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 1396/  2شماره / 5جلد / نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی

   هاي زیرزمینیافت سطح آبراهکارهاي کاهش 
  )استان هرمزگان - دشت الور : مطالعه موردي(

 

 و راحله درویشی 1حمید مسلمی

 Hamidmoslemi65@gmail.com.آبخیزداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات سیرجان –کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی 

  r.darvishi70@gmail.com .برنامه ریزي روستایی دانشگاه زابل ، ایران - فارغ التحصل کارشناسی جغرافیا
  

 1396بهمن : و پذیرش 1396آبان  :دریافت

  
  چکیده

ها باعث  کند که وقوع خشکسالی کمبود آب و عدم مدیریت صحیح منابع آب قابل دسترس، بحران آبی را ایجاد می
هاي  ب هدف این تحقیق، بررسی کمیت آ. محیطی، اجتماعی و اقتصادي است گردد و داراي ابعاد مختلف زیست تشدید آن می

رویه از سفره آب زیرزمینی و  آمدهاي ناشی از برداشت بی ، شناسایی و ارزیابی پیشهرستان بندرعباس از توابع فینبخش زیرزمینی دشت الور 
- 1394(ساله  20دوره  یک اي در چاه مشاهده ششآمار  ،به منظور انجام این پژوهش. رو است کارهاي مفید براي مشکالت پیش ارائه راه
العات هواشناسی، هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، زمین شناسی و جغرافیایی منطقه بدین منظور کلیه اط. مورد بررسی قرار گرفت) 1374

طبق  .پس از آن افت سطح ایستابی، کسري مخزن منطقه آب زیرزمینی دشت محاسبه گردید. آوري و تجزیه و تحلیل شده است جمع
 متر افت سانتی 21طور متوسط ساالنه  بهشته که متر افت دا 28/4ساله  20در طی دوره محاسبات انجام شده سطح آب زیرزمینی دشت 

برداشت انجام درصد 90و از منابع زیرزمینی حدود  درصد10حدود  که از منابع سطحی با توجه به این .است سفره بوده
با حفاظت آب در  شود، یکشاورزي م هاي نیزم اريیصرف آب ینیرزمیاز منابع آب ز یآب برداشت زانیم نیتر شیب و شود می

برداران و کنترل  سطح دانش بهره شیمشکالت و افزا انیهمچون ب یبعالوه انجام اقدامات اريیهاي آب کشاورزي و بهبود روش
 امدهايیو پ ینیرزمیافت سطح آب ز زانیم توان یاز م یحجم يدقیق در برداشت از منابع آب زیرزمینی با نصب کنتورها

  .اندحداقل رس از آن را به یناش
  

 .، راهکارهاي مدیریتیزیرزمینی، اُفت سطح آب ، دشت الور  آبسطح  :هاي کلیديواژ ه

                                                
  .اسالمی واحد علوم تحقیقات سیرجان، ایرانگروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد : آدرس نویسنده مسئول -1
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 مقدمه
رشد سریع جمعیت جهان و توسعه کشاورزي در 

هاي سطحی به  هاي گذشته و جوابگو نبودن میزان آب دهه
نیازهاي بشر منجر به افزایش روند پمپاژ آب و در نتیجه افت 

تهی شدن . ها شده است سطح آب زیرزمینی و تهی شدن سفره
هاي  آمدهاي آن از جمله افزایش هزینه سفره آب زیرزمینی و پی

حصال آب، نشست زمین و کاهش کیفیت آب، امروزه به یک است
جمله کشورهایی  نیز ازایران . شده استمشکل جهانی تبدیل 

ترین آب مصرفی  دلیل کمبود منابع آب سطحی، بیش  است که به
بنابراین کمبود . کند هاي زیرزمینی تأمین می در کشاورزي را از آب

حال حاضر محیطی   زیستهاي  منابع آب زیرزمینی یکی از بحران
 بخش اعظمی از منابع. )1394مسلمی، ( شود کشور محسوب می

در مناطق خشک و نیمه . آب دنیا، منابع آب زیرزمینی است
ایران با میانگین . دارند خشک ایران این منابع اهمیت بسیار زیادي

قلیم خشک و نیمه خشک است در متر، داراي ا میلی 250بارندگى 
 200استان هرمزگان در حدود  سالیانه بارندگى درکه متوسط حالی
هاي خشک و  اقلیم حیات مناطق .متر گزارش شده است میلی
دلیل کمی بارندگی کامالً وابسته به منابع آب  خشک، به نیمه

هاي زیرزمینی  توان گفت مدیریت مناسب آب می. زیرزمینی است
با وجود  .در چنین مناطقی ضامن توسعه پایدار در آن منطقه است

اي که براي طرح مسایل مربوط به آب در سطح  عمده هاي تالش
عمل آمده است، مدیریت واقعی منابع و مصرف آب  جهان به

  . اي نیاز دارد هنوز به تغییرات قابل مالحظه
 750یلی متر در سال به نسبت م 250بارش ساالنه 

متر میانگین بارش جهانی، محدویت منابع آب شیرین در  میلی
هاي زیرزمینی، عدم توانایی مهار  استاندارد آبایران، استحصال غیر

هاي  هاي سطحی، افزایش آلودگی منابع آب ناشی از پساب آب
 و نبود برنامه دراز مدت مدیریت... خانگی، کشاورزي، صنعتی و 

، مسایل و مشکالت ناشی از نارسایی اقتصادي و مالی، منابع آب
و مطالعاتی آبی و باالخره عدم  کمبود مراکز تحقیقاتی، علمی

هاي اطالعاتی دقیق از آمار و ارقام ذخایر، منابع و  وجود بانک
هاي فرا روي مدیریت  مصرف آب را شاید بتوان به عنوان چالش

هاي زیرزمینی در رویه از آب برداشت بی. تلقی کرد منابع آب ایران
ده بسیاري از نقاط جهان سبب افت شدید سطح آب زیرزمینی ش

ت آمار ارائه شده در منابع جهانی وضع دشوار روند اف. است
تفاده بیش از حد از منابع اس. دهدساالنه آب زیرزمینی را نشان می

ب بیالن منفی مکع میلیارد متر ششی منجر به حدود زمینآب زیر
این بیالن ). 1391علیزاده،(ساالنه آب زیرزمینی کشور شده است 

شکل بحرانی هاي ایران را به  تمنفی وضعیت بسیاري از دش
هاي اخیر نیز دلیلی بر این وضعیت خشکسالی. درآورده است

رویه و  اسفناك است اما دلیل اصلی این وضعیت برداشت بی
دهد  تحقیقات نشان می. حساب نشده از منابع آب زیرزمینی است

آبخوان در شرایط  300آبخوان موجود در ایران،  609مجموع  از
آبخوان در شرف ممنوعیت قرار  40منوعه بحرانی و بحرانی و م

افت سطح آب زیرزمینی و بیالن منفی ). 1392قبادي،(دارند 
هاي ایران گزارش شده است که از جمله  ها، در بیشتر دشت سفره

، )1387،هیلو یمیابراه(هاي رفسنجان  دشت توان به ها می آن
عبدي و (، زنجان )1378ابراهیمی و همکاران،(زرند ساوه 

اژدري و (مدان هدشت تویسرکان ، )1379همکاران،
دشت ، )1394صمدي و همکاران،(دشت ارومیه ، )1395،همکاران

اکبري و (، مشهد )1390اکرامی و همکاران، ( اردکان - یزد 
، )1385لشکري پور و همکاران،( ، کاشمر)1388همکاران،

 ، کرمان،)1387لشکري پور و همکاران،(جام  تربت - فریمان
فتحی (آباد و فیروز) 1387دشت، شاهی(رفسنجان، جیرفت و زرند 

دشت ، )1391جمشیدي، (دشت جهرم ، )1389و همکاران،
کریمی و (، دشت مه والت )1393زاده،چوپانی و دمی(میناب 
غالم دخت بندري و (نازدشت رودان  ،)1394حداد،

 جابیموجود ا تیوضع نیبنابرا .اشاره نمود )1395همکاران،
هاي کشور  آبخوان تیدر مورد وضع شتریکه هر چه ب کند یم

 قیدق ینیب شیپ بای از طرف رد،یگ صورتی مطالعه و بررس
 نیتام زيیر از آن در برنامه توان یم ینیرزمینوسانات سطح آب ز
براي  .منابع آب استفاده نمود تیریدر مد زیآب قابل اعتماد و ن

و  تیریدر مورد مد تر حیصح زيیر بهتر و برنامه ريیگ میتصم
 تیاست وضع يها، ضرور گونه آبخوان نیاز ا يبردار روش بهره

مدت مورد  یدوره طوالن کیها در  دشت نیا ینیرزمیآب ز
با توجه  .جامع ارائه گردد یتیریکارهاي مد قرار گرفته و راه یبررس

 مطالعات رسد که تاکنون یپژوهش به نظر م نهیشیپ یبررس به
انجام الور دشت  ینیرزمیز تراز آب راتییجامع در مورد روند تغ
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هاي  در این مطالعه وضعیت منابع آبی در یکی ازدشت .نشده است
سال اخیر مورد بررسی  20استان هرمزگان یعنی دشت الور طی 
محیطی تخلیه سفره آب   قرار گرفته و به ارزیابی اثرات زیست

آینده سال  10آب در سطح زیرزمینی و پیش بینی وضعیت 
  .شود پرداخته می

  
  معرفی منطقه مورد مطالعه

دشت الور در قسمت جنوبی بخش فین در 
 56جغرافیایی هاي  شمال شهرستان بندرعباس و بین طول

درجه و یک دقیقه شرقی  56ثانیه تا  6دقیقه و  51درجه و 
درجه  27ثانیه تا  22دقیقه و  32درجه و  27هاي  و عرض

این دشت در ناودیسی . دقیقه شمالی واقع شده است 36و 
کیلومتر و با عرض  نهکیلومتر مربع با طول  24با وسعت 

کیلومتر واقع شده است که حداقل ارتفاع آن  5/2متوسط 
متر  300حداکثر داراي ارتفاع  متر و 240از سطح دریا 

هاي بیابانی  منطقه مورد مطالعه زیر پوشش اقلیم .باشد می
قرار ) روش آمبرژه(دید گرم میانه تا بیابانی گرم ش

منطقه مورد مطالعه در زون  یشناخت نیاز نظر زم .گیرد می
خورده قرار داشته و به لحاظ  نیساختاري زاگرس چ

غالب منطقه متعلق به دوران  ،یشناس نهیو چ ژيتولویل
رسوبات آبرفتی دوران چهارم . باشد یم یشناس نیسوم زم

میزان . شود نیز در شمال و شمال غرب منطقه دیده می
 876برابر  در این دشتاراضی زیرکشت زراعی و باغی 

 240و ) هکتار 431(کشت عمده گندم  ،باشد میهکتار 
مده محصوالت کشاورزي جات است، ع هکتار صیفی

ترتیب عبارتند از گندم، بادمجان، پیاز،  دشت الور به
کشت ذرت و ر آن سطح اندکی از اراضی نیز زیرمضاف ب

فلفل و محصوالت باغی شامل نخیالت و مرکبات 
فصل کشت محصوالت کشاورزي از اواخر . باشد می

به طور کلی  .شهریور ماه آغاز و تا فروردین ماه ادامه دارد
جهت  .سفره آب زیرزمینی دشت الور فین از نوع آزاد است

هاي شرقی، شمالی  طور کلی از بخش هب ،حرکت آب زیرزمینی
سمت مرکز و غرب دشت بوده و از شیب  و جنوبی به

برخوردار ) کمتر از یک در ده هزار(هیدرولیکی بسیار مالیمی 
بافت رسوبات آبرفتی دشت را عمدتا شن و ماسه . است

 1سایر مشخصات حوزه در جدول شماره . دهد میتشکیل 
  ذکر شده است

  
  )اي هرمزگان شرکت آب منطقه(دشت الور  خیزبرخی از مشخصات حوزه آب - 1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش شناسی پژوهش
در این تحقیق سعی شده است با بررسی 
وضعیت سفره آب زیرزمینی دشت الور بخش فین در دو 

نوسانات سطح آب  همها با  مقطع زمانی و مقایسه آن

رویه از سفره  مدهاي ناشی از برداشت بیآ زیرزمینی و پی
بدین . ارزیابی قرار گیردآب زیرزمینی شناسایی و مورد 

مبنا کار  93-94و سال آبی  74-75منظور از دو سال آبی 
منظور شناخت و ارزیابی آثار برداشت  قرار گرفت و به

 مشخصات مقدار
 میانگین دماي ساالنه سلسیوسدرجه  3/25

 )74-94( بارش دراز مدتمتوسط  متر یلیم 182
  خیزوسعت حوزه آب هکتار 20369

 وسعت دشت کیلومتر مربع 24
 حداقل دما سلسیوسدرجه  5/17
 حداکثر دما سلسیوسدرجه  5/33

 ضریب ذخیره 04/0
  متوسط ضریب نفوذ  درصد 15

  سالیانه تبخیرمتوسط   متر میلی 4/2778
  متوسط ضخامت آبرفت  متر 50
  متوسط وزنی ارتفاع دشت 05/251
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پذیري  رویه از سفره آب زیرزمینی دشت الور و آسیب بی
منطقه از این مسأله، ابتدا اطالعات موجود مربوط به منابع 

رد بررسی قرار گرفت و آبی و هیدروژئولوژیکی دشت مو
پس از آن اطالعات هواشناسی، هیدرولوژیکی، 

شناسی و جغرافیایی منطقه از منابع مختلفی همچون  زمین
اي هرمزگان،  اداره هواشناسی هرمزگان، شرکت آب منطقه

ریزي  شناسی و سازمان مدیریت و برنامه سازمان زمین
 دآوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتن استان جمع

 اي مشاهدهچاه  ششمنظور انجام این پژوهش، آمار  به(
موجود در دشت و همچنین مقادیر بارش این دوره زمانی 

همچنین جهت ارائه دورنمایی ). مورد بررسی قرار گرفت
بینی  کلی از وضعیت آتی منابع آب زیرزمینی، به پیش

طور میانگین براي کل   ها و به شرایط براي هریک از چاه
  .ام گردیددشت اقد

  
  ها و یافته نتایج

  دشت الور منابع آب زیرزمینی وضعیت
برداري از  ترین منابع تامین آب در دشت، بهره مهم

طور کلی در دشت الور  به .ها است آب زیرزمینی توسط چاه
ق حفر گردیده که عمق متوسط یعم  حلقه چاه نیمه 86تعداد 

در  3/5متر و حداقل عمق سطح آب  2/19ها  سطح آب آن
الیه غرب  متر در منتهی 42قسمت شرقی دشت و حداکثر 

هاي  اي چاه همچنین متوسط دبی لحظه. باشد دشت می
 20و حداکثر  3/6حداقل دبی  لیتر در ثانیه با 5/15عمیق  نیمه

ساعات کارکرد ساالنه . باشد لیتر در ثانیه در منطقه موجود می
ها تا به  ی از چاهباشد که در بعض ساعت می 250ها حداقل  چاه

رسد و متوسط ساعات  ساعت در طول سال می 4000بالغ بر 
حجم تخلیه . رسد ال میساعت در س 2100ها به  کارکرد چاه
اي  اساس آخرین اطالعات شرکت آب منطقهسالیانه بر
میلیون مترمکعب در سال برآورد شده  5/5بالغ بر  هرمزگان

حلقه فعال  64، تحلقه چاه موجود در دش 86تعداد از . است
 حلقه چاه به 63آب . باشند ال میحلقه غیر فع 22و تعداد 

حلقه چاه جهت  1رسد و  مصرف آبیاري مزارع و باغات می
 90بیش از  .گیرد شرب و بهداشت مورد استفاده قرار می

هاي  هاي زیرزمینی منطقه از طریق چاهآب کل تخلیه درصد
همچنین در این دشت  .گیرد عمیق و نیمه عمیق صورت می

براي  يا حلقه چاه مشاهده ششجهت مطالعات تعداد 
گیري نوسانات سطح آب سفره حفاري گردیده است  اندازه

  ).1شکل (

  

  
  موقعیت منابع آبمحدوده بیالن و  - 1شکل 
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 ها از نظر عمق در دشت الور توزیع چاه - 2شکل 

  

  
  هاي حفر شده در دشت الور بر اساس سال حفاري تعداد چاه - 3شکل 

  
  دشت الور معرفتهیه هیدروگراف 

جهت بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی در 
حلقه چاه  ششمحدوده دشت الور از آمار اطالعات 

ابتدا براي هرچاه محاسبات . استفاده گردیده است اي مشاهده
الزم در طول دوره آماري مورد نظر انجام و سپس نسبت به 
محاسبه ارتفاع متوسط سطح دشت در طول دوره آماري 
مورد نظر اقدام گردید و نهایتاٌ ارتفاع متوسط مطلق از سطح 

سپس نسبت به محاسبه میانگین . )3جدول (شد دریا محاسبه 
رات سطح آب زیرزمینی دشت در طول دوره آماري تغیی

  .اقدام گردید 1394تا  1374
از  )4شکل ( واحد دشت دروگرافیبا توجه به ه

ارتفاع سطح آب شروع شده و  یدوره روند کاهش يابتدا

 1383- 1384 یاز سال آب دروگرافیدوباره ه یشیروند افزا
تر از حد باال اریبس يها یبارندگ لیبه دل 1387تا ابتداي سال 

روند صعودي  دروگرافیدر سطح دشت ه 5/346نرمال 
 انیدر پا یو تدوام خشکسال ها یدگیابد و با کاهش بارن می

-88 ی، مجدداً در سال آب86- 87 یآب يها مرحله در سال نیا
 که يطور به. کند یم دایپ یشدت روند نزول به دروگرافیه 87

 انیپا تیلغا 74- 75 یدر مهر ماه سال آب النیدوره ب ياز ابتدا
ارتفاع مطلق سطح آب  93-94 یماه سال آب وریدوره در شهر

 افتهیمتر کاهش  38/231متر تا رقوم  66/235دشت از رقوم 
متر از  214/0 انهیسال گریعبارت د متر و به 28/4و جمعاً 

 .استکاسته شده  ینیرزمیارتفاع مخزن ز

  
 

  

8-10 11-15 15-20 21-25 26-30 31-40 50
تعداد 3 8 13 22 13 4 1
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 )استان هرمزگان - دشت الور : مطالعه موردي( هاي زیرزمینیافت سطح آبراهکارهاي کاهش /  130

  )اي هرمزگان شرکت آب منطقه( سنج الورفین باران ستگاهیا )mm(آمار بارندگی ماهانه و ساالنه  - 2جدول 
  سال آبی مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور جمع ساالنه

484/5 10 3 0 27 0 21 151/5 26 112 109 25 0 74-75 
217 0 0  0 8 12 81 50 37 23 0 0 6 75-76 
230 29 16 4 7 4 3 47 50 39 6 8 17 76-77 

111/5 0 16 0 0 0 0 39/5 26 30 0 0 0 77-78 
105 0 12 3 0 0 0 0 0  90 0 0 0 78-79 
93 3 11 0 0 0 10 8 0 13 42 4 2 79-80 

154 0 0 0 0 0 22 14 29 73 16 0 0 80-81 
176 0 0 39 0 0 71 28 10 11 5 10 2 81-82 
68 3 0 0 0 0 4 0 16 26 14 0 5 82-83 

346 0 12 46 10 0 0 41 93 105 28 11 0 83-84 
41 7 3 0 0 0 3 23 3 0 0 2 0 84-85 

127 3 6 0 0 0 18 10 39 7 40 4 0 85-86 
104 2 39 0 0 0 0 0 14 49 0 0 0 86-87 
135 0 5 0 0 0 105 0 17 4 4 0 0 87-88 
168 0 0 0 0 0 0 19 15 3 131 0 0 88-89 
184 23 0 0 0  0 1/5 27 42 0 9/5 0 0 89-90 
176 0 0 43 0 0 0 11/5 84 37/5 0 0 0 91-90 

58/5 0 19 0 0 0 6/5 33 0 0 0 0 0 91-92 
211 34 29 0 0 0 58/5 3 20 17 31/5 18 0 92-93 
196/5 0 0 7 12 0 11 66 13/5 49 38 0 0 93-94 

  
  ساله 20دوره طی در  ي دشت الور محدوده) از سطح دریا( آب زیرزمینیح مطلق متوسط سط ارتفاع - 3جدول 

 اسفـنـد بهمـن دي آذر آبـان مهـر شهریـور مـرداد تیـر خـرداد اردیبهشت فروردین سال /ماه
1374  - - - - - - 235/66 235/59 235/79 235/98 236/29 236/42 
1375 236/70 236/97 237/04 237/14 237/13 236/59 236/68 236/49 236/57 236/34 236/35 236/35 
1376 236/55 236/80 236/73 236/67 236/63 236/53 236/29 236/31 236/24 236/19 236/11 236/10 
1377 236/04 236/07 236/10 236/07 235/98 235/74 235/60 235/49 235/44 235/28 235/25 235/20 
1378 235/11 235/02 235/05 235/04 235/05 234/86 234/73 234/55 234/31 234/40 234/59 234/55 
1379 234/50 234/57 234/63 234/47 234/41 234/32 234/19 234/01 233/95 234/03 233/88 233/81 
1380 233/66 233/71 233/90 233/82 233/77 233/69 233/65 233/63 233/59 233/37 233/15 233/11 
1381 233/07 233/03 232/88 233/06 233/11 232/97 232/85 232/71 232/58 232/50 232/42 232/38 
1382 232/34 232/26 232/18 232/61 233/04 233/10 232/70 232/78 232/84 232/69 232/59 232/56 
1383 232/42 232/49 232/42 232/37 232/18 232/20 232/13 231/96 231/83 231/79 231/79 232/00 
1384 232/11 232/17 232/70 233/05 233/20 234/22 234/47 234/40 234/30 233/99 233/79 233/59 
1385 233/41 233/27 233/29 233/33 233/38 233/54 233/43 233/37 233/17 232/76 232/35 232/66 
1386 233/11 233/27 233/39 233/67 233/91 233/76 233/55 233/35 233/34 233/33 233/38 233/32 
1387 233/20 233/31 233/24 233/19 233/32 233/42 233/12 232/69  232/33 232/05 231/65 231/48 
1388 231/27 231/23 231/19 231/19 231/15 231/06 230/92 231/31 231/64 232/04 232/38 232/44 
1389 232/68 232/89 233/13 233/32 233/15 232.73 232/63 232/52 232/41 232/31 232/26 232/27 
1390 232/23 232/29 232/51 232/62 232/49 232.66 232/73 232/51 232/39 232/30 232/33 232/20 
1391 232/07 232/05 232/23 232/26 232/29 232/24 232/16 232/07 231/76 231/71 231/69 231/62 
1392 231/77 231/77 231/83 231/96 231/98 231/85 231/59 231/49 231/30 231/30 231/30 231/30 
1393 231/30 231/12 231/12 231/71 231/86 231/86 232/02 232/02 231/66 231/66 231/57 231/30 
1394 231/30 231/34 231/34 231/40 231/42 231/38 - - - - - - 
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  94تا شهریور  74 از مهر هیدروگراف واحد دشت الور - 4 شکل

  
  تخلیه سفره آب زیرزمینی و پیامدهاي آن

رویه از سفره  اساس نتایج این تحقیق برداشت بیبر
آب زیرزمینی دشت الور عالوه بر افت سطح آب زیرزمینی 

آمدهاي نامطلوب دیگري نیز در پی داشته است که  پی
  :عبارتند از

  
  کاهش حجم ذخایر آبی

 اشباع سفره آب زیرزمینی دشتمتوسط ضخامت 
متر بوده که این  6/34برابر  1374- 1375در طی سال آبی 

متر رسیده است  33/30برابر  93- 94ضخامت در سال آبی 
 24که وسعت سفره آب زیرزمینی دشت  با توجه به این

حجم  .باشد درصد می چهارو ضریب ذخیره آن  کیلومتر مربع
  :ر با مقادیر زیر استهاي مذکور براب آب ذخیره در سال

 22/33=) 75مهر ( حجم آب ذخیره شده در ابتداي دوره
  میلیون متر مکعب

 11/29= ) 94شهریور( حجم آب ذخیره شده در پایان دوره
  میلیون متر مکعب

از ذخیره  میلیون متر مکعب 1/4سال  20بنابراین طی گذشت 
آبی دشت کاسته شده که متوسط ساالنه کسري مخزن حدود 

 .میلیون مترمکعب بوده است 2/0

  
  پذیري نسبت به خشکسالی افزایش آسیب

اي که تنها  با کاهش منابع آب زیرزمینی، منطقه
متکی به این نوع منابع آبی است، در صورت بروز 

شدن سفره و بروز فاجعه   هاي طوالنی، خطر تهی خشکسالی
شدگی   منظور ارزیابی میزان تهی به. یابد در آن افزایش می

رویه و یا اقدامات  سفره دشت الور و اثرات برداشت بی
 عنوان رقم تهی سازي و کاهش مصرف، رابطه زیر به بهینه

  :گردد پیشنهاد میسفره آب زیرزمینی  شدگی 
H/ Hm)- (1 =شدگی سفره آب زیرزمینی  رقم تهی  

  :که در آن
 H  متوسط ضخامت سفره وHm حداکثر ضخامت ممکن 

است، اگر  یکو  صفردامنه تغییرات این رقم بین . سفره است
ها تا حداکثر ممکنه حاوي آب زیرزمینی باشند، تهی الیه

شدگی سفره صفر و در صورت خالی بودن سفره، این رقم 
تر باشد،  در نتیجه هرچه این رقم بزرگ. یک خواهد بود

شرایط بدتر و سفره نسبت به عواملی همچون خشکسالی 
  . پذیرتر خواهد بود آسیب

هاي سفره دشت  از آنجا که تمام ضخامت آبرفت
الور امکان آبدار شدن را دارند، بنابراین در این سفره همان 
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 )استان هرمزگان - دشت الور : مطالعه موردي( هاي زیرزمینیافت سطح آبراهکارهاي کاهش /  132

متر  80شود که  متوسط عمق سنگ کف در نظر گرفته می
در  متوسط ضخامت اشباع سفره آب زیرزمینی دشت. است
متر بوده که این ضخامت در سال  61/34برابر  1374- 1375

بنابر این رقم تهی . متر رسیده است 97/30برابر  94-93
 56/0درصد افزایش از  05/0سال با  20شدگی سفره در طی 

دهد دشت نسبت به  رسیده است که نشان می 61/0به 
 .پذیرتر شده است خشکسالی آسیب

  
  آثار اقتصادي

هاي  فعالیتي  رونق اقتصادي این دشت بر پایه
هکتار از اراضی زیر  700حدود  ،کشاورزي استوار است

از کل آب  %90کشت قرار دارد این امر سبب شده حدود 

ي آب زیرزمینی منطقه صرف  برداشت شده از سفره
درحال حاضر توسعه سطح . هاي کشاورزي شود فعالیت

) هاي زیرزمینی برویه از آ در اثر برداشت بی(زیرکشت 
ناپذیر تخلیه سفره و افت سطح آب برانآمدهاي ج پی

زیرزمینی را براي مردم منطقه با ظاهري زیبا پوشانده و تنها 
هاي بیشتر جهت استحصال و انتقال آب براي  صرف هزینه

جات را در پی داشته است، از این رو سایر  باغات و صیفی
چنان  عوارض نامطلوب آن بر کشاورزي و اقتصاد منطقه هم

مطالب ذکر شده، رونق فعلی  اما با توجه به؛ است پنهان مانده
معنی از دست رفتن بخش عظیمی از  کشاورزي منطقه به

تر کمیت و کیفیت آب،  منابع آبی است و با کاهش بیش
  .اقتصاد این منطقه با بحران جدي مواجه خواهد شد

 
  سال 20زیرزمینی دشت در طی  آب سفره از برداشت اضافه اثرات خالصه - 4جدول 

  میزان  اثر نوع
  28/4  )متر(افت سطح آب زیرزمینی 

  4/1  )میلیون مترمکعب(کسري مخزن 
  05/0  شدگی سفره افزایش رقم تهی

  نیست موجود دقیقی و جامع اطالعات  ها تعداد و میزان کف شکنی چاه
  نیست موجود دقیقی و جامع اطالعات  ها کاهش آبدهی چاه

  در شرایط فعلی کم  میزان تأثیر بر کشاورزي منطقه
  

  بینی وضعیت آینده پیش
بینی آینده کاري مشکل و بحث انگیز شهر چند پی

 توان با ارزیابی فرآیندهاي حاکم بر محیط، است ولی می
آمدهاي مربوط به این فرآیندها را نشان  تأثیرات عمومی و پی

- در همه پیش. تر بیان نمود واقعی داده و تصورات از آینده را

ها، پایه و اساس کار، اطالعات و مشاهداتی است که از  بینی
. گردد رفتار حال و گذشته پدیده مورد بررسی، حاصل می

بنابراین در ادامه با استفاده از نتایج این تحقیق و تغییرات 
سال گذشته و با  20هاي منطقه طی  یک از چاه کمی آب هر

 10تخلیه سفره، وضعیت فرض ادامه روند کنونی تغذیه و 
دشت مورد پیش بینی قرار  این) 1394-1404( سال آینده

بدیهی است که هیچ دلیلی وجود ندارد که روند فعلی . گرفت
تواند ابعاد  سال بعد هم ادامه یابد ولی فرض فوق می 10تا 

حدي مشخص  تا مشکل را در صورت ادامه روند فعلی
بینی بیانگر آن است که در صورت ادامه  نتایج پیش. سازد

روند کنونی شرایط تغذیه و تخلیه و عدم انجام اقدامات 
سال  10طی رویه،  جدي و عملی جهت کاهش برداشت بی

افت خواهد دیگر  متر دو حدودآینده سطح آب زیرزمینی 
کشاورزي شود که  بینی می با توجه به این موارد، پیش. کرد

دلیل عدم رعایت مسائل  منطقه پس از رونق زودگذر فعلی به
هاي زیرزمینی، با  رویه آب محیطی و برداشت بی زیست
بنابراین وضعیت اقتصادي . هاي زیادي مواجه شود آسیب

مناطقی که وابستگی زیادي به محصوالت کشاورزي دارند 
هاي  در ارزیابی آسیب. تري روبرو خواهد شد با بحران جدي

ها، باید عالوه بر محاسبه  رویه از سفره اقتصادي برداشت بی
هاي کشاورزي و کاهش تولید  میزان خسارات وارده به زمین

هاي  و تلف شدن دام، طیور و حیات وحش، به خسارت
خیزي، افزایش مصرف  ناشی از نشست زمین، افزایش سیل

، تحصال، انتقال آب شرب و کشاورزيانرژي، هزینه اس
نیز توجه ... هاي ناسالم و یش بیماري بر اثر استفاده از آبافزا
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  133/  1396/  2شماره / 5جلد / نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی

شود که با  بینی می هاي اجتماعی، پیش از نظر آسیب. شود
کاهش تولیدات کشاورزي و رکود اقتصادي در منطقه، نزاع 

معاش مردم با مشکل مواجه  بر سر آب افزایش یافته، امرار
  .کاري افزایش یابد شده و فقر، بیکاري و بزه

  
  هاي مختلفسال مقایسه وضعیت آب زیرزمینی دشت الور در - 5جدول 

متوسط ضخامت   سال آبی
  )متر(سفره 

 حجم ذخایر آبی
  )میلیون متر مکعب(

متوسط عمق 
  )متر( برخورد به آب

تعداد چاه 
  )حلقه(

75-74  61/34  22/33  39/15  84  
85-84  42/33  08/32  58/16  86  
94-93  97/30  73/29  03/19  86  

  نامشخص  85/20  98/27  15/29  1394- 1404
  

  مشکل چیست و چه باید کرد؟
هاي زیرزمینی در محدوده مورد  مدیریت آب

 رویه سطح زیرکشت، مطالعه اساساً با مسائلی نظیر توسعه بی
هاي شور، باورهاي غلط  رویه از آبخوان، نفوذ آب برداشت بی

دانند  که اکثر کشاورزان می با توجه به این. مواجه هستند ...و 
کردن  براي برطرف) زمان خواب درختان(آبیاري زمستانه 

ها بر  نیاز آبی درختان نقش چندانی ندارد، اما باور و اعتقاد آن
ها برداشت نشود  این است که اگر آب چاه توسط تلمبه آن

که اگر یک  کنند و یا این آب را برداشت می هاي مجاور چاه
مالک آب خود را در زمستان استفاده ننماید مالکین دیگر از 

ها در زمستان و  لذا معموالً مالکین تلمبه. نمایند آن استفاده می
هاي زیرزمینی اقدام  تابستان نسبت به برداشت آب از سفره

ی به این ولی آیا اجتماع ساکن در آنجا توجه کاف. کنند می
معضالت و مشکالت را دارند و آیا اساساَ آگاهی و اطالع از 
این مشکل بزرگ زیست محیطی را دارند؟ و تا چه اندازه 

کنند؟ حل چنین  براي رفع این مشکل مشارکت و اقدام می
مشکالتی نیازمند برخورد همزمان با قواعد متعددي است تا 

نابع آب و مدیریت پایدار م اشدبتواند رضایت بخش ب
   .زیرزمینی را محقق سازد

  
  رهیافت ترویجی

شناسایی و ارزیابی پیامدهاي هدف اصلی این تحقیق 
بینی  پیشاز سفره آب زیرزمینی و  رویه ناشی از برداشت بی

رو  ارائه راهکارهاي مفید براي مشکالت پیشو آینده  شرایط در
 بدین منظور کلیه اطالعات هواشناسی، هیدرولوژیکی،. است

آوري و مورد یکی، زمین شناسی و جغرافیایی جمعهیدروژئولوژ
احتساب تغییرات سطح آب  با .تحلیل قرار گرفته است تجزیه و

و ) 66/235( 74- 75ماه سال آبی  مهر محدوده دشت طی
متر بوده  - 28/4برابر  که) 38/231( 93- 94ماه سال آبی  شهریور

درصد و مساحت  چهاربرابر  )S( و اعمال ضریب آبخوان
 = A.S. Δh کیلومتر مربع، از رابطه 5/24ي بیالن برابر  محدوده

ΔV،  ساله  20تغییرات حجم ذخیره دینامیک آبخوان طی دوره
و یا سالیانه بطور  میلیون مترمکعب بوده 1/4بیالن معادل منفی 

دهد که افت  میلیون مترمکعب کاهش نشان می 2/0متوسط 
متر در سطح سفره آب زیرزمینی را  21/0متوسط سالیانه برابر 

شود با  با توجه به بررسی بعمل آمده مشاهده می ...به همراه دارد
اي نزدیک، محدوده مورد مطالعه را با  آینده  چنین روندي در

بدون قانونگذاري کافی، . نماید تهدید می بحرانی با ابعاد وسیع
رسانی، بدون بدون آموزش و آگاهی  بدون پشتوانه اجرایی قوي،

تمام اقدامات، سودمندي و کارایی  تأمین نیازهاي اساسی جامعه،
همچنین به دلیل عدم آموزش و  .خود را از دست خواهند داد

 غیره قوي، قانونمندي ناکافی و آگاهی مردم، عدم پشتوانه اجرایی
نامحدود از طریق پمپاژ از  آب ذخیره شده بیشتري به صورت

خواهد شد و  ت بیشتري مصرفهاي عمیق وبا سرع چاه
خواهد  پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی زیانباري

از منابع  یآب برداشت زانیم نیتر شیب که نیبا توجه به ا .داشت
شود، با  یم کشاورزي هاي نیزم اريیصرف آب ینیرزمیآب ز

بعالوه  اريیهاي آب حفاظت آب در کشاورزي و بهبود روش
سطح دانش  شیافزا وانجام اقداماتی همچون بیان مشکالت 

طوالنی  ،حفاري دیبرداران، عدم صدور مجوزهاي جد بهره
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الگوي کشت  رییتغ ها، ي آبیاري در طی خشکسالی نمودن دوره
با نصب  کنترل دقیق در برداشت از منابع آب زیرزمینیو 

آب بهاي و تعیین قیمت مناسبی به عنوان  کنتورهاي حجمی
 امدهايیو پ ینیرزمیافت سطح آب ز زانیتوان م یم کشاورزي،

 زه،یالزم به ذکر است داشتن انگ. حداقل رساند از آن را به یناش
از دانش  ريیگ هبهر و یقاطع، عزم جدي و عموم ريیگ میتصم

هر اقدام  اتیاز ضرور یو مکان یزمان طیروز با مالحظه شرا
 ییتنها راهکار به کی ريیبکارگ نیهمچن. اي است سازنده

راه حل مشکالت، اجراي  نیتواند مثمر ثمر واقع شود، بنابرا ینم
برداري حداکثري  قابل اجرا در جهت بهره راهکارهاي از یقیتلف

 هاي حفاظت همراه استفاده از انواع روش  به یهاي سطح از آب
با توجه  .باشد یسازي مصرف م نهیها و کاهش و به آبخوان از
ادامه روند افت آب زیرزمینی و کسري حجم مخزن در  به

برداري  از لحاظ بهره الورشود که دشت  دشت پیشنهاد می
  .اعالم گردداز منابع آب زیرزمینی ممنوعه 

 
 فهرست منابع

). دشت رفسنجان: يمطالعه مورد(آن  يامدهایو پ ینیرزمیاز منابع آب ز هیرو یب يبردار بهره )1387 ( ع ه،یلو یمیابراه .1
 .73- 70): 3(، 4دوره  ران،یمنابع آب ا قاتیمجله تحق

اولین کنفرانس ، بررسی بحران منابع آب دشت زرند ساو )1378(وفاخواه، م و . ،، قدیمی عروس محله، ف.ابراهیمی، ن .2
  .701- 707: تربیت مدرس، تهران، جلد دوم ندسی و محیط زیست ایران، دانشگاهزمین شناسی مه

بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت تویسرکان در دو ). 1395(و فتح زاده، ع .  پالیزدان،ن. فالمرزي، ي. اژدري، ز .3
 .160- 141صفحات  پاییز، ،8فصلنامه هیدروژئومرفولوژي، شماره . اي اي و منطقه مقیاس نقطه

بررسی افت سطح آب هاي زیرزمینی با استفاده از سیستم اطالعات ) 1388(و مدنی سادات، م . ر. جرگه، م. اکبري، م .4
علوم کشاورزي و منابع (هاي حفاظت آب و خاك پژوهش .)آبخوان دشت مشهد: مطالعه موردي) (GIS(جغرافیایی 

 . 78تا صفحه  63از صفحه  ، 4شماره ،  16دوره ) : طبیعی

بررسی روند تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی ). 1390(ر .اختصاصی، م. ملکی نژاد، ح. شریفی، ذ. می، ماکرا .5
، فصلنامه طلوع بهداشت، سال دهم، شماره دوم و سوم، پاییز و زمستان، صفحات 1379- 88اردکان در دهه  - دشت یزد

91 -82. 

پایان نامه کارشناسی ارشد زمین . هاي کاهش آن جهرم و روشبحران آب زیرزمینی در آبخوان ) 1391(جمشیدي، م  .6
 صفحه 260آب شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه شیراز،  - شناسی

. نابیدر دشت م ینیرزمیاز افت سطح آب ز یناش يامدهایپ یبررس )1393 ( زاده یدم. و مس  ،یچوپان .7
  .صفحه 11. فارس جیخل یتوسعه و منابع آب مناطق ساحل ا،یدر يمنطقه ا شیهما نینخست

هاي آب زیرزمینی استان کرمان و ارائه  رویه از سفره محیطی برداشت بی ارزیابی اثرات زیست )1387(ر .شاهی دشت، ع .8
ارشد زمین شناسی زیست محیطی،  پایان نامه کارشناسی،  )ArcGISهمراه با کاربرد نرم افزار (راهکارهاي مدیریتی

 .ص 294دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

 .گزارش مطالعات دشت الور بخش فین. )1386 ( اي استان هرمزگان  شرکت آب منطقه .9
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. )هیدشت اروم: مطالعه موردي( ینیرزمیتراز آب ز راتییروند تغ یبررس) 1394(یی، ح و رضا. ج ،بهمنش .ر ،صمدي .10
 .84-  67، صفحات 4، شماره 21حفاظت آب و خاك، جلد هاي  نشریه پژوهش

بررسی وضعیت منابع آب دشت زنجان و ارائه راهکارهائی براي مقابله با  )1379(اخروي، ر  و ،.، امینی، ع.عبدي، پ .11
 .561- 571- : خشکسالی منطقه، اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهاي مقابله با کم آبی و خشکسالی، کرمان، جلد دوم

 .صفحه 946. )ع( دانشگاه امام رضاي، کاربرد يدرولوژیاصول ه ) 1391( علیزاده، ا .12

در  ینیرزمیبرداشت آب ز ریتاث) 1395(،م خورگو یکرت . ی، حامان. ی، سچوپان. یی،پرضا مانیپ. ي،مغالم دخت بندر .13
تخصصی پدیده فرونشست همایش . هرمزگان يدر منطقه نازدشت رودان، شمال خاور نیشکاف و فرونشست زم جادیا

  .صفحه 12در ایران، 
ریزي  رزمینی با استفاده از مدل برنامههاي زی برداري از آب وثر در مدیریت بهرهعوامل م )1389( زیبایی، مو ، .ف فتحی، .14

علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه  - ك، مجله علوم آب و خا"مطالعه موردي دشت فیروزآباد :هچند هدف
  .155- 165:155صنعتی اصفهان، شماره 

اولین سمینار تخصصی ، کارهاي قابل اجرا روي منابع آب زیرزمینی کشور و راه هاي پیش چالش .)1392( .ا.قبادي،ع .15
 .هیدرولوژي، سازمان زمین شناسی ایران

هاي زیرزمینی در  آبافت سطح آب زیرزمینی بر کیفیت تأثیر  )1387(شناس، م  و دم ،.، غفوري، م.ر. شکري پور، غل .16
  .880- 886: تربت جام ، دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران –دشت فریمان 

افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در  )1385(و ترشیزي، ح . ، کهندل، ا.ر. ، رستمی بارانی، ح.ر. لشکري پور، غ .17
 .2428- 2438معلم،  ، دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت"دشت کاشمر

مجله مهندسی منابع آب، . مدیریت بهره وري پایدار از منابع آب زیرزمینی دشت مه والت) 1394(ر .کریمی،م و حداد،م .18
 .13- 22سال هشتم، صفحات 

پایان نامه ). استان هرمزگان(بررسی اثر پخش سیالب بر منابع آب زیرزمینی دشت هشتبندي ) 1394(مسلمی، ح  .19
  .صفحه 99آبخیزداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات سیرجان،  - مهندسی منابع طبیعیکارشناسی ارشد 
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