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  49/44/4939 تاریخ پذیرش:  22/41/4939 تاریخ دریافت:

 

 چكيده

 برداشیت  یعنیي  راه ترین ساده نیاز، مورد آب مینأت براي خشک، مناطق یافته توسعه كمتر و نیافته توسعه كشورهاي در

 ملمیوس  و روشین  ،آب منابع كمیت بخش در برداشت نوع این منفي آمد پي .شود مي انتخاب زیرزمیني آب هايسفره از

 ثیراتأتی  توانید  میي  كیه  اسیت  خشک نیمه و خشک مناطق در آب منابع مدیریت كارهاي راه از یكي سیالبپخش  است.

هیاي   ب بیر كمییت آب  ثیر پخیش سییال  أسعي بر نشان دادن تی  ،پژوهشاین  .باشد داشته زیرزمیني آب منابع بر مثبتي

تیا سیا     4974چاه پیزومتیري از سیا     چهارسطح آب  هاي ماهانه بررسي دادهدارد. با  فسا گربایگان زیرزمیني منطقه

 حالیت  سیالب، پخش عملكرد رغم به دشت، زیرزمیني آب سطح عمومي شد. روند تعیینها  چاه ، تغییرات ساالنه4932

 آب سیطح  تغیییرات  شود، داده نشان آبخوان تغذیه در سیالب پخش نقش كه این براي ،بنابراین .دهد مي نشان را نزولي

دهید كیه    نتیای  نشیان میي    .شد بررسي سیالب كاهش با هاي سا  ،همچنین و سیالب افزایش با هاي سا  در زیرزمیني

ثیر أعلیت تی  بیه  سیه ثیر گسی  و پیزومتیر   أعلت تبه یکباشد. پیزومتر  مي سهو  یکفت مربوط به پیزومترهاي ترین اكم

 آب سطح هاي داده روي بر اصلي هاي مؤلفه آماري نتای  حاص  از تحلی دهند.  فت را نشان ميترین اكم ،سیالب پخش

 و تیرین  مهیم  هیا، داده پیراش  از درصید  89 از بییش  بییان  بیا  او  مؤلفه كه دهد مي نشان ماهانه صورتبه پیزومتر چهار

 او ، مؤلفیه  اسیاس  بیر  اصیلي  هیاي  مؤلفیه  بارهیاي  سیازي مرتی  . باشید  مي منطقه در آب سطح فتا شاخص مؤثرترین

 دشیت  فیت ا هیم  نقشیه  بررسیي  از حاصی   نتیای   با كه باشد مي چهار و دو پیزومترهاي در زیاد فتا میزان دهنده نشان

استحصیا  بییش از حید آب    علت چهار بهپیزومتر علت اثر تبخیر و تعرق درختان جنگلي و دو بهپیزومتر  .دارد مطابقت

 هند.د فت را نشان ميمحدوده، بیشترین ادر آن كشاورزي 

 

 فسا ،هاي اصلي تحلی  مؤلفه سیالب،پخش ، زیرزمیني آب فتا، نمود آب هاي كليدي: واژه

 

 مقدمه

 یافتیه  توسیعه  كمتیر  و نیافته توسعه كشورهاي در

 تیرین  سیاده  نییاز،  مورد آب مینأت براي خشک، مناطق

 انتخیاب  زیرزمینیي  آب هاي سفره از برداشت یعني راه

 عاقالنه چندان نیز برداري بهره روش سفانهأمت. شود مي

 بیه  توجه عدم از ناشي منفي آمدهاي پي اغل  و نیست

 نیوع  ایین  منفیي  آمید  پیي . شیود  مي گرفته نادیده ها آن

 ملمیوس  و روشین  آب منیابع  كمیت بخش در برداشت

 شیمیایي تركی  زماني سري به مربوط اطالعات .است

 وضیعیت  دهنیده نشان ها، آبخوان در زیرزمیني هاي آب

 باشید  میي  منابع این ذخیره حجم كاهش در خطرناكي

(Hosseinimarandi ،2444). از یكییییي آب كمبییییود 

 ___________________________ بخیش  در وییژه  بیه  اییران،  اقتصیادي  توسعه تنگناهاي
 ghahari@farsagres.ir :اتمسئو  مكاتب* 
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 دسییترس در مییدون آمییاري گرچییه. اسییت كشییاورزي

 هییاي آب سییطح فییتا غالیی ، گمییان بییه لكیین نیسییت،

 خیالي  روستاي صدها وجود عام  ترین مهم زیرزمیني،

 باشیید مییي ایییران شییرق و جنییوب مركییز، در سییكنه از

(Ghahari  وPakparvar ،2447). انجییام هییاي بررسییي 

  مجمیوع  از  كیه  دهید  مي  نشان آبخیز هاي هزحو بر شده

 و  كوهستاني مناطق را هكتار  میلیون 87 كشور، وسعت

  تشكی  شی  كم  مناطق و ها دشت را هكتار  میلیون 78

 و كوهسیتاني  هیاي  حوضه در ها رواناب تمركز. دهند مي

 لیزوم  دشیتي،  مناطق به ها آن انتقا  سپس و شی  پر

 و هییا روانییاب ذخیییره هیید  بییا اصییولي ریییزي برنامییه

 .اسیت  سیاخته  ضیروري  را ها آن هدررفت از جلوگیري

 از  سییا  در  خییا   تیین میلیییارد دو از بیییش هییدررفت

 مخیرب   هاي سی   وقوع  فراواني ،كشور آبخیز  هاي حوزه

 149 از  نیمیي  حیدود   شدن  خارج دسترس از با  همراه

  نیابودي  كشیور،   جیوي هیاي   رییزش  مترمكع  میلیارد

 سیایر  و  اراضیي   خیزي حاص  كاهش ،مراتع و ها جنگ 

  كیه  اسیت   معضیالتي   جمله از دیگر مشكالت و  مسائ 

 را كشور آبخیز هاي هزحو  به  جامع و  ویژه  توجه ضرورت

   .سازد مي  نمایان

 برابیر  83/9 جهاني، دسترس در آب سرانه متوسط

 1/2 میرز  از نسیبت  ایین  اگیر . است ایران در آب سرانه

 بنیدي تقسییم  در آب، بیه  دسترسي نظر از بگذرد، برابر

 گییریم  میي  قیرار  آب تینش  یا كم بسیار رده در جهاني

(Maddah Arefi  وDarvish ،4331) .خیود  بشیر  البته 

 از. است بوده نیز چاره فكر و نبوده بیگانه مشك  این با

 زیرزمینیي  آب هاي سفره مصنوعي تغذیه فكر به جمله

 بیا  را اجراییي  هیاي  طیر   برخیي  ،بنابراین. است افتاده

 قیرار  كیار  دسیتور  در زیرزمینیي  آب منابع بهبود هد 

 از یكییي سیییالب پخییش .اسییت كییرده اجییرا و داده

 و خشییک منییاطق در آب منییابع مییدیریت كارهییاي راه

 منیابع  بیر  مثبتي ثیراتأت تواند مي كه است خشک نیمه

 .  باشد داشته زیرزمیني آب

 ییک  هیرزآب  آن، در كه است روشي سیالب پخش

 در و شیده  منتقی   دشیت  به آبراهه از تر،بزرگ حوضه

 منظیور بیه  همیوار،  نسیبتا   و تیر  كوچک عرصه یک روي

 (Anonymous ،2442) زیرزمیني آب هاي سفره تغذیه

، Pierson) گیییاهي پوشییش كیفییي و كمییي بهبییود و

 دهنید  مي نشان ها بررسي نتای . شود مي پخش (4332

 خشیک، نیمیه  و خشیک  منیاطق  هیاي  دشیت  اغل  كه

 سییالب  پخیش  هیاي  طر  اجراي جهت را الزم شرایط

 .باشند مي دارا

 مقدار تعیین براي كه هایي روش ترین قدیمي از

 ،شده گرفته كار به زیرزمیني هاي سفره به آب تغذیه

؛ Stearns ،4323و  Meinzer) است  WTF روش

Rasmussen  وAndreassen ،4323 ؛Hall  وRisser ،

 ساعتي نوسانات گرفتن نظر در با روش این در. (4339

 ،اي مشاهده هاي چاه در زیرزمیني آب سطح روزانه یا

 باشد مي محاسبه قاب  ،آب سفره به تغذیه مقدار

(Scanlon  ،2442و همكاران.) براي تنها روش این 

 است كاربرد قاب  زیرزمیني آب عمق كم هاي سفره

(Healy  وCooke ،2442). آب سطح بین ارتباط 

 در تجمعي هاي باران از حاص  تغذیه تأثیر و زمیني زیر

 در و توصیف تایوان كشور آبخیز هاي حوزه از یكي

 حوزه سطح روي بر كه هایي بارندگي ،شد اظهار نهایت

 و نموده تغذیه را ها آبخوان شوند، مي گسترده آبخیز

 Chyan) اند گذاشته تأثیر زیرزمیني هاي آب سطح روي

Deng  ،2447و همكاران).  

 یندهايافر و خشک مناطق زیرزمیني آبه تغذی

 مركزي استرالیاي ایره در دریاچه حوضه در شدن شور

-2447) سا  یک طي گرفت. قرار مطالعه مورد

 آب، اصلي هاي یون شیمي جدید هاي داده از ،(2441

 هاي ایزوتوپ ،(H ،13C ،18O2) پایدار هاي ایزوتوپ

 دور از سنجش هاي داده و (C ،3H14) پرتوزاي

(MODIS)، و زیرزمیني آب تغذیه تشخیص براي  

 نشان بررسي این. شد استفاده آن شدن شور یندافر

 تبخیر ،پراكنده هاي بارش از ناشي آب تراوش كه داد

 منفذي آب انتقا  موج  ،سنگین هاي باران و شوند مي

( اشباع غیر  منطقه در تبخیر به توجه با شوري) شور

و همكاران،  Sarah) شوند مي زیرزمیني آب سامانه به

2444.)  

 به تغذیه میزان جهت برآورد پاكستان در پژوهشي

 MODFLOW افزار نرم وسیلههب زیرزمیني هاي آب

 در استفاده مورد هاي داده ،پژوهش این در انجام شد.

 آب سطح شام  تغذیه، مقدار تخمین جهت سازي مد 

 كشاورزي، محصوالت هواشناسي، اطالعات زیرزمیني،

 و تعرق و تبخیر نفوذپذیري، ضری  خا ، اطالعات

 مقدار ،اطالعات این از استفاده با. بودند آبخوان ضرای 



 471/  گربایگان دشت زیرزمیني آب سفره تغییرات بر آبخوانداري هاي طر  تاثیر

 طریق از برداشت بارندگي، آبیاري، طریق از تغذیه

 میزان ك  در و جانبي هاي جریان و تعرق و تبخیر

و  Arshad) شد برآورد زیرزمیني آب بیالن ماهانه

 قزوین دشت مصنوعي تغذیه امكان. (2448همكاران، 

 نفوذپذیري، هاي آزمایش نتای  به توجه با و شد بررسي

 سیالب از مترمكع  میلیونشش  ساالنه سازيذخیره

، Barandو  Attarzadeh) دش پیشنهاد طالقان رود

 رود حبله و جاجرود ساالنه هاي سیالب حجم. (4374

 تغذیه گرمسار و ورامین هاي آبخوان در بود قرار كه

، Bize) است شده برآورد مترمكع  میلیون 494 شود،

 فسا گربایگان دشت در سیالب ذخیره ظرفیت. (4373

 استشده  زده تخمین مترمكع  میلیون 444 بر بالغ

(Kowsar ،4339.)  

 هاي مؤلفه و زیرزمیني آب جریان كلي بررسي

 از استفاده با گربایگان دشت آب جریان در مختلف

 تأكید مطالعه این در. انجام شد MODFLOW افزار نرم

 سیالب پخش از حاص  تغذیه مقدار تعیین بر زیادي

. است دهش انجام دستي روش با مد  واسنجي و نشده

 ،سفره به تغذیه مقدار كه دهد مي نشان پژوهش این

و همكاران،  Fatehi Marj) است داشته افزایشي روند

2444 .) 

 در شده گیري اندازه هاي سیالب بده از استفاده با

 زیرزمیني، آب سطح آمارهاي و گربایگان دشت

 هاي سامانه خارج و داخ  پیزومتر هاي چاه وضعیت

 تمامي در كه شد  گرفته نتیجه و بررسي سیالب پخش

 كمینه با كه سی  از وقایعي هرگاه پیزومتر، هاي چاه

 بوده زمان هم( بهمن تا آبان هاي ماه) سفره از برداشت

 روند سیالب،  از پس ماه سه تا كمدست  شود، بررسي

 . است افزایشي ،تغییرات

 هاي سا  پیزومتري هاي چاه هاي داده به توجه با

 هاي چاه ساالنه تغییرات روند ابتدا ،4981 تا 4974

 زیرزمیني آبمود ن آب سپس و بررسي پیزومتري

 حاصله نتای . شد ترسیم یابيمیان كمک به دشت

 علتبه سفره آب سطح عمومي روند كه دادند نشان

و  Ghahari) است كاهشي ها چاه تعداد ازدیاد

Pakparvar ،2447.) ها،  بروز خشكسالي به توجه با

و برداشت آمار و  وردهاي تحقیقاتي در منطقهدستا

هاي  سطح آب زیرزمیني در چاه اطالعات جدید

 تحلی  با كه شده سعي پژوهش این درپیزومتري، 

 اثر هاي آماري، و استفاده از روش اطالعات جدید

 هاي كمي آب وضعیت بر داري هاي آبخوان طر 

 .دشو بررسي گربایگان دشت زیرزمیني

 

 ها روش و مواد

 24 در گربایگییان دشییت :مههورد وهه وه  منطقههه

 گربایگییان. قییرار دارد فسییا شییرقي جنییوب كیلییومتري

 كیوه  شی  تربزرگ دشت شرقي علیه منتهي از قسمتي

 28˚ 14΄ تیا  28˚  92΄شمالي هاي عرض بین كه است

. گیرد مي جا 29˚ 27΄ تا 29˚ 29΄شرقیي هاي طو  و

 بیر مربوطیه،   سیالب پخش و كوثر آبخوانداري ایستگاه

 بیه  دشت شرقي شما  بخش در اي افكنه مخروط روي

 .(4 )شك  است شده اجرا هكتار 2244 حدود وسعت

-چیاه  مربع، كیلومتر 432 مساحت با گركوه آبخیزهاي

 بییا گهییراب و مربییع كیلییومتر 474 مسییاحت بییا قییو 

افكنیه   مخیروط  باالدست در مربع كیلومتر 41 مساحت

 هیاي رود خشكه ترتی به كه دارند قرار گربایگان دشت

 مزبیور  هیاي  حوضه  سیالب ،گهراب و قو چاه زرد،بیشه

 .  رسانند مي دشت این به را

 هحوز از بخشي ،مزبور هاي حوضه و گربایگان دشت

 دشیت  بیه  وارده هیاي سییالب . هسیتند  آغاجقره آبخیز

 رودخانیه  راه از نهایتیا   و جهرم شور رود راه از گربایگان

 از بخشي گربایگان ریزد. منطقه مي فارس خلی  به مند

 ایییران غربییي جنییوب در خییوردهچییین زاگییرس ناحیییه

 صیورت به شرق جنوب-غرب شما  روند با كه باشد مي

 ایین  در. اسیت  شیده  كشییده  خوردهچین كمربند یک

 و او  دوران شناسیي زمیین  سازندهاي از آثاري منطقه

 چهیارم  و سوم دوران سازندهاي تنها و نشده دیده دوم

  .دارند گسترش منطقه در شناسيزمین

 روش و وه :

چهیار  هیاي سیطح آب    از داده هاي سهط  آب: داده

 وسیلهحلقه چاه پیزومتري با قطر لوله شش اینچ كه به

ده اسییت، اي فییارس حفییاري شیی منطقییه سییازمان آب

هیاي   خیارج از شیبكه  یک  استفاده شد. پیزومتر شماره

  در نیوار او دو  سیالب منطقه، پیزومتیر شیماره   پخش

كیاري انبیوه،    جنگی   در محیدوده آباد دو و شبكه رحیم

هاي پخیش سییالب و    در زیر شبكهپیزومتر شماره سه 

در زرد دو و در انتهاي شبكه بیشهچهار  پیزومتر شماره

باشیند.   برداري منطقه واقیع میي   هاي بهره چاه محدوده
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هیاي پیزومتیري در    موقعییت چیاه   ،2و شك   4جدو  

تفیاع سیطح آب   دهنید. ار  دشت گربایگان را نشان میي 

آوري و بیه رایانیه    جمیع  4932تا  4974ها از سا   ه چا

 .شده است وارد

 

 
 موقعیت دشت گربایگان در منطقه، فارس و ایران -1 شكل

 
 (Hosseinimarandi ،2444) دشت گربایگان يهاي پیزومتر موقعیت چاه -1 جدول

 موقعیت شماره پیزومتر
 مختصات

X Y 

P1 )9474424 782334 شرق قلعه خرابه گربایگان )خارج از پخش سیالب 

P2 9417111 787842 كاري انبوه  جنگ  هپخش سیالب و در محدود داخ  شبكه 

P3 9412212 787297 هاي پخش سیالب زیر شبكه 

P4  9417217 781844 برداري هاي بهره چاهمحدوده زرد دو و در بیشه شبكهانتهاي 

 

 
 گربایگان دشت در هاي پیزومتري چاه موقعیت -2 شكل
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با توجه به وجود ایستگاه  هاي بارندگي: بررسي داده

جهییت بررسییي  ،گربایگییان در منطقییه شناسییي اقلیییم

ایسیتگاه مربیوط بیه     ساله24هاي بارندگي از آمار  داده

 استفاده شد. 34-32تا  74-72آبي  هاي سا 

 هاي چاه آب سط  تغييرات نمودار تهيه

 پیزومتر چهار در آب سطح تغییرات :ويزومتري

 از آن كسر از و بررسي مختلف آبي هاي سا  در منطقه

 آب آزاد سطح به نسبت آب سطح چاه، هر نشانه نقاط

 هاي سا  مقاب  در اكس  افزارنرم در و محاسبه دریا

 .گرفت قرار آماري

 :سيالب وخ  عمل محدوده دنمو آب تهيه

 پیزومتري، هاي چاه آب سطح ماهانه ارتفاع متوسط

 هاي محدوده Surfer افزارنرم از استفاده با و تعیین

 روش و با ترسیم دشت زیرزمیني آب سطح همگن

 پخش محدوده ایستابي سطح میانگین وزني، میانگین

 ها، داده این كمک به. شد محاسبه ماه هر در سیالب

 .دش ترسیم دشت نمود آب

 ميانگين و بارندگي زمان هم تغييرات نمودار تهيه

 آب سطح میانگین :ويزومتري هاي چاه آب سط 

 در و محاسبه مختلف آبي هاي سا  در پیزومتر چهار

 در ها آن نمودار و گرفت قرار ساالنه بارندگي مقاب 

 .دش ترسیم مختلف آبي هاي سا 

 :دشت زيرزميني آب فتا هم هايمنحني ترسيم

 از پیزومتر چهار در آب سطح فتا كار، این جهت

-هب 4932 و 4974 سا  شده تراز آب سطح تفاض 

 هاي منحني Surfer افزارنرم از استفاده با .آمد دست

 .دش تهیه دشت افت هم

 آب سط  بر  وقوع سيالب تأثير بررسي

 سالي و ترسالي: هاي خشك سال در ويزومترها

هاي  اطالعات مربوط به بده و حجم آبگیري سیالب

 در 4984از سا  گربایگان وقوع پیوسته در منطقه به

سا  آبي  سهدر باشد. وضعیت سطح آب  دسترس مي

مربوط به  ،سالي و همچنین هاي خشک متوالي در زمان

مورد بررسي قرار هاي ترسالي  سا  آبي در زمان سه

 گرفت. 

تحليل آماري تغييرات سط  آب زيرزميني با 

 جزء تحلی  این هاي اصلي: مؤلفه  استفاده از تحليل

 مقدار آن در كه است ویژه بردارهاي تحلی خانواده 

 كه شود مي فرض یعني .است صفر برابر خاص پراش

 ،روش این. كنند مي تبیین را پراش ك  ،ویژه بردارهاي

 تشخیص و ها داده حجم كاهش براي ا اساس حقیقت در

 تحلی  اعما  با .رود مي كار هب اصلي هاي مؤلفه

 مقادیر) ها داده ماتریس روي بر اصلي هاي مؤلفه

 ،(چاه پیزومتري چهار تغییرات سطح آب زیرزمیني در

 را ها داده پراش درصد 444كه  اصلي مؤلفه چهار

 .دش استخراج ،كنند مي تبیین

 

 و بحث نتايج

اسییاس مراحیی  كییار انجییام شییده كییه در روش  بییر

 .دشو صورت زیر بیان ميآورده شد، نتای  به پژوهش

 :ويزومتري هاي چاه آب سط  نمودار تهيه

 از كدام هر در شده گیري میانگین پیزومتري هاي داده

 نمودار ،9 شك . دنشو دیده مي 2 در جدو  ها چاه

نمودار  1و شك   پیزومتري هاي چاه آب سطح تغییرات

شده به آبخوان   تغذیهمزبور را در مقاب  حجم سیالب 

  دهد. نشان مي

 بیین  رابطیه  بررسیي  جهیت  :دشهت  نمهود  آب تهيه

 در میاه  هیر  متوسط بارندگي اندازه بارندگي، و نمود آب

 شیده  ترسییم  میود ن آب مقاب  در آبي مختلف هاي سا 

 داده شده است. نشان 2 كه در شك 

 در هیا  منحني این :گربايگان دشت فتا هم هاي منحني

 چهییار هییايداده از اسییتفاده و بییا Surfer10 محیییط

 داده نشیان  1 شیك   در كه دش ترسیم منطقه پیزومتر

 است. شده

 شروع با آب سطح افزایش :منطقه هاي چاه تعداد

 افزایش باعث مصنوعي، تغذیه و سیالب پخش عملیات

گربایگان  غیرمجاز در منطقهصورت مجاز و چاه به حفر

 (.7 شده است )شك 

مقايسه وقايع بارندگي، سيالب و سط  آب در 

اطالعات مربوط به بارندگي  هاي ويزومتري: چاه

تا  74-72ها از سا  آبي  منجر به سی  و حجم سیالب

هاي سطح آب در  در مقاب  داده 34-32سا  آبي 

 (.1 هاي پیزومتر قرار گرفت )شك  چاه
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  چاه هر در شده گیري میانگین پیزومتري هايداده -2 جدول

 حجم سیالب

 (مكع میلیون متر) 

 بارندگي سالیانه 

 (مترمیلي)

 شدهگیري  هاي پیزومتري میانگینداده

 بيآسا   (متر از سطح دریا) 

P1 P2 P3 P4 

گیري فاقد اندازه  2/221  19/4423  14/4414  74/4494  14/4491  72-74  

گیري فاقد اندازه  412 92/4414  92/4412  81/4499  91/4497  79-72  

گیري فاقد اندازه  282 11/4414  94/4419  83/4499  43/4497  71-79  

گیري فاقد اندازه  241 84/4414  22/4411  14/4492  37/4491  72-71  

گیري فاقد اندازه  2/248  42/4414  44/4412  44/4491  91/4491  71-72  

گیري فاقد اندازه  2/279  31/4414  39/4411  72/4491  49/4492  77-71  

گیري فاقد اندازه  488 74/4414  98/4411  47/4499  19/4499  78-77  

گیري اندازهفاقد   89 21/4414  49/4411  42/4494  14/4494  73-78  

گیري فاقد اندازه  2/414  44/4414  17/4419  42/4423  12/4494  84-73  

گیري فاقد اندازه  244 12/4423  11/4412  29/4421  27/4423  84-84  

32/1  1/223  34/4423  23/4412  24/4422  97/4428  82-84  

43/47  9/991  44/4414  39/4412  71/4421  34/4427  89-82  

22/94  922 21/4414  23/4419  24/4422  11/4427  81-89  

91/4  2/481  18/4414  38/4412  82/4421  82/4421  82-81  

32/9  2/272  12/4414  23/4412  77/4421  23/4421  81-82  

43/4  2/442  49/4414  43/4412  14/4421  17/4421  87-81  

19/2  2/421  99/4423  14/4414  39/4429  37/4421  88-87  

14/2  2/484  38/4428  48/4414  87/4429  14/4421  83-88  

32/1  2/217  88/4428  22/4414  33/4429  89/4429  34-83  

24/4  2/422  81/4428  31/4493  82/4421  98/4429  34-34  

91/2  8/243  14/4428  39/4493  97/4429  44/4429  32-34  

 

 
 پیزومتري هاي چاه آب تغییرات نمودار -3 شكل
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  شده تغذیه سیالب حجم با منطبق پیزومتري هايچاه آب تغییرات نمودار -4 شكل

 

 بارندگي مقاب  در دشت نمود آب -5 شكل

 

 
 فسا گربایگان دشت فتاهم نقشه -6 شكل
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 سا  هاي آماربرداري

P1 حجم سیالب P2 P3 P4
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 گربایگان دشت در برداريبهره هاي چاه افزایش نمودار -7 شكل

 

كه آمار بده و حجم سیالب از سا  با توجه به این 

زماني  اشد، در این بازهب به بعد موجود مي 84-82آبي 

 آبي سا  سه در هاي پیزومتر آب چاه سطح وضعیت

 به مربوط ،همچنین و خشكسالي هاي زمان در متوالي

صورت زیر بررسي ترسالي به هاي زمان در آبي سا  سه

 شد.

 و بارندگي افزاي  با منطبق هاي زمان بررسي

 متوالي آبي  هاي سا  ،ها داده با بررسي كلیه :سيالب

 با زمان هم كه هایي سا  عنوانبه 89-81 تا 82-84

 در زیاد حجم و دبي با هاي سیالب بارندگي، افزایش

 هاي د. دادهشانتخاب  ،وقوع پیوستهگربایگان به منطقه

ها  این سا  در سیالب، و زیرزمیني آب سطح

و  9 جدو  در پیزومتر هر براي و شده گیري متوسط

 .است شده داده نشان 8شك  

 
سا   سه در پیزومترها زیرزمیني آب سطح تغییرات -3 جدول

  هاي افزایش سیالب منطبق با سا  ،آبي متوالي

چاه 

 پیزومتر

-82سا  آبي 

84 

-89سا  آبي 

82 

-81سا  آبي 

89 

P1 98/4-  17/4  81/4  

P3 2/4  4 12/4  

P2 1/4-  21/4-  29/4 

P4 1/4-  93/4-  17/4-  

 

 
 سیالب افزایش هاي سا  با منطبق ،متوالي آبي سا  سه در پیزومترها زیرزمیني آب سطح تغییرات -8 شكل
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كاه  بارندگي و هاي منطبق با  زمانبررسي  

 و زیرزمیني آب سطح هاي داده مرحله این در :سيالب

 81-87تا  81-82آبي متوالي   سا  سهدر  سیالب،

و  1 جدو  در پیزومتر هر براي و شده گیري متوسط

 .است شده داده نشان 3شك  

 
  هاي كاهش سیالب منطبق با سا  ،سا  آبي متوالي سه در پیزومترها زیرزمیني آب سطح تغییرات -4جدول

 81-87سا  آبي  82-81سا  آبي  81-82سا  آبي  چاه پیزومتر

P1 79/2-  48/4-  89/4-  

P3 1/4-  42/4  43/4  

P2 41/4-  98/4-  48/4-  

P4 72/4-  4 11/4-  

 

 
  سیالب كاهش هاي سا  با منطبق ،متوالي آبي سا  سه در پیزومترها زیرزمیني آب سطح تغییرات -9 شكل

 

 بها  زيرزمينهي  آب سهط   تغييرات آماري تحليل

 تحلیی   در: اصهلي  ههاي  مؤلفهه   تحليل از استفاده

 ییک  اولییه  متغیرهاي از یک هر براي اصلي هاي مؤلفه

 درصد صد مجموع در كه شود مي محاسبه اصلي مؤلفه

 او  مؤلفه غالبا ولي .كنند مي تبیین را هاداده تغییرات

 و كنیید مییي تبیییین را هییا داده پییراش از بزرگییي بخییش

 را پیراش  از تیري كوچیک  هیاي  بخش بعدي هاي مؤلفه

 بیر  اصیلي  هايمؤلفه تحلی  اعما  با .دهندمي توضیح

 آب سییطح تغییییرات مقییادیر) هییاداده مییاتریس روي

 اصیلي  چهار مؤلفه ،(پیزومتري چاه چهار  در زیرزمیني

 ،كننیید مییي تبیییین را هییا داده پییراش درصیید 444 كییه

 مییاتریس تجزیییه از حاصییله نتییای . دشیی اسییتخراج

 .شود مي دیده 44و شك   2 جدو  در همبستگي

 S-Plus 2000افیزار   هاي اصلي در نرم بارهاي مؤلفه

او  كیه بیشیترین پیراش     لفهاساس مؤ د و برشتعیین 

او  بیا بییان    ، مرت  شد. مؤلفهكند تبیین مي ها را داده

تیرین و میؤثرترین    مهیم  ،هیا  درصد از پراش داده 4/89

منطقییه فییت سییطح آب زیرزمینییي را در   اشییاخص 

 (.44و شك   1 )جدو  دهد گربایگان نشان مي

 
  ها اهمیت نسبي مؤلفه -5 جدول

 چهارممؤلفه  سوممؤلفه  دوممؤلفه  او مؤلفه  

 4 8/4 4/41 4/89 درصد پراش

 444 33 2/37 4/89 درصد تجمعي پراش
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 اصلي هاي مؤلفه نسبي اهمیت -11 شكل

 
 هاي پیزومتري دشت گربایگان چاههاي اصلي روي  بارهاي مؤلفه -6 جدول

 پیزومتر مؤلفه او  مؤلفه دوم مؤلفه سوم مؤلفه چهارم

1124/4  2371/4-  1374/4  2422/4  P2 

1217/4-  9279/4-  1389/4  2443/4  P4 

9489/4-  1113/4-  1842/4-  2444/4  P3 

9419/4  1299/4  2221/4-  1318/4  P1 

 

 
  هاي پیزومتري دشت گربایگان چاه روي او  مؤلفه بارهاي نمودار -11 شكل

 

 گيري نتيجه

باشد. این  دشت مي نمود آب دهنده نشان ،2شك  

 سطح آب زیرزمیني از ابتداي دورهافزایش  ،نمودار

ك  شدهد.  را نشان مي 4972( تا سا  74-72آماري )

هاي پیزومتري نشان  چاه نیز این روند را براي كلیه 9

 برداري هاي بهره با افزایش چاه 4972در سا  دهد.  مي

سطح آب  فتا ،چهارو  سهدر پیزومترهاي  (،7 )شك 

شود. روند كاهش سطح آب زیرزمیني با توجه  دیده مي

یابد كه این  ادامه مي 4982دشت تا سا   نمود آببه 

دشت نشانگر فوق بحراني بودن آبخوان  ،نمود آبشك  

 نمود آبافزایش سطح آب در  4989است. در سا  

توان با وقوع  شود كه علت آن را مي دشت دیده مي

 مقایسهمرتبط دانست.  4982هاي زیاد سا   سیالب

نشان  2دشت در برابر بارندگي در شك   نمود آب

هاي مختلف  دهد كه توزیع زماني بارندگي در سا  مي

بارش با تغییرات  ساالنهال متفاوت است و تغییرات كام
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 چاه هاي پیزومتر



 482/  گربایگان دشت زیرزمیني آب سفره تغییرات بر آبخوانداري هاي طر  تاثیر

باشد.  سطح آب زیرزمیني داراي روند مستقیم نمي

 فتا، 83و  82هاي  رغم افزایش بارندگي در سا  علي

 میني قاب  مالحظه است و دلی  عمدهسطح آب زیرز

 از آبخوان است.  رویه آن برداشت بي

( نشان 1 دشت )شك  فتاهاي هم منحني  بررسي

بخش شمالي و جنوبي  در فتادهد كه كمترین  مي

، و بیشترین سهو  یکمنطقه، مربوط به پیزومترهاي 

غربي منطقه بوده كه  در بخش مركزي و حاشیه ،فتا

در آن قرار دارند. اختال  سطح  چهارو  دوپیزومترهاي 

بسیار زیاد  دونسبت به پیزومتر  یکآب در پیزومتر 

(، Hashemi ،2448) انجام شدههاي  است. در بررسي

گر شروع و در امتداد این  یک گس  كه از كوه وجود

این بخش از   تواند باعث تغذیه ، ميچاه ادامه دارد

ورد. اآبخوان شده و سطح آب را در این محدوده باال بی

پخش سیالب،  رغم قرار گرفتن در شبكهدو بهپیزومتر 

این وضعیت با  .دهد متري را نشان مي 2/7زیاد  افت

ختال  زیادي دارد. علت این ا سهو  یکدو پیزومتر 

 به قرار گرفتن این چاه در شبكه توان را مي فتا

جنگلي با پوشش درختي متراكم و تبخیر و تعرق زیاد 

مصر  درختان  درختان اوكالیپتوس در ارتباط دانست.

اصله درخت(،  344اوكالیپتوس در هر هكتار )با حدود 

 مترمكع  در سا  محاسبه شده است 24444

(Edraki ،4334.)  چهار در محدوده اراضي پیزومتر

تر آب در  علت كیفیت مطلوبكشاورزي واقع شده و به

از منابع آب استحصا  بیش از حد  ،این قسمت

شدید  فتاگیرد. این امر باعث  مي صورت زیرزمیني

 در این قسمت شده است.  (متر 2/49) سطح آب

رغم  روند عمومي سطح آب زیرزمیني دشت، به

 .دهد پخش سیالب، حالت نزولي را نشان ميعملكرد 

 كه نقش پخش سیالب در تغذیهبراي این ،بنابراین

آبخوان نشان داده شود، تغییرات سطح آب زیرزمیني 

هاي با  سا  ،هاي با افزایش سیالب و همچنین در سا 

نمودار تغییرات  ،8كاهش سیالب بررسي شد. شك  

 ،آبي متواليسطح آب زیرزمیني پیزومترها در سه سا  

دهد.  هاي افزایش سیالب را نشان مي منطبق با سا 

و  سهو  یکمربوط به پیزومترهاي  فتاكمترین 

 چهارو  دومربوط به پیزومترهاي  فتابیشترین 

سه علت تاثیر گس  و پیزومتر یک بهباشد. پیزومتر  مي

را نشان  فتاعلت تاثیر پخش سیالب كمترین به

علت اثر ترتی  بهبه چهارو  دودهند. پیزومترهاي  مي

تبخیر و تعرق درختان جنگلي و استحصا  بیش از حد 

را نشان  فتاآب كشاورزي در آن محدوده، بیشترین 

تغییرات سطح آب زیرزمیني  ،3شك   دهند. مي

هاي كاهش سیالب را نشان  پیزومترها منطبق با سا 

ها،  سا  در كلیه سهو  دو، یکدهد. پیزومترهاي  مي

كه این امر  دهند سطح آب زیرزمیني را نشان مي فتا

آبخوان را مشخص  پخش سیالب بر تغذیه مثبت ثیرأت

هاي پخش  ثیر شبكهأكه تحت ت سهمتر وسازد. پیز مي

افزایش سطح  كاهش سیالب، رغم به ،سیالب قرار دارد

 دهد.  آب را نشان مي

كه تغییرات سطح آب زیرزمیني دشت به براي این

هاي اصلي  روشني مشخص شود، تحلی  آماري مؤلفه

صورت هاي سطح آب چهار پیزومتر به دادهبر روي 

 دهد كه مؤلفه فت. نتای  نشان ميماهیانه انجام پذیر

ها،  درصد از پراش داده 89 او  با بیان بیش از

قه سطح آب در منط افتترین و مؤثرترین شاخص  مهم

اساس  هاي اصلي بر سازي بارهاي مؤلفهباشد. مرت  مي

زیاد در پیزومترهاي  فتامیزان  دهنده مؤلفه او ، نشان

كه با نتای  حاص  از بررسي نقشه  باشد مي چهارو  دو

 دشت مطابقت دارد. فتاهم

دست آمده در این تحقیق با نتیجه هنتای  ب

Hosseinimarandi (2444 ) مطابقت دارد. در تحقیق

نوسانات سطح  ،(4981-4983) سا  پن مزبور، طي 

با استفاده از  صورت ماهانهبه آب زیرزمیني سفره

سطح  فتاگیري شد. میانگین  اندازهیاب  دستگاه عمق

پایش بین  اي طي دوره هاي مشاهده ه در چاهسفر

سطح  فتامتر متغیر بوده است. ك   24/2تا  41/4

متر برآورد شده است. روند  22/2دوره  سفره در این

هاي پخش سیالب )تا  در شبكه فتانزولي منحني 

متر(، تعیین شده كه علت آن وجود  2/2بیش از 

 درختان جنگلي و تبخیر و تعرق زیاد ذكر شده است. 

 ،تر هاي بیشتر و دقیق جهت دستیابي به داده

پایش تغییرات كمي آب  شود كه شبكه پیشنهاد مي

هاي خودكار  به دستگاهتقویت و  ،زیرزمیني دشت

گیري سطح آب و كیفیت آب(  )سنسورهاي اندازه

جهت جلوگیري از افزایش  ،همچنین د.نمجهز شو

بحران وضعیت آب زیرزمیني منطقه و مهاجرت 
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 ها نیز محدود شود. اهغیرمجاز، استخراج از سایر چهاي  ضمن بستن چاه تا شود كشاورزان، پیشنهاد مي
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Abstract 

In undeveloped and less developed countries of arid zones, the easiest way for water supply 

is withdrawal of groundwater. The negative perception of this method of water discharge is 

clear. Spreading floodwater is one of the water resources management strategies in arid and 

semi-arid zones that has positive impacts on groundwater resources. The aim of this research 

was to demonstrate the impact of floodwater spreading on quantity of groundwater in Gareh 

Bygone Plain, Fasa, Fars province, Iran. Annual changes of water level was determined by 

reviewing water level of monthly data (1992-2013) of four piezometric wells. Despite to the 

spreading floodwater, the general trend of groundwater level was declining. Thus, for 

demonstrating the role of the floodwater spreading in groundwater recharge, changes in 

groundwater levels were investigated in the years of increases and decreases of floodwater. 

Results showed that the least recession is in piezometric wells 1 and 3. Piezometric well 1 

due to the effect of fault and piezometric well 3 due to the effect of floodwater spreading. 

Results of Principal Components Analysis (PCA) of monthly water level in four piezometric 

wells showed that the first component as the most important indicator of recession of water 

level in the region is more than 83% of the variance. Sorting PCA loadings on the first 

component, represents a high recession in piezometric wells 2 and 4 that corresponds with 

the results of recession map of the plain. Piezometric well 2 due to evapotranspiration of trees 

and piezometric well 4 due to excessive extraction of water for agriculture in the area showed 

the most recession. 

 

Keywords: Fasa, Floodwater spreading, Groundwater recession, Hydrograph, Principle 

component analysis 
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