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 چكیده

و  خشک مناطق در زیرزمینی، های آب ویژه هب آب منابع مدیریت

 در انسانی و طبیعی مختلف عوامل. دارد خاصی اهمیت خشک، نیمه

 آب سطح اُفت و بحرانی شرایط وجودآمدن موجب به اخیر دهه چند

 نوسانات تحقیق، این در. است شده کشور اطقمن بیشتر در زیرزمینی

 آماری دوره طی ایالم استان در مهران دشت زیرزمینی آب سطح

 واحد هیدروگراف از استفاده با( 88ـ89 تا 76ـ77 آبی سال از) سال13

 میزان آبخوان، ذخیره حجم همچنین. است گرفته قرار بررسی مورد

 این انجام برای. گردید تعیین آبرفتی آبخوان این از برداری بهره و تخلیه

 و هیدروژئولوژی و هیدرولوژی هواشناسی، های گزارش از تحقیق،

 پیزومتری و برداری بهره های چاه به مربوط اطالعات و ها داده همچنین

 و ها داده آوری جمع از بعد. است شده استفاده صحرایی بازدید و

 عمق های نقشه یهته به اقدام جغرافیایی اطالعات سیستم در اطالعات

 تحقیق نتایج. گردید تراز تغییرات و آب تراز آبخوان، ضخامت آب،

 از زیرزمینی آب تراز اُفت میزان مذکور آماری دوره در که داد نشان

 است داشته اُفت متر83/10زیرزمینی آب تراز و بوده بیشتر آن تراز خیز

. است دهبو متر77/0 حدود مهران دشت ساالنه اُفت متوسط میزان که

 577 ترتیب به آن از برداری بهره میزان و آبخوان ذخیره حجم همچنین

 .گردید برآورد مترمکعب میلیون44 و
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Abstract 
Water resource management, especially that of 

groundwater, is very important in the arid and 

semiarid regions. Natural and anthropogenic 

phenomena have caused critical conditions and the 

fall in the groundwater table within the last decades 

in many places of the country. In this research, 

fluctuations of the underground water table in 

Mehran Plain in Ilam province during 12 years (of 

the water year 74-75 until 86-87) were examined, 

using unit hydrograph. In addition, the storage 

volume of aquifer and the amount of discharge and 

exploitation from this alluvial aquifer were 

determined. For conducting this research, reports 

from meteorology, hydrology and Hydrogeology 

were used. Additionally, data and information about 

exploiting and piezo metric wells and land 

observation were used. After preparing data and 

information in GIS, a map was offered for water 

depth, aquifer thickness, water level and level 

changes. The results of the study showed that during 

the mentioned period, the amount of downfall of 

underground water level was greater than its rising 

level and the underground water level had a falling 

of 10.83 meters, which the average amount of 

annual fall of Mehran lain was about .77 meters. In 

addition, the storage volume of aquifer and its use 

were estimated 577 and44 millions.m3, respectively.  
 

Keywords: grand water, aquifer, Hydrogeology, piezo 
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 مقدمه
 کننده آب شیرین  ترین منابع تأمین منابع آب زیرزمینی از مهم

کوچک تنها منبع  و در بسیاری از روستاها و جوامعهستند 

 (.Canter,1987:125)روند  شمار می  بهشرب   آب قابل

ن دانش زیرزمینی بدون داشت آب مصرف مناسب مدیریت

 های زیرزمینی و تعیین کافی از توزیع و گسترش آب

 نیست پذیر امکان آن سیر تکاملی فرایندهای تأثیرگذار در

(Glynn & Plummer,2005:274.)  درآب زیرزمینی 

درصد از کل آب 20و تقریباً  استمنبع آب شیرین  واقع

(. Reghunath,1987:503کند ) مصرفی جهان را تأمین می

با توجه به اینکه منبع اصلی تأمین آب برای مصارف 

های زیرزمینی است، آگاهی  ران از آبکشاورزی دشت مه

مصرف در کشاورزی یت و کیفیت آب جهت از میزان کمّ

رسد. تاکنون محققین زیادی چه  نظر می الزم و ضروری به

اند دالیل و  در سطح کشور و چه در سطح دنیا کوشیده

های مختلف  های زیرزمینی را در حوضه نوسانات سطح آب

 ،(1381) ان و همکارانزهتابی. مورد بررسی قرار دهند

های  رویه از آب برداری بی تخریب آبخوانه قم در اثر بهره

 زمینی را مورد بررسی قرار دادند.زیر

های  در تحقیقی دیگر آب ،(1383) زهتابیان و همکاران

زیرزمینی دشت ورامین جهت استفاده از آبیاری اراضی 

دند و به این نتیجه مورد بررسی قرار دارا کشاورزی 

زیرزمینی کیفیت آن هم فت سطح آب دلیل اُ سیدند که بهر

 است. کاهش یافته

اثرات تغییر روش  ،(1386) آبادی و راهنما میرعباسی نجف

ی در دشت سیرجان را های زیرزمین برداری از آب بهره

 بررسی کردند.

های زیرزمینی  منابع آب ،(1387) گر و همکاران نوحه

برداری پایدار از  رههای بوچیر و حمیران جهت به دشت

 منابع آب را ارزیابی کردند.

فت نشست زمین و اُ ارتباط فرو ،(1388) یمانی و همکاران

فارس را بالغ استان   های زیرزمینی در دشت قره سطح آب

 مورد مطالعه قرار دادند.

های زیرزمینی با  فت سطح آباُ ،(1388) اکبری و همکاران

کردند.  یایی را بررسیستم اطالعات جغرافاستفاده از سی

های زیرزمینی دشت  تغیرات کیفی آب ،(1388) شعبانی

 ا مورد مطالعه و بررسی قرار داد.ارسنجان ر

نوسانات سالیانه سطح آبخوان  ،(1388) قمرنیا و سپهری

های  در استان کردستان در اثر خشکسالیدشت چهاردولی 

که اخیر را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که 

متر 5/8مینی طی این دوره آماری حدود سطح آب زیرز

تأثیر  ،(1388) جهرمی و همکاران فت داشته است. نجاتیاُ

خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت عقیلی را 

مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که عامل 

اول خشکسالی و در  های زیرزمینی در درجه فت آباُ

های زیرزمینی  رویه از آب برداری بی بهره درجه دوم

 است. بوده

نوسانات سطح ایستابی  ،(1388) زاده و همکاران باقری

مورد بررسی  ،با نگاهی به خشکسالی اخیررا، دشت بهبهان 

های زیرزمینی  دند و به این نتیجه رسیدند که آبقرار دا

علت آن خشکسالی و فت داشته و منطقه مورد مطالعه اُ

 است. های سطحی بوده منابع آب کمبود

ن در تحقیقی ارزیابی و تعیی ،(1388) جباری و همکاران

نکا را ـ  دشت ساری بیالن آب زیرزمینی آبخوان آزاد

آب فت سطح بررسی نمودند و به تأثیر خشکسالی در اُ

 زیرزمینی منطقه اشاره داشتند.

های بیشینه و کمینه  زمان ،(1388) تهبندی و همکاران

با  را، های زیرزمینی دشت چوین  ببرداری منابع آ بهره

 تعیین نمودند.، استفاده از هیدروگراف واحد ساالنه

های زیرزمینی دشت  منابع آب ،(1388) مختاری و همکاران

با استفاده از سیستم را، ها  کاشان و روند تغییرات آن

مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و به  ،اطالعات جغرافیایی

های  فت آبنتیجه رسیدند که علت سیر نزولی اُاین 

های مسئول  ی عدم مدیریت جامع و کامل سازمانزیرزمین

نظارت بر میزان آب برداشتی از سفره آب زیرزمینی منطقه 

ثر در ؤعوامل م ،(1389) . فتحی و زیباییاستمورد مطالعه 
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استفاده از با  را، های زیرزمینی برداری از آب مدیریت بهره

 دشت :مطالعه موردی ،هدفه ریزی چند برنامهمدل 

 مورد ارزیابی قرار دادند. ،فیروزآباد

های زیرزمینی  کیفیت آب ،(1389) پویا و رسولی کیانی

 های مرکزی استان فارس مورد استفاده در آبیاری در دشت

 .نمودند ارزیابیرا 

نقشه قابلیت  ،در تحقیقی ،(1390) کریمی و همکاران

 را های زیرزمینی دشت مهران شاورزی آبآبیاری اراضی ک

 م اطالعات جغرافیایی تهیه کردند.در سیست

زیرزمینی  فت سطح آباُ ،(1390) موسائی و همکاران

دشت جوانمردی در سیستم اطالعات جغرافیایی را  آبخوان

ترین عامل  دادند و بیان کردند که مهمر مورد بررسی قرا

زیرزمینی از منابع آب  رویه برداشت بی ،فتافزایش میزان اُ

 و کاهش نزوالت جوی است.

های  تأثیر خشکسالی بر آب ،(1390) خوشحال و همکاران

را مطالعه کردند. زیرزمینی در حوضه آب دهگالن کردستان 

تحلیل منابع آب زیرزمینی را با  ،(1995) پائل و همکاران

 استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی بررسی کردند.

مدیریت منابع آب را در شرایط  ،(1991) کارانهم ویلیام و

 ی مطالعه کردند.خشکسال

توان به مطالعه ارتباط بین  میدیگر گرفته  از تحقیقات صورت

 (،Safavi et al,2004های سطحی و منابع آب زیرزمینی ) آب

های زیرزمینی دشت ورامین برای استفاده در  بررسی آب

(، ارزیابی کیفیت Zehtabian et al,2004آبیاری مزارع )

 (، بررسی تغییراتReihan & Alam,2008) آب زیرزمینی

(، Shabani,2009) های زیرزمینی در دشت ارسنجان کیفیت آب

مدیریت پایدار آب زیرزمینی دشت کهیر با استفاده از بیالن 

تأثیر  (،Hojati & Boustani,2010) های زیرزمینی آب

زیرزمینی  آب تکاهش سطح آب زیرزمینی در کیفی

(Rahnama& Mirabbasi,2010،) های  ارزیابی روش

 های زیرزمینی های کیفی آب زمین آمار در تهیه نقشه

(Sabani,2011روش ،) یابی در برآورد سطح  های درون

(، بررسی Tabatabai & Ghazali,2011آب زیرزمینی )

 Shahidasht) های استان کرمان منابع آب زیرزمینی دشت

& Abbasnezhad,2011های  (، پایش فضایی شوری آب

های مرطوب در دشت  زیرزمینی در خشکسالی و دوره

(، اثرات خشکسالی در Karami & Kazemi,2012تبریز )

 Daneshvar Vosoughi etهای زیرزمینی ) سطح آب

al,2012گرفتن نتایج این نظر( و غیره اشاره نمود. با در

شناخت شده تا ضمن  سعی تحقیق،در این  ،تحقیقات

های هیدروژئولوژی آبخوان آبرفتی دشت مهران،  ویژگی

منظور مدیریت  برداری از آن به حجم ذخیره و میزان بهره

های زیرزمینی تعیین گردد. دشت مهران در استان  منابع آب

ایالم در جنوب غرب ایران و در مختصات 

 46ْ 05عرض شمالی و َ 33ْ 13تا َ 33ْ 03َ  جغرافیایی

(. مساحت این 1)شکل داردطول شرقی قرار  46ْ 15تا  َ

مربع است و از نظر منابع آب کیلومتر 300دشت حدود 

مهم و بزرگ گاوی و سطحی در دشت مهران دو رودخانه 

های یکشنبه و کونک  ترتیب از کوه کنجانچم که به

و  پیوسته هم هگیرند و در غرب شهر مهران ب سرچشمه می

. گردد و زهکشی میشوند، تغذیه  وارد کشور عراق می

بندی واحدهای ساختمانی  براساس تقسیم ،دشت مهران

شود. این واحد  خورده محسوب می زاگرس چین ءایران جز

است و پهنای  غربی ایران واقع شده در جنوب ،ساختمانی

واحی به و در برخی ن است کیلومتر150ـ250آن در حدود 

ن منطقه شود. روند عمومی ای می زیر زاگرس رورانده کشیده

شرقی است که در آن رسوبات  جنوبـ  غربی تقریباً شمال

شیب  طور هم لئوزوئیک، مروزوئیک و ترشیاری بهپا

، سازند مهران در ترین سازند هم قرار دارند. قدیمی روی

شود.  سروک است که در تاقدیس اناران دیده می

 سازند بختیاری است که در ،جدیدترین سازند منطقه

 (.2)شکل شود نطقه دیده میمناطق جنوبی م
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 ها مواد و روش

 منظور به مهران دشت آبخوان هیدروژئولوژی بررسی جهت

 زیر مراحل طی مطالعات آن، از برداری بهره و مدیریت

 :گرفت انجام

 و( غیره و شناسی زمین و توپوگرافی) پایه های هنقش تهیه. 1

 ؛مهران دشت محدوده تعین

 های آب کیفیت و کمّیت به وطمرب های داده تهیه. 2

 این از اطالعاتی بانک یک ایجاد و مهران دشت زیرزمینی

 ؛جغرافیایی اطالعات سیستم در ها داده

 های چاه پیزومتری، های چاه اطالعاتی های الیه تهیه. 3

 اطالعات سیستم در برداری نمونه های چاه برداری، رهبه

 جهت و زیرزمینی آب سطح های نقشه ترسیم و جغرافیایی

 ؛جریان

 براساس مهران دشت عمق هم و تراز هم های نقشه ترسیم. 4

 ؛پیزومتری های چاه اطالعاتی الیه

 در با منطقه آب نیاز تأمین جهت آبخوان حجم محاسبه. 5

 میزان و آبخوان ذخیره ضریب متوسط نمیزا اختیارداشتن

 .آن از برداری بهره

 پیزومترهای آب سطح ماهیانه های گیری اندازه از استفاده با

 مهران آبرفتی آبخوان زیرزمینی آب تراز هم نقشه موجود،

 است ذکر به الزم. است شده ترسیم 87ـ88آبی سال برای

 بر هعالو زیرزمینی آب تراز نقشه تر دقیق تهیه جهت که

 زیرزمینی آب عمق های داده از موجود، پیزومتری های چاه

 .است شده استفاده اکتشافی پیزومتری چاه حلقه دو

 

 های تحقیق یافته
 منطقه هیدروژئولوژیكی های ویژگی

 1شناسی و اطالعات حاصل از الگ با توجه وضعیت زمین

آب  هران سفرمه برداری دشت های اکتشافی و بهره چاه

از نوع آزاد بوده که در رسوبات آبرفتی و زیرزمینی 

ای حاصل از فرسایش ارتفاعات مشرف به  افکنه مخروط

 یاکتشاف یها است. با توجه به الگ چاه دشت ایجاد شده

های شرقی و جنوبی  در حاشیه سوباتدشت مهران بافت ر

و  درشت و در حد ماسه در سطح و عمق عمدتاً دانه

خلوط درهمی و مرکزی م گراول بوده و در مناطق شمالی

 در مورد ضخامت رسوبات .است از سیلت، رس و ماسه

ضخامت اطالعات    هم هآبرفتی با توجه به عدم وجود نقش

های  دقیقی وجود ندارد، لیکن با توجه به حفاری چاه

های شمالی  های آبرفتی در حاشیه اکتشافی ضخامت نهشته

از  . ضخامت رسوباتاستمتر 50و شرقی دشت کمتر از

که در مرکز دشت   طوری  یافته به غرب افزایش شرق به

است متر 200 متر و در نواحی غربی بیش از180حدود

دشت مهران در کشور عراق،  ه. با توجه به ادام(3)شکل

نواحی غربی دشت مهران در کشور ایران در حقیقت مرکز 

اصلی کل دشت مهران بوده، لذا وجود حداکثر ضخامت 

 منظور کسب به .استواحی طبیعی آبرفت در این ن

______________________________________ 
. نمایش بافت رسوبات و لیتولوژی و همچنین سطح آب، قطر لوله، قطر 1

 های اکتشافی بر روی یک جدول اطالعاتی حفاری، ارتفاع و عمق چاه
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 تعداد ،مهران اطالعات از تراز و عمق آبخوان آبرفتی دشت 

در دشت حفاری  ،1372پیزومتری در سال  حلقه چاه 26

تراز آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی مهران  هم هاست. نقش شده

های ماهیانه سطح آب پیزومترهای  گیری با استفاده از اندازه

. جهت (4)شکل است تهیه شده 85ـ86 منطقه طی سال آبی

های  تراز آب زیرزمینی عالوه بر چاه هتر نقش دقیق هتهی

پیزومتری موجود، عمق آب زیرزمینی دو حلقه چاه 

گیری کرده و مورد  پیزومتری و اکتشافی متروک اندازه

تراز آب  هم هنقش براساس .است استفاده قرار گرفته شده

شمال دشت به  هحاشی حداکثر رقوم تراز در، زیرزمینی

زیرزمینی   متر بوده و حداقل رقوم تراز آب260 میزان

. تراز استمتر در غرب آبخوان آبرفتی مهران 135 میزان به

جهت  .استمتر 250 آب زیرزمینی در مناطق شرقی نیز

به منطقه  شرق شمالاز  و شرق یمالجریان در مناطق ش

اً از تقریبجهت جریان نواحی جنوبی و در  غرب جنوب

 آبخوان یشیب هیدرولیک .استغرب  شرق به شمال جنوب

در  2 و در حدود بوده حداقل جنوبی و مرکزیدر مناطق 

 آبخوان زیاد یشمال نواحیدر  ی. شیب هیدرولیکاستهزار 

بودن رسد. زیاد در هزار می 16 بیش از که به طوری به ،است

بودن  یک در مناطق مذکور ناشی از پایینشیب هیدرول

شیب هیدرولیکی در مناطق شرقی نیز . استبلیت انتقال قا

در هزار و در نواحی غربی و خروجی دشت  10حدود 

 (.4)شکلاست در هزار  4حدود 
 

 
 مهران دشت آبخوان ضخامت هم نقشه .3شكل

 
 مهران دشت جریان جهت و زیرزمینی آب سطح تراز هم نقشه .4شكل

 

 نقشه یمترس و زیرزمینی آب تراز تغییرات بررسی

 آبخوان عمق هم

جهت بررسی تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت مهران 

 88ـ89 تا 76ـ77 های آبی تغییرات تراز برای سال هنقش

تراز آب  ،این نقشه براساس (.5شکل) است ترسیم گردیده

فت مناطق مختلف دشت مهران اُ یزیرزمینی در تمام

نی در فت تراز آب زیرزمیاُ زانیاست. بیشترین م داشته

شود. در مناطق  یو مرکزی دشت مشاهده م ینواحی جنوب

و است متر 25حدود  ینیرزمیفت تراز آب زاُ زانیم ،یکزمر

رسد. علت  یمتر م15حدود  به زانیم نیا یدر مناطق جنوب

تراکم  ،یدر مناطق جنوب ینیرزمیفت تراز آب زاُ یاصل

عامل  و یدر بخش کشاورزویژه  به یبردار بهره یها چاه

آبخوان توسط  هیعدم تغذ ،یفت تراز آب در مناطق مرکزاُ

 ها، در این سالاست.  ،ریاخ یها سال یط ،یگاو ودخانهر

 یخشکسال دهیپد ریتحت تأث یرودخانه گاو یآبده زانیم

 ، ازع آنبَو به تَاست  افتهیشدت کاهش  بهقرار گرفته و 

 یطور محسوس به هینفوذ از بستر رودخانه و تغذ زانیم

تعداد  رغم یعل زین یغرب است. در مناطق شمال ته شدهکاس

 ینیرزمیفت تراز آب زاُ یکشاورز یها کم چاه بسیار

مناطق  نیدر ا ینیرزمیفت تراز آب زگردد. اُ یمشاهده م

 یو زهکش یاریبه شبکه آب یآب ورود زانیکاهش م لیدل به

از  یکاهش آب برگشت ،آن دنبالبه  ،و یدر اثر خشکسال

 است. شبکه بوده نیتحت پوشش ا یکشاورز یاضار یاریآب
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مهران  دشتفت تراز آب زیرزمینی کل اُ زانیکلی م طور  به

 ،88ـ89 تا 76ـ77 های آبی  سال طی ،ساله 13 در دوره

تراز آب  دیگر، عبارت  بهاست.   متر بوده 83/10 حدود

عمق  نقشه هم است. فت داشتهمتر ا77/0ُ ،در سال زیرزمینی

های  با استفاده از داده ،برداری مهران ن بهرهمتوسط آبخوا

های ماهیانه عمق آب در  گیری آمده از اندازه دست هب

 است ترسیم گردیده ،پیزومترهای موجود در دشت

 بیشترین عمق برخورد به آب براساس این نقشه،(. 6شکل)

. استزیرزمینی در نواحی نزدیک به شرق دشت  

 55 این نواحی بیش ازکه عمق آب زیرزمینی در  طوری به

 .است شدهمتر 

 

 
 مهران دشت آبخوان تراز تغییرات نقشه .5شكل

 

 
 مهران دشت زیرزمینی آب عمق هم نقشه .6شكل

 (معرف آبنمود) واحد هیدروگراف

دشت مهران با  آب زیرزمینی ترازبررسی نوسانات  جهت

های پیزومتری میانگین وزنی  تیسن چاه هاستفاده از شبک

 آمده و سپس دست بهراز آب زیرزمینی دشت ت هماهان

تا  76ـ77های آبی برای سالساله 13هیدروگراف واحد 

هیدروگراف  براساس (.7شکلاست) شدهترسیم  ،88ـ89

ماه یورهرشسطح آب زیرزمینی در دشت مهران  واحد

به حداکثر  ماه بهمنیافته و در  تدریج افزایش به بوده،حداقل 

از فروردین روند نزولی طی ی یعن .است رسیدهمیزان خود 

تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت مهران به دو  است. کرده

توسط  آبرفتی برداری از آبخوان عامل بارندگی و بهره

ماه که  که از آبان طوری های عمیق بستگی دارد. به چاه

تدریج باال  شود تراز آب زیرزمینی به شروع میبارندگی 

رسد.  به حداکثر میزان خود می ماه بهمنآید تا اینکه در  می

 ،شود برداری نمی بهرهآبرفتی  در این دوره معموالً از آبخوان

های موجود نیاز آبی گیاهان را برطرف  چون بارندگی

برداری از  بهره بهمن و اوایل اسفنددر اواخر  کنند. می

علت  به ماه،اسفند. بنابراین از شود آغاز می آبرفتی آبخوان

تدریج  به زیرزمینی سطح آب ،آبرفتی آبخوان برداری از بهره

قطع بارندگی  ،ماه . همچنین در اواخر فروردینرود پایین می

فت تزاز آب زیرزمینی ساالنه مزید بر علت شده و میزان اُ

تا اینکه در شهریور و مهر به حداقل میزان  کند میتشدید را 

 رسد. خود می
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 مهران برفتیآ آبخوان ساله13 واحد هیدروگراف .7شكل
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 نوسانات مهران دشت آبخوان ماهانه، نوسانات بر عالوه

 دشت زیرزمینی آب تراز ساالنه نوسانات. دارد نیز ساالنه

 مشهود زیرزمینی آب تراز فتاُ صورت به بیشتر مهران

 مجاز ظرفیت از بیش برداشت دلیل به ،دیگر عبارت به. است

 پیدا اُفت مهران دشت زیرزمینی آب تراز آبخوان،

 پیشنهاد ایالم ای منطقه آب شرکت طرف از لذا است. کرده

 شرکت و شد ارائه دشت این برداری بهره توسعه ممنوعیت

 موافقت مذکور پیشنهاد با ایران آب منابع مدیریت

 .است نموده

 

 آبخوان ذخیره حجم تعیین

حجم ذخیره آبخوان شامل ذخیره دینامیک و استاتیک بوده 

. استذخیره قابل استحصال آبخوان و در حقیقت میزان 

ای اطالق  امیک )پویا( آب زیرزمینی به ذخیرهذخیره دین

که در ارتباط با چرخه هیدرولوژیکی بوده و حجم  شود می

باشد. آن در حقیقت برابر میزان تغذیه ساالنه آب زیرزمینی 

برداری از آبخوان، ذخیره دینامیک به  در صورت عدم بهره

تواند  که می شود میبخوان خارج هر شکل ممکن از آ

های مجاور، زهکشی  صورت خروجی زیرزمینی به دشت به

غیره باشد.  عمق و  ها، تبخیر مستقیم در مناطق کم رودخانه

، در صورت همین دلیل  پذیر است و به  این ذخیره برگشت

تر یا معادل میزان ذخیره دینامیک، برداری از آبخوان کم بهره

. گردد سفره آب زیرزمینی وارد نمی اثرات نامطلوب بر

عنوان برداشت مجاز شناخته  ، این میزان برداشت بهبنابراین

د شو ای اطالق می )ایستا( به ذخیره شود. ذخیره استاتیک می

های تحتانی  در بخش ،شناسی که در طول زمان زمین

آبخوان انباشته گردیده و معموالً در ارتباط با چرخه 

نیست. پذیر  ذخیره استاتیک برگشتنیست. هیدرولوژیکی 

برداری از ذخیره دینامیک آبخوان اثرات  لذا در صورت بهره

 تراز آب اُفتنامطلوب بر سفره آب زیرزمینی نظیر 

زیرزمینی، نشست زمین، کاهش کیفیت آب، هجوم آب 

 براین برداشت از ذخایر گردد. بنا شور و غیره وارد می

 است. شده شناختهمجاز رویه و غیر رداشتی بیباستاتیک، 

استان  متأسفانه در حال حاضر در کشور ما و همچنین در

های آب زیرزمینی گریبانگیر این  ایالم تقریباً تمامی سفره

. حجم ذخیره آبخوان با داشتن مساحت، هستندمشکل 

ضخامت بخش اشباع و ضریب ذخیره آبخوان قابل 

احت مس ،آمده عمل های به . براساس بررسیاستمحاسبه 

وده و مربع بکیلومتر 280آبخوان دشت مهران حدود 

نظر گرفته درصد در2متوسط ضریب ذخیره آبخوان 

است. جهت محاسبه ضخامت متوسط بخش اشباع  شده

های  در سیستم اطالعات جغرافیایی نقشهآبخوان، ابتدا 

عمق آب زیرزمینی تهیه، سپس  ضخامت آبرفت و هم هم

ضخامت آبرفت  نقشه همعمق آب زیرزمینی از  نقشه هم

کسر گردید. خروجی محاسبات در حقیقت نقشه 

است. براساس محاسبات  ضخامت بخش اشباع بوده هم

میانگین ضخامت بخش اشباع آبخوان دشت  ،شده انجام

کل  ،متر محاسبه گردید. با توضیحات فوق 103مهران برابر 

، 1صورت رابطه ن بهمیزان ذخیره قابل استحصال آبخوا

 .گردد می محاسبه

 :1رابطه
 آبخوان ذخیره حجم=آبخوان مساحت×  اشباع بخش ضخامت × ذخیره ضریب

 آبخوان ذخیره حجم=280×  103×  02/0= 8/576
 

 میلیون 577 برابر مهران آبرفتی آبخوان ذخیره حجم

 ،شده محاسبه ذخیره حجم این که گردید برآورد مترمکعب

 و بوده یکاستات ذخیره و دینامیک ذخیره مجموع شامل

 براساس. است استاتیک ذخیره آن از ای عمده بخش

 آبخوان دینامیک ذخیره میزان ،آمده عمل به های بررسی

 است. بوده مترمکعب میلیون 45 تا 40حدود مهران دشت

 میلیون 535 حدود آبخوان این استاتیک ذخیره میزان لذا

 دشت ساالنه مجاز برداشت میزان ،بنابراین. است مترمکعب

 .باشد مترمکعب میلیون 45 تا 40دبای هرانم

 

 برداری از آبخوان آبرفتی بهرهمیزان 

 توسط فقط مهران دشت آبرفتی آبخوان از برداری بهرهمتن 

 این در که معنی این به گیرد، می صورت پمپاژ های چاه
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. ندارد وجود برداری بهره جهت قناتی یا و چشمه دشت

 دشت جنوبی مناطق در ،1380سال تا که است ذکر به الزم

 آبدهی با بدوله چشمه نام به آبرفتی چشمه دهنه یک مهران

 اخیر های سال در که داشته وجود ثانیه بر لیتر 50متوسط

 خشک کامل طور به زیرزمینی آب تراز فتاُ دلیل به

 سال سراسری آماربرداری نتایج براساس. است شده

 ،رانمه دشت در موجود های چاه کل تعداد ،81ـ82آبی

 ساالنه تخلیه میزان مذکور آماربرداری. است بوده حلقه181

 آماربرداریبا  همگام کهرا  ها چاه این از حلقه 135 تعداد

 محاسبه مترمکعب میلیون 3/38 حدود بود، فعال صحرایی

 46 تعداد ،آماربرداری هنگام اینکه به توجه با. است کرده

 های چاه تخلیه نمیزا بود، غیرفعال موجود های چاه از حلقه

 مترمکعب میلیون 3/38 از بیش مذکور سال در مهران دشت

 نتایج براساس. است بوده مترمکعب میلیون45 حدود در و

 شده شروع ،85ـ86 آبی سال از که سراسری آماربرداری

 222 مهران ممنوعه دشت در موجود های چاه کل تعداد

 را ها چاه ساالنه تخلیه میزان مذکور آماربرداری. است حلقه

 به توجه با. است کرده محاسبه مترمکعب میلیون44 حدود

 موجود های چاه از حلقه53 تعداد آماربرداری هنگام اینکه

 مهران دشت های چاه تخلیه میزان شده، گزارش غیرفعال

 متر میلیون50 حدود و بوده شده اعالم میزان از بیش

 این براساس ،طورکلی به. است گزارش شده مکعب

 دشت های چاه متوسط عمق میزان سراسری ربرداریآما

 لیتر 34 حدود ها چاه متوسط آبدهی و متر84 حدود مهران

 .است ثانیه بر
 

 گیری نتیجهو بحث 
ویژه در  ها، به در آبخوان آبرفتی دشت مهران آب رودخانه

است. لذا  فصل خشک، تکافوی نیاز آبی کشاورزی نبوده

کرده و برداشت  توسعه پیدابرداری از آبخوان آبرفتی  بهره

آب زیرزمینی بیش از حد مجاز ظرفیت آبخوان  هاز سفر

تراز آب زیرزمینی از سالی به سال  ترتیب، بدین و است شده

فت تراز آب اُ زانیبیشترین م است. دیگر کاهش داشته

و  یدر نواحی جنوبدر منطقه مورد مطالعه زیرزمینی 

فت اُ زانیم یکز. در مناطق مرشدندمرکزی دشت مشاهده 

 یو در مناطق جنوباست متر  25حدود  ینیرزمیتراز آب ز

فت اُ ی. علت اصلاست  رسیدهمتر  15به حدود  زانیم نیا

 یها تراکم چاه یدر مناطق جنوب ینیرزمیتراز آب ز

عامل . است  بوده یدر بخش کشاورز ویژه  به یبردار بهره

 ازان آبخو هیعدم تغذ یفت تراز آب در مناطق مرکزاُ

در این است.  بوده ،ریاخ یها سال یط ی،گاو ودخانهر

 دهیپد ریتحت تأث یرودخانه گاو یآبده زانیم ها، سال

ع بَو به تَ است افتهیبه شدت کاهش قرارگرفته و  یخشکسال

طور  به هینفوذ از بستر رودخانه و تغذ زانیماز آن 

فت تراز آب اُ زانیطورکلی م است. به کاسته شده یمحسوس

آماری مورد بررسی  مهران در دوره دشتیرزمینی کل ز

تراز آب  دیگر، عبارت به است. متر بوده 83/10 حدود

تغییرات تراز  است. فت داشتهمتر در سال اُ 77/0 زیرزمینی

آب زیرزمینی دشت مهران به دو عامل بارندگی و 

های عمیق بستگی  چاه در آبرفتی برداری از آبخوان بهره

 نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات در پایان دارد.

محققین مختلف از جمله: )زهتابیان و گرفته توسط  صورت

 ینجات)(، 1388)قمرنیا و سپهری، (، 101، 1383همکاران،

و همکاران،  زاده باقری) (،1388ی و همکاران، جهرم

(، )تهبندی و همکاران، 1388)جباری و همکاران،  (،1388

خوانی مناسب  ... هم( و1388ن، (، )مختاری و همکارا1388

های  آبفت اُعامل داشت. در همه این تحقیقات، محققین 

از رویه  برداری بی زیرزمینی را در خشکسالی و بهره

برداری از آبخوان  . ارقام بهرهدانستند های زیرزمینی می آب

دهنده وابستگی شدید مردم منطقه به  موردمطالعه نشان

این پذیری باالی  بَع آن آسیبمنابع آب زیرزمینی و به تَ

قشر در مقابل تأثیرات خشکسالی بر سطح آب زیرزمینی 

 ی در کشور ما ایران، بخش کشاورزیطورکل منطقه است. به

 درصد از آب مصرفی کشور 90اختصاص بیش از با 

(Ghamarnia & Sepehri,2009 ) در هنگام خشکسالی

 است مرو، الز بیشترین آسیب را خواهد دید. از این
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که زندگی  انبا این بحر تمهیدات خاصی برای مقابله

در نظر  شهرها و روستاهای کشور تحت تاثیر آن می باشد،

نمودن مباحث تئوری، اثرات  شود و با کاربردی  گرفته

تخریبی خشکسالی را کاهش داد و با اختصاص اعتبارات 

یربنایی آب و خاک های اساسی ز الزم، امکان اجرای طرح

 اهم ساخت.را فر
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