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رویه از منابع آب زیرزمینی برداشت بیبندی و بررسی مخاطرات ناشی از  پهنه

 )مطالعه موردی: دشت سرایان(

 2، حسین خزیمه نژاد1فهیمه شریفان

 07/05/1397تاریخ ارسال:

 15/08/1397تاریخ پذیرش:

 مقاله بگرفته از طرح پژوهشی

 چکیده

-بهره نحوة در صحيحي مديريت بايد بنابراين است؛ كشاورزي اضيرا آبياري آب منابع از زيادي قسمت زيرزميني هايآب

در نرم  IDWاين پژوهش، به بررسي كمي و كيفي آبخوان با استفاده از روش درونيابي  .شود انجام منابع از اين يريگ

-چاه دادتع .پرداخته استدشت سرايان رويه از آب زيرزميني و مخاطرات ناشي از برداشت بي ARC GIS 10.2افزار 

، 1395تا  1391ها از سال هاي برداشت آب چاهحلقه و سال مطالعاتي براي داده 30مورد بررسي در اين پژوهش اي ه

در نظر گرفته شد. نتايج  1395تا  1387و داده هاي كيفي از سال  1396تا  1365هاي افت سطح ايستابي از سال داده

به حداقل  1395و در سال  1393بيشتر از سال  1391ها در سال هتحقيق حاضر نشان داد ميزان برداشت آب از چا

ليتر در  9ليتر در ثانيه به  24از برداشت  هاي واقع حوضه مورد مطالعهچاه مقدار خود رسيده است به طوري كه اكثر

آن، نتايج  متر بدست آمد. عالوه بر 20ساله،  31ثانيه رسيده است. همچنين افت سطح ايستابي در يک دوره زماني 

نشان داد؛ در دوره زماني مورد مطالعه كيفيت آب زيرزميني در اين دشت به شدت كاهش يافته و اين كاهش كيفيت 

 باعث كاهش عملکرد گياهان در منطقه مورد مطالعه شده است.

 GISیابی، های کلیدی: آب زیرزمینی، آسیب، درونواژه
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 مقدمه

 مصارف براي ارزشمند منابع از زيرزميني هايآب

 تغييرات به توجه با .است صنعت و شرب، كشاورزي

 هايفعاليت اثر در تواندمي كه هاي زيرزمينيآب كيفي

 منظور به منابع اين مطالعه و شود، بررسي انجام انسان

 از اينکه به توجه با البته آنها ضروريست. كيفيت حفظ

 آب اما ،است آب زمين كره ترين مادهفراوان كمي نظر

 و كشاورزي شرب، براي مصارف مناسب با كيفيت

 تخليه و فناوري با پيشرفت و بوده محدود بسيار صنعت

 و صنعتي هاي خانگي،فاضالب و پساب رويهبي

 آن، از امکان استفاده موجود، آبي منابع به كشاورزي

 استفاده تقاضا براي مقابل در و شده محدودتر روز به روز

 افزايش (. با1389است )نقيبي،  شده شتريب منابع اين از

 اندازه از تنش بيش جمعيت، رشد همراه به آب تقاضاي

 قابل امر مديريت اين و است شده ظاهر آب منابع بر

 Yukunكند )مي ايجاب را منابع اين بر كارآمد و قبول

et al., 2010.) 

 ريزيبرنامه موجود آب منابع از بهينه استفاده براي

 با مگر مهم اين و است الزامي آگاهانه و جانبه همه

ميسر  آب كيفيت و كميت صحيح و شناخت دقيق

فقط  نه خشک نيمه و خشک مناطق در .شد نخواهد

بلکه  است مسئله ساز آب منابع و محدوديت كمبود

 جريانات كمي بارندگي، ناگهاني و شديد تغييرات

-رهبه و نوين آبياري تنظيم و ريزيبرنامه سطحي، امکان

است  كرده پيچيده و دشوار بسيار را آب از منابع رداريب

هاي آثار و تبعات ناشي از برداشت بيش از حد از آباز 

كاهش آبدهي ميتوان به  هازيرزميني و نتيجه افت آن

 از بين رفتنهاي عميق و نيمه عميق كه منجر به چاه

اثرات ديگر  شود اشاره نمود.مي سرمايه گذاري موجود

از دست  هاي زيرزميني،رويه از آباز برداشت بيناشي 

برهم  روستايي، دادن شغل كشاورزي به ويژه در مناطق

خوردن تخلخل اوليه رسوبات آبرفتي در اثر خارج شدن 

كم شدن دبي منابع آبي مجاور ، باعرسوبات از حالت اش

ورود ، كم شدن يا از بين رفتن پوشش گياهي ،يا منطقه

افت شيرين،  آبده به داخل سفره هاي شور يا آلوآب

 (  و ... اشاره نمود.1، فرونشست زمين )شکل سطح آب

 

 
 (: فرونشت زمین در دشت سرایان1شکل )

 

هاي پژوهش زيرزميني آب منابع اهميت به توجه با

-سفره پارامترهاي ديبنپهنه  راستاي در تاكنون زيادي

اران هاي آب زيرزميني انجام شده است. اروگي و همک

 كشاورزي هاي، به بررسي اثرات فعاليت2010در سال 

 آباد دشت نجف زيرزميني آب كيفيت و كميت بر

 آب زيرزميني كيفيت بررسي براي اند. پرداخته اصفهان

 خشک نمونه و تر فصل دو طي نقطه 25از  منطقه

 كيفيت شد. نتايج اين تحقيق نشان داد انجام برداري
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-بهره كه ين است پاينسبتاً دشت در زيرزميني آب

 بخش منطقه توسط آبخوان از حد از بيش رداريب

 عامل پسماند صنايع و شهري فاضالب نفوذ و كشاورزي

تقي  .باشدمي آباد نجف زيرزميني آب در آلودگي اصلي

 اردكان -دشت يزد مطالعة (، در1387زاده مهرجردي )

 هايكيفي آب هايويژگي برخي مکاني تحليل به

با SO4 و  TDS، TH ،EC ،SARمانند  زيرزميني

كوكريجينگ  و كريجينگ، IDWروش  سه از استفاده

 RMSEمعيار  پاية بر حاصله نتايج ارزيابي. پرداختند

برتري  ديگر روش دو بر كريجينک روش كه داد نشان

براي  مناسب و نهايي روش عنوان به نهايت در و داشته

 در نيزيرزمي هايآب كيفي هايويژگي نقشه تهيه

(، 1392منطقه انتخاب گرديد. نوحه گر و حيدر زاده )

 دشت زيرزميني آب كيفيت پهنه بندي و ارزيابيبه 

 درونيابي از گيريبهره هرمزگان با استان مسافرآباد

 زمين ها نشان داد كه روشمکاني پرداختند. تحقيق آن

 به نسبت RMSEدليل پايين بودن  كريجينگ به آمار

فتاني و همکاران  .دارد بيشتري يتجحار هاروش ساير

 يشتهاد مينيزيرآب ز (، در مطالعه كيفيت2008)

و  ممونيوآ اتنيتر ازهندا نظراز  كشامر ورزيكشا

 معمولي كريجينگاز روش  يکيژلووباكتر  ياـهگيدلوآ

 مينيزيرز يهاآب كيفي نقشه يپهنهبندو  مطالعه ايبر

 اتتغيير ههنددنها نشانآ ند. نتايجدنمو  دهستفاا

قبلي بود. خزاعي و  تمطالعا با مقايسهدر  دارمعني

در  اتبندي آلودگي نيتر(، پهنه1390همکاران )

  ميناز روش ز دهستفاا با رسفا نستاا  مينيزيرز يهاآب

روش  سه توسط ننگودار  خسيا  منطقهرا در   رماآ

داده  منجاا  كوكريجينگو   فاصله سمعکو ،كريجينگ

 گيدلوآ لحتماا نقشه تهيه ايبر خصاش  كريجينگو از 

(، به 1393استفاده نمودند. نخعي و وديعتي ) اترـنيت

از  يناش يعيمخاطرات طب ييفضا ليتحلمطالعه 

 هياروم يدر آبخوان ساحل ينيرزميآب ز هيرو يبرداشت ب

داد كه مخاطرات طبيعي در ها نشانپرداختند. نتايج آن

درياچه ذ آب شور شرق و شمال شرق آبخوان به علت نفو

رويه آب زيرزميني بسيار باال است. اروميه و برداشت بي

(، به 1387در مطالعه ديگري قره محمودلو و ناصري )

بررسي نفوذ آب شور در آبخوان شهر ساري به كمک 

هاي هيدروشيميايي پرداختند. نتايج پژوهش روش

نشان داد در برخي مناطق آب شور به آبخوان ساحلي 

 ه است. نفوذ كرد

 ميزان مطالعه، مورد ناحيه ر پژوهش حاضر درد

 آب منابع و است كمتر متوسط كشور ميزان از بارندگي

 اساسي و بنيادي نقش آب كشاورزي تأمين در زيرزميني

 چيز هر از بيش آب منابع بنابراين، پايداري كند.مي ايفا

 بخش در زيرزميني آب منابع پايدار مديريت از متأثر

 وضعيت شناخت مطالعه با هدف ايناست.  كشاورزي

و مخاطرات ناشي  سرايان دشت زيرزميني هايآب منابع

-پهنه از استفاده با رويه از آب زيرزمينياز برداشت بي

 ممنوعه به با توجه شد. انجام آن كيفي و كمي نديب

 منابع حد از از بيش استفاده دليل به دشت اين شدن

بررسي  ضرورت ،نآ بودن خطر در و زيرزميني آب

 .است توجه قابل آب كيفي و كمي وضعيت

 

 مواد و روش ها 
استان خراسان شهرستان سرايان در شمال غربي 

واقع است. شهرستان سرايان از غرب به  جنوبي

شهرستان  كاخک، از شمال به بخش شهرستان فردوس

، از شهرستان قائنات، از شرق به بخش سده گناباد

شهرستان جنوب و جنوب شرق به بخش خوسف 

شهرستان  ديهوکبه بخش  و از جنوب غربي بيرجند

و هواي اين شهرستان نسبتاً شود. آب محدود مي طبس

هاي خشک هاي سرد و تابستانمعتدل و داراي زمستان

جمعيت اين شهرستان  1395سال باشد. در مي

است. در خانوار( بوده  10٫329نفر )در  33٫312

شک، زعفران، انار و پسته نيز شهرستان سرايان، زر

درپي از هاي پيساليه دليل خشکشود اما بكشت مي

 2است. شکل ت كاسته شده ميزان توليد اين محصوال

 دهد.موقعيت دشت سرايان را در كشور نشان مي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%87%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5)
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 (: موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان2شکل )

 

منطقه اي اطالعات اوليه مورد نياز، از شركت آب 

آمد. اين دست  خراسان جنوبي به صورت خام به

ها )ليتر بر ثانيه(، افت سطح اطالعات شامل  دبي چاه

)ميلي TDS )ميکرو موس بر سانتيمتر(،  ECآب )متر(، 

، سديم )ميلي اكيواالن بر  ليتر(، كلر pH، گرم بر ليتر(

گرم بر ليتر( است. )ميلي اكيواال بر ليتر( و سختي )ميلي

 95سال ز داده هاي خام در نمونه اي ا 1ر جدول د

هاي مورد بررسي در اين آورده شده است. تعداد چاه

هاي حلقه است. سال مطالعاتي براي داده 30پژوهش 

هاي كيفي از سال و براي داده 95تا  91كمي از سال 

تر پارامترهاي مورد است. براي مطالعه دقيق 95تا  87

ه سه دوره زماني تقسيم شد: بررسي، سال مطالعاتي ب

، ميان دوره و انتهاي دوره. براي پهنه بندي ابتداي دوره

 ARCافزار در نرم IDWپارامترها  از روش درونيابي 

GIS 10.2  استفاده شد و در نهايت با توجه به تغييرات

هاي مطالعاتي مخاطرات ناشي از پارامتر ها طي سال

شت سرايان تغييرات كمي و كيفي آب زيرزميني د

 بررسي گرديد.

 

 

 

 

 

 

 



          

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران    

 1398سال  دهم. شماره سی و هشتم، زمستان  
150 

 

 1395های کمی و کیفی آبخوان دشت سرایان در سال (: داده1جدول )

   های کیفیداده     های کمیداده 
 

محل  pH Cl(meq/lit) Na(meq/lit) TH(ppm) TDS(ppm) EC(µmohs/cm)  (Lit/s) دبی 

 چاه

 26  32/7  4/17  5/20  ایسك 3250 2071 555 

 17  31/7  7/3  5/5  سرند 1099 700 255 

 14  18/7  9/147  9/82  سه قلعه 17150 10943 4105 

 20  38/7  5/26  5/27  سه قلعه 4350 2775 770 

 5/22   24/7  13 5/13  ایسك 2470 1571 525 

 5/19   38/7  1/11  1/14  سرایان 2340 1490 395 

 13  96/7  بسطاق 4020 2570 480 29 22 

 26  25/7  8/29  3/26  سرایان 4850 3100 1010 

 7/28   18/7  6/28  زنگوئی 4700 2944 650 32 

 12  64/6  3/49  5/46  بسطاق 7240 4625 1200 

 36/21   21/7  2/5  ایسك 1510 961 205 10 

 7/19   11/7  6/6  7/10  سرایان 1730 1100 310 

 7/19   02/7  سه قلعه 14180 9066 2985 80 105 

 98/10   3/7  20 5/26  045  عمروئی 3700 2360 

 69/10   97/6  5/118  4/117 قدرت  18100 11558 3030 

 اباد

 36/21   18/7  7 4/12  سرند 1940 1233 300 

 7/23   
28/7  5/6  11 295 1114 1759 

چاه 

شهید 

 چمران

 5/17   94/6  7/22  2/23 راه  4890 3125 1220 

 کرغند

 23  12/7  7/5  5/9  ایسك 1365 856 160 

 26  46/7  3/5  ایسك 1317 830 170 9 
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 8  47/7  ½ 2/2  اهلل اباد 652 411 205 

 4/18   34/7  5/16  ایسك 3220 2059 500 20 

 83/15   57/7  5/5  ایسك 1650 1050 225 11 

 14  35/7  سه قلعه 4530 2878 775 28 28 

 8/17   68/6 راه  4940 3140 950 29 30 

 کرغند

 15  78/6  136 8/95  سه قلعه 16690 10659 3425 

 9  7 1/102  4/107  سه قلعه 14750 9400 1896 

 5/9   81/7  5/25  عمروئی 3540 2250 405 26 

 6  04/8  بسطاق 3980 2540 395 31 19 

 9  79/7  9/1  اهلل اباد 583 365 180 2 

 

 نتایج و بحث

 اين آبخوان نابودي خطر بي رويه هايبرداشت

هم  كه طوري به ه،دربرداشت را زيرزميني ارزشمند

 به ممنوعه و بحراني دشت عنوان به دشت اين اكنون

 رفاه و اقتصاد به زيادي هايخسارت كه آيدحساب مي

است )نخعي  كرده وارد نيز كشاورزي و وضعيت مردم

 (. 1396نژاد فرد و همکاران، 

 

 بررسی پارامترهای کمی

(، مشاهده شد 3هاي دبي )شکل در بررسي نقشه

بيشتر از  1391ها در سال چاه اشت آب ازميزان برد

به حداقل مقدار خود  1395و در سال  1393سال 

 ها در حوضه موردچاهبيشتر رسيده است به طوري كه 

ليتر در ثانيه  9ليتر در ثانيه به  24از برداشت  مطالعه

تواند يکي از داليل افزايش افت كه اين ميرسيده است 

باشد )نخعي نژاد فرد و سطح ايستابي در اين آبخوان 

 ردارد. ( كه مخاطراتي را در ب1396همکاران، 

، 95تا  91هاي غير مجاز پرشده از سال تعداد چاه

حلقه بوده است كه از اين تعداد چاه، حجم آبي  515

نين شد. همچمترمکعب برداشت مي  1925000برابر با 

حلقه كه   330هاي فعال در اين دوره زماني تعداد چاه

مترمکعب داشته است  2690000دهي برابر با آب

(. عامل 1397اي خراسان جنوبي، زمان آب منطقه)سا

هاي اصلي افت سطح آب در اين دشت، حفر اين چاه

 باشد.غير مجاز مي
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 های مطالعاتیدر سال (Lit/sبرداشت آب از چاه )(: پهنه بندی 3شکل)

 

وان تغييرات سطح  آب ايستابي را در آبخ 4شکل 

در يک  4دهد. با توجه به شکل دشت سرايان نشان مي

متر سطح آب ايستابي افت  20ساله تقريبا  31دوره 

ي ناپذيرداشته است كه اين افت آبخوان تهديدات جبران

 را در پي خواهد داشت.

 شودباعث مي زيرزميني، هايآب از رويهبي برداشت

به  يزمان و بيفتد پايين سفره آب سطح ساله هر كه

دشت  از قسمت آن كه گشت بازخواهد خود اوليه سطح

 اين رو كند. از تأمين را خود رفته دست از آب دوباره

 آبياري نوين هايو استفاده از روش كشت الگوي تغيير

(. 1396شود )نخعي نژاد فرد و همکاران، پيشنهاد مي

( و قهرمان 2010(، نقيبي )2011هاي ماندگار )پژوهش

 كند.( اين نتايج را تاييد مي2003و همکاران )
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 (: هیدروگراف آب زیرزمینی4شکل )

 

 پارامترهای کیفیبررسی 

 اسیدیته

هاي اسيديته يکي از خصوصيات كيفي آب

زيرزميني و بعبارتي ديگر توان خنثي سازي بازها 

هيدروژن هاي باشد. اسيديته نشان دهنده ميزان يونمي

نمايش داده  pHوسط موجود در تركيب آب است و ت

ه آبخوان در سه در بررسي تغييرات اسيديت شود.مي

دوره زماني مشاهده شد كه اسيديته آبخوان دشت مورد 

(. 5كاهش يافته است )شکل  2/0تا  1/0نظر در حدود 

 5/8تا  5/6ميزان استاندارد اسيديته براي كشاورزي بين 

كه  (1395زيست، سازمان حفاظت محيطمي باشد )

سيديته در اين آبخوان مشکلي را براي يرات اتغي

آورد.كشاورزي به وجود نمي
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 pH(: موقعیت مکانی 5شکل )

 

 سختی

هاي جمله حين عبور از زمينآب از طرق مختلف از 

هاي دولوميت و ساير مواد  آهکي، كلسيم و از اليه

كند. چون دار، منيزيم را در خود حل ميمعدني منيزيم

زيرزميني با اين طبقات هاي ماس آبطول مدت ت

هاي زيرزميني بيشتر است، بنابراين معموالً سختي آب

(  (Hardnessهاي سطحي بيشتر است. سختياز آب

هاي دو ظرفيتي كلسيم، منيزيم، ناشي از حضور كاتيون

. در بررسي استرنسيم، آهن و منگنز در آب است

، 6شکل تغييرات سختي آب آبخوان در سه دوره زماني، 

افزايش داشته  87نسبت به سال  91كل در سال  سختي

-اين افزايش مشاهده مي 95است و همچنين در سال 

وسسه شود. آب موجود در اين آبخوان، با توجه به م

، آب سخت تا آب استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

وسسه استاندارد و تحقيقات خيلي سخت است )م

 (.1388، صنعتي ايران
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 (mg/l(: موقعیت مکانی سختی)6ل )کش

 

 شوری

در بررسي تغييرات شوري آب آبخوان در سه دوره 

، افزايش شوري در اين آبخوان مشاهده 7زماني، شکل 

 14000ها، شوري از شد. به طوري كه در برخي چاه

ميکرو موس بر  18000سانتيمتر به ميکرو موس بر 

شوري ميانگين  95سانتيمتر رسيده است. در سال 

افزايش يافته است. ميزان استاندارد شوري براي آب 

-ميکرو موس بر سانتيمتر مي 3000كشاورزي برابر با 

( كه در اين 1395باشد )سازمان حفاظت محيط زيست، 

مقدار را  آبخوان تعدادي از چاه ها شوري باالتر از اين

 دارند. كه اين افزايش شوري در كل منطقه، موجب

 و خاک ذرات پراكنش ،خاک سطح به آب شوري انتقال

افت سطح  .ميگردد خاک پروفيل در نمک تجمع

ايستابي و در نتيجه پيشروي جبهه آب شور، شوري در 

 اين منطقه  افزايش داده است.
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 (: تغییرات مکانی شوری )میکروموس بر سانتیمتر(7)شکل 

 

 کل مواد جامد محلول

سه دوره آب آبخوان در  TDSدر بررسي تغييرات 

 87، ميزات كل جامدات محلول از سال 8شکل زماني،

تغييرات محسوسي مشاهده نشد در حالي كه در  91تا 

ها مشاهده شد. چاه TDSميزان  افزايش در 95سال 

 FAO،  2000 طبق استاندارد  TDSميزان استاندارد 

( كه در برخي FAO, 1985باشد )ميلي گرم برليتر مي

ميلي گرم در ليتر رسيده  11000ها اين پارامتر به چاه

 است.

 

https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=jas.2010.79.96#34654_b
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 (: تغییرات مکانی کل مواد جامد محلول8شکل)

 

 سدیم

سال  9، افزايش سديم طي اين  9شکل با توجه به 

سديم در  ميزان 95مشاهده شد به طوري كه در سال 

افزايش چشمگيري داشته  87ها نسبت به سال اكثر چاه

است. طبق استاندارد ويلکاكس، ميزان سديم موجود در 

 (Wilcox, 1955)باشد مي meq/l 40-60آب آبياري 

منطقه اكثر چاه ها داراي سديم خيلي باال  كه در اين

باشد. افت سطح ايستابي و همچنين پيشروي جبهه مي

سديم در اين آبخوان اند داليل افزايش وتآب شور مي

باشد.

. 

 



          

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران    

 1398سال  دهم. شماره سی و هشتم، زمستان  
158 

 

 
 (meq/l(: تغییرات مکانی سدیم )9شکل )

 

 کلر

در بررسي تغييرات ميزان كلر آب آبخوان در سه 

، در قسمت شمال دشت سرايان 10دوره زماني، شکل

تغييرات كلر چندان محسوس نيست ولي در مركز اين 

يزان استاندارد دشت افزايش ميزان كلر مشاهده شد. م

 ,FAOليتر )ميلي اكيواالن بر  10كلر براي آب آبياري 

باشد كه به دليل افزايش بيش از حد در مي (1985

برداشت آب، افت سطح ايستابي و همچنين افزايش 

سطح آب در دشت اين پارامتر  امالح به دليل كاهش

 به استاندارد آن افزايش چشمگيري داشته است. نسبت

https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=jas.2010.79.96#34654_b
https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=jas.2010.79.96#34654_b
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 (meq/l(: تغییرات مکانی کلر )10شکل )

 

 

 

مخاطرات ناشی از تغییرات پارامترهای کمی و کیفی 

 دشت

افزايش برداشت بيش از حد از آب زيرزميني و افت 

وجود  سطح ايستابي در طي چندين سال متوالي باعث به

كيلومتر در  35آمدن ترک و  فرونشست زمين به وسعت 

زيرا در اثر افت تراز آب زيرزميني آب اين دشت شده است. 

شود و وزن خاک رويي باعث از خلل و فرج خاک تخليه مي

كند يدا ميپخروج هوا از خلل و فرج شده و زمين نشست 

نشست شود. فروكه در مواقعي باعث ايجاد ترک و .... نيز مي

شود، كه زمين يکي ازمخاطرات ژئومورفيک محسوب مي

ي كند بوده و در بلند مدت آثار مخرب خود را داراي حركت

ايجاد  عاملي در مي تواندنشان مي دهد. وقوع اين مخاطره 

 هاي انساني واقع درو تشديد آسيب پذيري كانون فعاليت

 .هايي با زيرساخت مخاطره آميزطبيعي باشدبستر

-شوره ضمن خاک، سطح روي آب در جوداي موهنمک

 ريشه اطراف امالح تجمع سبب خاک، شدن سفت زايي،

-مي گياه رس زود پيري مسموميت و رشد، كاهش گياه،

،  EC ،TDSبه پارامترهاي سختي، توجه ميان از اين .شود

pH ،است. از  اهميت بسيار بااليي برخورداراز  كلر و سديم

ترين ترين و محلول( فراوانNaClآنجا كه كلريد سديم )

نمک موجود است و وجود آن در خاک سبب تنش اسمزي، 

هايي براي رشد از بين رفتن تعادل يوني، ايجاد محدوديت

 گردد.كاهش عملکرد گياه ميو 

عملکرد گياهان در دشت سرايان در سه  2در جدول 

مورد بررسي قرار گرفت.   1395و  1392، 1387سال 

به علت كاهش كيفيت و افزايش مقدار  2 لباتوجه به جدو

هاي كيفي آب زيرزميني آبخوان دشت سرايان پارامتر

اين بررسي كاهش عملکرد براي محصوالت مشاهده شد. در 

حتي گياهان مقاوم به شوري مانند زرشک و عناب كاهش 

عملکرد داشتند كه علت آن كاهش كيفيت آب زيرزميني 

بي رويه از آبخوان،  آبخوان موردنظر به علت برداشت

پيشروي جبهه آب شور، كاهش سطح آب، افزايش امالح 

 باشد.موجود در آب و همچنين استفاده از كم آبياري مي
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 (: عملکرد گیاهان در دشت سرایان2جدول )

عملکرد  محصول سال  (kg/ha)عملکرد  محصول سال
(kg/ha) 

1387 

1392 

1395 

 

 زعفران

57/2 

65/3 

95/2 

 1387 

1392 

1395 

 

 زرشك

67/1166 

01/1000 

1000 

1387 

1392 

1395 

 

 بادام

1522 

1300 

1200 

 1387 

1392 

1395 

 

 به

7000 

6250 

5700 

1387 

1392 

1395 

 

 عناب

2000 

2500 

2100 

 1387 

1392 

1395 

 

 گیالس

4250 

4000 

3700 

1387 

1392 

1395 

 

 گردو

51/3275 

2056 

1900 

 1387 

1392 

1395 

 

 هلو و شلیل

4750 

3990 

3900 

 

 نتیجه گیری

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد آب زيرزميني 

رويه از كيفيت پاييني سرايان به دليل برداشت بيدشت 

برخودار است و همچنين افزايش برداشت آب، باعث افت 

شديد سطح ايستابي و در نتيجه فرونشست زمين در اين 

 ايتهبس حوضه صورت به سرايان دشت گرديده است. دشت

 سفره از برداريبهره طريق از تنها آن زيرزميني آب كه است

 مي انجام سفره از زيرزميني خروجي وسيله به مقداري و

 آب كمبود آن طريق از بتوان كه آب منبع بعالوه شود.

 ندارد. علت وجود محدوده اطراف در كرد تأمين را موجود

 وجود عدم مي باشد: زير شرح به  آب در اين دشت كمبود

 زيرزميني، از آب رويه بي برداشت مناسب، تغذيه منبع

 تأثير باعث شور كه رسوبات وجود تبخيري، منطقه وسعت

 نزوالت و كمبود شود مي آب شيميايي كيفيت روي سوء

جوي. همچنين كاهش كيفيت آبخوان باعث به وجود آمدن 

مشکالتي در كشاورزي اين منطقه شده است به طوري كه 

ر گياهان به مرور زمان كاهش يافت. به طوري عملکرد اكث

شوري مانند زرشک و عناب  به ترتيب  كه گياهان مقاوم به

 2100به  2500و  1000به  1116كاهش عملکرد را از 

 اين در نظارت كشاورزي بدونكيلوگرم در هکتار داشتند. 

  سوي در منطقه شده است. از ECافزايش  باعث منطقه

 روي بر نمک تجمع از جلوگيري ظورنم به شاورزـك  رـديگ

ميشود.  آبشويي براي آب برابر چند تفادهـاس  به ناچار گياه

 از بهره برداري در مناسب مديريت شرايط گوياي عدم اين

 كردن اعالم ممنوع وجود با حتي منطقه آب زيرزميني منابع

مهمترين عامل عالوه بر شوري، توان گفت مي .دشت است

ه از كم گياهان در دشت موردنظر استفاددر كاهش عملکرد 
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باشد. به دليل كاهش سطح ايستابي آبخوان، آبياري مي

نمايند، كشاورزان به ناچار از شيوه كم آبياري استفاده مي

كاهش  در اين روش گياه تحت تنش واقع شده و عملکرد آن

 يابد.مي

 

 منابع

هاي زيرزميني استان فارس با آلودگي نيترات در آب. پهنه بندي 1390دي. .ح.، ح. عباسي تبار  و ر. تقي زاده مهرجرخزاعي، س

 .279-267، ص 3، شماره64زيست طبيعي. دورهاستفاده از روش زمين آمار )مطالعه موردي: منطقه سياخ دارنگون(. نشريه محيط
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Zoning and the investigation of hazards of water resources excessive 

consumption (Case study: Sarayan Plain) 
Fahime Sharifan1, Hosein Khozeymehnezhad2 

Abstract 

Groundwater resources provide a large portion of the water used to irrigate farming lands. Therefore, one 

should adopt appropriate management strategies for utilizing these resources. This research investigates, both 

qualitatively and quantitatively, an acquirer using IDW interpolation technique, as implemented in ArcGIS 

10.2 Software, so as to evaluate consequences of unleashed withdrawal of groundwater across Sarayan Plain. 

To this end, a total of 30 wellbores were studied and water withdrawal data during 2012-2016, water table 

level drop data during 1986-2017, and qualitative data during 2008-2016 were considered. Results of the 

present research indicated that, the rate of withdrawal from the wells in 2012 was larger than that in 2014 and 

minimal in 2016 when most of the wells within the studied watershed had their water withdrawal rates 

decreased from 24 L/s to as low as 9 L/s. Moreover, during the 31-year period studied herein, the water table 

level was found to go deeper by 20 m. The results further indicated that, during the studied period, the quality 

of groundwater across the plain decreased significantly, leading to degraded yield of the corps across the 

region. 

Keywords: ground water, damage, interpolation, GIS. 
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