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 خالصه

و توسعه  هستند یاکنندهساده اتیشامل فرض شوند،یها استفاده مبه تونل ینیرزمینشت آب ز زانیم نیکه به طور معمول به منظور تخم ییهاروش

صورت  نیشیمحدوده و کمبود اطالعات در منطقه و با توجه به مطالعات پ یتوجه به گستردگبا تونل را در نظر ندارند.  ریمس یکارست در سازندها

در  لیدل نیبه هم ستند،یبرخوردار ن یاز دقت الزم جهت برآورد آب ورود و گسله خرد شدههای پهنهو  یکارست یهاطیدر مح هاسایر روشگرفته، 

و  الیه اطالعاتیاست. با استفاده از شش  هشداستفاده  بیالن حوضه اییاز روش  انتقال آب نوسود به تونل یآب ورود زانیجهت برآورد م مقاله نیا

از رودخانه و  هیمولفه تغذ نیو همچن شدمنطقه بود محاسبه  یورود یهااز مولفه یکیاز بارش که  هیمولفه تغذ GISافزار نرم طیها در محآن قیتلف

 یبرداشت شده روزانه مولفه خروج یهابا استفاده از داده ، سپسقبل و بعد تونل برآورد شد یدرومتریه یهاستگاهیبا توجه به ا زیاز رودخانه ن هیتخل

 آب از سازند سورمه به داخل تونل وجود دارد. (MCM) 8/51 براساس بیالن آبخوان سورمه، امکان ورود در نهایت .محاسبه شد زیتونل ن

  سازند سورمه ،بیالن حوضه اییروش  ،سعه کارست، تونل انتقال آب نوسودنشت آب زیرزمینی، توکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه .1
 

 در آب هجوم [.14] کنندیآب به داخل تونل فراهم م انینشت جر یبرا یمعابر هایشکستگ شوند،یحفر م یستابیسطح ا ریز یسنگ یهاکه تونل یهنگام

𝑚 0.1 از بیشتر جریانی که دارد آب انفجار به کارستی اشاره هایتونل 3
𝑠⁄ هایپهنه در کارستی مجراهای آسیب به منجر که سرعت و فشار اعمال با و 

تونل است، چرا که  یمسائل در مهندس نیتریاز اساس یکیبه داخل تونل  یودرآب و انیجر ینیبشیپ. [10] شودتونل می کننده احاطه هایسنگ و آبدار

به  یو ناگهان ادیهجوم آب زبینی نشده، عث بوجود آمدن مشکالت پیشبا ،ینیرزمیز یهاو کانال یو آبدار با مجار یکارست یهاها در پهنهتونل یحفار

 یهاتونل. [3] شودو درنهایت حتی توقف عملیات حفاری می و پرسنل، کاهش راندمان کار ساخت تونل زاتیخسارت به تجه، یحفار نیتونل در ح

 یبا مشکالت سازندها ریدرگ یهااز تونل ییهاو تونل نوسود در استان کرمانشاه نمونه یاریانتقال آب کوهرنگ و سبزکوه در استان چهار محال و بخت

الزم جهت مواجه  داتیشود تا تمه ینیبشیبه داخل تونل پ ینیرزمیآب ز انینرخ جر شودیم یها سعپروژه نیمنظور در ا نیبد .باشندیم رانیدر ا یکارست

 زی، فر[8] ازجمله گودمن و همکاران یلیتحل یهابا استفاده از روش یاریپروژه فراهم شود. محققان بس شرفتیآن در روند پ یبا آب و کاهش اثرات منف

در محدوده  به درون تونل پرداختند. ینیرزمیآب ز انیجر نیبه تخم [9] ورریه یو روش تجرب [6] 2 یالتان ،[5] 1 یالتان، [11] کالسرود،[13] یل، [7] یو چر

تونل با یک سیستم درز و شکاف بزرگ، دبی قابل توجهی به داخل تونل جریان یافت و عملیات حفاری برای مدتی متوقف  پس از برخورد دره زیمکان

محدوده و کمبود اطالعات در منطقه  یجه به گستردگا توب ،شد. برآورد این که این جریان سنگین آب تا چه زمانی ادامه خواهد داشت سوالی اساسی بود

 قیتحق نیدر ا لیدل نیبه هم زان جریان ورودی به تونل ارائه ندادند،مرسوم برآورد صحیحی از می یها، روش[2] صورت گرفته نیشیمطالعات پ بهو با توجه 

 سعی شد به روش بیالن حوضه ایی برآوردی از میزان جریان ورودی به تونل ارائه شود. 
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 گستره مورد مطالعه شناسیموقعیت جغرافیايی و زمین .2
 

هدف از احداث تونل انتقال آب  ،غرب کشور است یمرز زیدر حوضه آبر روانیانتقال آب رودخانه س ستمیاز طرح س یپروژه انتقال آب نوسود بخش

. محدوده مورد [4] غرب کشور است یریگرمس یهادشتشده به  میاز غرب کشور و انتقال آب تنظ عیوس یامنطقه یسطح یهاآب مینوسود کنترل و تنظ

استان کرمانشاه و  یمنطقه مورد نظر، در شمال باخترمکان است. یتونل نوسود در محدوده دره زقطعه دوم از طول  لومتریک 9شامل  قیتحق نیمطالعه در ا

  نشان داده شده است. 1محدوده مورد مطالعه در شکل  ییایجغراف تیموقعو عراق واقع شده است  رانیمرز ا یکیدر نزد و باختر پاوه

 یآهک یغالب از سازندها یرخنمون یدارا هیناح نی. ا[1] ستا گرفته قرار زاگرس رانده –خورده  نیدر کمربند چ یشناسنیگستره مورد مطالعه از نظر زم

مذکور  یآهک یها. تودهگذاردیم شیساز را به نماخشن و صخره هیناح کی یکه از نظر توپوگراف، (2)شکل  باشدیسروک، سورمه و تله زنگ م-المیا

است  یاگونهبه هایخوردگنیچ نیتونل نسبت به ا تیاست. موقع ردشدهو خ خوردهنیبه شدت چ یکیحرکات تکتون ریدر محدوده محور تونل تحت تاث

 .باشدیم هایخوردگنیکه محور تونل عمود بر محور چ

 

 
 شناسی منطقه مورد مطالعهچینه-2شکل                                          قطعه دوم تونل نوسود        موقعیت جغرافیایی– 1شکل       

  

 روش تحقیق .3
 

 در منطقه مورد مطالعه سه آبخوان مجزا وجود دارد. باشدیم 95-94 یسال آب النیو دوره ب مکانیرودخانه ز زیمطالعه حوضه آبر نیدر ا النیبمحدوده 

معادله بیالن . ردیگیبارش صورت م قیها از طرآبخوان نیا یاصل هیدر تله زنگ. تغذ یگریدر سورمه و د یکیسروک، و  -المیدر سازند ا یکی، (3)شکل

 در نظر گرفته شده است: 1های کارستی منطقه مورد مطالعه بصورت رابطه شده آبخوانساده 

(1   ) 𝑅 + 𝑄𝑅𝑖𝑛 − 𝑄𝑅𝑜𝑢𝑡 + (𝑄𝐺𝑖𝑛 − 𝑄𝐺𝑜𝑢𝑡) − 𝑄𝑡𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙 = ∆𝑠  

 𝑄𝐺𝑜𝑢𝑡 ،ینیرزمیز یورود 𝑄𝐺𝑖𝑛، (MCM)از رودخانه  یخروج 𝑄𝑅𝑜𝑢𝑡، (MCM)از رودخانه  یورود 𝑄𝑅𝑖𝑛، (MCM)بارش  هیتغذ R در این رابطه

𝑄𝐺𝑖𝑛)و  رهیذخ راتییتغ Δs،  (MCM)تونل  یخروج 𝑄𝑡𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙 ،ینیرزمیز یخروج − 𝑄𝐺𝑜𝑢𝑡) 4شکل در  .باشندیم ینیرزمیز یاحجم آب مبادله 

 داده شده است.در منطقه نشان  النیب یاز پارامترها یمدل مفهوم
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مدل مفهومی از پارامترهای بیالن حوضه آبریز رودخانه زیمکان -4شکل               های منطقه مورد مطالعه         آبخوان – 3شکل                 

 یپارامترها نیتریمطالعه استفاده شده است. در منطقه مورد مطالعه اصل نیدر ا بیالن حوضه اییمنطقه از روش  یهانفوذ بارش به آبخوان ددرص نییتع یراب

مطالعه  نیو آبراهه بوده است. در ا یاهیپوشش گ ن،یسطح زم بیش ،یشکستگ ،یسنگ شناس یهاهیموثر در نفوذ آب حاصل از بارش به آبخوان شامل ال

محاسبه شده  ArcGis10.1  نرم افزار طیدر مح 2نفوذ در منطقه با استفاده از رابطه بیها ضربه آن یده ازیپارامترها و امت نیاز ا کیهر  نییپس از تع

  است.

(2)  I = (6 × L) + (5 × F1 ) + (4 × F2 ) + (3 × Sl ) + (2 × St ) + (1 × Ve )   

پوشش  هیال Veها و  آبراهه St ب،یش هیال Sl ،یشکستگ تراکم هیال F2 ،یتقاطع شکستگ هیال F1 ،یشناسسنگ هیال Lنفوذ،  بیضر Iرابطه  نیدر ا

. داناختصاص داده شده ینفوذ منطقه با قضاوت کارشناس زانیپارامترها در م نیا تاهمی اساس بر 1تا شش در رابطه  کی بیدر منطقه هستند. ضرا یاهیگ

 یشده برا نییوزن تع1به خود اختصاص داده است. جدول باشدیمنطقه م یشدگدر رابطه با کارست یبه نوع نکهیا لیرا به دل بیضر نیباالتر یشناسسنگ

 نیباالتر یشناس. سنگباشندینفوذ منطقه م زانیپارامترها در م نیا تیاهم لیبه دل 2در رابطه  6تا  1 بی. ضرادهدیرا نشان م یاطالعات یهاهیاز ال کیهر 

 به خود اختصاص داده است. باشدیمنطقه م یشدگدر رابطه با کارست  یبه نوع نکهیا لیرا به دل بیضر

 یاطالعات یهاهیال یشده برا نیی: وزن تع1جدول 

 وزن نام الیه وزن نام الیه

 3 شیب 6 شناسیسنگ

 2 آبراهه 5 تقاطع شکستگی

 1 پوشش گیاهی 4 شکستگی

 بدست آمده است: رینفوذ در منطقه طبق مراحل ز زانیم

مناسب  طیشرا 10ارزش (. 2)جدول اندشده یبندگروه دسته 10توسعه کارست در  یبرا یشناسبر حسب مناسب بودن سنگ ( 2)شکل منطقه یسازندها -1

 (.5)شکل دهدیتوسعه کارست را نشان م ینامناسب برا طیشرا کیجهت توسعه کارست و ارزش  یشناسسنگ

 منطقه یهاتوده سنگ یرینفوذپذ یبندرده بی: ضر2جدول 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 بندی شدهنقشه رستری لیتولوژی رده– 5شکل 

 ضریب سازند

 10 سروک -ایالم 

 8 زنگتله

 7 سورمه

 1 گورپی

 1 بختیاری

 1 گرو

 1 امیران

 1 آبرفت کواترنری
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 ریبا استفاده از تصاو نیو همچن  Envi v5.1در نرم افزار   High Pass و  Laplacian یلترهایو ف  IRS ریمنطقه با استفاده از تصاو یهایشکستگ -2

 ،6طبق شکل  ی منطقههاچگالی شکستگیدر نهایت  .اندهاستخراج شد  PCI Geomaticaافزار نرم طی( در محکیکروماتلندست )باند پان یاماهواره

 باشند.حداکثر چگالی درزه و مناطق دارای ارزش یک حداقل چگالی درزه را دارا می 10ارزش  اند. مناطق دارایبندی شدهدسته گروه 10به 

منطقه  یهایقاطع شکستگت یچگال تیدر نها .ه استبدست آمد  GISافزار نرم طی، و در محX toolsمنطقه، با استفاده از افزونه  یهاتقاطع خطواره -3

 .دهدیمنطقه را نشان م یهایتقاطع شکستگ نیمترک کیو ارزش  هایتقاطع شکستگ یتراکم باال 9در شکل  10استخراج شد. ارزش  7طبق شکل 

 
 های منطقهنقشه چگالی تقاطع شکستگی-7شکل         های منطقه          شکستگی چگالینقشه – 6شکل                                   

نفوذ  یبرا یتر باشد، آب فرصت کمترمنطقه تند بیهر چه ش. [12]است  نینفوذ آب به درون زم زانیکننده مکنترل یفاکتورها نیاز مهمتر یکی بیش -4

 یارتفاع یمدل رقوماست.  شتریو توسعه کارست ب شترینفوذ ب م،یمال بیبا ش یاو در منطقه شودیم لیاز بارش به رواناب تبد یشتریو مقدار ب کندیم دایپ

(. شیب 8)شکل تهیه شده است Arc GIS 10.1و   MicroStation 8 یافزارهامنطقه و نرم یبعد سه ی( با استفاده از نقشه توپوگرافDEM) منطقه

اطق دارای ارزش نم (.9شد )شکل یبندگروه دسته 10بدست آمد و در  GISافزار در نرممنطقه   DEMبر روی  سطح یلیتوابع تحل یریبا بکارگها با الیه

 حداقل شیب را در محدوده مورد مطالعه دارند. 10یک حداکثر شیب و مناطق دارای ارزش 

 
 بندی شیب منطقهطبقه– 9شکل                   منطقه                           رقومیمدل ارتفاعی – 8 شکل                               

 

( استخراج 10منطقه )شکل یهااعمال و آبراهه GISافزار در نرم ARC Hydroو به کمک افزونه منطقه  DEMمنطقه با استفاده از  یهاشبکه آبراهه -5

کمتر آبراهه در  یمربوط به چگال 10 ارزششد، که  یبند میرده تقس 10و به   (11)شکل  بدست آورده شد GISها در نرم افزار آبراهه ی. چگالاسته شد

 دهنده نفوذ کمتر در منطقه است.ها که نشانآبراهه شتریب یدهنده چگالنشان کی ارزشدر منطقه، و  شتریب یریدهنده نفوذپذمنطقه که نشان



 

                             اردبیل        محقق اردبیلی،دانشگاه ، مهندسیفنی و دانشکده  هیدرولیک ایران، کنفرانس شانزدهمین         

                              1396 شهریور   16و  15
 

 5

منطقه مورد مطالعه از نظر  12مشخص و طبق شکل  GISافزار در محیط نرم  +ETM و  IRSای پوشش گیاهی منطقه با استفاده از  تصاویر ماهواره -6

و ارزش  یاهیپوشش گ یمناطق دارا ک،یارزش ه است. شد یبندپراکنده طبقه یاهیو پوشش گ یاهیبه دو گروه بدون پوشش گ  یاهینوع پوشش گ

 .یاهیصفر، مناطق فاقد پوشش گ

 
 های منطقهچگالی آبراهه– 11شکل          های منطقه                                 آبراهه– 10شکل        

 
منطقه یاهیپوشش گ تیوضع – 12شکل   

 Spatial Analist( در ابزار weighted overlayدار شده )وزنها از روش هم پوشانی ها، به منظور تلفیق و تحلیل دادهدر نهایت پس از تهیه الیه

Tools  افزار در محیط نرمGIS  نقشه نرخ 2ر رابطه دهای اطالعاتی( بدست آمده مقدار هر یک از این پارامترها )الیهاستفاده شد. سپس با جایگذاری ،

 استخراج شد. 13نفوذ منطقه طبق شکل 

 
منطقه در منطقه مورد )درصد(نقشه برآورد نفوذ -13شکل   
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-سنجی در اطراف منطقه استفاده شده و نمودار همبستگی ارتفاعایستگاه بارانهشت های برای به دست آوردن میزان بارش در منطقه مورد مطالعه از داده

تهیه  DEMبه  در نهایت با اعمال این رابطه بدست آمده است و سپس( 3(. رابطه ارتفاع بارش منطقه )رابطه14ها رسم شده است.)شکلبارش این ایستگاه

 (. 15، نقشه توزیع بارش ساالنه )میلیمتر( بدست آمده است )شکل GIS افزار شده از منطقه در محیط نرم

(3)  P=0.5003H+ 270.92   

 
نقشه توزیع بارش ساالنه منطقه -51شکل                                بارش و ارتفاع در منطقه مورد مطالعه یبستگنمودار هم – 41شکل            

 به دست آمده است: GISافزار  نرم طیدر مح 4منطقه طبق رابطه  هایاز بارش در آبخوان هیتغذ زانیم

(4) VI=0/01*P*I                                              
 .باشندیم در منطقهنفوذ ضریب  Iو   بارش  P، در منطقه هیتغذ زانیمVI  در این رابطه که

 است. شده و آورده محاسبه منطقه هایآبخوان از کدام هر ، میانگین نرخ نفوذ، میانگین بارش و میانگین نرخ تغذیهمساحت 3در جدول 

 های منطقهمساحت، میانگین نرخ نفوذ، میانگین بارش و میانگین نرخ تغذیه از بارش آبخوان: 3جدول 

 (m/yearمیانگین نرخ تغذیه ) (mm/yearمیانگین بارش ) میانگین نرخ نفوذ )%( (𝐾𝑚2مساحت ) آبخوان

 0/637 1200/41 52/96 153/92 سروک-ایالم

 0/453 947/28 47/74 239/54 سورمه

 0/506 1289/29 39/03 18/36 تله زنگ

 2/54 ، 94سازان در سال مهندسین مشاور ایمن موسسهتوسط  صورت گرفتهجریان ورودی به تونل های گیریحجم تغذیه ساالنه تونل هم با توجه به اندازه

 [.4بوده است ]میلیون مترمکعب در سال 

های موقعیت ایستگاه 14در شکل پنج ایستگاه هیدرومتری احداث شده است. گیری دبی رودخانه زیمکان، تعداد در منطقه مورد مطالعه، به منظور اندازه

 یدرومتری منطقه نشان داده شده است.ه

 

 
حوضه آبریز رودخانه زیمکان یدرومتریه یهاستگاهیا تیموقع – 14شکل   
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 ی، دبD ستگاهیقرار دارد تا ا رودخانه زیمکان زیحوضه آبر یگذر که در ابتداشاه یدرومتریه ستگاهیدر فاصله ا ،شده یریگاندازه یهایبا توجه به دب

 نی. همچنباشدیم ینیرزمیزاز آب هیتغذ لیمقدار به دل نیداشته است که ا شیمتر مکعب در سال، افزا ونیلیمعادل شش م ه،یبر ثان تریل 200رودخانه حدود 

 زانیم نیاست که ا افتهیمتر مکعب در سال کاهش  ونیلیمعادل سه م هیبر ثان تریل 96 زانیرودخانه به م ی، دبAو  C یدرومتریه یهاستگاهیدر حد فاصل ا

از رودخانه  هیحجم تخل نیدارد. ا جودتونل و ریقسمت از مس نیاست که در ا ییهایها و شکستگاز رودخانه در محل تونل به واسطه عملکرد گسل هیتغذ

 .شودیشده که در ادامه وارد تونل م یوارد سفره کارست

 ايج و بحثنت .4

بود و با در نظر داشتن این موضوع که اطالعات سطح آب  یدر حال حفار آبخوان سورمه در  زمان تکمیل این تحقیقدر  TBMبا توجه با اینکه دستگاه 

اند، محاسبه بیالن برای این آبخوان صورت گرفت. در نهایت با جایگذاری پارامترهای ها در این آبخوان حفر شدهاین آبخوان موجود است و اینکه گمانه

 میلیون متر مکعب برآورد شد. 8/51حجم آب تبادل زیرزمینی برای آبخوان سورمه حدود  4ه بیالن منطقه، طبق جدول بدست آمده در معادل

 

 سورمه در آبخوان النیب ی: پارامترها4جدول 

)مساحت آبخوان

)2Km 

 یانگینم

بارش 
(mm/year) 

 میانگین

ضریب نفوذ 

 (درصد)

 میانگین

 تغذیه
(m/year) 

حجم تغذیه 

ساالنه 
(MCM) 

تخلیه حجم 

 ساالنه تونل

(MCM) 

حجم تغذیه ساالنه 

 توسط رودخانه

(MCM) 

حجم تخلیه ساالنه 

 توسط رودخانه

(MCM) 

آب  حجم

ای مبادله

M)زیرزمینی

CM) 
6/239 سورمه  947 47/74 0/453 109 54/20 3 6 8/51  

 شد. نییتراز تونل تع یموجود در باال نییزیرزمکل آب رهیذخ( 5)ورودی به تونل نوسود ابتدا با استفاده از رابطه  نییزیرزمآب زانیبه منظور برآورد م

 (5) = S.h.AtV   
 

 

نسبت به تراز  یستابیاختالف تراز سطح ا h ره،یذخ بیضر S،  (m3)موجود در باالتر از تراز تونل نییآب زیرزم رهیحجم کل ذخ 𝑉𝑡رابطه،  نیدر ا

 .باشندی( م2Km)  یمساحت سطح آبخوان کارست A(  و mتونل)

در آبخوان سورمه را  هیاز تغذ یبه تونل ناش یورود یبخش یو دب هیآبخوان با فرض عدم تغذ رهیذخ یاز زهکش یبخش یدب ره،یبرآورد حجم ذخ 5جدول 

 .دهدینشان م

 در آبخوان سورمه هیاز تغذ یبه تونل ناش یورود یبخش یو دب هیآبخوان با فرض عدم تغذ رهیذخ یاز زهکش یبخش یدب ره،ی: برآورد حجم ذخ5جدول 

ها و روز از برخورد تونل به زون کارستی و پهنه خرد شده حاصل از عملکرد راندگی 185پس از ، محاسباتی که صورت گرفتبر اساس  5طبق جدول 

گیری لیتر بر ثانیه بوده، در حالی که میانگین دبی اندازه 1501، دبی بخشی از زهکشی ذخیره آبخوان با فرض عدم تغذیه 94تا آذر  94ها از خرداد گسل

لیتر بر ثانیه هست بخاطر تغذیه )بارش، رودخانه و تغذیه زیرزمینی( است. همچنین طبق  548ن اختالف که حدود محاسبه شده که ای 2049شده به تونل 

لیتر بر ثانیه بوده، در حالی که میانگین  927، دبی بخشی از زهکشی ذخیره آبخوان با فرض عدم تغذیه 95تا خرداد  94روز از تاریخ آذر  181جدول پس از 

لیتر بر ثانیه هست نیز بخاطر تغذیه )بارش، رودخانه و تغذیه زیرزمینی(  439محاسبه شده که این اختالف که حدود  1366ده به تونل گیری شدبی اندازه

 است.

 

 

ضریب  آبخوان

 ذخیره

مساحت 
)2km( 

 متوسط

بار آبی 
(m) 

 تاریخ
حجم 

 ذخیره

(MCM) 

کاهش حجم 

ذخیره ناشی از 

ورود آب به تونل 
(MCM) 

 زمان

(day) 

دبی بخشی از 

زهکشی ذخیره 

آبخوان با فرض 

عدم تغذیه 
(L/S) 

دبی کل 

ورودی 

گیری اندازه

 (L/S)شده 

دبی بخشی 

ورودی به 

تونل ناشی از 

تغذیه 
(L/S) 

 

 سورمه

 

0.005 

 

6/239 

 0 0 0 0 0 65 94خرداد 54

 548 2049 1501 185 41 24 94آذر 20

 439 1366 927 181 5/50 5/14 95خرداد 12
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 گیرینتیجه .5

سایر نسبت به  یکارست یهاطیدر نظر گرفتن تمام عوامل مربوط به مح لیبه دل و گسله خرد شدههای پهنهدر مناطق کارستی و  بیالن حوضه اییروش 

شبکه  و یاهیپوشش گ ها،یشکستگ ب،یاز جمله جنس سازندها، ش یبه عوامل مختلف ینفوذ بارش در مناطق کارست زانیم .کتراستینزد ها به واقعیتروش

 آمده بدست نفوذ میزان دلیل همین به شوند، گرفته نظر در بارش از نفوذ میزان محاسبات در بایستی عوامل این همه کهدارد  بستگی منطقه هاآبراهه

متر مکعب  ونیلیم 8/51آبخوان سورمه محاسبه و حدود  یبرا ینیرزمیز یاحجم آب مبادله .است نزدیک واقعیت به بسیار بیالن حوضه ایی روش از

 .متر مکعب محاسبه شد ونیلیم 4/57مخزن آبخوان سورمه حدود  کیاستات رهیحجم ذخهمچنین  .تواند وارد تونل شود، که این حجم آب میبرآورد شد

تا  94ها از خرداد و گسل هایو پهنه خرد شده حاصل از عملکرد راندگ یروز از برخورد تونل به زون کارست 185محاسبات انجام شده نشان داد پس از 

محاسبه  2049تونل  بهشده  یریگاندازه یدب نیانگیکه م یبوده، در حال هیبر ثان تریل 1501 هیآبخوان با فرض عدم تغذ رهیذخ یاز زهکش یبخش ی، دب94آذر 

روز از  181طبق جدول پس از  نیهمچن ( است.ینیرزمیز هی)بارش، رودخانه و تغذ هیهست بخاطر تغذ هیبر ثان تریل 548اختالف که حدود  نیشده که ا

شده به  یریگاندازه یدب نیانگیم که یبوده، در حال هیبر ثان تریل 927 هیآبخوان با فرض عدم تغذ رهیذخ یاز زهکش یبخش ی، دب95تا خرداد  94آذر  خیتار

 ( است.ینیرزمیز هی)بارش، رودخانه و تغذ هیبخاطر تغذ زیهست ن هیبر ثان تریل 439اختالف که حدود  نیمحاسبه شده که ا 1366تونل 

 قدردانی .6

 .های این تحقیق نهایت سپاس و قدر دانی را دارممهندسین مشاور ایمن سازان به دلیل در اختیار قراردادن داده موسسهاز 
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