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 5کارشناس ارشد ،دانشکده مهندسي منابع طبیعي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سیرجان ،استادیار ،بخﺶ ﺗحﻘیﻘات حفاﻇت ﺧاك و
آبخیزداری ،مرکز ﺗحﻘیﻘات کشاورزی و منابع طبیعي استان کرمان ،سازمان ﺗحﻘیﻘات ،آمﻮزش و ﺗرویﺞ کشاورزی ،کرمان ،ایران و
 9مربي ،بخﺶ ﺗحﻘیﻘات حفاﻇت ﺧاك و آبخیزداری ،مرکز ﺗحﻘیﻘات و آمﻮزش کشاورزی و منابع طبیعي استان هرمزگان ،سازمان
ﺗحﻘیﻘات ،آمﻮزش و ﺗرویﺞ کشاورزی ،هرمزگان ،ایران
ﺗاریخ دریافت5934/73/29 :

ﺗاریخ پذیرش5934/57/52 :

چکیده
بهطﻮر کلي نگهداری و بهرهبرداری از آبهای سطحي در مناطق ﺧشك ،با روشهای مختلفي از قبیل طرحهای پخشﺶ
سیالب صﻮرت ميپذیرد که بيشك بر ﺗﻮسعه پایدار منابع آب زیرزمیني نﻘﺶ مهمي دارد .بشهمنظشﻮر اراهشه راهکارهشای
مناسب اجرایي و مدیریتي پایﺶ مستمر این طرحها ضروری ميباشد .به همین دلیل بررسي اثر پخﺶ سشیالب دهنشدر
بر آبخﻮان آزاد دشت پاییندست مﻮرد بررسي قرار گرفت .بدین منظﻮر ابتدا مﻮقعیشت مکشاني پخشﺶ سشیالب ،وضشعیت
هیدروژهﻮلﻮژیکي آبخﻮان پاییندست با استفاده از دادهها و اطالعات شرکت سشهامي آب منطﻘشهای هرمزگشان همشراه بشا
بازدیدهای صحرایي مشخص شد .سپس ﺗعداد هفت حلﻘه چاه مشاهدهای انتخاب ششد .در نهایشت میشزان ﺗشاثیر پخشﺶ
سیالب بر ﺗغییرات کمي سفره با بهکارگیری معادله بشیالن آب زیرزمینشي و هیشدروگراف واحشد قبشل و بعشد از احشدا
سیستم پخﺶ سیالب مﻮرد بررسي قرار گرفت .نتایﺞ حاصل از این پژوهﺶ نشان داد ،متﻮسط رقﻮم سشط آب از سشط
دریا در قسمتهای مرکزی و حاشیهای دشت (که کمتر ﺗحت ﺗاثیر پخﺶ سشیالب بشﻮدهانشد) و منشاطق نزدیشك پخشﺶ
سیالب (که ﺗحت ﺗاثیر مستﻘیم پخﺶ سیالب بﻮدهاند) در قبل و بعد از اجرای طشرح بشهﺗرﺗیشب برابشر  273/1 ،259/4و
 214 ،215ميباشد .بنابراین ميﺗﻮان گفت پخﺶ سیالب در ﺗﻮسعه پایدار منابع آب زیرزمیني نﻘﺶ مهمي دارد.
واژههای كلیدی :آبخﻮان ،منابع آب زیرزمیني ،مناطق ﺧشك ،هیدروژهﻮلﻮژی ،هیدروگراف واحد
مقدمه
کاهﺶ سط سفرههای آب زیرزمیني در سراسر
ایران بهدلیل استخراج بیﺶ از اندازه و حفر چاههای
بدون پروانه معضلي است که همگان بر آن اﺗفاق نظر
دارند .این در حالي است که از  477میلیارد مترمکعب
بارش متﻮسط ساالنه کشﻮر ،فﻘط  91میلیارد
مترمکعب آن به مصرف ﺗغذیه آبخﻮانها ميرسد و
___________________________
* مسئﻮل مکاﺗباتhamidmoslemi65@gmail.com :

بﻘیه آن بهصﻮرت رواناب از دسترس ﺧارج ميشﻮد .در
چنین شرایطي ،بهرهبرداری از سیالبها کلید حل
مساهل کم آبي قلمداد ميشﻮد ).)5333 ،Kowsar
ایران سرزمیني ﺧشك و نیمهﺧشك با نزوالت آسماني
بسیار کم است ،بهطﻮری که میانگین بارندگي ساالنه
آن حدود  234میليمتر ميباشد که در مﻘایسه با
میانگین بارش در سط کره زمین (حدود 8۶7
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میليمتر) این مﻘدار بسیار کم است (،Alizadeh
.)2777
در این میان استان هرمزگان در جنﻮب ایران یکي
از مناطق ﺧشك کشﻮر با متﻮسط بارندگي حدود 277
میليمتر ميباشد .در این استان بیشتر رودﺧانهها
بهصﻮرت فصلي بﻮده و بهعلت وجﻮد ﺗشکیالت آلﻮده
کننده ،آبهای سطحي نیز از کیفیت مناسب برﺧﻮردار
نبﻮده و بیشتر آب مﻮرد مصرف در بخﺶهای شرب،
کشاورزی و صنعت از منابع آبهای زیرزمیني
استخراج ميشﻮد ،به همین جهت لزوم ﺗغذیه منابع
آب زیرزمیني و ﺗﻘﻮیت آن از اهمیت زیادی برﺧﻮردار
است ( .)2751 ،Moslemiیکى از شیﻮههای نﻮین
کنترل سیالبها در سالهای اﺧیر اجرای طرحهای
آبخﻮانداری ميباشد .آبخﻮانداری مجمﻮعهای از عملیات
مکانیکي و بیﻮلﻮژیکي است که با مهار و نفﻮذ سیالب
بر روی عرصههای آبخﻮان منجر به احیاء کمي و کیفي
منابع آب و ﺧاك ،ﺗﻘلیل و حتي حذف ﺧسارتهای
سیل ،احیا مراﺗع و ایجاد جنگلهای دست کاشت و
بهینهسازی محیط زیست ميشﻮد ) .)2775 ،Bazaدر
همین راستا و با هدف مهار سیالب ،ﺗغذیه سفره آب
زیرزمیني و ﺗﻮسعه سط زیرکشت محصﻮالت زراعي و
باغي مﻮرد نیاز مردم اداره کل منابع طبیعي و
آبخیزداری استان هرمزگان اقدام به اجرای پروژه
پخﺶ سیالب در منطﻘه دهندر از ﺗﻮابع بخﺶ
هشتبندی در سال  5984نمﻮده است.
در مﻮرد ﺗاثیر پخﺶ سیالب بر سط آب زیرزمیني
ﺗحﻘیﻘات فراواني در ایران و سایر نﻘاط جهان صﻮرت
گرفته است که ميﺗﻮان به مﻮارد ذیل اشاره کرد .در
منطﻘه ژین-ژیانگ چین ،نتای بررسيها نشان داد که
در مناطق ﺧشك و نیمهﺧشك اثر پخﺶ سیالب
همراه با ﺗغذیه مصنﻮعي آبخﻮانها با در نظر گرفتن
سﻮدهای جانبي آن بهترین گزینه برای ذﺧیره آب در
سرزمینهای ﺧشك است ( Yuejunو همکاران،
 .)2755در بررسي ﺗاثیر عملیات آبخیزداری بر آبهای
زیرزمیني دشت الور استان هرمزگان به این نتیجه
رسید که روند نزولي سط آب زیرزمیني ،پس از
احدا سد ﺧاکي ﺗغییر یافته و در مﻘایسه قبل و بعد
از احدا سد ،در سالهای با بارندگي مشابه افزایﺶ
سط سفره به میزان  5/1متر مشاهده ميشﻮد

938/

( .)2755 ،Hosseinpourدر بررسي ﺗأثیر پخﺶ
سیالب بر منابع آب زیرزمیني کﻮهدشت بیان نمﻮدند،
پیﺶ از پخﺶ سیالب ﺗغییرات سط سفره آب
زیرزمیني ﺗابع میزان بهرهبرداری بﻮده و روندی
کاهشي داشته است ،با اجرای پخﺶ سیالب ،این روند
کاهشي متﻮقف شده و سط آب زیرزمیني افزایﺶ
یافته است ( Viskaramiو همکاران .)2759 ،در
بررسي اثر پخﺶ سیالب بر منابع آب زیرزمیني دشت
گربایگان بیان نمﻮد که با وجﻮد آنکه روند عمﻮمي
سط آب زیرزمیني دشت به رغم عملکرد پخﺶ
سیالب حالت نزولي است دست کم در بخشي از
محدوده دشت که ﺗاثیر بیشتری بر پخﺶ سیالب
ميپذیرد ،روند مثبت وجﻮد داشته است
(.)2755 ،Salimikochi
در بررسي اثرات پخﺶ سیالب بر منابع آبي دشت
سهرین ،بیان نمﻮدند که پخﺶ سیالب ﺗاثیر مثبت
ﺧیلي زیادی بر روی آب زیرزمیني منطﻘه داشته و با
ﺗﻮجه به کاهﺶ بارندگي از سال ( 5931زمان ورود آب
به شبکه پخﺶ سیالب) سط آب در منطﻘه شاهد
 ۶/1متر کاهﺶ داشته ،در صﻮرﺗي که سط آب در
منطﻘه پخﺶ سیالب در همان سالها در چاههای
مختلف پنﺞ ﺗا  57متر افزایﺶ نشان ميدهد
(  Mousaviو  .)2755 ،Rezaeiدر بررسي اثر پخﺶ
سیالب کاشمر آب زیرزمیني ،با بررسي وضعیت کلي
سفره زیرزمیني در طﻮل یك دوره 57ساله مشاهده
شد که روند افت سط آب در ناحیه غربي دشت که با
اراضي کشاورزی و ﺗراکم چاههای برداشت مطابﻘت
دارد ،شدیدﺗر است ،از طرفي بررسي چاههای
پیزومتری در ناحیه شمال شرقي دشت و محدوده
اجرای پخﺶ سیالب نشان ميدهد ،چاه پیزومتری که
در پاییندست فاز یك و دو پخﺶ سیالب ميباشد،
عليرغم افت سفره در سایر چاههای اطراف آن دارای
کمترین میزان افت ساالنه را نشان ميدهد ( Rajaeeو
.)2773 ،AhmadianYazdi
طرحهای ﺗغذیه مصنﻮعي جهت جلﻮگیری از پایین
افتادن سط آب زیرزمیني مناطق مختلف مﻮرد
استفاده قرار گرفته که بعد از اجرای این طرحها
وضعیت آبخﻮانها بهبﻮد پیدا کرده است (Voudouris
و همکاران .)2771 ،هدف از این پژوهﺶ ،بررسي ﺗاثیر
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پخﺶ سیالب دهندر پس از گذشت  57سال از
ﺗأسیس آن بر نﻮسانات سط سفرههای آب زیرزمیني
دشت هشتبندی بﻮد.
مواد و روشها
موقعیت منطقه مورد پژوهش :حﻮزه آبخیز دهندر،
در جنﻮب شرقي ایران و در محدوده بین عرضهای
جغرافیایي " 23˚ 54' 8ﺗا " 23˚ 5' 18شمالي و
طﻮلهای جغرافیایي " 13˚ 92' 99ﺗا "13˚ 44' 41
شرقي ،در شرق بخﺶ هشتبندی و در فاصله هفت
کیلﻮمتری آن قرار دارد که ورودی حﻮضه از
کﻮهستانهای شهرستان منﻮجان و ﺧروجي آن
روستاهای دهندر ،کهﻮرﺗاك ،کﻮی هجرت ،چراغآباد،
ناصرآباد ،ریگ دراز و هشتبندی ميباشد .این دشت
جزء حﻮزه آبخیز رودﺧانه میناب محسﻮب و دارای
وسعتي بیﺶ از  1۶4کیلﻮمتر مربع با طﻮل متﻮسط 97
کیلﻮمتر و با عرض متﻮسط  58کیلﻮمتر ،طﻮل آبراهه
اصلي  28کیلﻮمتر ،شیب آبراهه اصلي 5/1درصد،
ارﺗفاع متﻮسط  355متر ،شیب متﻮسط وزني 59
درصد و محیط حﻮضه  553کیلﻮمتر و زمان ﺗمرکز به
روش کرپیچ  2/14ساعت برآورد شده است.
از نظر ﺧاكشناسي ﺧاكهای منطﻘه عمدﺗا جزء
ردههای آنتيسﻮل و اریدیسﻮل بﻮده و رژیم رطﻮبتي
آنها ﺗﻮریك و رژیم حرارﺗي هایپرﺗرمیك ميباشد.
مطالعات ژهﻮالکتریك انجام شده ،نشان ميدهد ،سفره
آب زیرزمیني دشت هشتبندی ﺗنها از یك سفره و از
نﻮع آزاد ميباشد .این دشت از دیدگاه زمینشناسي
بین زونهای مکران و سنندج -سیرجان قرار دارد.
بهطﻮر کلي متﻮسط ضخامت رسﻮبات آبرفتي دشت
برابر  12متر و سن رسﻮبات آبرفتي مربﻮط به دوران
چهارم زمینشناسي و بافت رسﻮبات دشت را عمدﺗاً
شن ،ماسه و رس ﺗشکیل ميدهد.
ضربب ذﺧیره سفره چهار درصد و ضریب نفﻮذ
سیالبي به آبخﻮان از طریق رودﺧانه  27درصد ،ضریب
هدایت الکتریکي متﻮسط آبخﻮان  42/9حدود متر بر
روز ،ضریب قابلیت انتﻘال متﻮسط آبخﻮان حدوداً
 2۶17مترمربع در روز بهدست آمده است .متﻮسط
بارندگي سالیانه حﻮضه ( 5982ﺗا )5939
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518/3میليمتر که ﺗغییرات بارندگي در طﻮل سالهای
مختلف نسبتاً زیاد ميباشد.
ﺗعداد ماههای ﺧشك در سال نه ماه و ﺗعداد
ماههای مرطﻮب سه ماه در سال ميباشد ،میزان
رطﻮبت نسبي متﻮسط ساالنه  14درصد و میزان
متﻮسط درجه حرارت سالیانه در حﻮضه  2۶/3برآورد
شده است .دمای حداکثر مطلق برابر  43/1درجه
سانتيگراد در ﺗیر ماه و حداقل مطلق به یك درجه
سانتيگراد در ماه دی و بهمن و آذر ميرسد ،میزان
ﺗبخیر پتانسیل متﻮسط سالیانه به  9597میليمتر در
سال برآورد شده است .وزش باد غالب جنﻮبي و جنﻮب
غربي است و میانگین سرعت باد  3/۶گره ميرسد .این
حﻮضه از نظر طبﻘهبندی اقلیمي جز اقلیم ﺧشك قرار
ميگیرد .در منطﻘه مﻮرد مطالعه سه ﺗیپ فیزیﻮگرافي
شامل کﻮه و ﺗیپ ماهﻮر که بیشترین واحد فیزیﻮگرافي
است و سپس ﺗیپ ﺗراسهای فﻮقاني و فالتهای
مرﺗفع وجﻮد دارد.
چگونگی گردآوری آمار و اطالعات برای ارزیابی
اثرات طرح :بدین منظﻮر ابتدا با استفاده از ﺗصاویر
ماهﻮارهای ،نﻘشه مﻮقعیت مکاني منابع آب زیرزمیني،
نﻘشه آبراههها ،نﻘشه مﻮقعیت مکاني سیستم پخﺶ
سیالب دهندر و بررسيهای میداني و کارشناسي
جهت بررسي محدوده ﺗحت ﺗاثیر پخﺶ سیالب و
انتخاب چاههای مشاهدهای اقدام و در نهایت محدوده
ﺗحت ﺗاثیر پخﺶ سیالب انتخاب شد (شکل .)2
جمعآوری و اطالعات مﻮرد نیاز و ارزیابي اثرات کمي
پخﺶ سیالب دهندر بر منابع آب زیرزمیني در بعد
مکان و زمان انجام شد .در این ﺗحﻘیق از چهار سری
آمار استفاده شد.
 -5آمار ﺗغییرات سط ﺗراز آب زیرزمیني (شرکت آب
منطﻘهای استان هرمزگان) -2 ،آمار برداشت از منابع و
چاههای بهرهبرداری (شرکت آب منطﻘهای استان
هرمزگان) -9 ،آمار ایستگاههای هﻮاشناسي مﻮجﻮد در
منطﻘه (شرکت آب منطﻘهای هرمزگان) و  -4اطالعات
سط و ﺗراکم کشت در اراضي کشاورزی در قبل و بعد
از اجرای طرح (اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری
استان هرمزگان و اداره کل جهاد کشاورزی استان
هرمزگان).
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جدول  -1مشخصات فني سیستم پخﺶ سیالب دهندر ،هشتبندی
ردیف

شرح مختصات

واحد

مﻘدار

مالحظات

5

مساحت حﻮزه آبخیز

هکتار

2591۶

2

آورد (رواناب) ساالنه حﻮضه

مترمکعب در سال

52877777

9

حجم آبگیری

مترمکعب

1477777

4

سط اراضي کشاورزی پاییندست

هکتار

4877

1

سط اراضي مرﺗعي پاییندست

هکتار

1777

۶

ﺗعداد چاههای پاییندست

حلﻘه

478

درجه

97 71591
11 23 49

8

متﻮسط بارندگي حﻮضه

میليمتر

539

3

مساحت سیستم پخﺶ سیالب

هکتار

253

57

دبي ورودی به سیستم

مترمکعب در ثانیه

52

55

ﺗعداد کانال های پخﺶ

عدد

53

52
59

ﺗعداد دروازهها
شیب طﻮلي سط پخﺶ

عدد
درصد

۶3
5/5

سیستم پخﺶ سیالب از نﻮع
گسترشي است که در دو فاز و در
سط  253هکتار در سال 5984
اجرا شده که شامل بند انحرافي،
کانال
آّبگیری،
کالﻮرت
آّبرسان ،عرصههای پخﺶ و
کانال برگشت ميباشد .همچنین
یك دستگاه سد ﺧاکي به ارﺗفاع
 1/1متر در ﺧروجي سیستم
احدا شد .اولین سیالب سیستم
در آبان ماه  5981و آﺧرین آن
بهمن  83وارد سستم شد.
بیشترین سیالب در دی ماه
 5988وارد سیستم شده است.

مختصات جغرافیایي بر حسب )(UTM

3

شکل  -1مﻮقعیت پخﺶ سیالب دهندر در کشﻮر ،استان هرمزگان و منطﻘه مﻮرد مطالعه
جدول  -2مختصات جغرافیایي چاههای مشاهدهای منطﻘه مﻮرد پژوهﺶ
ارﺗفاع نﻘطه نشانه

شماره چاه

مختصات
()UTM

نام محل

از سط دریا
()m

از سط زمین
()m

عمق چاه

فاصله ﺗا پخﺶ
سیالب
()m

3

542336-3010273

کالﺗك

22۶/33۶

7/8

21/9

3۶91

54

539913-3008282

ناصرآباد

222/224

7/31

45/9

55439

51

545195-3007378

چراغآباد جنﻮبي

24۶/729

7/3

42/1

۶594

5۶

548817-3008423

مزرعه ﺗفضلي

232/338

7/۶

۶7/۶

9777

53

550535-3006188

دهندر

973/21۶

7/4

۶9

111

58

547116-3004216

کهﻮرﺗاك

239/238

7/1

33/8

4937

27

541226-3005783

ریگدراز

292/9۶

7/1

99

57777
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شکل  -2مﻮقعیت مکاني سیستم پخﺶ سیالب دهندر و منابع آب و روستاهای مﻮجﻮد در محدوده ﺗاثیر آن

وضعیت بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی دشت
هشتبندی :ﺗعداد چاهها ،عمق و آبدهي چاهها و میزان
ﺗخلیه چاهها مﻮرد بررسي قرار گرفت.
تهیه نمودار تغییرات سطح آب چاههای
مشاهدهای :ﺗغییرات سط

آب در هفت چاه

مشاهدهای منطﻘه در سالهای آبي مختلف بررسي و
پس از کس ر آن از نﻘاط نشانه هر چاه ،سط آب نسبت
به سط آزاد آب دریا محاسبه و در نرمافزار  Excelدر
مﻘابل سالهای آماری قرار گرفت.
بررسی دادههای بارندگی :با ﺗﻮجه به وجﻮد ایستگاه
بارانسنجي در منطﻘه ،جهت بررسي دادههای بارندگي
از آمار 29ساله ایستگاه مربﻮط به سالهای آبي 82-89
ﺗا  32-39استفاده شد.
تهیه هیدروگراف (آبنگار) محدوده عمل پخش
سیالب :با شبکهبندی منطﻘه مﻮرد بررسي به روش
ﺗیسن و با ﺗﻮجه به آمار سط آب زیرزمیني در چاههای
مشاهدهای ،هیدروگراف واحد آب زیرزمیني منطﻘه
ﺗرسیم شد.
بررسی تاثیر پخش سیالب بر سطح آب
زیرزمینی :جهت بررسي میزان ﺗاثیر پخﺶ سیالب بر
منابع آب زیرزمیني ،از دو سال آبي  89-84با بارندگي
ساالنه  953میليمتر (قبل از اجرای پخﺶ سیالب) و

سال آبي  88-83با بارندگي  223میليمتر (بعد از
اجرای پخﺶ سیالب) استفاده شد .عالوه بر این ،برای
بررسي ﺗغییرات در چاههای مشاهدهای اقدام به مﻘایسه
سط آب در سه دوره مهر ماه  5981قبل از اولین
آبگیری ،مهر  5937بعد از آﺧرین آبگیری پخﺶ
سیالب و مهر  32که در طرح آبگیری نشده بﻮده ،شد.
ترسیم منحنیهای همافت آب زیرزمینی دشت:
جهت این کار ،افت سط آب در هفت چاه مشاهدهای از
ﺗفاضل سط آب ﺗراز شده سال  5982و  5939بهدست
آمد ،از جمع این اعداد با اعداد نﻘاط نشانه چاه ،افت
سط آب از سط آب دریا بهدست ميآید ،با استفاده از
نرمافزار  Surferمنحنيهای همافت دشت ﺗهیه شد.
شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات :در این پژوهﺶ
سعي شده است که با ﺗحلیل آمار مﻮجﻮد (سط آب
زیرزمیني ،میزان بارندگي ،میزان بهرهبرداری) اثر پخﺶ
سیالب بر وضعیت آبهای زیرزمیني محدوده ﺗاثیر
طرح مﻮرد بررسي قرار گیرد .میزان ﺗاثیر پخﺶ سیالب
بر ﺗغییرات سط آب زیرزمیني و همچنین ،ﺗغذیه
سفره آب زیرزمیني در طي یك دوره قبل و بعد از
احدا سیستم پخﺶ سیالب و روند ﺗغییرات سط آب
زیرزمیني به کمك هیدروگراف واحد منطﻘه و معادالت
بیالن مﻮرد بررسي و ﺗجزیه و ﺗحلیل قرار گرفت .در

ارزیابي ﺗاثیرات پخﺶ سیالب دهندر بر منابع آبي دشت هشتبندی ،استان هرمزگان

ﺗجزیه و ﺗحلیل دادهها و ﺗهیه گرافهای مربﻮط از
نرمافزار  Excelو برای ﺗهیه الیههای اطالعاﺗي و
نﻘشههای مربﻮط از بستههای نرمافزار ،Arc GIS
 Surfer ،ILWISاستفاده شد.

982/

(شکل  .)2عمق متﻮسط چاههای منطﻘه معادل 9۶/59
متر ،متﻮسط آبدهي چاهها در منطﻘه برابر  51لیتر بر
ثانیه بﻮده و حداکثر و حداقل آبدهي بهﺗرﺗیب یك و
 31/۶لیتر بر ثانیه و حجم ﺗخلیه سالیانه در محدوده
مﻮرد مطالعه بر اساس آﺧرین اطالعات شرکت آب
منطﻘهای هرمزگان بالغ بر  93/99میلیﻮن مترمکعب در
سال برآورد شده است.

نتایج و بحث
بر اساس مراحل کار انجام شده که در روش
پژوهﺶ آورده شد ،نتایﺞ بهصﻮرت زیر بیان ميشﻮد.

بررسی روند تغییرات سطح آب در هر یک از

وضعیت بهرهبرداری از منابع آب زیر زمینی دشت:

چاههای مشاهدهای :سط آب در هفت حلﻘه چاه

حجم ﺗخلیه سالیانه دشت هشتبندی بر اساس آﺧرین
اطالعات آب منطﻘهای هرمزگان در (جدول  )9آورده
شده است .مهمترین عامل ﺗخلیه کننده سفره آب
زیرزمیني در منطﻘه چاههای کشاورزی ميباشند .در
محدوده مﻮرد مطالعه بالغ بر  425حلﻘه چاه وجﻮد دارد

مشاهدهای حفر شده در محدوده دشت مﻮرد بررسي که
بهصﻮرت ماهانه ﺗﻮسط شرکت آب منطﻘهای هرمزگان
انجام شده ،مﻮرد استفاده قرار گرفت .بر همین اساس
نمﻮدار ﺗغییرات سط آب نسبت به زمان در طﻮل دوره
 5982الي  5939برای هر چاه ﺗرسیم شد (شکل .)9

جدول  -3وضعیت بهرهبرداری از منابع آب زیرزمیني دشت هشتبندی جهت مصارف مختلف
ﺗخلیه بر حسب نﻮع مصرف (مترمکعب)
شرب

صنعت

کشاورزی

جمع ﺗخلیه
(میلیﻮن مترمکعب)

7

36586562/63

37/24

37074383/46

37/74
38/24

سال آبي

ﺗعداد چاهها

82-89

375

۶17777

89-84

380

۶۶1777

7

84-81

385

۶38777

7

37562204/3

81-8۶

395

۶31777

7

38537845/97

39/23

8۶-83

403

321777

7

39318359/3

40/04

83-88

414

3۶2177

7

40391565/14

41/15

88-83

414

338177

7

40391565/14

41/17

83-37

415

857777

7

40489129/31

41/30

37-35

416

841777

7

40586693/47

41/43

35-32

417

8۶1777

7

40684257/64

41/55

32-39

421

832177

7

41074514/31

41/97

متﻮسط

-----

3۶7141041

7

39336098/24

40/10

جمع دوره بیالن

421

89۶۶777

7

432697080/6

441/06

بررسی هیدروگراف واحد محدوده دشت
هشتبندی :با شبکهبندی منطﻘه مﻮرد بررسي به
روش ﺗیسن و با ﺗﻮجه به آمار متﻮسط سط آب
زیرزمیني در هفت چاههای مشاهداﺗي (جدول ،)۶
هیدروگراف واحد آب زیرزمیني منطﻘه ﺗرسیم شد
(شکل  .)1جهت ﺗرسیم هیدروگراف واحد پس از
بررسي دادهها چاههای مشاهداﺗي منطﻘه یك دوره

55ساله از مهر ماه سال  5982ﺗا شهریﻮر ماه سال
 5939انتخاب شد .با ﺗﻮجه به اینکه ﺗرسیم این نمﻮدار
نیاز به شبکه ﺗیسن دارد ،ابتدا مﻮقعیت هفت چاه
مشاهداﺗي که دارای طﻮل داده مناسبي ميباشند ،وارد
نرمافزار  GISشد .سپس با استفاده از ابزار Create
 Thiessen Polygonsاین نرمافزار محدودههای ﺗیسن
برای هر یك از این چاههای مشاهدهای ﺗرسیم (شکل
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 )4و مساحت مربﻮط به هر محدوده محاسبه شد

جلد  ،8شماره 5931 ،4

(جدول .)4

شکل  -3نمﻮدار ﺗغییرات هر کدام از چاههای مشاهدهای
جدول -4وسعت محدودههای مرز مﻮرد نظر
شماره چاه مشاهدهای

وسعت محدوده
(کیلﻮمتر مربع)

3

1/۶۶

54

8/5

51

59/9

5۶

1/83

53

55/۶5

58

3/3

27

۶/9۶

شکل  -4نﻘشه محدوده ﺗیسن چاههای مشاهدهای در دشت هشتبندی

984/

ارزیابي ﺗاثیرات پخﺶ سیالب دهندر بر منابع آبي دشت هشتبندی ،استان هرمزگان
جدول  -5آمار بارندگي ماهانه و ساالنه ایستگاه بارانسنﺞ چراغآباد ،هشتبندی از سال  82ﺗا 39
سال آبي

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

ﺧرداد

ﺗیر

مرداد

شهریﻮر

84-85

0

0

0

0

26

56

0

0

0

0

0

0

82

40

5

85-86

0

55

30

11

70

0

0

0

8

0

0

0

174

30

11

86-87

0

0

30

104

29

0

0

0

0

0

0

0

163

30

9

87-88

0

20

10

38

7

0

98

0

11

0

0

0

184

43

14

88-89

0

0

14

135

41

39

0

0

0

0

0

0

229

90

11

89-90

0

0

0

10

113

56

0

0

0

0

0

0

179

70

5

90-91

0

0

0

23

0

10

0

0

0

0

0

0

33

13

4

91-92

0

19

54

23

43

4

49

0

0

0

5

0

197

26

16

92-93

0

6

16

52

45

46

11

0

0

0

0

0

176

36

17

24ساعته

83-84

0

0

15

63

99

142

0

0

0

0

0

0

319

70

17

حداکثر

جمع ساالنه

روزهای باراني

82-83

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

12

12

1

جدول  -6ارﺗفاع مطلق متﻮسط سط آب زیرزمیني محدوده دشت مﻮرد نظر ()5982-5939
مهشر

آبشان

آذر

دی

بهمشن

اسفشنشد

فروردین

اردیبهشت

ﺧشرداد

ﺗیشر

مشرداد

شهریشﻮر

82-83

223/82

223/53

223/24

223/19

223/06

222/79

222/61

222/53

222/27

222/11

221/94

221/84

83-84

221/75

221/52

221/80

221/59

221/90

222/19

223/34

222/51

222/46

222/33

222/17

222/02

84-85

221/82

221/66

221/81

221/48

221/54

221/34

221/36

221/32

221/30

222/20

221/99

221/06

85-86

220/83

220/57

220/52

221/45

221/24

221/37

220/64

221/61

221/64

221/41

221/22

221/53

86-87

221/12

220/99

220/91

220/94

221/24

221/33

221/18

221/20

221/45

221/62

221/73

221/57

87-88

221/22

220/72

220/73

220/80

220/83

220/63

220/80

220/95

221/10

221/21

221/27

221/31

88-89

220/82

220/55

220/65

220/64

220/83

220/81

220/50

220/51

220/76

220/72

220/93

220/95

89-90

220/78

220/62

220/09

219/97

220/37

220/66

220/85

220/60

220/79

220/60

220/90

221/09

90-91

220/85

220/85

220/52

220/29

220/16

219/96

219/71

219/60

219/50

219/57

219/56

219/54

91-92

219/35

219/24

219/16

219/02

219/12

218/94

218/82

218/57

218/50

218/58

218/50

218/57

92-93

218/45

218/21

218/13

217/94

218/05

217/92

217/86

217/78

217/84

218/00

218/00

218/18

شکل  -5هیدروگراف واحد دشت از مهر  82ﺗا شهریﻮر 39
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نتایﺞ حاصل از بررسي هیدروگراف واحد دشت
نشان ميدهد که از اول مهر  5982ﺗا پایان شهریﻮر
 5981رقﻮم سط آب از  229/82به  225/7۶کاهﺶ
یافته است ،یعني در طﻮل دوره سهساله  2/3۶متر افت
در سط سفره را نشان ميدهد (در طي سه سال
 ۶/43میلیﻮن مترمکعب افت را نشان ميدهد) .از
ابتدای سال آبي  81-8۶رقﻮم سط آب از  227/8به
رقﻮم  258/58در پایان شهریﻮر ماه  5939رسیده
است ،یعني در طﻮل یك دوره هشتساله به میزان
 2/۶2متر کاهﺶ در سط آب را نشان ميدهد .با
وجﻮد اینکه ﺗعداد چاهها نیز افزایﺶ صعﻮدی داشته
است ،ولي میزان افت سط آب بسیار کمتر از دوره
سهساله  5989الي  5981ميباشد .یعني در طﻮل این
دوره هشتساله بهطﻮر متﻮسط ساالنه  7/92متر
کاهﺶ در سط سفره آب مشاهده ميشﻮد (در طﻮل
هشت سال  ۶/5۶میلیﻮن مترمکعب افت را نشان
ميدهد) اما در طﻮل دوره سهساله قبل از احدا
سیستم پخﺶ سیالب این مﻘدار بهطﻮر متﻮسط ساالنه
رقمي معادل  7/32متر افت را نشان ميدهد.
با ﺗﻮجه به هیدروگراف واحد دشت از ابتدای دوره
روند کاهشي ارﺗفاع سط آب شروع شده و روند
افزایشي دوباره هیدروگراف از دی ماه سال 81
همزمان با شروع آبگیری طرح پخﺶ سیالب بﻮده که
سبب افزایﺶ ﺗدریجي ارﺗفاع سط آب شده است و
این روند ﺗا سال  83-37ادامه داشته و بعد از این
ﺗاریخ بهعلت ﺧشکسالي بر منطﻘه مستﻮلي بﻮده و
طرح آبگیری نشده که به ﺗبع آن هیدروگراف روند
کاهﺶ در پیﺶ گرفته و به ﺗدریﺞ بر سرعت کاهﺶ
ارﺗفاع سط آب دشت افزوده شده است .بهطﻮر کلي از
ابتدای دوره بیالن در مهر ماه سال آبي  82-89لغایت
پایان دوره در شهریﻮر ماه  32-39ارﺗفاع مطلق سط
آب دشت از رقﻮم  229/82متر ﺗا رقﻮم  258/58متر
کاهﺶ یافته و جمعا  1/۶4متر و بهعبارﺗي دیگر
سالیانه بهطﻮر متﻮسط  7/152متر از ارﺗفاع مخزن آب
زیرزمیني کاسته شده است.
تغییرات حجم ذخیره آب آبخوان ( :)ΔVبا
احتساب ﺗغییرات سط آب محدوده دشت طي مهر
ماه سال آبي  )229/82( 82-89و شهریﻮر ماه سال
آبي  32-39که برابر  -1/۶4متر بﻮده و اعمال ضریب
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آبخﻮان ) (Sبرابر چهار درصد و مساحت محدوده بیالن
برابر  18/8کیلﻮمتر مربع ،از رابطه
 ، V  A S hﺗغییرات حجم ذﺧیره دینامیك
آبخﻮان طي دوره 55ساله بیالن معادل منفي 59/2۶
میلیﻮن مترمکعب بﻮده و یا سالیانه بهطﻮر متﻮسط
 5/2میلیﻮن مترمکعب کاهﺶ نشان ميدهد که افت
متﻮسط سالیانه برابر  7/152متر در سط سفره آب
زیرزمیني را به همراه دارد.
مقایسه تغییرات متوسط سطح آب زیرزمینی
برای سالهای قبل و بعد از احداث پخش
سیالب :جهت بررسي ﺗاثیر پخﺶ سیالب بر منابع
آب زیرزمیني عالوه بر استفاده از روش هیدرو گراف
واحد دشت و هیدروگراف هر یك از چاههای
مشاهدهای در طﻮل دوره بیالن ،از دو سال آبي -84
 89با بارندگي ساالنه  953میليمتر (قبل از اجرای
طرح) و سال آبي  83-37با بارندگي  223میليمتر
(بعداز اجرای طرح) استفاده شد .بدین ﺗرﺗیب بعد از
محاسبه ارﺗفاع متﻮسط سط دشت برای دو سال آبي
فﻮق ،ﺗغییرات سط آب از شروع سال آبي ﺗا پایان
سال آبي محاسبه شد .محاسبات نشان ميدهد که
میزان ﺗغییرات سط آب در سال آبي  89-84با
بارندگي  953میليمتر برابر  7/2۶و میزان این
ﺗغییرات برای سال آبي  83-37با بارندگي 533
میليمتر برابر  7/95متر بﻮده است .یعني حتي با
کاهﺶ میزان بارندگي رقﻮم سط آب چاهها با وجﻮد
پخﺶ سیالب ،افزایﺶ داشته که این ﺗفاوت به رقم
 7/71متر در کل سط سفره آب زیرزمیني منجر
شده است که این مهم قطعا در اثر احدا پخﺶ
سیالب و ﺗغذیه ناشي از آن در طﻮل سال آبي 83-37
بﻮده و با داشتن ضریب ذﺧیره آبخﻮان چهار درصد و
سط کل سفره  18/8کیلﻮمتر مربع ،حجم ذﺧیره از
طریق پخﺶ سیالب به رقمي بالغ بر  7/553۶میلیﻮن
مترمکعب در سال  83-37ميرسد.
بررسی تغییرات سطح آب در چاههای
مشاهدهای موجود در سالهای قبل و بعد از
احداث طرح :برای بررسي ﺗغییرات در چاههای
مشاهدهای اقدام به مﻘایسه سط آب در سه دوره،
مهر ماه ( 5981قبل از اولین آبگیری پخﺶ سیالب) و
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مهر ( 5937بعد از آﺧرین آبگیری) و مهر ( 5932که
طرح آبگیری نشده بﻮد) ،شد .بهطﻮر کلي ،متﻮسط
رقﻮم سط آب از سط دریا در قسمتهای مرکزی
دشت و حاشیهای (که کمتر ﺗحت ﺗاثیر پخﺶ سیالب
بﻮده اند) و مناطق نزدیك پخﺶ سیالب (که ﺗحت
ﺗاثیر مستﻘیم پخﺶ سیالب بﻮدهاند) در قبل و بعد از
اجرای طرح بهﺗرﺗیب برابر  273/1 ،259/4و ،215
 214ميباشد .از طرفي با ﺗﻮجه به چاه شماره  53در
شکل  ،۶نشان ميدهد که سط آب چاه در مهر

98۶/

 ،5937بعد از آن آﺧرین آبگیری پخﺶ سیالب8/44 ،
متر افزایﺶ را نسبت به قبل از اجرای طرح نشان
ميدهد ،ولي زماني که طرح بهعلت کاهﺶ بارندگي و
عدم سیالب آبگیری نشده یعني مهر ماه  ،5932سط
آب همین چاه 1/12 ،متر کاهﺶ را نسبت به قبل از
آﺧرین آبگیری طرح نشان ميدهد که این نشان
دهنده میزان ﺗاثیر پخﺶ سیالب در افزایﺶ سط آب
چاه مذکﻮر ميباشد.

شکل  -6مﻘایسه سط آب چاهای مشاهدهای در قبل و بعد از اجرای پخﺶ سیالب

بررسی منحنی همافت آب زیرزمینی دشت
هشتبندی :با استفاده از دادههای هفت چاه مشاهدهای
منطﻘه در محیط سﻮرفر این منحنيها ﺗرسیم شدند
(شکل .)3
بررسي منحنيهای همافت دشت نشان ميدهند
که بیشترین افزایﺶ ﺗراز آب زیرزمیني مربﻮط به چاه
مشاهدهای شماره  P17بﻮده که در  111متری پخﺶ

سیالب قرار داشته و بیشترین حجم سیلگیری را دارد،
ینابراین افزایﺶ آب آن را ميﺗﻮان به ﺗاثیر پخﺶ
سیالب نسبت داد و بیشترین افت ،مربﻮط به چاه
مشاهدهای  P18و  P16است که علت این امر در حاشیه
قرار گرفت چاه مشاهدهای و ﺗاثیر کم شبکه پخﺶ
سیالب و قرار گرفتن آنها در مرکز اراضي کشاورزی
پاییندست ميباشد.

جدول  -7میزان افت سط آب چاههای مشاهدهای نسبت به آغاز دوره بیالن

میزان افت نسبت به آغاز دوره

شماره چاه مشاهدهای

-۶/9۶

3

-1/32

54

-4/19

51

-3

5۶

9/9

53

-3/12

58

-۶/35

27
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شکل  -7نﻘشه همافت آب زیرزمیني دشت هشتبندی نسبت به آغاز دوره بیالن

نتیجه گیری
ﺗاثیر چند مرحله سیلگیری در هیدروگراف کلي
دشت ،عليرغم ﺗاثیرگذاری نسبي در بیالن سفره
مشخص نیست ،اما در هیدروگراف چاه مشاهدهای
نزدیك طرح پخﺶ سیالب قابل رویت است .نتایﺞ این
پژوهﺶ نشان ميدهد ،با وجﻮد آنکه روند عمﻮمي
سط آب زیرزمیني به رغم عملکرد پخﺶ سیالب
حالت نزولي است ،دست کم در بخﺶ از محدوده
شرقي دشت یعني چاه مشاهدهای شماره  53که ﺗاثیر
بیشتری از پخﺶ سیالب ميپذیرد ،سط آب چاه به
میزان  2/32نسبت به قبل از اجرای طرح افزایﺶ
یافته است و با فاصله از طرح پخﺶ سیالب بهسمت
غرب از اثرات آن کاسته ميشﻮد .اما بیشترین افت در
قسمتهای حاشیهای و مرکزی و غربي آبخﻮان رخ
ميدهد ،که اثرات ﺗغذیه بر روی آن ناچیز است و
ﺗراکم چاههای بهرهبرداری نیز در منطﻘه زیاد است.
بهطﻮر کلي پخﺶ سیالب هشتبندی باعث ﺗﻮقف روند
افت آبخﻮان نشده است ،اما ﺗا حدودی از شدت افت
آبخﻮان کاسته است .با ﺗﻮجه به نتایﺞ ذکر شده
ميﺗﻮان به فرضیه پژوهﺶ پاسخ مثبت داد و بیان
داشت که پخﺶ سیالب هشتبندی بر ﺗغییرات کمي
سفره آب زیرزمیني ﺗأثیر مثبت دارد ،نتایﺞ حاصل از
ﺗحﻘیق حاضر در این زمینه با نتایﺞ ﺗحﻘیق  Rajaeeو
،)2755( Salimikochi ،)2773( AhmadianYazdi

،)2777( Choopani ،)2773( Moghadas
و  Viskarami ،)2754( Gandomkarو همکاران
( )2759و  Ghazanfarpourو Daheshtizadeh
( )2773مطابﻘت دارد .در ﺗحﻘیقهای مذبﻮر ،چاههایي
که کمترین فاصله را نسبت به شبکههای پخﺶ
سیالب داشتهاند ،بیشترین مﻘدار ﺗغییرات را در سط
آب داشتهاند.
Ghahari

پیشنهادات
جهت جلﻮگیری از بحراني شدن وضعیت آبهای
زیرزمیني دشت ،پیشنهاد ميشﻮد که با نصب کنتﻮر
هﻮشمند بر روی ﺗمام چاهها امکان مطالعه دقیق ﺗراز
آب زیرزمیني دشت هشتبندی وجﻮد داشته باشد.
همچنین ،ﺗﻮجه فﻮری به لگام گسیخته ﺗراز آب
زیرزمیني دشت ،از طریق بستن چاههای غیرمجاز و
محدود کردن استخراج از سایر چاهها امری
اجتنابناپذیر است که نادیده گرفتن آن مﻮجب نابﻮدی
اقتصاد کشاورزی دشت و شﻮر شدن منابع آب شﻮر را
فراهم ميآورد .بدین جهت پیشنهاد ميشﻮد ،بهمنظﻮر
جلﻮگیری از افت سط آب زیرزمیني ممنﻮعیت دشت
همچنان ادامه یابد .همچنین ،جهت ارزیابي و پایﺶ
دقیقﺗر کمي و کیفي پخﺶ سیالب بر آبخﻮان
پیشنهاد ميشﻮد ،در ابتدای ورودی سیالب به
محدوده ،سیستم هیدرومتری احدا و نصب شﻮد.
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منابع طبیعي و آبخیزداری شهرستان میناب به
ﺧصﻮص از مهندس ﺧسرو مسلمي به ﺧاطر در اﺧتیار
.دادن دادهها و اطالعات الزم ﺗﻘدیر و ﺗشکر نمایند

تشکر و قدردانی
نﻮیسندگان مﻘاله بر ﺧﻮد الزم ميدانند که از
شرکت سهامي آب منطﻘهای استان هرمزگان به
ﺧصﻮص مهندس هدایتاله ذاکری نﻮبندگاني و اداره
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