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  چكیده
دهند. در این مطالعه های زیرزمینی را تحت تاثیر قرار میآبمنابع آب سطحی،  مهمترن ها به عنوان یکی ازرودخانه

زیرزمینی آبخوان دشت جیرفت بررسی شده است. به این منظور نوسانات دبی رودخانه و رود بر تراز آبتاثیر رودخانه هلیل

نتایج این  بررسی شده است.1831تا  1831های بین سالای به صورت زمانی و مکانی های مشاهدهزیرزمینی چاهتراز آب

های بزرگ، رودخانه هلیل رود نقش بسیار مهمی در تغذیه آبخوان دشت جیرفت دهد که در زمان سیالبمیمطالعه نشان

مشاهده شده است.  1831سال  و اوایل 1831های اواخر سال دارد. بییشترین تاثیر سیالب بر آبخوان در نتیجه سیالب

ای مجاور های مشاهدهزیرزمینی در چاهبطوری که تغذیه از رودخانه، افت آبخوان را جبران کرده و باعث صعود سطح آب

 . شده استرودخانه 

 .زیرزمینی، دشت جیرفت، سطح آبسیالبرود، هلیل رودخانه كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1

زیرزمینی مهمترین منبع منابع آب ،در مناطق خشک و نیمه خشک مانند کشور ایرانبه علت کمبود منابع آب سطحی 

ها در این مناطق نیز نزوالت جوی و تامین نیازهای آب شرب، کشاورزی و صنعت هستند. مهمترین منبع تغذیه آبخوان

ها خشک است. این سیالب مناطق یهاهای مهم رودخانههای فصلی یکی از مشخصههای فصلی هستند. وقوع سیالبسیالب

های زیرزمینی را تحت تاثیر قرار دهند، به خصوص وقتی که افزایش تراز آب در رودخانه باعث توانند کمیت و کیفیت آبمی

-مطالعات متعددی نشان دادند که ورود آب از رودخانه به درون آبخوان باعث افزایش تراز آب. نفوذ آب به داخل آبخوان شود

 خوان آب بر سیالب پخش تاثیر ]1[ همکاران و میرابزیرزمینی شده است. اهش افت آبخوان و تغییرات کیفی آبزیرزمینی، ک

 های چاه در افت روند کاهش موجب سیالب پخش که داشتند اظهار وه را بررسی کرد غرب تهرانمنطقه پاکدشت در جنوب

-آب سطح بر سیالب پخش هایپروژه تاثیر ]2[ همکارانحسنی و . استسیالب شده پخش  عرصه دست پایینای مشاهده

کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که پروژه پخش سیالب تاثیر  مطالعهرا  همدان استان تاسران در آبخیز زیرزمینی حوزه

بر آبخوان های پخش سیالب در بررسی تاثیر حوضچه ]8[زیرزمینی آبخوان داشته است. مطالعات فاریابی مثبتی بر تراز آب

با  ]4[سازان و همکاران چیت .آبخوان استکمیت و کیفیت ها بر دهنده تاثیر مثبت این حوضچهدشت برازجان نیز نشان

اندیمشک در شمال استان خوزستان نشان دادند که تغذیه از رودخانه  -مطالعه برهمکنش رودخانه دز و آبخوان دشت دزفول

مسعود و  شود.زیرزمینی و بهبود کیفیت آبخوان میآبخوان بوده و باعث صعود تراز آبیکی از مهمترین فاکتورهای تغذیه 

نتایج این مطالعه نشان  زیرزمینی در غرب عربستان سعودی را مطالعه کردند.آبمنابع های فصلی بر تاثیر سیالب ]1[همکارن 

 است. زیرزمینی بهبود یافته های فصلی، کیفیت آبداد که بعد از وقوع سیالب
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منبع آب رود مهمترین رودخانه هلیل باشد.های استان کرمان میآبخوان دشت جیرفت نیز یکی از مهمترین آبخوان

دشت جیرفت  درع مهم آب برای آبیاری و آبرسانی رژیم این رودخانه سیالبی بوده و یکی از مناب سطحی در این منطقه است.

خسارات است،  ساله 111که از نظر هیدرولوژیکی سیالبی با دوره برگشت  1831بهمن ماه  سیالب وقوع .محسوب می شود

در این تحقیق تاثیر این  .]1[ رخ دادجیرفت در مجاور شهر بیشترین خسارات جانی و مالی شدیدی را در پی داشت که 

  های فصلی بررسی شده است. رودخانه بر آبخوان دشت جیرفت در زمان سیالب
 

 هامواد و روش  -2

رود، شرق ایران است. رودخانه هلیلمحدوده مورد مطالعه در این تحقیق، دشت جیرفت در جنوب استان کرمان و جنوب

کیلومتر، به عنوان بزرگترین رود جنوب شرق  831رود با طول لیلهای است که در این دشت جریان دارد. مهمترین رودخانه

جود رود پر آب هلیل رود در این منطقه و .ریزدمی تاالب جازموریان سرچشمه گرفته و به رابر در کوه شاه هایایران، از بلندی

این رودخانه از بخش شمالی وارد دشت شده و از  .زمینه را برای آغاز کشاورزی و ایجاد تمدن جیرفت کهن فراهم کرده است

  (.1)شکل شود بخش جنوبی آن خارج می

 
 منتخب ایهای مشاهدهچاه سنجی وهای آبایستگاه همراه با موقعیت وضعیت عمومی منطقه مورد مطالعه -(1)شكل 

آباد اند. ایستگاه حسینهای گدشته ایجاد شدهآباد و کهنک شیبانی بر روی رودخانه هلیل رود در سالهای حسینایستگاه

ها تراز آب ایستگاه این کهنک شیبانی در بخش جنوبی آن قرار گرفته است. دردر بخش شمالی دشت جیرفت و ایستگاه 

آبخوان دشت جیرفت، یک ( آمده است. 1ها در جدول )مشخصات این ایستگاهشود. گیری میرودخانه به صورت روزانه اندازه

( نشان داده شده است. 1ها در شکل )موقعیت این ایستگاهآبخوان آبرفتی است که مهمترین منبع تامین آب در منطقه است. 

چاه  18تراز آب زیرزمینی در دشت جیرفت نیز با استفاده از ارائه شده است.  1سنجی در جدول های آبمشخصات این ایستگاه

 رت ها در مجاوها، که برخی از آنمورد از این چاه 11شود. در این مطالعه گیری و ثبت میای به صورت ماهانه اندازهمشاهده

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-o-Title-ot-desc/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_(%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_(%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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(. برای این کار سری زمانی 1زیرزمینی استفاده شده است )شکل اند، جهت بررسی تاثیر سیالب بر تراز آبرودخانه قرار گرفته

ای در بازه زمانی های مشاهدهزیرزمینی در چاهسنجی و سری زمانی تغییرات تراز آبهای آبتغییرات دبی رودخانه در ایستگاه

 ورد بررسی قرار گرفته است. م 1831تا سال  1831سال 

  سنجیآبهای مشخصات ایستگاه  -(1جدول )

 سال تأسیس ارتفاع )متر( ایستگاه رودخانه
 تجهیزات

 لیمینیگراف تلفریک اشل

 + + + 1361 540 کهنک شیبانی هلیل

 + + + 1352 1020 دهرود شور

 + + + 1342 903 آبادحسین هلیل

 

 بحثنتایج و  -3

آباد استفاده شده است. این ایستگاه در پایین دست سد دبی رودخانه از آمار آبدهی ایستگاه حسین بررسیبرای  

های یکی از اهداف ایجاد سد جیرفت، کنترل سیالبمخزنی جیرفت قرار گرفته و آبدهی آن وابسته به دبی خروجی سد است. 

 و کاهش خسارات داشته است. 1831 ماه سالبزرگ بهمنفصلی بوده است. به طوریکه این سد عملکرد بسیار خوبی در سیالب 

شود، برای بررسی تاثیر سیالب بر آبخوان دشت جیرفت از دبی گیری میزیرزمینی به صورت ماهانه اندازهاز آنجایی که تراز آب

  آباد استفاده شده است. حسین رود در ایستگاهماهانه رودخانه هلیل

انتخاب شده است. با توجه به آمار  1831تا اسفندماه  1831این تحقیق بازه زمانی مهرماه دوره آماری مورد استفاده در 

وضعیتی سیالبی داشته است.  1831و اوایل سال  1831شود که رودخانه در اواخر سال آبدهی رودخانه هلیل، مشخص می

با ( ارائه شده است. 2ای منتخب در شکل )اهدههای مشزیرزمینی چاهنمودار تغییرات زمانی دبی رودخانه هلیل رود و تراز آب

ای مجاور های مشاهدهشود که وقوع سیالب در رودخانه باعث صعود تراز آب زیرزمینی در چاهمشاهده می توجه به این شکل

توان در دو دسته قرار ای مجاور رودخانه را میهای مشاهدهزیرزمینی، چاهاز لحاظ نحوه تغیرات زمانی تراز آب آن  شده است. 

 داد: 

اند. در نیمه جنوبی دشت جیرفت قرار گرفته هاچاه این .است P55و P12 ،P18ای های مشاهدهچاه دسته اول شامل 

روند دهد. ای دو روند افت و صعود تراز آب زیرزمینی در نتیجه سیالب را نشان میهای مشاهدهتراز آب زیرزمینی در این چاه

کامال نزولی بوده است. وقوع  1831های بهمن و اسفند سال ها قبل از وقوع سیالبزیرزمینی در این چاهی تراز آبتغییرات زمان

 ها شده است. سیالب باعث افزایش نفوذ آب به درون آبخوان و جبران افت ایجاد شده در این چاه

ها در بخش شمالی دشت جیرفت واقع . این چاهاست P38و P11 ،P26، P30 ایهای مشاهدهچاه دسته دوم شامل 

های چاه برداری در اطراف اینی بهرههاچاهفاصله کمی با منطقه تغذیه آبخوان دارند. از طرفی تراکم  هااند. این چاهشده

ای نوسانات تراز آب زیرزمینی های مشاهدهابراین این چاهنای کمتر از نواحی میانی و جنوبی دشت جیرفت است. بمشاهده

صعود نهایتاً و افت  ،روند افت، حالت تقریباً پایدار چهارای های مشاهدهدهند. تراز آب زیرزمینی در این چاهبیشتری را نشان می

های گروه دوم زیرزمینی در نتیجه سیالب در چاهمیزان صعود تراز آبدهد. تراز آب زیرزمینی در نتیجه سیالب را نشان می

تری تشکیل شده که باعث تسریع حرکت درشتست. بستر رودخانه در این مناطق نیز از رسوبات دانهنسبت به گروه اول بیشتر ا

   شوند. ای به سمت آبخوان میآب تغدیه
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ای مجاور رودخانههای مشاهدهزیرزمینی در چاهنوسانات دبی رودخانه و سطح آب  -(2)شكل 
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 ادامه -(2)شكل 

به ای که فاصله زیادی تا رودخانه دارند، های مشاهدهزیرزمینی، از برخی از چاهبرای نشان دادن تاثیر سیالب بر تراز آب

دهنده افت ها نشاندر این چاهزیرزمینی (. بررسی تغیرات زمانی تراز آب8استفاده شده است )شکل های شاهد عنوان چاه

زیرزمینی آبخوان های آن بر تراز آبزیرزمینی است. این موضوع موید نقش مثبت رودخانه هلیل و سیالبدرازمدت سطح آب

 است.  ای مجاور رودخانه های مشاهدهدر چاه

 

 

 
 دشت جیرفتای مشاهدههای چاهبرخی از نوسانات دبی رودخانه و سطح آب زیرزمینی در  -(3شكل )

های زمانی در بازه ای دشت جیرفتهای مشاهدهزیرزمینی در چاهآب )صعود یا نزول( ترازنوسان  میزان (4شکل ) 

بازه  زیرزمینی درالف( میزان نوسانات تراز آب4شکل )دهد. را نشان می 1831تا خردادماه  1831مختلف در فاصله مهرماه 

 زیرزمینی در این بازه زمانی در نقاط مختلف دشت بین دهد. میزان نوسان تراز آبرا نشان می 31اردیبهشت  -31زمانی مهر 
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شود. ای مجاور رودخانه مشاهده میهای مشاهدهزیرزمینی در چاهمتر متغیر است. بیشترین میزان صعود تراز آب 3/8تا  -3/2

ای دشت جیرفت نوسان داشته است های مشاهدهمتر در چاه 4 تا -2/4زیرزمینی بین آب 31خرداد  -31بازه زمانی مهر  در

-بیشترین میزان صعود تراز آب (4) با توجه به شکلدهد. را نشان می 31اردیبهشت  -31دی  ب(. در دوره زمانی4)شکل 

هم رودخانه شود. این موضوع موید نقش مای مجاور رودخانه مشاهده میهای مشاهدهدر چاههای مختلف در دورهزیرزمینی 

  هلیل در تغذیه آبخوان دشت جیرفت است.

   
 ب الف

 
 ج

 ، ب(59اردیبهشت  -59دشت جیرفت الف( بازه زمانی مهر ای های مشاهدهچاه نوسانات سطح آب زیرزمینی در -(4شكل )

 59اردیبهشت  -59و ج( بازه زمانی دی  59خرداد  -59بازه زمانی مهر 

 شاخص ]3[بیگنه توان استفاده کرد. های خشکسالی نیز میتاثیرگذاری رودخانه بر آبخوان از شاخصبرای بررسی میزان 

( دشت GRIزیرزمینی )( و شاخص منبع ّآبSDI) دبی استاندرد شده رودخانهشاخص (، SPIاستاندارد ) ندگیبارخشکسالی 

تراز آب پدیده خشکسالی، میزان بارندگی، دبی رودخانه و ، محققجیرفت را مورد مطالعه قرار داده است. بر اساس مطالعات این 
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( SDI(، هیدرولوژیکی )شاخص SPIهای هواشناسی )شاخص آبخوان را با درجات مختلفی تحت تاثیر قرار داده است. خشکسالی

 د. کمترین میزان همبستگی بین ندهتقریباً مشابهی را نشان میتغییرات زمانی ( روند GRI و هیدروژئولوژیکی )شاخص

 

شود. این موضوع نشان مشاهده می GRIو  SDIهای همبستگی نیز بین شاخصمیزان و بیشترین  SDIو  SPIهای شاخص

 . ]3[ دهنده این است که وابستگی آبخوان به رودخانه هلیل رود بیش از وابستگی آن به بارندگی است

 نتیجه گیری
کار از رود بر آبخوان دشت جیرفت مورد مطالعه قرار گرفت است. برای اینهای رودخانه هلیلاین تحقیق تاثیر سیالبدر 

زیرزمینی در های زمانی تغیرات دبی و تراز آبزیرزمینی استفاده شده است. بررسی سریتغییرات زمانی دبی رودخانه و تراز آب

صعود تراز آب زیرزمینی و تغذیه آبخوان به ویژه در  رود نقش مهمی درمناطق مختلف دشت نشان داد که رودخانه هلیل

. استرود آبخوان دشت جیرفت به رودخانه هلیلوابستگی بسیار زیاد  دهندهنتایج این تحقیق نشان مناطق اطراف رودخانه دارد.

سدهای  گذشتهای هدر سال بنابراین هر گونه تغییری در دبی و کیفیت آب رودخانه، باعث تغییر شرایط آبخوان خواهد شد.

از  است. متعددی در حوضه آبریز رودخانه هلیل رود احداث شده است. احداث این سدها باعث کاهش جریان آب رودخانه شده

های اخیر طرح در سالطرفی میزان حقابه زیست محیطی تعیین شده نیز توسط متولیان این سدها رهاسازی نشده است. 

به شهر کرمان نیز در دستور کار مدیران استان کرمان قرار گرفته است. با توجه به وابستگی  رودهای هلیلانتقال آب از سرشاخه

های آن خودداری شده و از احداث سدهای جدید در مسیر رودخانه و سرشاخهدشت جیرفت به رودخانه هلیل، ضروری است 

پروژه انتقال آب رودخانه در مورد ار گیرد. رها سازی حقابه تعیین شده در محل سدهای احداث شده نیز تحت نظارت جدی قر

 گیرد.  صورت نیز باید تجدید نظر جدی
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Abstract  
Rivers, as one of the most important sources of surface water, affects the groundwater 

resources. This study aims to investigate the effect of Halilroud River on the groundwater 

level of Jiroft plain aquifer. To this purpose, the river discharge and groundwater level 

fluctuations have been studied temporally and spatially. The results of this study show that 

Halilroud River has a very important role in the aquifer recharge, especially during the 

extreme floods. The greatest impact of floods on the aquifer is observed in early month of 

2017. So that the river recharge water has compensated the groundwater decline and has 

caused the rise of the groundwater level in the river adjacent observation wells. 

 

Key words: Halilroud River, Flood, Groundwater level, Jiroft plain. 

 

 


