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 چکیده
 هم ههاي كره زمين بسامانهاقليم، تعادل بوم انسان و در پي آن تغيير هايساخته نتج ازم بر اثر گرمایش فراگير ،هاي اخيردر دهه

ویژه هاي آب زیرزميني، بهخورده است و مشکالت فراواني را در سراسر جهان به وجود آورده است. برداشت غيرمجاز آب از سفره
طور چشمگيري سطح هاي ماندگار این دهه بهخشکسالي دادروياي اخير، همراه با هخشک كشور در دههدر مناطق خشک و نيمه

ر د هاي پيرامون دریاچه پریشان بر تراز سطح آب،براي بررسي تاثير برداشت آب چاه ،ا كاسته است. در این پژوهشآب زیرزميني ر
هاي هر الیه بافر و دبي ایجاد شد. چاه ArcGIS 9.3الیه بافر پيرامون دریاچه در محيط 1، 1333 -1311هاي بازه زماني سال

 SPSS 16افزار ها در نرمرابطه رگرسيوني بين تراز سطح آب و دبي تخليه چاه ،سرانجامهاي بافر استخراج شد. ساالنه مجموع چاه
 افت ،هاي آب زیرزميني و استفاده از تابع تيسناي سفرههاي مشاهدهپيرامون چاه (Thiessen)به دست آمد. با ترسيم شبکه تيسن 

ستخراج ي زیرزميني اهاها و افت سطح آب سفرهداشت آب از چاهتراز سطح آب زیرزميني بررسي شد. آنگاه رابطه رگرسيوني ميان بر
 61/6)ي دارها همبستگي بسيار معنياین پژوهش نشان داد كه در همه بافرها بين تراز سطح آب و دبي تخليه چاهي هاشد. یافته

≥p )خورشيدي نشان دادند.  16با آغاز دهه اي پيرامون دریاچه، افت شدید تراز آب زیرزميني را هاي مشاهدهوجود دارد. بررسي چاه
 دادرويگویاي این  ArcGIS 9.3اي در محيط هاي هوایي و تصاویر ماهوارهمشاهده مستند كاهش پهنه دریاچه توسط عکس

ع نابهاي غيرمجاز و برداشت بيش از اندازه از مهاي طبيعي دریاچه با حفر چاهسامانههاي انسان در بومكاريرو، دستاست. ازاین
 است.در افت تراز آب سطحي و زیرزميني داشته سزایيبهآب زیرزميني نقش 
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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 

ا وجود ب ،دانستند. امروزهزیست، ميگرفته تا حيوان و گياه و محيط
تکنولوژي، آب به عنوان هاي شگرف در علوم و پيشرفت
 و حتي از آن به شودميترین فاكتور ادامه حيات محسوب اساسي

رویارویي سياسي براي دولتمردان در حال و آینده  عنوان یک ابزار
 شود.یاد مي

ها ازجمله منابع تامين ها و رودخانهها و دریاها، دریاچهاقيانوس
شيرین كردن باشند. هزینه هاي سطحي جهان ميكننده آب

هاي شور معموال از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست و در آب
اده ترین منابع قابل استفنتيجه آب شيرین به عنوان یکي از مهم

منظور تامين نيازهاي اساسي بشر یعني شرب و كشاورزي به
. كشور ایران با قرار گرفتن در منطقه شودمياستحصال 

هاي دور همواره با شک، از گذشتهخ اي و اقليم گرم وحارهجنب
 پایداري وجود و حفظ ،رومشکل كمبود آب مواجه بوده است. از این

كننده آب به ویژه منابع آب شيرین در این مناطق داراي منابع تامين
 اهميت فراواني است. 

 ها در مناطق مختلف جهان متاثر ازپایين آمدن تراز آب دریاچه
ت مدیری ر اقليم، خشکسالي و عدمتغيي مانندعوامل پرشماري 

اده ستفرسد بشر با اباشد. به نظر ميبرداري ميمناسب در بهره
ا با ، آینده این منابع رزیستيمحيطرویه و غير اصولي از منابع بي

افتاخيزهاي  ،هاي اخيرساخت. در دههچالش بزرگ مواجه خواهد
جهاني ربط ي اي به تغييرات آب و هواسطح دریا به طور عمده

ل هاي انساني و گسيتواند به دليل فعاليتداده شده است كه مي
 .(Llovel et al., 2010)اي باشد گازهاي گلخانه

زیاد در  هاي اخير و به احتمالها در دههتغييرات سطح آب دریاچه
وهاي باشد. توسعه سناریهاي انساني ميآینده تحت تاثير فعاليت

تغييرات آب و هوایي  ها در پاسخ بهخشکسالي تغييرات دریاچه
ریزي اقتصادي و اجتماعي منطقه، با در نظر گرفتن براي برنامه

 ,Yu) رسدها و تقاضاي آب امري بایسته به نظر ميكاربري زمين

(2010. 

هایي را كه فعاالنه درصد از مجموعه آب 4هاي زیرزميني حدود آب
 36دهد. با این وجود قرار دارند تشکيل مي شناختيآبدر چرخه 

هاي زیرزميني درصد جمعيت جهان از نظر آب شرب متکي به آب
درصد است  36باشند. این رقم در ایران به مراتب باالتر از مي

ها به وسيله رواناب سطحي و دریاچه طوركلي،به(. 1313عليزاده، )
ریاچه آبگيري د بيشترشوند. زیرزميني آبگيري ميهاي آبسفره

گيرد، عالوه بر آبگيري زیرزميني صورت مي هايفرهستوسط 
دریاچه، نياز آبي گياهان زراعي اطراف دریاچه نيز از طریق 

 . شودميها تامين استحصال آب این سفره

كشور ایران با توجه به موقعيت جغرافيایي خاص و واقع شدن در 
نوار نيمه خشک كره زمين همواره با مشکل كمبود آب روبرو بوده 

ایرانيان در طول ساليان متمادي براي رفع نيازهاي شرب و  و
اند. در كردهري ميبردااورزي از منابع آب زیرزميني بهرهكش

اي هبراي رفع كمبود آب از سيستم قنات و احداث بند ،گذشته
 شد. در ایران هنوز هم درها استفاده ميانحرافي بر روي رودخانه

شتر آب ذخيره بي شود كه بهيبعضي نقاط این سيستم استفاده م
(. 1331عبدالهي عزت آبادي و سلطاني، كند )زیرزميني كمک مي

هاي زیرزميني حفر ترین روش برداشت آب از سفرهجرای ،امروزه
هاي غيرمجاز رو كه در بيشتر مناطق كشور حفر چاه باشدچاه مي

هدید ت زیرزميني باشد، اضافه برداشت آب از منابع آببه افزایش مي
 زیستيمحيطهاي راي تخریب این منابع و دیگر آسيبجدي ب

 زیرزميني، در هايآبرویه باشد. كشور ما از لحاظ برداشت بيمي
 وسط ساالنه پنچ ونيمرتبه سوم جهاني قرار دارد. ایران به طور مت

ها دار زمين از آنهاي آبمکعب آب بيش از ظرفيت الیهميليارد متر
زایي در ایران و ترین عامل بيابانكند. اصليبرداري ميبهره

 ايهآبرویه و در نتيجه افت بسياري از نقاط جهان، برداشت بي
 (.1311خناماني و همکاران، باشد )زیرزميني مي

 فت سطحهاي آب زیرزميني شامل اسفرهبرداشت اضافي از  آثار
ي آب، پایين آمدن تراز آب هاآب زیرزميني، خشک شدن چاه

( و 1310نژاد، دشت و عباسشاهيها، كاهش كيفيت آب )دریاچه
زارع (، نشست زمين )1306مرتضوي و همکاران، افزایش شوري )

(، ایجاد شکاف و ترک در سطح زمين و 1306مهرجردي، 
خناماني زایي )و بيابان( 1314پور و همکاران، لشگريها )ساختمان

 باشد. ( مي1311و همکاران، 
بيالن آب  داراي آن دشت 03 ،دشت استان فارس 06از مجموع 

(. بدیهي است 1314زیبایي و همکاران، زیرزميني منفي است )
هاي زیرزميني سفرهپيامد ادامه روند افزایش برداشت آب از 

افت شدید سطح آب زیرزميني، پایين آمدن  مانندي آثارتواند مي
 سامانه طبيعت را دروارد آمدن خسارات فراوان به بوم كيفيت آب و

 بر داشته باشد. 



 731 زیرزمینی و یسطح آب تراز افت بر پریشان دریاچه پیرامون برداریبهره هایچاه آب از برداشت اثر بررسی

آب  اي بين منابعكنندههاي آب شيرین داراي نقش تعييندریاچه
هاي آب د. دریاچه پریشان از جمله دریاچهمورد نياز بشر هستن

ن ای شيرین ایران است كه در جنوب غرب كشور واقع شده است.
ه رد و بو اقتصادي اهميت فراواني دازیستي محيطاز نظر  ،دریاچه

 باشدرامسر مي كنوانسيون در شده ثبت هايازدریاچه عنوان یکي

شناخته شده  سپهرزیست گاهذخيره عنوانبه سوي یونسکو از كه
پریشان قرار دارد -است. دریاچه در منطقه حفاظت شده دشت ارژن

ر حفخشکسالي، كه در دهه اخير به علت عوامل مختلف از جمله 
هاي رداشت بيش از حد ظرفيت از آب چاههاي غيرمجاز و بچاه

 ه وپيرامون دریاچه، تراز سطح آب این دریاچه به شدت افت كرد
 يهاو ماهي، پرندگان هاي مختلف جانوران دریایيزندگي گونه

رو انجام این پژوهش در از این. استرا به خطر انداخته دریاچه
ر اثيه بررسي تب ،این پژوهش. رسدضروري به نظر مي منطقه

هاي پيرامون دریاچه بر افت تراز آب دریاچه استحصال آب از چاه
 پردازد.هاي آب زیرزميني ميسفرهو 
 

 هامواد و روش

 پژوهشروش 
اره و الم -دریاچه پریشان توسط دو سفره آب زیرزميني پریشان

هاي كشاورزي پيرامون شود. زمينفامور آبگيري مي -پریشان
هاي آب زیرزميني نيز از سفرهدریاچه، آب مورد نياز گياهان را 

حلقه چاه مجاز و غيرمجاز  166حدود  ،كنند. بدین منظورتامين مي
بت ني در رقاكه براي دریافت آب زیرزمي شدهپيرامون دریاچه حفر 

ر ها بباشند. جهت بررسي تاثير این چاهمستقيم با دریاچه مي
طالعات افزار سامانه انرمافتاخيزهاي سطح آب دریاچه، در محيط 

متري پيرامون  236الیه بافر  1 (1)(ArcGIS9.3) جغرافيایي
هاي موجود در هر محدوده مشخص شد. دریاچه توليد شد و چاه

 افر(هاي بها )طول كل الیهشعاع تاثير چاه رابطه زیشارت براساس
هاي هاي بافر براي سالهاي الیهكيلومتر محاسبه شد. تعداد چاه 2

ع دبي ساالنه جم ،استخراج شد. در مرحله بعدآماري مورد مطالعه 
هاي هر بافر در ضریب فاصله آن بافر ضرب )تخليه ساالنه( چاه

، 30/6، 11/6، 1به ترتيب  1تا  1. ضریب فاصله براي بافرهاي شد
 باشد. ( مي1331والیتي، ) 10/6و  21/6، 4/6، 32/6، 04/6

 

𝑅 = 3000 × 𝑆 × √𝐾                         زیشارت رابطه  (1)   
 

افت سطح آب در چاه  𝑆شعاع تاثير چاه )متر(،  𝑅 ،در این رابطه
 باشد.ریب نفوذپذیري )متر بر ثانيه( ميض 𝐾  )متر( و

بين تخليه  14هاي رگرسيوني طي دوره شاخص رابطه ،همچنين
هاي هر بافر )با اعمال ضریب فاصله( و تراز ساالنه از مجموع چاه

 ایجاد شد.سطح آب دریاچه 
هاي پيرامون دریاچه بر افت تراز آب تاثير برداشت آب از چاه

اي در هاي مشاهدهپيرامون چاه (2)زیرزميني با ایجاد شبکه تيسن
بررسي شد.  (1333 -1311)هاي طي سال، ArcGIS9.3محيط 

. شدها به طور مجزا ترسيم این شبکه براي هر كدام از آبخوان
اي هاي مشاهدهبراي هر كدام از چاهگون تسين مساحت پلي

ها در انو مساحت كل آبخوان براي هر كدام از آبخو (3)جدول 
برداري هاي بهرهبه دست آمد. كل چاه  ArcGIS9.3 افزارنرم

ها همپوشاني شد و هاي تيسن آبخوانپيرامون دریاچه با شبکه
 ه طورهاي تيسن بگونبرداري براي هر كدام از پليهاي بهرهچاه

هاي مورد مطالعه ها براي سالمجزا استخراج شد و ميزان تخليه آن
ي و بردارهاي بهرهابط رگرسيوني بين تخليه چاهبه دست آمد. رو

سن هاي تيگونافت تراز سطح آب زیرزميني براي هر كدام از پلي
 بررسي شد. SPSS16(3)افزار در محيط نرم

ک هاي زیرزميني براي هر یسفرهتفاده از تابع تيسن تراز آب با اس
 :  شدهاي سال طبق فرمول زیر محاسبه از ماه

 

 𝐺 =
∑ ارتفاع نقطه نشانه) − (  سطح آب در چاه × nمساحت پليگون

1

مجموع مساحت پليگونها
 

 

تراز آب زیرزميني براي ماه  Gاي و تعداد چاه مشاهده n ،كه در آن
 باشد.نظر ميمورد
هاي هاي مربوط به تراز سطح آب دریاچه، سطح آب در چاهداده

و تخليه اي هاي مشاهدهاي، ارتفاع نقطه نشانه چاهمشاهده
اي استان فارس تهيه پيرامون دریاچه از شركت آب منطقههاي چاه
 شد.

 مطالعهمنطقه مورد 
و در طول  (1)شکل  دریاچه پریشان در جنوب غرب استان فارس

درجه عرض جغرافيایي شمالي و  20درجه شرقي،  31جغرافيایي 
متري از سطح دریاهاي آزاد واقع شده است. مساحت  126در رقوم 
 وشر اساس بر دریاچه این باشد.مي كيلومترمربع 42 دریاچه تقریبي

 ساالنه بارش واقع شده است.خشک كشور دومارتن در بخش نيمه
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 مترميلي 366 تا 226 بين است كه مترميلي 436 حدود این منطقه

 متوسط است. منطقه باال این در تبخير ظرفيت است. متغير سال در

 تا 1066 بين آن تغييرات دامنه و مترميلي 2436 حدود در تبخير

 (.1310اي فارس، است )شركت آب منطقه مترميلي 3336

 

 موقعیت جغرافیایی دریاچه پریشان در استان فارس (:1شکل )
 

 ها یافته

های پیرامون دریاچه بر افت تراز بررسی تاثیر چاه -

 سطح آب دریاچه
افر هاي هر بساالنه از مجموع چاههاي رگرسيوني بين تخليه رابطه
(W) ه با اعمال ضریب فاصله و تراز سطح آب دریاچ(H)  در جدول

 ا، ـهالـي در همه سـكلطورهد. بـش هــارای 1311راي سال ـب ،(1)

سطح آب دریاچه و ميزان همبستگي بسيار معني داري بين تراز 
ضریب درصد وجود دارد. باالترین  1ها در سطح تخليه چاه

مشاهده شد كه بيشترین تعداد  3و  0، 3همبستگي در بافرهاي 
و  2) هايباشد. این روابط و شکلچاه، مربوط به این سه بافر مي

ها بر پایين آمدن تراز سطح آب دریاچه نشان از تاثير زیاد چاه ،(3
 دارند.

 

 ( و 1331-1311سطح آب ) ها با ترازروابط رگرسیونی چاه (:1) جدول

 1311های هر الیه بافر در سال تعداد چاه

 تعداد چاه ضریب همبستگی رابطه چاه و تراز سطح آب بافر
1 H= 04/311 - 66611/6 W 6 /10*

  10 

2 H= 32/332 - 66623/6 W 6/0* 30 

3 H= 33/423 - 66624/6 W 6/03* 40 

4 H= 13/310 - 66613/6 W 6/04* 41 

3 H= 01/103 - 66624/6 W 6/03* 03 

0 H= 11/023 - 66631/6 W 6/03* 10 

3 H= 63/104 - 66632/6 W 6/00*
   11 

1 H= 01/301 - 66113/6 W 6/03 *  40 

 درصد 1داري در سطح احتمال معني *
 

 هاي بافرروند تغييرات سطح آب دریاچه و حجم برداشت آب از چاه
شود. كاهش سریع و ناگهاني تراز سطح ( دیده مي3شکل )در  1

، با وجود بهبود وضعيت رطوبتي منطقه 16آب دریاچه در آغاز دهه 
هاي دیگري غير عامل(، نشان از دخالت عامل یا 1306)شفيعي، 

ش منابع آب فارس افزای از خشکسالي دارد. گزارش تلفيق مطالعات

حلقه  166حلقه چاه به  066حدود ها را در این سال از تعداد چاه
(. مجموع 1310اي فارس، دهد )شركت آب منطقهنشان مي

ها جدول راه تخليه چاههاي مختلف به همبافر در سال 1هاي چاه
ال س ها و ميزان تخليه ازدهنده افزایش ناگهاني تعداد چاه( نشان2)

ر سال حلقه د 306هاي تاثيرگذار از است. تعدا چاه 1316به  1330
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افزایش یافت. افزایش برداشت  1316حلقه در سال  433به  1330
هاي دیگر ميليون مترمکعب بوده، در سال 3/2هم حدود  16سال 

 3/6افزایش برداشت در هر سال نسبت به سال پيش نزدیک به 
 مترمکعب بوده و یا تقریبا ثابت مانده است. در نمودار شکلميليون

و كاهش ناگهاني تراز سطح آب در آغاز  هم افزایش تخليه چاه( 3)
ها افت بيشترین افت طي این سالبه خوبي نمایان است.  16دهه 
باشد. این مي 16متري تراز سطح آب دریاچه در سال سانتي 166

-1311هاي متري براي سالسانتي 166مقدار افت تراز یعني افت 
داد  ويسال ر 3با این تفاوت كه در مدت  .هم مشاهده شد 1313

تقریبا ثابت مانده و در این  هاكه ميزان برداشت از چاه وجود این با
ها خشکسالي بر منطقه حاكم بوده است )شفيعي و همکاران، سال

ي حها و افت سریع تراز آب سط(، تاثير تخليه ناگهاني چاه1310
 شود.( به خوبي نمایان مي1316)سال 

 
 
 
 
 
 
 
 

 GISنمایش بافرهای رسم شده در پیرامون دریاچه پریشان در محیط (: 2) شکل

 

 
 رابطه افتاخیزهای تراز سطح آب دریاچه پریشان با (: 3) شکل

  1311تا  1331 هایدر سال 1لیه ساالنه چاه در بافر تخ

 

با وجود  ،1314و  1313هاي و سال 1331تا  1330هاي طي سال
ها، با بهتر شدن وضعيت رطوبتي تراز سطح آب افزایش تخليه چاه

ها كه دهد عالوه بر چاهچه باالتر رفت. این نکته نشان ميدریا
 اند، خشکساليداشتهرداشت آب از آبخوان دریاچه نقش مهمي در ب

تواند عامل بسيار مهمي در تعيين وضعيت تراز و ترسالي هم مي
 ها تاثيرد. برداشت آب از آبخوان توسط چاهسطح آب دریاچه باش

ناگهاني و سریع بر تراز سطح آب دارد ولي پس از سپري شدن 
ر ارش بزمان سازگاري دریاچه با شرایط موجود و به علت تاثير ب

توان افزایش تراز سطح آب را با بهتر تراز سطح آب ميباال آمدن 
 ،1314و  1313هاي در سالشدن وضعيت رطوبتي انتظار داشت. 

ها هم افزایش یافت. این وضعيت برداشت آب آبخوان توسط چاه
شود. با بهتر شدن به خوبي مشاهده مي ،(3)شکل  1در بافر 

ت یرزميني برداشراز آب زوضعيت رطوبتي و در نتيجه باال آمدن ت
 گيرد.تر صورت ميها راحتتوسط چاه

( 1333سال نسبت به سال مبنا )سال  14ها طي این برداشت از چاه
درصدي  33ميليون مترمکعب افزایش داشته، كه افزایش  0حدود 
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(، این افزایش برداشت به همراه تاثير 2دهد )جدول را نشان مي
 1310عوامل دیگر از جمله خشکسالي تراز آب دریاچه را در سال 

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

 

 1331-1311های ها طی سالداشت آب از آنبافر و بر 1های مجموع چاه (:2جدول )

 تعداد چاه سال
 برداشت کل 

 )مترمکعب(

 برداشت با اعمال ضریب فاصله 

 )مترمکعب(
33 324 0300030 1162310 

30 332 16343060 1433113 

33 330 16313111 1032013 

31 343 11323123 2133332 

30 306 11134643 2330303 

16 433 14361311 3112311 

11 443 13603336 3630343 

12 443 13113206 3131013 

13 436 13203440 3604130 

14 436 13233400 3200123 

13 431 13313031 3633336 

10 433 13400011 3263331 

13 433 13332400 3112604 

11 433 13014163 3216331 

 

های آب زیرزمینی پیرامون بررسی افت تراز سفره -

 دریاچه
كند. دریاچه پریشان از دو آبخوان فامور و مالاره آبگيري مي

مالاره در بخش غربي، جنوبي و شمال غرب  -آبخوان پریشان
اي با چاه مشاهده 11دریاچه واقع شده است. این آبخوان شامل 

 -آبخوان پریشانكيلومترمربع است.  3/131مساحت كل آبخوان 
 16ه واقع شده و شامل فامور در بخش شرق و جنوب شرقي دریاچ

باشد. كيلومتر مربع مي 0/133اي با مساحت آبخوان چاه مشاهده
اي آبخوان مالاره و فامور در شبکه تيسن هاي مشاهدهموقعيت چاه

 قابل مشاهده است. (  4)پيرامون دریاچه پریشان در شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 های فامور و مالاره(ها )آبخوانای و شبکه تیسن پیرامون آنهای مشاهده(: چاه4شکل )
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ابه ها بسيار مشرابطه تغييرات افت تراز آب زیرزميني و تخایه چاه
ها به ویژه با (، تخایه آب چاه0و  3هاي آب سطحي بود )شکل

تراز آب زیرزميني را به شدت پایين آورد، اضافه  16شروع دهه 
ي هاهاي آب زیرزميني به علت آغاز خشکساليبرداشت از سفره

ها را با شيب ها سطح آبخواناین دهه و افزایش تعداد چاه

شدیدتري پایين آورد، شيب آبخوان مالاره به علت وجود تعداد 
برابر آبخوان فامور( شدیدتر از آبخوان فامور  2بيشتر چاه )بيشتر از 

هاي هاي زیرزميني طي سالبود. دو نقطه اوج در تراز آب سفره
 همانند آب سطحي، مشاهده شد كه 1313-1314و  1331-1330

 .(3 )جدول باشدها ميبه علت بهبود وضعيت رطوبتي در این سال
 

 پریشان -ای آبخوان فامورهای مشاهدهگون چاههای جغرافیایی و مساحت پلیویژگی (:3جدول )
 گون مساحت پلی

 )کیلومتر مربع(

 عمق چاه 

 )متر(

ارتفاع نقطه نشانه 

 )متر(

عرض 

 جغرافیایی
 ردیف نام محل طول جغرافیایی

 1 قلعه ميرزا 313013 3201146 131 30 2/13

 2 عرب فامور 313333 3202336 106 21 2/23

 3 قالت نيلو 313214 3203030 120 30 0/12

 4 ده پاگاه 313143 3203436 103 32 4/0

 3 نرگس زار 311001 3231102 130 46 1/4

 0 حوريبيبي 311002 3231310 131 10 1/13

 3 كوه پلک 301330 3233212 101 33 1/0

 1 مشيري 302200 3233422 131 3/30 3/16

 0 كوه بزي 312101 3201332 124 46 0/23

 16 جروق 310201 3203163 133 41 1/16

 

 
 مالاره()آبخوان  1331-1311های آب زیرزمینی با تخلیه چاه طی سالرابطه تغییرات تراز  (:1شکل )

 

 
 )آبخوان فامور( 1331-1311های رابطه تغییرات تراز آب زیرزمینی با تخلیه چاه طی سال (:6شکل )
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برداري و افت تراز آب هاي بهرهروابط رگرسيوني تخليه چاه
 هاي شبکه تيسن هر دو آبخوان در سطوحگونزیرزميني براي پلي

 ،(. بر این اساس3و  4 هايلدار شدند )جدودرصد معني 3و یا  1
هزار مترمکعب برداشت آب از آبخوان فامور، سطح  166به ازاي هر 

كند. این مقدار براي متر افت ميسانتي 1/0آبخوان به اندازه 
 14باشد. افت آبخوان فامور طي متر ميسانتي 1آبخوان مالاره 

متر براي هر سال  43/6به طور متوسط متر بوده كه  63/0سال 
متر  3/0افت آبخوان مالاره  ،سال 14ن تنزل داشته است. طي ای

متر است. افت تراز آب  00/6بوده و متوسط ساالنه افت آن 
 مهم باشد. ازمتر مي 1/12سال  26ت مشهد در طي زیرزميني دش

 پدیده به توانمي مشهد دشت در زیرزميني آب افت عوامل ترین

 زیر سطح افزایش جمعيت، ازدیاد رویه، بي برداشت خشکسالي،

اكبري و نمود ) اشاره هاي برداشتچاه افزایش شمار و كشت
 (.1311همکاران، 

، 1311تا  1313هاي ها مربوط به سالبيشترین افت در آبخوان
متري در آبخوان فامور  4/3متري در آبخوان مالاره و  1/3افت 

 3حدود  1316ها در سال الاره تخليه چاهباشد. در آبخوان ممي
ميليون مترمکعب نسبت به سال پيش افزایش داشته و ميزان افت 

 2متر بوده، در آبخوان فامور در این سال ميزان تخليه  0/2حدود 
متري آبخوان  4/1ميليون متر مکعب بيشتر از سال پيش و افت 

 مشاهده شد.
هاي كشاورزي پيرامون دریاچه شامل: گندم، كشت پایيزه در زمين

در  باشد.جو و كلزا است و كشت بهاره محصوالت جاليزي مي
مـورد آب هاي جوي در فصل پایيز و زمستانریزش هاي تر،سال

 
 مالاره( )آبخوان 1331 -1311های ای و تخلیه چاه طی سالهای مشاهدهروابط رگرسیونی تراز چاه(: 4جدول )

گون چاه پلی

 ای مشاهده

های تعداد چاه

 برداریبهره
 ضریب همبستگی رابطه رگرسیونی

=G 06 احمدآباد 41/133 - 663/6 W 30/6* 

=G 36 آبادحاجي 02/121 - 662/6 W 03/6** 

=G 113 جاده گاز 31/121 - 61/6 W 33/6** 

-G=126 3 شاكرآباد 664/6 W 14/6* 

=G 10 كورایي  3/123 - 61/6 W 14/6* 

=G 0 1آبادسيف 33/123 - 661/6 W 1/6* 

=G 16 2آبادسيف 14/124 - 660/6 W 34/6* 

=G 0 جدول تركي 01/124 - 661/6 W 31/6* 

=G 13 بختياري 32/124 - 661/6 W 34/6* 

=G 42 ملکي 3/123 - 664/6 W 11/6* 

=G 36 كنارخشک 0/120 - 662/6 W 11/6* 

 
 فامور( )آبخوان 1331-1311های ای و تخلیه چاه طی سالهای مشاهدهروابط رگرسیونی تراز چاه (:1)جدول 

گون چاه پلی

 ایمشاهده

های تعداد چاه

 برداریبهره
 رابطه رگرسیونی

ضریب 

 همبستگی

=G 31 ميرزاقلعه 41/134 - 662/6 W 33/6** 

=G 33 قالت نيلو 3/124 - 661/6 W 02/6** 

=G 16 پاگاهده 63/130 - 662/6 W 01/6** 

=G 13 نرگس زار 0/130 - 663/6 W 0/6** 

=G 10 حوريبيبي 14/133 - 662/6 W 32/6** 

=G 4 بزيكوه 13/122 - 662/6 W 1/6* 

=G 3 جروق 0/141 - 660/6 W 03/6** 

 درصد 3و  1داري در سطح احتمال به ترتيب معني **و  *
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ن كه ایل تابستاكند. در فصل بهار و اومحصوالت را تامين مينياز 
ها براي مصارف كشاورزي بيشينه است افت برداشت آب از چاه

ت، هاي اردیبهشتراز آب زیرزميني هم در هر دو آبخوان طي ماه
هاي دیگر سال بيشترین مقدار خرداد و تير در مقایسه با ماه

افت مربوط به ماه خرداد با باشد. در مقياس ماهانه بيشترین مي
متري براي آبخوان فامور  1/1متري براي آبخوان مالاره،  1/0افت 

و رابطه معني دار با ضریب همبستگي باال براي هر دو آبخوان 
 .باشدمي
 

ی هاتغییرات تراز سطح آب دریاچه با مشاهده عکس -

 ایهوایی و تصاویر ماهواره
ر هاي اخيآب دریاچه در سال تر تراز سطحبه منظور بررسي دقيق

و مشاهده مستند كاهش مساحت دریاچه و پایين آمدن تراز سطح 
هاي هوایي موجود استفاده شد. اي و عکسصاویر ماهوارهاز ت ،آب

 IRS(3)و  ETM(4)+  (2002)هايماهواره :این تصاویر شامل

ناحيه پيرامون  Erdas9.2افزار باشد. ابتدا در نرممي (2008)
مرز دریاچه   ArcGIS9.3افزاردر نرم ،دریاچه برش داده شد. سپس

هوایي پس  هايترسيم شد و مساحت دریاچه به دست آمد. عکس
 ژئورفرنس )زمين مرجع(  ArcGIS9.3افزاراز اسکن، ابتدا در نرم

هاي هوایي و و سپس واسنجي شد. جهت واسنجي كردن عکس
با  شه توپوگرافي منطقهمقایسه نقاط تصویر با نقاط شاهد از نق

 استفاده شد.  1:23666مقياس 
 )بيشترین تراز سطح آب ثبت شده  1332مساحت دریاچه در سال 

 42باشد( مورد بررسي مربوط به این سال مي در دوره آماري
مساحت دریاچه  ،هاي بعد(. در سال3باشد )شکل كيلومترمربع مي

مساحت دریاچه به ترتيب  13و  13، 11هاي كاهش یافت. در سال
به دست آمد. این كاهش سطح كيلومتر مربع  3/26و  3/23، 3/33

شود. تصاویر، پسروي آب مشاهده مي ،(0و  1)هاي در شکل
مساحت  ،1332دهند. در سال دریاچه را در این بازه زماني نشان مي

سال بعد  0 دریاچه در دوره آماري مورد بررسي بهينه مقدار بوده،
كيلومتر مربع كاهش یافت و  3/3، مساحت دریاچه 11یعني سال 

آب دریاچه در تصویر مشاهده كيلومتري از داغ 2/1پسروي حدود 
كيلومترمربع رسيد و  3/23مساحت دریاچه به  ،13شد. در سال 

كيلومترمربع بود. پسروي  2/12كاهش سطح در طي دو سال حدود 
كاهش  13كيلومتر بود. سال  4/2د آب حدوآب دریاچه از داغ

 3/3آب حدود كيلومترمربع و پسروي از داغ 3/4مساحت حدود 
 كيلومتر مشاهده شد. 

( 0و  1هاي شود )شکلر مشاهده ميطوركه در تصاویهمان
يري هاي غربي و جنوبي )محل قرارگپسروي دریاچه در قسمت

ه دریاچ ب شرقيهاي شرقي و جنوآبخوان مالاره( بيشتر از سمت
ها وجود شمار بيشتري از چاه ،باشد. دليل این امر)آبخوان فامور( مي

برابر( نسبت به آبخوان فامور  2در محل آبخوان مالاره )بيشتر از 
بر روي  نظارت ،. بنابراینباشدو برداشت بيشتر از آبخوان مالاره مي

ها و كنترل ميزان برداشت آب زیرزميني حتي در شرایط حفر چاه
تواند تراز آب سطحي و زیرزميني را در شکسالي و بحران ميخ

 حالت پایدار نگه دارد.

 

 
 های هواییبر اساس تصاویر دریافتی عکس 1332دریاچه پریشان در سال  (:3شکل )
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  ،ETM+بر اساس تصاویر دریافتی ماهواره  1311دریاچه پریشان در سال  (:1شکل )

 کیلومتری از داغ آب  2/1پسروی 

 

 
  ،IRSبر اساس تصاویر دریافتی ماهواره  1313دریاچه پریشان در سال  (:9شکل )

 کیلومتری از داغ آب  1/3پسروی 
 

 گیرینتیجهو بحث 
سامانه طبيعي دریاچه به ویژه در دهه اخير و انسان در بومدخالت 

هاي این دهه تاثير بسياري بر پایين آمدن تراز با آغاز خشکسالي
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 

 گرفت. هدیداتوان نرا نميباشد مي
ترین عوامل موثر بر افت تراز آب سطحي و زیرزميني در از مهم

یش سطح زیر توان به افزایش جمعيت و افزادشت پریشان مي
ها، برداشت بيش از حد ظرفيت و كشت، افزایش شمار چاه

خشکسالي اشاره نمود. با توجه به این كه كنترل عوامل طبيعي و 

انسان خارج است و تنها دخالت خود بشر قابل  نيواري از توان
 با مهار این عامل اساسي و تاثيرگذار، تا ،باشد. بنابراینكنترل مي

هاي زیرزميني توان تراز سطح آب دریاچه و سفرهحد زیادي مي
 پيرامون آن را در حالت پایدار نگه داشت.

استفاده بهينه و صحيح از آب زیرزميني به ویژه در بخش 
هاي ها و استفاده از حوضچهرزي، آبگيري مصنوعي دشتكشاو

كند. تواند به پایداري منابع آب كمک وافري مصنوعي مي
آبياري، استفاده از آبياري هاي كمكشاورزان با به كارگيري روش

 كه ايگونه به) اي و انتخاب الگوي كشت مناسب منطقهقطره

 بهينه زمان هم زیرزمينيهاي سفره از آب برداشت و زارعين سود



 717 زیرزمینی و یسطح آب تراز افت بر پریشان دریاچه پیرامون برداریبهره هایچاه آب از برداشت اثر بررسی

 شرایط با مقایسه در زیرزميني هايآب از برداشت كاهش به شود(،

 (. 1310فتحي و زیبایي، نمایند ) كمک كنوني
دولت با برقراري مدیریت صحيح بين منابع آب موجود و ميزان 

ي سازهاي دولت در زمينه آسانایجاد كند. سياست مصرف تعادل
كه ي شده و در صورتيجانبي منف آثارعرضه آب منجر به افزایش 

هاي هاي حمایتي از بخش كشاورزي و سياستبين سياست
منجر به  ،حمایت از منابع آب توازن و هماهنگي برقرار نشود

(. دولت با اتخاذ 1313باقري و بخشوده، شود )تخریب منابع آب مي
ویه از ربرداري بينبي بهرههاي جسياست مناسب مالياتي هزینه

حي و صبوبرداران منطقه منتقل كند )ه خود بهرهآب زیرزميني را ب
اي و اداره حفاظت محيط (. شركت آب منطقه1310همکاران، 

زیست با آگاهي دادن به اهالي محلي در مورد اهميت دریاچه 

ت توانند به حفاظو گردشگري، ميزیستي محيطپریشان از نظر 
 ط زیست طبيعي دریاچه كمک كنند.آب و محي

 

 قدردانی
ارس اي فو شركت آب منطقهاز سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلح 

هاي این پژوهش تشکر و قدرداني به خاطر در اختيار گذاشتن داده
 شود.مي
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