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  دشت افزر ينيرزميز يسفره آبها يرات زمانييتغ يبررس

  1هما رزمخواه

  دهيچك

ت يوضـع  ياز بـه بررسـ  يروزافزون آنها، ن ين و شوريرزميز ي، افت سطح آبهايبا توجه به كاهش بارندگ

سـطح   يرات زمانييتغ يق بررسين تحقيهدف از انجام ا. رسد يبه نظر م يضرور ينيرزميز يآبها يكم

ن رابطه پس از كسب يدر ا. باشد يدر دشت افزر م يزان بارندگيو ارتباط آن با م ينيرزميز يسفره آبها

ت يدراز مـدت، وضـع   يو بارنـدگ  ينـ يرزميز يز، تعداد چاه ها، عمق آبهايحوزه آبر يوگرافيزياطالعات ف

ماهانـه،   يو بارنـدگ  ينـ يرزميز يسطح آبها يزمان يسر. گشت يابير ارزن دشت افزيرزميز يسفره آبها

داشـته،   يروند صـعود  ينيرزميز ياد نمودار سطح آبهايز يبه علت بارندگ 1374نشان داد كه در سال 

 ين سـال بـه بعـد سـطح آبهـا     يـ از ا. رسـد  ين مقدار خود ميشتريبه ب 1375ل يتا اوا 1374در اواخر 

ج نشـان داد كـه   ينتـا . رسـد  يزان خود مـ ين ميبه كمتر 1382ور يشته، در شهردا ين روند نزوليرزميز

 10 يداشـته، در طـول دوره آمـار    ينـ يرزميز يبر سطح آبها يمير مستقيتاث يش و كاهش بارندگيافزا

 46.94ن دوره يـ ن در ايـ عالوه بـر ا . ن افتاده استييمتر پا 6.79زان يبه م ينيرزميز يساله سطح آبها

زان كـاهش سـاالنه حجـم    يـ كاسته شـده، متوسـط م   ينيرزميز يعب از حجم سفره آبهاون متر مكيليم

توان به رونـد رو بـه رشـد بهـره      ين امر ميل اياز دال. ده استيون متر مكعب رسيليم 4.694مخزن به 

 يره منابع آبهـا ياست روند مذكور منجر به ادامه كاهش ذخ يهيبد. ن اشاره كرديرزميز ياز آبها يبردار

ن رابطـه، اعمـال   يـ در ا. گـردد  يروبـرو مـ   ييايميش امـالح شـ  يگشته، آبخوان با احتمال افزا ينيرزميز

                                                           

  واحد مرودشت يدانشگاه آزاد اسالم يئت علميه - 1
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توانـد   يمختلف دشـت، مـ   يدر نواح ينيرزميو ز يسطح ياز آبها يقيتلف يح بهره برداريت صحيريمد

  .لطمات حاصله را جبران و تحت كنترل درآورد

  .، دشت افزرينيرزميز ي، سفره آبهايرات زمانييتغ:  يديلغات كل

  مقدمه

ن يدر تام ينيرزميز يران منابع آبهايدر ا. غالب كشورهاست يدر توسعه اقتصاد ياز عوامل اصل يكيآب 

 ياز آبهـا  يان در گذشته مبتكر احداث قنات و بهره برداريرانيا. كند يفا ميا يكشور نقش مهم ياز آبين

 ير ملل وقوف نسـبتا كـامل  يسه با سايآن در مقااز  يبوده، به علم و فن استخراج و بهره بردار ينيرزميز

، از قـرن  ينـ يرزميز يان آبهـا يـ د دربـاره مبـدا و جر  يجد يها يشرفت علم و بسط تئوريبا پ. داشته اند

با . ن منبع مهم به عمل آمده استياز ا ينه شناخت و بهره برداريدر زم ينوزدهم به بعد تحوالت شگرف

 يت كميوضع ياز به بررسيروزافزون آنها، ن ين و شوريرزميز يا، افت سطح آبهيتوجه به كاهش بارندگ

 يسفره آبهـا  يرات زمانييتغ يق بررسين تحقيهدف از انجام ا. رسد يبه نظر م يضرور ينيرزميز يآبها

ن منظور پـس از كسـب اطالعـات    يبه ا. باشد يدر دشت افزر م يزان بارندگيو ارتباط آن با م ينيرزميز

 يت سفره آبهـا يدراز مدت، وضع يو بارندگ ينيرزميز يز، تعداد چاه ها، عمق آبهايحوزه آبر يوگرافيزيف

  . گشت يابين دشت افزر ارزيرزميز

 منطقه مورد مطالعه

  ييايت جغرافيموقع

ن يـ ن اسـت كـه در جنـوب ا   ير و كـارز يـ ق ياز شهرستان ها يزير مجموعه حاصلخيه دشت افزر زيناح

رودخانه  يفرع يرحوزه هاياز ز يكين منطقه يا.  باشد يواقع م آن يلومتريك 40شهرستان و در فاصله 

و  يشرق ييايقه طول جغرافيدق 10درجه و  53قه تا يدق 40درجه و  52است كه در محدوده  يآقاجر
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وسعت كل محدوده مورد . واقع شده است يقه عرض شماليدق 40درجه و  28قه تا يدق 15درجه و  28

اب يآن قله كـوه آسـ   ين نقطه ارتفاعيمتر و بلندتر 660تفاع متوسط آن لومتر مربع، اريك 673مطالعه 

متـر از   620آن با ارتفـاع   ين قسمت حوزه، نقطه خروجين ترييپا. باشد يمتر م 2140با ارتفاع  يباد

ن، از جنوب به دژگاه، كورده و هنگام، از شرق ير و كارزياز شمال به ق يمحدوده مطالعات. استيسطح در

منطقـه   ييايـ ت جغرافيموقع) 1(شكل. شود ير محدود ميد الغر و از غرب به دهرود و پنجشف آبايبه س

  . دهد يمورد مطالعه را نشان م

  منطقه مورد مطالعه ييايت جغرافيموقع) 1(شكل 
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 يهواشناس

ا موجود در منطقه، ب يستگاه هواشناسين ايكتريستگاه مبارك آباد كه نزديبا توجه به آمار ثبت شده در ا

  . ميپرداز يمنطقه م ييات آب و هواياز خصوص يپاره ا يمشابه است، به بررس يمياقل

 موثر بر منطقه يانات جويتوده ها و جر

. عمـده بـر آن اثـر گـذارد     يين منطقه باعث شده تا چهار توده آب و هوايا يو محل  ييايت جغرافيموقع

، (MP) ييايـ در ي، قطبـ (MT)ترانـه يدمرطـوب م  يايـ در يكيتروپ يچهار توده مذكور شامل توده هوا

  . باشد يم (CT) يك قاره ايتروپ يو توده هوا (CP)يقاره ا يقطب

  ساالنه يبارندگ

 يلـ يم 286.9سـاله برابـر    27 يستگاه مبارك آباد در طول دوره آماريا يجو يزشهايمتوسط ساالنه ر

 يع ماهانـه بارنـدگ  يـ توز .ده اسـت يمتر به ثبت رس يليم 632.5و حداكثر آن  136.5متر، حداقل آن 

  . وندديپ ين به وقوع ميآذر تا فرورد يدشت افزر در ماه ها ينشان داد كه غالب بارندگ

 م منطقهياقل

 يم نمـا يمـه خشـك، از نظـر اقلـ    يتـا ن  يابـان ين، بيدومـارت  يم نمايم منطقه مورد مطالعه از نظر اقلياقل

ن شده ييتع ييمه صحرايكوپن خشك ن يد و باالخره در طبقه بنديمه خشك شديانوف خشك تا نيليس

  . است

 خبنداني يروزها

بهمـن و   يروز در مـاه هـا   2.6، در منطقه مورد مطالعـه  يدوره آمار يخبندان در طي يمتوسط روزها

  . ده استي، بهمن و اسفند به ثبت رسيروز  در د 10اسفند و حداكثر آن 
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 درجه حرارت

و  يمـرداد و د  يگراد در مـاه هـا  يدرجه سـانت  2و  49ب يحداكثر و حداقل درجه حرارت ساالنه به ترت

  . ده استيدرجه به ثبت رس 22.9متوسط آن 

 يرطوبت نسب

درصد در خرداد مـاه   24زان آن ين ميو كمتر يدرصد در ماه د 85برابر  ين درصد رطوبت نسبيشتريب

صد مشاهده شـده  در 61تا  24 يرات متوسط رطوبت نسبييتغ يكم آب يدر سالها. ده استيبه ثبت رس

  . است

 ر و تعرقيتبخ

در  37.7ر و يـ متر در ت يليم 615.3ب يل ماهانه دشت افزر به ترتير و تعرق پتانسيزان تبخيحداكثر م

  .باشد يمتر ميليم 3144.7ز ير ساالنه دشت نيمتوسط تبخ. ده استيماه به ثبت رس يد

 سرعت باد

ن يدتريشد. اه ها از شمال غرب به جنوب شرق استه ميبا توجه به آمار ثبت شده، جهت باد غالب در كل

 . ده استيبه ثبت رس 2.34ه و متوسط آن يمتر بر ثان 30برابر  يباد مشاهده شده سرعت

 يدرولوژيه

  .ميپرداز يدشت افزر م يكيدرولوژيات هيخصوص ين قسمت به بررسيدر ا

 زيحوزه آبر يوگرافيزيات فيخصوص

 يالبهايان دارد، سـ يـ محدوده دشت جر يآنها به طور دائم در حواشكه آب  يعالوه بر چشمه ها و قنوات

ه ين را تغذيرزميز ياز آن سفره آبها يافته، بخشيان يدشت جر يدر آبراهه ها يجو يزشهايحاصل از ر

. زديـ ر يدشت ادامـه داده، بـه رودخانـه قـره آقـاج مـ       يمانده حركت خود را به سمت خروجيكرده، باق
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 يالبهايل منطقـه بـوده، سـ   ين مسـ يتـر  يروان است كه طوالنيل دشت شيل منطقه، مسين مسيمهمتر

كرده، به دشت افزر منتقـل   يخ را جمع آوريقردشت بابا نجم و كردش ياز حوزه كوه ها يبخش يسطح

ان يـ رودخانه قـره آقـاج بـه صـورت جر    . كند يفا ميا يه آبرفت نقش مهميل در تغذين مسيا. دينما يم

منطقه را فراهم كرده، آبخـوان   ينهايزم ي، آب كشاورزيمتوسط و پرآب يادر ساله ينسبتا دائم يسطح

 -ز دشـت افـزر  يـ مساحت حوزه آبر. كند يه ميه تغذيه و كركوين اسلم آباد، اطرويه مابيدشت را در ناح

لـومتر  يك 673و دشت است، برابر  يز بخش كوهستانير حوزه آبريز 20ل كه حاصل مساحت يشرف خل

  . مربع است

از روانـاب   يدرصـد . باشـد  يون متر مكعـب مـ  يليم 24.3ز دشت برابر يساالنه حوزه آبر يبدهمتوسط آ

 يه دشت نفوذ مـ يباال به رسوبات حاش ييل تراوايالن، به دليقبل از ورود به محدوده ب يبخش كوهستان

هستان تحت عنوان حجم متوسط رواناب وارده از كو ينيرزميز يالن آبهاين مقدار در محدوده بيا. دينما

ه آبخوان در نظـر گرفتـه   ياز آن به عنوان تغذ يون متر مكعب در سال است كه درصديليم 19.33برابر 

  . شده است

 رودخانه قره آقاج يآبده

 يمتوسـط حـداكثر آبـده   . باشـد  يه ميمتر مكعب بر ثان 17.88متوسط رودخانه قره آقاج برابر  يآبده

ر مـاه بـه ثبـت    يه در تيمتر مكعب بر ثان 3.24داقل آن در بهمن ماه و متوسط ح 47.6ماهانه رودخانه 

  . ده استيرس

 مختلف يالب با دوره بازگشت هايس

سـاله بـه    100تا  2 يدشت افزر با دوره بازگشت ها يساعته در محل خروج 24الب باران يحداكثر س

 يوط با بارندگز مربيالب محتمل نيحداكثر س. ه استيمتر مكعب بر ثان 1308تا  202.3ب برابر با يترت
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ه يـ متر مكعب بر ثان 4441.3و  3343.9ب يساله به ترت 100و  50 يدوره ها يساعته بوده و برا 29

  . برآورد شده است

 رودخانه قره آقاج يبار رسوب

رسوب معلـق رودخانـه    ين نشان داد كه دبيتنگ كارز يدرومتريستگاه هيانجام شده در ا ينمونه بردار

ز يـ ن حـوزه ن يژه ايش ويفرسا. باشد يون تن در سال ميليم 0.65و بار بستر آن  4.35قره آقاج برابر با 

  . تن در سال برآورد شده است 424

 ينيرزميز يآبها

 858محـدوده افـزر بـه     ينشان داد كه تعداد چاه هـا  1381مرتبط با سال  ين آمار قابل دسترسيآخر

  . دهد يدشت را نشان م ينيرزميز يآبهاه منابع يتخل يشيروند افزا) 1(جدول شماره . رسد يحلقه م

  مختلف يدشت افزر در دوره ها ينيرزميه منابع آب زيآمار تخل) : 1(جدول 

ســـــــــال 

  يآماربردار

  قنات  چشمه  چاه

  ه كليتخل
  تعداد حلقه

ه يـــــــ تخل

ــليم ون يــــ

  مترمكعب

  تعداد حلقه

ه يـــــــ تخل

ــليم ون يــــ

  مترمكعب

  تعداد حلقه

ه يـــــــ تخل

ــليم ون يــــ

  مترمكعب

1362  121  17.08  5  5.3  16  7.8  30.18  

1373  506  54  10  5.48  15  9.27  68.75  

1377  589  56.7  10  5.4  15  9.27  71.37  

1378  696  58.7  -  -  -  -  -  

1379  697  58.82  2  0.78  2  3.15  62.75  

1381  858  83.726  7  1.356  8  5.676  90.758  
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 ه دشت بر آبخوانيحاش يو ارتباط سازندها ين شناسيزم

دوران دوم تا چهـارم در   ياست كه سازندها يزاگرس جنوب ين خوردگياز چ يزر بخشمحدوده دشت اف

د يـ م تـا جد يب از قـد يـ كه در محدوده رخنمـون دارنـد، بـه ترت    ييسازندها. محدوده آن رخنمون دارند

 يل آبـ ين پوشـش و پتانسـ  يشتريب يدارا(جهرم  ي، آسماريعبارتند از سازند گروه بنگستان، پابده گورپ

ه شـمال  يدوران چهارم سنگ كف دشت در حاشـ  ي، آبرفتهاياري، گچساران، بخت)ه در منطقهقابل توج

  . ر قسمتها غالب استيشان در سايو م يغرب، آقاجر

 كيزيمطالعات ژئوف

متوسـط رسـوبات و    ياهم متـر، دانـه بنـد    30تا  20 يك مقاومت مخصوص ظاهريزيژئوف يها يبررس

 ياهم متر، دانه بند 40تا  30 يدشت و مقاومت مخصوص ظاهرمتر را در مركز  40ه آبدار يضخامت ال

 . متر را در غرب دشت گزارش كرد 60ه آبدار يدرشت دانه رسوبات و ضخامت ال

 مواد و روشها

 ين دشـت افـزر مـ   يرزميـ ز يآبهـا  يكم يابيمطالعات صورت گرفته جهت ارز ين قسمت به بررسيدر ا

  . ميپرداز

 افزرمحدوده دشت  يمشاهده ا يچاه ها

) 1373تا  1371 يحفر شده در سالها(منطقه  يمشاهده ا يچاه ها يمشخصات فن) 2(جدول شماره 

  . دهد يسن مربوطه را  نشان ميت يت چاه ها و شبكه بنديموقع) 2(و شكل
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  منطقه يمشاهده ا يچاه ها يمشخصات فن) 2(جدول شماره 

  فيرد

ــات  مختصــ

  چاه
ــه     ــاع نقط ارتف

  نشانه

ــاه   ــق چـ عمـ

  )متر(

مق برخـورد  ع

  )متر(به آب 
  آدرس محل چاه

Y X 

  يمظفر  28.5  54  1014  694250  3135500  1

  مرند  24  54  1015  692250  3137600  2

  تنگ كله  23  48  1039  689200  3140350  3

  هيتشو  32  60  1049  686150  3142950  4

  شمال شرق شاه مومن  30  60  1050  686900  3145250  5

  روانيتنگ ش -سرافراز  45.35  77  1079  683500  3148150  6

  نگلويسم  14  44  997.5  697200  3134100  7

  ابيهفت آس  6  38  1014  694200  3140700  8

  غرب اسالم آباد  12  42  1007  700250  3137350  9

  هيشمال كركو  6  39  999.4  696400  3136450  10

  جنوب شرق اسالم آباد  16  46  1008  701750  3136400  11

  هيمنگنو –مباركه   18  54  1004  697300  1318800  12

13  3138450  694000  1007  34.5  6  
ــرف   ــوب شــرق ش  –جن

  ليخل

  غرب باغ نو  27  53.5  1036  689750  3143250  14

  شمال شرق تنگ كله  25  71.6  1028  690800  3140700  15

  هيشرق كركو  6.1  37  996.6  699100  3135650  16

  روانيتنگ ش يخروج  32  59  1062  684350  3146600  17
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  سن مربوطهيت يو شبكه بند يمشاهده ا يت چاه هايموقع) 2(شكل

ش يو مورد آزما يك حفاريزومتريحلقه چاه پ 3و  يآبرفت يحلقه چاه اكتشاف 3 يتعداد 1373در سال 

و حـداكثر   21.6روان حـداقل  يه و تنگ شيواقع در شمال كركو يچاه اكتشاف يزان آبدهيم. قرار گرفت

ب انتقال در چاه تنگ كله افزر با استفاده از روش ژاكوب يمتوسط ضر. ه گزارش شديتر بر ثانيل 38.28

درصد  1.3و  17ب يز به ترتيره نيب ذخيمتر مربع در روز و ضر 368.97و  457.25ب يس به ترتيو تا

ش يج آزمـا ينتـا ) 4(و جدول شماره  يرفتآب ياكتشاف يمشخصات چاه ها) 3(جدول شماره . برآورد شد

  . دهد يپمپاژ را نشان م
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   يآبرفت ياكتشاف يمشخصات چاه ها) 3(جدول شماره 

  محل  فيرد
ــاه   ــات چــ مختصــ

U.T.M 
  عمق چاه  )متر(عمق برخورد با آب

ــطح  ســـ

  ييستايا

  3.52  112  713  695-3135  هيشمال كركو  1

  23  95.5  25  690-3140  شمال شرق تنگ كله  2

  39.3  100  41  680-3145  روانيش تنگ  3

  نيآرتز  270  148  685-3135  تنگ كله  4

 

  ش پمپاژيج آزماينتا) 4(جدول شماره 

  محل  فيرد
مختصات 

چاه 

U.T.M  

عمق 

  چاه

سطح 

  ييستايا

 يافت كل

  )متر(

قطر 

  )نچيا(لوله

  يكيدرومكانيب هيضرا
 يآبده

تر بر يل(

  )هيثان

متر مربع T  نوع چاه

  در روز
S درصد  

  هيشمال كركو  1
3135-

695  
11

2  
3.52  46.74  5  

4818-

4859  

1.05-

1.05  
  يآبرفت  22

2  
شمال شرق 

  تنگ كله
3140-

690  
95.

5  
23  8.275  5  

368.9-

457.25  

1.3-

0.7  
  يآبرفت  35.5

  روانيتنگ ش  3
3145-

680  
10

0  
  يآبرفت  29.58      5  11.01  39.3
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 يانتخاب يمنابع آب كم

 يحلقه چاه بهره بـردار  4 يزان آبدهي، م)فصل خشك و تر(و نوبت در سال در محدوده دشت افزر در د

) 5(جـدول  . ديو به ثبت رس يكبار بررسيز هر سه ماه ين ساعات كاركرد آنها نيهمچن. شد يرياندازه گ

  .  دهد يرا نشان م يانتخاب يت چاه هايموقع

  يكم يرياندازه گ يانتخاب يت چاه هايموقع) 5(

  فيرد
ــاه   ــات چــ مختصــ

U.T.M  
  نوع منبع  نام محل  نام مالك

1  
3138001-

694778  
  قيچاه عم  افزا  يدونين فريحس

2  
3142345-

691434  
  قيمه عميچاه ن  افزر  يمنصور مراد

3  
3141002-

693229  
  قيمه عميچاه ن  افزر  حمزه پور حمزه

4  
3146215-

683641  
  قيچاه عم  افزر  دوردهن يمحمدعل

  

 ينيرزميز يبهاسطح سفره آ يرات زمانييتغ يبررس

حلقـه چـاه    15سـطح آب در   يريـ ، انـدازه گ ينـ يرزميز يسفره آبهـا  يرات زمانييتغ يبه منظور بررس 

 يمتوسط سطح آب چاه هـا ) 6(جدول . صورت گرفت 1384ور يتا شهر 1373 يدر سالها يمشاهده ا

  . دهد ين نشان ميرا نسبت به سطح زم يمشاهده ا

 

 

  نينسبت به سطح زم يمشاهده ا يمتوسط سطح آب چاه ها) 6(جدول 
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شماره   سال

  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  نيانگيم  چاه

35.29  42.7  46.9  46.77  45.66  42.19  37.26  32.39  27.56  26.45  21.26  28.44  25.29  1  

31.14  39.37  39.55  39.95  39.65  38.82  34.55  29.8  24.02  23.04  16.69  25.17  23.14  2  

34.21  35.02  35.98  37.29  37.95  37.85  36.75  30.71  33.59  34.26  26.49  33.65  31.01  3  

29.63  26.29  28.05  33.45  33.1  33.57  31.4  29.22  29.5  28.62  23.96  30.06  29.53  4  

34.96  42.84  43.8  43.7  43.5  42.08  42.09  37.09  31.06  27.02  24.31  29.15  26.34  5  

44.93  48.71  54.9  55.07  51.52  48.5  44.9  39.88  39.54  38.32  36.52  41.65  39.66  6  

3.56  4.46  6.64  6.73  4.72  4.75  3.1  2.38  1.84  1.68  1.75  2.45  2.27  7  

14.25  12.59  15.33  20.08  19.3  17.15  14.4  13.51  13.09  12.81  9.62  12.47  10.68  8  

3.74  4.18  4.37  4.87  4.42  4.33  2.99  2.58  3.02  3.46  3.22  4.28  4.14  9  

13.52  13.72  14.65  15.67  14.08  13.85  13.68  13.26  12.95  13.15  11.51  12.83  12.84  10  

11.74  12.34  13.05  14.5  14.29  12.68  12.52  10.52  8.35  8.77  9.41  11.98  12.5  11  

3.57  3.23  2.79  5.3  5.68  5.99  5.16  2.94  2.27  2.09  2.56  2.73  2.7  12  

27.51  31.14  31.9  34.2  32.9  31.85  28.12  26.39  24.9  23.75  20.72  22.95  21.54  13  

33.04  42.37  48.9  50.9  43.02  37.9  37.9  33.9  28.2  23.61  17.21  22.26  22.61  14  

36.24  42.56  43.8  47.5  45.13  41.06  35.58  32.68  3.1  29.22  26.58  31.18  29.48  15  

 يزمـان  ين شـكل سـر  يا. م گشتيترس) 2(شكل  ينيرزميز يبر سطح آبها ير بارندگيتاث يجهت بررس

شـود،   يهمانطور كه مشاهده م. دهد يماهانه را بطور همزمان نشان م يو بارندگ ينيرزميز يسطح آبها

ر داشـته، در اواخـ   يرونـد صـعود   ينـ يرزميز ياد نمودار سطح آبهـا يز يبه علت بارندگ 1374در سال 

ن يرزميـ ز يبه بعد سـطح آبهـا   1375از سال . رسد ين مقدار خود ميشتريبه ب 1375ل يتا اوا 1374

 يرات زمـان ييـ سـه رونـد تغ  يمقا. رسـد  يزان خود مين ميبه كمتر 1382ور يداشته، در شهر يروند نزول

ر يثتـا  يزان بارنـدگ يـ ش و كـاهش م يدهـد كـه افـزا    ي، نشان ميزان بارندگيبا م ينيرزميز يسطح آبها

در سـال   ينـ يرزميز يرقوم سطح سفره آبها. دارد ينيرزميز يش و كاهش سطح آبهايبر افزا يميمستق

زان يـ بـه م  ينيرزميز يساله سطح آبها 10 يدهد كه در طول دوره آمار يز نشان مين 1384و  1374

  . ن افتاده استييمتر پا 6.79
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 رات حجم مخزن دشت افزرييتغ يبررس

محدوده مورد مطالعه در دشت افـزر در محـدوده    ينيرزميز يسطح آبها يمتر 6.79با توجه به كاهش 

  : ر محاسبه نموديتوان به صورت ز يرات حجم مخزن را مييزان تغي، م1384تا  1374 يسالها

ASHV ××∆±=∆  

  ن فرمول يدر ا

V∆ =ون متر مكعبيليرات حجم مخزن بر حسب مييتغ  

H∆ =بر حسب متر ينيرزميز يرات سطح آبهاييمتوسط تغ  

A  =لومتر مربعيگون منطقه مورد مطالعه بر حسب كيمساحت پل  

S  =درصد برآورد گشته 5ن يانگيم(ره بر حسب درصديب ذخيمتوسط ضر(  

94.4625.13805.010 =××±=∆V  

 يون متر مكعب از حجم سفره آبهايليم 46.94ساله،  10دوره  يشود،  در ط يمشاهده م همانطور كه

ون يـ ليم 4.694زان كاهش ساالنه حجم مخزن معـادل  ين متوسط ميبنابرا. كاسته شده است ينيرزميز

ن يرزميـ ز ياز آبهـا  يش بهـره بـردار  يتوان به روند رو به افـزا  ين امر ميل اياز دال. باشد يمتر مكعب م

كن در يحلقه بود، ل 506 يبهره بردار يدشت افزر تعداد چاه ها ين آماربرداريشاره كرد، چراكه در اولا

 يانجام گرفت، تعداد چاه هـا  1381ن مشاور الر در سال يكه توسط شركت مهندس ين آمار برداريآخر

  .دا كرده استيش پيحلقه افزا 858محدوده به 

 شنهاداتيج و پينتا
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اسـت   يهي، بـد ينـ يرزميز يحجم مخزن آبها يون متر مكعبيليم 4.694انه يالبا توجه به كاهش س

گشـته، در   ينـ يرزميز يره آبهـا يذخ ياز آبخوان مذكور منجر به ادامه روند كاهش يروند بهره بردار

. گردد يروبرو م ييايميش امالح شيافته، آبخوان با احتمال افزايش ينرخ كاهش افزا يكم آب يسالها

مختلـف   يدر نواح ينيرزميو ز يسطح ياز آبها يقيتلف يح بهره برداريت صحيريل مدن اعمايبنابرا

سـطح   يمتر 6.79با توجه به افت . را جبران و تحت كنترل در آورد يتواند روند كاهش يدشت، م

از بهـره   يسـت ي، بايمورد بررسـ  يدوره آمار يمورد نظر ط يش عمق چاه هاين و افزايرزميز يآبها

و  يآتـ  يمناسب در سالها ينمود تا در صورت وقوع بارندگ ين محدوده خودداريا د دريجد يبردار

ش يكـه باعـث افـزا    يدر منـاطق (ش نفوذ آب در خـاك  يجهت افزا يزداريآبخ ياستفاده از طرح ها

  .  جبران گردد يتا حد ينيرزميز يره آبهاي، لطمات وارد شده به مخازن ذخ)نشود يشور
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 .دشت افزر يكيزيگزارش مطالعات ژئو ف .2
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