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چکیده
ایران به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک از نظر منابع آب دارای وضعیت نامطلوبتری نسبت به متوسط دنیا است .هدف این
پژوهش بررسی تاثیر خشکسالی بر وضعیت کمی و کیفی آبهای زیر زمینی دشت زرقان در استان فارس بوده است .بدین منظور از داده های
هواشناسی ،سطح تراز آب زیرزمینی و نتایج آزمایشات فیزیکوشیمیایی  11حلقه چاه شرب منطقه روستایی زرقان در استان فارس طی سالهای
 1961تا  1961استفاده شده است .داده های م وجود توسط آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن توسط نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شدند.
نتایج نشان داد که همبستگی مثبت معنی دار بین کاهش میزان بارندگی با پایین آمدن سطح تراز آب زیرزمینی با تاخیر  9ماهه وجود دارد و طی
 1سال میزان کاهش تراز آب زیر زمینی منطقه  1/11متر بوده است .همچنین با پایین آمدن میزان تراز آب زیرزمینی در دوره ی مطالعه میزان یون
سدیم ،نیترات ،سولفات ،کربنات و سختی کل در تعدادی از چاهها افزایش داشته است که به تبع آن شوری آب افزایش یافته است که دلیل آن
کاهش حجم آب سفره زیر زمینی در اثر خشکسالی و افزایش غلظت امالح در آبهای زیر زمینی می باشد .در صورتی بیالن آب سفره زیرزمینی
حفظ می شود که میزان ورودی و خروجی به آن برابر باشد .اما با توجه به نتایج این تحقیق واضح است افزون بر اینکه میزان بارشها نتوانسته
است کمبود را جبران کند ،برداشت بی رویه از سفره ها نیز بر کاهش سطح تراز آب زیر زمینی منطقه و افزایش امالح آب نیز موثر بوده است.
واژگان کلیدی :خشکسالی ،زرقان ،منابع آب زیرزمینی ،تراز آب زیرزمینی.

مقدمه
میتوان گفت خشکسالی یکی از پدیدههای هواشناختی

بﻼیای طبیعی محسوب می شود .بروز این پدیده می تواند

و جدایی ناپذیر از شرایط اقلیمی در کشورهای واقع در

موجبات کاهﺶ رطوبت خاك ،جریان آب های سﻄحی

عرضهای جنب حاره ای است .در مناطق خشک و نیمه

وآبهای زیرزمینی را به همراه داشته باشد (منیری)3131،

خشک ،اثرات کمبود بارندگی بر روی منابع آب به سرعت

کشور ایران به علت قرار گرفتن در منﻄقه خشک و نیمه

تأثیرات منفی بیشتری به دنبال داشته وحتی میتواند به

خشک از نظر منابع آب دارای وضعیت نامﻄلوبتری نسبت

بحران منتهی شود (منیری .)3131 ،پدیده خشکسالی که به

به متوسط دنیا است .وقوع خشکسالیهای متناوب و طوالنی

کمبود بارش در یک دوره بلند مدت گفته میشود به دلیل

و نوسانات زیاد آب و هوایی ،کمبود آب ،به ویژه منابع آب

گسترگی مکانی وداشتن تبعات کوتاه و بلند مدت

سﻄحی را تشدید می کند (کمالی و نیک سخن.)3131 ،

اقتﺼادی ،اجتماعی و زیست محیﻄی ،یکی از مهمترین

بدین ترتیب منابع آب زیرزمینی منبع مهمی جهت تأمین
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آب مﺼرفی در بخشهای اقتﺼادی ،کشاورزی ،اجتماعی

بنابراین کیفیت آب زیر زمینیبه طور عمده توسط دو عامل

وشرب مردم می باشد (شمسی پور و محمدی.)3131 ،

طبیعی و انسانی تحت تاثیر قرار می گیرد (ملکی و

از مهمترین اثرات خشکسالی میتوان کاهﺶ کیفیت آب،

همکاران .)3131 ،پس در کنار موضوع بحران آبی و

تخریب پوشﺶ گیاهی ،فرسایﺶ خاك و بیابان زایی را نام

خشکسالیها (مﻄالعه کمّی) ،بحث حفاظت آبخوانها در

برد .اصوال خشکسالی با کمبود بارندگی و افت کمی و

برابر آلودگیها (مﻄالعه کیفی) پیﺶ می آید (کردوانی،

کیفی منابع آب شروع ولی با عدم مدیریت ،خسارت و

.)3111

پیامدهای منفی آن تشدید می شود .عموما واکنﺶ آبهای

مﻄالعات انجام شده در زمینه خشکسالی با توجه به اهمیت

زیرزمینی در دوره های خشکسالی به سرعت آبهای

موضوع در کشور ما سابقه زیادی دارد و باتوجه به

سﻄحی نبوده و اثر خشکسالی بر این منابع در یک دوره

خشکسالی های اخیر این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می

زمانی به اوج خود خواهد رسید .وجود آب ذخیره شده از

کند.

سالهای گذشته در مخازن آب زیرزمینی باعث می شود

کرمی ( )3139در یک تحقیق به بررسی ارتباط یین

واکنﺶ به کم آبی در این منابع به نسبت آبهای سﻄحی

خشکسالی هواشناسی با افت سﻄح آبهای زیر زمینی در

روند آرام تری داشته باشد ،ولی با توجه به اینکه تجدید

تبریز پرداخت و به این نتیجه رسید که سﻄح تراز آب زیر

این منابع نیز بسیار طوالنی تر از آبهای سﻄحی می باشد؛

زمینی طی دوره  3119-31مﻄالعه سیز نزولی داشته و

لذا تأثیر خشکسالیهای بلندمدت بر منابع آب زیرزمینی

 1/31متر بوده وخشکسالی آبهای زیر زمینی با  1ماه تاخیر

بسیار جدیدتر از بحران آب در منابع سﻄحی می باشد

نسبت به خشکسالی هواشناسی بروز داشته است.

(میرزایی و همکاران.)3131 ،

ابراهیمی و عراقی نژاد ( )3139در بررسی کیفیت منابع آب

افزون بر این ،خشکسالی می تواند تعادل امﻼح خاك را به

آبخوان اراك و ساوه مشخص نمودند که متوسط افت

هم بزند؛ مانند تجمع سدیم در خاك و تأثیرات بعدی آن،

سﻄح آب زیرزمینی در طی  1سال در  71حلقه چاه

دگرگون شدن ساختار خاك و همچنین افت منابع آب

محدوده دشت اراك برابر با  1/13متر و در  11حلقه چاه

زیرزمینی که می توانند موجب نشست زمین شوند که

مورد مﻄالعه در آبخوان ساوه برابر  39/33متر بودهاست.

خﻄرات جدی را در پی خواهند داشت .خشکسالی در

پیروی و همکاران ( )3131تحقیقی در خﺼوص اثرات

برنامه ریزی و مدیریت منابع آب ،به ویژه آب شیرین ،از

خشکسالی در کیفیت آب چاههای روستایی منﻄقه کشف

اهمیت باالیی برخوردار است .این موضوع مستلزم کسب

رود دشت مشهد انجام دادند و نشان دادند که سﻄح آب

آگاهی درباره تاریخچه خشکسالی است که تأثیرات آن در

زیرزمینی در طی سالهای  31تا  33افت کمی و کیفی

منﻄقه مشاهده می شود ،از طرف دیگر آگاهی از کیفیت

داشته و بین تغییرات سﻄح آب و  THرابﻄه معنا داری

شیمیایی این منابع آب شیرین میتواند نقﺶ عمده ای در

وجود دارد.

بهره برداری و مﺼرف آنها داشته باشد ،به عنوان مثال

سلیمانی مﻄلق و همکاران ( )3131در یک بررسی برروی

وجود بیﺶ از حد کلسیم در آب باعث افزایﺶ سختی آن

منابع آبخیر کشکان استان لرستان نشان دادند که خشکسالی

می شود و استفاده از آن برای شرب را محدود مینماید به

تاثیر قابل مﻼحظه ای بر روی متغیرهای کیفی آب از جمله

طور کلی عوامل مشخص کننده ی کیفیت آب آشامیدنی

 Cl ،Na ،TDSو  ECداشته است .همچنین نتایﺞ نشان

مجموع آنیونهای اصلی شامل بیکربنات ،کربنات ،کلرور،

داد که کیفیت آب از لحاظ نمودارهای شولر و ویلکوکس

سولفات و نیز کاتیونهای اصلی شامل کلسیم ،منیزیم ،آهن،

در اثر خشکسالی تغییر کرده و کیفیت آب شرب کاهﺶ

منگنز و سدیم است (قسیم و همکاران.)3131 ،

یافته است.
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 Tweedو همکاران ( )1993با بررسی تأثیر خشکسالیهای

ای فارس جمع آوری گردید .تعداد  39حلقه چاه در این

چندساله روی شرایط دریاچه ها درجنوب تا شرق استرالیا

منﻄقه تحت پوشﺶ اداره آبفا روستایی قرار داشت که از

نشان دادند که سﻄح آب دریاچهها و متعاقب آن سﻄح آب

این تعداد فقط اطﻼعات  3حلقه بﺼورت کامل موجود بود

زیرزمینی به ذخیره هیدرولوژیکی حوزهها بسیار حساس

(چاههای شماره  )39، 3، 1 ،1 ،7 ،1 ،1 ،3اما دو چاه 1و 3

است و زمانیکه خشکسالیافزایﺶ یابد ،سﻄح آب در

چون مستهلک و غیرفعال شده بودند و نتایﺞ آنالیز شیمیایی

دریاچهها کاهﺶ و روند شوری افزایﺶ مییابد که تأثیر آن

آنها در دوره زمانی مورد نظر موجود نبود حذف گردیدند.

بر روی کیفیت و کمیت آب زیرزمینی نیز قابل مﻼحظه

قبل از بکار بردن داده ها در هر آزمون آماری توزیع داده ها

خواهد بود.

توسط آزمون نرمالیتی بررسی شدند و سپس آزمونهای

در آنالیز کیفی آب های زیر زمینی شهر  Aligarhهند در

همبستگی پیرسون و اسپیرمن توسط نرم افزار SPSS 16

آزمون همبستگی پیرسون به این نتیجه رسیدند که ارتباط

مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

بسیار قوی بین کل جامدات محلول با سختی کل (،)9/33
منیزیم با سختی کل ()9/33و کل جامدات محلول با کلراید

بحث و نتایج

( )9/31وجود دارد .هدف از انجام این پژوهﺶ بررسی

همبستگی بین میزان بارندگی و تراز آب زیرزمینی منطقه

تاثیر خشکسالی بر وضعیت کیفی و کمی آبهای زیر زمینی

مورد مطالعه

روستایی بخﺶ زرقان بوده است(2014, Khwaja).
محدوده مورد مطالعه
دشت زرقان در فاصله  19کیلومتری شمال شرقی شیراز
بین طول های  71درجه و  7دقیقه الی  71درجه و 13
دقیقه شرقی و عرض های  13درجه و  13دقیقه الی 19
درجه و  31دقیقه شمالی قرار دارد .این منﻄقه از شمال به
بیضا ،از طرف شمال -شمال شرقی به مرودشت و خرامه و
از طرف جنوب به داریون و شیراز محدود می شود.
مساحت آن  3111کیلومتر مربع می باشد که  313کیلومتر

برای بررسی ارتباط بین میانگین بارش ماهانه و میانگین
تراز آب ماهیانه آنالیز همبستگی با فاصله تاخیری  1ماه
انجام شد و نتایﺞ نشان داد میانگین بارندگی و تراز ماهانه
آب زیرزمینی در حالت تاخیر سه ماهه همبستگی مثبت
معنی دارد (جدول  3وشکل .)3
جدول  -1نتایج آزمون همبستگی بین میزان بارش و سطح
تراز آب زیرزمینی ماهانه منطقه مورد مطالعه طی سالهای
1961- 61
سطح معنی داری

میزان همبستگی

میزان تاخیر ( ماه)

تشکیل می دهد .محدوده مورد مﻄالعه  39حلقه چاه شرب

 33درصد

**9/131

1

ندارد

9/113

1

منﻄقه روستایی بود.

ندارد

9/91

31

ندارد

9/931

11

ندارد

9/913

13

مربع آن را دشت و  131کیلومتر مربع آن را ارتفاعات

جمع آوری داده ها
نتایﺞ آنالیزهای کیفی  39حلقه چاه بخﺶ روستایی زرقان
طی سالهای  3131-37از اداره آب و فاضﻼب روستای

همبستگی بین متغیرهای آب و تغییرات سطح تراز آبی

شیراز و اطﻼعات مربوط به دما و بارندگی محدوده مورد

آزمون همبستگی میان متغیر های مختلف آب و سﻄح

مﻄالعه از اداره کل هواشناسی استان فارس و داده های

تغییرات تراز آبی نشان داد همبستگی منفی معنا داری بین

مربوط به سﻄح تراز آبهای زیر زمینی از سازمان آب منﻄقه

سﻄح تراز آبی و میزان یون سدیم در چاه  ،1بین سﻄح تراز
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شکل  -1همبستگی بین میزان بارندگی و تراز آب زیر زمینی

جدول  -9نتایج همبستگی بین هدایت الکتریکی و کلرور طی

منطقه مورد مطالعه با تاخیر 9ماهه طی سالهای1961-61
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میزان همبستگی

چاه

 33درصد

**9/331

3

 37درصد

*9/173

1

ندارد

9/131

1

 33درصد
 33درصد

مهر90-
بهمن
خرداد
مهر91-
بهمن
خرداد
مهر92-
بهمن
خرداد
مهر93-
بهمن
خرداد
مهر94-
بهمن
خرداد

میانگین
سطح تراز
اب

سالهای 1961-1961

 33درصد
 33درصد

آبی و سختی کل چاه در چاه  ،1بین سﻄح تراز آبی و

**

9/331

7

**9/333

1

**

1

-9/371

**9/333

3

همبستگی بین هدایت الکتریکی و میزان سدیم

سولفات و کربنات در چاه  3و بین سﻄح تراز آبی و

بین میزان هدایت الکتریکی و میزان سدیم آب چاههای

نیترات چاه  7وجود دارد یعنی با کاهﺶ سﻄح تراز آب

 1 ،1 ،7و  3همبستگی مثبت معنا دار وجود داشت (جدول

میزان متغیرهای مذکور افزایﺶ یافته است (جدول .)1

.)1

جدول  -2نتایج همبستگی متغیرهای آب و تغییرات سطح

جدول -4نتایج آزمون همبستگی بین هدایت الکتریکی و

تراز آب زیر زمینی طی سالهای 1961-61

میزان سدیم طی سالهای 1961-61

چاه

سﻄح معنی
داری

میزان

متغیرها
سطح معنی داری

همبستگی

میزان همبستگی

چاه

-9/311

Na

ندارد

9/911

3

1

 37درصد

*-9/311

TH

ندارد

9/113

1

7

 37درصد

*-9/379

NO3

ندارد

-9/913

1

3

 37درصد

*

SO4

 33درصد

**

9/317

7

3

 33درصد

HCO3

 33درصد

**

9/371

1

*9/191

1

3

 37درصد

*

-9/333

**

-9/331

 37درصد

همبستگی میان متغیرهای مختلف آب
بررسی نتایﺞ آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین

همبستگی بین هدایت الکتریکی و مقدارکل جامدات

متغیر های مختلف به شرح زیر است:

محلول
نتایﺞ نشان داد در همه چاههای مورد مﻄالعه بجز چاه 1

همبستگی بین هدایت الکتریکی و میزان کلرور

همبستگی مثبت معنا دار بین میزان هدایت الکتریکی و کل

در همه چاههای مورد مﻄالعه بجز چاه  1همبستگی معنا

جامدات محلول درآب وجود داشت (جدول .)7

داری بین میزان کلرور و هدایت الکتریکی آب وجود

همبستگی بین کل جامدات محلول و سختی کل

داشت که درچاههای  1 ،7 ،1 ،3و  3این همبستگی معنا

نتایﺞ نشان داد بین میزان کل جامدات محلول و میزان

دار مثبت و در چاه  1این همبستگی معنا دار منفی است

سختی آب چاهها  1 ،7 ،3و  3همبستگی مثبت معنادار

(جدول .)1

وجود داشت (جدول .)1
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جدول -1نتایج آزمون همبستگی میان هدایت الکتریکی و کل
جامدات محلول طی سالهای 1961-61

نتایﺞ نشان داد بین میزان کل جامدات محلول و میزان

چاه

میزان همبستگی

سﻄح معنی داری

3

**9/333

 33درصد

1

**

1

9/711

ندارد

7

**9/333

 33درصد

1

**

9/333

 33درصد

1

**

9/311

 33درصد

3

**/333

9

 33درصد

/311

 33درصد

جدول -9نتایج آزمون همبستگی بین کل جامدات محلول و
سختی کل طی سالهای 1961-61
سطح معنی داری

میزان همبستگی

چاه

 33درصد

**9/333

3

ندارد

-9/931

1

ندارد

9/111

1

 33درصد

**

9/331

 33درصد

**

9/373

ندارد

7
1

9/313
**

 33درصد

همبستگی بین کل جامدات محلول و میزان منیزیوم

1

9/311

منیزیوم آب چاههای  1 ،7 ،3و  3همبستگی مثبت معنا دار
وجود داشت (جدول .)3
جدول  -8نتایج آزمون همبستگی میان کل جامدات محلول
و میزان منیزیوم طی سالهای 1961-61
سﻄح معنی داری

میزان همبستگی

چاه

 33درصد

**9/397

3

ندارد

-9/311

1

ندارد

9/333

1

 33درصد

**

9/331

7

 33درصد

**9/313

1

ندارد

9/137

1

*

3

 37درصد

9/131

همبستگی بین سختی کل و هدایت الکتریکی
نتایﺞ نشان داد در همه چاههای مورد مﻄالعه بجز چاه 1
بین میزان سختی کل و کلسیم آب چاهها همبستگی مثبت
معنا دار وجود داشت (جدول .)3

3

جدول  -6نتایج آزمون همبستگی بین سختی کل و هدایت

همبستگی بین کل جامدات محلول و میزان سدیم
نتایﺞ نشان داد بین میزان کل جامدات محلول و میزان

الکتریکی طی سالهای 1961-61
سطح معنی داری

میزان همبستگی

چاه

 37درصد

*9/373

3

ندارد

9/913

1

 37درصد

*9/393

1

 33درصد

**9/331

7

 33درصد

**9/373

1

چاه

میزان همبستگی

سطح معنی داری

 33درصد

**9/371

1

3

*9/331

 37درصد

 33درصد

**9/311

3

1

-9/991

ندارد

1

9/111

ندارد

7

**9/311

 33درصد

1

**

 33درصد

سدیم آب چاههای  1 ،7 ،3و  3همبستگی مثبت معنادار
وجود داشت (جدول .)1
جدول  -7نتایج آزمون همبستگی بین کل جامدات محلول و
سدیم طی سالهای 1961-61

9/311

1

9/133

ندارد

3

**9/311

 33درصد

همبستگی بین سختی کل و کلسیم
نتایﺞ نشان داد بین میزان سختی کل و کلسیم آب
چاههای  1 ،7 ،1 ،3و  3همبستگی مثبت معنا دار وجود
داشت (جدول .)39

بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای  1961تا 1961

جدول  -11نتایج آزمون همبستگی میان سختی کل و کلسیم

از سال آبی  33-39تا سال آبی  31-37کاهشی به میزان

طی سالهای 1961-61

 3/33متر در میانگین سﻄح تراز آبی داشته است (نمودار 3

سطح معنی داری

میزان همبستگی

و جدول  ،)1که این موارد مشابه نتایﺞ کرمی (،)3133

چاه

 33درصد

**

9/311

3

 37درصد

*9/111

1

ندارد

9/113

1

ابراهیمی و عراقی نژاد ( ،)3139پیروی و همکاران ()3131
می باشد .همچنین در بررسی رابﻄه بین متغیرهای آب با
تغییرات سﻄح تراز آبی مشخص شد که با توجه به کاهﺶ

9/333

7

سﻄح تراز آب زیر زمینی طی دوره  7ساله میزان یونهای

 33درصد

**9/331

1

سدیم ،نیترات ،سولفات ،کربنات و سختی کل در چاههای

ندارد

9/117

1

 7 ،1 ،1و  3افزایﺶ داشته است ،که این مورد به دلیل

3

کاهﺶ حجم آب و افزایﺶ غلظت آنها در آبهای زیرزمینی

 33درصد

**

**

 33درصد

9/337

می باشد که دلیل اصلی آن کاهﺶ بارندگی و همپنین

همبستگی بین سختی کل و میزان منیزیوم

برداشت بی رویه از آب زیرزمینی منﻄقه است (جدول .)1

نتایﺞ نشان داد در همه چاههای مورد مﻄالعه بجز چاه 1

در بررسی بین میزان هدایت الکتریکی با میزان سدیم در

همبستگی مثبت معنادار بین میزان سختی کل و میزان

چاههای  1 ،1 ،7و  3و رابﻄه بین کلرور و هدایت

منیزیوم آب وجود داشت (جدول .)33

الکتریکی در همه چاهها بجز چاه  1و 1همبستگی مثبت
معنا داری وجود دارد یعنی با افزایﺶ میزان سدیم و کلرور

جدول  -11نتایج آزمون همبستگی میان سختی کل و منیزیوم

و کل جامدات محلول مقدار شوری و به تبع آن  ECآب

طی سالهای 1961-61
سﻄح معنی داری

میزان همبستگی

چاه

افزایﺶ پیدا کرده است ،چون هدایت الکتریکی به میزان

 37درصد

*9/333

3

امﻼح موجود در آب (یونهای مثبت ومنفی) بستگی دارد

 33درصد

**9/313

1

(جداول  1 ،1و ،)7که این نتایﺞ در مﻄالعه سلیمانی مﻄلق

 33درصد

**

9/311

1

 33درصد

**9/371

7

 33درصد

**9/397

1

ندارد

9/191

1

*

3

 37درصد

9/131

و همکاران ( )3131اعﻼم گردید .نتایﺞ نشان داد بین میزان
سختی کل با کلسیم در چاههای  1 ،7 ،1 ،3و  3و با
منیزیوم در همه چاهها بجز چاه  1همبستگی مثبت معنا دار
وجود دارد (جداول  39و )33؛ همچنین بین میزان کل
جامدات محلول با میزان یونهای منیزیوم و سدیم در
چاههای  1 ،7 ،3و  3همبستگی مثبت معنا دار وجود دارد

نتیجه گیری

و با افزایﺶ این کاتیونها میزان کل جامدات محلول نیز

بررسی رابﻄه بین میزان بارندگی و تراز آب زیرزمینی

افزایﺶ می یابد (جداول  1، 1و)3؛ همچنین بین میزان کل

منﻄقه مورد مﻄالعه نشان داد همبستگی مثبت معنادار بین

جامدات محلول و سختی کل در چاههای  1 ،7 ،3و 3

میزان بارندگی و افزایﺶ تراز آب زیر زمینی با تاخیر 1

همبستگی مثبت معنادار وجود دارد (جدول  .)1نتایﺞ نشان

ماهه وجود دارد ،بدین معنی که میزان آب حاصل از بارش

داد سختی کل همبستگی مثبت معناداری با هدایت

پس از فرو رفت در زمین و وارد شدن به سفره آب زیر

الکتریکی در همه چاهها بجز چاه  1دارد ،که با نتایﺞ

زمینی منﻄقه پس از گذشت  1ماه باعث افزایﺶ سﻄح تراز

) (2014,Anwarمﻄابقت دارد .سختی کل حاصل

آب می شود و این تاخیر ناشی از مدت زمان الزم جهت

واکنﺶ کاتیونهای دو ظرفیتی مانند کلسیم و منیزیوم است

نفوذ بارندگی به آبخوان است .روند کاهﺶ نزوالت جوی
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که افزایﺶ هر یک از این کاتیونها افزایﺶ سختی را در بر

ـشمسی پور ،ع ،.محمدی ،ح"،)1982( ،.اثر خشکسالی های

دارد .افزایﺶ شوری آب ضمن تغییرطعم آن بدلیل افزایﺶ

اخیر در افت منابع آب زیرزمینی دشتهای شمال همدان" ،نشریه

پتاسیل اسمزی اثرات نامﻄلوبی روی متابولیسم گیاهان،

پژوهﺶ های جغرافیایی ،دوره  ،17شماره  ،1شماره پیاپی.111

جانوران و انسان دارد .تغیر بافت و جنس خاك در هر

ص .319-337

قسمت از منﻄقه باعث شده که درصدهای گوناگون و
متفاوت از امﻼح حل شونده در آب چاهها وجود داشته
باشد و همچنین میزان ترقیق و تغلیظی که در هر بازه
زمانی در هر چاه اتفاق می افتد سبب متفاوت بودن این
تغییرات در بین چاهها می شود .در صورتی بیﻼن آب سفره
زیرزمینی حفظ می شود که میزان ورودی و خروجی به آن
برابر باشد؛ اما با توجه به نتایﺞ این تحقیق واضح است

قسیم ،س ،.ماتلی ،ا ،.گوانگ ،ج"،)1987( ،.مهندسی آب"،مترجم موسوی ،غ ،.انتشارات حفیظ ،جلد دوم ،ص .17
کردوانی ،پ" ،)1974( ،.ژئوهیدرولوژی (در جغرافیا)"،انتشارات دانشگاه تهران 119 ،ص.
کرمی ،ف" ،)1961( ،.ارزیابی ارتباط خشکسالی هواشناسی باافت سﻄح آبهای زیرزمینی تبریز" ،نشریه علمی پژوهشی
جغرافیا و برنامه ریزی (دانشگاه تبریز) ،سال  ،31شماره ،11
ص .313-333

افزون بر اینکه میزان بارشها نتوانسته است کمبود را جبران

-کمالی ،ا ،.نیک سخن ،م"،)1969( ،.توسعه مدلی برای

کند برداشت بی رویه از سفره ها بر کاهﺶ سﻄح تراز آب

محاسبه شاخص کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی" ،نشریه

زیر زمینی منﻄقه نیز موثر بوده است و به تبع آن باعث

اکوهیدرولوژی سال  ،1شماره  ،1ص .3913-3913

افزایﺶ امﻼح و کاهﺶ کیفیت آب زیر زمینی منﻄقه می

-ملکی ،ا ،.دارایی ،ه ،.امینی ،ح"،)1969( ،.بررسی کیفیت آب

شود .پیشنهاد می شود که دیگر پژوهشگران با استفاده از

شرب روستاهای دیوان دره با تاکید بر غلظت نیترات" ،مجله

داده هایی درباره خﺼوصیات خاك و زمین شناسی منﻄقه

علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،دوره  ،33ص .11-71

بررسی دیگری در این خﺼوص داشته باشند.

منیری ،ج" ،)1989( ،.مﻄالعه ویژگی های آب و هوائیحوضه

آبریز

دریاچه
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دوره

های

منابع
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The study of the effects of drought on the quantity and quality of
groundwater in the Zarghan plain of Fars during 2011-2016
Fatemeh Tamadon1, Haniyeh Nowzari2*
1-Assistant Professor and Faculty Member of the Department of Environment, Islamic Azad University, Abadeh
Branch
2-M.Sc. graduated of Environmental Engineering, The tendency of Environmental Pollution, Islamic Azad
University, Abadeh Branch

Abstract
Due to its position in dry and semi-arid region, Iran has a worse situation than the average of world. The purpose
of this study was to investigate the effect of drought on the quantitative and qualitative status of groundwater in
Zarghan plain in Fars province. So, the meteorological data, groundwater level data, and physicochemical
experiments of 10 drinking wells data of Zarghan rural district in Fars province during the period of 2011-2016
were used. The data was analyzed by Pearson-spearman Correlation matrices via SPSS software. The results
showed that there was a significant positive correlation between rainfall reduction and lowering of groundwater
level with a 3-month delay, and association the groundwater level reduction in the area was 1.11 meters. Also,
with the decrease of groundwater level in The study period increased the amount of sodium ion, nitrate, sulfate,
carbonate and total hardness increased in a number of wells, which resulted in increased salinity of water due to
the reduction of water volume in the groundwater resources, because of drought and the increase in the
concentration of salts in the Groundwater. The balance of groundwater is maintained, if the input and output
levels of water are equal. However, according to the survey results it is clear that in addition to the lack of
rainfall has not been able to compensate. The water deficiency, uncontrolled harvesting of aquifers has also been
effective in reducing groundwater levels and increasing in the water salts in the area.

Keywords: Drought, Zarghan, Ground water resources, Ground water level.
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