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 رانیخشک ا مهيدر مناطق خشک و ن ينيرزمیکاري مناسب جهت توسعه منابع آب ز راه يزداريآبخ

 استان هرمزگان( -الور ي: سد خاکي)مطالعه مورد

 
  3راحله درویشی و 2، سعید چوپانی*1حمید مسلمی

 

 hamidmoslemi65@gmail.com رجان  کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات سینویسنده مسئول،  -*1

استان  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یزداریحفاظت خاک و آبخ قاتیبخش تحق پژوهشی یمربعضو هیات علمی و  -2

 .رانی، ابندرعباس ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یهرمزگان، سازمان تحق

 .، ایرانبلفارغ التحصیل کارشناسی جغرافیا دانشگاه زا  -3

 

 16/11/59تاریخ پذیرش:     22/6/59تاریخ دریافت: 

 چكيده
خشک، استفاده از بندها و  مهیاستفاده از رواناب در مناطق خشک و ن یساز نهیبه یمناسب و کارآمد برا یها حل از راه یکی     

. پژوهش حاضر به باشد یموثر م زینمنطقه  یدر توسعه منابع آب ل،یس یبیتخر یکه ضمن کاهش انرژ باشد یم یخاک یسدها

 یلومتریک 06پردازد. دشت الور در فاصله  یآن در توسعه منابع آب منطقه م نقشو  یمصنوع هیدر تغذ یعملکرد سد خاک یبررس

 و  از سال دهیآغاز گرد 2233در اواخر سال  یدشت، طرح سد خاک نی. در اقرار دارد لومترمربعیک 5/32شمال بندرعباس با وسعت 

ها در قبل و  بعد  آن سهیو مقا راتییتغ نیا زانیم ،ینیرزمیز  یها آب یکم راتییتغ یبررس یبرا. نموده است رییشروع به آبگ 2232

 نشان داد جینتا  استفاده شد.واحد  دروگرافیه نیو همچن ای مشاهدهچاه حلقه  ششمربوط به  یستابیاحداث سد از پارامتر سطح ا

 . است افتهی شیمتر افزا 5/2از احداث سد تا  پس ینیرزمیکه سطح آب ز

 

 .هیدروگرافای،  چاه مشاهده، سطح آب زيرزمینیدشت الور، سد خاکی، تغییرات  :ها کلیدواژه

 

 مقدمه
 گرفته قرار جهان خشك کمربند روی بر هرمزگان ستانا
باشد که  یم متر یلیم 022 حدود در و کم بارندگی دارای و است

 يمژر نوع .دنیاست بارش متوسط درصد 02از کمتر  زانیم نيا
، است کوتاه مدت در باال شدت با رگباری صورت  هب بارندگی

 عمدتاً استان مختلف مناطق سال يك بارش سهم که نحوی به
 روز يك در حتی اًبعض و سال طول در محدود روز چند مدت ظرف

 وجود بارندگی سال روزهای بقیه در و دهد رخ می بارش يك و
 علت هب و بوده فصلی صورت هب رودخانهها بیشتر استان اين در .ردندا

 ،نمكی گنبدهای نظیر کننده آلوده شناسی زمین تشكیالت وجود
 و نیست برخوردار مناسب کیفیت از دايمی های رودخانه از بسیاری

 در مصرف مورد آب عمده ،ها ناآبخو به ءاتكا با دلیل همین به
 زيرزمینی های آب منابع از تصنع و کشاورزی ،شرب های شبخ

 تقويت و زيرزمینی آب منابع تغذيه لزوم بر لذا، گردد می استخراج
 در که هايی شرو از يكی. (Choopani, 2013) میافزايد آن
 پايدار توسعه و بارشها پتانسیل از بهرهبرداری در مناطق نهگو ناي

 طرحهای اجرای ،شدبا یم مفید منطقه زيرزمینی آب منابع
 مديريت سوی از اهداف همین راستای در .است یزداریآبخ

 سد احداث به اقدام 2830سال در هرمزگان استان آبخیزداری
 شهرستان فین بخش توابع از الور دشت باالدست در خاکی

 .است شده بندرعباس

 ارییتاکنون مطالعات بس ،منابع آبیبر  سدهادر ارتباط با اثر 
ها در داخل و خارج از کشور  که به برخی از آن صورت گرفته است

  :شود اشاره می

Klantari et al. (2012 )سطح آب  شيعلت افزا
نفوذ آب درياچه سد کرخه و را  دشت اوان دزفول آبخوانی نیرزميز

  .توسعه شبكه آبیاری در دشت اوان بیان کردند
 ریتاثبررسی در  et al.   Fakhari (2015)نتايج پژوهش

 ،دشت سرخس ینیرزميمنابع آب ز بر یدوست خاکی احداث سد
برداشت  ،یسال از احداث سد دوست با گذشت چندنشان داد که 

 یرواناب سد دوست زانیسو و کاهش م كياز  یاز منابع آب هيرو یب
 در .استشده  سطح آبافت در  زانیم شيباعث افزا گريد یسو از

آبخوان  هيتغذباعث ، یاحداث سد دوست ریطول چند سال اخ
 .است دهيگرد از سد یبسته به حجم آب خروجسرخس وا

 Moslemi et al. (2016) ی زرومزداریسد آبخ ریتاث 
ی قسمتی از دشت توکهور در استان نیرزميز یها آب تیبر کم

بررسی اثر سد بر سطح  برایهرمزگان را مورد بررسی قرار دادند، 
ل ی در دو دوره قبشيچاه شاهد و سه حلقه چاه آزما آب از دو حلقه

که  نينشان داد با وجود ا جي. نتاو بعد از احداث سد استفاده کردند
 راتییپروژه تغ یبارش منطقه در دوره قبل و بعد از اجرا یها  داده
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در دوره  یشيآزما یها  سطح آب در همه چاه ینداشته، ول یچندان
 .است افتهيشاهد کاهش  یها در چاه یول شيافزا سد یبعد از اجرا

Ashraf et al.  (2007 ) برکوچك سه سد  ریتاث یابيارزدر 
 راتییتغ ،پاکستان یدر بخش راولپند ینیرزميز یها سطح آب
 هاقبل و بعد از احداث سد در هامجاورت سدهای  در چاهسطح آب 

از  ینیرزميز یها سطح آب، ، نتايج نشان داددادندمورد بررسی قرار 
و با  است افتهي شيافزاقبل از احداث سد  نسبت بهمتر  پنچتا  سه

 222به  282ها از  آب زيرزمینی تعداد چاه طحتوجه به افرايش س
 .حلقه رسید

Bouri  و Ben (2010)  هيطرح تغذ كي ساله یاثرات س 
 نيقرار دادند و به ا یبررس موردنونس  ایرا در تبول ی )سد(مصنوع

آبخوان را بهبود  یو کم یفیکيط شراطرح  نيکه ا دندیرس جهینت
 است. دهیبخش

در بررسی تغذيه آبخوان توسط سد که در نزديك چنائی هند 
که سطح آب زيرزمینی پس از احداث  نشان دادانجام دادند، نتايج 
 Parimala)   متر افزايش يافته است 2/2سد اصالحی تا 

Renganayaki and Elango, 2013).  

بر  از طريق تاثیر آن تواند یم یزيرزمین یها بر آب سدهاتاثیر 
 دست پايین یدر پیزومترها یکاهش روند افت سطح آب زيرزمین

در  یتر کشاورز و رونق بیش یرفتن سطح آب زيرزمینمنطقه و باال
  در مناطق مختلف سنجیده شود. ها دست طرح مناطق پايین

الور با هدف اثرگذاری مثبت اقتصادی  طرح احداث سد خاکی
 ت. لذا جهت بررسی وو اجتماعی در منطقه به اجرا در آمده اس

 ارزيابی چگونگی اين تاثیرگذاری نیاز به مطالعه دقیق و تحقیق در
نتیجه اين کار با  باشد. منطقه می یآب مورد اثرات آن بر منابع

دستیابی به اثرات مثبت يا منفی کمی سد بر منابع آب منطقه 
 ها و مكان گونه طرح ريزی اين برنامه تواند جهت مديريت و می

 یپژوهش حاضر به بررس .مناسب آنها مورد استفاده قرار گیرديابی 
و نقش آن در توسعه منابع  یمصنوع هيدر تغذ یعملكرد سد خاک

 پردازد. یآب منطقه م
 

 ها روش مواد و
 و سد مورد مطالعه موقعيت منطقه

شمال شهرستان  یلومتریک 02دشت الور در فاصله 
 0و  دقیقه 22ه و درج 20های جغرافیايی بندرعباس و بین طول

 02های  شرقی و عرض هیثان 22و  دقیقه 9درجه و  20ثانیه تا 
 هیثان 0دقیقه و 80درجه و  02ثانیه تا  82دقیقه و  02درجه و 

اين دشت در ناوديسی با وسعت  .(2)شكل  شمالی واقع شده است
 2/0کیلومتر و با عرض متوسط  9کیلومتر مربع با طول  2/08

متر  022است که حداقل ارتفاع آن از سطح دريا  واقع شده کیلومتر
 منطقه مورد مطالعهاقلیم باشد.  متر می 822و حداکثر دارای ارتفاع 

. باشد میروش آمبرژه( بیابانی گرم میانه تا بیابانی گرم شديد طبق )
 اسهسفره آب زيرزمینی دشت از نوع آزاد بوده و توسط ارتفاعات م

منطقه  یشناخت نیه است. از نظر زمسنگی و کنگلومرايی احاطه شد
خورده قرار داشته و به  نیساختاری زاگرس چ ناحیهمورد مطالعه در 

غالب منطقه متعلق به دوران سوم  ،یشناس نهیو چ تولوژییلحاظ ل
. بافت رسوبات آبرفتی دشت را عمدتاً شن و باشد یم یشناس نیزم

ريزدانه  های ها میان اليه دهد که در بین آن ماسه تشكیل می
دشت  زیحوضه آبخ شخصاتم ريسیلتی و رسی نیز وجود دارد. سا

است. سد خاکی در باالدست دشت الور  دهيذکر گرد (2)در جدول 
 0و  قهیدق 9درجه  و  20و در قسمت شرقی دشت در مختصات 

ثانیه عرض شمالی و  2دقیقه و  88درجه و  02ثانیه طول شرقی و 
، های کنگلومرايی است گاه تكیهرای ای که دا بر روی رودخانه

حوضه سرزه های حاصل از دو زير و رواناب استاحداث شده 
رضوان و ارتفاعات گنو را در فصول سیالبی در مخزن اين سد 

های آبخیز اين دو  ضهای از حو بخش عمده .کند آوری می جمع
ه به ارتفاعات ضرودخانه شامل اراضی کوهستانی بوده و مرز حو

 .گردد سمت جنوب و  کوه ذرتو در شمال منتهی میکوه گنو در ق
به شمال  یآبخیز با جهت کلی جنوب غرب ضههای اصلی حو آبراهه

ه از ضاين حو کنند. آوری می نزوالت جوی را جمع یشرق
باشد و براساس تقسیم بندی طرح  های رودخانه کل می سرشاخه

 یايفارس و در جیه آبخیز خلض، بخشی از حوجامع آب کشور
 یجانب زيخاکی از نوع همگن با سرر رود. سد شمار می ان بهعم
آغاز و در  2832در سال  یسد خاک یساختمان اتیباشد. عمل می

سد  نيا یریگ آب 2838و در آذر ماه  دیرس انيپا  به 2830سال 
 آورده شده است. (0)سد در جدول  یمشخصات فن. ديآغاز گرد

 

 دشت الور برخي از مشخصات حوضه آبخيز  -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات واحد مقدار

 وسعت دشت کیلومتر مربع  2/08

 میانگین دمای ساالنه گراد یدرجه سانت  8/02

 دما و حداکثر حداقلمیانگین  گراد یدرجه سانت  2/88و  2/22

 هضارتفاع حوو حداکثر  حداقل متر 0829و  029

2/0223   
22  

22/022  

 متر
 متر
  متر

 متوسط تبخیر ساالنه
 وسط ضخامت آبرفتمت

 متوسط وزنی ارتفاع دشت
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 59تابستان  2یره، شما11پژوهشی(، جلد  -علوم و مهندسی آبیاری )مجله ی علمی

  مشخصات فني سد خاکي الور -2جدول
 مقدار واحد شرح مشخصات

 02809 هكتار آبخیز ضهمساحت حو
 239 مترمكعب در ثانیه رودخانه حداکثر دبی

 02 متر ارتفاع سد
 02 متر ارتفاع مؤثر
 822 متر طول تاج
 22 متر عرض تاج

 2/222 رمت عرض پايین
 2/2 متر کلید(عمق پی )

 2:  8 - شیب بدنه سراب
 2:  2/0 - شیب بدنه پاياب

 2 متر ارتفاع سرريز
 02 متر پهنای سرريز

 293 مترمكعب در ثانیه دبی عبوری سرريز
 022 متر میلی سد لوله تخلیهقطر 

 82 مكعب میلیون متر حجم آبگیری مخزن

 

 
  فين در استان هرمزگان الورآبخيز  ضهموقعيت حو -1شكل 
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 اي و بازدیدهاي ميداني اراضي زیرکشت دشت الور بر اساس تصاویر ماهواره - 2شكل 

 

 در قبل و بعد از اجراي سدميزان توسعه اراضي  -

فاده کشاورزی در های زراعی و باغی مورد است میزان زمین
سد خاکی در استناد مطالعات اولیه برای اجرای   دشت الور فین به

براساس تصاوير  .هكتار گزارش شده است 220برابر  2832سال 
کشت شده، میزان اراضی زير تهیهو نقشه  (IRS 2010)ای  ماهواره

 92هكتار در سال  320از احداث سد برابر  زراعی و باغی بعد
هكتار افزايش سطح  222(. يعنی رقمی حدود 0 دست آمد )شكل هب

ه اين رقم مربوط به اراضی البتشود.  زيرکشت مشاهده می
در بین  البتهشوند.  ای ديده می بوده که در تصاوير ماهواره زيرکشت

صورت آيش نیز وجود  اراضی به ،اين اراضی و در سطح دشت
حال  ها چه در گذشته و چه در داشته است که از سطح دقیق آن

 ای کلیه حاضر آمار دقیقی در دست نیست. لذا در تصاوير ماهواره
اند و فاقد هر  اراضی که در بین اراضی زراعی کشاورزی واقع شده

 عنوان اراضی آيش در نظر گرفته شدند.   باشند، به گونه کشت می
 

 برداري از منابع آب زیرزميني دشت الور ي بهرهگچگون -

از منابع آب  یبیمنابع آب مورد استفاده در دشت الور ترک
برای مصارف کشاورزی  که عمدتاً باشد یم ینیرزميو ز یسطح

های  برداری در قسمت های در دست بهره . چاهشود یاستفاده م
حلقه  32. در مجموع باشد یدشت م یاز حواش تر شیدشت ب یانیم

شرب و  مصارف برایحلقه چاه يك چاه برای مصارف کشاورزی، 
. حجم تخلیه سالیانه بر اساس آخرين باشد یم یمصارف صنعت

 .میلیون مترمكعب در سال برآورد شده است 2/2اطالعات بالغ بر 
(Regional Water Company of  Hormozgan 

Province, 2011)  

 

 هاي بارندگي و تبخير بررسي داده -

سنجی رضوان، فین  سه ايستگاه باران مطالعهدر محدوده مورد 
های فین و گنو در خارج از  ايستگاه باشد که و گنو موجود می

 سنجی رضوان با طول رار دارند و ايستگاه بارانحوضه آبريز دشت ق
ه آبريز سد الور و دشت ضدر داخل حو 2892تا  2832دوره آماری

سنجی فین قرار دارد که  باران واقع شده است و پس از آن ايستگاه
با طول دوره آماری مناسب در قسمت شمال غربی دشت و در 

توجه به . اما با (8)شكل  آن واقع شده است فاصله کمی از
های  يافته قبل از احداث سد که برای برآورد شاخص مطالعات انجام

بارش ، های مجاور استفاده شده است منطقه از آمار ايستگاه بارش
های مورد مطالعه  متوسط ساالنه، بر پايه تحلیل آمار ايستگاه

 بیشترين بارش منطقه مربوط به دی شد.متر محاسبه  میلی 0/022
متر(  میلی 80/2خرداد ) کمترين آن مربوط به( و متر میلی 29/20)

درصد بارش ساالنه در  2/20 باشد. از لحاظ پراکنش فصلی می
درصد در فصل زمستان  9/03متر(،  میلی 22/82فصل پايیز )

متر( و  میلی 22/02درصد در فصل بهار ) 3/9متر(،  میلی92/222)
 برای شود. نازل می متر( میلی 2/22درصد در فصل تابستان ) 2/2

محاسبه میانگین بارندگی دشت الور فین و نواحی ارتفاعی آن در 
های موجود و  با استفاده از آمار بارندگی ايستگاه طول دوره

متوسط بارندگی دشت و نواحی اطراف آن  ،يافته محاسبات انجام
جهت بررسی  (.8)جدول  محاسبه و مورد استفاده قرار گرفته است

عنوان  از ايستگاه تبخیرسنجی فین به تبخیر دشت الور فین
. میانگین تبخیر ساالنه گرديده است ايستگاه معرف دشت استفاده

 است.متر  میلی 2/0223از سطح آزاد 
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 يهواشناس هاي ستگاهیا تيموقع -1شكل 

 

 98تا  08از سال  واحي ارتفاعي دشت الور و نبارندگي تبخير و ميزان  -1جدول
 سال آبی (mm) بارندگی دشت (mm) بارندگی ارتفاعات روزهای بارانی (mm) تبخیر ساالنه

0/0223 12 208 289 80-81 

2/0000 24 2/022 2/280 81-82 
2/0982 8 222 0/22 82-83 
2/0020 22 3/238 0/832 83-84 
2/0292 10 8/32 2/20 84-85 
2/0983 23 292 90 85-86 

0299 10 2/229 2/23 86-87 
8/0220 12 0/023 3/222 87-88 
2/0033 10 2/023 2/200 88-89 

0332 12 2/083  222 89-90 
2/0223   28/022  2/282  میانگین 

 

 روش پژوهش
ی طرح ابتدا حدود طبیعی حوضهه آبخیهز    برای تعیین محدوده

ی جغرافیايی  بر روی نقشه توپوگرافی ترسیم شد و سپس محدوده
 تیه نقشه موقعی، ا ماهواره ريصاوبا استفاده از ت و منطقه تعیین شد

 یمكهان  تینقشه موقع و ها نقشه آبراهه ،ینیرزميمنابع آب ز یمكان
و  ازیه ن اطالعات مورد  یآور جمع .(2)شكل  ديگردتهیه  سد خاکی

زمینهی در بعهد    بر منابع آب زير طرح سد خاکیارزيابی اثرات کمی 
  .ديمكان و زمان انجام گرد

 

 دبرآورد جریان خروجي س -

خاکی  میزان جريان خروجی سد 33در پايیز و زمستان سال 
اجرا و با نظارت بخش  انيتوسط متصدشده  صورت کنترل الور به

هايی که  انجام گرفت. جريان آب خروجی، پس از عبور از لوله
ی  از طريق آبراهه نظور در ديواره سد تعبیه شده بودهمین م به

اورزی و دشت الور سمت اراضی کش دست سد به طبیعی پايین
هدايت شد، لذا در مسیر جريان، در چهار محل، در چهار مقطع، 

گیری دبی خروجی در طی دوره تخلیه آب سد  اقدام به اندازه
 .گرديد
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 اطالعات ليو تحل هیتجز ي وهيش -

از آمار مربوط به  سفره آب زيرزمینیبر  برای بررسی اثر سد 
 استفادهزمانی مختلف  یها های زيرزمینی در پايه سطح تراز آب

زيرزمینی، تهیه   ی از قبیل تغییرات سطح تراز آبيشده و پارامترها
ای و تهیه هیدروگراف  های مشاهده هیدروگراف هرکدام از چاه

معرف آب زيرزمینی دشت و نیز مقايسه متوسط بارش سالیانه با 
در طی يك دوره قبل و بعد از احداث  زيرزمینی  سطح تراز آب

مورد ارزيابی قرار گرفت )با توجه به آبگیری سد در سال  سدخاکی
تمرکز گرديد تا 2892تا  2838های سال  تر به داده بیش 2838
 دست را ارزيابی نمود(. میزان اثرات سد بر آبخوان پايین بتوان

بر منابع آب  خاکی سدتاثیر میزان بررسی  برایعالوه بر اين 
 متر یلیم220 ساالنه یبارندگبا  32-30سال آبی  زيرزمینی، از دو

 203 یبا بارندگ 33-39 یو سال آب (طرح یاز اجرا دو سال قبل)
بررسی  ی. برادي( استفاده گردطرح اجرایبعد از سال  پنج) متر یلیم

در قبل ای اقدام به مقايسه سطح آب  های مشاهده تغییرات در چاه
 .اجرای طرح گرديدبعد  و

 و بحثنتایج 

آورده  پژوهش در روش هک دهش امانج راک لمراح اساس رب
 :شود می انیب ريصورت ز به يجشد، نتا
 

 منطقه اي مشاهدههاي  چاهدر  تغييرات سطح آبروند  -

دشت  ای در حلقه چاه مشاهده ششتعداد  (2)بر اساس شكل 
اند. بنابراين با  دست سد احداث شده وجود دارد که همگی در پايین

سنجش میزان تغییرات آب زيرزمینی توجه به آمار موجود امكان 
ات سطح آب سنجش میزان تغییر و داشتدر باالدست سد وجود ن
تراز سطح آب . بودپذير  دست سد امكان زيرزمینی تنها در پايین

. دست آمد به هر چاه هپس از کسر ارتفاع نقطه نشان ینیرزميز
الی  2832نمودار تغییرات سطح آب نسبت به زمان در طول دوره 

مشخصات  (.0و  2 های شكل) گرديد ترسیمبرای هر چاه  2892
  به نمايش گذاشته شده است. (2)ها نیز در جدول  چاه

 

 اي موجود در منطقه مورد مطالعه هاي مشاهده مشخصات چاه -4جدول
 ارتفاع از سطح دريا )متر( )متر(از سطح زمین  ارتفاع عمق)متر( Utmx Utmy شماره چاه

1 392554 3051029 29/5 0/5 236/06 

2 395951 3051149 33/5 0./5 243/83 

3 396102 3049408 43/7 0/6 249/91 

4 397979 3049874 59/2 0/8 250/07 

5 399178 3048573 47/1 0/5 258/48 

6 400055 3050627 52 0/6 265/99 

 

 
 جود در دشت الوراي مو هاي مشاهده برداري و چاه هاي بهره موقعيت سدخاکي و چاه -4 شكل
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 قبل از احداث سد خاکي  ،اي هاي مشاهده چاه ينيرزمیسطح آب ز ترازنمودار تغييرات  -5شكل 

 

 
 بعد از احداث سد خاکي اي،  هاي مشاهده چاه ينيرزمیتراز سطح آب زنمودار تغييرات  -6شكل 

سطح تراز آب  راتییتغ یروند کل دهد ینشان منتايج 
 یا مشاهده یها در تمام چاه یسد خاک یجراقبل از ا ینیرزميز

در  ،(0 )شكل با توجه به هیدروگراف(. 2بوده است )شكل  ینزول
يك افزايش )روند صعودی( در ، سد بعد از احداث های اولیه سال

ترين  بیش دهد که را نشان می ها چاههیدروگراف سطح آب در 
ای  مشاهدهبعد از اولین آبگیری سد، چاه  افزايش را در سطح آب،

 تری نسبت به سد خاکی دارد. داشته است که فاصله کم 2شماره 
کاسته شده است.  ریتاث نيا زانیاز م ،های بعد در سالاما 
آن عدم دنبال  بهو های  یو وقوع خشكسال هيرو یبرداری ب بهره

 .باشد یم دهيپد اين یاحتمال لياز دال آبگیری سد
 

 تمعرف دش دروگرافيه ريو تفس هيته -

بررسی نوسانات سطح آب زيرزمینی در محدوده دشت  برای
گرديده  استفادهای  مشاهدهحلقه چاه  ششالور از آمار اطالعات 

آماری مورد  چاه محاسبات الزم در طول دوره است. ابتدا برای هر
محاسبه ارتفاع متوسط سطح دشت در  نظر انجام و سپس نسبت به

وسط ارتفاع مت يد و نهايتاًنظر اقدام گرد طول دوره آماری مورد
بندی منطقه  با شبكه .(2جدول) يا محاسبه شدمطلق از سطح در

سطح آب تغییرات و با توجه به آمار  وزنیمورد بررسی به روش 
، هیدروگراف واحد آب زيرزمینی ای ههای مشاهد زيرزمینی در چاه

 . (2 )شكل ديمنطقه ترسیم گرد
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 (1108-1198)  مورد بررسيطي دوره  در الور فين دشت متوسط سطح آب ارتفاع  -5جدول
 اسفهنهد بهمهن دی آذر آبهان مههر شهريهور مهرداد تیهر خهرداد ارديبهشت فروردين ماه/ سال

1380 - - - - - - 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 - - - - - - 

 
 98تا شهریور   08از مهر    الور هيدروگراف واحد دشت -7 شكل

 
 (2 )شكلدشت  نتايج حاصل از بررسی هیدروگراف واحد

 2838تا پايان شهريور  2832دهد که از اول مهر  دشت نشان می
کاهش يافته است يعنی در  02/080به  02/088رقوم سطح آب از 

دهد  ره را نشان میمتر افت در سطح سف 22/2ساله  سهطول دوره 
حجم آب زيرزمینی میلیون مترمكعب  808/2سال  سه)در طی 

رقوم سطح  38 -32(. از ابتدای سال آبی کاهش پیدا کرده است
 2892در پايان شهريور ماه  متر 00/080به  رقوم  28/080آب از 

 20/2ساله به میزان  هفترسیده است يعنی در طول يك دوره 
دهد. يعنی در طول اين دوره  را نشان میدر سطح آب  افزايشمتر 

در سطح سفره  افزايشمتر  22/2طور متوسط ساالنه  ساله به هفت
میلیون مترمكعب  29/2سال  هفتشود )در طول  آب مشاهده می

ساله قبل از احداث  سه دهد( اما در طول دوره را نشان می افزايش
متر  23/2طور متوسط ساالنه رقمی معادل  هسد خاکی اين مقدار ب

دهد. با توجه به هیدروگراف واحد دشت از ابتدای  افت را نشان می
روند افزايشی دوره روند کاهشی ارتفاع سطح آب شروع شده و 

ابتدای سال تا  1384-1383 آبی از سال دوباره هیدروگراف

در  5/346های بسیار باالتر از حد نرمال  دلیل بارندگی به 2832

يابد و با کاهش  صعودی می سطح دشت هیدروگراف روند
های آبی  ها و تدوام خشكسالی در پايان اين مرحله در سال بارندگی

شدت روند  گراف بههیدرو 32-33، مجدداً در سال آبی 32-30
به  20/088که رقوم سطح آب سفره از  طوری کند. به نزولی پیدا می

کند. بعد از آن در اثر  از سطح دريا تنزل پیدا می 20/082
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و آبگیری سد خاکی الور فین،  2833-2839های سال  ندگیبار
که رقوم  طوری به يابد. سطح آب زيرزمینی افزايش چشمگیری می

متر از سطح دريا  00/080به  2892( ماکزيممماه آب در تیرماه )
که میزان بارندگی ساالنه دشت و  کند. در حالی افزايش پیدا می

با باشد.  از احداث سد می قبل 32-30ارتفاعات کمتر از سال آبی 
يك ، سد بعد از احداث، الوردشت  واحدتوجه به هیدروگراف 

افزايش )روند صعودی( در هیدروگراف سطح آب در منطقه را 
در منطقه  ها حداکثر افزايش سطح در اثر بارندگی  دهد که نشان می

با توجه به  ماهه روبرو است. لذا هفتبا يك زمان تاخیر 
در  2839و آبان ماه  2833هايی که در زمستان سال  آبگیری

هیدروگراف واحد( در نیمه  منطقه واقع شده، افزايش )روند صعودی
علت  و بعد از آن به شود مشاهده می 2892و مهر ماه  39اول سال 

سطح آب کاهش يافته  ،کمی بارش و آبگیری ناچیز سد خاکی
 انيپا تيلغا  32-32 یدوره در مهر ماه سال آب یاز ابتدا است.

ارتفاع مطلق سطح آب  39-92 یماه سال آبشهريور دوره در 
 و افتهي متر کاهش 00/080متر تا رقوم  02/088دشت از رقوم 

متر از ارتفاع  299/2 انهیسالطور متوسط  بهمتر و  99/2جمعاً 
 کاسته شده است. ینیرزميمخزن ز

 

 اي مشاهده هاي بررسي تغييرات سطح آب در چاه  -

 احداث سد هاي قبل و بعد از موجود در سال

آبخوان نشان داده شود،  هيدر تغذ خاکی سدکه نقش  نيبرای ا
از  قبل سه سال زيرزمینی در سطح آبو میزان افت  راتییتغ
 شدمقايسه مشاهده اجرای طرح بعد از سال  هفت  رای طرح واج

های  چاهخاکی  سداز اجرای  نتايج نشان داد که بعد. (0)جدول 
 تری را نسبت به بعد از قبل اجرای طرح کمافت  ای مشاهده

سال قبل از اجرای  سهدر  ششای شماره  چاه مشاهده ،اند داشته

های  ترين کاهش را در بین چاه بیش ،متر افت 2/0سد با 
 ،ای موجود داشته ولی همین چاه در بعد از اجرای طرح مشاهده

به خود  ها ر بین چاهمتر( را د2/2) ترين میزان افزايش بیش
سد نسبت به  اختصاص داده است که دلیل آن فاصله کم چاه به

 .باشد ها می بقیه چاه

 براي زیرزميني آب سطح متوسط تغييرات مقایسه -

 سد خاکي احداث از بعد  و قبل هاي سال

عالوه بر  ینیرزميبر منابع آب ز خاکیسد ریتاث یبررس برای
از  كي هر دروگرافیحد دشت و هگراف وادرویاستفاده از روش ه

 32-30 یاز دوسال آب الن،یدر طول دوره ب یا مشاهده یها چاه
و  متر یلیم 220ساالنه  یبا بارندگ (قبل از احداث سد)دو سال 

)پنج سال بعد از  متر یلیم 203ساالنه  یبا بارندگ 33-39 یسال آب
فاع بعد از محاسبه ارت بیترت ني. بدديگرد ستفادهااجرای سد( 

سطح آب از  راتییفوق، تغ یدو سال آب یمتوسط سطح دشت برا
(.  2)جدول  ديمحاسبه گرد یسال آب انيتا پا یشروع سال آب

 یسطح آب در سال آب راتییتغ زانیدهد که م یمحاسبات نشان م
 نيا زانیمتر و م 02/2برابر  متر یلیم 220 یبا بارندگ 30-32
 203کمتر از آن ) یندگبا بار 33-39 یسال آب یبرا راتییتغ
 زانیبا کاهش م یحت یعنيمتر بوده است.  32/2( برابر متر یلیم

 یریچشمگ شيود سد، افزاجها با و رقوم سطح آب چاه یبارندگ
متر در کل سطح سفره آب  22/2تفاوت به رقم  نيداشته است و ا

 در اثر احداث سد احتماالًمهم  نيا که ،است دهيمنجرگرد ینیرزميز
بوده و با  33-39 یاز آن در طول سال آب یناش هيتغذ و خاکی

درصد( و سطح کل سفره  2آبخوان )متوسط  رهیذخ بيداشتن ضر
بالغ بر  یسد به رقم نيا قياز طر رهیمربع، حجم ذخ لومتریک 2/08

 .رسد یم 33-39مترمكعب در سال  ونیلیم 22

 

 فين -ل و بعد از اجراي سد خاکي الورپيزومتري قب هاي چاه سطح آبتراز تغييرات ميزان  -6 جدول
 ساله )متر( سهتغییرات  38شهريور سال  32مهر سال  شماره چاه 

 
 

سال قبل از انجام  سه
 طرح

P1 232/2 231/31 -0/89 
P2 233/27 231/89 -1/38 

P3 234/26 232/54 -1/72 

P4 233/26 232/07 -1/19 

P5 234/4 233/23 -1/17 

P6 234/59 232/04 -2/55 

 
 

 

 ساله )متر(هفت تغییرات  92شهريور سال  83مهرسال  شماره چاه

 
 

سال بعد از  هفت
 طرحاجرای 

P1 231/25 231/63 +0/38 

P2 231/81 23 2/0  +0/69 

P3 232/47 23 22/8  +0/57 

P4 232/01 23 29/0  +0/18 

P5 233/16 23 20/8  +0/36 

P6 231/93 23 82/8  +1/44 



121 

 ....کاری مناسب جهت توسعه منابع راه یزداریآبخمسلمی و همکاران: 

 تغييرات متوسط سطح آب زیرزميني قبل و بعد از اجراي طرح -7جدول 
 سال آبی متر( میزان بارندگی )میلی میزان تغییرات  به متر )از مهر ماه تا شهريور ماه(

02/2+  220 30-32 

32/2+  203 39-33 

 

 (1100تان مقاطع اندازه گيري دبي در طول آبراهه انتقال آب به دشت، در زیر دست سد الور )زمس -0جدول 
 حجم ) میلیون مترمكعب( مدت دوام  )روز( دبی ) مترمكعب بر ثانیه( محل شماره مقطع

 892/20 02 892/0 پاياب سد 2

 0/22 02 932/2 داخل دشت 0

 90/8 02 220/2 داخل دشت  8

 220/2 02 290/2 خروجی دشت 2

 929/22    میزان تغذيه 

 

 قبل و بعد از احداث سدهاي  سال دشت الور درگي و بارند وضعيت آب زیرزميني  -9جدول 
متوسط بارندگی  سال آبی

 متر( ساالنه )میلی
متوسط ضخامت 

 سفره
متوسط عمق برخورد به  )میلیون مترمكعب( حجم ذخاير آبی

 )متر( آبسطح 

32-32 222 22/80 23/82 99/22 
30-32 220 99/82 22/82 22/23 
38-30   03 80/82 22/09 03/23 
32-38 820 80 23/82 23 
32-32 22 03/80 82/82 20/22 
30-32 202 00/80 00/82 83/22 
32-30 222 22/80 02/82 30/22 
33-32 282 22/82 88/03 30/29 
39-33 203 02/80 83/82 28/22 
92-39 232 22/82 02/09 28/22 

 
شده  شده و تخلیه کنترل های انجام گیریاز طرفی مطابق با آب

( 3سد طراحی شده )جدول  هايی که در پاياب سد، توسط لولهآب 
بالغ ( گیری شده با توجه به مقاطع اندازه ) ماهه دوبرای يك دوره 

میلیون مترمكعب محاسبه شده است که اين رقم مربوط به  20 بر
يك ماه  از آن مجدداً ها بوده و پس اول باز بودن لوله هماه دو

عملیات نفوذ آب در  شده و مجدداً های پاياب سد باز ديگر لوله
میلیون مترمكعب(. لذا رقم  2/8شده است ) طول رودخانه انجام

 33میلیون مترمكعب در سال 2/22حاصله از کل آب تخلیه سد به 
ماهه باز بودن  سهبا کسر تبخیر واقعی در طول دوره رسد.  می
سفره میلیون مترمكعب نفوذ به  22 های پاياب سد، اين رقم به لوله
 تغییرات حجم ذخیره، کامالً ی که با محاسبات انجام شده رسد می

( و محاسبات انجام شده، 3با توجه به جدول ) همخوانی دارد.
مقدار حجم جريان در محدوده زمانی دو ماهه تخلیه سد در مقطع 

میلیون مترمكعب رسیده است. همچنین  892/20شماره يك به 
ن است که اين حجم جريان  محاسبات انجام شده، بیانگر اي

از دشت  تدريج در طول مسیر آبراهه کاهش يافته و در خروجی به
میلیون مترمكعب کاهش يافته است. بنابراين  220/2رقم  به

دست و از انتهای دشت از  براساس حجم جريانی که از پايین

میلیون مترمكعب  929/22دسترس خارج شده است، رقمی معادل 
جی از درياچه سد صرف نفوذ و تبخیر شده از حجم جريان خرو

 است.

 
 آبخوان کينامید رهيذخ راتييتغ -

 ینیرزميضخامت اشباع سفره آب ز متوسط( 9طبق جدول )
 نيمتر بوده که ا 22/80برابر  2832-2832 یسال آب یدشت در ط

با  .است دهیمتر رس 22/82برابر  39-92 یضخامت در سال آب
 2/08دشت  ینیرزميآب زوسعت سفره  که نيتوجه به ا

باشد. حجم  یم آبخوان چهار درصد رهیذخ بيمربع و ضرلومتریک
 است: ريز ريمذکور برابر با مقاد یها در سال رهیآب ذخ
 متر مكعب ونیلیم 23/82دوره=  یشده در ابتدا رهیآب ذخ حجم
با  متر مكعب ونیلیم 02/09دوره=  انيشده در پا رهیآب ذخ حجم

و افزايش سطح  های آب زيرزمینی ت از سفرهتوجه افزايش برداش
اين تغییرات کم در ذخاير آب ناشی از استفاده بهینه از  زيرکشت،

باشد که  می (خاکی سد) سیالب در قالب انجام عملیات آبخیزداری
دار را تغذيه کرده و مانع از کاهش  های آب صورت جبرانی اليه به

 زيرزمینی شده است. آب  بیش از حد سفره
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 59تابستان  2یره، شما11پژوهشی(، جلد  -علوم و مهندسی آبیاری )مجله ی علمی

 يجه گيرينت
شود، میزان بارندگی  می خاکی الورچه سبب آبگیری سد  آن

پیوندد. بر  وقوع می آبخیز آن به ضهاست که در ارتفاعات و در حو
(، در 8روش گراديان بارندگی )جدول  شده به اساس محاسبات انجام

متر  میلی 022سال دارای بارندگی بیش از  2ساله،  دهطول دوره 
سد وجود داشته است.  گیری احتمال آب در سال بوده است که

سال آن مربوط به قبل از احداث  2/8ساله،  دهالبته از اين دوره 
سال دارای بارندگی  سهسال باقی مانده،  2/0باشد و در  سد می

آبگیری  ( و8جدولمتر در ارتفاعات بوده است ) میلی 022بیش از 
های  گیسال اتفاق افتاده است. پس بارند سهسد هم در اين 
آبخیز، موجب  ضهحو متر در سطح میلی 022ساالنه بیش از 

گیری به تعداد دفعات  آبگیری سد فوق خواهند شد. ولی میزان آب
که در دو سال پايانی  طوری هآن بستگی دارد. ب سیل و مدت دوام

ها  گیری متر که اندازه میلی 083و  023ترتیب با بارندگی ساالنه  به
 0و  22ترتیب برابر  شده است، میزان تغذيه بهق انجام طور دقی به

های  که میزان بارندگی ، در صورتیآمد دست همیلیون مترمكعب ب
به   2839 هم نزديك است، ولی میزان تغذيه در ساالنه بسیار به

ساله  22يافته است. پس در طول يك دوره  کاهشتر از نصف  کم
رتفاعات، امكان متر در ا میلی 022سال بارندگی بیش از  پنچبا 

سد  میلیون مترمكعب در سال توسط 2طور متوسط  هتغذيه ساالنه ب
 وجود دارد. 

موجود در  یا های مشاهده بررسی تغییرات سطح آب در چاه
افزايش سطح آب ی  دهندههای قبل و بعد از احداث سد نشان  سال

 شيافزا زانیم نيتر شیو ب باشد بعد از احداث سد می زيرزمینی
 یا چاه مشاهدهاست.   داشته شششماره  یا مشاهده  ، چاهسطح آب

متر افت  2/0سد با  یسال قبل از اجرا سهدر  شششماره 
 یموجود داشته ول یا مشاهده یها چاه نیکاهش را در ب نيتر شیب

سطح  شيافزا زانیم نيتر شیطرح ب یچاه در بعد از اجرا نیهم

داده است که علت خود اختصاص  چاه به نیمتر( را در ب22/2آب )
کننده سد و اثر  تغذيه خانهچاه، در حواشی رود نيآن قرار گرفتن ا

در اثر  ترين تأثیر بیشعبارت ديگر  به .باشد یسفره م تزريق آب به
در نواحی جنوب شرقی و جنوب آبخوان و در  تزريق آب به سفره،

و با فاصله از  شود کننده از سد ديده می تغذيه حواشی رودخانه
گردد. اما  می خانه مذکور به سمت شمال از اثرات آن کاستهرود

قسمت شمالی بخش مرکزی آبخوان رخ  ترين افت در بیش
های  آن ناچیز است و تراکم چاه دهد، که اثرات تغذيه بر روی می

   برداری نیز در منطقه زياد است. بهره
دشت الور قبل از احداث سد  ینیرزميسطح آب ز راتییتغ

متر افت در سطح سفره  -22/2با  یروند نزول یدارا (2838سال )
سال  یآن به استثنا یریگ امر پس از احداث سد و آب نياست. ا

شدت کاهش  به یبارندگ ،یخشكسال لیدل هکه ب 2830-32 یآب
 راتییسه تغيگشته است. مقا یروند صعود یداشته است، دارا

 زانیمدر سال قبل و بعد از احداث سد با  ینیرزميسطح آب ز
 شي، افزا(2833 -39و  2832 -30 یمشابه )سال آب یبارندگ

 .دهد یسد را نشان م هياز تغذ یمتر ناش 2/2 زانیسطح سفره به م
( و 2007)  .Ashraf et alای را مشابه چنین نتیجه

در  Elango (2013) و  Parimala Renganayakiنیز

های  آب انجام مطالعاتنجام، او سر .مطالعات خود رسیده بودند

های طوالنی مدت با اعتبار مناسب  زيرزمینی نیازمند وجود داده
ها پراکندگی مكانی و توزيع  تر در مورد اين داده باشد. نكته مهم می

های پیزومتريك در منطقه است که در اين  فضايی مناسب چاه
های پیزومتری هم در باالدست سد و  مورد بايد توجه شود که چاه

حفر چند چاه احداث شده باشد. بدين منظور  دست سد هم پايین
ها جهت تعیین مقدار  نزديك ورودیباالدست سد و در  یپیزومتر

 .گردد پیشنهاد می دقیق حجم آب در مقاطع ورودی
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Introduction  

The study area (Lavar plain) is part of the Kol River catchment and is located about 60km in 

North of Bandar-Abbas, in Hormozgan province, south of Iran. The study area lies between 

longitude of 56º 51´6´´– 56º 1´ and Latitude of 27º 32´22´´ - 27º 36´. The area’s elevation ranges 

from 240 m to 2900 m from sea level (Fig.1). The climatic condition of this study area is 

influenced by medium elevation (240 m) above the sea level. As it is  normally hot, temperatures 

are not below zero. Additionally, the study area is affected by the air mass systems mentioned 

above, whereas the first and third portions are more influential on precipitation. The main rainfall 

is related to cyclones that pass from western to eastern direction. The majority of cyclonic 

activity originates from the Persian Gulf, normally from January to March. 

Laver Dam is located in the eastern part of the plain. The dam is constructed on the river that is 

collecting runoff from the two sub-basins of the Sarzeh - Rezvan and Gnou in the reservoir of the 

dam. The groundwater aquifer is an unconfined aquifer with an area of 23.5 square kilometers 

and surrounded by sandstone formations and conglomerate. The study area is located in the 

Zagroos folded zone. In the study area, the oldest formations are of Paleozoic age. Another 

characteristic of the Zagroos zone are diapers. Diapers rise up from the deepest part of 

sedimentary rocks, and after cutting through the upper layers, they may appear at the surface, 

which seriously affect groundwater quality and land use. 

 

 
Figure 1-Study area Location

EXTENDED ABSTRACT 
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Methodology 

In this research, four sets of statistics and information are used: 

1. Groundwater Level Variation (Regional Water Company) 

2- Data on Water Resources and Wells in Dasht (Regional Water Company and Ministry of 

Jihad-e-Agriculture) 

3. information available at the Office of Natural Resources of Hormozgan Province and field 

surveys 

4. The statistics of the meteorological stations in the region (Meteorological Bureau and Regional 

Water Company) 

Investigating the effects of dam on the quantity of groundwater resources:  

The monthly changes of groundwater level in observation wells were used to investigate the dam 

effects on groundwater aquifer quantity and the elevation of each observation well was checked 

using the available bench marks. 

In order to investigate the dam effects on the quantity of groundwater resources, parameters of 

groundwater level changes, hydrograph of each observation well and unit hydrograph of aquifer 

during the period of 2001-2011 were evaluated. Also, the average annual precipitation was 

compared with groundwater level during the period before and after dam construction. In order to 

investigate the changes in observation wells, and ultimately a comparison was made between the 

water level before and after the implementation of the project.  

 

Results and Discussion 

Comparison between the groundwater level changes during three years before the 

implementation of the project and seven years after that, showed that after the dam construction, 

the observed wells had a lower drop compared to the years before the construction of the dam. 

The No. 6 observation well showed the largest decrease (2.55 m) during the years before the dam 

construction. However, the same well has the highest increase (1.44 m) after the implementation 

of the project (Table 1). Because it has the minimum distance from the dam in the wells. Study of 

the unit hydrograph indicates an increase in the trend of hydrograph after the dam construction 

(fig.2). 

 
Table 1- Levels of surface water changes in piezo metric wells before and after the Lavar - 

Fin Dam 

 No. Wells October 2001 September 2004 Three year variation (m) 

 

 

Three 

years 

before the 

dam 

constructio

n 

P1 232.2 231.31 -0.89 

P2 233.27 231.89 -1.38 

P3 234.26 232.54 -1.72 

P4 233.26 232.07 -1.19 

P5 234.4 233.23 -1.17 

P6 234.59 232.04 -2.55 

 

 

 

No. Wells October 2004 September 2001 Seven year variation (m) 

 

 

Seven 

years after 

the dam 

constructio

n 

P1 231.25 231.63 +0.38 

P2 231.81 232.5 +0.69 

P3 232.47 233.04 +0.57 

P4 232.01 232.19 +0.18 

P5 233.16 233.52 +0.36 

P6 231.93 233.37 +1.44 
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Figure 2- The unit hydrograph of Lavar plain(2001-2011) 

 
Conclusions 

According to data collected, aquifer condition monitored accurately from quantity aspect of 

view. The results indicated that the groundwater levels declining has changed after construction 

of the dam and in comparison between before and after  the construction, during years with 

similar rainfall, 1.5 m rise in ground water table is shown. Considering the current drought and 

low rainfall, the results of this study indicates that the dam was effective in groundwater recharge 

and improving their quantity and causes stabilization of the groundwater levels.  
 


