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 چكيده
 

ی پيدايش  آيد تا جای كه قرآن كريم نيز سرچشمه ی زندگي در زمين به شمار مي ترين مايه يادیآب، بن

داند. انسانها، گياهان، جانوران و نيز ديگر زيست كنندگان در زمين، بدون آب توانايي  زندگي را آب مي

اراضي زراعي و  هكتار 3000زندگي را نداشته و از ميان خواهند رفت. دشت درزوسايبان الر با وسعت 

نفر در جنوب شرقي استان فارس واقع شده است. آب كشاورزی دشت تماما از آب  5000جمعيتي بالغ بر 

زيرزميني تامين مي گردد. متاسفانه به دليل برداشت های بي رويه از اين منبع ارزشمند در ساليان 

بي كمي و كيفي آب زيرزميني گذشته اين منبع با افت كمي و كيفي شديد روبرو شده است. جهت ارزيا

اقدام به برداشت عمق سطح آب در چاه های منتخب با استفاده از دستگاه  1387تا  1380دشت از سال 

( آن گرديد. نتايج تحقيقات ECعمق ياب و برداشت نمونه های آب جهت اندازه گيری هدايت الكتريكي )

ندازه گيری به شدت روند كاهشي نشان نشان مي دهد سطح آب در چاه های منتخب در طي سال های ا

ميلي متر( افت سطح آب ثبت شده  4860متر ) 86/4مي دهد، بطوريكه بطور متوسط ساليانه به ميزان 

است. اين در حاليست كه حداكثر تغذيعه طبيعي ساالنه سفره آب زيرزميني دشت در اثر بارندگي و 

ي رسد. همچنين شوری آب چاه های منتخب در طي ميلي متر( م 240متر ) 24/0آبياری اراضي زراعي به 

 7سال های اندازه گيری شده افزايش يافته و روند صعودی شديدی به خود گرفته است، بطوريكه در طي 

 برابر افزايش يافته است. 45/2سال ميزان متوسط شوری 

 

 افت سطح آب، شوری آب، آب زيرزميني: ها كليد واژه
 
 

   

 مقدمه
 

از كشور ما در منطقه خشك و نيمه خشك واقع شده است و جهت تأمين آب مورد نياز  قسمت اعظمي 

های اخير در اثر برداشت بي رويه از اين  اين مناطق ناگزير به استفاده از منابع آب زيرزميني هستيم. در سال

يجاد شده است طرف و وقوع خشكسالي از طرف ديگر، تغييراتي در كميت و كيفيت اين منابع ا  منابع از يك
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آبكشي از آب های زيرزميني آبرفتي در دشت ها كه استفاده از اين منابع را با اشكاالتي مواجه كرده است. 

فاجعه آميز است، از آن رو كه نشست برگشت ناپذير زمين در بسياری از دشتهای ما )كرمان، خراسان، 

ه بر اثر آبكشي بيش از اندازه متراكم شود، به اصفهان، يزد، فارس( رخداده و در حال افزايش است. آبخواني ك

شوربختانه بهره برداری از منابع آب زيرزميني  وضعيت پيشين بازنگشته و بهره وری خود را از دست مي دهد.

در بعضي مناطق بيشتر از تغذيه اين منابع مي باشد كه اين روند مي تواند باعث نابودی منابع آب زيرزميني 

راواني در رابطه با تغييرات كمي و كيفي منابع آب زيرزميني انجام شده است كه در ذيل گردد. پژوهش های ف

( ميزان متوسط افت ساليانه سطح 12به طور مختصر به شرح برخي از آنها پرداخته مي شود. يوشا و همكاران )

( در پژوهشي به 3متر گزارش كرده اند. بياباني و همكاران ) 35/0آب زيرزميني در منطقه ميوات هند را 

ارزيابي روند تغييرات كمي و كيفي آب زيرزميني دشت كرج پرداختند. نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد كه 

 102( 1380-1395ساله ) 15ميزان افت متوسط ساالنه سطح سفره آب زيرزميني دشت در يك دوره زماني 

ايت الكتريكي آب زيرزميني دشت فوق در سانتي متر بوده است. همچنين نتايج پژوهش آنها نشان داد كه هد

همه قسمت ها )به غير از آنيون بي كربنات( با غلظت يون های اصلي موجود در آب رابطه مستقيم داردكه 

( افت 1مشخص كننده تغييرات آب از بي كربناته به سمت سولفاته و كلرور سديك است. اكبری و همكاران )

ساله  10دوره  2حلقه چاه مشاهده ای در طي  70فاده از اطالعات سطح آب زيرزميني دشت مشهد را با است

( مورد برسي قرار دادند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه سطح آب زيرزميني در  1377-1387و 1376-1366)

سانتي متر سطح آب افت  60متر افت داشته كه بطور متوسط هر سال  30بخش های مركزی و غربي دشت تا 

( در بررسي روند بيابان زايي در استان قم با استفاده از داده های هيدرومتری و 5احي )داشته است. فت

خرداد بطور  15هواشناسي نشان داد كه ميزان افت سطح آب زيرزميني در دشت قم تا قبل از احداث سد 

ش يافته است. متر در سال افزاي 4/1متر در سال بوده كه بعد از احداث سد، بطور متوسط به  5/0متوسط حدود 

چاه  53( در ارزيابي كميت و كيفيت آب زيرزميني دشت كاشان بر اساس داده های 6جمشيدزاده و همكاران )

متر كاهش يافته ومتوسط كاهش  93/7سطح تراز آب  1369-1385ی نشان دادند كه طي سال های ا مشاهده

بررسي روند تغييرات كيفي و كمي آب  ( با4متر بوده است. اكرامي و همكاران ) 496/0سطح آب در هر سال 

 5/0نشان دادند كه متوسط افت سطح ايستابي دشت حدود  1379-1388اردكان در دهه -زيرزميني دشت يزد

همچنين نتايج حاصل از تغييرات كيفيت آب در دهه اخير نشان داد كه با افزايش تكرار  متر در سال مي باشد.

 1389تا  1385ي، كيفيت آب زير زميني، خصوصاً در بازه زماني خشكسالي و افت شديد سفره آب زيرزمين

( در پژوهش ارزيابي روند تغييرات كمي وكيفي آب 8مسعودی و همكاران ) دارای روند نزولي بوده است.

زيرزميني دشت كاشان نتيجه گرفتن كه بر اساس هدروگراف واحد دشت كاشان شطح آب زيرزميني دارای 

متر افت نموده است، به گونه ای كه ميزان افت 02/10( 1369-1388سال ) 19طي مدت  روند نزولي مي باشد و

( در تحقيقي بر روی وضعيت كمي و كيفي كروم در آب 2بين ) باريك سانتيمتر بوده است. 52متوسط ساالنه 

ط حلقه چاه و يك رشته قنات تأمين مي شود گزارش كرد كه افت متوس 13شرب شهر بيرجند كه از طريق 

متر بوده و غلظت كروم در آب شرب اين منطقه بيش از حد  سانتي 21ساالنه سطح آب زيرزميني در منطقه 

شناسي اين امر را مربوط به  مجاز بوده كه با توجه به عدم وجود صنايع مختلف در منطقه با مطالعات زمين

( در پژوهشي 9ني و همكاران ) های الترابازيك حاوی تركيبات كروميت در منطقه دانست. قلعه مجموعه سنگ
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حلقه چاه در  57سال در  7در دشت های اراک و ساوه نشان دادند كه متوسط افت سطح آب زيرزميني در طي 

                              متر بوده است. 19/10ساوه برابر حلقه چاه در آبخوان  63متر و در  38/3دشت اراک برابر با 

سال اخير ساالنه به  15بيان مي كند كه سطح سفره های آب زيرزميني ايران در طي ( 11) مطالعه راويليوس

( در پژوهشي روند تغييرات سطح آب زيرزميني 10طور متوسط نيم متر كاهش داشته است. پاندا و همكاران )

ن داد كه به بررسي كردند. نتايج آن ها نشا 2003تا  1994چاه در دوره زماني  1002در ايالت اوريسای هند در 

علت كمبود بارندگي در سال های خشك، باال بودن دما، فشار استفاده بشر و جبران نشدن آن در سال های 

سطح دشت درزوسايبان در شهرستان الر نيز از اين نظر مستثني  مرطوب، آب زيرزميني افت كرده است.

ي اين دشت در طول چند سال نبوده، به همين منظور سعي شده است كميت و كيفيت منابع آب زيرزمين

برداشت و مورد ارزيابي قرار گيرد و چگونگي روند آن نمايش داده شود تا بر مبنای آن بتوان راهكاری جهت 

                                                                                                     منابع آب اين منطقه ارائه داد. بهتر ازه استفاد

 

   

 ها مواد و روش

 

كيلومتری جنوب شرقي شهرستتان الر در محتدوده    115منطقه درزوسايبان در استان فارس و در فاصله 

عرض شمالي واقع شتده استت. مستاحت     27 ˚ 50΄تا 27 ˚ 45΄طول شرقي و 55 ˚ 30΄تا  55 ˚ 25΄جغرافيايي

يرحوزه های حوزه آبريز شهرستان الر مي باشد كته در انتهتا   كيلومتر مربع و يكي از ز 5/31حوزه مورد مطالعه 

تمام رواناب های دشت به رودخانه شور مي ريزد. حداكثر، حداقل و متوسط ارتفاع در حتوزه بته ترتيتب برابتر     

ايتن   متر از سطح دريا است. بر اساس روش دومارتن منطقه دارای اقليم خشك متي باشتد.   1073و  740، 1763

ه زاگرس چين خورده در بخشي از زاگرس كوهپايه ای واقع شده است. دشت درزوستايبان يكتي   منطقه در ناحي

باشد. سازندهای منطقته شتامل    جنوب شرقي مي -از ناوديس های اين منطقه است كه دارای امتداد شمال غربي

سته  جهرم مي باشد. رستوبات دشتت از قلتوه ستنگ، شتن و ما      -سازند گچساران و سازندهای آهكي آسماری

تشكيل شده و ضخامت آبرفت در بخش مركزی دشت بيشتر از نواحي حاشيه ای است. با توجته بته ستازندهای    

تشكيل دهنده منطقه كه عمدتاً آهكي و كنگلومرايي است، واريزه ها و رسوبات نهشته شتده از فرستايش ايتن    

 (. 7سازندها در دشت فاقد امالح و شوری است )

زميني از لحاظ كمي و كيفي، در محدوده مورد مطالعه بتا توجته بته محتل     به منظور پايش منابع آب زير

چاه به صورت تصادفي و به صتورتي كته كتل منطقته را پوشتش دهنتد انتختاب شتدند.          51قرارگيری چاه ها، 

اقتدام بته    1387تتا   1380نشان داده شتده استت. از ستال     1 چاه های انتخاب شده در جدولمختصات مكاني 

آب در چاه ها با استفاده از دستگاه عمق ياب و برداشت نمونه های آب جهت انتدازه گيتری   برداشت عمق سطح 

 هدايت الكتريكي آب گرديد، و روند تغييرات اين پارامترها در طول زمان ياد شده مورد بررسي قرار گرفت.
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 موقعيت مكاني چاه های منتخب -1جدول 

Z(m) Y X شماره چاه Z(m) Y X شماره چاه 

68/48  19/12224  24/7360  27 24/52  72/1378  63/2995  1 

84/47  26/12278  33/7294  28 99/52  71/13515  69/2987  2 

53/51  43/11650  00/7385  29 21/52  38/13139  38/3114  3 

17/55  67/11136  80/7481  30 10/43  86/13987  41/4276  4 

66/54  66/11636  32/8463  31 13/50  37/12916  52/4224  5 

79/56  44/11533  47/8764  32 33/52  15/12752  69/4479  6 

23/55  21/11700  74/8870  33 29/57  47/12416  46/3974  7 

03/55  13/11747  51/8925  34 14/53  42/12594  61/4818  8 

2858 19/11987  12/9131  35 15/50  71/12831  42/5098  9 

20/56  24/11694  17/9293  36 33/47  95/12989  34/5570  10 

85/54  84/1181  40/9185  37 12/50  91/12654  09/5523  11 

51/53  11/11969  52/9383  38 61/49  40/12774  07/5322  12 

12/50  10/12594  68/9046  39 66/54  14/12363  90/5184  13 

54/48  88/12746  33/8785  40 14/56  19/12070  70/5284  14 

71/51  81/12256  21/9261  41 70/55  81/12031  07/5405  15 

46/49  32/12777  21/9161  42 36/53  33/12120  74/5659  16 

67/48  05/12837  57/9319  43 93/53  76/12030  32/5550  17 

54/49  21/12828  19/9515  44 86/53  63/11763  99/5719  18 

73/47  30/13131  25/9724  45 74/52  01/11728  00/5878  19 

99/47  18/13133  12/9835  46 84/48  64/12228  88/6233  20 

60/47  67/13180  91/9907  47 88/52  13/11136  72/6405  21 

68/47  06/13182  17/10030  48 31/54  72/11043  07/6663  22 

30/50  81/12806  55/10100  49 01/54  54/11122  39/6946  23 

76/53  55/12049  09/9965  50 65/49  29/11735  29/6976  24 

20/54  27/11958  40/9672  51 01/48  24/12025  41/6972  25 

    32/46  71/12585  25/7096  26 

 

 نتايج و بحث
 2 در زمان های مختلف در جدول عمق سطح آب اندازه گيری شده از سطح زمين در چاه های منتخب 

آب چاه های منتخب در سال های  ( )شوری( اندازه گيری شدهECمقدار هدايت الكتريكي ) آورده شده است.

مشاهده ميگردد سطح آب در  2آورده شده است. همانطوركه در جدول شماره  3در جدول شماره  2008و  2001

چاه های منتخب در طي سال های اندازه گيری به شدت روند كاهشي نشان مي دهد بطوريكه بطور متوسط 

ميلي متر( افت سطح آب ثبت شده است. اين در حاليست كه حداكثر  4860متر ) 86/4ساليانه به ميزان 

ميلي  240متر ) 24/0ندگي و آبياری اراضي زراعي به تغذيعه طبيعي ساالنه سفره آب زيرزميني دشت در اثر بار

ميلي  4620متر( مي رسد. با توجه به تفاوت بسيار بزرگ ميزان افت سطح سفره و ميزان تغذيعه طبيعي سفره )

متر( خطر بسيار جدی آب زيرزميني دشت را در آينده نه چندان دور تهديد مي كند و با نابودی  62/4متر يا 

ران جدی روبرو خواهد شد و فعاليت های كشاورزی متوقف خواهد گرديد و نهايتا باعث آن منطقه با بح

مشاهده مي شود  3 بر اين همانطور كه در جدول مهاجرت اهالي منطقه به شهرها خواهد انجاميد. عالوه
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به  2008ال ميكروموس بر سانتي متر و در س 3435به ميزان  2001متوسط شوری آب چاه های منتخب در سال 

ميكروموس بر سانتي متر مي باشد. بنابراين شوری آب چاه های منتخب  در طي سال های اندازه  8422ميزان 

سال ميزان متوسط آن  7گيری شده افزايش يافته و روند صعودی شديد به خود گرفته است، بطوريكه در طي 

هش شديد عملكرد محصوالت كشاورزی و برابر افزايش يافته است. افزايش شوری آب زراعي باعث كا 45/2

تخريب كيفيت خاک زراعي مي گردد. اگر اين روند ادامه داشته باشد درآمد زارعين منطقه كاهش چشم گيری 

خواهد داشت و تخريب كيفيت اراضي زراعي تشديد خواهد شد. جهت كاهش شدت بحران فوق بايستي سفره 

ردد. پيشنهادهای ذيل جهت تقويت كمي و كيفي آب آب زيرزميني دشت از نظر كمي و كيفي تقويت گ

 زيرزميني دشت ارائه مي گردد.                                                                                                

 تغذيعه مصنوعي آب زبرزميني دشت با استفاده از سيالب های حاصله  در حوزه آبخيز دشت. -

سال آينده و پرداخت كمك هزينه  20در صد در  70دشت به ميزان  اشت از آب زيرزمينيكاهش برد -

 زندگي به كشاورزان به دليل كاهش در آمد در اثر كاهش زيركشت.

 افزايش بهره وری آب با جلوگيری از كشت در فضای باز و جايگزيني آن با كشت در محيط گلخانه. -

 آب باران و سيل.ترويج كشت درختان مثمر با استفاده از  -

 
2008تا  2001ارتفاع سطح آب چاه های منتخب )به متر( از سطح زمين در دوره زماني  -2جدول   

2008 2007 2003 2002 2001 
شماره 

 چاه
2008 2007 2003 2002 2001 

شماره 

 چاه

50/99  85/87  40/72  60/70  90/65  26 40/103  - 15/69  15/66  20/63  1 

70/102  45/93  20/77  70/73  80/69  27 15/107  - 05/70  10/67  90/63  2 

80/101  - 15/75  80/72  80/67  28 - - 80/69  25/66  00/64  3 

95/105  - 10/78  50/76  50/71  29 20/93  - 95/60  20/58  10/55  4 

10/108  25/100  20/81  10/80  - 30 35/96  - 95/69  50/67  95/63  5 

40/108  - 50/83  35/82  50/76  31 65/95  18/90  20/73  65/70  95/66  6 

00/111  00/105  00/86  20/84  80/78  32 00/100  08/94  95/78  20/74  40/72  7 

00/110  - 50/84  25/83  10/77  33 60/98  00/93  30/75  70/72  95/68  8 

29/107  69/103  30/84  30/82  05/77  34 15/95  60/87  80/72  15/70  13/66  9 

10/112  - 50/88  05/86  - 35 70/94  56/86  80/70  40/68  25/66  10 

80/108  85/105  70/85  80/83  10/78  36 - 40/90  00/73  70/71  35/67  11 

70/108  85/104  60/84  70/82  00/77  37 60/97  36/89  75/74  50/70  10/64  12 

35/108  55/103  20/83  35/81  90/75  38 65/100  10/95  40/74  90/75  60/71  3 

30/103  00/99  15/79  30/77  00/72  39 40/100  77/96  20/80  70/77  25/73  14 

50/104  - 60/77  50/75  10/70  40 20/102  83/94  15/80  70/77  25/73  15 

77/108  - 05/78  30/79  95/73  41 00/104  80/96  20/80  75/75  23/71  16 

80/105  57/98  95/78  90/76  10/71  42 - - - - - 17 

00/107  89/97  95/77  10/76  70/70  43 60/104  33/95  90/79  35/76  00/72  18 

80/105  40/99  20/79  25/77  90/71  44 10/109  28/94  20/82  25/78  90/70  19 

45/103  72/97  40/77  45/75  20/70  45 80/99  80/90  70/74  80/71  35/67  20 

47/110  08/99  80/77  90/75  60/70  46 60/105  75/95  20/80  60/76  95/71  21 

76/111  50/98  50/77  60/75  15/70  47 00/107  - 80/81  20/78  60/73  22 

35/105  - 70/77  70/75  35/70  48 00/104  57/96  00/82  25/78  50/73  23 

43/107  06/102  60/80  70/78  10/73  49 00/100  - 80/76  00/74  20/69  24 
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77/112  93/103  30/84  30/82  30/78  50 - - - - 25/65  25 

10/113  48/104  30/78  70/82  00/77  51      26 

متر 86/4سال                                                    7های منتخب طي  افت متوسط ساليانه سطح آب در چاه  

 

 

 
 2008و  2001( )ميكروموس بر سانتي متر( آب چاه های منتخب برای سال های ECميزان هدايت الكتريكي ) -3جدول 

 شماره چاه 2001 2008 شماره چاه 2001 2008

9153 3367 27 4916 2461 1 

- - 28 - - 2 

- - 29 - - 3 

- - 30 - - 4 

9427 2723 31 11310 3231 5 

- - 32 8377 3901 6 

- - 33 - - 7 

- - 34 - - 8 

- - 35 6185 3752 9 

- - 36 7075 6886 10 

9789 2378 37 - - 11 

6809 2232 38 8891 3250 12 

- - 39 11403 3953 13 

- - 40 8442 4803 14 

- - 41 - - 15 

- - 42 - - 16 

- - 43 - - 17 

11809 3601 44 - - 18 

- - 45 8692 3813 19 

9776 3953 46 9398 3950 20 

10823 4955 47 - - 21 

9028 1839 48 6960 4136 22 

4125 2904 49 - - 23 

9502 1794 50 - - 24 

7070 1839 51 - - 25 

   - - 26 

سال 7برابر طي  45/2افزايش متوسط شوری   

 

 

 

 نتيجه گيری
 

آب زيرزميني منبع اصلي تامين آب كشاورزی در دشت درزوسايبان الر مي باشد. متاسفانه به دليل 

شده برداشت های بي رويه از اين منبع ارزشمند در ساليان گذشته اين منبع با افت كمي و كيفي شديد روبرو 
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است، بطوريكه توليدات كشاورزی در معرض تهديد جدی قرار گرفته است. جهت كاهش شدت بحران فوق 

بايستي سفره آب زيرزميني دشت از نظر كمي و كيفي تقويت گردد. برای دستيابي به هدف فوق پيشنهادهايي 

يش بهره وری آب زراعي و از قبيل تغذيعه مصنوعي سفره آب زيرزميني، كاهش برداشت از آب زيرزميني، افزا

 ترويج كشت درختان مثمر با استفاده از آب باران و سيل ارائه مي گردد.

 

   

 قدرداني

 

و آموزش كشاورزی و منابع طبيعي استان فارس به دليل تامين اعتبار پژوهش و  از مركز تحقيقات

رم در بخش تحقيقات حفاظت خاک و همكاری در انجام آن كمال تشكر و قدرداني را دارم. از همكاران محت

 .جام عمليات صحرايي پژوهش ممنونمآبخيزداری به خاطر همكاری در ان
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Monitoring of quantity and quality of groundwater resources in Dorz-Sayban region 

in Larestan 

 
Mansour Esfandiari Baiat*

1
  

 

Abstract: 

 
Water is the most fundamental material for life in earth, which the holy book (quran) 

mentions water is the origin material for life creation. Human, plants, animals and others in 

earth can not be alive without water. The Dorz-sayban Plain with 3000 ha of land and 5000 

inhabitants is located in south-east of Fars province. Agricultural water of plain is 

completely provided by groundwater. Unfortunitly, because of overexploitation of 

groundwater in the past, this valuable resource has faced with significant drawdown in 

quantity and quality. For evaluation of quantity and quality of groundwater of plain, depth 

of water table in 51 selected wells was measured from 2001 to 2008, and also, samples of 

water for measuring of hydraulic conductivity (EC) were taken from the selected wells. 

Results of research showed that water table in selected wells had severely decreased trend 

during the monitoring period, in which the average annual drawdown of 4.86 m was 

recorded. The max. annual recharge of groundwater from rain and return irrigation water is 

about 0.24 m. Also, water salinity of selected wells increased during the measuring period 

and it has got severely increased trend. Average salinity has increased 2.45 times during 7 

years. 
 

Keywards: Drawdown of water table, salinity of water, groundwater. 
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