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  چکیده

جونقان از توابع استان چهار محال و بختیاري طی دوره  - در این تحقیق تغییرات حجم آبخوان دشت فارسان

مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله  GISبا استفاده از قابلیت آنالیز مکانی نرم افزار  1390تا  1370سالهاي 

، میزان متر افت داشته است 5/2به طور میانگین  1370نشان می دهد که سطح آب زیرزمینی نسبت به سال 

لیون متر مکعب یم 84باشد. حجم کل آبخوان متر در تغییر می 70تا حدود  5ضخامت آبرفت در این دشت بین 

 210 مبین لیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است کهیم 2/4ه آماري و حجم اشباع آبخوان در طی این دور

باشد. نتایج این روش با تغییرات حجم بدست آمده از لیانه آبخوان میمیلیون متر مکعب اضافه برداشت سا

   هیدروگراف دراز مدت آبخوان مقایسه گردید که تقریبا مشابه می باشند.

  

  جونقان -دشت فارسان، Spatial Analyst، GISحجم آبخوان، کلمات کلیدي: 

  

  مقدمه - 1

هاي سطحی  ظرفیت ذخیره زیاد نسبت به آب نو همچنی رزیرزمینی به دلیل استعداد آلودگی کمت هايآب

درکشور ما ایران نیز بعلت ویژگی هاي جغرافیایی و اقلیمی، . باشند بعنوان یک منبع مهم در منابع آب مورد توجه می

وازدیاد جمعیت آبهاي زیرزمینی اهمیت خاص خود را دارد و این اهمیت در آینده نیز بیشتر خواهد گشترش شهرها 

ي ملی و حیاتی از آن حفاظت و بهره برداري نمود و توجه کافی بر پایش منابع شد، لذا باید همواره بعنوان یک ماده

درصد  1ملیارد متر مکعب می باشد که  800تا  700کسري مخزن حجم آب زیرزمینی جهان ساالنه بین   آب داشت.

مهم ترین عوامل افت آب زیر زمینی می توان به پدیده خشکسالی، برداشت بی . ]۴[ آن متعلق به کشور ایران است

   رویه، ازدیاد جمعیت، افزایش سطح زیر کشت و تعداد زیاد چاه هاي برداشت اشاره نمود.



جونقان با استفاده از آنالیز مکانی  - آبخوان دشت فارسانهدف از این تحقیق بررسی تغییرات حجم اشباع 

   .باشدمی ) 1370 -90ساله (20دوره  چاه مشاهده اي در طی 15 سیستم اطالعات جغرافیایی با بهره گیري از آمار

 

  مواد و روشها -2

عرض  º32 29تا َ º32 04́طول شـرقی و   º50 47تا  َ º50 22جونقان در موقعیت جفرافیایی  - دشت فارسان

وبختیاري واقع شده  کیلومتر مربع در استان چهارمحال 120اي به مساحت  در محدوده 2000شمالی با ارتفاع متوسط 

اي واحدهاي مربوط به کرتاسه  چینه ترین واحدهاي سنگ است. از نظر زمین شناسی در محدوده مطالعاتی قدیمی

درصد مساحت کل حوضه  15و  22ند کربناته کرتاسه و آسماري با باشد. بیشترین واحد سنگی مربوط به ساز می

غرب و  سیرجان در غرب و شمال- هاي سنندجاز نظر ساختاري منطقه مورد مطالعه در حد فاصل زون رخنمون دارد.

آبخوان دشت  از نظر هیدروژئولوژي مساحت ).1زون زاگرس مرتفع در شرق گسل اصلی زاگرس واقع شده است(شکل

آهکی  تشکیالت اطراف توسط از دشت آبخوان .باشد می مربع کیلومتر 162 حدود در جونقان-فارسان

 نواحی در و بختیاري طبقات کنگلومراي شامل دشت اطراف نواحی در کف سنگ است. شده احاطه وکنگلومرائی

موجود و مطابق نقشه هم شناسی و ژئوالکتریک  بر اساس اطالعات زمینباشد.  می چهارم دوران رسی طبقات دیگر

 در جریان جهت. باشدمتر در تغییر می 70تا حدود  5ضخامت آبرفت، میزان ضخامت آبرفت در این دشت بین 

    .باشد می دشت شمال غرب به طرف جنوب شرق از جونقان- فارسان دشت آبخوان

  

  
جونقان - موقعیت جغرافیایی و نقشه زمین شناسی فارسان -1شکل  

  

ساله از سال  20هاي پایش کمی آب زیرزمینی در طی دوره آماري داده تغییرات حجم آبخوان ابتداراي بررسی ب

ها مورد تحلیل و ارزیابی آماري جمع آوري گردید. سپس این دادهو اطالعات ژئوفیزیکی و توپوگرافی  1390تا  1370

اي توپوگرافی، سنگ کف، سطح آب و پس از تهیه نقشه هرار گرفت. ق GISبراي تبدیل به فرمت خاص در محیط 



زیرزمینی و ضخامت اشباع آبخوان میزان تغییرات حجم آبخوان با تفریق حجم اشباع در طی ابتدا و انتهاي دوره 

  آماري بدست آمد.

  بحث و بررسی - 3

. )الف -2(شکل .تهیه گردیدمنطقه   GISمحیطدر  نقشه رقومی منطقه توپوگرافی تراز هاي منحنی از استفادهبا 

 مورد منطقۀ در ژئوالکتریک بررسیهاي از آمده بدست اطالعات از استفاده در مرحله بعد نقشه سنگ کف آبخوان با

  ب). - 2مطالعه تهیه گردید (شکل 

  

  
 جونقان -منطقه ب) مدل ارتفاع سنگ کف آبخوان فارسان DEMالف) نقشه  - 2شکل 

  

یق دو نقشه رنقشه تغیرات ضخامت کل آبخوان از تف  GISنرم افزار  Raster Calculatorبا استفاده از قابلیت 

کیلومتر مربعی آبخوان و با  100ه به مساحت تقریبی جبا تو ).3توپوگرافی و سنگ کف آبخوان بدست آمد (شکل 

  لیون متر مکعب بدست می آید. یم 72درصدي مواد سفره حجم کل آبخوان  2/2احتساب متوسط ضریب ذخیره 

 



  
  ضخامت کل آبخوان همرستري مدل  - 3شکل 

 - 71در سالهاي آبی  ایستابی عمق سطحنقشه هم  از داده هاي کمی سطح آب زیرزمینی،در ادامه با استفاده 

هاي بدست آمده نشان دهنده بیشترین میزان افت سطح آب نقشه ).4، تهیه گردید (شکل 1389 - 90و  1370

  ی این دوره آماري می باشد.قسمت هاي شمال غربی آبخوان در ط زیرزمینی

   

  
  1389 -90ب) سال آبی  1370 -71نقشه هم عمق سطح ایستابی  الف) سال آبی  - 4شکل 

  

هاي هم عمق سطح ایستابی، نقشه هم ضخامت اشباع آبخوان در دو سال با تفریق نقشه ضخامت کل آبخوان از نقشه

   ).5آوردیم (شکل را آبی فوق الذکر بدست 

  



  
  1389 - 90ب) سال آبی  1370 -71الف) سال آبی   ضخامت اشباعنقشه هم  - 4شکل 

ابتدا و  متوسط حجم اشباع آبخوان در طی ه ابتداسال 20دوره آماري در براي محاسبه تغییرات حجم اشباع آبخوان 

  .)1(رابطه  با توجه به متوسط ضریب ذخیره و مساحت آبخوان بدست می آوریم انتهاي این دوره را

   

)۱(      ASyDV 


  

 

 70و  2/74به ترتیب  1390و  1370با توجه رابطه فوق حجم اشباع آبخوان فارسان جونقان در طی سالهاي 

لیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است که یم 2/4میلیون متر مکعب بدست می آید بنابراین حجم اشباع آبخوان 

   هزار متر مکعب از این آبخوان اضافه برداشت صورت گرفته است. 210ور متوسط ساالنه بط

ور که همانط )5تهیه گردید (شکل ساله دشت  20هیدروگراف فوق  ينتیجهسنجی در ادامه جهت صحت 

باشد متر می 5/2داراي افت تقریبی  1390سال  نسبت به 1371گردد که سطح آب زیرزمینی در سال مشاهده می

  باشد. دهنده کاهش حجم مخزن در طی سالهاي گذشته میکه نشان

  



  
1390تا  1371تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی طی سالهاي  - 5شکل   

 

متـر و همچنـین    5/2درصد براي این آبخوان و میزان افت برابر بـا   2/2با احتساب ضریب ذخیره تقریبی برابر با 

 19کیلومترمربع، میزان کاهش حجم مخـزن آب زیرزمینـی طـی ایـن      100مساحت تقریبی مخزن که برابر با تقریبا 

-مترمکعب در سـال مـی  هزار  263الیانه برابر با باشد که به طور متوسط سمترمکعب میمیلیون 5سال برابر با حدود 

  باشد.

   

  نتیجه گیري

به بررسی تغییرات سطح و حجم آب زیرزمینی ) GISدر این تحقیق با بهره گیري از سیستم اطالعات جغرافیایی (

 5 میزان ضخامت آبرفت در این دشت بینجونقان پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که  -دشت فارسان

یابـد.  باشد. از جنوب شرقی به سمت شمال غربی میـزان ضـخامت آبرفـت کـاهش مـی     متر در تغییر می 70تا حدود 

بیشترین تراز آب زیرزمینی در مناطق مجاور شهر فارسان و کمترین میزان تراز در محـل خروجـی دشـت (جونقـان)     

منطقه و منحنی هاي تـراز سـطح    توپوگرافی زترا هاي با توجه به ضخامت کل آبخوان منحنیباشد. قابل مشاهده می

درصـد)، بطـور میـانگین     2/2( آبرفتـی  رسـوبات  ذخیرة ضریب آبخوان دشت و متوسط مساحت ایستابی و با احتساب

جونقان در طـی   -حجم اشباع آبخوان فارسانمیلیون متر مکعب براي کل آبخوان محاسبه گردید.  84معادل  حجمی

بنابراین حجم اشباع آبخوان در طـی   ،آیدمیلیون متر مکعب بدست می 70و  2/74ترتیب به  1390و  1370سالهاي 

هزار متر مکعب از ایـن   210ملیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است که به طور متوسط ساالنه  2/4این دوره آماري 

در برداشـت سـالیانه از   بنابراین بـراي بهبـود وضـعیت آبخـوان الزم اسـت      ، آبخوان اضافه برداشت صورت گرفته است

  آبخوان محدودیت هاي الزم صورت پذیرد.
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