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 .1دکتری آبشناسی ،پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
 .2کارشناس ارشد آب زیرزمینی ،پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
 .3استادیار ،پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
(تاریخ دریافت 1331/11/11؛ تاریخ تصویب )1336/11/31

چکیده
اگرچه بیشتر اقلیم کشور ایران خشک و نیمهخشک است ،ساالنه حجم شاایان تاوه ی آب از طریا سایببهاا از دساترس
خارج میشود .بنابراین ،سامانههای پخش سیبب برای کنترل سیل و مواه ه با کمآبی قریب به سه دهاه اسات کاه در کشاور
اهرا میشوند .هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر شبکۀ پخش سیبب منطقۀ سرچاهان اساتان هرمزگاان بار تغذیاۀ مصانویی
سفرۀ آب زیرزمینی با استفاده از راهکار حجم کنترلی است .سامانۀ پخش سیبب یادشده در یرصهای به مساحت  041هکتاار
اهرا شده است .پس از بررسی آبنمود چاهها ،آبنگار بارش و حجم سیببهای واردشده به سیساتم ،باا بررسای نوساانات
سطح آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای ،تأثیر طرح پخش سیبب در تغذیۀ مصنویی سفرۀ آب زیرزمینی بررسی شد .نتایج
نشان داد تراز آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای واقع در یرصه ،بعد از سیلگیریهای اولیه افزایش نسبی داشتهاند بهطوری
که آبنمود چاه مشاهدهای واقع در یرصۀ پخش ،افزایش شایان توه ی حدود  1/34متر را نشان میدهد .همچناین ،تغییارات
سطح آب زیرزمینی در محدوده حجم کنترل با روند تغذیه/برداشت کامبً همخاوانی دارد و بار هماین اسااس در ساال 1306
سطح آب زیرزمینی به میزان  4/43متر افزایش داشته است .نتایج بررسیها نشان داد در دشت گ کم-سعادتآباد ،بارندگیهای
با بیش از  61میلیمتر یا بارشهای متوالی با مقادیر زیاد ،به تغذیه در یرصۀ پخش سیبب منجر میشوند .در مجماو  ،نتاایج
تحقی نشان داد پروژۀ پخش سیبب سرچاهان در سالهای بررسیشده نتوانسته است در حد انتظار س م تغذیاه را باه شاکل
معناداری افزایش دهد.
کلیدواژگان :تغذیۀ مصنویی ،حجم کنترل ،سرچاهان ،سطح آب زیرزمینی ،نوسانات.

* نویسندۀ مسئول

Email: Abazar.Mostafaei@gmail.com
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مقدمه
نیمکهخشک اتک
از آنجا که اقلیم غالب ایران خشک
همواره با کمبود منابع آبی ر بهر بوده ات ] .[1به یژه در
دهههای اخیر بهدلیل افزایش نسبی دما کاهش متوتط
بارش از  052به  032میلکیمتکر در تکال موکد دی د
چندان در دتترتی به منابع آب تطوی در کشور به جود
آمده ات ] [0بهدلیل همین مود دی میزان برداشک
از منابع آب زیرزمینی در کشکور بکهشکد افکزایش یافتکه
ات  .بهطوری که امر زه از تعداد کل  535دشک موجکود
در کشککور تعککداد  322دشک بککه دلیککل اضککافه برداش ک
ترازنامۀ آب زیرزمینی منفی دارد در حال حاضر هر گونه
حفر چاه بهرهبرداری جدید در این دش ها ممنوع اتک
] .[3از طرف دیگر بکهدلیکل جکود بکارانهکای ناگهکانی
تیلآتکا در کشکور حجکم شکایان تکوجهی از آب توتکط
تیالب از دتترس خارج میشود ] .[4بنابراین اتکتفاده از
تیستم کنترل پخکش تکیالب بکهعنکوان یک راه حکل
منطقی برای حل مشکل کمآبی در کشور توتط موققکان
زیادی مطرح شده ات ] .[5 5بر این اتکاس بکه دنبکال
اجرای طرح پخش تیالب گربایگانک فسکا در تکال 1354
اتتفاده از ر ش یادشده با هکدف الکلی کنتکرل تکیالب
تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینی در عرلههای مستعد کشکور
بهطور فراگیر در تال  1334در کشور به اجرا درآمکد در
حال حاضر بیش از  33طکرح پخکش تکیالب در تکطوی
حد د  50هزار هکتار در کشور اجرا شده ات ] .[3اجرای
تیستم پخش تیالب ترچاهان با هکدف کنتکرل تکیل
تغذیۀ مصنوعی در آبخکوان گهککمک تکعاد آبکاد در تکال
 1335شهرتتان حاجیآباد اتتان هرمزگان لور گرفتکه
ات ] .[8بکا گذشک حکد د  02تکال از اجکرای تیسکتم
تغذیۀ یادشده در تطوی به اندازۀ  842هکتار الزم اتک
میزان اثرگذاری آن در تغذیۀ تفرۀ آب زیرزمینکی بررتکی
شود .بنابراین این توقیق با هدف ارزیکابی تکثثیر تیسکتم
پخکش تکیالب تکرچاهان در تغذیکۀ مصکنوعی تککفرۀ آب
زیرزمینی لور گرف .
پیشینۀ تحقیق
در خصوص ارزیابی تثثیرا طرح پخش تیالب بکر مسکا ل
مختلف آب خاک توقیقا متنوعی لور گرفته ات .
بدینمنظور بررتی رتوبا بهجامانکده از تکیلگیکری در
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عرلۀ پخش تیالب ترچاهان نشکان داده اتک رتکوبا
یادشده تبب افزایش شوری امالح خاک شده اتک ].[8
همچنین تجمع امالح در آبگیرهای طکرح پخکش تکیالب
تسککوج در درازمککد تککبب شککوری آبهککای زیرزمینککی
منطقۀ غیراشباع دش شده اتک چکرا ککه بعکد از تکال
( 1337شر ع آبگیکری طکرح شکوری آبهکای زیرزمینکی
دش تسوج زیاد شده اتک ] .[7در توقیقکی دیگکر بیکان
شده ات که عملیا پخش تیالب در منطقکۀ تکرچاهان
حداقل تا تال  1388تثثیری در بهبود شرایط برای رشد
نمو پوشش گیاهی در منطقه نداشته ات ] .[12منکوری
همککارانش ] [11معتقدنککد ککه بکهطکور کلککی احککدا
بهرهبرداری هر طرح توتعه از جملکه اجکرای طکرح تغذیکۀ
مصنوعی موجکب بکر ز برخکی تکثثیرا مثبک منفکی
نگرانیهای کوتاهمد بلندمد زیس مویطی در گسترۀ
تو تثثیر تثثیرگذار آنها میشکود .بررتکی تکثثیر پخکش
تیالب بر خصولکیا فیزیککی خکاک در پخکش تکیالب
دلیجان اتتان مرکزی نشان داده ات که پخکش تکیالب
بهطور معناداری موجب کاهش مقکدار شکن نفوذپکذیری
از نظکر مقکدار
زن مخصوص ظاهری خکاک شکده اتک
درلد رطوب اشباع افکزایش معنکاداری در
رس تیل
عرلۀ پخش داشته ات ] .[10توقیقکی دیگکر در عرلکۀ
پخش تکیالب بنکدعلیخان رامکین نشکان داده اتک ککه
می کزان کککربن آل کی هککدای الکتریک کی نیتککر ،ن فسککفر
پتاتیم رطوب اشباع خاک شن رس خاک پای بوته در
مقایسه با خاک بین بوته افزایش درلد تکیل در خکاک
اجکرای تیسکتم
زیر بوته کاهش معناداری داشکته اتک
پخش تیالب تبب افزایش تدریجی حالکلخیکزی خکاک
در منطقه شده ات ].[13
بهطور کلکی در خصکوص بررتکی تکثثیرا طکرحهکای
مختلف پخکش تکیالب بکر منکابع آب زیرزمینکی توقیقکا
متعددی در کشور لور گرفته ات  .بررتی تکثثیر پخکش
تیالب در تغذیۀ مصنوعی تفرۀ آب زیرزمینی دش موتیان
نشان داده ات افک تکطا ایسکتابی حتکی پکا از انجکام
الزم اتک
عملیا تغذیۀ مصنوعی جکود خواهکد داشک
میزان برداش از آب زیرزمینی مدیری شود ] .[14از طکرف
دیگر در توقیقی هش برابر شدن تکطا اراضکی کشکا رزی
آبی در منطقه گربایگان متثثر از اتتوصال پخش تکیالب
گربایگان قلمداد شده ات ] .[15بررتی تثثیر پخش تیالب
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بر ضعی کشا رزی تکطا تکفرههکای آب زیرزمینکی در
آبخوان تسوج نشان داده ات کمترین تطا آب زیرزمینکی
در تال  1333دارای تراز  1317متر بوده ککه بعکد از هفک
تال یعنی تال  1382کمترین تطا تراز بکه  1327متکر از
تطا دریاهای آزاد رتیده ات که نشاندهندۀ  12متر اف
آب زیرزمینی در این دش ات ][7؛ لی بعد از تال 1382
یعنی بعد از آبگیری تامانۀ پخش تیالب تسوج تکطا آب
زیرزمینی اف نکرده در حال تعکادل بکوده اتک  .در عکین
حال بر اثر عملیا پخش تیالب در دشک تسکوج اراضکی
کشا رزی پاییندت گستردهتکر شکدهانکد ] .[7در توقیقکی
دیگر بکا ارزشگکذاری آب حالکل از طکرح پخکش تکیالب
گربایگان اظهار شده ات که ظرفیک تکثمین آب منطقکه از
 4/28میلیون مترمکعب بکه بکیش از  14/23افکزایش یافتکه
ارزش آب حالل از اجرای پخکش تکیالب در تکطا
ات
ظرفی طرح معادل  03/53میلیارد ریال مواتبه شده ات
] .[15در بررتکی تکثثیر طککرح پخککش تکیالب گربایگککان در
توتعۀ منابع آب اذعکان شکده اتک ککه طکرح یادشکده تکا
حکد دی تککثثیر خنثکیکننککدۀ عامککل برداشک بکیر یکۀ آب
زیرزمینکی از آبخککوان را بککهعهککده داشککته اتک ].[18 13
بررتی تثثیر پخش تیالب بکر منکابع آب زیرزمینکی دشک
کوهدش نشان داده ات طرح یادشده در نفوذ آب به داخل
از هدررفتن آب در منطقه
زمین کارایی خوبی داشته ات
جلوگیری کرده ات ] .[17همچنین تخمین میزان تغذیکۀ
ناشی از پخش تکیالب در گربایگکان بکا اتکتفاده از بکیالن
مدلتازی نشان داده ات در ماههای خش کمتر از 2/12
در ماههای پربارش حجمی حد د  4/5میلیکون مترمکعکب
آب به تفرۀ آب زیرزمینی تغذیه مکیشکود ] .[4در توقیقکی
دیگر ارزیابی میزان تغذیۀ مصنوعی ناشی از پخکش تکیالب
گربایگان با اتتفاده از دادههای ثب شکده نشکان داده اتک
چاه مشاهدهای اقع در مرکز پخش تیالب نسب بکه تکایر
چاههای مشاهدهای کمتر تو تثثیر خشکسالی قرار گرفتکه
ات ].[02
در توقیقا گذشته بیشتر تعی شده ات که تکثثیرا
طرحهای پخش تیالب بر منکابع آب زیرزمینکی در مقیکاس
دش مطالعه شود .در حالی که طرحهای تغذیۀ مصنوعی در
کشور بیشتر به ر ش پخش آب بکهلکور موضکعی در
ی تطا مود د به اجرا درمیآیند بنابراین انتظکار مکیر د
کککه اثرگککذاری موضککعی بککر آب زیرزمینککی داشککته باشککند.
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موکد د
طرحهای تغذیۀ مصنوعی در شعاع تثثیر مشکخ
بر منابع آب زیرزمینی اثرگذار هستند ] .[00 01بنکابراین
بررتی میزان تثثیرا این قبیل طرحها بر آب زیرزمینکی در
خارج از شعاع تثثیر بهدلیکل دخالک عوامکل متعکدد امکری
پیچیده مشکل خواهد بود .به همین دلیل هدف از اجکرای
توقیق حاضر ارزیابی تثثیرا طرح پخش تیالب ترچاهان
بکر آب زیرزمینکی در مقیکاس حجککم کنتکرل 1اتک  .حجککم
کنترل مود دهای از تفرۀ آب زیرزمینی اتک ککه انتخکاب
مناتب آن حل معادال حاکم بکر جریکان آب زیرزمینکی را
آتان میکند ] .[03حجم کنترل مناتکب بکرای طکرحهکای
پخش تیالب مود دهای از تفرۀ آب زیرزمینکی اتک ککه
مستقیم تو تثثیر طرح قرار دارد .بررتکی میکزان دامنکۀ
شعاع تثثیر طرحهای تغذیۀ مصنوعی توتط موققان مختلف
از جمله گلو ر ] [04هنتوش ] [05با ر ] [01تکین ][00
در این خصوص ر ابط ریاضی متعکددی
مطالعه شده ات
بر پایۀ حل معادلۀ الپالس ارا ه شده ات .
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

تامانۀ پخش تیالب ترچاهان در موقعیک جغرافیکایی بکه
طول ' 55° 58شرقی به عکر ' 08 °57شکمالی در 102
کیلومتری شمال بندرعباس در  45کیلومتری جنوب شهر
حاجیآباد اقع شده اتک  .شککل  1موقعیک طکرح پخکش
ت کیالب تککرچاهان در کشککور اتککتان هرمزگککان آبخککوان
گهکمک تعاد آباد را نشان میدهد .طرح یادشده در آبخکوان
گهکمک تعاد آباد در عرلهای به مساح ککل  842هکتکار
به اجرا درآمده ات  .جادۀ بینالمللی بندرعباس ک تکیرجان
از مول طرح یادشده عبور میکنکد .اقلکیم منطقکۀ طکرح در
ر ش دمارتن خش با تابسکتانهکای گکرم زمسکتانهکای
در ر ش آمبر،ه اقلکیم
معتدل با ضریب خشکی  5/4ات
منطقه در مود دۀ بیابانی گکرم میانکه اقکع مکیشکود ].[05
میانگین دمکای منطقکه برابکر  05/3تکانتیگکراد متوتکط
بیشترین دما برابر  52تانتیگراد در ماههکای خکرداد تیکر
مرداد متوتط کمتکرین دمکا یک درجکۀ تکانتیگکراد در
دیماه ات  .متوتکط بارنکدگی تکاالنۀ منطقکه طکرح 024
میلیمتر ات  .بارنکدگیهکا بیشکتر در فصکل زمسکتان تکا
حد دی در فصل بهار لور مکیگیکرد ککه بارنکدگی بهکاره
1. Control Volume
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شد زیکادی دارد .میکزان رطوبک نسکبی تبخیکر تکاالنۀ
منطقه بهترتیب  55/3درلد  3375میلیمتر ات  .تکفرۀ
آب زیرزمینی در دش گهکمک تعاد آبکاد یک تکفرۀ آزاد
متشکل از نهشتههای تکخ نشکدۀ ککواترنری اتک ککه بکا
ضخام حد د  52متر در قسم های غربی تکا حکد د 042
متر در قسم های شرقی دش متغیر اتک  .تکع پهنکۀ
آبرفتککی کککل دشکک گهکککمک تککعاد آبککاد حککد د 512
کیلومترمربع ات که از قسم جنوب بکه تکیلۀ ارتفاعکا
تنگزاغ زادمومود از تکم شکمال بکه تکیلۀ ارتفاعکا
گهکم ک فارغان از تم شرق به تپهماهورها ارتفاعکا
از تم غرب به ر دخانۀ شور مود د میشود .نهشکتههکای
تخ نشدۀ عهد حاضر در دش یادشکده حالکل فرتکایش
رتککوبا قککدیمیتککر ماننککد آه ک هککای آتککماری جهککرم
ماتهتنگهای آغاجاری کنگلومرای بختیکاری آهک هکای
گر ه بنگستان پابده هستند .از یژگیهای دیگر این ناحیکه
رخنمون گنبدهای نمکی در مجا ر آبرف ات .

روش بررسی

در مطالعکا آب زیرزمینککی یککی از ر شهککای حکل مسککا ل
موضعی اتکتفاده از ر ش حجکم کنتکرل اتک ] .[03حجکم
کنترل در اقع موکد دهای مشکخ از تکفرۀ آب زیرزمینکی
ات که تو تثثیر مستقیم ی طرح از جملکه طکرح تغذیکۀ
مصنوعی قرار میگیرد نشاندهندۀ شعاع تکثثیر طکرح اتک .
شکل  1حجم کنترل ی طرح تغذیۀ مصکنوعی را بکهلکور
شماتی نشان میدهد .تعیین مود دۀ شعاع تثثیر طرح تغذیۀ
مصککنوعی بککا اتککتفاده از رابطککۀ تولیلککی هنتککوش بککرای
حوضچههای تغذیۀ مستطیلی بهلکور رابطکۀ  1ارا که شکده
ات ] .[08هنتوش با اتتفاده از ر ش تبدیل الپالس معادلکۀ
تفاضل متناهی جز ی حکاکم بکر آب زیرزمینکی را بکرای یک
حوضچۀ تغذیۀ مستطیلشکل حل کرد .ایشکان در حکل خکود
تطا آب افقی را بهعنوان شرایط ا لیه شیب تطا گنبد در
مرکز حوضچه نیز در فاللۀ بینهای از مرکز حوضکچه برابکر
لفر را به عنوان شرایط مرزی مسئله منظور کرده ات ].[00

شکل  .6موقعیت طرح پخش سیالب سرچاهان در کشور ،استان هرمزگان و آبخوان گهکمـ سعادتآباد
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 : متغیر انتگرالگیری؛  : bمیانگین ضخام اشکباع
تفرۀ آب در نقطهای که قرار ات ارتفکاع گنبکد مواتکبه




شود از رابطۀ  b   ht   b 2بهدت میآید.
 :Hارتفاع گنبد نسب به تطا ا لیۀ آب (L
 :W Lابعاد حوضچۀ تغذیه ( Lکه برای طرح پخش
تیالب ترچاهان بهطور متوتط بهترتیکب 1072 5522
متر هستند.
-1
 :Kضریب آبگذری آبخکوان (  L Tککه بکرای طکرح
پخش تیالب ترچاهان  32متر بر ر ز ات ].[07
ابعاد حجم کنترل برای طرح پخش تیالب تکرچاهان
با درنظرگرفتن بیشترین شعاع تکثثیر احتمکالی بکر اتکاس
رابطۀ تولیلی هنتکوش بکرآ رد شکد ککه مسکاحتی حکد د
 34/54کیلومترمربع از آبخوان گهکمک تعاد آباد را در بکر
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میگیرد .مود دۀ یادشده دربرگیرندۀ تعداد پنج حلقه چکاه
همچنکین
مشاهدهای شامل  ،P4 P3 P2 P1و  P5اتک
تعداد  15حلقه چاه بهرهبرداری کشا رزی که در موکد دۀ
حجم کنترل اقع شده ات  .پراکنش چاههای مشکاهدهای
در دش آبخوان گهکمک تعاد آباد نیز پراکنش چاههای
بهرهبرداری کشا رزی در مود دۀ حجم کنترل در شکل 3
نشان داده شده ات  .در جد ل  1موقعیک عمکق تکراز
چاههای مشاهدهای بررتیشکده ارا که شکده اتک  .میکزان
نوتککانا تککراز تککطا آب زیرزمینککی در پککنج حلقککه چککاه
مشاهدهای (آبنمود چاه در پکی هکر رخکداد تکیلگیکری
بررتی شد همچنکین نوتکانا تکطا آب زیرزمینکی بکا
نوتکانا نسکب تغذیه/تخلیکه بککا نسکب بکارش/نفوذ بککا
اتتفاده از نمودار تغییرا در احد حجم کنتکرل مقایسکه
شد .بهطور کلی بهمنظکور بررتکی تکثثیر عملیکا پخکش
تیالب بر منابع آب زیرزمینی آبخوان گهکمک تعاد آبکاد
آمار اطالعا موجود قابل دتترتی از قبیل (تطا آب
زیرزمینی چاهها مشخصا چاههای مشاهدهای چکاههکای
بهرهبرداری حجم تیالب ر دی به عرلۀ پخش تیالب
غیره در یک د رۀ آمکاری هفک تکاله از تکال  1383تکا
 1387جمعآ ری تجزیه تولیل شدند .آمار تیلگیکری
هواشناتی از مرکز توقیقا کشا رزی منکابع طبیعکی
اتتان هرمزگان آمار چاهها (مشاهدهای بهرهبکرداری از
تماب بهدت آمدهاند.

شکل  .2نمایش طرحوارهای حجم کنترل در یک طرح تغذیۀ مصنوعی
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شکل  .3نقشۀ محدودۀ حجم کنترل و چاههای مشاهدهای در محدودۀ آبخوان گهکمـ سعادتآباد
جدول  .6موقعیت ،عمق و تراز چاههای مشاهدهای واقع در حجم کنترل
شمارۀ چاه

مختصات جغرافیایی

تراز چاههای

عمق

مشاهدهای

عرض

طول

مشاهدهای

متر

P1
P2
P3
P4
P5

3275451
3275353
3275258
3274333
3125252

374243
375524
375382
375848
371152

382/15
822/155
818/755
827/5
300/700

132
152
152
022
53/58

نتایج و بحث
رابطۀ بارش با سیلگیری

بیشککترین مقککدار بککارش در آذرمککاه  1388بککه میککزان 108
حجم تیل  0/0میلیون مترمکعکب
میلیمتر رخ داده ات
ارد عرلۀ پخش شده ات  .تغییرا همزمان میکزان بکارش
حجم تیالب اردشده به عرلۀ پخش در شککل  4نشکان
داده شده ات  .در فر ردین همان تال حجم تیلی معکادل
 0/3میلیون مترمکعکب ارد عرلکۀ پخکش شکده اتک در
حالی ککه بکارش بسکیار ککم (یک میلکیمتکر در ایسکتگاه
هواشناتی مستقر در ایستگاه بکه ثبک رتکیده اتک  .ایکن
موضوع ناشی از تمرکز بارش در حوضۀ باالدت عرله بکوده

ات  .در فر ردینماه  1383بهرغم بارش  80/1میلیمتکری
بهدلیل خرابی تکامانههکای آبگیکری حجکم تکیالب ر دی
لفر بوده تیلی مهار نشده ات  .نمودار تغییرا همزمکان
میزان بارش در هر رخداد حجم تیالب ر دی بکه عرلکۀ
پخش نشان میدهد بارندگیهای بکیش از  02میلکیمتکر در
منطقه به تیلگیری منجر میشوند .مجموع بکارش تکاالنه
در تال  1383معادل  080/5میلیمتکر بکوده اتک ککه بکه
تیلگیری معادل  5/5میلیون مترمکعکب در تکال یادشکده
منجر شده ات  .همچنین در تال  1385مجموع بارش بکه
میزان  188/0میلیمتر بوده ات که به تیلگیری به حجم
کل  0/3میلیون مترمکعب منجر شده ات  .در حالی ککه در
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پی بارش تاالنۀ  74/5میلیمتر در تال  1388در مجمکوع
تیلی به حجکم  0/7میلیکون مترمکعکب ارد عرلکۀ پخکش
شده ات این تیلگیری بهدلیل شکد زیکاد بکارش بکوده
ات .
تغییرات همزمان تراز آب زیرزمینی و حجم سیالب

برای بررتی نوتانا تطا آب زیرزمینی از آمار اطالعکا
چاههای مشاهدهای اقع در مود دۀ حجم کنتکرل اتکتفاده
شد تغییرا آن در مقابکل حجکم تکیالب ر دی ترتکیم
شد .مطابق اطالعا ثبک شکده در ایسکتگاه پخکش تکیالب
ترچاهان تعداد هش اقعۀ تکیلگیکری طکی د رۀ زمکانی
 1383تککا  1387اتفککاق افتککاده اتکک  .بیشککترین حجککم
تیلگیری بهترتیب مربوط به دیمکاه  1383فکر ردینمکاه
 1388آذرماه  1388ات ککه در مجمکوع  8/17میلیکون
مترمکعب برآ رد شده ات  .بیشکترین تکیلگیکری تکاالنه
مربوط به تال  1388با رقم بالغ بر  4/5میلیکون مترمکعکب
ات  .طبق آمار هواشناتی ثب شده در ایستگاه هواشناتکی
مستقر در عرلۀ پخش تیالب در  1383بارندگی رخ نداده
ات که به رخداد تکیل در منطقکه منجکر شکود .اطالعکا
آماری بارندگی ماهانه حداکثر  04تاعته نیز ایکن موضکوع
را تثیید میکند .نوتانا تطا آب زیرزمینکی در چکاههکای
مشاهدهای  P4 P3 P2 P1در مقابل حجم تیالب ر دی
به عرلۀ پخش بهترتیب در شککلهکای  5تکا  8ارا که شکده
ات  .آبنمود چاه مشاهدهای  P1بعکد از تکیلگیکری تکال
 1383افکزایش شککایان توجکه حککد د  1/34متکری را نشککان
میدهد .تپا ر ند نز لی داشته آبگیریهکای تکالهکای
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بعد چندان در تراز آب چاه تثثیرگذار نبوده ات بکهطکوری
که میزان اف تطا آب در این چاه تا تال  1387به حکد د
 3/0متر میرتد .این در حکالی اتک ککه چکاه مشکاهدهای
یادشده در دهانۀ عرلکۀ پخکش تکیالب اقکع شکده اتک
بنابراین انتظار میر د حتی تیلگیریهای با حجم ککم ککه
بیشتر در شبکههای ابتدایی پخش میشوند در تکراز تکطا
آب چاه یادشده اثرگذار باشند .همچنین در چاه مشکاهدهای
( P2شکل  5ر ندی مشابه با ر ند چاه مشکاهدهای  P1دیکده
میشود .در یکی دیگکر از چکاههکای مشکاهدهای موجکود در
عرلۀ پخکش  P3بیشکینه کمینکۀ ارتفکاع آب زیرزمینکی
بهترتیکب بکهمیکزان  312/83 314/32متکر در خردادمکاه
 1383اتکککفند  1385ثبک ک شکککده اتک ک  .بکککا جکککود
تیلگیریهای لور گرفتکه در تکالهکای 1385 1385
ارتفاع آب زیرزمینی در چاه مشاهدهای  P3ر ند نز لی داشته
ات ککه تکابع ر نکد کلکی تکطا آب زیرزمینکی در دشک
گهکم– تعاد آباد بوده ات  .از ا اخر تال  1383تا 1387
ارتفککاع آب زیرزمین کی در چککاه یادشککده ثاب ک مانککده ات ک
بهطوری که تیلگیریهکای تکال  1388هکیچ تکثثیری بکر
ارتفاع آب زیرزمینی در چاه نداشته ات (شکل  . 3در چکاه
مشاهدهای  P4اقع در عرلۀ پخش ارتفاع آب زیرزمینکی از
تککال  1383تککا  1387ر نککد نز لکی ثککابتی دارد (شکککل . 8
هیچی از تیلگیریهای ثب شده تثثیری بر آبنمود چکاه
یادشده نشان نمیدهند .تطا آب در این چاه همکواره ر نکد
نز لی داشته ات بکهطکوری ککه از تکال  1383تکا 1387
حد د هش متر اف در تطا آب زیرزمینی نشان میدهد.

شکل  .4تغییرات همزمان میزان بارش و حجم سیالب
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شکل  .5نوسانات سطح آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای  P1و حجم سیالب ورودی به عرصۀ پخش

شکل  .1نوسانات سطح آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای  P2و حجم سیالب ورودی به عرصۀ پخش

شکل  .7نوسانات سطح آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای  P3و حجم سیالب ورودی به عرصۀ پخش
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شکل  .8نوسانات سطح آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای  P4و حجم سیالب ورودی به عرصۀ پخش

در چککاههککای مشککاهدهای  P3 P2 P1اقککع در عرل کۀ
پخش تیالب تکرچاهان بکه دنبکال تکیلگیکری در تکال
 1383ارتفاع آب زیرزمینی افزایش نسبی در هر ته چاه را
نشان مکیدهکد؛ لکی در چکاه مشکاهدهای  P4اثکری دیکده
نمیشود .دلیل این موضوع میتوانکد عکدم آبگیکری کامکل
طرح پخش تیالب باشد چرا که فقط تعدادی از شبکههای
پخش اقع در قسم های ر دی تیل آبگیری داشتهاند
پخش تیل در مود دۀ چکاه  P4گسکترش نداشکته اتک .
تثثیرنداشتن رخکدادهکای تکیلگیکری در تکال  1388در
آبنمود چاه مشاهدهای را میتوان بکه ککاهش نفوذپکذیری
خاک عرله نسب داد .در اقکع بکهرغکم کنتکرل پخکش
حجم شایان توجهی از تیالب در د رخداد (هری حکد د
0/15میلیککون مترمکعککب عککدم خککر ج تککیل از شککبکۀ
انتهایی عرلۀ پخش نفکوذی بکه آبخکوان لکور نگرفتکه
ات  .تثثیرنداشکتن تکیلگیکریهکای تکالهکای 1385
 1385در آبنمککود چککاههککای مشککاهدهای  P2 P1نشککان
میدهد آبگیری مجدد در نواحی ای از عرله رخ داده ات
که در تیلگیریهای قبلی بر اثکر ر د شکایان تکوجهی از
بکه همکین
رتوبا ریزدانه دچار کاهش نفوذ شده اتک
دلیل حجم آب ناچیزی فرل نفوذ بکه آبخکوان را داشکته
ات  .عکدم مشکاهدۀ تکثثیر تکیلگیکری در آبنمکود چکاه
مشاهدهای  P2مکیتوانکد علکل مختلفکی داشکته باشکد ککه

موتملترین آن میتواند جود ی الیه بافک تکنگین در
مقطع عمقی خاک در مود دۀ چاه یادشده باشد.
تغییرات همزمان تغذیه/برداشت و بارش

نمودار تغییرا همزمکان تغذیه/برداشک بکارش در شککل 7
ارا ه شده ات  .این نمودار نشکان مکیدهکد بیشکترین میکزان
برداش مربکوط بکه آبکان تکال  1385بکه میکزان 0255/32
میلیمتر کمترین میزان برداش یعنکی  3/03میلکیمتکر در
خرداد  1388رخ داده ات  .همچنین کمترین میکزان تغذیکه
به میزان  0/30میلیمتکر مربکوط بکه اردیبهشک مکاه 1388
بیشککترین می کزان تغذی که مربککوط بککه مهککر  1385بککه می کزان
بارش نشان
 1833/34ات  .بررتی همزمان تغذیه/برداش
میدهد بارندگیهای کمتر از  52میلیمتر به تغذیکه در دشک
گهکمک تعاد آباد منجر نشده ات  .لی بکارشهکای بکیش از
 52میلیمتر همچنین تک بکارشهکای کوتکاهمکد امکا بکا
مقادیر زیاد تغذیۀ چشمگیری را بهخصوص در تالهای ا لیکۀ
اجرای طرح پخش تیالب بهدنبال داشته ات  .در حال کلی
میتوان گف در دش گهککمک تکعاد آبکاد ر نکد بکارش بکا
تغذیه/برداش مطابق دارد لی در موارد اتتثنایی که انتظار
تغذیۀ آبخوان میر د نمودار برداش را نشان میدهد .بهطکور
مثال در تال  1383با جود بارش  84/4میلیمتری نمکودار
مربوط بکه آن برداشک آب بکه میکزان  053/53میلکیمتکر را
نشان میدهد .این موضوع میتواند بکه تغییکر ککاربری اراضکی
ارتباط داشته باشد.
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شکل  .3تغییرات همزمان تغذیه /برداشت و بارش

تغییرات همزمان تغذیه/برداشت بـا نوسـانات عمـق آب
زیرزمینی

تکطا آب زیرزمینکی در
تغییرا همزمان تغذیه/برداشک
شکل  12ارا ه شده ات  .آبنمود تطا آب زیرزمینی بکرای
مود دۀ حجم کنترل بهجکز تکالهکای  1387 1388بکا
ر نکد تغذیه/برداشک کککامالم همخکوانی دارد .در ا ایکل تککال
 1383اف تطا آب زیرزمینی بیانکنندۀ برداش در شش
ماه ا ل تال به میزان  754/75میلیمتر ات که به ککاهش
تطا آب به میزان  2/48متر منجر شده ات  .از نیمکۀ د م
تال  1383تا ا اتط تال  1384بهدلیکل تغذیکه بکه میکزان
 312/70میلیمتر تطا آب زیرزمینی افزایش یافته ات  .از
آذر  1384تککا آبککان 1385تککطا آب زیرزمین کی  4/43متککر

افزایش داشته ات  .این افزایش چشکمگیر بکهدلیکل تغذیکۀ
 1833/34میلیمتر آب به مود دۀ حجکم کنتکرل اتک  .در
تال  1385به دلیل برداش بیر یه از منابع آب زیرزمینکی
به میزان  0450/50میلیمتر تکطا آب در موکد دۀ حجکم
کنترل حد د  1/33متر افک نشکان مکیدهکد .بکهطکورکلی
نوتکککانا تکککطا آب زیرزمینکککی بکککا تغییکککرا نسکککب
برداش /تغذیه در آبخوان گهکمک تعاد آباد هماهنگ ات
لی در تال  1387 1388با اینکه نمودار امکان تغذیکه را
نشان میدهد نوتانا تکطا آب زیرزمینکی افک را نشکان
میدهد که عل آن تمرکز بکارش بکه تک اقعکههکا عکدم
توقق نفوذ در عرلۀ پخش بهدلیل کاهش نفوذپذیری تطا
عرلۀ پخش تیالب ات .

شکل  .67تغییرات همزمان تغذیه/برداشت و سطح آب زیرزمینی

مصطفائی و همکاران :ارزیابی نقش طرح پخش سیالب سرچاهانـ هرمزگان در تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینی

نتیجۀ توقیق نشان داد بیتکثثیربودن تکیلگیکری تکال
 1388در آبنمککود چککاه مشککاهدهای ناشککی از کککاهش نککرخ
نفوذپذیری خاک در عرلۀ پخش بوده ات  .بنابراین با نتکایج
بهدت آمده در توقیقا زارع مهرجکردی همککارانش ][05
مبنی بر کاهش تهبرابری نرخ نفوذ در عرلۀ پخکش تکیالب
هماهنگ ات  .همچنکین برخکورداری همککارانش ] [12در
توقیقی به بررتی تغییرا پوشکش گیکاهی ناشکی از پخکش
تیالب در ترچاهان پرداخته اذعکان داشکتهانکد ککه پخکش
تیالب تثثیر شایان توجهی در تغییکر پوشکش گیکاهی از نظکر
میزان تراکم تولید فرا انی در ترچاهان نداشته ات عل
آن ناشککی از عککدم پخککش یکنواخ ک تککیل تعککداد موککد د
تیل گیری در تال عنکوان شکده اتک ککه همسکو بکا نتکایج
توقیق حاضر مبنی بر کارایی ککم طکرح اتک  .بکدینمنظکور
هاشمی همکارانش ] [4در توقیقی مشابه در ایستگاه پخکش
تیالب گربایگان نتیجه گرفتهاند که با جود پخکش تکیالب
تطا آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای ر ند نز لکی دارد
عل آن حفر چندین چاه بهرهبرداری جدید در عرلکه عنکوان
شده ات ؛ لی نتایج توقیق چوپانی همکارانش ] [32که به
ر ش مدلتازی در تطا دش گهکمک تعاد آباد لکور
گرفتککه ات ک نشککان داده ات ک کککه عرلککۀ پخککش تککیالب
ترچاهان طی د رۀ زمانی  1383تا  1387بکه طکور متوتکط
تبب تغذیۀ آبخوان به میزان  3/58میلیون مترمکعب (معکادل
 02درلد کل تغذیۀ تاالنه شده ات که مخکالف بکا نتیجکۀ
توقیککق حاضککر توقیقککا پیشککین اتک  .ناهمککاهنگی ایککن
موضوع میتواند ناشی از عدم قطعیک در پکارامترهکای ر دی
مدل  Modflowباشد که در تطوی بکه تکع حکد د 522
کیلومترمربع لکور گرفتکه اتک  .ایکن در حکالی اتک ککه
توقیقککا طککاهری زارع ] [32در حوضککۀ کنگککا ر اقککع در
اتتان کرمانشاه نشان داده اتک ککه طکرح تغذیکۀ مصکنوعی
حداکثر تکا شکعاع  1522متکری از تثتیسکا تغذیکه بکر آب
زیرزمینی اثرگذار ات .
نتیجهگیری
در این توقیق بهمنظور بررتی کارکرد طرح پخش تیالب
ترچاهان در تغذیۀ مصنوعی آبخوان گهککمک تکعاد آبکاد
اقع در اتتان هرمزگان از ر ش حجم کنترل اتتفاده شد.
نتایج توقیق به شرح زیر ارا ه میشود.
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 .1مقایسۀ تغییکرا تکراز آب زیرزمینکی در چکاههکای
مشاهدهای اقع در حجم کنتکرل نشکان داد در تکالهکای
ا لیۀ بهرهبرداری از تامانۀ پخش تیالب ترچاهان تکطا
آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای اقع در عرله به تبع
کنترل پخش تیالب ر ند لعودی داشتهاند.
 .0بررتی میزان بارش در هر رخکداد حجکم تکیالب
ر دی به عرلۀ پخش نشان داد بارندگیهای بکیش از 02
میلیمتر در منطقه به تیلگیکری در عرلکه منجکر شکده
ات  .از طرف دیگر بکارشهکای بکیش از  52میلکیمتکر
همچنین ت بارشهای کوتاهمد اما با مقادیر زیاد تغذیۀ
چشمگیری را بهخصوص در تالهای ا لیکۀ اجکرای طکرح
پخش تیالب به دنبال داشته ات .
 .3در همۀ چاههای مشاهدهای اقکع در عرلکۀ پخکش
تیالب ارتفاع آب زیرزمینی بکه دنبکال آبگیکری در ا ایکل
تال  1383افزایش نسبی را نشان میدهند .لکی آبگیکری
تال  1388بهرغم حجم زیاد آبگیری تثثیری در ضکعی
تطا آب زیرزمینی در چاههکای اقکع در موکد دۀ پخکش
تیالب نداشته ات .
 .4ارزیابی لور گرفته در ایکن توقیکق نشکان داد طکرح
پخش تکیالب تکرچاهان در حکد انکدازۀ پکیشبینکیشکده
چندان تثثیری در تغذیۀ منکابع آب زیرزمینکی نداشکته اتک .
حتی در مود دۀ حجم کنترل که مشتمل بر تعداد  15حلقکه
چاه بهرهبرداری ات نسب برداش به تغذیه در حد باالتری
ات طرح پخش تیالب نتوانسته ات تکهم تغذیکه را بکه
شکل معناداری افزایش دهد .این موضوع مهم ناشکی از تعکداد
کم دفعا آبگیری کاهش شدید نرخ نفوذ در عرلکۀ پخکش
تیالب بوده ات .
 .5در نهایکک تککفرۀ آب زیرزمینککی دشکک گهکککمک
تعاد آباد یکی از مخازن آبرفتی نسبتام پرآبی بکوده اتک
که طی تالهکای متمکادی نیکاز آب کشکا رزی منطقکه را
تثمین مکیککرده اتک ؛ لکی ر نکد فزاینکدۀ برداشک آب
زیرزمینی توتط چکاههکا ککه ناشکی از کمبکود منکابع آب
ککاهش میکزان
تطوی که خود متثثر از خشکسالی ات
نفککوذ آب بککه تککفرۀ آب زیرزمینککی مککیتوانککد عواقککب
جبرانناپذیری برای آبخوان به همراه داشته باشد .چنانچکه
ر ند کمبارشیها با چنین ضکعیتی ادامکه یابکد بکا جکود
کنترل آبهای تیالبی تغذیکۀ مصکنوعی توقکف افک
بهبود شرایط د ر از انتظار خواهد بود.
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