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 استفاده از روش زمین آمار

 
 ندا علیپور یوسفوند    صدیقه ابراهیمیان،  *1اسماعیل سهیلی

 
 ,soheili@shirazu.ac.irاستادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ، دانشگاه شیراز  - -1

 

  Ebrahimiyan.2000@yahoo.com،  لرستان، دانشگاه ،و منابع طبیعی   یکشاورز دانشکده ،یزداریآبخ یدکتر یدانشجو -2

  د فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه لرستانشدانشجوی کارشناسی ار -3

 

 

 : چکیده
های مختلف کشاورزی، صنعتی، شرب و بهداشت، فشار زیادی به منابع ش نیاز آب در بخشامروزه با افزایش جمعیت و افزای

زیرزمینی و روند خشکسالی در دشت آب زیرزمینی وارد شده است. در این تحقیق، روند تغییرات کیفی و کمی منابع آب

به منظور بررسی تغییرات کیفی منابع گیرد.  ترین نقاط جمعیتی مورد بررسی قرار میشیبکوه)فسا( به عنوان یکی از مهم

مربوط به منابع انتخابی شرکت سهامی  1331-1331وه)فسا( در بازه زمانی های کیفی دشت شیبکآب زیرزمینی از داده

ها ارزیابی و روند تغییرات زمانی بررسی این داده Aquachemافزار آماری کیفی آبای شهرستان شد. و با نرمآب منطقه

های اطالعات مکانی برای کارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی، الیههای مکانی و توصیفی و بهستفاده از دادهگردید. با ا

های اطالعات مکانی برای همه همه پارامترهای مکانی و توصیفی و به کارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی، الیه

و همچنین به منظور ,ردید و مورد ارزیابی قرار گرفت. پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت تهیه و بر روی هم منطبق گ

و جهت بررسی روند افت سطح آب زیرزمینی از  SPIبرآورد شدت و مدت خشکسالی اقلیمی از شاخص بارش استاندارد

نتایج بررسی تغییرات سطح آب  های پیزومتری موجود در دشت شیبکوه)فسا( استفاده گردید.هیدروگراف بلند مدت چاه

-متر در سال می 1های اخیر دهه اخیر حاکی از روند نزولی آن بوده و متوسط افت سطح ایستابی در سال 4ینی در زیرزم

چنین نتایج حاصل از تغییرات کیفیت آب در دهه اخیر نشان داد که با افزایش تکرار خشکسالی و افت شدید باشد. هم

با توجه به . دارای روند نزولی بوده است 1333الی  1331زمانیسفره آب زیرزمینی، کیفیت آب زیرزمینی، خصوصا در بازه 

توان گفت که تنها راه اساسی و اصولی جهت جلوگیری از عواقب خطرناک افت سطح ایستابی و کاهش کمیت و نتایج می

 باشد.رویه آب زیرزمینی میکیفیت منابع آب زیرزمینی، مصرف درست و قانونمند آب و جلوگیری از برداشت بی

 

 کیفیت آب، دشت شیبکوه، خشکسالی، آب زیرزمینی کلیدي: هايواژه

 

 : مقدمه -1
درجه و  23دقیقه طول شرقی و  11درجه و  14دشت شیبکوه در جنوب شرقی استان فارس ، در محدوده جغرافیایی   

ه شهرستان جهرم و از شرق های استهبان و شیراز از جنوب بواز شمال به شهرستان دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. 21

 به شهرستانهای داراب و استهبان و از غرب به شهرستانهای جهرم و شیراز محدود می شود ودر منطقه نیمه خشک جنوبی قرار 

 

https://civilica.com/search/paper/n-ندا_علیپور_یوسفوند/
https://civilica.com/search/paper/n-ندا_علیپور_یوسفوند/
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دارد. اقلیم منطقه دارای تابستان های گرم و خشک و بارش بهاره با تغییرات و نوسانات زیاد می باشد. براساس طبقه بندی 

 (. 1منطقه در اقلیم خشک قرار می گیرد )دومارتن، 

برداری و بررسی و انجام آزمایشات انتخاب حلقه چاه برای نمونه 13در این تحقیق با توجه به مساحت منطقه در نهایت

ها در دهد که با توجه به پراکندگی چاهشناسی و توپوگرافی منطقه نشان میهای زمینگردید. بازدیدهای صحرایی و نقشه

دهد. جهت بررسی تغییرات کیفی، از های زیرزمینی منطقه را نشان میها به نحوی است که وضعیت آبدشت، نمونه سطح

های مختلف استفاده شده گیری شده در طول سالاندازه SARو phپارامترهای هدایت الکتریکی، سولفات، کلسیم، منیزیم، کلر،

 Aquachem))افزارهای کیفی آبو نرم GISافزارهای زمین آمار در محیط نرموشافزارهای آماری)بر اساس رو با استفاده از نرم

بر روی نمودار  1332-1332در دوره آماری ECها بررسی شد و میزان تغییرات ها ارزیابی و روند تغییرات زمانی آناین داده

های اصلی تعیین شده و معمولی یون کموگراف نشان داده و همچنین کیفیت منابع آب زیرزمینی بر اساس غلظت استاندارد

استفاده گردید. این  (spi)(. جهت بررسی و تحلیل کمی خشکسالی هواشناسی)اقلیمی( از شاخص بارندگی استاندارد2گردید)

از بهترین و جامع ترین و در عین  (.1شود)های طوالنی مدت آن محاسبه میشاخص برای هر منطقه بر اساس ثبت بارندگی

رین روش مطالعه خشکسالی و ترسالی و خصوصیات آنها محسوب می شود. اساس این شاخص انحراف از میانگین حال ساده ت

های رخداده در نسبت به انحراف معیار داده های آماری است. به عبارت دیگر در این روش عالوه بر انحراف از میانگین بارش

که نسبت اختالف میانگین جامعه یا نمونه از مقدار فاده است، به طوریطی یک دوره آماری، انحراف معیار داده ها نیز مورد است

 (.6بارندگی هر سال آماری به انحراف معیار جامعه یا نمونه محاسبه می شود. و معادله آن به صورت زیر می باشد.)

 

 

میاانگین بارنادگی بلناد مادت  انحراف معیار بارش در طول دوره آماری،  SDو  iبارندگی سال  که در آن 

 آمده است. 2می باشد.طبقات مختلف این شاخص در جدول 

 Spi(: طبقات مختلف شاخص خشکسالی1جدول )

 
 نرمال از درصد وضعیت

 ۲ از مساوي یا بزرگتر مرطوب شدید

 99,1تا  05,1 مرطوب متوسط

 05,1تا   1 مرطوب کمی

 99,5تا  - 99,5 نرمال

 -99,1-تا  خشکی ضعیف

 - 99,1تا  - 05,1 خشکی متوسط

 -۲مساوي  یا کوچکتر خشکی شدید

 
های پیزومتری موجود در محدوده همچنین به منظور بررسی روند افت سطح آب زیرزمینی از هیدروگراف بلند مدت چاه

 مورد مطالعه استفاده گردید.

 نتایج:
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های اردیبهشت و آبان از برداری در ماهاقدام به نمونه وهیبکآب زیرزمینی دشت ش و کمی برای بررسی تغییرات کیفی

های به صورت نقشه GISتر در محیط ها برای ارزیابی دقیقهای پیزومتری دشت شده است و نتایج تغییرات عمق چاهچاه

-تغییرات عمق آببندی های پهنه( نقشه2( و )1که در شکل)های پیزومتری ترسیم شده است. بندی تغییرات عمق چاهپهنه

گیری شده زیرزمینی دشت شیبکوه نشان داده شده است.  نتایج آزمایشات مربوط به حداقل، حداکثر و میانگین مقادیر اندازه

های ایران دهد که مقادیر هدایت الکتریکی از حداکثر مجاز استانداردساله نشان می 11ها طی دوره کیفیت شیمیایی آب چاه

های واقع در قسمت میانی دشت) روستاهای: سعادت آباد، میانده، نصیر ترین میزان هدایت الکتریکی چاهبیشفراتر رفته است. 

-های روستاهای فدشکویه، کنکان، ملک آباد زاهدان و بیشه زرد میمربوط به چاه ECباشد. و کمترین میزانآباد، مورد آباد( می

های ترسالی و بندی در ماههای پهنهزمینی دشت شیبکوه به صورت نقشهتر تغییرات کیفی آب زیرباشد که برای ارزیابی دقیق

 ( نشان داه شده است.. 4( و )3های )خشکسالی اردیبهشت و آبان ماه  در شکل

 
 

 ( دشت شیبکوه1991تغییرات کمی آب زیرزمینی در اردیبهشت ماه ) -(1شکل)
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 ( دشت شیبکوه1991آب زیرزمینی در آبان ماه )تغییرات کمی  -(۲شکل)

 

 
 

 ( دشت شیبکوه1991تغییرات کیفی آب زیرزمینی در اردیبهشت ماه ) -(9شکل)

 

 
 ( دشت شیبکوه1991تغییرات کیفی آب زیرزمینی در آبان ماه ) -(9شکل)

-ای نشانگر وجود سه زون میبکوه به وسیله تحلیل خوشهنتایج حاصل از بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت شی

هایی که دارای آب زیرزمینی با کیفیت نسبتا مناسب هستند و تاکنون کیفیت نسبی خود را حفظ زون -1باشد، که شامل:

رار دارد سر لخت و آپانداژ قهای ژئومورفولوژی دشتباشد. و در تیپنموده که عموما در طرف جنوب شرقی و شمال شرقی می

های که به لحاظ ارتباط هیدرولوژیکی و زون -۲باشد.آباد وچاه دولت میهای واقع در روستاهای احمد آباد، رحیمکه شامل چاه

سر پوشیده واقع نمایند که معموال در قسمت میانی دشت و دشتهای گروه اول، کیفیت خود را کنترل میهیدروشیمایی با زون

هایی که در ارتباط هیدروشیمیایی قوی با زون -9باشد.ی خورنگان، بیشه زرد، زاهدان و کنکان میهااند و شامل چاهشده

 های بیدزرد، سعادت آباد، اند. شامل چاهباشد که همگی در حد شرقی دشت واقع شدهتشکیالت نئوژن منطقه و دلتای پالیا می
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-ساله دشت شیبکوه به وسیله نرم 22حلقه چاه در طول دوره  32( نمودار کموگراف از 1باشد. شکل)فدشکویه و سنان می

 ساله اخیر روند صعودی زیادی داشته است. 11در دشت  در ECدهد که بیانگر تغییرات را نشان می Aqaافزار

 
 نمودار کموگراف منابع آب زیرزمینی دشت شیبکوه -(0شکل)

دهنده روند خطی نزولی بارندگی روند بارش در محدوده مورد مطالعه به طور کلی نتایج نشان نتایج حاصل از بررسی   

 چنین نتایج بررسی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی در بازهباشد. همساله می 21در بازه زمانی بلند مدت 

( روند 3افت داشته است شکل)سال اخیر در تمامی پیزومترها  21( نشان داد که سطح آب در ظول 1332-1332زمانی )

 دهد.را نشان می 1332تا  1332های پیزومتری مختلف از سال تغییرات تراز آب زیرزمینی در چاه
 

 
 (9۲-193۲ساله) ۲5نمودار هیدروگراف آبخوان و تغییرات بارندگی در دوره  -(6شکل)
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 گیرينتیجه -3
( نشانگر سیر نزولی و شیب 1332-1332روند تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی در بازه زمانی)نتایج حاصل از بررسی 

تر ( روند افت شدید1332-1332باشند، ولی دردهه)های پیژومتری یاد شده موید این امر میباشد، هرچند تمامی چاهمنفی می

(، که این امر ناشی از برداشت بیشتر از 3باشد)شکلی میبوده و نمودار روند تغییرات تراز آب زیرزمینی دارای شیب خط بیشتر

که تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی در هر باشد، اینچه حائز اهمیت میباشد. آنمنابع آب زیرزمینی و کاهش تغذیه سفره می

آبگذری، شیب باشد و این امر به دلیل اختالف در نوع سازند، ضریب های پیزومتری مختلف متفاوت میسال برای چاه

باشد. قابل ذکر است که سطح آب سفره از هیدرولیکی و میزان برداشت متفاوت از سفره آب زیرزمینی در مناطق مختلف می

رویی و غیر اصولی از متر افت داشته است و این امر حاکی از برداشت بی 1( به طور متوسط در هر سال 1332-1332سال)

های شدید و پی در پی نیز باعث تشدید روند افت در منطقه شده است و متاسفانه سالیباشد که خشکسفره آب زیرزمینی می

باشد. نتایج این تحقیق سو میوضعیت سفره را در حالت بحرانی قرار داده است. این نتایج با مطالعات و تحقیقات فرج الهی هم

نسبت به ترسالی غالب بوده و روند صعودی  نشان داد که در حوزه شیبکوه در دوره بلند مدت آماری، پدیده خشکسالی

ها خصوصا در دهه کامال مشهود است به طوری که تکرار این پدیده در دهه اخیر نسبت به دهه گذشته دو برابر خشکسالی

-گشته است، همچنین روند تغییرات اکثر پارامترهای کیفی آب زیرزمینی از جمله؛ هدایت الکتریکی، کلسیم، منیزیم، کلر، بی

( افزایشی بوده است و نتایج نشانگر این است که با افزایش تکرار خشکسالی و 1332-1332در طول دهه اخیر) phوTHکربنات،

افت شدید سفره آب زیرزمینی، کیفیت آب زیرزمینی، خصوصا در دهه اخیر دارای روند نزولی بوده است. بیشترین مقدار 

باشد که به علت اضافه برداشت منابع آب دشت، محدوده مورد مطالعه میهدایت الکتریکی مربوط به چاههای واقع درشرق 

های زیرزمینی عالوه بر کاهش نماید. الزم به ذکر است که پایین رفتن سطح آبتغییراتی در کیفیت آب زیرزمینی ایجاد می

-گذاریشود و نهایتا سرمایهکمیت و تغییر کیفیت آب، باعث پدیده تحکیم و نشت زمین در تشکیالت ریزدانه رس، سیلت می

اجتماعی متعددی -باشد به مخاطره خواهد انداخت و حوزه را با مشکالت اقتصادیهای انجام شده را که بسیار پرهزینه می

ای است که حذف چون خشکسالی به گونههای طبیعی همتوان گفت که ماهیت پدیدهرو خواهد نمود. با توجه به نتایج میروبه

پذیری یا به عبارتی دیگر کاهش های طبیعی، کاهش آسیبباشد. از این رو، اصل اساسی در رویایی با پدیدهی نمیکامل آن شدن

باشد تنها راه اساسی و اصولی جهت جلوگیری از عواقب خطرناک افت سطح ایستابی و کاهش کمیت . ریسک این بالیا می

 باشد.های زیرزمینی میرویه آبجلوگیری از برداشت بی کیفیت منابع آب زیرزمینی، مصرف درست و قانونمند آب و
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Abstract  

 
Background: Nowadays, with population growth and the increase of water demand in 

different sectors of agriculture, industry, drinking, and health, groundwater resources have 

faced a lot of pressure. This issue along with severe and prolonged droughts has created the 

conditions for country particularly for arid and hyper arid areas which has encountered the 

serious challenges in the field of water quantity and quality. In this study, qualitative 

changes in the trend of drought and water resources in Shibkuh-fasa plain, ie, one of the 

most important population centers in central Iran, has been considered. In order to study 

groundwater quality variations we drew on the qualitative data from Fasa  Regional Water 

Authority related to Shibkoh plain . using hydrogeochemical( Aquachem) and descriptive 

data and GIS in providing and matching spatial data layers for all underground water 

quality parameters of the plain. Also for measuring the intensity and duration of climatic 

drought, we used standardized precipitation index (SPI) and for investigating the trend of 

falling groundwater levels, we applied the long-term hydrograph of piezometric wells 

located in Shibkuh- fasa plain. The results of groundwater level variations indicate that in 

the last four decades, the downward trend of the average annual decline of water table has 

been around 0.6 meters per year. Also, results of water quality changes in recent decades 

shows that by increasing frequency of droughts and extreme declining groundwater table, 

groundwater quality, particularly 1385 to 1388, has had a downward trend. Considering the 

results, it can be concluded that the only basic principal method of preventing dangerous 

consequences of falling water table levels and reducing the quantity and quality of 

underground water resources is proper and lawful consumption of water to avoid 

uncontrolled withdrawal of groundwater. 
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