  آبخوا  آبرفتی منطقۀ مطال ا

از فرساای   وهورآمد  بور   سوبا  باراناا  ر نز  وها با

مجااو  ایان   ر  ناواحی  ویاژ    باساازند شنگلاومرای بختیا ی 

زیرزمینای   آب ۀاخیار ی برایمحی  مناسا  واند  سازند، می

وهور  باند.زیرزمینی   مست د از لحاظ استخرا  آبو نواحی 

لیتر بر یانیاا ر  ایان    25بررا ی باا ربی حدور  های ب ر  اا 

 [.13]اسز منطقا رلیلی بر این مطلب 

 بحث و بررسی

الاف(، ر    2زیرزمینای )نا و     م  آب  هم  با  وها با نقوۀ

هاای میاانی آ ،    ویاژ  بخا    بی  از نیمی رنز ب   ا  باا 

متر متغیر اسز و حتای ر  ب نای از    15 ا  0بین   ب م  آ

های پربا   با سا متار و یاا شمتار از آ  نیاز  ساید        سال

اسز. نایا  یارآو ی اساز شاا طای انادین نوباز شاا از       

ای نیاز   های مواهد  منطقا بازرید میدانی ند،  م  آب اا 

(. بر اساس 9گیری ند )ن و  ر  محدورۀ ن ر ب   ا  انداز 

ب(،  2زیرزمینی رنز ب   ا  )ن و   رای هریا  آبب  نقوا

های نمالی  ه ز  مومی هریا  آب ر  این آبخوا  از بخ 

های مرشزی رنز و  ورخانۀ ماا و    و هنوبی با طرف بخ 

رهاد، خروهای    نواا  مای    اسز. هما  طو  شا ایان نقواا  

های سطحی و زیرزمینی بر ی دیگر منط ا  هساتند و از    آب

ر و  شنگلاومرای بختیاا ی، از قسامز     میا   نگاۀ آبرفتای  
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ماا و  از   ۀ ورخانا گیرر. ر  حقیقز،  غربی رنز صو   می

 های میانی، قسمز ا  نور ب   ا  وا ر می با رنز هایی شا

 باا طارف بخا  خروهای،    زیرزمیناای و    آب ۀشننااد   غذیا

،  اسز. همچنین، باا  وهاا باا ایان نقواا      شنندۀ آ  زه  

ای  موااهد    ی ر  مجااو   ااا   زیرزمینا  بیوترین  اراز آب  

B30  ای نیماۀ   هاای موااهد    و شمترین  راز ر  محدورۀ اا

زیرزمینای از رناز( ی نای      غربی رنز )محو خروهی آب

ر  بخ  نرقی نا ر   اسز. B32و  B15ای مواهد   های اا 

 ر نسا ز باا    ند  ر   راز ا  فا ی پایین رلیو واق  ب   ا  با

مینی باال آمد  اسز. این امار  زیرز  بخ  غربی آ ، سطح آب

هاا،   ند  زیارزمین برخای از مناازل،  ساتو ا      س ب غرقابی

 (.2پاسا ها و ریگر اماشن ن ر ند  اسز )ن و 

 
 شده مطالعه ۀهیدروژئولوژی منطق ۀپای ۀنقش. 1شکل 

 

 

 زیرزمینی دشت بهبهان  ز آبتغییرات عمق و ترا ۀنقش. 2شکل 

زیرزمینی بر  نوسانات تراز آب

 حسب متر

زیرزمینی بر  انات عمق آبنوس

 حسب متر

 ب الف
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  ر  باالآمااد  سااطح آب  و مااریر  ی اای از رالیااو م اام  

های آبیا ی اساز شاا    ن  ا ،ند  مطال ا ۀزیرزمینی ر  منطق

(. ر  1ر  سطح وسی ی از رنز ب   ا  وهاور را ناد )نا و    

آمد  از نوسانا  سطح ایستابی ر  ساطح   رسز بانواهد  ،اراما

هاای   هاای آبیاا ی )ساال      اهای  حز  ثییر ن رنز ر  سال

   اسز.ندا زیابی  (1930ا  1932 ا  1909ا  1902آبی 

 
 شهر بهبهان ۀمحدودای در  های مشاهده چاهزیرزمینی   گیری سطح آب اندازه .9 شکل

 
 و شخصی شهر بهبهانشدن زیرزمین اماکن عمومی  غرقابو گرفتگی  آب .4شکل 
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 برداری های بهره چاه

هاای   های ساطحی و نا  ا   مناب  آب بررا ی گسترر  از ب ر 

باررا ی  میا  و    های ب ار   آبیا ی ر  منطقا، استفار  از اا 

باارای مصااا ف مختلااف شاااه  رار  اسااز.  ا  میاا   نیمااا

بررا ی غال اً ر  هنوب، هنوب  های ب ر  همچنین،  مرشز اا 

ی نای ر    اساز  ناد   مطال اا  ۀمنطقا غارب  غرب و نامال  

و یاا ر   گساتر  ندا ناد    یا های آبیا ی هایی شا ن  ا محو

آماا  و   1ر  هدول  (.1)ن و  اند آ  محو شمتر  وس ا یافتا

باررا ی   هاای ب ار    اط  ا    دار و میازا  برراناز از ااا    

باا  وهاا باا نتاایج     موهور ر  رنز ب   ا  ا ائا ند  اسز. 

 ناد   بر سای  ر  ابتدای ساال آماا ی  ، 1هدول ند  ر   ا ائا

 ریگار هاای   ( ر  مقایساا باا زماا    1909ا  1902)سال آبی 

  ادار   اند،  ند مقایسا ( شا1930ا  1932و  1907ا  1906)

  اند و میازا  برراناز از آب   های اا  شمتری حفر ند  حلقا

اما ر  ساال   ،نیز شم بور  اسز ند  مطال ا ۀزیرزمینی منطق

خو ساالی  پدیادۀ    وهاا باا وقاوع    باا  1907اا   1906آبی 

و بیوترین بررانز از  یافزاین ا قام افزای   [21]سابقا  بی

ویژ   باهای ریگر ر  سطح منطقا و  ها ر  مقایسا با زما  اا 

 ۀ م ام ها صو   گرفز. ن تا   حز پون  ن  امحدورۀ ر  

هاای موهاور ر     ااا  همۀ از  ،ر  این رو  فق  این اسز شا 

ا آ  هم با رلیو وقوع خو سالی، بررانز انجام ناد  ه ن  ا

ناد  ها حفا ی  ن  امحدورۀ حلقا اا  نیز ر   70و حتی  ا 

نور. اغلاب ایان    های خو سالی از آن ا یار می شا با نام اا 

های خو سالی ب د از ا مام خو سالی نادید، پلماو و    اا 

 ب ااد از ایاان زمااا ،  ،. همچنااینناادنداز رسااترس خااا   

ناد  شااه     باا ها  های موهور ر  ن  ا از اا  ا یبرر ب ر 

 ر  حاال،  ایان باا  . ندندغیرف ال  از آن ابسیا ی یافز و حتی 

هاای   خو سالی،   دار حلقا ااا  واق ۀ های آبی ب د از  سال

 حاز پونا    محادورۀ  و خاا   از   موهور ر  سطح منطقا

طاو  شاا ر  اراماا     افزای  یافاز. هماا    سر ز باها  ن  ا

زیرزمینای      خواهد ند، بیوترین افز ساطح آب  و یح رار

ها   حز  ثییر ن  امحدورۀ ویژ  ر   با ند  مطال ا ۀر  منطق

های  اا  ن ور تمرشزم خو سالی بور  اسز.رو ۀ مربوط با 

طو  میازا    ها و همین بررا ی ر  ناحیا  حز  ثییر ن  ا ب ر 

 ب واناد ر  باالآمادگی ساطح آ    ها می بررانز شم از این اا 

 باند.  ثییرگذا  ند  مطال ا ۀزیرزمینی منطق 

 شده مطالعه های آبی سال طی های آبیاری دشت بهبهان و شبکه ۀمحدودبرداری در  های بهره چاهاز تعداد و میزان تخلیه  ۀمقایس. 1جدول 

 1935ـ  1934تا  1919ـ  1912از 

 سال آبی
ی دشت بهبهان ها چاه

 )حلقه(

های دشت  چاهتخلیۀ 

 (MCMن )بهبها
 )حلقه( های شبکه چاه

 های شبکه چاهتخلیۀ 

(MCM) 

 1ا0 151 25ا2 297 1909ا  1902

 3ا2 173 92ا6 021 1907ا  1906

 9ا7 122 92ا2 609 1930ا  1932

 

 آبیاری مارون ۀشبک

 ر.را آبیاا ی  ن  ۀ  رنز ب   ا  ا ا یر صد از  25حدور 

نواا     های آبیا ی رناز ب   اا   موق یز ن  ا 1ر  ن و 

  12آبیا ی ما و  با گنجای  آبیاا ی  ن  ۀ . رار  ند  اسز

باا   1963ر  ساال   ،شیلومترمربا   125ه تاا  م اارل   هزا  

ا ا ی زیر شوز ایان نا  ا ر    مساحز بررا ی  سید.  ب ر 

ه تاا    6655 ه تا  و ر  بخ  نمالی 7255هنوبی ناحیۀ 

میلیااو   255نزریاک باا   ساالیانا   ،طاو  متوسا    ابا  اساز. 

 و غالاب آ  ر نو ما و  بررانز می ورخانۀ ترم  ب آب از م

ر. با  وها با بافاز خاا    نو میاستفار   ر  بخ  شواو زی

اگار میازا    ، (0)ن و  های آبیا ی ن  امحدورۀ ر   منطقا

ناد،  ر صد با 25 طو  متوس  ازیرزمینی ب  آبسفرۀ نفوا با 

برابار   قری ااً  نانی از آب برگوتی آبیا ی  ۀس م آب نفوایافت

ییر  غذیاا  اث  این مقادا   . خواهد بورمیلیو  مترم  ب  25 با

 ر  شاو رناز ب   اا    بسزایی ر  باالآمد  ساطح ایساتابی   

شاا   ییهاا  هناوبی  ما و ن  ۀ ر  ویژ   بااین مو وع را ر. 

 زیارا  ر  آ  واق  ند  بسیا  حائز اهمیز اساز  ب   ا ن ر 

بیواتر   از رنز ب   اا   ر  این بخ  ند  استفار  س م آب

حجام آب نفاوای نیاز       ا   باا و  اسز آ از قسمز نمالی 

ما و  ن  ۀ ر  شو  ند  استفار  وتر خواهد بور. س م آببی

  ناد مقایساا   6های نمالی و هنوبی آ  ر  نا و   و ن  ا

طاو    هما  و این ن و ند  ر  ا ائااط  ا   بر اساس اسز.

رلیاو   باا هناوبی  نا  ۀ  آب و وری باا  س م  ،ندانا    شا

نامالی  نا  ۀ  ر  مقایساا باا    ،طح زیر شواز بیواتر آ   س
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 آب حجام  رهاد  این نمورا  نوا  می ،بیوتر اسز. همچنین

با سمز  1909ا  1902ها از سال آبی   ر  ن  ا ند  استفار 

 ا سال آبی روبا   یک  وند نزولی و  1900ا  1907سال آبی 

 ص وری و ب د از آ   ا سال آبی اخیار  ی وند  1939ا  1932

ر خاو   وهاا    .رانتا اسز وند نزولی  یک (1930ا  1932)

 1900ا  1907ر  سال آبای   ند  استفار  شا حجم آب اسز

با رلیو وقوع خو ساالی نادید    ،ها ر  مقایسا با سایر زما 

 بسیا  شم بور  اسز.  

 
 همراه با مقادیر نفوذپذیری نسبی آن شده مطالعه ۀبافت خاک منطق ۀنقش. 5شکل 

 باشت ری بنهآبیا ۀشبک

ر    ا منطقا ا ا ی از ه تا  9255 بانز بنا آبیا ی ن  ا

خاور   پونا    حاز  هنوبی رنز ب   اا   رو  رین نقطۀ

 ۀ ورخان ،آبیا ی ۀن  این  آب  ثمین من   .(1)ن و  را ر

اساز.    ناد باررا ی   ب ر   1902ر  سال  شا اسز خیرآبار

ب آب میلیو  مترم   25طو  متوس  سالیانا نزریک با  اب

 ۀنا   خیرآباار باا ایان     ۀ ورخانا مصا ف آبیاا ی از   برای

 حز پونا  ایان نا  ا از     ۀمنطقر. نو آبیا ی پمنا  می

از فرساای    وهورآماد   باا ر ناز ) ساوبا     راناا  سوبا  

 وا یو ناد     زیاار شنگلومرای بختیا ی( و با نفواپاذیری  

ی از آب برگواتی  ر خو   وه  واند حجم آب  اسز شا می

زیرزمینی این ناحیاا قارا  رهاد. باا       آب ۀسفرا   ا ر  اختی

ر صد، سا م آب نفاوای باا     25ر نظرگرفتن  ریب نفوا 

زیرزمینی نانی از آب برگوتی آبیاا ی ر  ایان ناحیاا      آب

میازا    7. ر  ن و اسزمیلیو  مترم  ب  0 قری اً برابر با 

هاای   ساال  طای باناز   بنا ۀن  ر   ند  استفار  حجم آب

نوا  رار  ند  اسز.  1930ا  1932 ا  1909ا  1902آبی 

ایان نا و،  وناد  غییارا       ند  ر  ا ائااط  ا   بر اساس

 باناز  قری ااً مواابا    بناا  ۀن  ر   ند  استفار  حجم آب

 ما و  اسز با این  فااو  شاا بیواترین حجام آب     ۀن  

ا  1932بانز مربوط با سال آبی  بنا ۀن  ر   ند  استفار 

 .اسز 1939
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 مترمکعب(میلیون بهبهان )برحسب  شمالی، جنوبی و کل دشت ۀنیمدر  مارون ۀشبکآب ورودی سالیانه به  .1شکل 

 
 مترمکعب(میلیون بهبهان )برحسب  باشت در قسمت جنوب شرقی دشت بنه ۀشبکآب ورودی سالیانه به  .1شکل 

 ای های مشاهده نوسانات زمانی و مکانی چاه

ای  ویژ  ر  ناحیا با ،   ا ا زیابی  فتا  هید وگراف رنز ب

 واناد اط  اا     می باال آمد  اسز، زیرزمینی  سطح آب شا

نناساایی  واماو باالآمادگی ر  ایان      زمیناۀ باا زنی  ا ر 

باا  وهاا باا     ،اسااس  ایان ناحیا ر  اختیا  قارا  رهاد. بار    

 ،ما و  ر  قسمز میانی رناز ب   اا    ۀ ورخانند   واق 

 ناوا    باا  ، این  ورخانازاسزیرزمینی   آب ۀ خلیشا محو 

 و  یک مرز هیاد و ئولو ی ی ر  نظار گرفتاا ناد و از ایان     

شا برای هر قسامز و  د نرنز ب   ا  با رو نیما  قسیم 

(. 0)نا و  د نهید وگراف مجزا   یا  ،برای شو رنز نیز

رناز   م ارف هیاد وگراف  هاا،   هید وگراف این با  وها با

. این اسزآ   بیوتر  حز  ثییر هید وگراف قسمز هنوبی

استرس ر  بخ  هنوبی زیار ر اساز   رهد مسئلا نوا  می

هاای آبیاا ی ماا و       واناد  غذیاا از نا  ا    و رلیو آ  می

بانز باند، اما قسامز نامالی رناز  حاز      هنوبی و بنا

 ر اسز. ایان   استرس شمتری قرا  را ر و نوسانا  آ  م یم

شا  ،1900ا  1907و و  ر  سال آبی  با وا   مو وع  ا می

ر شار موااهد    ،[21]خو سالی ندید ا فاز افتاار  اساز   

حجام آب   ر خاو   وهاا  ارا شا ر  این ساال باا شااه     

حجام آب و وری   ،باناز  های ما و  و بنا و وری با ن  ا

ا یافتا شاه   ها ر  ا ا ی  حز پون  این ن  ابا سفر  

رلیاو شااه     باا اسز. ر  همین زما  شوااو زا  منطقاا   

 ۀسافر ها، نیاز آبی خاور  ا از   از ن  اندید س م  خصی  

 و، ر  زماا  یارناد     اند. از ایان  ر شرزیرزمینی  ثمین آب

ویژ  بخ  هناوبی آ  وا ر   باو استرس رواندانی با سفر  

مطر  اسز شا شدام ن  ا  اثییر  ال رسند  اسز. اما این 

زیرزمینی   سفر  و باالآمدگی سطح آب ۀ غذی وی  بیوتری

 ،هنوبی شا ن ر ب   ا  ر  آ  واق  ناد   ر  رنز ب   ا 

 با رن ال رانتا اسز؟
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 1935ـ  1934تا  1919ـ  1912سال آبی  طیشمالی، جنوبی و کل محدوده  ۀنیمدشت بهبهان در  معرفهیدروگراف . 1شکل 

 رناز  هناوبی  ۀنیما گوناا شاا ر  هیاد وگراف     هما 

 زیرزمینی از سال آبای   نوسانا  سطح آب ؛نور میمواهد  

یااک  ونااد   1906ا  1900سااال آباای    ااا 1909ا  1902

 ر یااب  بااا 9و  2 هااای ول هاادر   .صاا وری رانااتا اسااز

 آب ۀاخیار متوس  نوساانا  سااالنا و متوسا   غییارا      

و شاو رناز    ، نامالی زیرزمینی ر  بخ  ب   ا  هناوبی  

ساطح   ،هاا  ول هاد  ایناط  ا   با  وها با .ا ائا ند  اسز

طاو    باا  یارناد  زمانی  ۀبازیا ر  این ناح ر  زیرزمینی  آب

شاا  غییارا     باال آماد  اساز  متر  1ا02میزا  متوس  با 

 اماا از  ،اساز میلیاو  مترم  اب    17ا62 آ  م ارل ۀاخیر

ا  1900ساال آبای    ابتدای  ا 1906ا  1900سال آبی  پایا 

خو ساالی، افاز نادیدی باا      ۀپدیدرلیو وقوع  اب 1903

 خ یلیو  مترم  اب(  م -93ا77 )م ارلمتر  -9ا29میزا  

ا  1932 سال آبای   ا 1903ا  1900آبی   سال از. رار  اسز

 رسااالی و افاازای  میاازا  حجاام آب  ۀرو بااا آغاااز  1939

ساطح آب   روباا    ،ند  مطال ا ۀهای منطق و وری با ن  ا

 شاا  با طو یهید وگراف  وند ص وری پیدا شرر  اسز ر  

 زیرزمینای   باال رین ساطح آب  1939ا  1932ر  سال آبی 

 میلیاو  مترم  اب(   26ا21متر م ارل باا   ا ا )با میزا  

هاایی از نا ر     و یو ند  اسز و ر  همین ساال، بخا   

بر سی  وند  غییارا   اسز. د  نگرفتگی  آب ب   ا  راا 

( نواا   7و  6های  ها )ن و های و وری با ن  ا حجم آب

ر  مقایسا با ساایر   ر  همین زما بانز  بنا  ۀن   رهد می

های ماا و    ن  ا ها بیوترین آب و وری  ا نس ز با زما 

باا   ،زمانی ۀبازر  این  اسز.ر  شرر یافز نمالی و هنوبی 

میلیو  مترم  اب باا    26ا73طو  متوس  حجمی م ارل 

آ   ۀنتیجشا ر   (2وا ر ند  اسز )هدول  بانز بنا ۀن  

رم  ب( بااال  میلیو  مت16ا51متر )م ارل  9ا32سطح آب 

 ۀبااز ر  حقیقاز، ر  ایان    .(6و  0 هاای  ول هد) آمد  اسز

بانااز ر   بنااا ۀناا  زماانی نساا ز حجاام آب و وری بااا  

 و بارای  ،برابر 2ا0حدور  1906ا  1900مقایسا با سال آبی 

 1ا0نسا ز   هار رو باا   های ما و  نمالی و هناوبی  ن  ا

ایان ر  حاالی اساز شاا      .(2)هادول   یافتا اساز  افزای 

های آبیاا ی    حز  ثییر ن  ا ۀ  باالآمدگی ر  محدورمیزا

 متار  9ا06و  1ا09  ر یاب برابار   با ما و  نمالی و هنوبی

 بااور  اسااز میلیااو  مترم  ااب( 11ا00و  7ا06)م ااارل 

حجام   شاا  ناور  می م حظا ،بنابراین (.6و  0 های ول هد)

بانز ر  مقایسا باا رو   بنا ۀن   ۀمحدورآب نفوایافتا ر  

 از نسا ی  رو ی وهور باهر اند  بیوتر اسز و ریگر ۀن  

 آب حجام  این اا  باا  طرفای  از و ب   اا   نا ری  ۀمحدور

بیواترین  اثییر  ا ر  باین     اماا  اساز،  شمتر آ  با و وری

 یارناد   ۀمحادور  ر  باالآمادگی  و رنز ۀ غذی برها  ن  ا

هاای افاز و     وی نقوا  وا   ا می این مو وع .رانتا اسز

شرر رن ال خوبی  ازمانی ب ۀبازهمین  زیرزمینی ر   خیز آب

 طای زیرزمینی   های افز و خیز آب بر سی نقوا(. 3)ن و 

نوااا   1906ا  1900  ااا 1909ا  1902هااای آباای  سااال

ویاژ  ر    باا هاای رناز ب   اا      ر  بیوتر قسمز رهد می

 حاز پونا     ۀمحدورهنوبی رنز ی نی  رو  رین نقطۀ

. اساازر باالآماادگی سااطح آب مواا و ،بانااز بنااا ۀناا  

 7ا0شا میزا  باالآمدگی ر  این ناحیا بین یک  ا  طو ی با

میلیاو    21ا02متار )م اارل    0ا90طو  متوسا    بامتر و 

(. ایان ر  حاالی   6و  0 هاای  ول هاد مترم  ب( بور  اسز )

باناز   بناا  ۀنا   اسز شا متوسا  حجام آب و وری باا    

های ماا و    میلیو  مترم  ب( ر  مقایسا با ن  ا 19ا22)
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میلیااو   197ا26و  39ا02 ر یااب  بااای و هنااوبی )ناامال

(. متوسا   2مترم  ب( بسیا  شمتار باور  اساز )هادول     

زماانی   ۀبااز باالآمدگی سطح آب نانای از ایان  غذیاا، ر     

های ما و  نامالی و    حز  ثییر ن  ا  ۀمحدورر   یارند 

 1ا36و  5ا30 ر یب  بامتر ) 5ا03و  5ا13  ر یب باهنوبی 

 (.6و  0 های ول هدبور  اسز ) میلیو  مترم  ب(

های  سال طی زیرزمینی در بخش بهبهان شمالی، بهبهان جنوبی و کل دشت بهبهان برحسب متر  آب ۀساالننوسانات  میانگین .2 جدول

 1935ـ  1934تا  1919ـ  1912از  شده مطالعه آبی

 شبکه
 شهریورتا  1912 مهر

1911 
 شهریورتا  1911 مهر

1911 
 هریورشتا  1911 مهر

1939 
 شهریورتا  1939 مهر

1935 
 -1ا63 2ا65 -2ا90 5ا09 ب   ا  نمالی
 -1ا25 5ا06 -5ا72 5ا57 ب   ا  هنوبی
 -2ا56 2ا55 -9ا29 1ا02 رنز ب   ا 

حسب میلیون مترمکعب زیرزمینی در بخش بهبهان شمالی، بهبهان جنوبی و کل دشت بهبهان بر  آب ۀذخیرتغییرات  میانگین .9 جدول

 1935ـ  1934تا  1919ـ  1912از  شده مطالعه های آبی سال طی

 شبکه
 شهریورتا  1912 مهر

1911 
 شهریورتا  1911 مهر

1911 
 شهریورتا  1911 مهر

1939 
 شهریورتا  1939 مهر

1935 
 -21ا52 69ا11 -06ا03 25ا21 ب   ا  نمالی
 -12ا39 6ا30 -3ا23 5ا03 ب   ا  هنوبی
 -29ا06 26ا21 -93ا77 17ا62 رنز ب   ا 

 های آبی سال طی بر حسب میلیون مترمکعب زهکشی دشت بهبهان -های آبیاری شبکه به ورودی آب حجم ۀساالن میانگین. 4جدول 

 1935ـ  1934تا  1919ـ  1912از  شده مطالعه

 شبکه
 شهریورتا  1912 مهر

1911 
 شهریورتا  1911 مهر

1911 
 شهریورتا  1911 مهر

1939 
 شهریور تا 1939 مهر

1935 
 03ا12 00ا16 05ا51 39ا02 نمالی ما و 
 01ا15 156ا06 65ا22 197ا26 هنوبی ما و 

 10ا21 26ا73 6ا17 19ا22 بانز بنا
 125ا22 130ا52 115ا20 291ا57 رنز شو

 طی برحسب متر زهکشی دشت بهبهان -های آبیاری شبکه تحت تأثیر ۀمحدودزیرزمینی در   آب ۀساالن نوسانات میانگین .5 جدول

 1935ـ  1934تا  1919ـ  1912از  شده مطالعه های آبی سال

 شبکه
 شهریورتا  1912 مهر

1911 
 شهریورتا  1911 مهر

1911 
 شهریورتا  1911 مهر

1939 
 شهریورتا  1939 مهر

1935 
 -1ا72 1ا09 -1ا22 5ا13 نمالی ما و 
 -1ا21 9ا06 -2ا21 5ا03 هنوبی ما و 
 -2ا25 9ا32 -9ا25 0ا90 بانز بنا

زهکشی دشت بهبهان برحسب میلیون  -های آبیاری شبکه تحت تأثیر ۀمحدودزیرزمینی در  آب ۀذخیرتغییرات  میانگین. 1 جدول

 1935ـ  1934تا  1919ـ  1912از  شده مطالعه های آبی سال طیمترمکعب 

 شبکه
 شهریورتا  1912 مهر

1911 
 شهریورتا  1911 مهر

1911 
 یورشهرتا  1911 مهر

1939 
 شهریورتا  1939 مهر

1935 
 -0ا09 7ا06 -6ا52 5ا30 نمالی ما و 
 -2ا63 11ا00 -12ا59 1ا36 هنوبی ما و 
 -3ا73 16ا51 -19ا56 21ا02 بانز بنا
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 طای خو ساالی ) رو ۀ ر  نیاز  باناز   بنا  شا شرر ن  ۀ

 م اام اسااز ( 1903ا  1900 ااا  1907ا  1906سااال آباای  

 حاز  اثییر ایان    محادورۀ   ،ماانی زباازۀ  ر  این  شا طو ی با

. ر  ایان  (3)نا و   ن  ا با افز ندیدی همرا  باور  اساز  

ها شاه  یافتا اساز و   زمانی حجم آب و وری با ن  ابازۀ 

ها ف ال ند  اسز. متوسا  حجام    های موهور ر  ن  ا اا 

باناز   های ما و  نمالی، هنوبی و بناا  آب و وری با ن  ا

میلیو  مترم  ب )هادول   6ا17و  65ا22، 05ا51 ر یب  با

از یااک هااای  حااز  ااثییر هاار  ( و میازا  بررانااز از اااا  2

میلیاو  مترم  اب    1ا02و  0ا59، 2ا91  ر یاب  باا  ها ن  ا

با  وها با شاه  حجام آب و وری باا    ،بور  اسز. بنابراین

ر  ناواحی  حاز  اثییر    ها و افزای  بررانز از آبخوا   ن  ا

ی ا فااز افتاار  اساز.    افز محسوسی ر  این ناواح ها،  ن  ا

هاای   نا  ا  حاز  اثییر   محدورۀ متوس  افز سطح آب ر  

و  -2ا21، -1ا22 ر یاب   بابانز  ما و  نمالی، هنوبی و بنا

میلیاو    -19ا56و  -12ا59، -6ا52 ر یب م ارل  با) -9ا25

 ایان  باا  وهاا باا    (.6و  0های  ول هدمترم  ب( بور  اسز )

ویاژ    با ب   ا نوبی  وا  ر یافز شا بخ  ه می ، و یحا 

ساایر  ر  مقایساا باا   باناز   بناا نا  ۀ   حز  ثییر محدورۀ 

 افاز و خیاز    حز  ثییر بیوتر ند  مطال ا ۀهای منطق بخ 

ه از    گفتا ند، بار اسااس نقواا    طو  شا هما اسز.  بور 

زیرزمینی رنز ب   ا ، ه از  ماومی هریاا       هریا  آب

 حاز     ا  شا هنوبی بناحیۀ از  ،ند  مطال ا ۀآب ر  منطق

نا ری  محادورۀ  باا سامز   قارا  را ر  بانز  بنان  ۀ  ثییر 

انادازۀ  بای  از   غذیۀ و با  وها با  (ب 2)ن و  اسزب   ا  

ایان  ر   ، نایب هیاد ولی ی  نا  ا این  حز  ثییر محدورۀ 

زیرزمینای    و ر  نتیجا هریاا  آب  یافتا اسزافزای   ناحیا

بیواتری   ز نس یسر این ناحیا زیار با  وها با نفواپذیری 

. از طرفای،  هنوبی رنز را رنیمۀ نس ز با نواحی ریگر ر  

 ،ناویم  ن ری ب   ا  نزریک مای محدورۀ با سمز قد   هر 

نفواپاذیری شااه     ، ر ند  اس لز آبخاوا   رلیو  یزرانا اب

 ر  ایان محادور    زیرزمینای   یاباد. بناابراین، هریاا  آب    می

شااا  هااای اطااراف آ  و قساامز غذیااۀ نساا ز بااا محااو  

. گیارر  شندی صو   مای  بانفواپذیری نس ی بیوتری را ند، 

ای از ساوی   هاای  غذیاا   آب جم ای  ناد    ا افااین امر، با 

)باا   ماا و  هناوبی    نیاز نا  ۀ  بانز و   حز  ثییر بنان  ۀ 

سا ب    واناد   وها با سر ز هریا  نس ی بیوترناا ( مای  

نا ری  محادورۀ   ودید ایر باالآمادگی ر    ند سطح آب و 

 طای  بار ایان اسااس  صامیم گرفتاا ناد  اا        .نور ا  ب  

میازا  آب   1936ا  1930 اا   1932ا  1939 هاای آبای   سال

نور ما و  هنوبی مدیریز نیز ن  ۀ و وری با این ن  ا و 

زیرزمیناای و شاااه  ناایب   آو ر  سااطح آب پااایین ااا بااا 

 حااز  ااثییر ایاان ناحیااۀ هیااد ولی ی ایجارنااد  از سااوی 

ناا ری ب   ااا  بااا محاادورۀ ر   هااا، ایاار باالآماادگی ناا  ا

باناز و   بناا نا  ۀ  رای  ر یاب، با   با این. شمترین حد برسد

میلیاو    26و  0 ر یاب   باا  طاو  متوسا    ابا  ما و  هنوبی

حجم آب و وری شاه  رار  ناد شاا ایار آ  ر     مترم  ب 

هاز    باا  هیاد وگراف هاز   نیاز  و رناز   م ارف هید وگراف 

اساز   باور   محساوس  هناوبی نیمۀ ر   ای های مواهد  اا 

ب   ا  هنوبی  م رفطو  شا هید وگراف  هما  .(15  ن و)

باا  زماانی  باازۀ  زیرزمینای ر  ایان     سطح آب ،رهد نوا  می

افااز  میلیااو  مترم  اب(  12ا39)م اارل   متاار 1ا2میازا   

محاادورۀ ایاان افااز ر   .(2و  9 هااای )هاادول اسااز رانااتا

هاای ریگار    بانز بیواتر از بخا    بنان  ۀ ویژ   باها  ن  ا

 حاز  اثییر   محدورۀ متوس  افز ر   شا طو ی بابور  اسز 

میلیو  مترم  اب(   3ا73)م ارل متر  2ا25 بانز بنان  ۀ 

متاار  1ا21مااا و  هنااوبی ناا  ۀ  حااز  ااثییر ناحیااۀ و ر  

و  0 هاای  )هدول میلیو  مترم  ب( بور  اسز 2ا63)م ارل 

شااا  ،B7و  B2 ای هااای مواااهد  اااا نوسااانا  مقایسااۀ  .(6

باناز و ماا و     های بنا  حز  ثییر ن  اناحیۀ ر    ر یب با

نیماۀ  اند،  فتا  موابا با هید وگراف م ارف   هنوبی واق  ند 

ایان  م حظاۀ  . باا  (15)ن و  رهند هنوبی ب   ا  نوا  می

 ناد (  مادیریز وارا ی )  وا  ر یافز شا با شاه  نمورا  می

ا  1939هاای آبای    ساال  طای هاا   با ن  امیزا  آب و وری 

B2ای  مواااهد   اااا  ، سااطح آب ر 1930ا  1932و  1932

B7ای  مواهد   اا ولی ر   و  سطح آب  ،افز شرر  اسز

 قری اً  وند یابتی )و حتی یک نیب ص وری م یم(  ا نوا  

  اااا و  ناامالی رناازنیمااۀ  ونااد هیااد وگراف رهااد.  ماای

 قری ااً  زماانی  باازۀ  نیز ر  این  (B16آ  )نمایندۀ ای  مواهد 

هاای زماانی    اما ر  مقایساا باا بااز     ،(11)ن و  اسز موابا

 بیواتری اساترس   ،رهند شا استرس شمتری نوا  می ،ریگر

 ،یزمانبازۀ ر  این  شا طو ی با. ندرا نس ز با بخ  هنوبی 

میلیاو  مترم  اب    23ا52طو  متوس   باحجم آب و وری 

( و متناسب با آ  سطح آب نیاز  2)هدول اسز  یافتاشاه  

متر  1ا72با میزا  ما و  نمالی ن  ۀ حز  ثییر  ناحیۀ ر  

 اساازشاارر  میلیااو  مترم  ااب( افااز    0ا09)م ااارل 
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شااه  بیواتر حجام آب    رلیو این امر . (6و  0 های )هدول

ماا و   نا  ۀ  ما و  نمالی ر  مقایساا باا   ن  ۀ و وری با 

هاای   . از طرفی، بررانز از ااا  (2)هدول  هنوبی بور  اسز

هناوبی نیاز افازای     نیماۀ    مقایسا با ای این ناحیا ر  خلیا

 واند بر باالآمادگی   شا می از رالیو ریگریی ی  رانتا اسز.

، بانااد ناا ری ب   ااا   ثییرگااذا   محاادورۀ سااطح آب ر  

و  هاای زه وای   موق  با و ا یز نا  ا   با ن رر   سیدگی

باا     ور شا حداقو سالی یاک  انتظا  می. سزاز آن انگ دا ی 

ند و با و  یز آن ا  سیدگی نوبی الیرو های منطقا زه  

های مازار آبیاا ی  ا از منطقاا باا     آب زیارنور  ا با  اندما  

اما متثسفانا این مو اوع ماو ر    ،ما و   خلیا شنند ورخانۀ 

 غفلز واق  ند  اسز.  
 

 

 فاوتهای مت شت بهبهان در بازه دزیرزمینی   افت و خیز آب ۀنقش .3شکل 

 1912زیرزمینی برحسب متر مهر   نوسانات آب

  1911شهریور تا 

زیرزمینی بر حسب متر مهر   نوسانات آب

  1911شهریور تا  1911

 متر زیرزمینی برحسب   نوسانات آب

  1939شهریور تا  1911مهر 

 زیرزمینی بر حسب متر نوسانات آب

  35شهریور الی  39مهر 
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تا  1919ـ  1912طی سال آبی جنوبی  ۀنیمدشت بهبهان در  و هیدروگراف معرف B7و  B2ای  های مشاهده چاههیدروگراف  .11شکل 

 1935ـ  1939

 
 1935ـ  1939تا  1919ـ  1912طی سال آبی شمالی نیمۀ دشت بهبهان در  و هیدروگراف معرف B16ای  مشاهده  چاههیدروگراف . 11شکل 

 گیری نتیجه

 رهد می نوا  ب   ا  رنز ر  ایستابی سطح نوسانا  بر سی

ا  1932و  1906ا  1900 آبای  هاای  طی سالزمانی  ۀرو باز ر 

امااشن  گرفتگی  آب سطح آب باال آمد  اسز شا موهب 1939

 اساز. ناد   ب   اا    ینا ر منطقاۀ   ر  خصوصای  مومی و 

 ز شاا  وا  ر  ایجار این پدید  ر  نظر گرف اندین  امو  ا می

 ناد   مطال اا  ۀهای آبیا ی منطقا   غذیا از ن  ا رین آ   م م

بر سی نوسانا  سطح ایستابی با  .اسز بانز بنان  ۀ ویژ   با

م ارف رناز )ر  قسامز نامالی،       هاای  شمک هیاد وگراف 

هاای زماانی    های افز و خیز ر  باز  هنوبی و شو رنز(، نقوا

آبیاا ی    نا  ۀ  بانز ر  مقایسا با بنا ن  ۀ  نوا  رارمتفاو  

آبخاوا    غذیاۀ  ماریر ری  ا ر   شا شرر ما و  هنوبی و نمالی 

بور  زیاار و   ر ناز  وهاور  ساوبا  راناا   رنز ب   اا  را ر.  

 حز  ثییر ایان نا  ا،  راوایای و    ناحیۀ میزا  نفواپذیری ر  

هاای   های نانی از  غذیا  ا ر  مقایسا با ساایر نا  ا   نفوا آب

هماین امار موهاب     .اساز ر  شار ایز ما مت ند  مطال اۀ منطق

نا  ا   ایان   حز پونا  ناحیۀ افزای  نیب هید ولی ی ر  

اسز شا با  وها با و ا یز نایب  وپاوگرافی منطقاا،     ند  

 ینا ر محادورۀ  باا سامز   لای  ا   آ ایاد   غذیۀ هریا  ه  ۀ 

 اوا    از ریگر  وامو  ثییرگذا  می .اسز با وهور آو ر ب   ا  

ی ر  منطقاا  حاز پونا     باررا   های ب ار     دار شم اا با 

 اراز  ، ها بررا ی و میزا  بررانز شم از این اا  های ب ر  ن  ا

 ن ر ب   ا  و ر  نتیجاا  ما  شام ساطح آب     پایینا  فا ی 

هااای   اناادما  نامناسااب ناا  ا و آ محاادورۀ زیرزمیناای ر   

بااا و اا یز  ن اارر   ساایدگی رلیااو ازه واای ر  منطقااا باا

بین برراناز  انت ا  ریز مدی مجموع،ر  . شررها انا    زه  

خو ر    اارل ط ی ای    هم باو  های سطحی و زیرزمینی از آب

س ب ند  اساز  اا    ند  مطال ا ۀر  منطق بین  غذیا و  خلیا

ا فاز بیفتاد.  گرفتگی  آب  پدیدۀزیرزمینی باالآمد  و   سطح آب

این پدیاد    1903ا  1900 ا  1907ا  1906 های آبی سال طی

خو سالی(  وقوع)بر ایر  با ن و ط ی یصو   غیرا اری و  اب

 ار ناور. از    شمرناگ گرفتگی  آب و س ب ند  ا ایرند شنترل 

هاای   شا نناسا  آب 1930ا  1932سال آبی  طیطرف ریگر، 

زیرزمینی سازما  آب و برز خوزستا   وخی  رارند شاا آب  

باا  قط  نور یا شااه  یاباد و   باید بانز  بنان  ۀ  باو وری 

گرفتگای   آب پدیادۀ ند   مدیریزصو   ا اری و  ا ر یب، ب این

 .ندشنترل  ند  مطال ا ۀر  سطح منطق
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