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استان  ،هشتبندی منابع آبی دشتبر دهندر  البیپخش ستاثیرات  ارزیابی

 هرمزگان
 

 3سعید چوپانی و  2، علیجان آبکار1*حمید مسلمی
و  كخا حفاظت تتحقیقا بخش استادیار، 2 ،سیرجان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ،منابع طبیعي دانشکده مهندسي ،کارشناس ارشد 5

 و  انیرا ،کرمان ورزی،کشا یجوترو  زشموآ ت،تحقیقا نمازسا، استان کرمان يعیو منابع طب یشاورزک قاتیمرکز تحق ،یداربخیزآ
 نمازسا، کشاورزی و منابع طبیعي استان هرمزگان و آموزش مرکز تحقیقاتی، داربخیزو آ كخا حفاظت تتحقیقا بخش مربي، 9

 انیرا ،هرمزگان ورزی،کشا یجوترو  زشموآ ت،تحقیقا
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  چکیده

پخشش   های طرحاز قبیل  يمختلفهای  روشسطحي در مناطق خشك، با های  آباز  یبردار بهرهکلي  نگهداری و طور  به

 کارهشای  راهمنظشور اراهشه    دارد.  بشه  يك بر توسعه پایدار منابع آب زیرزمیني نقش مهمش يب پذیرد که ميصورت  البیس

 دهنشدر  البیبررسي اثر پخش سش  لیدل نی. به همباشد يم یضرور ها طرح نمستمر ای شیسب اجرایي و مدیریتي پامنا

وضشعیت   الب،یسش  پخشش  يمکشان  منظور ابتدا موقعیشت  نیقرار گرفت. بد يدست مورد بررس نییبر آبخوان آزاد دشت پا

همشراه بشا    زگشان هرمای  منطقشه آب  ت شرکت سشهامي ها و اطالعا دست با استفاده از داده هیدروژهولوژیکي آبخوان پایین

انتخاب ششد. در نهایشت میشزان تشاثیر پخشش       یا حلقه چاه مشاهده هفتد. سپس تعداد شبازدیدهای صحرایي مشخص 

واحشد قبشل و بعشد از احشدا       دروگرافیش و ه ينش یرزمیمعادله بشیالن آب ز  یریکارگ سفره با به يکم تغییرات سیالب بر

از سشط    متوسط رقوم سشط  آب نشان داد،  پژوهشحاصل از این  یجقرار گرفت. نتا يرد بررسسیستم پخش سیالب مو

پخشش   كیش ( و منشاطق نزد دنش ا بشوده  البیپخش سش  ریکه کمتر تحت تاثدشت )ای  حاشیه و یمرکز های قسمتدر  ایدر

و  1/273، 4/259برابشر   بیش ترت طشرح بشه   ( در قبل و بعد از اجرایدنا بوده البیپخش س میمستق ری)که تحت تاث البیس

 دارد. ينقش مهم ينیزمریمنابع آب ز داریدر توسعه پا البیگفت پخش س توان مي نیباشد. بنابرا يم 214، 215

 

 هیدروگراف واحد، هیدروژهولوژیمناطق خشك، ، نيآب زیرزمی منابع ،بخوانآ  ی كلیدی:ها واژه
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 938/  هرمزگان استان  ،یهشتبند   دشت يدهندر بر منابع آب البیپخش س راتیتاث يابیارز

 ،Alizadeh) ( این مقدار بسیار کم استمتر يلیم

2777.)  

ایران یکي  در این میان استان هرمزگان در جنوب

 277از مناطق خشك کشور با متوسط بارندگي حدود 

 ها رودخانهباشد. در این استان بیشتر  مي متر يلیم

 جود تشکیالت آلودهعلت و هصورت فصلي بوده و ب به

از کیفیت مناسب برخوردار سطحي نیز  های آب ،کننده

شرب،  های خشببیشتر آب مورد مصرف در  بوده ون

زیرزمیني  های آبکشاورزی و صنعت از منابع 

تغذیه منابع  زومبه همین جهت ل ،دشو مياستخراج 

از اهمیت زیادی برخوردار آب زیرزمیني و تقویت آن 

نوین ی اه شیوهیکى از  .(Moslemi، 2751) است

 های طرحاخیر اجرای  یها سالدر  ها سیالبکنترل 

ای از عملیات  باشد. آبخوانداری مجموعه مي آبخوانداری 

مکانیکي و بیولوژیکي است که با مهار و نفوذ سیالب 

کیفي  های آبخوان منجر به احیاء کمي و روی عرصه بر

 یها خسارتحتي حذف  منابع آب و خاك، تقلیل و

های دست کاشت و  ایجاد جنگل سیل، احیا مراتع و

در  .(Baza) ،2775 شود يمسازی محیط زیست  بهینه

فره آب راستا و با هدف مهار سیالب، تغذیه س نیهم

و  يکشت محصوالت زراعزیرزمیني و توسعه سط  زیر

 و يعیطب اداره کل منابع مردم ازیمورد ن يباغ

پروژه  یبه اجرا اقدام استان هرمزگان یزداریآبخ

بخش منطقه دهندر از توابع  در البیپخش س

  نموده است. 5984در سال  یهشتبند

زمیني ط  آب زیرخش سیالب بر سپمورد تاثیر در 

صورت در ایران و سایر نقاط جهان تحقیقات فراواني 

در  .اشاره کرد ذیل به موارد توان ميگرفته است که 

نشان داد که  ها بررسينتای   ژیانگ چین،-منطقه ژین

پخش سیالب  خشك اثر نیمه و در مناطق خشك

گرفتن  نظر با در ها آبخوانتغذیه مصنوعي  همراه با

سودهای جانبي آن بهترین گزینه برای ذخیره آب در 

 و همکاران، Yuejun) خشك است های سرزمین

 های آبات آبخیزداری بر عملیتاثیر  ر بررسيد (.2755

ان هرمزگان به این نتیجه زمیني دشت الور استزیر

پس از  که روند نزولي سط  آب زیرزمیني، رسید

خاکي تغییر یافته و در مقایسه قبل و بعد  احدا  سد

با بارندگي مشابه افزایش  های سالدر  از احدا  سد،

 دشو ميمتر مشاهده  1/5سط  سفره به میزان 

(Hosseinpour، 2755).  تأثیر پخش در بررسي

نمودند،  انیآب زیرزمیني کوهدشت ب منابع سیالب بر

تغییرات سط  سفره آب یالب پخش س پیش از

بوده و روندی  یبردار بهرهزیرزمیني تابع میزان 

با اجرای پخش سیالب، این روند  کاهشي داشته است،

کاهشي متوقف شده و سط  آب زیرزمیني افزایش 

 در .(2759 همکاران، و Viskarami) تیافته اس

منابع آب زیرزمیني دشت  ش سیالب برپخاثر بررسي 

که با وجود آنکه روند عمومي  نمود انیب گربایگان

سط  آب زیرزمیني دشت به رغم عملکرد پخش 

سیالب حالت نزولي است دست کم در بخشي از 

بر پخش سیالب  شترییمحدوده دشت که تاثیر ب

 روند مثبت وجود داشته است ،پذیرد مي

(Salimikochi، 2755.)  

منابع آبي دشت  پخش سیالب بربررسي اثرات در 

مثبت  نمودند که پخش سیالب تاثیر انیب ،سهرین

خیلي زیادی بر روی آب زیرزمیني منطقه داشته و با 

)زمان ورود آب  5931سال  از بارندگيتوجه به کاهش 

در منطقه شاهد  به شبکه پخش سیالب( سط  آب

 رصورتي که سط  آب د در ،کاهش داشته متر 1/۶

 یها چاه در ها سالمان ه در سیالب منطقه پخش

 دهد ميمتر افزایش نشان  57 تا پنجمختلف 

(Mousavi   وRezaei، 2755).  پخش  اثردر بررسي

 يکل تیوضع يبررس با ،سیالب کاشمر آب زیرزمیني

ساله مشاهده 57 هدور كیدر طول  ينیرزمیز سفره

با  دشت که يغرب هناحیشد که روند افت سط  آب در 

برداشت مطابقت  یها چاهکشاورزی و تراکم  ياراض

 یها چاه يبررس ياز طرف ،است دتریشد ،دارد

 همحدوددشت و  يشمال شرق هناحی در زومترییپ

 که زومترییچاه پ ،دهد مينشان  البیاجرای پخش س

 ،باشد يم البیو دو پخش س كیدست فاز  نییپادر 

آن دارای  اطراف یها چاه ریرغم افت سفره در سا يعل

و  Rajaee) دهد ميرا نشان افت ساالنه  زانیم نیکمتر

AhmadianYazdi ،2773).  

 پاییناز  یجهت جلوگیر يتغذیه مصنوع های طرح

 مورد مختلف مناطق يزیرزمینافتادن سط  آب 

ها  طرح این یاز اجرا بعد که گرفتهقرار استفاده 

 Voudouris) است کرده بهبود پیدا ها آبخوانوضعیت 

ثیر اتاین پژوهش، بررسي  هدف از .(2771 ،و همکاران
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سال از  57گذشت پس از  دهندر پخش سیالب

آب زیرزمیني های  سفرهسط   بر نوساناتآن تأسیس 

 .بود هشتبندی دشت

 

 ها شورمواد و 

دهندر،  زیحوزه آبخپژوهش: موقعیت منطقه مورد 

 یها عرض نیب و در محدوده رانیا يدر جنوب شرق

و  شمالي 23˚ 5' 18"تا  23˚ 54' 8" یيایجغراف

 13˚ 44' 41"تا  13˚ 92' 99" یيایجغراف یها طول

 هفتفاصله  درو  یهشتبند بخش در شرق ،شرقي

 ه ازضحو یکه ورود داردآن قرار  یلومتریک

آن  يشهرستان منوجان و خروج یها کوهستان

 آباد، چراغ ،هجرت یکو ،دهندر، کهورتاك یهاروستا

این دشت . باشد يم یدراز و هشتبند گی، رناصرآباد

 یدارا رودخانه میناب محسوب و یزجزء حوزه آبخ

 97کیلومتر مربع با طول متوسط  1۶4بیش از  يوسعت

، طول آبراهه کیلومتر 58لومتر و با عرض متوسط کی

 درصد،1/5شیب آبراهه اصلي  ،لومتریک 28 ياصل

 59 يمتوسط وزن بی، شمتر 355ارتفاع متوسط 

و زمان تمرکز به  لومتریک 553ه ضحو طیو محدرصد 

 است.  دهشبرآورد ساعت  14/2 چیروش کرپ

جزء  های منطقه عمدتا شناسي خاك از نظر خاك

سول بوده و رژیم رطوبتي  سول و اریدی های آنتي رده

. باشد ریك و رژیم حرارتي هایپرترمیك ميها تو آن

فره س ،دهد مي، نشانشدهانجامژهوالکتریكمطالعات

یك سفره و از  زمیني دشت هشتبندی تنها ازآب زیر

شناسي  ز دیدگاه زمینااین دشت باشد.  نوع آزاد مي

 سیرجان قرار دارد. -مکران و سنندج های بین زون

طور کلي متوسط ضخامت رسوبات آبرفتي دشت  هب

برفتي مربوط به دوران متر و سن رسوبات آ 12برابر 

بات دشت را عمدتاً شناسي و بافت رسو چهارم زمین

  .دهد رس تشکیل مي ماسه و شن،

نفوذ  بیضرو  درصد چهارضربب ذخیره سفره 

ضریب  ،درصد 27رودخانه  قیبه آبخوان از طر يالبیس

حدود متر بر  9/42هدایت الکتریکي متوسط آبخوان 

وان حدوداً انتقال متوسط آبخ تیقابل بیضر، روز

متوسط . دست آمده است هبمربع در روز متر 2۶17

 (5939 تا 5982ه )ضبارندگي سالیانه حو

 یها در طول سال يبارندگ راتییکه تغ متر میلي3/518

 باشد.  يم ادیز مختلف نسبتاً

داد ماه و تع نهخشك در سال  یها تعداد ماه

 زانیم، باشد يماه در سال م سهمرطوب  یها ماه

 زانیدرصد و م 14متوسط ساالنه  يرطوبت نسب

برآورد  3/2۶ه ضدر حو انهیارت سالمتوسط درجه حر

درجه  1/43حداکثر مطلق برابر  یاست. دما دهش

درجه  یكو حداقل مطلق به  ماه ریدر ت گراد يسانت

 زانیم، رسد يو بهمن و آذر م یدر ماه د گراد يسانت

در  متر يلیم 9597به  انهیمتوسط سال لیپتانس ریتبخ

جنوب  و يوزش باد غالب جنوب. است دهشسال برآورد 

 نیا. رسد يگره م ۶/3سرعت باد  نیانگیاست و م يغرب

خشك قرار  میجز اقل يمیاقل یبند طبقهه از نظر ضحو

 يوگرافیزیف پیدر منطقه مورد مطالعه سه ت .ردیگ يم

 يوگرافیزیواحد ف نیشتریماهور که ب پیشامل کوه و ت

 یها و فالت يفوقان یها تراس پیاست و سپس ت

 .وجود داردمرتفع 

چگونگی گردآوری آمار و اطالعات برای ارزیابی 

 ریمنظور ابتدا با استفاده از تصاو نیبد: اثرات طرح

 ،ينیرزمیمنابع آب ز يمکان تینقشه موقع ،یا ماهواره

پخش  ستمیس يمکان تیها، نقشه موقع نقشه آبراهه

 يو کارشناس يدانیم یها يدهندر و بررس البیس

و  البیپخش س ریتاث محدوده تحت يجهت بررس

محدوده  تیو در نها اماقد یا مشاهده یها انتخاب چاه

 (.2 )شکل دشانتخاب  البیپخش س ریتحت تاث

و ارزیابي اثرات کمي  ازین و اطالعات مورد  یآور جمع

زمیني در بعد  دهندر بر منابع آب زیر البیسپخش 

در این تحقیق از چهار سری  .دشمکان و زمان انجام 

 د.ش تفادهآمار اس

آمار تغییرات سط  تراز آب زیرزمیني )شرکت آب  -5

آمار برداشت از منابع و  -2، استان هرمزگان( ای منطقه

ای استان  )شرکت آب منطقه یبردار های بهره چاه

های هواشناسي موجود در  آمار ایستگاه -9، هرمزگان(

 اطالعات -4و  ای هرمزگان( منطقه )شرکت آب منطقه

کشت در اراضي کشاورزی در قبل و بعد  سط  و تراکم

 یزداریطرح )اداره کل منابع طبیعي و آبخ اجرایاز 

و اداره کل جهاد کشاورزی استان استان هرمزگان 

 .(هرمزگان

 



 987/  هرمزگان استان  ،یهشتبند   دشت يدهندر بر منابع آب البیپخش س راتیتاث يابیارز

 هشتبندی ،دهندر سیالب پخش سیستم فني مشخصات -1دول ج

 مالحظات مقدار واحد شرح مختصات ردیف

نوع  سیالب از پخش ستمسی 2591۶ هکتار مساحت حوزه آبخیز 5

 و در فاز دو در گسترشي است که

 5984هکتار در سال  253سط  

 ،انحرافي بند که  شامل دهش اجرا

 کانال، گیری کالورت آّب

 و پخش های عرصه ،رسان آّب

همچنین . باشد مي کانال برگشت

ارتفاع  به سد خاکي دستگاه یك

سیستم  خروجي در متر 1/1

 سیستم سیالباولین  .دش احدا 

آخرین آن و  5981در آبان ماه 

وارد سستم شد.  83بهمن 

در دی ماه سیالب بیشترین 

 ه است.شدوارد سیستم  5988

 52877777 سال مکعب درمتر هضآورد )رواناب( ساالنه حو 2

 1477777 مکعبمتر حجم آبگیری 9

 4877 هکتار دست پایین کشاورزی اراضي سط  4

 1777 هکتار دست یینپا مرتعي اراضي سط  1

 478 حلقه دست پایین های چاه تعداد ۶

 (UTM) حسب  جغرافیایي بر مختصات 3

 
 درجه

71591 97 

49 23 11 

 539 متر میلي هضحو بارندگي متوسط 8

 253 هکتار سیستم پخش سیالب مساحت 3

 52 ثانیه مکعب درمتر سیستم به ورودی دبي 57

 53 عدد شتعداد کانال های پخ 55

52 

59 

 ها تعداد دروازه

 شیب طولي سط  پخش

 عدد

 درصد

۶3 

5/5 

 

 
 و منطقه مورد مطالعه استان هرمزگان در کشور،دهندر  پخش سیالبموقعیت   -1شکل 

 
 پژوهشای منطقه مورد  های مشاهده جغرافیایي چاه مختصات -2 جدول

فاصله تا پخش 

  سیالب

(m) 

 عمق چاه
 ارتفاع نقطه نشانه

 نام محل
 مختصات

(UTM) 
 سط  زمین  از شماره چاه

(m) 

 سط  دریا  از

(m) 

 3 3010273-542336 کالتك 33۶/22۶ 8/7 9/21 3۶91

 54 3008282-539913 ناصرآباد 224/222 31/7 9/45 55439

 51 3007378-545195 آباد جنوبي چراغ 729/24۶ 3/7 1/42 ۶594

 5۶ 3008423-548817 فضليمزرعه ت 338/232 ۶/7 ۶/۶7 9777

 53 3006188-550535 دهندر 21۶/973 4/7 ۶9 111

 58 3004216-547116 کهورتاك 238/239 1/7 8/33 4937

 27 3005783-541226 دراز ریگ 9۶/292 1/7 99 57777
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 موقعیت مکاني سیستم پخش سیالب دهندر و منابع آب و روستاهای موجود در محدوده تاثیر آن -2شکل 

 

زمینی دشت برداری از منابع آب زیر عیت بهرهوض

 میزان ها و عمق و آبدهي چاه ،ها تعداد چاه: هشتبندی

  بررسي قرار گرفت.مورد ها  تخلیه چاه

 های آب چاه حتهیه نمودار تغییرات سط

هفت چاه  سط  آب در راتییتغ: ای مشاهده

های آبي مختلف بررسي و  منطقه در سال یا مشاهده

ر آن از نقاط نشانه هر چاه، سط  آب نسبت پس از کس

در  Excelافزار  در نرممحاسبه و  ایبه سط  آزاد آب در

 های آماری قرار گرفت.  مقابل سال

 ستگاهیبا توجه به وجود ا: های بارندگی بررسی داده

های بارندگي  دادهي بررس تجه ه،در منطق سنجي باران

 82-89ی آبي ها به سال وطمرب ستگاهیساله ا29از آمار 

 استفاده شد. 32-39تا 

عمل پخش  محدوده نگار( )آب دروگرافیه تهیه

بندی منطقه مورد بررسي به روش  با شبکه :البیس

های  تیسن و با توجه به آمار سط  آب زیرزمیني در چاه

، هیدروگراف واحد آب زیرزمیني منطقه ای همشاهد

 . دشترسیم 

بر سطح آب  البیپخش س ریبررسی تاث

بر  البیتاثیر پخش سمیزان بررسي  جهت: ینیزمریز

 يبا بارندگ 89-84سال آبي  ، از دومنابع آب زیرزمیني

( و البیپخش س ی)قبل از اجرا متر يلیم 953 ساالنه

بعد از ) متر يلیم 223 يبا بارندگ 88-83 يسال آب

 یبرا، عالوه بر این. دش( استفاده البیپخش س اجرای

ای اقدام به مقایسه  ای مشاهدهه بررسي تغییرات در چاه

 نیقبل از اول 5981دوره مهر ماه  سهسط  آب در 

پخش  یریآبگ نیبعد از آخر 5937مهر  ،یریآبگ

 .دش ،که در طرح آبگیری نشده بوده 32و مهر  البیس

: افت آب زیرزمینی دشت های هم ترسیم منحنی

از  ای مشاهده هفت چاه در آب سط  افت کار، این جهت

دست  هب 5939و  5982 سال شده تراز آب ط س تفاضل

از جمع این اعداد با اعداد نقاط نشانه چاه، افت  ،آمد

 از استفاده با آید، دست مي هاز سط  آب دریا ب سط  آب

 شد. تهیه دشت افت های هم منحني Surferافزار  نرم

پژوهش  نیا در: اطالعات لیو تحل هیتجز وهیش

موجود )سط  آب  آمار لیشده است که با تحل يسع

( اثر پخش یبردار بهره زانیم ،يبارندگ زانیم ،ينیرزمیز

 ریمحدوده تاث ينیرزمیز یها آب تیبر وضع البیس

. میزان تاثیر پخش سیالب ردیگ قرار يطرح مورد بررس

تغذیه  ،بر تغییرات سط  آب زیرزمیني و همچنین

در طي یك دوره قبل و بعد از  نيزمیسفره آب زیر

سیالب و روند تغییرات سط  آب م پخش احدا  سیست

واحد منطقه و معادالت  دروگرافیزمیني به کمك هزیر

قرار گرفت. در  لیو تحل هیبیالن  مورد بررسي و تجز



 982/  هرمزگان استان  ،یهشتبند   دشت يدهندر بر منابع آب البیپخش س راتیتاث يابیارز

مربوط از  یها گراف هیها و ته تجزیه و تحلیل داده

های اطالعاتي و  تهیه الیه یو برا Excelافزار  نرم

، Arc GISفزار ا نرم یها های مربوط از بسته نقشه

ILWIS ،Surfer  دشاستفاده. 

 

 و بحث نتایج

 در روش هک دهش امانج ارک لمراح اساس رب

 شود. مي انیب ریصورت ز به یجآورده شد، نتا پژوهش

: برداری از منابع آب زیر زمینی دشت وضعیت بهره

بر اساس آخرین دشت هشتبندی  حجم تخلیه سالیانه

( آورده 9 ر )جدولدای هرمزگان  اطالعات آب منطقه

مهمترین عامل تخلیه کننده سفره آب  شده است.

در باشند.  مي ی کشاورزیها زیرزمیني در منطقه چاه

حلقه چاه وجود دارد  425محدوده مورد مطالعه بالغ بر 

 59/9۶ های منطقه معادل عمق متوسط چاه. (2 )شکل

لیتر بر  51ها در منطقه برابر  متوسط آبدهي چاه ،متر

و  یكترتیب  حداقل آبدهي به بوده و حداکثر و ثانیه

در محدوده حجم تخلیه سالیانه  ولیتر بر ثانیه   ۶/31

شرکت آب  بر اساس آخرین اطالعاتمورد مطالعه 

 درمکعب میلیون متر 99/93ای هرمزگان بالغ بر  منطقه

 .شده است سال برآورد

بررسی روند تغییرات سطح آب در هر یک از 

حلقه چاه  هفتسط  آب در : ای ههای مشاهد چاه

که  يحفر شده در محدوده دشت مورد بررس یا مشاهده

ای هرمزگان  صورت ماهانه توسط شرکت آب منطقه به

استفاده قرار گرفت. بر همین اساس  انجام شده، مورد

نمودار تغییرات سط  آب نسبت به زمان در طول دوره 

 .(9 )شکل دش ترسیمبرای هر چاه  5939الي  5982
 

 زمیني دشت هشتبندی جهت مصارف مختلفبرداری از منابع آب زیر عیت بهرهوض -3 جدول

ها تعداد چاه سال آبي  
مکعب(تخلیه بر حسب نوع مصرف )متر  جمع تخلیه 

مکعب()میلیون متر  کشاورزی صنعت شرب 

89-82  375 ۶17777 7 36586562/63 37/24 

84-89  380 ۶۶1777 7 37074383/46 37/74 

81-84  385 ۶38777 7 37562204/3 38/24 

8۶-81  395 ۶31777 7 38537845/97 39/23 

83-8۶  403 321777 7 39318359/3 40/04 

88-83  414 3۶2177 7 40391565/14 41/15 

83-88  414 338177 7 40391565/14 41/17 

37-83  415 857777 7 40489129/31 41/30 

35-37  416 841777 7 40586693/47 41/43 

32-35  417 8۶1777 7 40684257/64 41/55 

39-32  421 832177 7 41074514/31 41/97 

 40/10 39336098/24 7 3۶7141041 ----- متوسط

 441/06 432697080/6 7 89۶۶777 421 جمع دوره بیالن

 

دشت  واحد محدوده دروگرافیه یبررس

بندی منطقه مورد بررسي به  با شبکه :یهشتبند

سط  آب متوسط روش تیسن و با توجه به آمار 

، (۶ ي )جدولهای مشاهدات چاههفت زیرزمیني در 

 دشگراف واحد آب زیرزمیني منطقه ترسیم هیدرو

جهت ترسیم هیدروگراف واحد پس از (. 1)شکل 

های مشاهداتي منطقه یك دوره  چاه ها بررسي داده

ماه سال  وریتا شهر 5982ساله از مهر ماه سال 55

. با توجه به اینکه ترسیم این نمودار شد انتخاب 5939

چاه ت هفنیاز به شبکه تیسن دارد، ابتدا موقعیت 

وارد  ،باشند طول داده مناسبي مي دارای مشاهداتي که

 Createشد. سپس با استفاده از ابزار  GISافزار  نرم

Thiessen Polygons تیسن  های محدوده افزار  این نرم

 )شکل ترسیم ای ههای مشاهد برای هر یك از این چاه
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 (.4)جدول  دشمحاسبه  محدودهبه هر  مربوط و مساحت (4
 

 
ای های مشاهده ییرات هر کدام از چاهتغنمودار  -3شکل   

 
 مرز مورد نظر های محدوده وسعت  -4جدول

 ای شماره چاه مشاهده
  محدودهوسعت 

 (کیلومتر مربع)

3 ۶۶/1 

54 5/8 

51 9/59 

5۶ 83/1 

53 ۶5/55 

58 3/3 

27 9۶/۶ 

 

 
 دشت هشتبندی ای در های مشاهده تیسن چاهمحدوده نقشه  -4 شکل

 

 

 



 984/  هرمزگان استان  ،یهشتبند   دشت يدهندر بر منابع آب البیپخش س راتیتاث يابیارز

 39تا  82هشتبندی از سال  آباد، سنج چراغ ساالنه ایستگاه باران آمار بارندگي ماهانه و -5 جدول
ي
ران
 با
ی
ها
وز
ر

 

ثر
داک
ح

 

24
ته
ساع

نه 
اال
 س
مع
ج

 

ور
ری
شه

 

داد
مر

 

یر
ت

داد 
خر

ت 
هش
دیب
ار

 

ن
دی
ور
فر

 

ند
سف
ا

ن 
هم
ب

 

ی
د

 

ذر
آ

ان 
آب

 

هر
م

ي 
 آب
ال
س

 

1 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 82-83 

17 70 319 0 0 0 0 0 0 142 99 63 15 0 0 83-84 

5 40 82 0 0 0 0 0 0 56 26 0 0 0 0 84-85 

11 30 174 0 0 0 8 0 0 0 70 11 30 55 0 85-86 

9 30 163 0 0 0 0 0 0 0 29 104 30 0 0 86-87 

14 43 184 0 0 0 11 0 98 0 7 38 10 20 0 87-88 

11 90 229 0 0 0 0 0 0 39 41 135 14 0 0 88-89 

5 70 179 0 0 0 0 0 0 56 113 10 0 0 0 89-90 

4 13 33 0 0 0 0 0 0 10 0 23 0 0 0 90-91 

16 26 197 0 5 0 0 0 49 4 43 23 54 19 0 91-92 

17 36 176 0 0 0 0 0 11 46 45 52 16 6 0 92-93 

 

 (5982-5939) دشت مورد نظر محدوده زمینيط  آب زیرارتفاع مطلق متوسط س -6 جدول

 شهریشور مشرداد تیشر خشرداد اردیبهشت فروردین اسفشنشد بهمشن دی آذر آبشان مهشر 

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 
 

 

 39تا شهریور  82 از مهر دشت هیدروگراف واحد -5 شکل
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ررسي هیدروگراف واحد دشت نتایج حاصل از ب

تا پایان شهریور  5982دهد که از اول مهر  نشان مي

کاهش  7۶/225به  82/229ب از رقوم سط  آ 5981

متر افت  3۶/2ساله  یعني در طول دوره سه ،یافته است

سال  سه)در طي  دهد در سط  سفره را نشان مي

دهد(. از  مکعب افت را نشان ميمیلیون متر 43/۶

به  8/227رقوم سط  آب از  81-8۶ابتدای سال آبي 

رسیده  5939در پایان شهریور ماه  58/258رقوم 

ساله به میزان  هشتني در طول یك دوره یع، است

با  .دهد متر کاهش در سط  آب را نشان مي ۶2/2

ها نیز افزایش صعودی داشته  وجود اینکه تعداد چاه

ولي میزان افت سط  آب بسیار کمتر از دوره  ،است

یعني در طول این  باشد. مي 5981الي  5989ساله  سه

متر  92/7طور متوسط ساالنه  هساله ب هشتدوره 

)در طول  شود ه ميکاهش در سط  سفره آب مشاهد

مکعب افت را نشان میلیون متر 5۶/۶سال  هشت

ساله قبل از احدا   دهد( اما در طول دوره سه مي

طور متوسط ساالنه  هسیستم پخش سیالب این مقدار ب

 دهد.  متر افت را نشان مي 32/7ي معادل رقم

ای دوره هیدروگراف واحد دشت از ابتدتوجه به  با

روند کاهشي ارتفاع سط  آب شروع شده و روند 

 81افزایشي دوباره هیدروگراف از دی ماه سال 

بوده که  شروع آبگیری طرح پخش سیالب همزمان با

سبب افزایش تدریجي ارتفاع سط  آب شده است و 

امه داشته و بعد از این اد 83-37این روند تا سال 

تولي بوده و علت خشکسالي بر منطقه مس تاریخ به

طرح آبگیری نشده که به تبع آن هیدروگراف روند 

کاهش در پیش گرفته و به تدریج بر سرعت کاهش 

طور کلي از  هارتفاع سط  آب دشت افزوده شده است. ب

لغایت  82-89ماه سال آبي  ابتدای دوره بیالن در مهر

ارتفاع مطلق سط   32-39پایان دوره در شهریور ماه 

متر  58/258متر تا رقوم  82/229 آب دشت از رقوم

عبارتي دیگر  متر و به ۶4/1 جمعا کاهش یافته و

متر از ارتفاع مخزن آب  152/7طور متوسط  هسالیانه ب

 کاسته شده است.  زمینيزیر

ا ب (:ΔVتغییرات حجم ذخیره آب آبخوان )

 طي مهر احتساب تغییرات سط  آب محدوده دشت

ماه سال  هریورش ( و82/229) 82-89ماه سال آبي 

متر بوده و اعمال ضریب  -۶4/1که برابر  32-39آبي 

بیالن  چهار درصد و مساحت محدودهبرابر  (S)آبخوان 

 کیلومتر مربع، از رابطه 8/18برابر 

V A S h    تغییرات حجم ذخیره دینامیك ،

 2۶/59ساله بیالن معادل منفي 55آبخوان طي دوره 

طور متوسط  هب بوده  و یا سالیانه بمکعمیلیون متر

دهد که افت  مکعب کاهش نشان ميمیلیون متر 2/5

متر در سط  سفره آب  152/7متوسط سالیانه برابر 

 .زیرزمیني را به همراه دارد

 زیرزمینی آب سطح متوسط تغییرات مقایسه

پخش  احداث از بعد و قبل های سال برای

 منابع رپخش سیالب ب تاثیر بررسي جهتسیالب: 

 گراف هیدرو روش از استفاده بر عالوه زیرزمیني آب

 های چاه از یك هر دشت و هیدروگراف واحد

-84 آبي سال دو از بیالن، دوره طول در ای مشاهده

)قبل از اجرای  متر میلي 953با بارندگي ساالنه  89

 متر میلي 223با بارندگي  83-37 و سال آبي طرح(

 از بعد ترتیب بدین د.شه طرح( استفاد اجرای)بعداز 

 آبي دو سال برای دشت متوسط سط  ارتفاع محاسبه

 پایان تا آبي شروع سال از آب سط  تغییرات فوق،

 که دهد مي نشان محاسبات .دش محاسبه آبي سال

با  89-84 آبي سال در آب سط  میزان تغییرات

 این و میزان 2۶/7 متر برابر میلي 953بارندگي 

 533بارندگي  با 83-37 آبي تغییرات برای سال

یعني حتي با  متر بوده است. 95/7 متر برابر میلي

وجود  با ها چاه آب سط  رقوم بارندگي میزان کاهش

به رقم  تفاوت این که داشته افزایش پخش سیالب،

 منجر زیرزمیني آب سفره سط  کل در متر 71/7

پخش  احدا  اثر در قطعا مهم این که است دهش

 83-37آبي ه ناشي از آن در طول سال ب و تغذیسیال

و درصد چهار و با داشتن ضریب ذخیره آبخوان  بوده

، حجم ذخیره از کیلومتر مربع 8/18سط  کل سفره 

میلیون  553۶/7طریق پخش سیالب به رقمي بالغ بر 

 رسد. مي 83-37مکعب در سال متر

های  چاه در آب سطح تغییرات بررسی

از  بعد و قبل های سال در موجود ای مشاهده

 های چاه در تغییرات بررسي برایاحداث طرح: 

 ،دوره سه در آب سط  مقایسه به اقدام یا مشاهده

 و (ی پخش سیالباولین آبگیر زا قبل) 5981 ماه مهر
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که ) 5932مهر  و (آخرین آبگیری از بعد) 5937 مهر

متوسط طور کلي،  هب. دش ،(طرح آبگیری نشده بود

 یمرکز یها در قسمت ایدراز سط  رقوم سط  آب 

 البیپخش س ری)که کمتر تحت تاث ای و حاشیه دشت

)که تحت  البیپخش س كیبوده اند( و مناطق نزد

اند( در قبل و بعد از  بوده البیپخش س میمستق ریتاث

، 215و  1/273، 4/259برابر  بیترت طرح به اجرای

 در 53 چاه شماره از طرفي با توجه به .باشد يم 214

دهد که سط  آب چاه در مهر  ينشان م، ۶شکل 

 44/8 ،آبگیری پخش سیالبآخرین بعد از آن  ،5937

 نسبت به قبل از اجرای طرح نشانافزایش را متر 

علت کاهش بارندگي و  به ولي زماني که طرح ،دهد مي

سط   ،5932یعني مهر ماه  آبگیری نشده سیالبعدم 

ل از متر کاهش را نسبت به قب 12/1، همین چاه آب

دهد که این نشان  نشان ميآخرین آبگیری طرح 

ب در افزایش سط  آب دهنده میزان تاثیر پخش سیال

  باشد. چاه مذکور مي

    

 
  اجرای پخش سیالب و بعد از در قبل ای ای مشاهده چاه آب سط  مقایسه -6 شکل

 

دشت  زیرزمینی آب افت هممنحنی  بررسی

ی ا چاه مشاهده هفتی ها ستفاده از دادهبا ا: هشتبندی

 نددشها ترسیم  منطقه در محیط سورفر این منحني

 (.3)شکل 

د نده نشان مي دشت افت هم های منحني بررسي

 مربوط به چاه ينیرزمیتراز آب ز شیافزا نیشتریبکه 

خش پمتری  111بوده که در  P17 ی شمارها ه مشاهد

گیری را دارد،  سیالب قرار داشته و بیشترین حجم سیل

توان به تاثیر پخش  ینابراین افزایش آب آن را مي

 افت، مربوط به چاه نیشتریو بسیالب نسبت داد 

علت این امر در حاشیه  است که P16و  P18 یا مشاهده

ای و تاثیر کم شبکه پخش  قرار گرفت چاه مشاهده

ی کشاورز يدر مرکز اراضها  سیالب و قرار گرفتن آن

  باشد. مي دست پایین

 
   نسبت به آغاز دوره بیالن ای مشاهده های چاه آب سط  میزان افت -7جدول 

ای شماره چاه مشاهده افت نسبت به آغاز دورهمیزان    

3 9۶/۶-  

54 32/1-  
51 19/4-  
5۶ 3-  
53 9/9  
58 12/3- 
27 35/۶-  
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 بیالن دوره آغاز به زیرزمیني دشت هشتبندی نسبت آب افت هم نقشه -7 شکل 

 

 ری نتیجه گی

 يکل دروگرافیدر ه یریگ لیچند مرحله س ریتاث

سفره  النیدر ب ينسب یرگذاریتاث رغم يعل، دشت

ای  اما در هیدروگراف چاه مشاهده ،ستیمشخص ن

 نیا جینتا قابل رویت است.پخش سیالب طرح  نزدیك

 يبا وجود آنکه روند عموم ،دهد يپژوهش نشان م

 بالیبه رغم عملکرد پخش س ينیزمریسط  آب ز

 است، دست کم در بخش از محدوده يحالت نزول

 ریکه تاث 53شماره  یا شاهدهچاه م يعنی دشت يشرق

آب چاه به  سط  رد،یپذ يم البیاز پخش س یشتریب

نسبت به قبل از اجرای طرح افزایش  32/2میزان 

سمت  به البیو با فاصله از طرح پخش سیافته است 

یشترین افت در د. اما بشو يغرب از اثرات آن کاسته م

آبخوان رخ  يو مرکزی و غرب یا هیحاش یها قسمت

بر روی آن ناچیز است و دهد، که اثرات تغذیه  مي

 .برداری نیز در منطقه زیاد است های بهره تراکم چاه

باعث توقف روند  یهشتبند البیپخش س يطور کل هب

است، اما تا حدودی از شدت افت  دهشافت آبخوان ن

ذکر شده  جی. با توجه به نتاآبخوان کاسته است

 انیپاسخ مثبت داد و ب پژوهش هیتوان به فرض يم

 يکم راتییبر تغ یهشتبند البیپخش س داشت که

حاصل از  جینتا ،مثبت دارد ریتأث زمینيآب زیر سفره

و  Rajaee قیتحق جیبا نتا نهیزم نیدر ا حاضر قیتحق

AhmadianYazdi (2773،) Salimikochi (2755،) 

Moghadas (2773 ،)Choopani (2777،) Ghahari 

 همکاران و Gandomkar (2754)، Viskaramiو 

 Daheshtizadehو  Ghazanfarpourو  (2759)

 هایي چاه ،های مذبور در تحقیق .مطابقت دارد (2773)

پخش  های نسبت به شبکه فاصله را نیکه کمتر

سط   در را راتییمقدار تغ نیشتراند، بی داشته البیس

 .ندا هداشتآب 

 

 پیشنهادات

های  جهت جلوگیری از بحراني شدن وضعیت آب

د که با نصب کنتور شو پیشنهاد مي زمیني دشت،زیر

ا امکان مطالعه دقیق تراز ه هوشمند بر روی تمام چاه

 زمیني دشت هشتبندی وجود داشته باشد.آب زیر

فوری به لگام گسیخته تراز آب توجه  ،همچنین

 مجاز وهای غیر یق بستن چاهاز طر زمیني دشت،زیر

ها امری  محدود کردن استخراج از سایر چاه

ناپذیر است که نادیده گرفتن آن موجب نابودی  اجتناب

ر شدن منابع آب شور را اقتصاد کشاورزی دشت و شو

منظور  به ،شود بدین جهت پیشنهاد مي آورد. فراهم مي

زمیني ممنوعیت دشت جلوگیری از افت سط  آب زیر

جهت ارزیابي و پایش  ،چنینمه ن ادامه یابد.همچنا

تر کمي و کیفي پخش سیالب بر آبخوان  دقیق

 در ابتدای ورودی سیالب به ،شود ميپیشنهاد 

 د.شو نصبمحدوده، سیستم هیدرومتری احدا  و 
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 و قدردانی تشکر

 از که دانند مي الزم خود بر مقاله نویسندگان

به  هرمزگان استان ای همنطق آب سهامي شرکت

و اداره  ذاکری نوبندگانياله  هدایتخصوص مهندس 

به  شهرستان میناب و آبخیزداری منابع طبیعي

 اختیار در خاطر هب مسلمي خسرو خصوص از مهندس

 د.نماین تشکر و تقدیر الزم اطالعات و ها ه داد دادن
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