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 أ

 پیشگفتار

ی زیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1394سال برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

ی آن در نیآفرنقشهای خاص این استان و شرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به ویژگی

دوین ها متفاوت است، از آن جمله ته در قیاس با شرح خدمات سایر استاناست ک شدهلیتشکمقیاس ملی از مراحل مختلفی  

و  اهداف اندازچشمی به تدوین پژوهندهیآی است. سطح راهبردی با الگوی تبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیا

ی به کند و سطح عملیاتمی المللی مشخصپردازد و جایگاه این استان را در سطح ملی  و بیناقدامات کلیدی در استان می

 پردازد.های مختلف استان میدر سطح شهرستان ازیموردنهای ها و پروژهارائه طرح

به  طور مشخصآمایش مرحله سوم این مطالعات به شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنتداوم اقدامات  به منظورعالوه بر این 

پردازد.مراحل و ارکان اصلی شرح می شدهینیبشیپهای ها و سیاستپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از برنامه

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

ربیات جهانی ها و تجشود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، روشو ارزیابی می فرادست مرتبط با استان بوشهر، بررسی

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

سازی عمومی را به انجام  های ذینفع، تدوین ساختار، سازماندهی همکاری و  اجماعاست.فصل چهارم، شناسایی گروه

ارد. در بندی اقدامات موردنیاز اختصاص داولویت به منظوربندی مسائل استان شناسی و طبقهرساند. فصل پنجم به مسالهمی

های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحیابی سریع انجام خواهد شد و ارز بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

داری و سازمانی، ا -تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسی ، بررسی وستیزطیمح

بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و 

ها، بررسی و تحلیل ی بین سکونتگاهتحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصل

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.ی قرار میموردبررساستان را 



 

 ب

وین: شناسایی با عنا فصلچهار ی توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل وهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

تدوین  ی توسعه فضایی استان ووهایسنارهای استان، شناسایی کالن و مأموریت اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و حرسازمان فضایی توسعه، معرفی ط چهار فصلگام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام 

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گیهشناسایی و برآورد منابع مالی سرما چهار فصلگردد و شامل در گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و  چهار فصلگام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابرزمین و طراحی و تهیه نرمپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش س

 آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

یلی پردازد و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تفصیگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش م

ررسی شده و مدارک جدید، بموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی بر اساس مطالعات انجام

دخالن(، بر کلیه ذیمهای اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل ها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم کمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.می

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدوکنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست کنترل اهداف خرد، بازنگری و

 های اجرایی توسعه است.سیاست

 با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، چهار فصلدر گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل 

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میتهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاسمعرفی طرح

ها با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح چهار فصلگردد و دارای در گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه می

، روش جرااهای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتشنهادی تاٌمین مالی(، بررسی تأمین منابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژهپی



 

 ت

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

اختار سازمان و س چهارفصلبه طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل گام پنجم نیز که 

های سیاست های ارزیابی برنامه وپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. در این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می

توسعه و  پایش ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

رسی توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ دستورالعمل پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، بر افزار پایشارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانیش استان و ارائه گزارشگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آماهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

های صساله آمایش بر اساس معیارها و شاخگام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

 عی و کوچکهای موضیپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگرشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

گزارش حاضر از مجموعه مطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی از مطالعات گروه بررسی و تحلیل 

 3-2-1( و بند ی آبریزهاحوضه ریزو  اهحوضهوضعیت منابع طبیعی با عنوان گزارش تحلیل وضعیت منابع طبیعی )تحلیل 

 شرح خدمات است.
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 1هاحوضه ریزو  هاحوضهتحلیل  -1-2-3

آن تعداد  المللی بوده و درکه یک سیستم بین "یدهده"های آبریز از سیستم اعشاری بندی و کدگذاری حوزهدر تقسیم

ریز بندی سطح کشور به شش حوزه آبتقسیم است. بر این اساس شدهاستفادهکند تقسیمات در هر مرحله از نه تجاوز نمی

های هیدرولوژیکی با مشخصات توپوگرافی و ویژگی تطابقمبا توجه به (که از چند دهه قبل مورد عمل بوده  اصلی

های مطالعاتی کشور حدوداً است. وسعت کل محدوده شدهکیتفکمحدوده مطالعاتی  619و  2حوزه آبریز درجه  31کشور(،

( 1باشد. کل محدوده استان بوشهر در حوزه آبریز اصلی)درجهمی  لومترمربعیک 1622624شور و برابر منطبق بر سطح ک

 1جدول شماره  اصلی در آبریز  حوزهشش  گیرد. مساحت و کد مربوط به هر یک ازمیو دریای عمان قرار  فارسجیخل

  است. شدهارائه

 های آبریز کشورحوزه کیرجه د: تقسیمات 1 شماره جدول

 ه آبریز اصلیزنام حو کد (لومترمربعیکمساحت )

 ه آبریز دریای مازندرانزحو 1 174618

 و دریای عمان فارسجیخله آبریز زحو 2 424515

 ه آبریز دریاچه ارومیهزحو 3 51811

 ه آبریز فالت مرکزیزحو 4 824356

 ه آبریز مرزی شرقزحو 5 113169

 ه آبریز قره قومزوح 6 44165

 جمع 1622624

 مدیریت منابع آب ایرانشرکت مادر تخصصی مأخذ: 

است که استان  شدهلیتشک( 29تا  21)کدهای  2حوزه درجه  9( از 2فارس و دریای عمان )کد خلیج 1حوزه آبریز درجه 

(، 24زهره ) –یعنی جراحی  درجه دوحوزه آبریز  4هایی از در بخش 2های اصلی درجه قرارگیری در حوضه از لحاظبوشهر 

درصد  65/49گیرد. از کل مساحت استان ( قرار می27مهران و جزایر )-( و کل26ها )(، مند و کفه25حله و شرق و غرب )

-درصد در حوزه آبریز کل 79/13ها، درصد در حوزه آبریز مند و کفه 52/36از آن در حوزه آبریز حله و شرق و غرب، 

هایی از استان که در این است. مساحت قسمت شدهواقعزهره  –درصد در حوزه آبریز جزایر و جراحی  13/1مهران و 

 است. شده ارائه  3شماره  ها در نقشهو موقعیت آن 2 شماره جدولگیرند در ها قرار میحوضه

                                                      
 های آبریز شرکت مادر تخصصی مدیریت و منابع آب ایران استفاده شده است.. در مطالعات این بخش از تقسیم بندی حوزه 1
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 در استان بوشهر درجه دوآبریز  یهاحوزهم و مساحت : نا2 شماره جدول

 درجه دوکد حوضه  درجه دوحوزه آبریز اصلی 
  درجه دومساحت استان در حوضه 

 )کیلومترمربع(
 درصد مساحت   

 1.13 7.14 24 زهره –جراحی 

 49.65 11518.49 25 حله و شرق و غرب

 36.52 8472.21 26 هامند و کفه

 13.79 3199.63 27 مهران و جزایر-کل

 مدیریت منابع آب ایرانمأخذ: شرکت مادر تخصصی  

نام  3. در جدول شماره باشندرقمی( می 4شامل چندین محدوده مطالعاتی )با کدهای  2های درجه هر یک از این حوضه

 است. شدهارائهاستان بوشهر در محدوده مطالعاتی  22و مساحت مربوط به  

 های مطالعاتی در استان بوشهر : نام و مساحت محدوده3شماره  جدول

 حوضه

 1 درجه
 2درجه حوضه

 کد

 محدوده
 محدوده نام

 مساحت کل

 )کیلومترمربع(

 داخل مساحت

 استان

 )کیلومترمربع(

 درصد

 استان داخل

 خارج مساحت

 استان

 )کیلومترمربع(

 درصد

 استان خارج

ی
ریا

د
 

ان
عم

 و 
خل

یج
س

فار
 (2) 

 99.71 2391.57 1.31 7.14 2398.71 جعفر زادهامام 2417 زهره یجراح

 و حله
رق

ش
 و 

ب
غر

 (
25) 

 21.71 555.83 78.29 2114.17 2561.11 دیلم بندر 2511

 32.84 1242.48 67.16 2541.52 3784.11 گناوه بندر 2512

 29.99 1341.14 71.11 3127.96 4468.11 شبانکاره دالکی 2513

 99.11 1828.51 1.11 18.51 1847.11 اشبندفر 2518

 1.11 1.11 111.11 2851.52 2851.52 برازجان- اهر 2512

 1.11 1.11 111.11 975.82 975.82 دلوار 2513
ند

م
 و 

فه
ک

) ها
26) 

 1.11 1.11 111.11 1168.28 1168.28 مند 2611

 1.11 1.11 111.11 1582.69 1582.69 خورموج 2612

 1.11 1.11 111.11 1646.33 1646.33 گاه چاه 2613

 1.11 1.11 111.11 276.83 276.83 باغان 2614

 1.11 1.11 111.11 512.66 512.66 ریز 2615

 1.11 1.11 111.11 124.63 124.63 جم 2616

 94.83 3281.95 5.17 179.15 3461.11 کورده ـ دزکاه 2617

 21.56 253.25 79.44 978.75 1232.11 پلنگ دشت 2618

 15.31 219.18 84.71 1157.82 1367.11 بوشکان 2619

 1.11 1.11 111.11 517.11 517.11 ارم تنگ دهرود 2611

 65.14 631.84 34.86 338.16 971.11 دارالمیزان 2615

-کل
ان

هر
م

 و 
ایر

جز
 

(
27) 

 82.83 734.71 17.17 152.29 887.11 دار گله 2728

 1.11 1.11 111.11 2375.11 2375.11 کنگان یرد 2729

 71.77 1656.53 28.23 651.47 2318.11 گاوبندی 2731

 1.11 1.11 111.11 21.76 21.76 خارک 2734

 1334و محاسبات شرکت مهندسی مآب  مدیریت منابع آب ایرانشرکت مادر تخصصی : مأخذ 
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 ای آبریز اصلی کشوره: حوزه1 شماره نقشه
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 های آبریز اصلی در استان بوشهر: حوزه2 شماره نقشه
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 در استان بوشهر هاحوضه ریزها و : حوضه3 شماره نقشه
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 تحلیل منابع آب )سطحی و زیرسطحی( -1-2-3-1

 تحلیل منابع آب سطحی -1-2-3-1-1

ماند. نفوذ خاک بیشتر باشد، بخشی از آب حاصله از بارندگی در سطح حوضه باقی میهرگاه شدت بارندگی از ظرفیت 

افتد و از طریق آبراهه اصلی از حوضه خارج های سطح زمین در امتداد شیب به راه میاین آب پس از پر کردن گودی

وجه گویند. با تده رواناب سطحی میکر یریگاندازهتوان مقدار آن را در رودخانه شود. به این بخش از بارندگی که میمی

 .به اینکه خصوصیات فیزیکی حوضه نسبتاً ثابت است بین بارندگی و رواناب رابطه مستقیمی وجود دارد

زهره، حله و شرق و غرب، مند  –های آبریز جراحی های موجود در حوزهرودخانه یآب دهبررسی و تحلیل  به منظور

 یب دهآآمار  لیوتحلهیتجزآوری و اند اقدام به جمعدر محدوده استان بوشهر قرارگرفتهمهران و جزایر که -ها و کلو کفه

 سنجی شده است.های آبها در محل ایستگاهای رودخانهمیانگین روزانه، ماهانه، ساالنه و حداکثر لحظه

  انتخاب دوره شاخص آماری -1-2-3-1-1-1

 هقرارگرفت مدنظرسالی و ترسالی های خشکها و دورهدر انتخاب دوره شاخص آماری دو پارامتر آمار موجود ایستگاه

دوره شاخص انتخاب  به عنوان 1354-94در این بررسی دوره آماری است.  شدهارائهاست که در ادامه توضیحات الزم 

 شاخصدر دوره دارای آمار هستند.  1341-41سعدآباد و سرقنات از سال آبی  ایستگاه دو ایستگاه، 13بین از  .گردیده است

 آمار موجود پس از بررسی تیدرنهاآید. می حساببهها ترین ایستگاهسال آمار کامل 39ایستگاه قنطره با  1354-94 منتخب

 ست. ا شدهانتخابو تکمیل بوده که جهت بازسازی  یبازساز قابل موردنظر ایستگاه 13ایستگاه از  9آمار  مشخص شد که

 سنجیبهای آطول دوره آمار موجود ایستگاه -1-2-3-1-1-2

 هایایستگاه طریق از شدهگزارش اطالعات و آمار لهیبه وس تربیش یک منطقه مطالعاتی روی بر هیدرولوژیکی هایبررسی

های سنجی به عهده وزارت نیرو و شرکتهای آببرداری از ایستگاهتأسیس و بهره یطورکلبه. پذیردمی انجام سنجیآب

های ایستگاه سیتأسد بعضی از نهادها و کارفرمایان بسته به نوع کار خود، نسبت به تابعه بوده است، اگرچه در برخی موار

، یب دهآنمایند و در مدت کوتاهی برای آگاهی از وضعیت گیری سطح آب( اقدام میسنجی )بیشتر نصب اشل اندازهآب

دت مگاه همیشگی نبوده و پس از موردی هیچ هایبرداری از این ایستگاهدهند ولی بهرههای موردنیاز را انجام میگیریاندازه

 هایایستگاه اطالعات از طرح اهداف به یابیدست به منظورگردد. ها برآورده شود تعطیل میکوتاهی که اهداف آن زمان

 . است شدهاستفاده موجود در استان بوشهر هایرودخانه بر واقع
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آب  از شرکت 1393-94در استان بوشهر  تا پایان سال آبی  های واقع سنجی رودخانههای آبایستگاه یآب دهآمار 

است. طول دوره  شدهیبازساز و نواقص آماریمادر تخصصی مدیریت و منابع آب ایران تهیه  ای استان بوشهر ومنطقه

 حداقل که یبه طورباشد می 1354-94ساله  41یک دوره  ،مطالعات به ضرورتدر مطالعات حاضر با توجه  یموردبررس

 سالی باشد. شامل یک دوره ترسالی و خشک

 سالی و ترسالیهای خشک بررسی دوره -1-2-3-1-1-3

 تعداد  موردمطالعهدر محدوده  هاستگاهیا یآب دهدر متوسط درازمدت  مؤثریکی از پارامترهای مهم و 

 باشد.سالی در دوره آماری منتخب میهای تر و خشکدوره

با  سنجیآب یهاستگاهیاهای خشک و تر روند تغییرات دوره( Average Moving) روش میانگین متحرکبا استفاده از 

بررسی این  هنتیج  8تا  1 شماره  نمودارهای است. قرارگرفته یموردبررسساله  7، و 5 ،3متحرک  گیری از روش میانگینبهره

 دهند.را نشان می

 باال جره هایستگا -ساله رودخانه شاپور 7و  5، 3و میانگین متحرک  یآب ده نهساالتغییرات  : 1 شماره نمودار
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 سعدآباد هایستگا -ساله رودخانه شاپور  7و  5، 3ی و میانگین متحرک آب ده نهساالتغییرات : 2 شمارهنمودار 
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 سرقنات هایستگا -ساله رودخانه دالکی 7و  5، 3ی و میانگین متحرک آب ده نهساالتغییرات  : 3 شماره نمودار

 
 کلل هایستگا -ساله رودخانه حله 7و  5، 3ی و میانگین متحرک آب ده نهساالغییرات ت:4شماره نمودار 
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 اهرم  هایستگا -ساله رودخانه باهوش 7و  5، 3ی و میانگین متحرک هآب د نهساالتغییرات : 5 شمارهنمودار

 
 

  سر قناتمهدی  نهرحاج -ساله رودخانه دالکی  7و  5، 3ی و میانگین متحرک آب ده نهساالتغییرات :6 شمارهنمودار
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 باغان  هایستگا -ساله رودخانه باغان 7و  5، 3آب دهی و میانگین متحرک  نهساالات تغییر:7 شمارهنمودار

 
 قنطره هایستگا -ساله رودخانه مند  7و  5، 3آب دهی و میانگین متحرک  نهساالتغییرات :8شماره نمودار 
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در  1371-78و  1354-62های که سال گرددمالحظه میتوان می های واقع در استاناز بررسی منحنی لغزان ایستگاه 

دهد که در دوره آماری منتخب نشان می های مذکورقرار دارند. نمودار در دوره خشک ی دوره آماریهاو سایر سال تردوره

عات کفایت لیل و مطالسالی اتفاق افتاده است، بنابراین دوره انتخابی برای تحساله( حداقل یک دوره ترسالی و خشک41)

 .الزم را دارد

ا توجه است. ب شدهارائهها ایستگاهدبی  و آمار استان در موجود هایایستگاه مشخصاتبه ترتیب   5و 4شماره  جدولدر 

های و دوره آماری ستگاهای تیدرنهاها، و آمار دبی موجود ایستگاه (4 شماره نقشهسنجی)ی آبهابه نقشه موقعیت ایستگاه

  است. شدهارائه 6مناسب انتخاب و در جدول شماره 

  سنجی واقع در استان بوشهرهای آب: خصوصیات ایستگاه4 شماره جدول
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 1347 3741 116 3271638 511677 شاپور جره باال 23-111 1

 1341 3991 39 3251318 511711 شاپور سعد آباد 23-113 2

 1341 5311 119 3259938 526916 دالکی سرقنات 23-125 3

 1353 9851 22 3243413 519197 حله کلل 23-127 4

 1353 1311 77 3192975 529773 باهوش اهرم 23-129 5

 1346 36511 71 3124974 583384 مند قنطره 24-129 8

 1354 771 83 3119493 587266 باغان باغان 24-131 9

 1387 1859 569 3176847 576515 دشت پلنگ گدار 24-147 11

 1345 نهر 39 3251318 511711 شاپور نهراصلی شبانکاره سعد 23-145 6

7 23- 515  1362 نهر 121 3261984 527165 دالکی سر قناتنهرحاج مهدی  

 1388 - 31 3268943 479119 شورچهارروستایی ییچهار روستا 23-161 11

 1388 751 64 3278248 454826 مسیل دره گپ چاه بردی 23-172 12

 1365 - 951 3186733 621153 ریز گلو بردکان 24-163 13

 دیریت منابع آب ایرانشرکت مادر تخصصی ممأخذ: 
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 در استان بوشهر سنجیآب هایایستگاه : نقشه موقعیت4 شماره نقشه
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 (هیبر ثانسنجی استان بوشهر )مترمکعب های آبها در محل ایستگاه : آمار دبی رودخانه5 شماره جدول

 ایستگاه
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1343-44   22.99 19.98                     
1344-45   3.84 4.11     3.65               
1345-46   7.14 7.61     2.16               
1346-47   16.73 12.52     1.96               
1347-48   18.31 17.21     2.18               
1348-49   7.41 7.11     2.33       19.15       
1349-51   6.14 3.94     2.55       9.68       
1351-51   27.85 41.38     2.16       171.94       
1351-52   6.11 8.41     2.31       17.24       
1352-53   11.97 15.51     2.32       29.11       
1353-54 21.11 19.48 21.73   1.28 2.53       52.63       
1354-55 31.13 29.15 19.61 86.55 1.91 2.47 6.15     111.64       
1355-56 13.16 12.83 11.58 18.64 1.12 3.87 6.15     52.41 1.74     
1356-57   24.71 17.76   1.66 3.25 5.17     61.78 1.91     
1357-58   14.79 11.31   1.79 3.11 4.23     45.11       
1358-59   22.21 21.32   2.61 2.97 4.62     52.91       
1359-61   13.76 15.17   1.61 3.26 4.42     31.23       
1361-61 32.11 16.12 21.38   1.42 3.91 4.15     49.53 1.14     
1361-62 18.18 2.95 15.16   1.46 2.95 4.58     45.23 1.68     
1362-63 7.75 4.47 6.68   1.22 4.11 5.11     13.21 1.41     
1363-64 12.73 8.23 9.94 19.79 1.34 3.26 4.28     21.16 1.34     
1364-65 14.79   7.71 21.29     4.24     31.39       
1365-66 21.39   21.35 31.51 6.96   4.19           2.14 

1366-67 22.81 19.27 25.21 41.65 1.37 3.66       43.14 1.14   1.64 

1367-68 11.78 7.77 12.16 15.18 1.47 3.86       15.74 1.28   1.17 

1368-69 21.72 18.76 22.75 41.96 1.52 4.21       27.51 1.21   1.36 

1369-71 22.45 13.37 21.65 29.74 1.41 4.18       25.87 1.26   1.69 

1371-71 23.39 21.92 12.13 35.76 1.27 3.87       52.11 1.12   1.24 

1371-72 31.38 24.63 42.19 67.52 1.84 4.11       118.96 1.59   1.31 

1372-73 8.51 4.68     1.41 3.49 2.75     15.97 1.49   1.71 

1373-74 25.33 26.53 17.39 46.79   4.31       52.93       
1374-75 33.44 35.36   71.36 7.13 4.74       117.94       
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1375-76 11.57 8.92   19.17 1.12 5.32 8.16     26.27 1.71     
1376-77 42.18 49.97 24.79 78.56 3.76 3.65 8.58     63.69 2.81     
1377-78 25.61 31.12 17.88 41.13 1.43 5.35 11.33     38.16 1.73     
1378-79 7.41 6.71 4.19 16.81 1.82 4.32 11.13     15.61 1.99     
1379-81 6.85 4.13 1.27 5.97 1.56 4.12 6.27     9.51 1.37     
1381-81 22.11 19.84 7.34 31.54 2.12 3.79 8.15     33.41 1.15     
1381-82 11.65 4.84   13.33 1.12 4.72 8.24     16.13 1.59     
1382-83 22.39 16.91 11.51 25.71 2.31 5.11 8.97     26.18 3.61     
1383-84 36.14 14.14 12.82 44.11 1.13 5.36 7.94     54.54 1.64     
1384-85 16.11 4.74 2.96 13.21 1.56 4.87 8.67     17.68 1.78     
1385-86 7.11 1.56 1.17 4.49 1.41 5.47 6.81     16.33 1.69     
1386-87 4.16 1.43 1.29 4.14 1.33 5.15 5.21     4.16 1.18     
1387-88 2.86 1.12 1.14 2.51 1.16 3.21 3.99     11.74 2.11 1.93   
1388-89 5.18 1.16 2.51 7.35 1.68 5.16 3.46 5.71 2.41 24.56 1.22 3.11 1.77 

1389-91 4.32 1.88 2.47 3.57 1.81 3.28 3.32 1.13 1.18 24.55 1.61 2.11 1.32 

1391-91 4.51 1.54 1.76 2.69 1.15 4.46 3.85 2.21 1.21 4.54 1.33 1.11 1.15 

92-1391 4.36 2.12 8.86 12.95 1.68 4.21 4.71   14.17 1.44   
93-1392 7.63 1.58 2.84 7.94 1.36 4.41 4.39   14.11 1.95   
94-1393 5.17 1.41 1.67 4.84 1.24 3.37 3.16   6.15 1.59   

  ای استان بوشهرآب منطقهمأخذ: 

 

 (همنتخب در دوره شاخص )مترمکعب بر ثانیسنجی های آبایستگاه ها در محل : آمار دبی رودخانه6 شماره جدول
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1354-55 31.13 29.15 19.61 86.55 1.91 2.47 6.15 111.64   
1355-56 13.16 12.83 11.58 18.64 1.12 3.87 6.15 52.41 1.74 

1356-57   24.71 17.76   1.66 3.25 5.17 61.78 1.91 

1357-58   14.79 11.31   1.79 3.11 4.23 45.11   
1358-59   22.21 21.32   2.61 2.97 4.62 52.91   
1359-61   13.76 15.17   1.61 3.26 4.42 31.23   
1361-61 32.11 16.12 21.38   1.42 3.91 4.15 49.53 1.14 
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1361-62 18.18 2.95 15.16   1.46 2.95 4.58 45.23 1.68 

1362-63 7.75 4.47 6.68   1.22 4.11 5.11 13.21 1.41 

1363-64 12.73 8.23 9.94 19.79 1.34 3.26 4.28 21.16 1.34 

1364-65 14.79   7.71 21.29     4.24 31.39   
1365-66 21.39   21.35 31.51 6.96   4.19     
1366-67 22.81 19.27 25.21 41.65 1.37 3.66   43.14 1.14 

1367-68 11.78 7.77 12.16 15.18 1.47 3.86   15.74 1.28 

1368-69 21.72 18.76 22.75 41.96 1.52 4.21   27.51 1.21 

1369-71 22.45 13.37 21.65 29.74 1.41 4.18   25.87 1.26 

1371-71 23.39 21.92 12.13 35.76 1.27 3.87   52.11 1.12 

1371-72 31.38 24.63 42.19 67.52 1.84 4.11   118.96 1.59 

1372-73 8.51 4.68     1.41 3.49 2.75 15.97 1.49 

1373-74 25.33 26.53 17.39 46.79   4.31   52.93   
1374-75 33.44 35.36   71.36 7.13 4.74   117.94   
1375-76 11.57 8.92   19.17 1.12 5.32 8.16 26.27 1.71 

1376-77 42.18 49.97 24.79 78.56 3.76 3.65 8.58 63.69 2.81 

1377-78 25.61 31.12 17.88 41.13 1.43 5.35 11.33 38.16 1.73 

1378-79 7.41 6.71 4.19 16.81 1.82 4.32 11.13 15.61 1.99 

1379-81 6.85 4.13 1.27 5.97 1.56 4.12 6.27 9.51 1.37 

1381-81 22.11 19.84 7.34 31.54 2.12 3.79 8.15 33.41 1.15 

1381-82 11.65 4.84   13.33 1.12 4.72 8.24 16.13 1.59 

1382-83 22.39 16.91 11.51 25.71 2.31 5.11 8.97 26.18 3.61 

1383-84 36.14 14.14 12.82 44.11 1.13 5.36 7.94 54.54 1.64 

1384-85 16.11 4.74 2.96 13.21 1.56 4.87 8.67 17.68 1.78 

1385-86 7.11 1.56 1.17 4.49 1.41 5.47 6.81 16.33 1.69 

1386-87 4.16 1.43 1.29 4.14 1.33 5.15 5.21 4.16 1.18 

1387-88 2.86 1.12 1.14 2.51 1.16 3.21 3.99 11.74 2.11 

1388-89 5.18 1.16 2.51 7.35 1.68 5.16 3.46 24.56 1.22 

1389-91 4.32 1.88 2.47 3.57 1.81 3.28 3.32 24.55 1.61 

1391-91 4.51 1.54 1.76 2.69 1.15 4.46 3.85 4.54 1.33 

92-1391 4.36 2.12 8.86 12.95 1.68 4.21 4.71 14.17 1.44 

93-1392 7.63 1.58 2.84 7.94 1.36 4.41 4.39 14.11 1.95 

94-1393 5.17 1.41 1.67 4.84 1.24 3.37 3.16 6.15 1.59 

  ای استان بوشهرآب منطقهشرکت مأخذ: 
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 سالیهای ترسالی و خشکها در تعیین دورهایستگاه یآب ده: نتایج بررسی 7 شماره جدول

 سالیهای خشکدوره های ترسالیدوره نام رودخانه نام ایستگاه

 1386-94،  1378-81،  1363-65 1382-85،  1366-78،  1354-62 شاپور جره باال

 1379-94،  1359-71 1371-78، 1354-58 شاپور سعد آباد

 1379-94،  1363-65 1366-78، 1354-62 دالکی سرقنات

 1379-94،  1362-69 1371-78، 1354-61 حله کلل

 1378 -94،  1368-73، 1354-64 1374-78،  1365-67 باهوش اهرم

 1381-94، 1362-71 1371-79،  1354-61 مند قنطره

 1385-94، 1379 -81، 1368-73، 1354-64 1382-84، 1374-78،  1365-67 باغان باغان

  1334مهندسی مآب  شرکتمحاسبات أخذ: م

 Error! Referenceتا .Error! Reference source not found)سنجی های آببررسی نمودارهای منحنی ایستگاه

source not found. ) مابقیو   تردر دوره 1371-78و  1354-62های سال یطورکلبه دهد کهنشان می 7 شماره جدولو 

 قرار دارند.  در دوره خشک ی آماریهاسال

 بررسی همگنی آمار -1-2-3-1-1-4

و یا از  یدارآمار بر مأموربجایی ایستگاه، تعویض ، جاگیریاندازه هایتعویض دستگاه بر اثر اغلب در یک دوره طوالنی

. دهدیم، آمار همگن بودن خود را از دست داث ساختمان و یا رشد درختان در اطراف آنبین رفتن حریم ایستگاه ناشی از اح

 های پرتدادهو روش آزمون  (Double Mass Curve)  روش منحنی جرم مضاعفدو برای کنترل همگنی آمار از در ادامه 

(Testing for Outliers) است. شدهاستفاده 

 روش منحنی جرم مضاعفررسی همگنی به ب -1-2-3-1-1-5

گردد. در می ها رسمدر این روش مقادیر تجمعی دبی یک ایستگاه در مقابل مقادیر تجمعی میانگین دبی سایر ایستگاه

این صورت چنانچه بتوان از بین نقاط رسم شده یک خط مستقیم ارائه داد آمار دارای همگنی کافی هستند. بایستی توجه 

ای ههای ایستگاهها باشد. نتایج آزمون جرم مضاعف برای دادهنی دادهتواند دلیل ناهمگهای جزئی نمیداشت که انحراف

 است.  شدهارائه 14 شماره نمودارتا .Error! Reference source not foundدر  موردمطالعه
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 باال سنجی جرهآب هایستگا-رودخانه شاپور منحنی جرم مضاعف  : 9 شماره نمودار

 
 

 
 سنجی سعدآباد آب هایستگا -منحنی جرم مضاعف رودخانه شاپور: 11 شماره نمودار
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 قناتسرسنجی آب هایستگا -منحنی جرم مضاعف رودخانه دالکی :11 شماره نمودار

 
 

 سنجی اهرم آب هایستگا -منحنی جرم مضاعف رودخانه باهوش :12 شمارهنمودار 
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 سنجی قنطره  آب هایستگا -منحنی جرم مضاعف رودخانه مند  :13 شماره نمودار

 
 

 سنجی باغانآب هستگاای -: منحنی جرم مضاعف رودخانه باغان14 شماره نمودار
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 های پرتآزمون داده -1-2-3-1-1-6

که  شیوهدر این  .شودمی های پرت استفادهداده های پرت از آزمونآمار و حذف داده کنترل به منظوردر این روش 

ابتدا  .شودهای پرت استفاده مییا حذف داده عدم حذفو برای  شدهارائه 1981در سال  توسط انجمن منابع آب آمریکا

شود و های پرت باال انجام می+ بیشتر بود آزمون برای داده4/1شود چنانچه مقدار چولگی از ها محاسبه میگی دادهچول

رار ق بردهنامشود. اگر مقدار چولگی در دامنه دو حد های پرت از پایین شروع میکمتر بود آزمون برای داده -4/1چنانچه از 

های دادهچولگی  8 شماره جدولطبق نتایج  شود.های باال و پایین انجام میدادهگیرد آزمون مربوطه برای هر دو وضعیت 

. دشوهای پرت باال انجام میدادههای پرت برای ند بنابراین آزمون داده+ بیشتر4/1از ها مربوط به دبی متوسط ساالنه ایستگاه

 باشد: زیر می به صورتروابط کلی 

 yNH SKYEXPY  

 yNL SKYEXPY  
 ها:که در آن

HYوLYهای پرت های باال و پایین داده: لگاریتم اعشاری آستانه 

Yها: میانگین لگاریتم داده 

:S هاانحراف معیار لگاریتم داده 

KNآید) کتاب هیدرولوژی کاربردی دکتر رت که از جداول موجود در منابع به دست میهای پ: ضریب روش داده

 (.46صفحه -جلد دوم-مهدوی

های پرت داده وکمتر باشند جزLYبیشتر و یا از HYهایی وجود داشته باشد که از های موجود، دادهچنانچه بین داده

 شوند.محسوب می

 دهشارائهسنجی های آبساالنه ایستگاه آب دهیهای پرت در بررسی همگنی آمار نتایج آزمون داده  8در جدول شماره 

 است.
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 هاساالنه ایستگاه آب دهیهای پرت برای بررسی همگنی آمار : نتایج آزمون داده8 شماره جدول

 ایستگاه پارامتر آزمون
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ن
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 Average(log) 1.17 1.87 1.95 1.32 -1.18 1.58 1.74 1.47 -1.13 هامیانگین لگاریتم داده

 Skew 1.41 1.18 1.17 1.99 2.93 1.13 1.65 1.45 2.35 هاچولگی داده

 Stedv(log) 1.29 1.67 1.44 1.41 1.38 1.11 1.14 1.33 1.33 هاانحراف معیار لگاریتم داده

 NK 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 های پرتضریب روش داده

 HY 89.84 468.38 134.21 248.26 8.83 7.14 13.37 221.89 7.17 آستانه باال

 LY 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.12 1.11 1.11 1.11 آستانه پایین

 Qmin 2.86 1.12 1.14 2.51 1.15 2.31 2.75 4.16 1.18 هادادهکمینه 

 Qmax 42.18 49.97 42.19 86.55 7.13 5.47 11.33 117.94 5.15 هادادهبیشینه 

 همگن همگن همگن همگن همگن همگن همگن همگن همگن بررسی آستانه پایین

 همگن همگن همگن گنهم همگن همگن همگن همگن همگن آستانه باالبررسی 

  1334محاسبات شرکت مهندسی مآب مأخذ:  

 هاساالنه و ماهانه ایستگاه آب دهیتکمیل و تطویل آمار  -1-2-3-1-1-7

، بعضی از …ها و گیری، عدم برداشت دادههای اندازهها، به علل گوناگون نظیر خرابی دستگاهدر بعضی از ایستگاه

، الزم است که در یک مجموعه تمامی هاگردد. از طرفی در محاسبات آماری دادهشود و یا ثبت نمیها انجام نمیگیریاندازه

ادیر و ارقام مق یجابهاین است که  سعی بر بنابراین. ، در یک دوره معین وجود داشته باشدارقام و اعداد مربوط به آن کمیت

م واقعی ارقا یجابه، این اعداد راهی که در آن اقعدروگمشده، از اعدادی استفاده شود که نتیجه محاسبات را اشتباه ننماید. 

ن روش ضریب همبستگی بی، از گمشده هایدبینامند. برای تخمین مقادیر های گمشده میشوند، تخمین دادهانتخاب می

 شدهارائه گمشدههای در بازسازی داده مورداستفادهروابط همبستگی  9 شماره جدولها استفاده گردید. در آمار دبی ایستگاه

 است. 

، نسبت به استخراج ساله( 41)در دوره شاخص  سنجیهای آبپس از تکمیل نواقص آماری دبی متوسط ساالنه در ایستگاه

پارامترهای دبی متوسط ساالنه در دوره شاخص اقدام شده است. این پارامترهای آماری شامل کمینه و بیشینه دبی، متوسط 

برده برای دوره آماری شاخص و موجود به همراه د. پارامترهای نامباشبی، انحراف معیار، ضریب تغییرات و چولگی مید

آمار  19 شماره جدولتا  11 شماره جدولدر همچنین  است. شدهارائه11 شماره جدولها در ایستگاه شدهیبازسازهای داده

 است. شدهارائهسنجی های آبها در محل ایستگاهرودخانه شدهیبازسازماهانه  آب دهی
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 هاساالنه ایستگاه آب دهیشده در بازسازی  کار گرفته: روابط رگرسیونی به 9 شماره جدول

 ایستگاه ناقص
(Y) 

 ایستگاه شاهد
(X) 

 ابطه رگرسیونیر
 ضریب همبستگی

(R) 
 هادادهتعداد 

 سطح اطمینان
(%) 

 y = 6.7672x163866 1.882 34 99  سعد آباد جره باال

 y = 1.1323x261127 1.882 34 99  جره باال سعد آباد

 y = 1.2236x1619 1.798 35 99  قنطره سر قنات

 y = 1.719x + 2.636 1.887 32 99  قنطره کلل

 y = 1.1534x + 1.269 1.751 36 99  سعد آباد اهرم

 y = 1.2151x + 2.7485 1.531 31 99  سر قناتمهدی  نهر حاج شبانکاره سعد ینهر اصل

 y = 1.3167x + 1.7618 1.531 31 99  شبانکاره سعد ینهر اصل سر قناتمهدی  نهر حاج

 y = 8.1237x165841 1.798 35 99  سر قنات قنطره

 y = 1.6783x + 1.3834 1.681 31 99  اهرم باغان

  1334محاسبات شرکت مهندسی مآب مأخذ:  

 

 سنجی )مترمکعب بر ثانیه(های آبها در محل ایستگاه متوسط ساالنه رودخانه آب دهی: 11 شماره جدول

 ایستگاه
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1354-55 31.13 29.15 19.61 86.55 1.91 2.47 6.15 111.64 1.67 

1355-56 13.16 12.83 11.58 18.64 1.12 3.87 6.15 52.41 1.74 

1356-57 23.38 24.71 17.76 45.73 1.66 3.25 5.17 61.78 1.91 

1357-58 19.17 14.79 11.31 34.54 1.79 3.11 4.23 45.11 1.92 

1358-59 22.44 22.21 21.32 41.14 2.61 2.97 4.62 52.91 2.16 

1359-61 18.65 13.76 15.17 24.78 1.61 3.26 4.42 31.23 1.81 

1361-61 32.11 16.12 21.38 37.75 1.42 3.91 4.15 49.53 1.14 

1361-62 18.18 2.95 15.16 34.71 1.46 2.95 4.58 45.23 1.68 

1362-63 7.75 4.47 6.68 12.11 1.22 4.11 5.11 13.21 1.41 

1363-64 12.73 8.23 9.94 19.79 1.34 3.26 4.28 21.16 1.34 

1364-65 14.79 7.31 7.71 21.29 1.66 3.66 4.24 31.39 1.83 

1365-66 21.39 13.95 21.35 31.51 6.96 3.65 4.19 47.21 5.11 

1366-67 22.81 19.27 25.21 41.65 1.37 3.66 5.55 43.14 1.14 

1367-68 11.78 7.77 12.16 15.18 1.47 3.86 5.81 15.74 1.28 

1368-69 21.72 18.76 22.75 41.96 1.52 4.21 6.25 27.51 1.21 

1369-71 22.45 13.37 21.65 29.74 1.41 4.18 6.19 25.87 1.26 

1371-71 23.39 21.92 12.13 35.76 1.27 3.87 5.82 52.11 1.12 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 زیآرب یاهحوهض ریاه  و زحوهض لی 
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1371-72 31.38 24.63 42.19 67.52 1.84 4.11 6.12 118.96 1.59 

1372-73 8.51 4.68 4.58 13.96 1.41 3.49 2.75 15.97 1.49 

1373-74 25.33 26.53 17.39 46.79 1.69 4.31 6.38 52.93 1.53 

1374-75 33.44 35.36 41.51 71.36 7.13 4.74 6.95 117.94 5.15 

1375-76 11.57 8.92 7.88 19.17 1.12 5.32 8.16 26.27 1.71 

1376-77 42.18 49.97 24.79 78.56 3.76 3.65 8.58 63.69 2.81 

1377-78 25.61 31.12 17.88 41.13 1.43 5.35 11.33 38.16 1.73 

1378-79 7.41 6.71 4.19 16.81 1.82 4.32 11.13 15.61 1.99 

1379-81 6.85 4.13 1.27 5.97 1.56 4.12 6.27 9.51 1.37 

1381-81 22.11 19.84 7.34 31.54 2.12 3.79 8.15 33.41 1.15 

1381-82 11.65 4.84 4.61 13.33 1.12 4.72 8.24 16.13 1.59 

1382-83 22.39 16.91 11.51 25.71 2.31 5.11 8.97 26.18 3.61 

1383-84 36.14 14.14 12.82 44.11 1.13 5.36 7.94 54.54 1.64 

1384-85 16.11 4.74 2.96 13.21 1.56 4.87 8.67 17.68 1.78 

1385-86 7.11 1.56 1.17 4.49 1.41 5.47 6.81 16.33 1.69 

1386-87 4.16 1.43 1.29 4.14 1.33 5.15 5.21 4.16 1.18 

1387-88 2.86 1.12 1.14 2.51 1.16 3.21 3.99 11.74 2.11 

1388-89 5.18 1.16 2.51 7.35 1.68 5.16 3.46 24.56 1.22 

1389-91 4.32 1.88 2.47 3.57 1.81 3.28 3.32 24.55 1.61 

1391-91 4.51 1.54 1.76 2.69 1.15 4.46 3.85 4.54 1.33 

92-1391 4.36 2.12 8.86 12.95 1.68 4.21 4.71 14.17 1.44 

93-1392 7.63 1.58 2.84 7.94 1.36 4.41 4.39 14.11 1.95 

94-1393 5.17 1.41 1.67 4.84 1.24 3.37 3.16 6.15 1.59 

 5.15 117.94 11.33 5.47 7.13 86.55 42.19 49.97 42.18 بیشینه

 1.22 35.75 5.81 4.14 1.23 27.7 12.25 12.79 16.93 میانگین

 1.18 4.16 2.75 2.31 1.15 2.51 1.14 1.12 2.86 کمینه

 1.18 27.17 1.94 1.78 1.58 21.5 11.17 11.44 11.12 انحراف معیار

 1.97 1.76 1.33 1.19 1.29 1.78 1.83 1.89 1.61 ضریب تغییرات

 2.35 1.48 1.63 1.21 2.92 1.14 1.18 1.12 1.47 چولگی

   1334محاسبات شرکت مهندسی مآب و  ای استان بوشهرآب منطقهشرکت ذ: مأخ
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 باال )مترمکعب بر ثانیه( سنجی جرهآب متوسط ماهانه رودخانه شاپور در محل ایستگاه آب دهی: 11 شماره جدول

 شهریور ادمرد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی

1351 52 12.78 15.36 23.29 17.64 16.67 15.53 11.17 7.21 3.11 3.32 3.54 2.13 

1352 53 5.21 7.45 9.97 29.11 29.79 19.11 21.71 11.94 4.66 4.15 4.55 4.63 

1353 54 6.43 6.11 41.93 43.64 63.44 27.35 16.21 16.79 5.76 3.66 4.42 4.27 

1354 55 5.63 8.18 38.48 21.91 96.46 61.51 71.92 27.68 14.61 9.52 8.32 8.23 

1355 56 5.27 7.99 9.34 58.55 25.82 11.27 13.54 7.22 4.54 4.19 4.39 4.74 

1356 57 1.11 24.61 27.94 43.17 27.68 26.28 18.68 14.83 12.91 11.31 11.14 11.63 

1357 58 14.43 13.55 28.36 27.17 28.34 19.68 21.42 11.11 12.36 7.15 5.99 11.15 

1358 59 11.88 11.13 27.21 29.53 38.25 29.33 21.43 15.78 14.38 11.34 7.66 12.69 

1359 61 11.99 11.49 23.45 27.21 26.25 25.11 21.16 14.71 8.38 8.38 8.38 12.41 

1361 61 6.17 7.99 6.57 52.17 95.15 121.99 64.39 16.51 6.18 2.99 3.18 3.25 

1361 62 11.44 26.14 29.21 27.19 29.81 34.42 31.51 12.81 5.95 3.53 3.57 3.63 

1362 63 3.41 7.14 8.19 14.21 17.62 6.37 21.43 8.15 2.29 1.58 1.61 2.19 

1363 64 3.25 16.89 9.81 48.85 39.98 11.23 9.15 4.45 2.89 1.99 1.92 2.34 

1364 65 2.77 4.55 31.17 28.81 14.16 34.43 34.76 15.65 2.17 2.25 2.18 4.74 

1365 66 3.13 13.68 87.59 28.12 18.48 33.58 32.61 12.31 5.53 2.65 3.61 3.53 

1366 67 4.79 11.15 8.47 66.34 53.64 55.89 22.59 34.83 6.87 3.51 3.17 3.56 

1367 68 4.92 6.25 16.31 29.12 11.19 15.38 26.71 11.48 2.71 1.53 1.56 2.26 

1368 69 3.24 11.84 66.39 31.21 68.41 41.19 16.89 7.85 5.29 3.24 3.17 3.89 

1369 71 4.61 5.87 9.61 62.51 51.11 95.17 18.43 8.57 4.29 2.76 2.98 3.44 

1371 71 8.22 5.73 49.41 51.47 62.13 45.11 26.71 13.21 7.86 4.68 3.57 3.71 

1371 72 4.44 5.77 28.47 74.69 88.95 73.97 38.88 18.96 12.22 6.11 6.13 6.17 

1372 73 7.18 12.36 9.54 11.19 13.51 12.62 14.66 11.76 4.66 1.65 1.31 1.62 

1373 74 7.65 51.74 46.69 16.11 81.68 31.33 29.79 21.13 8.11 2.18 3.92 4.71 

1374 75 4.46 7.78 27.74 85.62 65.83 68.92 86.77 26.32 11.27 5.96 5.24 5.33 

1375 76 8.16 9.53 9.76 12.57 12.41 7.16 44.17 12.28 3.65 2.33 2.39 2.57 

1376 77 3.29 23.37 68.16 112.14 122.94 78.41 54.37 19.68 8.58 2.61 5.19 6.31 

1377 78 6.77 7.35 8.58 28.15 58.38 126.83 33.18 17.33 6.98 4.95 4.11 4.84 

1378 79 5.96 6.69 14.65 15.98 22.64 6.61 4.61 3.36 2.39 1.99 2.42 1.71 

1379 81 2.62 6.65 33.65 12.19 11.34 6.48 4.42 1.61 1.14 1.18 1.11 1.91 

1381 81 1.25 1.55 62.18 115.51 19.46 26.53 24.19 7.71 1.87 1.65 1.49 1.77 

1381 82 2.25 5.41 13.83 21.77 37.51 23.56 12.22 6.74 1.11 1.93 1.21 1.32 

1382 83 1.58 3.41 27.31 116.58 49.43 23.79 21.45 12.19 5.47 2.37 1.59 4.59 

1383 84 2.95 4.21 77.97 81.12 117.51 59.99 28.29 18.18 16.16 16.58 12.14 7.64 

1384 85 11.67 9.51 16.17 39.88 39.86 25.14 16.45 8.15 6.51 7.14 6.57 6.51 

1385 86 6.13 5.92 6.62 7.64 7.63 7.63 5.61 9.24 8.51 5.58 7.11 7.68 

1386 87 5.48 4.45 4.37 4.49 4.85 4.59 4.63 4.19 3.85 4.12 2.85 2.18 
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 زیآرب یاهحوهض ریاه  و زحوهض لی 

 

 5002212B002130302RE102951210 م 

 
26 

 شهریور ادمرد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی

1387 88 1.47 3.25 4.61 2.62 2.54 2.54 1.53 2.97 3.24 4.13 3.97 1.45 

1388 89 1.41 2.43 4.18 4.78 4.67 3.37 6.61 11.39 7.57 7.14 5.11 2.59 

1389 91 5.38 8.82 7.94 3.19 2.14 2.38 2.51 6.26 5.97 5.77 1.31 1.22 

1391 91 2.95 5.55 5.58 5.17 2.11 1.71 1.82 6.21 6.69 6.87 6.58 3.15 

1391 92 2.54 5.84 2.94 2.16 1.37 4.72 4.55 5.27 4.26 8.22 7.39 3.18 

1392 93 3.56 5.24 7.12 11.16 21.28 4.92 3.11 9.28 11.33 9.16 6.35 1.32 

1393 94 1.19 7.17 11.16 5.77 2.38 1.74 4.39 9.16 9.11 6.27 3.45 1.41 

 12.69 12.14 16.58 16.16 34.83 86.77 126.83 122.94 116.58 87.59 51.74 14.43 بیشینه

 4.31 4.33 4.81 6.55 12.19 22.42 31.12 37.16 35.48 24.43 9.85 5.27 میانگین

 1.22 1.11 1.93 1.11 1.61 1.53 1.71 1.37 2.16 2.94 1.55 1.11 کمینه

 3.16 2.55 3.24 3.82 6.85 19.12 31.19 31.89 31.12 21.63 8.55 3.36 انحراف معیار

 1.73 1.59 1.67 1.58 1.57 1.85 1.11 1.86 1.87 1.89 1.87 1.64 ضریب تغییرات

 1.25 1.97 1.45 1.79 1.19 1.59 1.57 1.11 1.27 1.36 3.25 1.94 چولگی

   1334و محاسبات شرکت مهندسی مآب  ای استان بوشهرآب منطقهشرکت مأخذ: 

 سنجی سعدآباد )مترمکعب بر ثانیه(آب متوسط ماهانه رودخانه شاپور در محل ایستگاه آب دهی: 12 شماره جدول

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی

1351 52 5.18 8.33 24.47 11.91 11.29 8.57 2.87 1.18 1.13 1.16 1.19 1.15 

1352 53 1.51 1.28 2.72 43.56 46.24 14.47 18.13 3.46 1.38 1.28 1.36 1.37 

1353 54 6.18 1.68 54.12 51.35 66.18 17.63 12.62 17.96 3.37 1.49 1.41 1.75 

1354 55 2.64 4.28 37.97 21.77 96.18 61.41 71.54 22.23 15.52 8.49 3.18 4.74 

1355 56 5.92 9.73 11.67 59.21 31.45 14.16 14.26 5.16 3.41 1.16 1.11 1.11 

1356 57 1.11 28.18 39.18 119.98 38.25 33.44 13.82 7.62 5.31 3.78 2.78 4.16 

1357 58 7.19 6.12 41.69 36.19 41.62 15.82 17.41 3.51 4.75 1.15 1.73 3.56 

1358 59 3.41 3.54 36.53 45.21 88.27 44.41 19.72 8.93 7.13 2.99 1.38 5.19 

1359 61 3.51 3.11 24.88 36.54 33.33 29.71 16.63 7.44 1.74 1.74 1.74 4.81 

1361 61 1.41 4.38 7.69 33.29 56.74 42.38 34.81 11.95 1.77 1.11 1.11 1.11 

1361 62 1.11 1.11 1.11 1.11 1.84 4.43 2.58 6.16 6.61 4.92 4.61 4.36 

1362 63 1.22 1.52 3.21 13.38 15.36 1.36 16.11 2.51 1.15 1.14 1.11 1.11 

1363 64 1.59 11.64 6.33 43.82 22.25 8.77 5.83 1.53 1.11 1.11 1.11 1.11 

1364 65 1.25 1.68 32.58 27.97 6.61 41.16 41.82 8.21 1.15 1.17 1.16 1.74 

1365 66 1.32 6.25 262.27 26.46 11.45 38.19 35.87 5.15 1.11 1.23 1.43 1.41 

1366 67 1.23 1.62 3.76 58.29 62.81 51.89 14.75 32.87 3.67 1.11 1.11 1.38 

1367 68 1.12 1.51 18.79 27.31 6.68 11.85 23.42 3.63 1.11 1.11 1.11 1.11 

1368 69 1.11 3.17 88.37 27.36 71.29 21.42 13.25 1.19 1.11 1.11 1.11 1.11 

1369 71 1.18 1.35 5.11 41.62 37.88 63.17 11.67 1.61 1.11 1.11 1.11 1.11 

1371 71 5.93 2.47 52.23 49.26 63.85 43.99 21.11 8.92 4.19 1.23 1.11 1.11 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 زیآرب یاهحوهض ریاه  و زحوهض لی 
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 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی

1371 72 2.57 1.37 26.78 66.55 84.41 65.91 28.61 9.47 5.92 1.96 1.14 3.11 

1372 73 7.64 7.36 2.13 8.41 6.42 4.73 14.96 4.63 1.11 1.11 1.11 1.11 

1373 74 1.11 77.81 61.41 23.13 85.31 39.62 23.11 8.38 1.71 1.11 1.11 1.11 

1374 75 1.43 1.63 31.81 117.34 82.37 77.35 92.88 21.18 4.69 1.81 1.81 4.15 

1375 76 6.21 4.12 11.45 11.74 14.28 2.72 52.94 4.15 1.16 1.11 1.16 1.17 

1376 77 1.76 9.68 71.81 144.36 181.48 98.21 59.17 18.27 9.87 2.83 1.86 4.31 

1377 78 5.69 2.79 7.56 34.87 59.47 221.95 27.79 6.55 2.39 1.36 1.39 3.71 

1378 79 1.51 1.14 18.13 23.91 31.91 2.53 1.86 1.14 1.23 1.18 1.35 1.55 

1379 81 1.66 4.28 24.16 14.11 3.57 1.54 1.81 1.15 1.13 1.19 1.11 1.15 

1381 81 1.12 1.12 61.64 115.45 26.55 31.86 14.51 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 

1381 82 1.11 1.11 1.55 14.65 29.63 4.64 8.56 1.15 1.11 1.11 1.11 1.11 

1382 83 1.11 1.11 44.11 122.71 21.42 8.88 5.62 1.97 1.21 1.11 1.11 1.11 

1383 84 1.82 1.82 52.27 32.43 44.39 18.58 9.31 2.22 1.14 1.58 2.26 3.91 

1384 85 1.13 2.51 1.63 16.21 19.31 8.93 8.71 1.39 1.15 1.13 1.12 1.18 

1385 86 1.16 1.18 1.23 1.84 2.67 1.16 1.52 1.15 1.12 1.12 1.12 1.12 

1386 87 1.68 1.16 1.69 1.71 1.39 1.18 1.11 1.17 1.18 1.17 1.17 1.11 

1387 88 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.19 1.11 

1388 89 1.32 1.43 3.97 2.27 2.75 2.19 1.31 1.23 1.25 1.62 1.23 1.46 

1389 91 1.63 1.69 1.42 1.44 4.59 2.29 1.41 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 

1391 91 1.13 1.42 1.26 1.16 1.67 1.73 1.41 1.35 1.41 1.24 1.31 1.35 

1391 92 1.25 1.129 12.68 4.846 4.863 1.876 1.114 1.29 1.12 1.12 1.16 1.53 

1392 93 1.17 1.171 1.887 4.757 3.697 2.565 1.586 1.539 1.76 1.13 1.19 1.59 

1393 94 1.84 1.719 4.518 2.992 1.811 2.378 1.181 1.2394 1.6 1.23 1.75 1.76 

 5.19 4.61 8.49 15.52 32.87 92.88 221.95 181.48 144.36 262.27 77.81 7.64 بیشینه

 1.28 1.55 1.84 2.12 5.52 17.68 27.11 35.21 35.21 27.63 5.14 1.81 میانگین

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 کمینه

 1.77 1.98 1.63 3.22 7.21 21.26 38.97 36.85 36.26 43.17 12.35 2.33 انحراف معیار

 1.38 1.78 1.94 1.61 1.31 1.15 1.44 1.15 1.13 1.56 2.45 1.28 ضریب تغییرات

 1.11 2.61 3.17 2.36 2.11 1.97 3.29 1.71 1.52 4.15 5.25 1.31 چولگی

   1334 و محاسبات شرکت مهندسی مآب ای استان بوشهرشرکت آب منطقهمأخذ:  

 )مترمکعب بر ثانیه( قناتسرسنجی آب متوسط ماهانه رودخانه  دالکی در محل ایستگاه آب دهی: 13 شماره جدول

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی

1351 52 6.52 9.38 17.54 16.73 11.34 12.22 6.71 4.51 4.73 4.21 3.85 4.16 

1352 53 4.25 4.72 4.45 59.95 47.26 17.65 21.31 8.88 7.18 3.91 3.15 3.46 

1353 54 5.24 5.72 34.67 61.11 38.28 18.47 36.81 21.61 11.45 7.44 5.36 4.75 

1354 55 6.27 8.52 33.11 14.92 59.63 39.31 34.92 15.71 9.97 7.22 4.21 1.55 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی

1355 56 7.17 8.74 8.53 36.63 17.99 9.48 12.37 7.16 5.75 4.49 4.47 4.26 

1356 57 4.26 13.59 7.71 71.74 25.99 33.65 19.16 11.51 8.52 7.51 4.91 5.53 

1357 58 5.88 7.17 11.59 9.44 24.81 17.16 16.18 11.21 8.21 5.71 4.55 3.97 

1358 59 3.98 4.49 25.72 31.55 81.93 33.11 21.11 16.97 11.26 7.22 5.38 3.13 

1359 61 5.42 13.35 31.68 23.14 26.43 16.69 25.51 8.16 13.93 11.36 3.16 4.55 

1361 61 4.81 7.42 6.43 44.31 54.12 62.31 38.31 13.55 9.59 6.52 5.19 4.16 

1361 62 7.21 19.13 23.18 21.67 21.99 28.94 25.46 9.78 8.66 6.72 4.97 5.22 

1362 63 6.53 6.81 6.59 7.53 8.95 5.92 12.87 8.18 4.63 4.24 3.89 4.15 

1363 64 3.89 5.42 6.94 36.72 28.81 11.13 5.38 4.69 4.38 4.13 3.93 3.95 

1364 65 3.91 4.59 12.71 21.14 6.95 14.96 9.97 4.16 3.14 3.27 4.48 4.29 

1365 66 4.17 11.51 116.65 24.21 11.16 27.28 24.27 8.21 6.71 6.36 8.48 6.27 

1366 67 8.13 7.71 6.83 56.67 51.26 96.16 21.17 29.78 9.13 6.29 5.29 6.24 

1367 68 6.19 7.92 21.27 43.53 9.24 11.43 17.98 9.63 5.39 5.44 5.12 4.97 

1368 69 4.61 14.37 35.88 46.73 91.11 26.71 16.53 11.75 9.25 6.39 5.66 6.14 

1369 71 6.16 6.72 7.44 89.78 54.88 41.36 11.14 6.56 6.57 6.46 6.44 6.27 

1371 71 1.71 1.29 36.29 16.72 38.31 21.53 5.46 5.14 5.21 5.51 5.33 5.17 

1371 72 2.18 1.88 33.47 145.96 84.26 119.95 76.87 36.59 7.81 3.29 1.98 2.88 

1372 73 4.61 6.26 5.11 3.33 4.21 15.33 9.55 3.33 1.61 1.18 1.89 1.15 

1373 74 1.58 35.38 43.73 7.67 73.36 23.84 11.22 9.34 2.61 1.35 1.33 1.26 

1374 75 1.35 1.95 127.84 139.72 62.85 74.96 58.39 22.94 11.98 5.33 3.17 3.71 

1375 76 3.71 6.42 6.51 9.46 17.27 11.63 32.72 5.41 1.78 1.22 1.94 1.29 

1376 77 1.31 12.85 44.52 79.11 82.45 22.76 42.33 7.73 1.93 1.39 1.72 1.52 

1377 78 1.72 1.64 1.34 18.19 61.16 111.17 18.21 3.69 3.22 1.15 1.47 4.87 

1378 79 1.97 1.81 2.45 22.69 21.26 1.11 1.47 1.31 1.11 1.11 1.23 1.11 

1379 81 1.11 4.21 8.21 2.16 1.45 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.19 

1381 81 1.11 1.11 22.17 39.69 11.81 9.76 5.73 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 

1381 82 1.48 1.54 1.17 3.32 22.12 16.14 11.39 1.75 1.59 1.48 1.96 1.44 

1382 83 1.11 1.11 13.34 99.19 7.85 1.92 2.45 1.25 1.17 1.11 1.11 1.11 

1383 84 1.11 1.11 76.95 23.75 22.46 14.11 5.68 4.29 4.53 1.97 1.19 1.11 

1384 85 1.11 7.81 2.12 14.39 5.74 1.19 3.13 1.82 1.22 1.11 1.11 1.36 

1385 86 1.11 1.21 3.96 1.91 5.77 1.11 1.14 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 

1386 87 1.11 1.11 4.51 7.44 3.15 1.52 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 

1387 88 1.11 2.81 1.11 1.82 1.11 1.11 7.88 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 

1388 89 1.11 1.28 24.73 2.18 1.72 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.14 1.11 

1389 91 1.63 1.11 1.11 1.14 25.75 1.62 1.52 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 

1391 91 1.11 1.86 3.91 2.99 8.21 1.92 3.29 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 

1391 92 1.36 1.51 91.75 6.46 1.51 1.16 6.13 1.59 1.11 1.11 1.11 1.15 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 زیآرب یاهحوهض ریاه  و زحوهض لی 
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 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی

1392 93 1.11 1.93 2.69 26.26 1.77 1.12 1.29 1.11 1.11 1.24 1.11 1.74 

1393 94 1.11 1.15 14.49 1.14 1.11 1.19 5.24 1.11 1.11 1.11 1.11 1.14 

 6.27 8.48 11.36 13.93 36.59 76.87 119.95 91.11 145.96 127.84 35.38 8.13 بیشینه

 2.52 2.47 3.18 4.35 7.31 15.88 22.17 28.56 32.29 22.69 5.88 2.88 میانگین

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.14 1.11 1.11 1.11 کمینه

 2.32 2.46 3.19 4.18 8.27 16.41 27.61 27.12 35.28 28.81 6.62 2.66 انحراف معیار

 1.92 1.99 1.97 1.94 1.13 1.13 1.25 1.95 1.19 1.27 1.12 1.92 ضریب تغییرات

 1.18 1.43 1.49 1.44 1.76 1.78 1.95 1.91 1.74 2.22 2.36 1.31 چولگی

   1334و محاسبات شرکت مهندسی مآب  ای استان بوشهرشرکت آب منطقهمأخذ: 

 

 سنجی کلل )مترمکعب بر ثانیه(آب متوسط ماهانه رودخانه حله در محل ایستگاه آب دهی: 14 شماره جدول

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی
فروردی

 ن

اردیبهش

 ت

خردا

 د
 تیر

مردا

 د

شهری

 ور

1375 76 
11.8

2 
11.25 17.52 22.87 28.63 12.26 111.45 14.72 4.75 2.57 2.41 1.78 

1376 77 4.86 29.12 
147.1

4 

171.4

1 

199.1

7 

148.5

5 
153.74 43.19 23.17 7.34 5.45 11.13 

1377 78 6.38 7.77 9.54 52.66 88.73 
232.6

5 
46.11 17.46 13.16 6.31 4.57 7.11 

1378 79 6.25 9.92 21.58 41.98 81.81 21.65 6.74 3.65 3.19 2.64 2.77 2.61 

1379 81 3.15 6.12 31.57 9.63 8.47 4.11 2.74 1.97 1.97 1.12 1.19 1.77 

1381 81 1.19 1.26 72.35 
186.3

8 
28.11 34.37 24.28 11.39 3.57 2.14 1.49 1.15 

1381 82 1.16 1.92 8.45 17.41 82.16 16.12 21.16 6.56 1.77 1.18 2.61 1.54 

1382 83 1.91 1.21 56.27 86.54 54.69 28.16 28.19 11.99 9.31 8.94 11.24 12.21 

1383 84 2.17 1.85 84.92 
121.7

5 

137.3

3 
62.13 47.52 22.82 16.92 

15.2

1 
11.95 6.83 

1384 85 7.45 25.73 17.11 36.72 31.78 13.48 9.52 5.56 3.91 2.84 2.11 2.28 

1385 86 2.21 3.53 11.58 9.91 7.86 5.21 4.82 2.45 2.18 1.99 1.73 1.46 

1386 87 3.71 2.25 2.83 12.81 11.88 4.21 2.73 2.22 1.62 1.13 1.93 2.31 

1387 88 1.51 2.34 1.64 1.55 2.25 1.68 15.33 2.62 1.67 1.56 1.17 1.66 

1388 89 1.21 1.93 64.15 7.88 4.81 1.81 1.75 1.56 1.32 1.11 1.78 1.16 

1389 91 1.23 1.22 1.25 2.13 27.18 2.32 3.29 1.12 1.77 1.89 1.79 1.71 

1391 91 1.57 1.62 6.95 3.11 9.27 4.71 3.23 1.14 1.78 1.69 1.66 1.55 

1391 92 1.61 1.98 
116.5

8 
8.78 6.85 3.87 8.81 6.99 2.62 2.21 2.53 3.56 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 زیآرب یاهحوهض ریاه  و زحوهض لی 
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 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی
فروردی

 ن

اردیبهش

 ت

خردا

 د
 تیر

مردا

 د

شهری

 ور

1392 93 2.23 3.67 7.17 51.96 8.28 5.67 3.94 3.71 1.67 2.85 3.79 1.35 

1393 94 1.66 4.43 18.12 3.22 1.84 7.84 8.94 2.49 3.63 2.61 1.73 1.63 

 بیشینه
32.4

8 

116.3

1 

247.1

8 

235.3

8 

255.2

5 

232.6

5 
225.61 112.98 36.16 

17.5

3 
11.24 12.21 

 4.29 4.31 4.99 7.33 16.48 42.13 52.91 67.89 62.31 49.63 13.24 5.52 میانگین

 1.54 1.17 1.56 1.67 1.12 1.75 1.68 1.84 1.55 1.25 1.62 1.21 کمینه

 3.14 3.22 4.36 7.41 19.19 48.17 59.65 65.55 58.18 51.99 19.68 5.62 انحراف معیار

ضریب 

 تغییرات
1.12 1.49 1.15 1.93 1.97 1.13 1.14 1.16 1.11 1.87 1.75 1.73 

 1.63 1.78 1.32 2.11 2.68 2.43 1.48 1.96 1.27 1.74 3.79 2.91 چولگی

   1334ب و محاسبات شرکت مهندسی مآ ای استان بوشهرشرکت آب منطقهمأخذ:  

 

 سنجی  اهرم )مترمکعب بر ثانیه(آب متوسط ماهانه رودخانه باهوش در محل  ایستگاه آب دهی: 15 شماره جدول
 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی

1351 52 1.55 1.71 1.58 1.91 1.82 1.73 1.42 1.33 1.28 1.28 1.28 1.27 

1352 53 1.31 1.34 1.41 2.61 2.74 1.14 1.23 1.45 1.29 1.28 1.29 1.29 

1353 54 1.25 1.21 3.12 5.67 3.61 1.76 1.58 1.61 1.19 1.12 1.17 1.14 

1354 55 1.16 1.22 4.11 1.13 11.29 3.17 3.14 1.34 1.12 1.11 1.18 1.15 

1355 56 1.19 1.29 2.74 7.44 1.15 1.34 1.45 1.23 1.15 1.19 1.24 1.17 

1356 57 1.18 1.13 1.49 2.35 1.21 1.32 1.32 1.16 1.24 1.15 1.23 1.31 

1357 58 1.31 1.29 1.54 1.39 2.15 2.37 1.58 1.22 1.24 1.18 1.14 1.13 

1358 59 1.17 1.38 11.16 3.59 11.91 3.15 1.97 1.39 1.28 1.17 1.21 1.16 

1359 61 1.23 1.56 1.59 1.48 1.41 1.49 1.21 1.31 1.54 1.26 1.15 1.13 

1361 61 1.21 1.25 1.44 6.15 4.82 3.55 1.88 1.21 1.19 1.15 1.12 1.14 

1361 62 1.16 1.44 1.15 1.55 1.78 1.65 1.23 1.18 1.11 1.11 1.13 1.19 

1362 63 1.16 1.21 1.19 1.16 1.51 1.26 1.58 1.16 1.13 1.11 1.11 1.11 

1363 64 1.12 1.16 1.16 2.62 1.25 1.17 1.17 1.12 1.18 1.16 1.16 1.18 

1364 65 1.28 1.31 2.11 1.76 1.62 2.41 2.45 1.71 1.28 1.28 1.28 1.31 

1365 66 1.12 1.42 81.16 1.21 1.31 1.36 1.28 1.21 1.26 1.13 1.12 1.11 

1366 67 1.34 1.72 1.22 2.68 4.11 4.21 1.51 3.11 1.17 1.13 1.13 1.19 

1367 68 1.17 1.14 1.52 1.52 1.31 1.29 1.48 1.53 1.22 1.11 1.21 1.12 

1368 69 1.12 1.51 1.73 1.19 1.41 1.11 1.51 1.22 1.17 1.15 1.16 1.15 

1369 71 1.21 1.18 1.17 1.93 1.15 1.15 1.41 1.19 1.18 1.16 1.13 1.14 

1371 71 1.19 1.12 1.29 1.34 1.42 1.54 1.51 1.25 1.14 1.12 1.17 1.19 

1371 72 1.13 1.18 1.72 3.11 2.54 1.88 1.38 1.31 1.21 1.24 1.26 1.21 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 زیآرب یاهحوهض ریاه  و زحوهض لی 
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 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی

1372 73 1.36 1.33 1.31 1.71 1.76 1.78 1.69 1.37 1.21 1.12 1.11 1.12 

1373 74 1.27 4.42 3.49 1.51 4.82 2.38 1.51 1.72 1.31 1.27 1.27 1.27 

1374 75 1.27 1.25 9.19 41.26 11.12 16.21 3.75 1.41 1.72 1.39 1.39 1.47 

1375 76 1.49 1.45 1.54 1.77 1.29 1.51 4.84 1.39 1.26 1.26 1.24 1.21 

1376 77 1.31 3.17 9.28 12.78 11.83 3.63 1.27 1.81 1.73 1.52 1.44 1.42 

1377 78 1.42 1.54 1.62 3.68 2.58 5.75 1.28 1.86 1.55 1.37 1.31 1.27 

1378 79 1.31 1.34 2.61 1.61 1.63 1.14 1.53 1.34 1.29 1.29 1.47 1.37 

1379 81 1.28 2.11 1.48 1.76 1.47 1.41 1.41 1.27 1.24 1.14 1.12 1.17 

1381 81 1.16 1.13 1.48 18.17 1.73 1.91 1.78 1.39 1.23 1.11 1.11 1.11 

1381 82 1.19 1.29 1.48 1.44 7.22 1.64 1.58 1.19 1.11 1.18 1.18 1.19 

1382 83 1.15 1.17 2.39 16.14 2.66 1.74 1.32 1.82 1.51 1.33 1.95 1.54 

1383 84 1.14 1.19 3.54 2.11 2.21 1.35 1.91 1.77 1.74 1.74 1.61 1.48 

1384 85 1.17 1.82 1.14 2.44 1.19 1.28 1.62 1.31 1.21 1.21 1.19 1.19 

1385 86 1.11 1.12 1.31 1.28 1.88 1.21 1.22 1.18 1.12 1.12 1.12 1.11 

1386 87 1.18 1.18 2.47 1.27 1.45 1.19 1.14 1.12 1.11 1.16 1.14 1.14 

1387 88 1.15 1.18 1.13 1.12 1.16 1.18 1.98 1.18 1.13 1.12 1.12 1.12 

1388 89 1.14 1.52 5.54 1.21 1.32 1.17 1.21 1.16 1.13 1.13 1.12 1.12 

1389 91 1.13 1.18 1.18 1.12 8.91 1.21 1.19 1.16 1.12 1.11 1.11 1.11 

1391 91 1.12 1.16 1.68 1.47 1.28 1.16 1.12 1.14 1.12 1.11 1.11 1.11 

1391 92 1.12 1.37 4.49 1.18 1.24 1.15 2.14 1.82 1.11 1.11 1.11 1.11 

1392 93 1.11 1.54 1.36 6.27 1.16 1.23 1.11 1.14 1.11 1.11 1.11 1.11 

1393 94 1.11 1.34 2.23 1.15 1.11 1.16 1.15 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 

 1.54 1.95 1.74 1.74 3.11 4.84 16.21 11.83 41.26 81.16 4.42 1.55 بیشینه

 1.17 1.19 1.18 1.23 1.44 1.95 1.57 2.58 3.73 3.88 1.53 1.19 میانگین

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.15 1.16 1.11 1.18 1.18 1.16 1.11 کمینه

 1.13 1.18 1.15 1.19 1.53 1.11 2.63 3.26 7.19 12.16 1.81 1.12 انحراف معیار

 1.77 1.93 1.83 1.82 1.19 1.15 1.67 1.26 1.91 3.13 1.53 1.64 ضریب تغییرات

 1.99 2.23 1.71 1.41 3.35 2.26 4.41 1.76 4.15 6.13 3.69 1.71 چولگی

   1334و محاسبات شرکت مهندسی مآب  ای استان بوشهرشرکت آب منطقهمأخذ:   

  



  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
ت

 زیآرب یاهحوهض ریاه  و زحوهض لی حل 
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 سنجی  قنطره )مترمکعب بر ثانیه(آب متوسط ماهانه رودخانه مند در محل ایستگاه آب دهی: 16 شماره جدول

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی
فروردی

 ن

اردیبهش

 ت

خردا

 د
 تیر

مردا

 د

شهری

 ور

1351 52 8.3 13.5 54.6 36.4 26.1 17.8 12.1 6.9 4.4 11.8 11.1 3.8 

1352 53 4.7 5.6 7.1 46.3 152.3 62.2 45.1 11.5 5.7 3.1 2.7 3.2 

1353 54 5.1 4.8 131.3 149.2 157.8 65.1 37.4 49.2 11.3 4.7 8.5 8.4 

1354 55 6.2 11.4 46.1 31.8 369.2 286.2 289.2 95.5 26.7 13.1 21.9 11.5 

1355 56 13.2 15.9 22.4 436.3 57.7 25.1 25.6 11.2 7.6 4.7 6.9 3.4 

1356 57 42.1 57.7 61.2 268.9 91.3 91.3 54.1 21.1 9.4 21.1 8.5 7.1 

1357 58 6.4 54.6 119.2 145.8 1.1 116.5 63.3 19.4 11.5 7.8 8.7 6.8 

1358 59 5.7 8.7 112.9 114.4 234.5 1.1 78.1 39.7 32.1 13.3 7.8 7.6 

1359 61 8.1 8.7 12.7 73.8 119.1 73.1 38.5 16.8 9.7 8.2 7.8 8.2 

1361 61 8.5 9.5 11.9 74.5 114.5 217.8 115.9 21.1 9.3 7.2 7.6 8.8 

1361 62 6.4 58.3 128.1 51.2 96.6 72.8 81.3 21.9 9.2 6.2 5.6 7.1 

1362 63 8.4 11.4 14.5 12.9 12.4 12.7 55.1 15.1 5.7 3.4 3.7 3.2 

1363 64 3.2 6.2 14.1 86.1 81.2 26.2 8.9 4.5 2.9 2.9 2.9 2.5 

1364 65 3.2 3.7 152.3 84.9 24.1 51.7 14.5 5.9 3.1 3.2 6.3 13.2 

1365 66 18.4 32.1 124.2 52.3 33.2 56.1 52.3 27.8 24.7 23.9 28.3 23.7 

1366 67 3.6 5.2 5.9 72.9 99.1 247.6 34.9 29.9 6.4 3.5 3.9 4.7 

1367 68 4.8 5.6 9.5 82.1 15.6 13.1 38.2 6.9 2.9 2.7 3.1 4.7 

1368 69 3.7 18.2 73.8 51.1 116.8 37.4 18.7 7.1 5.1 3.9 3.1 2.4 

1369 71 3.3 3.8 4.2 62.5 71.9 112.8 44.3 7.1 3.1 2.7 2.5 2.2 

1371 71 8.1 3.2 231.6 85.6 127.2 55.4 65.9 27.6 11.3 4.1 3.9 3.6 

1371 72 3.8 4.5 31.9 697.7 269.7 113.5 79.1 46.6 23.1 12.4 12.1 13.3 

1372 73 16.1 21.3 17.6 11.9 14.7 48.4 31.3 11.9 6.1 4.3 3.5 4.5 

1373 74 7.7 115.3 96.5 35.3 184.6 55.2 75.3 44.5 9.1 4.7 12.9 4.4 

1374 75 5.2 7.3 338.5 367.2 176.5 217.4 164.9 71.1 35.6 18.4 11.1 13.2 

1375 76 13.1 21.8 22.1 31.1 54.1 37.5 97.1 18.6 6.7 4.8 3.7 5.1 

1376 77 5.3 22.9 56.7 197.6 222.5 89.1 95.9 31.2 13.5 7.1 8.1 15.7 

1377 78 8.5 11.8 11.4 47.2 81.9 222.4 43.5 11.1 7.5 4.8 4.9 6.1 

1378 79 5.7 6.5 11.3 41.7 83.8 17.1 5.4 3.1 2.6 2.8 3.9 3.5 

1379 81 3.1 21.1 48.5 13.1 7.1 6.2 3.9 2.8 2.3 2.1 2.1 2.1 

1381 81 2.2 3.3 34.4 234.1 27.6 43.6 38.7 8.9 2.5 2.1 1.7 1.7 

1381 82 2.1 2.3 4.6 11.9 67.7 51.4 36.8 6.6 2.4 2.1 3.8 1.9 

1382 83 2.1 2.4 35.1 132.6 91.1 19.9 13.7 6.8 3.1 2.3 2.1 1.9 

1383 84 1.9 2.2 78.8 163.6 186.8 119.4 57.2 17.7 12.1 6.6 4.5 3.7 

1384 85 4.1 21.1 21.2 56.1 42.3 24.5 24.7 6.3 3.4 2.7 2.8 4.9 

1385 86 3.4 3.6 56.5 29.1 45.3 11.6 16.4 23.1 2.3 1.6 1.7 1.5 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی
فروردی

 ن

اردیبهش

 ت

خردا

 د
 تیر

مردا

 د

شهری

 ور

1386 87 1.7 2.1 4.1 13.2 11.1 2.9 2.5 2.6 2.1 2.2 2.1 3.6 

1387 88 2.2 3.4 3.2 3.7 2.9 2.9 113.2 2.3 1.8 1.5 2.1 1.8 

1388 89 1.7 13.6 221.3 31.7 6.5 6.5 3.6 2.7 1.8 1.6 2.5 2.2 

1389 91 1.8 2.3 2.5 12.5 262.1 3.5 2.6 1.7 1.9 1.1 1.1 2.8 

1391 91 1.2 1.7 19.6 7.8 6.6 8.1 2.5 1.7 1.4 1.4 1.3 1.3 

1391 92 1.3 1.7 78.8 5.3 9.2 2.2 44.4 17.8 1.7 1.7 1.5 3.2 

1392 93 1.5 31.8 31.6 79.1 11.6 5.2 2.7 1.6 1.2 1.1 1.1 1.8 

1393 94 1.7 2.6 38.6 2.6 2.2 2.3 9.1 1.2 1.8 1.7 1.7 11.1 

 بیشینه
42.1

9 

115.2

5 

338.4

8 

697.7

1 

369.2

2 

286.1

7 
289.21 95.55 35.62 

23.9

4 
28.32 23.75 

 5.71 5.71 5.61 8.11 18.18 49.45 63.22 89.42 98.43 59.86 15.17 6.24 میانگین

 1.25 1.71 1.73 1.82 1.16 2.47 1.11 1.11 2.57 2.53 1.68 1.18 کمینه

 71.81 21.22 6.85 انحراف معیار
132.7

3 
87.12 72.41 51.86 19.48 8.41 5.42 5.45 4.66 

ضریب 

 تغییرات
1.11 1.33 1.18 1.35 1.97 1.15 1.15 1.17 1.15 1.97 1.95 1.81 

 1.89 2.44 1.93 1.93 2.14 2.68 1.68 1.27 2.91 2.14 2.79 3.75 چولگی

   1334و محاسبات شرکت مهندسی مآب  ای استان بوشهرشرکت آب منطقهمأخذ:   

 سنجی باغان )مترمکعب بر ثانیه(آب متوسط ماهانه رودخانه باغان در محل ایستگاه آب دهی: 17 شماره جدول

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی

1351 52 1.75 1.87 1.45 1.11 1.94 1.88 1.67 1.61 1.57 1.57 1.57 1.57 

1352 53 1.58 1.61 1.66 2.14 2.24 1.19 1.22 1.69 1.58 1.58 1.58 1.58 

1353 54 1.55 1.53 2.51 4.23 2.82 1.91 1.77 1.79 1.51 1.46 1.51 1.48 

1354 55 1.49 1.53 3.17 1.18 7.36 2.47 2.45 1.62 1.47 1.45 1.51 1.49 

1355 56 1.49 1.41 1.76 1.64 1.99 1.99 1.86 1.66 1.57 1.59 1.49 1.44 

1356 57 1.51 1.41 1.16 1.82 1.91 1.62 1.59 1.65 1.63 1.61 1.52 1.54 

1357 58 1.59 1.58 1.43 1.33 1.77 1.99 1.78 1.53 1.55 1.51 1.48 1.47 

1358 59 1.51 1.64 7.88 2.82 7.79 2.45 1.14 1.65 1.57 1.51 1.53 1.49 

1359 61 1.54 1.76 1.46 1.38 1.33 1.71 1.52 1.59 1.75 1.56 1.48 1.47 

1361 61 1.73 1.78 1.82 2.14 1.87 2.15 1.17 1.13 1.49 1.34 1.51 1.52 

1361 62 1.51 1.55 1.71 1.41 1.76 1.64 1.81 1.74 1.34 1.22 1.19 1.34 

1362 63 1.54 1.33 1.68 1.67 1.47 1.65 1.41 1.41 1.23 1.17 1.13 1.17 

1363 64 1.17 1.22 1.38 1.92 1.81 1.44 1.28 1.17 1.15 1.18 1.18 1.18 

1364 65 1.57 1.59 1.75 1.58 1.81 2.12 2.14 1.86 1.57 1.57 1.57 1.59 

1365 66 1.47 1.67 54.68 1.21 1.61 1.62 1.57 1.52 1.56 1.47 1.46 1.45 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال آبی

1366 67 1.15 1.13 1.18 2.48 1.66 4.41 1.46 2.37 1.19 1.19 1.11 1.12 

1367 68 1.14 1.15 1.57 1.23 1.21 1.21 1.31 1.17 1.11 1.18 1.18 1.11 

1368 69 1.19 1.48 9.16 1.57 1.71 1.31 1.31 1.31 1.16 1.11 1.11 1.11 

1369 71 1.11 1.13 1.46 1.61 1.29 1.51 1.36 1.24 1.14 1.19 1.18 1.12 

1371 71 1.18 1.13 6.37 2.31 1.71 1.65 1.92 1.42 1.31 1.18 1.16 1.18 

1371 72 1.33 1.26 4.59 5.48 1.72 1.36 1.34 1.33 1.79 1.68 1.66 1.58 

1372 73 1.54 1.52 1.53 1.68 1.89 1.56 1.51 1.45 1.38 1.26 1.22 1.31 

1373 74 1.57 3.38 2.75 1.41 3.66 2.11 1.41 1.87 1.59 1.57 1.57 1.57 

1374 75 1.56 1.55 6.55 28.37 7.25 11.37 2.92 1.33 1.87 1.65 1.65 1.71 

1375 76 1.67 1.69 1.87 1.17 1.21 1.91 1.76 1.55 1.68 1.42 1.36 1.31 

1376 77 1.49 1.67 6.71 11.39 7.71 1.48 1.27 1.97 1.91 1.72 1.74 1.59 

1377 78 1.53 1.59 1.66 1.37 1.91 1.27 1.85 1.65 1.57 1.46 1.51 1.43 

1378 79 1.37 1.51 1.46 3.99 3.53 1.65 1.55 1.39 1.34 1.44 1.29 1.38 

1379 81 1.27 1.87 1.61 1.53 1.48 1.39 1.32 1.25 1.25 1.21 1.14 1.18 

1381 81 1.19 1.59 4.66 2.19 3.57 1.81 1.51 1.38 1.24 1.29 1.24 1.19 

1381 82 1.13 1.29 1.33 1.37 2.73 1.69 1.36 1.29 1.26 1.22 1.21 1.21 

1382 83 1.21 1.21 15.23 22.29 2.59 1.65 1.59 1.44 1.38 1.31 1.23 1.21 

1383 84 1.21 1.17 9.79 3.26 2.76 1.17 1.61 1.54 1.41 1.34 1.28 1.21 

1384 85 1.23 2.81 1.61 2.67 1.63 1.45 1.38 1.38 1.37 1.28 1.25 1.28 

1385 86 1.24 1.22 3.95 1.36 1.22 1.48 1.51 1.41 1.31 1.23 1.25 1.15 

1386 87 1.16 1.18 1.17 1.22 1.24 1.21 1.19 1.17 1.19 1.14 1.16 1.13 

1387 88 1.13 1.13 1.74 1.21 1.17 1.16 21.87 1.19 1.23 1.11 1.13 1.18 

1388 89 1.11 5.61 5.68 1.48 1.34 1.31 1.21 1.18 1.18 1.18 1.19 1.15 

1389 91 1.15 1.19 1.12 1.21 3.96 1.97 1.16 1.16 1.16 1.11 1.15 1.11 

1391 91 1.19 1.12 1.61 1.46 1.29 1.31 1.31 1.21 1.22 1.14 1.13 1.14 

1391 92 1.13 1.65 1.91 1.72 1.26 1.11 1.19 1.14 1.11 1.18 1.11 1.16 

1392 93 1.16 1.51 1.14 8.37 1.22 1.21 1.19 1.21 1.17 1.16 1.16 1.19 

1393 94 1.16 1.18 5.68 1.19 1.16 1.17 1.18 1.18 1.16 1.59 1.14 1.13 

 1.71 1.74 1.72 1.91 2.37 21.87 11.37 7.79 28.37 54.68 5.61 1.51 بیشینه

 1.31 1.32 1.35 1.41 1.55 1.27 1.19 1.94 3.14 3.99 1.75 1.37 میانگین

 1.14 1.14 1.18 1.16 1.18 1.18 1.17 1.16 1.19 1.12 1.18 1.13 کمینه

 1.19 1.21 1.21 1.22 1.42 3.27 1.79 2.11 5.46 8.56 1.11 1.28 انحراف معیار

 1.62 1.63 1.56 1.56 1.76 2.58 1.51 1.18 1.81 2.15 1.33 1.75 تغییرات ضریب

 1.31 1.37 1.23 1.49 2.29 6.24 4.68 1.78 3.66 5.22 3.47 1.62 چولگی

   1334و محاسبات شرکت مهندسی مآب  ای استان بوشهرشرکت آب منطقهمأخذ:  
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 سنجیهای آب بررسی اجمالی ایستگاه -1-2-3-1-1-8

در  دالکی، شاپور و حله یهارودخانهمسیر که در سنجی های آببه توصیف تعدادی از ایستگاه اًمختصر بخشدر این 

 .ای بوشهر(کارفرما: آب منطقه-مهندسین مشاور سازه پردازی ایراند )شوپرداخته میقرار دارند استان بوشهر 

 کلل بر روی رودخانه حلهایستگاه  -1

دالکی و شاپور قرار دارد. این ایستگاه درجه یک بوده و  یهارودخانهاز تالقی با این ایستگاه بر روی رودخانه حله بعد 

باشد. دارای تجهیزات اشل، پل تلفریک، لمینگراف دیتاالگر الکترونیکی و سیستم انتقال داده به صورت مخابراتی می

بت ، این اشل فاقد موقعیت مناسب برای ثایستگاهپای اشل  بودن شستهمشخص است به دلیل  2 شماره تصویرکه در همانطور 

ک اشل چند متری نصب شده است که به صورت ی( 1 شماره تصویر اما در کناره راست رودخانه )سمت چپ  باشدداده می

 .شودیمقرائت  پلکانی در هنگام پایین افتادن سطح آب، مقادیر تراز آب از روی اشل چندمتری

 سنجی کلل بر روی رودخانه حلهموقعیت ایستگاه آب: 1 شماره تصویر

 

اشل 

 نیپلکا
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  سنجی کلل بر روی رودخانه حلهعدم ارتباط پای اشل با سطح آب در مواقع کم آبی در ایستگاه  آب: 2 شماره تصویر

 
 بر روی رودخانه دالکی سر قنات سنجیایستگاه آب -2

این ایستگاه بر روی رودخانه دالکی و در نزدیک خروجی این رودخانه قرار دارد. در واقع این ایستگاه آخرین ایستگاه 

باشد. این ایستگاه درجه یک بوده و دارای تجهیزات اشل، پل بر روی رودخانه مذکور قبل از تالقی با رودخانه شاپور می

اه که بر باشد. موقعیت جانمایی ایستگاه مذکور مناسب بوده و اشل این ایستگینگراف و دیتاالگر الکترونیکی میتلفریک، لم

موقعیت ایستگاه مذکور  3شماره  تصویرباشد. در روی یک پل نصب گردیده است، دارای موقعیت مناسب برای ثبت داده می

 ارائه شده است.

 در مواقع کم آبی عدم ارتباط جریان با پای اشل
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 دالکی بر روی رودخانه  سر قناتسنجی موقعیت ایستگاه آب: 3 شماره تصویر

 
 

 سنجی سعدآباد بر روی رودخانه شاپورایستگاه آب -3

این ایستگاه بر روی رودخانه شاپور و در نزدیک خروجی این رودخانه قرار دارد. در واقع این ایستگاه نیز آخرین ایستگاه 

باشد. این ایستگاه درجه یک بوده و دارای تجهیزات اشل، پل ا رودخانه دالکی میبر روی رودخانه مذکور قبل از تالقی ب

یت باشد. موقعیت جانمایی ایستگاه مذکور نامناسب بوده و اشل آن در موقعتلفریک، لمینگراف و دیتاالگر الکترونیکی می

ایستگاه قدیمی سعدآباد در سمت ارائه شده است. سنجی ایستگاه آب 4 شماره تصویردر باشد. مناسبی برای ثبت جریان نمی

تخریب دیواره رودخانه به سمت راست  لیبه دلمقابل رودخانه )سمت چپ رودخانه در جهت جریان( جانمایی شده بوده ولی 

 یستگاه قدیم نشان داده شده است. جانمایی ا 5 شماره تصویررودخانه در جهت جریان منتقل شده است. در 
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 شاپوربر روی رودخانه  سعدآبادسنجی موقعیت ایستگاه آب: 4 شماره تصویر

 
 

 شاپور بر روی رودخانه  سعدآبادسنجی ایستگاه آب قدیم موقعیت: 5 شماره تصویر

 
 

 گیریاشل اندازه
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  بر روی رودخانه شاپورسنجی جره باالایستگاه آب -4

این ایستگاه بر روی رودخانه شاپور و در ابتدای بازه مورد مطالعه رودخانه شاپور قرار دارد. این ایستگاه درجه یک بوده 

را نشان  موقعیت قرارگیری ایستگاه مذکور 6 شماره ریتصوباشد. و دارای تجهیزات اشل، لیمنوگراف و پل تلفریک می

 دهد. می

 شاپوربر روی رودخانه  باال جرهسنجی ایستگاه آب موقعیت: 6 شماره ریتصو

 
 

 نهر شبانکاره( سعدآباد نهر ) سنجیایستگاه آب -5

شود قرار می اسنجی شاپور از رودخانه شاپور جدنهر شبانکاره که در باالدست ایستگاه آباین ایستگاه بر روی رودخانه 

موقعیت قرارگیری ایستگاه  7 شماره تصویرباشد. می و دیتاالگر بوده و دارای اشل سهاین ایستگاه یک ایستگاه درجه دارد. 

 دهد.می مذکور را نشان

 نهر حاج مهدی(  نهر ) سر قنات سنجیایستگاه آب -6

این ایستگاه ار دارد. قر شاپورسنجی در باالدست ایستگاه آب شعب از رودخانه نیشاپورمن نهر شبانکارهایستگاه بر روی  این

 موقعیت قرارگیری ایستگاه مذکور را نشان 8 شماره تصویرباشد. می تاالگرییک ایستگاه درجه سه بوده و دارای اشل و دنیز 

 دهد.می
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 نهر شبانکاره منشعب از رودخانه شاپور در باالدست ایستگاه سعدآباد  موقعیت: 7 شماره تصویر

 
 

 سر قناتسنجی نهر حاج مهدی منشعب شده از رودخانه دالکی در باالدست ایستگاه آب :  8 شماره تصویر
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 های سطحیبررسی کمیت و کیفیت آب -1-2-3-1-1-9

 ها،سیلم وارد روان آب پدیده نتیجه در یا و ریخته فرو سطحی آب منابع روی بر مستقیم که جوی هایبارش از یبخش

 .آیدمی شمار به سطحی آب منابع مطالعات از یآب ده بخش موضوع گرددمی دائمی و فصلی هایرودخانه ها،آبراهه

 مطالعات برای مبنا هایداده ترینمهم و بوده هیدرولوژی چرخه از رواناب بخش دهندهنشان رودخانه آب جریان

 رسوبی، بار و تبخیر ،بارندگی نظیر هیدرولوژی و هوایی و آب پارامترهای سایر گیریاندازه با مقایسه در. است هیدرولوژی

 طوربه دتوانمی که است آب یچرخه در پارامتر تنها و بوده برخوردار تریبیش نسبی دقت از رودخانه جریان گیریاندازه

 هایهای جریان شامل رودخانهآبریز در نهایت توسط کانال جریان یا کانال هزهر حو  رواناب. شود گیریاندازه تردقیق

 گردد.کشی میها( زه)آبراهه و مسیل خشک رودها، فصلی و یدائم

ر مطالعه د همچنین .شوداستفاده می یآب دهها از متغیری به نام دبی جریان یا مطالعه تغییرات جریان رودخانه به منظور

 .شودهای دیگری نظیر ارتفاع رواناب و یا حجم جریان شامل حجم ماهیانه و ساالنه نیز استفاده میاز شاخص یآب ده

شود. در هر حال مجموع جزء مناطق کم آب محسوب می و دراز نظر کمیت منابع آب سطحی در استان پایین بوده 

ود در استان را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود. معموالً در مناطق کوهستانی استان منابع آب سطحی و زیرزمینی موج توانیم

تی و اکثر های دشهای ارم و بوشکان شهرستان دشتستان و همچنین مناطق دشت پلنگ و کوه سیاه از شهرستاننظیر بخش

ستند و در به مناطق دشت و ساحلی ه مناطق شهرستان جم از نظر میزان بارندگی دارای مقدار بارندگی سالیانه بیشتری نسبت

 های زیرزمینی و بعضاً سطحی بیشتری نیز دارند. نتیجه منابع آب

ماهانه، فصلی و  آب دهیماهانه، فصلی و ساالنه و همچنین حجم  آب دهی  21 شماره جدولتا  18 شماره جدولدر 

 ( ارائه شده است.1354-94ساله ) 41ها در میانگین دوره شاخص اهساالنه ایستگ

های ها در ماهماهانه ایستگاه آب دهیدهد که کمترین حجم سنجی نشان میآب یهاستگاهیا آب دهیبررسی حجم 

ره بر ی قنطسنجاست. در این میان ایستگاه آب ثبت شدههای دی و بهمن در ماه آب دهیحجم  نیترشیبمرداد و شهریور و 

میلیون مترمکعب در زمستان و آورد ساالنه  8/647میلیون مترمکعب در دی ماه،  3/259 آب دهیروی رودخانه مند با حجم 

 45/1 آب دهیسنجی اهرم بر روی رودخانه باهوش با حجم و ایستگاه آب نیترشیبمیلیون مترمکعب در سال  8/1119

میلیون مترمکعب در سال کمترین  7/38یون مترمکعب در تابستان و آورد ساالنه میل 4/1میلیون مترمکعب در شهریور ماه، 

 متر مکعب در ثانیه و آورد سالیانه 7/35ترین رودخانه استان، رودخانه مند بادبی پرآب اند.مقادیر را به خود اختصاص داده

داد منابع در تع نیترشیبدهد که ان میمیلیون متر مکعب است. پراکندگی و توزیع منابع آب سطحی نش 8/1119در حدود 
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های دالکی، شاپور و حله است که مجاور خود اراضی مزروعی ها رودخانهآن نیترمهمشهرستان دشتستان قرار دارد که از 

 نماید.وسیعی را آبیاری می

نین ارندگی و همچتر شویم مقدار بدر خصوص مناطق پایین دست و نزدیک به دریا نیز هر چه از شرق به غرب نزدیک

صوص باشد. در ختر میهای مناطق پایین دست و ساحل نیز نامناسبشود و همچنین کیفیت آبمیزان منابع آب کمتر می

های سطحی نیز سه رودخانه بزرگ مند، شاپور و دالکی در استان وجود دارد که رودخانه مند دارای آب خیلی منابع آب

 رودخانه دالکی دارای رای کشاورزی نیز قابل استفاده نیست.باشد که بمی S3 , C4-S4C-4شور و قلیائیت زیاد و با کالس 

باشد و رودخانه شاپور نیز در بعضی مناطق دارای آب نسبتاً مناسب با تغییرات کالس آب نسبتاً مناسب برای کشاورزی می

 اتصال به رودخانه شاپور و دالکی پس از  باشد که برای شرب نیز قابل استفاده است. دومی S4 C-4تا  S1 C-4آب از 

تر حتی ناطق پایینآید و در میکدیگر رودخانه حله را تشکیل داده که تقریباً از این نقطه به بعد کیفیت این آب نیز پایین می

ی شور گیرد که شامل آب خیلقرار می S3 C-4و  S4 C-4این رودخانه در کالس  آب .باشدبرای کشاورزی نیز نامناسب می

اطق خیرک، تر در منبا قلیائیت زیاد و آب خیلی شور با قلیائیت خیلی زیاد است. همچنین تعدادی رودخانه با دبی پایین

توانند قسمتی از آب مورد نیاز کشاورزی و با شرب منطقه را تأمین کنند. از نظر شکرک نیز وجود دارد که در جای خود می

بوده به  ها در مناطق دشت و ساحلی خیلی پایینتوان گفت که کیفیت آبطور کلی میکیفیت منابع آب در استان نیز به 

گفت که  توانباشند و در مناطق کوهستانی و شرق استان نیز میمناسب نمیبرای کشاورزی هم که در بعضی مناطق طوری

بوده و در  نسبتاً مناسبی ها در مناطق پشت پر، خیرک، شکرک، تنگ ارم و دشت پلنگ و جم دارای کیفیتکیفیت آب

مناطق کلمه، بوشکان  . درهستندمشکلی  فاقد هرگونه برای کشاورزی خوب بوده و نسبتاً قابل استفاده، بعضی نقاط برای شرب 

 باشند.می مناسبفقط برای کشاورزی ها کیفیت مناسبی برای شرب ندارند و  با توجه به شرایط خاک و دهرود و ... نیز آب

 ب دهیآسطحی استان از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. تنها رودخانه باغان در حوزه آبریز مند با میانگین منابع آب 

متر و میزان میکروموس بر سانتی 2393میلیون مترمکعب در سال با میانگین هدایت الکتریکی  39متر مکعب در ثانیه و  24/1

جموع از کیفیت نسبتاً خوبی هم برای شرب و برای کشاورزی و صنعت میلی اکی واالن در لیتر در م 3/9کلر آن نیز بین 

 تریقرار دارد که از نظر کیفیت شرایط مناسب S1 C-3برخوردار است. کیفیت آب در رودخانه دشت پلنگ و ریز در کالس 

هوش و اهرم کیفیت های سطحی استان شامل رودخانه دالکی، شاپور، حله، بادر مقایسه با رودخانه باغان دارد. سایر آب

شوند و در مواقع پر آبی و زمستان نیز برای آبیاری نخلیات استان استفاده می ژهیبه ومتوسطی دارند و تنها در بخش کشاورزی 

میکروموس بر  22115اراضی زراعی شامل کشت گندم و جو کاربرد دارند. رودخانه مند با هدایت الکتریکی میانگین 

میکروموس  6113میلی اکی واالن در لیتر در شش ماه اول سال )کم آبی(  و  هدایت الکتریکی  211متر و میزان کلر سانتی
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 باشد. که در دوره تابستان کیفیت آبمیلی اکی واالن در لیتر در شش ماه دوم سال )پر آبی( می 51متر و میزان کلر بر سانتی

استفاده است. در رودخانه شاپور بر  رقابلیغنظر کشاورزی یابد که حتی از آن در محل ورودی به استان به حدی نزول می

گرم در لیتر متغیر میلی 565گرم در لیتر تا میلی 26341های انجام شده، مقدار کل امالح در آب آبیاری از برداریاساس نمونه

ز انیز آن هدایت الکتریکی  باشد.گرم در لیتر میمیلی 2979شده برابر  یآمار برداراست و مقدار میانگین آن در کل دوره 

در مواقع کم آبی متغیر است و متر میکروموس بر سانتی 31411تا در مواقع پر آبی میکروموس بر سانتی متر  762حداقل 

میلی اکی واالن در لیتر در  385تا  1متر است. میزان کلر نیز از میکروموس بر سانتی 4631مقدار میانگین ثبت شده آن برابر 

ب اوالً کیفیت آ نتایج  میلی اکی واالن در لیتر است. بر طبق   32گیری شده آن برابر ان دارد و مقدار میانگین اندازهلیتر نوس

نماید و از نظر شرب نیز غیر قابل از لحاظ درجه شوری در حدی است که از لحاظ کشاورزی مسائل و مشکالتی را ایجاد می

ر رودخانه نماید. دمانند کلر و سدیم و بر در حدی است که ایجاد مشکالت شدید می های سمیاستفاده است. ثانیاً تعداد یون

گرم در لیتر متغیر است و مقدار میلی 11121گرم در یک لیتر به میلی 268دالکی متوسط وزنی میزان امالح محلول در آب از 

زایش شوری و غلظت امالح در این رودخانه، عبور عوامل اف نیترمهمباشد. از گرم در لیتر میمیلی 2947میانگین آن برابر 

های این رودخانه از تشکیالت گچساران و رسوبات تبخیری شور و نشست آب زیرزمینی از قسمت آبیاری بین سرشاخه

. شوندهای گوگردی است که وارد این رودخانه میهای سطحی این ناحیه و چشمهرودخانه دالکی و شاپور، جریان زهکش

 :توان موارد ذیل را نام بردهای سطحی در استان  میمهم و عمده بد بودن کیفیت آب از عوامل

روه های تشکیالت گآهک غیره های تبخیری، مارن وهای محیطوجود و گسترش سازندهای تبخیری و گچ و انواع نمک

 در محدوده جغرافیایی حوزه آبریز دالکی و شاپور و داخل استان بوشهر. ژهیبه وفارس 

 ها.بندی ریز رسوبات آبرفتی و شیب مالیم اغلب دشتهای تبخیری و دانهجنس نهشته

 دهد.شود و میزان امالح را افزایش میهای سطحی و زیرزمینی میدرجه حرارت باالی منطقه که باعث تبخیر آب

 ها به ویژه در حوزه آبریز جم و ریز.افزایش میزان امالح در جهت جریان رودخانه

 های سطحی از تشکیالت نمکی مانند گنبدهای نمکی ویژه رودخانه مند.ها و آبودخانهعبور ر

 های شیرین دارای کیفیت مناسب.های شور به رودخانههای شور رودخانهتداخل آب

ا پس ههای سطحی تا قبل از ورود به استان نسبتاً مناسب است ولی این آبذکر این نکته ضروری است که کیفیت آب

 دهند.رود به محدوده جغرافیایی خود در داخل استان کیفیت خود را از دست میاز و

-آب هایهای استان بوشهر در محل ایستگاهگیری شده پارامترهای کیفی آب رودخانهنتایج اندازه 21 شماره جدولدر 

سنجی ارائه شده است.
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 ساله  41سنجی در دوره شاخص های آبها در محل ایستگاه متوسط ماهانه و فصلی رودخانه آب دهی: 18 شماره جدول

هر پارامتر رودخانه ایستگاه
م

ن 
آبا

 

ذر
آ

ی 
د

ن 
هم

ب
د 

فن
اس

ن 
دی

ور
فر

ت 
هش

دیب
ار

 

اد
رد

خ
 

ر 
تی

اد 
رد

م
ور 

ری
شه

 

 شاپور جره باال

 4.31 4.33 4.81 6.55 12.19 22.42 31.12 37.16 35.48 24.43 9.85 5.27 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 تابستان بهار زمستان پاییز فصول

 4.48 13.69 34.52 13.19 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 شاپور سعدآباد

 1.28 1.55 1.84 2.12 5.52 17.68 27.11 35.21 35.21 27.63 5.14 1.81 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 تابستان بهار زمستان پاییز فصول

 1.89 8.41 32.47 11.49 مترمکعب بر ثانیه(دبی)

 دالکی سرقنات

 2.52 2.47 3.18 4.35 7.31 15.88 22.17 28.56 32.29 22.69 5.88 2.88 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 تابستان بهار زمستان پاییز فصول

 2.73 9.17 27.64 11.49 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 حله کلل

 4.29 4.31 4.99 7.33 16.48 42.13 52.91 67.89 62.31 49.63 13.24 5.52 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 تابستان بهار زمستان پاییز فصول

 4.53 21.98 61.14 22.81 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 باهوش اهرم

 1.17 1.19 1.18 1.23 1.44 1.95 1.57 2.58 3.73 3.88 1.53 1.19 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 تابستان بهار زمستان پاییز فصول

 1.18 1.54 2.63 1.54 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 نهراصلی

 شبانکاره سعد 
 شاپور

 3.11 4.12 4.63 5.18 5.89 3.19 3.26 1.88 2.41 4.54 5.17 3.68 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 تابستان بهار زمستان پاییز فصول

 3.95 4.75 2.52 4.46 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 نهرحاج مهدی

 سرقنات 
 دالکی

 4.81 4.81 5.48 6.78 6.98 5.48 4.99 5.32 5.31 6.38 6.66 5.31 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 تابستان بهار زمستان پاییز فصول
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هر پارامتر رودخانه ایستگاه
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 5.13 6.41 5.21 6.12 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 مند قنطره

 5.71 5.71 5.61 8.11 18.18 49.45 63.22 89.42 98.43 59.86 15.17 6.24 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 تابستان بهار زمستان پاییز فصول

 5.68 25.21 83.69 27.19 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 باغان باغان

 1.31 1.32 1.35 1.41 1.55 1.27 1.19 1.94 3.14 3.99 1.75 1.37 دبی)مترمکعب بر ثانیه(

 تابستان بهار زمستان پاییز فصول

 1.33 1.74 2.16 1.71 ب بر ثانیه(دبی)مترمکع

 1334و محاسبات شرکت مهندسی مآب ای استان بوشهر آب منطقهشرکت مأخذ: 

 ساله 41سنجی در دوره شاخص های آبها در محل ایستگاه متوسط ماهانه رودخانه آب دهی: حجم 19 شماره جدول

هر پارامتر رودخانه ایستگاه
م

ن 
آبا

 

ی رآذ
د

ن 
هم

ب
د 

فن
اس

ن 
دی
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فر

ت 
هش

دیب
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رد
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ر 
تی

اد 
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م
ور 
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 شاپور جره باال

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
13.671 25.536 63.321 91.964 96.149 77.716 61.153 32.391 17.555 12.892 11.599 11.532 

 2.2 2.2 2.4 3.3 6.1 11.3 15.7 18.8 18.1 12.4 5.1 2.7 درصد

 اپورش سعدآباد

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
4.711 13.158 71.626 91.268 91.231 67.682 47.345 14.775 5.411 2.248 1.473 3.428 

 1.8 1.3 1.5 1.3 3.5 11.1 16.9 22.1 22.1 17.3 3.2 1.1 درصد

 دالکی سرقنات

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
7.467 15.753 61.784 86.496 76.513 55.316 42.538 19.542 11.641 8.521 6.628 6.763 

 1.7 1.6 2.1 2.9 4.9 11.6 14.7 19.1 21.5 15.1 3.9 1.9 درصد
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هر پارامتر رودخانه ایستگاه
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 حله کلل

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
14.316 34.319 128.641 161.496 175.983 132.566 112.854 44.148 19.626 13.374 11.526 11.481 

 1.3 1.3 1.5 2.2 5.1 12.7 16.1 21.5 18.8 15.1 4.1 1.7 درصد

 باهوش اهرم

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
1.514 1.378 11.159 9.666 6.694 3.939 2.532 1.191 1.614 1.471 1.512 1.464 

 1.2 1.3 1.2 1.6 3.1 6.5 11.7 17.6 25.5 26.5 3.6 1.3 درصد

 نهراصلی 

 شبانکاره سعد
 شاپور

 حجم آبدهی 

 رمکعب()میلیون مت
9.537 13.411 11.758 6.256 4.885 8.171 8.557 15.786 13.863 12.394 11.131 8.314 

 6.6 8.8 9.8 11.1 12.5 6.8 6.9 4.1 5.1 9.6 11.1 7.8 درصد

 نهرحاج 

 مهدی سرقنات
 دالکی

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
13.737 17.268 16.546 13.731 13.811 12.515 14.671 18.684 18.157 14.665 12.855 12.861 

 7.1 7.1 8.1 9.9 11.2 8.1 7.3 7.8 7.8 9.4 9.8 7.8 درصد

 مند قنطره

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
16.187 39.318 155.166 255.137 231.777 158.396 132.457 48.715 21.446 15.113 15.286 15.316 

 1.3 1.3 1.3 1.9 4.3 11.6 14.9 21.1 23.2 14.1 3.6 1.5 درصد

 باغان باغان

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
1.961 1.944 11.341 7.879 5.126 2.985 3.391 1.467 1.165 1.932 1.858 1.837 

 2.2 2.2 2.4 2.7 3.8 8.7 8.2 13.4 21.1 27.6 5.2 2.6 درصد

 1334و محاسبات شرکت مهندسی مآب ای استان بوشهر شرکت آب منطقهمأخذ: 
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 ساله 41سنجی در دوره شاخص های آبها در محل ایستگاه متوسط فصلی رودخانه آب دهی: حجم و درصد 21 شماره جدول

 ساالنه تابستان بهار زمستان پاییز پارامتر رودخانه ایستگاه

 شاپور جره باال

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
111.889 268.814 111.853 36.414 518.951 

 111 7 21 53 21 درصد

 شاپور سعدآباد

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
89.318 251.586 68.566 7.348 416.818 

 111 2 16 61 21 درصد

 دالکی سرقنات

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
84.146 216.178 71.175 21.865 392.163 

 111 5 18 56 21 درصد

 حله کلل

 آبدهی  حجم

 )میلیون مترمکعب(
178.273 471.243 179.569 34.811 863.884 

 - 4 21 55 21 درصد

 باهوش اهرم

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
12.353 21.614 4.369 1.412 38.738 

 111 4 11 54 32 درصد

 نهراصلی 

 شبانکاره سعد
 شاپور

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
35.572 21.289 39.436 32.275 127.572 

 111 25 31 16 28 درصد

 نهرحاج 

 مهدی سرقنات
 دالکی

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
48.421 41.985 52.778 41.555 183.739 

 111 22 28 23 27 درصد
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 ساالنه تابستان بهار زمستان پاییز پارامتر رودخانه ایستگاه

 مند قنطره

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
211.322 647.817 215.518 45.188 1119.836 

 111 4 18 59 19 درصد

 باغان باغان

 حجم آبدهی 

 )میلیون مترمکعب(
13.686 16.137 5.936 2.497 38.156 

 111 6 15 42 36 درصد

 1334و محاسبات شرکت مهندسی مآب ای استان بوشهر شرکت آب منطقهمأخذ: 

 های استان بوشهر گیری شده پارامترهای کیفی آب رودخانه: نتایج اندازه21 شماره جدول

 نام رودخانه هنام ایستگا
پارام

 تر

%N
a 

SA
R 

Sum 
Cation 

K
+ Na+ Mg+

+ 
Ca+

+ 
Sum 

Anion 
SO4-

- Cl- 
HCO3

- 
CO3-

- p
H 

EC TDS 

 Milliequivalent/Liter µs/c

m 
mg/li

t 

 باهوش اهرم

Ave 33.1 5.2 76.5 1.6 25.9 21.9 28.2 74.4 47.1 25.1 2.3 1.1 7.7 6181 4488 

Min 2.3 1.1 13.3 1.1 1.3 1.5 2.7 13.8 8.1 1.5 1.2 1.1 6.3 1296 1 

Max 76.9 18.6 384.8 
51.

1 
87.5 56.8 321.1 147.5 81.1 95.1 22.2 1.1 9.6 12191 8719 

 باغان باغان
Ave 35.1 3.2 26.4 1.3 9.4 7.2 9.6 26.1 13.6 9.3 3.2 1.1 7.8 2393 1655 

Min 5.7 1.3 6.6 1.1 1.6 1.1 3.4 6.4 1.7 1.8 1.3 1.1 6.5 549 425 

Max 86.5 37.1 125.5 1.9 118.1 23.1 32.1 118.6 58.1 111.1 9.1 1.8 8.9 11621 7179 

 - بوشهر
Ave 78.3 63.9 729.3 

11.

7 
563.3 124.4 32.5 717.1 65.8 648.5 2.7 1.5 7.7 51719 42662 

Min 65.2 15.5 65.1 1.2 44.6 5.5 3.5 65.5 14.5 48.1 1.3 1.1 6.5 6551 3981 
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 نام رودخانه هنام ایستگا
پارام

 تر

%N
a 

SA
R 

Sum 
Cation 

K
+ Na+ Mg+

+ 
Ca+

+ 
Sum 

Anion 
SO4-

- Cl- 
HCO3

- 
CO3-

- p
H 

EC TDS 

 Milliequivalent/Liter µs/c

m 
mg/li

t 

Max 88.3 
111.

1 
1273.9 

21.

1 
992.5 271.1 95.1 966.8 162.5 881.1 6.8 1.1 8.4 71331 56551 

 شاپور جره باال
Ave 58.5 9.8 49.1 1.2 29.8 6.6 12.6 48.7 14.7 31.7 2.3 1.1 7.7 4631 2979 

Min 7.1 1.5 8.6 1.1 1.1 1.1 1.6 8.8 2.6 1.1 1.4 1.1 2.4 762 565 

Max 82.7 59.1 444.6 1.1 366.7 32.5 49.1 444.6 57.5 385.1 18.5 1.4 9.4 31411 26341 

 مسیل دره گپ چاه بردی
Ave 41.4 11.1 125.1 1.7 69.6 19.7 34.9 125.8 34.3 88.8 2.7 1.1 7.6 11575 6393 

Min 9.4 1.9 22.1 1.1 4.1 3.1 6.5 22.2 3.2 12.5 1.5 1.1 6.4 2198 1391 

Max 83.9 76.9 859.1 3.1 655.9 125.1 75.1 862.3 134.1 725.1 4.5 1.4 8.3 81135 51111 

چهار 

 ییروستا

شورچهارروستا

 یی

Ave 61.4 61.6 788.4 1.5 639.1 51.1 97.9 791.1 47.4 741.1 3.4 1.1 7.3 61924 32431 

Min 18.9 2.2 43.1 1.2 11.2 2.5 12.5 41.9 11.1 17.5 1.3 1.1 5.9 3637 2614 

Max 97.3 
596.

5 
5138.1 3.9 

4911.

5 
251.1 751.1 5127.1 141.6 

5111.

1 
7.1 1.1 8.1 

45943

1 

41111

1 

 دالکی سر قنات
Ave 66.1 12.1 47.8 1.2 32.6 6.1 9.1 47.6 11.1 34.1 2.5 1.1 7.8 4649 2947 

Min 12.4 1.9 16.6 1.1 2.9 1.5 1.3 16.1 2.5 3.8 1.6 1.1 6.7 1591 268 

Max 86.6 34.5 192.4 1.3 149.4 37.5 37.5 189.5 31.5 175.1 31.5 1.8 8.9 18518 11121 

 

نام 

 ایستگاه
نام 

 رودخانه

پارام

 تر

%N
a 

SA
R 

Sum 
Cation 

K
+ 

Na
+ 

Mg+
+ 

Ca+
+ 

Sum 
Anion 

SO4-
- Cl- 

HCO3
- 

CO3-
- pH 

EC TDS 

 Milliequivalent/Liter µs/c

m 
mg/li

t 

 شاپور سعدآباد
Ave 57.5 9.9 52.3 1.2 31.2 7.2 13.7 51.9 16.6 32.7 2.6 1.1 7.7 4912 3233 

Min 7.6 1.7 18.1 1.1 2.8 1.1 1.3 18.5 2.6 2.5 1.3 1.1 6.2 1615 1159 
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نام 

 ایستگاه
نام 

 رودخانه

پارام

 تر

%N
a 

SA
R 

Sum 
Cation 

K
+ 

Na
+ 

Mg+
+ 

Ca+
+ 

Sum 
Anion 

SO4-
- Cl- 

HCO3
- 

CO3-
- pH 

EC TDS 

 Milliequivalent/Liter µs/c

m 
mg/li

t 

Max 79.5 26.5 137.6 1.8 
115.

6 
23.2 35.1 114.1 52.7 71.5 23.1 1.4 8.5 8727 7116 

 مند قنطره

Ave 74.8 24.5 117.1 1.5 84.6 11.4 11.6 117.2 15.9 88.6 2.6 1.1 7.7 9699 6179 

Min 8.8 1.3 6.8 1.1 1.6 1.5 1.8 6.7 1.5 1.5 1.1 1.1 6.3 661 425 

Max 91.8 74.4 918.1 2.8 
721.

1 
162.5 121.1 832.8 157.5 

755.

1 
26.5 1.6 8.8 53121 51483 

 حله کلل

Ave 61.7 13.1 76.9 1.4 48.7 11.2 16.6 76.8 21.4 53.3 3.2 1.1 7.6 7114 4631 

Min 8.2 1.8 21.1 1.1 3.3 1.5 3.4 21.6 4.1 3.8 1.7 1.1 6.3 699 1282 

Max 82.1 31.6 165.5 3.1 
123.

3 
47.5 37.1 168.4 74.4 

137.

5 
26.1 1.1 

11.

5 
15339 9686 

 دشت پلنگ گدار
Ave 19.7 1.1 11.5 1.1 2.3 1.8 6.4 11.4 4.9 2.5 2.9 1.1 7.5 1111 674 

Min 3.9 1.2 6.9 1.1 1.3 1.3 3.5 6.9 2.2 1.8 1.5 1.1 6.7 671 446 

Max 45.4 4.8 35.3 1.1 15.1 4.1 17.5 34.8 17.1 15.1 3.9 1.1 8.1 3298 2215 

 ریز گلو بردکان
Ave 27.1 2.1 19.7 1.2 5.2 6.4 7.9 19.2 11.4 4.7 4.1 1.1 7.7 1818 1253 

Min 4.6 1.3 5.1 1.1 1.6 1.4 3.5 5.3 1.2 1.6 2.2 1.1 6.5 533 391 

Max 47.2 4.7 28.8 1.6 12.4 16.1 12.5 28.4 16.9 9.1 11.7 1.4 8.4 2597 1911 

  نهراصلی

شبانکاره 

 سعد

 شاپور

Ave 59.4 11.3 66.3 1.2 39.8 9.7 16.7 66.2 17.9 45.6 2.7 1.1 7.7 6355 3851 

Min 14.9 1.5 35.6 1.1 6.3 2.5 2.5 35.6 4.6 16.5 1.1 1.1 6.2 3253 2263 

Max 74.7 26.3 379.5 1.4 
228.

1 
75.1 75.1 382.5 52.5 

327.

5 
6.6 1.8 8.4 32425 7415 

 Ave 63.2 12.5 65.9 1.5 42.2 8.4 14.9 65.1 13.4 48.6 3.1 1.1 7.8 6194 3944 دالکی
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نام 

 ایستگاه
نام 

 رودخانه

پارام

 تر

%N
a 

SA
R 

Sum 
Cation 

K
+ 

Na
+ 

Mg+
+ 

Ca+
+ 

Sum 
Anion 

SO4-
- Cl- 

HCO3
- 

CO3-
- pH 

EC TDS 

 Milliequivalent/Liter µs/c

m 
mg/li

t 
نهرحاج 

  مهدی

 سرقنات

Min 25.3 2.1 22.2 1.1 5.8 1.5 5.1 21.9 4.8 7.5 1.5 1.1 6.7 2197 1371 

Max 77.7 26.6 161.1 9.1 
119.

1 
24.5 32.1 162.3 31.1 

141.

3 
8.3 2.1 9.5 16259 9281 

  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایرانمأخذ:  
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 استان بوشهر های مطالعاتی ساالنه محدوده آب دهیحجم  -1-2-3-1-1-11

 ارائه شده است. 22 شماره  جدولدر  استان بوشهر های مطالعاتیساالنه محدوده آب دهیحجم 

 های مطالعاتی )میلیون مترمکعب(ساالنه محدوده آب دهی: 22 شماره  جدول

 محدوده نام محدوده کد درجه دو حوضه یک  درجه حوضه
 مساحت کل

 محدوده

 )کیلومترمربع(

 ساالنه آب دهی

 (میلیون مترمکعب)

ی
ریا

د
 

ان
عم

 و 
یج

خل
 

س
فار

 (2) 

 

 و حله
رق

ش
 و 

ب
غر

 

 (
25) 

 71.6 2561.1 دیلم بندر 2511

 113.6 3784.11 گناوه بندر 2512

 371.6 4468.11 شبانکاره دالکی 2513

 115.4 1847.11 فراشبند 2518

 78.5 2851.52 برازجان- اهرم 2512

 26.6 975.82 دلوار 2513

ند
م

 و 
فه

ک
 ها 

 (
26) 

 41.5 1168.28 مند 2611

 45.2 1582.69 خورموج 2612

 51.7 1646.33 گاه چاه 2613

 7.7 276.83 باغان 2614

 19.1 512.66 ریز 2615

 6.5 124.63 جم 2616

 119.1 3461.11 کورده ـ دزکاه 2617

 51.9 1232.11 پلنگ دشت 2618

 48.9 1367.11 بوشکان 2619

 18.1 517.11 ارم تنگ دهرود 2611

 35 971.11 دارالمیزان 2615

-کل
ان

هر
م

 و 
ایر

جز
 

)
27) 

 11.9 887.11 دارگله 2728

 29.5 2375.11 کنگان دیر 2729

 29.3 2318.11 گاوبندی 2731

 - - خارک 2734

حله، مند،  یهاهضطرح جامع آب کشور در حو یساز به هنگام مطالعات -کالن آب و آبفا یزیردفتر برنامه -روی: وزارت نمأخذ

 1333مهران -کل

 کامالً فیتعار یاراو د تطابق نداشته یکیدرولوژیه یهابا حوضه یاسیس میتقس یهامطلب که حوضه نینکته: با توجه به ا

 ریمقاد نیرامناسب است. بناب تیفاقد دقت و قطع یاستان یهادر برش آب دهیبرآورد  لیدل نیهستند به هم ییمتفاوت و مجزا

 .برآورد شده است یمحدوده مطالعاتهر کل مساحت  یبرا آب دهی



  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
ت

 زیآرب یاهحوهض ریاه  و زحوهض لی حل 
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 شبکه زهکشی طبیعی -1-2-3-1-1-11

هران را شامل م-و کلهای حله، مند درجه دو کشور به نام  شبکه زهکشی طبیعی در استان بوشهر )که بخشی از سه حوضه

 گردند.  باشد که در ادامه تشریح میهای مند، شاپور، دالکی، حله و ...میشود( توسط رودخانهمی

، صورت طبیعیه خارج شدن آب از زمین ب. باشدهکشی اراضی در لغت به معنای خارج کردن آب اضافی از زمین میز

گیرد و در هنگام بارندگی با خارج کردن های طبیعی انجام میودخانهها، نهرها و رزهکشی طبیعی نام دارد که توسط مسیل

ا و هکند. سرعت زهکشی به شیب اراضی، تعداد مسیلجلوگیری می هانیزمرواناب ایجاد شده از ماندابی و غرقابی شدن 

ت بارش است، بستگی ها در واحد سطح و میزان رواناب ایجاد شده در واحد زمان که خود تابعی از شدنهرها و رودخانه

 کمتر و شدت بارش بیشتر باشد، سرعت زهکشی کمتر شده هارودخانه، نهرها و هالیمسدارد. هرچه  میزان شیب بیشتر، تعداد 

در معرض سیالب  هایتواند به یافتن پهنهگردد بنابراین بررسی شبکه زهکش طبیعی میو احتمال وقوع سیالب بیشتر می

 کمک نماید. 

دارند  ر عهدهبهایی که زهکشی استان را رودخانه نیترمهمدهد که که زهکش طبیعی در استان بوشهر نشان میمطالعه شب

 باشند:های آبریز درجه دو به شرح زیر میحوزه بر اساس

 حوزه آبریز مند

های آب های حوزه آبریز مند به حوضه خلیج فارس بوده و هیچ گونه آبریز دیگری جهت جمع آوریآبریز اصلی آب

های عموماً گرم و خشک تخلیه شده و از دسترس سطحی در این حوضه وجود ندارد. بخشی از زهاب این حوضه به دشت

 کنند. گردد. بخش عمده آب این حوضه از طریق رودهای اصلی به خلیج فارس راه پیدا میخارج می

 رودخانه شور جهرم

 حد فاصلهای خرمن کوه و ارتفاعات نماید از دامنهنی عمل میمسیل و زهکش آب زیرزمی به صورتاین رودخانه که 

های مند و بختگان سرچشمه گرفته و در جهت عمومی شمال به جنوب از مجاورت شهرهای فسا، جهرم و قطب آباد حوضه

فرعی  یهایابد. در نزدیکی شهر جهرم جهت جریان آن به سمت غرب تغییر کرده و با اضافه شدن تعدادی شاخهجریان می

دهند. این رودخانه در بخش شمالی فاقد جریان دائم بوده آغاج متصل شده و رودخانه مند را تشکیل میدر ناحیه براک به قره

ا، هرسد. در بخش جنوبی با زهکشی آب زیرزمینی و همچنین اتصال چشمهفصلی آن غالباً به مصرف آبیاری می یهاانیجرو 

ریج، قره بالغ، رونیز، فسا و جهرم در مسیر این رودخانه  یهادشتگردد. کیفیت نامطلوب می رودخانه دارای آب دائم ولی با

 رود.به شمار می هاآنقرار داشته و رودخانه زهکش آب زیرزمینی 
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 دهرم رودخانه شور

س از پآغاج سرچشمه گرفته و این رودخانه بنام رودخانه حنیفقان و سپس فیروزآباد از جنوب حوضه قره سر شاخه

باشد. رودخانه در گذرد و در این محل به این نام معروف میهای آهکی از شهر فیرزوآباد میدریافت جریان آب چشمه

شود. این رودخانه قبل از الحاق به مند با رودخانه دشت پلنگ که حوضه جهت جنوب ادامه یافته و بنام شور دهرم نامیده می

ها نیز عموماً رژیم سیالبی دارند. به دلیل کمبود بارندگی شود. این رودخانهمتصل می باشدآبریز آن مجاور حوضه دالکی می

ح باشد. به علت گسترش سازندهای زمین شناسی با امالقابل مالحظه نمی هاآندر حوضه آبریز و زیاد بودن تبخیر جریان دائم 

ردد. طول گبسیار شور و غیرقابل استفاده می گچ و نمک و نیز وفور گنبدهای نمکی در این بخش از حوضه آب رودخانه

های فیروزآباد، دهرم و احمدآباد در مسیر آن کیلومتر بوده و دشت 181رودخانه از سرچشمه تا محل اتصال با مند حدود 

تری کیلوم 71قرار دارند. رودخانه مند پس از اتصال شور دهرم در بستری عریض به سمت غرب جریان یافته و در فاصله حدود 

 .یابدفارس جریان میبه سمت خلیج محل اتصال به سمت جنوب تغییر مسیر داده و در یک بستر پر پیچ و خم

 مند  خانهرود

پس  و ردیگیآغاج از استان فارس سرچشمه مآن به نام رودخانه قره یمتعدد که شاخه اصل یهابا شاخه است یارودخانه

است و  یرودخانه دائم نی. ابوده است زیآن نهر سکان )ثکان( ن یمی. نام قدزدیریمفارس  جیاز ورود به استان بوشهر به خل

 یسرچشمه آن از ارتفاعات شمال غرب یکل ریطول دارد و مس لومتریک 685ن رود یاست. ا رانیرودخانه ا نیاز نظر طول پنجم

جهرم،  ز،رایش یهارود شهرستان نیا یعبور ری. مسباشدیبه سمت جنوب شرق و سپس جنوب غرب و در انتها غرب م رازیش

 روزآباد،یقره آغاج، ف یهاخانهرود وستنیدر استان بوشهر است و از به هم پ ریو د یدر استان فارس و جم، دشت روزآبادیف

باغان، سنا، رود شور خورموج، اهرم،  یهاو شورمکان در استان فارس و رودخانه مکانیس زان،یرود شور جهرم و دارالم

 .است افتهی لیلنگ )از ارتفاعات دهرود دشتستان( در استان بوشهر تشکدشت پ

 یلومتریک 28و  رازیش یباختر شمال یلومتریک 75واقع در دهستان کوهمره در  کی یانار و خان یهارودخانه از کوه نیا

ط و پس از مخلو شودیم ریسراز یجنوب شرق یو به نام رودخانه قره آغاج به سو ردیگیکازرون سرچشمه م یشمال شرق

س رودخانه پ نی. اکندیم یط یجنوب شرق یخود را به سو ریو مس گرددیوارد م اخیشدن با رودخانه زاخرد به دهستان س

 فراوان سرانجام در یهاو رودخانه هازابهیو مخلوط شدن ر اریبس یهاها و شهرستانو عبور از دهستان یطوالن یریمس یاز ط

 .زدیریفارس م جیبه خل ارتیخورموج در خور ز یبجنوب غر یلومتریک 56

 ن راآمجاور  هیمند و ناح ایماند  آن رافارس  جیبه خل یمنته ریحرکت آب آن در مس ستادنیکم و بازا بیش به علت

 .انددهیمندستان نام
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 مهران -حوزه آبریز کل

طحی در های سگردد.  آبریز آبمیمهران زهکشی  -محدوده جنوبی استان بوشهر توسط شبکه زهکش حوزه آبریز کل

 این حوضه نیز خلیج فارس است. 

 حوزه آبریز حله

وری آها و رودهای این حوزه آبریز زهکشی شده و آب سطحی جمعای از مسیلنیمه شمالی استان بوشهر توسط شبکه

 ریزد. شده به خلیج فارس می

 رودخانه شاهپور 

چشمه رنجان سرچشمه گرفته و در تنگ چوگان به چشمه ساسان متصل شده  رودخانه شاهپور در کازرون استان فارس از

 جیه خلو با نام رود حله ب ونددیپیم ی. رودخانه شاهپور در استان بوشهر به رود دالکابدییم انیو به سمت استان بوشهر جر

آب  نیتأمو  یاقتصاد کشاورزگفت که  توانیمدارد و  یادیز تیاهم رون. رودخانه شاهپور در منطقه کاززدیریمفارس 

 دارد. یرودخانه بستگ نیمنطقه به ا

 دالکی  خانهرود 

رودخانه که حوضه  نیدرصد است. ا 8متوسط آن  بیاست که ش لومتریک 225به طول  یدائمرود  کی یرودخانه دالک

ر تستان و بوشهر دکازرون، دش یهااست، از شهرستان یخود که به سمت جنوب غرب یکل ریآن حله است در مس زیآبر

 .کندیمفارس و بوشهر عبور  یهااستان

از دهستان کوهمره  رازیش یجنوب باختر یلومتریک 53کازرون و  یجنوب خاور یلومتریک 41رودخانه از ارتفاعات  نیا

نام  شرق کازرون با رودخانه حنا مخلوط شده و به یلومتریک 14. در شودیمروان  یشمال غرب یسرچشمه گرفته و به سو

 17. پس از آن که در دهدیم ریادامه مس یشمال غرب یبه سو انهمچن ،یدره دوان در شمال شرق قیاز طر دیرودخانه سف

اهپور تنگه چوگان به دهستان ش قیشاهپور از طر دیمخلوط شده، با نام جد بیشمال کازرون با رودخانه تنگ ش یلومتریک

به  یجنوب غرب یو رو به سو زدیآمیماز جمله رودخانه شکستان درهم  یفراوان یهازابهیدهستان با ر نی. در اشودیموارد 

پوزه  کوه یجهت داده و پس از عبور از دره شمال رییغرب تغ یدهستان به سو نی. در اشودیم ریطرف دهستان خشت سراز

ز شمال ا غالباًکه  یفراوان یهازابهیدهستان با ر نی. در اشودیماز شهرستان دشتستان  یحسن کرچال وارد دهستان مزارع

 نیریو به نام رودخانه ش دهدیم لیرا تشک رراهیشبانکاره و ز ،یمزارع یهادهستان انیمرز م ه،مخلوط گشت اندشده ریسراز

وجه رودخانه که به سمت غرب مت نیبه بعد ا نی. از اشودیممخلوط  یبرازجان با رودخانه دالک یشمال غرب یلومتریک 12در 
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 یلومتریک 54رودخانه در  نی. سرانجام اردیگیمحله نام  ،دهدیم لیرا تشک ارتیشبانکاره و ز یهادهستان انیو مرز مشده 

 .زدیریمفارس  جیبرازجان در شهرستان گناوه به خل یجنوب غرب

 دره گپ خانهرود

ه شود. جریان رودخانارس میاین رودخانه از ارتفاعات جنوب گچساران سرچشمه گرفته و در دشت گناوه وارد خلیج ف

 ی ناچیزی دارد.فصلی بوده و فقط در زمستان و اوایل بهار جریان پایه

 باهوش خانهرود

 د. شوگیرد و در محدوده مطالعاتی اهرم وارد خلیج فارس میاین رودخانه از بخش مرکزی استان بوشهر سرچشمه می

 چهار روستایی خانهرود

 ود. شگیرد و پس از عبور از قسمت شمالی استان بوشهر وارد خلیج فارس میچشمه میاین رودخانه از استان فارس سر

 های استان بررسی رسوب در رودخانه -1-2-3-1-1-12

های آبریز همواره با فرسایش خاک و حمل مواد رسوبی همراه است. فرآیند هزرواناب ناشی از بارندگی در سطح حو

 حجم مرده تا گیردمورد بررسی قرار می هیدرولوژیدر مطالعات های مختلف فرسایش و توانایی حمل رسوب در آبراهه

 تعیین گردد. این مطالعات بر اساس  گذاری،رسوب میزانمخازن و 

 هایایستگاه در محلهای آماری های غلظت مواد معلق ثبت شده در طول دورهبرآورد حجم رسوب با استفاده از نمونه

رسوب -آمار دبی شود.میانجام  یری با استفاده از روش تداوم جریان رسوباتهای گرمسموجود در حوزه آبریز رودخانه

از شرکت مادر تخصصی مدیرت و منابع آب ایران دریافت شده است. پس  واقع در استان بوشهر  یرسوب سنجهای ایستگاه

  ارائه شده است. 21 شماره نمودارتا  15شماره  نمودارروابط موجود استخراج و  آمار، بررسی  از
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 ایستگاه اهرم  -رسوب  در رودخانه باهوش-: رابطه دبی15شماره  نمودار

 
 

 ایستگاه باغان -رسوب در رودخانه باغان -: رابطه دبی16 شماره نمودار
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Sediment = 13.288×Q1.8872
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 باال   ایستگاه جره -رسوب در  رودخانه شاپور -: رابطه دبی 17 شماره نمودار

 
 

   یچاه بردایستگاه  - دره گپرسوب در رودخانه -: رابطه دبی 18 شماره نمودار
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Sediment = 8267.2×Q - 7979.5

R² = 0.982
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   سر قناتایستگاه   -ه  دالکیرسوب در رودخان-: رابطه دبی 19 شماره نمودار

 
 

 ایستگاه  سعدآباد  -رسوب در رودخانه شاپور-: رابطه دبی21 شماره نمودار

 
 

Sediment = 5.571×Q1.8303
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Sediment = 2604.9×Q - 46213

R² = 0.775
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 ایستگاه  قنطره   -رسوب در رودخانه  مند -: رابطه دبی21 شماره نمودار

 
 

 تحلیل منابع آب زیرسطحی -1-2-3-1-2

زمینی در اکثر نقاط جهان و در کشور ما سهم بسیار مهمی از منابع قابل استفاده را به خود اختصاص داده های زیرآب

ت. برداران بوده اسریزان و بهرهاست. نظر به سهم عمده آب در توسعه پایدار، آگاهی از کم و کیف آن همواره مدنظر برنامه

ت گستردگی، باشد. به علآب زیرزمینی در کشور می ن وضعیت منابعهای مطالعات منابع آب تبییترین بخشیکی از اساسی

ریزی منسجم، آگاهی دقیق و همزمان از میزان پراکندگی منابع آب، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و همچنین عدم برنامه

 نیترمهمرف از جا که در ارزیابی منابع آب حجم تخلیه و مصاتخلیه و مصارف آب در کشور میسر نشده است و ازآن

-برنامه ای را پدید آورده که منجر به عدمها، مشکالت عمدهگردد، لذا عدم شناخت کامل از این دادهها محسوب میبخش

 شود.مندی و اعمال صحیح مدیریت بر منابع آب می

رزمینی از منابع آب زی ریزی و استفاده بهینه ازدر استان بوشهر به عنوان یک استان کم باران و با اقلیم خشک، برنامه

ع آب ریزی و مدیریت منابنیاز الزم برای برنامههای زیرزمینی استان پیشاهمیت باالیی برخوردار است. مطالعه منابع آب

 باشد. استان می
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 زهره-منابع آب زیرزمینی حوزه آبریز رودخانه جراحی -1-2-3-1-2-1

ود باشد که فقط حدخلیج فارس و دریای عمان میکیلومتر مربع بخشی از حوزه آبریز  93/41814این حوضه با مساحت 

کیلومترمربع آن را تشکیل داده است. موقعیت آن در استان و کشور در نقشه شماره  14/7درصد از استان بوشهر یعنی  13/1

 ( نشان داده شده است. 3)

آن  ر قرار داشته و مابقیباشد که قسمت بسیار کوچکی از آن در استان بوشهمحدوده مطالعاتی می 24این حوضه شامل 

اشد. بهای فارس و کهکیلویه و بویراحمد قرار دارد. تنها محدوده واقع در استان بوشهر، محدوده امام زاده جعفر میدر استان

 مشخصات مربوطه ارائه شده است. 23 شماره جدولدر 

 جراحی و زهره واقع در استان بوشهر حوضه ریزمطالعاتی  یهامحدوده: مشخصات 23 شماره جدول

 کد محدوده مطالعاتی نام محدوده مطالعاتی
 مساحت داخل استان

 درصد مساحت)کیلومتر مربع(

 1.13 7.14 2417 امام زاده جعفر

 شرکت مادر تخصصی مدیریت و منابع آب ایرانمأخذ: 

 محدوده امام زاده جعفر -1

 باشد.امام زاده جعفر در داخل استان بوشهر فاقد منابع آب زیرزمینی میمحدوده 

 هاهای آنمنابع آب زیرزمینی حوزه آبریز رودخانه حله و مسیل -1-2-3-1-2-2

باشد که حدود کیلومتر مربع بخشی از حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان می 93/21293این حوضه با مساحت 

کیلومترمربع آن در این حوضه واقع شده است. موقعیت آن در استان و کشور  49/11518درصد استان بوشهر یعنی  65/49

 نشان داده شده است.  3 شماره نقشهدر 

محدوده مطالعاتی است که تمام یا قسمتی از شش محدوده آن در استان بوشهر قرار دارد که نام و  13این حوضه شامل 

 ارائه شده است. 24 شماره جدولدر استان در  هاآنجود ها و مساحت موکد آن
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 حله واقع در استان بوشهر حوضه ریزمطالعاتی  یهامحدوده: مشخصات 24 شماره جدول

 کد محدوده مطالعاتی نام محدوده مطالعاتی
 مساحت داخل استان

 درصد کیلومتر مربع(مساحت)

 8.64 2114.17 2511 بندر دیلم

 11.96 2541.52 2512 بندر گناوه

 13.48 3127.96 2513 دالکی شبانکاره

 1.18 18.51 2518 فراشبند

 12.29 2851.52 2512 برازجان-اهرم 

 4.21 975.82 2513 دلوار

 شرکت مادر تخصصی مدیریت و منابع آب ایرانمأخذ: 

 ها و قنوات ها، چشمهتخلیه چاه -

های موجود در سازندهای رسد. آب چشمههای موجود در آبرفت به مصارف مختلف میها، قنوات و چشمهآب چاه

 جدولها به عنوان مصرف کشاورزی لحاظ شده است )های سرد سال به عنوان دبی پایه رودخانه و در سایر ماهسخت در ماه

 (.25 شماره

های  کم انجام شده است که سال 1391تا 1388های آبی ها و قنات در سالاز چشمه یآمار بردارالزم به ذکر است که  

های مختلف این ارقام فاقد دقت ها و حتی ماهها و قنوات در طول سالچشمه آب دهیبارانی بوده است. با توجه به نوسانات 

 ارائه شده است. 5 شماره نقشهها در باشد. موقعیت چشمهاین منابع می آب دهیساله  35سط کافی به عنوان متو

 

 های مطالعاتی حوزه آبریز حله واقع در استان بوشهرها و قنوات محدوده ها ، چشمه: تخلیه ساالنه چاه25 شماره جدول

 قنات چشمه چاه یمطالعات محدوده
 ساالنه تخلیه تعداد ساالنه تخلیه تعداد ساالنه تخلیه تعداد محدوده نام محدوده کد

   1.16 2 1.52 259 دیلم بندر 2511
  1 1.61 11 11.16 1576 گناوه بندر 2512
   12.81 35 133.15 2656 شبانکاره دالکی 2513
   1.11  1.11  فراشبند 2518
 1.41 3 8.35 34 62.31 2227 جانبراز- اهرم 2512

 1.13 1 1.11 1 1.73 357 دلوار 2513

 حله و  آبریز حوزه

 آن هاییلمس
7175 77.218 82 92.21 5 44.1 

 نابع آب کشور : شرکت مدیریت ممأخذ

  به میلیون مترمکعب( )ارقام تخلیه*
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 در استان بوشهرها  و چاهقنوات ها، چشمه : موقعیت 5 شماره نقشه
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 (2511محدوده مطالعاتی بندر دیلم ) -1

واقع شده است و این محدوده مساحتی  25حله با کد  2در حوزه آبریز درجه  2511محدوده مطالعاتی بندر دیلم با کد 

استان بوشهر در درصد از  64/8کیلومتر مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود  2114معادل 

محدوده مذکور دارای  که یطورمحدوده مذکور قرار دارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار نگرفته است. به 

درصد آن در داخل استان  78کیلومتر مربع یعنی حدود  2114کیلومتر مربع دارد که از این مقدار حدود  2561وسعتی بالغ بر 

 فارس، کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان واقع شده است. هایو بقیه آن در استان

 3359451تا  3276847و عرض  شرقی 472774تا   391271در مختصات جغرافیایی به طول محدوده مطالعاتی بندر دیلم 

ای بوشهر واقع شده است. این محدوده از غرب و شمال غرب در بخش شمال غربی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه شمالی

( و  از 2417( و از شرق به محدوده  مطالعاتی امام زاده جعفر )2411خلیج فارس، از شمال به محدوده مطالعاتی زیدون )به 

کیلومترمربع  1234گردد. وسعت بخشی از آن را دشت )( منتهی می2512ی بند گناوه )جنوب و جنوب شرق به محدوده

درصد از وسعت  52کیلومتر مربع معادل  1325ن را ارتفاعات )درصد از وسعت محدوده مطالعاتی( و باقی آ 48معادل 

متر و متوسط ارتفاع در  262متر و متوسط ارتفاع در ارتفاعات محدوده  31محدوده( تشکیل داده است. متوسط ارتفاع دشت 

 باشد.متر از سطح دریا می 147محدوده مطالعاتی 

های واقع در این محدوده باشند. از روستاها و آبادین محدوده میمراکز جمعیتی ای نیترمهمبندر دیلم و امام حسن از 

مکان، بنه اسماعیل، بیدو، کنارکوه، لیلتین، مال سنان، مظفری، بولفتح و ... اشاره کرد. این محدوده توان به عامری، سیاهمی

ی از مسیر جاده محدوده مطالعات حکیمه قرار گرفته است. مسیر دسترسی بهبیدر جنوب رشته کوه زاگرس مابین تاقدیس بی

 رسد.بوشهر به سمت شمال غرب منشعب شده و بعد از گذر از شهر گناوه به شهر دیلم می-برازجان

 کیلومتر مربع برآورد گردیده است.  1234وسعت سفره آب زیرزمینی در این محدوده 

 باشد.کمی و کیفی می یهاشبکهاین محدوده مطالعاتی فاقد 

 باشد.برداری از این آبخوان نیز آزاد میه مطالعاتی بندر دیلم نامحصور بوده و وضعیت بهرهآبخوان محدود

ها از حلقه چاه برداشت شده است. مجموع تخلیه چاه 259در محدوده مطالعاتی بندر دیلم  88سال  یآمار برداربر اساس 

های این محدوده است. همچنین تخلیه چشمه میلیون مترمکعب در سال 52/1های آب زیرزمینی این محدوده حدود سفره

 اشد.بگیرد. این محدوده فاقد قنات میمیلیون مترمکعب در سال است که این تخلیه از دو دهنه چشمه انجام می 16/1حدود 

 گیرد.در محدوده بندر دیلم برداشت از منابع آب سطحی )موتورپمپ سیار( صورت نمی

 است. 11/1میلیون مترمکعب و مصرف صنعت  57/1 در این محدوده میزان مصرف کشاورزی
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 اشند. بهای دشت بندر دیلم دارای کیفیت نامناسب آب جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت میتقریباً تمامی بخش

 29/3رقم افزایش حجم مخزن در این محدوده  82-81بر اساس محاسبات بیالن یک ساله آب زیرزمینی در سال آبی 

 باشد.میمیلیون مترمکعب 

 (2512محدوده مطالعاتی بندر گناوه ) -2

واقع شده است و این محدوده مساحتی  25حله با کد  2در حوزه آبریز درجه  2512محدوده مطالعاتی بندر گناوه با کد 

ر در درصد از استان بوشه 96/11کیلومتر مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود  2542معادل 

محدوده مذکور دارای  که یطورمحدوده مذکور قرار دارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار نگرفته است. به 

درصد آن در داخل استان  67کیلومتر مربع یعنی حدود  2542کیلومتر مربع دارد که از این مقدار حدود  3784وسعتی بالغ بر 

 ه است.و بقیه آن در استان  فارس واقع شد

 3228171تا  3232175و عرض  شرقی  533729تا   435212در مختصات جغرافیایی به طول محدوده مطالعاتی بندر گناوه 

ای بوشهر واقع شده است. این محدوده از غرب به خلیج در بخش شمال غربی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه شمالی

( و از شمال به محدوده مطالعاتی امام زاده جعفر و از شرق و 2511فارس، از شمال غرب به محدوده مطالعاتی بندر دیلم )

 گردد. ( منتهی می2513شبانکاره )-جنوب شرق به محدوده  مطالعاتی دالکی

درصد از وسعت محدوده مطالعاتی( و باقی آن را ارتفاعات  42کیلومترمربع معادل  1613وسعت بخشی از آن را دشت )

 درصد از وسعت محدوده( تشکیل داده است.  58کیلومتر مربع معادل  2171)

وان تهای واقع در این محدوده میمراکز جمعیتی محدوده هستند. از روستاها و آبادی نیترمهمبندر گناوه و بندر ریگ از 

وه کبه رودشور، چهار روستایی، مال محمود، دهداران، عباسی، تل تل و بهمن یاری اشاره کرد. این محدوده در جنوب رشته 

زاگرس ما بین تاقدیس گلخاری از طرف شمال و شمال شرق، سواحل خلیج فارس از جنوب، محدوده مطالعاتی گناوه در 

 غرب و رودخانه حله در شرق قرار گرفته است.

 کیلومتر مربع برآورد گردیده است.  1613وسعت سفره آب زیرزمینی در این محدوده 

 باشد.ی و کیفی میکم یهاشبکهاین محدوده مطالعاتی فاقد 

 باشد.آبخوان محدوده بندر گناوه نامحصور بوده و وضعیت بهره برداری از این آبخوان نیز آزاد می

ها حلقه چاه برداشت شده است. مجموع تخلیه چاه 1576در محدوده مطالعاتی بندر گناوه  88بر اساس آماربرداری سال 

های این محدوده میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه چشمه 16/11های آب زیرزمینی این محدوده حدود از سفره
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گیرد. این محدوده دارای یک رشته قنات دهنه چشمه انجام می 11میلیون مترمکعب در سال است که این تخلیه از  6/1حدود 

 است که در زمان آماربرداری خشک بوده است.

حجم  گیرد. کهتوسط یک دستگاه موتورپمپ سیار صورت می در محدوده بندر گناوه برداشت از منابع آب سطحی

 باشد.میلیون مترمکعب می 16/1برداری ساالنه آن حدود بهره

 11/1و مصرف شرب نیز  23/1میلیون مترمکعب و مصرف صنعت  13/11در این محدوده میزان مصرف کشاورزی 

 میلیون مترمکعب است.

درصد در  25درصد از منابع آب به لحاظ در محدوده متوسط، بیشتر از  15شتر از دهد که بینتایج آنالیز شیمیایی نشان می

درصد از منابع  12گیرد و کمتر از بقیه در محدوده کامالً نامطبوع و غیرقابل شرب قرار می 48محدوده نامناسب و بیشتر از 

 گیرند. در محدوده خوب یا قابل قبول قرار می

درصد از منابع فقط برای  5درصد از منابع آب زیرزمینی غیرقابل استفاده و حدود  95تر از همچنین بر اساس این نتایج بیش

درصد  95های سبک استفاده نمود. کیفیت منابع آب جهت مصارف صنعت نیز بسیار پایین بوده به طوری که بیش از خاک

 گذاری و مابقی خاصیت خورندگی دارند.ها دارای خاصیت رسوبآن

 88/1رقم افزایش حجم مخزن در این محدوده  82-81بات بیالن یک ساله آب زیرزمینی در سال آبی بر اساس محاس

 باشد.میلیون مترمکعب می

 (2513شبانکاره )-محدوده مطالعاتی دالکی -3

واقع شده و این مساحتی معادل  25حله با کد  2در حوزه آبریز درجه  2513شبانکاره با کد -محدوده مطالعاتی دالکی 

درصد از استان بوشهر در محدوده  48/13کیلومترمربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود  3128

محدوده مذکور دارای وسعتی  که یطورمذکور قرار دارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار نگرفته است. به 

درصد آن در داخل استان و بقیه  71کیلومتر مربع یعنی حدود  3128ن مقدار حدود کیلومتر مربع دارد که از ای 4468بالغ بر 

 آن در استان  فارس واقع شده است.

تا  3213581و عرض  شرقی 575565تا   464314در مختصات جغرافیایی به طول  محدوده مطالعاتی دالکی شبانکاره

ی بوشهر واقع شده است. این محدوده از غرب و شمال ادر بخش شمال حوزه عملکرد شرکت آب منطقه شمالی 3317197

( و 2517( و باالده )2514کمارج )-(، از شرق به محدوده مطالعاتی خشت2512به خلیج فارس و محدوده مطالعاتی گناوه )

 گردد. ( منتهی می2512( و اهرم برازجان )2611تنگ ارم )-(، دهرود2518های فراشبند )از جنوب به محدوده
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ه در باشد کجمیله و فاریاب   می -های برازجان، شبانکاره، سعدآباد، گور، پشت پر دشت به نام 6دوده شامل این مح

 3173درصد از وسعت محدوده مطالعاتی( و باقی آن را ارتفاعات ) 29کیلومترمربع معادل  1295مجموع وسعتی  معادل با 

باشد.  منبع کمی و کیفی می 15اده است. این محدوده دارای درصد از وسعت محدوده( تشکیل د 71کیلومتر مربع معادل 

 ای در آن حفرشده است.چاه مشاهده 17همچنین 

 باشد.برداری از این آبخوان نیز آزاد میآبخوان این محدوده مطالعاتی نامحصور بوده و وضعیت بهره

لقه چاه برداشت شده است. مجموع تخلیه ح 2656شبانکاره -در محدوده مطالعاتی دالکی 88سال  یآمار برداربر اساس 

های این میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه چشمه 15/133های آب زیرزمینی این محدوده حدود ها از سفرهچاه

. این محدوده فاقد قنات ردیگیمدهنه چشمه انجام  35میلیون مترمکعب در سال است که این تخلیه از  81/12محدوده حدود 

 است.

ایستگاه پمپاژ ثابت  5دستگاه موتورپمپ سیار و  461شبانکاره برداشت از منابع آب سطحی توسط -در محدوده دالکی

 12/29های پمپاژ ثابت میلیون مترمکعب و ایستگاه 79/34برداری ساالنه موتورپمپ ها حدود گیرد که حجم بهرهصورت می

و مصرف شرب نیز  85/3میلیون مترمکعب و مصرف صنعت  38/197در این محدوده میزان مصرف کشاورزی  باشد.می

 میلیون مترمکعب است. 67/2

تراز آب زیرزمینی باالآمدگی  1378تا سال  1374دهد از سال های سطح آب زیرزمینی در دشت برازجان نشان میبررسی

  تاکنون افت سطح آب زیرزمینی در این دشت رخ داده است ) 1378داشته و از سال 

  (.26 شماره جدول

 شبکه سنجش تاکنون لیتشک یاز ابتداآبخوان  برازجان  تیوضع: 26 شماره جدول

  
  

 سال آبی 
  
  

 میانگین

 تغییر

سطح 

 ایستابی

آبخوان 

 )متر(

 میانگین تجمعی

 سطح رییتغ

 ایستابی

  آبخوان )متر(

 رمیانگین تغیی

 وانحجم آبخ

)میلیون 

 مترمکعب(

  میانگین تجمعی

 حجمرییتغ

 آبخوان

)میلیون 

 مترمکعب(

 وسعت

 آبخوان

)کیلومترمر

    بع(

  

 متوسط

ضریب 

  ذخیره
  

 کد

 محدوده

 مطالعاتی

نام 

 آبخوان
  

 برازجان  2513 1.13 374 13.12 13.12 1.16 1.16 1374-75

1375-76 -1.53 1.63 -5.95 7.17  
1376-77 1.53 2.16 17.17 24.24  
1377-78 1.22 2.38 2.47 26.71      
1378-79 -1.95 1.43 -11.66 16.14      
1379-81 -1.19 1.24 -2.13 13.91      
1381-81 1.31 1.55 3.48 17.39      
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 سال آبی 
  
  

 میانگین

 تغییر

سطح 

 ایستابی

آبخوان 

 )متر(

 میانگین تجمعی

 سطح رییتغ

 ایستابی

  آبخوان )متر(

 رمیانگین تغیی

 وانحجم آبخ

)میلیون 

 مترمکعب(

  میانگین تجمعی

 حجمرییتغ

 آبخوان

)میلیون 

 مترمکعب(

 وسعت

 آبخوان

)کیلومترمر

    بع(

  

 متوسط

ضریب 

  ذخیره
  

 کد

 محدوده

 مطالعاتی

نام 

 آبخوان
  

1381-82 -1.86 1.69 -9.65 7.74      
1382-83 1.13 1.72 1.34 8.18      
1383-84 1.31 1.13 3.48 56.11       
1384-85 1.11 1.14 1.23 12.79      
1385-86 -1.35 1.79 -3.93 8.86      

6138 - 78  -1.53 1.26 -5.95 2.92      
7138 -88 -1.81 -1.55 -9.19 -6.17      
8138 -89 -1.34 -1.89 -3.81 -9.99      
9138 -91 -1.35 -1.24 -3.95 -13.94      

9113 -91 -1.52 -1.76 -5.83 -19.77      
9113 -92 1.15 -1.61 1.68 -18.19      
9213 -93 -1.16 -1.77 -1.81 -19.88      

متوسط 

 ساالنه 
-1.19   -1.15     

 بوشهر یامنطقهمأخذ: شرکت آب 

 (2518محدوده مطالعاتی فراشبند ) -4

 5/18اقع شده است و مساحتی معادل و 25حله با کد  2در حوزه آبریز درجه  2518محدوده مطالعاتی فراشبند با کد 

درصد از استان بوشهر در محدوده مذکور  18/1کیلومتر مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 

محدوده مذکور دارای وسعتی بالغ بر  که یطورکامل در داخل استان قرار نگرفته است. به  طوربهقرار دارد. این محدوده 

درصد آن در داخل استان و بقیه آن در  1/1کیلومتر مربع یعنی حدود  5/18کیلومتر مربع دارد که از این مقدار حدود  1847

 استان  فارس واقع شده است.

 3241962تا  3173158و عرض  شرقی 629496تا   561246در مختصات جغرافیایی به طول محدوده مطالعاتی فراشبند 

های ای بوشهر واقع شده است. این محدوده از غرب به محدودهملکرد شرکت آب منطقهدر بخش شمال حوزه ع شمالی

های مطالعاتی ( و از شمال و شرق به محدوده2611تنگ ارم)-( و دهرود2619(، بوشکان )2513شبانکاره )-مطالعاتی دالکی

گردد. هیچ ( منتهی می2611دهرم)( و از جنوب به محدوده 2613مهکویه )–( و موک 2517( ، باالده )2514فیروزآباد )

 آماری از این محدوده در داخل استان گزارش نشده است.
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 (2512برازجان )-محدوده مطالعاتی اهرم -5

واقع شده است و مساحتی معادل  25حله با کد  2در حوزه آبریز درجه  2512برازجان با کد -محدوده مطالعاتی اهرم

درصد از استان بوشهر در  29/12را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود کیلومتر مربع از استان بوشهر  5/2851

 محدوده مذکور قرار دارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار گرفته است. 

تا  3165572و عرض  شرقی 569624تا   464156در مختصات جغرافیایی به طول برازجان -محدوده مطالعاتی اهرم

ای بوشهر واقع شده است. این محدوده از غرب به خلیج در بخش مرکزی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه لیشما 3237744

( 2619( و بوشکان )2611تنگ ارم )-مطالعاتی دهرود یهامحدوده( و از شرق به 2513شبانکاره )–فارس و از شمال به دالکی 

 گردد. ( منتهی می2513دلوار ) ( و2612(، خورموج )2613چاه گاه ) یهامحدودهو از جنوب به 

باشد که در مجموع وسعتی  فاریاب، خون و خائیز می-چاهکوتا، کلمه-اهرم، سمل یهانامدشت به  5این محدوده شامل 

کیلومتر مربع  5/1312درصد از وسعت محدوده مطالعاتی( و باقی آن را ارتفاعات ) 54کیلومترمربع معادل  1538معادل با 

 از وسعت محدوده( تشکیل داده است. درصد  46معادل 

 19ای در آن حفرشده است که چاه مشاهده 33باشد. همچنین منبع کمی و کیفی می 12این محدوده مطالعاتی دارای 

 برازجان نامحصور-باشد. آبخوان محدوده مطالعاتی اهرمفاریاب می-حلقه دیگر در دشت کلمه 14حلقه آن در دشت اهرم و 

 باشد.برداری از این آبخوان نیز آزاد میرهبوده و وضعیت به

حلقه چاه برداشت شده است. مجموع تخلیه  2227برازجان -در محدوده مطالعاتی اهرم 88بر اساس آماربرداری سال 

های این میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه چشمه 31/62های آب زیرزمینی این محدوده حدود ها از سفرهچاه

رشته قنات  3گیرد. این محدوده دارای دهنه چشمه انجام می 34میلیون مترمکعب در سال است که از  35/8دود محدوده ح

 باشد.می 41/1ها است که تخلیه ساالنه آن

 گیرد. برازجان برداشت از منابع آب سطحی صورت نمی-در محدوده اهرم

 98/1و مصرف شرب نیز  18/1مصرف صنعت  میلیون مترمکعب و 54/67در این محدوده میزان مصرف کشاورزی 

 میلیون مترمکعب است.

فاریاب تراز سطح آب زیرزمینی -دهد که در دشت کلمهنشان می 78تا  74 یهاسالهای سطح آب زیرزمینی در بررسی

 ای بوشهر واقع شده است.آب منطقه  دهد)تاکنون افت را نشان می 78باالآمدگی داشته و از سال 

 (.27 شماره جدول
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 (2513محدوده مطالعاتی دلوار ) -6

کیلومتر مربع  976واقع شده و مساحتی معادل  25حله با کد  2در حوزه آبریز درجه  2513محدوده مطالعاتی دلوار با کد 

محدوده مذکور قرار دارد. درصد از استان بوشهر در  21/4از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 

 این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار گرفته است. 

تا  3115681و عرض  شرقی 534196تا   481366در مختصات جغرافیایی به طول برازجان  -محدوده مطالعاتی اهرم

 ای بوشهر واقع شده است.آب منطقه در بخش مرکزی حوزه عملکرد شرکت شمالی 3216191

 تشکیل شبکه سنجش تاکنون یاز ابتداکلمه : وضعیت آبخوان 27 شماره جدول

 سال آبی 

میانگین 

 تغییر

سطح 

 ایستابی

آبخوان 

 )متر(

میانگین 

 تجمعی

 سطح رییتغ

 ایستابی

 آبخوان )متر( 

 رمیانگین تغیی

 حجم آبخوان

)میلیون 

 مترمکعب(

میانگین 

 تجمعی 

 حجمرییتغ

 آبخوان

ون )میلی

 مترمکعب(

 وسعت

 آبخوان

)کیلومترمر

    بع(

  

 متوسط

ضریب 

 ذخیره 
  

کد 

 محدوده

 مطالعاتی

نام 

 آبخوان
  

 طلحه  2512 1.12 41 1.79 1.79 2.24 2.24 1374-75

1375-76 -1.22 1.12 -1.98 1.82  
1376-77 1.61 2.63 1.29 2.11  
1377-78 -1.38 2.25 -1.31 1.81      
1378-79 -1.22 1.13 -1.98 1.82      
1379-81 -1.73 1.31 -1.58 1.24      
1381-81 -1.2 1.11 -1.16 1.18      
1381-82 -1.19 -1.19 -1.95 -1.87      
1382-83 1.16 -1.13 1.15 -1.82      
1383-84 1.66 1.63 1.33 1.51      
1384-85 -1.15 1.58 -1.14 1.46      
1385-86 -2.11 -1.53 -1.69 -1.22      

6138 - 78  -1.42 -2.95 -1.14 -2.36      
7138 -88 -1.17 -4.12 -1.94 -3.31      
8138 -89 -1.71 -4.83 -1.57 -3.86      
9138 -91 -1.93 -5.76 -1.74 -4.61      

9113 -91 -1.17 -6.83 -1.86 -5.46      
9113 -92 -1.47 -7.31 -1.38 -5.84      
9213 -93 .381  -5.92 1.11 -4.74      

متوسط 

 ساالنه 
-1.31   -1.25     

 بوشهر یامنطقهمأخذ: شرکت آب 
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( و از شرق به محدوده مطالعاتی 2512برازجان ) -این محدوده از غرب به خلیج فارس و از شمال به محدوده اهرم

ی دلوار و بوشهر هانامدشت به  2وده شامل گردد. این محد( منتهی می2611( و از جنوب به محدوده مند )2612خورموج )

درصد از وسعت محدوده مطالعاتی( و باقی آن را  42کیلومترمربع معادل  411که در مجموع وسعتی  معادل با باشدمی

درصد از وسعت محدوده( تشکیل داده است. این محدوده مطالعاتی فاقد منابع کمی  58کیلومتر مربع معادل  565ارتفاعات )

 ی است.و کیف

ها از حلقه چاه برداشت شده است. مجموع تخلیه چاه 357در محدوده مطالعاتی دلوار  88بر اساس آماربرداری سال 

های این محدوده میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه چشمه 73/1های آب زیرزمینی این محدوده حدود سفره

گیرد. این محدوده دارای یک رشته لیه از یک دهنه چشمه انجام میمیلیون مترمکعب در سال است که این تخ 11/1حدود 

گیرد. در این محدوده میزان در محدوده دلوار برداشت از منابع آب سطحی صورت نمی است. 1./13قنات با تخلیه ساالنه 

 کعب است.میلیون مترم 11/1و مصرف شرب نیز کمتر از  11/1میلیون مترمکعب و مصرف صنعت  47/1مصرف کشاورزی 

 بسته یهاکفهمنابع آب زیرزمینی حوزه آبریز رودخانه مند و  -1-2-3-1-2-3

که حدود  باشدیمکیلومتر مربع بخشی از حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان  55/47816این حوضه با مساحت 

ن و کشور در کیلومترمربع آن در این حوضه واقع شده است. موقعیت آن در استا 2/8472درصد استان بوشهر یعنی  52/36

محدوده آن  11باشد که تمام یا قسمتی از محدوده مطالعاتی می 42این حوضه شامل  نشان داده شده است.   3نقشه شماره 

 ده است.ارائه ش 28 شماره جدولها در استان در ها و مساحت موجود آندر استان بوشهر قرار دارد. نام و کد آن

 های مطالعاتی حوزه  آبریز مند واقع در استان بوشهر: مشخصات محدوده28 شماره جدول

 کد محدوده مطالعاتی نام محدوده مطالعاتی
 مساحت داخل استان

 درصد مساحت)کیلومتر مربع(

 5.14 1168.28 2611 مند

 6.82 1582.69 2612 خورموج

 7.11 1646.33 2613 چاه گاه

 1.19 276.83 2614 باغان

 2.21 512.66 2615 ریز

 1.54 124.63 2616 جم

 1.77 179.15 2617 دزکاه ـ کورده

 4.22 978.75 2618 دشت پلنگ

 4.99 1157.82 2619 بوشکان

 2.19 517.11 2611 دهرود تنگ ارم

 1.46 338.16 2615 دارالمیزان

 و منابع آب ایرانشرکت مادر تخصصی مدیریت مأخذ: 
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 ها و قنوات ها، چشمهتخلیه چاه -

های موجود در سازندهای رسد. آب چشمههای موجود در آبرفت به مصارف مختلف میها، قنوات و چشمهآب چاه 

 جدولها به عنوان مصرف کشاورزی لحاظ شده است )های سرد سال به عنوان دبی پایه رودخانه و در سایر ماهسخت در ماه

 (.29 شماره

های  کم انجام شده است که سال 1391تا 1388های آبی ها و قنات در سالالزم به ذکر است که آماربرداری از چشمه 

قت ام فاقد دهای مختلف این ارقها و حتی ماهها و قنوات در طول سالچشمه آب دهیبارانی بوده است. با توجه به نوسانات 

 ارائه شده است. 5 شماره نقشهها در باشد. موقعیت چشمهاین منابع می آب دهیساله  35کافی به عنوان متوسط 

 راستان بوشه مطالعاتی حوزه آبریز مند واقع در یهامحدوده قنواتو  هاچشمه،  هاچاه: تخلیه ساالنه 29 شماره جدول

 قنات چشمه چاه مطالعاتی محدوده
 ساالنه تخلیه تعداد ساالنه تخلیه تعداد ساالنه تخلیه تعداد محدوده نام محدوده کد

     35.15 845 مند 2611
 1.31 3 2.56 6 29.71 914 خورموج 2612

 2.51 5 3.61 23 24.37 443 گاه چاه 2613

 4.42 1 1.84 11 1.95 125 باغان 2614

 1.96 11 1.41 5 22.87 675 ریز 2615

 1.19 2 1.19 3 18.76 644 جم 2616

       کورده ـ دزکاه 2617
 1.16 2 2.19 7 15.57 146 پلنگ دشت 2618

   2.73 21 24.18 311 بوشکان 2619
 1.16 11 1.56 8 19.92 385 ارم تنگ دهرود 2611

     1.88 45 دارالمیزان 2615
 9.59 34 12.98 84 193.14 4513 هاکفه و دمن آبریز حوزه

 * مأخذ: شرکت مادر تخصصی مدیریت و منابع آب ایران
 به میلیون مترمکعب( )ارقام تخلیه 

 (2611محدوده مطالعاتی مند ) -1

بع کیلومتر مر 1168واقع شده و مساحتی معادل  26مند با کد  2در حوزه آبریز درجه  2611محدوده مطالعاتی مند با کد 

درصد از استان بوشهر در محدوده مذکور قرار دارد.  14/5از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 

 این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار گرفته است.

 شمالی 3151965تا  3197231و عرض  شرقی 526219تا   571781در مختصات جغرافیایی به طول محدوده مطالعاتی مند 
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ای بوشهر واقع شده است. این محدوده از غرب و شمال غرب به در بخش مرکزی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه

کنگان و از -ی دیرگاه ، از جنوب به محدودهی مطالعاتی چاههای مطالعاتی خورموج و دلوار، از شرق به محدودهمحدوده

درصد از وسعت  71کیلومترمربع معادل  829بخشی از آن را دشت )گردد. وسعت جنوب غربی به خلیج فارس منتهی می

درصد از وسعت محدوده( تشکیل داده است. میانگین  29کیلومتر مربع معادل  338محدوده مطالعاتی( و باقی آن را ارتفاعات )

و بردخون واقع باشد. در این محدوده شهرهای کاکی، آبکش متر از سطح دریاهای آزاد می 731ارتفاع محدوده حدود 

ده بهترین راه دسترسی به این محدو .برد نام توان بادوله، چم کور و ریگدان رامی آن روستاهای نیترمهمباشند. از می

 419. وسعت سفره آب زیرزمینی در این محدوده باشدیمبردخون  -مند  -کاکی –بادوله  مطالعاتی جاده اصلی ارتباطی 

ای حفر حلقه چاه مشاهده 25باشد و منبع انتخابی موجود می 17است. در این محدوده مطالعاتی کیلومتر مربع برآورد گردیده 

 شده است.

برداری بر اساس آمار باشد.آبخوان محدوده مطالعاتی مند نامحصور بوده و وضعیت بهره برداری از این آبخوان نیز آزاد می

های آب ها از سفرهقه چاه برداشت شده است. مجموع تخلیه چاهحل 845در محدوده مطالعاتی مند )کاکی بردخون(  88سال 

 .باشدی مطالعاتی مند فاقد قنات و چشمه میمیلیون مترمکعب در سال است. محدوده 15/35زیرزمینی این محدوده حدود 

 باشد. می مترمکعب ونیلیم 35/4در این محدوده برداشت از منابع آب سطحی)موتورپمپ سیار( به مقدار 

و مصرف  مترمکعبمیلیون  17/1میلیون مترمکعب ، مصرف شرب  11/38ر این محدوده میزان مصرف کشاورزی د

ساس باشند. بر ادشت مند دارای کیفیت نامناسب آب می یهابخشتقریباً تمامی  است. مترمکعبمیلیون  33/1صنعت 

میلیون مترمکعب  7/4مخزن در این محدوده رقم کاهش حجم  82-81محاسبات بیالن یک ساله آب زیرزمینی در سال آبی 

 باشد.می

 (2612محدوده مطالعاتی خورموج ) -2

کیلومتر  1583واقع شده و مساحتی معادل  26مند با کد  2در حوزه آبریز درجه  2612محدوده مطالعاتی خورموج با کد 

از استان بوشهر در محدوده مذکور قرار  درصد 82/6مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 

 دارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار گرفته است.

 3189638تا  3126751و عرض  شرقی 552131تا   513177در مختصات جغرافیایی به طول  محدوده مطالعاتی خورموج

های است. این محدوده از شرق به محدوده ای بوشهر واقع شدهدر بخش مرکزی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه شمالی

ی مطالعاتی مند منتهی های مطالعاتی اهرم و دلوار، از جنوب به محدودهکورده و از شمال و غرب به محدوده-مطالعاتی دژگاه

 گردد.می
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اعات درصد از وسعت محدوده مطالعاتی( و باقی آن را ارتف 51کیلومترمربع معادل  817وسعت بخشی از آن را دشت )

متر از سطح  981درصد از وسعت محدوده( تشکیل داده است. میانگین ارتفاع محدوده حدود  49کیلومتر مربع معادل  775)

 باشد. دریاهای آزاد می

ود. شمنطقه خورموج به وسیله سه راه آسفالته به بوشهر، کنگان و برازجان و یک راه شوسه به دشت پلنگ مرتبط می

 باس از این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است.عبور راه اصلی بند ع

 کیلومتر مربع برآورد گردیده است.  641وسعت سفره آب زیرزمینی در این محدوده  

 ای حفر گردیده است. حلقه چاه مشاهده 28باشد و همچنین منبع انتخابی موجود می 19در این محدوده مطالعاتی 

خانه شور از شرق به غرب و در سمت غرب رودخانه از غرب به شرق جهت جریان آب زیرزمینی در سمت شرق رود

ی دهند. مقطع خروجهای تراز پدیده زهکشی از آب زیرزمینی توسط رودخانه شور را در این دشت نشان میباشد، منحنیمی

زیاد و میزان باشد. در این دشت گرادیان هیدرولیکی آب زیرزمینی در این محدوده در محل اتصال به محدوده مند می

 باشد.نفوذپذیری کم می

 باشد.آبخوان محدوده مطالعاتی خورموج نامحصور بوده و وضعیت بهره برداری از این آبخوان نیز آزاد می

ها از حلقه چاه برداشت شده است. مجموع تخلیه چاه 914در محدوده مطالعاتی خورموج  88سال  یآمار برداربر اساس 

های این محدوده میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه چشمه 7/29ین محدوده حدود های آب زیرزمینی اسفره

رشته قنات نیز  3. میزان تخلیه از ردیگیمدهنه چشمه انجام  6میلیون مترمکعب در سال است که این تخلیه از  56/2حدود 

 میلیون مترمکعب در سال است. 3/1

 گیرد.سطحی صورت نمی در محدوده خورموج برداشت از منابع آب

میلیون مترمکعب و مصرف  83/1میلیون مترمکعب، مصرف شرب  17/27در این محدوده میزان مصرف کشاورزی 

 است. مترمکعبمیلیون  94/1صنعت 

درصد از منابع انتخابی کیفی جهت  52دهد حدود و آنالیزهای شیمیایی انجام شده در این محدوده نشان می هایبررس

درصد بقیه در محدوده غیرقابل قبول در شرایط  13درصد در محدوده نامناسب و  35ر محدوده بد، حدود مصرف شرب د

گیرد و در محدوده قابل قبول یا خوب، هیچ منبع آبی یافت نشده است. همچنین جهت اضطراری یا غیرقابل شرب قرار می

 5های کشاورزی قرار دارد. کمتر از تفاده برای فعالیتدرصد از منابع در محدوده غیرقابل اس 95مصارف کشاورزی بیشتر از 

نمود. تمام منابع آب زیرزمینی برای مصارف صنعت نیز خاصیت  استفادههای سبک توان فقط برای خاکدرصد منابع را می
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 77/5رقم کاهش حجم مخزن در این محدوده  82-81بر اساس محاسبات بیالن یک ساله آب زیرزمینی در سال آبی  دارد.

  )دهدیمتاکنون نشان  84سطح آب زیرزمینی نیز افت سطح ایستابی را از سال  یهایبررسباشد. میلیون مترمکعب می

  (.31 شماره جدول

 تشکیل شبکه سنجش تاکنون یاز ابتدا: وضعیت آبخوان  خورموج 31 شماره جدول

 سال آبی 

 ینمیانگ

 تغییر

سطح 

 ایستابی

آبخوان 

 )متر(

میانگین 

 تجمعی

 سطح رییتغ

 ایستابی

 آبخوان )متر( 

 رمیانگین تغیی

 حجم آبخوان

)میلیون 

 مترمکعب(

میانگین 

 تجمعی 

 حجمرییتغ

 آبخوان

)میلیون 

 مترمکعب(

 وسعت

 آبخوان

)کیلومترمر

    بع(

  

 متوسط

ضریب 

 ذخیره 
  

کد 

 محدوده

 مطالعاتی

نام 

 آبخوان
  

8413  خورموج  2612 1.14 723 6.94- 6.94- 1.24- 1.24- 85-

1385-86 -1.12 -1.36 -3.47 -11.41  
6138 - 78  -1.31 -1.66 -8.68 -19.19  
7138 -88 -1.19 -1.85 -5.49 -24.58      
8138 -89 1.18 -1.77 2.27 -22.31      
9138 -91 -1.19 -1.86 -2.51 -24.81      

9113 -91 -1.16 - 21.1  -4.63 -29.44      
9113 -92 1.11 -1.91 3.18 -26.25      
9213 -93 1.23 -1.68 6.65 -19.61      

متوسط 

 ساالنه 
-1.18   -2.18           

 بوشهر یامنطقهمأخذ: شرکت آب 

 (2613محدوده مطالعاتی چاه گاه ) -3

کیلومتر  1646واقع شده مساحتی معادل  26با کد  مند 2در حوزه آبریز درجه  2613محدوده مطالعاتی چاه گاه با کد 

درصد از استان بوشهر در محدوده مذکور قرار  1/7مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 

 دارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار گرفته است.

 3175291تا  3118374و عرض  شرقی 612336تا   547479ه طول در مختصات جغرافیایی بمحدوده مطالعاتی چاه گاه 

 ای بوشهر واقع شده است. در بخش مرکزی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه شمالی

های مطالعاتی مند و کورده و دشت پلنگ، از غرب به محدوده-های مطالعاتی دژگاهاین محدوده از شرق به محدوده

 گردد.های بوشکان و اهرم منتهی مییز، باغان و دیرکنگان، از شمال به محدودههای رخورموج، از جنوب به محدوده
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درصد از وسعت محدوده مطالعاتی( و باقی آن را ارتفاعات  26کیلومترمربع معادل  428وسعت بخشی از آن را دشت )

متر از سطح  837دوده حدود درصد از وسعت محدوده( تشکیل داده است. میانگین ارتفاع مح 74کیلومتر مربع معادل  1218)

 باشد. دریاهای آزاد می

سنا، کردالن ، الور، سرچشمه و  گاه،توان چاهمی آن روستاهای نیترمهمباشد. از این محدوده مطالعاتی فاقد شهر می

باشد. اه میگچاه –گوری  –بهترین راه دسترسی به این محدوده مطالعاتی جاده اصلی ارتباطی خورموج  .برد نام دشت زال را

حاطه در جنوب و مرکز ا ترپستشمالی، شرقی و غربی و نواحی  یدر نواحگاه توسط ارتفاعات بلند محدوده مطالعاتی چاه

متر و حداقل  1665باشد. حداکثر ارتفاع محدوده مطالعاتی کیلومتر می 35/49شده است و آبراهه اصلی آن بنام مند با طول 

 باشد و دارای روندباشد. ارتفاعات اصلی در این محدوده کوه سورنخی و کوه بزرگ مییا میمتر از سطح در 11ارتفاع آن 

 شمال غرب به جنوب شرق هستند.

منبع انتخابی  53در این محدوده  کیلومتر مربع برآورد گردیده است. 164وسعت سفره آب زیرزمینی در این محدوده 

جهت جریان آب زیرزمینی از شمال به جنوب و از شرق به  ر شده است.ای حفحلقه چاه مشاهده 21موجود است و همچنین 

نماید. گرادیان هیدرولیکی در این دشت کم و میزان رودخانه مند آب زیرزمینی در این دشت را زهکش میو  باشدیمغرب 

آزاد  از این آبخوان نیزگاه نامحصور بوده و وضعیت بهره برداری آبخوان محدوده مطالعاتی چاه باشد.نفوذپذیری زیاد می

 باشد.می

ها از حلقه چاه برداشت شده است. مجموع تخلیه چاه 443در محدوده مطالعاتی چاه گاه  88بر اساس آماربرداری سال 

های این محدوده میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه چشمه 37/24های آب زیرزمینی این محدوده حدود سفره

رشته قنات نیز  5گیرد. میزان تخلیه از دهنه چشمه انجام می 23مترمکعب در سال است که این تخلیه از میلیون  61/3حدود 

 میلیون مترمکعب در سال است. 5/2

 82از  که یطورگیرد. به در محدوده چاه گاه برداشت از منابع آب سطحی توسط موتور پمپ متحرک  صورت می

 18/31در این محدوده میزان مصرف کشاورزی  گیرد.استحصال صورت می میلیون مترمکعب 69/2دستگاه موتور پمپ 

بررسی میانگین  میلیون مترمکعب است. 32/1میلیون مترمکعب و مصرف صنعت  73/1میلیون مترمکعب، مصرف شرب 

  دهد)کاهش تراز آب زیرزمینی را نشان می 93تا  84این محدوده در بازه زمانی  تجمعی تغییر سطح ایستابی آبخوان

  (.31 شماره جدول
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 تشکیل شبکه سنجش تاکنون یاز ابتدا: وضعیت آبخوان  چاه گاه 31 شماره جدول

سال  

 آبی

میانگین 

 تغییر

سطح 

 ایستابی

آبخوان 

 )متر(

میانگین 

 تجمعی

 سطح رییتغ

 ایستابی

 آبخوان )متر( 

 رمیانگین تغیی

 خوانحجم آب

)میلیون 

 مترمکعب(

میانگین 

 تجمعی 

 حجمرییتغ

 آبخوان

)میلیون 

 مترمکعب(

 وسعت

 آبخوان

)کیلومترمر

    بع(

  

 متوسط

ضریب 

 ذخیره 
  

کد 

 محدوده

 مطالعاتی

نام 

 آبخوان
  

 چاه گاه  2613 1.14 168 3.63- 3.63- 1.54- 1.54- 1384-85

1385-86 -1.35 -1.89 -2.35 -5.98  
6138 - 78  - 11.8  -1.69 -5.38 -11.36  
7138 -88 -1.36 -2.15 -2.42 -13.78      
8138 -89 -1.17 -2.12 -1.49 -14.27      
9138 -91 -1.12 -2.15 -1.15 -14.42      

9113 -91 -1.45 -2.61 -3.12 -17.44      
9113 -92 1.93 -1.67 6.25 -11.21      
9213 -93 1.27 -1.41 1.81 -9.38      
ط متوس

 ساالنه 
-1.16   -1.14     

 بوشهر یامنطقهمأخذ: شرکت آب 

 

 (2614محدوده مطالعاتی باغان ) -4 

کیلومتر  277واقع شده است و مساحتی معادل  26مند با کد  2در حوزه آبریز درجه  2614محدوده مطالعاتی باغان با کد 

درصد از استان بوشهر در محدوده مذکور قرار  19/1حدود مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی 

 دارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار گرفته است.

 3125331تا  3197461و عرض  شرقی 611368تا   578659در مختصات جغرافیایی به طول محدوده مطالعاتی باغان 

وشهر واقع شده است. این محدوده از شرق به محدوده مطالعاتی ای بدر بخش جنوبی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه شمالی

 -( و از نواحی غرب و جنوب غرب نیز به محدوده مطالعاتی دیر2613مطالعاتی چاه گاه) (، از شمال به محدوده2615ریز)

 شود.های کل و مهران منتهی می( از حوزه آبریز رودخانه2729کنگان)

درصد از وسعت محدوده مطالعاتی( و باقی آن را ارتفاعات 19مترمربع معادل کیلو 53وسعت بخشی از آن را دشت )

متر از سطح  643درصد از وسعت محدوده( تشکیل داده است. میانگین ارتفاع محدوده حدود  81کیلومتر مربع معادل  224)

 باشد. دریاهای آزاد می
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بهترین   .برد نام را سرچشمه و موردی توان ماخو،می آن روستاهای نیترمهماز  این محدوده مطالعاتی فاقد شهر بوده و

 قلعه کهنه است.  محدوده مطالعاتی باغان توسط ارتفاعات –راه دسترسی به محدوده مطالعاتی جاده اصلی ارتباطی چرخ فلک 

 4/31 با طولجنوبی، شرقی و غربی و نواحی پست در شمال احاطه شده است و آبراهه اصلی آن بنام  باغان  یدر نواحبلند 

 باشد.متر از سطح دریا می 54متر و حداقل ارتفاع آن  1285باشد. حداکثر ارتفاع محدوده مطالعاتی کیلومتر می

منبع انتخابی  7کیلومترمربع برآورد گردیده است. در این محدوده مطالعاتی  13وسعت سفره آب زیرزمینی در این دشت 

 ای حفر گردیده است. حلقه چاه مشاهده 5باشد و همچنین چاه( موجود میحلقه  5)یک دهنه چشمه، یک رشته قنات و 

 باشد. جهت جریان آب زیرزمینی از جنوبدر این دشت میزان گرادیان هیدرولیکی کم و میزان نفوذپذیری دشت کم می

 شرقی به سمت شمال غربی دشت است.

اشد. در این ببرداری از این آبخوان نیز آزاد   مییت بهرهآبخوان محدوده مطالعاتی باغان آبرفتی و نامحصور بوده و  وضع

محدوده منابع آب زیرزمینی منبع اصلی تأمین آب مورد نیاز منطقه بوده و نقش بسزایی را در تأمین مصارف کشاورزی ایفا 

 کند.می

ها از وع تخلیه چاهحلقه چاه برداشت شده است. مجم 125در محدوده مطالعاتی باغان  88بر اساس آماربرداری سال 

های این محدوده میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه چشمه 95/1های آب زیرزمینی این محدوده حدود سفره

گیرد. تخلیه از یک رشته قنات محدوده دهنه چشمه انجام می 11میلیون مترمکعب در سال است که این تخلیه از  84/1حدود 

 سال است. میلیون مترمکعب در 42/4نیز 

دستگاه  22از  که یطورگیرد. به در محدوده باغان برداشت از منابع آب سطحی توسط موتور پمپ متحرک  صورت می

کشاورزی و  شرب به ترتیب   مصرفدر این محدوده میزان  شود.میلیون مترمکعب استحصال انجام می 36/1موتور پمپ 

رقم افزایش  82-81بات بیالن یک ساله آب زیرزمینی در سال آبی بر اساس محاس میلیون مترمکعب است. 12/1و  34/7

 باشد. به عبارتی در این دوره این دشت دارای بیالن مثبت بوده است.میلیون مترمکعب می 47/1حجم مخزن در این محدوده 

  برداری کیفی وجود ندارد و آنالیز شیمی آب انجام نشده است.در محدوده باغان شبکه نمونه

 

 (2615حدوده مطالعاتی ریز )م -5

کیلومتر مربع از  513واقع شده مساحتی معادل  26مند با کد  2در حوزه آبریز درجه  2615محدوده مطالعاتی ریز با کد 

درصد از استان بوشهر در محدوده مذکور قرار دارد. این  21/2استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 

 کامل در داخل استان قرار گرفته است. محدوده به طور
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 شمالی 3114521تا  3177295و عرض  شرقی 629285تا   598491در مختصات جغرافیایی به طول محدوده مطالعاتی ریز 

های ای بوشهر واقع شده است.این محدوده از شرق و شمال شرق به محدودهدر بخش جنوبی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه

کنگان و از نواحی جنوب -های مطالعاتی باغان و دیرکورده و دارالمیزان، از غرب و شمال غرب به محدوده-مطالعاتی دژگاه

 گردد.ی مطالعاتی جم منتهی میو جنوب شرقی به محدوده

درصد از وسعت محدوده مطالعاتی( و باقی آن را ارتفاعات  22کیلومترمربع معادل  113وسعت بخشی از آن را دشت )

 درصد از وسعت محدوده( تشکیل داده است.  78متر مربع معادل کیلو 411)

بهترین راه  .برد نام ، ریز، انارستان و حرمیک رانشانتوان می آن روستاهای نیترمهمباشد. از این محدوده فاقد شهر می

بلند در  وسط ارتفاعاتباشد. محدوده مطالعاتی ریز تکوری می –دسترسی به این محدوده مطالعاتی جاده اصلی ارتباطی جم 

باشد. کیلومتر می 4/35در شرق و مرکز احاطه شده است و آبراهه اصلی آن بنام ریز با طول  ترپستنواحی غربی و نواحی 

باشد. رشته کوه اصلی در این متر از سطح دریا می 311متر و حداقل ارتفاع آن  1397حداکثر ارتفاع محدوده مطالعاتی 

 باشد.باشد که دارای روند شمال غرب به جنوب شرق میه کوه چنگو میمحدوده مطالعاتی رشت

منبع انتخابی  14کیلومترمربع برآورد گردیده است. در این محدوده مطالعاتی  52وسعت سفره آب زیرزمینی در این دشت 

 ی حفر گردیده است .احلقه چاه مشاهده 16باشد و همچنین حلقه چاه موجود می 9رشته قنات و  4شامل یک دهنه چشمه، 

اشد. بجهت جریان آب زیرزمینی در این دشت از جنوب شرقی به شمال غربی بوده و خروجی دشت به رودخانه ریز می

 باشد.میزان گرادیان هیدرولیکی دشت زیاد و نفوذپذیری کم می

اد است. در این محدوده منابع برداری از این آبخوان نیز آزآبخوان محدوده مطالعاتی ریز نامحصور بوده و وضعیت بهره

 ند.کباشند و نقش بسزایی را در تأمین مصارف کشاورزی ایفا میآب زیرزمینی منبع اصلی تأمین آب مورد نیاز منطقه می

ها از حلقه چاه برداشت شده است. مجموع تخلیه چاه 675در محدوده مطالعاتی ریز  88بر اساس آماربرداری سال 

های این محدوده میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه چشمه 87/22این محدوده حدود  های آب زیرزمینیسفره

رشته قنات  11گیرد. میزان تخلیه از دهنه چشمه انجام می 5میلیون مترمکعب در سال است که این تخلیه از  41/1حدود 

 میلیون مترمکعب در سال است. 96/1محدوده نیز 

دستگاه موتور  6از  که یطورشود. به منابع آب سطحی توسط موتور پمپ متحرک  انجام می در محدوده ریز برداشت از

میلیون مترمکعب،  72/19در این محدوده میزان مصرف کشاورزی  گیرد.میلیون مترمکعب استحصال صورت می 14/1پمپ 

نگین تجمعی تغییر سطح بررسی میا میلیون مترمکعب است. 44/3میلیون مترمکعب و مصرف صنعت  22/2مصرف شرب 

 (. 32 شماره جدولدهد)کاهش تراز آب زیرزمینی را نشان می 93تا  84ایستابی آبخوان این محدوده در بازه زمانی 
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 تشکیل شبکه سنجش تاکنون یاز ابتدا: وضعیت آبخوان  ریز 32 شماره جدول

سال  

 آبی

میانگین 

 تغییر

سطح 

 ایستابی

آبخوان 

 )متر(

میانگین 

 تجمعی

 سطح رییتغ

 ایستابی

 آبخوان )متر( 

 رمیانگین تغیی

 حجم آبخوان

)میلیون 

 مترمکعب(

میانگین 

 تجمعی 

 حجمرییتغ

 آبخوان

)میلیون 

 مترمکعب(

 وسعت

 آبخوان

)کیلومترمر

    بع(

  

 متوسط

ضریب 

 ذخیره 
  

کد 

 محدوده

 مطالعاتی

نام 

 آبخوان
  

 ریز 2615 1.14 52 3.49- 3.49- 1.68- 1.68- 1384-85

1385-86 -1.31 -2.99 -2.72 -6.22  
6138 - 78  -3.11 -5.99 -6.24 -12.46  
7138 -88 -1.82 -7.81 -3.79 -16.24      
8138 -89 -1.27 -8.18 -1.55 -16.81      
9138 -91 -1.16 -9.24 -2.41 -19.21      

9113 -91 -1.91 -11.14 - 71.8  -21.18      
9113 -92 -1.49 -11.63 -1.12 -22.11      
9213 -93 1.16 -9.47 2.41 -19.69      

متوسط 

 ساالنه 
-1.15   -2.19           

 بوشهر یامنطقهمأخذ: شرکت آب 

 28/11رقم کاهش حجم مخزن در این محدوده  82-81بر اساس محاسبات بیالن یک ساله آب زیرزمینی در سال آبی 

درصد از منابع آب جهت مصرف شرب در محدوده  61دهد که نتایج آنالیز شیمیایی نشان می باشد.میلیون مترمکعب می

درصد بقیه در محدوده قابل قبول و خوب قرار دارند. همچنین این نتایج برای مصارف کشاورزی  41متوسط و نامناسب و 

های کشاورزی قرار دارد و کمتر از محدوده قابل استفاده برای فعالیت درصد از منابع آب این 66از  شتریبدهد که نشان می

درصد منابع  44توان فقط در شرایط خاص خاک سبک استفاده کرد. برای مصرف صنعت حدود درصد منابع را می 33

 درصد بقیه خاصیت خورندگی دارند. 56و  رسوب گذارخاصیت 

 

 (2616محدوده مطالعاتی جم ) -6

کیلومتر  125واقع شده است و مساحتی معادل  26مند با کد  2در حوزه آبریز درجه  2616اتی جم با کد محدوده مطالع

درصد از استان بوشهر در محدوده مذکور قرار  54/1مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 

 ت.دارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار گرفته اس
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شمالی  3186932تا  3171135و عرض شرقی  639427تا   623191در مختصات جغرافیایی به طول  محدوده مطالعاتی جم

ای بوشهر واقع شده است. این محدوده از شمال به محدوده مطالعاتی ریز، در بخش جنوبی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه

کنگان از  -میزان و از غرب و جنوب غربی به محدوده مطالعاتی دیرمطالعاتی دارال از نواحی شرق و جنوب شرق به محدوده

 شود.های کل و مهران منتهی میحوزه آبریز رودخانه

 64درصد از وسعت محدوده مطالعاتی( و باقی آن را ارتفاعات ) 49کیلومترمربع معادل  61وسعت بخشی از آن را دشت )

متر از سطح دریاهای  923شکیل داده است. میانگین ارتفاع محدوده حدود درصد از وسعت محدوده( ت 51کیلومتر مربع معادل 

 باشد.آزاد می

بابا مبارکی، بیدخوار و دولنگه  توان چاهه،می آن روستاهای نیترمهماز  باشد وتنها شهر این محدوده مطالعاتی جم می

 باشد. محدودهچاهه می –جم  –اطی اکبرآباد بهترین راه دسترسی به این محدوده مطالعاتی جاده اصلی ارتب .برد نام را

شمالی، جنوبی و نواحی پست در غرب و شرق احاطه شده است و آبراهه اصلی  یدر نواحمطالعاتی جم توسط ارتفاعات بلند 

سطح  متر از 573متر و حداقل ارتفاع آن  1273باشد. حداکثر ارتفاع محدوده مطالعاتی کیلومتر می 22/19آن بنام ریز با طول 

 رود.های اصلی این محدوده به شمار میباشد. کوه بیخن از کوهدریا می

کیلومترمربع وسعت دارد. جهت جریان آب زیرزمینی در این  48سفره آبرفتی این دشت نیز از نوع آزاد بوده و حدود 

نی بوده کننده آب زیرزمی های آهکی آسماری و بنگستان منبع تغذیهباشد و سازنددشت از جنوب شرقی به شمال غربی می

 باشد.باشد. میزان گرادیان هیدرولیکی دشت زیاد و نفوذپذیری کم میو خروجی دشت به محدوده مجاور می

حلقه چاه کمی و کیفی است.  12این محدوده مطالعاتی دارای یک دهنه چشمه انتخابی، یک رشته قنات انتخابی  و  

 ه است. ای حفر گردیدحلقه چاه مشاهده 9همچنین 

 برداری از این آبخوان نیز آزاد آبخوان محدوده مطالعاتی جم آبرفتی و نامحصور بوده و وضعیت بهره

ن باشند و نقش بسزایی را در تأمیباشد. در این محدوده منابع آب زیرزمینی منبع اصلی تأمین آب مورد نیاز منطقه میمی

 .کندمصارف کشاورزی ایفا می

ها از حلقه چاه برداشت شده است. مجموع تخلیه چاه 644در محدوده مطالعاتی جم  88سال  بر اساس آماربرداری

های این محدوده میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه چشمه 76/18های آب زیرزمینی این محدوده حدود سفره

رشته قنات محدوده  2گیرد. میزان تخلیه از دهنه چشمه انجام می 3میلیون مترمکعب در سال است که این تخلیه از 19/1حدود 

 میلیون مترمکعب در سال است. 19/1نیز 

 گیرد.در محدوده جم برداشت از منابع آب سطحی صورت نمی
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 میلیون مترمکعب است. 4/1و  19/4، 25/14در این محدوده مصرف کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب  

کاهش تراز آب زیرزمینی را  93تا  84در بازه زمانی وان این محدوده بررسی میانگین تجمعی تغییر سطح ایستابی آبخ

رقم کاهش حجم  82-81(. بر اساس محاسبات بیالن یک ساله آب زیرزمینی در سال آبی 33 شماره جدولدهد)نشان می

 باشد.میلیون مترمکعب می 17/5مخزن در این محدوده 

دهد که اغلب منابع آب جهت مصرف شرب در محدوده متوسط تا  خوب قرار دارند. ی نشان مینتایج آنالیز شیمیای

درصد از منابع آب این محدوده قابل استفاده برای  85دهد که بیشتر از همچنین این نتایج برای مصارف کشاورزی نشان می

 33ناسب نیستند. برای مصرف صنعت نیز حدود درصد منابع برای کشاورزی م 15های کشاورزی قرار دارد و کمتر از فعالیت

 درصد بقیه نیز خاصیت خورندگی دارند. 67و  رسوب گذاردرصد منابع خاصیت 

 تشکیل شبکه سنجش تاکنون یاز ابتدا: وضعیت آبخوان  جم 33 شماره جدول

 سال آبی
 یرمیانگین تغی

 سطح ایستابی

 آبخوان )متر(

 میانگین تجمعی

 تابیایس سطح رییتغ

 آبخوان )متر( 

 میانگین تغییر

 حجم آبخوان

 )میلیون مترمکعب(

 میانگین تجمعی 

 انآبخو حجمرییتغ

 )میلیون مترمکعب(

 وسعت

 آبخوان

    )کیلومترمربع(

  

 متوسط

 ضریب ذخیره 
  

 کد محدوده

 مطالعاتی
 نام آبخوان

  

 جم  2616 1.14 48 2.53- 2.53- 1.32- 1.32- 1384-85

1385-86 1.13 -1.19 1.25 -2.28  
1386-87 -2.26 -3.45 -4.34 -6.62  
1387-88 -1.39 -4.84 -2.67 -9.29      

1388-89 -1.24 -5.18 -1.46 -9.75      

1389-91 -1.44 -5.52 -1.85 -11.61      

1391-91 -1.91 -6.42 -1.73 -12.33      

1391-92 -1.72 -7.14 -1.38 -13.71      

1392-93 1.66 -5.48 3.19 -11.52      

           1.17-   1.61- متوسط ساالنه

 بوشهر یامنطقهمأخذ: شرکت آب 

 (2617کورده )-محدوده مطالعاتی دژگاه -7

 179واقع شده و مساحتی معادل  26مند با کد  2در حوزه آبریز درجه  2617کورده با کد -محدوده مطالعاتی دژگاه

درصد از استان بوشهر در محدوده مذکور  77/1بع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود کیلومتر مر

کیلومتر  179درصد آن یعنی  2/5باشد که فقط حدود می کیلومترمربع 3461قرار دارد. این محدوده دارای مساحتی بالغ بر 

 .باشدیمفاقد منابع آب زیرزمینی مربع در استان بوشهر قرار دارد که این قسمت نیز 

 (2618محدوده مطالعاتی دشت پلنگ ) -8

کیلومتر  978واقع شده و مساحتی معادل  26مند با کد  2در حوزه آبریز درجه  2618محدوده مطالعاتی دشت پلنگ با کد 

شهر در محدوده مذکور قرار درصد از استان بو 22/4مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 
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 1232محدوده مذکور دارای وسعتی بالغ بر  که یطوردارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار نگرفته است.  به 

 درصد آن در داخل استان قرار گرفته است. 79کیلومتر مربع یعنی حدود  978کیلومتر مربع دارد که از این مقدار حدود 

تا  3128798و عرض  شرقی 617212تا   571281در مختصات جغرافیایی به طول  ی دشت پلنگ دارایمحدوده مطالعات

ای بوشهر واقع شده است. حدود این محدوده مطالعاتی در بخش مرکزی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه شمالی 3177185

 د. باشدشت بوشکان می یتا خروجباشور فیروزآباد  یاز تالقاز رودخانه دشت پلنگ 

(، از شرق به  2613گاه )( و چاه2512اهرم ) (، از غرب به محدوده2619بوشکان ) این محدوده از شمال به محدوده

 گردد.( محدود می2617کورده )-( و از جنوب به محدوده دژگاه2611محدوده دهرم )

تی( و باقی آن را ارتفاعات درصد از وسعت محدوده مطالعا 11کیلومترمربع معادل  135وسعت بخشی از آن را دشت )

متر از سطح  966درصد از وسعت محدوده( تشکیل داده است. میانگین ارتفاع محدوده حدود  89کیلومتر مربع معادل  1196)

باشد. روستاهای دیگر این روستای آن سرمک می نیترمهماین محدوده مطالعاتی فاقد شهر بوده و  باشد.دریاهای آزاد می

اطی شنبه های اصلی ارتبک، دشت پلنگ و حنا شور هستند. بهترین راه دسترسی به محدوده مطالعاتی جادهمحدوده کناربند

 سرمک است. -سرمک و دولت آباد –

شمال غربی احاطه شده است که به سمت بخش  -شمالی یدر نواحمحدوده مطالعاتی دشت پلنگ توسط ارتفاعات بلند 

کیلومتر  5/77از مخروط افکنه به آبراهه اصلی آن بنام  دشت پلنگ با طول مرکزی و جنوب شرقی محدوده پس از گذر 

 1688باشند. حداکثر ارتفاع محدوده سه از ارتفاعات مهم محدوده می و کوهک کرتنگ، های گردان،شود. کوهمنتهی می

کیلومترمربع  59بوده و حدود سفره آبرفتی این دشت نیز از نوع آزاد  متر از سطح دریا است. 244متر و حداقل ارتفاع آن 

 باشد. وسعت دارد. در این دشت میزان گرادیان هیدرولیکی کم و میزان نفوذپذیری دشت کم می

باشد. آبخوان محدوده مطالعاتی دشت پلنگ جهت جریان آب زیرزمینی از شمال غربی به سمت جنوب شرقی دشت می

باشد. در این محدوده منابع آب زیرزمینی منبع ن آبخوان نیز آزاد میبرداری از ایآبرفتی و نامحصور بوده و  وضعیت بهره

 کند.باشند و نقش بسزایی را در تأمین مصارف کشاورزی ایفا میاصلی تأمین آب مورد نیاز منطقه می

همچنین  باشد وحلقه چاه کمی و کیفی می 11رشته قنات انتخابی و  2دهنه چشمه انتخابی،  7این محدوده مطالعاتی دارای 

 ای حفر گردیده است. حلقه چاه مشاهده 13

حلقه چاه برداشت شده است.  146در محدوده مطالعاتی دشت پلنگ در داخل استان بوشهر  88بر اساس آماربرداری سال 

میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه  57/15های آب زیرزمینی این محدوده حدود ها از سفرهمجموع تخلیه چاه

گیرد. میزان دهنه چشمه انجام می 7میلیون مترمکعب در سال است که این تخلیه از   19/2های این محدوده حدود شمهچ
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در محدوده دشت پلنگ برداشت از منابع آب سطحی  میلیون مترمکعب در سال است. 16/1رشته قنات محدوده نیز  2تخلیه از 

میلیون مترمکعب استحصال انجام  13/1دستگاه موتور پمپ  2از  که یطورگیرد. به توسط موتور پمپ متحرک  صورت می

بررسی میانگین  میلیون مترمکعب است.73/1و  21/17در این محدوده میزان مصرف کشاورزی و شرب به ترتیب  شود.می

 جدولدهد)نشان میکاهش تراز آب زیرزمینی را  93تا  84سال تجمعی تغییر سطح ایستابی آبخوان این محدوده در بازه زمانی 

رقم کاهش حجم مخزن در این محدوده  82-81(. بر اساس محاسبات بیالن یک ساله آب زیرزمینی در سال آبی 34شماره 

 باشد.میلیون مترمکعب می 9/7

درصد در  25وسط، درصد منابع آب جهت مصرف شرب در محدوده مت 51دهد که حدود نتایج آنالیز شیمیایی نشان می

اکثر  دهدهمچنین این نتایج برای مصارف کشاورزی نشان می گیرند.درصد در محدوده قابل قبول قرار می 25محدوده بد و 

ها در محدوده شور قرار دارند ولی با اعمال تمهیدات الزم برای کشاورزی قابل استفاده هستند و تعدادی نیز خیلی شور نمونه

باشند. برای مصرف صنعت نیز منابع آب زیرزمینی در این محدوده نامناسب بوده زیرا اغلب ورزی میو نامناسب برای کشا

 گذاری باالیی دارند.پتانسیل رسوب هانمونه

 تشکیل شبکه سنجش تاکنون یاز ابتدا: وضعیت آبخوان  دشت پلنگ 34شماره  جدول

 سال آبی

میانگین 

 تغییر

سطح 

 بیایستا

آبخوان 

 )متر(

 میانگین تجمعی

 سطح رییتغ

 ایستابی

 آبخوان )متر( 

 میانگین تغییر

 حجم آبخوان

)میلیون 

 مترمکعب(

  میانگین تجمعی

 حجمرییتغ

 آبخوان

)میلیون 

 مترمکعب(

 وسعت

 آبخوان

)کیلومترمر

    بع(

  

 متوسط

ضریب 

 ذخیره 
  

کد 

 محدوده

 مطالعاتی

 نام 

 آبخوان
  

1384-85 -1.15 -1.15 -2.48 -2.48 59 1.14 2618 
دشت 

 پلنگ 

1385-86 -1.53 -2.58 -3.61 -6.19  
6138 - 78  -2.64 -5.22 -6.23 -12.32  
7138 -88 -2.68 -7.91 -6.32 -18.64      
8138 -89 -1.36 -9.26 -3.21 -21.84      
9138 -91 1.13 -9.13 1.31 -21.55      

9113 -91 -1.29 -11.42 -3.14 -24.59      
9113 -92 1.89 -9.53 2.11 -22.49      
9213 -93 1.67 -8.86 1.58 -21.91      

متوسط 

 ساالنه
-1.98   -2.32           

 بوشهر یامنطقهمأخذ: شرکت آب 
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 (2619محدوده مطالعاتی بوشکان ) -9

کیلومتر  1158و مساحتی معادل واقع شده  26مند با کد  2در حوزه آبریز درجه  2619محدوده مطالعاتی بوشکان با کد 

درصد از استان بوشهر در محدوده مذکور قرار  99/4مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 

 1367محدوده مذکور دارای وسعتی بالغ بر  که یطوردارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار نگرفته است. به 

 درصد آن در داخل استان قرار گرفته است. 85کیلومتر مربع یعنی حدود  1158ع دارد که از این مقدار حدود کیلومتر مرب

 3215934تا  3167487شرقی و عرض  613564تا   553758در مختصات جغرافیایی به طول محدوده مطالعاتی بوشکان 

ه است. این محدوده از شمال و شرق به ای بوشهر واقع شددر بخش مرکزی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه شمالی

( و از جنوب به محدوده دشت 2512برازجان ) -اهرم (، از غرب به محدوده2518( و فراشبند )2611دهرود ) یهامحدوده

 گردد.( محدود می2618پلنگ )

ن را ارتفاعات درصد از وسعت محدوده مطالعاتی( و باقی آ 6/13کیلومترمربع معادل  185وسعت بخشی از آن را دشت )

 درصد از وسعت محدوده( تشکیل داده است.  4/86کیلومتر مربع معادل  1182)

باشد. برداری از این آبخوان نیز آزاد میآبخوان محدوده مطالعاتی دشت بوشکان آبرفتی و نامحصور بوده و  وضعیت بهره

باشند و نقش بسزایی را در تأمین مصارف ه میدر این محدوده منابع آب زیرزمینی منبع اصلی تأمین آب مورد نیاز منطق

 کند.کشاورزی ایفا می

 ای حفر گردیده است. حلقه چاه مشاهده 16باشد و همچنین منبع کمی و کیفی می 11این محدوده مطالعاتی دارای 

ت شده است. حلقه چاه برداش 311در محدوده مطالعاتی دشت پلنگ در داخل استان بوشهر  88بر اساس آماربرداری سال 

میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه  18/24های آب زیرزمینی این محدوده حدود ها از سفرهمجموع تخلیه چاه

گیرد. این دهنه چشمه انجام می 21میلیون مترمکعب در سال است که این تخلیه از   73/2های این محدوده حدود چشمه

 محدوده فاقد قنات گزارش شده است.

در این محدوده میزان مصرف کشاورزی و شرب  گیرد.محدوده بوشکان برداشت از منابع آب سطحی صورت نمیدر 

بررسی میانگین تجمعی تغییر سطح ایستابی آبخوان این محدوده در بازه  میلیون مترمکعب است.26/1و  58/24به ترتیب 

 (. 35شماره جدول دهد)کاهش تراز آب زیرزمینی را نشان می 93تا  77زمانی 
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 تشکیل شبکه سنجش تاکنون یاز ابتدا: وضعیت آبخوان  بوشکان 35شماره جدول 

 سال 

 آبی

 یرمیانگین تغی

 سطح ایستابی

 آبخوان )متر(

میانگین 

 تجمعی

 سطح رییتغ

 ایستابی

 آبخوان )متر( 

 میانگین تغییر

 حجم آبخوان

)میلیون 

 ترمکعب(م

میانگین 

 تجمعی 

 حجمرییتغ

 آبخوان

)میلیون 

 مترمکعب(

 وسعت

 آبخوان

)کیلومترمرب

 ع(

 متوسط

ضریب 

 ذخیره 

کد 

 محدوده

 مطالعاتی

 نام 

 آبخوان
  

 بوشکان  2619 1.14 111 15.64- 15.64- 3.91- 3.91- 1378-79

1379-81 -2.21 -6.12 -8.84 -24.48  
1381-81 -1.98 -7.11 -3.92 - 41.28   
1381-82 -1.84 -8.94 -7.36 -35.76      
1382-83 -1.57 -9.51 -2.28 -38.14      
1383-84 1.61 -7.91 6.41 -31.64      
1384-85 -1.73 -9.64 -6.92 -38.56      
1385-86 -1.43 -11.17 -1.71 -41.27      
1386-87 -4.42 -14.49 -17.69 -57.96      

7138 -88 -2.17 - 6.661  -8.68 -66.64      
8138 -89 -1.66 -17.32 -2.63 -69.27      
9138 -91 -1.36 -17.68 -1.45 -71.72      

9113 -91 -1.61 -18.28 -2.41 -73.12      
1391-92 -1.35 -18.63 -1.41 -74.52      
1392-93 1.11 -18.53 1.41 -74.12      
متوسط 

 ساالنه
-1.24   -4.94           

 بوشهر یامنطقهمأخذ: شرکت آب 

 (2611تنگ ارم )-محدوده مطالعاتی دهرود -11

 517واقع شده و مساحتی معادل  26مند با کد  2در حوزه آبریز درجه  2611تنگ ارم با کد -محدوده مطالعاتی دهرود

از استان بوشهر در محدوده مذکور  درصد 19/2کیلومتر مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 

 قرار دارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار گرفته است.

تا  3211683شرقی و عرض  577771تا   543858در مختصات جغرافیایی به طول تنگ ارم –محدوده مطالعاتی دهرود 

واقع شده است. این محدوده از شمال به ای بوشهر در بخش مرکزی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه شمالی 3231419

( و از 2512برازجان ) -اهرم (، از غرب به محدوده2518( و از شرق به محدوده فراشبند )2513شبانکاره )-دالکی محدوده

 گردد.( محدود می2619جنوب به محدوده بوشکان)



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 زیآرب یاهحوهض ریاه  و زحوهض لی 

 

 5002212B002130302RE102951210 م 

 
87 

مطالعاتی( و باقی آن را ارتفاعات  درصد از وسعت محدوده 27کیلومترمربع معادل  137وسعت بخشی از آن را دشت )

 درصد از وسعت محدوده( تشکیل داده است.  73کیلومتر مربع معادل  371)

برداری از این آبخوان نیز آزاد تنگ ارم آبرفتی و نامحصور بوده و  وضعیت بهره –آبخوان محدوده مطالعاتی دهرود 

ن باشند و نقش بسزایی را در تأمیمین آب مورد نیاز منطقه میباشد. در این محدوده منابع آب زیرزمینی منبع اصلی تأمی

 کند.مصارف کشاورزی ایفا می

 ای حفر گردیده است. حلقه چاه مشاهده 13منبع کمی و کیفی بوده و همچنین  15این محدوده دارای 

است. مجموع تخلیه حلقه چاه برداشت شده  385تنگ ارم -در محدوده مطالعاتی دهرود 88بر اساس آماربرداری سال 

های این میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه چشمه 92/19های آب زیرزمینی این محدوده حدود ها از سفرهچاه

 11گیرد. این محدوده دارای دهنه چشمه انجام می 8میلیون مترمکعب در سال است که این تخلیه از   56/1محدوده حدود 

 ها تخلیه گزارش شده است.میلیون مترمکعب از آن 16/1موع ساالنه حدود باشد که در مجرشته قنات می

دستگاه موتور  6از  که یطورشود. به در این محدوده برداشت از منابع آب سطحی توسط موتور پمپ متحرک  انجام می

 19/19 ترتیب در این محدوده میزان مصرف کشاورزی و شرب به گیرد.میلیون مترمکعب استحصال صورت می 35/1پمپ 

  میلیون مترمکعب است. 63/1و 

 تشکیل شبکه سنجش تاکنون یاز ابتداتنگ ارم -: وضعیت آبخوان  دهرود36 شماره جدول

  
 سال 

 آبی

میانگین 

 تغییر

سطح 

 ایستابی

آبخوان 

 )متر(

میانگین 

 تجمعی

 سطح رییتغ

 ایستابی

 آبخوان )متر( 

 رمیانگین تغیی

 خوانحجم آب

)میلیون 

 مترمکعب(

میانگین 

 تجمعی 

 حجمرییتغ

 آبخوان

)میلیون 

 مترمکعب(

 وسعت

 آبخوان

)کیلومترمر

    بع(

  

 متوسط

ضریب 

 ذخیره 
  

کد 

 محدوده

 مطالعاتی

 نام 

 آبخوان
  

7138 -88 -1.9 -1.91 -4.79 -4.79 63 1.14 2611 
دهرود تنگ 

 ارم 

8138 -89 -1.31 -3.21 -3.28 -8.16      
9138 -91 -1.46 -3.66 -1.15 -9.22      

9113 -91 -1.82 -4.48 -2.17 -11.28      
1391-92 -1.19 -4.57 -1.23 -11.51      
1392-93 -1.32 -4.89 -1.81 -12.32      
متوسط 

 ساالنه 
-1.81   -2.15           

 بوشهر یامنطقهمأخذ: شرکت آب 
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 (2615محدوده مطالعاتی دارالمیزان ) -11

کیلومتر  338واقع شده و مساحتی معادل  26مند با کد  2در حوزه آبریز درجه  2615محدوده مطالعاتی دارالمیزان با کد 

درصد از استان بوشهر در محدوده مذکور قرار  46/1مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 

 971محدوده مذکور دارای وسعتی بالغ بر  که یطورستان قرار نگرفته است.به دارد. این محدوده به طور کامل در داخل ا

 درصد آن در داخل استان قرار گرفته است. 35کیلومتر مربع یعنی حدود  338کیلومتر مربع دارد که از این مقدار حدود 

 3114122تا  3164515رض شرقی و ع 681831تا   615131در مختصات جغرافیایی به طول محدوده مطالعاتی دارالمیزان 

( 2619الرستان ) یهامحدوده( و از شرق به 2617کورده )-واقع شده است. این محدوده از شمال به محدوده دژگاه شمالی

( 2728( و از جنوب به محدوده گله دار )2616( و جم )2615ریز ) یهامحدوده(، از غرب به 2616بیرم )-و عالمرودشت

 محدود شده است.

حلقه چاه برداشت شده است.  45در محدوده مطالعاتی دارالمیزان در داخل استان بوشهر  88ماربرداری سال بر اساس آ

میلیون مترمکعب در سال است. که تمامی  88/1های آب زیرزمینی این محدوده در استان حدود ها از سفرهمجموع تخلیه چاه

  رسد.به مصرف کشاورزی می هاآن

 مهران و جزایر -ه آبریز کلمنابع آب زیرزمینی حوز -1-2-3-1-2-4

 79/13باشد که حدود می کیلومتر مربع بخشی از حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان 63197این حوضه با مساحت 

کیلومترمربع آن در این حوضه واقع شده است. موقعیت آن در استان و کشور در نقشه  63/3199درصد استان بوشهر یعنی 

 ست. نشان داده شده ا  3شماره 

محدوده آن در استان بوشهر قرار دارد که  4باشد که تمام یا قسمتی از محدوده مطالعاتی می 42این حوضه شامل  

 ارائه شده است. 37 شماره جدولدر استان در  هاآنها و مساحت موجود نام و کد آن

 مهران واقع در استان بوشهر -مطالعاتی حوزه آبریز کل  یهامحدوده: مشخصات 37 شماره جدول

 کد محدوده مطالعاتی نام محدوده مطالعاتی
 مساحت داخل استان

 درصد مساحت)کیلومتر مربع(

 1.66 152.29 2728 گله دار

 11.24 2375.11 2729 دیر کنگان

 2.81 651.47 2731 گاوبندی

 1.19 21.76 2734 خارک

 شرکت مادر تخصصی مدیریت و منابع آب ایرانمأخذ: 
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 ها و قنوات ها، چشمهتخلیه چاه -

های موجود در سازندهای رسد. آب چشمههای موجود در آبرفت به مصارف مختلف میها، قنوات و چشمهآب چاه 

 وان مصرف کشاورزی لحاظ شده است )ها به عنهای سرد سال به عنوان دبی پایه رودخانه و در سایر ماهسخت در ماه

 (.38 شماره جدول

های  کم انجام شده است که سال 1391تا 1388آبی  یهاسالها و قنات در است که آماربرداری از چشمه به ذکرالزم  

های مختلف این ارقام فاقد دقت ها و حتی ماهطول سال ها و قنوات درچشمه آب دهیبارانی بوده است. با توجه به نوسانات 

 ارائه شده است. 5در نقشه شماره  هاچشمهباشد. موقعیت این منابع می آب دهیساله  35کافی به عنوان متوسط 

 

 هرمهران در استان بوش -یز کل مطالعاتی حوزه آبر یهامحدوده قنواتو  هاچشمه،  هاچاه: تخلیه ساالنه 38 شماره جدول

 قنات چشمه چاه مطالعاتی محدوده
 ساالنه تخلیه تعداد ساالنه تخلیه تعداد ساالنه تخلیه تعداد محدوده نام محدوده کد

 1.1  1.1  1.1  گله دار 2728

 69.2 8 44.3 6 23.49 1147 دیر کنگان 2729

 1.1  44.1 8 89.11 451 گاوبندی 2731

 11.1 2   14.1 12 خارک 2734

 699.2 11 88.4 14 17.61 1619 کل و مهران و جزایر آبریز حوزه

 به میلیون مترمکعب( )ارقام تخلیه*  مأخذ: شرکت مادر تخصصی مدیریت و منابع آب ایران

 

 (2728دار )محدوده مطالعاتی گله -1

واقع شده و مساحتی معادل  27ن و جزایر با کد مهرا –کل  2در حوزه آبریز درجه  2728دار با کد محدوده مطالعاتی گله

درصد از استان بوشهر در محدوده  66/1کیلومتر مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود  152

ی تمحدوده مذکور دارای وسع که یطورمذکور قرار دارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار نگرفته است. به 

درصد( در داخل استان و بقیه آن در  17کیلومتر مربع )حدود  152کیلومتر مربع دارد که از این مقدار حدود  887بالغ بر 

 استان فارس واقع شده است.

 3178368تا  3142616شرقی و عرض  688791تا   639936در مختصات جغرافیایی به طول دار محدوده مطالعاتی گله

(، از شمال به 2731( و گاوبندی )2729کنگان ) –های مطالعاتی دیر این محدوده از غرب به محدوده واقع شده است. شمالی

ی المرد ( و از جنوب به محدوده2616بیرم )-عالمرودشت( و از شرق به محدوده  2615محدوده مطالعاتی دارالمیزان )

 ین محدوده در داخل استان بوشهر گزارش نشده است.هیچ منبعی در ا 88گردد. بر اساس آماربرداری سال ( منتهی می2727)
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 (2729کنگان )-محدوده مطالعاتی دیر -2

 2375واقع و مساحتی معادل  27مهران با کد  -کل 2در حوزه آبریز درجه  2729کنگان با کد -محدوده مطالعاتی دیر

درصد از استان در محدوده مذکور قرار  24/11کیلومتر مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 

 دارد. این محدوده به طور کامل در داخل استان قرار گرفته است. 

تا  2997645شرقی و عرض  688355تا   557825در مختصات جغرافیایی به طول گنگان -محدوده مطالعاتی دیر

قع شده است. حدود این محدوده مطالعاتی ای بوشهر وادر بخش جنوبی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه شمالی 3116171

های شرق آن تا محل های ساحل بین رودخانه مند و حوزه آبریز رودخانه بردستان و مسیلهای آبریز مسیلشامل حوزه

 یودهمحد به غرب از ریز، و باغان گاه،چاه هایمحدوده به شمال باشد. از( مییبندر طاهر -روستای شیرینو )منطقه کنگان

 شده است. منتهی فارس خلیج به جنوب از و دارگله جم، هایمحدوده به شرق از د،من

درصد از وسعت محدوده مطالعاتی( و باقی آن را ارتفاعات  35کیلومترمربع معادل  831وسعت بخشی از آن را دشت )

دیر،  –سه دشت آبدان  درصد از وسعت محدوده( تشکیل داده است. این محدوده شامل 65کیلومتر مربع معادل  1544)

 باشد.کنگان و طاهری می

توان می آن روستاهای نیترمهمباشند. از های این محدوده میشهر نیترمهمهای سیراف، بندر کنگان و بندر دیر از شهر

دیر  –خون بهترین راه دسترسی به این محدوده مطالعاتی جاده اصلی ارتباطی برد .برد نام نوکن، دوراهک، تنبک و امیران را

ر در تشمالی و شرقی، نواحی پست یدر نواحگنگان توسط ارتفاعات بلند -محدوده مطالعاتی دیر باشد.طاهری می -و جم

متر و حداقل  1526باشد. حداکثر ارتفاع محدوده مطالعاتی های فصلی میمرکز و جنوب احاطه شده است و دارای آبراهه

 شد. بامتر از سطح دریا می -11ارتفاع آن 

-کیلومتر مربع برآورد گردیده است. آبخوان محدوده مطالعاتی دیر 649وسعت سفره آب زیرزمینی در این محدوده 

دهنه چشمه  3این محدوده مطالعاتی دارای  .باشدیمگنگان نامحصور بوده و وضعیت بهره برداری از این آبخوان نیز آزاد 

 ای حفر گردیده است. حلقه چاه مشاهده 48باشد و همچنین کمی و کیفی میحلقه چاه  19انتخابی،یک رشته قنات انتخابی و 

 باشد.برداری از این آبخوان نیز آزاد میکنگان نامحصور بوده و وضعیت بهره -آبخوان محدوده دیر 

ها چاه حلقه چاه برداشت شده است. مجموع تخلیه 1147کنگان  -در محدوده مطالعاتی دیر  88بر اساس آماربرداری سال 

میلیون  44/3ها حدود میلیون مترمکعب در سال است. تخلیه چشمه 23/49های آب زیرزمینی این محدوده حدود از سفره

 نخلرشته قنات است که دارای  8گیرد. این محدوده دارای دهنه چشمه انجام می 6مترمکعب در سال است که این تخلیه از 

 باشد.میلیون مترمکعب می 69/2ساالنه 
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که حجم  .ردیگیمکنگان برداشت از منابع آب سطحی توسط یک دستگاه موتورپمپ سیار صورت -در محدوده دیر

 23/1، 19/51میزان مصرف کشاورزی، صنعت و شرب به ترتیب  میلیون مترمکعب است. 12/1بهره برداری ساالنه آن حدود 

هد که تراز متوسط دنشان مییستابی آبخوان این محدوده بررسی میانگین تجمعی تغییر سطح ا میلیون مترمکعب است. 72/2و 

و در کاهشی بوده  1393تا  1384افزایشی و در فاصله  1384تا  1378 یهاسالآب در دشت لمیدان این محدوده در فاصله 

 (.41شماره جدول و  39 شماره جدولافت سطح تراز آب زیرزمینی اتفاق افتاده است) 93تا  78دشت آبدان از سال 

درصد در  35درصد از منابع به لحاظ شرب در محدوده بد، حدود  52دهد که بیشتر از نتایج آنالیز شیمیایی نشان می

ر محدوده د گیرد ودرصد بقیه در محدوده غیرقابل قبول در شرایط اضطراری یا غیرقابل شرب قرار می 13محدوده نامناسب و 

درصد از منابع آب زیرزمینی غیرقابل استفاده  95قابل قبول هیچ منبعی یافت نشده است. همچنین بر اساس این نتایج بیشتر از 

های سبک استفاده نمود. کیفیت منابع آب جهت مصارف صنعت نیز بسیار پایین درصد از منابع فقط برای خاک 5و حدود 

 باشند.می یگذاررسوبنالیز شیمیایی شده دارای خاصیت بوده به طوری که همه منابع آ

 تشکیل شبکه سنجش تاکنون یاز ابتدا: وضعیت آبخوان  دشت آبدان 39 شماره جدول

 سال آبی

 یرمیانگین تغی

 سطح ایستابی

 آبخوان )متر(

 میانگین تجمعی

 تابیایس سطح رییتغ

 آبخوان )متر( 

 میانگین تغییر

 آبخوان حجم

 )میلیون مترمکعب(

 میانگین تجمعی 

 انآبخو حجمرییتغ

 )میلیون مترمکعب(

 وسعت

 آبخوان

    )کیلومترمربع(

  

 متوسط

 ضریب ذخیره 
  

 کد محدوده

 مطالعاتی

 نام 

 آبخوان
  

 آبدان  2729 1.14 213 21.38- 21.38- 2.51- 2.51- 1378-79

1379-81 -1.11 -3.61 -8.93 -29.31  
1381-81 -1.57 -4.18 -4.63 -33.94  
1381-82 1.25 -3.93 2.13 -31.91      

1382-83 -2.21 -6.14 -17.95 -49.86      

1383-84 1.39 -5.75 3.17 -46.69      

1384-85 -1.41 -6.16 -3.33 -51.12      

1385-86 -1.97 -7.13 -7.88 -57.91      

1386-87 -1.87 -8.11 -7.16 -64.96      

7138 -88 1.11 -8.11 1.11 -64.96      

8138 -89 1.84 -7.16 6.81 -58.16      

9138 -91 -1.13 -7.29 -1.17 -59.23      

9113 -91 -1.11 -8.31 -8.21 -67.43      

1391-92 1.32 -7.98 2.61 -64.84      

1392-93 1.19 -7.89 1.73 -64.11      

     4.27-   1.53- متوسط ساالنه

 بوشهر یامنطقهمأخذ: شرکت آب 
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 تشکیل شبکه سنجش تاکنون یاز ابتدا: وضعیت آبخوان  لمیدان 41شماره جدول 

 سال آبی

 یرمیانگین تغی

 سطح ایستابی

 آبخوان )متر(

 میانگین تجمعی

 تابیایس سطح رییتغ

 آبخوان )متر( 

 میانگین تغییر

 حجم آبخوان

 عب(ک)میلیون مترم

 میانگین تجمعی 

 انآبخو حجمرییتغ

 )میلیون مترمکعب(

 وسعت

 آبخوان

    )کیلومترمربع(

  

 متوسط

 ضریب ذخیره 
  

 کد محدوده

 مطالعاتی

 نام 

 آبخوان
  

 لمبدان  2729 1.14 247 2.87 2.87 1.29 1.29 1378-79

1379-81 1.19 1.48 1.88 4.74  
1381-81 1.19 1.67 1.88 6.62  
1381-82 -1.19 1.48 -1.88 4.74     
1382-83 1.14 1.52 1.41 5.14     
1383-84 1.11 1.62 1.99 6.13     
1384-85 -1.19 1.53 -1.89 5.24     
1385-86 -1.61 -1.17 -5.93 -1.69     
1386-87 -1.99 -1.16 -9.78 -11.47     

7138 -88 1.13 -1.93 1.28 -9.19     
8138 -89 1.65 - 81.2  6.46 -2.73     
9138 -91 -1.28 -1.56 -2.76 -5.51     

9113 -91 -1.65 -1.21 -6.42 -11.92     
1391-92 -1.11 -1.31 -1.99 -12.91     
1392-93 -1.14 -1.45 -1.38 -14.29     

    1.95-   1.11- متوسط ساالنه

 بوشهر یامنطقهمأخذ: شرکت آب 

 (2731)محدوده مطالعاتی گاوبندی  -3

 5/651واقع شده و مساحتی معادل  27مهران با کد  -کل 2در حوزه آبریز درجه  2731محدوده مطالعاتی گاوبندی با کد 

درصد از استان بوشهر در این محدوده  81/2کیلومتر مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود 

محدوده مذکور دارای وسعتی بالغ بر  که یطورر داخل استان قرار نگرفته است. به قرار دارد. این محدوده به طور کامل د

درصد( آن در داخل و بقیه آن در استان  28کیلومترمربع )حدود  651کیلومتر مربع است که از این مقدار حدود  2318

 هرمزگان واقع شده است.

 3199963تا  2987686شرقی و عرض  757328تا   676951در مختصات جغرافیایی به طول  محدوده مطالعاتی گاوبندی

ای بوشهر واقع شده است. حدود این محدوده مطالعاتی شامل در بخش جنوبی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه شمالی

 هایودهمحد به شمال باشد. ازهای بین روستای شیرینو و بندر مقام )رودخانه گاوبندی( میی آبریز رودخانه و مسیلحوزه

 منتهی فارس خلیج به جنوب از و مقام -رستاق محدوده به شرق از کنگان،-دیر یمحدوده به غرب از دار،مرد و گلهال

 گردد.می
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 1511درصد از وسعت محدوده( و باقی آن را ارتفاعات ) 35کیلومترمربع معادل  818وسعت بخشی از آن را دشت )

کیلومتر  414کیلومترمربع از دشت و حدود  247شکیل داده است. حدود درصد از وسعت محدوده( ت 65کیلومتر مربع معادل 

 گیرد. مربع از ارتفاعات این محدوده در استان بوشهر قرار می

ترین نقطه با ارتفاع صفر در حاشیه متر از سطح دریا ارتفاع دارد و پست 1479باالترین نقاط این محدوده در شمال منطقه 

ری های، گاوبندی، بمبتوان از آبادیباشند. از مراکز جمعیتی مهم در این محدوده مطالعاتی میجنوبی و در مجاورت دریا می

 اشد.ببرداری از این آبخوان نیز آزاد میآبخوان محدوده مطالعاتی گاوبندی نامحصور بوده و وضعیت بهره و بندو نام برد.

حلقه چاه برداشت شده است.  451داخل استان بوشهر، در محدوده مطالعاتی گاوبندی در  88بر اساس آماربرداری سال 

میلیون مترمکعب در سال است. همچنین تخلیه  89/11های آب زیرزمینی این محدوده حدود ها از سفرهمجموع تخلیه چاه

حدوده گیرد. این مدهنه چشمه انجام می 8میلیون مترمکعب در سال است که این تخلیه از  44/1های این محدوده حدود چشمه

مصرف  میزان گیرد.در محدوده گاوبندی در داخل استان بوشهر، برداشت از منابع آب سطحی صورت نمی فاقد قنات است .

 میلیون مترمکعب است. 11/1و  86/1، 18/11کشاورزی، صنعت و شرب به ترتیب 

 

 (2734محدوده مطالعاتی خارک ) -4

واقع شده است و این محدوده  27مهران با کد  -درجه دو کل در حوزه آبریز 2734محدوده مطالعاتی خارک با کد 

درصد از استان  19/1کیلومتر مربع از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. به عبارتی حدود  76/21مساحتی معادل 

 گرفته است. استان قرار  محدودهبوشهر در محدوده مذکور قرار دارد. این محدوده به صورت یک جزیره به طور کامل در 

دقیقه واقع  15درجه و  29دقیقه  و عرض جغرافیایی  21درجه و  51طول جغرافیایی  مرکز محدوده مطالعاتی خارک در

متر دارای مساحت  2711کیلومتر و عرض متوسط  8شده است. جزیره خارک به شکل نزدیک به مستطیل به طول متوسط 

جمعیتی آن شهر خارک است. بدیهی است راه اصلی ارتباطی آن از طریق باشد. از مراکز مهم کیلومترمربع می 21حدود 

نام دارد که  باندهیدباشد. بلندترین نقطه جزیره کوه پذیر میخلیج فارس و از بنادر مختلفی به ویژه گناوه و بندر ریگ امکان

 متر است. 87ارتفاع آن از سطح دریا 

ها از حلقه چاه برداشت شده است. مجموع تخلیه چاه 12تی خارک در محدوده مطالعا 88بر اساس آماربرداری سال 

میلیون مترمکعب در سال است. این محدوده دارای دو رشته قنات است  14/1های آب زیرزمینی این محدوده حدود سفره

 رد. گیدر محدوده خارک برداشت از منابع آب سطحی  صورت نمی باشد.میلیون مترمکعب می 11/1که دارای تخلیه 
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تعداد و میزان تخلیه،  میلیون مترمکعب است. 11/1و  13/1در این محدوده میزان مصرف کشاورزی و شرب به ترتیب 

در ( MCM)های مطالعاتی در استان بوشهر بر حسب میلیون مترمکعب برداری و مصارف مختلف به تفکیک محدودهبهره

 ارائه شده است. 45 شماره جدولتا  41 شماره جدول

های زیرزمینی، میزان مصرف میزان تخلیه از چاه، چشمه، قنوات، تخلیه کل آب 13تا  6های شماره همچنین در نقشه

 ارائه شده است.گانه  22کشاورزی، صنعت، شرب و میزان کل مصرف)کشاورزی، صنعت، شرب( در مناطق 

 (MCM بر حسببه تفکیک واحدهای مطالعاتی در استان بوشهر ) هاچاه: تعداد و تخلیه 41 شماره جدول

 سایر کشاورزی صنعت  شرب تخلیه تعداد محدوده نام محدوده کد
       جعفر زاده امام 2417
 1.13 1.49 1.11 1.11 1.52 259 دیلم بندر 2511

 1.12 11.91 1.23 1.11 11.16 1576 گناوه بندر 2512

 1.19 129.21 2.77 1.98 133.15 2656 شبانکاره دالکی 2513

 1.11 1.11 1.11 1.11   فراشبند 2518

 1.11 61.13 1.18 1.98 62.31 2227 برازجان- اهرم 2512

 1.15 1.47 1.11 1.11 1.73 357 دلوار 2513

 1.11 33.66 1.33 1.17 35.15 845 مند 2611

 1.11 26.84 1.94 1.83 29.71 914 خورموج 2612

 1.11 23.36 1.32 1.68 24.37 443 گاه چاه 2613

 1.11 1.92 1.11 1.12 1.95 125 باغان 2614

 1.11 17.21 3.44 2.22 22.87 675 ریز 2615

 1.31 13.99 1.39 4.18 18.76 644 جم 2616

 1.11 1.11 1.11 1.11   کورده ـ دزکاه 2617

 1.11 14.83 1.11 1.73 15.57 146 پلنگ دشت 2618

 1.11 22.82 1.11 1.26 24.18 311 بوشکان 2619

 1.11 18.55 1.11 1.37 19.92 385 ارم تنگ دهرود 2611

 1.11 1.88 1.11 1.11 1.88 45 دارالمیزان 2615

 1.11 1.11 1.11 1.11   دار گله 2728

 1.27 45.11 1.23 2.72 49.23 1147 کنگان دیر 2729

 1.31 9.71 1.86 1.11 11.89 451 گاوبندی 2731

 1.12 1.12 1.11 1.11 1.14 12 خارک 2734

 1.31 432.11 11.81 16.94 462.17 13197 مجموع

  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایرانمأخذ: 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 زیآرب یاهحوهض ریاه  و زحوهض لی 

 

 5002212B002130302RE102951210 م 

 
95 

 (MCM بر حسببه تفکیک واحدهای مطالعاتی در استان بوشهر ) هامهچش: تعداد و تخلیه 42 شماره جدول

 سایر کشاورزی صنعت  شرب برداری بهره تخلیه تعداد محدوده نام محدوده کد
        جعفر زاده امام 2417
 1.12 1.19 1.11 1.11 1.11 1.16 2 دیلم بندر 2511

 1.11 1.17 1.11 1.11 1.27 1.61 11 گناوه بندر 2512

 1.71 5.34 1.11 1.69 8.74 12.81 35 شبانکاره دالکی 2513

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  فراشبند 2518

 1.76 6.15 1.11 1.11 6.82 8.35 34 برازجان- اهرم 2512

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1 دلوار 2513

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  مند 2611

 1.11 1.14 1.11 1.11 1.14 2.56 6 خورموج 2612

 1.13 1.63 1.11 1.15 1.71 3.61 23 گاه چاه 2613

 1.11 1.64 1.11 1.19 1.73 1.84 11 باغان 2614

 1.11 1.41 1.11 1.11 1.41 1.41 5 ریز 2615

 1.11 1.17 1.11 1.11 1.19 1.19 3 جم 2616

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  کورده ـ دزکاه 2617

 1.11 2.19 1.11 1.11 2.19 2.19 7 پلنگ دشت 2618

 1.12 1.76 1.11 1.11 1.88 2.73 21 بوشکان 2619

 1.14 1.16 1.11 1.23 1.43 1.56 8 ارم تنگ دهرود 2611

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  دارالمیزان 2615

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  دار گله 2728

 1.41 2.43 1.11 1.11 2.84 3.44 6 کنگان دیر 2729

 1.12 1.48 1.11 1.11 1.61 1.44 8 گاوبندی 2731

        خارک 2734
 3.32 21.45 1.11 2.18 26.86 39.79 181 مجموع

  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایرانمأخذ:  

 (MCM بر حسبطالعاتی در استان بوشهر ): تعداد و تخلیه قنوات به تفکیک واحدهای م43 شمارهجدول 

 سایر کشاورزی صنعت  شرب برداری بهره تخلیه تعداد محدوده نام محدوده کد
        جعفر زاده امام 2417
        دیلم بندر 2511
       1 گناوه بندر 2512
        شبانکاره دالکی 2513
        فراشبند 2518
 1.11 1.36 1.11 1.11 1.36 1.41 3 برازجان- اهرم 2512

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.13 1 دلوار 2513

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  مند 2611

 1.11 1.29 1.11 1.11 1.29 1.31 3 خورموج 2612
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 سایر کشاورزی صنعت  شرب برداری بهره تخلیه تعداد محدوده نام محدوده کد
 1.11 2.51 1.11 1.11 2.51 2.51 5 گاه چاه 2613

 1.11 4.42 1.11 1.11 4.42 4.42 1 باغان 2614

 1.11 1.96 1.11 1.11 1.96 1.96 11 ریز 2615

 1.11 1.19 1.11 1.11 1.19 1.19 2 جم 2616

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  کورده ـ دزکاه 2617

 1.11 1.16 1.11 1.11 1.16 1.16 2 پلنگ دشت 2618

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  بوشکان 2619

 1.11 1.16 1.11 1.11 1.16 1.16 11 ارم تنگ دهرود 2611

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  دارالمیزان 2615

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  دار گله 2728

 1.11 2.63 1.11 1.11 2.63 2.69 8 کنگان دیر 2729

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  گاوبندی 2731

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 2 خارک 2734

 1.11 12.57 1.11 1.11 12.58 12.73 49 مجموع

  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایرانمأخذ: 

 (MCM ببر حس: تعداد و بهره برداری موتورپمپ سیار به تفکیک واحدهای مطالعاتی در استان بوشهر )44 شماره جدول

 سایر کشاورزی صنعت  شرب برداری بهره تعداد محدوده نام محدوده کد
       جعفر زاده امام 2417
       دیلم بندر 2511
 1.11 1.16 1.11 1.11 1.16 1 گناوه بندر 2512

 1.11 33.71 1.18 1.11 34.79 461 شبانکاره دالکی 2513

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  فراشبند 2518

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  برازجان- اهرم 2512

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  دلوار 2513

 1.11 4.35 1.11 1.11 4.35 119 مند 2611

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  خورموج 2612

 1.11 2.69 1.11 1.11 2.69 82 گاه چاه 2613

 1.11 1.36 1.11 1.11 1.36 22 باغان 2614

 1.11 1.14 1.11 1.11 1.14 6 ریز 2615

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  جم 2616

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  کورده ـ دزکاه 2617

 1.11 1.13 1.11 1.11 1.13 2 پلنگ دشت 2618

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  بوشکان 2619

 1.11 1.32 1.11 1.13 1.35 6 ارم تنگ دهرود 2611

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  دارالمیزان 2615

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11  دار گله 2728
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 سایر کشاورزی صنعت  شرب برداری بهره تعداد محدوده نام محدوده کد
 1.11 1.12 1.11 1.11 1.12 1 کنگان دیر 2729

       گاوبندی 2731
       خارک 2734

 1.11 41.68 1.18 1.14 42.79 691 مجموع

  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایرانمأخذ:  

 (MCM ر حسببمطالعاتی استان بوشهر )برداری ایستگاه پمپاژ ثابت به تفکیک واحدهای  : تعداد و بهره45 شماره جدول

 سایر کشاورزی صنعت  شرب برداری بهره تعداد محدوده نام محدوده کد
       جعفر زاده امام 2417
       دیلم بندر 2511
       گناوه بندر 2512
  29.12 1.11 1.11 29.12 5 شبانکاره دالکی 2513
       فراشبند 2518
       برازجان- اهرم 2512
       دلوار 2513
       مند 2611
       خورموج 2612
       گاه چاه 2613
       باغان 2614
       ریز 2615
       جم 2616
       کورده ـ دزکاه 2617
       پلنگ دشت 2618
     1.11 1 بوشکان 2619
       ارم تنگ دهرود 2611
       دارالمیزان 2615
       دار گله 2728
       کنگان دیر 2729
       گاوبندی 2731
       خارک 2734

 1.11 29.12 1.11 1.11 29.12 6 مجموع

  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایرانمأخذ: 
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 ها: میزان تخلیه از چاه6 شماره نقشه
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 ها خلیه از چشمه: میزان ت7 شماره نقشه
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 :  میزان تخلیه از قنوات8 شماره نقشه
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 های زیرزمینی: میزان کل تخلیه آب9 شماره نقشه
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 : میزان مصرف کشاورزی11 شماره نقشه
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 مصرف صنعت :  میزان11شماره  نقشه
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 : میزان مصرف شرب12 شماره نقشه
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 : میزان کل مصرف )کشاورزی، صنعت و شرب(13 شماره نقشه
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 تحلیل پوشش گیاهی -1-2-3-2

 این بخش از مطالعات به دلیل همبستگی موضوعی و اهمیت آن در یک مجلد مجزا ارائه شده است. 

 خیزیو سیل گیریلتحلیل سی -1-2-3-3

. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده شودمحسوب می زاییهای مخرب یکی از پیامدهای جدی بیابانجاری شدن سیالب

 11 رسیده است که افزایشی بیشتر از (1381مورد )دهه  2153 ( به1331مورد )دهه  179تعداد دفعات وقوع سیل در ایران از 

 انسان دخالت که دهدمی نشان هستند حوادث ساز اینزمینه که زیست محیطی عوامل مجموعه  دهد. بررسیبرابر را نشان می

 رقابلیغ طوحس توسعه اراضی، یراصولیغ آبخیز، کاربری هایعرصه در گیاهی پوشش تخریب طریق از آب طبیعی چرخه در

زمینی های آب شیرین زیری سفره. کاهش تغذیهاستداده افزایش  اگونگونرا در مناطق  خیزیسیل احتمال آن امثال و نفوذ

یاهی رخ داده ها و تخریب پوشش گها که به نوبه خود بر اثر تغییر کاربریکاهش نفوذپذیری اراضی باالدست حوضه لیبه دل

 های پرحجم ورواناب ها کمتر صرف تغذیه منابع آب زیرزمینی شود و هم سبب بروزاست باعث گردیده هم آب بارش

 شود. جای خود جدا نموده و سبب زوال پوشش گیاهی می ها را ازآسا شده که خاکسیل

گردد. های موجود در مسیر خود، باعث تلفات جانی نیز میهای مخرب عالوه بر امکان تخریب سازهوقوع سیالب

ها از تجزیه و تحلیل آماری نظر در مورد سیالبررو جهت اظهاباشد، ازاینوقوع سیالب امری تصادفی می کهییازآنجا

نظر به طریق صحیح و مناسبی صورت گیرد مقدار گردد. چنانچه تحلیل فراوانی پدیده موردهای موجود استفاده میداده

در حد  لیکیهای هیدروبرآورد شده تطابق بیشتری با مقدار حقیقی پیدا کرده و عالوه بر کم نمودن خطر سیالب، ابعاد سازه

 شود. های اجرایی نیز کاسته میمعقولی طراحی گردیده و از هزینه

باید توجه داشت که آب و چرخش آن در طبیعت جزیی از نظام اکوسیستم محیطی است و هرگونه رفتار با آن باید 

 ی آبی نمود،های طرحها اقدام به اجرابراساس اصول اکولوژی باشد. بنابراین هرگز نباید بدون شناخت هیدرولوژیکی حوضه

رسوب، باتالقی شدن اراضی، کاهش ذخیره مخازن  ناپذیری از قبیل: پرشدن سریع مخازن اززیرا ممکن است پیامدهای جبران

نبال د های سیالبی و... را بهها و جریانها در اثر طغیانها و سازهزیست محیطی، تخریب ساختمان مسائلزیرزمینی، پیدایش 

 داشته باشد. 
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 های استان   بررسی سیالب رودخانه -1-2-3-3-1

 ای  دبی حداکثر لحظه -1-2-3-3-1-1

ر است. شود که از دبی حداکثر ساالنه بیشتای در طی یک سال گفته میدبی لحظه نیترشیبای به دبی حداکثر لحظه

شت گای با دوره برهای آماری را جهت تعیین دبی حداکثر لحظههای مختلف، سریای در طی سالهای حداکثر لحظهدبی

ها و عاد پلها و سرریز سدها و ابهای مختلف مانند ابعاد کانالدهد که کاربرد فراوانی در تعیین ابعاد سازهمتفاوت تشکیل می

ها به سیالب گرافدرویههای بزرگ چون منحنی ها دارند. باید در نظر داشت که در حوضههای تثبیت کناره رودخانهسازه

ی کوچک است هاای نسبت به دبی حداکثر ساالنه کمتر از حوضهافزایش دبی حداکثر لحظهباشد درصد صورت خوابیده می

 باشند.های سریع و کوتاه مدت میکه دارای سیالب

رداری بهر گونه تغییری در حوضه مانند احداث سدهای مخزنی، کارهای کنترل سیالب، زهکشی اراضی، تغییر در بهره

ای هکاری در سطحی وسیع، بر روی دبیزارها و ایجاد فرسایش و یا برعکس جنگل دیم از اراضی مانند تبدیل مراتع به

 گذارد.شدیدی بر جا می ریتأثحداکثر 

 انتخاب پایه زمانی مشترک -1-2-3-3-1-2

های آماری متفاوت برای ای وجود دارد تعداد سالیکی از مشکالتی که همیشه در تجزیه و تحلیل آمارهای منطقه

وره و یا ممکن است آمار یک ایستگاه مربوط به یک د هاستآنباشد که بیشتر مربوط به سال احداث های منطقه میایستگاه

 که یورطخشک بوده و آمار ایستگاه دیگر مربوط به یک دوره پرباران باشد. بنابراین الزم است یک پایه زمانی مشترک به 

های منتخب انتخاب ساله برای ایستگاه 37ک پایه زمانی های تر و خشک در آن وجود داشته باشد در نظر گرفته شود. یدوره

گردد. الزم به ذکر است که ختم می 1391-91شروع و به سال آبی  1351-52 گردیده است که بر این اساس از سال آبی

آمار ثبت رخداد سیالب  1383-84و  1382-83، 1381-82های آبی های مورد بررسی در سالهیچ کدام یک از ایستگاه

و دوره آماری سنجی آب هایدهنده ایستگاهنشان 46 شماره جدولداشتند بنابراین بازسازی برای این سه سال انجام نشد. ن

  باشد.منتخب می
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منتخب )مترمکعب بر  در دورهسنجی های آبایستگاه ها در محل  ای رودخانه : دبی حداکثر لحظه46 شماره جدول

 ثانیه(

 ایستگاه

اال سال
ه ب

جر
اد 

آب
د 

سع
 

ت
قنا

سر
 

ل
کل

رم 
اه

ره 
نط

ق
ن 

غا
با

 

1351-52  163 415     1911   
1352-53   631 1163     1148   
1353-54 448 1112 1631   115.8 1716.9   
1354-55 951 983.5     184 2221   
1355-56 519.2 371 221   121 3791 85 

1356-57   1371 417.5   122 1111 15.86 

1357-58   397 96.96   63.2 1841   
1358-59     984   126.5     
1359-61   437 249   26.4     
1361-61 1141   526.5   113.4 1388 21 

1361-62     336.7   48.1     
1362-63     115.1   33.9     
1363-64     715.5   43     
1364-65 451   431 911   2311   
1365-66 751   1325 3111 1151     
1366-67     721 1125 248.5   211 

1367-68 372 581 876.4 1232 33.5 1411 92.4 

1368-69 611 2621 1111 1223 11 841 176 

1369-71 3521 1362 3411 1615 41.67 1318 15.5 

1371-71 559 495 436 737 4.7 3951 131 

1371-72 1111 1371 949 1311 41.5 2881 148 

1372-73 268 191     8.6 447 15 

1373-74 865 1425 763 1418   2711   
1374-75 1131 1157   1332 1132 4311   
1375-76 625 763   919 121 669 15 

1376-77 1611 212 3321 2533 482 2275 138 

1377-78 1211 1321 1911 2161 225 1181 51 

1378-79 411 397 571 622 88 531 161 

1379-81 465 391.6 116 663 141 673.5 37.85 

1381-81 1911 2172 873 3231 871   381 

1384-85 49 171 468 495 78 491 95 

1385-86 13.6 129 161 138 115 2725 131 

1386-87 7.69 64.7 251 65 218 317 4 

1387-88 24   162 117 75 3789 1629 

1388-89 36 226 515 822 254 3414 495 

1389-91 81 245 313 578 852 5572 228 

1391-91 23 172 171 258 88 812 195 
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 1334محاسبات شرکت مهندسی مآب و  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایرانمأخذ: 

 ایتکمیل و تطویل آمار دبی حداکثر لحظه -1-2-3-3-1-3

 48 شماره جدولشده است. در  ارائههای خام روابط همبستگی مورد استفاده در بازسازی داده 47 شماره جدولدر 

ها توسط روش شده است. انجام آزمون همگنی داده ارائههای بازسازی شده )توسط روابط همبستگی به دست آمده( داده

 انجام شده است. Testing for Outliers)) های پرتدادهآزمون 

 سنجیهای آبای ایستگاه : روابط همبستگی دبی حداکثر لحظه47 شماره جدول

 ایستگاه ناقص

(Y) 
 ایستگاه شاهد

(X) 
 رابطه رگرسیونی

 ضریب همبستگی

(R) 
 هادادهتعداد 

 سطح اطمینان

(%) 

 y = 1.6996x + 77.43 1.793 23 99 سرقنات باالجره

 y = 1.4535x + 365.54 1.638 28 99 باالجره سعدآباد

 y = 1.9341x + 195.69 1.812 32 99 باالجره سرقنات

 y = 3.1731x168621 1.782 23 99 سرقنات کلل

 y = 1.1986x - 11683 1.571 26 99 قنطره اهرم

 y = 3.3634x + 1369.1 1.576 29 95 اهرم قنطره

 y = 1.1293x + 57.723 1.331 23 95 قنطره باغان

 1334محاسبات شرکت مهندسی مآب مأخذ: 

 )مترمکعب بر ثانیه( سنجی پس از بازسازیهای آب ها در محل ایستگاه رودخانه ای : دبی حداکثر لحظه48 شماره جدول

 ایستگاه

اال سال
ه ب

جر
اد 

آب
د 

سع
 

س
ت

قنا
ر

 

ل
کل

رم 
اه

ره 
نط

ق
ن 
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1351-52 361 163 415 562 176 1911 171 

1352-53 891 631 1163 1394 111 1148 138 

1353-54 448 1112 1631 1865 116 1717 162 

1354-55 951 984 1183 1311 184 2221 183 

1355-56 519 371 221 332 121 3791 85 

1356-57 363 1371 418 565 122 1111 16 

1357-58 145 397 97 164 63 1841 167 

1358-59 766 713 984 1217 127 5429 317 

1359-61 252 437 249 369 26 2611 199 

1361-61 1141 837 527 714 113 1388 21 

1361-62 313 517 337 479 48 2981 215 

1362-63 151 434 115 176 34 1959 172 

1363-64 571 624 716 916 43 4417 275 

1364-65 451 571 431 911 215 2311 186 

1365-66 751 716 1325 3111 1151 11796 582 

1366-67 581 629 721 1125 249 5153 211 
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 ایستگاه

اال سال
ه ب
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اد 

آب
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1367-68 372 581 876 1232 34 1411 92 

1368-69 611 2621 1111 1223 11 841 176 

1369-71 3521 1362 3411 1615 42 1318 16 

1371-71 559 495 436 737 5 3951 131 

1371-72 1111 1371 949 1311 42 2881 148 

1372-73 268 191 446 611 9 447 15 

1373-74 865 1425 763 1418 255 2711 214 

1374-75 1131 1157 1251 1332 1132 4311 271 

1375-76 625 763 781 919 121 669 15 

1376-77 1611 212 3321 2533 482 2275 138 

1377-78 1211 1321 1911 2161 225 1181 51 

1378-79 411 397 571 622 88 531 161 

1379-81 465 392 116 663 141 674 38 

1381-81 1911 2172 873 3231 871 12233 381 

1384-85 49 171 468 495 78 491 95 

1385-86 14 129 161 138 115 2725 131 

1386-87 8 65 251 65 218 317 4 

1387-88 24 376 162 117 75 3789 1629 

1388-89 36 226 515 822 254 3414 495 

1389-91 81 245 313 578 852 5572 228 

1391-91 23 172 171 258 88 812 195 

 1629 12233 1151 3231 3411 2621 3521 بیشینه

 218 2818 213 1113 786 716 632 میانگین

 4.1 317.1 4.7 65.1 97.1 64.7 7.7 کمینه

 271 2671 288 776 762 564 663 انحراف معیار

 1.3 1.9 1.3 1.8 1.1 1.8 1.1 ضریب تغییرات

 4.3 2.3 2.3 1.3 2.2 1.6 2.6 چولگی

  1334محاسبات شرکت مهندسی مآب و  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایرانمأخذ: 

 ها خیزی رودخانه ی سیلبند ای و اولویت تحلیل دبی حداکثر لحظه -1-2-3-3-1-4

تداول های آماری مسنجی منطقه از توزیعهای آبها در محل ایستگاهای رودخانهبرای تجزیه و تحلیل دبی حداکثر لحظه

های ، بر روی دادهSmadaافزار پارامتری، گامبل، پیرسون و لوگ پیرسون و با استفاده از نرم 3و  2همانند نرمال، لوگ نرمال 

سیالب برازش داده شده و بهترین توزیع آماری منتخب از طریق کمترین مربعات خطا انتخاب شده است. )در بیشتر ساله  37
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ا دوره ای بدارای بهترین برازش در توزیع آماری انتخاب گردید(. نتایج دبی حداکثر لحظه 3موارد توزیع لوگ پیرسون تیپ 

 شده است.  ارائه49شماره  جدولهای مختلف در بازگشت

 هاخیزی رودخانهبندی سیل ای به روش تحلیل آماری و اولویت : برآورد  سیالب حداکثر لحظه49شماره  جدول

 رودخانه اهایستگ
 مساحت

 ()کیلومترمربع

 یه(مختلف)مترمکعب بر ثان یهابازگشتای در دوره دبی حداکثر لحظه

 منتخبتوزیع 

ی 
د

 بن
به

رت
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ر
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ر 
نظ

 

2 5 11 25 51 111 211 

 1 3لوگ پیرسون نوع  18414.7 14969.9 11921.7 9231.4 6179.5 4216.6 1999.1 36511 مند قنطره

 2 3لوگ پیرسون نوع  5479.2 4413.1 3477.7 2662.7 1753.1 1178.5 544.2 5311 دالکی سرقنات

 3 3لوگ پیرسون نوع  3886.1 3549.3 3174.2 2757.4 2137.1 1611.1 821.6 9851 حله کلل

 4 3لوگ پیرسون نوع  3543.1 3145.8 2521.1 2183.1 1498.1 1178.8 546.4 3991 شاپور سعدآباد

 5 پارامتره 3لوگ نرمال  3611.2 3136.8 2549.9 2131.9 1433.3 1111.6 462.8 3741 شاپور جره باال

 6 3لوگ پیرسون نوع  2146.5 1597.1 1218.8 878.7 525.7 317.5 113.9 1311 شباهو اهرم

 7 پارامتره 2لوگ نرمال  1651.1 1286.9 981.7 725.1 454.2 292.9 126.6 771 باغان باغان

  1334محاسبات شرکت مهندسی مآب مأخذ:  

 هابررسی همگنی ایستگاه -1-2-3-3-1-5

 11 شود که ابتدا نسبت دبی اوج سیالب با دوره برگشتن ترتیب عمل میهای سیالب به ایبرای بررسی یکنواختی داده

رب ضشود و از حاصلها محاسبه میساله محاسبه گردیده و سپس میانگین این نسبت 2ساله به اوج سیالب با دوره برگشت 

شود و ح شده ارزیابی میساله اصال 11مقادیر سیالب  ،ساله 2ای با دوره برگشت ها در دبی حداکثر لحظهمیانگین نسبت

های سیالب را آزمون همگنی داده 51شماره جدول و  51 شماره جدولگردد. متناظر آن استخراج می سپس دوره برگشت

شرایط یکنواختی هیدرولوژیکی مورد  دوره آماری موجود،دهد. با توجه به این مقادیر دوره برگشت اصالح شده و نشان می

 ارزیابی قرار گرفته است.

حد پایین   های زیر استفاده کرد:توان از رابطهبرای تبدیل حدهای باال و پایین متغیر کوچک شده به دوره بازگشت، می

 ( uT( و حد باالی محدوده اطمینان به سال )LTمحدوده اطمینان به سال)

Yueu
e

T



1

1 

LY
eL

e
T





1

1

 
 از: اندعبارتکه پارامترهای روابط فوق 

Tدوره بازگشت به سال : 
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Lnلگاریتم در پایه نپرین : 

SEخطای استاندارد : 

nها: تعداد داده  

eپایه لگاریتم نپرین : 

YL :متغیر کوچک شده و  نییحد پاYU :درصد 95متغیر کوچک شده با حدود اطمینان  یحد باال 

شده است. پس از انجام آزمون همگنی مشخص شد که   ارائههای منطقه در جداول ذیل نواختی ایستگاهآزمون یک

 باشد. ها در مراحل بعدی مجاز میهای مورد بررسی همگن بوده و استفاده از آمار آنایستگاه

 سنجیهای آبستگاهای در ای : آزمون همگنی دبی سیالب حداکثر لحظه51 شماره جدول

 Q2 Q10 Q10/Q2 ایستگاه
 اصالحی 

10Q  
 )از رابطه(

 تعداد دبی پیک مشاهداتی دوره بازگشت دبی یکنواخت شده

 23 8.7 415.2 3.6 454.2 126.6 باغان

 33 6.8 373.4 4.6 525.7 113.9 اهرم

 27 11.1 1517.8 3.1 1433.3 462.8 جره باال

 33 11.2 1784.8 3.2 1753.1 544.2 سرقنات

 28 15.9 1791.7 2.7 1498.1 546.4 سعدآباد

 29 8.1 6555.8 3.1 6179.5 1999.1 قنطره

 23 33.2 2694.3 2.6 2137.1 821.6 کلل

  1334محاسبات شرکت مهندسی مآب مأخذ: 

 ای : نتایج بررسی همگنی دبی سیالب حداکثر لحظه51شماره جدول 

 اهایستگ

 تعداد
 یهاسال

 آماری
Y10 

2.S.E پایین حد 

LT 

 باال حد

UT 
 دبی بازگشت دوره

 شده یکنواخت
 وضعیت
6.33 همگنی  . /n^0.5 Y10-2S.E. Y10+2S.E. 

 همگن 8.7 36.1 3.57 3.1 1.93 1.32 2.25 23 باغان

 همگن 6.8 29.1 3.35 3.7 1.15 1.11 2.25 33 اهرم

 همگن 11.1 32.6 3.47 3.3 1.13 1.22 2.25 27 جره باال

 همگن 11.2 29.1 3.35 3.7 1.15 1.11 2.25 33 سر نات

 همگن 15.9 31.9 3.45 3.4 1.15 1.21 2.25 28 سعدآباد

 همگن 8.1 31.3 3.43 3.5 1.17 1.18 2.25 29 قنطره

 همگن 33.2 36.1 3.57 3.1 1.93 1.32 2.25 23 کلل

  1334محاسبات شرکت مهندسی مآب مأخذ: 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 زیآرب یاهحوهض ریاه  و زحوهض لی 

 

 5002212B002130302RE102951210 م 

 
113 

 ای سیالبتحلیل منطقه -1-2-3-3-2

از  شود. در این روش قبلهای بدون آمار بهره گرفته میای بیشتر برای برآورد سیالب در حوضهروش تحلیل منطقه

بی، آزمون همگنی های انتخاای، بر روی نتایج تحلیل آمار سیالب ایستگاهها برای تعیین رابطه منطقهاستفاده از آمار ایستگاه

برای انجام مطالعات سیالب با استفاده از روش شاخص سیالب  شده است. ارائهکه شرح آن در قسمت قبل شود میانجام 

(flood index) سبه های مختلف محادبی اوج سیالب با دوره بازگشت سنجی مورد مطالعه،های آبالزم است که در ایستگاه

بین دبی سیالب ای سیالب، است.برای تعیین رابطه منطقه ای انجام شدهتر در بخش تحلیل دبی حداکثر لحظهشود که پیش

وضعیت تغییرات این نمودار را نشان  22شماره  نمودار دو ساله و مساحت رابطه همبستگی  به شرح زیر برقرار شده است، 

 دهد.می

7232.0
2 2867.0 AQp  

دبی سیالب با دوره بازگشت دو ساله است. به کمک رابطه اخیر  Qمربع و مساحت حوضه بر حسب کیلومتر Aکه در آن 

 گردد.های دو ساله محاسبه میدبی اوج سیالب با دوره برگشت ،هاحوضه ریزو با توجه به مساحت 

 مساحت  - دو ساله : دبی اوج سیالب با دوره بازگشت22شماره  نمودار 

 
های مختلف به دوره برگشت دو ساله را برای های دبی اوج سیالب با دوره برگشتمراحل باال، نسبت پس از انجام

ا هاستخراج شده است. به کمک میانگین دبی اوج سیالب ایستگاه هاآنهای مورد مطالعه محاسبه نموده و میانگین ایستگاه

 شده است. ارائهو معادله زیر  23 شماره نمودارتلف، های مخهای مختلف و مقدار عددی دوره بازگشتدر دوره بازگشت

4463.0

2

8874.0 T
Q

QT  

Qpeak = 0.0501×Area + 219.41

R = 0.983
df=5
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 کيلومترمربع مساحت
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ضرب این نسبت در دبی سیالب با دوره بازگشت دو دوره برگشت بر حسب سال است. با حاصل T که در رابطه اخیر،

 شود.ساله محاسبه می Tساله  دبی با دوره برگشت 

وش گیری از رسنجی با بهرههای آبها و در محل ایستگاههای مختلف در رودخانهالب با دوره بازگشتمیزان دبی سی

 شده است. ارائه 52 شماره جدولای در تحلیل منطقه

  ره برگشت دو سالههای مختلف به دو: نسبت دبی اوج سیالب با دوره بازگشت23 شماره نمودار

 
 

 مترمکعب بر ثانیه(ای )ای به روش تحلیل منطقه : برآورد  سیل حداکثر لحظه52 شماره جدول

 رودخانه ایستگاه
 مساحت حوضه

 )کیلومترمربع(

 (هیبر ثانمختلف)مترمکعب  یهابازگشتدر دوره  یالحظهدبی حداکثر 

2 5 11 25 51 111 211 

 2435.9 1787.8 1312.1 963.1 639.8 469.5 258.1 771 باغان باغان

 2686.7 1971.8 1447.1 1162.1 715.6 517.9 284.5 1311 باهوش اهرم

 3841.9 2818.9 2168.9 1518.4 1118.7 741.3 416.8 3741 شاپور جره باال

 3959.2 2915.7 2132.6 1565.1 1139.8 763.1 419.3 3991 شاپور سعد آباد

 4583.6 3364.1 2468.9 1812.1 1213.8 883.5 485.4 5311 دالکی سرقنات

 6731.2 4941.2 3625.7 2661.1 1767.8 1297.5 712.9 9851 حله کلل

 19338.1 14192.6 11416.3 7644.7 5178.8 3727.5 2148.1 36511 مند قنطره

 1334محاسبات شرکت مهندسی مآب مأخذ: 

  

QT/Q2 = 0.8874×T0.4463

R² = 0.96

0

2

4

6

8

10

0 50 100 150 200

Q
T

/Q
2

 سا  دوره بازگشت 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 زیآرب یاهحوهض ریاه  و زحوهض لی 

 

 5002212B002130302RE102951210 م 

 
115 

 ها  سیالب در رودخانهفراوانی وقوع  -1-2-3-3-2-1

های قرارگیری ایستگاههای استان و در محل ای در رودخانههای حداکثر لحظههای رخداد سیالبآمار مربوط به ماه

های هها در ماارائه شده است. همچنین آمار و درصد فراوانی سیالب 54 شماره جدولسنجی مورد بررسی قرارگرفته و در آب

های سیالبی به طور دهد که ماهتحلیل نتایج نشان می ارائه گردیده است. 56 شماره جدولو  55 شماره جدولمختلف در 

 های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین.ماه از : اندعبارتعمده 

های آذر، دی و بهمن و در درصد در ماه 23باال برابر در محل ایستگاه جره -ودخانه شاپوردرصد فراوانی در ر نیترشیب

بهمن، در  درصد در ماه 31محل ایستگاه کلل برابر -آذر، در رودخانه حله درصد در ماه 36محل ایستگاه سعدآباد برابر 

درصد  39برابر  سر قناتخانه دالکی محل ایستگاه آذر، در رود درصد در ماه 31محل ایستگاه اهرم برابر -رودخانه باهوش

درصد فراوانی در  نیترشیبدی و در نهایت  درصد در ماه 38محل ایستگاه قنطره برابر  -دی،  در رودخانه مند  در ماه

  آذر به وقوع پیوسته است. درصد و در ماه 39محل ایستگاه باغان برابر  -رودخانه باغان

 

 ای در دوره آماری موجود  های حداکثر لحظه: تاریخ رخداد سیالب53 شماره جدول

 رودخانه حله-ایستگاه کلل رودخانه شاپور-ایستگاه سعدآباد  رودخانه شاپور-ایستگاه جره باال

 دبی  تاریخ رخداد

(m3/s) 

 دبی  تاریخ رخداد

(m3/s) 

 دبی  تاریخ رخداد

(m3/s) روز ماه سال روز اهم سال روز ماه سال 

1353 11 2 448 1351 9 15 163 1364 9 28 911 

1354 11 22 951 1352 11 24 631 1365 9 11 3111 

1355 11 9 519.2 1353 9 29 1112 1366 11 28 1125 

1361 11 27 1141 1354 11 22 983.5 1367 11 6 1231.5 

1364 9 28 451 1355 11 9 371 1368 11 17 1222.5 

1365 9 11 751 1356 11 2 1371 1369 12 16 1615 

1368 1 9 372 1357 11 3 397 1371 11 1 737 

1368 9 14 611 1359 9 27 437 1371 11 15 1311 

1369 12 16 3521 1368 1 19 581 1373 8 27 1418 

1371 11 11 559 1368 9 14 2621 1374 11 16 1332 

1373 2 21 268 1362 12 16 1362 1376 1 11 919 

1373 8 26 865 1371 11 1 495 1376 11 16 2533 

1374 11 16 1131 1371 11 14 1371 1377 12 11 2161 

1376 1 9 625 1373 2 21 191 1378 11 9 622 

1376 11 16 1611 1373 9 26 1425 1379 9 21 663 

1377 11 17 1211 1374 11 16 1157 1381 11 21 3231 

1378 11 9 411 1376 1 9 763 1384 8 23 495 
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 رودخانه حله-ایستگاه کلل رودخانه شاپور-ایستگاه سعدآباد  رودخانه شاپور-ایستگاه جره باال

1379 9 21 465 1376 11 16 212 1385 9 27 138 

1381 11 21 1911 1377 12 11 1321 1386 11 15 65 

1384 11 19 49 1378 11 9 397 1388 1 11 117 

1385 9 26 13.6 1379 9 21 391.6 1388 9 17 822 

1386 7 26 7.69 1381 11 21 2172 1389 11 12 578 

1388 1 11 24 1384 8 26 171 1391 1 14 258 

1388 8 27 36 1385 9 26 129         
1389 11 12 81 1386 9 12 64.7         
1391 9 1 23 1388 9 8 226         

        1389 11 12 245         

  1391 9 1 172         

 

 ای در دوره آماری موجود  : تاریخ و مقدار رخداد سیالب حداکثر لحظه53 شماره جدولادامه 

 انرودخانه باغ-ایستگاه باغان درودخانه من-ایستگاه قنطره  کیرودخانه دال-ایستگاه سرقنات رودخانه باهوش-ایستگاه اهرم

 دبی  تاریخ رخداد

(m3/s) 

 دبی  تاریخ رخداد

(m3/s) 

 دبی  تاریخ رخداد

(m3/s) 

 دبی  خدادتاریخ ر

(m3/s) روز ماه سال روز ماه سال روز ماه سال روز ماه سال 

1353 11 28 115.8 1351 11 26 415 1351 9 15 1911 1355 11 16 85 

1354 9 28 184 1352 11 23 1162.5 1352 11 24 1148 1356 11 8 15.9 

1355 11 16 121 1353 11 21 1631 1353 9 22 1716.9 1361 11 17 21 

1356 11 21 122 1355 11 11 221 1354 11 25 2221 1366 12 5 211 

1357 9 22 63.2 1356 11 21 417.5 1355 11 17 3791 1367 9 29 92.4 

1358 9 17 126.5 1357 1 14 96.96 1357 11 24 1111 1368 9 24 176 

1359 11 5 26.4 1358 11 4 984 1358 11 21 1841 1369 9 7 15.5 

1361 11 27 113.4 1359 11 7 249 1361 12 24 1388 1371 9 14 131 

1362 1 12 48.1 1361 11 9 526.5 1364 9 28 2311 1371 9 31 148 

1362 1 2 33.9 1361 9 15 336.7 1367 11 6 1411 1372 11 4 15 

1363 11 12 43 1363 1 3 115.1 1368 9 24 841 1375 11 28 15 

1365 9 11 1151 1363 11 12 715.5 1369 11 23 1318 1376 9 31 138 

1367 2 6 248.5 1364 9 28 431 1371 9 17 3951 1377 11 28 51 

1368 9 22 11 1368 12 6 721 1372 12 22 447 1379 8 29 37.85 

1369 11 21 41.67 1367 11 6 876.4 1373 8 26 2711 1381 9 25 381 

1371 9 13 4.7 1368 11 17 1111 1374 11 22 4311 1384 8 26 95 

1371 11 14 41.5 1369 11 24 3411 1376 1 6 669 1385 9 26 131 

1372 12 21 8.6 1371 9 16 436 1376 11 16 2275 1386 8 4 4 

1374 12 23 1132 1371 11 19 949 1377 12 13 1181 1388 1 11 1629 

1376 1 9 121 1373 11 17 763 1378 11 28 531 1388 7 9 495 

1376 9 11 482 1376 11 16 3321 1379 8 29 673.5 1389 11 12 228 
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 انرودخانه باغ-ایستگاه باغان درودخانه من-ایستگاه قنطره  کیرودخانه دال-ایستگاه سرقنات رودخانه باهوش-ایستگاه اهرم

1377 12 11 225 1377 12 11 1911 1384 11 25 491 1391 9 1 195 

1378 11 27 88 1378 11 27 571 1385 9 27 2725         
1379 8 28 141 1379 9 21 116 1386 11 15 317         
1381 11 21 871 1381 11 21 873 1388 1 11 3789         
1384 11 5 78 1384 11 5 468 1389 9 18 3414         
1385 11 15 115 1385 11 15 161 1389 11 13 5572         
1386 9 12 218 1386 11 15 251 1391 9 2 812         
1388 1 21 75 1388 1 11 162                 
1388 9 16 254 1388 9 16 515                 
1389 11 12 852 1389 11 12 313                 
1391 9 1 88 1391 11 13 171                 

  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایرانمأخذ: 

  ای در دوره آماری موجود : آمار تعداد رخداد سیالب حداکثر لحظه54 شماره جدول

 کل رخدادها اسفند بهمن دی  آذر آبان مهر اردیبهشت فروردین رودخانه ایستگاه

 26 1 6 6 6 2 1 1 3 شاپور  جره باال 

 28 2 6 6 11 1 1 1 2 شاپور سعدآباد 

 23 2 7 4 5 2 1 1 3 حله کلل

 33 3 4 9 11 1 1 1 5 باهوش اهرم

 33 2 9 13 6 1 1 1 3 دالکی سرقنات

 29 3 3 11 8 2 1 1 2 مند قنطره 

 23 1 3 5 9 3 1 1 1 باغان  باغان

  1334محاسبات شرکت مهندسی مآب مأخذ: 

 ای در دوره آماری موجود )درصد( : فراوانی رخداد سیالب حداکثر لحظه55 شماره جدول

 کل اسفند بهمن دی  آذر آبان مهر اردیبهشت فروردین رودخانه ایستگاه

 111 4 23 23 23 8 4 4 12 شاپور  ه باالجر 

 111 7 21 21 36 4 1 4 7 شاپور سعدآباد 

 111 9 31 17 22 9 1 1 13 حله کلل

 111 9 12 27 31 3 1 3 15 باهوش اهرم

 111 6 27 39 18 1 1 1 9 دالکی سرقنات

 111 11 11 38 28 7 1 1 7 مند قنطره 

 111 4 13 22 39 13 4 1 4 باغان  باغان

  1334محاسبات شرکت مهندسی مآب مأخذ: 
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 های ساالنه به سیل متوسط نسبت سیالب -1-2-3-3-2-2

د و های شاپور، حله، باهوش، دالکی، منای رودخانهبرای بررسی تغییرپذیری رودخانه، آمار مربوط به سیل حداکثر لحظه

 های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.باغان در ایستگاه

ای ههای حداکثر ساالنه به سیل متوسط در ایستگاهه در مورد پارامترهای آماری نسبت سیالبهای انجام شدبررسی

، در محل ایستگاه 6/5تا  11/1باال نوسان نسبت از ساله در محل ایستگاه جره 37دهد که در طول دوره آماری مختلف نشان می

، در محل ایستگاه کلل نوسان 3/4تا  12/1وسان نسبت از ن سر قنات، در محل ایستگاه 7/3تا  19/1سعدآباد نوسان نسبت از 

 3/4تا  11/1، در محل ایستگاه قنطره نوسان نسبت از 4/5تا  12/1، در محل ایستگاه اهرم نوسان نسبت از 2/3تا  16/1نسبت از 

 ر نوسان بوده است.د 8/7تا  12/1های حداکثر ساالنه به سیل متوسط در محل ایستگاه باغان از و در نهایت نسبت سیالب

 FLDPخیزی واحدهای مطالعاتی  به روش  بررسی سیل -1-2-3-3-3

های آبخیز استفاده از سه عامل اصلی که اطالعات مربوط آوردن پتانسیل تولید سیل در حوزه به دستهای یکی از روش

 باشند.یبه شرح زیر م الذکرفوقها قابل دسترس بوده و هر کدام نمایانگر تعداد زیادی از عوامل به آن

  (SLOPE FACTOR)عامل شیب  

  (CN-SOIL COVER COMPLEX)عامل خاک و گیاه  

  (SHAPE FACTOR)عامل شکل  

د. شیب باعث باش مؤثرتواند عواملی است که در پتانسیل تولید سیل در هر حوزه آبخیز می نیترمهمعامل شیب یکی از 

باشد. به عبارت دیگر به دلیل کم شدن زمان تمرکز آب، یافزایش سرعت آب در حوضه و کم شدن زمان تمرکز آب م

به  هاهای بارندگی زیاد در آنهای کمتری به وجود آورند که معموالً شدتتوانند حداکثر اوج سیل را در زمانها میحوضه

 .ه استتشخیص داده شد مؤثر، عامل شیب یکی از عوامل های زمان تمرکز و سیل نیزپیوندد. در فرمولوقوع می

گیرد. ( مورد توجه قرار میCNعامل دوم، عامل پوشش گیاهی و خاک است که معموالً تحت عنوان شماره منحنی)

. شدباهای آبخیز میحوزه یآب ده، خاکی و گیاهی است که تعیین کننده ای از عوامل آبینمایشگر مجموعه CNمقدار 

تواند بیانگر می CNشود. لذا عامل کلیه ورودی باران به رواناب تبدیل می باشد 111برابر  CNچنانچه شماره آبخیز یا مقدار 

 آید. حساببهبسیاری از عوامل آبی و خاکی توضیح داده شده در فوق 

دین آید. بمی حساببهباشد که خود نوعی ضریب شکل حوزه آبخیز عامل سوم ، عامل ضریب گردی حوزه آبخیز می

 استفاده شده است. (Miller)منظور از ضریب گردی میلر 
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Ae

A
R   

 که در آن :

A .مساحت  حوزه آبخیز مورد نظر : 

Ae باشد.ای که محیط آن مساوی محیط حوزه آبخیز می: مساحت دایره 

رار ق تواند به عنوان یک مجموعه تعیین کننده پتانسیل وقوع سیل در واحدهای مطالعاتی مورد استفادهسه عامل مذکور می

 گیرد. که این عوامل با فاکتور پتانسیل سیل با فرمول زیر قابل ارتباط با یکدیگر هستند.

FLDP=13.85 (Ln S + Ln CN)+11 (R-5) 

 که در این رابط :

FLDP  پتانسیل تولید سیل : 

S شیب حوضه به درصد : 

CN  شماره منحنی حوضه : 

R ضریب گردی میلر : 

توان تولید سیل را به در تغییر خواهد بود که به طور نسبی در منطقه می 1-111رمول بین آمده از این ف به دستاعداد 

 شرح زیر طبقه بندی کرد:

  FLDP توان تولید سیل 
 FLDP = 1-31 توان تولید سیل ناچیز 

 FLDP = 31-45 توان تولید سیل کم 

 FLDP = 45-55  توان تولید سیل متوسط

 FLDP = 55-75 توان تولید سیل زیاد

 FLDP = 75-111 توان تولید سیل خیلی زیاد

 

برای واحدهای مطالعاتی واقع در استان بوشهر محاسبه شده و ( FLDPپتانسیل تولید سیل ) مقادیر 56 شماره جدولدر 

طابق شود،  منه که در این جدول دیده  میگو. همانهای مطالعاتی از نظر توان تولید سیل انجام شده استبندی محدودهدسته

( و 228دار )(، گله2614( کمترین و باغان)2511)لمیبندر د( و 2611(، مند)2734های مطالعاتی خارک)این روش محدوده

های خیزی محدودهپتانسیل سیل 14اند. در نقشه شماره توان تولید سیل را به خود اختصاص داده نیترشیب( 2513برازجان )

  مطالعاتی ارائه شده است.
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  FLDPهای مطالعاتی به روش خیزی محدوده: پتانسیل سیل56 شماره جدول

 نام حوضه

 درجه  دو 
نام محدوده 

 مطالعاتی

 کد محدوده
 مطالعاتی

شماره 

 منحنی
 کمیت سیل خیزی ضریب میلر شیب

 کیفیت سیل
 خیزی

توان تولید (

 )سیل
CN S (%)  R FLDP  

 متوسط 53.6 1.21 18.5 82.3 2417 امام زاده جعفر (24زهره ) –جراحی 

ب )
غر

 و 
رق

 ش
ه و

حل
25) 

 کم 41.9 1.28 6.8 85.1 2511 بندر دیلم

 کم 42.6 1.19 8.1 85.9 2512 بندر گناوه

 متوسط 51.9 1.17 15.5 83.3 2513 برازجان

 متوسط 48.6 1.29 12.3 81.6 2518 فراشبند

 متوسط 47.5 1.21 11.7 84.3 2512 اهرم

 کم 43.9 1.13 9.4 85.1 2513 دلوار-بوشهر

ا )
ه ه

کف
 و 

ند
م

26) 

 کم 41.6 1.37 6.8 84.4 2611 مند

 متوسط 49.1 1.46 11.9 83.7 2612 خورموج

 متوسط 53.7 1.24 18.2 81.8 2613 چاه گاه

 زیاد 57.1 1.37 21.4 81.5 2614 باغان

 زیاد 56.2 1.37 21.1 81.8 2615 ریز

 متوسط 49.1 1.44 11.4 82.3 2616 جم

 متوسط 52.1 1.21 17.1 81.6 2617 دزکاه ـ کورده

 زیاد 56.6 1.41 21.1 82.1 2618 دشت پلنگ

 متوسط 49.2 1.29 12.8 81.9 2619 بوشگان

 متوسط 48.7 1.37 11.5 82.8 2611 تنگ ارم-دهرود

 متوسط 52.7 1.22 17.3 81.5 2615 اندارالمیز
-کل

یر 
جزا

 و 
ان

هر
م

(
27) 

 متوسط 54.9 1.41 17.6 81.9 2728 گله دار

 متوسط 48.7 1.21 13.2 81.1 2729 کنگان-دیر

 متوسط 51.1 1.16 16.1 82.4 2731 گاوبندی

 کم 34.6 1.17 4.8 82.2 2734 خارک

  انشرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایرمأخذ: 
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 خیزی واحدهای مطالعاتی: وضعیت سیل14 شماره نقشه
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 گیربررسی مناطق سیل -1-2-3-3-4

ها به وجود اطالعات قابل های مختلفی وجود دارد. انجام هر یک از این روشسیل روش یبندپهنهبرای تهیه نقشه 

 ها را به شرح زیر تقسیم نمود:ن این روشتوادسترس، مقیاس و هدف مطالعات بستگی دارد. با این حال می

 ای ماهواره هوایی و تصاویر استفاده از عکس

رداری هوایی بگیرد که بالفاصله بعد از وقوع سیل اقدام به عکسهوایی زمانی مورد استفاده قرار می هایاستفاده از عکس

رافی نسبت های توپوگها با نقشهو انطباق آن یهم انداز های هوایی، با رویهاز منطقه تحت تأثیر سیل شود. پس از تهیه عکس

قه هایی در منطدهد که چنین عکسآمده از محدوده مطالعاتی نشان می به دستشود. اطالعات سیل اقدام می یپهنه بندبه 

 یهاادهدکار از این باشند. برایهای سیل میهای بسیار قوی برای تهیه پهنهای از ابزارماهوارهتصاویر بوشهر وجود ندارد. 

 شود.ای چند زمانی و چند طیفی با قدرت تفکیک مناسب استفاده میماهواره

 باشد. فناوری سنجش ازهای هیدرولیکی سیل معموالً قادر به ثبت وقایع مهم خطر ساز نمیهای معمول ثبت دادهروش

بندی سیل شده است. در ی کلیدی برای پایش و پهنههای اخیر ابزار( در سالGISدور توأم با سیستم اطالعات جغرافیایی )

 باشد. ( میDEMبندی سیل بسیار مهم است. بنابراین نیاز به مدل ارتفاعی رقومی )این روش عمق سیل برای پهنه

ای با قدرت تفکیک باال به صورت سری زمانی است. برای های ماهوارهبندی خطر سیل نیازمند وجود دادهاصوالً پهنه

ها لزوماً باید دارای قدرت های قبل و بعد از وقوع سیل در دسترس باشد. این دادههای سیل الزم است که دادهپهنه تهیه

ای لندست با قدرت تفکیک زمینی متوسط، حتی علیرغم باال بودن قدرت های ماهوارهمتر باشد زیرا داده 5تا  1تفکیک 

های پانکروماتیک و مادون باشند. معموالً عکسمورد انتظار برخوردار نمی روز(، از دقت 25تا  15تفکیک زمانی باال )بین 

باشند. با این وصف بندی خطر سیل میبهترین روش پهنه  (IKONOSهای پانکروماتیک آیکونوس )قرمز نزدیک و یا داده

 در صورت وجود ابر باید از اطالعات تصاویر رادار استفاده کرد.

 روش استفاده از داغاب 

گذاری و ها و غیره عالمتها، ساختمانهای رودخانهها، کنارههای باقی مانده بر روی زمینر این روش اثر داغابد

ها و انتقال آن بر روی نسبت به ثبت داغاب GPSتوان با استفاده از شود. در حال حاضر میمشخص می هاآنموقعیت تقریبی 

صحرایی  های زیادهای اصلی این روش بررسیبندی سیل اقدام نمود. از محدودیتهای پهنههای توپوگرافی و تهیه نقشهنقشه

 بوده و در مقیاس موردنظر در مطالعات در دست انجام مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار زیادی است.
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 استفاده از مدل های ریاضی

 ها ابتدا پروفیل جریان توسطاین مدل شود. درسازی میای شبیههای رایانههای سیالب به کمک مدلدر این روش جریان

ی با دقت باال های توپوگرافشود. در این روش نیاز به نقشهبندی برای دوره بازگشت معینی تهیه میمدل محاسبه و سپس پهنه

 است تا بتوان مقاطع عرضی را در مدل وارد نمود. 1111/1و  2111/1نظیر 

 ربندی سیل در مطالعات آمایش استان بوشهپهنه

های مختلف مورد تجزیه و های مختلف با دور برگشتدر این مطالعات براساس آمار و اطالعات مربوط به سیل دبی

های قبلی ارائه شده است. مشکل اصلی در سنجی در بخشهای آبتحلیل قرار گرفت که شرح آن برای هر یک ایستگاه

با دقت مورد انتظار برای محاسبه مقاطع   DEMبرداری و یا قشهاستفاده از مدل ریاضی در این مطالعه عدم وجود اطالعات ن

 عرضی رودخانه  و مقیاس مطالعات است.

های جاری سطحی وارده قرار دارند و غالباً آثار و های آبگیر بسته، تحت نفوذ و تأثیر آبهای سیالبی و حوضهدشت

ی در را جزء اراض هاآن توانیمگیر بودن این اراضی علت سیلشود. بنابراین به دیده می هاآنهای سیالبی در عالئم آبراهه

 وجود دارد. هاآنمعرض سیل دانست که در صورت وقوع سیل احتمال خطر سیل در 

باشند. این اراضی عمدتاً فاقد پوشش گیاهی، بافت سنگین تا خیلی درصد می 5/1اراضی پست نیز دارای شیب کمتر از 

یار پایین و پست پذیری بسمانند. بنابراین این اراضی نیز به علت نفوذه صورت ماندابی باقی میسنگین و در زمان بارندگی ب

 گیری قرار دارند.بودن به طور بالقوه در معرض سیل

طر اصلی در خ یهامحدودههای سیالبی و اراضی پست به عنوان های سیل به همراه دشتبنابراین در این مطالعات، پهنه

 فته شده است.سیل در نظر گر

منبع این نشان داده شده است.  15گیر در نقشه شماره ها به عنوان اراضی سیلگیر در مجاور رودخانهمحدوده اراضی سیل

  باشد.های استان، شرکت مدیریت منابع آب ایران میگیری رودخانهنقشه سیل
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 ها رودخانه: وضعیت اراضی سیل گیر مجاور 15شماره نقشه 
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 بندی جمع

 های سطحیبندی مطالعات آبجمع

، 3سال به سال و میانگین متحرک  آب دهیهای جاری در استان بوشهر و ترسیم نمودارهای رودخانه آب دهیبررسی 

 ساله 41سنجی این مسئله را روشن نمود که به طور کلی در دوره منتخب های آبها در محل ایستگاهساله رودخانه 7و  5

 گیرد. قرار می ها در دوره خشکو سایر سال تردورهدر  1371-78و  1354-62های آماری ( در این استان سال1354 -94)

های جاری در استان حاکی از آن است که متوسط آورد ساالنه در دوره آماری شاخص رودخانه آب دهیبررسی حجم 

-آب ایستگاه-سنجی کلل، رودخانه شاپورایستگاه آب - نطره، رودخانه حلهسنجی قایستگاه آب-ساله در رودخانه مند 41

-اهوشسنجی سرقنات، رودخانه بایستگاه آب-سنجی سعدآباد، رودخانه دالکیایستگاه آب-باال، رودخانه شاپورسنجی جره

 38و  39، 392، 417، 519 ،864، 1111سنجی باغان به ترتیب برابر ایستگاه آب-سنجی اهرم و رودخانه باغانایستگاه آب

اغان و در رودخانه ب آب دهیدر رودخانه مند و کمترین حجم  آب دهیحجم  نیترشیبباشد. بنابراین میلیون مترمکعب می

 باهوش به ثبت رسیده است.

د و های مرداماهها در ماهانه رودخانه آب دهیدهد که کمترین حجم ها نشان میماهانه رودخانه آب دهیبررسی حجم 

ی سنجهای دی و بهمن بوده است. در این میان رودخانه مند در محل ایستگاه آبدر ماه آب دهیحجم  نیترشیبشهریور و 

 آبسنجی اهرم با حجم میلیون مترمکعب در دی ماه و رودخانه باهوش در محل ایستگاه آب 3/259 آب دهیقنطره با حجم 

 ند.اماهانه را به خود اختصاص داده آب دهیو کمترین مقادیر حجم  نیترشیبمیلیون مترمکعب در شهریور ماه   45/1 دهی

رقمی( مشخص شد که: در حوزه آبریز  4های آبریز با کد با توجه به حجم رواناب سطحی واحدهای مطالعاتی)زیرحوزه

میلیون  6/26و  6/371لوار با شبانکاره و د-دالکی و کمترین حجم رواناب به ترتیب مربوط به محدوده مطالعاتی نیترشیبحله 

اه و گو کمترین حجم رواناب به ترتیب مربوط به محدوده مطالعاتی چاه نیترشیبباشد. در حوزه آبریز مند مترمکعب می

یب و کمترین حجم رواناب به ترت نیترشیبمهران -باشد و همچنین در حوزه آبریز کلمیلیون مترمکعب می 5/6و  51جم با 

 باشد.میلیون مترمکعب می 9/11و  5/29دار با کنگان و گله-وده مطالعاتی دیرمربوط به محد

ی دهد که از نظر مقدار شورسنجی نشان میهای آبها در محل ایستگاهگیری کیفیت آب رودخانهنتایج حاصل از اندازه

  : برقرار است شرایط زیر  شوری مقدار نیترشیببه ترتیب از کمترین تا 

 = 1111Ec (µs/cm)   سنجی گدار :ت پلنگ در محل ایستگاه آبدش رودخانه

 = 1818Ec (µs/cm)سنجی گلوبردکان : ریز در محل ایستگاه آب رودخانه

 = 2393Ec (µs/cm)سنجی باغان : باغان در محل ایستگاه آب رودخانه
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 = 4649Ec (µs/cm)سنجی سرقنات : دالکی در محل ایستگاه آب رودخانه

 = 4631Ec (µs/cm)باال : سنجی جرهشاپور در محل ایستگاه آب رودخانه

 = 4912Ec (µs/cm) سنجی سعدآباد : شاپور در محل ایستگاه آب رودخانه

 = 6181Ec (µs/cm) سنجی اهرم : باهوش در محل ایستگاه آب رودخانه

 = 7114Ec (µs/cm) سنجی کلل : حله در محل ایستگاه آب رودخانه

 = 11575Ec (µs/cm) بردی : سنجی چاهگپ در محل ایستگاه آبدره رودخانه

 = 61924Ec (µs/cm) سنجی چهار روستایی : شورچهار روستایی در محل ایستگاه آب رودخانه

 های زیرسطحیبندی مطالعات آبجمع

های امام شهر، محدودهمحدوده موجود در استان بو 22از  91تا  88 یهاسالطبق آماربرداری سراسری مرحله دوم طی 

 باشد. ( فاقد آمار منابع آب می2728دار )( و محدوده  گله2617کورده ) –(، دزکاه 2518(، فراشبند )2417زاده جعفر )

 17/462ها برداری برداشت شده که مجموع تخلیه آنحلقه چاه بهره 13197بر اساس این آماربرداری در استان بوشهر 

میلیون  94/16میلیون مترمکعب به مصرف کشاورزی و حدود  11/432که از این مقدار  حدود  باشدمیلیون مترمکعب می

میلیون مترمکعب نیز سایر مصارف را  31/1میلیون مترمکعب به مصرف صنعت و  81/11مترمکعب به مصرف شرب، حدود 

 اند.به خود اختصاص داده

میلیون مترمکعب تخلیه داشته که از این  79/39در مجموع  دهنه چشمه آماربرداری شده که 181همچنین در این استان 

میلیون مترمکعب  45/21های استان رسد. میزان مصرف کشاورزی از چشمهبرداری میمیلیون مترمکعب به بهره 86/26مقدار  

یون مترمکعب میل 32/3میلیون مترمکعب است. همچنین حدود  11/1و  18/2بوده و مقدار مصرف شرب و صنعت نیز به ترتیب 

 به سایر مصارف اختصاص داده شده است.

میلیون مترمکعب  58/12و  73/12نیز به ترتیب برابر با  هاآنرشته قنات و تخلیه و بهره برداری از  49استان بوشهر دارای 

نیز  رمکعبمتمیلیون  11/1میلیون مترمکعب به مصرف کشاورزی و حدود  57/12است که از این میزان بهره برداری، حدود 

 .رسدیمبه مصارف شرب، صنعت و سایر 

ایستگاه پمپاژ ثابت  6موتور پمپ سیار و  691بر اساس آماربرداری انجام شده در استان، منابع آب سطحی استان توسط 

عب میلیون مترمک 12/29میلیون مترمکعب از موتور پمپ سیار و  79/42گیرد که در مجموع حدود برداری قرار میمورد بهره

میلیون مترمکعب به  68/41شود حدود رسد. از منابع آب سطحی که توسط موتور پمپ سیار برداشت میبرداری میبه بهره
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باشد. کل برداشت میلیون مترمکعب می 18/1و  14/1رسد و مقدار مصرف شرب و صنعت نیز به ترتیب مصرف کشاورزی می

 رسد.ورزی میصورت گرفته از موتور پمپ ثابت نیز به مصرف کشا

باشد حلقه در محدوده خارک می 12شبانکاره و کمترین آن –حلقه در محدوده دالکی  2656بیشتر تعداد چاه به میزان 

 باشد. های ذکر شده میو کمترین تخلیه از چاه نیز به ترتیب در محدوده نیترشیبو 

 گیریخیزی و سیلبندی مطالعات سیلجمع

-91ساله ) 37سنجی منطقه در دوره آماری های آبها در محل ایستگاهای رودخانهلحظه تجزیه و تحلیل دبی حداکثر

)در دوره  هیبر ثانمترمکعب  14969ای سنجی قنطره با دبی حداکثر لحظهایستگاه آب -( نشان داد که رودخانه مند1352

)در دوره  هیبر ثانمترمکعب  1286ای لحظهسنجی باغان با دبی حداکثر ایستگاه آب -ساله( و رودخانه باغان 111بازگشت 

ت آمده از اند. بنابر نتایج به دسخیزی به ترتیب رتبه اول و آخر را به خود اختصاص دادهساله( از نظر رتبه سیل 111بازگشت 

شاپور،  نهها به ترتیب مربوط به رودخانه مند، رودخانه دالکی، رودخانه حله، رودخاخیزی رودخانهاین تحلیل اولویت سیل

 باشد.رودخانه باهوش و رودخانه باغان می

عبارتند  های سیالبی در این استاندهد که ماهای نشان میحداکثر لحظه نتایج حاصل از بررسی فراوانی وقوع سیالب و دبی

 های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین.از: ماه

درصد  23ر باال برابدر محل ایستگاه جره -فراوانی در رودخانه شاپوردرصد  نیترشیبای در رابطه با دبی حداکثر لحظه

محل ایستگاه کلل -آذر، در رودخانه حله درصد در ماه 36های آذر، دی و بهمن و در محل ایستگاه سعدآباد برابر در ماه

آذر، در رودخانه دالکی محل  درصد در ماه 31محل ایستگاه اهرم برابر -بهمن، در رودخانه باهوش درصد در ماه 31برابر 

دی و در نهایت  درصد در ماه 38محل ایستگاه قنطره برابر  -دی،  در رودخانه مند  درصد در ماه 39ایستگاه سرقنات برابر 

 آذر به وقوع پیوسته است. درصد و در ماه 39محل ایستگاه باغان برابر  -درصد فراوانی در رودخانه باغان نیترشیب

 های مطالعاتیبندی محدودهبه دست آمده برای واحدهای مطالعاتی واقع در استان بوشهر دسته FLDPمقادیر  با توجه به

( کمترین و 2511)لمیبندر دهای مطالعاتی . مطابق این روش در حوضه حله محدودهاز نظر توان تولید سیل انجام شده است

( 2614( کمترین و باغان)2611های مطالعاتی مند)محدوده دتوان تولید سیل، در حوضه من نیترشیب( 2513برازجان )

 نیترشیب( 2728دار )( کمترین و گله2734های مطالعاتی خارک)مهران  محدوده-کل توان تولید سیل و در  حوضه نیترشیب

 اند.توان تولید سیل را به خود اختصاص داده
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 تحلیل رانش، ریزش و زمین لغزش  -1-2-3-4

یل شباهت موضوعی و رعایت همبستگی مفهومی در گزارش مرحله ی اول، گام دوم، فصل اول این بند از گزارش به دل

 بیان شده است.  5-5-2-1بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی )تحلیل زمین شناسی و قابلیت های معدنی( با کد  "با عنوان 
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