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بررسی تأثير کاشت تاغزارها بر منابع آب زیرزمينی
(مطالعۀ موردی :دشت جعفریۀ قم)
 بهاره جبالبارزی؛ دانشجوی دکترای مدیریت مناطق بیابانی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 غالمرضا زهتابيان؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 علی طویلی؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 حسن خسروی*؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
چکيده
ازجمله گیاهان سازگار با مناطق خشک و نیمهخشک ،گونههای مختلف جنس تاغ هست که به دلیل برخورداری از شرایط مناسب
ساختاری و سیستم ریشه ای عمیق و مناسب ،قادر به استفاده از منابع آب زیرزمینی هستند؛ لذا درک و پذیرش تأثیر تاغ بر منابع آبی
محدود موجود در این مناطق به مدیریت بهتر منابع آبی و اکوسیستمهای طبیعی کمک خواهد کرد .هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر
جنگلهای دستکاشت تاغ بر منابع آب زیرزمینی در دشت جعفریۀ قم میباشد .بهمنظور دستیابی به این هدف ،ابتدا با استفاده از
تصاویر ماهوارهای و بهرهگیری از نرمافزار  ،JMicroVisionتعداد پایههای تاغ موجود در این جنگلها مورد شمارش قرارگرفت .سپس
با استفاده از حداقل نیاز آبی ساالنۀ هر پایه تاغ که بر اساس مطالعات الیسیمتری بهدست آمده است ،تعداد پایههای تاغ مازاد بر بارندگی
منطقه و نیاز آبی آنها محاسبه گردید .سپس با استفاده از نرمافزار  GMS 8.3و کد  ، MODFLOWوضعیت تراز سطح آب زیرزمینی
دشت جعفریه مدلسازی گردید .بر اساس نتایج این پژوهش میتوان گفت که تعداد  3746291تاغ در دشت جعفریه وجود دارد که
میزان تخلیۀ آب زیرزمینی توسط تاغزارها برابر  56/194میلیون مترمکعب برآورد گردید .نتایج حاصل از بررسی تراز آبخوان حاکی از
آن بود که افت تراز آب زیرزمینی ساالنه بهطور متوسط  0/46متر در دورۀ اول مطالعاتی ( )1371-1380و  0/93متر در دورۀ دوم
( )1381-1391مطالعاتی بوده است .به عبارتی افت تراز آب زیرزمینی در دورۀ دوم  2/02برابر دورۀ اول میباشد که این امر نشاندهندۀ
افت شدید تراز آب زیرزمینی در دهۀ اخیر که کاشت تاغ صورت گرفته است ،میباشد .هر چند اثرات مثبت تاغکاریهای موجود در
رابطه با کاهش خسارات طوفانهای گرد و غبار و ریزگردها در مقابل مصرف این حجم آبی را نباید نادیده گرفت.
کليد واژگان :تاغکاری ،جعفریه ، MODFLOW ،آب زیرزمینی.JMicroVision ،

* نویسنده مسئول :شماره تماس+ 982632223044 :

Email: hakhosravi@ut.ac.ir

46

 .1مقدمه
مناطق خشک و نیمهخشک حدود یکسوم سطح زمین
را به خود اختصااااص میدهند و زندگی در این مناطق با
شاادت بیشااتری به منابع آبی موجود وابسااته اساات [.]7
کمبود و نوساااا نات بارش همراه با کمبود رطو بت جو و
نوسانات دمایی زیاد ،بقای گیاهان را در این مناطق بهشدت
تحت تأثیر قرار میدهد .ولی باوجود نوساااانات اقلیمی ،این
مناطق زیسااات گاهی برای محدودۀ وسااایعی از گیاهان،
جانوران و جوامع انسااانی میباشااند .بررساای تأثیر حضااور
متراکم چنین جامعۀ گیاهی بر منابع آبی موجود و محدود
کویر ،از جمله مساااامل مهم در مبحد مدیریت منابع آبی
اسااات .ازجمله گیاهان ساااازگار با این شااارایط ،گونههای
مختلف جنس تاغ هستند که به دلیل برخورداری از شرایط
مناسب ساختاری و سیستم ریشهای عمیق و مناسب ،قادر
به اساااتفاده از منابع آب زیرزمینی هساااتند .تاغ گونهای
فراتوفیت از خانواده ا سفناجیان1ا ست که در مناطق خ شک
و بیابانی بهخصوص تپههای ماسهای رویش دارد .توانایی در
جذب رطوبت اندک خاک و هوا ،تحمل دماهای بسیار باال و
ب سیار پایین محیط ،تحمل نور شدید آفتاب ،توانایی جذب
مواد غذایی از خاکهای فقیر و بسااایار فقیر از ویژگیهای
بارز این گیاه اسااات .وجود ویژگیهای مذکور باعد شاااده
است از گونههای مختلف تاغ از سال  1340تاکنون بهعنوان
مهمترین گ یاه برای م بارزه بیولوژیک با پدیدۀ ب یابانزایی
استفاده شود .درنهایت سازگاری باالی تاغ به اقلیم منطقه و
نتایج مثبت تاغکاریها ،باعد توجه روزافزون به اسااتفاده از
این گیاه در پروژه های مقابله با ب یابانزایی از طریق کنترل
بیولوژیک گردیده اسااات [ .]3البته الزم به ذکر اسااات که
وفور حضاااور اینگونه موجب مسااااملی نظیر کاهش مداوم
سطح آب زیرزمینی و ظهور جوندگان مزاحم گردیده ا ست
[ .]15لذا درک و پذیرش تأثیر تاغ بر م نابع آبی م حدود
موجود در مناطق خشاااک و نیمهخشاااک که متقاضااایان
روزافزونی دارد ،بااه ماادیریاات بهتر منااابع آبی و بقااای
اکوساایسااتمهای طبیعی و جوامع انسااانی در آینده کمک
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خواهد کرد .بخشی از مطالعات اخیر به بررسی نقش تاغ در
این زمینه معطوف گردیده اساات .بهعنوان مثال ]10[ ،طی
مطالعهای در منطقۀ خشااک و نیمهخشااک چین با میزان
شن و ماسۀ ثابت به بررسی و ارزیابی رشد بوتۀ تاغ و رابطۀ
آن با تغییرات سااطح آب زیرزمینی پرداختند و بر اساااس
محتوی آب خاک اندازهگیری شااده به این نتیجه رساایدند
که با افزایش رشااد تاغ میزان آب زیرزمینی کاهش مییابد
به دل یل این که با افزایش رشاااد بوتۀ تاغ ،ریشاااۀ تاغ نیز
افزایش مییابد و عمیقتر می شود ،در نتیجه آب زیرزمینی
را از عمق ز یاد جذب میکند و از طرفی آب ساااطحی نیز
تبخیر میشاااود و در ن ها یت با عد کاهش آب زیرزمینی
میگردد ]13[ .طی تحقیقی از کشااات گونۀ سااایاه تاغ در
الیسااایمتر وزنی به بررسااای میزان نیاز آبی گونۀ تاغ در
شااهرسااتان یزد پرداختند ،نتیجۀ محاساابۀ مقدار تولید به
ازای مصرف هر واحد آب نشان داد که هر اصله درخت بالغ
سیاه تاغ برای ر شد مطلوب ،بهطور میانگین ساالنه نیاز به
 1/5مترمکعب آب دارد .نتایج مطالعات دیگر در تاغزارهای
ک شور ترکمن ستان با بارندگی متو سط ساالنه حدود 195
میلیمتر نشااان میدهد که جنگلهای تاغ موجود ،عالوهبر
تأمین ن یاز آبی ج هت تبخیر و تعرق ،بخش قا بل توجهی
(حدود  30درصد) از نیازهای آبی خود را از منابع زیرزمینی
تأمین میکن ند .بر همین اسااااس اگر باران خالن (نفوذ
یاف ته) منط قهای کمتر از  120میلیمتر باشاااد ،تاغزارها
کمبود آب مورد ن یاز خود را از م نابع زیرزمینی میگیر ند.
قطعاً این مقدار نیاز آبی در عرض های جغرافیایی پایینتر،
از جم له ایران بیش از این م قدار اساااات [ ]5[ .]6طی
مطالعهای به برر سی تأثیر دو عامل عمق کا شت و تراکم بر
فاکتورهای رویشااای زرد تاغ ،در منطقۀ تاغ کاری شااادۀ
ح سینآباد در جنوب شرقی قم پرداختند و در نهایت عمق
کاشاات  10سااانتیمتر را بهعنوان مناساابترین عمق برای
جنگلکاری پیشانهاد نمودند .همننین تراکم کاشات 200
عدد بذر در واحد ساااطح جهت جنگل کاری با اینگونه را
مطلوب دانسااتند .تحقیق [ ]12درزمینۀ توانمندی مقابله با

Chenopodiaceae
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خ شکی در سیاه تاغ با برر سی فرم ری شه در شرایط تنش
رطوبتی است .بر اساس بررسی این محققان ،با اعمال تنش
رطوبتی ،گیاه برای د ستیابی به رطوبت اعماق ،طول ری شۀ
خود را افزایش داد .به عبارت دیگر ،با مواجه شدن با کمبود
آب ،حجم ریشاااۀ تاغ نیز افزایش می یابد و به این طریق
حجم و سیعتری از خاک را برای ک سب آب مورد نیاز در بر
میگیرد ،]8[ .طی م طال عهای در بخش غربی کویر گوربان
تونگوت در چین به بررسی توزیع گونۀ تاغ ،ساختار سنی و
عمق آب زیرزمینی پرداختند و به این نتیجه رسااایدند که
راب طۀ منفی بین هدایت الکتریکی خاک و تعداد نهال تاغ
وجود دارد .همننین با افزایش ریشاااۀ تاغ ،آب زیرزمینی
کاهش یافته و با کاهش آب یا به عبارتی کمبود آب تعداد
زیادی از نهال های تاغ از بین میروند و با شاااوری خاک
جمعیت گونۀ تاغ محدود میشاااود ،]17[ .طی پژوهشااای
میزان مصااارف آب توساااط خاک را در طول  5ساااال در
تاغزارهای منطقۀ مینکین واقع در شاامال غرب چین مورد
بررسی قرار دادند و رطوبت خاک را در  6عمق و پارامترهای
تراکم ،ارتفاع ،طول و عرض تاغ را ارزیابی کردند و به این
نتیجه رسیدند که پس از گذشت این مدت زمان میزان آب
زیرزمینی به میزان  150تا  200ساااانتیمتر کاهش یافته
ا ست که یکی از دالیل آن را م صرف بیش از حد آب خاک
و تراکم باالی تاغ دانساااتند ،]16[ .طی تحقیقی در مناطق
بیابانی تاکالمکان به برر سی عکسالعمل ر شد ری شۀ تاغ در
مقادیر مختلف آبیاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
با کاهش آب یاری توزیع عمودی ریشاااه افزایش می یا بد،
همننین نساابت ریشااۀ تاغ نساابت به ارتفاع آن با کاهش
آبیاری افزایش مییابد.
با توجه به تاغکاریهای انجامشااده در سااطح کشااور
بهویژه در مناطق خ شک و بیابانی ازجمله منطقۀ جعفریه،
همننین طبق بررساایهای انجام شااده در کشااور ایران و
ساااایر کشاااورها که بیانگر نیاز آبی هر نهال تاغ در حدود
 1/5مترمکعب در سال است و از طرفی افت آب زیرزمینی
در این مناطق و نشااساات زمین ،جهت مطالعۀ دقیقتر و
مدیریت همهجانبه ،محا سبۀ نقش اینگونه در بهرهبرداری
آب زیرزمینی و کاهش تراز سطح آب زیرزمینی نیز بسیار

الزم و ضروری به نظر میرسد .درنتیجه نیاز است در کنار
توجه به کاشااات و توساااعۀ این گیاه در مناطق بیابانی به
تااأثیر آن بر ویژگیهااایی همچون افاات تراز منااابع آب
زیرزمینی نیز توجه شااود .از سااوی دیگر افزایش سااطو
کشاااورزی و کاهش بارندگی در دهۀ اخیر نقش و اهمیت
آب را برای دشااات جعفریه بیش از پیش برجساااته و در
کانون توجه محققان و مدیران استان قرارد داده است.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
جعفریه یکی از شاااهرهای اساااتان قم در مرکز ایران
اسااات .منطقۀ مورد مطالعه در موقعیت جغرافیایی ’39
 °50تا ’ °51 04طول شااارقی و ’ °34 37تا ’°34 49
عرض شااا مالی قرار دارد .مساااا حت منط قه 634/877
کیلومترمربع هست .منطقۀ موردنظر به طور متوسط 930
متر از سطح دریا ارتفاع دارد .متوسط حداقل درجۀ حرارت
سااردترین ماه سااال  16/5درجۀ سااانتیگراد و متوسااط
حداکثر گرمترین ماه سال  42/5درجۀ سانتیگراد و میزان
بارندگی آن  140میلیمتر اساات [ .]2بر اساااس مطالعات
انجام شده به روش دومارتن منطقه دارای اقلیم خشک ،بر
اساااس روش آمبرژه خشااک بیابانی و ساارد و بر اساااس
جدول های بیوکلیماتیک در اقلیم نسااابتاً سااارد و گرم
طبقهبندی میگردد و بهطور کلی بهعنوان اقلیم خشااک و
نیمهبیابانی شاااناخته میشاااود .تابساااتانهای آن گرم و
خشاک و زمساتانهای آن کموبیش سارد اسات .اختالف
دمای ساالنه نسبتاً زیاد و در اغلب اوقات خشکی هوا غلبه
دارد [ .]2موقعیت کلی منطقه در شکل  1دیده میشود.

 .2.2محاسببببۀ تعداد نهالهای گونۀ تاغ در منطقۀ
مورد مطالعه
با توجه به اینکه دقیقترین راه شمارش تعداد نهال تاغ
در واحد سطح ،بازدید میدانی و مشاهده است ،اما به دلیل
مشااکالت بساایاری از جمله عدم دسااترساای به برخی از
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مناطق تاغکاری شااده ،کمبود زمان و افزایش هزینهها ،در
این تحقیق از بازدید میدانی به همراه نرمافزار گوگل ارث
ا ستفاده شد .در شکل  2مناطق تاغکاری شده در منطقۀ

مورد مطالعه و نقاط فرون ش ست در مناطق تاغکاری که از
طریق بازدید میدانی و با استفاده از دستگاه  GPSبهدست
آمدهاند ،نشان داده شده است.

شکل  .1نقشۀ موقعیت منطقۀ مورد مطالعه

شکل  .2نقشۀ تاغکاریهای دشت جعفریه و نقاط چاه پزومتری در آن
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 .3.2تعيين محدودۀ تاغزارهای دشت جعفریه
پس از تفسااایر تصاااااویر ماهوارهای گو گل ارث و
بازدیدهای زمینی ،مرز تاغزارها تعیین گردید ،سااپس این
محدوده بهصاااورت شااابکۀ  100*100متر برای تعیین
تراکم (تعداد پایه در هکتار) آماده شد.

 .4.2آمادهسازی و پردازش تصاویر
پس از انطباق مرز تاغزارها بهصورت شبکۀ 100*100
از تصاویر خروجی گرفته شد .سپس بهمنظور افزایش توان
تفکیک گونههای گیاهی از سایر پدیدهها بهطور اتوماتیک
و نرمافزاری اقدام به اصالحات تصاویر و در نهایت شمارش
گونههای دستکاشت بیابانی گردید.
ج هت ان جام این مرا حل از نرمافزار JMicroVision
اسااات فاده شاااد .این نرمافزار ابزاری برای ا ندازهگیری و

طبقهبندی پدیدههای موجود در تصاویر است .این نرمافزار
قدرتم ند ،قابل یت پوشاااش تصااااویر بزر (بیش از 1
گیگابایت) را نیز دارد .ابزارهای موجود در نرمافزار امکاناتی
نظیر بزر نمایی و بهبود قدرت تفکیک پدیده ها را برای
کاربران فراهم می سازد و مانند یک میکرو سکوپ با ایجاد
حا لت ه ای مختلف روشااا نایی ،یک ن ظارت پو یا را برای
تصاویر و پدیدهها ایجاد میکند.

 .5.2تعيين تراکم تاغها
ج هت تعیین تراکم تاغ ها ،با اسااات فاده از ابزار های
نرمافزار  JMicroVisionقدرت تفکیک پدیدهها در تصاویر
ارتقاء یافت و ساااپس از طریق تنظیم حالت های مختلف
روشااانایی و با نظارت پویا ،شااامارش پایهها انجام شاااد.
نمونهای از این روند در شکل  3آمده است.

شکل  .3تعیین تراکم تاغزارهای محدودۀ مورد مطالعه

 .6.2بررسبببی بيالن و نوسبببانای آب زیرزمينی
توسط MODFLOW

از جملااه کاااربردهااای کااد  MODFLOWمی توان
مطاالعاات مربوط باه بیالن آب زیرزمینی را برشااامرد.
اطال عات مورد ن یاز برای ان جام این مدل ع بارت ند از:
توپوگرافی ساااطح زمین ،توپوگرافی کف آبخوان ،تعریف

شااارایط مرزی آبخوان ،پارامترهای هیدرولیکی سااافره،
چاه های بهرهبرداری ،اطال عات چاه های مشااااا هدهای،
اطالعات مربوط به تغذیۀ آبخوان ،تعیین مقادیر تبخیر و
تعرق آبخوان .در این تحقیق از نرمافزار  GMSو کااد
 MODFLOWاسااتفاده شااده اساات .روش عددی بهکار
گرفته شاااده در مدل  ،MODFLOWروش تفاضااالهای

50

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،72شماره  ،1بهار 1398

پوشااش جداگانه تعریف شاادند .در مدل مفهومی محدودۀ
مورد مطالعه ،موقعیت چاههای بهرهبرداری و مشااااهدهای
به مدل داده شااد .تعداد  324حلقه چاه بهرهبرداری و 11
حلقه چاه مشاهدهای در محدودۀ مدل قرار گرفتهاند.

محدود ا ست .در این روش ،سی ستم جریان آب زیرزمینی
توسط ردیفها ،ستونها و الیهها به شبکهبندی از سلولها
تق سیم می شود .در هر سلول یک نقطۀ منفرد به نام گره
وجود دارد که در آن تراز آب محاساابه میشااود .بهمنظور
ان جام این پژوهش ،آ مار موجود طی  2دورۀ  10ساااا له
( 1371-1380و  )1381-1391مورد برر سی قرار گرفت.

 .8.2شبکهبندی مدل
پس از آنکه مدل مفهومی تهیه شد ،شبکه و ابعاد آن
طراحی میشااود .کد  MODFLOWبرای حل مسااامل از
شبکۀ سلول مرکزی تفا ضل محدود ا ستفاده میکند .در
مدلساااازی آبخوان دشااات جعفریه ،برای ایجاد شااابکۀ
یکنواخت ،ابعاد ساالولها با توجه به وسااعت منطقه و نیز
میزان آ مار و اطال عات موجود  500*500متر و ت عداد
ستونها  53و تعداد سطرها  105در نظر گرفته شد.
پس از تعیین مرز مدل با وارد کردن الیههای اطالعاتی
الزم ،ابتدا مدل برای حالت پایدار واسنجی گردید و سپس
برای حالت ناپایدار بررسیها و واسنجی انجام شد.

علت اسااتفادۀ این دوره زمانی ،زمان شااروع تاغکاریهای
منط قۀ مورد م طال عه از اوایل دهۀ  80صاااورت گرف ته و
برر سی دقیقتر و نتیجهگیری بهتر در زمینۀ علل افت آب
بر اسااااس تراکم تاغ کاری ها در مناطق مختلف دشااات
جعفریه نسبت به زمان قبل از تاغکاری (دهه  )70است.

 .7.2ایجاد مدل مفهومی
تهیااۀ ماادل مفهومی یکی از مراحاال مهم در تهیااۀ
مدلسااازی آب زیرزمینی اساات و در واقع مدل مفهومی،
ساااده کردن شاارایط روی زمین و وضااعیت موجود چه از
نظر فیزیکی و چه از نظر هیدروژمولوژیکی هسااات [.]14
برای ای جاد مدل جر یان در نرمافزار  GMSاز روش مدل

 .3نتایج

مفهومی ا ستفاده شده ا ست .در این روش ابزارهای  GISو
مدول  Mapبهکار برده میشااوند .تمامی دادههای موجود
در منط قه ازجم له موقع یت م نابع ت غذ یه و تخل یه مان ند
موقعیت چاهها و تغذیه سااطحی ،پارامترهای الیه از قبیل

 .1.3نتایج برآورد تراکم تاغزارها
نتایج حاصاال از شاامارش پایههای تاغ در منطقۀ مورد
م طال عه در جدول  1آورده شاااده اسااات .همچنین از
حاصاالضاارب تعداد کل پایههای تاغ منطقۀ مورد مطالعه
در نیاز آبی هر پایه تاغ که برابر با  1/5مترمکعب اسااات
[ ،]13نیاز ساالنۀ آبی تاغزارهای منطقه یا میزان تخلیه از
منابع آب زیرزمینی توساااط تاغزارهای منطقۀ مورد نظر
بهدست آمد.

هدایت هیدرولیکی ،مرزهای مدل و اطالعات دیگر مورد
نیاز برای مدل سازی در سطح مدل مفهومی مورد برر سی
قرار گرفت و به نرمافزار داده شااد .سااپس شاابکه ایجاد و
مدل مفهومی به مدل شااابکهای2تبدیل گردید .محدودۀ
دشااات به مدل وارد شاااد ،ساااپس هر یک از ویژگیهای
آبخوان ،منابع تغذیه و تخلیه و چاههای مشاهدهای در یک

جدول  .1مساحت و تعداد تاغزارهای منطقۀ مورد مطالعه
مساحت کل تاغزارها
(کیلومترمربع)

تعداد کل پایههای تاغ

نیاز ساالنۀ آبی
(میلیون مترمکعب)

203/55228

3746291

56/194365

Grid Model

2
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ن تایج جدول  1نشااااان داد که ،میزان تخل یۀ آب
زیرزمینی توسااط تاغزارها یا نیاز آبی ساااالنۀ تاغها که از
حا صل ضرب تعداد کل پایههای تاغ در نیاز آبی هر پایه تاغ
بهدسااات میآید ،برابر  56/194میلیون مترمکعب شاااد.
همننین میتوان اذ عان کرد که این گو نه ها در منط قۀ
مورد مطالعه  27/6میلیمتر از نیاز خالن آبی ساالنۀ خود
را از آبخوان تأمین میکنند .از آنجا که میزان باران خالن
مورد ن یاز این گو نه ج هت ما ند گاری و شاااادابی 120
میلیمتر اسااات؛ با کم کردن نیاز آبی خالن آن (27/6
میلیمتر) از مقاادار بااارناادگی خااالن مورد نیاااز (120
میلیمتر) میتوان مقدار نیاز آبی که این گونه از بارندگی
تأمین میکند را محاسبه کرد؛ که نتایج این پژوهش نشان
داد تاغزار ها  92/4میلیمتر ن یاز آبی خود را از بار ندگی
تأمین میکنند .از طرفی مقدار بارندگی در منطقۀ مورد
مطالعه  140میلیمتر برآورد گردید که با کم کردن نیاز
اّبی سااااالنۀ تاغزارها که از طریق بارندگی تأمین میگردد
( 92/4میلیمتر) از مقدار متوسااط بارندگی منطقه (140
میلیمتر) ،مشخن شد که تاغزارهای منطقۀ مورد مطالعه
سااااالنه  47/6میلیمتر نیاز آبی خود را از بارندگی تأمین

میکن ند و  52/4میلیمتر باقی ما نده را از آبخوان تأمین
میکنند.

 .2.3ن تایج مدلسببببازی ا فت تراز سبببط آب
زیرزمينی
بهمنظور بررساای متوسااط نوسااانات سااطح آبخوان و
تعیین دورههای مرطوب و خشاااک و اندازهگیری تغییرات
دورهای و ساااال یا نه ،م بادرت به م حاسااا به و ترسااایم
هیاادروگراف تراز آب زیرزمینی دشاااات جعفریااه طی
ساااال های ( )1371-1391و دو دوره ( 1380-1371یا
 )2001-1992و ( 1381-1391یااا  )2002-2012بااا
ا ستفاده از آمار  11چاه پیزومتری شد؛ که در شکلهای
 5 ،4و  6مشاهده میشوند.
هیدروگرافها نشااان دادند که افت سااطح ایسااتابی
بهطور متو سط  0/93 ،0/46 ،0/73متر در سال در د شت
ج ع فریااه بااه تر تیااب در بااازۀ زمااا نی ،1391-1371
 1380-1371و  1391-1381رخ داده است.

شکل  .4نمودار هیدروگراف تراز آب زیرزمینی دشت جعفریه طی سال آبی 1371-1391
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شکل  .5نمودار هیدروگراف تراز آب زیرزمینی دشت جعفریه طی سال آبی  1371تا 1380

شکل  .6نمودار هیدروگراف تراز آب زیرزمینی دشت جعفریه طی سال آبی  1381تا 1391

 .4بحث و نتيجهگيری
عواملی همچون افزایش چشمگیر جمعیت کرۀ زمین و
بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی برای تأمین نیازهای
اقتصاااادی ،تأثیر خود را بر منابع طبیعی و از جمله منابع
آب بر جای گذا شتهاند .منابع آب به عنوان یک مو ضوع با

اهمیت در صااحنۀ ساایاساات داخلی کشااورها بهویژه در
مناطق خشاااک و کم آب جهان نظیر خاورمیانه از دیرباز
مطر بوده و همچنان اهمیت خود را حفظ کرده اسااات.
یکی از روشهای تخلیۀ آب زیرزمینی در مناطق خ شک و
بیابانی ،مصااارف آب زیرزمینی توساااط گونۀ تاغ اسااات؛
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بنابراین در این پژوهش بهمنظور بررساای نقش تاغزارها به
عنوان یکی از موارد مهم تخل یۀ آب زیرزمینی ،از آ مار و
اطال عات موجود ،برآورد ارت فاع مربوط به هر پیزومتر و
هیدروگراف تراز آب زیرزمینی استفاده شد .نتایج حاکی از
آن بود که افت تراز آب زیرزمینی ساااالنه بهطور متوسااط
 0/46متر در دورۀ اول مطالعاتی ( )1371-1380و 0/93

اساات .همننین نتایج بررساای میزان افت در سااالهای
 1370تا  1391نشاان دهندۀ این نکته اسات که افت آب
زیرزمینی در نقاط مختلف د شت صورت گرفته اما شدت
آن در م ناطق مختلف مت فاوت اسااات که این به دل یل
ساااختار پینیدۀ آبخوان ،میزان برداشاات و تراکم چاههای
بهرهبرداری ،با فت خاک و همننین نوع کاربری های

متر در دورۀ دوم ( )1381-1391مطالعاتی بوده اساات .به
ع بارتی ا فت تراز آب زیرزمینی در دورل دوم  2/02برابر
دورۀ اول برآورد شااد که این امر نشاااندهندۀ افت شاادید

موجود در منطقه (افزایش ارا ضی ک شاورزی در دهۀ اخیر
و کاهش زمینهای بایر و تبدیل شااادن آنها به اراضااای
تاغکاری) میباشد؛ بنابراین هر چند تاغکاری سبب کنترل

تراز آب زیرزمینی در دهۀ اخیر اساات .همننین این یافته
با نتایج تحقیقات []1؛ که افت آب زیرزمینی را در دشاات
مشااهد بر اساااس ترساایم هیدروگراف تراز آب زیرزمینی
برر سی کردند و دلیل افت آب را بردا شت بیرویه از منابع

فرساااایش بادی میگردد ولی بهدلیل وجود سااایساااتم
ریشاااهای عمیق توانایی اساااتفاده از آب زیرزمینی یا به
عبارتی رطوبت موجود در خاک را دارد .این یافته با نتایج
تحقیقات [ ]17که به بررساای میزان مصاارف آب توسااط

آب زیرزمینی دان ستند ،مطابقت دارد .از سوی دیگر تعداد
چاهها در دورۀ دوم افزایش چندانی نداشااته اساات اما در
این دوره تاغکاری صااورت گرفته اساات و از طرفی چون
میزان افت سفره دو برابر شده ،میتوان گفت که بخشی از
سهم مربوط به چاهها در افت سفره توسط تاغکاریها بوده

تاغزارهای منطقۀ مینکین در شاامال غرب چین پرداختند
و [ ]9در منطقۀ خ شک و نیمهخ شک چین که ر شد بوتۀ
تاغ و رابطۀ آن با آب زیرزمینی را ارزیابی کردند مطابقت
دارد.
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