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 چکیده 

مشکالت کی از بحران های مهمی که بشر عصر امروز را تهدید می کند، مسئله بحران کمبود آب و ی

 ا توجه به سهم باالی مصرف آب در بخش کشاورزیب. زیست محیطی مربوط به آن می باشد ایجاد شده

. شدهای این بخش بحران کم آبی می بایکی از بزرگترین چالش  تخمین زده شده است% 39که حدود 

 بحران، این با مقابله راهبردی هبرنام تدوین جهت آب بحران با مقابله راهکارهای به ارائه در این تحقیق

 پرداخته شده ،ی دشت برمهاداده تحلیل و ایکتابخانه مطالعات از هاستفاد با اطالعات گردآوری از پس

زیرمجموعه حوزه آبریز رودخانه حله در جنوب غرب  کهکیلومتر مربع  7/727برم با مساحت  دشت. است

. می باشدواقع شده، کیلومتر مربع در داخل این محدوده  44و آبخوان آبرفتی با مساحت  بودهکشور 

جریان ورودی زیرزمینی از ارتفاعات، تغذیه از بارندگی و آب برگشتی از  ،آبرفتی برم منشاء آب آبخوان

 960به  0941تعداد چاه های بهره برداری در این محدوده از یک حلقه قبل از سال . مصارف می باشد

افزایش یافته است که باعث برداشت بیش از حد آب زیرزمینی و در پی آن خشک  32حلقه در سال 

هدف از این مطالعه بررسی، تجزیه . چشمه ها و ایجاد روند نزولی در هیدرو گراف آبخوان شده استشدن 

 .و تحلیل بیالن، مشخص نمودن تعادل یا عدم تعادل برداشت از آبخوان می باشد

 

 هیدروگراف ،بهره برداریچاههای  بیالن، ،آب بحران :واژگان کلیدي
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 مقدمه 

از سوی دیگر در اغلب مناطق ایران، . است محدود، بسیار منابع آب و توسعه، ظرفیت های باقیمانده ا توجه به رشد جمعیتب

ریزش های جوی اکثراً در فصل بهاری صورت می گیرد که نیاز چندانی به آب برای فعالیت های کشاورزی نیست همچنین، 

 .برخوردارندبارندگی کمتر از بارندگی بیشتر و برخی از و برخی مکان ها  وجود نداردریزش های جوی کشور تعادل مناسب در 

تاثیر برداشت . در بسیاری از آبخوانهای کشور در شرایط کنونی بیالن منفی بر آب زیرزمینی حاکم است اساس این تحلیلبر 

بعنوان یک نمونه . شدتواند بحرانی تر از تاثیر آن بر کمیت آب زیرزمینی باآبخوان، بر روی کیفیت آب زیرزمینی می بی رویه از

مورد مطالعه  فارسدر استان  برمثیر برداشت غیرمجاز از آبخوان بر روی آبخوان أاز تعداد فراوان آبخوانهای نامتعادل کشور، ت

 نیمی است مجبور نیاز مورد آب تأمین برای انسان میالدی 2101براساس تحلیل های صورت گرفته در سال . قرار گرفته است

 اتخاذ به اساسی نیاز ،رشد پیدا کند کنونی شدت به جمعیت و صنعت اگر و گیرد خدمت به را دنیا شیرین آب منابع کل از

 . پرداخت مصرفی مختلف های بخش در آن عادالنه تخصیص و مصرف مدیریت به بتوان تا است مناسب آبی های سیاست

 یبا متوسط بارندگ کشخ مهیو ن کشخ کشور یک نوانع به ایران اقلیمی شرایط بیان با( Assadollahi, 2009)  اسداللهی

در بخش  رانیمصرف آب ا% 32ار داشته که هاظ لمترمکعب در سا اردیلیم091ریدپذیحجم آب تجد سال ودر  متریلیم 200

مؤثر در  یفاکتورها همچنین شانیا. است افتهی صیبه صنعت تخص% 2ا هو تن یانگخو  یرهبخش ش به%4بوده،  یکشاورز

 یاز چاهها یبردا رههاز حد مجوز ب شیبرداشت ب ،یکشاورز و توسعه تیمعجرشد  و کاهش منابع آب زیرزمینی را یشکسالخ

 و فاضالب یصنعت یتهایاز فعال یناش یآلودگ ،ینیرزمیز یاده نامناسب از آبهافاست پروانه، بدون یدار، برداشت از چاهها پروانه

افت سطح آب  فیمن راتیتأث، یاز طرف .آب دانسته است یها نامه یینو آ یننواق یراجا یهایو دشوار تهایو محدود یانگخ

وذ آب شور به ف، ن ینآب، فرونشست زم یعیکاهش مخازن طب آب،ی مکرر عمق چاهها شیرا کاهش منابع آب، افزا ینیرزمیز

 . است کرده انیب ینیرزمیآب ز تیفیو کاهش ک یساحل یها رهفسدر ینریآب ش یآبخوانها

آنالیز و روندیابی کیفیت شیمیایی آب رودخانه چم انجیر خرم آباد با استفاده از نمودار پایپر تیپ کیفی  با شی و همکارانسلیمان

منیزیمی معرفی نمودند و بر اساس دیاگرام شولر تمام نمونه های مربوط رودخانه مذکور را در رسته  –آب را از نوع کلسیم 

ند و همچنین با تهیه نمودار ویلکاکس نشان دادند که اکثر نمونه ها در کالس کمی شور خوب و قابل قبول از نظر شرب دانست

همچنین نتیجه گیری کردند که روند صعودی تغییرات امالح محلول آب .قرار گرفته و برای کشاورزی تقریبا مناسب میباشد

 .                                                                     (0930، سلیمانی و همکاران) ،نشان دهنده کاهش کیفیت آب و افزایش امالح محلول رودخانه مذکور می باشد

صنعت و کشاورزی و همچنین  به منظور بررسی وضعیت رودخانه اترک برای مصارف شرب، (0932، صهبائی) صهبائی لطفی

حداکثر و میانگین هدایت الکتریکی  حداقل، به بررسیشت شده بردا با استفاده از آنالیز داده های آن، تغییرات درازمدت کیفیت

و بر اساس نمودار شولر و ویلکاکس ترسیم شده آب رودخانه را برای مصارف  پرداختایستگاه بابا امان رودخانه مذکور 

        .کشاورزی و شرب مناسب دانسته و همچنین با بررسی مشخص نمودند که امالح آب رودخانه در حال افزایش است

 بآپارامترهای کیفیت . به ارزیابی تغییرات فصلی پارامترهای کیفی آب رودخانه چهل چای پرداختندش زارع گاریزی وهمکاران

مورد  (PH) ، نسبت جذب سدیم و اسیدیته آب(EC)هدایت الکتریکی ، کاتیونها، آنیونها، (TDS)کل جامدات محلول  شامل

 ویلکاکس، ظور ارزیابی کیفیت شیمیائی آب رودخانه در فصول مختلف از نمودارهای پایپر،و به من ندتجزیه وتحلیل قرار گرفت

برای اغلب  .دارای تغییرات فصلی معنادار هستند PHنتایج نشان داد که همه پارامترها به غیر از  .شولر و استیف استفاده شد

طبق دیاگرام ویلکاکس آب این  .مربوط به فصل بهار بودپارامترها بیشترین میانگین مربوط به فصل پائیز و کمترین میانگین 

خوب  أکاتیونها و آنیونها نسبتغلظت آب این رودخانه از لحاظ  هرودخانه برای کشاورزی مناسب است و دیاگرام ولر نشان داد ک

 .     (0911، زارع گاریزی وهمکاران) است و در محدوده خوب و قابل شرب قراردارد

مطالعه هیدروژئولوژی و مدیریت آبخوان دشت شهرکرد پرداخت و نتیجه گیری نمود که در اثر افزایش بی به  دهقانی قهفرخی

رویه چاههای بهره برداری و کنترل نکردن چاههای منطقه مورد مطالعه و همچنین کاهش متوسط بارندگی نسبت به میانگین 

ن دراز مدت بیشتر افت نماید و با بررسی نقشه های دراز مدت سبب شده است که سطح ایستابی آبخوان نسبت به میانگی
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هیدروشیمی و کیفیت آب نتیجه گرفته شد که آب زیرزمینی واقع در محدوده شهری به دلیل نفوذ فاضالب حاصل از چاههای 

 .(0910، دهقانی قهفرخی) جذبی از کیفیت خوبی برخوردار نیست

به نکا پرداختند و به نتیجه رسیدند که  -رزمینی آبخوان آزاد دشت ساری به ارزیابی و تعیین بیالن آب زیش جباری و همکاران

معکوس شدن گرادیان  مجاورت آبخوان حاوی آب شیرین با آبخوان آب شور در نواحی شمالی، افت زیاد سطح آب سبب سبب

سریع آبخوان نسبت به  ملهمچنین با توجه به عکس الع. منطقه می گردد هیدرولیک آبخوان و آلودگی الیه های آبدار شیرین

با توجه به نقش سد شهید  .استفاده بهینه از منابع آبی و حفاظت ذخایر آب زیرزمینی پیشنهاد می گردد ریزشهای جوی جهت

از منابع آب سطحی در حوزه غربی و مرکزی دشت در بخش شرقی با اجرای طرحهای عمرانی  رجایی در استفاده بهینه

آب سطحی مناسب محدوده جلوگیری نموده تا در فصول زراعی در جهت استفاده بهنگام بکار مناسب، از هدر رفتن ذخایر

   .(0931، جباری و همکاران)گرفته شود 

ت غرب ابا پیگیریهای مرکز مطالعنمود و  ارائهرا  برم دشت ییگزارش شناسا 73درخردادماه  سازمان آب منطقه ای فارس

روگراف واحد و تعیین دجهت رسم هی ،حفاری شده درسال قبل آغاز و پیشنهاد گردید عملیات نیولمان چاههای (کازرون)فارس

سطح ، ونه حفاریمهمچنین با عنایت به مطالعات انجام شده بر روی ن .جهت جریان آبهای زیرزمینی پیگیریهای الزم بعمل آید

برم یک حلقه چاه در حوالی چاه پیشنهاد گردید جهت تامین آب آشامیدنی روستاهای مجموعه دشت  ،آب و کیفیت آب

با تکمیل هیدروگراف این سازمان در ادامه،  .(0971، سازمان آب منطقه ای فارس) مشاهده ای حفاری شده حفر و پمپاژ نمایند

مشخصات شبکه منابع  چگونگی افزایش بهره برداری منطقه واثرات آن روی آبدهی منابع آب، واحد به بررسی تغییرات کیفی،

براساس نتایج حاصل از مطالعات فوق و  .است محاسبه تخلیه و تغییرات حجم مخزن ذخیره آبهای زیرزمینی پرداخته و انتخابی

ار جهت کاهش میزان تلفات فشبعلت زیاد بودن نوسانات سطح آب در سفره آب زیرزمینی روی آوردن به سیستم آبیاری تحت 

ات هیدرولوژیکی سفره آهکی شرق محدوده جهت تامین آب شرب همچنین جهت کسب اطالعات از خصوصی .آب پیشنهاد شد

، سازمان آب منطقه ای فارس) های اکتشافی در این خصوص انجام شودحفاری های ژئوفیزیکی وبررسی پیشنهاد گردید

0910). 

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

محدود مطالعاتی در استان  09ن حوزه شامل ای. حوزه آبریز حله و مسیل کوچک دو طرف آن در جنوب غرب کشور قرار دارد 

بین طول شرقی  2016محدوده ی مطالعاتی برم با کد شماره . های خوزستان ، فارس و کهکیلویه و بویراحمد می باشد 

َ90o00 َ 12وo02   26َ و عرض شمالیo23   00َ الیo23   کیلومترمربع  614کیلومترمربع که  720مساحت محدوده . قرار دارد

از دیدگاه ساختاری و زمین شناسی ، محدوده برم در زون . کیلومترمربع آن را دشت تشکیل می دهد 007آن را ارتفاعات و 

رق که در آن رسوبات پالئوزوئیک، جنوب ش –روند عمومی این زون شمال غرب . زاگرس چین خورده واقع شده است 

 شکل .ییر شکل یافته و چین خورده انداین رسوبات در پلیوسن تغ. مزوزوئیک وترشیر به صورت هم شیب روی هم قرار دادند 

سازندهای کژدمی  ناحیه مورد مطالعه از .است داده نشان را برم کازرون دشت محدوده ناسین شزمی و جغرافیایی موقعیت (0)

سازند کژدمی که از سنگ آهک مارنی و مارن سبز رنگ فسیل دار تشکیل شده است، در شمال محدوده . سروک است -مو ایال

سنومانین  -در نمونه هایی که از سازند کژدمی گرفته شده، میکروفسیلهای گویای سن آلبین. دشت برم بیرون زدگی دارد

در فارس  .کیلومتر مربع است 91/04ه دشت برم، حدود مساحت رخنمون این سازند در محدود. تشخیص داده می شوند

سازند سروک . رخساره های کم عمق سازند ایالم گسترش یافته است که از نظر لیتولوژی شامل آهک های قهوه ای می باشد

سازندها در رخنمونهای این . نیز دارای آهکهایی با الیه بندی ضخیم و توده ای به رنگ خاکستری تیره و دیواره ساز می باشد

مساحت رخنمون این سازند در . شمال و شرق محدوده رخنمون دارد و هسته طاقدیسها را در آن بخشها تشکیل می دهد

در بخشهایی از این سازند زمین لغزش صورت گرفته است که . کیلومترمربع می باشد 97/016محدوده دشت برم در حدود 

 .ر گرفته استکیلومتر مربع در ب 60/00مساحتی را در حدود 
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در اینجا . به منظور بیان نوع اقلیم ، تقسیم بندی های زیادی وجود دارد که شامل فرمول ها ، ضریب و نمودارها می باشند 

براساس روش . استفاده شد ( De Martonn)برای مشخص کردن نوع اقلیم دشت برم از ضرایب اقلیم نمای دو مارتون 

متوسط ارتفاع برای نواحی دشت محدوده  (.0932سرطاوی ، ( )0 – 9شکل )ی باشد دومارتون اقلیم منطقه نیمه خشک م

متوسط بارش ساالنه برای دشت . متر می باشد  0611متر و متوسط ارتفاع کل محدوده  37/0737متر ، ارتفاعات  46/0060

همچنین . میلیمتر می باشد  9/694میلیمتر و متوسط بارش کل محدوده  0/660میلیمتر ، متوسط بارش ارتفاعات  9/014

برای ایستگاه معرف برم  Aدرجه سیلیوس و میانگین تبخیر ساالنه از تشتک تبخیر کالس  00/20دمای متوسط ساالنه دشت 

 (.0932سرطاوی ، ) میلیمتر می باشد 4/261

  
  برم اقلیمی منطقه وضعیت -2شکل  نقشه زمین شناسی محدوده برم  -1شکل 

 مواد و روشها

در محدوده دشت برم منابع آب سطحی شامل سردهنه . است شده تأمین مختلف منابع ازحاضر  سازیمدل نیاز مورد طالعاتا

در . میزان برداشت از انهار در مجموع صفر می باشد ،با توجه به اینکه در زمان آماربرداری نهرها خشک بوده اند. و نهر می باشد

تخلیه و برداشت از منابع آب زیرزمینی توسط چاه،  .انه رنجان صورت می گیرداین محدوده برداشت آب سطحی از رودخ

دهنه  63میلیون متر مکعب و تعداد  09/7حلقه چاه با تخلیه  960در این محدوده تعداد . چشمه و قنات صورت می گیرد

  .متر مکعب وجود دارد میلیون 00/1رشته قنات با تخلیه ساالنه  04میلیون متر مکعب و نیز  30/0چشمه با تخلیه 

. حلقه چاه نیمه عمیق است 274حلقه چاه عمیق و  17حلقه چاه حفر شده است که از این تعداد  960در مجموع  همچنین،

 061حلقه از مجموع چاههای عمیق و  66بیشترین تعداد چاههای عمیق و نیمه عمیق در دشت واقع شده اند، بطوریکه تعداد 

تعداد چاههای عمیق . ند و بقیه چاهها در ارتفاعات حفر شده اندحلقه از مجموع چاههای نیمه عمیق در دشت قرار گرفته ا

 0311متوسط کارکرد ساالنه چاههای عمیق حدود . حلقه از آنها در دشت واقع شده اند 60حلقه است که  11دارای آبدهی 

میلیون مترمکعب  40/0میلیون متر مکعب می باشد که از این میزان تخلیه،  06/4ساعت و میزان تخلیه ساالنه آنها در حدود 

حداقل، حداکثر و متوسط آبدهی به ترتیب . مربوط به تخلیه دشت و بقیه از تخلیه چاههای موجود در ارتفاعات ناشی می شوند

تعداد . لیتر بر ثانیه است که مقادیر حداقل و حداکثر آبدهی به ترتیب در دشت و ارتفاعات اندازه گیری شده اند 3/4و  20، 0

 .حلقه در ارتفاعات قرار دارند 2حلقه در دشت و تنها  4حلقه است که از این تعداد  6وبه و متروکه چاههای مخر

. حلقه از آنها در دشت و بقیه در ارتفاعات واقع شده اند 043حلقه است که  249تعداد چاههای نیمه عمیق دارای آبدهی 

میلیون متر مکعب می باشد   37/2زان تخلیه ساالنه آنها ساعت و می 0041متوسط کارکرد ساالنه چاههای نیمه عمیق حدود 

میلیون متر مکعب مربوط به تخلیه دشت و بقیه از تخلیه چاههای موجود در ارتفاعات ناشی می  06/0که از این میزان تخلیه، 

حداکثر آبدهی در لیتر بر ثانیه است که مقدار حداقل و  3/2و  01، 9/1حداقل، حداکثر و متوسط آبدهی به ترتیب . شوند
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حلقه از این تعداد در دشت و بقیه در  02حلقه است که  23تعداد چاههای مخروبه و متروکه . ارتفاعات اندازه گیری شده اند

 (.0930سنگاب زاگرس،) ارتفاعات قرار دارند

رشته  0که از این تعداد  میلیون متر مکعب وجود دارد 00/1رشته قنات با تخلیه ساالنه  04در محدوده مطالعاتی برم تعداد 

رشته قنات بایر در ارتفاعات و  1رشته قنات بایر در محدوده دشت برم  3از . رشته در ارتفاعات قرار دارند 09قنات در دشت و 

رشته  1رشته قنات دائم و  0از نظر وضعیت آبدهی . رشته قنات دایر نیز در ارتفاعات وجود دارد 0. رشته در دشت است 0

 63در محدوده مطالعاتی برم مجموعاً تعداد . رشته قنات غیر دائم در دشت وجود دارد 0دائم در ارتفاعات و تنها قنات غیر 

میلیون متر مکعب  72/0دهنه چشمه با تخلیه  01میلیون مترمکعب وجود دارد که از این تعداد  30/0دهنه چشمه با تخلیه 

از لحاظ وضعیت آبدهی چشمه . یلیون مترمکعب در سازند سخت قرار دارندم 03/1دهنه چشمه با تخلیه  00در آبرفت و تعداد 

 7دهنه چشمه در آبرفت و  43های دائمی  از تعداد چشمه. دهنه چشمه غیر دائمی هستند 09دهنه چشمه دائمی و  06ها 

 4حدوده در آبرفت و های غیر دائمی موجود در این م دهنه چشمه از تعداد چشمه 3. دهنه چشمه در سازند سخت قرار دارد

 .دهنه چشمه در سازند سخت قرار دارد

میلیون مترمکعب در ارتفاعات  31/0دهنه چشمه با تخلیه  61ها بر مبنای دشت و ارتفاعات تعداد  براساس تقسیم بندی چشمه

دهنه چشمه در  00از تعداد چشمه های دائمی . میلیون مترمکعب در دشت قرار دارند 10/1دهنه چشمه با تخلیه  0و تعداد 

دهنه چشمه غیر دائمی موجود در محدوده مطالعاتی برم نیز در ارتفاعات  09. دهنه چشمه در دشت واقع هستند 0ارتفاعات و 

ها در قسمت  ها بیشتر بطور پراکنده در بخش ارتفاعات قرار گرفته و تمرکز بیشتر چشمه در این محدوده چشمه .قرار دارند

 0/0الری که در آبرفت واقع شده است دارای بیشترین میانگین آبدهی بوده و آبدهی میانگین آن چشمه ک. جنوب شرقی است

 .(0930سنگاب زاگرس،. )لیتر برثانیه است
 

 بحث و نتايج

 رفتار تعیین و پیزومترها زیرزمینی آب سطح افت میزان بررسی واقع در پیزومترها، آب سطح زمانی تغییرات بررسی از هدف

نقشه تیسن نقشه شماره  ای های مشاهده با استفاده از اطالعات چاه برمدرآبخوان آبرفتی  .باشدمی برم مطالعاتی دودهمح در آنها

ح آب زیرزمینی نسبت به اولین ق و هم افت سطهم عم، تراز  های هم های مختلف هیدروژئولوژیکی شامل منحنی نقشه و( 4)

جهت مقایسه برای ابتدای دوره اندازه  برمتراز آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی  های هم منحنی .رسم شده است(  71 سال)دوره 

حداکثر مقدارمنحنی تراز رسم شده  32نقشه هم تراز سال  اساسبر . اند رسم شده (2شکل ) 30 -32بی آو سال ( 71)یریگ

است در حالی که دشت  شمال متر در 170های تراز  حداقل منحنیو غربی وشرقی دشت در ورودی دشت نوبجمتر در  0200

افت و  متر 20لذا منحنی حداکثر . متر است  131و  0241به ترتیب  71این ارقام در نقشه تهیه شده بر اساس آمار سال 

 .دهدمتر افت را نشان می 0منحنی حداقل 

رسیده، که ( رواناب) بر اساس بیالن هیدروکلیماتولوژی، حجم کل بارندگی به مصرف نفوذ، تبخیر و تعرق و جریان سطحی

. گردد شیب حوزه، پوشش گیاهی و سایر عوامل تعیین می  شناسی، درصد هر یک از این سه پارامتر با توجه به خصوصیات زمین

گیری میزان نفوذ استفاده نشده و اطالعات قبلی نیز در این زمینه  که از روش آزمایشگاهی یا صحرایی برای اندازه با توجه به این

استفاده شده  011ارد، برای برآورد میزان درصد نفوذ از کسر مجموع درصد تبخیر و تعرق و درصد رواناب؛ از عدد وجود ند

( 0جدول ) تنگ چوگان  وایت و برای محاسبه رواناب از آمار آبدهی ایستگاه برای محاسبه تبخیر و تعرق از روش تورنت. است

 690.19کیلومترمربع بوده که از این میان سهم ارتفاعات  727.67 رمبمساحت کل محدوده مطالعاتی  .استفاده شده است

 .کیلومتر مربع است 64/32کیلومتر مربع و دشت 

رسیده، که ( رواناب)بر اساس بیالن هیدروکلیماتولوژی، حجم کل بارندگی به مصرف نفوذ، تبخیر و تعرق و جریان سطحی 

 .گردد شیب حوزه، پوشش گیاهی و سایر عوامل تعیین می  شناسی، ات زمیندرصد هر یک از این سه پارامتر با توجه به خصوصی

 گیری میزان نفوذ استفاده نشده و اطالعات قبلی نیز در این زمینه وجود ندارد، برای روش آزمایشگاهی یا صحرایی برای اندازه

 .استفاده شده است 011برآورد میزان درصد نفوذ از کسر مجموع درصد تبخیر و تعرق و درصد رواناب؛ از عدد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

6 

 

 
 

  
 محدوده برم 22منحنی هاي هم عمق سال  -4شکل  محدوده برم  87منحنی هاي هم عمق سال  -3شکل 

 

استفاده ( 0جدول ) تنگ چوگان  وایت و برای محاسبه رواناب از آمار آبدهی ایستگاه برای محاسبه تبخیر و تعرق از روش تورنت

کیلومتر  12/609کیلومترمربع بوده که از این میان سهم ارتفاعات  67/727 برمعاتی مساحت کل محدوده مطال .شده است

 .مربع است

 (ارقام بر حسب میلیون متر مکعب ) نتايج بیالن هیدروکلیماتولوژي محدوده مطالعاتی برم  -1 جدول

 

های  ب وجود ندارد بنابراین ذخایر آبکه در این محدوده ذخایر آبهای سطحی از قبیل سد، دریاچه و یا تاال با توجه به این

های آبرفتی، برای محاسبه ذخایر ثابت آبخوان بایستی مقدار  در خصوص ذخایر آبخوان. نداردسطحی در این محدوده وجود 

منظور برای محاسبه حجم کل ذخیره، وسعت آبخوان در ضخامت  بدین. ذخیره تجدید شونده از حجم کل ذخیره کسر گردد

 .ن و ضریب ذخیره ضرب شده استمتوسط آبخوا
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درصد  0با احتساب ضریب ذخیره حداقل . متر است 41کیلومتر مربع و ضخامت متوسط آبخوان  44 برموسعت آبخوان آبرفتی 

 02/03و ذخیره ثابت آبخوان 6/010مقدار حجم کل ذخیره این آبخوان  (0930آب منطقه ای فارس، ) برمبرای آبخوان آبرفتی 

  41/46مقدار ذخیره تجدیدشونده آبخوان آبرفتی در واقع، معادل تغذیه ساالنه آبخوان و برابر با  .استعب میلیون متر مک

 . در سال است میلیون متر مکعب

های لیتولوژیک آبدار سازندهای سخت در محدوده  تاکنون مطالعات جامعی در خصوص مقدار ضریب ذخیره و وسعت واحد

اما با توجه به وسعت ارتفاعات این  .تا بتوان بر اساس آن قضاوت و برآورد صحیحی ارئه نمودانجام نشده است  برممطالعاتی 

توان ذخیره تجدید  می( درصد 21/06)و مقدار نفوذ ( متر میلی 660.0)، مقداربارش (کیلومتر مربع 690)محدوده مطالعاتی 

که تراز آب در چاه مشاهده ای پاپون در طول دوره بیالن از از آنجا . میلیون متر مکعب برآورد نمود 17/296شونده را به میزان 

و چشمه های خارج شده از ( متر  94/06) کاهش داشته   32متر  در شهریور  99/394به   71متر در شهریور  67/331

کاهش بیالن ، لذا (   2و0شیر و رنجان ) و یا خشک شده اند ( پیر سبز )  آبخوان آهکی رنجان عمدتا دچار کاهش دبی شده 

در آبخوان سازند سخت قطعا اتفاق افتاده است اما از آنجا که با توجه به عدم اطالعات کافی محاسبه دقیق آن امکان پذیر 

کازرون و ) به محدوده مجاور ( میلیون متر مکعب  44/204)نیست لذا حجم ذخیره تجدید شونده مصرف نشده در محدوده 

 . فرض شده استتقل و بیالن متعادل من( پریشان 

دهد که با    بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی نشان می  .دهد را نشان می برمهیدروگراف واحد آب زیرزمینی دشت ( 0)شکل 

که حداقل ارتفاع سطح  طوری  های زیرزمینی، سطح آب زیرزمینی کاهش یافته به کاهش میزان نزوالت جوی و برداشت از آب

افزایشی را روند با شروع بارش و کاهش میزان برداشت، سطح تراز آب . های شهریور و مهر است آب زیرزمینی مربوط به ماه

ساله به مقدار 09حاکی از افت سطح آب زیرزمینی در دوره آماری  برمروند کلی در هیدروگراف واحد آبخوان . دهد نشان می

  .متر خواهد بود 69/1 میانگین افت ساالنه ومتر بوده 01/1

 
 هیدروگراف واحد دشت برم  -5شکل 

های آبرفتيی در   مقادیر هدایت الکتریکی چاه برمبررسی تغییرات زمانی کیفیت شیمیایی سفره آبرفتی محدوده مطالعاتی جهت 

ا توجيه بيه ایين    بي . ارائه شده اسيت ( 6)برداری مورد استفاده قرار گرفته و کموگراف این سفره تهیه و در شکل  طول دوره نمونه

هيای مختليف    روند شوری در این دشيت طيی سيال   . استمیکروزیمنس 0310 و 30پائیزمربوط به  EC، حداکثر میزان  نمودار

میکيرو   461) در مجموع در کل دوره روند افزایشی این منحنی. دهد متغیر بوده و روندهای افزایش و کاهش زیادی را نشان می

در  0711بيه  ، ( 0971بهيار   )اوليین دوره آمياری   در 0241 از کتریکیهدایت المتوسط که   طوری دهد به را نشان می (زیمنس 

 .رسد می 0932 بهار
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 برم مطالعاتی محدوده آبرفتی سفره کموگراف -6 شکل

 گیري بحث و نتیجه

حظه گردید که مقيدار آبب  مالبه حوزه آبریز دشت برم با استفاده از نتایج بیالن و جمع مقادیر ورودی و خروجی در این تحقیق، 

میلیون متير مکعيب و تغییيرات ذخیيره      211/461میلیون متر مکعب ، مقدارآب خروجی از آبخوان  10/466ورودی به آبخوان 

میلیون متر متر مکعب در سال است و نتایج حاصل از بیالن حاصل تمامی پيارامتر هيا و اجيزاء مداخليه      -931/0مخزن برابر با 

هیيدروگرات واحيد دشيت     .بیالن است، بنابراین مقدار حجم فوق می تواند بیانگر حجم اضافه برداشت باشدکننده در محاسبات 

. برم و منحنی های نقشه هم افت نشان دهنده افت سطح آب زیرزمینی به علت برداشت بيیش از حيد آبهيای زیرزمینيی اسيت     

متير و میيزان میيانگین افيت سياالنه سيطح آب        94/1میانگین مقدار افت سطح آب در پیزومتر هيای محيدوده در طيول دوره    

بير  . متر می باشد که می تواند بیانگر عدم رعایت آبدهی مجاز در ایين آبخيوان باشيد    64/1زیرزمینی در پیزومترهای دشت برم 

 . این اساس امکان توسعه وافزیش بهره برداری از آبخوان آبرفتی وجود نخواهد داشت

  

 : منابع انتهاي مقاله

 .حسینیان فنی انتشارات تهران، طراحی، و تئوری آب، تصفیه اصول، 0911ی، مرتض ان،حسینی

 های زیرزمینی در مدیریت آبخوان دشت شهرکرد، پایان نامه کارشناسیکاربرد مدل ریاضی آب ،0912، امین دهقان قهفرخی،

 . نارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستا

،آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت 0932اوی، رضا، سعیدی گراغانی، حمیدرضا، سلیمانی ساردو، مجتبی، ولی، عباسعلی، قض

 .02فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ،ش  ،(رودخانۀ چم انجیر خرم آباد: مطالعۀ موردی) شیمیائی آب

ایستگاه  : العه موردیمط) عنوان طبقه بندی کیفی آب جهت مصارف شرب،کشاورزی،صنعت ،0932امیررضا،  صهبائی لطفی،

 . نشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگاناولین همایش ملی چالشهای منابع آب و کشاورزی،دا(. بابا امان رودخانه اترک
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 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت همایش ملی مدیریت بحران آب، لی آن،بررسی تغییرات فص سطحی و

 نکا، -ارزیابی و تعیین بیالن آب زیرزمینی آبخوان آزاد دشت ساری ،0930، اشبه، علیرضا، محمد رضا ،پریسا، قنبرپور ،جباری

 .ع طبیعی،گرگاندانشگاه علوم کشاورزی و مناب پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران،

 .منطقه ای فارس آب سازمان مطالعات ، معاونت0910 گزارش ادامه مطالعات محدوده کازرون،پریشان،برم،

دانشگاه  مطالعه بیالن دریاحه پریشان و بررسی علل خشک شدن آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، ،0932، فروزان سرطاوی،

 .شیراز
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