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مقدمه
افزایـش دخالت هـاي نابجاي انسـان در كره زمین و برهـم زدن چرخه 
طبیعـي محیـط، موجب شـده تـا بحـران آب در دنیاي امروز به شـكل 
جـدي مـورد توجـه قـرار گیرد. بـا توجه به آمـار و ارقام منتشرشـده 
در منابـع معتبـر بین المللـي زنـگ خطـر بحـران آب در بسـیاري از 
كشـورهای جهان به صدا درآمده اسـت. خشكسـالی پدیـده اي اقلیمی 
اسـت كـه تأثیرات محیطـی، اجتماعـی و اقتصادي چشـمگیري دارد 
و برخـالف دیگـر بالیـاي طبیعـی اثرات آن ممكن اسـت تا سـال ها 
پـس از پایـان آن باقـی بمانـد. یكی از بخش هـای متأثر از شـرایط 
بلندمدت خشكسـالی، منابع آب زیرزمینی اسـت كه متأسـفانه كمتر 
از سـایر بخش ها مورد توجه قرار گرفته اسـت )سـیف و همكاران، 
1392(. برداشـت بی رویـه از منابـع آب زیرزمینـی به دلیـل كمبـود 
بـارش موجـب افـت سـطح آب زیرزمینـی می شـود. خشكسـالی 
سـبب كاهـش نـزوالت جـوی و درنهایـت كاهش تغذیـه آب های 
زیرزمینـی خواهـد شـد؛ به عالوه سـبب نیـاز بـه آبیـاری و پمپاژ 
بیشـتر از آبخوان هـا می شـود. مجموعـه ایـن عوامـل سـبب افت 
كمـی و كیفـی آب های زیرزمینی، كم آبی و خشـكیدگی چشـمه ها 
می شـود )شـكل 1(. سـازمان ملل متحد هشـدار داده است كه اگر 
جهـان به میـزان فعلـی به مصـرف آب ادامـه دهد تا سـال 2025 
بیـش از 2 میلیـارد و 700 میلیـون نفـر در جهـان بـا كمبود آب 
مواجه خواهند شـد.  براسـاس گزارش سـازمان ملـل در آینده ای 
نزدیـک 31 كشـور جهـان با كمبـود آب مواجه خواهند شـد كه 
نـام ایـران نیـز در ردیف این كشـورها ذكر شـده اسـت. بنابراین 
در كشـور ایـران بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی خشـک و 
نیمه خشـک حاكم در منطقه، اسـتفاده بهینه از منابع محدود آب 
از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بـوده و در اختیار داشـتن آمار و 
اطالعات كافی به عنوان مؤثرترین گام در جهت شـناخت جامع 
ایـن منابـع و رسـیدن به پایـداری نسـبی آنها ضروری اسـت.

آب های  از  بهره برداری  میزان  و  منابع  شناسایی 
زیرزمینی در حوضه آبریز زهره- جراحی

شكل 1- چشمه در زمان پرآبی و خشكسالی )عكس از وزارت نیرو، مدیریت منابع آب(حوضـه آبریـز زهره- جراحی در جنوب غرب كشـور قرار 
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دارد. ایـن حوضـه با وسـعت 40 هـزار و 788 كیلومترمربع بخشـی 
از حوضـه آبریـز خلیج فـارس و دریـای عمـان اسـت كـه به  لحـاظ 
تقسـیمات كشـوری حـدود 58/8 درصد در اسـتان خوزسـتان واقع 
شـده و مابقـی به ترتیـب 26/9 درصـد و 14/3 درصـد در اسـتان 

كهگیلویـه و بویراحمـد و اسـتان فـارس قرار گرفته اسـت. 
برداشـت های  كنتـرل  و  برنامه ریـزی  بـرای  قـدم  نخسـتین 
صـورت گرفتـه از سـفره های آب زیرزمینـی، شناسـایی منابـع آبـی 
و آماربـرداری كلـی و صحیـح از آنها اسـت. آگاهی نداشـتن از این 

پدیـده  را  اعتنایـی  قابـل  مشـكالت  اطالعـات، 
آورده و موجـب اختـالل در مدیریـت صحیح بر 

منابـع آب می شـود.
به طـور كلی اكنـون در حوضـه آبریز زهره- 
جراحـی 8 هـزار و 559 حلقـه چـاه حفر شـده 
كـه از ایـن تعداد 7 هـزار و 675 حلقه چاه فعال 
بـوده و 884 حلقـه غیرفعـال اسـت. از لحـاظ 
از 8 هـزار و 559 حلقـه  پرونـده ای  وضعیـت 
چـاه حفرشـده، 5 هـزار و 152 حلقـه مجاز و 3 
هـزار و 407 حلقـه غیرمجاز بـوده و فاقد پروانه 

بهره  بـرداری هسـتند.
در تعـداد حفـر و میـزان تخلیـه چاه هـای 
سـاله   15 آمـاری  دوره  طـول  در  نیمه عمیـق، 
قابـل  افزایشـی  رونـد   ،)1396 تـا   1381(

توجهـی مشـاهده می شـود )شـكل 2(، به طوری كـه تعـداد چاه هـای 
نیمه عمیـق در سـال 1381 نزدیـک بـه 2 هـزار و 971 حلقـه و 
تخلیـه از آنهـا بیـش از 236 میلیـون متـر مكعـب بـوده و در سـال 
1396 تعـداد آنهـا بـه 5 هـزار و 669 حلقـه و میـزان تخلیـه بـه 
بیـش از 358 میلیـون متر مكعب رسـیده اسـت. بیشـترین و كمترین 
تعـداد چاه هـای نیمه عمیـق بـا 851 و 2 حلقـه تا سـال آبـی 1396 
ممسـنی  نورآبـاد  مطالعاتـی  محدوده هـای  در  به ترتیـب   1395  -
)واقـع در اسـتان فـارس( و شـاه بهرام )واقـع در اسـتان كهگیلویـه و 
بویراحمـد( حفـر شـده اند و میانگین پانزده سـاله 
میـزان بهره بـرداری مربـوط به هركـدام به ترتیب 

35/7 و 0/5 میلیـون متـر مكعـب اسـت.
حوضـه  در  شـده  حفـر  عمیـق  چاه هـای 
آبریـز زهـره- جراحـی در سـال 1381 نزدیک 
بـه هـزار و 494 حلقـه و تخلیـه از آنهـا بیـش 
از 303 میلیـون متـر مكعـب بـوده و ایـن در 
حالـی اسـت كـه در سـال 1396 تعـداد آنها به 
دو هـزار و 6 حلقـه و میـزان تخلیـه بـه كمتـر 
اسـت.  رسـیده  مكعـب  متـر  میلیـون   262 از 
بیشـترین تعـداد حفـر و میـزان تخلیـه چاه های 
عمیـق حوضه آبریـز مذكور مربوط بـه محدوده 
مطالعاتـی نورآبـاد ممسـنی به ترتیـب بـا 312 
حلقـه در سـال آبـی 1396 - 1395 و 28/5 

اقلیمی  پدیده اي  خشکسالی 
محیطی،  تأثیرات  که  است 
اجتماعی و اقتصادي چشمگیري 
بالیاي  دیگر  برخالف  و  دارد 
است  ممکن  آن  اثرات  طبیعی 
تا سال ها پس از پایان آن باقی 
بماند. یکی از بخش های متأثر از 
خشکسالی،  بلندمدت  شرایط 
که  است  زیرزمینی  آب  منابع 
متأسفانه کمتر از سایر بخش ها 

مورد توجه قرار گرفته است.

شكل 2- روند تغییرات تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق در حوضه آبریز زهره- جراحی در بازه زمانی 1381-1396
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شكل 3- انواع مصرف منابع آب زیرزمینی در حوضه آبریز زهره- جراحی در 
بازه زمانی 1396 - 1381

%86

%11
%3

منطقه روشـن می سـازد.

کاهش قابلیت آب دهی چشمه های حوضه آبریز زهره- جراحی
تخلیـه بیـش از حـد مجـاز آبخوان هـا، بـر كاهـش جریـان پایـه 
رودخانـه، خشک شـدن تاالب هـا، تخریـب اكوسیسـتم و كیفیـت 
 Zhou &( آب، فرونشسـت و تـرك خـوردن زمین تأثیر می گـذارد
Li, 2011(. همچنیـن می تـوان گفـت در بسـیاری از مناطـق ایران 
ازجملـه دشـت هایی كـه توسـط رودخانه هـا، بسـتر خـود را زنده 
نگـه می دارنـد، بیابان زایي بـا حفر چـاه و بهره بـرداری غیرمنطقی 
همـراه بـا توسـعه كشـاورزي به وجـود آمـده اسـت به طوری كـه 
گردوغبارهـاي اطـراف برخـي مناطق روسـتایي نیـز به علت حفر 

چاه هـا و برداشـت بی رویـه از آنهـا اسـت.
تعـداد چشـمه های واقـع در حوضـه آبریـز زهـره- جراحـی 
 1381 سـاله   15 آمـاری  دوره  درطـول 
تـا 1396 رونـد كاهشـی داشـته و رونـد 
آنهـا  آب دهـی  كاهـش  و  خشک شـدگی 
بـا افزایـش تخلیـه از چاه ها منطبق اسـت 

)شـكل 4(.
تعـداد  شـد،  گفتـه  همان طوركـه 
چاه هـای منطقه طـی پانزده سـال مطالعه، 
3 هـزار و 210 حلقـه افزایـش داشـته و 
درمقابـل میـزان تخلیـه از آنهـا نیـز 81 
میلیـون متـر مكعـب بیشـتر شـده اسـت. 
باوجـود تعـداد زیـاد چاه هـا در منطقـه، تخلیـه آنهـا درمقابل 
از  زیرزمینـی  اصلـی آب  تخلیـه  و  اسـت  چشـمه ها جزئـی 

می گیـرد. صـورت  منطقـه  چشـمه های 
به طـور كلـی افزایـش تعـداد و بهره بـرداری از چاه هـای 

میلیـون متـر مكعـب )میانگیـن پانزده سـاله( و كمترین تعـداد حفر و 
میـزان تخلیـه مربـوط بـه محـدوده شـاه بهرام به ترتیب با یـک حلقه 
در سـال آبـی 1396 - 1395 و 0/7 میلیـون مترمكعـب )میانگیـن 

پانزده سـاله( اسـت.
تعـداد چشـمه های حوضـه آبریـز زهـره- جراحـی در سـال 
1381 نزدیـک بـه 3 هـزار و 394 حلقـه و تخلیـه از آنهـا بیـش از 
هـزار و 350 میلیـون متـر مكعب بوده و در سـال 1396 تعـداد آنها 
بـه 2 هـزار و 771 حلقه و میـزان تخلیه به 497 میلیـون متر مكعب 
رسـیده اسـت. بیشـترین و كمتریـن تعـداد چشـمه با  هـزار و 513 
و 3 دهنـه تـا سـال آبـی 1396-1395 به ترتیـب در محدوده هـای 
مطالعاتـی تخـت دراز و شـاه بهرام )هـر دو واقـع در اسـتان كهگیلویه 
و بویراحمـد( ثبـت شـده اسـت و میانگین پانزده سـاله میـزان تخلیه 
هركـدام به ترتیـب 165/4 و 0/13 میلیـون متر مكعب اسـت. میزان 

تخلیـه از قنـوات نیز دارای روند كاهشـی بوده 
و از 18/5 میلیـون متر مكعب در سـال 1381 
بـه 5/5 میلیـون متـر مكعـب در سـال 1396 
میـزان  كمتریـن  و  بیشـترین  اسـت.  رسـیده 
سـازند های  و  آبرفتـی  آبخوان هـای  تخلیـه 
سـخت به ترتیـب مربوط به سـال آبی 1382-

1381 به میـزان یک میلیـارد و 908/9 میلیون 
مترمكعب و سـال آبـی 1393-1392 به میزان 
یـک میلیارد و 72/2 میلیون مترمكعب اسـت. 

وضعیت مصارف آب های زیرزمینی منطقه
مصـرف عمـده منابـع آبـی در ایـن منطقه  براسـاس شـكل 3 با بیش 
از 86 درصـد، متعلـق بـه بخـش كشـاورزی بـوده كه در سـال های 
اخیر روند افزایشـی داشـته اسـت. مابقی بـا 11 و 3 درصد به ترتیب 
متعلـق بـه بخش شـرب و صنعت اسـت. میـزان اسـتفاده از آب های 
زیرزمینـی بـرای مصـارف مختلـف  براسـاس اعالم شـركت مدیریت 
منابـع آب ایـران در سـال آبـی 96 - 1395 بـه 721/9 میلیون متر 

است. رسـیده  مكعب 
پذیرفتـن ایـن مطلـب كـه یـک سیسـتم آب زیرزمینـی را بتوان 
بـا جمعیتـی كـه مـدام رو بـه افزایـش اسـت، در حالت تعـادل نگه 
داشـت بسـیار مشـكل و در عمل ناممكن اسـت. بیشـتر بهره برداران 
و صاحبـان چاه هـا با برداشـت بیش از سـهمیه تعیین شـده و تخطی 
از میـزان قیـد شـده در پروانه های بهره برداری سـبب خروج سیسـتم 
از حالـت تعـادل و حركـت آن بـه سـمت بحـران و كاهـش ذخیـره 
آبخـوان می شـوند. كاهش سـطح آب زیرزمینی سـیر نزولی سـریعی 
پیـدا كـرده و روز بـه روز از مقـدار آن كاسـته می شـود و كسـری 

ذخیـره مخزن بیشـتر خواهد شـد.
حوضـه آبریـز زهـره- جراحـی به عنـوان یكـی از حوضه هـای 
آبریـز ایـران كـه دارای وسـعت زیـاد در مناطـق پرجمعیـت و بـا 
شـرایط بحرانـی ازنظر ایجـاد كانون های گردوغبار اسـت و همچنین 
بـا توجـه بـه میزان بـاالی اراضی مسـاعد قابل كشـت، لـزوم كنترل 
و رعایـت اسـتفاده صحیح و بهینـه از منابع آب زیرزمینـی را در این 

یک  که  مطلب  این  پذیرفتن 
را  زیرزمینی  آب  سیستم 
بتوان با جمعیتی که مدام رو به 
افزایش است، در حالت تعادل 
نگه داشت بسیار مشکل و در 

عمل ناممکن است.

شرب

صنعت

کشاورزی
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منطقـه، باعـث خشک شـدن برخـی از چشـمه های حوضـه آبریـز 
مـورد نظـر شـده اسـت. بررسـی های انجـام شـده نشـان می دهـد 
و  گرفتـه  اوج   1384  -  85 سـال  از  منطقـه  چاه هـای  از  تخلیـه 
درمقابـل شـیب كاهشـی شـدیدی در خروجـی از چشـمه ها دیـده 
می شـود و درنتیجـه آن وضعیـت بحرانـی بـرای چشـمه ها و آب 

زیرزمینـی منطقـه در ایـن سـال كلیـد می خـورد.
در سـال 91-1390 وضعیـت بحرانـی چشـمه ها از حـد طبیعی 
خـود عبـور می كنـد. از ایـن سـال به بعـد رقـم مربـوط بـه مصـرف 
كل )میـزان مصـرف در كشـاورزی، صنعـت و شـرب( از منابـع آب 
زیرزمینـی از رقـم تخلیـه چشـمه ها بیشـتر می شـود )شـكل 5(، كه 

شكل 4- روند تغییرات تخلیه چاه های عمیق و نیمه عمیق و چشمه ها در حوضه آبریز زهره - جراحی در بازه زمانی 1381 - 1396

شكل 5- مقایسه روند تغییرات تخلیه چاه های عمیق و نیمه عمیق، قنوات، چشمه ها و مصارف كل در حوضه آبریز زهره - جراحی در بازه زمانی 1381 - 1396
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معـرف اسـتفاده صد درصـدی از چشـمه ها به همراه چاه هـا و قنوات 
برای مصارف كشـاورزی، شـرب و صنعت و شـروعی برای كسـری 
شـدید مخـزن آبخوان هـا و كاهـش دبـی پایـه رودخانه هـای منطقه 
بـوده اسـت. ایـن شـرایط از منظـر مدیریـت منابـع آب زیرزمینـی، 
زنـگ خطـری بـرای رودخانه های پایین دسـت و درنهایـت تاالب ها 
)Fish, 2011( و دشـت های مسـتعد ایجـاد كانون هـای گردوغبـار 

در ایـن حوضـه آبریز اسـت.
بـا توجـه به این آمـار و ارقـام باید به واسـطه اضافه برداشـت از 
آب زیرزمینـي و كسـري مخزن، در این منطقـه ممنوعیت بهره برداري 
در نقـاط بحرانـی اجـرا می شـد ولی بـا بی توجهی و فقـدان مدیریت 
صحیح در این منطقه در سـال 95-1394  براسـاس آنچه كه در شكل 
5 مشـاهده می شـود، رقـم مربـوط بـه میـزان تخلیـه از چشـمه های 
منطقـه از رقـم مربـوط به تخلیه از چاه ها و قنوات كمتر شـده اسـت.

ایـن وضعیـت تـا جایـی پیـش مـی رود كـه میـزان تخلیـه از 
چشـمه های منطقه را با شـیب تند كاهشـی تا سـال آبی 1395-96 
به میـزان 853/2 میلیـون متـر مكعـب كاهـش می دهـد و از دبـی 
پایـه رودخانه هـا نیـز به مقـدار قابـل توجهـی می كاهد. به طـور كلی 
سـاالنه حـدود 57 میلیـون متـر مكعـب از تخلیـه آب چشـمه های 
ایـن محـدوده كـم می شـود كـه نشـان دهنده پاییـن رفتن سـطح آب 
زیرزمینـی منطقـه اسـت. یكـی دیگر از شـاخص های كاهش سـطح 
آب زیرزمینـی حوضـه آبریـز زهـره- جراحـی متوسـط آب دهـی 

چاه هـای عمیـق اسـت.
یافتـه  كاهـش  اخیـر  در سـال های  متوسـط آب دهـي چاه هـا 
میـزان  عمیـق،  چاه هـای  تعـداد  افزایـش  باوجـود  به طوری كـه 
رشـد  رونـد   2 شـكل  اسـت.  داشـته  كاهـش  آبخـوان  از  تخلیـه 
آبریـز مـورد  را در حوضـه  آنهـا  تخلیـه  میـزان  و  تعـداد چاه هـا 
نظـر نمایـش مي دهـد.  براسـاس ایـن شـكل، در سـال های ابتدایي، 
رشـد بسـیار سـریعي در تخلیـه و تعـداد چاه هـای عمیـق رخ داده 
و پـس از آن نیـز رونـد رو به رشـد تعـداد چاه هـای عمیـق هیچـگاه 
قطـع نشـده اسـت. رونـد تخلیـه چاه هـا نیـز تـا حوالـي سـال آبی 
91-1390 تـا انـدازه ای افزایشـی بـوده ولـي در سـال های اخیـر، 
رونـد تخلیـه چاه هـای عمیـق باوجـود افزایش تعـداد آنهـا متوقف 
شـده و گاهـی نیـز كاهـش یافتـه اسـت. دلیـل ایـن امـر را مي توان 
چنیـن توضیـح داد كـه بـر اثـر كاهـش شـدید پتانسـیل آبخوان هـا 
در حوضـه آبریـز مـورد نظـر، متوسـط آبدهـي چاه ها در سـال های 
اخیـر كاهـش یافتـه به طوری كـه باوجـود افزایـش تعـداد چاه هـا، 
اسـت. داشـته  كاهـش  زیرزمینـي  آب  منابـع  از  تخلیـه  میـزان 

ازجملـه محدوده هـای مطالعاتـی حوضـه آبریـز مـورد نظـر كه 
ایـن وضعیـت در مورد آنهـا صادق اسـت، عبارتنـد از: محدوده های 
مطالعاتـی دهدشـت، سـرپری، كودیـان- سـرگاه، لیشـتر، نورآبـاد 
ممسـنی، جایـزان و بهبهـان و بـا یـک درجـه تخفیـف در وضعیـت 
بحرانـی می تـوان محدوده های فهلیـان، صیدون، رامهرمـز و باغملک 
را نیـز نـام بـرد. بـا نـگاه دقیـق بـه توپوگرافـی منطقـه و پراكنـش 
چشـمه ها، حفـر چاه و بهره بـرداری غیراصولی در ایـن مناطق باعث 

پاییـن دسـت خواهـد شـد. خشک شـدن چشـمه های 
بـا توجـه بـه بحـث توسـعه پایـدار كـه یكـي از 
خط مشـی های جامعـه اسـت و در آن محیـط، توسـعه 
اقتصـادی و كیفیـت زندگي مـورد توجه قـرار مي گیرد، 
بهره بـرداری از منابـع آب بایـد به گونـه ای انجـام كـه 
بـا حفـظ منابـع آب بـرای نسـل های آینـده سـازگار 
باشـد؛ از ایـن رو مدیریـت منابـع آب به ویـژه منابـع 
آب زیرزمینـي در توسـعه پایـدار، نقـش مهمـي را ایفا 
مي كنـد )بیژنـی و همـكاران، 1395(. لـذا درخصوص 
احیـای چشـمه ها و اجـرای ممنوعیت هـای برداشـت 
از آبخوان هایـی كـه وضعیت مناسـبی از لحاظ سـطح 
آب ندارنـد، برنامه ریزی هـای مدیریتـی و مطالعـات 
گسـترده درجهت تغذیه مصنوعی آنها ضروری است.
ایـن  پایین دسـت  چشـمه های  اثرپذیـری 
محدوده هـا، ناشـی از برداشـت منابـع آب زیرزمینی 
توسـط پمپـاژ چاه هـای حفـر شـده، رودخانه هایـی 
ماننـد مـارون، فهلیـان، خیرآبـاد، رامهرمـز و كوپال 
را نیـز متأثر كرده اسـت. باید میانگیـن دوره ای دبی 
رودخانه هـای نام بـرده بررسـی شـده تـا مشـخص 
شـود حفـر چـاه تا چـه انـدازه بـر میزان دبـی این 
رودخانه هـا تأثیر دارد. حفـر چاه غیرمجاز و عمیق 
بر كیفیت آب و رشـد آبزیان منطقه نیز مؤثر اسـت.

منابع
س.م.ر.،  طباطبایـی،  مجـدزاده  و  ع.  مریـدی،  م.،  بیژنـی، 
بـر  چاه هـا  كف شـكنی  تأثیـرات  بررسـی   .1395
مـدل  از  اسـتفاده  بـا  آبخـوان  از  برداشـت  پتانسـیل 
ریاضـی. تحقیقـات منابع آب ایـران، 12)4(: 92-83.

سـیف، ع.، صلحـی، س. و عرفـان، م.، 1392. تعیین منطقه 
آب  سـفره های  مصنوعـی  تغذیـه  بـرای  مناسـب 
زیرزمینـی بـا اسـتفاده از روش TOPSIS  در محیط 
رفسـنجان.  آبـی  حوضـه  مـوردی:  مطالعـه   ،GIS
در  نـو  نگرش هـای  پژوهشـی  علمـی-  فصلنامـه 

.252-239  :)2(5 انسـانی،  جغرافیـای 

Fish, R. E., 2011. Using Water Balance 
Models to Approximate the Effects 
of Climate Change on Spring Catch-
ment Discharge: Mt. Hanang, Tan-
zania. )MS Thesis, Michigan Tech-
nological University(. Available at: 
http://www.geo.mtu.edu/rs4hazards/
Project %20resources/theses/fish_
thesis.pdf.

Zhou, Y. and Li, W., 2011. A review of
regional groundwater flow modeling. 
Geosci Front, 2)2(: 205-214.

13 طبیعت ایران/ جلد 4، شماره 1، پیاپی 14، فروردین- اردیبهشت  1398


