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 چكیده
 

مزگان بیشتر رودخانه های به صورت فصلی بوده و بعلت وجود تشكیالت آلوده كننده, آبهای سطحی نیز از در استان هر 

كیفیت مناسب برخوردار نبوده و بیشتر آب مورد مصرف در بخشهای شرب، كشاورزی و صنعت از منابع آبهای زیرزمینی 

اقددام بده   در راستای همین اهدداف    آن می افزاید.استخراج می گردد. لذا بر لزوم تغذیه منابع آب زیرزمینی و تقویت 

شده كه بهترین منطقه را برای تغذیه سفره آب زیرزمینی تشكیل فین  خاكی در قسمتهای شرقی دشت الور سازهاحداث 

هددف از   كیلومتری شمال شهرستان بندرعباس از استان هرمزگان واقع شدده اسدت .   06در فاصله  ینمنطقه ف .میدهد

 یندر منطقه ف یمنابع آب سطح یتبر وضع یراز لحاظ تاث ینالور ف سازهاحداث  یاثربخش یزانم یینتع یقتحق ینانجام ا

غییرات سطح آب در كلیه چاههای پیزومتری مثبت است و افزایش در سدطح آب  ت بر اساس نتایج بدست آمده باشد یم

یك افزایش ) روند صعودی ( در هیدرو  سازهرفی هیدروگراف واحد دشت بعد از احداث زیرزمینی را نشان می دهد. از ط

 .گراف سطح آب در منطقه را نشان می دهد

 
  ین،  الور ف سازه،  یزداریهرمزگان ، آبخها:  كلید واژه

 
 

Investigation of the Impact of Lavender Fin Construction on 

Groundwater Resources Status 
Abstract 
 
In Hormozgan province, most of the rivers are seasonal and due to contaminated structures, 

surface water is not of good quality and most of the water used in drinking, agricultural and 

industrial sectors is extracted from groundwater resources. Therefore, it increases the need for 

nutrition and strengthening of groundwater resources. In line with these goals, a construction 

was constructed in the eastern part of Lavrn Plain, which is the best area for groundwater 

recharge. Fin area is located 60 km north of Bandar Abbas city of Hormozgan province. The 

purpose of this study was to determine the effectiveness of construction of Lavern Finn 

Construction in terms of impact on the status of surface water resources in Finn area. Based on 

the results, the changes in water level in all piezometric wells are positive and show an increase 

in groundwater level. On the other hand, the plain hydrograph after the construction 

construction shows an increase (upward trend) in the water surface hydrograph in the area.  
Keywords : Hormozgan, Watershed, Construction, Lavin Finn 
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 مقدمه
 

ناطق خشك، بخش وسیعی از اراضی ایران درمناطق خشك و نیمه خشك واقع شده است. در اغلب م

كشاورزی كم و بیش با مشكل تنش رطوبت مواجه می باشد. متاسفانه كمدبود آب تنها منحصر به این نواحی 

نمی شود، بلكه حتی در شرایط آب و هوای مرطوب توزیع نامنظم بارندگی منجر به محدود شدن آب قابل 

ان آب، فعالیتهای فیزیولوژیكی (. با كاهش میز1832دسترس و در نتیجه كاهش رشد گیاه می شود )كافی، 

خشكی مهمترین عامل محیطی موثر بر رشد در مناطق نیمه خشك دنیا می باشد  "گیاه كاهش می یابد مسلما

مقابله با كم  یاز آب برا یبردار هبهر یریتمد یروش ها یناز مهمتر یكی(. استحصال آب باران 1830)محصل، 

 و جمع آوری ینداست. به فرآ یراجتناب ناپذ ین كشور به آب ، امرروزافزو یازباشد كه با توجه به ن یم یآب

و مطلوب در  یدآن برای استفاده مف یرهبزرگتر )سطح رواناب( و ذخ یاز باران از سطح یتمركز روانداب ناشد

 (. 1831 ی،شدود)توكل ی)سطح نفوذ(، استحصال و جمع آوری آب باران اطدالق مد كوچكترسدطح هددف 

نترل و كاهش خطدرات ناشدی از جریدان سیالب و به حداقل رسداندن پیامددهای ناشدی از مهار و ك

سدیل گیری و نهایتاً حفاظت آب موضوعی است كده راه حدل آن را بایدد در كاربدست عملیدات آبخیدزداری 

وب گیر و در سراسر كشور با احداث بندهای كوچك رس 1831جدستجو نمود. آبخیزداری به طور جدی از سال 

تاخیری، خشكه چین، چوبی و چپری، گابیونی در سر شاخه ها و   فرعی باعث كداهش سدرعت آب شدده و 

بدا افزایش زمان تمركز جریان باعث تعویدق در بده جریدان افتادن سدیالب گردیدده و دبدی اوج سدیالب را 

 (31: 08كداهش میدهد )جهان تیغ، شماره 

 یاز آبها و خاک ها یمیهر ساله حجم عظ یالبهادارد س یراندر اقتصاد اكه آب  یتیتوجه به اهم با

 (.1831 یزاده،دهد )عل یانتقال م یاها و در یاچهو در یرهاكشور را از دسترس خارج نموده و به كو یزحاصلخ

ی انجام اقدامات آبخیزداری با تأثیرگذاری بر اجزای حوزه آبخیز با تغییر در رفتار هیدرولوژیكی آن سع

در آرام كردن پاسخ حوزه آبخیز در قبال بارش ورودی دارد و در پایین دست با مدیریت وضعیت هیدرولیكی 

از میزان تأثیر و ارزیابی  هیرودخانه و سیالب دشت جهت تسهیل عبور سیالب تالش می نماید. از طرفی آگا

ست و دشت های سیالبی می تواند عمل كرد اجرای عملیات آبخیزداری در نواحی آسیب پذیر واقع در پایین د

 ( 1836 ی،كمك شایانی در اتخاذ تدابیر و تصمیم گیری صحیح به مدیران ارائه نماید . )آذر

بطور كلی تأمین آب و نگهداری آن جهت مصارف شرب و كشاورزی در مناطق خشك و نیمده خشدك بسدیار    

ها تأثیر زیادی بر حفظ سازهوسط این گونه حائز اهمیت است و از آنجائیكه جلوگیری از فرسایش آبی و خاكی ت

ها بر منابع آب و خاک و جوامدع روسدتایی    منابع آب و خاک دارد، لذا بایستی میزان تأثیرگذاری این گونه طرح

مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان بررسی اثرات طرح بر كمیت منابع آب سطحی كه تنها منبع تأمین كنندده  

باشد. با توجه به اینكه احداث  ای برخوردار می باشد از اهمّیّت ویژه رزی در منطقه میآب شرب و بخصوص كشاو

سدازی   باشد، بهینده  میسازی منابع آب  های مناسب برای مهار و ذخیره ها و سازه های خاكی یكی از روشسازه

هدای   عه و گسترش فعالیدت برداری از آنها برای تأمین نیازهای آبی ضروری است. این ضرورت، بخاطر توس بهره
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شود. عالوه بدر ایدن، شدرایط     كشاورزی در جهت تأمین نیازهای غذایی جامعه در حال رشد انسانی مضاعف می

های خاكی بر وضعیت مندابع آب  سازهاقلیمی استان هرمزگان نیز ضرورت انجام این كار و ارزیابی تأثیر احداث 

تحقیق پایش دقیق تاثیرات در محدوده این طدرح مدی   هدف از این  نماید. در منطقه را دو چندان می زیرزمینی

باشد كه میتوان با دستیابی به اثرات مثبت یا منفی كمی و كیفی بر منابع آب زیر زمیندی منطقده و روندد ایدن     

ابی مناسب آنها و بعضا در اجدرا و یدا عددم    تغییرات در جهت مدیریت و برنامه ریزی این گونه طرحها و مكان ی

 اجرای آنها مورد استفاده قرار گیرد.   
 

 ها روشمواد و 

 10  11  60بین طولهای جغرافیایی   ینمنطقه ف الور در قسمت جنوبی بخش فین واقع شده است.  دشت

شمالی واقع شده است. وسعت محدود مورد بررسی  23  80تا    23  82  22شرقی و عرضهای    10  61تا 

رقی به  جنوب غربی نزوالت هكتار می باشد. آبراهه های اصلی حوزه آبخیز با جهت كلی شمال ش 2166حدود 

جوی را جمع آوری می كنند. سفره آب زیرزمینی دشت از نوع آزاد بوده و توسط ارتفاعات ماسه سنگی و 

كنگلومرایی احاطه شده است این تشكیالت پوشش داخلی ناودیس الور را تشكیل می دهند و رسوبات 

شده و سفره آب زیرزمینی دشت الور فین را كواترنری با ضخامت قابل مالحظه ای بر روی آن ها انباشته 

تشكیل می دهند. مسیل های مهمی كه وارد دشت می شوند و تاثیر مهمی بر تغذیه سفره آب زیرزمینی دارند 

از قسمتهای شرقی و شمال شرقی وارد دشت شده و پس از بهم پیوستن از قسمت غربی دشت خارج شده و 

 وند كه دارای كیفیت بسیار نامناسبی می باشد.پس از طی مسیری وارد رودخانه كل می ش

ثانیه   1درجه و  10خاكی الور فین در باالدست دشت الور و در قسمت شرقی دشت در مختصات  ازهس

ثانیه عرض شمالی و بر روی رودخانه ای كه دارای تكیه گاههای  1دقیقه و  88درجه و  23طول شرقی و 

اب های حاصل از دو زیر حوزه سرزه رضوان و ارتفاعات گنو را در كنگلومرایی است احداث شده است و روان

جمع آوری می كند.  بخش عمده ای از حوزه های آبریز این دو رودخانه  سازهفصول سیالبی در مخزن این 

شامل اراضی كوهستانی بوده و مرز حوزه به ارتفاعات كوه گنو در قسمت جنوب و  كوه ذرتو در شمال منتهی 

ین زیرحوزه براساس تقسیم بندی طرح جامع آب كشور ، قلمرو مطالعاتی بخشی از حوضه آبریز می گردد. ا

 رودخانه كل می باشد.
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 : نقشه  موقعیت زیرحوزه های آبریز دشت الور فین1شكل شماره 

 

بارانسنجی به لعه سه ایستگاه ادر محدوده مورد مطاز ویژگی های اقلیمی منطقه  میتوان گفت كه 

فین و گنو موجود می باشد كه ایستگاههای فین و گنو  در خارج از حوضه آبریز دشت ‘ نامهای رضوان

 سازهدر داخل حوزه آبریز  1833تا  1836قرار دارند و ایستگاه بارانسنجی رضوان با طول دوره آماری  

الور و دشت واقع شده است و پس از آن ایستگاه بارانسنجی فین قرار دارد كه با طول دوره آماری 

مناسب در قسمت شمال غربی دشت و در فاصله كمی از آن واقع شده است. اما با توجه به مطالعات 

ی مجاور كه برای برآورد شاخصهای بارش منطقه از آمار ایستگاهها سازهانجام یافته قبل از احداث 

میلیمتر  0/211استفاده شده است. بارش متوسط ساالنه، بر پایه تحلیل آمار ایستگاه های مورد مطالعه 

 میلیون متر مكعب برآورد گردیده است. 230محاسبه و  كل بارش ساالنه حوضه 

 Standard Index Of Annualدوره های خشك و تر،  بر اساس شاخص معیار بدون بعد )

Precipitation كه معرف ترسالیها و خشك سالی ها است مشاهده می شود كه بیشترین درصد )

 1/81در منطقه مورد مطالعه مربوط به كالسه بسیار خشك با  SIAPاحتمال وقوع كالسه های مختلف 

درصد احتمال وقوع می باشد.  1/3درصد احتمال وقوع و كمترین آن مربوط به كالسه مرطوب با 

نظر دارای سالهای خشك و تر نامنظم بوده به شكلی كه گاهی بعد از یك سال  .همچنین منطقه مورد

بسیار مرطوب شاهد یك سال بسیار خشك می باشیم. این موضوع روی درصد وقوع هر كالس نیز به 

شكلی دیگر نمایان است. به طوری كه بیشترین درصد وقوع بعد از بسیار خشك ، بسیار مرطوب می 

ساله بارش منطقه نشان می دهد كه در اكثر ایستگاههای منطقه یك  1و  8تحرک باشد. میانگین های م
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سال و در دو سر طول دوره آماری دوره  16بمدت حدود  1830-33تا  1803-03دوره ترسالی از سال 

 های خشكسالی دیده می شود.

)روش آمبرژه( قرار می منطقه مورد مطالعه زیر پوشش اقلیم های بیابانی گرم میانه تا بیابانی گرم شدید 

درجه سانتیگراد و  8/88درجه سانتیگراد متوسط معدل حداكثر دما  8/21گیرد، متوسط درجه حرارت 

 باشد. درجه سانتیگراد می  8/13متوسط حداقل دما 

جهت بررسی پارامتر های هواشناسی ) دما، تبخیر، بارندگی( در این قسمت از گزارش از ایستگاه تبخیر 

با توجه به نقشه  سی منطقهشنا سنگ و شناسی چینههمچنین برای  ستفاده گردیده است.سنجی فین ا

 مهمترین صحرایی های بررسی و شده انجام مطالعات و بندرعباس شیت 1:216666 شناسی زمین

سازند  ،رسوبات نمكی سری هرمز شامل جدید به قدیم از ترتیب به  منطقه در موجود سازندهای

می  كواترنر جوان های واحدها و نهشتهو  سازند آغاجاری ،سازند میشان ،سارانسازند گچ، آسماری

بر منابع آب زیرزمینی عالوه بر استفاده از روش هیدرو گراف واحد دشت  سازهجهت بررسی تاثیر باشد.

با بارندگی  سازهبرای قبل از احداث و هیدروگراف هریك از چاههای مشاهده ای در طول دوره بیالن، 

 ملیمتر استفاده گردید. 103با بارندگی ساالنه میلیمتر و سال آبی  130ساالنه 

 

   

  نتایج و بحث
 

میلیون متر مكعب اندازه  11معادل  33خاكی الور فین در سال  سازهكل حجم ورودی از طریق 

 سازههم كنترل سیالب توسط این   31-30گیری و محاسبه شده است. در صورتیكه در سال آبی 

-33بارندگی سال  31/6ن در دست نیست و لی بارندگی ساالنه ارتفاعات صورت گرفته  و آمار دقیق آ

میلیون متر مكعب را شامل میشود. با 1/16بوده است. لذا با توجه به بارندگی ساالنه رقمی معادل  33

/ 32میلیون متر مكعب در طول دوره بیالن ساالنه رقمی معادل   1/16و  11توجه به دو بار آبگیری با رقم 

 ون مترمكعب تزریق به سفره در طی دوره بیالن انجام شده است.میلی2

 

بعد از محاسبه ارتفاع متوسط سطح دشت برای دوسال آبی فوق، تغییرات سطح آب از شروع 

میزان تغییرات سطح آب در  سال آبی تا پایان سال آبی محاسبه گردید. محاسبات نشان می دهد كه

با  33-33متر و میزان این تغییرات برای سال آبی  82/6میلیمتر برابر  130با بارندگی  31-32سال آبی 

متر بوده است یعنی حتی با كاهش میزان بارندگی رقوم  32/1میلیمتر( برابر 103بارندگی كمتر از آن )

متر در كل سطح  1/1است و این تفاوت به رقم افزایش چشمگیری داشته  سازهسطح آب چاهها با وحود 

و تغذیه ناشی از آن در طول  سازهسفره آب زیرزمینی منجرشده است. كه این مهم قطعا در اثر احداث 

 است. بوده  33-33سال آبی 
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 سازهمیلیون متر مكعب در سال می باشد. كه با احداث  1/16تغییرات حجم ذخیره رقمی بالغ بر 

 1/1م با تخلیه ساالنه حدود و تغذیه ناشی از آن به سفره آب زیرزمینی افزوده شده است. كه این رق

 سال از سفره را بنماید.  2میلیون مترمكعب از سفره مذكور می تواند جبران برداشت نزدیك به 

 

سطح آب در كلیه چاههای پیزومتری مثبت است و افزایش در سطح آب زیرزمینی را نغییرات 

یك افزایش ) روند صعودی ( در  سازهواحد دشت بعد از احداث  هیدروگرافنشان می دهد. از طرفی 

هیدرو گراف سطح آب در منطقه را نشان می دهد كه حداكثر افزایش سطح در اثر بارندگیهای حادث 

در منطقه واقع   ماهه روبرو است. لذا با توجه به آبگیری هایی كه 3شده در منطقه با یك زمان تاخیر 

شده و اطالعات ثبت شده از میزان تخلیه و تغذیه آن در دشت كه در بخش آبهای سطحی ذكر شد باید 

باشیم.كه با توجه به هیدروگراف واحد دشت این انتظار شاهد افزایش ) روند صعودی هیدروگراف واحد( 

 در هیدروگراف مشاهده می شود.حادث شده است و این روند افزایشی 

 

 نتیجه گیری
 

غییرات سطح آب در كلیه چاههای پیزومتری مثبت است و افزایش در سطح آب زیرزمینی را نشان می ت

یدك   1831در سدال   سدازه هیدروگراف واحد دشت بعدد از احدداث    1دهد. از طرفی با توجه به نمودار شماره 

نشان می دهد كه حداكثر افزایش سطح در اثدر  افزایش ) روند صعودی ( در هیدرو گراف سطح آب در منطقه را 

ماهه روبرو است. لذا با توجه به آبگیدری هدایی كده در      3بارندگیهای حادث شده در منطقه با یك زمان تاخیر 

در منطقه واقع شده و اطالعات ثبت شده از میزان تخلیده و تغذیده آن در دشدت كده در      1833زمستان سال 

 33شاهد افزایش ) روند صدعودی هیددروگراف واحدد( در نیمده اول سدال      بخش آبهای سطحی ذكر شد باید 

باشیم.كه با توجه به هیدروگراف واحد دشت این انتظار حادث شده است و این روند افزایشدی در هیددروگراف   

 مشاهده می شود.
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