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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )طبيعيمديريت پايدار بالياي (

   فارس افت آب زير زميني بر ايجاد خندق در دشت نيريزاثربررسي 
  4 علي نجفي نژاد، 3 حميد حسيني مرندي، 2 سيد حميد مصباح،  1 مرجان رحماني

  
 عضو هيئت علمي مركز تحقيقات -3  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس، -2 كارشناس ارشد آبخيزداري، -1

  استاد يار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  -4 منابع طبيعي فارس،كشاورزي و

  چكيده
 رابطهبراي بررسي   .  در بيشتر مناطق كشور مشاهده مي شود       ‘ خندقي از جمله  متفاوتاشكال   به    در نتيجه عوامل مختلف    فرسايش آبي  

 دشـت نيريـز     محل اجراي طرح بيابان زدايـي تمـب شـولي در           اين پديده در   ، با افت آب زيرزميني    د و گسترش اين نوع فرسايش     اايج
01غرافيايي  ج كيلومتري شمال غرب شهر نيريزودر پهنه        62 در عرصهاين   .شد ارزيابي فارس 06 تا   54˚ َ 30 طول شرقي و   54˚ َ  تـا   29˚ َ

34  كه باگذشت زمـان بـه       شده ظاهر  اين دشت  عمق كم در سطح زمين    ا   شيارهايي طولي ب   1378از سال   .  عرض شمالي قرار دارد    29˚ َ
 با فرض اين كه خندق ها در نتيجه افت آب زيرزميني ايجاد و گسترش يافتـه وضـعيت آب                    .تبديل شده اند   و دراز  ژرف هايي خندق

 در زمان هاي قبـل      افت سفره آب زير زميني ابتدا رقوم سطح آب چاه هاي نزديك به منطقه             ه  براي مطالع  .زير زميني دشت بررسي شد    
جهت زهكشي، نقشه هم سطح ايستابي و نقشه كيفيـت   ،ها چاه آب  ميانگين ساليانه سطح تعيين با . شدارزيابي ز ظهور شيارهاو بعد ا 

نتايج بيـانگر   . مورد توجه قرار گرفت   آب اين چاه ها، تاثير اين عامل، با توجه به زمان پيدايش خندق ها، در تشكيل و گسترش آن ها                       
و سـبب ظهـور شـيارها شـده          كـرده  زمين نشست پيدا     ،در نتيجه افت سطح سفره    .استي در اين منطقه     افت سطح سفره آب زير زمين     

                                                           .اند  گرديده هايي ژرف و دراز تبديل در نهايت به خندق آنها،با نفوذ هرز آب به داخل شيارها .است
  نيريز، فارس، آب زير زميني، خندق:  واژه هاي كليدي

  مه  مقد
 آب وخاك تهديدامل وع يكي از .انسان براي ادامه حيات خود به مواد غذايي نياز دارد كه به وسيله آب وخاك به دست مي آيد    

قابل مشاهده در بلند مدت   ولي‘محسوس نباشد و گير  سوء آن شايد در كوتاه مدت چندان چشمپديده فرسايش وآثار. فرسايش است
 ميليارد تن خاك در دنيا براثر فرسايش از دست مي رود كه اين ميزان بيشتر از خاكي است كه 26هرساله حدود. و اندازه گيري است

وقوع فرسايش خندقي در يك منطقه، . واع آن فرسايش خندقي استفرسايش آبي، اشكال مختلفي دارد كه يكي از ان. تشكيل مي شود
. سبب بروز اثرات تخريبي زيادي مي شود واز عوامل مهم وتهديد كننده تعادل منابع زيست محيطي وپايداري آن محسوب مي شود

جاد خندقها را به دو بخش عوامل اي) 1384( نكوئي مهر ورئيسيان.عوامل مختلفي در شكل گيري و گسترش اين نوع فرسايش موثرند
 شامل تغيير كاربري اراضي، تخريب پوشش گياهي، جاده سازي واحداث پل كه ( و عوامل انساني) شامل شيب وسيل(عوامل طبيعي

 در دشت المرد عوامل ايجاد خندق) 1384(صوفي وچرخابي.  تقسيم بندي نموده اند)سبب تمركز جريان آب در پايين دست مي شود
 سازه هاي قديمي كنترل سيل، خاكبرداري از بستر دشت به منظور احداث خاك ريز هاي كنترل سيالب ، تردد ريبتخ را، فارس

قرار دادن  ‘ پوشش گياهي مرتعي وجنگلي ، شخم با ادوات سنتيحذف ) در فصول مرطوببه ويژه(وسايل نقليه موتوري در دشت
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )طبيعيمديريت پايدار بالياي (

  شيب در اراضي زراعي با جهتهمدر معرض رواناب سطحي ، شخم فراوان  مواد آلي ناچيز وداراي سيلت بااليه هاي تحتاني خاك 
به افت سفره آب زير زميني و ) 1387(خسرو شاهي .مي دانند ‘هاي جديد كه سبب افزايش شيب هيدروليكي مي شود  احداث پلو

 خندق وتراكم گسترشكشاورزي بر هاي  تاثير فعاليت بر)2006( و همكاران1زوكا. است ها اشاره نموده نشست زمين در ايجاد خندق
مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه فرسايش خندقي معموالً با اراضي كشاورزي در ) 2007(و همكاران2پاركنر. اشاره كرده اند ها

ها  ر جنگلفرسايش خندقي د. ارتباط دارد، زماني كه پوشش گياهي از بين مي رود و يا در اثر كشت وكار رواناب افزايش پيدا مي كند
در اين مناطق . اين نوع فرسايش در اثر به هم خوردن تعادل طبيعي مي باشد يا نتيجه تاثيرات انساني است. نيز مي تواند اتفاق بيفتد

هاي توپوگرا في، تاثيرات تكتونيكي و آب و هوايي موجب شده نرخ بااليي از فرسايش طبيعي  خرد شدگي و شكستن سنگها و شيب
   . اين فرسايش تشديد شده است20 و19 با برش در ختان در قرون صورت بگيرد كه

 كه باگذشت  شده شيارهاي طولي و به عمق كم در سطح زمين ظاهر1378از سال  ،)محدوده تمب شولي ( دشت نيريز بخشي ازدر
 شيارها و زميني در ايجادهدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثير افت سفره آب زير . اند ودرازتبديل شده هايي ژرف زمان به خندق
 .است  در اين ناحيه خندقتبديل آن ها به

   هامواد و روش 
  دشتويژگي هاي 

يكي ازمناطق  (1در محدوده مطالعاتي حوزه آبخيز بختگانو كيلومتري شمال غرب شهرستان نيريز62 در استان فارس، تمب شولي
01 هكتار در پهنه جغرافيايي 2200 با وسعت همحدوداين .  واقع گرديده است)طرح بيابان زدايي استان فارس  طول 54˚ 06َ تا 54˚ َ

 5 تا2وبه ندرت ( درصد2تا 1شيب عمومي  ‘ متر1560ارتفاع متوسط  . عرض شمالي گسترده شده است29˚ 34َ تا 29˚ 30َشرقي و
از نظر زمين ). 1381ي و لطفي، رياح( درصد نيز مي رسد 30 تا 20در نقاط مرتفع شيب به  . درصد مي باشد3وشيب متوسط ) درصد
 بررسي اقليم منطقه به روش آمبرژه . در زون زاگرس چين خورد و از نظر ژئومرفولوژي در واحد پاليا قرار دارد اين ناحيهشناسي

 .سال استدر   ماه5/7 حدود  اين دشتدوره خشك  منحني آمبروترميك،براساس .. دارد خشك و معتدلينشان مي دهد، منطقه اقليم
 زياد اين پارامتر در انبررسي وضعيت رطوبت منطقه نشان مي دهد كه رطوبت نسبي در وضعيت متوسط قرار دارد اما دامنه نوس

سه جامعه گياهي درختچه اي، شور . استساعات متفاوت روز و حتي در يك ساعت مشخص، داللت بر خشك و بياباني بودن منطقه 
  . پسند وغير شور پسند پوشش طبيعي منطقه را تشكيل ميدهد

   كارروش   
اطالعـات  ر اسـاس     ب .اين منطقه در چند سال اخير به علت برداشت بي رويه با افت شديد آب هاي زير زميني مواجه گرديده است                       

 افت سـفره آب زيـر زمينـي، ابتـدا اطالعـات             هبراي مطالع . مشاهد شده است   در زمين    ،، پس از افت آب    ها ها و خندق   محلي شكاف 
سپس  ميانگين ارتفاع ساالنه سطح آب در        .  شد بررسيمربوط به رقوم سطح آب درچاه هاي پيزومتري نزديك به منطقه جمع آوري و               

ي نمودارهـاي     بـا مقايـسه   .  ترسيم گرديد  هاي آماري مورد مطالعه،     هاي مزبور محاسبه و نمودار نوسانات سطح آب سفره طي سال           چاه
ي تغييرات شوري و كلر در سفره و با توجـه             ي هم سطح ايستابي سفره، نقشه       ترسيم شده، توجه به جهت حركت آب زيرزميني، نقشه        

نطقـه  ونگي ارتباط تغييرات افت سطح آب در سفره زيرزميني و گسترش خندق در ايـن م گي پيدايش خندق ها، چ    به زمان و تاريخچه   

                                                            

1   . Zucca 
2  . Parkner  
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )طبيعيمديريت پايدار بالياي (

   .تحليل و بررسي شد
  نتايج

  در اين منطقه نشان دهنده افت خندقيرخداد فرسايش از  در چندسال قبل و بعد وميزان بارندگي ساالنه آبسطح سفره بررسي   
   ).6 تا 1 هاي نمودار(است  شديد

 

ميانگين سطح آب چاه حسين آباد قديم
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   متر359643/0: ميزان افت 

  ميانگين سطح آب چاه حسين آباد قديمنمودار : 1شكل 
ميانگين سطح آب چاه حسين آباد سورمق
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   متر6275/4:  ان افت ميز

  ميانگين سطح آب چاه حسين آباد سورمقنمودار  : 2شكل 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )طبيعيمديريت پايدار بالياي (

ميانگين سطح آب چاه ماهيبد
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   متر07667/2:  ميزان افت 

  ميانگين سطح آب چاه ماهيبدنمودار :  3شكل 
ميانگين سطح آب چاه زمينهای خراسانی
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    متر6175/6:  ميزان افت 

  هاي خراساني ميانگين سطح آب چاه زميننمودار :  4شكل 
ميانگين سطح آب چاه فخرآباد کنار مسيل
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   متر0925/3:  ميزان افت 

  ميانگين سطح آب چاه فخر آباد كنارمسيلر نمودا:  5شكل 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )طبيعيمديريت پايدار بالياي (

ميانگين بارندگی دشت نيريز
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  ميانگين بارندگي دشت نيريزنمودار :  6شكل 

  
  

  بحث و نتيجه گيري
 و آمـار بارنـدگي در ايـن سـالها            مطالعـه هاي مشاهده اي بـه منطقـه مـورد           زميني در نزديكترين چاه     بررسي ارتفاع واقعي آب زير       

ايـن   .  مقدار بارش افزايش يافته ولي سطح سفره افت داشـته اسـت            77وجود اينكه تا سال     نشان مي دهد با     ) 5 تا   1شمارهنمودارهاي  (
تخريب  كيفيت و افزايش شوري آب  نيز         . موضوع بيانگر اين است  كه بارندگي تاثيري در جلوگيري از افت سطح سفره نداشته است               

ه و به علت تغذيه نشدن سفره، برداشت و هجوم آب شور به      ي اين است كه برداشت از سفره زياد و سطح سفره پائين رفت              نشان دهنده 
بنابراين در اين منطقه، مي توان يكي از عوامل افت سطح آب زير زمينـي               . سمت سفره شيرين، كيفيت آبهاي منطقه تخريب شده است        

 از كاشت گياه تاغ گياه بومي و        از عوامل ديگر، با توجه به اينكه در اين منطقه تاغكاري صورت گرفته است و قبل               . را برداشت دانست  
خودروي گز در منطقه موجود بوده است بعد از كاشت گياه تاغ در منطقه پوشش گياهي افزايش يافته و همچنين خصوصيات پوشـش                   

همچنين درچند سال اخير به علت كاهش بارندگي، سطح سـفره افـت   . گياهي تاغ موجب افت منابع آب زير زميني در منطقه مي باشد      
 و در چاههـاي عميـق ماننـد زمـين    ) 1نمودار(هاي كم عمق مانند حسين آباد قديم داراي شدت كم بوده        اين روند در چاه   . ه است داشت

، افـت آب زيـر   )4نمـودار ( متر افت سفره وجود داشته اسـت 62/6 سال 4هاي خراساني شدت زيادي داشته است به نوعي كه در طي     
هـا ژئـو تكنيكـي        ويژگي(اثير گذار است بر عوامل و پارامتر هاي مكانيكي و فيزيكي خاك           زميني كه به طور تدريجي و طوالني مدت ت        

، مانند تخلخل، تحكيم و تراكم مواد تشكيل دهنده آبخوانها، موثر است ومي تواند موجب نشست زمين و در نتيجه آن ايجاد و                       )آبرفت
 و، رفسنجان، زرند كرمان، همدان و جنوب تهـران          ق ورامين در مناط ) 1387(خسروشاهياين نتايج با گزارش     . گسترش خندق ها شود   
 علـت    مـي تـوان    افت سفره آب زيـر زمينـي را       بنابراين  . همخواني دارد در دشت يزد     )1361(و قباديان ) 1384(ميرآب باشي و دانائيان   

حالل به خنـدق هـاي عميـق و         شيارها در نتيجه اثر هرزآب و تشديد پديده ان        .  و ايجاد شيارهاي دراز و كم عمق دانست        نشست زمين 
   . دراز تبديل شده اند

  
  

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )طبيعيمديريت پايدار بالياي (

  منابعفهرست 
  .31 تا 26، صفحه 78 مجله جنگل و مرتع شماره ،نقش دوگانه آب در بيابان زايي و مهار آن. 1387. مخسرو شاهي،  -1
پايان .، استان فارسمنطقه تمب شولي نيريز: مطالعه موردي  بررسي علل تشكيل و گسترش فرسايش خندقي.  1387. م ‘رحماني -2

  .دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ‘كارشناسي ارشد نامه
 وزارت جهاد ،طرح مديريت جنگلهاي دست كاشت و طبيعي منطقه تم شولي شهرستان نيريز. 1381.م ، لطفي،. رياحي، ا- 3

  .يكشاورزي سازمان جنگلها مراتع و آبخيز داري ، اداره تثبيت شن و بيابانزداي
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