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Abstract

 در منااق خشا و، مديريت منابع آب بهويژه آبهاا زيرزمینا
 عواما مختلا قبیعا و.نیمهخش از اهمیت خاص برخوردار اسات
انسان در چند دهه اخیر باعث ايجاد شرايط بحران و افت سطح آبها
زيرزمین در بیشتر مناق كشور از جمله دشت مهران استان ايالم شاده
 هدف از اين مطالعه بررس عوام مؤثر بار افات آب زيرزمینا در.است
 حلقاه پیزومتار32  از آمار سطح آب، برا اين منظور.دشت مهران است
.) اساتااده شاد4239-49(  سااله32 موجود در منطقه ق ي دوره
 باا روشArcGIS پس از تجزيه و تحلی دادهها باا اساتااده از نرمافازار
 نقشه هم افت برا منطقه،)  (كريجینگ معمولKriging Ordinary
 هیدروگراف واحد آب زيرزمین نیز برا محادوده دشات باه.ترسیم شد
 نتايج نشان داد كاه ساطح آب زيرزمینا در منطقاه كااه.دست آمد
 نقشه هم افت بیانگر اين بود كه بخ ها مختل دشات.داشته است
 متار داشاتهاند و منااق باا افات بیشاتر منطبا بار23  تا4 افت بین
 هیاادروگراف تااراز آب.منطقااه تمركااز چاههااا بهرهبااردار اساات
 متر يعن باه41/3  سال به میزان41 زيرزمین نیز نشان داد كه در ق
. ساانتیمتر سااطح آب كاااه يافتااه اساات42 قاور متوسااط هاار ساااله
مهمترين عوام مؤثر بر افت آب زيرزمین در دشت مهران افزاي تعداد
چاههاا بهرهباردار (برداشات ب روياه از آبهاا زيرزمینا ) و تاثثیر
.خش سال ها متوال و در نتیجه كاه تغذيه آبخوان تعیین گرديد

Groundwater resources management has a
special importance in the arid and semi-arid regions.
Natural and anthropogenic factors caused critical
condition and groundwater drawdown in recent
decades all over the country including Mehran plain,
Ilam province. The purpose of this study was to
investigate the factors influencing the decline of
water table in the Mehran Plain. To this end, the
water levels of 23 wells were used in the area over a
period of 20 years (1995-2015). After analyzing the
data using ArcGIS software through Ordinary
Kriging method, water table drawdown map was
prepared. The groundwater unit hydrograph was
obtained for the plain. The results showed that the
groundwater levels decreased in the area. The Isodrawdown map also showed that water level of the
aquifer decreased between 1 to 32 meters in different
parts of the plain and the district with more decline
of water table coincided with the area in which the
pumping wells had been concentrated. Groundwater
Hydrograph also showed that the water table was
dropped 16.2 meters during 18 years at a rate of 90
cm per year. The increase of groundwater
exploitation and the impact of successive droughts
and consequently the decrease in aquifer recharge
were the main factors affecting groundwater
drawdown in Mehran Plain.
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تحقیق با بررس كم و كیا منابع آب زيرزمین دشت
تبريز نشان داد كه در  41سال آينده سطح آب زيرزمین 3/1
متر پايین خواهد رفت .خواجه الدين ) )4211در دشت
رفسنجان در استان كرمان بر اثر پمپاژ ،عم چاهها آب از 12
متر به  222متر افزاي يافته و در دشتها اقراف اصاهان به
بی از  422متر رسیده است.
اكبر و همکاران ( )4211افت سطح آبها زيرزمین
آبخوان دشت مشهد را با استااده از سیستم اقالعات جغرافیاي
مورد بررس قرار دادند .نتايج تحقی آنان نشان داد كه سطح
آب زيرزمین در بخ ها مركز و غرب آبخوان تا  22متر
افت داشته است؛ يعن بهقور متوسط هر ساله  12سانت متر
سطح آب افت داشته است .افزاي میزان بهرهبردار و افزاي
میزان چاهها از عوام كاه سطح آب زيرزمین م باشد.
عباس نژاد ( )4243در بررس آسیبپذير دشت سیرجان
با توجه به برداشت ب رويه از ساره آب زيرزمین منطقه به اين
نتیجه رسید كه سطح ايستاب آب زيرزمین دشت در سالها
گذشته سیر نزول داشته و از سال  12تا  11متوسط افت
ساالنه حدود  12سانتیمتر بوده است.
نجات جهرم و همکاران ( )4211تثثیر خش سال بر
منابع آب زيرزمین آبخوان دشت عقیل واقع در استان
خوزستان را مطالعه كردند .نتايج آنها نشان دهنده وجود افت
در بیشتر قسمتها آبخوان است كه در اين میان قسمتها
شرق و جنوب غرب منطقه شرايط بحران تر نسبت به ساير
قسمتها دارند .كرم و خطیب ( )4211تثثیر وقوع
خش سال ها در افت منابع آب زيرزمین دشت سراب را
ارزياب نمودند .نتايج آنها نشان داد ،افت سطح آبها
زيرزمین دشت سراب مابین  2/39- 1/49متر بوده است.
جهانبخ و كرم ( )4211ارتباط خش سال و منابع آب
زيرزمین دشت تبريز را بررس كردند .نتايج آنها نشان داد
كه تراز آب زيرزمین دشت دارا روند منا بوده و دشت
تبريز در دوره آمار مورد مطالعه در حدود 2/49متر افت
داشته است.
هو و همکاران ( )3221به ارزياب تغییرات مکان سطح آب
زيرزمین پرداختند .در اين مطالعه نتايج نشان داد كه متوسط
سطح آب زيرزمین  4/14متر است كه نسبت به سال ،4442
 1متر كاه داشته است .پندا و همکاران ( )3223به بررس

مقدمه
آبها زيرزمین از مهمترين منابع قبیع در جهان است
كه بیشترين نق را در تثمین آب شرب به عهده دارد .آب
زيرزمین بعد از يخچالها ،بزرگترين ذخیره آب شیرين
محسوب م شود .قاب توجه است كه آب زيرزمین فقط 1
درصد آبها موجود كره زمین را تشکی م دهد ،حال آنكه
اين حجم بسیار ناچیز 41۹ ،آب شیرين قاب استااده بشر را
تثمین م كند (تود .)3221 ،عالوه بر افت شديد سطح آب در
آبخوانها ،فعالیتها كشاورز  ،صنعت و شهر  ،آاليندهها
مختلا را به ساره آب زيرزمین تحمی م كنند (تاك و
خیاط خلق  .)4219 ،آبخوانها به دلی افت تراز آب  ،كاه
كیایت ،تثثیرپذير از تغییرات اقلیم ناش از گرماي جهان
و تغییر نظام بارش و رخداد خش سال ها ممتد و متوال  ،از
چال ها مهم توسعه هستند (وارد .)4441 ،افزاي جمعیت
و افزاي بهرهبردار از اين منابع باعث كاه كمیت آبخوانها
بهخصوص در مناق خش شده است كه اين مسئله اهمیت
مديريت منابع آب بهويژه آبها زيرزمین را در اين مناق
بی از پی ضرور م نمايد .از مهمترين عوام مؤثر بر افت
و خیزها تراز سطح آب زيرزمین م توان به بارش ،دما،
خش سال ها و برداشت ب رويه از آبخوانها اشاره كرد .از
زمان كه در سده هادهم میالد پیر پرالت ()4121-4112
دانشمند فرانسو منشث آبها زيرزمین را بارندگ ها ثابت
نمود ،ارتباط بارش و سطح سارهها زيرزمین مورد مطالعه
دقی تر قرار گرفت (كردوان .)4239 ،
در دههها اخیر ،افزاي برداشت از منابع آب زيرزمین
برا مصارف انسان و كشاورز به افت قاب توجه سطح آب
زيرزمین در قسمتها وسیع از جهان انجامیده ،بهقور كه
افت منطقها منابع آب زيرزمین به ي مسئله جهان تبدي
شده است .افت سطح آب زيرزمین در بسیار از دشتها
كشور رايج است .آمار ارائه شده در منابع جهان وضع دشوار
روند افت ساالنه را نشان م دهد.
عزيز ( )4213بهمنظور بررس ارتباط بین خش سال ها
اخیر و منابع آب زيرزمین در دشت قزوين از دادهها بارش و
آبها زيرزمین استااده نمود .نتايج تحقی نشان داد كه
خش سال در آبها زيرزمین با دو ال سه ماه تثخیر نسبت
به خش سال ها اقلیم بروز م كند .رزاق من ( )4211در
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دشت مهران  412متر از سطح دريا بوده كه در فاصله حدود
 42كیلومتر جنوب شهر ايالم واقع شده است .از لحاظ شرايط
اقلیم اين منطقه جزء مناق نیمهخش معتدل محسوب
م شود و بر اساس دادهها آمار ايستگاه سینوپتی مهران،
میانگین بارش و دما سالیانه دشت مهران برابر  323و 32/1
درجه سانت گراد م باشد .در سطح دشت مهران دو رودخانه
گاو و كنجانچم به ترتیب با دب ها متوسط ساالنه حدود
 2/333و  1/43مترمکعب در ثانیه در جريان م باشند كه روند
عموم آنها به تبعیت از شیب دشت از شرق و شمال شرق به
قرف غرب و جنوب غرب م باشد كه اين دو رودخانه در 2
كیلومتر غرب شهر مهران به هم م پیوندند و پس از ق
مسافت از مرز غرب كشور خارج و وارد عراق م شوند.
در اين دشت به لحاظ وجود اراض كشاورز فراوان ،حار
چاهها عمی و نیمه عمی رواج چشمگیر دارد با توجه به
اين عوام و همچنین هموار بودن دشت و تراكم جمعیت در
سطح دشت ،مطالعه آبها زيرزمین كه بهعنوان اصل ترين
منبع آب در ك دشت محسوب م شود ،ضرور به نظر
م رسد.
كشور ايران از نظر وضعیت آب نسبت به متوسط جهان در
شرايط بحران تر قرار داشته و جزء مناق خش و
نیمهخش جهان است؛ بهقور كه سهم ايران از ك منابع
آب تجديد شونده جهان تنها  2/21درصد است .بر اين اساس
تنها راه ممکن برا مقابله با مشک كمبود آب استااده بهینه از
منابع آب موجود است (سلیمان نژاد و همکاران.)4231 ،

اثرات خش سال بر رو تراز آب زيرزمین در اريسا پرداختند.
آنها در اين بررس دوره زمان  4449-3222را مورد آنالیز
قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند كه افت آب زيرزمین در
قول سالها خش  ،ناش از كمبود بارش ،درجه حرارت باال
و رشد و تکام زندگ بشر بوده كه اين كمبود آب زيرزمین
در سالها مرقوب قاب جبران نم باشد .زيامینگ و همکاران
( )3243به بررس مکان تراز آب زيرزمین و بعض
پارامترها شیمیاي مربوط به  422حلقه چاه واقع در دشت
بها در شمال چین پرداختند .نتايج نشان داد كه تراز آب
زيرزمین از غرب به سمت شرق دشت دارا افت بوده است.
شمس پور و حبیب ( )4213در بررس دشتها شمال
سطح آبها زيرزمین را تثثیر
همدان ،علت كاه
پارامترها اقلیم و خش سال در مدت  43سال آمار (-34
 )4212با ضريب همبستگ  93درصد معرف نمودند .رحمان
و همکاران ( )4211با مطالعه بر رو دشت نیريز استان فارس
علت افت آبها زيرزمین را برداشت زياد و كاه بارندگ
اعالم كردند .با توجه به اينکه در دشت مهران سطح آب
زيرزمین بهقور مرتب در حال افت م باشد ،هدف از اين
مطالعه بررس عوام مؤثر بر افت آب زيرزمین م باشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
دشت مهران با وسعت حدود  222كیلومتر مربع يک از
وسیعترين دشتها استان ايالم م باشد (شک  .)4ارتااع

71

عوامل مؤثر بر افت آب زیرزمینی دشت مهران ...

مجله هیدروژئولوژی

زمانی و همکاران

شکل  -9موقعیت جغرافیایی دشت مهران در کشور.

اصل آبخوان به شک هیدروگراف معرف آبخوان محاسبه شد.
هدف از ترسیم هیدروگراف آبخوان به دست آوردن ديد كل از
روند تغییرات سطح آب زيرزمین بود .به دلی آن كه چاهها
پیزومتر موجود نم توانند تمام سطح آبخوان را پوش
دهند ،در اين پژوه روش میانياب  Ordinary Krigingمورد
استااده قرار گرفت كه نقشهها منحن هم افت و پهنهبند
افت سطح آب زيرزمین تهیه گرديد .هیدروگرافها تراز آب
و برداشت آب زيرزمین نیز در محیط نرمافزار Excel 2013
ترسیم شدند.

دادههای مورد استفاده
در اين پژوه از آمار  32حلقه چاه مشاهدها  ،دادهها
برداشت آب زيرزمین و داده بارش ايستگاه هواشناس
سینوپتی مهران در محدوده زمان 4239تا ( 4249سازمان
آب منطقها ايالم )4249 ،استااده شد .برا تهیه نقشه
پهنهبند افت آب از میانياب با روش  Ordinary Krigingدر
نرمافزار  Arc GIS 9.3استااده گرديد .الزم به ذكر است
نقشهها تهیه شده با روش چشم و دست و همینقور با
بازديدها صحراي نیز كنترل گرديدهاند و در واقع صحت
نقشهها تهیه شده را نشان م دهد .بازديدها صحراي و
نقشهها جغرافیاي  ،زمینشناس و توپوگراف منطقه نشان
داد كه با توجه به پراكندگ چاهها در سطح دشت ،نمونهها
انتخاب به نحو است كه وضعیت آبها زيرزمین منطقه را
مشخص م كند.

روشهای پایش خشکسالی
از جمله مهمترين مراح ارزياب وضعیت خش سال
در هر منطقه تعیین شاخصها خش سال بهمنظور تحلی
میزان شدت و تداوم خش سال در آن منطقه است .شاخص
خش سال بهصورت شاخص مربوط به بعض اثرات تجمع
قوالن مدت و غیرقبیع كاه رقوبت م باشد .بارندگ
بهعنوان ب ثباتترين متغیر اقلیم در مناق خش و
نیمهخش است كه تغییرات آن به قور مستقیم در رقوبت
خاک ،جريانها سطح و زيرزمین انعکاس م يابد .به
همین دلی  ،بارش اولین عامل است كه م تواند در بررس
خش سال بهويژه خش سال هواشناس مورد توجه قرار

بررسی افت سطح آب زیرزمینی
در اين مطالعه تجزيه و تحلی دادهها آب زيرزمین با
استااده از آمار برداشت شده از  32حلقه چاه مشاهدها موجود
در منطقه صورت گرفت .موقعیت سطح ايستاب و افت آبخوان
در خالل سالها آب  4239-4249برا  32چاه در محدوده
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شاخص منبع آب زیرزمینی ()GRI

گیرد .در اين پژوه بهمنظور پاي خش سال در دشت
مهران از دادهها ماهانه بارش  22ساله ( )4212- 44و
شاخص بارش استاندارد شده ( )SPIاستااده گرديد .مقادير
شاخص  IPSدر مقیاس ساالنه محاسبه گرديد و قبقه
خش سال در هر سال تعیین شده و نهايتاً نتايج حاص در
قول دوره آمار مذكور در قالب ي جدول ارائه گرديد كه در
آن مقدار عدد شاخص بارش استاندارد شده و توصی
وضعیت و شدت خش سال در هر سال مشخص شده است.
معادله  SPIبهصورت معادله ] [4م باشد:
معادله ][4

در اين پژوه  ،جهت بررس تغییرات تراز آبها
زيرزمین دشت از شاخص منبع آب زيرزمین ( )GRIدر
مقیاس سالیانه استااده گرديد كه بهمنظور پاي خش سال
هیدرولوژيک به كار م رود .با توجه به اينکه آغاز آماربردار از
تراز آبها زيرزمین از سال  4239- 31بوده ،به همین دلی
شاخص  GRIاز سال مذكور به بعد مورد محاسبه قرار گرفت.
شاخص  GRIقب معادله ]  [3محاسبه م شود:
GRI= (D y, m- D, m)/ D, m
معادله ] [3
كه در آن  D y, mمقادير ارتااع سطح آب زيرزمین در
سال  yو ماه  mو پارامترها  D, mو  D, mنیز به ترتیب
میانگین و انحراف معیار مقادير ارتااع سطح آب زيرزمین در
ماه  mم باشند (منديسینو 4و همکاران .)3221 ،قبقات اين
شاخص مانند شاخص  SPIاست و قب جدول  3- 2م باشد.

كه در آن  SPIشاخص بارش استاندارد شده ،میزان بارش
هر ماه در دوره آمار  ،میانگین بارندگ بلند مدت و SD
انحراف معیار مقادير بارش ،م باشد (خوشحال و همکاران،
.)4244
عالوه بر شاخص  ،SPIبهمنظور بررس دورهها ترسال و
خش سال  ،از روش میانگین متحرک به دلی دقت باال و
عملکرد مناسب استااده شده است.

جدول  -2طبقات مختلف شاخص منبع آب زیرزمینی.

جدول  -9طبقات مختلف شاخص بارش استاندارد شده.
طبقه خشکسالی

مقادیر SPI

ب اندازه مرقوب
خیل مرقوب
مرقوب متوسط
نزدي به نرمال
خش ماليم
خش شديد
ب اندازه خش

 +3و بیشتر
 4/94تا 4
 4/1تا 4/44
 2/44تا -2/44
 -4/94تا -4
 -4/44تا -4/1
 -3و كمتر

طبقه خشکسالی

مقادیر GRI

ب اندازه مرقوب
خیل مرقوب
مرقوب متوسط
نزدي به نرمال
خش ماليم
خش شديد
خش بسیار شديد

 +3و بیشتر
 4/1تا 4/44
 4تا 4/94
 2/44تا -2/44
 4/94تا -4
 -4/44تا -4/1
 -3و كمتر

نتایج
جهت بررس مقادير بارش و نوسانات سطح آب زيرزمین و
تثثیر آن بر افت آبها زيرزمین  ،نمودارها مقادير بارش و
نوسانات سطح ايستاب نسبت به زمان به قور نمونه در دشت
مهران در شک ها  3و  2نشان داده شده است.

- Mendicino
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شکل -2مقادیر بارش ساالنه در طول دوره آماری مورد نظر.
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شکل -3هیدروگراف واحد درازمدت آبخوان دشت مهران سالهای آبی  54-57تا .13-14

سالها آب  13-11 ،11-11 ،12-14 ،34-12 ،31-33و
 44-43علیرغم افزاي بارش سالیانه ،متوسط تراز آبها
زيرزمین با افت مواجه بوده است كه احتماالً بارشهاي با
پراكن نامناسب و شدت زياد در دشت اتااق افتاده باشد كه
فرصت تغذيه را از آبخوان گرفته است .به همین علت ،علیرغم
افزاي بارش در بعض سالها ،آبخوان با افت مواجه بوده است.
اما با توجه به شدت افت در سالها مذكور ،عالوه بر شدت و
پراكن بارش ،قطع ًا عوام ديگر نیز مزيد بر علت شده و بر
نوسانات تراز آبها زيرزمین دشت تثثیر م گذارند.

تغییرات تراز آب زيرزمین كه بهصورت داده ماهیانه
ق سال آب  39-31تا  42-49در دشت مهران بررس شد،
سطح تراز آب زيرزمین چاهها منطقه مورد نظر از مهرماه
سال آب  39-31تا فروردين  44-43روند نزول و پس از آن
مقدار افزاي در تراز سطح آب زيرزمین اتااق افتاده است.
انتظار م رود در سالهاي كه بارش افزاي پیدا م كند سطح
آب زيرزمین نیز افزاي پیدا كند اما بررس آمارها سطح
آب زيرزمین منطقه شک  9نشان م دهد كه سطح آب
زيرزمین در منطقه روند كاهش داشته است بهعنوان مثال در
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شکل  -4تغییرات همزمان بارش سالیانه و متوسط تراز آبهای زیرزمینی دشت مهران طی سالهای  54- 57تا .13-14

دالي اصل افت سطح آب زيرزمین برداشت بی از حد از
آبخوان م باشد .قاب ذكر است پس از سال  11-14با توجه به
ممنوعه بودن دشت مهران ،برداشت آب زيرزمین صورت
نگرفته و برداشت از آبخوان ثابت مانده است .در انتها دوره
مطالعه تا سال  4249و ثابت شدن برداشت از آبخوان ي دوره
خش سال بر منطقه حاكم شده و باعث تداوم افت سطح آب
زيرزمین در منطقه گرديده است .بنابراين م توان چنین
نتیجه گرفت كه تلایق از برداشت بی از حد از آبخوان و
همچنین خش سال ها حاكم بر منطقه بهتنهاي يا با اثر
توأمان در افت سطح آب زيرزمین منطقه مؤثر بودهاند.

بررسی میزان برداشت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی

تغییرات همزمان میزان برداشت از چاهها دشت
مهران و متوسط تراز آب زيرزمین ق سال آب  31-31تا
 42-49شک  1بررس شد كه متوسط تراز آب زيرزمین از
سال آب  31-31تا  44-43روند نزول و پس از آن مقدار
افزاي در تراز سطح آب زيرزمین اتااق افتاده است .بررس
میزان برداشت آب از ساره آب زيرزمین نشان م دهد كه ي
روند افزايش در برداشت آب از آبخوان وجود داشته ،بهقور
كه میزان آن از حدود  41میلیون مترمکعب در سال  31-31به
بی از  21میلیون مترمکعب در سال  11-14رسیده است
شک  1كه نشان از افزاي تعداد چاهها بهرهبردار در
منطقه و برداشت ب رويه از آبخوان م باشد ،بنابراين يک از
40
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شکل  -7تغییرات همزمان میزان برداشت از چاههای دشت مهران و متوسط تراز آب زیرزمینی.
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محاسبه میانگین متحرک  5 ،3و  7ساله بارش طی سالهای

زمانی و همکاران

بارش شک  ،1در سالها آب -34 ،33-31 ،31-31 ،39-31
 42-44 ،11-13 ،19 -11 ،14-13 ،31دشت مهران دارا
بارش كمتر از مقدار متوسط درازمدت منطقه بوده است؛
بنابراين بر اساس اين روش م توان گات در سالها مذكور
خش سال رخ داده است.

9354-4331

بهمنظور بررس تثثیر بارش بر سطح آب زيرزمین و تعیین
دوره ترسال و خش سال از روش میانگین متحرک استااده
شده است .با توجه به نمودار میانگین متحرک  1 ،2و  3ساله

شکل  -6نمودار میانگین متحرک  5 ،3و  7ساله بارش دشت مهران طی سالهای .4371-33
جدول  -3ادامه :نتایج احتساب شاخص  SPIدر دشت مهران.
طبقات تغییرات شاخص

SPI
24/4
-4/11
-2/21
-2/13
-2/93
-4/13
4/14
99/2
91/2

مرقوب متوسط
خشک شديد
نزدي نرمال
نزدي نرمال
نزدي نرمال
خشک شديد
خیل مرقوب
نزدي به نرمال
نزدي به نرمال

در اين پژوه  ،جهت بررس تغییرات تراز آبها
زيرزمین دشت از شاخص منبع آب زيرزمین ( 2)GRIدر
مقیاس سالیانه استااده گرديد .با توجه به اينکه آغاز آماربردار
از تراز آبها زيرزمین در دشت مهران از سال 4239-31
بوده ،به همین دلی شاخص  GRIاز سال مذكور به بعد مورد
محاسبه قرار گرفت .نتايج محاسبه اين شاخص در جدول 9

سال آبی
11-11
11-13
13-11
11-14
14-42
42-44
44-43
43-42
42-49

ارائه شده است كه بر اساس آن و جدول  3قبقات ارائه شده
توسط منديسینو و همکاران ،)3221( ،از سال  13-11تا -49
 42خش سال هیدرولوژيک رخ داده و سال ،44-43
خش سال شديد به وقوع پیوسته است.
بررسی ارتباط خشکسالی با تغییر تراز آبهای زیرزمینی

بهمنظور بررس ارتباط خش سال و آبها زيرزمین از
آزمون همبستگ بین شاخصها  SPIو  GRIاستااده گرديد.

2

- Groundwater Resource Index
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مقدار متوسط درازمدت منطقه بوده است .بنابراين بر اساس اين
روش م توان گات خش سال رخ داده است و با توجه به
برداشت از چاهها دشت مهران (شک  ،)1در سالهاي نیز
برداشت ب رويه از آب زيرزمین صورت گرفته است كه همراه
با آنها تراز آب زيرزمین نیز تغییر كرده است.

اما نتیجه آزمون نشان داد مقدار رگرسیون پايین است و بین دو
متغیر همبستگ وجود ندارد اما اين بدان معن نیست كه اين
دو متغیر هیچ تثثیر بر هم نداشته باشند .با توجه به
هیدروگراف واحد آبخوان شک  2و بررس میانگین متحرک
شک  1نشان داده شده كه در سالهاي  ،مقدار بارش كمتر از

جدول  -4نتایج محاسبه شاخص  GRIدر دشت مهران.
GRI

طبقات تغییرات شاخص

4/33
4/24
4/31
2/43
2/32
2/1
2/23
2/99
2/91
2/91
2/1
2/21
-2/21
2/11
-4/24
-4/42
-4/92
-4/14
-4/94

مرقوب متوسط
مرقوب متوسط
مرقوب متوسط
نزدي به نرمال
نزدي به نرمال
نزدي به نرمال
نزدي به نرمال
نزدي به نرمال
نزدي به نرمال
نزدي به نرمال
نزدي به نرمال
نزدي به نرمال
نزدي به نرمال
نزدي به نرمال
خش ماليم
خش ماليم
خش ماليم
خشک شديد
خش ماليم
خش ماليم

-4/23

سال آبی
39- 31
31- 31
31- 33
33- 31
31- 34
34- 12
12- 14
14- 13
13- 12
12- 19
19- 11
11- 11
11- 13
13- 11
11- 14
14- 42
42- 44
44-43
43-42
42-49

در تغذيه آبخوان م باشد .مناقق كه خط هم افت مثبت دارند
نشان دهنده صعود تراز آب زيرزمین م باشند.
بر اساس نقشه هم افت آبها زيرزمین شک  ،1آبخوان
دشت مهران در ق سالها  4239لغايت  4243در ك
دشت با افت مواجه بوده است و افت بین 4تا  23متر را در
بخ ها مختل آبخوان نشان م دهد .در چهار پیزومتر
رضاآباد ،شمال شرق مهران ،بغ كانال و گاو و كمربند كه
در قسمت مركز و شمال دشت واقع شدهاند افت نسبت به
ساير چاهها پیزومتر بیشتر بوده است و در وضعیت بحران

بررسی نقشهی هم افت آب زیرزمینی

با استااده از نقشه هم افت رسم شده با روش
 Ordinaryم توان مناقق از آبخوان كه آب زيرزمین افت يا
صعود داشته را مشخص نمود و مناق حساس به كاه يا
افزاي تغذيه را نشان داد .نقاق كه دارا خط هم افت صار
هستند بیانگر آن است كه در ق دوره هیچگونه تغییر در تراز
آب رخ نداده است و تغییرات بیالن آب زيرزمین در اين نقاط
صار م باشد .مناقق كه خطوط هم افت منا دارند نشان
دهنده افت تراز در اثر اضافه برداشت از آب زيرزمین يا كاه
Kriging
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قرار دارند .اين افت مازاد به دلی تمركز چاهها بهرهبردار در

زمانی و همکاران

محدوده پیزومترها م باشد.

شکل -5نقشه هم افت آب زیرزمینی طی سالهای .54-12

م رود تراز آبها زيرزمین كاه يابد .احتمال م رود اين
مسئله به پراكن بارش مربوط شود؛ به اين صورت كه در
سالها كم بارش ،بارندگ از پراكن و شدت مناسب
برخوردار بوده و از قري افزاي حجم جريانات سطح و به
قور مستقیم با ناوذ در آبخوان ،فرصت تغذيه را به ساره آب
زيرزمین دشت داده است .بهرهبردار از دشت مهران اساساً
توسط چاهها بهرهبردار برا كشاورز صورت م گیرد.
میزان برداشت از آبها زيرزمین در ق سالها -11
 4231افزاي پیدا كرده است ،به نحو كه در اين بازه زمان ،
حجم برداشت از  41/31به  21/23میلیون مترمکعب افزاي
يافته است .مشخص است كه تثثیر برداشت و بهرهبردار از
آبها زيرزمین بسیار بیشتر از تثثیر خش سال بر اين منابع
بوده و شدت افت آبها ،معلول بهرهبردار ب رويه از آبها
زيرزمین است .با توجه به ممنوعه اعالم شدن دشت از سال
 4211تا  4249بهرهبردار تاكنون تغییر نداشته ،اما تراز آب
زيرزمین همچنان كاه يافته كه علت اين امر ،عالوه بر
برداشت ب رويه از آبخوان ،وقوع خش سال ها در سالها
اخیر و كاه میزان تغذيه آبخوان از بارندگ است .كاه تراز

نتیجهگیری
هدف از اين تحقی بررس عوام مؤثر بر افت آب
زيرزمین دشت مهران بوده است .با محاسبه شاخص ،SPI
مشخص گرديد كه در سالها  13-11 ،31-34و  42-44در
دشت مهران خش سال هواشناس رخ داده است .همچنین،
با استااده از روش میانگین متحرک مشخص شد كه در
سالها آب -11 ،14-13 ،31-34 ،33-31 ،31-31 ،39-31
 19و  42-44دشت مهران دارا بارش كمتر از مقدار متوسط
درازمدت منطقه بوده است و در سالها مذكور به قور
مستمر ،خش سال رخ داده است .با توجه به اينکه بین
شاخص خش سال هواشناس ( )SPIو شاخص خش سال
هیدرولوژيک ( ،)GRIارتباط مثبت و همبستگ معنادار
وجود ندارد .با اين وجود نم توان نتیجهگیر كرد كه دو متغیر
خش سال هواشناس و خش سال هیدرولوژيک به هم
وابسته نیستند و هیچ تثثیر بر هم ندارند .در سالها -31
 14-13 ،31و  ،19-11با وجود كاه بارش ،مقدار افزاي
در تراز آبها زيرزمین دشت رخ داده است كه با توجه به
پیوسته بهرهبردار از آبها زيرزمین انتظار
افزاي
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آب زيرزمین تنها به برداشت ب رويه مربوط نم شود بلکه با
توجه به آمار بارندگ منطقه مورد نظر ،خش سال ها مداوم
و كاه بارندگ نیز باعث افت تراز و كاه ساره آبها
زيرزمین در منطقه شده است .اين نتايج با مطالعات و
تحقیقات حمیديان پور ( )4219و ارباب و بیات (،)4219
شهید و هزاريکا ( )3224و لورنزو و همکاران ( )3242كه وقوع
خش سال و افزاي برداشت از آبها زيرزمین را عاملین
تشديد كننده افت سطح آب زيرزمین را معرف كردند مطابقت
دارد .بر اساس هیدروگراف واحد ،آبخوان دشت مهران از سال
 39- 31تا سال  41/3 ،44-43متر افت داشته است .میزان
افت آب ساالنه تراز آب زيرزمین دشت بهقور متوسط 42
سانتیمتر در سال كه در وضعیت بحران بوده و در نقشه هم
افت آب زيرزمین دشت نشان م دهد كه در بعض
قسمتها دشت تا بی از  22متر نیز افت سطح آب
زيرزمین اتااق افتاده است .همچنین ،مطاب با نقشه هم
افت آبها زيرزمین  ،آبخوان دشت مهران در ك دشت با
افت مواجه بوده و بیشترين افت مربوط به قسمتها شمال و
مركز دشت م باشد .شروع افت شديد از سال آب 11-13
آغاز و بیشترين افت در سالها آب  44-43بوده است كه به
دلی بهرهبردار ب رويه از آبها زيرزمین جهت تثمین
نیازها آب منطقه خصوصاً كشاورز و همچنین كاه
نزوالت جو و خش سال ها در سالها گذشته ،متوسط
سطح تراز آب زيرزمین با افت مواجه بوده است .با توجه به
نتايج به دست آمده پیشنهاد م گردد كه بهرهبردار از آب
زيرزمین دشت مهران در قالب بیالن صورت گیرد و جهت
افزاي تغذيه آبخوان ،قرحها تغذيها مصنوع اجرا شود و
جهت بهرهبردار بهینه از روشها نوين آبیار با رعايت
اصول مربوقه صورت پذيرد.

(مطالعه موردی :آبخوان دشت مشهد)،مجله پژوهشهای حفاظت
آب و خاک ،جلد شانزدهم ،شماره .63- 53 :4
تاکی .ر ،.خیاط خلقی .م .)9334( ،.کاربرد سیستم اطالعات
جغرافیایی ( )GISدر تهیه نقشههای آسیبپذیری سفره آب
زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قزوین) ،همایش سیستمهای
اطالعات مکانی.
جهانبخش .س ،.کرمی .ف .9333 ،.ارتباط خشکسالی و منابع آب
زیرزمینی دشت تبریز ،گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ،دانشگاه
تبریز.
حمیدیانپور .م .9334 ،.تحلیل دورههای خشکسالی دشت مشهد
و میزان تأثیر آن بر منابع آب ،پایاننامه جهت دریافت درجه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.
خواجه الدین .س ج .9336 ،.روند بیابانزایی در ایران ،فصلنامه
جنگل و مرتع ،شماره .42- 47 :54
رزاق منش .م ،.سالمی .ت ،.سراج .م .9337 ،.بررسی کمی و کیفی
آبهای زیرزمینی دشت تبریز ،همایش ملی مدیریت شبکههای
آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
رحمانی .م ،.درندی ح ،.نجفی نژاد ،ا .9333 ،.ارزیابی تأثیر آب
زیرزمینی در ایجاد خندقها در دشت نیریز استان فارس ،پنجمین
کنفرانس در حوزه مدیریت آبخیزداری (مخاطرات طبیعی مدیریت
پایدار) ،گرگان ،ایران.
سلیمانی نژاد .م ،.رهنمایی .م .9357 ،.بررسی کیفیت آب رودخانه
سیمره با استفاده از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی ،همایش
دستاوردهای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه
دوم توسعه.
شمسیپور .ا ،.حبیبی .ک .9335 ،.بررسی اثر خشکسالی بر آبهای
زیرزمینی (مطالعه موردی :دشت شمال همدان) ،مجموعه مقاالت
کنفرانس خشکی در استان چهارمحال و بختیاری دانشگاه
شهرکرد.
عزیزی .ق .9332 ،.ارتباط خشکسالیهای اخیر و منابع آب
زیرزمینی در دشت قزوین ،مجلۀ پژوهشهای جغرافیایی ،شماره
.939-943 :46
عباس نژاد .ا ،.شاهی دشت .ع .9312 ،.بررسی آسیبپذیری دشت

منابع

سیرجان با توجه به برداشت بیرویه از سفره آب زیرزمینی منطقه،

اربابی .آ ،.بیات .م .9334 ،.بررسی تأثیر خشکسالی بر آبهای

مجله جغرافیا و آمایش شهری-منطقهای ،شماره .37- 16 :5

زیرزمینی منطقه دماوند ،نشریه فضای جغرافیایی ،شماره :94

کردوانی .پ .9354 ،.ژئوهیدرولوژی ،تهران :انتشارات دانشگاه

.971-954

تهران.

اکبری .م ،.جرگه .م ،.مدنی سادات .ح .9333 ،.بررسی افت سطح

کرمی .ف ،.بیاتی .خطیبی .م .9333 ،.تأثیر خشکسالی در افت

آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

منابع آب زیرزمینی دشت سراب ،گزارش نهایی طرح تحقیقاتی،
دانشگاه تبریز.
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