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 چکیده
شت  ،جمعیت روزافزونبا افزایش         شده و این یببردا شتر  شدهذخارویه از این منابع بی . از اندیر طبیعی با تهدید جدی مواجه 

باشد. بدین منظور از آمار های زیرزمینی و عوامل مؤثر برکمیت منابع دشت مهران میهدف از این مطالعه بررسی وضعیت آب رونیا

سال 23 شد و هیدروگراف 1373-1393 های آبیحلقه چاه پیزومتری واقع در آبخوان دشت مهران در طی  ستفاده  زیرزمینی  آب ا

سیم گردید. به شت تر سه برای د ضی در طی  شه کاربری ارا ضی و آب زیرزمینی، تغییرات نق سی ارتباط بین کاربری ارا منظور برر

ماهواره لندست در منطقه مهران تهیه گردید. برای  ETM+و  TM ایبا استفاده از تصاویر ماهواره 1394و  1381، 1368دوره زمانی 

شده و روش حداکثر احتمال استفاده شد. نتایج نشان داد که در طول دوره به وسعت بندی نظارتز روش طبقهبندی تصاویر اطبقه

ضی بایر افزوده سکونی، مراتع خیلی فقیر و ارا شاورزی، مناطق م ضی ک ست. ارا شده ا سته  سعت مراتع فقیر کا شده و در مقابل از و

متر در طول دوره و ارتباط مستقیم افت تراز آب و افزایش مناطق مسکونی  9/16 دهنده افت تراز آب زیرزمینی به میزاننتایج نشان

فت رویه و ابرداری، موجب برداشت بیهای بهرهافزایش کاربری کشاورزی و به طبع آن افزایش چاه بنابراین و اراضی کشاورزی است؛

ضمن عامل دیگر در کاهش تراز آب ز ست. در  شده ا شت  یرزمینی در آبخوان منطقه روند تغییرات بارش در آب زیرزمینی در این د

 منطقه است.

 بارش، دشت مهران، هیدروگراف واحد، کاربری اراضی. های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

ترین منابع طبیعی در جهان است های زیرزمینی از مهمآب      

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

کنونی بخش فراوانی از مصارف کشور ایران توسط منابع 

جهت (. 1384خدائی و همکاران، ) گرددزیرزمینی تأمین می

های زیرزمینی، تعیین سطح ایستابی یکی مطالعه هیدرولوژی آب

 (.1396، عباسیمیرباشد)کرمانی و ترها میترین پاراماز مهم

ها به دلیل افت تراز آبی، کاهش کیفیت، تأثیرپذیری از آبخوان

تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش جهانی و تغییر نظام بارش و 

های مهم توسعه های ممتد و متوالی، از چالشسالیرخداد خشک

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

 ی غیراصولی و تغییرهابرداریهای طبیعی و بهرهفشار بر عرصه

 باعث متعاقبا  این تغییرات  که (2008لو و وانگ، ) ها شدهکاربری

شده در منابع های زیرزمینی شده است. آمار ارائهافت سطح آب
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دهد. در دشت جهانی وضع دشوار روند افت ساالنه را نشان می

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

های اطراف اصفهان به بیش یافته و در دشت متر افزایش 300به 

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

های زیرزمینی دشت مشهد را با ( افت سطح آب1388همکاران )

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی موردبررسی قراردادند. به 

ای در طی مشاهدهحلقه چاه  70منظور انجام این پژوهش آمار 

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

متر افت  30های مرکزی و غربی تا سطح آب زیرزمینی در بخش

پذیری دشت بررسی آسیب در( 1393عباس نژاد ) .داشته است

رویه از سفره آب زیرزمینی منطقه توجه به برداشت بی سیرجان با

که سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت در به این نتیجه رسید 

متوسط  86 تا 80 های گذشته سیر نزولی داشته و از سالسال

قاسمی و همکاران  .سانتیمتر بوده است 80 افت ساالنه حدود

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

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

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

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

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

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

 1355-1384های به پایش تغییرات کاربری اراضی طی سال

ضی صورت تبدیل ارادهنده تغییر اراضی بهپرداختند. نتایج نشان

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

 29که به وسعت اراضی باغی طی طوریو صنعتی بوده است، به

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

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

با  2003سال  در یتردون صنعتی نیز افزایش داشته است.

، 1989، 1972های طی سال TMو  ETM+استفاده از تصاویر 

های تایلند اقدام به تهیه نقشه پوشش گیاهی در جنگل 2000

ترین تغییرات در منطقه تغییر کردند نتایج نشان داد که مهم

 همکاران پاندا و .کشاورزی بوده است جنگل به اراضیکاربری 

سالی بر تراز آب زیرزمینی در به بررسی اثرات خشک (2007)

 1994-2003در این بررسی دوره زمانی  هاآن. نداریسا پرداخت

که افت آب  ندو به این نتیجه رسید ندرا مورد آنالیز قرار داد

ناشی از کمبود بارش، درجه  ،های خشکزیرزمینی در طول سال

ب آ این کمبودکه ی بوده بشرزندگی حرارت باال و رشد و تکامل 

 نیست. های مرطوب قابل جبران زیرزمینی در سال

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

حلقه چاه واقع در  130و بعضی پارامترهای شیمیایی مربوط به 

 داد که تراز آبدشت بهای در شمال چین پرداختند. نتایج نشان 

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

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

زایی در حوزه آبخیز روانسر پرداختند. آنان تخریب زمین و بیابان

و  1369، 1334های های مربوط به سالدر این تحقیق نقشه

های مربوط به کیفیت همچنین شاخصرا تهیه کردند و  1384

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

درصدی  55نتایج بیانگر رشد دو برابری کاربری مسکونی، رشد 

درصدی  30اراضی کشاورزی و آبی و همچنین رشدی در حدود 

 هایاراضی دیم بود. میزان آبدهی و بارندگی نیز در طول سال

های و سطح پیزومتریک در منطقه در طول سال 1384-1375

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

یافته است و نشان داد که مقدار شور شدن آب در منطقه افزایش

های پایین مطالعات کیفیت خاک حاکی از تجمع شوری در افق

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

Modflow  تأثیر کاربری اراضی زراعی به اراضی جنگلی بر منابع

در آبخوانی در نیویورک را  2025آب زیرزمینی تا سال 

موردبررسی قرار دارند. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش 

 یابد. درصد کاهش می 45اراضی جنگلی، تغذیه به آبخوان تا 

ها از عوامل سالیینکه نوع کاربری و وقوع خشکبه ابا توجه 

ای هستند و تأثیرگذار بر سطوح آب زیرزمینی در هر منطقه

های آینده و مدیریت اراضی، ریزیشناخت این روابط در برنامه

برای کاستن از اثرات تخریبی ضروری است، لذا هدف از این 
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 تأثیرها و یکاربر ییراتتغمطالعه بررسی ارتباط بین 

 .استزیرزمینی در دشت مهران  هایها بر افت آبسالیخشک

 مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 495منطقه بیابانی مهران در جنوب غربی ایالم به مساحت 

 درجه و 33 در محدوده جغرافیایی که کیلومترمربع قرار دارد،

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

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

متوسط دمای ساالنه  آمدهعملبههای بر اساس بررسی(. 1 شکل)

 آنگراد، متوسط بارندگی یسانتدرجه  5/21 دشت مهران حدود

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

 خشک معتدل است.یمهنجزو مناطق 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه -1شکل 

 آب هایداده و تحلیلتجزیه  مطالعه این در: موردنیاز هایداده

 چاه حلقه 23 از شدهبرداشت  آمار از استفاده با زیرزمینی

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

 رتصاوی از مطالعهمورد  منطقه اراضی کاربری تغییرات بررسی

 زمانی دوره سه طی در 7 لندست ماهواره  ETM+و  TMسنجنده

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

 یخروج نقشه تهیه منظوربه  و زمینی بردارینمونه از هاکاربری

 .گردید استفاده  Arc GIS 10.2 افزارنرم از

 آب هایداده و تحلیلتجزیه  مطالعه این در: هاداده آنالیز

 چاه حلقه 23 از شدهبرداشت  آمار از استفاده با زیرزمینی

 حرکت جهت سپس. گرفت صورت منطقه در موجود پیزومتری

 دست به منطقه ارتفاعی خطوط از استفاده با زیرزمینی هایآب

 ایستابی سطح موقعیت. باشدکه از سمت شرق به غرب می آمد

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

 هیدروگراف شکل به آبخوان اصلی محدوده در مشاهداتی چاه

 آوردن به دست آبخوان هیدروگراف ترسیم از هدف. شد محاسبه

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

 را آبخوان سطح تمامی توانندنمی موجود پیزومتری هایچاه

 تراز آوردن به دست برای یابیمیان هایروش از دهند، پوشش

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

IDW ترینمعمول از یکی روش این گرفت، قرار مورد استفاده 

 IDW روش در. فضاست در پراکنده نقاط یابییانم هایتکنیک
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 آن بین فاصله اساس بر وزنی گیریاندازه نقاط از هریک برای

 ینا سپس. شودمی گرفتهدر نظر  مجهول نقطه موقعیت تا نقطه

 شودمی فرض چنین. شوندمی کنترل دهیوزن توان توسط اوزان

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

 تون،جانس) هستند بیشتری وزن دارای ترنزدیک نقاط بنابراین

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

 محاسبه 1 رابطه از استفاده با مجهول نقطه اطراف در( iS) معلوم

 .شودمی
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 حاسبهم زیر غیرخطی ایفاصله تابع یک از استفاده با بعدی معلوم

 .(2007 همکاران، و اسمیت( )3 رابطه) شودمی
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 نشان را مجهول نقطه تا معلوم نقطه بین فاصله  ،2 رابطه در

 یزیاد اقلیمی مطالعات با رابطه در تاکنون IDW روش از. دهدمی

 همکاران، و بویشند: 2005 هولیس، و پری) است شدهاستفاده

 زیاد معلوم هایداده تعداد که مناطقی برای IDW روش( 2008

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

 عهمورد مطال منطقه اراضی کاربری هاینقشه بایدمی تحقیق این

 رتصاوی و تحلیلتجزیه  اساس بر دقیق صورتبه االمکانحتی

 اویرتص و تحلیلتجزیه  هایروش بین از لذا. شوند تهیه ایماهواره

. ودش حاصل دقیق کاربری هاینقشه که شود انتخاب روشی باید

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

 7 لندست ماهواره  ETMو TM سنجنده به مربوط R(4) و

 از سپ اراضی کاربری تغییرات نقشه تهیه منظوربه . شد استفاده

 از استفاده با اتمسفری و رادیومتری هندسی، خطاهای بررسی

نا ب که احتمال حداکثر الگوریتم و شدهنظارت بندیطبقه روش

 سایر به نسبت باالتری دقت و صحت از پیشین تحقیقات نتایجبر 

 و کولهوون) شدند پردازش تصاویر بود، برخوردار هاالگوریتم

 حداکثر روش(. 2012 همکاران و پرور پاک ؛2005 همکاران،

 برای. کندمی ارزیابی را هاکالس کوواریانس و واریانس احتمال،

 نرمال پراکنش از آموزشی مناطق همه شودمی فرض کار این

 معرف باید آموزشی هایکالس هاینمونه حقیقت در. برخوردارند

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

 یفیط هایویژگی از بسیاری تغییرات تا شود استفاده بیشتری

 رمالن توزیع شرط بنابراین گیرد؛ قرار پیوسته یگستره این در

(. 1385 پناه، علوی) دارد خاصی اهمیت احتمال حداکثر روش در

 نیز و گرفته صورت میدانی هایبررسی اساس بر منظور، ینبه ا

 طبقات جداسازی برای بندی،طبقه اول سطح دادن قرار مبنا

 تعداد. شد پرداخته تعلیمی هاینمونه تهیه به کاربری زمین

 از هریک در تعلیمی هاینمونه عنوانبه شدهانتخاب هایپیکسل

 و شدند انتخاب هاکاربری وسعت برحسب مورد بررسی هایسال

 یر،تصو کل از نسبتی عنوانبه تعلیمی هاینمونه اینکه به توجه با

 جیا، و ریچارد) هستند هاپیکسل درصد پنج تا یک نمایانگر

 تصویر هایپیکسلاز کل  درصد 10 تا 5 درمجموع(. 1999

 بندیطبقه سپس و شدند انتخاب تعلیمی هاینمونه عنوانبه

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

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

متداول( 1997 وریقات،) است اطالعات درستی احتمال میزان

 دادیتع انتخاب بندی،طبقه صحت کمی ارزیابی برای روش ترین

 نتایج اب هاآن کالس مقایسه و معلوم نمونه هایپیکسل از پیکسل

 یا زمینی واقعیت را معلوم هایداده این. است بندیطبقه

 بازدید طریق از بردارینمونه انجام. نامندمی مرجع هایداده

 یا موجود هاینقشه نظیر قبلی هایداده از استفاده با یا زمینی

 در هانمونه آوریجمع. پذیردمی صورت موجود، هوایی تصاویر

 برای تمرینی مرحله هایداده آوریجمع مانند نیز بخش این

 هب هانمونه. بود خواهد بردارینمونه روش به توجه با بندیطبقه

 معموال . پذیردمی انجام الزم محاسبات و شوندمی معرفی افزارنرم

 این در که گردندمی ارائه خطا صورتبه صحت ارزیابی نتایج

 طاخ نوعی یا صحت بیانگر که مقادیری و پارامترها انواع صورت
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 و فاطمی) شوندمی استخراج ماتریس این از هستند نتایج در

 و آمدهبه دست  نتایج درک برای صحت برآورد(. 1391 رضایی،

 برای. ندهست مهم خیلی گیریتصمیم برای نتایج اینکار بردن به 

 دادن قطع با شده،بندیطبقه هاینقشه صحت و دقت ارزیابی

 از حاصل زمینی واقعیت نقشه با شدهبندیطبقه هاینقشه

 یتئور از نظر. شودمی تشکیل  خطا ماتریس میدانی، مطالعات

 جنتای ارزیابی برای خوبی معیار تواندنمی کل دقت احتماالت،

. است توجهقابل شانس نقش شاخص این در زیرا. باشد بندیطبقه

 عدادت برتقسیم  خطا ماتریس اصلی قطر عناصر جمع از کل دقت

 .(1385پناه،  علوی)آید می دست به 3 رابطه طبق هاپیکسل کل

]3[ 1
ii

OA P
N

  

  و آزمایشی هایپیکسل تعداد Nکل، دقتOAرابطه این در

ii
P دلیل به. است خطا ماتریس اصلی قطر عناصر جمع 

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

. ودشمی استفاده کاپا شاخص از است، موردتوجه بندیطبقه دقت

 مورد را شدهبندیطبقه نادرست هایپیکسل کاپا شاخص چون

 بنیاد)شود می محاسبه 4 رابطه از کاپا شاخص. دهدمی قرار توجه

 .(2007 قادری، حاجی و

]4[  0 *100
1

c

c

p p
Kappa

p




 

.است انتظار مورد توافقcpشدهمشاهده درستی 0p آن در که

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

 

 1368سال ی اماهواره یرتصو از پردازش حاصلی اراضی کاربر نقشه -3شکل 
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 های مورد بررسیشده در سالهای استخراج کاربری بندی برای نقشهارزیابی دقت طبقه -1جدول 

 دقت کلی ضریب کاپا سال

1368 95/0  96%  

1381 94/0  95%  

1394 92/0  93%  

 

 
 1381 سالای ماهواره ریتصو از پردازش حاصل اراضی یکاربری نقشه-4شکل 

 
1394سال  یاماهواره یرتصو پردازش از حاصلی اراضی کاربر نقشه -5شکل 
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ی هاسالدر  5و  4، 3های ی کاربری اراضی شکلهانقشهمقایسه 

دهد که مساحت برخی طبقهنشان می 1394و  1381، 1368

از اراضی مانند کشاورزی، مناطق مسکونی، بایر  مورداستفادههای 

مرتع فقیر کاهش  و مرتع خیلی فقیر افزایش داشته و کاربری

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

 2755از این جدول، سطح اراضی کشاورزی  بر اساساست. 

 رییتغ 1394هکتار، در سال  9533 به 1368 در سالهکتار، 

است و همچنین کاربری مرتع خیلی فقیر نیز از مساحت  افتهی

هکتار در همان سال رسیده است و بیشترین  30423به  24462

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

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

 1394تا سال  1368اساس وسعت کاربری مرتع فقیر از سال 

کاهش داشته  هکتار 15347درصد به مقدار  31مساحتش حدود 

 است.

سالی و های خشکبرای بررسی تأثیر دوره میانگین متحرک:

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

 شده است،( نشان داده6طور که در شکل )همان(. 7 شد )شکل

یی را پشت سر هایسالخشکهای شروع دوره اول منطقه در سال

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

 و سالی مواجه شدهمنطقه با خشک 89تا  83های است. در سال

سالی یکی از دالیل افت بیشتر آب زیرزمینی در همین خشک

طی دوره دوم است.

 یبررس موردمساحت طبقات کاربری اراضی طی سه سال  -2جدول 

 کاربری اراضی به هکتار و درصد مساحت  نوع کاربری
 1394 )هکتار(1394 )درصد(1381 )هکتار(1381 )درصد(1368 ()هکتار1368

 25/19 9533 97/14  7413 56/5 2755 کشاورزی

 18/10  5042 78/21 1079 16/41 20389 مرتع فقیر

 42/61 30423 94/59 29691 38/49 24462 مرتع خیلی فقیر

 37/5 2663 54/0 267 03/1 508 بایر 

 56/2  1268 28/2 1130 72/2 1346 بستر رودخانه

 23/1  606 49/0 244 15/0 75 مناطق مسکونی

 

 ساله منطقه مورد مطالعه 7، 5، 3نمودار میانگین متحرک  -6 شکل
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ی دوم حتی افتی مشاهده شد دوره 2طور که در شکل همان     

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

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

ل افت آب که خود یکی از دالی شده است مسکونی افزوده

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

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

ی اتفاق هایسالخشکیافته است. همچنین دوره اول کاهش

های زیرزمینی منطقه افتاده در دوره دوم علتی بر افت تراز آب

آب زیرزمینی  حاصل از هیدروگرافباشند. نتایج موردمطالعه می

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

افت سطح نقشه هم(. 3 افت نیز برای منطقه تهیه شد )شکلهم

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

حلقه چاه  223دهد، در این منطقه های مختلف آبخوان نشان می

 اند.شده ( نشان داده7برداری وجود دارد که در شکل )بهره

ه شود کمیمشاهده بیشترین افت در نواحی غرب و جنوب غربی 

ها و وجود کاربری کشاورزی از اندازه از چاهبه دلیل پمپاژ بیش 

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

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

           
 1373-1393نقشه افت دشت مهران در بازه زمانی  -8شکل                                        1373-1393نقشه هم افت  -7شکل               

نشان  1368-1394های نتایج ارزیابی تغییرات کاربری طی سال

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

یافته است. درصد افزایش 08/1درصد و مناطق مسکونی به میزان 

در طی این دوره تغییرات کاربری به سمت بیابانی شدن منطقه 

دوره وسعت اراضی بایر و مراتع  که در طولطوری بوده است به

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

یافته درصد کاهش 98/30فقیر به میزان  وسعت مراتع خیلی

بررسی تراز آب زیرزمینی دشت مهران در این پژوهش . است

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

 84آب زیرزمینی کاسته شده است و دشت سالیانه افتی حدود 

 1390و همکاران نیز در سال یان دشتک داشته است.متر سانتی

در مطالعه تغییر کاربری اراضی منطقه مرودشت یزد بیان داشتند 

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

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

است.  هیافتافزایش  درصد 153 و 8/77مسکونی به ترتیب 

همچنین در طی این دوره شوری خاک سطحی در اراضی کویری 

افزایش، در اراضی کشاورزی و مرتعی افزایش و در اراضی  شدتبه

یل از دال بیابانی کاهش و در بقیه نواحی تغییری نداشته است

الی ساصلی افت شدید سفره آب زیرزمینی افزایش تکرار خشک

راضی کاربری ا ی به دلیل تغییرهای زیرزمینرویه آبو برداشت بی

بررسی میزان بارش در دشت مهران . استبه کشاورزی بوده 

ر از میانگین بلندمدت ها بارش کمتاکثر سال حاکی از آن بود در
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طور که میانگین لغزان نشان داد، هماندشت بوده و 

 89تا  83ویژه از سال های متعددی در منطقه بهسالیخشک

 اتفاق افتاده است.

 گیرینتیجه

هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری و        

منطقه  های زیرزمینی بوده است، درها بر افت آبسالیخشک

ها در کاربری برداری وجود دارد و عمده چاهچاه بهره 223تعداد 

ها از دالیل افت آب سالیکشاورزی قرارگرفته که عالوه بر خشک

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

مدنظر وسعت اراضی کشاورزی افزایش داشته و همچنین با 

شدت افزایش برداری میزان افت آب بههای بهرهچاه افزایش تعداد

کاربری از مرتع به کشاورزی را  توان تغییرلذا می داشته است.

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

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

 االبا نیاز آبی بشده توسط کشاورزان، کاشت محصوالت  استفاده

های ارزش افزوده اقتصادی پایین، پایین بودن راندمان دستگاه با

ای هآبیاری سنتی کشاورزی و عدم نظارت و کنترل بر برداشت

های پمپاژ آب یا حفر چاه اضافه برداشتغیرمجاز از طریق 

مناطق مختلف کشور  منطقه مورد مطالعه و سایر زیرزمینی در

ود به خ را آب زیرزمینی بیشترین سهم را در هدر رفت این منابع

های غیرمجاز و کردن چاه پلمپلذا . اختصاص داده است

ها یکی دیگر از اقدامات مؤثر حل جلوگیری از اضافه برداشت

 .بحران آب است

 منابع

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

 های زیرزمینی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیاییآب

حفاظت  های. مجله پژوهش(آبخوان دشت مشهد: مطالعه موردی)

 .63-78، 4وخاک، جلد شانزدهم، شماره آب
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33، 127-109. 
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6٨ 

7139 زمستان، 2، شمارههیدروژئولوژی، سال سوم  

Hydrogeology, Volume 3, No. 2, Winter 2019 

 

Bonyad, A.A., and Haji ghaderi, T. 2007. Mapping of 

Natural Forest Stands of Zanjan Province Using 

Landsat 7 ETM+ sensor data. Journal of Science and 

Technology of Agriculture and Natural Resources. 11: 

42. 627-638. 

Buishand, T. A., J. J. Beersma, R. Sluiter and T. Kroon. 

2008. Definitie studie raster data meteorologie. De Bilt, 

KNMI / RWS Waterdienst. 

Dontree S. 2003. Land use dynamics from multi temporal 

remotely - sensed date: a case study Northern Thailand, 

Proceedings of Map Asia, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Johnston, K., Ver Hoef, J.M., Krivoruchko, K. and Lucas, 

N. 2001. Using ArcGIS geostatistical analyst (Vol. 380). 

Redlands: Esri. 

Koolhoven E., Hendrikse W., Nieuwenhuis B., Retsios M., 

Schouernburg L., Wang P., Buelde and Nijmeijer R. 

2005. ILWIS 3.3 Academic, TC, Netherland. 

Lu D., Weng Q. 2008. A survey of imageclassification 

methods and techniques for improving classification 

performance.International Journal of Remote Sensing. 

28 (5): 823-870 

Pakparvar M, Gabriels D, Aarabi K, Edraki M, Raes D and 

Cornelis W. 2012 .Incorporating legacy soil data to 

minimize errors in salinity change detection: a case 

study of Darab Plain, Iran. International Journal of 

Remote Sensing. 33(19): 6215-6238. 

Panda Dileep K., Mishra A., Jena S.K., James B.K., Kumar, 

A.2007.  The influence of drought and anthropogenic 

effects on groundwater levels in Orissa. India. Journal 

of hydrology. 343: 140- 153. 

Perry, M. and D. Hollis. 2005. The generation of monthly 

gridded datasets for a range of climatic variables over 

the UK. International Journal of Climatology. 25: 1041–

1054. 

Richards J.A., Jia, X. 1999.  Remote Sensing Digital Image 

Analysis: An Introduction. Gremany: Springer-Verlag 

Publishers. Catchment, Queensland, Australia. Journal 

of Landscape and Urban Planning. 59(1): 43-57. 

Sluiter, R. 2009. Interpolation methods for climate data. 

Literature review.KNMI Intern rapport; IR 2009-04. 

Netherlands, De Bilt.  

Smith, M. J., M. F. Goodchild and P. A. Longley. 2007. 

Geospatial analysis – a comprehensive guide to 

principles, techniques and software tools. Leicester, 

Matador. Troubador Publishing Ltd, 516p. 

Ward A. D., Elliot W. J. 1995.  Environmental hydrology, 

2nd Edition, New York, Lewis Publishers. Wrighat, 

G.G. and J.G. Morrice, 1997. Landsat TM spectral 

information to enhance the land cover of Scotland" 

1988. Dataset, International Journal of Remote Sensing. 

18(18): 3811-3834. 

Zaimin Z., Guanghui Z., Mingjiang, Y., Jinzhe, W. 2012. 

Spatial variability of the shallow groundwater level and 

itschemistry characteristics in the low plain around the 

Bohai Sea, North China.Environmental Monitoring 

andAssessment. 184(6): 3697-3710. 

Zhang H., Hiscock K.M.  2010. Modelling the impactof 

forest cover on groundwater resources: A case study of 

theSherwood Sandstone aquifer in the East Midlands, 

UK. Journal ofHydrology. 392(4-3): 136-149. 

 

  


