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 بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی دشت هشتبندی، استان هرمزگان
 و پی آمدهای آن
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چکیده
دشــت هشتبندی در استان هرمزگان با شرايط اقليمي خشک و نيمه خشک، با تکيه بر منابع آبي زيرزميني، يکي از قطب هاي 
مهم توليد كشــاورزی كشور است. هدف اين تحقيق بررســي كميت و كيفيت آب هاي زيرزميني قسمتی از دشت هشتبندی، 
شناســايي و ارزيابي پی آمدهای ناشــي از افت تراز ايســتابی و پيشــنهاد راه كارهاي مفيد براي مشکالِت پيش رو است. همه ی 
اطالعات هواشناسي، آب شناسی، آب  و زمين شناسی و جغرافيايي منطقه جمع آوري و  تحليل شد. نقشه هاي كيفيت شيميايي 
و هم عمق تراز آب زيرزمينی منطقه با نرم افزار سورفر رسم، و افت  تراز ايستابي، كسري مخزن و تغييرات شوري آب زيرزميني 
در قسمت هاي مختلف دشت محاسبه شد. با استفاده از اطالعات  تغييرات كمي و كيفي آب هاي زيرزميني در چند سال اخير، و 
با فرض ادامه ی روند كنوني تغذيه و تخليه ی سفره، وضعيت 10 سال آينده نيز پيش بيني شد. طبق محاسبه های انجام شده، تراز 
آب زيرزميني دشــت در سال هاي گذشته همواره روبه كاهش بوده است، به طوری كه از سال آبی 83-82 تا 93-92 با ميانگين 
ساالنه ی 0/5 متر )5/64 متر در دوره( افت كرده است. تخليه ی كل ساالنه ی آب زيرزمينی از چاه ها 40/09 ميليون مترمکعب، 
تغذيه ی ســاالنه ی محدوده ی دشت 38/89 ميليون مترمکعب و كسری مخزن 1/2 ميليون مترمکعب بوده است. از عوامل مهم 
افت آب زيرزميني می توان به خشک سالي، برداشت بی رويه، افزايش سطح زيركشت و تعداد زياد چاه های برداشت اشاره نمود. 
نتايج تحقيق نشــان دادند كه برداشت بي رويه از ســفره ی آب زيرزميني دشت، پی آمدهايي مانند تغيير كيفيت آب زيرزميني، 
افزايش آســيب پذيري دشت به خشک سالي و نشســت زمين را نيز به دنبال داشته است. اگر بهره برداري از منابع آب زيرزمينی 
و شــرايط تغذيه و تخليه در منطقه ی به شــکل كنونی ادامه يابد، تا 10 سال آينده )تا سال 1403( تراز آب زيرزميني بيش از 
4/8 متر ديگر افت خواهد كرد. در اين حالت اندازه ی افت در نواحی مركزی دشــت بيش از 12 متر خواهد بود، و ممکن اســت 
بحران هاي اجتماعی و اقتصادي و زيســت محيطی در منطقه شــکل بگيرد. مهار برداشت آب، تعيين آب بهای بخش كشاورزی، 
تغيير الگوی كشت و تهيه ی الگوی كشت بهينه با توجه شرايط زمين و اقليم منطقه، بيان مشکالت و افزايش دانش بهره برداران، 

از يافته های اين طرح در راه كارهای مديريتی است. 
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Abstract
The Hashtbandi Plain the Province of Hormozgan, is an arid and semiarid region. This plain 
is one of the major poles of agricultural products of the country. Which is dependent on 
the ground water resources. The aim of this study is to evaluate the quantity and quality 
of groundwater, identify and evaluate the consequences of indiscriminate exploitation of 
groundwater resources, and provide useful solutions in facing this problem Meteorological, 
hydrological, hydrogeological, and geographical data were collected and analyzed. Typical 
maps of groundwater chemical quality and iso-depth were prepared using the Surfer soft-
ware. The drawdown of water level, reduction of storage volume and groundwater salinity 
changes were calculated in different areas of the plain. Qualitative and quantitative changes 
of groundwater aquifer are predicted for the next 10 years, using data from the past few 
years, assuming that the current trends of recharge and discharge of the aquifer is sustained. 
According to our calculations, the groundwater level has been consistently decreasing dur-
ing the past years. The groundwater level has dropped 5.64 meters over a period of 11 years 
(2003-2014), with an annual average of 0.5 meter. The annual discharge of groundwater 
through wells is 40.09 Mm3, while the annual recharge was 38.89 Mm3, and therefore re-
duction of the storage volume has been 1.2 Mm3, per year. Results of this study showed that 
excessive exploitation of groundwater resources, followed by a series of problems such as 
changes in groundwater quality, increasing vulnerability to drought, land subsidence, change 
in the ecosystems and drying of fruit orchards. If the exploitation of groundwater resources 
continue at the current level in the study area, it is predicted that the groundwater levels will 
drop more than 8.4 meters over the next 10 years on average (until 2024). The amount of 
drop in groundwater level will reach more than 12 meters in the central part of plain, and this 
can cause social and economic and environmental crises in the region. Control of groundwa-
ter withdrawal, water pricing in agriculture, providing an optimal pattern with the soil and 
climatic conditions in the region, express problems and raise the level of knowledge of the 
beneficiaries are some of the management strategies, which have to be implemented if the 
water crisis is to be prevented.

Keywords: Aquifer Depletion, Hashtbandi Plain, land subsidence, land subsidence, water 
table Decline
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مقدمه
ایران از کشــورهایي است که به دلیل کمبود منابع آب سطحي بیش ترین آب 
کشــاورزي را از آب هاي زیرزمیني تأمیــن می کند، بنابراین، کمبود منابع آب 
زیرزمیني از بحران هاي کنونی کشور است. مساحت ایران 1648195 کیلومتر 
مربع، و تعداد چاه هــای آب در آن 770000 حلقه، یعنی یک چاه در هر 2/1 
کیلومترمربع است. در رتبه بندی جهانی، مدیریت منابع آب ایران 132 در میان 
133 کشور است، رتبه  ای که نشان می دهد مسئوالن تا چه اندازه در حفظ آب 

بی توجهی کرده اند (مسلمی 2015(. 
برداشــت بی رویه از آب های زیرزمینی در بســیاري از نقاط جهان سبب افت 
شــدید تراز آب زیرزمینی شده است. آمار جهانی روند نامناسب افت ساالنه ی 
کمیت و کیفیت آب زیرزمینی را نشــان می دهد. کســری حجم مخزن آب 
زیرزمینی جهان ســاالنه 700-800 میلیارد مترمکعب اســت، که 1 % آن در 

ایران است (خسروشاهی 2008(.
با توجه به این روند، آسیب رســانی به منابع آب در ســال های آینده نیز ادامه 
خواهد داشت. تاکنون محققان زیادی کوشیده اند دالیل افت خیز  تراز آب های 

زیرزمینی را در حوضه های مختلف بررسی کنند.
اکرامی و همکاران (2012( به این نتیجه رســیدند که افت تراز آب زیرزمینی 
دشت یزد- اردکان در دهه ی 88-1379 ناشی از برداشت بی رویه و غیراصولی 
از آب های زیرزمینی است، و خشک سالی های پیاپی باعث تشدید آن می شود. 
آن ها پیشــنهاد کردند که تنها راه اساسی و اصولی برای جلوگیری از عواقب 
خطرناک افت تراز ایســتابی، مصرف درســت و قانونمند آب و جلوگیری از 

برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی است. 
تقی زاده و سلطانی (2013( نتیجه گرفتند که با افت تراز آب های زیرزمینی در 
دشــت فسا، رفاه کشاورزان بسیار کم شده است، و پیشنهاد کرده اند که برای 
بهبود این وضع کشت محصوالت آب بر و برداشت آب زیرزمینی محدود شود.

نتایج پژوهش نجفی علمدارلو و همکاران (2013( نشان داد که قیمت گذاری 
آب کشاورزی در دشت همدان- بهار در دشت ورامین تأثیر بسیاری بر کاهش 

تقاضا و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی دارد.
نتایج بررســی پایدار و همکاران (2015( نشــان داد که رواج الگوي کشــت 
مطلــوب و مبتني بر کم آبی، کیفیت ســاختار و فضاي زمینی کشــت زارها، و 
تغییر الگوي نگرشــي، رفتاري و عمل کردي بهره برداران، بهترین راه کارهاي 

تعادل بخشي به برداشت آب زیرزمیني در دشت جیرفت است.
 اســماعیل نژاد و همکاران (2014( دریافتند که با توجه به بحران شــدید آب 
در در دشــت بردسکن الزم است که محصوالتي با نیاز آبي کم و بازدهي باال 

کاشته شود. 
نتایــج پژوهش حیدری زاده و یعقوبی (2017( بیانگــر این بودند که تراز آب 
در بخش های مختلف دشــت در آبخوان ابوغویر در اســتان ایالم در دوره ی 
1393-1384 1 تا 10 متر افت کرده، و میانگین کاهش ســاالنه ی آن در 14 
سال 2/88 متر بوده اســت. بررسی هدایت الکتریکی و کلر نیز نشان هنده ی 
افزایش در این دوره بــود. به دلیل تمرکز چاه های بهره برداری و افت بیش تر 
در مناطق مرکزی دشــت، کیفیت آب در این مناطق  کم  تر از ســایر مناطق 

بود. آن ها نتیجه گرفتند که خشک ســالی، برداشت بی رویه و تعداد زیاد چاه ها 
عوامل مهم افت آب زیرزمینی و تخریب کیفیت آن در دشت ابوغویر است. 

نتایج پژوهش قضاوی و رمضانی سربندی (1396( نشان دهنده ی افت کیفیت 
و تراز آب زیرزمینی آبخوان رفســنجان اســت، و عامل اصلی آن برداشــت 
بیش ازحد از منابع آب زیرزمینی در زمین های کشاورزی آن دانسته شده است.

اســتلر و دیاز (2002( نشان دادند که بهره برداری شدید از آبخیز در ارتفاعات 
مکزیــک باعث کاهش تراز پیزومتری 1-3/5 متر در ســال و خشک شــدن 

تاالب، کاهش جریان رودخانه و فروپاشی زمین  شده است.
هله گرز و همکاران (2001( مسیر استخراج آب را در حالت برداشت از آب هاي 
زیرزمینی بر پایه ی هزینه ی اســتخراج در هلند به دســت آوردند.، پیتافی و 
روماســت ( 2006 ( مسیرهاي استخراج آب زیرزمینی، قیمت گذاري آب و نیز 
مسیر تغییر ارتفاع  تراز سفره ی آب زیرزمینی را در منطقه ی هونولولوی امریکا 

بر پایه ی مدیریت بر اساس هزینه ی استخراج بررسی کردند.
ارزیابی ژیان شنگ شــی و همکاران (2011( نشان داد که بهره برداری بیش از 
حد از آب های زیرزمینی در دشت شمال چین باعث نشست زمین شده است، 
و بنابراین برای جلوگیری از مشکالت جدی محیط زیستی بهره برداری از آن 

باید دقیق و مهارشده باشد.
رودریگز-اســتلرا (2012( در پژوهشی نشــان داد که برداشت بیش از حد از 
آبخوان منجر به خشک شدن چشمه ها، کاهش مداوم  تراز آب (5 متر در سال( 
و افزایش هزینه های آب کشــی (افزایش عمق آب تا بیش از 320 متر(، ترک 
چاه ها، و کاهش ذخایر آب های زیرزمینی در منطقه ی مورسیا و حوزه ی سگورا 

(جنوب شرقی اسپانیا( شده و کیفیت آب بسیار بد شده است. 
آبخوان دشت هشتبندی در جنوب شرقی ایران از آبخوان های اقلیم آن خشک 
اســت و تراز ایستابی آن در سال هاي اخیر به شــدت پایین رفته است. براي 
تصمیم گیري بهتر و برنامه ریزي صحیح تر در مدیریت و روش بهره برداري از 
این آبخوان نیاز است که وضعیت آب زیرزمینی این دشت در دوره ی طوالنی 

بررسی، و از نتایج  آن راه کارهاي مدیریتی بهتري پیدا شود. 

مواد و روش  ها
معرفی منطقه ی مطالعاتی

منطقه ی هشــتبندی (شهرستان میناب، استان هرمزگان(، دشتی بسیار وسیع 
میان میناب و رودان اســت. فاصلــه ی آن تا رودان 60 کیلومتر، تا میناب 60 
کیلومتر، و تا بندرعباس 163 کیلومتر اســت. محدوده ی این تحقیق قسمتی 
از دشــت هشتبندی (شــامل روســتاهای چراغ آباد، کهورتاک، کوی هجرت، 
ناصرآباد، ریگ دراز، دهندر( به وســعت 58/8 کیلومترمربع است. کم ترین و 
بیش ترین ارتفاع حوزه 170 و 2125، و متوسط وزنی ارتفاع حوزه 490 متر از 
تراز دریا اســت که از شمال شرق و شرق و جنوب به سمت شمال غرب کاهش 
می یابد. این دشــت از نظر زمین شناســی میان منطقه های مکران و سنندج 
ســیرجان جا دارد. رده ی غالب خاک های آن براساس طبقه بندی جامع خاک 
آنتی ســول، و وضعیت رطوبتي آن ها توریک است. نظام اقتصادي این منطقه 
بر پایه ی کشــاورزي است و مشخصه هاي اقتصاد روستایي  دارد، به طوري که 
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حدود 98 % از حجم آب برداشــته از سفره ی  آب زیرزمیني صرف کشاورزي 
مي شود. سطح زیرکشت هشــتبندی 17500هکتار است، عمدتٌا کشتزار خیار 

سیز، گوجه، هندوانه و پیاز است.

هواشناسي منطقه
میانگیــن بارندگي دشــت در طــول دوره (1393-1382( 158/9 میلي متر، 
میانگین رطوبت نســبی ســاالنه 54 %، میانگین ساالنه ی دمای حوزه 26/7 
سانتی گراد، دمای بیشینه ی مطلق 49/5 سانتی گراد (در تیر( و کمینه ی مطلق 
1 ســانتی گراد (در دی، بهمــن و آذر( بود. میانگین ســاالنه ی تبخیر 3130 
میلی متر برآورد شــده اســت. اقلیم این حوزه در طبقه بندی دومارتن خشک 

است.

آب و زمین شناسی
جهت جریان های آب زیرزمینی این دشــت از شــیب عمومی زمین (وضعیت 
حرکت آب های ســطحی( پی روی می کند، به طوری کــه آب های زیرزمینی 
بخش شــرقی به طرف غرب و مرکز دشت جریان دارند. آب زیرزمینی دشت 
تنها یک سفره ی آزاد است. به طورکلی میانگین ضخامت رسوب های آب ُرفتی 
دشــت 52 متر و بیشــینه ی ضخامت الیه ی آب ُرفت 125 متر محاسبه شده 
اســت. ضریب ذخیره ی محاسبه شده (ناشی از آب کشــی( چهار درصد بود و 
میانگین ذخیره ی دشــت گرفته شد. میانگین وزنی ارتفاع دشت 256/87 متر 
است. رسوب های آب ُرفتی از  دوران چهارم زمین شناسی، و بافت رسوبی دشت 

عمدتًا از شن، ماسه و رس است.
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.بررسیشد(0868–68تا0838–38ساله)سالآبی00زمانییدورهدردشتشناسیآبوبرداری(وبهرهییمشاهدهیها)چاهمنابعآبی

عمقهمینقشهوکردهسرفرافزارنرموارددشتییمشاهدههایچاهزیرزمینیآبترازمیانگینزیرزمینی،آبیکمّتغییراتبرایبررسی
جهتوییتغذیههایجریانآبتراز.شدتهیهدورهاینبرایدشتزیرزمینیآبترازافتینقشهدیگریکازکسرباو،شدکشیدهآبتراز

سالهردر دشتینیرزمیزآبترازمیانگینیاندازهازاستفادهباآبخواننگارآب.شدمشخصترازخطازاستفادهبازیرزمینیآبجریان
هایقسمتبرداریبهرههایچاهازحلقه00آبینمونهشیمیایییتجزیهنتایجازنیززیرزمینیآبکیفیتتغییرابررسیبرای .شدکشیده
دردشتمعرف0کموگرافودشتمختلفهایقسمتدرآبالکتریکیهدایتینقشه.شداستفاده(36–68)ساله3یدورهدردشتمختلف

ازدشتپذیریآسیبتغییراتسفره،مخزنکسریمیزان،آمدهدستبهنتایجازاستفادهبا.آمددستبهسورفرافزارنرمکارگیریبهبامدتاین
آننشستزمینو،محاسبهآبتغییراتشوریو،سالیخشک وضعیتآوردندستبهبرای.شدارزیابیدر منابعآبیآیندهدورنماییاز

شدنیهاییحلراهو،شدارزیابیبهترینشکلبررسیوضعیتآبیهرآبخواناستکهبآمنابعتراز.شدبینیپیشزیرزمینی،شرایطدشت
هایهایاطالعاتیونقشهالیهیتهیهیوبرااکسلافزارازنرمنمودارهایهیهاوته.درتحلیلدادهشددادهآبترازافتمشکالتکاهشبرای
.شداستفادهلویس،وسرفراس،ایآیجیآرکافزارنرمیهاازبستههاآن


بحثوجینتا  

منابعآبزیرزمینییبرداربهرهیچگونگ
حلقهچاه680ازبیشمحدودهاین.دراستیکشاورزیهاچاهشدهیبررسیآبزیرزمینیدرمنطقهیسفرهیکنندهترینعاملتخلیهمهم
مهیچاهن850وقیچاهعمپنج.استکارکردبیویآماریدادهبیآنچاه095وداردیآماریدادهآنیحلقه859(که8)شکلاست

                                                                 
هایزیرزمینینمودارتعیینکیفیتآب-0

شکل 1- موقعیت محدوده ی بررسی در کشور، استان هرمزگان و شهرستان میناب.

1- نمودار تعيين كيفيت آب های زيرزمينی

روش پژوهش
برای شــناخت و ارزیابي آثار برداشت بي رویه از سفره ی آب زیرزمیني دشت 
هشــتبندی و آســیب پذیري منطقه از آن، ابتدا اطالعات موجود از منابع آبي 
(چاه های مشاهده یی و بهره برداری( و آب شناسی دشت در دوره  ی زماني 11 
ساله (ســال آبی 83-1382 تا 93-1392( بررسی شد. برای بررسی تغییرات 
کّمي آب زیرزمیني، میانگین تراز آب زیرزمیني چاه هاي مشــاهده یي دشــت 
وارد نرم افزار ســورفر کرده و نقشه ی هم عمق  تراز آب کشیده  شد، و با کسر 
از یک دیگر نقشــه ی افت تراز آب زیرزمیني دشــت براي این دوره تهیه شد. 

تراز آب جریان هاي تغذیه یي و جهت جریان آب زیرزمیني با اســتفاده از خط 
تراز مشخص شــد. آب نگار آبخوان با اســتفاده از اندازه ی میانگین تراز آب 
زیرزمینی دشــت در هر ســال کشیده شد. براي بررســي تغییرات کیفي آب 
زیرزمیني نیز از نتایج تجزیه ی شــیمیایي نمونــه ی آب 11 حلقه از چاه هاي 
بهره برداري قســمت هاي مختلف دشت در دوره ي 8 ساله (92-84( استفاده 
شد. نقشه ی هدایت الکتریکي آب در قسمت هاي مختلف دشت و کموگراف1 
معرف دشت در این مدت با به کارگیري نرم افزار سورفر به دست آمد. با استفاده 
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از نتایج به دست آمده، میزان کسري مخزن سفره، تغییرات آسیب پذیري دشت 
از  خشک ســالي، و تغییرات شوری آب محاسبه، و نشست زمین در آن ارزیابي 
شــد. برای به دســت آوردن دورنمایي از وضعیت آینده ی منابع آب زیرزمیني، 
شــرایط دشت پیش بیني شد. تراز منابع آب که بهترین شکل بررسی وضعیت 
آبی هر آبخوان است ارزیابي شد، و راه حل هایي شدنی براي کاهش مشکالت 
افت تراز آب داده شــد. در تحلیل داده ها و تهیه ی نمودارها از نرم افزار اکسل 
و برای تهیه ی الیه هاي اطالعاتي و نقشــه هاي آن ها از بســته های نرم افزار 

آرک  جی آی اس، ایلویس، و سورفر استفاده شد. 

نتایج و بحث
چگونگی بهره برداری منابع آب زیرزمیني

مهم ترین عامل تخلیه کننده ی سفره ی آب زیرزمیني در منطقه ی بررسی شده 

 چاه های کشــاورزی اســت. در این محــدوده بیش از 421 حلقه چاه اســت 
(شــکل 2( که 256 حلقه ی آن داده ی آمــاری دارد و 165 چاه آن  بی داده ی 
آماری و  بی کارکرد است. پنج چاه عمیق و 251 چاه نیمه عمیق در آن است. 
میانگین عمق چاه هاي منطقه در ســال 1393 به اندازه ی 38/42 متر اســت. 
به طورکلي عمق چاه ها از شرق به غرب کم می شود. میانگین آب دهي چاه ها 
در منطقه 15 لیتربرثانیه و بیشینه و کمینه ی آن به ترتیب 1 و 75/6 لیتربرثانیه 
است. آب چاه ها به مصرف آبیاري کشتزارها و باغ ها  مي رسد و حجم تخلیه ی 
ســاالنه ی در محدوده ی بررسی بالغ بر 40 میلیون مترمکعب در سال برآورد 
شده است (شــرکت آب منطقه یي هرمزگان 1393(. انتخاب محدوده ی تراز 
آب زیرزمینی براساس مواردي نظیر جانمایی چاه هاي مشاهده یي، محل هاي 
تجمع چاه هاي بهره برداري، زمین شناســی محدوده ی مطالعاتی، و خط های 

هم تراز آب زیرزمینی انجام گرفته است.

آناستقیعم سالعمقچاهمیانگین.در بهاستمتر68/83یاندازهبه0868هایمنطقهدر شرقبهغربهاچاهعمقطورکلی. کماز
بهآبچاه.استبرثانیهلیتر9/95و0ترتیببهآنیکمینهوبیشینهلیتربرثانیهو05هادرمنطقهدهیچاهآبمیانگین.شودمی مصرفها

کشتزارهاآبیاری حجمتخلیهرسدمیهاباغو محدودهیساالنهیو لغبایبررسیدر است61بر شده سالبرآورد میلیونمترمکعبدر
انتخابمحدوده(0868یهرمزگانیشرکتآبمنطقه) هایی،محلیهایمشاهدهچاهجانماییریردینظبراساسمواینیرزمیآبزترازی.

گرفتهاست.انجامینیرزمیترازآبزهمهایوخط،یمطالعاتیمحدودهیشناسنیبرداری،زمهایبهرهتجمعچاه



 .بررسییمنطقهدرمنابعآبوترازیمحدوده-2شکل


.ترازیدرطولدورهبرداریدشتهایبهرهچاهیساالنهیوضعیتتخلیه-1جدول

هاتعدادچاه سالآبی مکعب()مترتخلیهبرحسبنوعمصرف  مکعب()میلیونمترجمعتخلیه    
آشامیدنی  کشاورزی صنعت 

38–38  375 951111 1 36586562/63 37/24 
36–38  380 995111 1 37074383/46 37/74 
35–36  385 993111 1 37562204/3 38/24 
39–35  395 965111 1 38537845/97 39/23 
39–39  403 985111 1 39318359/3 40/04 
33–39  414 998511 1 40391565/14 41/15 
36–33  414 993511 1 40391565/14 41/17 
61–36  415 301111 1 40489129/31 41/30 
60–61  416 365111 1 40586693/47 41/43 
68–60  417 395111 1 40684257/64 41/55 
68–68  421 368511 1 41074514/31 41/97 
میانگین  ----- 991565 /65 1 39336098/24 40/10 

 441/06 432697080/6 1 3899111 421ترازیهجمعدور

شکل 2- محدوده ی تراز و منابع آب در منطقه ی بررسی. 
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تهیه و تحلیل آب نگار واحد دشت
با شــبکه بندي چاه های مشاهده یی منطقه ی بررســي با کاربرد  روش تیسن 
(شکل 3( و با توجه به  آمار  تراز آب زیرزمیني در چاه هاي  مشاهده یی (جدول 
2(، آب نگار واحد آب زیرزمیني منطقه کشیده شد(شکل 4(. آب نگار واحدنشان 
می دهد که تراز آب زیرزمینی در ســال های 1385-1382 به شــدت کاهش 
یافته اســت (2/76 متر(. روند کاهشی تراز آب زیرزمینی در آب نگار بیانگر آن 

اســت که اثر برداشت از آب زیرزمینی در سال های آبی بعدی جبران نشده، و 
حجم مخزن براثر خشک ســالی و برداشت بی رویه از چاه های کشاورزی، هر 
ساله کم شده اســت. از ابتدای دوره ی تراز در مهر سال آبی 83-82 تا پایان 
دوره در شــهریور 93-92 ارتفــاع مطلق  تراز آب دشــت از 223/82 متر به 
218/18 متــر کاهش یافته، و درمجموع 5/64 متر، و یعنی ارتفاع مخزن آب 

زیرزمینی با میانگین ساالنه  0/512 متر کاسته شده است.

بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی...

آناستقیعم سالعمقچاهمیانگین.در بهاستمتر68/83یاندازهبه0868هایمنطقهدر شرقبهغربهاچاهعمقطورکلی. کماز
بهآبچاه.استبرثانیهلیتر9/95و0ترتیببهآنیکمینهوبیشینهلیتربرثانیهو05هادرمنطقهدهیچاهآبمیانگین.شودمی مصرفها

کشتزارهاآبیاری حجمتخلیهرسدمیهاباغو محدودهیساالنهیو لغبایبررسیدر است61بر شده سالبرآورد میلیونمترمکعبدر
انتخابمحدوده(0868یهرمزگانیشرکتآبمنطقه) هایی،محلیهایمشاهدهچاهجانماییریردینظبراساسمواینیرزمیآبزترازی.

گرفتهاست.انجامینیرزمیترازآبزهمهایوخط،یمطالعاتیمحدودهیشناسنیبرداری،زمهایبهرهتجمعچاه



 .بررسییمنطقهدرمنابعآبوترازیمحدوده-2شکل


.ترازیدرطولدورهبرداریدشتهایبهرهچاهیساالنهیوضعیتتخلیه-1جدول

هاتعدادچاه سالآبی مکعب()مترتخلیهبرحسبنوعمصرف  مکعب()میلیونمترجمعتخلیه    
آشامیدنی  کشاورزی صنعت 

38–38  375 951111 1 36586562/63 37/24 
36–38  380 995111 1 37074383/46 37/74 
35–36  385 993111 1 37562204/3 38/24 
39–35  395 965111 1 38537845/97 39/23 
39–39  403 985111 1 39318359/3 40/04 
33–39  414 998511 1 40391565/14 41/15 
36–33  414 993511 1 40391565/14 41/17 
61–36  415 301111 1 40489129/31 41/30 
60–61  416 365111 1 40586693/47 41/43 
68–60  417 395111 1 40684257/64 41/55 
68–68  421 368511 1 41074514/31 41/97 
میانگین  ----- 991565 /65 1 39336098/24 40/10 

 441/06 432697080/6 1 3899111 421ترازیهجمعدور

دشتواحدنگارآبتهیهوتحلیل
ییدهمشاههایآبزیرزمینیدرچاهترازآمار وباتوجهبه(8)شکلروشتیسناکاربردبررسیبیمنطقهییهایمشاهدهچاهبندیباشبکه
(8)جدول –0835هایآبزیرزمینیدرسالترازکهدهدنشانمیواحدنگارآب.(6)شکلشدکشیدهواحدآبزیرزمینیمنطقهنگارآب،
برداشتازآبزیرزمینیدراثربیانگرآناستکهنگارآبآبزیرزمینیدرترازکاهشی.روندمتر(99/8)استشدتکاهشیافتهبه0838
یازابتدااست.کمشدههایکشاورزی،هرسالهچاهازرویهسالیوبرداشتبیاثرخشکبرحجممخزنو،جبراننشدهآبیبعدیهایسال
مترکاهش03/803بهمتر38/888آبدشتازترازارتفاعمطلق68–68یوردورهدرشهریانپاتا38–38یسالآبدرمهرترازیدوره
ت.کاستهشدهاسمتر508/1ساالنهمیانگینباینیزمیرارتفاعمخزنآبزیعنیو،متر96/5درمجموعو،یافته

 

 
 .بررسیییدرمحدودهیهایمشاهدهتیسنچاهیچندوجهینقشه-3شکل

 
.(1333–1332)هشتبندییدشتآبزیرزمینیمحدودهترازمیانگینارتفاعمطلق-2 جدول

ه/سالمـا رآذ آبـان مهـر   شهریـور مـرداد تیـر خـرداد اردیبهشت فروردین اسفـنـد بهمـن دی 

1382–83 223/82 223/53 223/24 223/19 223/06 222/79 222/61 222/53 222/27 222/11 221/94 221/84 
1383–84 221/75 221/52 221/80 221/59 221/90 222/19 223/34 222/51 222/46 222/33 222/17 222/02 
1384–85 221/82 221/66 221/81 221/48 221/54 221/34 221/36 221/32 221/30 222/20 221/99 221/06 
1385–86 220/83 220/57 220/52 221/45 221/24 221/37 220/64 221/61 221/64 221/41 221/22 221/53 
1386–87 221/12 220/99 220/91 220/94 221/24 221/33 221/18 221/20 221/45 221/62 221/73 221/57 
1387–88 221/22 220/72 220/73 220/80 220/83 220/63 220/80 220/95 221/10 221/21 221/27 221/31 
1388–89 220/82 220/55 220/65 220/64 220/83 220/81 220/50 220/51 220/76 220/72 220/93 220/95 
1389–90 220/78 220/62 220/09 219/97 220/37 220/66 220/85 220/60 220/79 220/60 220/90 221/09 
1390–91 220/85 220/85 220/52 220/29 220/16 219/96 219/71 219/60 219/50 219/57 219/56 219/54 
1391–92 219/35 219/24 219/16 219/02 219/12 218/94 218/82 218/57 218/50 218/58 218/50 218/57 
1392–93 218/45 218/21 218/13 217/94 218/05 217/92 217/86 217/78 217/84 218/00 218/00 218/18 

 شکل 3- نقشه ی چندوجهی  تیسن چاه های مشاهده یی در محدوده ی  بررسی.
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دشتواحدنگارآبتهیهوتحلیل
ییدهمشاههایآبزیرزمینیدرچاهترازآمار وباتوجهبه(8)شکلروشتیسناکاربردبررسیبیمنطقهییهایمشاهدهچاهبندیباشبکه
(8)جدول –0835هایآبزیرزمینیدرسالترازکهدهدنشانمیواحدنگارآب.(6)شکلشدکشیدهواحدآبزیرزمینیمنطقهنگارآب،
برداشتازآبزیرزمینیدراثربیانگرآناستکهنگارآبآبزیرزمینیدرترازکاهشی.روندمتر(99/8)استشدتکاهشیافتهبه0838
یازابتدااست.کمشدههایکشاورزی،هرسالهچاهازرویهسالیوبرداشتبیاثرخشکبرحجممخزنو،جبراننشدهآبیبعدیهایسال
مترکاهش03/803بهمتر38/888آبدشتازترازارتفاعمطلق68–68یوردورهدرشهریانپاتا38–38یسالآبدرمهرترازیدوره
ت.کاستهشدهاسمتر508/1ساالنهمیانگینباینیزمیرارتفاعمخزنآبزیعنیو،متر96/5درمجموعو،یافته

 

 
 .بررسیییدرمحدودهیهایمشاهدهتیسنچاهیچندوجهینقشه-3شکل

 
.(1333–1332)هشتبندییدشتآبزیرزمینیمحدودهترازمیانگینارتفاعمطلق-2 جدول

ه/سالمـا رآذ آبـان مهـر   شهریـور مـرداد تیـر خـرداد اردیبهشت فروردین اسفـنـد بهمـن دی 

1382–83 223/82 223/53 223/24 223/19 223/06 222/79 222/61 222/53 222/27 222/11 221/94 221/84 
1383–84 221/75 221/52 221/80 221/59 221/90 222/19 223/34 222/51 222/46 222/33 222/17 222/02 
1384–85 221/82 221/66 221/81 221/48 221/54 221/34 221/36 221/32 221/30 222/20 221/99 221/06 
1385–86 220/83 220/57 220/52 221/45 221/24 221/37 220/64 221/61 221/64 221/41 221/22 221/53 
1386–87 221/12 220/99 220/91 220/94 221/24 221/33 221/18 221/20 221/45 221/62 221/73 221/57 
1387–88 221/22 220/72 220/73 220/80 220/83 220/63 220/80 220/95 221/10 221/21 221/27 221/31 
1388–89 220/82 220/55 220/65 220/64 220/83 220/81 220/50 220/51 220/76 220/72 220/93 220/95 
1389–90 220/78 220/62 220/09 219/97 220/37 220/66 220/85 220/60 220/79 220/60 220/90 221/09 
1390–91 220/85 220/85 220/52 220/29 220/16 219/96 219/71 219/60 219/50 219/57 219/56 219/54 
1391–92 219/35 219/24 219/16 219/02 219/12 218/94 218/82 218/57 218/50 218/58 218/50 218/57 
1392–93 218/45 218/21 218/13 217/94 218/05 217/92 217/86 217/78 217/84 218/00 218/00 218/18 

 
 .33تاشهریور32ازمهرآبزیرزمینیواحدنگارآب-4شکل

 
ینیرزمیزآبخوانکیدرولیه

آبترازعمقالف(
وبیشینههایماهدرییمشاهدههایچاهآبترازمیانگیناساسبرکه(5)شکلعمقهمینقشهبهتوجهبا دورهدر(مهرروبهشتیارد)کمینه
آنمقردارواستیشرقشمالدرآبترازعمقترینبیش.استمتفاوتمختلفنقاطدرینیرزمیزآبترازعمقشده،هیتهترازیساله00ی
.شودیمکممرکزوغربسمتبهجیتدربه
 


 .آبخوانعمقهمینقشه-5شکل




شکل 4- آب نگار واحد آب زیرزمینی از مهر 82 تا شهریور 93.

هیدرولیک آبخوان زیرزمینی

الف( عمق تراز آب
با توجه به نقشــه ی هم عمق (شکل5( که بر اساس میانگین تراز آب چاه هاي 

مشــاهده یي در ماه هاي بیشینه و کمینه (اردیبهشــت و مهر( در دوره ی 11 
ساله ی تراز تهیه شده، عمق تراز آب زیرزمینی در نقاط مختلف متفاوت است. 
بیش ترین عمق  تراز آب در شمال شــرقی است و مقدار آن به تدریج به سمت 

غرب و مرکز کم می شود.
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بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی...

ب( شرح نقشه ی تراز آب محدوده ی  دشت
براســاس میانگین تراز آب 7 چاه مشــاهده ای در دوره ی 11ساله، دوره های 
کمینه و بیشــینه مشخص شد و نقشه ی میانگین تراز آب در ماه های  کمینه 
(مهر( و بیشــینه (اردیبهشت( کشیده شد. شکل 6 نشان دهنده ی منحنی های 
تراز آب زیرزمینی در ماه  بیشــینه (اردیبهشــت( در دوره ی 11ســاله ی تراز 
اســت. بیش ترین عدد منحنی های تراز در کناره ی شــرقی است (253 متر( 
یعنی جایی که تغذیه ی مصنوعی انجام می شــود. این عدد به تدریج  به ســمت 
مرکز کم می شــود تا ســرانجام به 209/57 متر در کناره ی غربی می رســد. 
منحنی های تراز در ناحیه ی شمال شــرقی در محل ورودی رودخانه ی اصلی 

منوجان از شــرق به غرب کشــیده می شــوند و آب های زیرزمینی این ناحیه 
از شرق به غرب دشــت هماهنگ با جریان های ســطحی به سمت کناره ی 
غربــی جریان دارند. با توجه به وضعیــت منحنی های تراز و خط های جریان 
آب زیرزمینی روی این نقشــه یک جبهه ی ورودی نشــان داده شده اســت. 
شــکل 7 از نحوه ی قرارگرفتن منحنی های تــراز آب و گذرگاه های ورودی 
کامال ً مشــابه نقشــه ی تــراز آب میانگین ماه های بیشــینه اســت، و تنها 
جابه جایی هــای اندک در منحنی هــای تراز، و درنتیجــه در طول و عرض 
 جبهه ها مشــاهده می شــوند. در این شــکل نیز جبهه ی ورودی و خروجی 

دیده نمی شود. 

 
 .33تاشهریور32ازمهرآبزیرزمینیواحدنگارآب-4شکل

 
ینیرزمیزآبخوانکیدرولیه

آبترازعمقالف(
وبیشینههایماهدرییمشاهدههایچاهآبترازمیانگیناساسبرکه(5)شکلعمقهمینقشهبهتوجهبا دورهدر(مهرروبهشتیارد)کمینه
آنمقردارواستیشرقشمالدرآبترازعمقترینبیش.استمتفاوتمختلفنقاطدرینیرزمیزآبترازعمقشده،هیتهترازیساله00ی
.شودیمکممرکزوغربسمتبهجیتدربه
 


 .آبخوانعمقهمینقشه-5شکل




شکل 5- نقشه ی هم عمق آبخوان.

دشتیترازآبمحدودهیب(شرحنقشه
یهاماهدرآبترازمیانگینینقشهوشدمشخصبیشینهوکمینهیهادورهساله،00یدورهدریامشاهدهچاه9آبترازمیانگینبراساس
یدورهدر(بهشتیارد)بیشینهماهدرینیرزمیزآبترازیهایمنحنیدهندهنشان9.شکلشدکشیده(بهشتیارد)بیشینهو(مهر)کمینه

اینشود.میانجاممصنوعییتغذیهکهجایییعنیمتر(858)استیشرقیرهکنادرترازیهایمنحنعددترینبیشاست.ترازیساله00
محلدریشرقشمالیهیناحدرترازیهایمنحن.رسدمییغربیکنارهدرمتر59/816بهتاسرانجامشودکممیمرکزسمتبهجیتدربهعدد
هایجریانباهماهنگدشتغرببهشرقازهیناحنیاینیرزمیزیهاآبودنشوکشیدهمیغرببهشرقازمنوجانیاصلیرودخانهیورود
یجبههکینقشهنیایروینیرزمیزآبانیجرهایخطوترازیهایمنحنتیوضعبهتوجهبا.دندارانیجریغربیکنارهسمتبهیسطح
میانگینآبترازینقشهمشابهًکامالیورودهایذرگاهگوآبترازیهایمنحنقرارگرفتنینحوهاز9شکل.استشدهدادهنشانیورود
زینشکلنیادر.دنشویممشاهدههاجبههعرضوطولدرجهیدرنتو،ترازیهایمنحندراندکهایجاییجابهتنهاواست،بیشینهیهاماه

.شودینمدیدهیخروجویورودیجبهه

 
.بیشینههایماهدرنمیانگیترازآبزیرزمینیینقشه-6شکل

 

 
 .کمینههایماهدرمیانگینترازآبزیرزمینیینقشه-7 شکل

 

شکل6- نقشه ی تراز آب زیرزمینی میانگین در ماه های بیشینه.
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شماره117، پژوهش های آبخیزداری، زمستان 9۶

تراز آب و زمین شناسی محدوده ی دشت
بــرای ارزیابی وضعیت آبخوان از نظر میــزان آب ورودی و خروجی آبخوان 
تراز آب زیرزمینی در محدوده ی بررســی محاســبه  شد. در جدول 3 تراز آب 

زیرزمینی محدوده ی بررســی در دوره ی 11 ساله (83-82 تا 93-92( نشان 
داده شده است.

دشتیترازآبمحدودهیب(شرحنقشه
یهاماهدرآبترازمیانگینینقشهوشدمشخصبیشینهوکمینهیهادورهساله،00یدورهدریامشاهدهچاه9آبترازمیانگینبراساس
یدورهدر(بهشتیارد)بیشینهماهدرینیرزمیزآبترازیهایمنحنیدهندهنشان9.شکلشدکشیده(بهشتیارد)بیشینهو(مهر)کمینه

اینشود.میانجاممصنوعییتغذیهکهجایییعنیمتر(858)استیشرقیرهکنادرترازیهایمنحنعددترینبیشاست.ترازیساله00
محلدریشرقشمالیهیناحدرترازیهایمنحن.رسدمییغربیکنارهدرمتر59/816بهتاسرانجامشودکممیمرکزسمتبهجیتدربهعدد
هایجریانباهماهنگدشتغرببهشرقازهیناحنیاینیرزمیزیهاآبودنشوکشیدهمیغرببهشرقازمنوجانیاصلیرودخانهیورود
یجبههکینقشهنیایروینیرزمیزآبانیجرهایخطوترازیهایمنحنتیوضعبهتوجهبا.دندارانیجریغربیکنارهسمتبهیسطح
میانگینآبترازینقشهمشابهًکامالیورودهایذرگاهگوآبترازیهایمنحنقرارگرفتنینحوهاز9شکل.استشدهدادهنشانیورود
زینشکلنیادر.دنشویممشاهدههاجبههعرضوطولدرجهیدرنتو،ترازیهایمنحندراندکهایجاییجابهتنهاواست،بیشینهیهاماه

.شودینمدیدهیخروجویورودیجبهه

 
.بیشینههایماهدرنمیانگیترازآبزیرزمینیینقشه-6شکل

 

 
 .کمینههایماهدرمیانگینترازآبزیرزمینیینقشه-7 شکل

شکل 7- نقشه ی تراز آب زیرزمینی میانگین در ماه های کمینه. 

دشتیمحدودهشناسیآبوزمینتراز
تراز8درجدولشد.محاسبهیبررسیدرمحدودهینیرزمیآبزترازآبخوانیوخروجیآبورودزانیآبخوانازنظرمتیوضعیابیارزبرای
است.شده(نشانداده68–68تا38–38ساله)00یدردورهیبررسیحدودهمینیرزمیآبز


.ترازیدورهدربررسییمحدودههایزیرزمینیآبتراز-3جدول

تغذیهمقدارعواملتغذیه
)میلیون

مترمکعب(

 تخلیهمقدارعواملتخلیه
)میلیون

مترمکعب(

تغییرحجم
مخزن)میلیون

مترمکعب(
1 هایآبزیرزمینیجریانراهخروجیاز818/863 ینیرزمیزهایانیجرراهورودیاز

1 آبزیرزمینییسفرهترازتبخیراز899/01 ترازیدرمحدودهمینفوذبارندگیمستق
19/660 ینیرزمیآبزیبرداشتازسفره095/013 کشاورزیهایبرگشتینفوذآب

1 ینیرزمیآبزیازسفرهیعیطبیکشحجمزه359/5 یصنعتوآشامیدنیورودیآب
986/69 هایسطحیورودیازجریان

59/9 یمصنوعیهیتغذساتیازتاسینفوذناش
-3/68919/66089/08جمع

 
زیرزمینیآبافتهمهاینقشهبررسی

ازاستفادهبادشتافتهمهایمنحنیو،آمددستهبایمشاهدهچاهفتهدرآبترازافت0868 از0838سالدرآبباکمکردنتراز
ییمشاهدهچاهدرینیرزمیزآبترازشیافزانیترشیبکهدهدمینشاندشتافتهمهایمنحنیبررسی.(3)شکلشدهیتهسرفرافزارنرم

نسبتمصنوعییعملیاتتغذیهتأثیربهتوانیمراآنآبشیافزانینابراب،استمصنوعیوسدخاکیینزدیکتغذیهکهبود09یشماره
.اندهاافتداشتهچاهیوبقیهداد
 

 .تراز یدوره آغاز به زیرزمینیدشتنسبت آب افتهم ینقشه – 8 شکل




آنآمدهایپیوآبزیرزمینییسفرهیتخلیه
نامطلوبدیگرینیزمدهایآآبزیرزمینیپیترازعالوهبرافت،آبزیرزمینیدشتیازسفرهرویهبرداشتبینشاندادکهتحقیقنتایجاین

 داشتهاست:

بررسي نقشه هاي هم افت آب زیرزمیني 
بــا کم کردن تراز آب در ســال 1382 از 1393 افت  تــراز آب در هفت چاه 
مشــاهده ای به دســت آمد، و منحني هاي هم افت دشت با استفاده از نرم افزار 
سورفر تهیه شــد (شکل 8(. بررسي منحني هاي هم افت دشت نشان مي دهد 

که بیش ترین افزایش تراز آب زیرزمینی در چاه مشــاهده یی شماره ی 17 بود 
که نزدیک تغذیه ی مصنوعی و ســد خاکی است، بنابراین افزایش آب آن را 
می تــوان به تأثیر عملیات تغذیه ی مصنوعی نســبت داد و بقیه ی چاه ها افت 

داشته اند. 
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بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی...

تخلیه ی سفره ی آب زیرزمیني و  پی آمدهای آن
نتایج این تحقیق نشــان داد که برداشــت بي رویه از ســفره ی آب زیرزمیني 
دشــت، عالوه بر افت تــراز آب زیرزمیني پي آمدهــاي نامطلوب دیگري نیز 

داشته است:
 الف- کاهش حجم ذخیره ی آب زیرزمینی

میانگین ضخامت اشباع سفره ی آب زیرزمینی دشت 18/95 متر در مهر سال 
آبی 1383-1382 برابر بود که در شــهریور سال آبی 93-92  به 13/31 متر 
رسید (جدول 4(. با توجه به این که وسعت سفره ی آب زیرزمینی دشت 58/8 
کیلومترمربع و ضریب ذخیره ی آن 4 % اســت، حجم آب ذخیره در این سال  

در اندازه های زیر است: 
میلیون مترمکعب 44/57 = 58/8×0/04 ×18/95 = ذخیره ی ســفره در سال 

1382-1383
میلیون مترمکعب 31/30 = 58/8×0/04 ×13/58 = ذخیره ی ســفره در سال 

1392-1393
بنابراین با گذشت 11 ســال 13/26 میلیون مترمکعب از ذخیره ی آبي دشت 
کاسته شده،  و میانگین ساالنه ی کسري مخزن حدود 1/2میلیون مترمکعب 

بوده است.
ب- افزایش آسیب پذیري  دربرابر خشک سالي

برای ارزیابي میزان تهي شــدگي سفره ی دشت و اثرهای برداشت بي رویه یا 
بهینه ســازي و کاهش مصرف، رابطه ی زیر برای رقم تهی شــدگی پیشنهاد 

می شود: 

کــه در آن H میانگین ضخامت ســفره و  بیش ترین ضخامت  ممکن برای 
سفره است. دامنه ی تغییرات این رقم از 0 تا 1 است. اگر آب زیرزمیني الیه ها  
بیش ترین اندازه ی ممکن باشد، تهي شدگي سفره صفر، و درصورت خالي بودن 
سفره این رقم یک خواهد بود. در نتیجه، هرچه این رقم بزرگ تر باشد شرایط 
بدتر، و ســفره  دربرابر عواملي همچون خشک سالي آسیب پذیرتر خواهدبود. 
براي محاســبه ی رقم تهي شدگي سفره و تغییرات آن در سال هاي گذشته، به 
اطالعات  میانگین عمق ســفره و عمق سنگ کف نیاز است. از آن جاکه تمام 
ضخامت آبرفت هاي سفره ی دشت هشــتبندی امکان آب دار شدن دارند، در 
این سفره  میانگین عمق سنگ کف در نظر گرفته مي شود، که 125 متر است. 
در ســال 1383-1382 میانگین ضخامت اشباع سفره ی آب زیرزمینی دشت 
18/95 متر بود، که در ســال  93-92 به 13/58 متر رسید. بنابراین باگذشت 
11 سال رقم تهی شدگی سفره با چهار درصد افزایش از 0/85 به 0/89 رسید.

 ج- نشست زمین
تاکنون تحقیقاتي در باره ی فرونشســت سطح زمین انجام نشده است، اما با 
درنظرگرفتن فرونشست هاي مختلفي که بر اثر افت تراز آب به وجود آمده است 
(تصویر 9 و10(، ادامه ی برداشــت ها و افت آب در آینده باعث نشست دشت 
خواهد شد، و دشــت را با مشکل تأمین آب از ســفره هاي زیرزمیني روبه رو 

خواهدکرد. 

دشتیمحدودهشناسیآبوزمینتراز
تراز8درجدولشد.محاسبهیبررسیدرمحدودهینیرزمیآبزترازآبخوانیوخروجیآبورودزانیآبخوانازنظرمتیوضعیابیارزبرای
است.شده(نشانداده68–68تا38–38ساله)00یدردورهیبررسیحدودهمینیرزمیآبز


.ترازیدورهدربررسییمحدودههایزیرزمینیآبتراز-3جدول

تغذیهمقدارعواملتغذیه
)میلیون

مترمکعب(

 تخلیهمقدارعواملتخلیه
)میلیون

مترمکعب(

تغییرحجم
مخزن)میلیون

مترمکعب(
1 هایآبزیرزمینیجریانراهخروجیاز818/863 ینیرزمیزهایانیجرراهورودیاز

1 آبزیرزمینییسفرهترازتبخیراز899/01 ترازیدرمحدودهمینفوذبارندگیمستق
19/660 ینیرزمیآبزیبرداشتازسفره095/013 کشاورزیهایبرگشتینفوذآب

1 ینیرزمیآبزیازسفرهیعیطبیکشحجمزه359/5 یصنعتوآشامیدنیورودیآب
986/69 هایسطحیورودیازجریان

59/9 یمصنوعیهیتغذساتیازتاسینفوذناش
-3/68919/66089/08جمع

 
زیرزمینیآبافتهمهاینقشهبررسی

ازاستفادهبادشتافتهمهایمنحنیو،آمددستهبایمشاهدهچاهفتهدرآبترازافت0868 از0838سالدرآبباکمکردنتراز
ییمشاهدهچاهدرینیرزمیزآبترازشیافزانیترشیبکهدهدمینشاندشتافتهمهایمنحنیبررسی.(3)شکلشدهیتهسرفرافزارنرم

نسبتمصنوعییعملیاتتغذیهتأثیربهتوانیمراآنآبشیافزانینابراب،استمصنوعیوسدخاکیینزدیکتغذیهکهبود09یشماره
.اندهاافتداشتهچاهیوبقیهداد
 

 .تراز یدوره آغاز به زیرزمینیدشتنسبت آب افتهم ینقشه – 8 شکل




آنآمدهایپیوآبزیرزمینییسفرهیتخلیه
نامطلوبدیگرینیزمدهایآآبزیرزمینیپیترازعالوهبرافت،آبزیرزمینیدشتیازسفرهرویهبرداشتبینشاندادکهتحقیقنتایجاین

 داشتهاست:

شکل 8 - نقشه ی هم افت آب زیرزمیني دشت نسبت به آغاز دوره ی  تراز.  

زیرزمینیآبیذخیرهکاهشحجم-الف
به68–68یسالآبوریدرشهرکهبرابربود0838-0838یدرمهرسالآبمتر65/03دشتینیرزمیآبزیضخامتاشباعسفرهمیانگین

است،درصد6آنیرهیذخبیمربعوضرلومتریک3/53دشتینیرزمیآبزیوسعتسفرهکهنی.باتوجهبها(6)جدولدیمتررس80/08
است:ریزهایدراندازهسالایندررهیآبذخجمح

0838–0838سالدرسفرهیذخیره= 65/03× 16/1×3/53=59/66میلیونمترمکعب
0868–0868سالدرسفرهیذخیره= 53/08× 16/1×3/53=81/80میلیونمترمکعب

میلیون8/0کسریمخزنحدودیساالنهمیانگینو،آبیدشتکاستهشدهیمترمکعبازذخیرهونیلیم89/08سال00گذشتبابنابراین
 مترمکعببودهاست.


 سالیخشکدربرابرپذیریافزایشآسیب-ب

دشتیفرهشدگیسارزیابیمیزانتهیبرای برداشتبیاثرهایو یا رابطهبهینهرویه کاهشمصرف، یسازیو شدگیتهیرقمبرایزیر
:شودمیپیشنهاد

H/ Hm)- (1 =شدگیرقمتهی
آبزیرزمینیاگر.است0تا1ازتغییراتاینرقمیسفرهاست.دامنهممکنبرایضخامتترینبیش وضخامتسفرهمیانگینHکهدرآن

هرچهاینرقم،نتیجهبودنسفرهاینرقمیکخواهدبود.درودرصورتخالی،شدگیسفرهصفر،تهییممکنباشداندازهترینبیشهاالیه
شرایطبدتربزرگ باشد سفره،تر برایمحاسبهپذیرترسالیآسیبعواملیهمچونخشکدربرابرو تهییخواهدبود. ورقم شدگیسفره

هایدرسالتغییراتآن یهایسفرهجاکهتمامضخامتآبرفتازآن.عمقسفرهوعمقسنگکفنیازاستمیانگیناطالعاتبهگذشته،
–0838درسالمتراست.085که،شودگرفتهمیعمقسنگکفدرنظرمیانگیندارشدندارند،دراینسفرهامکانآبهشتبندیدشت
00باگذشتمتررسید.بنابراین53/08به68–68کهدرسال،متربود65/03آبزیرزمینیدشتیضخامتاشباعسفرهمیانگین0838
 رسید.36/1به35/1درصدافزایشازچهارشدگیسفرهبارقمتهیسال

نشستزمین-ج

وجودآببهترازاثرافتبرمختلفیکههایبادرنظرگرفتنفرونشستاما،فرونشستسطحزمینانجامنشدهاستیبارهتحقیقاتیدرتاکنون
هایرابامشکلتأمینآبازسفرهدشتو،افتآبدرآیندهباعثنشستدشتخواهدشدوهابرداشتیادامه(،01و6تصویر) استآمده

 روخواهدکرد.بهزیرزمینیرو
 

 
 .14یباالآمدگیچاهپیزومتریشماره-3شکل
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زیرزمینیآبیذخیرهکاهشحجم-الف
به68–68یسالآبوریدرشهرکهبرابربود0838-0838یدرمهرسالآبمتر65/03دشتینیرزمیآبزیضخامتاشباعسفرهمیانگین

است،درصد6آنیرهیذخبیمربعوضرلومتریک3/53دشتینیرزمیآبزیوسعتسفرهکهنی.باتوجهبها(6)جدولدیمتررس80/08
است:ریزهایدراندازهسالایندررهیآبذخجمح

0838–0838سالدرسفرهیذخیره= 65/03× 16/1×3/53=59/66میلیونمترمکعب
0868–0868سالدرسفرهیذخیره= 53/08× 16/1×3/53=81/80میلیونمترمکعب

میلیون8/0کسریمخزنحدودیساالنهمیانگینو،آبیدشتکاستهشدهیمترمکعبازذخیرهونیلیم89/08سال00گذشتبابنابراین
 مترمکعببودهاست.


 سالیخشکدربرابرپذیریافزایشآسیب-ب

دشتیفرهشدگیسارزیابیمیزانتهیبرای برداشتبیاثرهایو یا رابطهبهینهرویه کاهشمصرف، یسازیو شدگیتهیرقمبرایزیر
:شودمیپیشنهاد

H/ Hm)- (1 =شدگیرقمتهی
آبزیرزمینیاگر.است0تا1ازتغییراتاینرقمیسفرهاست.دامنهممکنبرایضخامتترینبیش وضخامتسفرهمیانگینHکهدرآن

هرچهاینرقم،نتیجهبودنسفرهاینرقمیکخواهدبود.درودرصورتخالی،شدگیسفرهصفر،تهییممکنباشداندازهترینبیشهاالیه
شرایطبدتربزرگ باشد سفره،تر برایمحاسبهپذیرترسالیآسیبعواملیهمچونخشکدربرابرو تهییخواهدبود. ورقم شدگیسفره

هایدرسالتغییراتآن یهایسفرهجاکهتمامضخامتآبرفتازآن.عمقسفرهوعمقسنگکفنیازاستمیانگیناطالعاتبهگذشته،
–0838درسالمتراست.085که،شودگرفتهمیعمقسنگکفدرنظرمیانگیندارشدندارند،دراینسفرهامکانآبهشتبندیدشت
00باگذشتمتررسید.بنابراین53/08به68–68کهدرسال،متربود65/03آبزیرزمینیدشتیضخامتاشباعسفرهمیانگین0838
 رسید.36/1به35/1درصدافزایشازچهارشدگیسفرهبارقمتهیسال

نشستزمین-ج

وجودآببهترازاثرافتبرمختلفیکههایبادرنظرگرفتنفرونشستاما،فرونشستسطحزمینانجامنشدهاستیبارهتحقیقاتیدرتاکنون
هایرابامشکلتأمینآبازسفرهدشتو،افتآبدرآیندهباعثنشستدشتخواهدشدوهابرداشتیادامه(،01و6تصویر) استآمده

 روخواهدکرد.بهزیرزمینیرو
 

 
 .14یباالآمدگیچاهپیزومتریشماره-3شکل

 
 .هشتبندیفرونشستزمیندردشتیآثارپدیده-11شکل

 
زیرزمینیآبکیفیتکاهش-د

میانگین،مجموعدر.استشدهنشانداده08درشکل36–68هایسالدرهشتبندیدشتزیرزمینیآبالکتریکیهدایتمیانگیننمودار
یکلروند08و00نقشهیهانقشهبراساس.رسیدµS/cm698بهافزایشµS/cm91باساله3یدورهدرایندشتزیرزمینیآبشوری
درتغییراتیدامنه.استیغربجنوبسرانجامو،دشتمرکزسمتبهیشرقیکنارهازیسطحهایجریانباهماهنگیکیالکترتیهداشیافزا
 .استµS/cm0991– 985دشتدرهبرداشتهایداده



 .1334الکتریکیدرآذرپراکنشهدایت-11شکل

 

شکل 10- آثار پدیده ی فرونشست زمین در دشت هشتبندی.

شکل 9- باال آمدگی چاه پیزومتری شماره ی 14.

د- کاهش کیفیت آب زیرزمیني
نمودار میانگین هدایت الکتریکي آب زیرزمیني دشــت هشتبندی در سال هاي 
92-84 در شکل 13 نشــان داده شده است. در مجموع، میانگین شوري آب 
زیرزمیني دشــت در این دوره ي 8 ســاله با 60 میکروزیمنس بر ســانتي متر 

افزایش به µS/cm 962 رســید. براساس نقشــه های نقشه 11 و 12 روند 
کلی افزایــش هدایت الکتریکی هماهنگ با جریان های ســطحی از کناره ی 
شرقی به سمت مرکز دشت، و سرانجام جنوب غربی است. دامنه ی تغییرات در 

داده هاي برداشته در دشت µS/cm 1660- 635 است.
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 .هشتبندیفرونشستزمیندردشتیآثارپدیده-11شکل

 
زیرزمینیآبکیفیتکاهش-د

میانگین،مجموعدر.استشدهنشانداده08درشکل36–68هایسالدرهشتبندیدشتزیرزمینیآبالکتریکیهدایتمیانگیننمودار
یکلروند08و00نقشهیهانقشهبراساس.رسیدµS/cm698بهافزایشµS/cm91باساله3یدورهدرایندشتزیرزمینیآبشوری
درتغییراتیدامنه.استیغربجنوبسرانجامو،دشتمرکزسمتبهیشرقیکنارهازیسطحهایجریانباهماهنگیکیالکترتیهداشیافزا
 .استµS/cm0991– 985دشتدرهبرداشتهایداده



 .1334الکتریکیدرآذرپراکنشهدایت-11شکل

شکل 11- پراکنش هدایت الکتریکی  در آذر 1384.  

 
 .1332الکتریکیدرآذرپراکنشهدایتینقشه-12شکل




 .دشتکموگرافمعرف-13شکل


آثاراقتصادی-س

زیرزمینیآبیازسفرههآببرداشتازکلدرصد63حدوداستکهسببشدهو،استجاتصیفیرونقاقتصادیایندشتبرکشاورزی
زارهایصیفیهاوکشتباغآنبهوانتقالیابیبهآببرایدستترهایبیشتنهاهزینهرکشتسطحزییتوسعهکشاورزیشود.منطقهصرف
پیداشته است،در برداشتبیآمدهایجبرانپیاما آبهیروناپذیر افتاز آنترازهایزیرزمینیو کناررا بریدیگرناخواستهعوارضدر

اقتصاد پنهانمردمازدیدمنطقهکشاورزیو رونقفعلیکشاورزیمنطقهبهکردهاست، رفتنبخشعظیمیازمنابعآبیازدستمعنیاما
.بحرانجدیمواجهخواهدشدباوکیفیتآب،اقتصاداینمنطقهتترکمیکاهشبیشوبا،است



شکل 12-  نقشه ی پراکنش هدایت الکتریکی  در آذر 1392.
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س- آثار اقتصادي
رونق اقتصادي این دشــت بر کشــاورزي صیفی جات اســت، و سبب شده 
اســت که حدود 98 % از کل آب برداشــته از ســفره ی  آب زیرزمیني منطقه 
صرف کشــاورزي شود. توســعه ی سطح زیرکشــت تنها هزینه هاي بیش تر 
برای دســت یابی به آب و انتقال آن به باغ ها و کشــت زارهای صیفی در پي 
داشته است، اما پي آمدهاي جبران ناپذیر برداشت بي رویه از آب هاي زیرزمیني 
و افت تراز آن را در کنار عوارض ناخواســته ی دیگر بر کشــاورزي و اقتصاد 
منطقه از دید مردم پنهان کرده است، اما رونق فعلي کشاورزي منطقه به معني 
ازدســت رفتن بخش عظیمي از منابع آبي است، و با کاهش بیش تر کمیت و 

کیفیت آب، اقتصاد این منطقه با بحران جدي مواجه خواهد شد.

پیش بیني شرایط آینده
با اســتفاده از اطالعات تراز آب زیرزمیني چاه هاي مشاهده یي منطقه در 11 
سال گذشته، و با فرض ادامه ی روند کنوني تغذیه و تخلیه ی سفره ها، وضعیت 
10 ســال آینده ی دشت (سال آبی1403-1402( پیش بینی شد. بدیهي است 
که دلیلي نیســت که ثابت کند روند کنونی تا 10 ســال بعــد هم ادامه یابد، 
ولي این فرض مي تواند اندازه های مشــکل را در صورت ادامه ی روند فعلي، 
تا حدي مشخص ســازد. نتایج پیش بیني بیانگر آن است که اگر روند کنوني 
شــرایط تغذیه و تخلیه ادامه یابد، و اقدام های جــدي و عملي برای کاهش 
برداشــت بي رویه انجام نشود، در 10 سال آینده تراز آب زیرزمیني به میانگین 
بیش از 4/8 متر افت خواهد نمود، و میزان افت در نواحی مرکزی دشــت از 
جمله کهورتاک بیش از 12 متر خواهد بود (شــکل 13(. پیش بیني مي شــود 
در ســال آبي 1403-1402 میانگین عمق برخورد به  تراز آب در این دشت 
به بیش از 43/31 متر برســد. بر اثر این افت ضخامت سفره ی آب زیرزمیني 

در ســال 1403-1402 به 8/69 متر خواهد رســید، و حــدود 11/5 میلیون 
مترمکعب دیگر از حجم ذخایر آن کاســته خواهدشــد. بنابراین، با افت تراز 
آب زیرزمیني و کاهش حجم ذخایر آبي شاهد تشدید پي آمدهاي آن از جمله 
کاهش کیفیت آب، کاهش توان انتقال ســفره ها به دلیل کاهش بیش ازپیش 
ضخامت آن ها، خشک شــدن بســیاري از منابع آبي، و افزایش اجباري عمق 
چاه ها، نیاز به افزایش مصرف انرژي برای دست رسی به آب زیرزمیني، افزایش 
آلودگي هاي زیست محیطي ناشي از سوزاندن سوخت هاي سنگواره ای، افزایش 
آسیب پذیري دشت در برابر خشک سالي، تداوم نشست زمین و پي آمدهاي آن 
(ایجاد درز و شــکاف در سطح زمین و بناها، خســارت به تأسیسات چاه ها و 
کاهش ظرفیت ذخیره ی دوباره ی آب در ســفره( و حتي در مواردي فرسایش 
خــاک و افزایش ســیل خیزي خواهیم بود. با توجه به ایــن موارد، پیش بیني 
مي شود که کشاورزي منطقه پس از رونق زودگذر فعلي، به دلیل رعایت نکردن 
مســائل زیست محیطي و برداشت بي رویه از آب هاي زیرزمیني، با آسیب هاي 
زیــادي روبه رو شــود. بنابراین، بحــران در وضعیت اقتصــادي مناطقي که 
وابستگي زیادي به محصوالت کشاورزي ازجمله صیفی جات دارند با جدي تر 
خواهد بود. در ارزیابي آســیب هاي اقتصادي برداشت بي رویه از سفره ها، باید 
عالوه بر محاسبه ی میزان خسارات به زمین هاي کشاورزي و کاهش تولید و 
تلف شــدن دام، طیور و حیات وحش، به خسارت هاي ناشي از نشست زمین، 
افزایش سیل خیزي، افزایش مصرف انرژي، هزینه ی دست یابی به آب، انتقال 
آب آشامیدنی و کشاورزي، و افزایش بیماري بر اثر استفاده از آب هاي ناسالم 
نیز توجه شود. از نظر آســیب هاي اجتماعي، پیش بیني مي شود که با کاهش 
تولید کشــاورزي و رکود اقتصادي در منطقه، درگیری بر سر آب افزایش یابد، 
هزینه های زندگی روزانه ی مردم کم شود، و فقر، بیکاري و بزه کاري افزایش 

یابد.

شکل 13- کموگراف معرف دشت.
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 .دشتکموگرافمعرف-13شکل


آثاراقتصادی-س

زیرزمینیآبیازسفرههآببرداشتازکلدرصد63حدوداستکهسببشدهو،استجاتصیفیرونقاقتصادیایندشتبرکشاورزی
زارهایصیفیهاوکشتباغآنبهوانتقالیابیبهآببرایدستترهایبیشتنهاهزینهرکشتسطحزییتوسعهکشاورزیشود.منطقهصرف
پیداشته است،در برداشتبیآمدهایجبرانپیاما آبهیروناپذیر افتاز آنترازهایزیرزمینیو کناررا بریدیگرناخواستهعوارضدر

اقتصاد پنهانمردمازدیدمنطقهکشاورزیو رونقفعلیکشاورزیمنطقهبهکردهاست، رفتنبخشعظیمیازمنابعآبیازدستمعنیاما
.بحرانجدیمواجهخواهدشدباوکیفیتآب،اقتصاداینمنطقهتترکمیکاهشبیشوبا،است
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بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی...

شکل 13- نقشه ی پیش بیني میزان افت تراز آب از سال 93-92  تا 1402-1403.

ندهیآطیبینیشراپیش
اطالعات از استفاده ییمشاهدههایآبزیرزمینیچاهترازبا فرضادامه،سالگذشته00درمنطقه با تخلیهیو و یروندکنونیتغذیه

تاکنونیروندثابتکندکهنیست.بدیهیاستکهدلیلیشدینیبشی(پ0618–0618یدشت)سالآبییندهسالآ01ها،وضعیتسفره
بینیندفعلی،تاحدیمشخصسازد.نتایجپیشرویمشکلرادرصورتادامههایاندازهتواندفرضمیاینولی،سالبعدهمادامهیابد01

01در،انجامنشودرویهکاهشبرداشتبیبرایجدیوعملیهایاقدامو،یابدادامهکنونیشرایطتغذیهوتخلیهدروناگربیانگرآناستکه
08ازشیدشتازجملهکهورتاکبیمرکزینواحافتدرزانیمو،مترافتخواهدنمود3/6بیشازمیانگینهبآبزیرزمینیترازسالآینده

80/68آبدرایندشتبهبیشازترازبرخوردبهعمقمیانگین0618–0618درسالآبیشودیبینیم(.پیش08مترخواهدبود)شکل
میلیونمترمکعب5/00ودوحد،مترخواهدرسید96/3به0618–0618آبزیرزمینیدرسالیاثراینافتضخامتسفرهبرمتربرسد.

آمدهایآنازجملهآبزیرزمینیوکاهشحجمذخایرآبیشاهدتشدیدپیترازباافت،دیگرازحجمذخایرآنکاستهخواهدشد.بنابراین
ایشاجباریوافز،شدنبسیاریازمنابعآبیها،خشکازپیشضخامتآندلیلکاهشبیشهابهانتقالسفرهتوانکاهشکیفیتآب،کاهش

نیازعمقچاه هایسوختسوزاندنمحیطیناشیازهایزیستافزایشآلودگی،آبزیرزمینیبهرسیدستبرایمصرفانرژیافزایشبهها،
آمدهایآن)ایجاددرزوشکافدرسطحزمینوبناها،سالی،تداومنشستزمینوپیخشکدربرابرپذیریدشت،افزایشآسیبایسنگواره

خیزیخواهیمآبدرسفره(وحتیدرمواردیفرسایشخاکوافزایشسیلیدوبارهیذخیرهیتهاوکاهشظرفسارتبهتأسیساتچاهخ
پیش توجهبهاینموارد، با محیطیومسائلزیستنکردندلیلرعایتبه،شودکهکشاورزیمنطقهپسازرونقزودگذرفعلیبینیمیبود.

آسیبآبزارویهبرداشتبی با بنابرایندشوروروبههایزیادیهایزیرزمینی، وضعیتاقتصادیمناطقیکهوابستگیزیادیبهدربحران،.
ها،بایدعالوهبررویهازسفرههایاقتصادیبرداشتبی.درارزیابیآسیببودترخواهددارندباجدیجاتیفیمحصوالتکشاورزیازجملهص

هایناشیازنشستزمین،شدندام،طیوروحیاتوحش،بهخسارتلفهایکشاورزیوکاهشتولیدوتراتبهزمینمیزانخسایمحاسبه
هزینهافزایشسیل افزایشمصرفانرژی، انتقالآبیابیبهآبدستیخیزی، آشامیدنی، وکشاورزی، ازو اثراستفاده افزایشبیماریبر

درگیریکشاورزیورکوداقتصادیدرمنطقه،لیدشودکهباکاهشتوبینیمیهایاجتماعی،پیشنظرآسیبهایناسالمنیزتوجهشود.ازآب
کاریافزایشیابد.وفقر،بیکاریوبزهکمشود،مردمیهایزندگیروزانههزینه،یابدبرسرآبافزایش


 .ترازیدورهدربررسییمحدودهدروضعیتآبزیرزمینییمقایسه-4جدول

ضخامتمیانگینسالآبی
سفره

)میلیونمترحجمذخایرآبی
مکعب(

آبعمقبرخوردبهمیانگین
)متر(

هاتعدادچاه

82–83 18/95 44/57 33/05375 
83–84 16/8839/7035/12380 
84–85 16/9539/8635/05385 
85–86 15/9637/5336/04395 
86–87 16/2538/2235/75403 
87–88 16/3538/4535/65414 
88–89 15/9537/5036/05414 
89–90 15/9137/4236/09415 
90–91 15/9837/5836/02416 
91–92 14/4834/0537/52417 
92–93 13/5831/9438/42421 
نامشخص 81/68 69/81 9/3 00618–0618

 


.1412–1413تا32–33بازسالآترازبینیمیزانافتپیشینقشه-13شکل


کارهایمدیریتیراه

هایازحدتعادلسفرهوحفرچاهبرداریبیشآبزیرزمینیتوجهکرد.بهرهترازکارهایمدیریتیابتدابایدبهعواملاصلیافتبرایانتخابراه
شدنهیتآمدهایپیبردارانازخودمعلولناآگاهیبهرهکه،استیآبزیرزمینیدشتهشتبندترازمهمافتهایعاملیغیرمجازازجمله

زیستومنابعاست.محیطازتظاتوجهبهحفبیترسودبیشوجودنگرشرسیدنبهنیزو،ترینهزینههایحفظمنابعباکموروش،سفره
جوییوهایآبزیرزمینیوصرفهازسفرههایسطحی،حفاظتجلوگیریازهدررفتآبمانندهاییتوانروشبرایمدیریتمنابعآبیمی

.نیستهایسطحیجلوگیریازهدررفتآبراهینیزبرای،نیستایندشتروددائمیدرجاکهکاربرد.ازآنمصرفرابهدرحفاظتآب
شناسیونباتوجهبهشرایطزمی،یهابرایدشتهشتبنداهمیتوامکاناستفادهازآنیهمراهمقایسهبهشدنیکارهایاجراراهیازیخالصه

 شدهاست.آورده5اقلیمیایندشتدرجدول
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شماره117، پژوهش های آبخیزداری، زمستان 9۶

راه کارهاي مدیریتي
براي انتخــاب راه کارهاي مدیریتي ابتدا باید به عوامــل اصلي افت تراز آب 
زیرزمینــي توجه کرد. بهره بــرداري بیش ازحد تعادل ســفره و حفر چاه هاي 
غیرمجاز از جمله ی عامل های مهم افت تراز آب زیرزمیني دشــت هشتبندی 
اســت، که خود معلول ناآگاهي بهره برداران از پی آمدهای تهي شدن سفره، و 
روش هاي حفظ منابع با کم ترین هزینه، و نیز وجود نگرش رســیدن به سود 
بیش تر بی توجه به حفاظت از محیط زیست و منابع است. براي مدیریت منابع 

آبي مي توان روش هایي مانند جلوگیري از هدررفت آب هاي سطحي، حفاظت 
از ســفره هاي آب زیرزمیني و صرفه جویي و حفاظت آب در مصرف را به کار 
برد. از آن جاکه در این دشــت رود دائمي نیست، راهی نیز برای جلوگیري از 
هدررفت آب هاي سطحي نیست. خالصه یي از راه کارهاي اجراشدنی به همراه 
مقایســه ی اهمیت و امکان استفاده از آن ها براي دشت هشتبندی، با توجه به 

شرایط زمین شناسي و اقلیمي این دشت در جدول 5 آورده شده است.

.هشتبندی دشت درهاآنپذیربودنامکان و زیرزمینی آب تراز افتبرایرویاروییبا مدیریتی کارهایراه -5 جدول
امکاناجراشدندردشتآنراهرسیدنبهکارمدیریتیوراه

زیرزمینی: آب یسفره از حفاظت
 برداریبهرههایچاهاززداییتمرکز
 جدیدحفاریمجوزهاینکردنصدورودشتدرممنوعیتیادامه
یآبکشاورزیگذارمتیهوشمندوقیهاشمارآبنصب

 سفرهیتغذیهمناطقدروسازساختازجلوگیری
 تزریقیهایچاهازاستفاده

 هامسیلوفصلیرودهایبسترازآبنفوذ
 هاسیالبنفوذبرایبریدگیساخت
هایپخشسیالبطرحانجامکوتاهوخاکیسدهایساخت
کاهشتولیدآلودگی:هایاقدام

 کم
 بسیار
بسیار

 کم
 کم

 همیان
 بسیار
بسیار

بسیارهاآفتدفعزیسنیهایروشوجانوریوگیاهیکودهایازاستفاده:کشاورزی
ییوحفاظتآبدرمصرف:جوصرفه
 بردارانبهرهدانشافزایشوهاکاستیبیان

 هاپسابوهاازفاضالبدوبارهیاستفادهوتصفیه
 تبخیرکاهشوآبیارینوینهایروشازاستفادهوخاکشرایطبهبود
 پرمحصولنژادهایتولیدوبهینهکشتالگوییتهیه
هاکشتآبیتوسعهوترویج


 ربسیا

 کم
 بسیار
 بسیار
همیان


استانفعالیروشآبی،منابعمدیریتدیگرروش و زیرزمینیهایآبترازافتباتانشودکاریانجامهیچشودتوصیهمیکهمعنا بدین.
معموالًدارندتریکمبدآثارواندمفیدتر کهیدیگرهاروشجاکهازآن.آیددستبهجدیدتعادلمنابع،بعضیشدنخشکیادهیآبکاهش

آنباهمراهوشودخشکزیادی یهاچاهآناثربروگرفتهشود،پیانفعالیروشزیاداحتمالبهکهشودمیبینیپیش،شوندمینادیدهگرفته
.بروندمیانازفراوانیکشتزارهایوهاباغ

یدشتهشتبندیکشاورزیهانیکشتدرزمیالگورییتغ
 منطقهداشتهزیادیافزایشفرنگیگوجهوازیپدیتهتولگذشهایسالدر برداشتمحصولیزمانهملیدلبهکهاست،در یهااستاندربا

دلیلنیهمبه.بسیاریدیدندانیزمنطقهکشاورزانجهینتودرهکرمانباعثاشباعبازارفروششداستانجنوبوفارسخوزستان،بوشهر،
برنامهباید تولمنایزیربا نظاموپیازهندوانه،یفرنگگوجهمانندربَآبهایمحصولدیسبابتدا ربابَآبکمهایسپسمحصولوکرد،مندرا
باعثمنیستند،هیکهاقتصادوهندوانهازیپ،کشتگوجهریسطحزبودنگسترده.کردنیگزیکشتجایدرطرحالگورازیادیاقتصادبازده
تریاقتصادروبَآبکمکهایلوبذرت،گندم،جو،کلزا،پنبه،عدسوکشتکنجد،،لیدلنیهمبه.شدهاستخاکآبویهاهیهدررفتنسرمابه

در(8106)نژادوهمکارانعیلاواسم،دشتبیرجنددر(8113)سلیمانجوانوفال.شودوهندوانهفرنگیوجهگوازیپنیگزیجااندباید
الگویکشتمنطقهتغییرکند.بایدحرانآبجلوگیریازبکهبرایکردندنهادپیشمیننتیجهرسیدندوبههدشتبردسکنجنوبی


گیرینتیجه

8/0میانگینطورهبساالنهایوبودهمترمکعبونیلیم89/08یمنفمعادلترازساله00دورهیطآبخوانکینامیدرهیذخحجمراتییتغ
نشانترازجینتا.داردهمراهبهراینیرزمیزآبسفرهترازدرمتر508/1برابرانهیسالمیانگینافتکهددهیمنشانکاهشمترمکعبونیلیم
.استشدهبرداشتیکشاورزیهاچاهیوسیلهبهآبمترمکعبونیلیم19/660دورهدرآبخوانیورودآبونیلیم3/689ازکه دهدیم

یهشتبنددشتدرایستابیترازشدیدافتوزیرزمینیآبمنابعازرویهبیاستفادهاصلیاملعجاتیفیصزیرکشتسطحیروزافزونتوسعه
وعالوهبراستخراجنمودهطتریسقویرزمینیدشتبهمقداربیشآبزترازهایآیندهسفره،طیسالیهروندکنونیتخلیه.باادامباشدمی

عمومی،ایجاداختاللدررفاهوبهداشتمیگردد.افزودهدتخساراتناشیازآننیزکیفیتمطلوب،برشوتبخشعظیمیازآبباکمی
هایاقتصادیواجتماعیازدیگرهاوبحرانناآرامیزاهشدرآمدهایعمومیواحتمالبروبیکاری،کشحراندرکشاورزیودامداری،گسترب

برداشتیدرآبیاریمیزانآبترینکهبیشاینبنابراینباتوجهبهنطقهخواهدبود.مرویهازمنابعآبزیرزمینیدراینپیامدهایبرداشتبی

روش دیگر مدیریت منابع آبي، روش انفعالي است. بدین معنا که توصیه می شود 
هیچ کاری انجام نشــود تا با افت تراز آب هاي زیرزمیني و کاهش آب دهي یا 
خشک شدن بعضي منابع، تعادل جدید به دست آید. ازآن جاکه روش های دیگر 
که مفیدتر اند و آثار بد کم تري دارند معمواًل نادیده گرفته می شوند، پیش بیني 
مي شــود که به احتمال زیاد روش انفعالي پی گرفته شود، و بر اثر آن چاه های 

زیادي خشک شود و همراه با آن باغ ها و کشتزارهای فراواني ازمیان بروند.

تغییر الگوی کشت در زمین های کشاورزی دشت هشتبندی
در سال های گذشته تولید پیاز و گوجه فرنگی افزایش زیادی در منطقه داشته 
اســت، که به دلیل هم زمانی با برداشت محصول در اســتان های خوزستان، 
بوشهر، فارس و جنوب استان کرمان باعث اشباع بازار فروش شده و در نتیجه 
کشاورزان منطقه زیان بسیاری دیدند. به همین دلیل باید با برنامه ریزی مناسب 
ابتدا تولید محصول های آب بَــر مانند گوجه فرنگی، هندوانه و پیاز را نظام مند 
کرد، و سپس محصول های کم آب بَر با بازده اقتصادی زیاد را در طرح الگوی 
کشت جای گزین کرد. گسترده بودن  سطح زیرکشت گوجه، پیاز و هندوانه که 

اقتصادی هم نیســتند، باعث به هدررفتن سرمایه های آب و خاک شده است. 
به همین دلیل، کشــت کنجد، ذرت، گندم، جو، کلــزا، پنبه، عدس و لوبیا که 
کم آب بَر و اقتصادی تر اند باید جای گزین پیاز و گوجه فرنگی و هندوانه شــود. 
جوان و فال ســلیمان (2008( در دشت بیرجند، و اســماعیل نژاد و همکاران 
(2014( در دشــت بردسکن جنوبی به همین نتیجه رسیدند و پیشنهاد کردند 

که برای جلوگیری از بحران آب باید الگوی کشت منطقه تغییر کند.

نتیجه گیری
تغییــرات حجم ذخیره دینامیک آبخوان طی دوره 11ســاله تراز معادل منفی 
13/26 میلیــون مترمکعب بوده و یا ســاالنه به طور میانگیــن 1/2 میلیون 
مترمکعب کاهش نشــان می دهد که افت میانگین ســالیانه برابر 0/512 متر 
در تراز ســفره آب زیرزمینی را به همراه دارد. نتایج تراز نشــان می دهد که از 
427/8 میلیون آب ورودی آبخــوان در دوره 441/06 میلیون مترمکعب آب 
به وســیله ی چاه های کشاورزی برداشت شده است. توسعه ي روزافزون سطح 
زیرکشت صیفی جات عامل اصلي استفاده بي رویه از منابع آب زیرزمیني و افت 
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شدید تراز ایستابي در دشت هشتبندی مي باشد. با ادامه روند کنوني تخلیه ی 
سفره، طي سال هاي آینده تراز آب زیرزمیني دشت به مقدار بیش تري سقوط 
نموده و عالوه بر اســتخراج بخش عظیمي از آب با کمیت و کیفیت مطلوب، 
بر شدت خسارات ناشي از آن نیز افزوده مي گردد. اختالل در رفاه و بهداشت 
عمومي، ایجاد بحران در کشــاورزي و دامداري، گســترش بیکاري، کاهش 
درآمدهاي عمومي و احتمال بروز ناآرامي ها و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي 
از دیگــر پیامدهاي برداشــت بي رویه از منابع آب زیرزمینــي در این منطقه 
خواهد بود. بنابراین با توجه به  این که بیش ترین میزان آب برداشتي در آبیاري 
زمین هاي کشــاورزي منطقه مصرف مي گردد، افزایش دانش بهره برداران در 
جهت مصرف بهینه آب در کشــاورزي و بهبود روش هــاي آبیاري ضروری 

به نظر می رسد، به عالوه، انجام اقداماتی همچون عدم صدور مجوزهاي جدید 
حفاري، حفاظت از آبخوان ها و تغییر الگوي کشت (کشت های با مصرف باال 
و بــازده اقتصادی پایین همانند گوجه و پیاز از الگوی کشــت منطقه حذف و 
به جای آن کشــت های نظیر محصوالت کنجد، ذرت، گندم، جو، کلزا، پنبه، 
عدس و لوبیا که موجب کاهش استحصال آب و هم تضمین منافع اقتصادی 
باال برای بهره برداران کشاورزی باشد، جایگزین شود(، جلوگیری از توسعه  ی 
بی رویه و مهار دقیق در برداشت از منابع آب زیرزمیني با نصب آب شمارهای 
هوشــمند و قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی می توان میزان افت تراز آب 

زیرزمینی و پیامدهاي ناشی از آن را به  کمینه رساند.
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