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چکیده
با افزایش روزافزون جمعیت ،بردا شت بیرویه از این منابع بی شتر شده و این ذخایر طبیعی با تهدید جدی مواجه شدهاند .از
اینرو هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی و عوامل مؤثر برکمیت منابع دشت مهران میباشد .بدین منظور از آمار
 23حلقه چاه پیزومتری واقع در آبخوان د شت مهران در طی سالهای آبی  1373-1393ا ستفاده شد و هیدروگراف آب زیرزمینی
برای د شت تر سیم گردید .به منظور برر سی ارتباط بین کاربری ارا ضی و آب زیرزمینی ،تغییرات نق شه کاربری ارا ضی در طی سه
دوره زمانی  1381 ،1368و  1394با استفاده از تصاویر ماهوارهای  TMو  ETM+ماهواره لندست در منطقه مهران تهیه گردید .برای
طبقهبندی تصاویر از روش طبقهبندی نظارت شده و روش حداکثر احتمال استفاده شد .نتایج نشان داد که در طول دوره به وسعت
ارا ضی ک شاورزی ،مناطق م سکونی ،مراتع خیلی فقیر و ارا ضی بایر افزوده شده و در مقابل از و سعت مراتع فقیر کا سته شده ا ست.
نتایج نشاندهنده افت تراز آب زیرزمینی به میزان  16/9متر در طول دوره و ارتباط مستقیم افت تراز آب و افزایش مناطق مسکونی
و اراضی کشاورزی است؛ بنابراین افزایش کاربری کشاورزی و به طبع آن افزایش چاههای بهرهبرداری ،موجب برداشت بیرویه و افت
آب زیرزمینی در این د شت شده ا ست .در ضمن عامل دیگر در کاهش تراز آب زیرزمینی در آبخوان منطقه روند تغییرات بارش در
منطقه است.
واژههای کلیدی :بارش ،دشت مهران ،هیدروگراف واحد ،کاربری اراضی.

آبخوانها به دلیل افت تراز آبی ،کاهش کیفیت ،تأثیرپذیری از

مقدمه
آبهای زیرزمینی از مهمترین منابع طبیعی در جهان است

تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش جهانی و تغییر نظام بارش و

که بیشترین نقش را در تأمین آب شرب به عهده دارد .در شرایط

رخداد خشکسالیهای ممتد و متوالی ،از چالشهای مهم توسعه

کنونی بخش فراوانی از مصارف کشور ایران توسط منابع

هستند (وارد .)1995 ،رشد بیشازحد جمعیت منجر به افزایش

زیرزمینی تأمین میگردد (خدائی و همکاران .)1384 ،جهت

فشار بر عرصههای طبیعی و بهرهبرداریهای غیراصولی و تغییر

مطالعه هیدرولوژی آبهای زیرزمینی ،تعیین سطح ایستابی یکی

کاربریها شده (لو و وانگ )2008 ،که این تغییرات متعاقبا باعث

از مهمترین پارامترها میباشد(کرمانی و میرعباسی.)1396 ،

افت سطح آبهای زیرزمینی شده است .آمار ارائهشده در منابع
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جهانی وضع دشوار روند افت ساالنه را نشان میدهد .در دشت

( )2007به بررسی اثرات خشکسالی بر تراز آب زیرزمینی در

رفسنجان استان کرمان بر اثر پمپاژ ،عمق چاههای آب از  50متر

اریسا پرداختند .آنها در این بررسی دوره زمانی 1994-2003

به  300متر افزایش یافته و در دشتهای اطراف اصفهان به بیش

را مورد آنالیز قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افت آب

از  100متر رسیده است (خواجه الدین .)1386 ،اکبری و

زیرزمینی در طول سالهای خشک ،ناشی از کمبود بارش ،درجه

همکاران ( )1388افت سطح آبهای زیرزمینی دشت مشهد را با

حرارت باال و رشد و تکامل زندگی بشری بوده که این کمبود آب

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی موردبررسی قراردادند .به

زیرزمینی در سالهای مرطوب قابل جبران نیست.

منظور انجام این پژوهش آمار  70حلقه چاه مشاهدهای در طی

زایمینگو همکاران ( ،)2012به بررسی مکانی تراز آب زیرزمینی

 2دوره  10ساله مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که

و بعضی پارامترهای شیمیایی مربوط به  130حلقه چاه واقع در

سطح آب زیرزمینی در بخشهای مرکزی و غربی تا  30متر افت

دشت بهای در شمال چین پرداختند .نتایج نشان داد که تراز آب

داشته است .عباس نژاد ( )1393در بررسی آسیبپذیری دشت

زیرزمینی از غرب به سمت شرق دشت دارای افت بوده است.

سیرجان با توجه به برداشت بیرویه از سفره آب زیرزمینی منطقه

پوررضا و همکاران ( )1393به بررسی تأثیر تغییر کاربری بر

به این نتیجه رسید که سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت در

تخریب زمین و بیابانزایی در حوزه آبخیز روانسر پرداختند .آنان

سالهای گذشته سیر نزولی داشته و از سال  80تا  86متوسط

در این تحقیق نقشههای مربوط به سالهای  1369 ،1334و

افت ساالنه حدود  80سانتیمتر بوده است .قاسمی و همکاران

 1384را تهیه کردند و همچنین شاخصهای مربوط به کیفیت

( ،)1389نیز در بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی

و کمیت آب و شاخص کیفیت خاک را مورد ارزیابی قرار دادند.

دشت همدان به این نتیجه رسیدند که منطقه در یک دوره 15

نتایج بیانگر رشد دو برابری کاربری مسکونی ،رشد  55درصدی

ساله ( 11 )1370-1385متر افت داشته است .اکرامی و همکاران

اراضی کشاورزی و آبی و همچنین رشدی در حدود  30درصدی

( )1390در بررسی روند تغییرات کیفی و کمی منابع آب

اراضی دیم بود .میزان آبدهی و بارندگی نیز در طول سالهای

زیرزمینی دشت یزد -اردکان در دوره  1379-88بیان داشتند

 1375-1384و سطح پیزومتریک در منطقه در طول سالهای

متوسط افت آب حدود  0/5متر است .سنجری و برومند ()1393

 1375-1382روند نزولی داشته است .بررسی کیفی آب نیز

به پایش تغییرات کاربری اراضی طی سالهای 1355-1384

نشان داد که مقدار شور شدن آب در منطقه افزایشیافته است و

پرداختند .نتایج نشاندهنده تغییر اراضی بهصورت تبدیل اراضی

مطالعات کیفیت خاک حاکی از تجمع شوری در افقهای پایین

بایر و اراضی رسوبی کشت نشده به اراضی باغی و مناطق مسکونی

خاک بود .ژانگ و همکاران در سال  2010با استفاده از مدل

و صنعتی بوده است ،بهطوریکه به وسعت اراضی باغی طی 29

 Modflowتأثیر کاربری اراضی زراعی به اراضی جنگلی بر منابع

سال  2893/5هکتار افزوده شده و از وسعت اراضی بایر به میزان

آب زیرزمینی تا سال  2025در آبخوانی در نیویورک را

 1572/7هکتار کاسته شده است .وسعت مناطق مسکونی و

موردبررسی قرار دارند .نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش

صنعتی نیز افزایش داشته است .دونتری در سال  2003با

اراضی جنگلی ،تغذیه به آبخوان تا  45درصد کاهش مییابد.

استفاده از تصاویر  ETM+و  TMطی سالهای ،1989 ،1972

با توجه به اینکه نوع کاربری و وقوع خشکسالیها از عوامل

 2000در جنگلهای تایلند اقدام به تهیه نقشه پوشش گیاهی

تأثیرگذار بر سطوح آب زیرزمینی در هر منطقهای هستند و

کردند نتایج نشان داد که مهمترین تغییرات در منطقه تغییر

شناخت این روابط در برنامهریزیهای آینده و مدیریت اراضی،

کاربری جنگل به اراضی کشاورزی بوده است .پاندا و همکاران

برای کاستن از اثرات تخریبی ضروری است ،لذا هدف از این
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مطالعه بررسی ارتباط بین تغییرات کاربریها و تأثیر

 03دقیقه تا  33درجه و  13دقیقه عرض شمالی و  46دقیقه و

خشکسالیها بر افت آبهای زیرزمینی در دشت مهران است.

 05دقیقه تا  46دقیقه و  15دقیقه طول شرقی واقع شده است

مواد و روش

(شکل  .)1بر اساس بررسیهای بهعملآمده متوسط دمای ساالنه

منطقه مورد مطالعه

دشت مهران حدود  21/5درجه سانتیگراد ،متوسط بارندگی آن

منطقه بیابانی مهران در جنوب غربی ایالم به مساحت 495

 212میلیمتر در سال است .از لحاظ شرایط اقلیمی این منطقه

کیلومترمربع قرار دارد ،که در محدوده جغرافیایی  33درجه و

جزو مناطق نیمهخشک معتدل است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه

دادههای موردنیاز :در این مطالعه تجزیه و تحلیل دادههای آب

آبهای زیرزمینی با استفاده از خطوط ارتفاعی منطقه به دست

زیرزمینی با استفاده از آمار برداشت شده از  23حلقه چاه

آمد که از سمت شرق به غرب میباشد .موقعیت سطح ایستابی

پیزومتری موجود در منطقه صورت گرفت (شکل  .)1جهت

و افت آبخوان در طول سالهای آبی  1373-1393برای  23حلقه

بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه از تصاویر

چاه مشاهداتی در محدوده اصلی آبخوان به شکل هیدروگراف

سنجنده  TMو ETM+ماهواره لندست  7در طی سه دوره زمانی

محاسبه شد .هدف از ترسیم هیدروگراف آبخوان به دست آوردن

 1381 ،1368و  1394در نرمافزار  ENVI 4.7و برای صحت

دید کلی از روند تغییرات سطح آب زیرزمینی بود .به دلیل آنکه

کاربریها از نمونهبرداری زمینی و به منظور تهیه نقشه خروجی

چاههای پیزومتری موجود نمیتوانند تمامی سطح آبخوان را

از نرمافزار Arc GIS 10.2استفاده گردید.

پوشش دهند ،از روشهای میانیابی برای به دست آوردن تراز

آنالیز دادهها :در این مطالعه تجزیه و تحلیل دادههای آب

دشت و میزان افت استفاده شد .در این پژوهش روش میانیابی

زیرزمینی با استفاده از آمار برداشت شده از  23حلقه چاه

 IDWمورد استفاده قرار گرفت ،این روش یکی از معمولترین

پیزومتری موجود در منطقه صورت گرفت .سپس جهت حرکت

روش IDW

تکنیکهای میانیابی نقاط پراکنده در فضاست .در

61

هیدروژئولوژی ،سال سوم ،شماره ،2زمستان 1397
Hydrogeology, Volume 3, No. 2, Winter 2019

برای هریک از نقاط اندازهگیری وزنی بر اساس فاصله بین آن

همکاران2005 ،؛ پاک پرور و همکاران  .)2012روش حداکثر

نقطه تا موقعیت نقطه مجهول در نظر گرفته میشود .سپس این

احتمال ،واریانس و کوواریانس کالسها را ارزیابی میکند .برای

اوزان توسط توان وزندهی کنترل میشوند .چنین فرض میشود

این کار فرض میشود همه مناطق آموزشی از پراکنش نرمال

که نقاط نزدیک به یکدیگر شباهت بیشتری به نقاط دورتر دارند؛

برخوردارند .در حقیقت نمونههای کالسهای آموزشی باید معرف

بنابراین نقاط نزدیکتر دارای وزن بیشتری هستند (جانستون،

آن کالس باشند ،بنابراین تا حد امکان باید از تعداد نمونههای

 .)2001مقدار نقاط مجهول (  ) S 0از طریق ترکیب خطی نقاط

بیشتری استفاده شود تا تغییرات بسیاری از ویژگیهای طیفی

معلوم (  ) S iدر اطراف نقطه مجهول با استفاده از رابطه  1محاسبه

در این گسترهی پیوسته قرار گیرد؛ بنابراین شرط توزیع نرمال

میشود.

در روش حداکثر احتمال اهمیت خاصی دارد (علوی پناه.)1385 ،
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به این منظور ،بر اساس بررسیهای میدانی صورت گرفته و نیز
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کاربری زمین به تهیه نمونههای تعلیمی پرداخته شد .تعداد

معلوم بعدی با استفاده از یک تابع فاصلهای غیرخطی زیر محاسبه

پیکسلهای انتخابشده بهعنوان نمونههای تعلیمی در هریک از
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سالهای مورد بررسی برحسب وسعت کاربریها انتخاب شدند و
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با توجه به اینکه نمونههای تعلیمی بهعنوان نسبتی از کل تصویر،
نمایانگر یک تا پنج درصد پیکسلها هستند (ریچارد و جیا،

i 1

در رابطه  ،2فاصله بین نقطه معلوم تا نقطه مجهول را نشان

 .)1999درمجموع  5تا  10درصد از کل پیکسلهای تصویر

میدهد .از روش  IDWتاکنون در رابطه با مطالعات اقلیمی زیادی

بهعنوان نمونههای تعلیمی انتخاب شدند و سپس طبقهبندی

استفادهشده است (پری و هولیس :2005 ،بویشند و همکاران،

تصویر صورت گرفت .الزمه استفاده از هر نوع اطالعات موضوعی،

 )2008روش  IDWبرای مناطقی که تعداد دادههای معلوم زیاد

آگاهی از میزان صحت و درستی آن است .صحت اطالعات درواقع

نباشد ،روش مناسبی است (اسلویتر .)2009 ،بر اساس اهداف

میزان احتمال درستی اطالعات است (وریقات )1997 ،متداول

این تحقیق میباید نقشههای کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه

ترین روش برای ارزیابی کمی صحت طبقهبندی ،انتخاب تعدادی

حتیاالمکان بهصورت دقیق بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر

پیکسل از پیکسلهای نمونه معلوم و مقایسه کالس آنها با نتایج

ماهوارهای تهیه شوند .لذا از بین روشهای تجزیه و تحلیل تصاویر

طبقهبندی است .این دادههای معلوم را واقعیت زمینی یا

باید روشی انتخاب شود که نقشههای کاربری دقیق حاصل شود.

دادههای مرجع مینامند .انجام نمونهبرداری از طریق بازدید

جهت تحلیل و پردازش تصاویر ماهوارهای از باندهای )G(3) ،B(2

زمینی یا با استفاده از دادههای قبلی نظیر نقشههای موجود یا

و ) R(4مربوط به سنجنده  TMو  ETMماهواره لندست 7

تصاویر هوایی موجود ،صورت میپذیرد .جمعآوری نمونهها در

استفاده شد .به منظور تهیه نقشه تغییرات کاربری اراضی پس از

این بخش نیز مانند جمعآوری دادههای مرحله تمرینی برای

بررسی خطاهای هندسی ،رادیومتری و اتمسفری با استفاده از

طبقهبندی با توجه به روش نمونهبرداری خواهد بود .نمونهها به

روش طبقهبندی نظارتشده و الگوریتم حداکثر احتمال که بنا

نرمافزار معرفی میشوند و محاسبات الزم انجام میپذیرد .معموال

بر نتایج تحقیقات پیشین از صحت و دقت باالتری نسبت به سایر

نتایج ارزیابی صحت بهصورت خطا ارائه میگردند که در این

الگوریتمها برخوردار بود ،تصاویر پردازش شدند (کولهوون و

صورت انواع پارامترها و مقادیری که بیانگر صحت یا نوعی خطا
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در این رابطه  OAدقت کل N ،تعداد پیکسلهای آزمایشی و

در نتایج هستند از این ماتریس استخراج میشوند (فاطمی و

P

رضایی .)1391 ،برآورد صحت برای درک نتایج به دست آمده و

ii

جمع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا است .به دلیل

به کار بردن این نتایج برای تصمیمگیری خیلی مهم هستند .برای

ایرادات وارده بر دقت کل ،اغلب در کارهای اجرایی که مقایسه

ارزیابی دقت و صحت نقشههای طبقهبندیشده ،با قطع دادن

دقت طبقهبندی موردتوجه است ،از شاخص کاپا استفاده میشود.

نقشههای طبقهبندیشده با نقشه واقعیت زمینی حاصل از

چون شاخص کاپا پیکسلهای نادرست طبقهبندیشده را مورد

مطالعات میدانی ،ماتریس خطا تشکیل میشود .از نظر تئوری

توجه قرار میدهد .شاخص کاپا از رابطه  4محاسبه میشود (بنیاد

احتماالت ،دقت کل نمیتواند معیار خوبی برای ارزیابی نتایج

و حاجی قادری.)2007 ،

طبقهبندی باشد .زیرا در این شاخص نقش شانس قابلتوجه است.

][4

دقت کل از جمع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا تقسیم بر تعداد

که در آن  p0درستی مشاهدهشده  pcتوافق مورد انتظار است.

کل پیکسلها طبق رابطه  3به دست میآید (علوی پناه.)1385 ،

][3

P

ii

1
N

p 0 pc
*100
1  pc

Kappa 

OA 

شکل  -2هیدروگراف تراز آب زیرزمینی و بارش دشت طی سالهای .1373-1393

شکل  -3نقشه کاربری اراضی حاصل از پردازش تصویر ماهوارهای سال 1368
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جدول  -1ارزیابی دقت طبقهبندی برای نقشه کاربریهای استخراج شده در سالهای مورد بررسی
سال

ضریب کاپا

دقت کلی

1368

0/95

%96

1381

0/94

%95

1394

0/92

%93

شکل -4نقشهی کاربری اراضی حاصل از پردازش تصویر ماهوارهای سال 1381

شکل  -5نقشه کاربری اراضی حاصل از پردازش تصویر ماهوارهای سال 1394
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مقایسه نقشههای کاربری اراضی شکلهای  4 ،3و  5در سالهای

اساس وسعت کاربری مرتع فقیر از سال  1368تا سال 1394

 1381 ،1368و  1394نشان میدهد که مساحت برخی طبقه

مساحتش حدود  31درصد به مقدار  15347هکتار کاهش داشته

های مورداستفاده از اراضی مانند کشاورزی ،مناطق مسکونی ،بایر

است.

و مرتع خیلی فقیر افزایش داشته و کاربری مرتع فقیر کاهش

میانگین متحرک :برای بررسی تأثیر دورههای خشکسالی و

داشته است .مساحت انواع کاربری اراضی در جدول ( )2ارائه شده

ترسالی میانگین متحرک  5 ،3و  7ساله نیز برای حوزه ترسیم

است .بر اساس این جدول ،سطح اراضی کشاورزی از 2755

شد (شکل  .)7همانطور که در شکل ( )6نشان دادهشده است،

هکتار ،در سال  1368به  9533هکتار ،در سال  1394تغییر

در سالهای شروع دوره اول منطقه خشکسالیهایی را پشت سر

یافته است و همچنین کاربری مرتع خیلی فقیر نیز از مساحت

گذاشته است .از سال  78تا  82در منطقه ترسالیهایی روی داده

 24462به  30423هکتار در همان سال رسیده است و بیشترین

است .در سالهای  83تا  89منطقه با خشکسالی مواجه شده و

وسعت منطقه در هر سه دوره را به خود اختصاص داده در مقابل

همین خشکسالی یکی از دالیل افت بیشتر آب زیرزمینی در

کاربری آب (بستر رودخانه) کمترین وسعت را داراست .بر این

طی دوره دوم است.

جدول  -2مساحت طبقات کاربری اراضی طی سه سال مورد بررسی
مساحت کاربری اراضی به هکتار و درصد

نوع کاربری
کشاورزی
مرتع فقیر
مرتع خیلی فقیر
بایر
بستر رودخانه
مناطق مسکونی

(1368هکتار)

(1368درصد)

(1381هکتار)

(1381درصد)

(1394هکتار)

1394

2755
20389
24462
508
1346
75

5/56
41/16
49/38
1/03
2/72
0/15

7413
1079
29691
267
1130
244

14/97
21/78
59/94
0/54
2/28
0/49

9533
5042
30423
2663
1268
606

19/25
10/18
61/42
5/37
2/56
1/23

350
300
200
150
100
50
0
٧3 ٧4 ٧5 ٧6 ٧٧ ٧٨ ٧9 ٨0 ٨1 ٨2 ٨3 ٨4 ٨5 ٨6 ٨٧ ٨٨ ٨9 90 91 92 93

سال آبی
میانگین بارش

میانگین متحرک  7ساله

میانگین متحرک  5ساله

میانگین متحرک  3ساله

شکل  -6نمودار میانگین متحرک  7 ،5 ،3ساله منطقه مورد مطالعه
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همانطور که در شکل  2مشاهده شد دورهی دوم حتی افتی

نشان دهنده روند نزولی تراز آب در کل دوره بوده است ،نقشه

بیشتر از متوسط سالیانه داشته است و با توجه به نتایج تغییرات

همافت نیز برای منطقه تهیه شد (شکل  .)3نقشه همافت سطح

کاربری اراضی ،در طی این دوره بر میزان اراضی کشاورزی و

آب زیرزمینی دشت مهران ،افتی بین  5تا  40متر را در بخش

مسکونی افزوده شده است که خود یکی از دالیل افت آب

های مختلف آبخوان نشان میدهد ،در این منطقه  223حلقه چاه

زیرزمینی است .سپس ،میزان بارندگی در طول دوره بررسی شد

بهرهبرداری وجود دارد که در شکل ( )7نشان داده شدهاند.

که نتایج نشان داد در طی دوره دوم میزان بارندگی نسبت به

بیشترین افت در نواحی غرب و جنوب غربی مشاهده میشود که

دوره اول کاهشیافته است .همچنین خشکسالیهای اتفاق

به دلیل پمپاژ بیش از اندازه از چاهها و وجود کاربری کشاورزی

افتاده در دوره دوم علتی بر افت تراز آبهای زیرزمینی منطقه

است .به همین منظور نقشه افت منطقه نیز برای نشان دادن

موردمطالعه میباشند .نتایج حاصل از هیدروگراف آب زیرزمینی

دقیق میزان افت منطقه در نقاط مختلف ترسیم شد (شکل .)8

شکل  -8نقشه افت دشت مهران در بازه زمانی 1373-1393

شکل  -7نقشه هم افت 1373-1393

نتایج ارزیابی تغییرات کاربری طی سالهای  1368-1394نشان

در مطالعه تغییر کاربری اراضی منطقه مرودشت یزد بیان داشتند

داد که وسعت اراضی کشاورزی در طی این دوره به میزان 13/69

که سطح کویر مرطوب ،اراضی بیابانی و اراضی مرتعی به ترتیب

درصد و مناطق مسکونی به میزان  1/08درصد افزایشیافته است.

 2/9 ،6/8و  1/5درصد کاهش و سطح اراضی کشاورزی و نواحی

در طی این دوره تغییرات کاربری به سمت بیابانی شدن منطقه

مسکونی به ترتیب  77/8و  153درصد افزایش یافته است.

بوده است بهطوری که در طول دوره وسعت اراضی بایر و مراتع

همچنین در طی این دوره شوری خاک سطحی در اراضی کویری

خیلی فقیر به ترتیب  4/36و  12/04درصد افزایش داشتهاند و

بهشدت افزایش ،در اراضی کشاورزی و مرتعی افزایش و در اراضی

وسعت مراتع خیلی فقیر به میزان  30/98درصد کاهشیافته

بیابانی کاهش و در بقیه نواحی تغییری نداشته است از دالیل

است .بررسی تراز آب زیرزمینی دشت مهران در این پژوهش

اصلی افت شدید سفره آب زیرزمینی افزایش تکرار خشکسالی

نشان داد که در طول  20سال به میزان  16/9متر از سطح تراز

و برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی به دلیل تغییر کاربری اراضی

آب زیرزمینی کاسته شده است و دشت سالیانه افتی حدود 84

به کشاورزی بوده است .بررسی میزان بارش در دشت مهران

سانتیمتر داشته است .دشتکیان و همکاران نیز در سال 1390

حاکی از آن بود در اکثر سالها بارش کمتر از میانگین بلندمدت
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دشت بوده و همانطور که میانگین لغزان نشان داد،

پور رضا ،م ،.زهتابیان ،غ ،.خسروی ،ح ،.راهداری ،م .1393 .تأثیر

خشکسالیهای متعددی در منطقه بهویژه از سال  83تا 89

تغییر کاربری اراضی بر روی تخریب زمین و بیابانزایی در حوزه

اتفاق افتاده است.

آبخیز روانسر .مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،سال چهارم،
شماره .73-85 ،16

نتیجهگیری

خدائی ،ک ،.شهسواری ،ع ،.اعتباری ،ب ،.هاتفی ،ر .1384 .پهنهبندی

هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری و

آسیبپذیری ذاتی آبخوان دشت جوین در مقابل آلودگی با

خشکسالیها بر افت آبهای زیرزمینی بوده است ،در منطقه

استفاده از روشهای  DRASTICو  ،GODSکمیته تحقیقات

تعداد  223چاه بهرهبرداری وجود دارد و عمده چاهها در کاربری

شرکت سهامی آب منطقهای خراسان.
خواجه الدین ،س ج .1386 .روند بیابانزایی در ایران .فصلنامه جنگل

کشاورزی قرارگرفته که عالوه بر خشکسالیها از دالیل افت آب

و مرتع ،شماره .45-42 ،74

در منطقه هستند .با توجه به اینکه از ابتدای دوره تا انتهای دوره

دشتکیان ،ک ،.پاک پرور ،م ،.راد ،م .1390 .بررسی تغییر کاربری در

مدنظر وسعت اراضی کشاورزی افزایش داشته و همچنین با

ارتباط با شوری خاک سطحی در منطقه مرودشت یزد .فصلنامه

افزایش تعداد چاههای بهرهبرداری میزان افت آب بهشدت افزایش

تحقیقات مرتع و بیابان ایران ،سال سوم ،شماره .292-306 ،18

داشته است .لذا میتوان تغییر کاربری از مرتع به کشاورزی را

سنجری ،ص ،.برومند ،ن .1392 .پایش تغییرات کاربری اراضی در سه

یکی از دالیل عمده افت آب زیرزمینی در منطقه دانست .با توجه

دهه گذشته با استفاده از تکنیک سنجشازدور (مطالعه موردی:

به ناچیز بودن قیمت و ارزش آب ،عدم توجه به الگوی کشت

منطقه زرند کرمان) .مجله کاربرد سنجشازدور و  GISدر علوم

استفاده شده توسط کشاورزان ،کاشت محصوالت با نیاز آبی باال

منابع طبیعی ،سال چهارم ،شماره .57-67 ،1
عباس نژاد ،ا ،.شاهی دشت ،ع .1392 .بررسی آسیبپذیری دشت

با ارزش افزوده اقتصادی پایین ،پایین بودن راندمان دستگاههای

سیرجان با توجه به برداشت بیرویه از سفره آب زیرزمینی

آبیاری سنتی کشاورزی و عدم نظارت و کنترل بر برداشتهای

منطقه .مجله جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،شماره -85 ،7

غیرمجاز از طریق اضافه برداشت یا حفر چاههای پمپاژ آب

.96

زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه و سایر مناطق مختلف کشور

علویپناه ،س ک .1385 .کاربرد سنجشازدور در علوم زمین،

بیشترین سهم را در هدر رفت این منابع آب زیرزمینی را به خود

انتشارات دانشگاه تهران 437 ،ص.

اختصاص داده است .لذا پلمپ کردن چاههای غیرمجاز و

فاطمی ،س ب ،.رضایی ،ی .1391 .مبانی سنجش از دور .انتشارات

جلوگیری از اضافه برداشتها یکی دیگر از اقدامات مؤثر حل

آزاده ،چاپ  296 ،3ص.
قاسمی ،ع ،.زارع ابیانه ،ح ،.شهسوار ،ا ،.یعقوبی کیلکه ،ب.1389 .

بحران آب است.

بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت همدان-بهار.

منابع

فصلنامه علمی-پژوهشی گیاه و زیستبوم ،سال ششم ،شماره

اکبری ،م ،.جرگه ،م ،.مدنی سادات ،ح .1388 .بررسی افت سطح

.109-127 ،33

آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

رضایی ،ح ،.پیشگاهی ،ع .1396 .ارزیابی اثر احداث آب بندان بر تراز

(مطالعه موردی :آبخوان دشت مشهد) .مجله پژوهشهای حفاظت

آب زیرزمینی ،مطالعه موردی :حوزه آبریز گرگان رود گلستان.

آبوخاک ،جلد شانزدهم ،شماره .63-78 ،4

مجله هیدروژئولوژی ،شماره57-45 ،1
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کرمانی ،م ن ،.میرعباسی نحف آبادی ،ر .1396 .ارزیابی روش های

روند تغییرات کیفی و کمی منابع آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان

درون یابی در تخمین سطح آب زیرزمینی(مطالعه موردی :دشت

در دهه  .1388-1379فصلنامه علمی-پژوهشی دانشکده

سرخون) .مجله هیدروژئولوژی ،شمار.95-84 ،2
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