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  بيالن منابع آب دشت ساري محاسبهكاربرد سنجش از دور در 
  

  چكيده
عرض شمالي در  ٣٦ْ  ٥٢َ تا   ٣٦ْ  ٢١َطول شرقي و  ٥٣ْ  ٢٤َتا  ٥٢ْ  ٥٦َساري با موقعيت جغرافيايي  منطقه مطالعاتي

االنه دماي دشت ساري متوسط س. .باشد هاي تجن و نكارود مي نهقسمتي از حوضه آبريز رودخاو استان مازندران واقع شده 
تي دشت ساري فقسمت اعظم آبخوان آبر. باشد ميليمتر در سال مي ٧١٨و متوسط درازمدت بارندگي آن  سانتيگراددرجه  ٤/١٦

ماسه و سيلت به رنگ  ،متر مشتمل بر رسوبات سخت نشده رس  ٥٠تا  ٢٥ضخامت آن  .واقع شده استي خزر جديد ها تهدر نهش
آب شيرين در  حاويبيشترين ضخامت آبرفت  .قرار گرفته استهاي خزرين  نهشتهباشد كه بر روي  مي خاكستري متمايل به آبي

بتدريج در مناطق مركزي و شمالي دشت ضخامت آبرفت حاوي آب . ي رود نكا و تجن وجود داردها نهمناطق جنوبي و مخروط افك
هاي بيالن آبخوان  در اين مطالعه مولفه. باشد ت شمال ميجهت كلي جريان آب زيرزميني از جنوب به سم .يابد شيرين كاهش مي

هاي آزاد آب ، محاسبه  براي برآورد برخي پارامترهاي بيالن مانند تبخير از پهنه. محاسبه گرديد ٧٨-٧٩آبرفتي در طي سال 
 .است اي استفاده شده سطوح تبخير از آبخوان و بهنگام سازي سطح زير كشت محصول زراعي از تصاوير ماهواره

را فراهم  مورد سنجشتغييرات مكاني پارامترهاي  مطالعهاي بدليل فراهم نمودن ديد يكپارچه، امكان  هاي ماهواره داده
در  نيازماهواره لندست و روش پردازش تصوير جهت استخراج اطالعات مورد  TM هاي رقومي دادهدر اين تحقيق از . سازد مي

وسعت و موقعيت هاي اطالعاتي استخراج شده، شامل  اليه. شده استساري استفاده  منطقه مطالعاتي دشتآب  منابع بيالن
 تعيينجهت  باشد كه ميهاي ارتباطي  مناطق مسكوني و راه ،، شاليزارها ) هاي پرورش ماهي  ها و حوضچه آببندان( هاي آبي  پهنه

تجزيه و تحليل تلفيق و  GISساري با استفاده از دشت  سطحي و آب زيرزميني تاثير هر يك از عوامل فوق در ميزان تبخير آب
  .شده است

  
  مقدمه ـ١

 ٣٦ْ  ٥٢َ تا   ٣٦ْ  ٢١َطول شرقي و  ٥٣ْ  ٢٤َتا  ٥٢ْ  ٥٦َساري با موقعيت جغرافيايي  مطالعاتي منطقه
ي تجن و ها نهساري قسمتي از حوضه آبريز رودخا دشت .عرض شمالي در استان مازندران واقع شده است

متوسط ارتفاع دشت ساري از سطح درياي بوده و كيلومتر مربع  ٤/٩٧٥ دشت ساريوسعت . باشد يمنكارود 
 يها هبهترين را. باشد هاي ساري و نكا مي ترين شهرهاي منطقه مطالعاتي شهرستان مهم .باشد ميمتر  ١١آزاد 

ان است كه از شهرهاي گرگ –گرگان و راه آهن تهران  –دسترسي به محدوده مطالعاتي جاده ارتباطي تهران 
  .كند ميساري و نكا عبور 

از محصوالت عمده . باشد مي هكتار ٨١١٧٧سطح زير كشت محصوالت كشاورزي دشت ساري معادل 
هكتار  ٦١٠٠ها حدود  آببنداني پرورشي ماهي و ها چهمساحت حوض. باشد ميپنبه، گندم و مركبات  آن برنج، 

  .باشد ميالعه به صورت زمين باير هكتار از اراضي محدوده مورد مط ٥٠٠٠و 



  ٢

در  ٤٣ Cْتا  -٦ Cْباشد و دماي هوا بين  درجه سانتيگراد مي ٤/١٦متوسط ساالنه دماي دشت ساري 
ترين و سردترين  درجه سانتيگراد گرم ١/٧و  ١/٢٦ي مرداد و بهمن به ترتيب با ها هما. نوسان بوده است

بندان در نواحي دشت ساري از ماه آبان شروع و در فروردين دوره يخ . باشند ي سال در دشت ساري ميها هما
  .درصد است ٦/٨١ساالنه دشت ساري  متوسط رطوبت نسبي .يابد ميخاتمه 

اواخر ( آذر  آبان و يها هما. است و رژيم خزري اي رژيم عمدة بارندگي در منطقه مورد مطالعه، مديترانه
ميزان بارندگي از شمال به طرف  .باشند ميي سال ها هترين ما انرداد كم بار، خرداد و مترين  پرباران) پاييز 

 .ميليمتر است ٧١٨ ساري بارندگي دشت درازمدت متوسط. يابد ميتحت تأثير ارتفاعات افزايش دشت جنوب 
باشد كه با توجه به ضريب اصالحي طشتك  ميليمتر مي ١١٢٤متوسط ساالنه تبخير از طشتك دشت ساري 

مطالعاتي ساري در  منطقه .آيد ميليمتر بدست مي ٨٤٣برابر  (ETP)ل يدار تبخير پتانسمق) K=٧٥/٠(تبخير 
 مرطوب معتدلنماي آمبرژه ، اقليم دشت ساري  و بر اساس اقليمكوپن داراي اقليم مرطوب  يميبندي اقل طبقه

  .باشد مي
  

  بحث ـ٢
  زمين شناسي ـ

رشت قرار  –در قلمرو زون گرگان دشت ساري بر اساس تقسيم بندي واحدهاي ساختماني ايران 
بخش . درياي خزر بوده و در بخش شمالي گسل البرز قرار داردجنوبي اين زون شامل مناطق حاشيه  .گيرد مي

جنوب  ةهاي كم دگرگون شد ستيبا توجه به ش. اعظم اين زون توسط رسوبات عهد حاضر پوشيده شده است
  .دهند ميبرين نسبت گرگان ، تاريخچه پيدايش اين زون را به پركام

، ) ژوراسيك فوقاني  (الر  آهكي ترين سازندهاي ارتفاعات جنوبي دشت ساري شامل سازند مهم
 اي ، مارن و رس ماسه يرسوبات آهك، )  ميوسن پاياني( سازند چلكن  هاي هاي رنگين و ماسه سنگ مارن

تي دشت ساري در فت اعظم آبخوان آبرقسم. باشند مي)  ئستوسن زيرينيپليوسن مياني و پل(گيل  سازند آغچه
ماسه  ،متر مشتمل بر رسوبات سخت نشده رس  ٥٠تا  ٢٥ضخامت آن  .واقع شده استي خزر جديد ها تهنهش

سن اين . قرار گرفته استهاي خزرين  نهشتهباشد كه بر روي  ميو سيلت به رنگ خاكستري متمايل به آبي 
جنس اين رسوبات رس . قرار دارندي خزرين ها ه، نهشت زر جديدخدر زير رسوبات  .باشد ميهولوسن  ها تهنهش

زغال نارس ديده  در اين رسوبات آثار سياه رنگ مواد ارگانيك و بعضاً .باشد مياي  همراه با آهك و سيلت ماسه
ي ها تهها در نهش شور در برخي قسمت آبدر دشت ساري مرز آبخوان آب شيرين و رسوبات حاوي . شود مي

  .واقع شده استخزر قديم 
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شرقي دشت رخنمون داشته و عليرغم گسترش كم، بعلت پديده كارستي  سازند آهكي الر در جنوب
  .باشد و كيفي در تغذيه آبخوان موثر مي  وذپذيري آن باال بوده و به لحاظ كميشدن نف

وجهي هاي جنوبي محدوده مطالعاتي رخنمون داشته و از وسعت نسبتاً قابل ت سازند چلكن در قسمت
گيل با گسترش  سازند آغچه. دارد  كمياين سازند عمدتاً از مارن تشكيل شده و نفوذپذيري . برخودار است

نفوذپذيري اين سازند در اثر . كيلومترمربع در ارتفاعات حاشيه جنوبي دشت رخنمون دارد ١١٠تقريبي 
ش زياد و نفوذپذيري مناسب ، مخازن بنابراين با توجه به گستر. هاي درون آن افزايش يافته است انحالل آهك

در تغذيه آبخوان  مهمي گيل قابل مالحظه بوده و اين سازند نقش  زيرزميني تشكيل شده در سازند آغچه آب
  .باشد آبرفتي دارا مي

  آبرفتي دشت ساري هاي آبخوان ويژگي ـ
يز به ويژه متأثر از زمين شناسي حوضه آبر ،دهند كه آبخوان را تشكيل مي ساري رسوبات دشت

به . باشند رود ميي تجن و نكاها نهواحدهاي زمين شناسي حاشيه دشت و فرايند فرسايش و رسوبگذاري رودخا
كاهش  ودر محل ورود به دشت  ها نهطور كلي از جنوب به سمت شمال دشت در اثر كاهش شيب بستر رودخا

 ،نشين شده و به سمت خروجي دشت تهتر در ابتداي مسير  ، رسوبات دانه درشت ها نهانرژي جنبشي رودخا
و تناوب رسوبات دانه درشت و ي اكتشافي ها هبا توجه به ليتولوژي چا. شوند مينشين  تهرسوبات دانه ريزتر 

شود كه درياي خزر در طول ساليان گذشته دچار پيشروي و  مشخص ميهاي حفاري،  دانه ريز موجود در لوگ
شوند ،  هاي سطحي كه نهايتاً به دريا ختم مي و همچنين جريانشدت و ضعف اين حركت . است پسروي شده

اه رسوبات دانه ريز سيلت و رس را به همرتناوبي از رسوبات دانه درشت از قبيل قلوه سنگ ، شن و ماسه 
 يا هو نيز تغييرات انرژي رودخان) پيشروي و پسروي دريا(تغييرات سطح آب درياي خزر  .ب شده استموج

سفره تحت فشار در بخش مياني . ي تحت فشار شده استها هن انگشتي رسوبات و ايجاد سفرموجب تداخل بي
ي اكتشافي قابل مشخص ها هاما حدود دقيق آن بعلت محدود بودن آمار و اطالعات چادشت گسترده شده 

 ، نوسانات سطح آب ها نهلذا شكل هندسي سفره آب شيرين نتيجه عملكرد مشترك رودخا. باشد كردن نمي
 دشت شمالسمت  دانه بندي رسوبات از جنوب به .باشد درياي خزر و فرسايش ارتفاعات مشرف به دشت مي

  .كند يز نظير سيلت و رس تغيير مير اي به رخساره رسوبات دانه از رخساره گراولي و ماسه
ود ي رود نكا و تجن وجها نهآب شيرين در مناطق جنوبي و مخروط افك حاويبيشترين ضخامت آبرفت 

 .يابد بتدريج در مناطق مركزي و شمالي دشت ضخامت آبرفت حاوي آب شيرين كاهش مي. دارد
بتدريج از طرف  .هاي حاشيه جنوبي دشت وجود دارد حداكثر عمق آب زيرزميني در مخروط افكنه

 حداقل عمق آب زيرزميني. يابد به طرف مناطق مركزي دشت، عمق آب زيرزميني كاهش مي ها نهمخروط افك
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ميانگين عمق آب زيرزميني دشت  .درنواحي شمالي دشت، در مجاورت خط ساحلي درياي خزر وجود دارد
  .متر است ٢٢/٤ساري 

ي جنوبي دشت وجود دارد و بتدريج به طرف مناطق ها نهحداكثر تراز آب زيرزميني در مخروط افك
بيشترين تراز . رسد ميزان خود ميمركزي تراز آب زيرزميني كاهش يافته و در نواحي ساحلي دشت به حداقل 

و حداقل تراز آب ” مخزن ساري“متر در پيزومتر  ١٣/٣٤آب زيرزميني در جنوب شهر ساري به ميزان 
به علت تأثير  .متر وجود دارد - ٩/٢٣واقع در شمال غربي دشت به ميزان ” عروس كتي“زيرزميني در پيزومتر 

خطوط هم تراز آب زيرزميني به  ها نهزميني، در مسير رودخارود بر آبخوان آب زير ي تجن و نكاها نهرودخا
  .ي مذكور استها نهباشند كه نشان دهندة تغذيه آبخوان توسط رودخا هاي واگرا مي صورت منحني

متأثر از شيب توپوگرافي سطح زمين در  جهت جريان آب زيرزميني در اغلب مناطق دشت ساري
بر اساس . باشد مي) حاشيه جنوبي به سمت درياي خزر  از ارتفاعات( امتداد جنوب به سمت شمال 

هيدروگراف واحد آبخوان، حداقل تراز آب زيرزميني عموماً در اواخر تابستان و حداكثر تراز آب زيرزميني در 
  .ي اسفند و فروردين وجود داردها هما

و حداكثر مقدار متر مربع در روز  ٩٥حداقل مقدار قابليت انتقال در شمال غربي دشت و به ميزان 
به طور كلي از جنوب به . باشد متر مربع در روز مي ١١٥٠قابليت انتقال در شمال غرب شهر ساري به ميزان 

كاهش ضخامت آبخوان مقدار قابليت انتقال بتدريج  رسوبات وسمت شمال دشت ساري، بعلت كاهش اندازه 
  .يابد كاهش مي

ي عميق و نيمه عميق، قنوات ها هدر دشت ساري توسط چاهاي زيرزميني  برداري و استفاده از آب بهره
 ١٥٤٢٧برداري دشت ساري حدود  ي بهرهها هتعداد چا ١٣٧٩بر اساس آمار سال  .پذيرد ميصورت  ها هو چشم

در مناطق  .اند حلقه آن به صورت نيمه عميق حفاري شده ١٣٥٠١حلقه آن عميق و  ١٩٢٦باشد كه  حلقه مي
شود و حداكثر تراكم  براي مصارف مختلف عمدتاً از آب زيرزميني استفاده مي جنوبي و مركزي دشت ساري

به علت قابليت انتقال بااليي كه رسوبات دانه درشت اين . ي بهره برداري نيز در اين نواحي وجود داردها هچا
ميليون  ٣/٢٠٢در اين مناطق دشت در حدود . باشد نيز باال مي ها همناطق دارا هستند عموماً آبدهي اين چا

درصد از كل مصارف آب زيرزميني  ٨٥گيرد، كه تقريباً  مترمكعب در سال پمپاژ از آب زيرزميني صورت مي
ميزان تخليه آبخوان  .اند حفر شدهدر نواحي جنوبي دشت تماماً قنوات دشت ساري نيز  .شود دشت را شامل مي

  .باشد ميليون متر مكعب در سال مي ٥٦/٥و  ٣/٣٥،  ٥/٢٣٧آبرفتي توسط چاه ، چشمه و قنات به ترتيب برابر 
  آب زيرزميني دشت ساري بيالن - 



  ٥

بررسي تبادالت آب در يك محدوده معين كه بر اصل بقاي ماده در چرخه آب تأكيد دارد، بيالن ناميده 
گردد، مصرف  هايي كه در يك زمان معين وارد يك محدوده خاص مي طبق اين تعريف كليه آب. شود مي
بيالن هيدروكليماتولوژي نوعي بيالن  .شوند گردد و يا به صور مختلف از محدوده خارج مي ذخيره مي شود، مي

آب است كه در آن كليه عوامل مختلف ورودي ، خروجي و تغييرات ذخيره منابع آب سطحي براي محدوده 
ي تغذيه، ها ن مؤلفهاي از بيالن آب است كه در آ بيالن آب زيرزميني شكل ويژه .شود ميمورد نظر بررسي 

  .گيرد مي تخليه و تغييرات ذخيره در يك آبخوان زيرزميني مورد بررسي قرار
  .شود استفاده ميزير براي برقراري بيالن آب زيرزميني از رابطه 
VWEDQRRRQ outwrpin  )(   

  كه در اين رابطه 
Qin  = ميزان آب ورودي زيرزميني به محدوده بيالن  

Qout  =ميزان آب خروجي زيرزميني از محدوده بيالن  
Rp  =ميزان آب نفوذي از بارندگي كه به طور مستقيم نفوذ نموده است.  
Rr  =پيوندد ها كه نفوذ عمقي نموده و به آبخوان مي مقدار تغذيه از سيالب.  

Rw  =ميزان آب برگشتي كشاورزي و فاضالب شهري و صنعتي  
D  =وع زهكش يا رودخانهزهكشي از سفره توسط هر ن  
E  =مقدار تبخير از سطح سفره آب زيرزميني در محدوده بيالن  

W  =برداري از منابع آب زيرزميني بهره  
±v  =تغييرات حجم مخزن سفره در دوره مشخص و محدودة معين  

  ) Qin( زيرزميني محدوده بيالنو خروجي ـ جريان ورودي 
 پتانسيل آب زيرزميني استخراج شده است به نقشه همبا توجه مقاطع ورودي جريان آب زيرزميني 

يان هيدروليكي و قابليت انتقال هر يك  گراد ،و خروجي  مقاطع وروديطول بر پاية معادلة دارسي، . )١شكل (
  .محاسبه شده است زيرزميني و خروجي هاي ورودي جريانمقدار از اين مقاطع، 

  Rpتغذيه ناشي از بارندگي در محدوده بيالن  - 

 بيالنبر اساس . باشد ميمتر  ميلي ٢/٨٠٣در محدوده بيالن  ٧٨-٧٩سال  (P)ميزان بارندگي
  رواناب حاصل از بارش ومتر  ميلي ١/٦٤٧ (E) قعي تبخير و تعرق واميزان وايت  تورنت هيدروكليماتولوژي

بنابراين با توجه به . است ميليمتر محاسبه گرديده ٧٤ميزان نفوذ بارندگي به آبخوان نيز برابر  و ميليمتر ١/٨٢
  .ميليون متر مكعب در سال برآورد شده است ٢/٧٢مساحت محدوده بيالن حجم تغذيه ناشي از بارندگي برابر 

  ) Rr( ها هاي سطحي و سيالب ـ تغذيه ناشي از جريان
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ي پرورش ماهي و ها ، حوضچه ها هاي سطحي عمدتاً از بستر رودخانه تغذيه آبخوان توسط جريان
بر اساس هيدروگراف واحد آب زيرزميني و متوسط ضريب ذخيره دشت، تغييرات . پذيرد ها صورت مي ندانآبب

هاي سطحي در معادله  حجم مخزن آبخوان محاسبه گرديد؛ سپس با مجهول قراردادن مقدار نفوذ از جريان
  .رآورد شده استميليون متر مكعب در سال ب ٧/١١٦بيالن، مقدار تغذيه آبخوان توسط جريانهاي سطحي 

  )Rw(شهري و صنعت  ـ تغذيه ناشي از پساب كشاورزي و فاضالب 
باشد ؛ كه از اين  ميليون مترمكعب در سال مي ٢/٥٥٣در بخش كشاورزي برابر حجم كل آب مصرفي 

ميليون مترمكعب آن از  ٣٢٥ميليون مترمكعب آن مربوط به پمپاژ از آب زيرزميني بوده و  ٢/٢٢٨مقدار 
سطح زير كشت محصوالت كشاورزي دشت ساري بر اساس آمار و اطالعات . گردد ميطحي تامين هاي س آب

ترين محصول زاعي دشت ساري با  سطح زير كشت برنج به عنوان مهم. باشد هكتار مي ٨١١٧٧موجود برابر با 
 بر. گرديد بندي نظارت شده براي سال هدف بهنگام سازي و اصالح اي و با روش طبقه كمك تصاوير ماهواره

 منطقه مطالعاتي گياهان نياز آبي، اساس سطح زير كشت هر محصول و نياز آبي آن محصول در هر هكتار 
گيري صورت گرفته ميزان آب برگشتي  با توجه به اندازه. محاسبه شده است در سال ميليون مترمكعب ٧/٣٧٢

بنابراين با كسر نمودن نياز . شده استدر نظر گرفته ) ميليون مترمكعب ٣/١٣٨(درصد  ٢٥به رودخانه حدود 
آبي گياهان و آب برگشتي حاصل از مصارف كشاورزي به رودخانه ، ميزان آب نفوذ يافته به آبخوان از مصارف 

  .ميليون متر مكعب برآورد شده است ٢/٤٢كشاورزي در محدودة بيالن 
ميليون  ٧٥/٥٤بر طبق آمار و اطالعات موجود حجم كل آب مصرفي در بخش شرب و صنعت برا

) ميليون متر مكعب در سال پمپاژ آب زيرزميني ٢/٥٠ميليون متر مكعب از آب سطحي و  ٥٥/٤(مترمكعب 
از مصارف شرب  ميزان پساب برگشتي به آبخوان ،درصد پساب برگشتي به آبخوان ٥٥كه با احتساب . باشد مي

كل تغذيه آبخوان از طريق پساب مصارف بنابراين حجم . ميليون مترمكعب محاسبه شده است ١/٣٠و صنعت 
  .ب در سال برآورد شده استميليون متر مكع ٣/٧٢برابر ) كشاورزي ، شرب و صنعت(مختلف 

  ( E )ـ تبخير از آب زيرزميني
تبخير از آب زيرزميني به عمق سطح آب زيرزميني ، درجه حرارت محيط ، پوشش گياهي ، رطوبت 

در بين اين عوامل ، عمق سطح آب . ت باد و غلظت امالح آب بستگي داردنسبي هوا ، نوع و بافت خاك ، سرع
متري قراردارد ،  ٥مقدار تبخير از اليه آبداري كه در عمق بيشتر از . گردد ميزيرزميني عامل اصلي محسوب 

 ٥كمتر از آب زيرزميني نواحي كه عمق  آب زيرزميني ، عمق  هم شهنقبر اساس . باشد ميقابل چشم پوشي 
نقاط مركزي و مناطق در  اين. گيري شده است مشخص شده و مساحت آنها اندازه GISدر محيط تر داشتند م

ها به عنوان يك سامانه ذخيره آب تقريباً در تمام طول سال داراي  آببندان. اند ساري واقع شده شمالي دشت
عالوه بر آن شاليزارها كه در . گيرد ها تبخير از آب زيرزميني صورت نمي بنابراين در محل آببندان. آب هستند
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 ئميداراي آب دا) ارديبهشت تا شهريور(باشند، در طول دوره رشد گياه  دشت ساري داراي وسعت زيادي مي
ي ارتباطي ها همناطق مسكوني و را. شوند بوده و عمالً در طول دوره رشد برنج مانع تبخير از آب زيرزميني مي 

مساحت و توزيع مكاني  اي ماهواره تصاويربر اين اساس با كمك . شوند مي نيز مانع تبخير از سطح آبخوان
ها، مناطق  سپس مساحت آببندان. ها و مناطق مسكوني استخراج شده است مربوط به شاليزارها، آببندان

. دهد ، كسر گرديده است مسكوني و شاليزارها از مساحت مناطقي كه در آنها تبخير از آب زيرزميني روي مي
  .ي مهر تا فروردين محاسبه شده استها همورد شاليزارها مقدار تبخير از آبخوان فقط براي ما در

هاي مسكوني و دقتي كه در برآورد تبخير  اي ، ابعاد ساختمان با توجه به قدرت تفكيك عكس ماهواره
رآورد تبخير از سطح در ب هاي ارتباطي و راه شود، عمالً مساحت مربوط به مناطق مسكوني از آبخوان اعمال مي

از آبخوان آبرفتي ميزان تبخير  ،و عمق آب زيرزمينيبراساس منحني وايت سپس  .آبخوان تاثير چنداني ندارد
هاي آبي ،  بدون در نظر گرفتن نقش پهنه .شده استمحاسبه ميليون متر مكعب در سال  ٩/٢٥دشت ساري 

ميليون متر مكعب  ٤/٣٣ميزان تبخير از آبخوان برابر  شاليزارها و مناطق مسكوني در كاهش تبخير از آبخوان ،
  . در سال بدست خواهد آمد

  
  محاسبه تبخير از سطح آبخوان -۱جدول 

حجم تبخير آب 
 )M.C.M( زيرزميني

درصد تبخير از آب 
 زيرزميني

 تبخير از طشت
در سال 

 )mm(بیالن

عمق آب  )Km2( مساحت
 آبخوان آببندان شاليزارها ق مسكونيمناط سطح تبخير از آبخوان )m( زيرزميني

 ١تا  ٠ 60.85 5.59 2.84 1.77 50.65 1330.65 13 8.89

 ٢تا  ١ 215.98 24.11 40.49 2.87 148.51 1330.65 3.5 7.41

 ٣تا  ٢ 236.96 18.69 52.1 3.26 162.91 1330.65 2.4 5.63

 ٤تا  ٣ 150.47 9.73 38.53 2.59 99.62 1330.65 1.8 2.63

 ٥نا  ٤ 80.84 1.79 13.43 1.79 63.83 1330.65 1.5 1.34

 مجموع 745.1 59.91 147.39 12.28 525.52 - - 25.9
  

  )W(برداري از سفره آب زيرزميني در محدوده بيالن  ـ بهره
ميليون متر  ٤/٢٧٨دورة بيالن طي در برداري از آبخوان  متوسط بهره طبق آمار و اطالعات موجود

ميليون متر مكعب تخليه  ٦/٥،  ها هميليون متر مكعب پمپاژ از چا ٥/٢٣٧اين مقدار  از. مكعب بوده است
  .بوده است ها مهميليون متر مكعب تخليه چش ٣/٣٥قنوات و 

  ( D )ـ زهكشي از آب زيرزميني 
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ي بهره برداري ، جريان زيرزميني خروجي ها هآب زيرزميني به چهار صورت تبخير از آبخوان ، پمپاژ چا
از  ها زهكشي آبخوان دشت ساري عالوه بر چشمه. گردد ميها تخليه  و زهكش ها شي توسط رودخانهو زهك

ها  متوسط زهكشي آبخوان توسط اين زهكش. پذيرد طريق چند زهكش طراحي شده در شمال دشت انجام مي
  .گيري شده است ميليون متر مكعب در سال اندازه ٣/١٤حدود 

  دوره بيالن ـ تغييرات حجم مخزن آبخوان در
. متر محاسبه شده است -٠٦/٠با استفاده از هيدروگراف واحد ، افت متوسط ساالنه سطح آبخوان 

مقدار  ،بنايراين با توجه به مساحت محدوده بيالن ، متوسط ضريب ذخيره دشت و افت متوسط ساالنه آبخوان
بنابراين بيالن آب زيرزميني . ميليون متر مكعب در سال محاسبه شده است - ٢تغيير ذخيره آبخوان حدود 

  .مورد ارزيابي قرار گرفته است ٢دشت ساري به صورت جدول 
  

  )در سال ميليون مترمكعبارقام به ( ساريدشت  خالصه محاسبات مربوط به پارامترهاي بيالن -٢ جدول
  هر پارامتر درصد  تخليه  تغذيه  پارامترهاي بيالن

 ٠/١٨    ٢/٥٧  جريان ورودي زيرزميني

 ٧/٢٢    ٢/٧٢  از بارندگي نفوذ

 ٧/٣٦    ٧/١١٦  نفوذ از جريانات سطحي

 ٧/٢٢    ٣/٧٢  مصارف آب برگشتي از

  ٦/٠  ٨/١    جريان خروجي زيرزميني
  ٥/٤  ٣/١٤    زهكشي آب زيرزميني

  ٩/٨٦  ٤/٢٧٨    ها چاهچشمه ، قنوات ، 
  ١/٨  ٩/٢٥    زيرزميني سفره آب زتبخير ا

  -  ٣/٣٢٠  ٣/٣١٨  جمع
 - ٠/٢ تغييرات حجم مخزن

  
  گيري نتيجه  ـ٣

دهد كه حجم كل بارندگي  نشان مي ٧٨- ٧٩آبي   بررسي بيالن آبي محدوده مطالعاتي ساري براي سال
باشد كه براساس بيالن هيدروكليماتولوژي  ميليون مترمكعب در سال مي ٤/٧٨٣برابر با  دشت ساريمحدوده 

و  ٢/٧٢ر محدوده مطالعاتي به ترتيب برابر با تورنت وايت مجموع كل نفوذ و جريان سطحي حاصل از بارش د
  .ميليون مترمكعب محاسبه شده است ١/٨٠
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رود و ريگ چشمه  ي آبلو و ظالمها هجريان سطحي ورودي به محدوده مطالعاتي براساس آمار ايستگا
 بارندگي سطحهاي سطحي حاصل از  با پيوستن جريان. باشد ميليون مترمكعب در سال مي ١/٦٩٧برابر با 

ميليون مترمكعب  ٢/٧٧٧كل جريان سطحي دشت ساري برابر ) ميليون مترمكعب  ١/٨٠( دشت ساري 
ميليون متر  ٧/١١٦ميليون مترمكعب به مصارف مختلف رسيده و حدود  ٦/٣٢٩خواهد بود كه از اين مقدار 

ميليون  ٩/٣٣٠بنابراين جريان سطحي مازاد برابر با . كند ميمكعب از جريانهاي سطحي به آبخوان نفوذ 
ميليون  ٣/١٣٨ميليون مترمكعب زهكشي از آب زيرزميني و  ٣/١٤مترمكعب برآورد شده است؛ كه با احتساب 

مترمكعب حجم پسآب برگشتي حاصل از مصارف كشاورزي به آبهاي سطحي و در نظر گرفتن تبخير از سطح 
، ) ميليون متر مكعب در سال ٩/٦٠(اند  هاي استخراج شد ي آزاد آب كه مساحت آنها از تصاوير ماهوارهها نهپه

  .ميليون مترمكعب برآورد شده است ٤/٤٢٤ميزان جريان سطحي و زه آب خروجي 
اي به دليل پوشش وسيع، چند طيفي و به روز بودن، ابزار بسيار مناسبي براي  هاي رقومي ماهواره داده

   .باشند ميهاي گياهي  مطالعات منابع آب و پوشش
GIS ها از منابع مختلف و تحليل چند معياري براي استفاده از تمامي عوامل  ود و پردازش دادهامكان ور

هاي آبي  اي مساحت پهنه با استفاده از تصاوير ماهواره .نمايد آب زيرزميني فراهم مي مطالعاتمؤثر در 
ي كه عمق مناطق همچنين در. محاسبه گرديداستخراج و ميزان تبخير از سطح آزاد آب در محدوده مطالعاتي 

هاي آبي و شاليزارها و  متر بوده و امكان تبخير از آبخوان وجود دارد، مساحت پهنه ٥آب زيرزميني كمتر از 
اي استخراج و از مساحت مناطق تبخيري كسر و سپس ميزان  واحدهاي مسكوني با كمك تصاوير ماهواره

  .تبخير از آبخوان محاسبه گرديد
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  پتانسيل و مقاطع ورودي و خروجي آب زيرزميني دشت ساري نقشه هم -١شكل 
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  ها و شاليزارها در دشت ساري موقعيت و پراكندگي آببندن – ٢شكل 
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