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  سنجي تأثير مديريت آبخيز بر بهبود وضعيت منابع آب زيرزمينيسنجي تأثير مديريت آبخيز بر بهبود وضعيت منابع آب زيرزميني  امكانامكان

  ))حوضة ايسين، استان هرمزگانحوضة ايسين، استان هرمزگان: : مطالعه مورديمطالعه موردي((

  

  3و طاهره افشار ٢فرشته شيرگاهي ،١گر احمد نوحه

 

  چكيده

رويه و سبب بر هم زدن تعادل طبيعي منابع آب  بيبرداري  نياز فزاينده به منابع آب در ايران، موجب بهره

شود،  با توجه به اينكه استان هرمزگان يكي از مناطق كم باران كشور محسوب مي. زيرزميني شده است

هكتار در  5/47793حوزة آبخيز ايسين با مساحت . آبهاي سطحي قادر به تأمين نياز آبي استان نيست

اين حوضه جهت تأمين آب مصرفي، نياز مستمر به استفاده . است حاشيه شمالي خليج فارس قرار گرفته

رو  تاكنون روند اين و شده روبرو زيرزميني آب سطح افت با از منابع آب زيرزميني منطقه دارد بنابراين،

آوري اطالعات مربوط به مديريت آبخيز در حوضة  در اين پژوهش پس از جمع .بوده است تشديد به

هاي طبيعي و تجزيه و تحليل آن، حالتهاي مختلفي كه طي سالهاي آتي ممكن  يايسين و شناخت ويژگ

با بدين منظور . بيني شده است است بدون مديريت آبخيز و همراه با مديريت آبخيز انجام گيرد، پيش

، در صورتي كه مديريت آبخيز در حوضه اعمال گردد سناريو و تحليل نتايج آن مشخص شد 4تدوين 

وذ يافته تقريباً يك و نيم برابر مقادير آب نفوذ يافته در زماني است كه هيچگونه مديريتي مقادير آب نف

بر اين اساس با اعمال مديريت آبخيز در حوضة ايسين و اجراي عمليات تغذيه  .در حوضه اجرا نشود

و در  72/1ساله در سالهاي خشك به طور متوسط  25مصنوعي پيشنهادي، در يك دوره بازگشت 

ميليون مترمكعب در سال، آب از طريق بارش به سطح آبهاي زيرزميني حوضه افزوده  63/6هاي تر سال

  .خواهد شد
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  مقدمه 

 به و داشته بالدن به ناپديري جبران و بار زيان پيامدهاي گذشته، سال چند در بارندگي كمبود

 را آسيب بيشترين كشاورزي اراضي و كرده متأثر را كشورمان روستايي بخش مشخص طور

 كاهش و خشكسالي پديدة با مقابله براي كشور، آب منابع مديريت كه است بديهي. است ديده

 .)1388 ،منش كي(كند  حركت نوين هاي فناوري و راهبردي راهكارهاي يبه ارائه بايد آن اثرات

 و خشك مناطق در بخصوص آبخيزداري، يها طرح اجراي با آبي منابع از بهينه بنابراين استفاده

  .است برخوردار زيادي اهميت از خشكنيمه

هكتار در حاشيه شمالي خليج فارس قرار گرفته است  5/47793حوزه آبخيز ايسين با مساحت 

اين حوضه . استان هرمزگان استهاي دو رودخانه اصلي كل و شور در  كه در زمره زير حوضه

كيلومتري شمال شهر بندرعباس واقع شده و يكي از نواحي پر جمعيت روستايي  20در فاصله

استفاده از آبهاي زيرزميني به دليل مناسب بودن كيفيت آن، براي تأمين . در استان هرمزگان است

ميليون مترمكعب  78/1ساالنه به طور متوسط ). 1387فصاحت، (آب منطقه پيشنهاد شده است 

  .اضافه برداشت از آب زيرزميني حوضة ايسين وجود دارد

هدف اصلي از انجام اين تحقيق ارائه توجيهات فني و مديريتي راهكارهاي آبخيزداري در 

شود  راستاي بهبود وضعيت آبخوان با نگرش ويژه به حوضة ايسين است، بدين منظور فرض مي

دار وجود دارد و مديريت  هاي زيرزميني رابطه معني يت آببين مديريت آبخيز و بهبود وضع

  .شود آبخيز سبب بهبود وضعيت آبخوان حوضة ايسين مي

اي بايد بر اساس تجزيه و  گيري براي اجراي هر گونه عمليات جديد و يا هر برنامه تصميم

ه بايد به دقت عالوه بر اين ميزان عملكرد عمليات اجرايي پيشنهادي در آيند. تحليل انجام گيرد

ها را براي ما فراهم  سنجي مراحل اين تجزيه و تحليل مطالعات امكان. مورد ارزيابي قرار گيرد

سنجي اولين مرحله و به تعبير بسياري از متخصصان، مهمترين مرحله  در واقع امكان. كند مي

  .ها است انجام پروژه

هاي آبخيزداري ممكن است به ، اظهار داشتند طرح)Gibson)(2001(و گيبسون ) Chess(چز 

ريزي اين طرحها، بدون هيچ  سنجي اجرا نشوند، حتي اگر فرايند برنامه دليل عدم مطالعات امكان

سنجي علمي،  سه نوع امكان 2006و همكاران در سال ) Said(سايد . نقص و ايرادي باشد

. دانند ضه آبخيز مياجتماعي و انگيزشي را رويكردي نوآورانه براي رسيدن به مديريت جامع حو
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دهي به آنها و  محيطي بوده و ابزاري براي جهت سنجي علمي مربوط به ماهيت مسائل زيست امكان

هايي  حل سنجي علمي مربوط به ارائه راه هايي از امكان نمونه. روشي براي بهبود اين مسائل است

ط به ذينفعان حوضة سنجي اجتماعي، مربو امكان. براي بهبود كيفيت آب يا حفظ كميت آب است

سنجي انگيزشي، در واقع انگيزه اقتصادي  امكان. آبخيز، و استفاده آنها در حل مسائل مديريتي است

در خصوص تحقيقات مديريت منابع آب زيرزميني، . كند ها را بررسي مي ذينفعان در انجام طرح

قويت و توسعه منابع آب تغذيه مصنوعي آبخوانها را به عنوان راهبردي براي ت، )1381( كياحيرتي

سازي و به هنگام كردن جريانهاي سطحي  زيرزميني و جبران زيانهاي وارده به آنها، جهت ذخيره

، با بررسي فعاليتهاي آبخيزداري در استان هرمزگان نشان داد )1381(آباد  شريف مروتي. عنوان كرد

 از كه شيرين رواناب سال رميليون مترمكعب د 76طرح اجرايي، بيش از  120كه با اجراي حدود 

با  انجام تحقيقي با عنوان، ارزيابي ) 1386(نورعليزاده . است شده كنترل شده، مي خارج دسترس

اثر عمليات آبخيزداري بر آبخوان دشت بوشكان به اين نتيجه دست يافت كه اجراي عملياتي از 

منطقه، باعث كاهش افت شكل در  جمله احداث چند سد خاكي و سنگي مالتي و بانكتهاي هاللي

دست سدها و باالآمدگي بيشتر آن در فصل بارش در مقايسه با قبل شده  سطح آب چاههاي پايين

كه در كشور نپال انجام ) Shrestha( )2008(و شرستا  )Joshi(نتايج بررسيهاي جوشي . است

روشهاي  گرفت، حاكي از آن است كه مقدار بارش مناسب، سرعت نفوذ مطلوب و توزيع مناسب

تغذيه به آبخوان، امكان تغذيه سفره آب زيرزميني بوسيله آب باران در منطقه مورد مطالعه را ميسر 

با انجام تحقيقي بر روي چند حوضه آبخيز در  2010در سال  و همكاران) Wani(واني . سازد مي

داد كه با آوري آب باران اجرا شده بود، نشان  هند كه در آنها عمليات آبخيزداري جهت جمع

از حجم بارش متوسط ساالنه به آبهاي زيرزميني افزوده شده % 34تا % 27احداث اين عمليات بين 

 يها استراتژي سنجي امكان تحقيق انجام با ،)Marek, 2005(مارك و همكاران  همچنين .است

 كاهش براي آينده سال 60 تا توانند مي آب منابع مديريت سنجي امكان با كه دريافتند آب، مديريت

  .كنند ريزي برنامه شمالي، تگزاس منطقه آبخوان از برداشت سرعت
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  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه

كيلومتري شمال شهر بندرعباس، مركز استان هرمزگان واقع شده  20حوضة ايسين در فاصله 

 الي وعرض شم 27ْ 25' 30" تا 27ْ 11' 50" ئيمختصات جغرافيا محدودهدر اين حوضه . است

كه به عنوان بخشي از حوزة آبريز خليج فارس در  شرقي قرار دارد طول 56ْ 21' 30" تا 56ْ 1'

 حوزة آبخيز ايسين از شمال. هاي دو رودخانه اصلي كل و شور قرار گرفته است زمره زيرحوضه

ز از جنوب به تاقديس ميوسن بندرعباس و ا، سيرجان - به كوه گنو، از شرق به جاده بندرعباس 

  .دشو غرب به رودخانه كل محدود مي

  

  شناسي زمين

در اين حوضه، . شناسي حوضة ايسين از نظر تنوع سازند، جالب توجه است وضعيت زمين

ترين سازندها مربوط به دورة پركامبرين پسين و جديدترين آنها متعلق به دورة كواترنري  قديمي

بررسي وضعيت . اند تجمع يافتهاست كه عمدتاً به صورت رسوبات آبرفتي در دشت حوضه 

دهد رسوبات عصر حاضر  شناسي نشان مي پراكنش يا توزيع مساحت هر يك از سازندهاي زمين

باتوجه به حفاريهاي  .انددر بيشترين مساحت و گروه بنگستان در كمترين مساحت گسترده شده

اي انجام  كه توسط شركت سهامي آب منطقه شبكه سنجش كمي و نيز مطالعات ژئوفيزيك،

دشت  ايسين در بخش شمالي حوضةمناسبترين رسوبات آبرفتي گرفته است، مشخص شد كه 

 -  هاي كوه گنو تا حوالي جاده قديم بندرعباس خصوصاً نيمه شرقي آن و از دامنه حوضه،

  .)1388اي هرمزگان،  شركت سهامي آب منطقه( اند بندرلنگه گسترش يافته

  

  توپوگرافي

كه اراضي  استدر وسط ) غربي - شرقي( القعر طولي داراي يك خط هاين حوض طور كلي هب

س أالر عالوه براين وجود يك خط. ندشو سمت آن سرازير ميبه اوت فشمالي و جنوبي با شيب مت

از نظر توپوگرافي به دو بخش  حوضهتقسيم  سبب حوضهدر وسط ) جنوبي ـ شمالي( عرضي

به دو بخش ايسين شرقي و ايسين غربي تقسيم  بنابراين حوضة ايسين .است شدهشرقي و غربي 
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شود كه به واسطه اهميت آبهاي زيرزميني در اين پژوهش و قرار گرفتن كل آبخوان در هر دو  مي

به . زير حوضه يعني، ايسين شرقي و غربي، اين دو زير حوضه با هم در نظر گرفته شده است

  .ه داراي دو خروجي استشود، حوض مالحظه مي 1همين منظور همانطور كه در شكل 

بررسي . استمتر  30و  2340ترتيب برابر ه بحوضة ايسين رقوم ارتفاعي و حداقل حداكثر 

وضعيت پراكنش يا توزيع مساحت بر حسب ارتفاع حاكي از قرار داشتن بيشترين مساحت در 

متر  2100 - 2400متر از سطح دريا و كمترين مساحت در محدوده ارتفاع  0 - 300محدوده ارتفاع 

متر برآورد گرديد كه براي محاسبه آن از  453همچنين ارتفاع متوسط حوضه . از سطح دريا است

بررسي شيب در منطقه مورد مطالعه نشان داد بيشترين . روش ميانگين وزني استفاده شده است

بدين ترتيب سرعت رواناب در اين . درصد قرار گرفته است 0 – 5سطح حوضه، در ردة شيب 

  .كند از حوضه بسيار كاهش يافته و در نتيجه فرصت بيشتري براي نفوذ در خاك پيدا ميقسمت 

  

  
  تصوير نقشة پايه حوضه ايسين: 1شكل
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  بارش

 آزمون با ابتدا حوضه در موجود سنجي باران ايستگاه 4) 66- 88( ساله 22 يها آمار به توجه با

 و بارندگي بين همبستگي رابطة از ريگيبهره با سپس و بارش آمار تكميل و تصحيح و همگني

  .شد برآورد سال در ميليمتر 199 مطالعه مورد منطقه متوسط بارش ايستگاهها، اين در ارتفاع

  

  ژئومرفولوژي

هاي ژئومرفولوژيكي در آن  دهد كه انواع مختلف پديده ژئومرفولوژي حوضة ايسين نشان مي

ها  ها هستند كه آبخوان پژوهش است، دشت ولي مهمترين آنها كه مورد توجه اين. وجود دارند

. اند اين دشتها از رسوبات حاصل از فرسايش ارتفاعات حوضه تشكيل شده. اندرا ايجاد كرده

دانه و غيرقابل انحالل توسط سيالبها حمل و در  بدين ترتيب كه مواد فرسايشي درشت

ور زمان ضخامت بيشتري پيدا اين مواد به مر. اند هاي موجود در دامنه انباشته شده فرورفتگي

  . اند ي ايسين را تشكيل دادهكرده و آبخوان حوضه

  

  پوشش گياهي

دهد بيشتر سطح حوضه از گياهان مرتعي كم  وضعيت پوشش گياهي حوضة ايسين نشان مي

 شود در مواقع بارندگي فقير بودن پوشش گياهي در منطقه سبب مي. تراكم تشكيل شده است

بنابراين براي افزايش . شود جاري زمين سطح روي سرعت به كند نفوذ اكخ در اينكه بدون آب

هاي بومي منطقه مانند كنار و  نفوذ پذيري خاك بايد اقدام به احياء پوشش گياهي به ويژه با گونه

  .آكاسيا در سطح حوضه شود

  

  هيدرولوژي 

  آبهاي سطحي

استان هرمزگان قرار گرفته است هاي اصلي كل و شور در  حوزه آبريز ايسين در زمره زير حوضه

اين منطقه فاقد رودخانه دائمي بوده و در . شوند كه جريانهاي آنها به خليج فارس تخليه مي

هاي منشعب از ارتفاعات شمالي گنو و مسيلهاي  مواقع بارندگي، سيالبهاي حاصله در مسيل
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  .دهد تاقديس شمال بندرعباس بخشي از تغذيه طبيعي دشت را انجام مي

  

  آبهاي زيرزميني

دهد كه حفر چاهها سير صعودي داشته  مقادير تجمعي چاههاي بهره برداري حوضة ايسين نشان مي

همچنين وضعيت تخليه ساالنه چاههاي . تا كنون ثابت مانده است 1379 – 80است و از سال

 1387–1363هاي حوضة ايسين بر اساس مصارف مختلف طي دورة  برداري، قنوات و چشمه بهره

زيرزميني مربوط به مصارف كشاورزي است كه %) 80حدود (دهد، بيشترين مصرف آب  نشان مي

 .روند افزايشي داشته است و از اين سال به بعد ثابت مانده است 1379 - 80تا سال آبي 

  

  هيدروگراف معرف سفره آب زيرزميني حوضه ايسين

سطح آب مخزن اقدام به ترسيم  براي مشخص نمودن نوسانات ساليانه آب زيرزميني و تغييرات

نشان  2اي در سطح دشت حوضه شده است كه در شكل شماره  هيدروگراف چاههاي مشاهده

  .داده شده است

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  هيدروگراف معرف سفره آب زيرزميني حوضه ايسين: 2شكل
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گيري  زهدهد كه از ابتداي اندا ترسيم شده است و نشان مي 1387تا  1366اين نمودار از سال 

متر و يا به   -57/8نوسانات سطح آب در محيط متخلخل، آبخوان داراي مجموع افتي معادل 

  .متر است -35/0بيان ديگر ساليانه بطور متوسط برابر 

  

  بيالن آب زيرزميني حوضه ايسين

بيالن آب زيرزميني در محدوده مورد مطالعه به جهت ارزيابي وضعيت آبخوان از نظر ميزان 

بيالن آب زيرزميني حوضه  1در جدول . ي و خروجي آن آبخوان تهيه شده استآب ورود

اي  شركت سهامي آب منطقه(نشان داده شده است 1387 -1363ايسين در طول دوره 

 ).1388هرمزگان، 

  
  1387 -1363بيالن آب زيرزميني حوضه ايسين طي دوره زماني : 1جدول

 )ميليون مترمكعب(تغذيه 
  تخليه 

 )مكعبميليون متر(
تغييرات حجم 

ميليون (ذخيره 

 )مترمكعب

جريانهاي 

ورودي آب 

 زيرزميني

نفوذ از 

طريق 

 بارندگي

آب 

برگشت 

 زراعي

نفوذ از طريق 

 ها رودخانه

نفوذ از 

پساب 

 فاضالب

نفوذ از 

تاسيسات 

تغذيه 

 مصنوعي

 جمع
برداشت از سفره 

 )چاهها(

804/236 02/57 301/75 288/25 78/21 34/17 533/433 135/467 602/33- 

  

 ساله 24 دوره طي كه دهد مي نشان ايسين حوضه زيرزميني آبهاي بيالن بررسي از حاصل نتايج

 داشته كاهش مترمكعب ميليون 6/33 زيرزميني آب ذخيره حجم ،1387 تا 1363 سال از يعني

 برداشتآبخوان  طبيعي توان حد از بيش مترمكعب ميليون 4/1 ساالنه متوسط طور به يعني. است

  .شد

  

  اقدامات آبخيزداري براي تغذيه مصنوعي آبخوان حوضه ايسين

هاي مختلف تغذيه مصنوعي در يك منطقه وجود  با توجه به اينكه امكان استفاده از تمام روش

ندارد الزم است امكان استفاده هر يك از روشها با توجه به شرايط طبيعي از جمله اقليم، شيب، 

آبخيز به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد و سپس با توجه  هي حوضهشناسي، پوشش گيا زمين
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با توجه به اطالعات حاصله از . به مشخصات هر منطقه، روش يا روشهاي مناسب اتخاذ شود

هايي كه با توجه به شرايط منطقه  ي ايسين، مناسبترين گزينههاي طبيعي و آبخوان حوضه ويژگي

هاي آبگير،  ي نفوذي، بندهاي كوتاه خاكي، بندسار، هالليها مناسب ديده شد، احداث حوضچه

  . توركينست و عمليات بيولوژيكي است

همچنين جهت مهار سيالبها، فرسايش و كنتـرل رسـوب ورودي بـه پشـت سـدهاي اصـالحي،       

گزينه احداث سدهاي سـنگي مالتـي و بنـدهاي كوچـك متـوالي خشـكه چينـي و گـابيون در         

ـ  آبراهه اقـدامات  ترتيـب نقشـه موقعيـت     بـدين . شـود  ز نيـز پيشـنهاد مـي   هاي فرعي حوضه آبخي

آبخيزداري پيشنهادي در حوضه ايسين با در نظر گرفتن شرايط محيط طبيعي حوضـه، از جملـه،   

شناسي، ژئومرفولوژي و خاك، همچنين پس از بازديـدهاي ميـداني جهـت صـحت      شيب، زمين

نشـان   3تهيه شده كه در شـكل شـماره    Gis Arcافزار  سنجي نتايج به دست آمده در محيط نرم

  .داده شده است

  

  
  تصوير نقشه موقعيت اقدامات آبخيزداري پيشنهادي در حوضه ايسين: 3شكل

  

ي ايسين در قسمتهاي در اين شكل، مكانهاي مناسب جهت تغذيه مصنوعي آبخوان حوضه

هكتار  3200مساحت اين مكانها حدود . شمالي دشت حوضه، مناسب تشخيص داده شده است
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اين محلها بيشترين پتانسيل . آيند درصد از كل حوضه به شمار مي 6برآورد شده است كه تقريباً 

ايسين را دارا  جهت اجراي عمليات آبخيزداري براي تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني حوضه

  .هستند

  

  طراحي سناريو

اتفاق افتاده و آنچه كه هست ها و فنون پژوهش در علوم طبيعي فراتر از آنچه كه  بعضي از روش

تواند و بايد  كنند، در حالي كه تشخيص و تعيين بهترين وضعيتي كه مي را بررسي و تحليل نمي

حلي براي اينكه چه اقداماتي براي دستيابي به چنين وضعيتي بايد انجام  باشد و يافتن پاسخ و راه

  .و توسعه منابع آب در نظر گرفتريزي  بايد در برنامه ترين مسائلي است كه مي داد، از مهم

سناريو به عنوان طرح كلي وضعيت طبيعي موجود و يا طرح كلي وضعيت در اين راستا، 

هدف از سناريوسازي در مديريت آبخيز، گسترش تفكر در مورد . حوادث مورد انتظار است

س از جهت تدوين سناريوها، پ. ريزي و مديريت صحيح در يك حوضه استآينده براي برنامه

سپس كليه . آوري شوند درك كامل از موضوع بايد كليه اطالعات مرتبط با آن موضوع جمع

بنابراين در اين . شود توانند شكل بگيرند بررسي مي احتماالت و حالتهايي كه در طي زمان مي

آوري اطالعات مربوط به مديريت آبخيز در حوضه ايسين و شناخت  پژوهش پس از جمع

و تجزيه و تحليل آن، حالتهاي مختلفي را كه طي سالهاي آتي ممكن است  هاي طبيعي ويژگي

سناريوهاي . بدون مديريت آبخيز و يا همراه با مديريت آبخيز انجام گيرد، پيش بيني شده است

  اند طراحي شده با درنظر گرفتن موارد زير مورد بحث قرار گرفته

  

  ترسالي و خشكسالي

هاي منطقه مطالعاتي طي دوره  از آمار بارش ميانگين ايستگاه هاي تر و خشك، براي بررسي دوره

 - 66(ساله  22دهد كه طي دوره  نتايج نشان مي. استفاده شده است SIAPساله و شاخص  28

سال از  7هاي مختلف به وقوع پيوست و تنها  سال از شرايط خشكسالي با شدت 10، )1387

ميانگين بارشهاي . اند ا وضعيت نرمالي را داشتهشرايط ترسالي برخوردار بوده است و بقيه ساله

ميليمتر و ميانگين بارشهاي رخ داده در سالهاي مرطوب  31/112رخ داده در سالهاي خشك، 
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، 5، 2هاي  بيني شده با دوره بازگشت همچنين مقادير بارش ساالنه پيش. ميليمتر بوده است 386

نتيجه اين محاسبات در جدول شماره . گرديد محاسبه 1هايفا افزار  سال، توسط نرم25و  20، 10

 .آورده شده است 2
  

  ساالنه در محدوده مورد مطالعه يتواتر بارندگ: 2جدول

  خشكسالي  ترسالي  شرح

دوره 

  بازگشت
25  20  10  5  2  2  5  10  20  25  

مقدار 

  بارندگي

  )متر ميلي(

86/479  62/457  5/386  77/310  74/194  7/186  05/101  58/73  43/58  1/55  

  

دهنده اين واقعيت باشد كه  تواند نشان در نظر گرفتن دوره بازگشتهاي مختلف عالوه بر اينكه مي

تواند در افزايش يا كاهش سطح  تغيير و تحوالت ايجاد شده در حوضه از نظر امكان ريزش مي

هاي آبخيزداري  تواند گوياي عمر مفيد سازه هاي آب زيرزميني مؤثر واقع شود، بلكه مي سفره

يعني پس از احداث عمليات آبخيزداري، براي كنترل و بررسي آثار . موجود در حوضه نيز باشد

هدف از . ايجاد شده بر روي سطح آب زيرزميني در منطقه، بايد اقدام به پيمايشي صحرايي شود

پايش، تعيين اين موضوع است كه آيا فعاليتها در يك پروژه يا برنامه مديريت حوضه آبخيز، 

اي الزم است اطالعات به  براي انجام چنين مقايسه. مورد انتظار را داشته است يا خيراثرات 

. هانس(دست آمده از مناطق قبل و بعد از اجراي فعاليتهاي آبخيزداري با يكديگر مقايسه شوند 

  ).1388گريگرسن و همكاران، . م

  

  ميزان نفوذ

ر شرايط بدون احداث عمليات اصالحي ها مقادير حداقل و حداكثر نفوذ بارش د در اين سناريو

بيني شده با احداث  درصد و همچنين مقادير حداقل و حداكثر نفوذ در شرايط پيش 17 -13(

 )1388اي هرمزگان،  آب منطقه شركت سهامي) (درصد 20 - 25(عمليات اصالحي آبخيزداري 

  .در نظر گرفته شده است

                                                 
1. Hyfa 
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  جمعيت

جمعيت . استا بررسي شده است جمعيت منطقه يكي ديگر از مواردي كه در تدوين سناريوه

نفر بوده است كه نرخ رشد  1818، 1385نفر و در سال  1143، 1375روستاي ايسين در سال 

برداري از آب زيرزميني حوضه ايسين  درصد بهره 80عالوه برآن، حدود . است% 7/4جمعيت 

ميني جهت مصارف مربوط به مصارف كشاورزي است، در نتيجه مقدار تخليه از آب زيرز

از طرفي، مقدار آب . گذارد كشاورزي بيشترين تأثير را بر روي كاهش سطح آب زيرزميني مي

ميليون مترمكعب بوده است كه  473/15تخليه شده براي مصارف كشاورزي در طول سال برابر 

تاكنون اين مقدار به واسطه ممنوعيت دشت حوضه ايسين براي حفر چاه  1379 -  80از سال

 3/2054(همچنين با توجه به ثابت ماندن سطح اراضي زير كشت . يد، ثابت مانده استجد

بنابراين ميزان . در كل مقدار مصرف آب زيرزميني ثابت در نظر گرفته شده است) هكتار

  .برداشت براي كل سناريوها ثابت در نظر گرفته شده است

 3قرار گرفته و نتايج آن در جدولبدين ترتيب سناريوهاي زير مورد بررسي و تجزيه و تحليل 

  .ارائه شده است

 ارزيابي كميت آبهاي زيرزميني بدون مديريت آبخيز همراه با پديده خشكسالي: 1سناريوي •

  ارزيابي كميت آبهاي زيرزميني بدون مديريت آبخيز همراه با پديده ترسالي: 2سناريوي  •

تن اعمال مديريت آبخيز همراه ارزيابي كميت آبهاي زيرزميني با در نظر گرف: 3سناريوي  •

  با پديده خشكسالي

ارزيابي كميت آبهاي زيرزميني با در نظر گرفتن اعمال مديريت آبخيز همراه : 4سناريوي  •

 با پديده ترسالي
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  حجم آب اضافه شده به آبخوان طي اجراي سناريوهاي مختلفبيني  پيش: 3جدول

  
دوره 

  بازگشت

مجموع مقادير   )يون متر مكعبميل(حجم آب اضافه شده به آبخوان 

حجم آب اضافه 

شده به آبخوان  

بدون مديريت 

  آبخيز

مجموع مقادير 

حجم آب اضافه 

شده به آبخوان  

همراه با مديريت 

  آبخيز

  همراه با مديريت آبخيزداري  بدون مديريت آبخيزداري

با حداقل 

  )13/0(نفوذ 

با حداكثر 

  )17/0(نفوذ 

با حداقل 

  )20/0(نفوذ 

با حداكثر 

  )25/0(نفوذ 

ي
سال

تر
  

2  7/1  59/0  66/2  876/0  29/2  536/3  

5  75/2  95/0  244/4  4/1  7/3  644/5  

10  43/3  18/1  28/5  74/1  61/4  02/7  

20  06/4  4/1  25/6  053/2  46/5  303/8  

25  26/4  46/1  554/6  16/2  72/5  714/8  

ي
سال

ك
ش

خ
  

2  65/1  57/0  55/2  84/0  22/2  4/3  

5  9/0  3/0  38/1  45/0  2/1  83/1  

10  65/0  22/0  1  33/0  87/0  33/1  

20  51/0  17/0  8/0  26/0  68/0  06/1  

25  48/0  16/0  75/0  24/0  64/0  99/0  

  

  نتايج و بحث

دهد مقدار ارتفاع آب نفوذ يافته در حالتي كه عمليات اصالحي آبخيزداري در  نتايج نشان مي

زيرزميني احداث شده باشند، تقريباً يك و نيم برابر مناطق مناسب جهت تغذيه مصنوعي آبهاي 

مساحت . اند مقدار آب نفوذ يافته در زماني است كه هيچگونه عمليات اصالحي احداث نشده

دشت حوضه با ضريب نفوذ قسمت شمالي  تحت تأثير مستقيم نفوذ آب حاصل از بارش در

وسعتي % 13وضه با ضريب نفوذ دشت حناحيه جنوبي  دركيلومتر مربعو  18وسعتي برابر % 17

بيني شده حجم آب  بنابراين مقادير پيش. كيلومترمربع را به خود اختصاص داده است 3/68برابر 

  .است 4اضافه شده به آبخوان، طي اجراي سناريوهاي مختلف به شرح جدول شماره 

دوره  با توجه به اين جدول مشخص شد كه با فقدان مديريت آبخيز در حوضه ايسين در يك

ميليون  27/5و اگر ترسالي باشد  64/0ساله، در صورتي كه اگر خشكسالي باشد،  25بازگشت 

و اين مقادير در حالتي كه مديريت . شود مترمكعب آب به حجم آبهاي زيرزميني افزوده مي

ميليون  7/8ميليون مترمكعب در شرايط خشكسالي و  99/0آبخيز در حوضه اعمال شود به 

  .رايط ترسالي، افزايش خواهد يافتمترمكعب در ش
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  1آناليز سناريوي 

نتايج حاصل از آزمون آماري نشان داد كه در دوره خشكسالي و زمانيكه مديريت آبخيز در 

حوضه ايسين اعمال نگردد، بين ميانگين مقادير حجم نفوذ يافته به آبهاي زيرزميني در دوره 

كل حجم آب نفوذ يافته به آب زيرزميني كه به سال با ميانگين  25و 20، 10، 5، 2هاي  بازگشت

در اين حالت ميانگين حجم  .)<05/0P(دار وجود ندارد  داد، اختالف معني طور طبيعي رخ مي

در واقع عدم اعمال . آب زيرزميني اضافه شده در اين سناريو  از ميانگين كل نيز كمتر است

  .ن روند كاهشي خود را طي نمايدمديريت آبخيز سبب شده است كه سطح آب زيرزميني همچنا

  

  2آناليز سناريوي 

 حوضه در آبخيز مديريت زمانيكه ترسالي، دوره در كه داد نشان آماري آزمون از حاصل نتايج

 ،5 ،2 يها بازگشت دوره در زيرزميني آبهاي به يافته نفوذ حجم مقادير ميانگين بين نگردد اعمال

 رخ طبيعي طور به كه زيرزميني آب به يافته نفوذ آب حجم كل ميانگين با سال 25 و 20 ،10

 زيرزميني آب حجم ميانگين حالت اين در ).<05/0P( ندارد وجود دار معني اختالف داد، مي

 آبخيز مديريت اعمال عدم نتيجه در. است كمتر نيز كل ميانگين از سناريو اين در شده اضافه

  .نمايد طي را خود هشيكا روند همچنان زيرزميني آب سطح كه است شده سبب

  

  3آناليز سناريوي 

 در آبخيز مديريت زمانيكه خشكسالي، دوره در كه داد نشان آماري آزمون از حاصل نتايج

 دوره در زيرزميني آبهاي به يافته نفوذ حجم مقادير ميانگين بين شود، اعمال حوضه

 به كه زيرزميني آب به هيافت نفوذ آب حجم كل ميانگين با سال 25و 20 ،10 ،5 ،2 يها بازگشت

 حجم ميانگين حالت اين در. )<05/0P( ندارد وجود دار معني اختالف داد، مي رخ طبيعي طور

 نظر از افزايش اين ولي است بيشتر نيز كل ميانگين از  سناريو اين در شده اضافه زيرزميني آب

 آب حجم كه است شده سبب حوضه، در آبخيز مديريت اعمال واقع در. نيست دار معني آماري

 زمان در حتي حوضه در آبخيز مديريت اعمال كه گفت توان مي پس. يابد افزايش زيرزميني

 اين توان مي را داري معني عدم ترتيب بدين. شود مي آبخوان وضعيت بهبود موجب خشكسالي،
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 زيرزميني يها آب سطح افزايش در مهمي عامل بارش، كمبود و خشكسالي كه نمود توجيه چنين

 تغذيه جهت اصالحي عمليات اجراي و آبخيز، صحيح مديريت اجراي با توان مي ولي است

  .نمود جبران را آب كمبود اين ايسين، حوضه زيرزميني آبهاي مصنوعي

  

  4آناليز سناريوي 

 حوضه در آبخيز مديريت زمانيكه ترسالي، دوره در كه داد نشان آماري آزمون از حاصل نتايج

 ،5 ،2 يها بازگشت دوره در زيرزميني آبهاي به يافته نفوذ حجم مقادير ميانگين بين گردد، اعمال

 رخ طبيعي طور به كه زيرزميني آب به يافته نفوذ آب حجم كل ميانگين با سال 25 و 20 ،10

 زيرزميني آب حجم ميانگين نيز حالت اين در) <05/0P( ندارد وجود دار معني اختالف داد، مي

 نظر از افزايش اين نيز حالت اين در. است بيشتر كل ميانگين از نيز سناريو اين در شده اضافه

 سطح افزايش سبب تواند مي آبخيزداري عمليات اجراي دهد مي نشان ولي نيست دار معني آماري

 مصنوعي تغذيه جهت آبخيزداري اصالحي عمليات اجراي كه گفت توان مي پس. شود آبخوان

  .شود مي زيرزميني آبهاي سطح وضعيت بهبود سبب ايسين حوضه در آبخوان

 يها دوره گرفتن نظر در با و مختلف يها بازگشت دوره با زيرزميني آبهاي وضعيت ترتيب بدين

 آبهاي به شده اضافه حجم ساالنه ميانگين مقادير. است شده بيني پيش خشكسالي و ترسالي

  .است شده داده نشان 4 شماره ولجد در ساله، 25دوره بازگشت  طي يك ايسين حوضه زيرزميني

  

  ساله 25حجم اضافه شده به آبهاي زيرزميني به ميليون مترمكعب در يك دورة بازگشت : 4جدول

  )انحراف از معيار ±ميانگين (

  همرا با مديريت آبخيز  بدون مديريت آبخيز  دوره

  63/6  ± 11/2   35/4  ± 39/1  تر سالي

  72/1  ± 99/0  12/1  ± 65/0  خشكسالي
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  گيري نتيجه

 بارندگي هر از نتايج حاصل از بررسي هيدروگراف آبهاي زيرزميني حوضه ايسين نشان داد، پس

 1377 تا 1371 سالهاي در مثال. يافت مي افزايش زيرزميني آب سطح داد مي رخ كه توجهي قابل

 نينهمچ و حوضه طبيعي عوامل نقش اينكه به توجه با. است مشخص كامالً تغييرات اين

 گفت توان مي ولي نيست تأثير بي نيز باشد مي دارا را مصرف بيشترين كه كشاورزي آب مصرف

 بتوان اگر بنابراين. دارد زيرزميني آب سطح نوسانات در اساسي نقش حوضه ايسين براي بارش

 ديگر گرفت،ها  ترسالي در را بارندگي از حاصل جريانهاي هدر رفت جلوي آبخيز مديريت با

  .شد نخواهيم روبرو خشك سالهاي در آبي كم لمشك با

 سطح افزايش جهت آبخيز مديريت كه دهد مي نشان سناريوها نيز وتحليل تجزيه از حاصل نتايج

 آب سطح افت مشكل حل جهت جامع ريزي برنامه يك نيازمند ايسين حوضه در زيرزميني آب

 جوابگو مدت كوتاه در تنها نه مهم اين. است آن از ناشي اثرات رساندن حداقل به يا و زيرزميني

 روشهاي تمام آن كنار در و شود ريزي طرح مدت طوالني زماني بازه يك براي بايد بلكه نيست

  .گيرد صورت ترميم و نگهداري حفظ،

 حوضه زيرزميني آب افت مشكل دهد مي نشان آماري نظر ازها  تحليل و تجزيه نبودن دار معني

 بازه يك در آبخيز مديريت تاثير بلكه شود نمي مرتفع نيز ساله 25 گشتباز دوره يك در حتي ايسين،

 حل براي كه دريافتند خود تحقيق در همكاران و مارك در اين رابطه. گردد مي نمايان طوالني زماني

 بنابراين، (Marek et. al, 2005)كرد  ريزي برنامه آينده سال 60 براي بايد زيرزميني آب افت مشكل

 يعني مدت طوالني در گيرد انجام اصولي شكل به ايسين در حوضه آبخيز مديريت ت اگرگف توان مي

 به و يافته كاهش زيرزميني آب سطح افت در نتيجه باشد جوابگو تواند مي آينده سال 60 از بيش

  .شد نخواهيم رو روبه آبي كم مشكل با خشك سالهاي در حتي كه طوري به.  رسد مي تعادل حالت

 عمليات و شود اجرا را آبخيز مديريت ايسين حوضه در اگر كه داد نشان يجنتا همچنين

 آبگير، هاللي بندسار، خاكي، بند توركينست، اي، تغذيه يها حوضچه يعني پيشنهادي اصالحي

 كه شرطي به شود، احداث بيولوژيك عمليات همراه به گابيوني سدهاي و چين خشكه سدهاي

 رسوبات و گيرند قرار ترميم مورد احتمالي يها خرابي و ردگي صورت پايش منطقه در ساله هر

 در و 72/1 خشك سالهاي در متوسط طور به شوند، اليروبي هاسازه پشت در شده جمع

 حوضه زيرزميني آبهاي سطح به بارش طريق از آب سال، در مترمكعب ميليون 63/6 تر سالهاي
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آوري شده و اطالعات  تحقيق جمع بدين ترتيب بر اساس سابقه .شد خواهد افزوده ايسين

هاي  بدست آمده در رابطه با شرايط طبيعي حوضه ايسين و همچنين تجزيه و تحليل سناريو

توان گفت با اعمال مديريت آبخيز، وضعيت آبهاي زيرزميني حوضه ايسين  بيني كننده، مي پيش

متخصصان و بهبود خواهد يافت كه اين امر مهم نيازمند همكاري جمعي و كار گروهي 

بنابراين الزم است كه سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان، شركت . سازمانهاي مختلف است

اي استان، اداره كل حفاظت محيط زيست استان با اداره كل منابع طبيعي استان  آب منطقه

عالوه بر آن اجراي طرحهاي آبخيزداري بايد با . همكاري و هماهنگي كامل داشته باشند

زيرا هيچ طرح آبخيزداري بدون . و همكاري كشاورزان و ساكنان حوضه همراه باشد مشاركت

  .آيد حمايت ساكنان حوضه با موفقيت به اجرا در نمي

 

  تشكر و قدرداني

ساز عضو هيئت علمي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه هرمزگان  از جناب آقاي دكتر ارشك حلي

اي هرمزگان به پاس  سهامي آب منطقهو همچنين از همكاري مسئولين محترم شركت 

  .شود هاي ارزنده سپاسگذاري مي راهنمايي
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