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 چکیده

وقوع خشکسالی در طی سالهاي اخیر و نیز برداشتهاي بی رویه از 
هاي زیرزمینی را به کاهش شدید سطح آب سفرهآبهاي زیرزمینی، 

همراه داشته است. این موضوع در مناطق نیمه بیابانی که زندگی گیاهی و 
جانوري وابستگی شدیدي به برداشت از آبهاي زیرزمینی دارد به خوبی 

هاي شود. دشت نمدان در شمال استان فارس یکی از دشتاحساس می
در طی سالهاي اخیر در اثر کمبود حاصلخیز استان محسوب میشود که 

هاي آب زیرزمینی به نزوالت جوي و نیز برداشتهاي بی رویه از سفره
هاي کشاورزي، با کاهش شدید سطح آب زیرزمینی روبرو وسیله چاه

بوده است. این کاهش سطح، در تمام محدوده مورد مطالعه از شدت و 
هاي با کاهش دودهضعف متفاوتی برخوردار است. بنابراین شناسایی مح

هاي مناسب جهت تقویت شدید سطح آب به منظور اعمال سیاست
هاي پژوهشی این ترین اولویتسفرههاي آب زیرزمینی از بدیهی

آید. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با محدوده بحساب می
پایش سالیانه و میانیابی دادههاي مربوط به تغییرات سطح آب چاههاي 

، به وسیله سیستم اطالعات 1388تا  1376دشت نمدان از سال مشاهدهاي
هاي مجاز، مشروط و ممنوع برداشت آب زیرزمینی جغرافیایی، محدوده

تعیین شود. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر ارتباط مستقیم بین موقعیت 
هاي ممنوع قرارگیري چاههاي عمیق موجود در دشت نمدان و محدوده

حلقه چاه 1311اي که از یرزمینی است. به گونهو مشروط برداشت آب ز
درصد) در محدودههاي ممنوع  87حلقه چاه (برابر 1131عمیق موجود، 

اند که این امر توجه جدي مسئولین و مشروط به لحاظ برداشت واقع شده
 .داردها ملزم میرا به کنترل بیشتر در این محدوده

خشکسالی؛ کاهش سطح آب زیرزمینی؛ سیستم  کلیدواژگان:
 1.اطالعات جغرافیایی؛ دشت نمدان
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Abstract 
Current drought events and extreme extraction 

of underground water during the last few years have 
led to considerable reduction of underground water 
levels in many parts of Iran. The problem is more 
tangible in semi-arid areas where the lives of flora 
and fauna are closely related to the underground 
waters. Namdan plain located in Fars province is a 
fertile agriculture area which encounters the 
reduction of underground water levels due to high 
extraction and consumption of such waters. The rate 
of reduction is different according to different parts 
of the study area. Therefore, identification of areas 
with high reduction rates is a clear necessity in 
order to make any rational decisions for improving 
the underground water resources. The present study 
has applied GIS to zoning the area into three parts 
namely permitted, provisioned, and prohibited in 
terms of underground water extraction. The zoning 
classification was based on annual monitoring and 
interpolation of changes occurred in water levels of 
wells in the study area during 1997 to 2011. The 
results show that there is a direct relation between 
the location of deep wells and spatial distribution of 
prohibited and provisioned areas of underground 
water extraction. Spatially there were1131 (87%) 
deep wells out of 1311 in the mentioned zones 
which attracts the serious attentions of authorities to 
act more controls on the extraction of underground 
water in the study area. 

Keywords: drought; Groundwater level 
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 مقدمه و طرح مساله
هاي دور یکی از مخاطرات طبیعی ز زمانا 1یخشکسال

رود و همان طور که در خطرناك براي زندگی بشر به شمار می
شود، این پدیده همیشه باعث بسیاري از متون تاریخی دیده می

ها بوده مهاجرتها و ها، قحطیتحوالت اجتماعی، اقتصادي، جنگ
است. این مخاطرات طبیعی در مناطق خشک جنوب حاره نظیر 

شود. تر یافت میایران و شمال آفریقا و آسیاي میانه فراوان
افتد، از اینرو با خشکسالی در تمام مناطق آب و هوایی اتفاق می

واژه خشکی تفاوت دارد. خشکی ویژگی دائمی برخی آب و 
ه موقت تمام آب و هواها معرفی هواهاست ولی خشکسالی خصیص

خشکسالی  ) در صورتی که137، 1376گردد (خوش اخالق: می
انداز طبیعی، بوم شناختی و معیشتی آن تبدیل به خشکی گردد چشم

به دو دلیل کمبود بارش و عدم تکافوي آن در مقایسه با تبخیر 
      شدید و همچنین توزیع نامتناسب بارش در طول سال نمایان 

رمضانی گورابی و شیرزاد: )،(141، 1371(رهنمایی:  گرددمی
1388، 108.( 

هاي تهــــی دارد، در دســـــرات متنوعــــالی اثــــخشکس
-بندي میی طبقهـــــی و محیطـــــترده اقتصادي، اجتماعــــگس

و به عنوان یک  (Bimal Kanti Paul: 1998, 358)د وــــش
ها، لوژیستتوجه محیط شناسان، اکوبحران محیطی شناخته شده و 

م کشاورزي را به خود جذب شناسان و علوها، زمینهیدرولوژیست
).  Ashok k.mishra, Vijay P.singh: 2010, 203ت(اسکرده

هاي مختلف این پدیده یکی از مخاطرات طبیعی است که در اقلیم
ر نماید و از سالی به سال دیگر با درجات متفاوتی اثرگذارخ می

است، به طوري که تأثیرات زیانبار آن کمتر از خسارات سیل 
خریبی نیست؛ با این تفاوت که اثر تخریبی سیل، آنی است ولی اثر ت

). این نوع 17، 1382رجایی: ت (خشکسالی تدریجی و بیشتر اس
مخاطره طبیعی اغلب با یک کاهش قابل مالحظه بارش نسبت به 

شود و با گذر زمان سبب متوسط بلند مدت بارندگی آغاز می
اي سطحی و کاهش رطوبت خاك و در ادامه افت منابع آبه

). در این میان 113، 1390ابراهیمی و همکاران،د (گردزیرزمینی می
هاي چندگانه خشکسالی بیشتر بر ارزیابی شدت و احتمال شاخص

خشکسالی تاکید دارند، در حالی که این عوامل چندان جامع 
شکسالی به میزان بارندگی، درجه حرارات، هاي خنیست. شاخص

 اي بستگی داردتبخیر، سطح آبهاي زیر زمینی و جریانات رودخانه

(fowler & kilsbi: 2002,178). 
از آنجایی که کشور ایران در کمربند بیابانی نیمکره شمالی 

هاي پرفشار واقع شده است و قسمت اعظم آن تحت تسلط سلول

1. Drought 

، بنابراین بیشتر وسعت آن را مناطق مجاور حارهاي قرار دارد
 250تا  50دهد که بارندگی بین خشک و نیمه خشک تشکیل می

شود اي محسوب میمیلیمتر دارد و پدیده بیابان و بیابان زایی عارضه
که محیط زیست و حیات اقتصادي را شدیداً تحت تأثیر و مورد 

 ).96، 1389دهد (طاوسی و همکاران: تهدید قرار می

مناطق خشک و بیابانی به علت اینکه بارندگی کم بوده و در 
تبخیر و تعرق باال است، منابع آب سطحی منابع قابل اعتمادي براي 
تامین آب نبوده و در نتیجه در این مناطق بیشتر بر روي منابع آبهاي 

). به نقل از مقامی 1386ایزدي و همکاران،( شودزیرزمینی تکیه می
) و آبهاي زیرزمینی به عنوان تنها منبع مورد 171، 1390و همکاران،

هاي شرب، کشاورزي و صنعت در این اعتماد مصرف آب در زمینه
). کشاورزي 1، 1389محتشم و همکاران: (شوند مناطق محسوب می

آبی در مناطق خشک و نیمه خشک بیشتر وابسته به استحصال 
در چند آبهاي زیرزمینی است. برداشت بیش از حد در این مناطق 

دهه اخیر منجر به کاهش قابل مالحظه شرح ایستابی و افزایش 
  .)476، 1386صبوحی و همکاران:(هاي استحصال شده است هزینه

دشت نمدان در شمال استان فارس و شهرستان اقلید یکی از 
شود و سهم بسزایی در دشتهاي حاصلخیز استان محسوب می
هاي کشاورزي ی از قطبتولیدات زراعی استان فارس به عنوان یک

هاي مجاز و غیر کشور بر عهده دارد. در طی سالیان اخیر حفر چاه
مجاز در این دشت و برداشت بیرویه آبهاي زیرزمینی سبب کاهش 
بسیار سطح آبهاي زیرزمینی شده است که با خشک شدن بسیاري 

ها، میزان تولیدات زراعی را به شدت از چاهها و قنوات و چشمه
ده و با تشدید اثرات خشکسالی، زمینه گسترش بیابان کاهش دا

زایی به سمت دشت را باعث شده است. سوالی که در این میان 
شود این است که آیا میزان برداشت آب زیرزمینی در مطرح می

تمام دشت نمدان به یک میزان است و نیز آیا اثرات برداشت آب 
 ذاشته است؟زیرزمینی در تمام دشت به صورت یکنواخت اثر گ

 
 اهمیت پژوهش

میزان متوسط سرانه آب در سطح جهان در در شرایطی که 
متر مکعب آب در سال است. این میزان در  8000وضع موجود، 

مترمکعب بوده است (فاطمی و کرمی:  2160دهه گذشته در کشور 
شود که کشورهایی که سرانه آب قابل ). چنین تصور می78، 1389

اي ههاي دورمتر مکعب باشد با تنش 1750تجدید در آنها کمتر از 
مترمکعب با تنش و بحران دائمی آب مواجه  1000و کمتر از 

متر  1670خواهند بود که این مقدار براي ایران در حال حاضر 
مکعب در سال می باشد و پیش بینی می شود این مقدار در سال 

متر مکعب به ازاء هر نفر برسد 1250به کمتر از  1400                                                            



 65)          1391شماره اول ـ زمستان ریزي کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ برنامه

س در زمینه مسائل آب ) به ویژه استان فار32، 1385علیزاده: (
(خصوصاً آب زراعی) از وضعیت نگران کننده اي برخوردار است 

) و به یک نوع بحران تبدیل شده است 78، 1389(فاطمی و کرمی: 
که نیازمند مدیریت و برنامه ریزي اصولی در جهت کاهش اثرات 
آن است. در این بین زمانی مدیریت بحران می تواند شیوه مدیریت 

شمار آید، که مناطق بر اساس درجه آسیب پذیري  مناسبی به
شناسایی و طبقه بندي شده باشند تا از این طریق مسئووالن بتوانند 
منابع را به طور مناسب و موثر اولویت بندي نمایند و اثرات ناشی از 

 .)44، 1390خشکسالی را کاهش دهند (شرفی و زرافشانی: 
آن کاهش سطح میزان برداشت آب زیرزمینی و در نتیجه 

آبهاي زیرزمینی در همه محدوده دشت نمدان به یک میزان صورت 
نگرفته است و در برخی از نواحی میزان برداشت بی رویه سبب 
تشدید اثرات خشکسالی و گسترش بیابان زایی شده است. بنابراین 
شناسایی محدوده هاي با آسیب پذیري باال در دشت نمدان به 

ت ممنوع، مجاز و مشروع از برداش منظور تعیین محدوه هاي
هاي پژوهشی به منظور مقابله با این پدیده ناگوار محسوب اولویت

می شود. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با بهره گیري 
از قابلیت هاي سیستم اطالعات جغرافیایی و تحلیل میزان کاهش 

رویه هاي برداشت بیبهاي زیرزمینی دشت نمدان، محدودهآ
شناسایی شود تا از طریق کنترل میزان برداشت از آبهاي این 
محدوده ها، بتوان از تشدید اثرات خشکسالی و گسترش بیابان زایی 

 .در دشت نمدان جلوگیري کرد

 
 هدف و فرضیه ویژه پژوهش

هدف پژوهش حاضر پایش میزان افت آبهاي زیر زمینی دشت 
ه صورت نقشه هاي ب 1388تا  1376نمدان شهرستان اقلید از سال 

هم افت آب می باشد تا از این طریق بتوان ارتباط معناداري مابین 
هاي عمیق و نیمه عمیق دشت نمدان به منزله موقعیت قرارگیري چاه

محل هاي برداشت آب زیر زمینی و نیز میزان افت آبهاي زیرزمینی 
در طی سالهاي یاد شده پیدا نمود. لذا پژوهش حاضر بر این فرض 

توار گردیده است که ارتباط معناداري بین موقعیت فضایی اس
چاههاي زراعی موجود در دشت نمدان به تفکیک عمیق و نیمه 

 .عمیق با تشدید میزان افت آبهاي زیرزمینی در آن محل وجود دارد

 
 روش شناسی پژوهش

پژوهش انجام گرفته از نوع کمی و تحلیلی است که اطالعات 
اي و اسنادي بدست آمده است. شیوه ابخانهمورد نیاز از منابع کت

انجام پژوهش به گونه اي است که ابتدا میزان افت آبهاي زیر زمینی 
در  1388تا  1376اي دشت نمدان از سال هاي مشاهدهمربوط به چاه

محیط سیستم اطالعات جغرافیایی مورد استفاده قرار گرفت و سپس 
به پهنه بندي میزان افت  (IDW) 1با بهره گیري از روش میان یابی

آبهاي زیر زمینی دشت نمدان پرداخته شد زیرا در این روش میان 
یابی فرض بر این است که نقاط نمونهاي از مکان تأثیر میپذیرند و 
در واقع نقاط نمونهاي اثر وزنی دارند. به بیان دیگر پیکسلهاي 

ز این نزدیک به نقاط نمونه اثر بیشتري نسبت به پیکسلهاي دورتر ا
نقاط میگیرند. پس این روش در شرایطی مناسب است که با افزایش 
فاصله از نقاط نمونهاي شما، وزن سلولها کاهش یابد و براي 
تغییرات سطح آب هاي زیرزمینی روش مناسب تري نسبت به سایر 
روش ها خواهد بود. سپس پهنه بندي میزان افت آبهاي زیرزمینی 

پرداخته شد زیرا روش  2یعیبر اساس طبقه بندي شکست طب
ها، بهترین نوع ادهشکست طبیعی بر اساس بیشینه و کمینه د

جداسازي و طبقه بندي را به صورت پیش فرض ارائه می نماید. در 
به تلفیق الیه هاي اطالعاتی در  3نهایت با انجام عملیات هم پوشانی

شد  دوره هاي آماري بر اساس میزان افت آبهاي زیر زمینی پرداخته
و دشت نمدان به سه محدوده مجاز، مشروط و ممنوع برداشت آب 
زیرزمینی تقسیم بندي و ارتباط آنها با موقعیت قرارگیري چاههاي 

 .عمیق و نیمه عمیق دشت نمدان مشخص گردید

 
 پیشینه پژوهش

به منظور شناسایی و پهنه بندي میزان افت آبهاي زیرزمینی با 
جغرافیایی مطالعات چندي به شرح زیر استفاده از سیستم اطالعات 

  :انجام شده است

) در پژوهشی به بررسی اثر افت 1385آباده و همکاران ( -
سطح ایستابی در شوري آب زیرزمینی منطقه زیر آباد سیرجان 

 چاه پیزومتري و 29میپردازند و با استفاده از آمار 

شت بردا اي، نواحی با میزان شوري آب زیاد را باچاه مشاهده 20
 .)1385آباده و همکاران: د (داننبیرویه از آنها مرتبط می

) در پژوهشی با عنوان بررسی افت 1388اکبري و همکاران ( -
سطح آبهاي زیرزمینی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی به 
بررسی میزان تغییرات کمی سطح آبهاي زیرزمینی دشت مشهد 

هاي مرکزي و غربی سطح که در بخشگیرند پردازد و نتیجه میمی
متر کاهش داشته است که بیشتر معلول عواملی  30آب زیرزمینی تا 

مانند خشکسالی، برداشت بیرویه، ازدیاد جمعیت، افزایش سطح زیر 
 باشدهاي برداشت میکشت و تعداد زیاد چاه

 .)1388اکبري و همکاران: (

1. Interpolate 
2. Natural break 
3. Overlay 
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) با استفاده از سیستم اطالعات 2011( مرادي و همکاران  -
   شدت وقوع خشکسالی در استان فارس بنديجغرافیایی به پهنه

هاي مرکز و جنوب گیرند که در قسمتپردازند و نتیجه میمی
لی نسبت به سایر مناطق استان بیشتر استان شدت وقوع خشکسا

  (Moradi et al: 2011).است

بندي ) در پژوهشی به پهنه1390یزدانی و همکاران( - 
پردازند و نتیجه می  SPIهاي ایران با استفاده از شاخصخشکسالی

هاي اخیر، تکرار خشکسالی در ایران افزایش گیرند که در سالمی
ده است. همچنین، مشخص شد که داشته ولی از شدت آن کاسته ش

ها در مناطق مرکزي، جنوبی، جنوب شرقی و تکرار خشکسالی
(یزدانی و  شرقی کشور نسبت به سایر مناطق بیشتر است

 .)1390همکاران:
هاي صورت گرفته پایش برتري پژوهش حاضر بر پژوهش

دقیق میزان افت آب زیرزمینی دشت نمدان به صورت سالیانه از 
بندي نهایی میزان افت آب زیر و در نهایت پهنه 1388تا 1376سال 

  هاي ممنوع، مشروط و مجاز زمینی دشت و شناسایی محدوده
 .برداري از آب زیرزمینی استبهره

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه

دشت نمدان در شمال استان فارس و در شهرستان اقلید واقع 
میلیمتر از سمت غرب به  353است که با میانگین بارش ساالنه 

محدوده مطالعاتی خسروشیرین، از جنوب به آسپاس و از جنوب 

شرقی به محدوده مطالعاتی دهبید محدود شده است (مهندسین 
  .)8، 1389مشاور فارساب صنعت: 

ی از دشت هاي حاصلخیز استان فارس محسوب این دشت یک
رگیري در مجاورت قراو ردد که به دلیل موقعیت خاص خود گمی

رویه از نیز برداشت هاي بیهاي کم باران آباده و ابرکوه و دشت
 مینی با خطر جدي کاهش سطح آب زیرزمینیزیرز آبهاي

 هايه در اثر خشکسالی و تشدید برداشتروبروست. به گونه اي ک
هاي اخیر، سطح آب زیرزمینی به میزان بسیاري رویه در سالبی

متر در سال  12ـبه  1376متر در سال  2ـکاهش یافته و از متوسط 
). حداکثر میزان افت آبهاي 2(شکل شماره استرسیده 1388

اي دارد. همانگونه این میان وضعیت نگران کنندهم9خزیرزمینی در 
متر در سال  6ـگردد از هده می) نیز مشا2( که در شکل شماره

سال  12رسیده است. یعنی در طول  1388متر در سال  32ـبه  1376
متر کاهش داشته است. حداکثر میزان افت سطح آبهاي  26

    زیرزمینی در سطح محدوده مورد مطالعه بصورت یکنواخت 
هاي افت شدیدتري را اي که در برخی مکانباشد. به گونهنمی

 ها تجربه کرده است. بنابراین شناسایی مکان سایرنسبت به 
هاي افت بسیار شدید آب زیرزمینی در محدوده مورد محدوده

هاي متناسب مطالعه به منظور شناسایی، تعیین حریم و اعمال سیاست
   از  زمینیرویه آبهاي زیربه منظور جلوگیري از کاهش بی

 .دآیهاي پژوهشی این منطقه به حساب میاولویت

 
 ): موقعیت دشت نمدان در سطوح ملی، استانی و شهرستانی1شکل شماره (

 
 منبع: نگارندگان
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 مبانی نظري پژوهش
ها نیاز بندي دادهیابی و پهنهتعیین یک روش مناسب جهت میان

هاي کیفی و جغرافیایی دارد. در این بین داده به حجم زیادي از
با ظرفیت ذخیره، سازمان دهی،  (GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی

به عنوان ابزار هاي مناسب، خروجییز، بازیابی، نمایش و تهیه آنال
را در دستیابی به روش مناسب تواند محققین مناسبی است که می

 یابی و فهم شرایط هیدرولیکی و محیطی کمک نمایدمیان

 .)172، 1390مقامی و همکاران: (
بندي شدت خشکسالی یک هاي گوناگونی براي پهنهروش

ه زمین آمار کریجینگ منطقه وجود دارد که می توان از بین آنها ب
    ، کوکریجینگ و(OK) ، کریجینگ معمولی(SK) ساده

، تابع (IDW) هاي معین مانند روش عکس مربع فاصلهشور
یاب و درون (LPI) یاب موضعی، درون (RBF)شعاعی

 .)32، 1388(شعبانی:  اشاره نمود  (GPI)عام
یابی نقاط هاي میانترین روشیکی از معمول  IDWمدل

پراکنده در فضاست که اساس آن بر مبناي این فرضیه است که در 
یک سطح میان یابی، اثر یک پارامتر بر نقاط اطرافش یکسان نیست 

(انصاري و  و هر چه فاصله از مبدأ افزایش یابد، اثر کمتر خواهد شد
زش هر نقطه از ناحیه مطالعاتی ). در این روش ار1386 داوري،

اي بر پایه اي نقطههاي نمونهز ارزش دادهگیري ااساس میانگینبر

تر در محاسبات گیرد، به طوري که نقاط نزدیکفاصله صورت می
باشند. یک روش معمول براي داراي ارزش وزنی بیشتري می

باشد که مراحل محاسبات می  Shepard، روشIDW محاسبه
 :آن به صورت زیر است

 

F(x, y)  =  � 𝑊𝑖 𝑓𝑖
𝑛

𝑖−1
 

 
ارزش   fiاي پراکنده در سطح،تعداد نقاط نمونه  nکه در آن

تابع وزن هر نقطه پراکنده در سطح   wiاي پراکنده ونقاط نمونه
 ت:ول تابع وزن در زیر آورده شده اسباشد، که فرممی

 

𝑊𝑖 =
ℎ𝑖 − 𝑝
∑ ℎ𝑗

𝑝𝑛
𝑗−1

 

 
P  برآورد  2باشد که براي این تحقیق برابر پارامتر توانی می

باشد (حسینی گیري شده مینمونه اندازه فاصله از نقاط  hiشد و
در   IDW). نتیجه حاصل از کاربرد روش4، 1387صفا و مرید: 

بندي دشت نمدان بر اساس میزان کاهش سطح این پژوهش، پهنه
 .آب زیرزمینی است

 

 ))(به متر76-88): تغییرات میزان کاهش سطح آب زیرزمینی دشت نمدان در دوره آماري(2شکل شماره(

 
 )واحد آباده(مطالعات نگارندگان ـ منبع: سازمان آب منطقه اي فارس
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 هاي پژوهشیافته
 

 :آبهاي زیرزمینی دشت نمدانمیزان کاهش سطح 

به منظور تعیین میزان کاهش سطح آبهاي زیرزمینی دشت 
چاه مشاهدهاي سازمان آب منطقه اي در طی  62نمدان، اطالعات 

) و میزان کاهش سطح 1376-1388یک دوره ده ساله (از سال 
مورد استفاده قرار گرفته است. به  1375آبهاي زیرزمینی از سال 

هاي آب زیرمینی هر یک از چاهح ش میزان سطاي که کاهگونه 
) مورد مقایسه قرار گرفت که 1375مشاهده اي نسبت به سال مبنا (

شود. از آنجا که در طول یک سال مشاهده می 1در جدول شماره 
آبی بیشترین میزان کاهش سطح آب مصادف با زمانی است که 

بیشترین برداشت آب زیرزمینی صورت گرفته باشد، بنابراي 
 اطالعات سطح آب مربوط به مهرماه سالهاي زراعی مختلف با سال 

 .) در همان ماه مقایسه شده است1375مبنا (

 
هاي میانیابی و ترسیم نقشه  GISها به محیطورود داده
 هم ارزش

اي که در هچاه مشاهد 62داده هاي آماري و موقعیتی مربوط به 
به عنوان  1375بر گیرنده کاهش سطح آب هر چاه نسبت به سال 

باشد به صورت نقشه وارد محیط سیستم اولین سال آمارگیري می
  مربع اطالعات جغرافیایی گردید و سپس با استفاده از روش عکس

 

 ر)آبهاي زیرزمینی دشت نمدان(به مت): میزان کاهش سطح 1جدول شماره(

 
 واحد آباده -منبع: سازمان آب منطقه اي فارس
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محدوده دشت نمدان  3پوشانیو هم 2یابی، به میان1مربع فاصله
هاي کاهش سطح آب به تفکیک سالهاي آماري جهت تعیین پهنه

). میزان افت آبهاي 5و  4 (شکل هاي شماره موجود پرداخته شد
زیرزمینی در هر سال به صورت جداگانه با استفاده از روش منطقی 

طبقه بندي گردید. در  4فازي در پنج دسته به روش شکست طبیعی
فراهم ساختن امکان تلفیق نهایی نقشه هاي پهنه  نهایت به منظور

دوده دشت نمدان، هر بندي و تعیین مجموع کاهش سطح آب مح
هاي با تعیین میزان کاهش سطح آب ها به صورت پهنهکدام از پهنه

گیري از عملگر منطقی جمع، از بسیار زیاد تا بسیار کم با بهره
سالهاي آماري حاکی از بندي مربوط به هاي پهنهپرداخته شد. نقشه

آن است که در بیشتر سالها، بخشهاي شمال غربی، مرکز و جنوب 
 ت.ان کاهش سطح آب را تجربه کرده اسدشت نمدان بیشترین میز

 
 ) به متر1377 - 1382پهنه بندي میزان کاهش سطح آبهاي زیرزمینی دشت نمدان (): 4شکل شماره(

 
 7)واحد آباده(مطالعات نگارندگان -منبع: سازمان آب منطقه اي استان فارس

1. Inverse Distance Weighted-IDW 
2. Interpolate 
3. Overlay 
4. Natural break 
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 ) به متر1383-1388): پهنه بندي میزان کاهش سطح آبهاي زیرزمینی دشت نمدان (5شکل شماره(

 
 ن)واحد آباده(مطالعات نگارندگا -رسفا منبع: سازمان آب منطقه اي استان



 71)          1391ریزي کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره اول ـ زمستان برنامه

ها و تعیین میزان نهایی کاهش سطح تلفیق نهایی پهنه
 آبهاي زیرزمینی
تا  1376هاي میزان افت سطح آب در طی سال بعد از تحلیل

، در این مرحله از پژوهش به منظور یکپارچه کردن و تهیه 1388
-گیري از روش روينقشه نهایی میزان افت آبهاي زیرزمینی، با بهره

بندي نهایی میزان افت آب ، نقشه پهنهGISگذاري در محیط هم
نشان داده  6شماره اي که در شکل زیرزمینی دشت نمدان به گونه

هاي هم افت در پنج دسته شده است، تهیه شد. در این نقشه پهنه
بندي گردید. همان بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیارکم تقسیم

گونه که مشاهده میشود محدوده بیشترین برداشت از آبهاي 
زیرزمینی در محدوده مرکزي دشت واقع شده است و چندین لکه 

مت شمال غرب و جنوب شرق دشت نیز با کوچک نیز در س
هاي غرب کاهش شدید سطح آب روبرو هستند. برعکس در بخش

 .هاي با کمترین میزان کاهش سطح آب قرار دارنددشت محدوده

 
 

 گیرينتیجه
برداري بیش از حد از سفرههاي آب زیرزمینی، کاهش بهره

شدید سطح آب در محدوده دشت نمدان شهرستان اقلید را به 
همراه داشته است. این کاهش سطح در همه محدوده یکسان نیست 
و در برخی مناطق میزان و شدت کاهش سطح آب به دلیل برداشت 
بیرویه بیش از سایر مناطق است. در پژوهش کنونی بعد از پایش 
فضایی میزان تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نمدان از سال 

که یکی از عوامل بسیار این نتیجه حاصل شده است  1388تا  1376
مهم و اساسی در کاهش میزان سطح آب زیرزمینی دشت، 

هاي زیرزمینی به وسیله چاههاي رویه آب سفرهبرداشتهاي بی
زراعی موجود میباشد. براي اثبات این ادعا، بعد از پایش میزان 

، دشت 1376ـ1388 کاهش سطح آب زیرزمینی در دوره آماري
ش سطح آبهاي زیرزمینی به روش نمدان بر اساس میزان کاه

جدایش طبیعی، به سه محدوده مجاز، مشروط و ممنوع از نظر میزان 
 ).7بندي گردید(شکل شمارهبرداشت آب زیرزمینی تقسیم

 
 ): پهنه بندي نهایی میزان کاهش سطح آبهاي زیرزمینی دشت نمدان6شماره(شکل 

 
 ن)واحد آباده(مطالعات نگارندگا ـ رساي استان فامنبع: سازمان آب منطقه
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 هاي نهایی تعیین شده جهت برداشت از آبهاي زیرزمینی): پهنه7شکل شماره(

 
 ن)واحد آباده (مطالعات نگارندگا ـ سمنبع: سازمان آب منطقه اي استان فار

 
 

هایی هاي مجاز برداشت آب زیرزمینی محدودهمحدوده
میزان برداشت در سطح کم هاي آماري است که در همه دوره

بندي آنها، به و بسیار کم بوده است که در نهایت با جمع
هاي هاي مجاز برداشت شناخته شدند. محدودهعنوان محدوده

    گیرد که در تمام میهایی را در برمشروط نیز محدوده
هاي آماري میزان برداشت در حد متوسط بوده است و دوره

هایی وع برداشت، شامل محدودههاي ممندر نهایت محدوده
است که از ابتدا تا انتهاي دوره آماري مورد بررسی، به عنوان 

هاي برداشت زیاد و بسیار زیاد شناخته شده است. در محدوده
هاي عمیق و نیمه نهایت با روي هم قرار دادن موقعیت چاه

هاي موجود در این عمیق موجود، به تحلیل تعداد و نوع چاه
ها پرداخته شد که در زیر به تفکیک آورده شده محدوده

 :است

 برداري آب زیرزمینیهاي مجاز بهرهمحدوده
درصد  11/40هکتار  69005این محدوده با مساحت 

چاه  1311شود. از تعداد محدوده مورد مطاالعه را شامل می
درصد از  14/14حلقه چاه که برابر  160عمیق موجود، 

اشد در این محدوده قرار دارند و بهاي عمیق میمجموع چاه
 95/49یا به عبارتی  580حلقه چاه نیمه عمیق نیز  1161از 

 اند. بررسی تراکم حلقه درصد در این محدوده واقع شده
دهد که در این می هاي عمیق و نیمه عمیق موجود نشانچاه

هاي نیمه عمیق و چاه 0023/0هاي عمیق محدوده تراکم چاه
باشد. این محدوده به صورت در هکتار می حلقه چاه 008/0

اي به هم پیوسته است که در مرکز دشت نمدان واقع محوطه
 د.یابشده است و به سمت غرب امتداد می
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 برداري آب زیرزمینیهاي مشروط بهرهمحدوده
نمدان به صورت پراکنده در  هاي مشروط دشتمحدوده

شرقی و نیز  الیه جنوبالیه شمال غربی دشت، منتهیمنتهی
 39/77اند و مرکز متمایل به سمت شرق دشت واقع شده

 44/85اند. درصد از مساحت دشت را به خود اختصاص داده
هاي نیمه عمیق در درصد چاه 39/19هاي عمیق و درصد چاه

هاي عمیق در چاه اند. تراکم حلقهاین محدوده واقع شده
حلقه در  0066/0هاي نیمه عمیق حلقه و چاه 0085/0دشت 

 .باشدهکتار می

 
 برداري آب زیرزمینیهاي ممنوع بهرهمحدوده

درصد از مساحت دشت نمدان جزو  1/20به طور کلی 
شود هاي ممنوع در برداشت آب زیرزمینی شناخته میمحدوده

که به صورت سه لکه عمده در شمال غرب، مرکز و جنوب 
هاي درصد چاه 41/41شرق دشت نمدان واقع شدهاند و 

هاي نیمه عمیق را در خود جاي درصد چاه 04/9عمیق و تنها 
هاي عمیق در اند. این ارقام بیانگر تاثیر بسیار زیاد چاهداده

باشد. تراکم کاهش سطح آب زیرزمینی دشت نمدان می
چاه نیمه عمیق در هکتار  0/003حلقه چاه عمیق و نیز  0/015

خصوص ش درها، ادعاي مطرح شده پژوهدر این محدوده
رویه از چاههاي عمیق، را مورد تایید تاثیر مستقیم برداشت بی
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