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 خالصه طرح:

ميليارد متر مكعب مي  044مطالعات  كارشناس وزرات نيرو نشان مي دهد كه به طور متوسط حجم بارندگي ساالنه در ايران 

هزار   074)از وسعت كشور %50ميليارد متر مكعب( در مناطق كوهستاني با مساحت  074ازاين مقدار )   %5/77باشد.كه 

هزار كيلومتر مربع  مي بارد . ايران جزء  770مابقي  حجم بارش در مناطق دشتي با مساحت  %5/22كيلومتر مربع( و 

كشورهاي خشك و نيمه خشك محسوب  مي شود و منابع آب آن از اهميت زيادي برخوردارند. اين منابع به صورت منابع 

ي )سفره هاي آب زير زميني( مي باشند. در اكثر مناطق مركزي و شرقي، استفاده از سطحي )درياچه، رودخانه و ...( و زير زمين

آب زير زميني جايگاه ويژه اي يافته است. بهره برداري بهينه از منابع آب زيرزميني  و اعمال مديريت صحيح در جهت حفظ و 

جمله روشهاي كه در امر مديريت منابع آب  نگهداري اين منابع مطالعه و شناخت آنها را الزم و ضروري مي سازد است. از

زيرزميني سودمند واقع مي شود تهيه مدل جريان    اب زير زميني مي باشد. در اين فعاليت تحقيقاتي نيز براي دستيابي به 

 اين هدف مدل جريان آب زير زميني تهيه شده است.  
 

 نتايج حاصله:

د. زون آب شيرين زون آب شور را مي پوشاند. با وجود تغييرات تراوايي با در دشت چاه درازدو زون آب شيرين و شور وجود دار

عمق هيچ مرز مشخصي ميان دو زون وجود ندارد. بخش عمده تغذيه دشت از طريق ورودي هاي زيرزميني صورت مي گيرد. 

ا كفه نمكي جهت جريان آب زيرزمين در دشت از جهت جنوب شرق به شمال غرب مي باشد. خروجي دشت در برخورد ب

سيرجان قرار دارد.  هيدرو گراف واحد دشت تغييرات چنداني را در طول سال نشان نمي دهد كه نشان دهنده برابر  بودن 

ميزان خروجي ها و ورودي ها در طول سال مي باشد. بيالن بدست آمده از مدل نيز اين مطلب را نشان مي دهد.  با توجه به 

 اقليم دشت خشك و بياباني مي باشد.طبقه بندي هاي اقليمي متفاوت 

كالً عمق آب زيرزميني در دشت زياد مي باشد و تبخير از سطح آب صورت نمي گيرد. با توجه به نتايج مدل سازي پيش بيني 

افت چنداني را دشت بوجود نخواهد آورد. بهترين مكان  02سال پس از مدل سازي با شرايط سال  0كننده بهره برداري تا 

چاه هاي بهره برداري جديد در قسمت شرقي دشت مي باشد. بهترين مكان جهت انجام تغذيه مصنوعي در قسمت  جهت حفر

 مياني دشت مي باشد.
 

 

 

 

 

 

 

 
 


