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 چكيده

 برداشتت  یعني راه ترین ساده نیاز، مورد آب مینأت براي خشک، مناطق یافته توسعه کمتر و نیافته توسعه کشورهاي در
 ملمتوس  و روشن ،آب منابع کمیت بخش در برداشت نوع این منفي آمد پي .شود مي انتخاب زیرزمیني آب هايسفره از

 ثیراتأتت  توانتد  متي  کته  است خشک نیمه و خشک مناطق در آب منابع مدیریت کارهاي راه از یکي سیالبپخش  است.

هتاي   ب بتر کمیتت آب  پخش ستیال ثیر أسعي بر نشان دادن ت ،پژوهشاین  .باشد داشته زیرزمیني آب منابع بر مثبتي
تتا ستا     4974چاه پیزومتري از ستا    چهارسطح آب  هاي ماهانه دارد. با بررسي داده فسا گربایگان زیرزمیني منطقه

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

 آب ستطح  تغییرات شود، داده نشان آبخوان تغذیه در سیالب پخش نقش که این براي ،بنابراین .دهد مي نشان را نزولي
دهتد کته    نتایج نشان متي  .شد بررسي سیالب کاهش با هاي سا  ،همچنین و سیالب افزایش با هاي سا  در زیرزمیني

ثیر أعلتت تت  بته  سته ثیر گسل و پیزومتر أعلت تبه یکباشد. پیزومتر  مي سهو  یکفت مربوط به پیزومترهاي ترین اکم

 آب سطح هاي داده روي بر اصلي هاي مؤلفه آماري دهند. نتایج حاصل از تحلیل فت را نشان ميترین اکم ،سیالب پخش

 و تترین  مهتم  هتا، داده پتراش  از درصتد  89 از بتیش  بیان با او  مؤلفه که دهد مي نشان ماهانه صورتبه پیزومتر چهار
 او ، مؤلفته  استاس  بتر  اصتلي  هتاي  مؤلفته  بارهتاي  ستازي مرتت  . باشتد  مي منطقه در آب سطح فتا شاخص مؤثرترین

 دشتت  فتت ا هتم  نقشته  بررستي  از حاصتل  نتایج با که باشد مي چهار و دو پیزومترهاي در زیاد فتا میزان دهنده نشان

استحصا  بیش از حتد آب  علت بهچهار پیزومتر علت اثر تبخیر و تعرق درختان جنگلي و دو بهپیزومتر  .دارد مطابقت
 دهند. فت را نشان ميمحدوده، بیشترین ادر آن کشاورزي 

 

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

 

 مقدمه
 یافتته  توستعه  کمتر و نیافته توسعه کشورهاي در

 تترین  ستاده  نیاز، مورد آب مینأت براي خشک، مناطق

 انتختاب  زیرزمینتي  آب هاي سفره از برداشت یعني راه
 عاقالنه چندان نیز برداري بهره روش سفانهأمت. شود مي

 به توجه عدم از ناشي منفي آمدهاي پي اغل  و نیست

 نتوع  ایتن  منفتي  آمتد  پي. شود مي گرفته نادیده ها آن

 ملمتوس  و روشتن  آب منابع کمیت بخش در برداشت
 شیمیایي ترکی  زماني سري به مربوط اطالعات .است

 وضتعیت  دهنتده نشان ها، آبخوان در زیرزمیني هاي آب

 باشتد  متي  منابع این ذخیره حجم کاهش در خطرناکي

(Hosseinimarandi ،2444).  از یکتتتي  آب کمبتتتود 
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 بختش  در ویتژه  بته  ایتران،  اقتصتادي  توسعه تنگناهاي
 دستتترس در متتدون آمتتاري گرچتته. استتت کشتاورزي 

 هتاي  آب ستطح  فتت ا غالت ،  گمتان  بته  لکتن  نیست،

 ختالي  روستاي صدها وجود عامل ترین مهم زیرزمیني،
 باشتتد متي  ایتتران شترق  و جنتتوب مرکتز،  در ستکنه  از

(Ghahari  وPakparvar ،2447).  انجتتام هتتاي بررستي 

  مجمتوع  از  کته  دهد مي  نشان آبخیز هاي هزحو بر شده

 و  کوهستاني مناطق را هکتار  میلیون 87 کشور، وسعت
  تشکیل شی  کم  مناطق و ها دشت را هکتار  میلیون 78

 و کوهستتاني  هاي حوضه در ها رواناب تمرکز. دهند مي

 لتزوم  دشتتي،  مناطق به ها آن انتقا  سپس و شی  پر
 و هتتا روانتتاب ذخیتتره هتد   بتتا اصتتولي ریتتزي برنامته 

 .استت  ستاخته  ضتروري  را ها آن هدررفت از جلوگیري

 از  ستتا  در  ختا    تتن  میلیتتارد دو از بتیش  هتدررفت 
 مخترب   هاي سیل  وقوع  فراواني ،کشور آبخیز  هاي حوزه

 149 از  نیمتي  حتدود   شدن  خارج دسترس از با  همراه

  نتابودي  کشتور،   جتوي هتاي   ریتزش  مترمکع  میلیارد

 ستایر  و  اراضتي   خیزي حاصل کاهش ،مراتع و ها جنگل
  کته  استت   معضتالتي   جمله از دیگر مشکالت و  مسائل

 را کشور آبخیز هاي هزحو  به  جامع و  ویژه  توجه ضرورت

  .سازد مي  نمایان
 برابتر  83/9 جهاني، دسترس در آب سرانه متوسط

 1/2 مترز  از نستبت  ایتن  اگر. است ایران در آب سرانه

 بنتدي تقستیم  در آب، به دسترسي نظر از بگذرد، برابر

 گیتریم  متي  قترار  آب تنش یا کم بسیار رده در جهاني
(Maddah Arefi  وDarvish ،4331) .ختود  بشر البته 

 از. است بوده نیز چاره فکر و نبوده بیگانه مشکل این با

 زیرزمیني آب هاي سفره مصنوعي تغذیه فکر به جمله
 بتا  را اجرایتي  هتاي  طتر   برختي  ،بنابراین. است افتاده

 قترار  کتار  دستتور  در زیرزمیني آب منابع بهبود هد 

 از یکتتي ستتیالب پختتش .استتت کتترده اجتترا و داده

 و خشتتک منتاطق  در آب منتتابع متدیریت  کارهتاي  راه
 منتابع  بر مثبتي ثیراتأت تواند مي که است خشک نیمه

 . باشد داشته زیرزمیني آب

 یتک  هرزآب آن، در که است روشي سیالب پخش
 در و شتده  منتقتل  دشتت  به آبراهه از تر،بزرگ حوضه

 منظتور بته  همتوار،  نستبتا   و تر کوچک عرصه یک روي

  (Anonymous ،2442) زیرزمیني آب هاي سفره تغذیه

، Pierson) گیتتاهي پوشتتش کیفتتي و کمتتي بهبتتود و

 دهند مي نشان ها بررسي نتایج. شود مي پخش (4332
 خشتک، نیمته  و خشتک  منتاطق  هتاي  دشت اغل  که

 ستیالب  پختش  هتاي  طر  اجراي جهت را الزم شرایط

 .باشند مي دارا
 مقدار تعیین براي که هایي روش ترین قدیمي از

 ،شده گرفته کار 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 قابل ،آب سفره به تغذیه مقدار
(Scanlon  ،2442و همکاران.) براي تنها روش این 

 است کاربرد قابل زیرزمیني آب عمق کم هاي سفره

(Healy  وCooke ،2442). آب سطح بین ارتباط 
 در تجمعي هاي باران از حاصل تغذیه تأثیر و زمیني زیر

 در و توصیف تایوان کشور آبخیز هاي حوزه از یکي

 حوزه سطح روي بر که 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 همکاران).  

 یندهايافر و خشک مناطق زیرزمیني آبه تغذی
 مرکزي 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 ،پراکنده هاي بارش از ناشي آب تراوش که داد

 منفذي آب انتقا  موج  ،سنگین هاي باران و شوند مي

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

و همکاران،  Sarah) شوند مي زیرزمیني آب سامانه به
2444.)  

 به تغذیه میزان جهت برآورد پاکستان در پژوهشي

 MODFLOW افزار نرم وسیلههب زیرزمیني هاي آب
 در استفاده مورد هاي داده ،پژوهش این در انجام شد.

 آب سطح شامل تغذیه، مقدار تخمین جهت سازي مد 

 کشاورزي، محصوالت هواشناسي، اطالعات زیرزمیني،

 و تعرق و تبخیر نفوذپذیري، ضری  خا ، اطالعات



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

 مقدار ،اطالعات این از استفاده با. بودند آبخوان ضرای 
 طریق از برداشت بارندگي، آبیاري، طریق از تغذیه

 میزان کل در و جانبي هاي جریان و تعرق و تبخیر

و  Arshad) شد برآورد زیرزمیني آب بیالن ماهانه
 قزوین دشت مصنوعي تغذیه امکان. (2448همکاران، 

 نفوذپذیري، هاي آزمایش نتایج به توجه با و شد بررسي

 سیالب از مترمکع  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 که

، Bize) است شده برآورد مترمکع  میلیون 494 شود،
 فسا گربایگان دشت در سیالب ذخیره ظرفیت. (4373

 استشده  زده تخمین مترمکع  میلیون 444 بر بالغ

(Kowsar ،4339.)  
 هاي مؤلفه و زیرزمیني آب جریان کلي بررسي

 از استفاده با گربایگان دشت آب جریان در مختلف

 تأکید مطالعه این در. انجام شد MODFLOW افزار نرم

 سیالب پخش از حاصل تغذیه مقدار تعیین بر زیادي
. است دهش انجام دستي روش با مد  واسنجي و نشده

 ،سفره به تغذیه مقدار که دهد مي نشان پژوهش این

و همکاران،  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 داخل پیزومتر هاي چاه وضعیت
 تمامي در که شد  گرفته نتیجه و بررسي سیالب پخش

 کمینه با که سیل از وقایعي هرگاه پیزومتر، هاي چاه

 بوده زمان هم( بهمن تا آبان هاي ماه) سفره از برداشت
 روند سیالب،  از پس ماه سه تا کمدست  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 نتایج. شد ترسیم یابيمیان کمک به دشت

 علتبه سفره آب سطح عمومي روند که دادند نشان
و  Ghahari) است کاهشي ها چاه تعداد ازدیاد

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

و برداشت آمار و  وردهاي تحقیقاتي در منطقهدستا

هاي  سطح آب زیرزمیني در چاه اطالعات جدید

 تحلیل با که شده سعي پژوهش این درپیزومتري، 
 اثر هاي آماري، و استفاده از روش اطالعات جدید

 هاي کمي آب وضعیت بر داري هاي آبخوان طر 

 .دشو بررسي گربایگان دشت زیرزمیني
 

 ها روش و مواد

 24 در گربایگتتان دشتتت :مههورد وهه وه  منطقههه

 گربایگتتان. قترار دارد  فستا  شتترقي جنتوب  کیلتومتري 

 کوه شی  تربزرگ دشت شرقي علیه منتهي از قسمتي

 28˚ 14΄ تا 28˚  92΄شمالي هاي عرض بین که است

. گیرد مي جا 29˚ 27΄ تا 29˚ 29΄شرقتي هاي طو  و
 بتر مربوطه،  سیالب پخش و کوثر آبخوانداري ایستگاه

 بته  دشت شرقي شما  بخش در اي افکنه مخروط روي
 .(4 )شکل است شده اجرا هکتار 2244 حدود وسعت

-چاه مربع، کیلومتر 432 مساحت با گرکوه آبخیزهاي

 بتتا گهتتراب و مربتع  کیلتتومتر 474 مستاحت  بتتا قتو  
افکنته   مخروط باالدست در مربع کیلومتر 41 مساحت

 هتاي رود خشکه ترتی به که دارند قرار گربایگان دشت

 مزبتور  هتاي  حوضه  سیالب ،گهراب و قو چاه زرد،بیشه
 . رسانند مي دشت این به را

 هحوز از بخشي ،مزبور هاي حوضه و گربایگان دشت

 دشتت  بته  وارده هتاي ستیالب . هستند آغاجقره آبخیز

 رودخانته  راه از نهایتا  و جهرم شور رود راه از گربایگان
 از بخشي گربایگان ریزد. منطقه مي فارس خلیج به مند

 ایتران  غربتي  جنتوب  در ختورده چتین  زاگترس  ناحیه

 صورتبه شرق جنوب-غرب شما  روند با که باشد مي
 ایتن  در. استت  شتده  کشیده خوردهچین کمربند یک

 و او  دوران شناستي زمتین  سازندهاي از آثاري منطقه

 چهتارم  و سوم دوران سازندهاي تنها و نشده دیده دوم

  .دارند گسترش منطقه در شناسيزمین

 روش و وه :

چهتار  هتاي ستطح آب    از داده هاي سهط  آب: داده

 وسیلهحلقه چاه پیزومتري با قطر لوله شش اینچ که به

ده استتت، اي فتتارس حفتتاري شتت منطقتته ستتازمان آب
هتاي   ختارج از شتبکه  یک  استفاده شد. پیزومتر شماره

  در نتوار او دو  سیالب منطقه، پیزومتر شتماره  پخش

کتاري انبتوه،    جنگتل  در محدودهآباد دو و شبکه رحیم

هاي پخش ستیالب و   در زیر شبکهپیزومتر شماره سه 
در زرد دو و در انتهاي شبکه بیشهچهار  پیزومتر شماره
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باشتند.   برداري منطقه واقتع متي   هاي بهره چاه محدوده
هتاي پیزومتتري در    موقعیت چتاه  ،2و شکل  4و  جد

دهنتد. ارتفتاع ستطح آب     دشت گربایگان را نشان متي 

آوري و بته رایانته    جمع 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 کاري انبوه  جنگل هپخش سیالب و در محدود داخل شبکه 

P3 9412212 787297 هاي پخش سیالب زیر شبکه 

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

 
 گربایگان دشت در هاي پیزومتري چاه موقعیت -2 شكل



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

  

با توجه به وجود ایستگاه  هاي بارندگي: بررسي داده

جهتتت بررستتي  ،گربایگتتان در منطقتته شناستتي اقلتتیم

ایستگاه مربتوط بته    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 کسر از و بررسي مختلف آبي هاي سا  در منطقه
 آب آزاد سطح به نسبت آب سطح چاه، هر نشانه نقاط

 هاي سا  مقابل در اکسل 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 کمک 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 مقابل
 .دش ترسیم مختلف آبي هاي سا 

 :دشت زيرزميني آب فتا هم هايمنحني ترسيم
 از پیزومتر چهار در آب سطح فتا کار، این جهت

-هب 4932 و 4974 سا  شده تراز آب سطح تفاضل

 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 تحلیل این هاي اصلي: مؤلفه  استفاده از تحليل

 مقدار آن در که است ویژه بردارهاي تحلیلخانواده 
 که شود مي فرض یعني .است صفر برابر خاص پراش

 ،روش این. کنند مي تبیین را پراش کل ،ویژه بردارهاي

 تشخیص و ها داده حجم کاهش براي ا اساس حقیقت در
 تحلیل اعما  با .رود مي کار هب اصلي هاي مؤلفه

 مقادیر) ها داده ماتریس روي بر اصلي هاي مؤلفه

 ،(پیزومتريچاه  چهار تغییرات سطح آب زیرزمیني در
 را ها داده پراش درصد 444که  اصلي مؤلفه چهار

 .دش استخراج ،کنند مي تبیین

 

 و بحث نتايج

استاس مراحتل کتار انجتام شتده کته در روش        بر

 .دشو صورت زیر بیان ميآورده شد، نتایج به پژوهش

 :ويزومتري هاي چاه آب سط  نمودار تهيه

 از کدام هر در شده گیري میانگین پیزومتري هاي داده
 نمودار ،9 شکل. دنشو دیده مي 2 در جدو  ها چاه

نمودار  1و شکل  پیزومتري هاي چاه آب سطح تغییرات

شده به آبخوان   تغذیهمزبور را در مقابل حجم سیالب 

  دهد. نشان مي
 بتین  رابطته  بررستي  جهتت  :دشهت  نمهود  آب تهيه

 در متاه  هر متوسط بارندگي اندازه بارندگي، و نمود آب
 شتده  ترستیم  مودن آب مقابل در آبي مختلف هاي سا 

 داده شده است. نشان 2 که در شکل

 در ها منحني این :گربايگان دشت فتا هم هاي منحني

 چهتتار هتتايداده از استتتفاده و بتتا Surfer10 محتتیط
 داده نشتان  1 شتکل  در که دش ترسیم منطقه پیزومتر

 است. شده

 شروع با آب سطح افزایش :منطقه هاي چاه تعداد

 افزایش باعث مصنوعي، تغذیه و سیالب پخش عملیات

گربایگان  صورت مجاز و غیرمجاز در منطقهچاه به حفر
 (.7 شده است )شکل

مقايسه وقايع بارندگي، سيالب و سط  آب در 

اطالعات مربوط به بارندگي  هاي ويزومتري: چاه

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

هاي سطح آب در  در مقابل داده 34-32 سا  آبي
 (.1 هاي پیزومتر قرار گرفت )شکل چاه
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  چاه هر در شده گیري میانگین پیزومتري هايداده -2 جدول

 حجم سیالب

 (مکع 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 اندازهفاقد   488 74/4414  98/4411  47/4499  19/4499  78-77  

گیري فاقد اندازه  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 مقابل در دشت نمود آب -5 شكل

 

 
 فسا گربایگان دشت فتاهم نقشه -6 شكل
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 سا  هاي آماربرداري
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 گربایگان دشت در برداريبهره هاي چاه افزایش نمودار -7 شكل

 

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

زماني  اشد، در این بازهب موجود مي به بعد 84-82آبي 
 آبي سا  سه در هاي پیزومتر آب چاه سطح وضعیت

 به مربوط ،همچنین و خشکسالي 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 کلیه :سيالب

 با زمان هم که 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 8شکل 

 
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 3شکل 

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

 

 بها  زيرزمينهي  آب سهط   تغييرات آماري تحليل

 تحلیتل  در: اصهلي  ههاي  مؤلفهه   تحليل از استفاده

 یتک  اولیته  متغیرهاي از یک هر براي اصلي هاي مؤلفه

 درصد صد مجموع در که شود مي محاسبه اصلي مؤلفه

 او  مؤلفه غالبا ولي .کنند مي تبیین را هاداده تغییرات

 و کنتد  متي  تبیتین  را هتا  داده پتراش  از بزرگتي  بختش 
 را پتراش  از تتري کوچتک  هتاي  بخش بعدي هاي مؤلفه

 بتر  اصتلي  هايمؤلفه تحلیل اعما  با .دهندمي توضیح

 آب ستتطح تغییتترات مقتتادیر) هتتاداده متتاتریس روي
 اصلي چهار مؤلفه ،(پیزومتري چاه چهار  در زیرزمیني

 ،کننتد  متي  تبیتین  را هتا  داده پتراش  درصتد  444 کته 
 متتاتریس تجزیتته از حاصتتله نتتتایج. دشتت استتتخراج

 .شود مي دیده 44و شکل  2 جدو  در همبستگي

 S-Plus 2000افتزار   هاي اصلي در نترم  بارهاي مؤلفه

او  که بیشتترین پتراش    لفهاساس مؤ د و برشتعیین 
او  با بیتان   ، مرت  شد. مؤلفهکند تبیین مي ها را داده

تترین و متؤثرترین    مهتم  ،هتا  درصد از پراش داده 4/89

منطقتته  فتتت ستتطح آب زیرزمینتتي را در   اشتتاخص 
 (.44و شکل  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 ،2شکل 
 سطح آب زیرزمیني از ابتداي دورهافزایش  ،نمودار

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

هاي پیزومتري نشان  چاه نیز این روند را براي کلیه 9

 برداري هاي بهره با افزایش چاه 4972در سا  دهد.  مي
سطح آب  فتا ،چهارو  سهدر پیزومترهاي  (،7 )شکل

شود. روند کاهش سطح آب زیرزمیني با توجه  دیده مي

یابد که این  ادامه مي 4982سا   دشت تا نمود آببه 

نشانگر فوق بحراني بودن آبخوان دشت  ،نمود آبشکل 

 نمود آبافزایش سطح آب در  4989است. در سا  

توان با وقوع  شود که علت آن را مي دشت دیده مي
 مقایسهمرتبط دانست.  4982هاي زیاد سا   سیالب

نشان  2دشت در برابر بارندگي در شکل  نمود آب

هاي مختلف  دهد که توزیع زماني بارندگي در سا  مي
بارش با تغییرات  ال متفاوت است و تغییرات ساالنهکام
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 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 قابل مالحظه است و دلیل عمدهسطح آب زیرز

 خوان است.از آب  رویه آن برداشت بي
( نشان 1 دشت )شکل فتاهاي هم منحني  بررسي

در بخش شمالي و جنوبي  فتادهد که کمترین  مي

، و بیشترین سهو  یکمنطقه، مربوط به پیزومترهاي 

غربي منطقه بوده که  در بخش مرکزي و حاشیه ،فتا
در آن قرار دارند. اختال  سطح  چهارو  دوپیزومترهاي 

بسیار زیاد  دوبه پیزومتر نسبت  یکآب در پیزومتر 

(، Hashemi ،2448) انجام شدههاي  است. در بررسي
گر شروع و در امتداد این  وجود یک گسل که از کوه

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 شبکهدو بهپیزومتر 

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

اختال  زیادي دارد. علت این  سهو  یکدو پیزومتر 

 به قرار گرفتن این چاه در شبکه توان را مي فتا
جنگلي با پوشش درختي متراکم و تبخیر و تعرق زیاد 

مصر  درختان  درختان اوکالیپتوس در ارتباط دانست.

اصله درخت(،  344هر هکتار )با حدود  اوکالیپتوس در
 مترمکع  در سا  محاسبه شده است 24444

(Edraki ،4334.)  چهار در محدوده اراضي پیزومتر

تر آب در  علت کیفیت مطلوبکشاورزي 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 عملکرد پخش سیالب، حالت نزولي را نشان مي

 که 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  ،8اهش سیالب بررسي شد. شکل ک

 ،سطح آب زیرزمیني پیزومترها در سه سا  آبي متوالي

دهد.  هاي افزایش سیالب را نشان مي منطبق با سا 
و  سهو  یکمربوط به پیزومترهاي  فتاکمترین 

 چهارو  دومربوط به پیزومترهاي  فتابیشترین 

سه علت تاثیر گسل و پیزومتر یک بهباشد. پیزومتر  مي

را نشان  فتاعلت تاثیر پخش سیالب کمترین به

علت اثر ترتی  بهبه چهارو  دودهند. پیزومترهاي  مي
تبخیر و تعرق درختان جنگلي و استحصا  بیش از حد 

را نشان  فتاآب کشاورزي در آن محدوده، بیشترین 

تغییرات سطح آب زیرزمیني  ،3شکل  دهند. مي
هاي کاهش سیالب را نشان  رها منطبق با سا پیزومت

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

که این امر  دهند سطح آب زیرزمیني را نشان مي فتا

آبخوان را مشخص  پخش سیالب بر تغذیه مثبت ثیرأت
هاي پخش  ثیر شبکهأکه تحت ت سهمتر وسازد. پیز مي

افزایش سطح  کاهش سیالب، رغم به ،سیالب قرار دارد

 دهد.  آب را نشان مي
که تغییرات سطح آب زیرزمیني دشت به براي این

هاي اصلي  روشني مشخص شود، تحلیل آماري مؤلفه

صورت هاي سطح آب چهار پیزومتر به دادهبر روي 
 دهد که مؤلفه فت. نتایج نشان ميماهیانه انجام پذیر

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

سطح آب در منطقه  افتترین و مؤثرترین شاخص  مهم

اساس  هاي اصلي بر سازي بارهاي مؤلفهباشد. مرت  مي
زیاد در پیزومترهاي  فتامیزان  دهنده مؤلفه او ، نشان

که با نتایج حاصل از بررسي نقشه  باشد مي چهارو  دو

 دشت مطابقت دارد. فتاهم
دست آمده در این تحقیق با نتیجه هنتایج ب

Hosseinimarandi (2444 ) مطابقت دارد. در تحقیق

نوسانات سطح  ،(4981-4983) سا  پنجمزبور، 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. کل  24/2تا  41/4
متر برآورد شده است. روند  22/2سفره در این دوره 

هاي پخش سیالب )تا  در شبکه فتانزولي منحني 

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

 درختان جنگلي و تبخیر و تعرق زیاد ذکر شده است. 
 ،تر قهاي بیشتر و دقی جهت دستیابي به داده

پایش تغییرات کمي آب  شود که شبکه پیشنهاد مي

هاي خودکار  به دستگاهتقویت و  ،زیرزمیني دشت
گیري سطح آب و کیفیت آب(  )سنسورهاي اندازه

جهت جلوگیري از افزایش  ،همچنین د.نمجهز شو

بحران وضعیت آب زیرزمیني منطقه و مهاجرت 
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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. 
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