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 مهران دشت ييزا ابانيب بر زيرزميني يها آب کيفيت اثر بررسي
  

  ٣يزاد يدريح زاهده و ٢يميکر يحاج ،*١يمحمد عبدالرضا
  
  

  چکيده
  

 کيفيت کاهش باعث ،کشاورزي ياراض توسعه جهت بياباني نيمه و بياباني مناطق در زيرزميني يها آب از هيرو يب برداشت
پژوهش  اين در است. ضروري امري بيابان پيشروي بر آب کيفيت کاهش ريتأث بررسي رو نيا از است. دهيگرد زيرزميني يها آب
 ريتأث بررسي به کلر، و سديم جذب نسبت محلول، جامد مواد ،الکتريکي هدايت همچون آب کيفي يها شاخص از استفاده با

 واقع کيفي چاه حلقه ۹ از حاصل اطالعات از منظور، بدين شد. پرداخته مهران دشت ييزا ابانيب درروند زيرزميني آب کيفيت
 افزار نرم و IMDPA مدل از استفاده با شد. استفاده )۱۳۸۸- ۹۱ و ۱۳۸۴- ۸۷ ،۱۳۸۰-۸۳( زماني دوره سه طي مهران دشت در

ArcGIS 9.3 زايي بيابان بر آن ريتأث و داده دخالت موردنظر شاخص در را اليه هر ارزش اطالعاتي، هاي اليه به دهي وزن با ابتدا 
 شاخص زيرزميني، آب کيفيت بررسي مورد يها شاخص بين از شده  هيته يها نقشه اساس بر گرفت. قرار بررسي مورد
 زماني يها دوره طي در شاخص اين اساس بر است. منطقه ييزا ابانيب شدت افزايش در شاخص نيرگذارتريتأث الکتريکي هدايت
 قرار شديد ييزا ابانيب طبقه در منطقه درصد ۴۷/۱۴ پاياني دوره در که  يطور  به شده افزوده منطقه ييزا ابانيب شدت بر مدنظر
 حدود که دهد يم نشان ها دوره اين طول در زيرزميني آب کيفي يها شاخص اساس بر ييزا ابانيب نقشه همچنين است. گرفته
 دارد. قرار ناچيز و کم ييزا ابانيب طبقه در منطقه درصد ۷۲
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  مقدمه
 تواند يم کمي، چه و کيفي صورت به چه آب منابع تخريب

 افت شود. منجر ييزا ابانيب تاًينها و توده ستيز کاهش به
 آب کيفيت تخريب آن دنبال به و زيرزميني آب يها سفره
 کاهش ند.يآ يم حساب به زايي بيابان يندهايفرآ جمله از

 ورود جمله از مختلف داليل به آب منابع کيفيت
 يها آب و ها رودخانه به صنعتي و شيميايي يها ندهيآال

 حرکت و آب شدن اسيدي آب، سختي افزايش زيرزميني،
  داد. خواهد رخ ها دشت سمت به شور هاي آب
 به طبيعي منابع بر تأثيرگذار هاي پديده از يکي زايي بيابان
 و خشک نواحي در تنها نه پديده اين که رود مي شمار
 مرطوب نيمه نواحي هاي قسمت بعضي در بلکه خشک مهين
 به که سرزميني در زايي بيابان ارزيابي شود. مي ديده نيز
 اغلب رفتارهايي با شکننده، اقليمي از شدن متأثر دليل

 در است، مواجه پذير آسيب شرايطي و ينيب شيپ  رقابليغ
 قرار توسعه و ريزي برنامه هاي ضرورت از يکي شمار
 هاي روش تدوين منظور به ).١٣٨٢ (درويش، گيرد مي

 حتي و شدن بياباني هاي نقشه تهيه و زايي بيابان ارزيابي
 ارزيابي هاي مدل يا و ها روش ترين مناسب انتخاب
 در مؤثر عوامل زا، بيابان فرآيندهاي شناخت به زايي، بيابان
 در مؤثر هاي شاخص و معيارها فرآيندها، اين گيري شکل
 سپهر، و (اختصاصي است نياز زايي بيابان روند و سرعت
١٣٩٠.(  
 معرض در يفراوان طور  به جهان نقاط ساير همانند ايران
 ايران در زايي بيابان با مقابله براي دارد. قرار شدن بياباني
 که مناطقي همه در پديده اين بررسي به بايستي
 مديريتي بتوانيم تا بپردازيم، است وقوع حال در زايي بيابان
 اخير هاي سال در پديده اين باشيم. داشته کارآمد و جامع
 است. يافته شدت نيز ايالم استان همچون مناطقي در

 اين براي صحيح ريزي برنامه و مديريت براي بنابراين،
 ها شاخص عوامل، شناخت زايي، بيابان از هاوجلوگيري عرصه
 يابد. مي ضرورت نيز مناطق اين در زايي بيابان معيارهاي و

 توسعه زيرزميني، يها آب افت آبي، منابع محدوديت
 که شده سبب هيرو يب يبردار بهره و وخاک آب شوري
 از فرآيندها ديگر همراه زيرزميني آب منابع تخريب
   .باشند ييزا ابانيب عوامل نيتر ياصل
 روش کاربرد ارزيابي به )١٣٨٧( همکاران و سپهر

Medalusمنطقه يا منطقه مدل کي ارائه منظور به ١ 
                                                
1- Mediterranean Desertification and Land Use 

 از حاصل جينتا پرداختند. فارس استان در گرمشت فيدويه
 در منطقه از درصد ٣٨ که داد نشان ينيرزميز آب يابيارز
 در درصد ٥٣ و باال تيفيک در درصد ٩ متوسط، تيوضع
 قاسمي دارد. قرار ينيرزميز آب تيفيک نامناسب تيوضع

 داد نشان زابل منطقه زايي بيابان شدت ارزيابي با )١٣٨٥(
 از يکي شديد، زايي بيابان با خاکالکتريکي  هدايت که
 عبدي است. منطقه در زايي بيابان هاي شاخص نيتر مهم

 اساس بر ييزا ابانيب شدت نقشه تهيه و بررسي به )١٣٨٦(
 منطقه در خاک و  آب معيار دو بر  هيتک با IMDPA مدل

 بين از که پرداخت اصفهان استان در ابوزيدآباد
 از  پس و خاک الکتريکي هدايت يبررس مورد يها شاخص
 و ٦/٣ وزني متوسط با ترتيب به آب الکتريکي هدايت آن
 زيرزميني، آب افت يها شاخص و ريتأث بيشترين ٨/٢

 وزني متوسط با همگي کلر غلظت و سديم جذب نسبت
 ناطقي دادند. نشان منطقه ييزا ابانيب در را ريتأث کمترين

 بر ديتأک با و IMDPA مدل از استفاده با )١٣٨٦(
 ييزا ابانيب شدت بررسي به پوشش و زمين آب، معيارهاي
 نشان نتايج که پرداخت اصفهان استان در سگزي دشت
 ييزا ابانيب کالس در ١٧/٣ وزني متوسط با آب معيار داد،
 کوير در )١٣٨٧( رضوي شود. يم يبند طبقه شديد خيلي
 شاخص زايي بيابان که داد نشان اراک ميقان
 نيتر مهم شاخص اين و بوده شديد خاکالکتريکي  هدايت
 است. منطقه در زايي بيابان شاخص
و   آب معيارهاي بررسي به )١٣٨٧( همکاران و زهتابيان

 وضعيت در مدالوس شناسي روش اساس بر خاک
 ارائه تيدرنها و الميا استان خوش عين منطقه زايي بيابان
 آن اساس بر که پرداختند منطقه در زايي بيابان نقشه
 برآورد بحراني منطقه کل براي زايي بيابان شدت کالس

 با را قم استان در زايي بيابان روند )١٣٨٨( فتاحي شد.
 تغييرات بر تأکيد با و ازدور سنجش هاي داده از استفاده
 آب منابع کيفي و کمي تغييرات و اراضي از استفاده
 و انساني هاي فعاليت که داد نشان نتايج کرد. بررسي
 انواع تغيير اصلي عامل عنوان به طبيعت در او يکار دست
 قم استان در آب منابع کيفي و کمي افت و اراضي يکاربر
 باشد. داشته دنبال به را زايي بيابان تشديد تواند مي که بوده
 ييزا ابانيب شدت )۱۳۹۱( همکاران و نژاد ذاکري
 بر  هيتک با IMDPA مدل از استفاده با فارس دشت نيزر

 نشان جينتا دادند، قرار مورد بررسي را زيرزميني آب معيار
 به منطقه اراضي سطح از درصد ۵۹/۶۲ و ۴۱/۳۷ داد
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 قرار ييزا ابانيب شديد خيلي و شديد يها کالس در ترتيب
 خطر يبند پهنه به )۱۳۸۹( همکاران و حسيني .دارند
 دشت در افتهيرييتغ مدالوس مدل از استفاده با زايي بيابان
 ۵۵ که داد نشان آمده دست به نتايج پرداختند. ستانيس

 در ۳۴/۲۶ زايي، بيابان متوسط کالس در منطقه از درصد
 شديد بسيار کالس در ۶۴/۱۸ و زايي بيابان شديد کالس
  دارد. قرار زايي بيابان
 و اقليم تغيير نقش بررسي به )۲۰۱۳( همکاران و الوازو

 شهري حومه منطقه در زايي بيابان درروند فرسايش
 ١نافاسويبورک در اوگادوگا صحرا جنوب کشورهاي
 و بوده مدالوس پروژه مبناي بر پژوهش اين پرداختند.
 و گياهي پوشش خاک، وهوا، آب هاي شاخص بر عالوه

 کيفيت شاخص روش، ارتقا منظور به زمين، مديريت
 که را يمناطق آمده  دست  به جينتا شد. اضافه نيز فرسايش

  نمود. مشخص داشتند، يکارآمدتر تيريمد
 ارزيابي به GIS از استفاده با )٢٠١١( بِالل و کاوي

 درياچه مجاور اي منطقه در زايي بيابان به حساسيت
 اين در اند. پرداخته مصر در نيل دلتاي شرق در ٢المانزاال
 کيفيت و گياهي پوشش خاک، مثل هايي اليه از پژوهش
دهنده  نشان  پژوهش نتايج است. شده استفاده هوا و  آب
 رسوبات در زياد حساسيت با مناطق که است آن

 متوسط حساسيت با مناطق و دارد قرار دريايي اي رودخانه
  شود. مي يافت اي درياچه دشت در

 آب کيفيت يها شاخص ريتأث بررسيپژوهش  اين از هدف
 روند بر زا ابانيب عوامل از يکي عنوان به زيرزميني

 با ايالم استان جنوب در مهران دشت منطقه ييزا ابانيب
  است. IMDPA مدل از استفاده

  
  ها روش و مواد
 چپ ساحل در و ايالم غربي جنوب در مهران بياباني منطقه
 شمال امتداد .است گرديده واقع چم کنجان رودخانه
 طرف از و منتهي عراق مرز به مهران جنوب و غرب غربي،
 ۴۹۵ منطقه اين مساحت .گردد يم محدود دهلران به شرق
 و درجه ٣٣ جغرافيايي محدوده در که است لومترمربعيک
 ٤٦ و شمالي عرض دقيقه ١٣ و درجه ۳۳ تا دقيقه ٣

 شرقي طول دقيقه ١٥ و دقيقه ٤٦ تا دقيقه ٥ و دقيقه
  عمل به يها يبررس اساس بر ).۱ شکل( است شده واقع

                                                
1- Ouagadougou and Burkina Faso 
2- Elmanzala 

 درجه ۵/۲۱ حدود مهران دشت ساالنه دماي متوسط آمده
 درجه ۴۳ ر)ي(ت سال ماه نيتر گرم ميانگين ،سلسيوس
 درجه ۹/۴ )ي(د سال ماه سردترين ميانگين و سلسيوس
 منطقه اين در هوا دماي مطلق حداکثر است. سلسيوس

 درجه -۴/۷ آن مطلق حداقل و سلسيوس درجه ۹/۴۷
 اين اقليمي شرايط ازلحاظ .است شده ثبت سلسيوس
 بارندگي متوسط با معتدل خشک مهين مناطق جزو منطقه
  است. سال در متر يليم ۲۱۵

 ييزا ابانيب ليپتانسي ابيارزي رانيا مدلدر اين مطالعه از 
(IMDPA)که با توجه به شرايط کشور ايران تدوين و در  ٣

مناطق مختلف اقليمي واسنجي شده است، جهت ارزيابي 
زايي و تهيه نقشه آن استفاده شد. استفاده از  بيابان روند

و  ها ) در تلفيق اليهGISسامانه اطالعات جغرافيايي (
 در ها از نکات برجسته اين مدل است. محاسبه الگوريتم

 م،ياقل( اريمع ٩ يي اززا ابانيبي ابيارز جهت مدل نيا
 ،ياهيگ پوشش خاک، آب، ،يژئومورفولوژشناسي،  زمين
 - يشهر توسعه وي اجتماعي اقتصاد ش،يفرسا ،يکشاورز
شده است (اختصاصي و  استفاده  شاخص ٣٦ و) يصنعت

 نهايي نقشه نيز و ها شاخص از يك ). هر١٣٩٠سپهر، 
 متوسط، خطر ،)ناچيز(کم  خطر کالس چهار در زايي بيابان
 ).١(جدول  اند بندي شده طبقه شديد خيلي و شديد خطر

 با زايي بيابان بر آن تأثير اساس بر اليه هر به در اين روش
 با و گران پژوهش کار به استناد و منابع بررسي به توجه
 شود. مي داده ٤ تا ١ بين وزني منطقه، شرايط به توجه
 ارزش که  طوري  به است، برابر صورت به دهي وزن نحوه
  است. بوده وزن بدترين چهار ارزش و بهترين يك

جهت بررسي وضعيت کيفيت آب زيرزميني منطقه دشت 
، ECبر چهار شاخص  ديتأکمنابع و  مرور بهمهران با توجه 

SAR ،CL  وTDS جهت  ها انتخاب گرديد. اين شاخص
سعي شده است مطالعات نسبتاً  ها شاخص رسيدن به اين 

در ابتدا با توجه به اطالعات  كاملي در منطقه صورت گيرد.
اي موجود ه چاهموجود و بازديدهاي ميداني، موقعيت کليه 

. سپس )۱(شکل در منطقه مطالعاتي ترسيم گرديد 
كيفي آب در مناطق مختلف  وضعيتشناخت  منظور به

چاه  ٩ مهران آمار مربوط بهسفره آب زيرزميني دشت 
 ليتحل و  هيتجزارزيابي و  موجود در منطقه مورد کيفي

-۹۱و  ۱۳۸۴- ۸۷، ۱۳۸۰- ۸۳و سه دوره زماني( قرارگرفته
 ميزان بررسي منظور به سپسگرفته شد.  درنظر) ۱۳۸۸

                                                
3- Iranian Model for Desertification Potential Assessment 
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از  IMDPAمدل  اساس بر مهران دشت زايي بيابان شدت
 ارزش تعيين از پسمعيار کيفيت آب استفاده گرديد. 

 هندسي ميانگين از معيار عددي ارزش شاخص، هر عددي
  گردد. مي تعيين مورد مطالعه هاي شاخص

زايي هر معيار،  بر اساس اين مدل براي تعيين شدت بيابان
) ١معيار طبق معادله (از ميانگين هندسي شاخص همان 

Index  شود: استفاده مي = [(Layer1). (Layer2). . . (Layer n)]1/n )١(   

هاي هر  شاخص Layer، موردنظرمعيار  Indexکه در آن، 
 .باشند يمهاي هر معيار  تعداد شاخص n معيار و
 آب کيفيت هاي شاخص عددي ارزش بندي طبقه ١ جدول
 شاخص، هر عددي ارزش تعيين از دهد. پس مي نشان را

مورد  هاي شاخص هندسي ميانگين از معيارها عددي ارزش
  )).٢گردد (معادله ( مي تعيين مطالعه

 = معيار کيفيت آب زيرزميني  )٢(
الکتريکي*نسبت جذب سديم*کلر*کل موادجامدمحلول) (هدايت٤/١  

 هر براي معيار و شاخص هر به مربوط اطالعاتي هاي اليه
 GISمحيط  در يابي و امتيازدهي درونبا روش  سه دوره
معيار  به هاي مربوط اليه تهيه از پس گرديد. درنهايت تهيه

 ها در تلفيق شاخص از مورد مطالعه هاي کيفيت آب چاه
 زايي بيابان وضعيت نهايي نقشه Arc GISافزار  نرم محيط
 توجه با و آمد دست به موردنظر دوره سه هر براي منطقه
 متوسط، کم، و ناچيز زايي هاي بيابان کالس در ٢ جدول به

  .گرديد بندي طبقه شديد خيلي و شديد

  

  
  مهران دشت يجغرافياي موقعيت - ۱ شکل

  
  )١٣٩٠اختصاصي و سپهر، ( IMDPAهاي معيار آب در مدل  تعيين امتياز شاخص -١جدول 

 شاخص ارزيابي
  زايي بيابان کالس

  بسيار شديد  شديد  متوسط  کم
  ٥١/٣-٤  ٥١/٢-٥/٣  ٥١/١-٥٠/٢  ٠٠/١-٥٠/١ امتياز

EC )µmhos/cm(  ٥٠٠٠  ٢٢٥٠-٥٠٠٠  ٧٥٠-٢٢٥٠  >٧٥٠>  
SAR )µmhos/cm(  ٣٢  ٢٦-٣٢  ١٥-٢٦  >١٥>  
Cl )µmhos/cm( ١٥٠٠  ٥٠٠-١٥٠٠  ٢٥٠- ٥٠٠  ٠- ٢٥٠>  

 TDS)µmhos/cm( ٣٠٠٠  ٢٠٠٠-٣٠٠٠  ١٠٠٠-٢٠٠٠  ٠-١٠٠٠>  
  

 زايي بيابان فعلي وضعيت شدت هاي توزيع فراواني كالس -٢جدول 
  دامنه ارزش عددي  زايي  کالس شدت بيابان  زايي بندي كيفي شدت بيابان طبقه

  ٠-٥/١  ١  ناچيز و کم
  ٥١/١-٥/٢  ٢  متوسط
  ٥١/٢-٥/٣  ٣  شديد

  ٥١/٣-٤  ٤  بسيار شديد
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  بحث و جينتا
 آب کيفيت شاخص عددي ارزش دهنده نشان ٣ جدول

-۸۳( مورد بررسي دوره سه در مهران دشت زيرزميني
  است. )۱۳۸۸-۹۱ و ۱۳۸۴- ۸۷ ،۱۳۸۰
زايي منطقه بر اساس  نقشه شدت بيابان ۷تا  ۲هاي  شکل

را  مورد بررسيدر سه دوره زماني  TDSو  ECپارامترهاي 
زايي  نقشه شدت بيابان ۸دهند. در شکل  نشان مي

  هاي کلر و نسبت جذب سديم در هر سه دوره ارائه شاخص
 شدت نقشه دهنده نشان ١١تا  ٩هاي  شکلشده است. 

باشند.  مي آب کيفيت معيار اساس بر منطقه زايي بيابان
 دشت در زايي بيابان شدت که دهند مي نشان ها لشک اين

 يافته  افزايش دوره انتهاي سمت به دوره ابتداي از مهران
  .است

  
  مهران دشت در يزيرزمين آب کيفيت يها شاخص کمي ارزش هندسي ميانگين - ٣ جدول

  معيار شاخص
  ١٣٨٨-٩١ دوره  ١٣٨٤-٨٧ دوره  ١٣٨٠-٨٣ دوره

  ييزا ابانيب وضعيت  شاخص امتياز  ييزا ابانيب وضعيت  شاخص امتياز  ييزا ابانيب وضعيت  شاخص امتياز
EC متوسط  ٤/٢  متوسط  ٠٦/٢  متوسط  ٠٧/٢  

TDS متوسط  ٥٢/١  کم و ناچيز  ٤٣/١  کم و ناچيز  ٤٥/١  
CL  کم و ناچيز  ٠٥/١  کم و ناچيز  ٠١/١  کم و ناچيز  ٠٣/١  

SAR  کم و ناچيز  ٠٦/١  کم و ناچيز  ٠٣/١  کم و ناچيز  ٠٦/١  
  

 
 )١٣٨٠-٨٣( دوره در EC معيار اساس بر مهران دشت ييزا ابانيب شدت نقشه - ٢ شکل

 

 
 )١٣٨٤- ٨٧( دوره در EC معيار اساس بر ييزا ابانيب شدت نقشه - ٣ شکل
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  )١٣٨٨- ٩١( دوره در EC معيار اساس بر ييزا ابانيب شدت نقشه - ٤ شکل

 

 
 )١٣٨٠- ٨٣( دوره در TDS معيار اساس بر ييزا ابانيب شدت نقشه - ٥ شکل

 

 
  )١٣٨٤- ٨٧( دوره در TDS معيار اساس بر ييزا ابانيب شدت نقشه - ٦ شکل
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 )١٣٨٨- ٩١( دوره در TDS معيار اساس بر ييزا ابانيب شدت نقشه - ٧ شکل

 

 
  دوره سه هر در SAR و Cl رمعيا اساس بر ييزا ابانيب شدت نقشه -٨ شکل

 

 
 )١٣٨٠- ٨٣( دوره در آب کيفيت معيار اساس بر ييزا ابانيب شدت نقشه - ٩ شکل
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  )١٣٨٤- ٨٨( دوره در آب کيفيت معيار اساس بر ييزا ابانيب شدت نقشه - ١٠ شکل

 

 
  )١٣٨٨-٩١( دوره در آب کيفيت معيار اساس بر ييزا ابانيب شدت نقشه - ١١ شکل

  
 کالس هر در هکتار به اراضي مساحت درصد ٤ جدول
 توجه با ٥جدول  دهد. همچنين مي نمايش را زايي بيابان
عنوان  به زيرزميني آب الکتريکي نقش هدايت اهميت به

 و مساحت پارامتر تأثيرگذار درروند بياباني شدن منطقه،
 معيار اساس بر زايي را بيابان طبقه هر درصد
  .دهد مي نشان منطقه در الکتريکي هدايت

  
 در دشت مهران در هر سه دوره مورد مطالعه زايي بيابان طبقات درصد و مساحت - ٤جدول 

 
 متوسط ناچيز و کم

  درصد  )km2مساحت (  درصد  )km2مساحت (
١٣٨٠-٨٣دوره   ١٥/٣٦١  ٨٤/٧٢  ٦٤/١٣٤  ١٦/٢٧  
١٣٨٤-٨٧دوره  ٨٤/٣٥٩  ٥٧/٧٢  ٥٩/١٣٥  ٤٣/٢٧  
١٣٨٨-٩١دوره   ٤٥/٣٦٥  ٨٩/٧١  ٣٤/١٣٩  ١١/٢٨  
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  آب زيرزميني ECاساس  بر زايي در دشت مهران بيابان طبقات درصد و مساحت - ٥جدول 

 
 شديد متوسط ناچيز و کم

 درصد  )km2مساحت ( درصد  )km2مساحت ( درصد  )km2مساحت (
١٣٨٠-٨٣دوره   ٠٩/٠  ٠٥/٠  ٢/٤٥١  ٤/٤٤ ٩١  ٩٥/٨  

١٣٨٤-٨٧دوره  ٩/١  ٣٨/٠  ٤/٤٤٦  ٠٦/٩٠  ٤/٤٧  ٥٦/٩  

١٣٨٨-٩١دوره   ٨/١  ٣٧/٠  ٢/٤٢٢  ١٦/٨٥  ٧/٧١  ٤٧/١٤  

  
با توجه به تأثير افت آب زيرزميني منطقه در کيفيت آب 
منطقه تغييرات افت آب زيرزميني در هر سه دوره زماني 

 مورد مطالعهچاه پيزومتري منطقه  ٢٣در  مورد بررسي
گراف  تراز آب زيرزميني منطقه و هيدرو بررسي و نقشه هم
  شده است.  ارائه ١٣و  ١٢هاي  واحد دشت در شکل

 گرافيدروهبا توجه به تغييرات افت آب زيرزميني در 
ميزان برداشت و  شتر بودني، ب)١٣واحد منطقه (شکل 

و همچنين  )١٣٨٨-٩١( در دوره سومافت آب زيرزميني 
در اين دوره شدت ، زايي نقشه بيابانج حاصل از ينتا

زايي بر اساس کيفيت آب زيرزميني رو به افزايش  بيابان
توان گفت تخريب کيفيت آب به دليل پمپاژ و  يماست، 

نقشه  درنظر گرفتنبا همچنين رويه بوده است.  يببرداشت 
توجه ) و ١٢(پتانسيل) آب زيرزميني منطقه (شکل  تراز هم
کلي از تراز  صورت بهحرکت آب زيرزميني  ن نکته کهيبه ا

تر و يا از سمت تغذيه به سمت  يينپا ترازباالتر به سمت 
 در حالغرب منطقه تراز آب  در جهتمقاطع تخليه است، 

ازحد در اين  يشبهاي  يبردار بهره به خاطرکاهش است (
همچنين تمرکز اراضي کشاورزي در اين قسمت  .منطقه)

 هاي ميداني). يبررساز منطقه بيشتر است (با توجه به 
 خصوص بهتر بوده کيفيت آب  يينپاهرچه پتانسيل آب 
. نتايج همچنين استالکتريکي بيشتر  تغييرات هدايت

ثير بيشتري أالکتريکي ت دهد که شاخص هدايت نشان مي
هاي  داشته است و اين نتايج با يافتهزايي منطقه  در بيابان

) در منطقه کاشان، و نيز بر ٢٠١٠خسروي و همکاران (
زايي در جنوب گرمسار  يابانباساس نتايج حاصل از ارزيابي 

)، دشت ١٣٨٦ ،)، ابوزيدآباد (عبدي١٣٨٦ ،(دولتشاهي
)، شاکريان و همکاران ١٣٨٤ ،گرمشت (سپهر -فيدويه

کوير ميقان اراک (رضوي ) در جرقويه اصفهان و ١٣٩٠(
الکتريکي بر  ) مبني بر تأثير شاخص هدايت١٣٨٧
  زايي منطقه همخواني دارد. بيابان
هاي کلر و نسبت جذب سديم با توجه به اينکه  شاخص

زايي کل منطقه بر اساس اين دو شاخص در  شدت بيابان
طبقه ناچيز و کم قرارگرفته تأثيري و امتياز شاخص کمي 

زايي منطقه ندارد. بر  دارد در شدت بيابان) ٥/١(کمتر از 
ميزان کلر و نسبت جذب سديم  آمده دست بهاساس نتايج 

طي ساليان اخير دچار نوسان  مورد مطالعهدر کل منطقه 
که در اکثر نقاط در کالس  يطور بهزيادي نبوده است 

عيني اثرات  صورت بهاست و  قرارگرفتهزايي  ناچيز بيابان
نيست. ميزان مواد  مشاهده قابلمناطق اين شاخص در اين 

نسبت جذب سديم در دوره  جامد محلول نسبت به کلر و
که در دو دوره اول  طوري پاياني تغييرات بيشتري دارد به

زايي کم و  در بر اساس اين شاخص منطقه در طبقه بيابان
که در دوره پاياني به دليل حالي گرفته در ناچيز قرار

زايي  ، منطقه در طبقه بيابانافزايش غلظت اين مواد
 دشت در زايي بيابان نقشه شدت متوسط قرارگرفته است.

دهد که  الکتريکي نشان مي مهران بر اساس شاخص هدايت
 دوره انتهاي سمت به دوره ابتداي از زايي شدت بيابان

درصد از سطح منطقه  ٩٥/٨است طوري که  يافته  افزايش
در دوره اول در طبقه شديد قرار دارد که مقدار اين طبقه 

درصد از سطح منطقه افزايش  ٤٧/١٤در دوره پاياني به 
 يابد.  مي

 متعدد هاي چاه كاهش سطح آب زيرزميني به دليل حفر
و شوري  ها چاهآب منجر به افزايش هدايت الكتريكي آب 

برداشت  براثرازحد آب  يشب. افت است گرديده ها آن
رويه و عوامل ديگر همچون تغيير اقليم موجب شده  يب

شوري آب افزايش يابد و بدين ترتيب خاک منطقه را نيز 
تبع شور شدن آب و سپس خاک،   شور کند. قطعاً به

با پوشش گياهي منطقه دچار آسيب جدي خواهد شد
عالوه و  تر ردهگست ها يابانافزايش سطح كشاورزي،سطح ب

ها، كيفيت آب هم بدتر شده است و  برافت سطح آبخوان
زيرا بدون توجه به  ،زايي در جهت بيابان گامي است اين

ها اقدام به حفر چاه  سفره آب زيرزميني و آبخوان پتانسيل
آب تعادل هيدرو  رويه يبا پمپاژ بشود که  يعميق م

و  خورد شور و آب شيرين به هم مي استاتيك بين آب
هاي  مخلوط شدن اليهشود.  يمموجب باال آمدن آب شور 

هاي آب زيرزميني  كاهش سفره براثرشور و شيرين آب 
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كيفيت آب  چراکهشود،  باعث كاهش پوشش گياهي مي
هاي مهم در زادآوري خاك است و  يكي از شاخصه

 .رسد مواد مغذي به گياه نمي  شود، ك شور که خا يهنگام
زدايي از طريق افزايش  هاي بيابان يري روشکارگ بهبا 

آبخيزداري در منطقه، استفاده صحيح از آب و مكانيزه 
ازحد آب و تخريب  يشبكردن كشاورزي از شور شدن 

  کيفيت آب جلوگيري کرد.

 

 
 تراز آب زيرزميني منطقه همنقشه  -١٢شکل 

  
  گراف واحد دشت مهران هيدرو - ١٣شکل 

 
  گيري نتيجه
 کمي ارزش وزني متوسط ارزيابي از حاصل نتايج
 داد نشان معيار کيفيت آب در مورد بررسي هاي شاخص
وزني معيار کيفيت آب  متوسط مورد مطالعهمنطقه  در که

زايي کم و ناچيز قرار دارد، از بين  در وضعيت بيابان
شده کيفيت آب، با توجه به اينکه عدد  هاي بررسي  شاخص

دهي شاخص (امتياز شاخص)  آمده از ارزش دست  به 
هاي ديگر بيشتر بوده  الکتريکي نسبت به شاخص هدايت

زايي  است پس نقش بيشتري را در افزايش شدت بيابان
منطقه از نظر معيار آب داشته است (يعني موجب افزايش 

زايي گرديده است زيرا ارزش هر  ارزش عدد نهايي بيابان
هاي  معيار از ميانگين هندسي ارزش عددي شاخص

آيد و ارزش عددي کل  دست مي دهنده به تشکيل
 زايي از ميانگين هندسي ارزش عددي معيارها به بيابان

الکتريکي مهمترين  آيد). بنابراين شاخص هدايت دست مي
 شاخص مؤثر در بياباني شدن منطقه است. 
الکتريکي افت  باتوجه به اينکه يکي از داليل افزايش هدايت

شود در اين منطقه و ساير مناطق  آب است پيشنهاد مي
 از برداشت هاي چاه کردن مشابه کشور با هوشمند

 کارت نظير دستگاهي وسطت زيرزميني آب هاي سفره
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 که معني بدين رويه جلوگيري شود از برداشت بي سوخت
 در صادرشده مجاز ميزان به برداشت از پس چاه هر برق
 منابع اين از برداشت اضافه امکان تا گردد قطع آن، پروانه
 آبريز هاي حوضه تمامي در حاضر حال در .نباشد فراهم
 آب پمپاژ چاه زيادي بسيار تعداد متأسفانه کشور

 افتادگي پايين به منجر که حفرشده غيرمجاز زيرزميني
 شده ها سفره شدن خشک و زيرزميني آب سطح ازحد بيش
 از جلوگيري و غيرمجاز هاي چاه کردن پلمپ لذا است،
 آب بحران حل مؤثر اقدامات از ديگر يکي ها برداشت اضافه
  .است

  
  منابع
و  ها . روش١٣٩٠اختصاصي م. ر. سپهر ع.  .1

زايي. چاپ  هاي ارزيابي و تهيه نقشه بيابان مدل
  ص. ٢٨٨اول. دانشگاه يزد. 
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