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 مهارلو -دشت های حوضه آبریز بختگان وضعیت منابع آب زیرزمینی بررسی 

 

سپیده هدایت، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش مدیریت منابع آب، دانشکده علوم آب دانشگاه 

 شهید چمران اهواز

 شهید چمران اهوازگروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده علوم آب دانشگاه ر حیدر زارعی، استادیا

 اهواز شکده علوم آب دانشگاه شهید چمرانگروه هیدرولوژی و منابع آب، دان فریدون رادمنش، دانشیار
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 چكیده 

مهارلو با توجه به محدودیت منابع آب سطحی، میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از حد -بختگانآبریز در حوضه 

های متعدد در مجاورت رودخانه کر مجاز بوده و این میزان تاثیر چشمگیری بر منابع آب سطحی نیز داشته است به طوریکه حفر چاه

 مالحظه قابل زیرزمینی باعث افزایش هایآب منابع از بهره برداری آسان منجر به خشک شدن این رودخانه شده است. دسترسی و

 ادامه كه تغذیه آبخوان بوده پتانسیل بیشتر از میزان برداشت مناطق، از بعضی و در شده اخیر هایسال در منابع این از برداشت میزان

-هیدروگراف بررسی داشت. بنابراین در این تحقیق با خواهد پی در را زیرزمینی آب منابع یرقابل بازگشتغ نابودی خطر روند این

( بودند، وضعیت مناابع آب زیرزمینای ایان    79-97) سال آمار99های حوضه آبریز مربوطه که دارایدشت از دشت 99 معرف های

مشاهده ای  چاه حلقه 857 ماهانه اندازه گیری اساس ن ها که برحوضه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج هیدروگراف معرف آبخوا

، 87/9، 9فاروق، سعادت آباد و قره باغ به ترتیب با -مهارلو، سیدان -ترسیم گردیده است  نشان داد که دشت های ارسنجان، کوار

 ه سطح آب زیرزمینی را دارا بودند.متر بیشترین افت ساالن 09/9و 08/9، 99/9

 هیدروگراف معرف، آب زیرزمینی، حوضه آبریز، بختگان.ا:ه كلید واژه

 

 

 مقدمه  -1

 در شایرین  آب منباع  دوماین  عنوان به یزیرزمین های آب منابع آمده وجود به آبی های بحران به توجه با  امروزه

 و خشا   اقلایم  دارای جغرافیاایی  لحاا    ایران كشوری است که به .اند گرفته قرار توجه مورد پیش از بیش ایران و جهان
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میلیمتر می باشد که این میزان بارنادگی   980 حدود ایران متوسط بارندگیی ساالنه در است به طوری که میزان نیمه خش 

 منابع غربی با محدودیت مناطق از بخشی و شمالی حاشیه جز به ایران مناطق کمتر از یک سوم متوسط جهانی است. اغلب

 و مانناد شارب، عانعت    مصارف مختلفای  برای زیرزمینی آب منابع دور شته هایگذ است لذا از مواجه سطحی های آب

 زیرزمینی باعث افزایش آب های منابع از بهره برداری آسان دسترسی و برخوردار بوده است. خاعی اهمیت كشاورزی از

 از بیشاتر  میازان برداشات   منااطق،  از بعضای  در و متأسافانه  شاده  اخیر سالهای در منابع این از برداشت میزان مالحظه قابل

 .داشات  خواهد پی در را زیرزمینی آب منابع غیرقابل برگشت نابودی خطر روند این ادامه كه تغذیه آبخوان بوده پتانسیل

 آب سطح حد از بیش افتادن پایین و شدید افت عورت در سطحی های آب خالف مخازن بر زمینی زیر آب های سفره

رشد جمعیت و گسترش سطح زیر کشت آبای در ساه دهاه      .ندارند بازگشت و جبران برای فرونشست، راهی نهایت در و

اخیر، بهره برداری از منابع آب در سراسر جهان را افزایش داده و موجب پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه جهاانی و در نهایات   

 وضیت در آبی نظر از که است کشورهایی جمله از ایران شده، ارائه اساس آمارهای [. بر9کم آبی منابع آب شده است ]

 و جمعیات  افازایش  میزان به توجه با که بینی کرده پیش جهانی خواروبار که سازمان طوری به دارد قرار کننده ای نگران

 حداقل به در آن آب سرانه مصرف که گرفت خواهد قرار کشورهایی رده در ایران 9095 سال تا دسترس، قابل آب منابع

 دنبال به را ها آبخوان مخصوعا دسترس قابل آب منابع برای جدی خطر مسئله این یافت. اهدخو کاهش مترمکعب 9000

 مناابع  از [. بهاره بارداری  9شد] خواهد پیش از بیش آبی، نیاز تأمین برای منابع این از آب برداشت داشت چرا که خواهد

 حداقل این منابع، از بهینه استفاده با تا است بعمنا از کدام هر مقدار و رفتار شناخت مستلزم زیرزمینی و سطحی از اعم آب

دشات   کشاورمان،  دشات هاای   از زیادی تعداد حاضر حال در گردد. وارد آب ها این مخازن و زیست محیط به خسارت

 حاال  در آبخاوان هاا نیاز    بعضای  و نمی باشد پذیر امکان زیرزمینی آب سفره های از بیشتر برداشت و شده اعالم ممنوعه

 [.7ابودی است ]ن و تخریب

مهاارلو، میازان برداشات از مناابع آب      -در استان فارس با توجه به کمبود منابع آب ساطحی در حوضاه بختگاان   

زیرزمینی بیش از حد مجاز بوده و این میزان تاثیر چشمگیری بر منابع آب سطحی نیز داشته است به طور مثال حفر چاه های 

جریاان   نبود و منطقه خش  به اقلیم توجه ک شدن این رودخانه شده است. بامتعدد در مجاورت رودخانه کر منجر به خش

 آبرفتی زیرزمینی آب منابع خصوص زیرزمینی به آب منابع از استفاده حوضه آبریز، از زیادی بخش های در سطحی های

 آب نیاز افزایش به توجه با اخیر دهه های در .است گردیده آغاز منطقه این در دور گذشته های از قنات ها و چاه حفر با

 كاه  گوناه ای  است، باه  گردیده رایج نیز سخت منابع سازند آب از استفاده آبرفتی منابع بر عالوه مختلف، مصارف برای

 حوضاه  در 77 ساال  بارداری  آماار  طبق .میگردد تأمین سازند سخت مخازن از حوضه شهرهای این اغلب آشامیدنی آب

 برداشت احتساب با و چاه بهره برداری  حلقه 80000 حدود از زیرزمینی آب مكعب متر دمیلیار 7مهارلو،  -بختگان آبریز

[. ایان در حاالی اسات کاه     8میگاردد]  اساتخرا   سال در مكعب متر میلیارد 8 حدود در مجموع در ها و قنات ها چشمه از

قه چاه و برداشت بی رویه در احداث هزاران حل میلیارد مترمکعب می باشد. 5/9حجم مخازن سطحی در این حوضه حدود 

درعاد از دشات هاای ایان حوضاه       07این حوضه باعث افت شدید سطح آب های زیرزمینی و ایجاد پدیده فرونشست در 

[. با رشد جمعیت و افزایش نیاز به آب در 5نیز شاهد این پدیده هستیم ] جمشید تخت محدوده باستانی شده به طوری که در

اورزی، شرب و عنعت، نیاز به مادیریت مناابع آب موجاود در ایان حوضاه بایش از پایش        بخش های مختلف از جمله کش

 احساس می گردد.  
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تا کنون محققین زیادی در زمینه بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی  با استفاده از هیادروگراف معارف و بایالن    

[  انجاام شاده   6که توسط اژدری] تویسرکان دشت زیرزمینی آب بیالن آب زیرزمینی مطالعات انجام داده اند. در مطالعه ی

 رسایدند  نتیجاه  ایان  به و کردند برآورد متر 55/5 میزان به 80-88 آبی سال افت ،دشت واحد هیدروگراف به توجه است با

 جهات  برداشات  از ناشای  افات  بیشاترین  و روبروسات  زیرزمینی آب سطح افتادن پایین با مطالعه مورد محدوده آبخوان که

 مخازن  حجام  کساری  جباران  تاا  شود اعالم ممنوعه های دشت عنوان به بایستی دشت این که حدی تا. باشد می کشاورزی

 خیار  دشات  آبخاوان  پایادار  مادیریت  در زمینای  زیار  آب بایالن  از اساتفاده  با [0بوستانی] و در پژوهشی دیگر حجتی .شود

 باا  است. همچنین بوده متر 78/0مقدار به زیرزمینی آب سطح افت ساله 17 آماری دوره در که رسیدند نتیجه این به استهبان

 دهناده  نشاان  كاه  اسات  مكعب متر میلیون -39/17 خیر آبخوان زیرزمینی آب حجم تغییرات آبرفتی آبخوان بیالن به توجه

[ در مقایساه  8زارعای و آخوناد علای]    .باشاد مای  زیرزمینی آب از مجاز حد از بیش برداشت و زیرزمینی آب سطح كاهش

آماری در برآورد هیادروگراف واحاد آب زیرزمینای در دشات هاای مهام        های زمینای آماری کالسیک و روشهروش

تاوان از روش تیسان در ترسایم هیادروگراف واحاد آب زیرزمینای       خوزستان به این نتیجه رسیدند که تنها در شرایطی مای 

و سطح آب زیار زمینای دارای شایب هیادرولیکی     استفاده کرد که چاه های مشاهده ای از پراکنش مناسبی برخوردار بوده 

یاابی  ای، مهمترین عامل ایجااد خطاا در درون   مشاهده های چاه پراکنش کمی باشد. همچنین به این نتیجه رسیدند که نحوه

 باشد.سطح آب زیرزمینی و ترسیم هیدروگراف واحد می

برای دستیابی به یک دیدگاه کلی نسابت باه حوضاه آبریاز بختگاان مهاارلو، وضاعیت مناابع آب          در این تحقیق

 حوضه بختگان مهارلو و دشت های معرف به این منظور هیدروگرافزیرزمینی این حوضه مورد بررسی قرار گرفته است. 

 زیرزمینای  آب ساطح  افات  کمترینهایی که دارای بیشترین و  دشت و محاسبه زیرزمینی آن ها آب سطح ساالنه تغییرات

 .اند شده شناسایی هستند،

 مواد و روشها  -5

 و مركاز  شامال،  در و كشاور  غارب  درجناوب  واقاع  مهارلو-بختگان آبریز حوضه تحقیق این مطالعاتی منطقه

 كیلومترمرباع  98870 شاامل  كاه  اسات  كیلومترمربع 79599 حوضه این مساحت كل می باشد. فارس استان جنوب شرقی

اسات.   كار  رودخاناه  بختگان، حوضه آبریز رودخانه می باشد. مهمترین دریاچه و دشت كیلومترمربع 98779 و ستانكوه

نسبت به کشور، استان فارس و همچنین موقعیت چاه های مشاهده ای در منطقه  مطالعه مورد موقعیت محدوده (9شكل) در

 است. شده داده مطالعاتی و محدوده های مطالعاتی نشان

محدوده مطالعاتی بوده که همه آن ها دارای آبخوان آبرفتی هساتند. هیادروگراف معارف     97حوضه دارای این 

دشات از دشات هاای حوضاه      99پیزومتاری در   چاه حلقه 857 از ماهانه اندازه گیری از حاعل نتایج اساس آبخوان ها بر

 99ای این حوضه آبریز باه دلیال عادم داشاتن     ترسیم گردیده است. سایر دشت ه 79-97آبریز مربوطه برای سال های آبی 

9تیسن شبكه مساحت هر چند كه است ضروری نكته این ( از محاسبات حذف شدند. ذكر79-97سال آمار)
 مسااحت  باا  

 .باشد آبخوان كل رفتار بیانگر یسن( می تواندشبكه ت از گرفته )بر معرف هیدروگراف نتایج اما نیست برابر كاماًل آبخوان

 

                                                           
1
 Thiessen 
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 چاه های مشاهده ای در آن نمای کلی از حوضه آبریز بختگان مهارلو و موقعیت - (9شکل )

 

 نتایج و بحث -9

-97آماری) دوره در کل تغییرات سطح آب زیرزمینی حاعل از هیدروگراف های معرف به عورت میزان افت

 90، سطح آب زیار زمینای در   (. با توجه به محاسبات عورت گرفته9افت ساالنه محاسبه گردیده شد)جدول و متوسط (79

درعد از دشت هایی که امکان رسم هیدروگراف معرف داشته اند، افت نموده است. این دشت ها عبارت اند از: ارسنجان، 

مادرسلیمان، قاره بااغ، کاوار مهاارلو، خیار، مرودشات، نمادان،        -آس و پاس، بیضا زرقان، داریان، دهبید، استهبان، قادرآباد

(. از این میان بیشترین افت سالیانه سطح آب زیرزمینای  9، سروستان، سیدان فاروق، توابع ارسنجان )شکلنیریز، سعادت آباد

( و همچناین دشات هاای کوارمهاارلو، سایدان فااروق،       7متر می باشد)شکل 9مربوط به محدوده مطالعاتی ارسنجان برابر با 

 متر می باشند. 9بیش از سعادت آباد و قره باغ نیز دارای افت سطح آب زیرزمینی ساالنه 

 

 تغییرات سطح آب زیر زمینی حاعل از هیدروگراف واحد آبخوان دشت های حوضه آبریز بختگان مهارلو - (9جدول)
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 كااهش  واساطه  مهر)باه  و شاهریور  ماههاای  در زیرزمینای  آب ساطح  حداقل دهنده معرف نشان هیدروگراف های شكل

 و فاروردین  مااه هاای   به مربوط زیرزمینی آب سطح حداكثر و زی(كشاور مصارف برداشت جهت و بارندگی محسوس

 عوامال  مهمتارین  از برداشات  و بارنادگی  میزان عبارتی است. به برف ها( ذوب یا و جوی واسطه نزوالت )به اردیبهشت

با افزایش هستند. محدوده های مطالعاتی خرامه و شیراز  مطالعاتی محدوده های آبخوان زیرزمینی آب نوسان سطح و تغییر

مواجه هستند. نتایج نشان می دهد که دشت های بحرانی باه لحاا  افات     08.0و  09.0سالیانه سطح آب زیر زمینی به میزان 

سطح آب زیرزمینی دارای تعداد چاه های بهره برداری بیشتری می باشند. هم اكنون دشت های خرامه، نیریز، داریاان، قاره   

 .اسات  باوده  دشت نیریاز  در و 9789 سال ممنوعیت اولین ستان ممنوعه می باشند. شروعباغ، کوار مهارلو، ارسنجان و سرو

اسات. باا توجاه باه ایان کاه        شاده  دشات  این آب كاهش كیفیت باعث نیریز دشت در شور آب نفوذ و پیشروی همچنین
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 در یرزمینای ز آب ساطح  افات  افزایشای  چندین سال است محدوده های ذکر شده ممنوعه اعالم شاده اناد کماکاان روناد    

اسات. در ایان باین، محادوده مطالعااتی       یافتاه  کاهش ساله مخزن هر مشاهده شده و حجم هیدورگراف های معرف آن ها

توان نزدیکی اکثر چاه های خرامه بعد از اعالم ممنوعیت با افزایش سطح آب زیرزمینی مواجه بوده است که علت آن را می

دانسات ایان در   هر که به عورت چاه های جذبی سبب تغذیه آبخوان میگردد، تحت تاثیر فاضالب ش مشاهده ای به شهر و

در دشت  حالیست که مناطق فاقد چاه های مشاهده ای در نقاط دور از شهر، دارای افت زیاد سطح آب زیرزمینی می باشند.

 مطالعاتی محدوده است. گردیده اعمال كیفی ممنوعیت آبرفت، آبخوان زیرزمینی های آب كیفیت كاهش علت به خرامه

را داراسات باه هماین علات      عانعت  و شارب  مصاارف  از یافتاه  نفاوذ  آب حجام  شیراز در باین ساایر دشات هاا بیشاترین     

 هیدروگراف معرف این دشت با افزایش سطح آب زیرزمینی مواجه است.

 

 میزان افت آبخوان دشت های حوضه آبریز بختگان مهارلو )متر( -(9شکل )

 

  نتیجه گیری 9-1

 دشت از دشت های حوضه آبریز 99بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی هیدروگراف معرف آبخوان ها در  با

،  نتایج نشان داد که بخش عمده ای از دشت های حوضه با افت شدید سطح  79-97مهارلو برای سال های آبی  -بختگان

 های آب منابع استفاده از برای عحیح زیری برنامه و مدیریت مشكالت این رفع منظور آب زیرزمینی مواجه اند. به

آبخوان ها کمک کرد. با توجه به این  به حفظ ذخیره توان می بخشی تعادل های روش اجرای با  .است ضروری زیرزمینی
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که غالب منابع آب زیرزمینی در این حوضه به عورت غرقابی برای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد می توان با تغییر 

 آبیاری بخش عمده ای از افت آبخوان ها را جبران نمود. سیستم 

 

 

 

 هیدروگراف معرف دشت ارسنجان -(7شکل)

 

 مراجع  -4

[1] Hellegers, P. )2002(. Treating water in irrigated agriculture as an economic good. Presented on the 

conference of Irrigation Water Policies, June, Agadir, Morocco. 

 ملای  بهاار. هماایش  – همادان  دشات  در کشات  الگاوی  تغییر وسیله به زیرزمینی آب سطح (. کنترل9775[ بانژاد، ح. و سیفی، ا. )9]

 .آب علوم مهندسی دانشکده اهواز، چمران شهید های آبیاری زهکشی، دانشگاه مدیریت شبکه

علاوم   نشاریه  .تاالش  دشات  زیرزمینای  آب مناابع  بایالن  در GIS(. کاربرد 9777)[ آل شیخ، ع ا.، همراه، م.، هاللی، ه. و فاتحی، ع. 7]

 .99- 997، ص8و 7، شماره 7جلد  جغرافیایی،

زهكشای،   آبیااری  ملای  كنگاره  مهارلو.-طشک-بختگان آبریز حوضه دشتهای بیالن (. بررسی9797[ غفاری جو، ن. و زارعی، ح. )8]

 مشهد.

. بررسی جامع وضعیت پدیده فرونشست با در نظر گرفتن آسایب هاا وعوامال رخاداد آن و ارایاه      (1935[ میراثی، س. و رهنما، ح. )5]

مجله فنی مهندسی انجمان راه و سااختمان ایاران،     -راهکارهای مناسب )مطالعه موردی: استان فارس و چهارمحال و بختیاری(. مجله بنا

 .55شماره 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

 5931شهریور  2-4

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 هماایش . تویسارکان  دشت زیرزمینی آب بیالن تعیین و ارزیابی (.1939) س. ینی،حس و. ع زاده، فتح ف.ح نژاد، ملکی ،.ز [ اژدری،6]

 .همدان شونده، تجدید طبیعی منابع پایدار توسعه ملی

 ناماه  فصال . زمینای  زیار  آب بایالن  از اساتفاده  باا  اساتهبان  خیار  دشت آبخوان پایدار مدیریت (.1988). ف بوستانی، و. س حجتی، [3]

 .6شماره ،دوم سال طبیعی جغرافیای

(. مقایسه روش آمار کالسیک و روش های زمین آماری در برآورد هیدروگراف واحد آب زیر 1980[ زارعی، ح. آخوندعلی، ع. )8]

 ، دانشگاه شهید چمران اهواز.زهكشی و آبیاری های شبكه مدیریت ملی همایش دومینزمینی دشت های مهم استان خوزستان. 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

