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 رويه بر افت سطح آة زيرزمينی و کيفيت آبخوان دشت سبوهتبثير توام خشکسبلی و برداشت بی

 

ثوٌظَر ثزرسی ٍضؼیص فؼلی آثخَاى ثبضذ، ای اسطبى هزکشی هیآة هٌطقِ ضزکص ضحقیقبضی در قبلت طزحکِ ّذف اس ایي ضحقیق 

ثَدُ ٍ ضحقیقق    87قجل اس سبل  ،. ّوچٌیي دٍرُ آهبری هطبلؼبش قجلیبضذثهی ًطبیج ضحقیقبش قجلی ثزػالٍُ ،ٍ ثِ رٍس ضذى اطالػبش

 .ضَدرا ًیش ضبهل هی 92ضب   87ّبی حبضز سبل

 ثِ  pn،mczi  ،czi ،spi ،zsiثزای ضبخص ّبی  هبِّ 12ٍ 9، 6، 3ّبی سهبًیهقیبس در ضحقیق ایي در ّبخطکسبلی: خشکسبلی

ًوَدارّقبی   سقس   .ش خطکسبلی ثز اسقبس طجققِ ثٌقذی ًقزم افقشار ضزسقین  زدیقذ       ٍ ًوَدارّبی ضذ ثزرسی DIPافشار  ًزم کوک

ضقبخص   4ثقزخالف ایقي کقِ     هطقخص ضقذ    pn فزاٍاًیثب هطبّذُ ًوَدار  ،ضزسین  زدیذًذ Excelفزاٍاًی ثب اسطفبدُ اس ًزم افشار 

خطکسبلی ضقذیذ را در ّوقِ    pnخص خطکسبلی ًشدیک ثِ ًزهبل را ًطبى هی دٌّذ اهب فزاٍاًی ضب spi،mczi ، zsi ،(czi) دیگز

  ثز افص سطح آة سیز سهیٌی هؤغز ثبضذ. ضَاًذ هیدّذ کِ ایسطگبُ ّب ثِ جش ضفزش کِ ًزهبل اسص، را ًطبى هی 

افشایص ثی رٍیِ ضؼذاد چبُ ّب در دضص سبٍُ ٍ در ًطیجقِ ضخلیقِ ثقیص اس    : دشت سبوه زيرزمينی آة کمّی تغييرات بررسی

ثب ضَجِ ثِ دادُ ّقبی ضخلیقِ ًوقَدار حجقن ضخلیقِ اس       افص قبثل هالحظِ ضزاس سطح آة سیزسهیٌی ضذُ اسص.اًذاسُ اس آثخَاى، ثبػع 

)سبل ّبی آهبرثزداری ضقذُ ضَسق     1387-1382-1375-1360-1349هٌبثغ آة سیزسهیٌی )چبُ، چطوِ، قٌبش( هزثَط ثِ سبل ّبی 

ِ   کوطزیي هقذار ضخل .رسن  زدیذة هٌطقِ ای اسطبى هزکشی( ضزکص آ  2/94،  49سقبل   ًوقَدار رسقن ضقذُ    یِ اس چبُ ّب ثقب ضَجقِ ثق

ثزرسی افص ارضفبع هطلقق آة   هٌظَر ثِ هیلیَى هطز هکؼت اسص. 498 /571،  87سبل  در هیلیَى هطز هکؼت هی ثبضذ ٍ  ثیططزیي آى

ِ    دٍرُ ّیقذرٍ زاف  ،سیزسهیٌقی  ّقذف اس ضزسقین    .(1ضذ)ضقکل  سقبلِ ًیقش ضزسقین    10در دٍ دٍرُ  70 - 92آهقبری هقَرد هطبلؼق

ًقطقِ ّقبی ایشٍزیشٍهطزیقک دضقص      .اسقص  سیزسهیٌی آة سطح ضغییزاش رًٍذ اس کلی دیذ آٍردى دسص ثِ آثخَاى، ّیذرٍ زاف

 ،دضص ّیذرٍ زاف اس .آٍردُ ضذُ اسص 2در ضکل  92ٍ  87کِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ سبل ّبی  ًیش رسن ضذ 92-87سبٍُ طی سبل ّبی 

ٍ  ضغذیِ کبّص ثیي راثطِ سیزسهیٌی ٍ اس ًقطِ ّبی ایشٍزیشٍهطزیک ثزای ضؼییي آة سطح فصا ضؼییي ثزای 1370-92ّبی  سبل طی

ُ   سیزسهیٌقی  آة سطح افص رًٍذ ثز ضذُ دادُ ثزاسش خ  هؼبدلِ .اسص ضذُ اسطفبدُ افشایص ضخلیِ -92در سقبل ّقبی    دضقص سقبٍ

 ًطبى دادُ ضذُ اسص. 1-ٍ ة 1-در ضکل ّبی الف 1370

  
              اٍل سبل 10 در آة( )ضغییزاش ارضفبع هطلق آثخَاى ّیذرٍ زاف  -الف - 1ضکل             دٍم سبل 10 آة( در ارضفبع هطلق آثخَاى )ضغییزاش افّیذرٍ ز  -ة -1ضکل 

 31/ 86( حذٍدا ثزاثقز  1370-1392)سبل  22حذٍد  طی سبٍُ دضص آثخَاى در سیزسهیٌی آة سطح افص هقذار 1ثبضَجِ ثِ ضکل 

ٍ 1392 ّبی هزکشی سبلثب ثزرسی اطالػبش  زفطِ ضذُ اس آة هٌطقِ ای اسطبى  .اسص یبفطِ ضذش ثؼذ ثِ 1376سبل  اس کِ دُثَ هطز
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زبراهطزّقبی هَجقَد در هؼقبد ش      داضقطِ اًقذ.   1370-1392ّقبی  سقبل  طَل در را افص ضزیي ضزضیت ثیص ثِ کذام ّز 1390ٍ 1391

ارضفقبع   ّیقذرٍ زاف ( الف - 1) ضکلهبُ ّبی سبل هی ثبضذ.  tسطح آة سیزسهیٌی ٍ  ارضفبع هطلقضغییزاش  Yػجبرضٌذ اس:  1ضکل 

ِ  صقَرش  آة سقطح  افقص  هطقز   5/4هطَس    طَر ثِ آثخَاى ایي در کِ دّذ هی ًطبىرا   اٍل سبل 10در آة هطلق اسقص.    زفطق

 ثسیبر افص سبل اٍل اسص ٍ 10ص ثِ دٍم حبکی اس آى اسص کِ دارای ضیت ثیططزی ًسج سبل 10 در ّب چبُ آهبری آًبلیش ٍ ضحلیل

رًٍذ دادُ ّب ثب ضقیت   80ًطبى دادُ ضذُ اسص در دِّ  1ّوبى طَر کِ در ضکل ّبی . (ة - 1ضکل ضَد) هی در آى دیذُ ضذیذی

سقبل   10کقِ در  زیص ثیٌی هی ضقَد   اداهِ یبثذثب ّوبى ضیت  افصهی ثبضذ. ا ز رًٍذ کبّطی  -178/0ثب ضیت  90ٍ در دِّ  -041/0

کزیجیٌق    ثقب رٍش   surferافقشار  ًقزم  اس ضحقیقق  ایقي  در داضقطِ ثبضقین.  ًسجص ثقِ سقطح کٌقًَی    هطز افص سطح آة را  25ٌذُ آی

(Kriging ثزای ثزرسی کوّی آة سیزسهیٌی )ًطقبى   دضقص  سیزسهیٌقی  آة ایشٍزیشٍهطزیقک  ًقطقِ ّقبی   ثزرسی .اسطفبدُ ضذُ اسص   

ة( هی ثبضذ کِ  -2)ضکل 92ثِ سبل  هزثَط سیزسهیٌی آة ًَسبًبش هیشاى یيثزرسی ثیططز هَرد آهبری دٍرُ طَل در کِ دّذهی

ٍ  71/870زیشٍهطقزی   ارضفقبع هطلقق  هحقل ًَدص) ًسجص ثِ سبل ّبی قجلی هیشاى ضخلیِ ثیططز اسص. ثیططزیي هقذار ضخلیِ در چقبُ    هطقز( 

ّبی ثِ کبر ثزدُ ضذُ در ضحقیق هطز( اسص. ضؼذاد چب74/1289ُزیشٍهطزی  ارضفبع هطلق)ثیططزیي هقذار ضغذیِ هزثَط ثِ اهبم سادُ قبرالز

یي هقذار ضغذیِ هزثَط ثِ چبُ هحل  چکبى ٍ ثیططزیي هقذار ضخلیِ هزثَط ثِ زل قزُ چبی در ثبضذ کِ ثیططزهَرد هی 13، 87در سبل 

ثزرسی ّب ًطبى هی دّذ اس سقبل   .فطِ اسصچبُ افشایص یب 42ثِ  ی هَرد اسطفبدُ در ضحقیقضؼذاد چبُ ّب 92اسص، اهب در سبل ایي سبل 

در سقبل  افقص   هْن هی ضَاًذ یکی اس  د یلرٍیِ ثزداضص ثیدر ٍاقغ  اسص. هقذار ضخلیِ ًسجص ثِ سبل ّبی قجل ثیططز ضذُثِ ثؼذ  87

  .ّبی اخیز ثبضذ

 
                                                                           87(: سبل الف  -2)ضکل                                                                              9 2(: سبلة  -2)ضکل

در ایي ضحقیق اس ثیي رٍش ّبی ضؼییي آثذّی هطوئي ثِ رٍش کالسیک، رٍش صقفز اًطخقبة    از دشت: آبذهی مطمئه تعييه

ُ  زسهیٌی در ًظز  زفطِ هیدر رٍش صفز، هیبًگیي دراس هذش سطح آة سی زدیذ.  ثقزداری ّوقَارُ در حقبل     ضَد ٍ سفزُ در اغز ثْقز

 آى  ( ًوقَدار 1370-92) سقبل  22هیبًگیي آة سیزسهیٌی در طی ایقي  ثب اسطفبدُ اس ضالش ثزای رسیذى ثِ حبلص ضؼبدل جذیذی اسص. 

هطز( اسص کِ  934/ 7زاس ارضفبع آة سفزُ)دادُ اسص کِ ّذف ایي رٍش رسیذى ضزاس ارضفبع هطلق آة سیزسهیٌی ثِ هیبًگیي ضطبى ً

  ثِ ثؼذ ایي هقذار کوطز اس آثذّی هطوئي اسص ٍ ًگزاى کٌٌذُ هی ثبضذ. 1382اس سبل 
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 ًوَدار ضزاس آثذّی هطوئي ثِ رٍش صفز  -3ضکل

َثی خیلقی  اغز سذ در ثخص جٌ افص چبُ ّبی آة در سوص جٌَة  سل سبٍُ کِ خیلی ثیططز اس سوص ضوبل ثَدُ ٍ ثبػع هی ضَد

احذاظ سذ سبٍُ رٍی رٍدخبًِ قزُ چقبی  هی ضَاى  .اس ػَاهل افص آة سیزسهیٌی ٍ ثزداضص ثی رٍیِ هی ثبضٌذًیش  هحسَس ضز ثبضذ

افقص سقطح    1374. ثؼذ اس آة  یزی اس سذ سبٍُ در سقبل  سطح آة سیزسهیٌی در آثخَاى دضص سبٍُ داًسصافص  یکی اس د یلرا 

 بٍُ ثِ طَر چطن  یزی افشایص یبفطِ اسص.آة سیزسهیٌی در آثخَاى دضص س

دادُ ّقبی   اًجقبم  زفقص.  AqQa فبدُ اس ًقزم افقشار    طضحقیق ثزرسی کیفیص آة سیزسهیٌی ثب اسق  ایي در کيفی:تغييرات بررسی 

زقبیسز  اثطذا ضَس  ًوَدار  زفص.  قزار ضحلیل ٍ ضجشیِ هَرد ٍ اًطخبة ضذًذ 91در هْز ٍ اردیجْطص چبُ  حلقِ 15هزثَط ثِ کیفیص 

(Piper )ُدر  آثقی  ّبی ًوًَِ هَقؼیص دیَرف ًوَدار اس اسطفبدُ ثب ضذُ، سس  ضؼییي سیزسهیٌی آة ّیذرٍصئَضیوی ّبی رخسبر

ّقبی هَجقَد در   ًطبى دٌّذُ ایي اسص کِ آة ،در دیب زام زبیسز ًطبیج  زدیذ. ثزرسی سیزسهیٌی آة ّیذرٍصئَضیوی ضکبهل سیکل

برُ کلسیکی ٍ ًوَدار دیَرف ثیبًگز ایي هطلت اسص کِ افشایص ًب ْبًی هیشاى کقل هقَاد جبهقذ    هحذٍدُ هَرد هطبلؼِ اس ًَع رخس

هحصقَر  ًیوقِ  ًطص اس آثخقَاى  ّب ثب هٌجغ دیگزی ٍ یب ثِ دلیل ضَاًذ ًطبى اس اخطالط آة چبُکزثٌبضِ، هیهحلَل ٍ ًشدیک ثِ ضیپ ثی

ضقب   85اس سبل  TDS  ٍECهقذار ػٌبصز کیفی ضزسین  زدیذ.  Excelثب ًزم افشار   TDS  ٍECًوَدار ػٌبصز کیفی . ثبضذسیزیي 

 ًوقَدار  اس هشایبیهطز اسص. هیکزٍهَس ثز سبًطی 515ٍ   زم ثز لیطزهیلی 497، 90ثب   85کبّص یبفطِ کِ ثِ ضزضیت اخطالف سبل  90

ضوقبم   .ثبضقذ  هقی  یقًَی  هبًٌقذ ضجقبدل   یّیذرٍضیویبی فزایٌذّبی ٍ آثی هخطلف ّبی ثْطز ضیپ ًوبیص زبیسز ًوَدار ثِ ًسجص دیَرف

ػَاهل هَرد ثزرسی در ایي ضحقیق اس د یل افص آة سیزسهیٌی هی ثبضٌذ اهب ایي کِ ّزکذام دقیقب چِ هقذار سْن ضبغیز ذاری دارًذ 

  هسطلشم ضحقیقبش ثیططزی اسص.


