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ارزیابی خطر تخریب منابع آبهای زیرزمینی با استفاده از یک مدل پیشنهادی و سامانه
اطالعات جغرافیایی ) (GISدر شهرستان جهرم
*2

پرویز جوکار 1و مسعود مسعودی

تاریخ دریافت 95/12/1 :تاریخ پذیرش96/02/29 :

چکیده
آب های زیرزمینی از منابع مهم تأمین آب در مناطق خشک و نیمهخشک میباشند .مدیریت بهینه
منابع آبی و حفظ و ارتقای کیفیت و کمیت آنها نیازمند وجود دادههایی در زمینه موقعیت ،مقدار و
پراکنش آب در یک منطقه جغرافیایی معین میباشد .موضوع این تحقیق بررسی خطر تخریب کیفی و
کمی آبهایزیرزمینی در دشتهای شهرستان جهرم با استفاده از مدل اصالحی  IMDPAو سامانه
اطالعات جغرافیایی) (GISاست .هدف از این پژوهش پهنهبندی مناسب و تهیه نقشههای آسیبپذیری
منطقه در جهت تعیین مناطق در معرض ریسک بیشتر بود .ارزیابی کیفی منابع آب زیر زیرزمینی شامل
بررسی وضعیت تخریب به لحاظ پارامترهای  EC, CLو  SARمورد بررسی و در ارزیابی کمی به بررسی
افت سطح آب زیزمینی پرداخته شد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از نظر افت سطح آب-
زیرزمینی (وضعیت کمی) حدود  % 40دشتهای شهرستان در وضعیت خطر شدید و خیلی شدید قرار
دارند  .از نظر وضعیت کیفی حدود  % 56دشتهای شهرستان در وضعیت خطر شدید و خیلی شدید قرار
دارند .به طور کلی  % 31دشتهای شهرستان در وضعیت خطر شدید و خیلی شدید از نظر تخریب منابع
آب زیرزمینی قرار دارند.
واژگان کلیدی :آبهای زیرزمینی ،کالس خطر ،خطر تخریب کیفی ،خطر تخریب کمی ،مدیریت منابع
آب

1دانشگاه شیراز ،دانشکده کشاورزی ،بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست.
 2دانشیار دانشگاه شیراز ،دانشکده کشاورزی ،بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست .نویسنده مسئولmasoudi@shirazu.ac.ir:
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مقدمه
بیابان زایی عبارتست از بهم خوردن تعادل
خاک ،پوشش گیاهی ،هوا و آب در مناطق دارای
اقلیم خشک تداوم این شرایط ،کاهش یا نابودی
کامل توان بیولوژیک اراضی ،از بین رفتن شرایط
مساعد زندگی و افزایش مناظر ناخوشایند بیابانی
را در پی خواهد داشت ( .)3ارزیابی بیابان زایی
به منظور مدیریت پایدار زیـست محیطـی و
انﺠـام فعالیـت هـای مرتبط با محیط زیست به
پایش و ارزیابی این پدیده می پردازد .یکی از
اشکال تخریب و بیابان زایی ،تخریب منابع آب
زیرزمینی می باشد.
آب های زیرزمینی به آبهایی گفته میشود
که در الیههای آبدار و اشباع زیر زمین تﺠمع
پیدا کردهاند .منابع آب زیرزمینی دومین منبع
آب شیرین موجود در جهان هستند .محاسبه
منابع آب جهانی نشان میدهد که منابع آب-
زیرزمینی چیزی در حدود 0/6درصد از کل منابع
آب و  %60از منابع تﺠدیدپذیر قابل دسترس را
به خود اختصاص میدهد ( .)16با این وجود
حدود یک سوم جمعیت جهان وابسته به آب
زیرزمینی بوده و بیش از  70درصد منابع آب
زیرزمینی به مصرف کشاورزی می رسد (.)17
منابع آب زیرزمینی در کشور ایران و بسیاری از
کشورهای دیگر که آب و هوایی مشابه دارند،
مهمترین منابع آب مورد استفاده در کشاورزی و
شرب به شمار میرود ( .)5بنابراین شناخت
کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی به عنوان

یکی از مهمترین و آسیب پذیرترین منابع تأمین
آب در دهه های اخیر یک امر کامالً بدیهی است
( .)11در استان فارس سهم آبهای سطحی در
تامین آب در بخشهای مختلف کشاورزی ،شهری
و صنعتی 20درصد و سهم منابع آبهای
زیرزمینی  80درصد است در حالی که در کشور
به ترتیب  48و  52درصد است .این موضوع
حاکی از فشار مضاعف بر منابع آب زیرزمینی در
این استان است ( .)10با پیشرفت فناوری ،بهره
برداری از ذخایر آب زیرزمینی در چند دهه
اخیر به شدت افزایش یافته و در نتیﺠه روند افت
سطح آب زیرزمینی و کاهش این ذخایر را به
دنبال داشته است .کاهش بارندگی و نزوالت
جوی نیز اثرات متفاوتی را بر روی آب های
زیرزمینی ،رطوبت خاک و جریان رودخانهها بر
جا میگذارد ( .)15این امر مدیریت صحیح و
علمی منابع آب زیرزمینی را به طور جدی مد
نظر دست اندرکاران و مسئوالن قرار داده است
( .)4آب های زیرزمینی در قیاس با آبهای
سطحی دارای مزیتهای مختلفی مانند کیفیت
باالتر و آلودگی کمتر هستند .در مناطق خشک و
نیمه خشک در اغلب موارد که آب های سطحی
به میزان خیلی کم دیده می شوند ،آبهای
زیرزمینی قابل دسترس می باشند ( .)11بنابراین
آبهای زیرزمینی از منابع مهم بهره برداری در
مناطق خشک و نیمه خشک می باشند .مطالعات
متعددی در این زمینه صورت گرفته که به چند
مورد اشاره می شود:
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رسولی و چراغی ( )10در تحقیقی به بررسی
خصوصیات شیمیایی آب های زیرزمینی در
قسمت هایی از استان فارس پرداختند.
ویژگیهای مهم آب را که در امر آبیاری حائز
اهمیت است اندازه گیری و با استفاده از
رهنمودهای ارائه شده توسط فائو مورد ارزیابی
قرار دادند .نتایج نشان داد که اغلب آبهای مورد
استفاده در فرایند آبیاری دارای محدودیت
متوسط و شدید برای مصرف می باشند.
شاهی دشت و عباس نژاد ( )14به بررسی
کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی دشت های
استان کرمان ،ارزیابی پیامدهای ناشی از اضافه
برداشت و ارائه راهکارهای مفید جهت رفع
مشکالت منطقه پرداختند .بر اساس محاسبات
انﺠام شده ،سطح آب زیرزمینی استان از سال
آبی  80-81تا  ،85-86به طور متوسط سالیانه
 90سانتی متر افت داشته است.
مصباح زاده و همکاران ( )8مدل  IMDPAرا در
منطقه ابوزیدآباد کاشان به منظور ارائه یک مدل
منطقه ای برآورد شدت بیابانزایی مورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشان داد که  70درصد از
منطقه دارای شدت بیابان زایی شدید است.
مسعودی (6؛  )7به ارزیابی ریسک تخریب
سرزمین در قسمتی از حوضه مند در جنوب
ایران با در نظر گرفتن چهار شکل تخریب
سرزمین شامل فرسایش آبی ،شوری خاک ،افت
آب زیرزمینی ،زوال پوشش گیاهی و همچنین
استفاده از شاخص های مرتبط با هر شکل

تخریب ،ابتدا به ارزیابی ریسک اشکال فوق در
محیط  GISپرداخت .سپس با ترکیب نقشه های
ریسک خطر اشکال فوق و با درنظر گیری
حداکثر خطر اشکال فوق ،نقشه های ریسک
تخریب سرزمین در حوزه مند را تعیین نمود.
سپهر و همکاران ( )13تحقیقی برای
ارزیابی بیابانزایی در مناطق خشک و نیمه خشک
بر اساس مدل مدالوس انﺠام دادند ،به این نتیﺠه
رسیدند که با توجه به اینکه مدل مدالوس برای
مناطق مدیترانه ای تنظیم شده است ،لذا برای
تدوین مﺠدد آن در مناطق خشک و نیمه خشک
بایستی معیار آب زیرزمینی بررسی و جدی
گرفته شود.
صادقی ( )12وضعیت بیابانی شدن اراضی
محدودة شهر اصفهان با استفاده از مدلIMDPA
و با تأکید بر شاخص های بیابان زایی و بر اساس
میانگین هندسی بررسی کرد .نتایج نشان داد که
مهمترین عامل موثر در بیابانی شدن منطقه،
تبدیل باغات و اراضی زراعی به مسکونی و
شهری و کاهش سرانة فضای سبز و همچنین
کاهش نسبت پذیرش جمعیت بالقوه به جمعیت
بالفعل (کاهش زیست توده) است.
رنﺠبران و همکاران ( )9به بررسی مدل
 IMDPAبه منظور ارزیابی بیابانزایی استان
گلستان پرداختند .نتایج نشان داد که منطقه به
لحاظ وضعیت آب زیر زمینی در شرایط تخریب
متوسط قرار دارد.
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همانطور که از مطالعات مشخص است معیار
آب زیر زمینی اهمیت زیادی در مناطق خشک و
نیمه خشک دارد .بخصوص منطقه مورد مطالعه
که پتانسیل زیادی برای اراضی کشاورزی آبی
(بعنوان یک ویژگی مهم در برآورد نیازهای
اقتصادی -اجتماعی) دارد .بنابراین باید با توجه
به شرایط منطقه ،مدل کالیبره گردد .نحوه
محاسبه شدت تخریب نیز از مباحث با اهمیت
این مطالعه است تا بتوان شرایط واقعی تری از
ارزیابی داشت.
در روش پیشنهادی سعی گردیده است تـا
عوامـل مﺆثر در تخریب منابع آب اراضی به
صـورت گـام بـه گـام مـورد بررسی قرار گیرد و
امکان ارزیابی نسبتا آسان برای کارشناسان و
پژوهشگران فــراهم شــود.
هدف از این تحقیق ارزیابی تخریب کمی و
کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی و هم چنین ترسیم نقشه
وضعیت هر یک از پارامترهای کیفی مورد بررسی
و نقشه تخریب کمی آب های زیرزمینی منطقه
مورد مطالعه به منظور مدیریت بهینه می باشد.
مواد و روشها
معرفی منطقه
جهرم یکی از شهرستانهای تابعه استان فارس
میباشد که در نیمه جنوبی استان واقع شده
است .این شهرستان  5436کیلومتر مربع وسعت
دارد و در عرض جغرافیایی  28درجه و 19

دقیقه تا  29درجه و  10دقیقه شمالی و طول
جغرافیایی  52درجه و  45دقیقه تا  54درجه و
 4دقیقه شرقی قرار گرفته است .ارتفاع متوسط
مرکز این شهرستان حدود  1050متر و هوای
شهرستان جهرم به طور کلی گرم و درنواحی
کوهستان معتدل می باشد .شهرستان جهرم
شامل چهار بخش مرکزی ،خفر ،سیمکان و
کردیان است .دشت منطقه با روند ریختارى
منتج از تکاپوى عوامل زمین ساختى و نو زمین
ساختى پویا در ناحیه ،پهنه مرکزى نقشه را
شامل می گردد .طیف زمانى برون زدهاى سنگى
و رسوبى از پرکامبرین تا پلیستوسن زیرین است
که این واحدها در پاره اى از موارد توسط
رسوبات کم ضخامت کواترنر پوشیده شده اند.
رودخانه شور جهرم رودخانه فصلی بوده و
بزرگترین مسیل موجود در حوضه مند می باشد
که پس از گذشتن از بخـش شـمالی دشـت
جهرم ،به رودخانه قره آغاج می پیوندد .رودخانه
قره آغاج که از کوههای چهل چشمه و بن رود
واقع در شهرستان شیراز سرچشمه می گیـرد ،از
دشـتهای خفر و خانکهدان ،تادوان دال ،یرگ و
مافیان و سیمکان در شهرستان جهرم می گذرد.
باید یادآور شود کـه در ایـن شهرستان دریاچه
ای وجود ندارد .رودخانه سیمکان نیز که از تنﮓ
آتشگاه در  12کیلومتری جنوب خاور میمند
سرچشمه می گیرد ،بعد از مشروب کـردن
بسیاری از روستاهای بخش سیمکان در تنﮓ
مکان به رودخانه قره آغاج می ریزد .رسوبات
آبرفتی منطقه در بخشهای جنوبی و شرقی دشت
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جهرم ،دانه درشت و دارای نفوذپذیری خوب و
در منـاطق غربی و شمال غربی ،دانه ریز و دارای
نفوذپذیری اندک می باشند .جهت جریانهای
زیرزمینی در حاشـیه ارتفاعـات بـه سمت مرکز
دشت بوده و سپس به سمت غرب متمایل شده و

به رودخانه شور جهــرم می رسد .همچنین
بیالن دشت با توجه به جریانهای ورودی و میزان
برداشت ،منفی است .شکل  1موقعیت این
شهرستان را نشان می دهد:

شکل -1موقعیت نقاط اندازه گیری شده در شهرستان جهرم و استان فارس

روش تحقیق
در این مطالعه دادههای مورد نیاز ارزیابی
تخریب منابع آب زیرزمینی شامل وضعیت کیفی
(پارامترهای  EC, Clو  )SARو کمی (افت
سطح آب زیرزمینی) با استفاده از گزارشات و
اطالعات موجود در شرکت آب منطقهای استان
فارس تهیه گردید .این مطالعه در سطح
شهرستان جهرم صورت گرفت.
برای ارزیابی شدت بیایان زایی و تهیه
نقشه آن از جنبه معیار آب زیر زمینی با توجه به

شرایط منطقه از مدل جدید به نام مدل ایرانی
ارزیابی پتانسیل بیابان زایی ( )1IMDPAاستفاده
می شود که با همکاری معاونت امور مراتع و
خاک سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال
 1384تعیین شده و جدیدترین مدل جهت
ارزیابی شدت بیابانزایی می باشد ( .)1این مدل
پتانسیل بیابانزایی را مورد بررسی قرار می دهد.
برای انﺠام ارزیابی پتانسیل بیابانزایی در این
1

Iranian Model For Desertification Potential
Assessment
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مدل  9معیار شامل اقلیم ،زمین شناسی-
ژئومرفولوژی ،خاک ،پوشش گیاهی ،کشاورزی،
آب ،فرسایش ،اقتصادی -اجتماعی ،تکنولوژی و
توسعه شهری می باشند .در این مدل برای هر
معیار دست کم  3شاخص ارزیابی ارائه شده
است که میانگین هندسی (رابطه  )1ارزش کمی
این شاخص ها به عنوان ارزش کمی آن معیار
قلمداد می شود و در نهایت میانگین هندسی
ارزش کمی تمام معیارها (رابطه ،)2ارزش کمی
پتانسیل بیابانزایی را نشان می دهد .معیارهای
یاد شده در  4کالس خطر (کم ،متوسط ،شدید و
خیلی شدید) و با وزنی بین  1تا  1( 4بهترین
محدوده و  4بدترین محدوده) طبقه بندی می
گردند.
X1=[(Layer-1)×(layer
رابطه : 1
2)…×(Layer-n)]^l/n
در رابطه فوق  X1معیار تعریف شدهLayer ،

شاخص های مرتبط با معیار و  nتعداد شاخص
است.
X2=[(Layer-1)×(layerرابطه : 2
2)…×(Layer-n)]^l/n
در رابطه فوق  X2امتیاز نهایی Layer ،معیار و

 nتعداد معیار است.
در این مقاله با توجه اهمیت معیار آب زیر
زمینی به بررسی آن پرداخته شده است .در واقع
یک مدل جهت ارزیابی شدت تخریب کمی و
کیفی منابع آب زیرزمینی ارائه شده است که
تفاوت هایی با مدل  IMDPAدارد از جمله
تفاوت ها تفکیک شاخص های کیفی وکمی در
مدل 5 ،کالسه شدن شاخص ها (در واقع طبقه

میانی ،خطر متوسط برای آن تعریف گردیده
است) و نیز نقشه نهایی تخریب منابع آب
زیرزمینی ،استفاده از حداکثر محدودیت بین
شاخص های کیفی برای تعیین تخریب کیفی،
نحوه محاسبه و رسیدن به نقشه نهایی شامل
استفاده از میانگین حسابی برای شاخص های
کیفی و کمی می باشند .محاسبات در زیر
تشریح شده است:
ارزیابی کمی منابع آب زیرزمینی
همانطور که اشاره شد به منظور بررسی
افت سطح آب زیرزمینی از اطالعات دقیق
مربوط به آماربرداریهای انﺠام شده توسط
شرکت آب منطقهای استان فارس استفاده شد.
به این منظور  56نقطه در محیط نرم افزار GIS
تعریف شد و میزان افت سطح آب زیرزمینی در
طی  10سال اخیر در سطح شهرستان جهرم در
این مناطق بررسی گردید .نقاط مذکور بر اساس
اطالعات ثبت شده توسط سازمان آب استان
فارس تهیه شده است و در این مطالعه نقاط
طوری انتخاب شده اند که پراکنش مناسبی به
منظور پهنه بندی دشت داشته باشد .نقاط
تعریف شده تغییرات سطح آب زیرزمینی در طی
 10سال اخیر با میانگینگیری از وضعیت سطح
آب زیرزمینی در هر سال آبی و نهایتاً رسم
نمودار تغییرات سطح آب زیرزمینی و برررسی
وضعیت معناداری 1صورت گرفت .براین اساس
در صورت معنادار نبودن وضعیت افت سطح آب
زیرزمینی طبقه  1یا بدون خطر و در صورت
آزمون همبستگی پیرسون و در سطح احتمال %95

1
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طبقهبندی صورت گرفته و نقشه خطر افت سطح
آب زیرزمینی تهیه گردید .طبقهبندی این
شاخص برگرفته از طبقهبندی ارائه شده توسط
مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابانزایی
( )IMDPAمیباشد .شکل  2نمونه ای از روند
تغییرات را در یکی از ایستگاههای جهرم نمایش
می دهد.
رابطه :3روند تغییرات= y2 ، y2-y1/10افت آب
در انتهای دوره  10ساله y1 ،افت آب در ابتدای
دوره  10ساله

معنادار بودن با محاسبه تغییرات وضعیت آب
زیرزمینی براساس فرمول رگرسیونی بدست آمده
در سال اول و دهم اختالف این دو محاسبه
گردید و نهایتاً بر  10تقسیم شد تا میزان
تغییرات ساالنه ( از طریق شیب خط رگرسیونی
نیز قابل برآورد است) نیز بدست آید (رابطه.)3
سپس اطالعات بدست آمده از میزان افت در
مناطق مورد مطالعه شهرستان وارد محیط GIS
گردید و با استفاده از روش تیسن پهنه بندی
انﺠام گرفت و نهایتاً با استفاده از جدول 1

جدول -1کالس ها و درجات خطر شاخص افت آب زیرزمینی ()2
درجه خطر

کالس خطر

دامنه مقادیرافت آب زیرزمینی
)سانتی متر در سال(

1

بی خطر

عدم افت آب
یا عدم معنی داربودن روند تغییرات

2

کم

0-20

3

متوسط

20-30

4

شدید

30-50

5

خیلی شدید

≥50

1

آزمون همبستگی پیرسون و در سطح احتمال %95

1
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شکل  -2نمودار روند تغییرات سطح آب زیرزمینی (نسبت به سطح زمین) در یکی از ایستگاههای دشت جهرم

ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی
شاخص هدایت الکتریکی ( ،)1ECنمایانگر
میزان امالح کاتیونی و آنیونی محلول موجود در
آب است که میتواند هدایت جریان الکتریسیته
در آب را تسریع نماید .هر چه میزان هدایت
الکتریکی یک نمونه آب بیشتر باشد میزان امالح
موجود در آن بیشتر و با توجه به تقسیم بندی
های کیفیت می تواند نشانگر کیفیت نامطلوب
آب باشد .هدایت مخصوص الکتریکی برحسب
میکرو زیمنس بر سانتیمتر در  25درجه
سانتیگراد محاسبه می شود ( .)18شایان
یادآوری است که با توجه به وسعت باالی اراضی
کشاورزی آبی در شهرستان جهرم (حدود ،)%13
پارامترهای موثر در تخریب منابع آب با نظرات
Electrical Conductivity

1

کارشناسان و همچنین مطالعات صورت گرفته
در این رابطه همانند ( ،)19شاخص هایی که
اهمیت باالتری در ارزیابی منطقه مورد مطالعه
داشتند استفاده گردید .از اینرو در ارزیابی کیفی
از داده های شاخص های کلر ( ،)Clهدایت
الکتریکی ) ،(ECنسبت جذب سدیم)،(SAR2
برای تعیین شدت تخریب کیفی منابع آب
زیرزمینی استفاده شد که طبقه بندی آنها در
جداول  3 ،2و  4نمایش داده شده است100 .
نقطه مشخص شامل داده های کیفی  Cl ٬ECو
 SARسالهای  1389تا  1390می باشد .نقاط
مذکور بر اساس اطالعات ثبت شده توسط
سازمان آب استان فارس تهیه شده است و در
این مطالعه نقاط طوری انتخاب شده اند که
پراکنش مناسبی به منظور پهنه بندی دشت
Sodium adsorption ratio

2
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شدت تخریب کیفی منابع آب زیرزمینی بر
اساس محاسبه حداکثر محدودیت شاخص های
کیفی الیه ها (شاخصی که بدترین کالس خطر
را در بین سایر شاخص های الیه داشته باشد)
است .در این تحقیق شاخص حداکثر محدودیت
شاخص  ECاست .سپس نقشه های تخریب
کیفی منابع آب زیر زمینی و خطر تخریب کیفی
منابع زیر زمینی با روش تیسن بدست آمدند.

داشته باشد .به دلیل اینکه از چاه ها در زمان
های مختلف چندین بار اندازه گیری صورت
گرفته است ،از مقادیر هر یک از شاخص های
کیفی  Cl ٬ECو  SARجداگانه میانگین گرفته
شد .سپس در محیط نرم افزار Arc GIS 9.3
یک الیه برای سال های مذکور ساخته و
مشخصات داده های کیفی از جمله مقادیر
شاخص های  Cl ،ECو  SARو کالس های
خطر شاخص ها به الیه ها افزوده شد .ارزیابی

جدول -2کالس ها و درجات خطر شاخص هدایت الکتریکی ()2( )EC
درجه خطر

کالس خطر

دامنه اعداد
)میکرو موس بر سانتی متر(

1

بی خطر

0-250

2

کم

250-750

3

متوسط

750-2250

4

شدید

2250-5000

5

خیلی شدید

≥5000

جدول -3کالس ها و درجات خطر شاخص کلر ()2( )Cl
درجه خطر

کالس خطر

دامنه اعداد
)میلی گرم بر لیتر(

1

بی خطر

0-125

2

کم

125-250

3

متوسط

250-500

4

شدید

500-1500

5

خیلی شدید

≥1500
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جدول  -4کالس ها و درجات خطر شاخص نسبت جذب سدیم ()2( )SAR
درجه خطر

کالس خطر

دامنه اعداد

1

بی خطر

0-10

2

کم

10-18

3

متوسط

18-26

4

شدید

26-32

5

خیلی شدید

≥32

مشخص شد .میانگین حسابی بر اساس عملیات
جبری جمع صورت می گیرد و میانگینی از نقشه
های پارامترها را در هر پلی گون محاسبه می
نماید .در واقع پس از آنکه دو الیه اطالعاتی
مذکور به طور جداگانه در  Arcgis9.3تهیه شد،
به منظور تهیه نقشه نهایی وضعیت تخریب منابع
آب از میانگین شاخص های (امتیازات عددی)
معیار مربوطه استفاده می شود (19؛ .)18طبقه
بندی شدت تخریب منابع آب زیرزمینی ازجدول
 5محاسبه شد.

ارزیابی تخریب منابع آب زیر زمینی
با ادغام نقشه شاخص های شدت تخریب
کیفی منابع آب زیر زمینی و نقشه شدت تخریب
کمی افت آب زیر زمینی نقشه شدت تخریب
نهایی منابع آب زیر زمینی بدست آمد .عملیات
تلفیق این دو نقشه با تابع  Intersectو با هدف
تهیه معیار آب زیرزمینی انﺠام شد .به منظور
ارزیابی شدت تخریب منابع آب زیر زمینی از
کالس های تخریب کمی و کیفی هر الیه
میانگین حسابی گرفته شد (رابطه  )4و کالس
های خطر نهایی تخریب منابع آب زیرزمینی با
توجه به مقادیر میانگین حسابی (جدول)5

(رابطه( /2 :)4شاخص کمی +شاخص کیفی) =
معیار آب زیرزمینی

جدول  -5کالس های شدت تخریب منابع آب زیر زمینی (( )2بر اساس دامنه امتیازات نهایی)
درجه خطر

دامنه اعداد

کالس خطر

1

1-1/49

بی خطر

2

1/5-2/49

کم

3

2/5-3/49

متوسط

4

3/5-4/49

شدید

5

≤4/5

خیلی شدید
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نتایج و بحث
نقشه های خطر تخریب آب زیرزمینی (کمی
و کیفی) در شهرستان جهرم در شکل های 3و 5
و نمودار درصد گسترش طبقات خطر برای پنج
طبقه خطر در شکل های  4و  6نمایان است .در
سطح دشتهای شهرستان رسم گردید .نتایج
حاصل از این تحقیق نشان داد که از نظر افت

سطح آبزیرزمینی (وضعیت کمی) حدود % 51
دشتهای شهرستان در وضعیت بدون خطر و 40
 %در طبقه شدید و خیلی شدید قرار دارند .از
نظر وضعیت کیفی حدود  %17دشتهای
شهرستان در وضعیت خطر کم و  % 56در
طبقه شدید و خیلی شدید قرار دارند.

شکل -3خطر (ریسک) تخریب کمی در دشتهای شهرستان جهرم
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شکل -4درصد گسترش طبقات وضعیت کمی آب زیرزمینی در دشتهای شهرستان جهرم

شکل -5خطر(ریسک) تخریب کیفی در دشتهای شهرستان جهرم
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شکل -6درصد گسترش طبقات وضعیت کیفی آب زیرزمینی در دشتهای شهرستان جهرم

از تلفیق نقشه های کمی و کیفی نقشه خطر
تخریب آبهای زیرزمینی در دشتهای شهرستان
جهرم بدست آمد (شکل .)7به طور کلی % 18
دشتهای شهرستان در وضعیت خطر کم و % 31
در طبقه شدید و خیلی شدید از نظر وضعیت
آب زیرزمینی قرار دارند (شکل .)8البته وجود
خطر کمتر همیشه به این معنا نیست که یک

منطقه در وضعیت مناسبی از نظر آبزیرزمینی
قرار دارد چرا که گاه به دلیل کمبود شدید آب یا
وجود مناطق خشک و بیابانی برخی از مناطق در
وضعیتی قرار دارند که خطر تخریب در آنها
ضعیفتر میباشد .البته این موضوع نیازمند
شناخت وضعیت فعلی یک منطقه میباشد.
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شکل -7خطر(ریسک) تخریب منابع آب زیرزمینی در دشتهای شهرستان جهرم

شکل -8درصد گسترش طبقات وضعیت تخریب منابع آب زیرزمینی در دشتهای شهرستان جهرم
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بر اساس مطالعات زهتابیان و اسفندیاری ()19
معیار آب بعنوان عامل اصلی بیابان زایی در
دشت مورد مطالعه که پتانسیل باالیی به لحاظ
اراضی کشاورزی دارد ،قلمداد می شود .وجود
چاههای عمیق و دسترسی به آن و همچنین
تمرکز جمعیت عامل این مسئله است .این
تحقیق با نتایج ایشان مطابق است ،بطوریکه
اراضی دشت بویژه اراضی کشاورزی شهرستان
جهرم از لحاظ معیار آب غالبا در شرایط تخریب
متوسط تا خیلی شدید قرار دارد و این مطلب
اهمیت مدیریت منابع آب را در شهرستان جهرم
دو چندان می نماید.
محاسبه تخریب کیفی (حداکثر محدودیت یا
بدترین شاخص) بر این اساس استوار است که
پارامترهای بیانگر ریسک 1نقش تعیین کننده ای
در عملکرد سرزمین ایفا می نماید ( .)7در
صورتیکه در سایر معیار آب در وضعیت بیابانی
شدن منطقه مطالعات مانند احمدی ( ،)1ذاکری
نژاد و همکاران ( )18از میانگین هندسی بهره
گرفته شده است.
نتیجه گیری و پیشنهادات
در این تحقیق یک مدل برای ارزیابی شدت
تخریب کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی در
دشت های شهرستان جهرم در استان فارس با
بررسی شاخص های کیفی و کمی تخریب ارائه
شد .پس از تهیه و تلفیق دو نقشه کمی وکیفی
خطر تخریب منابع آب زیرزمینی با استفاده از
Risk

1

محاسبه میانگین حسابی ،میزان شدت تخریب
منابع آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه حاصل
شد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از
نظر افت سطح آبزیرزمینی (وضعیت کمی)
حدود  % 40دشتهای شهرستان در وضعیت
خطر شدید و خیلی شدید قرار دارند .از نظر
وضعیت کیفی حدود  % 56دشتهای شهرستان
در وضعیت خطر شدید و خیلی شدید قرار
دارند .به طور کلی  % 31دشتهای شهرستان در
وضعیت خطر شدید و خیلی شدید از نظر
تخریب منابع آب زیرزمینی قرار دارند .در پایان
یکسری پیشنهادات به منظور اهمیت تحقیق
ارائه می گردد:
 -1با توجه به نقشه نهایی شدت تخریب منابع
آب زیرزمینی ،مناطقی که در کالس شدید و
خیلی شدید می باشد ،توجه هرچه بیشتر
مسئولین امر در این زمینه را می طلبد تا با
اقدامات مناسب از توسعه هرچه بیشتر بیابان در
منطقه جلوگیری نمود.
 -2پیشنهاد می شود تا با کاربرد مدل مذکور در
مناطق مختلف و شرایط اقلیمی متفاوت بر
حسب اهمیت و گستره اثر شاخص ها ضریبی
برای شاخص های غالب در نظر گرفته شود تا
برآوردی دقیق تر از وضعیت موجود داشته
باشیم .استفاده از شیوه های آنالیز سلسله
مراتبی ( )AHPدر این موارد می تواند سودمند
باشد.
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