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بررسی اثر برداشت آب از چاههای بهرهبرداری پیرامون دریاچه پریشان
بر افت تراز آب سطحی و زیرزمینی
مریم شفیعی٭ ،1محمود رائینی سرجاز ،2رامین فضل اولی ،3محمد علی غالمی

سفیدکوهی4

 1دانشآموخته كارشناسي ارشد هواشناسي كشاورزي ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 2دانشيار گروه مهندسي آب ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 3استادیار گروه مهندسي آب ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 4استادیار گروه مهندسي آب ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
(تاریخ دریافت1302/60/620 :؛ تاریخ تصویب)1303/11/64 :

چکیده
در دهههاي اخير ،بر اثر گرمایش فراگير منتج از ساختههاي انسان و در پي آن تغيير اقليم ،تعادل بومسامانههاي كره زمين به هم
خورده است و مشکالت فراواني را در سراسر جهان به وجود آورده است .برداشت غيرمجاز آب از سفرههاي آب زیرزميني ،بهویژه
در مناطق خشک و نيمهخشک كشور در دهههاي اخير ،همراه با رويداد خشکساليهاي ماندگار این دهه بهطور چشمگيري سطح
آب زیرزميني را كاسته است .در این پژوهش ،براي بررسي تاثير برداشت آب چاههاي پيرامون دریاچه پریشان بر تراز سطح آب ،در
بازه زماني سالهاي  1 ،1333 -1311الیه بافر پيرامون دریاچه در محيط ArcGIS 9.3ایجاد شد .چاههاي هر الیه بافر و دبي
ساالنه مجموع چاههاي بافر استخراج شد .سرانجام ،رابطه رگرسيوني بين تراز سطح آب و دبي تخليه چاهها در نرمافزار SPSS 16
به دست آمد .با ترسيم شبکه تيسن ( )Thiessenپيرامون چاههاي مشاهدهاي سفرههاي آب زیرزميني و استفاده از تابع تيسن ،افت
تراز سطح آب زیرزميني بررسي شد .آنگاه رابطه رگرسيوني ميان برداشت آب از چاهها و افت سطح آب سفرههاي زیرزميني استخراج
شد .یافتههاي این پژوهش نشان داد كه در همه بافرها بين تراز سطح آب و دبي تخليه چاهها همبستگي بسيار معنيداري (6/61
≥ )pوجود دارد .بررسي چاههاي مشاهدهاي پيرامون دریاچه ،افت شدید تراز آب زیرزميني را با آغاز دهه  16خورشيدي نشان دادند.
مشاهده مستند كاهش پهنه دریاچه توسط عکسهاي هوایي و تصاویر ماهوارهاي در محيط  ArcGIS 9.3گویاي این رويداد
است .ازاینرو ،دستكاريهاي انسان در بومسامانههاي طبيعي دریاچه با حفر چاههاي غيرمجاز و برداشت بيش از اندازه از منابع
آب زیرزميني نقش بهسزایي در افت تراز آب سطحي و زیرزميني داشتهاست.

کلید واژهها :دریاچه پریشان ،چاههاي غيرمجاز ،تراز سطح آب ،دبي تخليه چاه ،بافر

٭ نویسنده مسئول:

Email: maryamshafiei@ymail.com
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سرآغاز
اهميت آب و نقش آن در زندگي بشر بر كسي پوشيده نيست .از
دیر باز آب را مایه حيات براي همه ساكنان كره زمين ،از انسان
گرفته تا حيوان و گياه و محيطزیست ،ميدانستند .امروزه ،با وجود
پيشرفتهاي شگرف در علوم و تکنولوژي ،آب به عنوان
اساسيترین فاكتور ادامه حيات محسوب ميشود و حتي از آن به
عنوان یک ابزار رویارویي سياسي براي دولتمردان در حال و آینده
یاد ميشود.
اقيانوسها و دریاها ،دریاچهها و رودخانهها ازجمله منابع تامين
كننده آبهاي سطحي جهان ميباشند .هزینه شيرین كردن
آبهاي شور معموال از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست و در
نتيجه آب شيرین به عنوان یکي از مهمترین منابع قابل استفاده
بهمنظور تامين نيازهاي اساسي بشر یعني شرب و كشاورزي
استحصال ميشود .كشور ایران با قرار گرفتن در منطقه
جنبحارهاي و اقليم گرم و خشک ،از گذشتههاي دور همواره با
مشکل كمبود آب مواجه بوده است .از اینرو ،وجود و حفظ پایداري
منابع تامينكننده آب به ویژه منابع آب شيرین در این مناطق داراي
اهميت فراواني است.
پایين آمدن تراز آب دریاچهها در مناطق مختلف جهان متاثر از
عوامل پرشماري مانند تغيير اقليم ،خشکسالي و عدم مدیریت
مناسب در بهرهبرداري ميباشد .به نظر ميرسد بشر با استفاده
بيرویه و غير اصولي از منابع محيطزیستي ،آینده این منابع را با
چالش بزرگ مواجه خواهدساخت .در دهههاي اخير ،افتاخيزهاي
سطح دریا به طور عمدهاي به تغييرات آب و هواي جهاني ربط
داده شده است كه ميتواند به دليل فعاليتهاي انساني و گسيل
گازهاي گلخانهاي باشد ).(Llovel et al., 2010
تغييرات سطح آب دریاچهها در دهههاي اخير و به احتمال زیاد در
آینده تحت تاثير فعاليتهاي انساني ميباشد .توسعه سناریوهاي
خشکسالي تغييرات دریاچهها در پاسخ به تغييرات آب و هوایي
براي برنامهریزي اقتصادي و اجتماعي منطقه ،با در نظر گرفتن
كاربري زمينها و تقاضاي آب امري بایسته به نظر ميرسد ( Yu,
.(2010
آبهاي زیرزميني حدود  4درصد از مجموعه آبهایي را كه فعاالنه
در چرخه آبشناختي قرار دارند تشکيل ميدهد .با این وجود 36
درصد جمعيت جهان از نظر آب شرب متکي به آبهاي زیرزميني
ميباشند .این رقم در ایران به مراتب باالتر از  36درصد است

(عليزاده .)1313 ،بهطوركلي ،دریاچهها به وسيله رواناب سطحي و
سفرههاي آبزیرزميني آبگيري ميشوند .بيشتر آبگيري دریاچه
توسط سفرههاي زیرزميني صورت ميگيرد ،عالوه بر آبگيري
دریاچه ،نياز آبي گياهان زراعي اطراف دریاچه نيز از طریق
استحصال آب این سفرهها تامين ميشود.
كشور ایران با توجه به موقعيت جغرافيایي خاص و واقع شدن در
نوار نيمه خشک كره زمين همواره با مشکل كمبود آب روبرو بوده
و ایرانيان در طول ساليان متمادي براي رفع نيازهاي شرب و
كشاورزي از منابع آب زیرزميني بهرهبرداري ميكردهاند .در
گذشته ،براي رفع كمبود آب از سيستم قنات و احداث بندهاي
انحرافي بر روي رودخانهها استفاده ميشد .در ایران هنوز هم در
بعضي نقاط این سيستم استفاده ميشود كه به ذخيره بيشتر آب
زیرزميني كمک ميكند (عبدالهي عزت آبادي و سلطاني.)1331 ،
امروزه ،رایجترین روش برداشت آب از سفرههاي زیرزميني حفر
چاه ميباشد كه در بيشتر مناطق كشور حفر چاههاي غيرمجاز رو
به افزایش ميباشد ،اضافه برداشت آب از منابع آب زیرزميني تهدید
جدي براي تخریب این منابع و دیگر آسيبهاي محيطزیستي
ميباشد .كشور ما از لحاظ برداشت بيرویه آبهاي زیرزميني ،در
رتبه سوم جهاني قرار دارد .ایران به طور متوسط ساالنه پنچ ونيم
ميليارد مترمکعب آب بيش از ظرفيت الیههاي آبدار زمين از آنها
بهرهبرداري ميكند .اصليترین عامل بيابانزایي در ایران و
بسياري از نقاط جهان ،برداشت بيرویه و در نتيجه افت آبهاي
زیرزميني ميباشد (خناماني و همکاران.)1311 ،
آثار برداشت اضافي از سفرههاي آب زیرزميني شامل افت سطح
آب زیرزميني ،خشک شدن چاههاي آب ،پایين آمدن تراز آب
دریاچهها ،كاهش كيفيت آب (شاهيدشت و عباسنژاد )1310 ،و
افزایش شوري (مرتضوي و همکاران ،)1306 ،نشست زمين (زارع
مهرجردي ،)1306 ،ایجاد شکاف و ترک در سطح زمين و
ساختمانها (لشگريپور و همکاران )1314 ،و بيابانزایي (خناماني
و همکاران )1311 ،ميباشد.
از مجموع  06دشت استان فارس 03 ،دشت آن داراي بيالن آب
زیرزميني منفي است (زیبایي و همکاران .)1314 ،بدیهي است
پيامد ادامه روند افزایش برداشت آب از سفرههاي زیرزميني
ميتواند آثاري مانند افت شدید سطح آب زیرزميني ،پایين آمدن
كيفيت آب و وارد آمدن خسارات فراوان به بومسامانه طبيعت را در
بر داشته باشد.
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دریاچههاي آب شيرین داراي نقش تعيينكنندهاي بين منابع آب
مورد نياز بشر هستند .دریاچه پریشان از جمله دریاچههاي آب
شيرین ایران است كه در جنوب غرب كشور واقع شده است .این
دریاچه ،از نظر محيطزیستي و اقتصادي اهميت فراواني دارد و به
عنوان یکي ازدریاچههاي ثبت شده در كنوانسيون رامسر ميباشد
كه از سوي یونسکو بهعنوان ذخيرهگاه زیستسپهر شناخته شده
است .دریاچه در منطقه حفاظت شده دشت ارژن-پریشان قرار دارد
كه در دهه اخير به علت عوامل مختلف از جمله خشکسالي ،حفر
چاههاي غيرمجاز و برداشت بيش از حد ظرفيت از آب چاههاي
پيرامون دریاچه ،تراز سطح آب این دریاچه به شدت افت كرده و
زندگي گونههاي مختلف جانوران دریایي ،پرندگان و ماهيهاي
دریاچه را به خطر انداختهاست .از اینرو انجام این پژوهش در
منطقه ضروري به نظر ميرسد .این پژوهش ،به بررسي تاثير
استحصال آب از چاههاي پيرامون دریاچه بر افت تراز آب دریاچه
و سفرههاي آب زیرزميني ميپردازد.
مواد و روشها
روش پژوهش
دریاچه پریشان توسط دو سفره آب زیرزميني پریشان -مالاره و
پریشان -فامور آبگيري ميشود .زمينهاي كشاورزي پيرامون
دریاچه ،آب مورد نياز گياهان را نيز از سفرههاي آب زیرزميني
تامين ميكنند .بدین منظور ،حدود  166حلقه چاه مجاز و غيرمجاز
پيرامون دریاچه حفر شده كه براي دریافت آب زیرزميني در رقابت
مستقيم با دریاچه ميباشند .جهت بررسي تاثير این چاهها بر
افتاخيزهاي سطح آب دریاچه ،در محيط نرمافزار سامانه اطالعات
جغرافيایي ( 1 )1()ArcGIS9.3الیه بافر  236متري پيرامون
دریاچه توليد شد و چاههاي موجود در هر محدوده مشخص شد.

براساس رابطه زیشارت شعاع تاثير چاهها (طول كل الیههاي بافر)
 2كيلومتر محاسبه شد .تعداد چاههاي الیههاي بافر براي سالهاي
آماري مورد مطالعه استخراج شد .در مرحله بعد ،جمع دبي ساالنه
(تخليه ساالنه) چاههاي هر بافر در ضریب فاصله آن بافر ضرب
شد .ضریب فاصله براي بافرهاي  1تا  1به ترتيب ،6/30 ،6/11 ،1
 6/21 ،6/4 ،6/32 ،6/04و ( 6/10والیتي )1331 ،ميباشد.
𝐾√ × 𝑆 × 𝑅 = 3000

( )1رابطه زیشارت

در این رابطه 𝑅 ،شعاع تاثير چاه (متر) 𝑆 ،افت سطح آب در چاه
(متر) و 𝐾 ضریب نفوذپذیري (متر بر ثانيه) ميباشد.
همچنين ،رابطههاي رگرسيوني طي دوره شاخص  14بين تخليه
ساالنه از مجموع چاههاي هر بافر (با اعمال ضریب فاصله) و تراز
سطح آب دریاچه ایجاد شد.
تاثير برداشت آب از چاههاي پيرامون دریاچه بر افت تراز آب
زیرزميني با ایجاد شبکه تيسن( )2پيرامون چاههاي مشاهدهاي در
محيط  ،ArcGIS9.3طي سالهاي ( )1333 -1311بررسي شد.
این شبکه براي هر كدام از آبخوانها به طور مجزا ترسيم شد.
مساحت پليگون تسين براي هر كدام از چاههاي مشاهدهاي
جدول ( )3و مساحت كل آبخوان براي هر كدام از آبخوانها در
نرمافزار  ArcGIS9.3به دست آمد .كل چاههاي بهرهبرداري
پيرامون دریاچه با شبکههاي تيسن آبخوانها همپوشاني شد و
چاههاي بهرهبرداري براي هر كدام از پليگونهاي تيسن به طور
مجزا استخراج شد و ميزان تخليه آنها براي سالهاي مورد مطالعه
به دست آمد .روابط رگرسيوني بين تخليه چاههاي بهرهبرداري و
افت تراز سطح آب زیرزميني براي هر كدام از پليگونهاي تيسن
در محيط نرمافزار  )3(SPSS16بررسي شد.
با استفاده از تابع تيسن تراز آب سفرههاي زیرزميني براي هر یک
از ماههاي سال طبق فرمول زیر محاسبه شد:

مساحت پليگون × ) سطح آب در چاه  −ارتفاع نقطه نشانه( ∑n1

مجموع مساحت پليگونها
كه در آن n ،تعداد چاه مشاهدهاي و  Gتراز آب زیرزميني براي ماه
موردنظر ميباشد.
دادههاي مربوط به تراز سطح آب دریاچه ،سطح آب در چاههاي
مشاهدهاي ،ارتفاع نقطه نشانه چاههاي مشاهدهاي و تخليه
چاههاي پيرامون دریاچه از شركت آب منطقهاي استان فارس تهيه
شد.
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منطقه مورد مطالعه
دریاچه پریشان در جنوب غرب استان فارس (شکل  )1و در طول
جغرافيایي  31درجه شرقي 20 ،درجه عرض جغرافيایي شمالي و
در رقوم  126متري از سطح دریاهاي آزاد واقع شده است .مساحت
تقریبي دریاچه  42كيلومترمربع ميباشد .این دریاچه بر اساس روش
دومارتن در بخش نيمهخشک كشور واقع شده است .بارش ساالنه
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این منطقه حدود  436ميليمتر است كه بين  226تا  366ميليمتر
در سال متغير است .ظرفيت تبخير در این منطقه باال است .متوسط

تبخير در حدود  2436ميليمتر و دامنه تغييرات آن بين  1066تا
 3336ميليمتر است (شركت آب منطقهاي فارس.)1310 ،

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی دریاچه پریشان در استان فارس
یافتهها
 بررسی تاثیر چاههای پیرامون دریاچه بر افت ترازسطح آب دریاچه
رابطههاي رگرسيوني بين تخليه ساالنه از مجموع چاههاي هر بافر
) (Wبا اعمال ضریب فاصله و تراز سطح آب دریاچه ) (Hدر جدول
( ،)1بـراي سال  1311ارایــه شـد .بهطوركلـي در همه سـالهـا،

همبستگي بسيار معني داري بين تراز سطح آب دریاچه و ميزان
تخليه چاهها در سطح  1درصد وجود دارد .باالترین ضریب
همبستگي در بافرهاي  0 ،3و  3مشاهده شد كه بيشترین تعداد
چاه ،مربوط به این سه بافر ميباشد .این روابط و شکلهاي ( 2و
 ،)3نشان از تاثير زیاد چاهها بر پایين آمدن تراز سطح آب دریاچه
دارند.

جدول ( :)1روابط رگرسیونی چاهها با تراز سطح آب ( )1331-1311و
تعداد چاههای هر الیه بافر در سال 1311
رابطه چاه و تراز سطح آب
بافر
H=311/04-6/66611W
1
H=332/32-6/66623W
2
H=423/33-6/66624W
3
H=310/13-6/66613W
4
H=103/01-6/66624W
3
H=023/11-6/66631W
0
H=104/63-6/66632W
3
H=301/01-6/66113W
1
* معنيداري در سطح احتمال  1درصد

روند تغييرات سطح آب دریاچه و حجم برداشت آب از چاههاي بافر
 1در شکل ( )3دیده ميشود .كاهش سریع و ناگهاني تراز سطح
آب دریاچه در آغاز دهه  ،16با وجود بهبود وضعيت رطوبتي منطقه
(شفيعي ،)1306 ،نشان از دخالت عامل یا عاملهاي دیگري غير
از خشکسالي دارد .گزارش تلفيق مطالعات منابع آب فارس افزایش

ضریب همبستگی
*6 /10
*6/0
*6/03
*6/04
*6/03
*6/03
*6/00
* 6/03

تعداد چاه
10
30
40
41
03
10
11
40

تعداد چاهها را در این سال از حدود  066حلقه چاه به  166حلقه
نشان ميدهد (شركت آب منطقهاي فارس .)1310 ،مجموع
چاههاي  1بافر در سالهاي مختلف به همراه تخليه چاهها جدول
( )2نشاندهنده افزایش ناگهاني تعداد چاهها و ميزان تخليه از سال
 1330به  1316است .تعدا چاههاي تاثيرگذار از  306حلقه در سال

بررسی اثر برداشت آب از چاههای بهرهبرداری پیرامون دریاچه پریشان بر افت تراز آب سطحی و زیرزمینی

 1330به  433حلقه در سال  1316افزایش یافت .افزایش برداشت
سال  16هم حدود  2/3ميليون مترمکعب بوده ،در سالهاي دیگر
افزایش برداشت در هر سال نسبت به سال پيش نزدیک به 6/3
ميليونمترمکعب بوده و یا تقریبا ثابت مانده است .در نمودار شکل
( )3هم افزایش تخليه چاه و كاهش ناگهاني تراز سطح آب در آغاز
دهه  16به خوبي نمایان است .بيشترین افت طي این سالها افت
 166سانتيمتري تراز سطح آب دریاچه در سال  16ميباشد .این
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مقدار افت تراز یعني افت  166سانتيمتري براي سالهاي -1311
 1313هم مشاهده شد .با این تفاوت كه در مدت  3سال روي داد
با وجود این كه ميزان برداشت از چاهها تقریبا ثابت مانده و در این
سالها خشکسالي بر منطقه حاكم بوده است (شفيعي و همکاران،
 ،)1310تاثير تخليه ناگهاني چاهها و افت سریع تراز آب سطحي
(سال  )1316به خوبي نمایان ميشود.

شکل ( :)2نمایش بافرهای رسم شده در پیرامون دریاچه پریشان در محیط GIS
تخلیه ساالنه چاه (میلیون متر مکعب)

1

200

0.8

150

0.6

100

0.4

50

0.2
0

تراز سطح آب (سانتی متر)

تراز سطح آب

1.2

250

0

1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387
زمان (سال)

شکل ( :)3رابطه افتاخیزهای تراز سطح آب دریاچه پریشان با
تخلیه ساالنه چاه در بافر  1در سالهای  1331تا 1311

طي سالهاي  1330تا  1331و سالهاي  1313و  ،1314با وجود
افزایش تخليه چاهها ،با بهتر شدن وضعيت رطوبتي تراز سطح آب
دریاچه باالتر رفت .این نکته نشان ميدهد عالوه بر چاهها كه
نقش مهمي در برداشت آب از آبخوان دریاچه داشتهاند ،خشکسالي
و ترسالي هم ميتواند عامل بسيار مهمي در تعيين وضعيت تراز
سطح آب دریاچه باشد .برداشت آب از آبخوان توسط چاهها تاثير
ناگهاني و سریع بر تراز سطح آب دارد ولي پس از سپري شدن
زمان سازگاري دریاچه با شرایط موجود و به علت تاثير بارش بر

باال آمدن تراز سطح آب ميتوان افزایش تراز سطح آب را با بهتر
شدن وضعيت رطوبتي انتظار داشت .در سالهاي  1313و ،1314
برداشت آب آبخوان توسط چاهها هم افزایش یافت .این وضعيت
در بافر ( 1شکل  ،)3به خوبي مشاهده ميشود .با بهتر شدن
وضعيت رطوبتي و در نتيجه باال آمدن تراز آب زیرزميني برداشت
توسط چاهها راحتتر صورت ميگيرد.
برداشت از چاهها طي این  14سال نسبت به سال مبنا (سال )1333
حدود  0ميليون مترمکعب افزایش داشته ،كه افزایش  33درصدي
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را نشان ميدهد (جدول  ،)2این افزایش برداشت به همراه تاثير
عوامل دیگر از جمله خشکسالي تراز آب دریاچه را در سال 1310

به صفر رسانيد و در نهایت دریاچه در اواخر  1311به كلي خشک
شد.

جدول ( :)2مجموع چاههای  1بافر و برداشت آب از آنها طی سالهای 1331-1311
سال

تعداد چاه

33
30
33
31
30
16
11
12
13
14
13
10
13
11

324
332
330
343
306
433
443
443
436
436
431
433
433
433

برداشت کل

برداشت با اعمال ضریب فاصله

(مترمکعب)
0300030
16343060
16313111
11323123
11134643
14361311
13603336
13113206
13203440
13233400
13313031
13400011
13332400
13014163

(مترمکعب)
1162310
1433113
1032013
2133332
2330303
3112311
3630343
3131013
3604130
3200123
3633336
3263331
3112604
3216331

 بررسی افت تراز سفرههای آب زیرزمینی پیراموندریاچه
دریاچه پریشان از دو آبخوان فامور و مالاره آبگيري ميكند.
آبخوان پریشان -مالاره در بخش غربي ،جنوبي و شمال غرب
دریاچه واقع شده است .این آبخوان شامل  11چاه مشاهدهاي با

مساحت كل آبخوان  131/3كيلومترمربع است .آبخوان پریشان-
فامور در بخش شرق و جنوب شرقي دریاچه واقع شده و شامل 16
چاه مشاهدهاي با مساحت آبخوان  133/0كيلومتر مربع ميباشد.
موقعيت چاههاي مشاهدهاي آبخوان مالاره و فامور در شبکه تيسن
پيرامون دریاچه پریشان در شکل ( ) 4قابل مشاهده است.

شکل ( :)4چاههای مشاهدهای و شبکه تیسن پیرامون آنها (آبخوانهای فامور و مالاره)

بررسی اثر برداشت آب از چاههای بهرهبرداری پیرامون دریاچه پریشان بر افت تراز آب سطحی و زیرزمینی

رابطه تغييرات افت تراز آب زیرزميني و تخایه چاهها بسيار مشابه
آب سطحي بود (شکلهاي  3و  ،)0تخایه آب چاهها به ویژه با
شروع دهه  16تراز آب زیرزميني را به شدت پایين آورد ،اضافه
برداشت از سفرههاي آب زیرزميني به علت آغاز خشکساليهاي
این دهه و افزایش تعداد چاهها سطح آبخوانها را با شيب
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شدیدتري پایين آورد ،شيب آبخوان مالاره به علت وجود تعداد
بيشتر چاه (بيشتر از  2برابر آبخوان فامور) شدیدتر از آبخوان فامور
بود .دو نقطه اوج در تراز آب سفرههاي زیرزميني طي سالهاي
 1330-1331و  1313-1314همانند آب سطحي ،مشاهده شد كه
به علت بهبود وضعيت رطوبتي در این سالها ميباشد (جدول .)3

جدول ( :)3ویژگیهای جغرافیایی و مساحت پلیگون چاههای مشاهدهای آبخوان فامور -پریشان
ردیف
1
2
3
4
3
0
3
1
0
16

نام محل طول جغرافیایی
قلعه ميرزا
عرب فامور
قالت نيلو
ده پاگاه
نرگس زار
بيبيحوري
كوه پلک
مشيري
كوه بزي
جروق

تخایه چاه (ميليون مترمکعب)

تخليه چاه

جغرافیایی
3201146
3202336
3203030
3203436
3231102
3231310
3233212
3233422
3201332
3203163

(متر)
131
106
120
103
130
131
101
131
124
133

(متر)
30
21
30
32
46
10
33
30/3
46
41

(کیلومتر مربع)
13/2
23/2
12/0
0/4
4/1
13/1
0/1
16/3
23/0
16/1

20

825

15

820

10

815

5

810

0

تراز آب زیرزميني (متر)

تراز آب زیرزميني

313013
313333
313214
313143
311001
311002
301330
302200
312101
310201

عرض

ارتفاع نقطه نشانه

عمق چاه

مساحت پلیگون

805
1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387
زمان (سال)

شکل ( :)1رابطه تغییرات تراز آب زیرزمینی با تخلیه چاه طی سالهای ( 1331-1311آبخوان مالاره)
تخليه چاه (ميليون مترمکعب)

تخليه چاه

10
5
0

تراز آب زیرزميني (متر)

تراز آب زیرزميني

836
834
832
830
828
826
824
1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387
زمان (سال)

شکل ( :)6رابطه تغییرات تراز آب زیرزمینی با تخلیه چاه طی سالهای ( 1331-1311آبخوان فامور)
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روابط رگرسيوني تخليه چاههاي بهرهبرداري و افت تراز آب
زیرزميني براي پليگونهاي شبکه تيسن هر دو آبخوان در سطوح
 1و یا  3درصد معنيدار شدند (جدولهاي  4و  .)3بر این اساس،
به ازاي هر  166هزار مترمکعب برداشت آب از آبخوان فامور ،سطح
آبخوان به اندازه  0/1سانتيمتر افت ميكند .این مقدار براي
آبخوان مالاره  1سانتيمتر ميباشد .افت آبخوان فامور طي 14
سال  0/63متر بوده كه به طور متوسط  6/43متر براي هر سال
تنزل داشته است .طي این  14سال ،افت آبخوان مالاره  0/3متر
بوده و متوسط ساالنه افت آن  6/00متر است .افت تراز آب
زیرزميني دشت مشهد در طي  26سال  12/1متر ميباشد .از مهم
ترین عوامل افت آب زیرزميني در دشت مشهد ميتوان به پدیده
خشکسالي ،برداشت بي رویه ،ازدیاد جمعيت ،افزایش سطح زیر

كشت و افزایش شمار چاههاي برداشت اشاره نمود (اكبري و
همکاران.)1311 ،
بيشترین افت در آبخوانها مربوط به سالهاي  1313تا ،1311
افت  3/1متري در آبخوان مالاره و  3/4متري در آبخوان فامور
ميباشد .در آبخوان مالاره تخليه چاهها در سال  1316حدود 3
ميليون مترمکعب نسبت به سال پيش افزایش داشته و ميزان افت
حدود  2/0متر بوده ،در آبخوان فامور در این سال ميزان تخليه 2
ميليون متر مکعب بيشتر از سال پيش و افت  1/4متري آبخوان
مشاهده شد.
كشت پایيزه در زمينهاي كشاورزي پيرامون دریاچه شامل :گندم،
جو و كلزا است و كشت بهاره محصوالت جاليزي ميباشد .در
سالهاي تر ،ریزشهاي جوي در فصل پایيز و زمستان آب مـورد

جدول ( :)4روابط رگرسیونی تراز چاههای مشاهدهای و تخلیه چاه طی سالهای ( 1331 -1311آبخوان مالاره)
پلیگون چاه
مشاهدهای
احمدآباد
حاجيآباد
جاده گاز
شاكرآباد
كورایي
سيفآباد1
سيفآباد2
جدول تركي
بختياري
ملکي
كنارخشک

تعداد چاههای
بهرهبرداری
06
36
113
3
10
0
16
0
13
42
36

رابطه رگرسیونی

ضریب همبستگی

G=133/41-6/663W

*6/30

G=121/02-6/662W

**6/03

G=121/31-6/61W

**6/33

G=126-6/664W

*6/14

G=123/3-6/61W

*6/14

G=123/33-6/661W

*6/1

G=124/14-6/660W

*6/34

G=124/01-6/661W

*6/31

G=124/32-6/661W

*6/34

G=123/3-6/664W

*6/11

G=120/0-6/662W

*6/11

جدول ( :)1روابط رگرسیونی تراز چاههای مشاهدهای و تخلیه چاه طی سالهای ( 1331-1311آبخوان فامور)
پلیگون چاه

تعداد چاههای

بهرهبرداری
مشاهدهای
31
قلعهميرزا
33
قالت نيلو
16
دهپاگاه
13
نرگس زار
10
بيبيحوري
4
كوهبزي
3
جروق
* و ** به ترتيب معنيداري در سطح احتمال  1و  3درصد

رابطه رگرسیونی
G=134/41-6/662W
G=124/3-6/661W
G=130/63-6/662W
G=130/0-6/663W
G=133/14-6/662W
G=122/13-6/662W
G=141/0-6/660W

ضریب
همبستگی
**6/33
**6/02
**6/01
**6/0
**6/32
*6/1
**6/03

بررسی اثر برداشت آب از چاههای بهرهبرداری پیرامون دریاچه پریشان بر افت تراز آب سطحی و زیرزمینی

نياز محصوالت را تامين ميكند .در فصل بهار و اوایل تابستان كه
برداشت آب از چاهها براي مصارف كشاورزي بيشينه است افت
تراز آب زیرزميني هم در هر دو آبخوان طي ماههاي اردیبهشت،
خرداد و تير در مقایسه با ماههاي دیگر سال بيشترین مقدار
ميباشد .در مقياس ماهانه بيشترین افت مربوط به ماه خرداد با
افت  0/1متري براي آبخوان مالاره 1/1 ،متري براي آبخوان فامور
و رابطه معني دار با ضریب همبستگي باال براي هر دو آبخوان
ميباشد.
 تغییرات تراز سطح آب دریاچه با مشاهده عکسهایهوایی و تصاویر ماهوارهای
به منظور بررسي دقيقتر تراز سطح آب دریاچه در سالهاي اخير
و مشاهده مستند كاهش مساحت دریاچه و پایين آمدن تراز سطح
آب ،از تصاویر ماهوارهاي و عکسهاي هوایي موجود استفاده شد.
این تصاویر شامل :ماهوارههاي ) )4(ETM+ (2002و )3(IRS
) (2008ميباشد .ابتدا در نرمافزار  Erdas9.2ناحيه پيرامون
دریاچه برش داده شد .سپس ،در نرمافزار  ArcGIS9.3مرز دریاچه
ترسيم شد و مساحت دریاچه به دست آمد .عکسهاي هوایي پس
از اسکن ،ابتدا در نرمافزار  ArcGIS9.3ژئورفرنس (زمين مرجع)
و سپس واسنجي شد .جهت واسنجي كردن عکسهاي هوایي و
مقایسه نقاط تصویر با نقاط شاهد از نقشه توپوگرافي منطقه با
مقياس  1:23666استفاده شد.
مساحت دریاچه در سال ( 1332بيشترین تراز سطح آب ثبت شده
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در دوره آماري مورد بررسي مربوط به این سال ميباشد) 42
كيلومترمربع ميباشد (شکل  .)3در سالهاي بعد ،مساحت دریاچه
كاهش یافت .در سالهاي  13 ،11و  13مساحت دریاچه به ترتيب
 23/3 ،33/3و  26/3كيلومتر مربع به دست آمد .این كاهش سطح
در شکلهاي ( 1و  ،)0مشاهده ميشود .تصاویر ،پسروي آب
دریاچه را در این بازه زماني نشان ميدهند .در سال  ،1332مساحت
دریاچه در دوره آماري مورد بررسي بهينه مقدار بوده 0 ،سال بعد
یعني سال  ،11مساحت دریاچه  3/3كيلومتر مربع كاهش یافت و
پسروي حدود  1/2كيلومتري از داغآب دریاچه در تصویر مشاهده
شد .در سال  ،13مساحت دریاچه به  23/3كيلومترمربع رسيد و
كاهش سطح در طي دو سال حدود  12/2كيلومترمربع بود .پسروي
آب دریاچه از داغآب حدود  2/4كيلومتر بود .سال  13كاهش
مساحت حدود  4/3كيلومترمربع و پسروي از داغآب حدود 3/3
كيلومتر مشاهده شد.
همانطوركه در تصاویر مشاهده ميشود (شکلهاي  1و )0
پسروي دریاچه در قسمتهاي غربي و جنوبي (محل قرارگيري
آبخوان مالاره) بيشتر از سمتهاي شرقي و جنوب شرقي دریاچه
(آبخوان فامور) ميباشد .دليل این امر ،وجود شمار بيشتري از چاهها
در محل آبخوان مالاره (بيشتر از  2برابر) نسبت به آبخوان فامور
و برداشت بيشتر از آبخوان مالاره ميباشد .بنابراین ،نظارت بر روي
حفر چاهها و كنترل ميزان برداشت آب زیرزميني حتي در شرایط
خشکسالي و بحران ميتواند تراز آب سطحي و زیرزميني را در
حالت پایدار نگه دارد.

شکل ( :)3دریاچه پریشان در سال  1332بر اساس تصاویر دریافتی عکسهای هوایی
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شکل ( :)1دریاچه پریشان در سال  1311بر اساس تصاویر دریافتی ماهواره ،ETM+
پسروی  1/2کیلومتری از داغ آب

شکل ( :)9دریاچه پریشان در سال  1313بر اساس تصاویر دریافتی ماهواره ،IRS
پسروی  3/1کیلومتری از داغ آب

بحث و نتیجهگیری
دخالت انسان در بومسامانه طبيعي دریاچه به ویژه در دهه اخير و
با آغاز خشکساليهاي این دهه تاثير بسياري بر پایين آمدن تراز
آب سطحي و زیرزميني داشته است .البته تاثير روند افزایشي و رو
به رشد تغيير اقليم كه باز هم به علت دخالت انسان در طبيعت
ميباشد را نميتوان نادیده گرفت.
از مهمترین عوامل موثر بر افت تراز آب سطحي و زیرزميني در
دشت پریشان ميتوان به افزایش جمعيت و افزایش سطح زیر
كشت ،افزایش شمار چاهها ،برداشت بيش از حد ظرفيت و
خشکسالي اشاره نمود .با توجه به این كه كنترل عوامل طبيعي و

نيواري از توان انسان خارج است و تنها دخالت خود بشر قابل
كنترل ميباشد .بنابراین ،با مهار این عامل اساسي و تاثيرگذار ،تا
حد زیادي ميتوان تراز سطح آب دریاچه و سفرههاي زیرزميني
پيرامون آن را در حالت پایدار نگه داشت.
استفاده بهينه و صحيح از آب زیرزميني به ویژه در بخش
كشاورزي ،آبگيري مصنوعي دشتها و استفاده از حوضچههاي
مصنوعي ميتواند به پایداري منابع آب كمک وافري كند.
كشاورزان با به كارگيري روشهاي كمآبياري ،استفاده از آبياري
قطرهاي و انتخاب الگوي كشت مناسب منطقه (به گونهاي كه
سود زارعين و برداشت آب از سفرههاي زیرزميني هم زمان بهينه

بررسی اثر برداشت آب از چاههای بهرهبرداری پیرامون دریاچه پریشان بر افت تراز آب سطحی و زیرزمینی

شود) ،به كاهش برداشت از آبهاي زیرزميني در مقایسه با شرایط
كنوني كمک نمایند (فتحي و زیبایي.)1310 ،
دولت با برقراري مدیریت صحيح بين منابع آب موجود و ميزان
مصرف تعادل ایجاد كند .سياستهاي دولت در زمينه آسانسازي
عرضه آب منجر به افزایش آثار جانبي منفي شده و در صورتيكه
بين سياستهاي حمایتي از بخش كشاورزي و سياستهاي
حمایت از منابع آب توازن و هماهنگي برقرار نشود ،منجر به
تخریب منابع آب ميشود (باقري و بخشوده .)1313 ،دولت با اتخاذ
سياست مناسب مالياتي هزینههاي جنبي بهرهبرداري بيرویه از
آب زیرزميني را به خود بهرهبرداران منطقه منتقل كند (صبوحي و
همکاران .)1310 ،شركت آب منطقهاي و اداره حفاظت محيط
زیست با آگاهي دادن به اهالي محلي در مورد اهميت دریاچه
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پریشان از نظر محيطزیستي و گردشگري ،ميتوانند به حفاظت
آب و محيط زیست طبيعي دریاچه كمک كنند.
قدردانی
از سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلح و شركت آب منطقهاي فارس
به خاطر در اختيار گذاشتن دادههاي این پژوهش تشکر و قدرداني
ميشود.
یادداشتها
1. Geographic Information System
2. Thiessen
3. Sciences Statistical Package for the Social
Sciences
4. Enhanced Thematic Mapper Plus
5. Indian Remote Sensing
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