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 چکیده

رس دسات  از هاا  سایبب آب از طریا    ییان تاوه  شاا حجم ساالنه  ،است خشک خشک و نیمهکشور ایران  اقلیمبیشتر چه اگر

آبی قریب به سه دهاه اسات کاه در کشاور      پخش سیبب برای کنترل سیل و مواه ه با کمهای  سامانه بنابراین،شود.  خارج می

مصانویی   ۀتغذیا اساتان هرمزگاان بار     سرچاهان ۀمنطق ببیپخش س ۀشبکثیر أت یبررس ،پژوهش نیاد. هدف از نشو اهرا می

هکتاار   041مساحت ای به  در یرصه یادشدهپخش سیبب  ۀسامان .است یحجم کنترل راهکاراستفاده از  با ینیرزمیزب آ ۀسفر

نوساانات  بررسای   ، باا سیساتم به شده وارد یها ببیو حجم سبارش نگار  آبها،  چاه نمود آب یبررسپس از  اهرا شده است.

نتایج . شدبررسی  آب زیرزمینی ۀسفر یمصنوی ۀیتغذپخش سیبب در طرح  تأثیر ،ای های مشاهده در چاه آب زیرزمینیسطح 

طوری  هب اند داشتهاولیه افزایش نسبی  های گیری ، بعد از سیلای واقع در یرصه های مشاهده چاه تراز آب زیرزمینی در نشان داد

تغییارات  ، همچناین . دهد یشان مرا ن متر 34/1حدود  یتوه  شایان شیافزا ،پخش ۀیرصواقع در  یا نمود چاه مشاهده آبکه 

 1306و بار هماین اسااس در ساال      کنترل با روند تغذیه/برداشت کامبً همخاوانی دارد حجم سطح آب زیرزمینی در محدوده 

های  بارندگیآباد،  سعادت-در دشت گ کم نشان دادها  بررسی تایجن .داشته است شیمتر افزا 43/4به میزان  ینیرزمیسطح آب ز

 نتاایج  ،در مجماو  د. نشو می منجر پخش سیبب ۀیرصهای متوالی با مقادیر زیاد، به تغذیه در  متر یا بارش میلی 61از  یشببا 

س م تغذیاه را باه شاکل    در حد انتظار نتوانسته است  شده بررسی های در سالسرچاهان پخش سیبب  ۀپروژنشان داد  تحقی 

 داری افزایش دهد.  امعن

 .نوسانات، سطح آب زیرزمینی، ، سرچاهانحجم کنترل، مصنویی ۀتغذی :گانواژکلید

                                                 
 Email: Abazar.Mostafaei@gmail.com    مسئول ۀنویسند *
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 مقدمه

خشک  اتک      نیمکه که اقلیم غالب ایران خشک      آنجااز 

 یژه در  هب .]1[ ر  بوده ات  ههمواره با کمبود منابع آبی ر ب

افزایش نسبی دما    کاهش متوتط  دلیل   بههای اخیر دهه

ی  د  متکر در تکال  موکد د    میلکی  032به  052بارش از 

 جود  بهدر کشور چندان در دتترتی به منابع آب تطوی 

 میزان برداشک    همین مود دی  دلیل به   ]0[ آمده ات 

 افکزایش یافتکه  شکد    بکه از منابع آب زیرزمینی در کشکور  

دشک  موجکود    535که امر زه از تعداد کل   طوری هات . ب

 اضککافه برداشکک   دلیککلبککه  دشکک  322در کشککور  تعککداد 

  در حال حاضر  هر گونه  داردآب زیرزمینی منفی  ۀترازنام

اتک   ها ممنوع  این دش برداری جدید در   بهره  حفر چاه 

هکای ناگهکانی       جکود بکاران   دلیکل  از طرف دیگر  بکه  .]3[

از آب توتکط   شکایان تکوجهی    حجکم  در کشکور  آتکا  تیل

اتکتفاده از   بنابراین  .]4[ شود از دتترس خارج می  تیالب

یک  راه حکل    عنکوان  بکه ترل   پخکش تکیالب   کن تیستم

ن اموققک آبی در کشور  توتط  کممشکل منطقی برای حل 

دنبکال  ه بک   بر این اتکاس . ]5   5[ مطرح شده ات  زیادی

  1354فسکا در تکال   ک  اجرای طرح پخش تیالب گربایگان

با هکدف الکلی کنتکرل تکیالب        یادشدهاتتفاده از ر ش 

های مستعد کشکور   عرلهمصنوعی آب زیرزمینی در  ۀتغذی

  در  به اجرا درآمکد در کشور  1334در تال طور فراگیر  به

 در تکطوی طکرح پخکش تکیالب     33حال حاضر بیش از 

اجرای  .]3[ در کشور اجرا شده ات هکتار هزار  50حد د 

پخش تیالب ترچاهان با هکدف کنتکرل تکیل      تیستم 

تکال  آبکاد در   تکعاد  ک  مصنوعی در آبخکوان گهککم   ۀتغذی

تکه  لور  گرفآباد اتتان هرمزگان  شهرتتان حاجی 1335

تکال از اجکرای تیسکتم     02گذشک  حکد د   بکا   .]8[  ات

  الزم اتک   هکتار 842اندازۀ در تطوی به  ۀ یادشدهتغذی

بررتکی   آب زیرزمینکی  ۀتفر ۀمیزان اثرگذاری آن در تغذی

 تیسکتم  تکثثیر  یابیک ارزاین توقیق با هدف بنابراین  د. شو

آب  ۀتککفر یمصکنوع  ۀیک تغذرچاهان در تک  البیپخکش تک  

 لور  گرف .  ینیرزمیز

  تحقیق ۀپیشین

طرح پخش تیالب بکر مسکا ل   را  یثتثدر خصوص ارزیابی 

ات .  گرفته لور متنوعی  توقیقا مختلف آب   خاک  

گیکری در   مانکده از تکیل   جا بهبررتی رتوبا    منظور بدین

 رتکوبا   داده اتک  پخش تیالب ترچاهان نشکان   ۀعرل

. ]8[ افزایش شوری   امالح خاک شده اتک   تبب یادشده

طکرح پخکش تکیالب    آبگیرهای  تجمع امالح درهمچنین  

هککای زیرزمینککی    شککوری آب تککببدر درازمککد  تسککوج 

بعکد از تکال   چکرا ککه     شده اتک  غیراشباع دش   ۀمنطق

هکای زیرزمینکی    شکوری آب )شر ع آبگیکری طکرح     1337

ان بیک توقیقکی دیگکر    در .]7[ دش  تسوج زیاد شده اتک  

 تکرچاهان  ۀمنطقک در  البیپخش ت ا یعمل شده ات  که

برای رشد    طیشرادر بهبود ثیری ثت 1388حداقل تا تال 

منکوری    . ]12[ در منطقه نداشته ات  یاهینمو پوشش گ

   طکور کلککی احککدا   همعتقدنککد ککه بکک  ]11[ شهمککاران 

 ۀتغذیک توتعه از جملکه اجکرای طکرح     طرح هر برداری بهره

   منفکی    مثبک   را یثتکث  برخکی  بکر ز  مصنوعی  موجکب 

 ۀگستر در مویطی زیس  بلندمد  د   م هکوتا های نگرانی

پخکش   ریتکثث  یبررتک شکود.   می آنها تثثیرگذار   تثثیر تو 

 البیخکاک در پخکش تک    یکک یزیف ا یبر خصولک  البیت

 البتکی  پخکش  کهنشان داده ات  اتتان مرکزی  جان یدل

   رییکاهش مقکدار شکن  نفوذپکذ    موجب داری امعنطور  به

از نظکر مقکدار   اتک      زن مخصوص ظاهری خکاک شکده   

در  داری امعنک  شیافکزا  ع   درلد رطوب  اشبا ل یرس  ت

 ۀعرلک در  گکر ید یقک یتوق .]10[ ات  داشتهپخش  ۀعرل

نشکان داده اتک  ککه     نی رامک  خانیبنکدعل  البیپخش تک 

فسککفر   تککر ،ن ین  یکککیالکتر  یهککدا  یکککربن آلکک زانیککم

رطوب  اشباع خاک  شن   رس خاک پای بوته در  م یپتات

در خکاک   ل ی  درلد تک  شیبوته افزا نیبا خاک ب سهیمقا

 سکتم یداشکته اتک    اجکرای ت    داری امعنبوته کاهش  ریز

خکاک   زییک خ حالکل  یجیتدر شیافزا تبب البیپخش ت

 .]13[ در منطقه شده ات 

هکای   طکرح را  یثتکث در خصکوص بررتکی     طور کلکی  هب

لف پخکش تکیالب بکر منکابع آب زیرزمینکی توقیقکا        مخت

 پخکش  ثیرثتک  متعددی در کشور لور  گرفته ات . بررتی

دش  موتیان  زیرزمینی آب ۀتفر مصنوعی ۀتغذی در تیالب

حتکی پکا از انجکام    افک  تکطا ایسکتابی     نشان داده ات 

 جکود خواهکد داشک    الزم اتک       مصنوعی ۀتغذی عملیا 

. از طکرف  ]14[ ینی مدیری  شودمیزان برداش  از آب زیرزم

برابر شدن تکطا اراضکی کشکا رزی     هش  دیگر  در توقیقی

اتتوصال   پخش تکیالب  از ثر ثمتآبی در منطقه گربایگان  

پخش تیالب ثیر ثتبررتی . ]15[ گربایگان قلمداد شده ات 
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در  زمینکی هکای آب زیر  بر  ضعی  کشا رزی   تکطا تکفره  

تطا آب زیرزمینکی   رینکمت تسوج نشان داده ات آبخوان 

 هفک  بعکد از   متر بوده ککه  1317دارای تراز  1333در تال 

متکر از   1327تطا تراز بکه   کمترین 1382تال یعنی تال 

متر اف   12 ۀدهند نشانکه   تطا دریاهای آزاد رتیده ات 

 1382 لی بعد از تال  ؛]7[ات  آب زیرزمینی در این دش  

  تکطا آب  تسوج یالبت پخش ۀتامانیعنی بعد از آبگیری 

در عکین   زیرزمینی اف  نکرده   در حال تعکادل بکوده اتک .   

اراضکی    تسکوج دشک   اثر عملیا  پخش تیالب در ر بحال 

در توقیقکی  . ]7[ انکد  تکر شکده   دت  گسترده ینیپاکشا رزی 

 البیآب حالکل از طکرح پخکش تک     یگکذار  ارزشبکا    دیگر

قکه از  منط آب تکثمین  اظهار شده ات  که ظرفیک   گانیگربا

 افتکه افکزایش ی  23/14 از شیمترمکعب بکه بک   ونیلیم 28/4

در تکطا   پخکش تکیالب   یارزش آب حالل از اجرا   ات 

 میلیارد ریال مواتبه شده ات  53/03  معادل طرح  یظرف

در  گککانیگربا البیپخککش تککطککرح  ریثثتکک یبررتکک. در ]15[

تکا   یادشکده اذعکان شکده اتک  ککه طکرح      منابع آب  ۀتوتع

 آب ۀیککر  یبککعامککل برداشک    ۀکننککد یخنثک  تککثثیر یحکد د 

 .]18   13[ عهککده داشککته اتکک  بککهاز آبخککوان را  زیرزمینکی 

تثثیر پخش تیالب بکر منکابع آب زیرزمینکی دشک      بررتی 

نفوذ آب به داخل در  یادشدهطرح  نشان داده ات  کوهدش 

  هاز هدررفتن آب در منطقخوبی داشته ات    ی یکارازمین 

 ۀتغذیک تخمین میزان  نین چهم .]17[ رده ات کجلوگیری 

ناشی از پخش تکیالب در گربایگکان بکا اتکتفاده از بکیالن        

 12/2های خش  کمتر از  در ماه تازی نشان داده ات  مدل

میلیکون مترمکعکب    5/4حد د  های پربارش حجمی   در ماه

یقکی  قدر تو .]4 [دشکو  آب زیرزمینی تغذیه مکی  ۀتفرآب به 

مصنوعی ناشی از پخکش تکیالب    ۀتغذیدیگر  ارزیابی میزان 

 نشکان داده اتک     شکده  ثب های  گربایگان با اتتفاده از داده

نسب  بکه تکایر   ای  اقع در مرکز پخش تیالب  چاه مشاهده

خشکسالی قرار گرفتکه  ثیر ثتای کمتر تو   های مشاهده چاه

 .]02[ ات 

را  یثتکث تعی شده ات  که  بیشتردر توقیقا  گذشته 

ب بر منکابع آب زیرزمینکی در مقیکاس    های پخش تیال طرح

در  مصنوعی ۀتغذیهای  د. در حالی که طرحشومطالعه  دش 

لکور  موضکعی   در    بکه   به ر ش پخش آب بیشتر کشور  

ر د  انتظکار مکی   بنابراینآیند   می دری  تطا مود د به اجرا 

کککه اثرگککذاری موضککعی بککر آب زیرزمینککی داشککته باشککند.  

مشکخ    موکد د   ثیر ثتشعاع  مصنوعی در ۀتغذیهای  طرح

 بنکابراین   .]00   01[ بر منابع آب زیرزمینی اثرگذار هستند

زیرزمینکی در   ها بر آب این قبیل طرح  رایثتث نمیزابررتی 

دخالک  عوامکل متعکدد  امکری      دلیکل  به  ثیرثتخارج از شعاع 

پیچیده   مشکل خواهد بود. به همین دلیل هدف از اجکرای  

پخش تیالب ترچاهان طرح را  یثتثی ارزیاب  توقیق حاضر

اتک . حجککم   1در مقیکاس حجککم کنتکرل   زیرزمینکی بکر آب  

آب زیرزمینی اتک  ککه انتخکاب     ۀتفرای از  کنترل مود ده

مناتب آن حل معادال  حاکم بکر جریکان آب زیرزمینکی را    

هکای   . حجم کنترل مناتکب بکرای طکرح   ]03 [دکن آتان می

رزمینکی اتک  ککه    آب زی ۀتفرای از  پخش تیالب  مود ده

 ۀدامنک طرح قرار دارد. بررتکی میکزان     ثیر ثتتو   مستقیم

مختلف ن اموققمصنوعی توتط  ۀتغذیهای   طرحثیر ثتشعاع 

 ]00 [  تکین  ]01[   با ر]05 [  هنتوش]04[ از جمله گلو ر

ه ات    در این خصوص ر ابط ریاضی متعکددی  شدمطالعه  

  .الپالس ارا ه شده ات ۀمعادلحل  ۀپایبر 

 ها مواد و روش
 شده مطالعهۀ منطق 

اهان در موقعیک  جغرافیکایی بکه    ترچ تیالب پخش ۀتامان 

 102در شکمالی   08 °57'شرقی   به عکر    55° 58'طول 

کیلومتری جنوب شهر  45کیلومتری شمال بندرعباس   در 

موقعیک  طکرح پخکش     1 شککل .  اقع شده اتک   آباد حاجی

  آبخککوان مزگککان هرتککرچاهان در کشککور  اتککتان  البیتکک

در آبخکوان   یادشده. طرح دهد را نشان می آباد تعاد ک  گهکم

 هکتکار  842به مساح  ککل  ای  در عرلهآباد  تعاد ک  هکمگ

المللی بندرعباس ک تکیرجان    بین ۀجاد. ه ات آمددربه اجرا 

در طکرح   ۀمنطقک اقلکیم  . دکنک   عبور می یادشدهمول طرح از 

هکای   گکرم   زمسکتان   هکای  تابسکتان  خش  با  دمارتنر ش 

ات    در ر ش آمبر،ه  اقلکیم   4/5ضریب خشکی با معتدل 

. ]05[ شکود  مکی بیابانی گکرم میانکه  اقکع     ۀمود دمنطقه در 

متوتکط  گکراد     تکانتی  3/05 منطقکه برابکر   مکای د میانگین

 هکای خکرداد  تیکر      گراد در ماه تانتی 52 برابر بیشترین دما

گکراد در   تکانتی  ۀدرجک   یک  کمتکرین دمکا  متوتط مرداد   

 024 طکرح منطقکه   ۀتکاالن بارنکدگی   متوتکط . ات ماه  دی

هکا بیشکتر در فصکل زمسکتان   تکا       . بارنکدگی ات متر  میلی

 گیکرد ککه بارنکدگی بهکاره     مکی  لور حد دی در فصل بهار 
                                                 
1  . Control Volume 
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 ۀتکاالن . میکزان رطوبک  نسکبی   تبخیکر     داردی زیکاد شد  

 ۀفرتک  متر ات . میلی 3375درلد    3/55 بیترت بهمنطقه 

آزاد  ۀتکفر یک    آبکاد  تعاد ک  هکمگدر دش  آب زیرزمینی 

ککواترنری اتک  ککه بکا      ۀنشکد  تکخ  های  از نهشتهمتشکل 

 042غربی تکا حکد د     های متر در قسم  52ضخام  حد د 

 ۀپهنک .  تکع   اتک  ر یهای شرقی دش  متغ متر در قسم 

 512حککد د آبککاد  تککعاد ک  کککل دشکک  گهکککم  آبرفتککی 

ارتفاعکا    ۀ تکیل  بکه از قسم  جنوب که  ات   کیلومترمربع

ارتفاعکا    ۀ تکیل  بکه زاغ   زادمومود  از تکم  شکمال    تنگ

ماهورها   ارتفاعکا      تپهگهکم ک فارغان   از تم  شرق به   

هکای   شود. نهشکته  شور مود د می ۀر دخانه از تم  غرب ب

حالکل فرتکایش    یادشکده در دش   عهد حاضر ۀنشد  تخ 

     جهککرم هککای آتککماری تککر ماننککد آهکک  یرتککوبا  قککدیم

هکای     آهک     کنگلومرای بختیکاری  آغاجاری  های تنگ ماته

  های دیگر این ناحیکه  . از  یژگیگر ه بنگستان   پابده هستند

 .ات رخنمون گنبدهای نمکی در مجا ر  آبرف  

 روش بررسی

هککای حکل مسککا ل   در مطالعکا  آب زیرزمینککی  یککی از ر ش  

حجکم   .]03[ موضعی  اتکتفاده از ر ش حجکم کنتکرل اتک     

آب زیرزمینکی   ۀتکفر ای مشکخ  از   کنترل در  اقع موکد ده 

 ۀتغذیک مستقیم ی  طرح از جملکه طکرح   ثیر ثتات  که تو  

. اتک   طکرح ثیر ثتک شعاع  دهندۀ نشانگیرد    مصنوعی قرار می

لکور    همصکنوعی را بک   ۀتغذیحجم کنترل ی  طرح  1 شکل

 ۀتغذیطرح ثیر ثتشعاع  ۀمود دتعیین دهد.  شماتی  نشان می

تولیلککی هنتککوش بککرای    ۀرابطککمصککنوعی بککا اتککتفاده از   

ارا که شکده    1 ۀرابطک لکور    همستطیلی ب ۀیذتغهای  حوضچه

 ۀمعادلک هنتوش با اتتفاده از ر ش تبدیل الپالس   .]08[ ات 

متناهی جز ی حکاکم بکر آب زیرزمینکی را بکرای یک        تفاضل

. ایشکان در حکل خکود    دکرشکل حل  مستطیل ۀتغذی ۀحوضچ

عنوان شرایط ا لیه   شیب تطا گنبد در  هتطا آب افقی را ب

از مرکز حوضکچه برابکر    نهای  یمرکز حوضچه   نیز در فاللۀ ب

 .]00[ ات ده کرعنوان شرایط مرزی مسئله منظور ه لفر  را ب

 

  آباد سعادتـ  و آبخوان گهکمهرمزگان استان موقعیت طرح پخش سیالب سرچاهان در کشور،  .6شکل 
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 : ؛ گیری لانتگرامتغیرb


میانگین ضخام  اشکباع   :

ای که قرار ات  ارتفکاع گنبکد مواتکبه      آب در نقطه ۀتفر

 شود   از رابطۀ  b h t b


   آید.  دت  می هب 2

H: ارتفاع گنبد نسب  به تطا ا لیۀ آب (L     

L   W تغذیه ) ۀحوضچ: ابعادL  که برای طرح پخش  

 1072   5522ترتیکب   بهطور متوتط  بهتیالب ترچاهان 

 ند.هستمتر 

K :ن )آبخکوا  گذری ضریب آبL T
  ککه بکرای طکرح     1-

 .]07[ات  بر ر ز  متر 32ترچاهان پخش تیالب 

ابعاد حجم کنترل برای طرح پخش تیالب تکرچاهان  

احتمکالی  بکر اتکاس    ثیر ثتک با درنظرگرفتن بیشترین شعاع 

حکد د   حتیککه مسکا  د شک تولیلی هنتکوش بکرآ رد    ۀرابط

آباد را در بکر   تعاد ک  کیلومترمربع از آبخوان گهکم 54/34

  حلقه چکاه  پنجتعداد  ۀدربرگیرند یادشده ۀمود دگیرد.  می

  همچنکین   اتک   P5، و P1  P2  P3  P4ای شامل  مشاهده

 ۀدر موکد د  کهبرداری کشا رزی  حلقه چاه بهره 15تعداد 

ای  مشکاهده  های . پراکنش چاهات شده  اقع حجم کنترل 

های  آباد   نیز پراکنش چاه تعاد ک  در دش  آبخوان گهکم

 3 حجم کنترل در شکل ۀمود دبرداری کشا رزی در  بهره

موقعیک   عمکق   تکراز     1 جد ل نشان داده شده ات . در

میکزان   ارا که شکده اتک .    شکده  بررتی ای های مشاهده چاه

چککاه حلقککه  پککنجنوتککانا  تککراز تککطا آب زیرزمینککی در 

 گیکری  هکر رخکداد تکیل    در پکی چاه  نمود  آب) ای شاهدهم

  همچنکین نوتکانا  تکطا آب زیرزمینکی بکا       شدبررتی 

نوتکانا  نسکب  تغذیه/تخلیکه   بککا نسکب  بکارش/نفوذ بککا      

مقایسکه   اتتفاده از نمودار تغییرا  در  احد حجم کنتکرل 

عملیکا  پخکش   ثیر ثتک منظکور بررتکی    به  طور کلی ه. بشد

آبکاد    تعاد ک  زیرزمینی آبخوان گهکم تیالب بر منابع آب

آمار   اطالعا  موجود   قابل دتترتی از قبیل )تطا آب 

هکای   ای  چکاه  های مشاهده ها  مشخصا  چاه زیرزمینی چاه

پخش تیالب    ۀعرلبرداری  حجم تیالب  ر دی به  بهره

 تکا  1383از تکال  تکاله   هفک  آمکاری   ۀدر یک  د ر غیره  

 گیکری  آمار تیلند. شد  تولیل تجزیه  آ ری   جمع 1387

از مرکز توقیقا  کشا رزی   منکابع طبیعکی     هواشناتی 

بکرداری  از   ای   بهره )مشاهده ها آمار چاه   اتتان هرمزگان

 .اند دت  آمده هتماب ب

 

  مصنوعی ۀتغذیدر یک طرح  ای حجم کنترل واره نمایش طرح .2شکل 
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  آباد سعادتـ  آبخوان گهکم ۀمحدودای در  های مشاهده حجم کنترل و چاه ۀمحدود ۀنقش. 3 شکل

  واقع در حجم کنترل ای های مشاهده عیت، عمق و تراز چاهموق. 6جدول 

چاه  ۀشمار

 ای مشاهده

های  تراز چاه مختصات جغرافیایی

 ای مشاهده

 عمق

 طول عرض متر

P1 3275451 374243 15/382 132 

P2 3275353 375524 155/822 152 

P3 3275258 375382 755/818 152 

P4 3274333 375848 5/827 022 

P5 3125252 371152 700/300 58/53 

 

 و بحثنتایج 

  گیری بارش با سیل ۀرابط 

 108بککه میککزان  1388بیشککترین مقککدار بککارش در آذرمککاه 

ون مترمکعکب  یمیل 0/0متر رخ داده ات    حجم تیل  میلی

زمان میکزان بکارش    . تغییرا  همشده ات پخش  ۀعرل ارد 

نشکان   4 پخش در شککل  ۀعرله به شد  حجم تیالب  ارد

در فر ردین همان تال حجم تیلی معکادل  داده شده ات . 

پخکش شکده اتک   در     ۀعرلک میلیون مترمکعکب  ارد   3/0

متکر  در ایسکتگاه    میلکی  یک  حالی ککه بکارش بسکیار ککم )    

بکه ثبک  رتکیده اتک . ایکن        هواشناتی مستقر در ایستگاه

باالدت  عرله بکوده   ۀحوضموضوع ناشی از تمرکز بارش در 

متکری    میلی 1/80بارش غم ر به 1383 ماه فر ردینات . در 

حجکم تکیالب  ر دی     آبگیکری هکای   تکامانه دلیل خرابی  به

زمکان   نمودار تغییرا  هم  تیلی مهار نشده ات .  بودهلفر 

 ۀعرلک میزان بارش در هر رخداد   حجم تیالب  ر دی بکه  

متکر در   میلکی  02های بکیش از   بارندگی دهد پخش نشان می

مجموع بکارش تکاالنه   شوند.  می منجر گیری تیل منطقه  به

بکه  متکر بکوده اتک  ککه      میلی 5/080معادل  1383در تال 

 یادشکده در تکال  مکعکب   متر میلیون 5/5معادل گیری  تیل

بکه   بارشمجموع  1385. همچنین  در تال ات  شدهمنجر 

 به حجمگیری  به تیلمتر بوده ات  که  میلی 0/188میزان 

در  شده ات . در حالی ککه  منجر مکعب متر میلیون 3/0 کل
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در مجمکوع    1388متر در تال  میلی 5/74 ۀتاالنبارش  پی

پخکش   ۀعرلک میلیکون مترمکعکب  ارد    7/0حجکم  به  تیلی

بکارش بکوده    زیکاد شکد    دلیل گیری به   این تیلشده ات 

   ات .

 ز آب زیرزمینی و حجم سیالب زمان ترا تغییرات هم 

از آمار   اطالعکا    ینیرزمینوتانا  تطا آب ز یبررت برای

اتکتفاده   حجم کنتکرل  ۀمود ددر  اقع  یا مشاهده یها چاه

ترتکیم   ی ر د البیدر مقابکل حجکم تک     تغییرا  آن  دش

پخکش تکیالب    سکتگاه یشکده در ا  ثبک  اطالعا   مطابق. دش

زمکانی   ۀد ر طکی  یریک گ لیتک  ۀ اقع هش ترچاهان تعداد 

حجککم  نیشککتریباتفککاق افتککاده اتکک .    1387 تککا 1383

مکاه   نیفکر رد   1383مکاه   یدمربوط به  بیترت به یریگ لیت

 میلیکون  17/8ککه در مجمکوع    ات  1388ماه  آذر   1388

تکاالنه   یریک گ لیتک  نیشکتر یات . ب دهشمترمکعب برآ رد 

عکب  مترمک ونیک لیم 5/4با رقم بالغ بر  1388مربوط به تال 

شده در ایستگاه هواشناتکی   ثب هواشناتی  آمارطبق . ات 

رخ نداده  یبارندگ 1383در پخش تیالب   ۀعرلمستقر در 

. اطالعکا   شکود  منجکر  در منطقکه  لیتک رخداد که به  ات 

 موضکوع  نیک ا زیتاعته ن 04ماهانه   حداکثر  یبارندگ یآمار

 یهکا  در چکاه  ینک یرزمینوتانا  تطا آب ز. دکن یم دییثترا 

 ی ر د البیحجم تدر مقابل  P1  P2  P3   P4 یا مشاهده

ارا که شکده    8 تکا  5 هکای  یب در شککل تتر به پخش ۀعرلبه 

گیکری تکال    بعکد از تکیل   P1ای  چاه مشاهدهنمود  آبات . 

متکری را نشککان   34/1حککد د شککایان توجکه  افکزایش   1383

هکای   هکای تکال     آبگیری داشتهر ند نز لی  پا تدهد.  می

 طکوری  بکه گذار نبوده ات   ثیرثتچاه  در تراز آب بعد چندان

به حکد د   1387که میزان اف  تطا آب در این چاه تا تال  

ای  رتد. این در حکالی اتک  ککه چکاه مشکاهده      متر می 0/3

پخکش تکیالب  اقکع شکده اتک         ۀعرلک  ۀدهاندر  یادشده

های با حجم ککم ککه    گیری ر د حتی تیل انتظار می بنابراین

  در تکراز تکطا   دشون  ابتدایی پخش میهای  هشبکدر  بیشتر

ای  د. همچنین  در چاه مشکاهده ناثرگذار باش یادشدهآب چاه 

P2 (ای    ر ندی مشابه با ر ند چاه مشکاهده 5 شکلP1   دیکده

موجکود در   یا مشکاهده  هکای  چکاه یکی دیگکر از   درشود.  می

 ینک یرزمیارتفکاع آب ز  ۀنک یکم   نهیشک یب  P3پخکش    ۀعرل

خردادمکاه   متکر در  83/312   32/314 زانیک م بکه  بیک ترت به

بکککا  جکککود . ثبککک  شکککده اتککک  1385   اتکککفند 1383

 1385   1385هکای   تکال گرفتکه در   لور  یها یریگ لیت

 داشته یر ند نز ل P3 یا در چاه مشاهده ینیرزمیارتفاع آب ز

ککه تکابع ر نکد کلکی تکطا آب زیرزمینکی در دشک          ات 

 1387 ات 1383ا اخر تال از آباد بوده ات .  تعاد  – مکگه

اتکک   ثابکک  مانککده یادشککدهدر چککاه  ینککیرزمیارتفککاع آب ز

بکر   یریثثتک  چیهک  1388تکال   یهکا  یریگ لیتکه   طوری به

چکاه  در .  3 شکل) نداشته ات در چاه  ینیرزمیارتفاع آب ز

از  ینک یرزمیارتفاع آب زپخش   ۀعرل اقع در  P4ی ا مشاهده

 . 8 شکککل)دارد  یثککابت یر نککد نز لکک 1387تککا  1383تککال 

چکاه  نمود  آببر  یریثثت  شده ثب  یها یریگ لیتاز  ی  هیچ

. تطا آب در این چاه همکواره ر نکد   دهند ینشان نمیادشده 

 1387تکا   1383از تکال   ککه   طکوری  بکه   نز لی داشته ات 

 دهد. در تطا آب زیرزمینی نشان میمتر اف   هش حد د 

 
  زمان میزان بارش و حجم سیالب تغییرات هم .4شکل 
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  پخش ۀعرصو حجم سیالب ورودی به  P1ای  های مشاهده مینی در چاهنوسانات سطح آب زیرز .5شکل 

 

 پخش ۀعرصو حجم سیالب ورودی به  P2ای  های مشاهده نوسانات سطح آب زیرزمینی در چاه. 1شکل 

 
 پخش ۀعرصو حجم سیالب ورودی به  P3ای  های مشاهده نوسانات سطح آب زیرزمینی در چاه .7شکل 
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 پخش ۀعرصو حجم سیالب ورودی به  P4ای  های مشاهده ح آب زیرزمینی در چاهنوسانات سط. 8شکل 

 ۀعرلکک اقککع در  P1  P2   P3ی ا مشککاهده یهککا در چککاه

در تکال  گیکری   بکه دنبکال تکیل   تکرچاهان   البیپخش ت

را در هر ته چاه  ینسب شیافزا ینیرزمیارتفاع آب ز 1383

 اثکری دیکده   P4ای  در چکاه مشکاهده   ؛  لکی دهکد  ینشان مک 

توانکد عکدم آبگیکری کامکل      شود. دلیل این موضوع می نمی

های  تعدادی از شبکه فقطباشد چرا که  طرح پخش تیالب

اند    های  ر دی تیل آبگیری داشته پخش  اقع در قسم 

 گسکترش نداشکته اتک .    P4 چکاه  ۀمود دپخش تیل در 

در  1388تکال  در گیکری   هکای تکیل   رخکداد  نداشتنثیرثت

 یریبکه ککاهش نفوذپکذ    توان یرا م یا چاه مشاهده نمود آب

کنتکرل   پخکش   غکم  ر بکه در  اقکع   داد.خاک عرله نسب  

حکد د   ی تیالب در د  رخداد )هر از شایان توجهیحجم 

 ۀمیلیککون مترمکعککب     عککدم خککر ج تککیل از شککبک15/0

پخش  نفکوذی بکه آبخکوان لکور  نگرفتکه       ۀانتهایی عرل

   1385هکای   هکای تکال   گیکری  تکیل  نداشکتن ثیرثت .ات 

نشککان  P1  P2ای  هککای مشککاهده  نمککود چککاه  در آب 1385

از عرله رخ داده ات   ای آبگیری مجدد در نواحی دهد می

 از شکایان تکوجهی  های قبلی بر اثکر  ر د   گیری که در تیل

رتوبا  ریزدانه دچار کاهش نفوذ شده اتک    بکه همکین    

دلیل حجم آب ناچیزی فرل  نفوذ بکه آبخکوان را داشکته    

نمکود چکاه    گیکری در آب  تکیل ثیر ثتک  ۀدم مشکاهد ات . عک 

 داشکته باشکد ککه   توانکد علکل مختلفکی     مکی  P2ای  مشاهده

 جود ی  الیه بافک  تکنگین در    تواند ترین آن می موتمل

   باشد. یادشدهچاه  ۀمود دمقطع عمقی خاک در 

 زمان تغذیه/برداشت و بارش  تغییرات هم

 7 شککل در بکارش  /برداشک     هیتغذزمکان   هم را یینمودار تغ

 زانیک م نیشکتر یب دهکد  ینشکان مک  نمودار  ارا ه شده ات . این

 32/0255 زانیک بکه م  1385برداش  مربکوط بکه آبکان تکال     

در  متکر  یلک یم 03/3 یعنک ی داش بر زانیم نی  کمتر متر یلیم

 هیک تغذ زانیک م نیکمتر  نیهمچن .رخ داده ات  1388خرداد 

   1388مکاه    بهشک یاردمربکوط بکه    متکر  یلیم 30/0 زانیبه م

 زانیککبککه م 1385مربککوط بککه مهککر  هیککتغذ زانیککم نیشککتریب

نشان  /برداش    بارشهیزمان تغذ همبررتی . ات  34/1833

در دشک    هیک به تغذ متر یلیم 52از  رکمت یها یبارندگ دهد می

از  شیبک  یهکا  بکارش   لی ات . نشده منجر آباد تعاد ک  گهکم

امکا بکا     مکد   اهکوتک  یهکا  بکارش  تک   نی  همچن متر یلیم 52

 ۀا لیک های  در تالخصوص  هبرا  یریچشمگ ۀیتغذ  ادیز ریمقاد

 یدر حال  کلدنبال داشته ات .  هب البیپخش تاجرای طرح 

ر نکد بکارش بکا     آبکاد  تکعاد  ک  گهککم گف  در دش   توان یم

که انتظار  ییموارد اتتثنادر   لیدارد  /برداش  مطابق  هیتغذ

 طکور  هب. دهد یر برداش  را نشان منمودار د   میآبخوان  ۀیتغذ

نمکودار   ی متر یلیم 4/84با  جود بارش  1383در تال   مثال

را  متکر  یلک یم 53/053 زانیک برداشک  آب بکه م    بکه آن  مربوط

تواند بکه تغییکر ککاربری اراضکی      . این موضوع میدهد ینشان م

   ارتباط داشته باشد.
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  زمان تغذیه/ برداشت و بارش تغییرات هم .3شکل 

زمان تغذیه/برداشت بـا نوسـانات عمـق آب     تغییرات هم 

 زیرزمینی 

ی در نک یرزمی/برداشک    تکطا آب ز  هیزمان تغذ هم را ییتغ

بکرای   ینیرزمیتطا آب ز نمود آبارا ه شده ات .  12شکل 

بکا   1387   1388 یهکا  جکز تکال   هبحجم کنترل   ۀمود د

تککال  لیک در ا ا .دارد ی/برداشک  کککامالم همخکوان  هیر نکد تغذ 

 ششبرداش  در  کنندۀ انیب ینیرزمیاف  تطا آب ز 1383

به ککاهش   که ات  متر یلیم 75/754 زانیماه ا ل تال به م

د م  ۀمک ینشده ات . از  منجر متر 48/2 زانیآب به م اتط

 زانیک بکه م  هیک تغذ لیک دل هب 1384تا ا اتط تال  1383تال 

از  ات . افتهی شیافزا ینیرزمیتطا آب ز متر یلیم 70/312

متککر  43/4 ینککیرزمیتککطا آب ز1385 تککا آبککان 1384 آذر

 ۀیک تغذل یک دل هبک  ریچشکمگ  شیافزا نیداشته ات . ا شیافزا

. در اتک   کنتکرل حجکم   ۀمود دآب به  متر یلیم 34/1833

 ینک یرزمیاز منابع آب ز هیر  یبرداش  ب لیدله ب 1385تال 

حجکم   ۀموکد د در  تکطا آب  متر  یلیم 50/0450 زانیبه م

طکورکلی    هبک . دهکد  یمتر افک  نشکان مک    33/1 د دح کنترل

نوتکککانا  تکککطا آب زیرزمینکککی بکککا تغییکککرا  نسکککب   

  هماهنگ ات آباد  تعاد ک  در آبخوان گهکم هیتغذ/ برداش 

را  هیک تغذامکان   نمودار هنکیبا ا 1387   1388در تال   لی

افک  را نشکان    ینک یرزمیتکطا آب ز نوتانا    دهد ینشان م

هکا   عکدم     اقعکه  تک  تمرکز بکارش بکه   که عل  آن  دهد یم

 تطا یریکاهش نفوذپذ دلیل پخش به ۀعرلتوقق نفوذ در 

 .ات  البیپخش ت ۀعرل

 

  زمان تغذیه/برداشت و سطح آب زیرزمینی تغییرات هم .67شکل 
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گیکری تکال    تکیل  بودنتکثثیر  بی توقیق نشان دادنتیجۀ 

نککرخ کککاهش ناشککی از  یا چککاه مشککاهده نمککود در آب 1388

با نتکایج  بنابراین  . پخش بوده ات  ۀعرلدر خاک  یریفوذپذن

 ]05[ش مهرجکردی   همککاران    زارعآمده در توقیقا   دت  به

  پخکش تکیالب   ۀعرلبرابری نرخ نفوذ در  تهمبنی بر کاهش 

در  ]12[ش . همچنکین برخکورداری   همککاران   ات هماهنگ 

توقیقی به بررتی تغییرا  پوشکش گیکاهی ناشکی از پخکش     

انکد ککه پخکش     ب در ترچاهان پرداخته   اذعکان داشکته  تیال

ی در تغییکر پوشکش گیکاهی از نظکر     تثثیر شایان توجهتیالب 

در ترچاهان نداشته ات    عل   ی  فرا ان دیتراکم  تول زانیم

  تعککداد موککد د  پخککش یکنواخکک  تککیلآن ناشککی از عککدم 

گیری در تال عنکوان شکده اتک  ککه همسکو بکا نتکایج         تیل

 منظکور  بکدین طکرح اتک .   کارایی ککم  ر مبنی بر توقیق حاض

در توقیقی مشابه در ایستگاه پخکش   ]4[ش هاشمی   همکاران

  پخکش تکیالب  با  جود اند که  تیالب گربایگان نتیجه گرفته

  دارد ر ند نز لکی   ای های مشاهده تطا آب زیرزمینی در چاه

برداری جدید در عرلکه عنکوان    بهره  عل  آن حفر چندین چاه

که به  ]32[ش نتایج توقیق چوپانی   همکاران لی ؛ ات  شده

لکور    آباد تعاد ک  دش  گهکمتازی   در تطا  ر ش مدل

پخککش تککیالب   عرلککۀنشککان داده اتکک  کککه   گرفتککه اتکک 

  بکه طکور متوتکط    1387تا  1383زمانی طی د رۀ ترچاهان 

میلیون مترمکعب )معکادل   58/3آبخوان به میزان تبب تغذیۀ 

نتیجکۀ  تاالنه  شده ات  که مخکالف بکا   تغذیۀ  درلد کل 02

توقیککق حاضککر   توقیقککا  پیشککین اتکک . ناهمککاهنگی ایککن 

هکای  ر دی   تواند ناشی از عدم قطعیک  در پکارامتر   موضوع می

 522حکد د   باشد که در تطوی بکه  تکع    Modflowمدل 

کیلومترمربع لکور  گرفتکه اتک . ایکن در حکالی اتک  ککه        

کنگککا ر  اقککع در حوضککۀ در  ]32[توقیقککا  طککاهری   زارع 

مصکنوعی  تغذیکۀ  اتتان کرمانشاه نشان داده اتک  ککه طکرح    

تغذیکه  بکر آب   تثتیسکا   متکری از   1522حداکثر تکا شکعاع   

 زیرزمینی اثرگذار ات .  

 گیری نتیجه

طرح پخش تیالب  کارکردمنظور بررتی  بهدر این توقیق 

 آبکاد  تکعاد  ک  مصنوعی آبخوان گهککم  ۀتغذیاهان در چتر

. دش اقع در اتتان هرمزگان از ر ش حجم کنترل اتتفاده 

 . دشو  ارا ه میزیر نتایج توقیق به شرح 

هکای   در چکاه  تغییکرا  تکراز آب زیرزمینکی    ۀمقایس. 1

هکای   در تکال  دادنشکان   اقع در حجم کنتکرل  ای  مشاهده

پخش تیالب ترچاهان  تکطا   ۀتامانبرداری از  ه بهر ۀا لی

به تبع ای  اقع در عرله  های مشاهده آب زیرزمینی در چاه

  .اند کنترل   پخش تیالب  ر ند لعودی داشته

بررتی میزان بارش در هر رخکداد   حجکم تکیالب    . 0

 02های بکیش از   بارندگی پخش نشان داد ۀعرل ر دی به 

شکده   منجکر  گیکری در عرلکه   متر در منطقه  به تیل میلی

   متکر  یلک یم 52از  شیبک  یهکا  بکارش از طرف دیگر  ات . 

 ۀیتغذ  ادیز ریاما با مقاد  مد  کوتاه یها بارش ت  نیهمچن

اجکرای طکرح    ۀا لیک های  خصوص در تال بهرا  یریچشمگ

 دنبال داشته ات . ه ب البیپخش ت

پخکش   ۀعرلک  اقکع در   یا مشاهده یها چاه همۀدر . 3

 لیک در ا ادنبکال آبگیکری   ه بک  ینیرزمیارتفاع آب ز  البیت

آبگیکری    لکی  .دنده یرا نشان م یبنس شیافزا 1383تال 

در  ضکعی   ثیری ثتآبگیری   زیادحجم رغم  به 1388تال 

پخکش   ۀموکد د  اقکع در  هکای   تطا آب زیرزمینی در چاه

 .ات نداشته تیالب 

طکرح   گرفته در ایکن توقیکق نشکان داد    لور ارزیابی . 4

  شکده  بینکی  پکیش  ۀانکداز پخش تکیالب تکرچاهان در حکد      

منکابع آب زیرزمینکی نداشکته اتک .      ۀغذیتدر ثیری ثتچندان 

حلقکه   15بر تعداد  حجم کنترل که مشتمل ۀمود دحتی در 

در حد باالتری نسب  برداش  به تغذیه ات    یبردار چاه بهره

ات    طرح پخش تیالب نتوانسته ات  تکهم تغذیکه را بکه    

تعکداد  از داری افزایش دهد. این موضوع مهم ناشکی   امعنشکل 

پخکش   ۀعرلک یری   کاهش شدید نرخ نفوذ در آبگدفعا  کم 

 .بوده ات تیالب 

 ک آب زیرزمینککی دشکک  گهکککم  ۀتککفر  در نهایکک . 5

آبی بکوده اتک     پرآباد یکی از مخازن آبرفتی نسبتام   تعاد

هکای متمکادی نیکاز آب کشکا رزی منطقکه را       که طی تال

برداشک  آب   ۀفزاینکد ر نکد    لکی  ؛ککرده اتک    مکی مین ثت

هکا  ککه ناشکی از کمبکود منکابع آب       هزیرزمینی توتط چکا 

از خشکسالی ات    ککاهش میکزان   ثر ثمتتطوی که خود 

توانککد عواقککب   آب زیرزمینککی مککی  ۀتککفرنفککوذ آب بککه  

داشته باشد. چنانچکه   هناپذیری برای آبخوان به همرا جبران

بکا  جکود     ها با چنین  ضکعیتی ادامکه یابکد    بارشی کمر ند 

صکنوعی  توقکف افک       م ۀتغذیک های تیالبی    کنترل آب

 بهبود شرایط د ر از انتظار خواهد بود. 
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