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 درياچه پريشان مشخصات عمومي حوضه آبريز  -1-1

تا  29ْ-25َو عرض شمالي  51ْ-58َتا   51ْ-40َحوضه آبريز درياچه پريشان بين طول شرقي     

هاي با استفاده از نقشه(مساحت اين حوضه . قرار دارد) شهرستان كازرون(در استان فارس  36َ-29ْ

كيلومترمربع  90درصد آن يعني  40باشد كه مي كيلومترمربع 225برابر) 1:25000توپوگرافي 

. ده استكيلومترمربع توسط دشت و درياچه پوشيده ش 135درصد آن معادل  60توسط ارتفاعات و

حوضه پريشان حوضه بسته اي است كه در شرايط ترسالي، سرريز تاالب از طريق نهر لر وارد 

شده  تشكيل حله رودخانه شاپور، دالكي و شاخه پس از الحاق رودخانه هاي. حوضه دالكي مي شود

شرق اين حوضه از طرف شمال به زيرحوضه كازرون، از . گرددمي تخليه فارس خليج به انتها در و

ژي از لحاظ مورفولو. شودبه زيرحوضه برم و از جنوب و غرب به زيرحوضه جره باالده منتهي مي

كوههاي مشرف به اين محدوده تاقديس فامور و كوه دوان در ناحيه شمال شرق، كوه كل بيوه زن 

حداكثر ارتفاع حوضه پريشان . در جنوب شرق و تاقديس سربالش در غرب آن واقع گرديده است

متر از سطح دريا بوده و ارتفاع متوسط در بخشهاي كوهستاني  855متر و حداقل ارتفاع آن  1800

موقعيت حوضه ) 1(شكل. متر محاسبه گرديده است 21/897و  81/1116و دشت به ترتيب 

 .دهداي حوضه را نشان ميتصوير ماهواره) 2(و شكل1: 250000پريشان را بر روي نقشه توپوگرافي

  پريشان االبت خصوصيات  -1-1-1

 سلسله شرقي جنوب اليه منتهي در غربي كازرون وجنوب كيلومتري 12 فاصله پريشان در تاالب   

بارندگي ساالنه و سالهاي  ميزان اين تاالب بسته به وسعت .است گرديده واقعزاگرس  جبال

متغير  )ازسال آن هم دريكي دو ماه(كيلومترمربع 50تا حداكثر  0خشكسالي و ترسالي بين حداقل 

با توجه به  86-87كيلومترمربع و وسعت آن در سال  20ميانگين مساحت درياچه پريشان . است

درياچه پريشان يك چاله تكتونيكي بوده و . باشدكيلومترمربع مي 8/10خير هاي ابروز حشكسالي

 پسابهاي انواع ورود و طبيعي و جغرافيايي قدمت، موقعيت دليل به اين درياچه. گسلي دارد منشاء

 جلبكهاي و آبزي بوده و بخاطر وجود گياهان  (Eutrophe)پرتوليد  هايكشاورزي جزء درياچه

.است نموده فراهم ماهيان ر چند گونه از رشد براي كفزيان متنوع، محيط مناسبيو  ايياخته تك
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 1:250000موقعيت حوضه آبريز درياچه پريشان بر روي نقشه توپوگرافي): 1(شكل
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 درياچه  پريشان  تصوير ماهواره اي از حوضه آبريز): 2(شكل  

 

 ارژن رياچهد

 درياچه پريشان
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 اقليم -1-2

  بارش –الف

 :حوضه پريشان تحت تاثير چهار توده هوا مي باشد كه عبارتند از 

درياي  منشاء آنها شده وكشور وارد  و شمال غرب از نواحي غرب اي كههواي مديترانه توده -1

 .است كه سهم عمده اي در ميزان نزوالت جوي حوضه را دارد سياه و مديترانه

توده هواي سوداني كه از شمال شرق آفريقا منشاء گرفته و پس از عبور از روي درياي سرخ و -2

جزيره عربستان از نواحي جنوب غرب وارد حوضه شده و در مقايسه با توده مديترانه اي نقش  شبه

در بعضي مواقع با عبور از درياي سرخ و جذب رطوبت كافي سبب . ر اقليم منطقه داردكمتري د

 .باشداز مهر ماه تا اواخر ارديبهشت مي زمان فعاليت اين توده. گرددبارشهاي سنگين در حوضه مي

كه در طول فصل زمستان از سمت شمال و شمال شرق سبب كاهش دماي قطبي  هواي توده -3

 .محيط مي شود 

است كه در ) مونسون(هواي اقيانوس هند هاي هواي مؤثر در بارندگي حوضه، تودهاز ديگر توده -4

 . گرددتابستان سبب افزايش رطوبت و بارندگي مي

 صورت در و درياچه وارد اطراف از چشمه ها آب روانابها و كه است بسته اي حوضه پريشان حوضه

 از )كه در اصطالح محلي جوق لر گفته مي شود(نهر لر  نام به نهري توسط مازاد آب شدن، سرريز

 .شودگردد لذا اين حوضه جزئي از حوضه حله محسوب ميشده و وارد حوضه حله مي خارج حوضه

 نزوالت همچنين و هستند آهكي كه حوضه اطراف چشمه هاي پريشان از درياچه موجود در آب

در سالهاي اخير، چشمه ها  وقوع خشكسالي علت كاهش بارندگي و به كه شودمي تامين جوي

يك ايستگاه  1350در سال . فاقد آبدهي و آب درياچه هم به تبع آن بشدت كاهش يافته است

نام ايستگاه تبخيرسنجي در شهرنجان و يك ايستگاه بارانسنج معمولي در مجاورت درياچه به 

شان به ايستگاه تبخيرسنجي ايستگاه بارانسنجي پري 1380در سال . پريشان تاسيس شده است

در حال حاضر ايستگاههاي تبخيرسنجي . تبديل شده و ايستگاه شهرنجان تعطيل گرديده است

اي فعال در حوضه آبريز پريشان شامل ايستگاه تبخيرسنجي پريشان كه توسط شركت آب منطقه
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يز از سال در نزديكي درياچه احداث شده و ايستگاه بارانسنجي ديگري ن 1380فارس از سال 

ضمنا در منطقه . زار فامور وجود داردتحت نظارت سازمان هواشناسي در محدوده نرگس 1376

مشخصات ايستگاههاي مذكور در . دشت ارژن نيز يك ايستگاه تبخيرسنجي تاسيس شده است

  ارائه گرديده است) 1(جدول شماره 

 مشخصات ايستگاههاي هواشناسي حوضه آبريز پريشان): 1(جدول 

 

به منظور بررسي وضعيت بارش در حوضه پريشان با استفاده از آمار متوسط بارندگي ساالنه 

پريشان اقدام به ترسيم نقشه همباران شده  حوضهايستگاههاي موجود در داخل و خارج از 

ايستگاههاي مورد استفاده شامل ريچي،دشت ارژن، كازرون، دريس، شاپور، قائميه، ). 3شكل(است

 .باشد، پريشان، بوشيگان و كمارج مي)تعطيل شده است 1365سال در (شهرنجان 

ارژن، كازرون، دريس، ايستگاههاي ريچي، دشتايستگاههاي مورد استفاده در گراديان شامل 

 . باشدشاپور، قائميه، شهرنجان، پريشان بوشيگان و كمارج مي

 :باشدمطالعه به صورت زير ميبارندگي با ارتفاع در محدوده مورد ميانگين دراز مدت رابطه 

P = 0.3425 H + 212.21 
r = 0.91 

 :در اين رابطه 

P  : بر حسب ميليمترساالنه ميزان بارندگي 

H  :ارتفاع از سطح دريا بر حسب متر 

 سال تاسيس نوع ايستگاه نام ايستگاه
 مشخصات جغرافيايي

 ارتفاع عرض طول

 870 29-27 51-53 1376 معموليبارانسنج  رفامورزانرگس

 844 29-31-40 51-46-22 1380 تبخيرسنجي پريشان

 850 29-33 51-47 1350 تبخيرسنجي شهرنجان
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با استفاده از توزيع بارندگي در ايستگاه شهرنجان و در نظر گرفتن نقشه هم باران، متوسط 

بر اين اساس در . ارتفاعات محدوده پريشان محاسبه شده استبارش ساالنه نواحي دشت و 

ميليمتر و متوسط بارش در  0/467حوضه پريشان متوسط بارش ساالنه در سطح دشت 

 ). 2جدول( ميليمتر محاسبه گرديده است 8/527سطح ارتفاعات 

 متوسط بارش ماهانه و ساالنه در حوضه آبريز پريشان): 2(جدول

  

متوسط . بمنظور محاسبه بيالن درياچه نيز از آمار ايستگاه بارانسنجي پريشان استفاده شده است

ميليمتر و  2/435برابر با ) 3(در اين ايستگاه با توجه به جدول ) 1367-1387(بلند مدت بارندگي

ميزان بارندگي در سال . گيري شده استميليمتر اندازه 696و  170و حداكثر آن بترتيب حداقل 

 . باشدسابقه مي ميليمتر بوده كه در بيست سال اخير بي 170در اين ايستگاه  86-87آبي

ميليمتر و حداقل و  8/891) 1367-1387(در ايستگاه دشت ارژن نيز متوسط بلند مدت بارندگي

ميزان بارندگي در سال آبي ). 4جدول(ميليمتر گزارش شده است 1513و  341ب حداكثر آن بترتي

  باشدميليمتر بوده كه در سي سال اخير بي سابقه مي 341در اين ايستگاه  87-86

 86-87گراديان بارندگي به منظور بررسي وضعيت بارش با استفاده از آمار بارندگي سال آبي 

ميزان بارش و ايستگاههاي . از حوضه نيز، محاسبه شده است ايستگاههاي موجود در داخل و خارج

رابطه  .نشان داده شده است) 5(در جدول  86-87مورد استفاده در محاسبه گراديان بارندگي سال

  :همبستگي بارندگي با ارتفاع در محدوده مورد مطالعه به صورت زير مي باشد

 91.776 +0.1221 H P=  

r = 0.94  

فروردي اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ماه
 ن

ارديبه
 شت

خردا
 د

 مرداد تير
شهريو

 ساالنه ر

 ودشتايستگاه معرف
)شهرنجان(ارتفاعات  1/2  7/20  7/81  3/116  6/88  3/58  4/39  9/9  5/0  7/0  3/0  1/0  6/418  

3/2 دشت  1/23  2/91  8/129  8/98  1/65  0/44  0/11  5/0  8/0  3/0  1/0  0/467  

6/2 ارتفاعات  1/26  1/103  6/146  7/111  6/73  7/49  4/12  6/0  9/0  4/0  1/0  8/527  
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ود، بوشيگان، قائميه و فراشبند بعلت پايين بودن ضريب همبستگي گراديان بارندگي، راز ايستگاه بن

 .استفاده نشده است

، ميزان بارش ساالنه نواحي  و نيز ارتفاع اين ايستگاهها از سطح دريا با استفاده از توزيع بارندگي

 . )6جدول( محاسبه شده است1386-87براي سال دشت و ارتفاعات محدوده پريشان 

در محدوده پريشان متوسط بارش ساالنه در سطح دشت با ارتفاع ، 1386-87در سال براين اساس 

با متوسط  ميليمتر و متوسط بارش در سطح ارتفاعات 2/201متر از سطح دريا  2/897متوسط 

 .ميليمتر محاسبه گرديده است 228برابر   متر 8/1116 ارتفاع
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 نقشه همباران حوضه آبريز پريشان): 3( شكل
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 )1367-1387(آمار بارندگي دراز مدت ماهانه و ساالنه ايستگاه پريشان ): 3(جدول

 جمع سال  شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر  سال آبي  رديف 

1 68 - 67 0.0 0.0 58.0 81.5 10.0 36.0 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 236.5 
2 69 - 68 0.0 48.0 153.0 88.0 175.5 5.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 481.0 
3 70 - 69 0.0 0.0 32.5 176.0 81.0 110.5 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 425.5 
4 71 - 70 6.0 0.0 172.0 134.5 106.0 70.5 38.5 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 554.5 
5 72 - 71 0.0 0.0 195.5 229.0 126.0 120.0 18.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 696 
6 73 - 72 0.0 3.0 0.0 8.0 7.0 76.0 51.0 72.5 0.0 0.0 0.0 0.0 217.5 
7 74 - 73 0.0 127.0 148.5 15.0 212.0 72.0 25.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 670.5 
8 75 - 74 18.5 0.0 99.5 225.0 102.5 71.0 128.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 652.5 
9 76 - 75 0.0 0.0 10.5 63.0 32.5 35.5 88.0 6.0 0.0 20.0 0.0 0.0 255.5 

10 77 - 76 0.0 72.5 202.5 116.0 187.0 65.0 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 684.5 
11 78 - 77 0.0 0.0 0.0 160.5 154.5 139.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 454.5 
12 79 - 78 0.0 0.0 32.0 137.0 54.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 226.0 
13 80 - 79 10.0 76.5 73.5 41.5 26.5 3.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244 
14 81 - 80 0.0 13.5 210.0 195.0 45.0 47.0 68.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 579 
15 82 - 81 0.0 9.0 89.0 48.5 145.5 72.0 34.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 423 
16 83 - 82 0.0 0.0 80.5 271.0 17.5 5.0 41.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 421.5 
17 84 - 83 0.0 0.0 322.0 115.0 60.0 97.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 594.5 
18 85 - 84 0.0 117.5 12.0 152.0 54.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 351.5 
19 86 - 85 0.0 0.0 118.0 65.5 71.5 0.0 111.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 366.5 
20 87 - 86 0.0 0.0 12.0 94.0 57.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170 

 435.2 0.0 0.4 1.0 0.0 11.0 38.3 51.3 86.3 120.8 101.1 23.4 1.7 ميانگين
 170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 8.0 0.0 0.0 0.0 حداقل
 696 0.0 8.0 20.0 0.0 72.5 128.0 139.5 212.0 271.0 322.0 127.0 18.5 حداكثر
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 آمار بارندگي دراز مدت ماهانه و ساالنه ايستگاه دشت ارژن): 4(جدول

 جمع سال  شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر  سال آبي  رديف 

1 68 - 67 0.0 2.0 95.0 143.0 29.0 103.0 75.0 20.0 0.0 7.0 0.0 0.0 474 
2 69 - 68 0.0 91.0 241.0 191.0 230.0 53.0 48.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 855 
3 70 - 69 0.0 2.0 49.0 312.0 228.5 257.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 934.5 
4 71 - 70 25.0 0.0 385.0 248.0 111.0 190.0 72.0 116.0 12.0 0.0 0.0 0.0 1159 
5 72 - 71 0.0 0.0 300.0 453.0 193.0 415.5 86.5 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1493 
6 73 - 72 0.0 44.0 13.0 14.0 52.5 152.0 86.0 73.0 0.0 4.0 14.0 0.0 452.5 
7 74 - 73 21.5 236.5 304.5 111.0 499.0 111.0 117.5 100.0 0.0 0.0 12.0 0.0 1513 
8 75 - 74 31.0 0.0 209.0 266.5 137.0 268.0 342.0 16.0 0.0 23.0 7.0 0.0 1299.5 
9 76 - 75 21.0 0.0 33.0 35.1 16.5 123.0 268.5 14.5 0.0 29.5 0.0 0.0 541.1 

10 77 - 76 9.5 89.0 283.0 183.5 441.0 149.0 171.0 19.0 0.0 16.0 0.0 0.0 1361 
11 78 - 77 7.0 0.0 0.0 179.0 186.0 362.0 31.0 0.0 0.0 5.0 18.0 10.0 798 
12 79 - 78 0.0 19.0 52.0 161.0 118.0 9.0 13.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 376 
13 80 - 79 21.0 144.0 176.0 65.0 61.0 43.0 42.0 19.0 0.0 0.0 4.0 0.0 575 
14 81 - 80 0.0 44.0 376.0 284.0 95.0 93.0 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1017 
15 82 - 81 0.0 20.0 183.0 59.0 301.0 165.0 101.0 35.0 0.0 0.0 7.0 0.0 871 
16 83 - 82 1.0 2.5 137.0 520.5 117.0 44.5 127.5 33.0 0.0 4.5 0.0 0.0 987.5 
17 84 - 83 0.0 0.0 502.0 292.5 116.0 198.0 11.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1122 
18 85 - 84 0.0 192.5 22.0 352.0 196.5 18.0 86.5 13.5 0.0 0.0 0.0 7.0 888 
19 86 - 85 0.0 13.0 136.5 100.5 156.5 75.0 286.0 8.0 0.0 0.0 1.5 0.0 777 
20 87 - 86 0.0 0.0 28.5 146.5 144.5 1.5 16.0 1.0 0.0 0.0 2.5 0.5 341 

 891.8 0.9 3.3 4.6 0.6 25.9 109.6 141.5 171.5 205.9 176.3 45.0 6.9 ميانگين
 341 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 1.5 16.5 14.0 0.0 0.0 0.0 حداقل
 1513 10.0 18.0 29.5 12.0 116.0 342.0 415.5 499.0 520.5 502.0 236.5 31.0 حداكثر
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 )  بر حسب ميليمتر( 1386-87در سال آبي ميزان بارندگي ماهانه و ساالنه ايستگاه پريشان و توزيع بارندگي دشت و ارتفاعات  ) : 6(جدول 

 

 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه
 نام ايستگاه

 يا منطقه

 درياچه پريشان 0.0 0.0 12.0 94.0 57.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 170.0

 مناطق دشت 0.0 0.0 14.2 111.3 67.5 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0 201.2

 مناطق مرتفع 0.0 0.0 16.1 126.1 76.4 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 228

 )ميليمتر بر حسب(   86-87سال آبي  درميزان بارندگي ايستگاههاي مورد استفاده در محاسبه گراديان بارندگي ) : 5(جدول

 رديف ايستگاه ارتفاع مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه

 1 فراشبند 790 0.0 0.0 5.0 84.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 24 141.0
 2 بوشيگان 735 0.0 0.0 18.5 114.0 68.5 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 214.5
 3 نژدشت ار 2031 0.0 0.0 28.5 147.0 144.5 1.5 16.0 1.0 0.0 0.0 2.5 0.5 341.5
 4 بن رود 2217 0.0 2.5 52.5 204.5 158.0 3.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 467.5
 5 جره 794 0.0 0.0 13.0 112.5 50.5 0.0 3.5 0.0 0.0 1.5 0.0 6 187.0
 6 كازرون 841 0 0 11.5 111 73 0 9.5 0 0 0 0 3 208.0
 7 نورآباد 958 0 0 40 108.5 50.5 2.5 21 0 0 0 0 1 223.5
 8 قائميه 915 0.0 0.0 26.5 136.0 96.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 272.5
 9 كمارج 847 0.0 0.0 14.0 87.0 78.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0 180.5
 10 پريشان 844 0 0 12 94 57 0 7 0 0 0 0 0 170.0
 11 چيتي 490 0.0 0.0 22.5 69.5 65.5 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 162.5
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 دما ب-

منظور بررسي دما با استفاده از اطالعات  ايستگاههاي موجود در داخل و خارج حوضه ، به 

رابطه گراديان دما نسبت به ارتفاع به . گراديان متوسط ساالنه درجه حرارت محاسبه شده است

 :باشدصورت زير مي

T=-0.0054 H + 25.854 
r = 0.94                                                                                      

 :در اين رابطه 

T  : درجه حرارت بر حسب درجه سانتيگرادميانگين ساالنه 

H  :ارتفاع از سطح دريا بر حسب متر 

با استفاده از توزيع درجه حرارت در ايستگاه شهرنجان ، متوسط دماي ماهانه و ساالنه نواحي دشت 

ميانگين دماي ساالنه . ارائه گرديده است) 7(محاسبه شده و در جدول و ارتفاعات حوضه پريشان 

 . درجه سانتيگراد مي باشد 8/19و در ارتفاعات برابر با  3/21در حوضه پريشان در دشت برابر با 

 )67-87(متوسط دماي ماهانه به تفكيك دشت و ارتفاعات حوضه پريشان): 7(جدول

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ماه

6/24 دشت  9/17  2/13  4/10  0/10  1/13  5/17  9/24  2/30  9/31  5/32  5/29  3/21  

9/22 ارتفاعات  7/16  3/12  7/9  3/9  2/12  3/16  2/23  1/28  7/29  3/30  4/27  8/19  

 

ايستگاههاي موجود در داخل و خارج از حوضه،  86-87با استفاده از آمار سال آبي 

روابط همبستگي ساالنه و ماهانه دما با ارتفاع در اين . گراديان دما نيز محاسبه شده است

ايستگاههاي مورد  ميانگين دماي ماهانه براي  دشت و مناطق مرتفعو ) 8(سال در جدول 

 .نشان داده شده است) 9(ديان دما در جدول استفاده در محاسبه گرا
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 روابط همبستگي ميانگين درجه حرارت ماهانه و ساالنة با ارتفاع ): 8(جدول
 ماههاي سال )R(ضريب همبستگي معادالت  گراديان حرارتي

T=-21.8Ln(x) + 173.1 0.975 مهر 

T=-21.5Ln(x) + 166.3 0.978 آبان 

T=-16Ln(x) + 122.6 0.966 آذر 
T=-24.3Ln(x) + 172 0.993 دي 

T=-20.2Ln(x) +146.8 0.936 بهمن 

T= -16Ln(x) +123.6 0.860 اسفند 
T=-19.6Ln(x) + 153.5 0.917 فروردين 

T=-13.2Ln(x) + 116.1 0.721 ارديبهشت 
T=-19.4Ln(x) + 161.3 0.909 خرداد 
T=-16.1Ln(x) + 142.4 0.997 تير 

 T=-19.7Ln(x) +167.4 0.912 مرداد 
T=-30.0Ln(x) + 233.6 0.975 شهريور 

T=-19/8Ln(x) + 156.5 0.984 ساالنه 

 
 

 86-87ميانگين دماي ماهانه براي  دشت و مناطق مرتفع در حوضه پريشان در سال آبي ): 9(جدول 
 

 منطقهماه                                              ارتفاعات دشت

 مهر 20.1 24.9
 آبان 15.4 20.1
 آذر 10.3 13.8

 دي 1.5 6.8
 بهمن 5.0 9.5

 اسفند 11.3 14.8

 فروردين  15.9 20.2
 ارديبهشت  23.5 26.3
 خرداد 25.1 29.4

 تير 29.4 32.9
 مرداد 29.1 33.5
 شهريور 23.1 29.6

 ساالنه 17.5 21.9
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در ايستگاه پريشان  86-87با آمار سال ) 67-87(مدتمقايسه حداكثر دماي مطلق دراز 

، نشان مي دهد كه حداكثر دماي مطلق در تير و مرداد ماه 11و  10با توجه به جداول 

توان انتظار داشت كه افزايش مي. درجه سانتيگراد ثبت شده است 48به ميزان  87سال 

ضمنًا حداقل . اده باشدتبخير نيز نسبت به ميانگين دراز مدت در اين سال اتفاق افت

   .باشددرجه سانتيگراد مي 4/13ميانگين دماي ساالنه ايستگاه تبخيرسنجي دشت ارژن 

 تبخير پ-

با توجه به اطالعات تبخير برخي از ايستگاههاي داخل و خارج حوضه پريشان گراديان تبخير 

استفاده در گراديان شامل ايستگاههاي مورد . ه استساالنه محدوده مورد مطالعه تعيين گرديد

خاطر، عباسي، سعدآباد، سرقنات، كازرون، قائميه، فراشبند، شهرنجان و هاي برازجان، بنهايستگاه

براي محدوده مورد مطالعه به ساالنه تبخير ميانگين دراز مدت رابطه گراديان . باشدارژن ميدشت

 :باشدصورت زير مي

0.0675- EL2.4027 =Eva                                                                                                                 

97.0=r  

 :در اين رابطه 

 :Eva  تبخير از تشتك بر حسب ميليمترميانگين ساالنه 

:EL ارتفاع از سطح دريا بر حسب متر 

ميليمتر و متوسط  1/2544تبخير ساالنه از تشتك در سطح دشت انگين بر اين اساس مي

توزيع ماهانه تبخير در . ميليمتر برآورد شده است 9/2502تبخير در ارتفاعات 

 . ارائه گرديده است) 12(ايستگاههاي معرف دشت و ارتفاعات محاسبه و در جدول 

نجي درياچه پريشان ساله در ايستگاه تبخيرس 20ميانگين تبخير) 10(همچنين در جدول 

-87در سال و كاهش رطوبت محيط با توجه به افزايش دما . ميليمتر  برآورد شده است 3/2597

ميليمتر  1/3818نسبت به ميانگين درازمدت،  ميزان تبخير ساالنه از تشت تبخير در اين سال  86

  ). 11جدول(باشدميليمتر بيش از ميانگين مي 1220شده كه حدود  اندازه گيري
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 )1367-1387(آمار متوسط دراز مدت ماهانه پارامترهاي اقليمي در ايستگاه تبخيرسنجي پريشان ): 10(جدول

   )سانتيگراد ( درجه حرارت  )درصد ( نم نسبي  

 ماه
 تبخير باران معدل معدل معدل حداكثر حداقل ساعت ساعت ساعت سرعت باد

) كيلومتردرماه(  ( ميليمتر ) ( ميليمتر ) حداكثر حداقل ماهانه مطلق مطلق 06:30 12:30 18:30 

 مهر  238.9 1.7 33.8 17.5 25.7 40 11 72 38 47 4979

 آبان 145.6 23.4 25.1 12.5 18.8 39 2 75 44 52 4678

 آذر 60.1 101.1 18.9 8.3 13.6 35 0 84 56 65 3758

 دي 40.9 120.8 14.9 6.1 10.5 26 3- 85 56 67 4440

 بهمن 54.5 86.3 15.1 6.3 11.2 25 3- 84 56 65 4556

 اسفند 81.7 51.3 19.2 9.1 14.1 31 0 80 54 61 5288

 فروردين 136.4 38.3 23.9 12.6 18.3 34 4 77 52 59 5700

 ارديبهشت 252.2 11.0 32.8 18.7 25.7 45 10 66 39 46 6621

 خرداد 372.4 0.0 38.7 22.8 31 48 12 61 37 43 7246

 تير 432.9 1.0 41.7 24.7 33.2 48 19 63 40 45 7433

 مرداد 424.2 0.4 41.9 25.8 33.8 48 21 57 36 44 7383

 شهريور 357.5 0.0 39.1 22.3 30.7 46 16 67 36 44 6371

 ساليانه 2597.3 435.2 28.8 15.6 22.2 48 3- 73 45 53 68454
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 86-87آمار ماهانه پارامترهاي اقليمي در ايستگاه تبخيرسنجي پريشان     سال آبي ): 11(جدول

     )سانتيگراد(درجه حرارت   )درصد(نم نسبي  

 ماه تبخير باران معدل حداكثر حداقل ساعت ساعت ساعت سرعت باد  
( كيلومتردرماه(    (ميليمتر) (ميليمتر) حداكثر حداقل ماهانه مطلق مطلق 06:30 12:30 18:30 

 مهر 369.9 0 34.7 16.8 25.7 39.0 14.0 62 24 33 3942

 آبان 268.7 0 29.3 11.5 20.4 32.0 7.0 60 29 33 2802

 آذر 84.9 12 20.7 6.4 13.6 26.0 0.0 74 43 54 2186

 دي 28.5 94 12.8 2.9 7.8 20.0 3.0- 79 61 73 1605

 بهمن 80.3 57 16.2 2.7 9.4 24.0 3.0- 86 49 59 2414

 اسفند 164.1 0 23.2 6.6 14.9 29.0 0.0 61 31 36 3328

 فروردين 247.4 7 29.0 11.9 20.5 32.0 8.0 62 36 41 3736

 ارديبهشت 388.2 0 35.1 16.0 25.5 39.0 11.0 52 24 31 4809

 خرداد 566.5 0 39.9 19.5 29.7 43.0 16.0 45 22 30 5958

 تير 616.8 0 44.1 23.0 33.5 48.0 19.0 55 40 55 5583

 مرداد 565.1 0 45.1 24.8 35.0 48.0 22.0 55 29 44 5761

 شهريور 437.7 0 42.5 21.6 32.0 45.0 18.0 56 24 40 5063

 ساليانه 3818.1 170 31.1 13.6 22.3 48.0 3.0- 62 34 44 47187
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 )67-87(متوسط تبخير ماهانه به تفكيك دشت و ارتفاعات در حوضه پريشان): 12(جدول

 

 تبخير از سطح آزاد آب پ-

به منظور برآورد تبخير از سطح آزاد آب روشهاي مختلفي از جمله روش بيالن آب، روش 

استفاده از معادله زير در اين پارامتر با . تشتك تبخير و معادالت تجربي مطرح گرديده است

 .محدوده مورد مطالعه مشخص گرديده است

Epan ×Esw=K 

 يضريب Kتبخير از تشتك و  Epanتبخير از سطح آزاد آب بر حسب ميليمتر،  Eswدر اين رابطه 

 .باشدمتغير مي 78/0تا  58/0بين ) آمريكايي( Aاست كه براي تشتك تبخير استاندارد كالس 

 .ساله ماهانه و ساالنه ايستگاه پريشان نيز در بخش ضميمه ارائه شده است 5جدول آمار تبخير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ماه

4/215 دشت  8/118  9/72  9/52  3/65  7/89  5/147  0/268  4/375  2/408  7/396  3/333  1/2544  

9/211 ارتفاعات  9/116  8/71  1/52  2/64  3/88  1/145  6/263  3/369  7/401  4/390  9/327  9/2502  
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 زمين شناسي حوضه آبريز پريشان -1 -2

با بازشدن درياي سرخ، كه مقدمه آن در اوايل سنوزوئيك ايجاد شده بود، در ترسير پاياني و     

در نتيجه قاره . شكل فعلي را به خود گرفتحوضه رسوبي زاگرس بخصوص اواخر پليوسن، 

با حركت اين قاره و فشارهاي حاصله، بخش . عربستان از آفريقا جدا گرديد و به ايران نزديك شد

در . خوردگي زاگرس ايجاد گرديدغربي ايران تحت تأثير قرار گرفته و بتدريج چيننوبجنوبي و ج

در . عين حال منطقه زاگرس در طول فازهاي مختلف كوهزايي نيز تحت تأثير قرار گرفته است

پركامبرين پسين، فاز كوهزايي بايكالين يا كاتانگائي اتفاق افتاده كه باعث ايجاد دگرشيبي در قاعده 

بات اينفراكامبرين شده است، پالتفرم ايران و عربستان به هم چسبيده و رسوبات پركامبرين رسو

هاي مهمي نيز در اثر اين كوهزائي ايجاد شده كه از آن جمله گسل. دچار دگرگوني شده است

هاي قائم آنها ها و جابجائيدر نتيجه فعاليت اين گسل. توان به گسل اصلي زاگرس اشاره نمودمي

شناسي و يا تغيير وبات دوران اول، جنس و ضخامت يكساني ندارند و از طرفي نبود چينهرس

شناس،حركات فاز زمين محققين.شوده رسوبي زاگرس نيز ديده ميضرخساره جانبي در حو

خورده، در زاگرس چين .دانندمي زاييخشكي را در ايران از نوع حركات)سيلوريندوره(كالدونين

شناسي همراه بوده و اين وضع تا چينه سيلورين با نبود به اردويسين فوقاني-رسوبات مربوط 

كربنيفر ادامه داشته به نحوي كه رسوبات پرمين به طور دگرشيب بر روي اردويسين قرار گرفته 

در شمال ) پالئوتتيس(نين در دوره كربنيفر، درياي تتيس قديميبا حركات كوهزائي هرسي. است

تتيس (در جنوب ايران شكاف جديدي به نام اقيانوس آلپي زاگرس مرتفع  ايران بسته شده و

 . ايجاد گرديده است) جديد

هاي آلپي كه از دوره ترياس شروع شده و تا پليوستوسن و عهد حاضر ادامه در زمان بروز كوهزايي

پيرنه و ، )الرامين(داشته و فازهاي مختلف سيمرين پيشين، سميرين پسين، اتريشين، الراميد

ه رسوبي زاگرس و محدوده مورد مطالعه دچار تغييرات اساسي ضگردد، حوپاسادنين را شامل مي

.  گذاري شده استگرديده و ريخت فعلي آن پايه
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ه زاگرس به گودالي تبديل شده بود كه در طي دوران دوم و سوم همزمان در ضدر اواخر ترياس حو

خوردگي نها در اواخر دوران سوم تحت تأثير چينحال فرونشيني و رسوبگذاري بوده است و ت

حركات كوهزائي آلپي باعث بسته شدن درياي تتيس جديد و انشعابات آن . شديد واقع شده است

بعد از كرتاسه پاييني دريا شروع به پيشروي نموده كه تا . در دوره كرتاسه پاييني گرديده است

هاي يل اليگوسن بخش مهمي از ايران دچار جنبشدر اواخر ائوسن و اوا. ائوسن ادامه داشته است

باعث ) فشار كمپرسيوني(كوهزائي بوده است كه نهايتاً با بازشدن درياي احمر و فشار ناشي از آن 

فرسايش بعد از كوهزائي در طي دوره پليوسن، رسوبات . خوردگي رسوبات زاگرس شده استچين

خوردگي چين. بوجود آورده استد مطالعه و در حوضه موركنگلومراي بختياري را در زاگرس 

) فاز پاسادنين(موجود در رسوبات مذكور را به فاز كوهزايي مهمي بين پليوسن و پليوستوسن 

. دهند كه سيماي كنوني زاگرس را پديد آورده استنسبت مي

ه ضدر حو). Huber،1977(بخش مختلف تقسيم گرديده است 4شناسي زاگرس به محدوده زمين

و ) يا زاگرس مرتفع(خورده، زاگرس خرد شده بخش آن شامل زاگرس چين 3طالعه فقط مورد م

 .زاگرس رورانده وجود دارد

 -در امتدادجنوبغربي) تكتونيك(ساخت شناس سيستم زاگرس را از ديدگاه زمينپژوهشگران زمين

) : Huber,1977(اندبخش يا زون متفاوت تقسيم نموده 4شرقي به  شمال

٠Fايپايهناحيه كوه -

1  
١Fخوردهكمربند چين -

2  
٢Fشده يا گسليده ناحيه خرد -

3  
٣Fناحيه رانده -

4  

 .شناسى، درياچة فامور در پهنة زاگرس چين خورده قرار گرفته ديدگاه ساختارى و زمين از 

كه  هاى وابسته هاى جوان گسل فعال كازرون و گسل بر اين باور است كه حركت) 1373(شهرابى 

نامقاوم  گيرى فرونشست كازرون و لغزش سازند قرار دارند، در شكل در فاصلة كمى از درياچه

تأييدى بر نظر خود  از سازند گچساران را هلغز نامبرده وجود چندين زمين. اند گچساران نقش داشته
                                                 

Foot hills  1- 
2- Fold Belt 
3-Faulted Zone or Crushed Zone 
1-Thrust Zone 
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 سنگهاي و رسوبات اكثر كه است مطلب اين از حاكي منطقه شناسي سنگ بررسي .داند مي

 سنگهاي در نفوذپذيري ميزان بيشترين. باشدكربناته مي زاگرس رسوبي حوضه تشكيل دهنده

 سنگهاي در نفوذپذيري ميزان و كمترين فراوان شكاف و درز و ثانويه تخلخل وجود دليل به آهكي

 بوده كربناتي دهنده تشكيل و سنگهاي رسوبات جنس منطقه اين در كلي بطور. است پابده مارني

 زميني زير آبهاي كيفيت رو از اين .هستند بعدي اولويتهاي در مارن و گچي ، شيلي سنگهاي و

 سنگ نظر از ..ندارد محدوديت چنداني و بوده خوب ميشود فراهم كارستيك منابع از آنكه بدليل

 و كنگلومرايي و سنگهاي شيلي سنگهاي ، مارني سنگهاي ، آهكي سنگهاي منطقه در شناسي

نقشه زمين شناسي و موقعيت سازندهاي حوضه  .گرددمي مشاهده كواترنر ناپيوسته رسوبات

 آسماري سازند آهكهاي شامل آهكي سنگهاي گسترش.نشان داده شده است) 4(پريشان در شكل

 .باشد فراوان منطقه در قرضه منابع كه است شده باعث گچي گچسارانسازند مارني- و سروك و

در آنها  بلوكي واريزه هاي باشند ووشكاف مي درز داراي نقاط بعضي در و ايتوده اغلب سنگها اين

 تشكيل را مناسبي ذخيره آبي ، با توجه به توسعه كارست آسماري سازند آهكهاي .ديده مي شود

 چشمه آن بارز نمونه. باشندموجود در حوضه دليل بر اين امرمي متعدد هايچشمه كه دهندمي

 هستند تخريبي رسوبات مارنها .استپريشان  آب درياچه كننده تأمين منابع از يكي نارنجي قلعه

 از تركيباتي سنگها اين .دريا هستند عميق رسوبات منطقه به مربوط و داشته شيميايي منشاء كه

 داراي سنگها اين .ميشوند ديده وگچساران گورپي پابده سازندهاي در و باشندمي آهك و رس

۴Fآب روان دليل همين به و بوده كم تراوايي

 پوشش و است زياد رسوبات اينگونه در ايجادشده 1

 .باشدمي ضعيف سنگها اينگونه در گياهي

 ذرات از سيمان يك توسط درشت مختلف و ريز قطعات چسبيدن بهم از كنگلومرايي سنگهاي

 باشدمي ماسه ذرات از منطقه در سنگها اين سيمان ذرات. آيدمي بوجود سيليس و آهكي يا ماسه

 .هستند متوسط پذيري داراي فرسايش و نبوده برخوردار چنداني استحكام از دليل همين به و

 فرسايشي انواع. شوندمي فرسايش تشديد باعث انساني و فعاليتهاي تكتونيك حركات عواملي نظير 

 و گورپي پابده سازندهاي در كه سطحي فرسايش از عبارتند است شده مشاهده درمنطقه كه
                                                 
1- Run-Off  
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 نقشه زمين شناسي حوضه پريشان) : 4(شكل
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 شياري فرسايش. ميخورد چشم به بختياري سازند ماهورهاي تپه و حاضر عهد و رسوبات گچساران

 سازند سست بخش و حاضر عهد رسوبات و گچساران گورپي سازندهاي در دامنه كوهها در كه

 عهد رسوبات و پابده گچساران، گورپي، سازند در كه آبراهه اي فرسايش .ميشود ديده بختياري

۵Fبدلند فرسايش .ميشود لغزشي ديده توده هاي و حاضر

 و گورپي سازند در فقط كه دره هزار يا 1

 سنگ به توجه با .شودمي ديده سروك و آسماري آهكي سازند در كه توده هاي لغزشي فرسايش

 آهكي سازندهاي كه بيان نمود منطقه در موجود سازندهاي بين از توانمي سازند هر شناسي

 توده هاي و بختياري سازندهاي بوده، فرسايش به نسبت كم داراي حساسيت آسماري و سروك

 پابده و گورپي سازندهاي و فرسايش به متوسط حساسيت حاضر داراي عهد و رسوبات لغزشي

 .باشندمي فرسايش به نسبت زياد حساسيت داراي

 چينه شناسي -2-2

 :است ذيل بشرح جديد به قديم از پريشان آبخيز حوضه شناسي سازندهاي چينه وضعيت

 سازند سروك  -الف 

گسترش اين سازند در شرق حوضه پريشان و در  .باشدميسن سازند سروك از آلبين تا تورونين 

 . اردكيلومترمربع وسعت د 47/6سازند سروك در اين حوضه . تاقديس سربالش است

 

 

 

 

 

 

 ديد به(نمايي از سازند سروك در محدوده پريشان):  5(شكل

  نمايي از سازند سروك در محدوده پريشان): 5(شكل

                                                 
2-Bad Land  
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 گورپي سازند ب-

هاي هاي خاكستري مايل به آبي همراه با اليهسازندهاي پابده و گورپي شامل مارن و شيل

اي و سيلتي تفكيك هاي شيل ارغواني ماسهگاهي به وسيله اليهاست كه نازك آهك رسي 

 ،نبوي(سن سازند گورپي از سانتونين تا ماستريشتين در نظر گرفته شده است .گرددمي

 فامور پريشان و در يال جنوبي تاقديس درياچه شمال در سازند اين .)1355 ،محمدحسن

 .شودمي ديده سنگي رخنمون بصورت اغلب كه گياهي است پوشش دارد و فاقد زدگيبيرون 

 .باشدكيلومترمربع مي 67/8وسعت اين سازند در حوضه پريشان 

 پابده سازند پ-

هاي چرتي و اليه همراه با گرهاين سازند از مارن و سنگ مارن خاكستري، آهك نازك

پالئوسن سن اين سازند به . )1355 ،محمدحسن ،نبوي(است گلوكونيت در قاعده تشكيل شده

گسترش دارد، ديده سازند پابده در منطقه مورد مطالعه اغلب در مناطقي كه سازند گورپي. رسدمي

 اين .شده استها نمايش داده بر روي نقشه) گورپيپابده-(شود و گاهي به صورت يك سازندمي

 دراست كه  شيلهاي متورق با همراه خاكستري تا سفيد مارنهاي شامل منطقه اين در سازند

وسعت  .است مشاهده قابل تاقديس فامور جنوبي يال پريشان و در درياچه شمال از بخشهايي

 . باشدكيلومترمربع مي 23/18سازند پابده در اين حوضه

 جهرمآسماري- سازند ت-

اي رنگ است و در آهكهاي مقاوم كرم تا قهوهشامل سنگ سازند آسماري شناسي از نظر سنگ 

سن اين سازند از اليگوسن تا ميوسن پاييني در . شودهاي شيلي نيز ديده مياليهالي طبقات، البه

حد بااليي با سازند گچساران و حد پاييني با ). 1372مطيعي،  هوشمندزاده-(است هنظرگرفته شد

سازند آسماري در بيشتر نقاط فارس بر روي  .سازند پابده در برش نمونه به صورت همساز است

مورد بررسي قرار ) جهرم آسماري-(م قرار گرفته و اغلب به صورت يك سازند سازند آهكي جهر

  زيرين ميوسن آن سن و دارد خوبي آبدهي كارستي منابع بدليل وجود سازند اين .گيردمي

 .باشدمي
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در حوضه پريشان در يال جنوبي تاقديس فامور در شمال درياچه و  جهرمآسماري-پراكنش سازند 

همچنين در يال شمالي تاقديس سربالش در جنوب درياچه و در وسط دشت بصورت بيرون 

 .است كيلومترمربع 18/35پريشان درحوضه  اين سازندوسعت ). 4شكل(زدگيهايي رخنمون دارد 

 .يشان نشان مي دهدنمايي از اين سازند را در محدوده پر) 6(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ديد به سمت شمالغرب (نمايي از سازندآسماري در محدوده پريشان): 6(شكل

 گچساران سازند ث-

 چهل و بخش سه شامل فارس استان در كه است فارس گروه سازند ترينپائين گچساران سازند

بطوركلي  الذكر فوق بخش سه تفكيك امكان عدم بدليل حوضه اين در. باشدمي مول و چمپه

پراكندگي اين سازند در غرب درياچه و ) 4(با توجه به شكل  .گرديده است عنوان گچساران سازند

 كيلومترمربع 61/6پريشان درحوضه  اين سازندوسعت ..باشدهاي شمالي تاقديس سربالش ميدامنه

 .نمايي از اين سازند را در حوضه پريشان مي دهد) 7(شكل .است

 بختياري سازند -ج

اي، شناسي، يك سوم زيرين اين سازند در برش نمونه تناوبي از كنگلومراي تودهاز نظر سنگ

هاي كنگلومرائي و دو سوم بااليي شامل سنگمقاوم با هوازدگي نسبتاً كم و عدسيهايي از ماسه

 . اندهايي بلند را بوجود آوردهكنگلومراهايي است كه ديواره
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 )ديد به سمت جنوب(از سازند گچساران در محدوده پريشان نمايي): 7(شكل

سنگ و هاي بزرگ، قلوهسنگخوب گرد شده در ابعاد قطعه كنگلومراي اين سازند شامل قطعات

اي هاي زاگرس با سنين مختلف فرسايش يافته و در خميرهريگ است كه از مجموعه رخنمون

 .اندباشد، به هم سيمان شدهميدانه كه معرف محيط آبي شيرين  كلسيتي درشت

. دار و گاهي نيز همساز استحد پاييني اين سازند با سازند آغاجاري گاهي ناهمساز زاويه

ها ها و ناوديسگيري تاقديستشكيل سازند كنگلومراي بختياري در زاگرس تابع شكل

سن . دباشهايي ميبوده و به همين لحاظ از نظر جنس در مناطق مختلف داراي تفاوت

 و كنگلومرا از تناوبي شامل سازند اين.رسدآن به اواخر پليوسن تا اوايل پليستوسن مي

اين سازند در غرب و جنوب . است) سيليسي سنگ(گرينستون و كنگلوامرايي سنگ ماسه

  .باشدكيلومترمربع مي 7/27درياچه پريشان رخنمون دارد و وسعت آن 

 كواترنر رسوبات ح-

پليستوسن با پايان يافتن فاز  وردگي زاگرس در اواخر پليوسن تا پليوسن -خدر محدوده چين

هاي خوردگي آلپي يك فاز فرسايشي شروع شده كه نتيجه آن رسوبگذاري نهشتهپاياني چين

 و زاگرس وضعيت گيري شكل و آلپي كوهزايي فاز آخرين وقوع دنبال به. باشددوران چهارم مي

 و شده كار به دست فرسايشي عوامل آب، از رسوبات آمدن بيرون و ها چين خوردگي آمدن بوجود
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 را كواترنر رسوبات ارتفاع كم و پست نقاط به آنها حمل و قديمي فرسايش سازندهاي و تخريب با

 .اندآورده بوجود

 مخروط افكنه،رسوبات ،رسوبات دانه درشت اي دامنه رسوبات شامل منطقه اين در كواترنر رسوبات

وسعت رسوبات  .باشد مي سنگين بافت با دشت ورسوبات سنگين بافت و ريزدانه درياچه حاشيه

نمايي از اين ) 8(شكل  .كيلومترمربع مي باشد 6/129آبرفتي كواترنر در حوضه درياچه پريشان 

 دهدسازند را نشان مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمايي از آبرفتهاي محدوده پريشان ): 8(شكل 

 تكتونيك و ساختماني شناسي زمين -2-3

چينهاي  داراي زون اين است واقع خورده چين زاگرس ساختماني زون در مطالعه مورد منطقه

 سازندهايي وجود بدليل زون اين در .است شرق جنوب غرب، شمال روند با ساده و ماليم

شكستگيها  و گسلها ميزان دارند پذيري ارتجاع خاصيت كه نمكي گنبدهاي رازك، مانندگچساران،

 .است كمتر فارس جنوب نواحي در بخصوص
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  گسلها-2-3-1

فعاليتهاي تكتونيكي جديد، بخشي ازدشت كازرون را به صورت حوضه بسته پريشان درآورده      

گسل كره .اين فعاليتها ناشي از عملكرد گسلهاي موجود در داخل و خارج از حوضه مي باشد. است

بس در شرق و گسل كازرون در غرب حوضه و گسلهاي منشعب از آنها مي تواند در تشكيل درياچه 

عبور گسل از شمال درياچه باعث ايجاد افتادگي در اين قسمت شده . ان نيز موثر باشدپريش

بطوريكه يال غربي تاقديس فامور بكلي ناپديد و تنها تكه هاي از آهك آسماري با فواصل زياد در 

تواند يكي از داليل اين افتادگي مي. شود كه اليه هاي آن شيب زيادي دارددشت فامور ديده مي

موقعيت گسلهاي موجود در حوضه ) 1-8(شكل . شدن حوضه و تشكيل درياچه پريشان باشد بسته

 :از عبارتند منطقه در موجود مهم گسلهاي.را نشان مي دهد

كيلومتر آ ن در حوضه حله و  28/ 78كه كيلومتر است 60حدود آن طول كه دردانه گسل-

گسل  همراه به كند و مي عبور جنوبي ليشما روند با درياچه شرق از گسل اين .دارد پريشان قرار

هاي حوضه به ارژن درياچه از آب فرار در را اصلي نقش آنها از منشعب فرعي گسلهاي و كتل ميان

 .دارند اطراف

 است فعال گسلي و حوضه گسل و مهمترين بوده كيلومتر 80حدود آن طول كه پريشان گسل -

 شودمي منطقه در هاييلرزه باعث آن پويش كه

از گسلهاي مهم ديگري است كه در مورفولوژي حوضه مورد مطالعه نقش  گسل دشت ارژن-

همچنين وجود چشمه . اساسي دارد و باعث ايجاد ساختار گرابني و پولژه دشت ارژن شده است

۶Fفرو چاله  60كارستي دشت ارژن و تشكيل حدود 

كارستي در اين منطقه حاصل عملكرد اين  1

هاي متر از سطح دريا و ساختمان گرابني يكي از پديده 2000ن با ارتفاع دشت ارژ. باشدگسل مي

در اين منطقه دو گسل عمده در دو ديواره شرقي و غربي دشت و . باشدكارستيك منطقه مي

هاي فرعي ديگري وجود دارد كه باعث ايجاد ساختمان گرابني دشت ارژن شده است فعاليت گسل

                                                 
1-Sink Hole 
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شكستگي و جابجايي عمودي در سازند آسماري جهرم شده و  گسل غربي دشت ارژن باعث ايجاد

 .در محل اين جابجايي چشمه سارهاي دشت ارژن با آبدهي باال و كيفيت مناسب ظاهر شده است

گسل . دهنداز ديدگاه هيدروژئولوژي هر دو گسل دشت ارژن همزمان دو عمل مختلف را انجام مي

شواهد مختلف . عهده داردت و درياچه را بهغربي باعث تغذيه و گسل شرقي عمل تخليه دش

شناسي، تكتونيك و توپوگرافي منطقه احتماالً نشان دهنده تخليه آب به دشت برم زمين

هاي سرشاخه چشمه(، درياچه پريشان و منطقه كوهمره سرخي ) هاي رنجان و ساسانچشمه(

ه همراه روان آبهاي اين چشمه سارها ب.باشددر جنوب و جنوب شرقي دشت ارژن مي) دالكي

توسعه كارست در . باشدسطحي و نزوالت جوي از منابع تأمين كننده اصلي آب درياچه ارژن مي

 .باشدها بصورت حفرات و غارهاي كوچك ميسازند آسماري جهرم و در محل چشمه

  70آن طول و در شمال حوضه پريشان مي گذرد برم دشت از آن محور كه نودان گسل -

 .باشد مي كيلومتر

 پريشان مورفولوژي دشت آبرفتي -2-4

 قسمت در زراعي خاك پوشش از )پريشان شاپور-(كازرون دشت بطوركلي آبرفتهاي

 واريزه هاي از قطعاتي و رس و سيليت و ماسه و شن سنگ، رسوبات قلوه و سطحي

 كامًال دشت مورفولوژي، نظر از .است شده متري تشكيل 130الي  100عمق  تا آهكي

  رسوبات و بختياري سازند آسماري و و گچساران ماهورهاي تيه و نبوده مسطح

 آبرفتهاي شيب عمومي. شودمي ديده مذكور دشتهاي مراكز در پلكاني و ايرودخانه

 .است پريشان درياچه طرف به پريشان فامور- دشت

 قطعه از متشكل دانه بندي داراي و بوده واريزه ها و مخروط افكنه ها شامل دامنه اي رسوبات

 از شدن دور با و باشندمي سيمان فاقد و مجزا صورت به شن دانه هاي و قلوه سنگ سنگ،

 .شوندمي ريزدانه تر و كرده آنها تغيير دانه بندي ارتفاعات،
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حوضه پريشانموقعيت گسلهاي مهم موجود در ): 1-8(نقشه   
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 منطقه ژئومورفولوژي -2-5

تاقديس  دامنه هاي و شرق و شمال در فامور و دشتك تاقديسهاي بين مطالعه مورد منطقه

 سازند برجسته ناوديس توسط شرق جنوب از حوضه اين .است گرفته قرار غرب در سربالش

 بسته اي دشت شامل فوق منطقه .ميگردد محدود كازرون دشت بوسيله غرب شمال واز آغاجاري

 درياچه اين .ميشود منتهي پريشان درياچه يعني آن مركزي بخش به كليه آبراهه هايش كه است

حوضه پريشان را از ديدگاه . است گرفته قرار فامور تاقديس غربي جنوب فروافتاده يال دامنه در

 زير شرح ژئومورفولوژي به واحد پنج به ژئومورفولوژيك و براساس ميزان ارتفاع و شيب سازندها

 : گرددتقسيم بندي مي

 بلند كوهستاني منطقه -1

 گسسته ناهمواريهاي -2

 دشت سرها يا گالسي -3

 دشتها -4

 درياچه -5

 . ارائه شده است) 9(نقشه توزيع ارتفاعي حوضه پريشان در شكل 

  بلند كوهستاني منطقه -2-5-1

سازندهاي  و حوضه شرق و غرب شمال در واقع سروك بيرونزدگيهاي بلند، كوهستاني منطقه

 .دارد گسترش درياچه شرق تا غرب شمال از بخش اين. گرددمي شامل را آسماري و پابده 

  گسسته ناهمواريهاي-2-5-2

پشتگرد  و منظم بلندي و پستي و نامنظم بلندي و پستي بخش دو به گسسته ناهمواريهاي

 :اندتقسيم قابل

بعضًا  و آغاجاري ميشان، گچساران، سنگي برونزدهاي شامل كه: نامنظم بلنديهاي و پستي الف-

بخش  .دارند گسترش حوضه شرق جنوب و جنوب غرب، حاشيه قسمت در باشند ومي بختياري



 41 

 اين در نيز درياچه شرق شمال در واقع گورپي و سروك يافته فرسايش سازندهاي از كوچكي

 .گيردمي قسمت قرار

از  يا و گرديده تشكيل بختياري سازند از يا اين عوارض) : پشتگرد(منظم بلنديهاي و پستي ب-

فارس  گروه برونزد داراي نيز نقاط برخي در كه است بختياري از پوششي با فارس گروه سازندهاي

 مالاره روستاي شرق همچنين و غرب شمال بطرف زيست محيط پاسگاه از قسمت اين .باشندمي

 .پوشاندرا مي

  )گالسي ها(سرهادشت -2-5-3

 .شوندمي مخروط افكنه ها و واريزه ها ،)دامنه اي( كوهپايه اي تشكيالت شامل دشت سرها 

 كامًال بخش. .باشدمي درياچه شرق و غربي شمال قسمتهاي در بيشتر دشت سرها گسترش

 .گيردمي قرار محدوده اين در نيز گورپي سازند فرسايش يافته

  دشت منطقه -2-5-4

و  جنوب در واقع مالاره روستاي اطراف و غرب غربي، شمال مناطق شامل دشت منطقه

 .گرددمي درياچه شرق جنوب همچنين

  درياچه -2-5-5

 مساحتي حداكثر با و كيلومتر 3 از اندكي كمتر عرض و 15 حدود طولي پريشان با درياچه

 به بسته درياچه سطح .است گرفته قرار دشت مركزي تقريباً بخش در كيلومترمربع 50 حدود

 دارد، عهده بر را محدوده زهكش نقش كه پريشان درياچه. باشدمي خشكسالي، متغير يا و ترسالي

 اكثر. است مركزي شبكه سيستم يك ايآبراهه نظر از دشت، مركزتقريبي در قرارگيري سبب به

 درياچه شرق شمال در واقع مالكي منطقه هايآبراهه و بوده) دندريتي(ايشاخه حوضه آبراهه هاي

 نوع از اكثراً سنگي، بستر و تند شيب سبب به اخير ايآبراهه آبرفت .اندموازي و طويل نوع از نيز

.گردندمي وارد و درياچه دشت پوشاند و سرانجام بهمي را زمين سطح تمام و بوده قلوه سنگي
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 حوضه پريشانتوزيع ارتفاعي ): 9(شكل
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 شرق در روستاي كوشكي شمال در ديگري و نارنجي قلعه روستاي شرق در واقع يكي دره دو

 .شوندمي درياچه شرق دشت وارد و شكافته را سروك سازند نيز حوضه

 يال  فروافتاده بخشهاي آسماري، و گورپي پابده- سازندهاي سختي درجه در تفاوت سبب به

 .باشدمي فوق سازندهاي جنس از دشتك و فامور تاقديس غربي شمال

 حوضه سطوح كليه در فاز فرسايشي يكي است؛ برقرار زمين شناسي فاز دو مطالعه مورد منطقه در

 دشت سطح و دامنه ها در .درياچه بستر در رسوبگذاري فاز ديگري و درياچه بستر جز به آبريز

 صورت همزمان يا نوبت و به رسوبگذاري و فرسايش فازهاي فرسايش، نوع و دامنه شيب به بسته

 گرفته غرب صورت جنوب جانب از متعدد هايكوهزايي از ناشي فشارهاي آنجائيكه از .گيردمي

  جنوب شرقي غربي- شمال امتداد داراي زاگرس منطقه چين خوردگيهاي كليه لذا است،

به  قريب اكثر در ايران، صفحه زير به عربستان صفحه شدن رانده سبب به همچنين .باشندمي

گرفته،  صورت روراندگي همجوار مناطق و بررسي مورد محدوده تاقديسهاي غربي جنوب يال اتفاق

 به غربي جنوب يالهاي روراندگي .گسترده اند تقريباً و ساده آنها شرقي شمال يالهاي درحاليكه

 پركامبرين تا مناطق بسياري در گسلها اين سن .است گرفته صورت عميق تراستي كمك گسلهاي

 تراسي گسل دو .باشندمي رورانده نيز دشتك و فامور تاقديسهاي غربي جنوب يال .رسدمي نيز

 اصلي گسل .اند گرديده فوق يال عميق قسمتهاي روي بر تاقديس اصلي بخش باعث رانش عميق

 گسل .است افتاده اتفاق درياچه شرق طول موازات به و آسماري زدگيهايبيرون در دامنه درست

شكل  سازند ايمنطقه بين گسلهاي همراه به شده و ترجنوبي هاياليه باعث افتادگي دوم

 گرديده فارس گروه سازندهاي از برخي و آسماري سازند از بخشهايي حذف باعث پذيرگچساران،

 .است

 از بخشهايي فرسايش مانع حوضه، شرق جنوب در آغاجاري مقاوم نسبتاً ناوديس دماغه وجود

 عدم سبب به آن غربي شمال قسمتهاي و درياچه محل در حاليكه در گرديده، فارس سازندگروه

 بيان چنانكه .است پذيرفته صورت بيشتري باسهولت فرسايش و حذف عمل مذكور وجود سازند

 همراه به شده ياد عمده گسلهاي و بوده تكتونيزه العادهفوق فامور تاقديس غربي يال جنوب گرديد
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 گسل كه دهدمي نشان شواهد. است پيوسته وقوع به آن در متعددي امتدادي و گسلهاي شيبي

 طرف از و كازرون گسل به غرب شمال طرف از دشتك و فامور تاقديسهاي غربي يال جنوب تراسي

امتداد  با زوالي شيبي گسل اينكه كما .گرددمي وصل )كره بس( زفره گسل شرق احتماالً به جنوب

 دشت منطقه. باشد ارژن دشت گرابن غربي شمال بخش گسلهاي ادامه تواندشمالي جنوبي مي

 آمده بوجود موازي مزدوج گسلهاي عمل اثر بر باشد،مي پوليه يك نظر مورفولوژي از كه ارژن

 آب تخليه باعث كه دارد وجود دولين تعدادي دشت اين شرقي جنوب گسلهاي امتداد در .است

 به فوق منطقه آب كه شودمي گفته گرچه .است گرديده آن نمودن و فصلي مذكور منطقه درياچه

 قسمتهاي به را مزبور آب انتقال زمين شناسي شواهد ولي مي گردد، منتقل پريشان درياچه

 فارس گروه شدن رانده و گسلها اين مجموعه عملكرد .داردتر ميمتحمل دالكي رودخانه سرچشمه

 تشكيل و فامور تاقديس غربي جنوب يال موازات به آمدن چاله اي بوجود باعث غرب جنوب به

 روي يا و مجاورت در درياچه اين شرقي شمال طول.است گرديده محل آن در پريشان درياچه

 يافته فرسايش سازند روي بر آن شرقي وجنوب غربي شمال بخشهاي و آسماري آهكي سازند

 دوران به مربوط درياچه تشكيل شواهد موجود، مجموعه به توجه با .است گرفته قرار بختياري

 سازند بويژه آسماري، و سروك سازندهاي.باشدمي پاياني پلئيستوسن آن سن بيشترين و چهارم

 .باشندمي شيرين آب از عظيمي حاوي ذخاير كارستي، پديده و شكاف و داشتن درز سبب به اخير

 سازندهاي بيرونزدگي دامنه در چشمه هاي متعددي بصورت فوق الذكر، گسلهاي كمك به آبها اين

 انداين جمله از ... و نارنجي قلعه خواجو، آبگينه ، گپ، پل چشمه هاي .گرديدهاند ظاهر شده، ياد

 تشكيل گچساران نفوذ غيرقابل ازطبقات درياچه اصلي بستر اكثريت عمقي قسمتهاي گرچه

  ساير به را آن آب نفوذ بستردرياچه، تراستي اصلي گسل عمل زياد احتمال به ولي گرديده،

 .گرددمي باعث فرودست آبي حوضه هاي
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  اكتشافي بررسيهاي -2-6

دشت  در زير شرح به مرحله سه در لرزه نگاري و ژئوالكتريك روشهاي به ژئوفيزيك مطالعات

 : است شده انجام

 ژئوالكتريك روش به را منطقه آبرفتهاي 51 تا 46 سالهاي در سابراكو مشاور مهندسي )الف

 .است داده قرار موردمطالعه

 .است داده قرار بررسي مورد را آبرفتها لرزه نگاري روش از استفاده با 51 سال در آبكاو شركت )ب

 روش به را منطقه كارستي آهكهاي 1365 سال در تهران دانشگاه ژئوفيزيك موسسه )ج

 .است داده قرار مطالعه موردژئوالكتريك 

مطالعات زمين شناسي و ايزوتوپي ارتباط هيدروليكي  1374مركز تحقيقات كارست در سال ) د

 .  هاي درياچه پريشان با درياچه ارژن را انجام داده استچشمه

سري  آهكي مارن و مارني رسوبات پريشان درياچه حوالي در ژئوفيزيك مطالعات نتايج اساس بر

توسط  51 تا 47 سالهاي طول در .باشدمي متر اهم 30 از كمتر مخصوص مقاومت داراي فارس

 آن مجاور پيزومتري و اكتشافي چاه حلقه دو تعداد پريشان دشت در سابراكو مشاور مهندسين

 آبگينه پل احمدآباد روستاي حوالي در يكي حلقه دو اين .است شده انجام پمپاژ و آزمايشهاي حفر

 متر 99 و 806ترتيب به دو اين انتقال قابليت .باشدمي ميرزا قلعه روستاي حوالي ديگري در و

 .است شده محاسبه درصد 3و ضريب ذخيره آن  روز در مربع
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 فصل سوم

 هيدرولوژي 
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 :هيدرولوژي درياچه پريشان -3-1

 .قراردارد كازرون شهرستان نزديكي و فارس استان در و بوده دائمي درياچه يك پريشان درياچه

 موجود، سطح اطالعات براساس. است متر 2وعمق متوسط آن  كيلومتر 3 درياچه متوسط عرض

 مذكور درياچه متوسط حجم ميزان. رسدمي كيلومترمربع 50به حداكثر و 40درياچه  متوسط

 حدود درياچه اين در جوي ريزشهاي ميانگين .است گرديده برآورد ميليون مترمكعب 80 حدود

ميليمتر  170تنها  86-87مي باشد و اين در حالي است كه در سال  سال در ميليمتر 2/435

،  مستقيم بارش باران است كه بصورت آب درياچه تاميناصلي   منشاء .بارش ثبت شده است

از  ناشي از نفوذ بارندگي نيجريانهاي زيرزميتخليه و  ي ناشي از بارندگي به درياچهتخليه روانابها

 . تغذيه مي گردد ،ارتفاعات

باشد كه وسعت تقريبي آن هاي آب شيرين كشور ميدرياچه و تاالب ارژن نيز از جمله درياچه

آب درياچه ارژن از . كيلومتري شيراز قرار دارد 60باشد و در فاصله كيلومترمربع مي 17حدود 

نوبي درياچه و در مجاورت گسل شرقي دشت قرار دارد در اليه جطريق فروچاله ها كه در منتهي

ها نشان داده است كه ارتباط هيدروليكي بين درياچه بررسي. گرددمجاري زيرزميني تخليه مي

هاي موقعيت درياچه) 10(شكل. ارژن و چشمه هاي كارستيك پيرامون تاالب پريشان وجود دارد

 . دهدپريشان و دشت ارژن را نشان مي

 
 هاي پريشان و دشت ارژنموقعيت درياچه): 10(شكل

 درياچه ارژن

 درياچه پريشان
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 :پريشان منطقه سطحي آبهاي -3-1-1

بطور كلي جريانهاي سطحي دايمي در حوضه پريشان وابسته به آبدهي چشمه هاي موجود به  

مسيلهاي فصلي بخصوص در مناطق شمال و شمال شرقي . خصوص در سالهاي ترسالي ميباشد

از جمله جريانهاي سطحي . كنندحوضه در فصول بارندگي روانابها را به سمت درياچه هدايت مي

 :توان به دو نهر عربون و زوالي اشاره نمودميدايمي در اين حوضه 

 بيبي چشمه و جمشيدي چشمه پهلك، چشمه نارنجي، هاي قلعهاز چشمه: نهرعربونالف-

 و كرده طي را كيلومتر 3حدود  مسيري نهر اين .است شده تشكيل فامور دشت آبهايو زه حوري

 شودمي درياچه پريشان وارد

 كيلومتر 2حدود  مسافتي طي از پس و گيردمي سرچشمه آبگينه پل چشمه از :زوالي نهر ب-

  .شودمي پريشان وارد درياچه

 :برآورد رواناب در حوضه پريشان -3-1-2

. برآورد آبدهي حوضه پريشان از روشهاي تجربي جاستين و كوتاين استفاده گرديده استجهت  

 روش جاستين الف-

هاي ايستگاه داده بدين منظور از. مشابه استوار است يهااين روش بر اساس عملكرد حوضه      

بوشيگان در حوضه آبريز شاپور كه داراي آمار اندازه گيري آب بوده و مشخصات زير در آن معلوم 

 .شده است مي باشد، استفاده

ايستگاه  K در اين روش بر اساس فرمول زير و با توجه به مشخص بودن كليه پارامترها و ضريب

، ميزان رواناب در سطح حوضه )ارائه شده است 13اطالعات اين ايستگاه در جدول(بوشيگان 

الزم به ذكر است كه ميزان رواناب در محدوده بدون احتساب سطح درياچه . پريشان برآورد گرديد

 K ارتفاعات و ضريب با استفاده از مقادير بارش، درجه حرارت، شيب در سطح. برآورد شده است

مقدار رواناب در سطح . ارتفاعات برآورد گرديد محدوده و  ايستگاه بوشيگان، مقدار رواناب در سطح

دشت، از تفاضل مقدار رواناب در كل محدوده بدون احتساب سطح درياچه و ارتفاعات تعيين شده 

 . ارائه شده است) 13(است و نتايج اين روش در جدول 
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A
HHS

T
PKSR minmax

328.1

2
155.0 −

=
+

=  

 يبارندگ Pفرمول،  بيضر K متر،يرواناب ساالنه بر حسب سانت Rفوق،  يهارمولدر ف

  Hmaxمتوسط،  بيش S گراد،يدرجه حرارت بر حسب درجه سانت T متر،يبرحسب سانت

مساحت بر حسب مترمربع  Aارتفاع حداقل بر حسب متر و   Hminارتفاع حداكثر و 

 .باشدمي) 13(مطابق اين روش رواناب  در محدوده پريشان بشرح جدول .باشديم

 برآورد متوسط آبدهي ساالنه در دشت و ارتفاعات در حوضه پريشان به روش جاستين) : 13(جدول

 مساحت ناحيه
km2 

 بارش
cm 

 دما
`C 

ارتفاع 
حداك
 mثر 

ارتفاع 
حداقل 

m 

شيب 
متوس

 ط 
S 

 
ضريب 
 جاستين

K 
 

 رواناب 
m 

آورد 
ساالنه   

 mcm 

 
ضريب 
 رواناب 

(%) 
 

87/66 1439 ايستگاه بوشيگان  30/18  3000 8/698  061/0  214/0  095/0  - - 

• 2/214 محدوده  14/49  7/20  1800 855 063/0  214/0  049/0  412/10  89/9  

0/90 ارتفاعات  78/52  80/19  1800 857 100/0  214/0  062/0  551/5  69/11  

* 2/124 دشت  70/46  30/21  1380 855 045/0  - 039/0  861/4  38/8  

 .باشدمساحت محدوده بدون احتساب سطح درياچه مي* 
 .باشدكيلومترمربع مي 135مجموع مساحت دشت و درياچه*
 

 روش كوتاين ب-

در اين روش با مشخص بودن متوسط بارندگي و دماي ساالنه در ارتفاعات و دشت، 

 .ارائه گرديده است) 14(محاسبه و نتايج اين روش در جدول ارتفاع رواناب از رابطه زير 

2

2

PDPR
PPD

)T14.08.0(
1

λ=−=

λ−=

+
=λ 

 Rگراد، درجه حرارت بر حسب سانتي Tبارندگي بر حسب متر،  Pدر فرمول فوق، 

 .باشدكمبود جريان ساالنه برحسب متر مي Dرواناب ساالنه بر حسب متر و 

 
 
 



 50 

 
 از روش كوتاين در حوضه پريشان برآورد متوسط آبدهي ساالنه در دشت و ارتفاعات :)14(جدول 

 مساحت ناحيه
 )كيلومترمربع(

 بارش
 )سانتيمتر(

 دما
 )سانتيگراد(

 رواناب 
 )متر(

 آورد ساالنه   
 )ميليون مترمكعب( 

 
 ضريب رواناب 

(%) 
 

 78/14 019/7 078/0 80/19 78/52 0/90 ارتفاعات

 35/12 165/7 058/0 30/21 70/46 * 2/124 دشت

 .باشدكيلومترمربع مي 135مجموع مساحت دشت و درياچه    *       
 

نتايج روش جاستين به دليل استفاده از خصوصيات فيزيوگرافي و اقليمي محدوده جهت 

محاسبه ميزان رواناب در دشت و ارتفاعات، مناسبتر بوده و در تفكيك رواناب كوه و دشت 

 .استفاده قرار گرفته استمورد 
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 فصل چهارم

 هيدروژئولوژي 
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 حوضه پريشان آبخوانهاي تعداد و نوع -4-1

 .باشدمي آزاد نوع از و شده تشكيل چهارم دوران رسوبات در پريشان آبرفتي آبخوان      

دو   از متشكل شده، انجام مطالعات اساس بر بلكه نبوده پيوسته و يكپارچه مذكور آبخوان

 آبخوان آب سطح كامل تبعيت .باشدمي مالاره در دشت پريشان و فامور آبخوان مجزاي

 و آب سطح تراز نقشه هاي مقايسه كمك به زمين سطح بلندي و از پستي زيرزميني

 منطقه در آزاد آب آبخوان وجود بر دليل امر اين كه مشهود است منطقه توپوگرافي نقشه

 .باشدمي

 56/39وسعت  با فامور آبخوان. است آبخوان آبرفتيداراي دو حوضه پريشان 

 در كيلومترمربع 48/31با وسعت  مالاره آبخوان و حوضه شرق قسمت در كيلومترمربع

 محدود غرب كازرون در و شرق در فامور به آبخوانهاي كه پريشان درياچه جنوب و غرب

 قابل غير و مارني سازندهاي و توسط غيرمحبوس بوده سفره دو اين. گردد، وجود داردمي

 .اندشده جدا هم از نفوذ

 پريشان مطالعاتي محدوده در گرددمشاهده مي) 11(موقعيت آبخوانهاي آبرفتي درشكل 

 فراواني حفرات و داراي شكستگي كه دارد وجود آهكي سازند ايمالحظه قابل سطح

 به توجه با و همين دليل به كه باشدمي انحالل فرآيند و تكتونيك عملكرد نتيجه و است

 نارنج در باغ نام به مهمي گسلها، چشمه هاي عملكرد و نفوذ قابل غير سازندهاي وجود

 بوجود زار نرگس حوالي روستاي در جمشيدي و گراب و پهلك چشمه و نارنجي قلعه

. گرددتخليه و به سمت درياچه سرازير مي اطراف حوضهآهكي  تاقديسهايكه از  آمده

و موقعيت اين ) 15(مهم حوضه پريشان در جدول آهكي و هاي مشخصات چشمه

 . ارائه شده است) 12(ها در شكلچشمه
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 موقعيت آبخوانهاي فامور و مالاره در حوضه پريشان) : 11(شكل

 

 آبخوان فامور

 

 مالاره آبخوان
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 موقعيت چشمه هاي مهم حوضه پريشان) : 12(شكل

 

٨ 

٩10 
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 مهم حوضه آبريز پريشان  آهكي مشخصات چشمه هاي): 15(جدول

آبدهي در 
 سال

متوسط 
نوع  آبدهي

 چشمه
 ارتفاع

m 

UTM 
 رديف نام چشمه نام آبادي

87-86 
mcm L/s 

X Y 

 1 آب  موردك عرب  فامور 3262290 586803 839 ابرفتي 15 خشك
 2 آب  سيرو قلعه  ميرزا 3261883 587863 846 ابرفتي 33.7 خشك
 3 باغ  نارنج قلعه  نارنجي 3260870 589031 845 كارستي 238 0.06
 4 ده  بزرگي جروق  3258955 591138 868 كارستي 12 خشك
 5 پهلك نرگس  زار 3257695 589306 850 كارستي 67.5 خشك
 6 جمشيدي نرگس  زار 3258689 587861 845 كارستي 26 2.835
 7 گراب نرگس  زار 3259735 586520 838 كارستي 172 0.315
 8 شيرين پل ابگينه 3270419 573656 836 كارستي 68 خشك
 9 گپ - 3268261 577791 830 كارستي 150 0.47
 10 خواجو - 3268245 577398 832 كارستي 80 0.16

 

 ايچاههاي مشاهده-4-2

هاي مربوط به به منظور بررسي وضعيت آبخوان و رفتار آب زيرزميني حوضه پريشان از داده

توسط شركت  )حلقه11(مالارهو ) حلقه 10(اي كه در دشتهاي فامورچاه مشاهده حلقه 21تعداد 

 عمق سطح آب اين چاهها بطور ماهانه. اي فارس حفر شده، استفاده گرديده استآب منطقه

با . كيلومترمربع محاسبه گرديده است 25در هر  3/6تراكم چاههاي فوق . شودگيري مياندازه

هاي هم عمق، قشههاي چاههاي مذكور، ضمن تعيين گستره آبخوانهاي موجود، ناستفاده از داده

. گرددو به تبع آن خطوط جريان و حهت جريان آب زيرزميني نيز رسم مي) ايزوپيز(هم پتانسيل

مشخصات چاههاي . دهداي حوضه پريشان را نشان ميموقعيت چاههاي مشاهده) 13(شكل 

 . ارائه شده است) 17(و ) 16(مذكور نيز در جداول 
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 اي دشت مالاره در حوضه پريشانهمشخصات چاههاي مشاهد): 16(جدول 

 ارتفاع نقطه نشانه
 عمق چاه 

 مختصات نقطه اي            
X               y  رديف  نام محل 

 )متر(

 1 احمدآبادپل آبگينه 3271645   571877 45 834.07

 2 حاجي آبادپل آبگينه 3270300   572573 38 827.528

 3 جاده گاز 3270024   574594 42 838.473

 4 شاكرآباد 3267482   570240 48 826.039

 5 كورايي 3268060   571820 48 835.593

 6 1سيف آباد 3265149   570248 16 828.521

 7 2سيف آباد 3263531   572128 31 829.501

 8 جدول تركي 3262150   575392 10 825.74

 9 بختياري 3261464   575899 23 830.653

 10 ملكي 3262851   576508 32 821.122

 11 كنارخشك 3262017  579705 24 845.978

 

 اي دشت فامور در حوضه پريشانمشخصات چاههاي مشاهده) : 17(جدول 

 ارتفاع نقطه  نشانه
 عمق چاه 

 مختصات نقطه اي            
X               y  رديف  نام محل 

 )متر(

 1 قلعه ميرزا 3261140    587915 36 837.634

 2 شمال عرب فامور 3262770   587773 21 859.811

 3 قالت نيلو 3263679   585284 36 828.757

 4 ده پاگاه 3265470   583143 52 862.873

 5 نرگس زار 3258162   588998 40 838.934

 6 بي بي حوري 3258319   588692 16 838.018

 7 كوه پلك 3257282   591379 55 861.251

 8 مشيري 3257422   592266 36.5 850.603

 9 كوه بزي 3261552   582191 40 824.005

 10 غرب جروق 3256103   589261 48 857.169
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موقعيت چاههاي مشاهده اي حوضه پريشان) : 13(شكل   
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  آبرفت ضخامت -4-3

 آبرفتي رسوبات آن توسط از بزرگي قسمت كه گرفته قرار ناوديسي در پريشان درياچه حوضه       

 را رسوبات سنگ كف .است شده پر ايدرياچه و آبرفتي ايدانه رسوبات شامل چهارم دوران

سازند  همچنين و ميشان و آغاجاري سازند گچساران، شامل) فارس سري(ميوسن  سازندهاي

 اليه اشباع و آبرفتي رسوبات كم ضخامت دليل به كلي بطور. دهدمي تشكيل در پليوسن بختياري

 ضخامت حداكثر .باشندمي عمق كم اكثراً شده حفر چاههاي كف، سنگ بودن باال همچنين و

 حوالي در و متر 130 با برابر) 1351سال آبكاو شركت(ژئوفيزيك  مطالعات بر اساس آبرفت

در  .است شده داده تشخيص در غرب محدوده و در مجاورت روستاي پل آبگينه احمدآباد روستاي

حاشيه ارتفاعات شمالي دشت نيز مخروط افكنه و رسوبات آواري فراواني ديده مي شود كه نسبت 

اين رسوبات داراي تراوايي خوبي بوده و چاههاي . به دشت كازرون از وسعت كمتري برخوردارند

باشند، سفره آب زيرزميني نيز از طريق اين مخروط حفر شده در آن داراي آبدهي مناسب مي

در منطقه فامور ، در شرق و شمال درياچه پريشان، رسوبات آبرفتي بر . نه ها تغذيه مي شودافك

با توجه به خروج چندين چشمه از اين . روي رسوبات گروه فارس و آهك آسماري قرار گرفته اند

 . آهكها امكان ارتباط هيدروليك بين آبخوان آبرفتي و آهكهاي مذكور وجود دارد

 زيرزميني در حوضه پريشان آب عمق و تراز -4-4

 دشت غربي حاشيه در آب به برخورد عمق زيرزميني، آب نقشه هم عمق به توجه با

 . باشدمي دشت جنوبي ناحيه به مربوط آن حداقل و بوده نواحي ساير بيش از

اي در مشاهده چاههاي زيرزميني آب برخورد سطح از اطالعات مربوط به گيريبهره با 

 گرديده رسم1386در اسفند ماه آب زيرزميني  عمق هم نقشه ،) 19( و )18(ول اجد

 برخورد كه عمق دهدمي نشان )14(با توجه به نقشه  عمق هم هايبررسي منحني. است

 . مركزي است نواحي از بيش دشت، حواشي در زيرزميني آب به

 واقع دراي كوه بزي برخورد آب در چاه مشاهده عمق حداقل ،)18(با توجه به جدول

 حداكثر متر و 38/6 برابر با 1387پريشان در سال  درياچه شرقي دشت فامور در حاشيه
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گيري شده تر اندازهم 06/37 ابراي ده پاگاه واقع در همان دشت بردر چاه مشاهده آن

برخورد آب در چاه  عمق حداقل) 19(با توجه به جدول 1386در حاليكه در سال . است

در چاه  آن حداكثر متر در دشت مالاره و 52/4 پل آبگينه حاجي آباداي مشاهده

لذا . گيري شده استاندازه متر 23/34 برابراي ده پاگاه واقع در دشت فامور مشاهده

متر  2دهد كه سطح آب مقايسه حداقل سطح آب زيرزميني در اين دو سال نشان مي

و  1386اي در سال مشاهدهمقايسه آمار مربوط به سطح آب چاههاي . تر رفته استپايين

اي ده پاگاه نيز در چاه مشاهده  87دهد كه حداكثر سطح آب در سال نشان مي 1387

برداري بيش تر رفته است كه ناشي از تداوم اثرات خشكسالي و بهرهمتر پايين 8/2حدود 

  .از حد از آبخوانهاي آبرفتي در اين سال مي باشد
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مالاره
 

 

 ا سفند بهمن دي آذر آبا ن مهر شهريور مردا د تير  خردا د ا رديبهشت فروردين نام محل  رديف 

 21.40 21.06 21.01 20.98 21.15 21.09 20.35 19.55 18.9 18.07 17.22 16.27 احمدآبادپل آبگينه  1

 11.64 11.62 11.33 10.87 10.59 10.68 10.21 10.9 10.32 9.41 8.86 8.26 حاجي آبادپل آبگينه  2

 21.88 21.6 21.43 21.42 21.34 21.33 20.88 20.38 20.04 19.68 19.14 18.16 جاده گاز 3

 22.85 22.66 22.54 22.44 22.35 22.19 22.01 21.81 21.59 21.37 21.16 20.75 شاكرآباد 4

 26.38 26.23 26.09 25.98 25.87 25.71 25.56 25.43 25.35 25.2 24.92 24.64 كورايي  5

 16.89 16.81 16.71 16.59 16.44 16.25 15.93 15.37 16 17.05 16.84 16.34 1سيف آباد 6

 10.39 10.52 10.53 10.53 10.47 10.41 10.34 10.22 10.12 10.17 10.22 10.05 2سيف آباد 7

 10.61 10.45 10.39 10.32 10.22 10.14 10.09 10.05 9.74 9.58 9.34 9.23 جدول تركي  8

 18.63 18.39 18.25 17.99 17.41 17.36 17.3 17.33 17.52 17.31 17 16.83 بختياري  9

 9.41 9.22 9.06 8.89 8.69 8.45 8.26 7.93 7.64 7.54 7.42 7.27 ملكي  10

 24.58 24.39 24.35 24.31 24.32 24.27 24.19 24.15 24.07 23.95 23.81 23.68 كنارخشك  11

فامو
ر

 

 8.97 8.55 8.55 8.54 8.67 9.05 9.05 8.81 8.5 8.49 8.08 7.4 قلعه ميرزا 1

 16.73 16.15 16.07 16.05 16.21 16.17 16.12 16.01 16.01 15.99 15.81 15.75 شمال عرب فامور 2

 8.88 8.48 8.74 8.91 8.98 9.21 9.61 10.7 12.14 12.39 10.87 8.28 قالت نيلو 3

 37.06 36.75 36.74 36.61 36.39 36.19 35.97 35.89 36.06 36.14 34.07 33.3 ده پاگاه  4

 10.31 10.8 10.74 10.61 10.74 10.72 10.51 10.57 11.06 10.61 9.97 9.28 نرگس زار 5

 8.01 7.67 7.56 7.67 7.8 8.11 8.22 8.42 8.67 8.21 7.89 7.33 بي بي حوري  6

 27.54 26.75 26.25 26.5 27.5 28.82 28.86 28.38 28.03 28.1 27.03 24.9 كوه پلك  7

 16.87 16.64 16.56 16.5 16.17 16.03 15.96 16.1 16.24 15.73 15.53 15.34 مشيري  8

 7.51 7.18 7.48 7.43 7.39 7.25 7.05 7.02 6.92 6.9 6.5 6.38 كوه بزي  9

 24.58 23.74 23.45 23.67 24.44 25.22 25.07 24.68 25.05 24.8 23.3 22.11 غرب جروق  10

MIN 6.38 6.5 6.9 6.92 7.02 7.05 7.25 7.39 7.43 7.48 7.18 7.51 

MAX 33.3 34.07 36.14 36.06 35.89 35.97 36.19 36.39 36.61 36.74 36.75 37.06 

1387اي دشت پريشان در سال عمق سطح آب زيرزميني در چاههاي مشاهده:  )18( جدول  
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مالاره
 

 ا سفند بهمن دي آذر آبا ن مهر شهريور مردا د تير  خردا د ا رديبهشت فروردين نام محل  رديف 

 15.57 15.15 15.35 16.29 16.78 16.59 15.96 15.15 14.33 13.40 12.12 11.01 احمدآبادپل آبگينه  1
 7.44 7.31 7.81 8.09 7.91 7.55 7.35 7.29 6.75 5.83 4.52 4.54 حاجي آبادپل آبگينه  2
 17.24 17.06 17.43 18.01 18.21 18.15 17.75 17.13 16.55 16.40 15.04 15.02 جاده گاز 3

 20.33 20.25 20.28 20.25 20.23 20.15 19.99 19.92 19.78 19.06 18.12 17.85 شاكرآباد 4

 24.36 24.31 24.13 24.09 24.05 23.99 23.94 23.98 23.97 23.57 23.11 22.92 كورايي  5

 16.27 16.18 16.09 15.98 15.86 15.74 15.63 15.95 16.44 16.33 15.84 15.06 1سيف آباد 6

 9.94 9.71 9.56 9.35 9.00 8.60 8.56 8.91 9.35 9.13 8.88 8.68 2سيف آباد 7

 8.94 8.90 8.86 8.67 8.47 8.17 7.84 9.03 9.43 8.01 6.89 7.07 جدول تركي  8

 16.52 15.89 15.89 15.85 15.83 15.56 15.20 15.32 15.50 15.20 14.52 13.91 بختياري  9
 7.05 6.88 6.81 6.62 6.33 6.05 5.65 5.10 4.62 4.55 4.63 4.65 ملكي  10
 23.59 23.53 23.61 23.57 23.51 23.46 23.39 23.36 23.32 23.25 23.17 23.18 كنارخشك  11

فامور
 

 7.21 7.00 7.65 7.85 7.78 7.83 7.72 7.68 7.45 7.08 6.63 6.43 قلعه ميرزا 1
 15.69 15.69 15.76 15.76 15.72 15.67 15.61 15.55 15.51 15.47 15.41 15.39 شمال عرب فامور 2
 7.68 7.32 7.68 8.00 8.11 8.19 8.57 9.02 8.90 8.18 7.73 7.14 قالت نيلو 3
 33.14 33.08 33.98 34.23 33.92 31.58 29.76 32.81 32.07 31.59 31.52 31.50 ده پاگاه  4
 9.14 9.04 9.36 9.65 9.80 9.76 9.50 9.25 9.06 8.79 8.28 8.11 نرگس زار 5
 7.21 6.83 7.12 7.21 7.27 7.60 7.65 7.40 7.05 6.79 6.78 6.78 بي بي حوري  6
 24.51 23.91 24.19 24.49 24.76 25.64 25.64 25.90 26.27 25.56 24.10 23.30 كوه پلك  7
 14.94 14.76 14.78 14.70 14.52 14.25 14.05 13.91 13.64 13.15 12.86 13.20 مشيري  8
 6.21 6.21 6.60 6.72 6.64 6.48 6.25 5.96 5.66 5.28 4.89 4.90 كوه بزي  9
 20.90 20.30 21.06 21.26 21.54 23.34 22.54 22.05 21.82 21.26 19.82 19.25 غرب جروق  10

MIN 4.54 4.52 4.55 4.62 5.10 5.65 6.05 6.33 6.62 6.60 6.21 6.21 
MAX 31.50 31.52 31.59 32.07 32.81 29.76 31.58 33.92 34.23 33.98 33.08 33.14 

1386در سال   شانيحوضه پر يمشاهده ا يدر چاهها ينيرزميعمق سطح آب ز): 19(جدول  
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 1386در اسفند ماه  نقشه هم عمق سطح آب زيرزميني دشت پريشان): 14(شكل 
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 هيدروليك گراديان و جريان جهت -4-5

و  نقشه هم پتانسيل 86-87اي در سال با توجه به آمار سطح آب زيرزميني چاههاي مشاهده     

بررسي نقشه ). 15شكل(جريان آب زيرزميني آبخوانهاي دشت پريشان رسم گرديده است جهت

در و زمين توپوگرافي شيب در جهت زيرزميني جريان آب دهد كه بطور كلي جهتمذكور نشان مي

از شمال به ) آبخوان فامور(و در آبرفتهاي شمالي درياچه  غرب به شرق از ابرفتهاي شرق درياچه

درياچه و در قسمتي از دشت مالاره به سمت حوضه  سمت بهريكه در ناحيه فامور جنوب بوده بطو

  .كازرون است

 پريشان درياچه تخليه و تغذيه -4-6

ميزان   و كندمي دريافت هااز بارندگي و آب چشمه را خود آب بيشتر پريشان درياچه

است،  ناچيز بسيار درياچه آزاد سطح از تبخير ميزان به نسبت منطقه در ساالنه بارندگي

ميليمتر تعيين  3/2597ميزان تبخير متوسط درياچه پريشان) 10(با توجه به جدول 

تشت تبخير،  7/0تبخيرمتوسط از سطح آزاد آب درياچه با توجه به ضريب . شده است

 20با در نظر گرفتن سطح متوسط درياچه به ميزان . باشدميليمتر مي11/1818برابر با 

ميليون  362/36حجم تبخير متوسط ساالنه از سطح آزاد درياچه كيلومتر مربع، 

تغذيه درياچه از طريق بارندگي يا حجم بارش . گرددمترمكعب در سال محاسبه مي

ميليمتر و سطح متوسط  2/435متوسط ساالنه با در نظر گرفتن متوسط بارش به ميزان 

 . گرددميليون مترمكعب محاسبه مي 704/8درياچه، برابر با 

 توانباشد، ميمي عمود )ايزوپيز(پتانسيل هم منحنيهاي بر كه زيرزميني آب جريان خطوط رسم با

 تغذيه و نحوه بررسي به منظور. نمود زيرزميني را شناسايي آب هايسفره تخليه و تغذيه مناطق

مالاره و  در آبخوانهايمنحنيهاي ايزوپيز و جهت جريان آب زيرزميني پريشان  درياچه در تخليه

 .و مورد تحليل قرار گرفته است) 15شكل(رسم گرديده 86 در اسفند ماه فامور
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 : مالاره آبخوان)الف

 سازند پاي در كه ايدامنه آبرفتي رسوبات بر اثر نفوذ باران در مالاره آبخوان

 آبخوان به شرق سمت از آبخوان اين .گرددمي تغذيه دارند، قرار كنگلومراي بختياري

 مرز توسط كه پريشان است درياچه غرب تا جنوب در اي ناحيه و شامل محدود فامور

محدود گشته و قسمتي از آب زيرزميني حوضه  پريشان درياچه و كازرون آبخوان جدائي

 .گرددپريشان از اين قسمت خارج مي

دهنده جهت خطوط جريان در قسمت غرب درياچه و در آبخوان مالاره، نشان 15در شكل

 خطوط ازتعدادي قسمت جنوبي، اما در ،باشدمي به سمت آبخوان كازرون جهت جريان

 و بوده درياچه تغذيه نشان دهنده واقع در كه منحرف پريشان درياچه سمت به جريان

 نفوذ غيرقابل و مارني توسط سازند كه آبخوان جنوب غرب سمت به خطوط بقيه

 . باشدمي شده، پوشيده گچساران

 فامور آبخوان )ب

و مخروط  ايدامنه آبرفتي رسوبات توسط آبخوان اين تغذيه زيرزميني، آب تراز نقشه به توجه با

 سازند آهكي بوسيله خود بنوبه مذكور رسوبات كه گيردمي صورت ناحيه اين شمال هايافكنه

 قرار آن آبريز حوضه در و پريشان درياچه شرقي قسمت در فامور آبخوان. شوندمي تغذيه آسماري

 حوضه دالكي تقسيم خط به آن شرقي قسمت و پريشان درياچه به غرب از سمت آبخوان اين. دارد

ميزان گراديان هيدروليكي در اين دشت كم و ميزان نفوذپذيري دشت زياد  .گرددمي منتهي

 فامور، شمال آبخوان و شرق نواحي ، در)ايزوپيز(آب زيرزميني سطح تراز نقشه با توجه به. باشدمي

 پريشان درياچه طرف دشت به شمالشرق و  آهكي سمت سازندهاي از زيرزميني آب جهت جريان

 به بختياري سازند طرف از زيرزميني نيز آب جريانجهت  دشت فامور جنوب در ناحيه و باشدمي

  .پريشان است درياچه سمت
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 1386در اسفند ماه  منحنيهاي ايزوپيز و جهت جريان آب زيرزميني دشت پريشان): 15(شكل 
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  زيرزميني  آب منابع از بهره برداري -4-7  

توسط سازمان آب  1387و  1380،1373آماربرداري از چاههاي حوضه پريشان در سالهاي  

تعداد كل  1387پريشان در سال در دشت  موجود آمار اساس بر. اي صورت گرفته استمنطقه

ميليون مترمكعب  41/28حلقه با حجم تخليه  949چاههاي عميق و نيمه عميق كشاورزي برابر با 

ميليون  2/20تخليه چاهها در دشت مذكور  73با توجه به اينكه درسال ). 20جدول(باشدمي

 6/0 متوسط بطور )سال 14(چاهها در اين مدت  از تخليه افزايش روند لذا مترمكعب بوده است، 

عليرغم  87تا  80در طول سالهاي ) 20(با توجه به جدول .باشدسال مي هر ميليون مترمكعب در

ميليون مترمكعب از  4/1درصد يعني  5، درحدود )حلقه 96(درصدي چاهها  10افزايش حدود 

 . حجم تخليه كاسته شده است

 1387الي  1373ز سال مقايسه وضعيت منابع آب دشت پريشان ا): 20(جدول  
 

 سال         نوع منبع
1373 1380 1387 

 mcmتخليه تعداد mcmتخليه تعداد mcmتخليه تعداد

 28.41 949 29.81 853 20.2 624 برفتي كشاورزيچاه آ

 چاه آب شرب      
                

 3.024 5 2.772 4 0.504 1 آهكي
 0.1 3 0.162 5 0.4536 14 آبرفتي

 3.84 5 9.145 5 45 9 چشمه
 0 0 0 0 0.8 1 قنات

 35.374 963 41.89 867 66.96 649 مجموع
 

فامور و مال اره به تفكيك موجود در آبخوانهاي  تعداد و حجم برداشت از چاههاي) 21(در جدول 

).  17و16اشكال(ارائه شده و نمودارهاي مربوطه رسم و مقايسه گرديده است 87و  80در سالهاي 

با توجه به جدول و نمودارهاي مذكور تعداد چاهها در آبخوان مالاره بيشتر و حجم تخليه چاهها 

درصدي چاهها در  5/15 سال عليرغم افزايش 7همچنين در طول . كمتر از آبخوان فامور است

 4/5دشت فامور ميزان تخليه افزايش معناداري نداشته و در دشت مالاره در اين مدت با افزايش 

كاهش حجم تخليه چاهها در . درصد كاهش داشته است1/13درصدي تعداد چاهها، حجم تخليه 

ه تبع آن طول سالهاي اخير متاثر از افت سطح آب زيرزميني، كاهش حجم ذخيره آبخوان و ب

  .باشدخشكسالي مي ةكاهش آبدهي چاههاي دشت پريشان، بعلت وقوع پديد
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1387و  1380مقايسه حجم برداشت از آبخوانهاي فامور و مالاره در سالهاي  ):17(شكل



 68 

 1387و  1380تعداد چاهها و حجم برداشت از آبخوانهاي فامور و مال اره در سالهاي ): 21(جدول     
 اختالف مجموع آبخوان مالاره آبخوان فامور  

تعداد  سال
 چاه

تخليه 
)mcm( 

تعداد 
 چاه

تخليه 
)mcm( 

تعداد 
 چاه

تخليه 
)mcm( 

تعداد 
 چاه

تخليه 
)mcm( 

1380 376 17.26 477 12.55 853 29.81 101 -4.71 

1387 445 17.31 504 11.1 949 28.41 59 -6.21 

 - - 1.4- 96 1.45- 27 0.15 99 تغييرات

 - - 4.9- 10.1 13.1- 5.4 0.3 15.5 درصد تغييرات

 چاه شرب آبرفتي حلقه 3 حوضه پريشان در 1387دهد كه در سال نشان مي) 20(بررسي جدول 

در  مترمكعب ميليون 024/3تخليه  با چاه شرب آهكي حلقه 5و  مترمكعب ميليون 1/0تخليه با

دهنده نشان 87تا  73مقايسه چاههاي آب شرب آبرفتي از سال . است حال بهره برداري بوده

 .مترمكعب است ميليون 357/0حلقه چاه با تخليه  11كاهش 

ميليون مترمكعب در  84/3با آبدهي چشمه آهكي دهنه  5دهد كه نشان مي) 20(هاي جدول داده

هاي ميداني حاكي از بررسي. آبدار بوده و بقيه بعلت كاهش بارندگي خشك شده است 1387سال 

كليه  ،آبدار بوده و در بقيه سال 1387مذكور تنها در فصل بهار سالآهكي هاي آن است كه چشمه

 خواجو، قلعه گپ، گراب، جمشيدي، هاي پهلك،چشمه.  چشمه ها فاقد آبدهي و خشك بوده است

نمايي از ) 22( تا) 18(شكلهاي . هستند پريشان هاي آهكي حوضه چشمه از پل آبگينه و نارنجي

 .دهدهاي حوضه پريشان را نشان ميچشمه

 از بيشتر توجهي قابل ميزان به آهكي هايتخليه چشمه در سالهاي نرمال و ترسالي 

هاي اخير تعدادي از چشمه هاي فوق با توجه به خشكسالي .باشدمي آبرفتي هايچشمه

خواجو در زير سطح درياچه مظهر هاي گپ و چشمه .اندخشك و فاقد آبدهي شدهبكلي

 دارند كه در سالهاي خشك به علت پايين رفتن آب درياچه، در سطح زمين ظاهر

خشك و فاقد  87ضمنا كليه قناتها در حوضه پريشان در سال ). 21و20شكلهاي(شوندمي

 .ندبوده اآبدهي 
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 شمال شرق روستاي فامورنمايي از چشمه جمشيدي واقع در ) : 18(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمايي شمالي از چشمه گراب واقع در غرب روستاي فامور ) : 19(شكل  
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 مجاورت درياچه پريشان نمايي از چشمه خواجو  در) : 21(شكل

 

 درياچه پريشان

 مظهر چشمه گپ

 چشمه خواجو

 درياچه پريشان

  پ در مجاورت درياچه پريشاننمايي از چشمه گ:  )20(شكل
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برداري با حلقه چاه بهره 949از  1387الزم به توضيح است كه بر اساس آماربرداري سال

ميليون  4/8حلقه چاه غيرمجاز با تخليه  291ميليون مترمكعب، تعداد  41/28تخليه 

مشخصات . درصد كل تخليه چاهها، شناسايي شده است 30مترمكعب يعني حدود 

موقعيت چاههاي موجود در دشت . در بخش ضميمه ارائه گرديده استچاههاي مذكور 

با توجه به نقشه مذكور بيشتر چاههاي غير . نشان داده شده است) 23(پريشان در شكل 

 اندمجاز در قسمت شمال درياچه و در آبخوان فامور حفر شده

 بررسي روند تغييرات برداشت از آبهاي زيرزميني  -4-8 

با گذشت  73نسبت به سال  87، تعداد چاههاي دشت پريشان در سال )20(با توجه به جدول

درصد افزايش داشته كه به تبع آن، ميزان بهره برداري از آبهاي % 52پانزده سال به ميزان 

نمودار تغييرات تعداد و تخليه چاههاي كشاورزي در طول سالهاي . يابدزيرزميني نيز افزايش مي

ارائه شده است با توجه به نمودارهاي مذكور عليرغم ) 25(و) 24(در اشكال  1387تا  1373

، ميزان تخليه در اين سال كاهش يافته است  80نسبت به سال  87افزايش تعداد چاهها در سال

 . باشدتواند به سبب كاهش آبدهي چاهها بعلت پديده خشكسالي كه اين تفاوت مي

 تغييرات سطح آب زيرزميني -4-8-1

هاي صعود و بررسي وضعيت نوسانات سطح آب زيرزميني و تعيين دورهمنظور به 

نزول سطح آب زيرزميني، هيدروگراف واحد آبخوانهاي دشت پريشان مورد بررسي قرار 

  .گرفته است

كه ميزان )27و26اشكال(با توجه به رسم هيدروگراف واحد در دشتهاي فامور و مالاره 

نشان  1387لغايت  1374را در طول سالهاي  تغييرات افت سطح آب نسبت به بارندگي

گردد كه متوسط سطح آب زيرزميني آبخوان دشت فامور در دهد ، مشاهده ميمي

متر افت نموده يعني  14/6به ميزان ) سال 12در طول( 75نسبت به شهريور  87شهريور 

سانتيمتر كاهش داشته است و اين كاهش در طول  50بطور متوسط در هر سال حدود 

سانتيمتر  6/0متر بوده كه بطور متوسط در هر سال حدود  3/7سال در دشت مالاره  12
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مي تواند ، چاههاافزايش برداشت آب از  و خشكساليهاي متوالي وقوع. كاهش يافته است

سطح آب زيرزميني در اين  .افت شديد سطح آب زيرزميني را به همراه داشته است

و  مالارهمقايسه هيدروگراف واحد آبخوانهاي  .ارتباط مستقيم با بارندگي دارد هاآبخوان

به خوبي روند افت سطح آب  87با ميزان  تا  84در طول سالهاي تر و خشك  فامور

 زيرزميني ناشي از كاهش بارندگي در خشكسالي سه ساله اخير را نشان 

 84مالاره در شهريور ماه سال مقايسه سطح آب زيرزميني آبخوان  ).86و84،85(مي دهد

كه  87با  شهريور ماه سال) ميليمتر 5/594(كه ميزان بارندگي بيش از متوسط بوده

دهد كه سال اخير را داشته است نشان مي 20در) ميليمتر 170(كمترين ميزان بارش

متر افت نموده، يعني بطور متوسط در هر سال حدود  6/4سطح آب زيرزميني به ميزان 

 4اين تغييرات در سالهاي مذكور در آبخوان فامور نيز حدود . ر كاهش يافته استمت 5/1

متر كاهش  3/1يعني سطح آب زيرزميني بطور متوسط در هر سال حدود . متر مي باشد

توان نتيجه گرفت كه تاثير خشكسالي بر هر دو آبخوان تقريباً بنابراين مي. داشته است

 .مشابه بوده است

 الي بر كيفيت آبخوانتاثير خشكس-4-9

عمق كم آب، وسعت درياچه، تبخير زياد و وجود رسوبات تخريبي سازندهاي گروه      

توان از عوامل محدود كننده كيفيت آب درياچه فارس در مجاورت درياچه پريشان را مي

دشت پريشان با استفاده از بررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي آبخوانهاي  .بشمار آورد

با  86-87و همچنين مقايسه آن در چهارفصل سال آبي  1387الي  1378آمار سالهاي

 دشت دهد كه هدايت الكتريكي آب زيرزميني درنشان مي) 23(و ) 22(توجه به جداول 

 روستاي حوالي در سانتيمتر بر ميكروموس 9929 سال، حداكثر 10ريشان در طول پ

 341الكتريكي حداقل هدايت و مالارهآبخوان آباد در شمال غرب درياچه واقع در  خشك

 برسانتيمتردرحوالي عرب فامور در شمال شرق درياچه در دشت فامورميكروموس

.                                     باشدمي 
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پريشاننقشه موقعيت چاههاي بهره برداري در دشت ) : 23(شكل   
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 )1373-1387(نمودار تغييرات تعداد چاههاي آبرفتي در دشت پريشان ): 24(شكل

 

 )1373-1387(نمودار تغييرات تخليه چاههاي آبرفتي در دشت پريشان ): 25(شكل
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  1387لغايت  1374از سال هيدروگراف واحد سفره مالاره): 26(شكل
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 1387لغايت  1374از سالهيدروگراف واحد سفره فامور ): 27(شكل
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اي را نيز نتايج تقريباً مشابه 86-87نتايج حاصل از آمار چاههاي كيفي دشت در سال آبي

در  بر سانتيمتر ميكروموس 394هدايت الكتريكي ازبطوريكه حداقل  .دهدنشان مي

ميكروموس بر سانتيمتر  9840حوالي قلعه ميرزا در شمال شرق درياچه تا حداكثر

 بدليل پريشان درياچه شرق و شمال ناحيه. است آباد متغير خشك درحوالي روستاي

 داراي باشدمي دشت تغذيه كننده كه سروك و جهرم آسماري آهكي سازند وجود

دهد كه افزايش ميزان هاي هيدروژئولوژيك نشان ميبررسي. هستند مناسبي كيفيت

ريز بودن  هدايت الكتريكي در محدوده خشك آباد بعلت وجود سازند گچساران و دانه

با استفاده از نتايج آناليز آب چاههاي .باشدرسوبات بوده و متاثر از كيفيت آب درياچه نمي

-، نقشه)اسفند و شهريور( در فصول تر و خشك 86-87كيفي موجود دشت در سال آبي

 ). 29و28شكل(استهاي همسان هدايت الكتريكي رسم شده 

دهدكه نشان مي) ايزو پتانسيل(هاي جهت جريان آب زيرزميني هاي مذكور با نقشهتطبيق نقشه

شرقي شمال (بطور كلي در دشت فامور جهت جريان آب زيرزميني از سمت آهكهاي شمالي دشت 

كيفيت مناسب آب اين آبخوان كارستي و نفوذ آن به . باشدبه سمت درياچه پريشان مي) درياچه

گرديده است بطوريكه آمار كيفي چاهها در طول  ECداخل آبخوان آبرفتي، باعث كاهش ميزان 

در قسمت شمال و شمال شرق درياچه در  ECدهد حداقل ميزان نشان مي 77-87ساله  10دوره 

 ميكروموس بر سانتيمتر  632تا  341پاگاه و جروق بين عرب فامور، قلعه ميرزا، ده نزديكي

دهد كه اين مناطق در مسير تخليه آبخوان نقشه جهت جريان آبهاي زيرزميني نشان مي. باشدمي

در دشت فامور و در قسمت جنوب  ECاز طرف ديگر بيشينه ميزان . اندكارستي شمالي قرار گرفته

ميكروموس بر سانتيمتر و همچنين در  5604حدود EC چه در محلي بنام كوه بزي با شرقي دريا

دهد بررسيهاي زمين شناسي نشان مي. باشدميكروموس بر سانتيمتر مي 3130نرگس زار حدود 

مقايسه آمار سال . در اين قسمت از دشت بعلت وجود سازند مارني گچساران استEC كه افزايش

در EC دهد بطوريكه بيشينه ميزان ساله نيز روند مشابهي را نشان مي 10با آمار  86-87آبي 

ميكروموس بر سانتيمتر و كمينه آن در قلعه  2423و در نرگس زار حدود  5604منطقه كوه بزي 
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 EC مقايسه بيشينه و كمينه . باشدميكروموس بر سانتيمتر مي 558و در عرب فامور  563ميرزا 

بعلت تاثير خشكسالي و افزايش غلظت  86-87دهد كه در سال آبي در سالهاي مذكور نشان مي

 .درصد افزايش داشته است 40ساله، 10نسبت به آمار  EC امالح، كمينه 

باشد كه داليل اصلي، آن يكي بيش از آبخوان فامور مي ميزان هدايت الكتريكي در دشت مالاره

ميزان حداكثر . تخريبي گروه فارس استمنشاء تغديه آبخوان و ديگري وجود سازندها و رسوبات 

ميكروموس بر سانتيمتر و در  9840در دشت مالاره برابر با  86-87هدايت الكتريكي در سال 

 558بوده و حداقل هدايت الكتريكي در سال مذكور  87منطقه كنار خشك مربوط به شهريور 

 وجود بدليل دشت غرب و غربي جنوب و درجنوب. باشدمي 86ميكروموس بر سانتيمتر در اسفند 

 الكتريكي حدود هدايت ميزان ايرسوبات درياچه وجود آبرفت و بودن ريزدانه و گچساران سازند

 حاشيه ارتفاعات آهكي و كنگلومرايي به دليل دور در. باشدمي سانتيمتر بر ميكروموس 8000

 در خاك ذرات دهندهتشكيل  عناصر و آب بين يوني تبادل عدم و ايدرياچه رسوبات از بودن

. باشدمي ميكروموس برسانتيمتر 2000 تا 1000بين  و كم الكتريكي هدايت ميزان طوالني، مسير

 نشان ) 31(و ) 30(تغييرات هدايت الكتريكي آبخوان دشتهاي فامور و مالاره با توجه به نمودارهاي 

همانطور كه . و كاهش كيفيت آب در طول سالهاي گذشته است ECدهنده روند صعودي افزايش 

مشهود است كه  86تا آذر  85ها از آذرگردد افزيش شيب ناگهاني در كليه منحنيمشاهده مي

 .باشدناشي از تاثير خشكسالي در كاهش كميت و كيفيت آبخوان مي
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 86-87پريشان در سال آبي مقايسه هدايت الكتريكي چاههاي كيفي دشت ): 22( جدول
86-87 EC رديف نام مالك نام محل 

ور
فام

 

 min max mean 87شهريور  87خردا د  86اسفند 86آذر
 1 ولي زارع نرگس زار 777 820 738 820 773 738 846
 2 محمدنادري قلعه ميرزا 585 601 563 592 563 601 394
 3 غالمشاه هاشمي قلعه نارنجي 1014 1029 1004 1009 1029 1004 1209
 4 عبداله دهقان نرگس زار 2626 2873 2214 2214 2873 2790 2328
 5 راه علي كريمي جروق 1629 2150 758 2150 1980 758 1298
 6 فرج مهبودي جروق 805 845 730 845 839 730 815
 7 فرامرزمهبودي جروق 771 820 730 820 730 763 766
 8 عيدي شيخي نرگس زار 2141 2423 1631 2370 2423 1631 1639
 9 ايموراحمدزاده كوه بزي 4938 5604 4207 5002 5604 4207 3806
 10 محمدخسروي عرب فامور 645 728 558 728 650 558 698
 11 خداويس رئيسي هلك 990 1073 912 984 912 1073 895
 12 رضاحبيبي ده پاگاه 884 918 858 918 876 858 886
 13 جانقلي نسيمي ده پاگاه 719 783 630 630 744 783 400
 14 شيرزاداسدپور پريشان 2289 2766 1460 2640 2766 1460 1182
 15 احمداردشيري مالره 6374 6782 5838 6502 5838 6782 5502

ره
الا

م
 

 16 نورمحمدعباسي مالره 6089 6142 6010 6142 6116 6010 5194
 17 شكراله اميدوار كورايي 5787 6330 5323 6330 5707 5323 2731
 18 محب علي رنجبر ابوعلي 1640 1889 1481 1550 1481 1889 2830
 19 محمدنبي مسيحي ابوعلي 2453 2616 2224 2616 2518 2224 2418
 20 بابازراعت پيشه خشك آباد 9590 9840 9444 9840 9487 9444 8936
 21 سرتيپ گلبانگ سيف آباد 2378 3042 1430 3042 1430 2661 2418
 22 اسكندرعباسي حاجي آباد 3195 3291 3005 3288 3291 3005 2409
 23 علي  ويس شيباني احمد آباد 602 633 575 633 575 597 2400
 24 مظفرپرهيزكار احمد آباد 685 747 644 664 644 747 725
 25 كرامت اله وردي پل آبگينه 743 757 721 757 752 721 640
 26 ناصرشفيعي علي آباد دتو 3306 3715 3094 3715 3094 3108 600
 27 گرجي والي حسن آباد 2661 2952 2112 2952 2919 2112 2373
 28 غالم دهقان اياز آباد 6783 6962 6611 6962 6776 6611 6626
 29 آب شرب زوالي زوالي 786 850 744 763 744 850 776
 30 آب شرب پل آبگينه پل آبگينه 709 812 584 812 730 584 904
 31 أب شرب كنارخشك كنار خشك 1546 2098 1030 1509 2098 1030 824
394 558 563 592 558 601 585 min 

8936 9444 9487 9840 9444 9840 9590 max 
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 )77-87(چاههاي كيفي دشت پريشان  ساله 10 مقايسه هدايت الكتريكي): 23(جدول

 رديف نام مالك  نام محل  هدايت الكتريكي

ور
فام

 

min max 
 1 ولي زارع  نرگس زار 1657 632
 2 محمدنادري  قلعه ميرزا 605 394
 3 غالمشاه هاشمي  نارنجيقلعه  1209 790
 4 عبداله دهقان  نرگس زار  3130 810
 5 راه علي كريمي  جروق 1980 517
 6 فرج مهبودي  جروق 948 479
 7 فرامرزمهبودي  جروق 823 436
 8 عيدي شيخي  نرگس زار 2584 911
 9 ايمور احمدزاده  كوه بزي 5604 1662
 10 محمدخسروي  عرب فامور 698 341
 11 خداويس رئيسي  هلك 2082 626
 12 رضاحبيبي  ده پاگاه 1496 632
 13 جانقلي نسيمي  ده پاگاه 794 400
 14 شيرزاداسدپور پريشان 2766 1041
 15 احمداردشيري  مالره  9402 2826

ره
الا

م
 

 16 نورمحمدعباسي  مالره  8816 4063
 17 شكراله اميدوار كورايي 7524 2164
 18 محب علي رنجبر ابوعلي 2830 1226
 19 محمدنبي مسيحي  ابوعلي 5150 914
 20 بابازراعت پيشه  خشك آباد 9929 1538
 21 سرتيپ گلبانگ  سيف آباد 2826 1430
 22 اسكندرعباسي  حاجي آباد 3291 1905
 23 علي  ويس شيباني  احمد آباد 2400 504
 24 مظفرپرهيزكار احمد آباد 725 522
 25 كرامت اله وردي  پل آبگينه  752 466
 26 ناصرشفيعي  علي آباد دتو 3094 600
 27 گرجي والي  حسن آباد  3767 2373
 28 غالم دهقان  اياز آباد 6776 1335
 29 آب شرب زوالي  زوالي 5776 677
 30 آب شرب پل آبگينه  پل آبگينه  904 354
 31 أب شرب كنارخشك  كنار خشك 2098 617
341 605 MIN 
4063 9929 MAX 
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 حوضه پريشان 86نقشه همسان هدايت الكتريكي اسفند ): 28(شكل

 مالاره

 فامور
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 مالاره

 فامور

 حوضه پريشان 87نقشه همسان هدايت الكتريكي شهريور ): 29(شكل
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 77-87نمودار دراز مدت تغييرات هدايت الكتريكي آذر ماه دشت فامور  سال آبي ): 30(شكل
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 77-87نمودار دراز مدت تغييرات هدايت الكتريكي آذر ماه دشت مالاره  سال آبي ): 31(شكل
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 فصل  پنجم

 هاي جستجوي ارتباط احتمالي چشمه

 درياچه پريشان با درياچه ارژن
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 هاي درياچه پريشان با درياچه ارژنبررسي ارتباط هيدروليكي چشمه -5-1

بر اساس مطالعات زمين شناسي و ايزوتوپي انجام شده توسط مركز تحقيقات كارست در سال 

هاي درياچه پريشان با درياچه ارژن بررسي و نتايج زير حاصل ارتباط هيدروليكي چشمه 1374

 :شده است

دهد، موقعيت حفرات مكشي كف تاالب ارژن در بطوريكه بررسي هاي انجام شده نشان مي الف-

امتداد گسل شرقي درياچه بوده به طوري كه مي توان گسل مزبور را مسئول ايجاد اين پديده ها 

كند و آب رادر امتداد خود شرقي تاالب به عنوان يك هادي عمل ميبه عبارت ديگر گسل . دانست

و در جهات طولي و عمقي هدايت مي كند با توجه به عمق رسوبات كف دشت كه بر اساس 

متر مي باشد واختالف ارتفاع ديواره شرقي دشت را نسبت به كف  70-110مطالعات ژئوفيزيك 

ديواره نسبت به پايين ترين نقطه كف دشت متر و جابجايي باالترين نقطه  220-260دشت 

هاي غيرقابل نفوذ اليه پابده گورپي در زير متر حدس زد در اثر اين جابجايي اليه 440-620را

آهكهاي آسماري در ضلع شرقي دشت در مقابل آهكهاي آسماري كف دشت قرار گرفته به طوري 

ر قسمت قسمت غربي دشت اليه همچنين د. كه فرار آب را از طريق ضلع شرقي سد نموده است

غير قابل نفوذ پابده گوربي در اثر عملكرد گسل غربي در حد نسبتا زيادي باال آمده به طوري كه 

پولژه دشت ارژن سازند سروك در مقابل آهكهاي آسماري كف تاالب قرار گرفته است بدين ترتيب 

اليه غيرقابل نفوذ پابده و اطراف آهك توسط  242-366اي كه كف آن تا عمق به صورت كاسه

آبهايي كه از طريق حفرات مكشي و گسل شرقي دشت به داخل . آيداحاطه شده است، بوجود مي

كنند از طريق آهكهاي سروك كه آهكهاي آسماري كف دشت تا اليه غير قابل نفوذ پابده نفوذ مي

طرف قلعه نارنجي ادامه  اند بهبه علت باال آمدن در مقابل آهكهاي آسماري كف تاالب قرار گرفته

 .دهد مسير مي

 1000و ديوتريوم آب چشمه قلعه نارنجي كه در ارتفاع  18مقدار ايزوتوپهاي پايدار اكسيژن  ب-

متري ادامه دارد در اثر تبخير افزايش پيدا كرده  2400متري ظاهر و حوضه آبريز آن تا ارتفاع 
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شود ، در طول سال ارژن وارد چشمه ميمقدار آبي كه از طريق آبهاي سطحي درياچه . است

 .رسددرصد مي 30متفاوت بوده و حداكثر به 

و ديوتريوم آب چشمه دم اسبي  18همچنين نتايج حاصل از اندازه گيري ايروتوپهاي اكسيژن 

حاكي از آن است كه آب اين چشمه نيز از آبهاي سطحي تغذيه كرده و از اينرو مقدار ايزوتوپهاي 

 .   ير افزايش پيدا كرده است آن در اثر تبخ

 و آب، نمونه برداري تازگي و قدمت و آب منابع تغذيه محل زيرزميني، آب جريان رديابي منظور به

 1363 وفروردين 1362شهريور در تريتيوم و 14 كربن ، 18 اكسيژن ايزوتوپهاي تحليل و تجزيه

 و ژئوفيزيكي، هيدرولوژي مطالعات همراه به ايزوتوپي مطالعات نتايج .است پذيرفته انجام

 جوي كارستي، ريزشهاي آهكهاي تغذيه منابع مهمترين از يكي كه دهدمي نشان هيدروژئولوژي

 آب درياچه در بارش فاقد فصل در آن كاهش و بارندگي فصل در تريتيوم غلظت افزايش .است

 .است امر اين بيانگر است اطراف چشمه هاي وآب سطحي رواناب تجمع محل كه پريشان

 نمونه هاي با ارژن دشت شرقي ضلع چشمه آب نمونه در طبيعي ايزوتوپ عناصر نسبتهاي تشابه از

 كازرون و شهرداري چهار شماره عميق چاه و ( پيرسبز چشمه با تالقي از بعد ) شاپور رودخانه آب

 گپ چشمه آب نمونه با ارژن دشتشرقي جنوب ضلع چشمه آب نمونه در مذكور تشابه نيز

 كارستي سفره هاي و ارژن دشت كارستي سفره بين كه آيدمي بر چنين پريشان، درياچه درمجاور

 .دارد وجود ارژن دشت شرقي جنوب ناحيه در هيدروليكي ارتباط پريشان و دشتك رنجان،ساسان،

 مجراي عنوان به آسماري آهك واريزه اي هايتوده و شكسته طبقات وجود دليل به اين ارتباط

  اين صورت اين در .باشدمي پذيرامكان نيز زمين شناسي نظر آب، از انتقال

 همراه به آبها اين از بخشي كه گرددمي تغذيه ارژن كارستي دشت سفره از كارستي هايسفره

 و شده ظاهر رودخانه و قنات چشمه، صورت به به منطقه نفوذي آبهاي ساير و جوي ريزشهاي

 .كنندمي نفوذ آهكها اعماق به ديگر بخشي
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 و نارنج باغ آبگينه، پل مانند چشمه هايي طريق از فامور كوه آهكهاي در نفوذ با آبها اين از بخشي

 عميق چاههاي غرب، شمال سمت به حركت با نيز آبها اين از ديگري بخش .شوندمي گپ تخليه

 .كندمي تغذيه را دشتك آهكي سفره

با توجه به زمين شناسي منطقه، نفوذ و فرار آب از تاالب دشت ارژن از طريق كانال هاي كارستي   

 مي تواند به دو صورت زير انجام شود 

خروج آب تاالب دشت ارژن از طريق حفرات مكشي وديگر پديده هاي كارستي موجود در  الف-

كيلومتري جنوب شرقي  20آهكهاي آسماري و ظهور مجدد آن در چشمه دم اسب در فاصله 

 .دشت 

نفوذ آب تاالب در امتداد گسل شرقي تاالب تا عميق ترين نقطه ممكن در آهكهاي آسماري و  ب-

كيلومتري  15ظهور مجدد آن در چشمه هاي اطراف درياچه پريشان وقلعه نارنجي كه در فاصله 

اچه پريشان و دست ارژن را نمايي از ارتباط هيدروليكي بين دري) 32(شكل  .جنوب دشت قرار دارد

 .دهدنشان مي
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نمايي از ارتباط هيدروليكي بين درياچه پريشان و دشت ارژن): 32(شكل  
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 فصل ششم

 بيالن منابع آب
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 : آب بيالن -6-1

اين  در. ريزي صحيح بر روي منابع آبي جز با محاسبه بيالن آب آن منطقه ميسر نيستبرنامه

 چرخه بيالن و زيرزميني، آبهاي و سطحي آبهاي هواشناسي، اطالعات نتايج از گيريبهره با مطالعه

از و همچنين بيالن متوسط ساالنه با استفاده  86-87پريشان بر اساس آمار سال آبي حوضه در آب

  .است آمار متوسط دراز مدت ساالنه، به تفكيك محاسبه گرديده

 86-87در سال آبي محاسبه بيالن  -6-1-1

 در و آبرفتي زيرزميني آبخوان بيالن آب دشت، و عمومي ارتفاعات و هيدروكليماتولوژي بيالن 

توجه به وقوع و با  86-87پريشان با توجه به آمار سال آبي  حوضه در آب بيالن عمومي نهايت

 .است گرديده ارائه و پديده خشكسالي در اين سال، تهيه

بررسي عوامل هواشناسي  -6-1-1-1

درجه حرارت  و تبخير مي باشد كه به شرح ذيل مورد تجزيه ، اين عوامل شامل ريزشهاي جوي

 .و تحليل قرار مي گيرد

آمار بارندگي ايستگاهها   الف-

به عنوان معرف دشت و  درياچه پريشان يستگاهاانه، جهت محاسبه ميانگين بارندگي ماه

معرف و همچنين  يستگاهبر اساس توزيع ماهانه بارندگي ا. ارتفاعات در نظر گرفته شده است

 جدولميانگين بارندگي دشت و ارتفاعات، توزيع ماهانه بارندگي ارتفاعات و دشت محاسبه و در 

 ارائه شده است) 6(

ساالنه حجم بارش  ب-

، حجم بارش ساالنه دشت با مساحت براي ارتفاعات و دشتبر اساس متوسط بارندگي ساالنه 

ميليون 520/20و 989/24كيلومتر مربع بترتيب برابر  90كيلومترمربع و ارتفاعات با مساحت 2/124

الزم بذكر است كه حجم بارش در سطح درياچه با مساحت . گرددمترمكعب در سال برآورد مي

 .گرددميليون مترمكعب بصورت مجزا، محاسبه مي 17/2ترمربع، به ميزان كيلوم 8/10
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درجه حرارت و تغييرات آن  پ-

كه  86-87با استفاده از ميانگين دماي ماهانه و ساليانه ايستگاههاي تبخيرسنجي در سال آبي

در و  همحاسبنسبت به ارتفاع ساالنه و ماهانه دما ابط گراديان ورارائه شده است، ) 11(درجدول

از روابط  ،با توجه به ضرايب همبستگي و سطح اطمينان مناسب است گرديده منعكس) 8(جدول 

 .گراديان لگاريتمي استفاده شده است

، )متر2/1116( ارتفاعات و) متر 2/897(و ارتفاع متوسط دشت  )8(جدول گيري از روابطبا بهره

 . آورده شده است) 9( اسبه و در جدولماهانه و ساالنه براي ارتفاعات و دشت محتوزيع دماي 

 و تعرق تبخير ت-

. شودانجام مي Aشت كالس تاز  با استفادهگيري تبخير در ايستگاههاي تبخيرسنجي اندازه

آورده ) 24(مقادير تبخير ماهانه و ساالنه در جدول  86-87بمنظور تعيين ميزان تبخير در سال

پتانسيل در محلهاي مورد نظر به منظورهاي مختلف از برآورد مقدار تبخير و تعرق . است شده

بدست جهت . باشدنياز آبي گياهان، تبخير از سطح آزاد آب و محاسبه بيالن مي تعيين جمله

باشد ولي بعلت نداشتن گيري مستقيم آنها ميتبخير و تعرق پتانسيل دقيقترين روش اندازه آوردن

گرفتن از روشهاي مختلف علمي و تجربي و با  با بهره. امكانات مورد نياز اين روش معمول نيست

روش پنمن . توان مقدار تبخير و تعرق پتانسيل را محاسبه كرداستفاده از اطالعات هواشناسي مي

دهد ولي بعلت نداشتن بعضي از  اطالعات در منطقه از ترين برآورد را براي منطقه بدست ميواقعي

 . نشان داده شده است )25( شمارة جدول ه نتايج آن درشود كروش تورنت وايت استفاده مي
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 )بر حسب ميلي متر(         86-87ايستگاههاي مورد استفاده در محاسبه گراديان تبخير در سال آبي ماهانه و ساالنه  ميزان تبخير:  )24(جدول

 رديف ايستگاه مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد  شهريور ساالنه

 1 فراشبند 228.3 140.7 91.6 46.4 63.8 156.7 216.5 305.1 371.7 384.3 414.6 281.8 2701.5
 2 ندشت ارژ 170.3 102.2 64.1 27.5 51.8 118.5 176.4 231.9 284.4 286.5 271.8 217.4 2002.8
 3 جره 237.6 174.0 86.1 49.6 75.5 134.7 172.7 256.8 323.2 373.8 363.3 337.0 2584.3
 4 كازرون 208.2 144.2 79.3 46.9 64.4 139.4 202.3 288.8 366.8 374.3 358.9 290.4 2563.9
 5 چيتي 317.4 235.8 131.6 60.1 82.0 161.4 288.6 366.4 529.0 596.8 591.4 482.5 3843.0
 6 كمارج - 233.7 138.0 91.0 56.1 66.9 102.2 142.5 218.1 213.7 214.8 184.3 1661.3
 7 قائميه 231.4 153.1 86.6 27.5 70.4 128.1 195.1 292.4 340.3 386.5 382.9 312.7 2607.0
 8 پريشان 369.9 268.7 84.9 28.5 80.3 164.1 247.4 388.2 566.5 616.8 565.1 437.7 3818.1

 86-87در سال آبي   ارتفاعاتتبخير و تعرق پتانسيل به روش تورنت وايت براي  دشت و  :)25(جدول 

 منطقه پارامتر مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين  ارديبهشت  خرداد تير مرداد شهريور ساالنه

 دما 24.9 20.1 13.8 6.8 9.5 14.8 20.2 26.3 29.4 32.9 33.5 29.6 21.9

 دشت 
 شاخص حرارت 11.3 8.2 4.6 1.6 2.6 5.2 8.3 12.3 14.5 17.2 17.6 14.7 118.1

 ضريب تصحيح 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 -

 تبخير و تعرق پتانسيل 112.5 58.3 21.3 3.3 7.7 30.0 71.8 157.7 208.8 289.1 286.4 187.6 1434.4

 دما 20.1 15.4 10.3 1.5 5.0 11.3 15.9 23.5 25.1 29.4 29.1 23.1 17.5

 ارتفاعات
 شاخص حرارت 8.2 5.5 3.0 0.2 1.0 3.4 5.8 10.3 11.5 14.5 14.3 10.1 87.7

 ضريب تصحيح 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 -

 تبخير و تعرق پتانسيل 77.5 42.2 19.2 0.5 4.8 26.9 54.7 125.6 142.4 197.3 184.2 106.0 981.2
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براي نواحي خشك ( 50وايت و در نظر گرفتن ذخيره رطوبت خاك بين با استفاده از رابطه تورنت

ميزان تبخير و ) هي زياددر نواحي مرطوب و پوشش گيا(ميليمتر  200تا ) با پوشش گياهي ضعيف

تعرق حقيقي به صورت ماهانه در سطح دشت و ارتفاعات محاسبه شده و در جداول مذكور ارائه 

در  90و  100در اين محدوده ضرايب رطوبت خاك براي دشت و ارتفاعات به ترتيب . گرديده است

 .نظر گرفته شده است

 86-87در سال بيالن هيدروكليماتولوژي  -6-1-1-2

مقادير تبخير و تعرق پتانسيل روش تورنت وايت به دماي ماهانه دشت و ارتفاعات از با استفاده 

بر اساس روش تورنت وايت با استفاده از ميانگين درجه حرارت . محاسبه گرديد) 25(در جدول

ذخيره  محاسبه شده و با مقايسه آن با بارندگي، ابتدا مقادير ،ماهانه، تبخير و تعرق پتانسيل ماهانه

رطوبت خاك و سپس ميزان تبخير و تعرق حقيقي به دست آمده و در نتيجه مازاد آب كه  شامل 

). 27و  26جداول (باشد، برآورد شده است رواناب و نفوذ به آبخوان مي

ميزان  ،)13جدول(با توجه به مقادير رواناب دشت و ارتفاعات كه در فصل سوم محاسبه گرديد

با محاسبة . محاسبه شده است ،تفاعات در ماههايي كه مازاد وجود داردرواناب براي دشت و ار

  .ارائه شده است )27(و  )26( آيد كه نتايج آن در جداولرواناب، ميزان نفوذ به آبخوان بدست مي

بدست آمده  )28(بيالن هيدروكليماتولوژي طبق جدول   ،از نتايج جداول تنظيم شده تورنت وايت

 :م تبخير حقيقي، جريان و نفوذ به شرح زير مشخص شده استكه در اين جدول سه

 2/25درصد جريان سطحي و  4/8درصد تبخير و تعرق حقيقي،  4/66در دشت از كل بارندگي، 

درصد تبخير  9/52در ارتفاعات از ميزان كل بارندگي موجود، . باشددرصد سهم نفوذ به آبخوان مي

.باشددرصد نفوذ مي4/35درصد جريان سطحي و 7/11و تعرق، 
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  86-87در سال آبي  پريشان حوضهبيالن هيدروكليماتولوژي دشت در  :)26(جدول 

 پارامتر مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين  ارديبهشت  خرداد تير مرداد شهريور ساالنه

 دما 24.9 20.1 13.8 6.8 9.5 14.8 20.2 26.3 29.4 32.9 33.5 29.6 21.9

 شاخص حرارت 11.3 8.2 4.6 1.6 2.6 5.2 8.3 12.3 14.5 17.2 17.6 14.7 118.1

 ضريب تصحيح 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 -

 تبخير و تعرق پتانسيل 112.5 58.3 21.3 3.3 7.7 30.0 71.8 157.7 208.8 289.1 286.4 187.6 1434.4

 .)م.م(بارندگي  0.0 0.0 14.2 111.3 67.5 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.2

 .)م.م(ذخيره رطوبت خاك  0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 70.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 .)م.م(تبخير و تعرق حقيقي  0.0 0.0 14.2 3.3 7.7 30.0 71.8 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 133.6

 .)م.م(مازاد  0.0 0.0 0.0 7.9 59.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.6

 .)م.م(رواناب  0.0 0.0 0.0 2.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9

 .)م.م(نفوذ به آبخوان  0.0 0.0 0.0 5.9 44.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.7
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 86-87جدول پارامترهاي بيالن  هيدروكليماتولوژي به تفكيك ارتفاع  و دشت در حوضه پريشان سال آبي ) : 28(جدول 

          حجم بارش تبخير روانآب نفوذ
ميليون ( 

 مترمكعب

ميانگين بارندگي 
 )ميليمتر(

 ميانگين مساحت
ميليون متر ( حجم  منطقه

 )مكعب
 درصد

ميليون ( حجم 
 )متر مكعب

 درصد
ميليون ( حجم 

 )متر مكعب
 )متر(ارتفاع (كيلومترمربع) درصد

 ارتفاعات 1116.8 90 228 20.520 52.9 10.865 11.7 2.401 35.4 7.254

 دشت 897.2 124.2 201.2 24.989 66.4 16.589 8.4 2.099 25.2 6.301

 86-87در سال آبي پريشان  حوضهبيالن هيدروكليماتولوژي ارتفاعات در  :)27(جدول 

 پارامتر مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين  ارديبهشت  خرداد تير مرداد شهريور ساالنه

 دما 20.1 15.4 10.3 1.5 5.0 11.3 15.9 23.5 25.1 29.4 29.1 23.1 17.54

 شاخص حرارت 8.2 5.5 3.0 0.2 1.0 3.4 5.8 10.3 11.5 14.5 14.3 10.1 87.66

 ضريب تصحيح 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 -

 تعرق پتانسيلتبخير و  77.5 42.2 19.2 0.5 4.8 26.9 54.7 125.6 142.4 197.3 184.2 106.0 981.2

 .)م.م(بارندگي  0.0 0.0 16.1 126.1 76.4 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 228.0

 .)م.م(ذخيره رطوبت خاك  0.0 0.0 0.0 90.0 90.0 63.1 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 .)م.م(و تعرق حقيقي  تبخير 0.0 0.0 16.1 0.5 4.8 26.9 54.7 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 120.7

 .)م.م(مازاد  0.0 0.0 0.0 35.6 71.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.3

 .)م.م(رواناب  0.0 0.0 0.0 8.9 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7

 .)م.م(نفوذ به آبخوان  0.0 0.0 0.0 26.8 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.6
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  86-87در سال آبي  بيالن آب زيرزميني آبخوان آبرفتي  -6-1-1-3

نفوذ از بارندگي، تغذيه از ( جهت محاسبه بيالن آب زيرزميني، نياز به مولفه هاي تغذيه 

 هاي تخليه و مولفه) جريانات سطحي و آب برگشتي از كشاورزي، شرب و صنعتارتفاعات  نفوذ از 

تخليه توسط چاهها و چشمه هاي  آبرفتي و قنات، زهكشي از سفره، تبخير از آب زيرزميني و (

بيالن آب هاي تغذيه و تخليه، بنابراين با توجه به مولفه. باشدمي) جريان زيرزميني خروجي

. است شده ارائه )29( محاسبه گرديده است كه نتايج آن در جدول 86-87سال زيرزميني براي 

 بوده ميليون مترمكعب 159/29ه تخليميليون مترمكعب و حجم كل 038/19ميزان كل تغذيه 

هاي تغذيه و در ادامه مولفه. باشدروبرو ميميليون مترمكعب  121/10كاهش با  بيالن آبخوان يعني

 .يرندگتخليه مورد بررسي قرار مي

مؤلفه هاي تغذيه  -6-1-1-3-1
عوامل تغذيه كنندة آبخوان زيرزميني محدودة مورد مطالعه شامل تغذيه از بارندگي، تغذيه از 

ميليون  038/19كه  باشدمي )پساب ( و نفوذ آب مصرفي  ، نفوذ از جريان سطحيارتفاعات

. )29جدول (مترمكعب برآورد شده است

 بارندگي تغذيه از -الف

طبق بيالن كيلومتر مربع  2/124با مساحت دشت در نفوذ از بارندگي مقدار كل 

مقدار نفوذ به  .ميليون مترمكعب در سال برآوردگرديده است 301/6هيدروكليماتولوژي برابر با 

ميليون  218/4باشد، كيلومترمربع مي 2/83آبخوان آبرفتي با توجه به مساحت آبخوان كه 

به دست آمده كه اين  083/2ه از تفاضل اين مقادير، حجمي معادل با مترمكعب محاسبه شده ك

مقدار با توجه به خصوصيات منطقه به صورت جريان زيرزميني ورودي از دشت به آبخوان در 

 نظرگرفته شده است
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 )بر حسب ميليون متر مكعب( 86-87ي بيالن آب زيرزميني آبخوان آبرفتي حوضه پريشان در سال آب) : 29(جدول 

 تغذيه تخليه بيالن

تغييرات 
 حجم ذخيره

 جمع تخليه
جريان 

زيرزميني 
 خروجي

تبخير از 
آب 

 زيرزميني

زهكشي  
 از سفره

 چشمه قنات
چاههاي 

 بهره برداري 
 جمع تغذيه

جريان 
زيرزميني 
ورودي از 
محدوده 

 مجاور

نفوذ از آب 
شرب و 
 صنعت

نفوذ از آب 
 زراعي

نفوذ از 
جريانهاي 

 سطحي

نفوذ از 
بارندگي به 

سطح 
 آبخوان

جريان 
زيرزميني 
ورودي از 
 ارتفاعات

-10.121 29.159 0.649 0.000 0.000 0.000 0.000 28.510 19.038 0 2.499 6.182 0.666 4.218 5.473 
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 نفوذ از جريان سطحي -ب

-و مجموع رواناب ) ميليون مترمكعب840/3(ها مجموع جريانهاي سطحي شامل آبدهي چشمه

نفوذ از جريانهاي . باشدميليون مترمكعب مي 43/8حدود )ميليون مترمكعب 5/4( دشت و ارتفاع

. استدرصد از جريان سطحي در نظر گرفته شده 8،شيب و دانه بنديسطحي در دشت با توجه به 

در سال برآورد مي ميليون متر مكعب  666/0 برابربنابراين حجم نفوذ از جريان سطحي در دشت 

 .شود

 ميني وروديجريان زيرز -پ

توان به دو بخش تفكيك كرد كه شامل جريان زيرزميني ورودي به آبخوان دشت پريشان را مي

با توجه . باشدتغذيه آب زيرزميني از محدوده مجاور و تغذيه از ارتفاعات واقع در همين محدوده مي

باالده و از  و از جنوب و غرب به حوضهبه اينكه حوضه پريشان از شمال به حوضه آبريز كازرون 

باشد، لذا عالوه بر جريانات نفوذي در ارتفاعات كه وارد آبرفت شرق به محدوده برم مجاور مي

زيرزميني از ارتفاعات مناطق مجاور به  گردد، جريانهاي وروديمنطقه و سپس درياچه پريشان مي

س محسوب شناسي اين منطقه جزء سلسله جبال زاگربه لحاظ زمين. محدوده نيز وجود دارد

گردد و حركات تكتونيكي در بخشي از اين منطقه شديداً اثر گذاشته و تأثير عملكرد گسل مي

محلي در شمال محدوده، باعث تكتونيزه شدن شديد آن گرديده و شكستگيهاي فراوان در 

به همين دليل به . ارتفاعات موجب گسترش پديده كارستي شدن در سازندهاي آهكي شده است

آهكهاي شمال و شرق درياچه پريشان كه با آهكهاي محدوده برم مرتبط هستند  رسدنظر مي

در ضمن اين منطقه داراي دو سفره آب . كنندمقداري آب از آهكهاي محدوده برم دريافت مي

اي وجود دارد، ها چاههاي مشاهدهباشد كه داخل اين سفرهزيرزميني با نامهاي فامور و مالاره مي

ها جهت جريان در دشت فامور از جهت آبرفت هم تراز رسم شده در اين دشتبا توجه به خطوط 

هاي البته تعيين مقدار دقيق آب ورودي از محدوده. باشدمحدوده باالده به سمت اين محدوده مي

تري دارد، اما چنانچه ورودي آب زيرزميني از آبرفت مجاور به اين محدوده نياز به مطالعات دقيق

با توجه . باشدده پريشان وجود داشته باشد، مقدار آن بسيار ناچيز و قابل اغماض ميباالده به محدو
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به مطالعات انجام گرفته با در نظر گرفتن سطح آهكهاي مجاور به محدوده پريشان در محدوده 

ميليون مترمكعب  3مطالعاتي برم، مقدار آب ورودي از محدوده هاي مجاور به اين محدوده حدود 

و با احتساب حجم آب ذخيره در ارتفاعات خود محدوده، ميزان كل . ته شده استدر نظر گرف

 . ميليون متر مكعب در سال مي باشد 390/3تغذيه آبخوان توسط ارتفاعات 

 مصارف آب و نفوذ از آنها به آبخواناز برگشتي آب  -ت

ريشان ميليون مترمكعب در محدوده مطالعاتي درياچه پ 034/34ساالنه حجم آبي معادل 

ميليون مترمكعب مصرف از طريق چاهها و  534/31از اين ميزان رقم). 30جدول(گرددمصرف مي

ميليون مترمكعب از تخليه چشمه ها  34/1(ميليون مترمكعب مصرف از چشمه است 5/2مقدار 

ميليون مترمكعب  910/30از كل مصرف ساالنه مقدار .). گرددوارد درياچه پريشان ميمستقيما 

ميليون مترمكعب آن به منظور تأمين نياز شرب  124/3به بخش كشاورزي بوده و ميزان مربوط 

 .گرددمصرف مي

به منظور بررسي آب برگشتي كشاورزي با توجه به نوع و سطح كشت در محدوده درياچه پريشان 

و با در نظر گرفتن ديگر عوامل نظير راندمان كشاورزي، ميزان مصرف از منابع آب سطحي و 

درصد براي اين منطقه لحاظ گرديد  20كشاورزي نحوه آبياري و خاكشناسي محدوده، ضريب نفوذ 

 .باشدميليون مترمكعب مي 182/6كه بر اين اساس ميزان نفوذ از پساب كشاورزي در اين محدوده 

ميزان پساب توليد شده در جوامع شهري و روستايي و ضريب پساب و سهم دريافت شده از پساب 

يانات زيرزميني و سطحي بررسي گرديد با توجه به عدم وجود شبكه مدرن فاضالب و اينكه به جر

گردد، لذا درصد بخش عمده نفوذ از پساب شرب از طرح چاههاي جذبي وارد آبخوانهاي آبرفتي مي

ميليون مترمكعب،  499/2درصد لحاظ شده است و بر اين اساس ميزان  80نفوذ از پساب شرب 

 .باشدته ناشي از پساب شرب به آبخوان آبرفتي ميحجم نفوذ ياف

مؤلفه هاي تخليه  -6-1-1-3-2

و  ، خروجي زيرزمينيزهكشقنات، چشمه، شامل چاه، كه تخليه از آبخوان آبرفتي مولفه هاي 

. تبخير از آب زيرزميني مي باشد
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 و چشمه قنات ،تخليه توسط چاه -الف

هاي آبرفتي و قنوات فاقد آبدهي دشت پريشان چشمهدر  86-87با توجه به اينكه در سال آبي 

ميليون  510/28ههاي آبرفتي كشاورزي و شرب به ميزانچا منحصر به جموع تخليهبوده، لذا م

  .)31جدول(مترمكعب مي باشد

تبخير از آب زيرزميني  ب-

-تبخير از آب زيرزميني به عمق سطح آب، ،نوع و بافت خاك، درجه حرارت محيط، پوشش

با توجه به آمار اندازه گيري سطح . ي، شدت باد، رطوبت نسبي و غلظت امالح آب بستگي داردگياه

متر  6آب چاههاي مشاهده اي ،حداقل عمق برخورد به آب در آبخوان آبرفتي حوضه پريشان 

 . باشد، لذا تبخير از آب زيرزميني وجود نداردمي) آبخوان مالاره(

 جريان زيرزميني خروجي پ-

اينكه مقداري خروجي زيرزميني از آبخوان آبرفتي و محدوده كازرون وجود دارد، لذا ساالنه نظر به 

ميليون مترمكعب خروجي زيرزميني از اين محدوده ، در قسمت غرب  649/0حجمي معادل 

 .منطقه و از دشت مالاره به محدوده كازرون وجود دارد
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    86-87در سال آبي  نوع مصرف از منابع آب در حوضه پريشان ميزان و): 30(جدول 

 نوع مصرف جريانهاي سطحي و چشمه ها  چاه قنات جمع

 كشاورزي 2.5 28.41 0 30.910

 شرب 0 3.124 0 3.124

 صنعت 0 0 0 0.000

 جمع 2.500 31.534 0.000 34.034

 86-87در سال آبي  پريشان حوضهمقادير تخليه، برداشت و  تعداد منابع آب در  :)31(جدول 

 آبهاي زيرزميني آبهاي سطحي

 نوع منبع
 نهر موتورپمپ

 چاه چشمه قنات

 آهكي  آبرفتي آهكي آبرفتي آهكي آبرفتي

 تعداد 5 952 5 0 0 0 0 0

 )ميليون متر مكعب ( تخليه  3.024 28.51 3.84 0 0 0 0 0

 )ميليون متر مكعب ( جمع تخليه و برداشت  35.374 0.000
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تغييرات حجم ذخيره آبخوان   -3 -6-1-1-3

تغيير حجم ذخيره در آبخوان بر اساس تغييرات ارتفاع تراز آب زيرزميني، وسعت و ضريب 

هاي اين بر اساس شبكه چاههاي موجود در دشت. گرددذخيره متوسط آبخوان محاسبه مي

باشد، محدوده و بر اساس هيدروگراف واحد آنها كه معرف تغييرات سطح آب زيرزميني مي

مالاره و فامور محاسبه گرديده و جهت محاسبه تغييرات ذخيره كل،  تغييرات ذخيره در دشتهاي

 . اعداد آنها با يكديگر جمع شده است

بر اساس لوگ چاههاي موجود در منطقه و نيز ضريب ذخيره در نظر گرفته شده در گزارش بيالن 

مور هاي فا، ضريب ذخيره براي دشت)1386شركت آب منطقه اي فارس(كازرونمحدوده مطالعاتي

ها بر اساس درصد در نظر گرفته شده است و تغييرات حجم ذخيره براي هر يك از دشت 4و مالاره 

 .معادله زير محاسبه شده است

ΔV= ΔH * S* A 

ΔV : ميليون مترمكعب(تغيير حجم ذخيره آبخوان( 

ΔH : متر(تغيير ارتفاع متوسط سطح آب( 

S :ضريب ذخيره 

A : كيلومتر مربع(اي مشاهدهمساحت پليگون تيسن چاههاي( 

 10مالاره در طول  آبخوانمحاسبه تغيير ذخيره براساس هيدروگراف موجود در  الف-

 سال

، 77با ارتفاع متوسط آب در شهريور ماه   87از ثفاضل ارتفاع متوسط سطح آب در شهريور ماه 

ΔH با توجه به اينكه مساحت آبخوان مالاره. گرددمحاسبه مي(A)  كيلومترمربع  81/56برابر با

درصد، تغيير حجم ذخيره آبخوان به صورت زير  4 (S)مي باشد و با احتساب ضريب ذخيره

 :گرددمحاسبه مي

66.1106.16
6.1681.5604.03.7

3.77.8214.814

−=÷−
−=××−=∆

−=−=∆
V
H

 

 .يابدميليون مترمكعب در سال از حجم ذخيره آبخوان كاهش مي 66/1در نتيجه به طور متوسط 
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 سال 10فامور در طول  آبخوانمحاسبه تغيير ذخيره براساس هيدروگراف موجود در  ب-

كيلومترمربع براي آبخوان فامور به صورت زير محاسبه  215/40عمليات فوق با مساحت پليگون 

 :گرديده است

933.01033.9
33.9215.4004.08.5

8.56.8348.828

−=÷−
−=××−=∆

−=−=∆
V
H

 

 .يابدآبخوان كاهش ميميليون مترمكعب در سال از حجم ذخيره  933/0در نتيجه به طور متوسط 

دو آبخوان فامور و  ميليون مترمكعب در سال از ذخيره 593/2به طور متوسط بنابراين در مجموع 

  .گرددكاسته مي مالاره

  86-87در سال آبي  بيالن آب زيرزميني سازندهاي سخت -4 -6-1-1

نفوذ بارندگي در . دهدسخت ارتفاعات را نشان ميهاي  بيالن آب زيرزميني سازند )32(جدول 

ميليون  254/7باشد كه با توجه به بيالن هيدروكليماتولوژي سطح ارتفاعات عامل اصلي تغذيه مي

ميزان تخليه از سازندهاي  .برآورد گرديده است از بارندگي% 4/35حدود  يعنيمترمكعب در سال 

 024/3و  هاميليون مترمكعب توسط چشمه 84/3باشد كه ميليون مترمكعب مي 864/6سخت

ميليون مترمكعب باقيمانده  39/0ميزان . گرددبرداشت ميتوسط چاههاي آهكي ميليون مترمكعب 

 ميليون مترمكعب ورودي از سازندهاي سخت حوضه هاي مجاور يعني مجموعاً 3باضافه مقدار 

 . گرددبتدريج وارد آبخوان دشت مينيز ميليون مترمكعب  39/3
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 ).  برحسب ميليون مترمكعب در سال( 86-87بيالن آب زيرزميني سازندهاي سخت در حوضه پريشان سال ): 32(جدول

           
تفاوت تغذيه 

 و تخليه
 منطقه  تغذيه تخليه

0.000 

 جمع تخليه
چاههاي 

 آهكي
جريان خروجي 

 تغذيه آبرفت
چشمه هاي 

 آهكي
 تغذيهجمع 

نفوذ از محدوده 
 مجاور

نفوذ از 
بارندگي در 
 ارتفاعات  

سازندهاي (ارتفاعات 
 )سخت

10.254 3.024 3.390 3.84 10.254 3.000 7.254 
ميليون متر (حجم آب 

 )مكعب
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 86-87در سال شانيپر حوضه در آب عمومي بيالن -6-1-1-5

هاي ورودي و خروجي در چرخه به منظور برآورد بيالن عمومي آب در حوضه پريشان كليه مؤلفه 

 :آب محاسبه گرديده سپس با استفاده از معادله زير رابطه بيالن برقرار شده است

P + QSI + QUI – E – QSO – QUO = ΔS  

P :بارندگي بر سطح محدوده 

E :تبخير در سطح محدوده 

QSI  وQSO : جريانهاي سطحي ورودي يا انتقالي به حوضه و خروجي از محدوده 

QUI  وQUO :جريانهاي زيرزميني ورودي به حوضه و خروجي از محدوده 

ΔS :تغييرات ذخيره در مخازن آب سطحي و زيرزميني 

 ها و مقدار كل ورودي وخروجي به محدوده و تغييرات ذخيره درنتايج محاسبه تمامي اين مؤلفه

 .شوددر ادامه به بررسي هر يك از عوامل فوق پرداخته مي. ارائه گرديده است) 33( جدول

 عوامل ورودي -1 -6-1-1-5

 بارندگي الف-

ميليمتر بوده كه سهم  228و  2/201مقادير بارش در سطح دشت و ارتفاع اين حوضه به ترتيب 

ميليون  162/27بر بابرا) كيلومترمربع 135(حجم آب حاصل از بارش در سطح دشت و درياچه

 .باشدميليون مترمكعب مي 52/20مترمكعب و در ارتفاعات 

 جريان سطحي ورودي ب-

شود و فاقد هاي فصلي تشكيل گرديده كه به درياچه پريشان منتهي مياين محدوده از رودخانه

هاي مجاور وارد اين باشد شايان ذكر است هيچگونه جريان سطحي از حوضهرودخانه دائم مي

 .باشدهاي مجاور صفر ميلذا مقدار جريانات سطحي ورودي از محدوده. شودمحدوده نمي
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 جريان زيرزميني ورودي پ-

جريانات زيرزميني از محدوده مجاور از آهكهاي بخش شمال شرق درياچه، از حوضه آبريز برم    

مترمكعب برآورد گرديده است و اين  ميليون 3حدوداً معادل وارد اين محدوده شده كه حجم آن 

 .جريانات ورودي در نهايت به آبخوان دشت تخليه مي گردد

 آبهاي انتقالي ت-

بر اساس اطالعات موجود در شرايط موجود هيچگونه انتقال جريان سطحي و زيرزميني به طور 

 .گيردمصنوعي و از طريق طرحهاي عمراني به اين محدوده انجام نمي

 عوامل خروجي -2 -6-1-1-5

 تبخير و تعرق الف-

با برقراري موازنه بيالن هيدروكليماتولوژي، ميزان تبخير و تعرق حقيقي به روش ماهانه تورنت    

بر اين اساس ساالنه در سطح دشت و ارتفاعات به ترتيب حجمي معادل . وايت تعيين گرديد

از محدوده درياچه پريشان  ميليون مترمكعب از طريق تبخير و تعرق حقيقي 865/10و  589/16

 .گرددخارج مي

، تبخير ايستگاه پريشان 7/0تبخير از سطح آزاد آب در اين محدوده با در نظر گرفتن ضريب  

ميليون  86/28باشد، برابر كيلومترمربع مي 8/10و سطح ميانگين درياچه كه ) ميليمتر 3818(

با توجه به . باشدو تعرق پتانسيل مي گردد كه اين مقدار در حقيقت تبخيرمترمكعب برآورد مي

و )mcm174/5 (،مازاد آب مصرفي چشمه و قنوات)mcm102/2 (حجم بارندگي در سطح درياچه

 407/18از سطح درياچه برابر با واقعي ، ميزان تبخير )mcm8/10 (حجم آب موجود درياچه

 ) 33جدول(گرددميليون مترمكعب براورد مي

خشي از آب بوده كه عمدتاً به منظور تأمين نيازهاي حياتي مصرف مقدار مصرف خالص در واقع ب

شده لذا نقش آن در چرخه آب در طبيعت به صورت برگشت از طريق تبخير و تعرق در محاسبات 

مقدار مصرف خالص را از كسر نفوذ پساب شرب، صنعت و . گرددبيالن عمومي آب موازنه مي
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حجم مصرف خالص در محدوده مورد مطالعه . ن نمودتوان تعييكشاورزي از كل ميزان مصرف مي

 .باشدميليون مترمكعب مي 527/25برابر با 

 جريان سطحي خروجي ب-

هاي فصلي در جريان است و تمام اين جريانات در جريانات سطحي در اين محدوده در مسيل 

در نتيجه هيچگونه جريان سطحي از داخل محدوده به . گرددنهايت در درياچه پريشان تخليه مي

 .هاي اطراف وجود نداردمحدوده

 جريان زيرزميني خروجي پ-

نظر به اينكه مقداري خروجي زيرزميني از داخل  بر اساس متعادل فرض كردن بيالن درياچه و 

 649/0درياچه به آبخوان آبرفتي و سپس محدوده كازرون وجود دارد، ساالنه حجمي معادل 

ميليون مترمكعب خروجي زيرزميني از اين محدوده از قسمت شمال غرب منطقه، از دشت مالاره 

 .به محدوده كازرون وجود دارد

 رهتغييرات ذخي -3 -6-1-1-5

ها ها و خروجيتوان توسط حجم حاصل از تفاضل بين مجموع وروديتغيير ذخيره را مي    

هاي موجود در تغيير ذخيره ساالنه در كل اين محدوده بر اساس هيدروگراف. محاسبه نمود

ميليون  295/10ميليون مترمكعب و بر اساس موازنه بيالن آبخوان،  593/2دشتهاي آن، حدود 

ي مخزن به دست آمده است كه نشان دهنده عدم تعادل در مقدار ورودي و مترمكعب كسر

 ).33جدول(باشدخروجي اين محدوده مي
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ميليون مترمكعب از حجم ذخيره ثابت  593/2سال اخير ساالنه به طور متوسط  10در طول  

يابد و بايستي براي جلوگيري از پيشرفت اين روند تمهيداتي انديشيده و مقدار آبخوان كاهش مي

در محاسبات بيالن دراز مدت، . برداشت از آبهاي اين محدوده را جهت برقراري تعادل، تقليل داد

شود، لذا تغيير ذخيره درياچه صفر منظور شده و بيالن آن هاي كم آب و پرآب با هم ديده ميسال

 8/10، ميزان  86-87با توجه به بيالن عمومي محاسبه شده در سال. گرددمتعادل فرض مي

كه اين مقدار برابر با حجم )33جدول(شودميليون مترمكعب كاهش در حجم آب درياچه ديده مي

 .باشدده در درياچه از سالهاي قبل بوده و بنابراين حجم آب موجود در درياچه صفر ميآب باقي مان



 110 

             
                                                                            

 
  

 
 
 

 86-87بيالن عمومي حوضه پريشان در سال آبي ): 33(جدول

 تغييرات ذخيره خروجي ورودي

 بارندگي
جريان 
 سطحي

جريان 
زيرزمين

 ي

آبهاي انتقالي به 
 محدوده

 جمع

 تبخيروتعرق
مصرف 
 خالص

جريان 
 سطحي

جريان 
 زيرزميني

آبهاي 
 انتقالي

 جمع

 مخازن آب 
مخازن 

 آب 

 ازبارندگي زيرزميني سطحي ورودي ورودي دشت ارتفاعات درياچه
از سطح 

 آب
 آزاد

از 
 آبخوان

خروج
 ي

 خروجي
خارج به 

 محدوده
 سطحي زيرزميني

2.102 20.52 24.989 0 3 0 0 50.61 27.453 18.076 0 25.35 0 0.649 0 71.53 -10.121 -10.8 
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 86-87در سال  نمودار چرخة آب  -6-1-1-6

در اين نمودار ميزان . ارائه گرديده است) 33(شكلدر  پريشان حوضهنمودار چرخة آب در  

حوضه، تفكيك آن به ارتفاعات و دشت، تبخير و تعرق حقيقي، جريان سطحي و بارندگي در سطح 

نفوذ از بارندگي تعيين و عوامل مختلف تغذيه و تخلية آبخوان آبرفتي و تفاوت آنها يا تغيير حجم 

شامل آبدهي ) ميليون مترمكعب 340/8(مجموع جريانهاي سطحي .ذخيره مشخص گرديده است

  بارندگي در ارتفاعات حاصل از جريانهاي سطحي، )ترمكعبميليون م 840/3(ها چشمه

 340/8 از مجموع .باشدمي )مترمكعبميليون099/2(دشتدر  و) ميليون مترمكعب 401/2(

و  شرب، كشاورزي(ميليون مترمكعب مصرف 5/2و چشمه ها،  آبهاي سطحي ميليون مترمكعب

است،  ميليون متر مكعب جريان سطحي مازاد 174/5و ميليون مترمكعب نفوذ  666/0 ،) صنعت

به  )و قنات  ، چشمهچاه( از آبهاي زيرزميني كل تخليه ميزان . شودكه وارد درياچه پريشان مي

 .ميليون مترمكعب است  510/28  آهكي و چشمه هاي استثناء چاهها
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 پريشان حوضهنمودارچرخه آب در ): 33( شكل 
 )ميليون مترمكعب مي باشندتمام اعداد بر حسب (
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 محاسبه بيالن متوسط حوضه پريشان -6-1-2

به منظور انجام مطالعات بيالن متوسط، عوامل هواشناسي موثر در تعيين بيالن نظير بارش، 

. محاسبه و بررسي گرديده است) 1345-85(درجه حرارت و رواناب سطحي طي دوره شاخص 

و بهنگام  1381زيرزميني بر اساس نتايج آخرين آماربرداري يعني سال همچنين بررسي منابع آب 

شايان ذكر است از . انجام گرفته است 1385نمودن آن بر اساس آمار حفاظت منابع آب تا سال 

بررسي شده است، در چنين شرايطي انتظار ) ساله 40(آنجايي كه بيالن طي يك دوره دراز مدت  

يانگر وضعيت پايدار و واقعي خود باشند، از اين تعادل در موازنه روابط هاي بيالن نمارود مولفهمي

 .گرددبيالن استفاده مي

در ادامه به بررسي بيالن هيدروكليماتولوژي، بيالن آب زيرزميني آبخوان آبرفتي، بيالن ارتفاعات و 

 .بيالن عمومي آب پرداخته شده است
 

شت و ارتفاعات در حوضه درياچه پريشانبيالن متوسط هيدروكليماتولوژي د): 34(جدول   
 

 ناحيه
 وسعت

 )كيلومترمربع(
حجم 

 بارندگي

تبخير و 
تعرق 
 حقيقي

 بارندگي مفيد
 نفوذ جريان سطحي مالحظات

تبخير از مجموعه *  861/14 861/4 136/35 238/53 114 دشت
بارش و جريانات ورودي 

 گيرددر سال انجام مي
نفوذ و خروجي آب ** 

و زيرزميني از سطحي 
 باشدطريق درياچه مي

 ** 046/5 *33/38 344/9 20 درياچه

 635/13 551/5 316/28 502/47 0/90 ارتفاعات

 ** 458/15 782/101 984/109 225 مجموع

 مترمكعب در سالارقام به ميليون -
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آبخوان آبرفتي در حوضه درياچه پريشانبيالن متوسط آب زيرزميني ): 35(جدول   

وسعت 
محدوده بيالن 

كيلومترمربع(  

 تخليه تغذيه
تغييرات 

حجم 
 ذخيره

جريان 
زيرزميني 

 ورودي

نفوذ از 
بارندگ

 ي

نفوذ از 
جريانات 
 سطحي

نفوذ از 
آب 

 زراعي

نفوذ از آب 
شرب و 
 صنعت

جمع 
 تغذيه

تخليه چاه، 
قنات و 
 چشمه 

 زهكشي
تبخير از 

 آبخوان
خروجي 
 زيرزميني

جمع 
 تخليه

161/83  171/16  950/9  666/0  030/4  144/1  961/31  944/27  000/0  281/1  033/3  258/32  297/0-  

 مترمكعب در سالارقام به ميليون                    -
 گرددمترمكعب از ارتفاعات وارد آبخوان ميميليون 261/11جريان زيرزميني ورودي به آبخوان، مترمكعب ميليون 171/16از  *                   

 
بيالن متوسط ارتفاعات در حوضه درياچه پريشان): 36(جدول  

سعت و
 ارتفاعات

كيلومترمربع(
( 

 خروجي ورودي

 بارندگي

جريان ورودي يا 
هاي انتقالي ازحوزه

نفوذ از  مجاور
آب 
 زراعي

 نفوذ از 
آب 

شرب و 
 صنعت

زيرزمينيجريان  جريان سطحي و چشمه  
 انتقال يا خروج آب به 

هاي مجاورحوزه  
تبخير از 

 سطح
آزاد آب   

تبخير و 
تعرق 

حقيقي در 
 سطحي  ارتفاعات

زيرزمين
 ي

تخليه 
 چشمه 

رواناب 
 خروجي

جريان 
 خروجي

به آبخوان   

تخليه چاه و 
 قنات 

و انتقال به  
 دشت

 سطحي
رواناب ( 

)ارتفاعات  

 زيرزميني

90 502/47  000/0  000/3  000/0  000/0  016/0  551/5  261/11  358/5  000/0  000/0  000/0  316/28  
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                 بيالن عمومي آب در حوضه درياچه پريشان     ): 37(جدول                                                       

 

 تغييرات ذخيره خروجي ورودي

جريان  بارندگي
سطحي 
 ورودي

جريان 
زيرزميني 

 ورودي

آبهاي 
انتقالي 

به 
 محدوده

 جمع
جريان  تبخير و تعرق

سطحي 
 خروجي

جريان 
زيرزميني 
 خروجي

آبهاي 
انتقالي 
 به خارج

 جمع
مخازن آب 

 سطحي
مخازن آب 
 زيرزميني

 از بارندگي دشت ارتفاعات درياچه
از سطح 
 آب آزاد

از 
 آبخوان

مصرف 
 خالص

8.704 47.502 53.238 0 3 0 109.444 66.596 17.062 1.281 25.267 0 0 0 110.206 -2.211 -0.762 
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 86-87مقايسه بيالن عمومي متوسط با بيالن عمومي سال  -6-1-3

دهد كه مجموع عوامل ورودي به حوضه نشان مي 86-87جداول بيالن متوسط و سال مقايسه 

همچنين . ميليون متر مكعب كاهش داشته است 8/58درصد معادل  50بيش از  86-87در سال 

نسبت به متوسط دراز مدت، حدود  86-87تغييرات ذخيره مخازن آب سطحي در سال كم آب 

-ميليون متر مكعب كاهش نشان مي 36/9بهاي زيرزميني ميليون متر مكعب و در خصوص آ 6/8

 . دهد

  آب مصارف -6-2

ميليون  124/3ميليون مترمكعب است كه  034/34 ميزان كل مصرف از آبهاي زيرزميني و سطحي

 .شودشاورزي مصرف ميزمينه ك ميليون متر مكعب آن در 910/30مترمكعب در زمينه شرب و صنعت و 
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 فصل  هفتم

 بررسي نتايج ، ارائه راهكارها و پيشنهادات
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 )بيالن تاالب(خشكسالي و تأثيرات آن برتاالب پريشان  -7-1

توان به تغييرات سطح درياچه در در بررسي بيالن تاالب بايد به چند نكته توجه داشت كه از جمله مي

طول فصول مختلف سال اشاره نمود زيرا كه در فصول بارندگي سطح درياچه زياد و در فصول خشك 

لذا تعيين يك . بخصوص فصل تابستان بعلت افزايش دما و تبخير زياد، سطح درياچه بشدت كاهش مي يابد

ين بررسي سعي شده است با توجه به مشاهدات در ا. سطح متوسط ساالنه نياز به مطالعات خاص خود دارد

ميداني و اطالعات موجود و همچنين نظرات كارشناسي سطح و حجم متوسطي براي تاالب در سالهاي 

همچنين به لحاظ مجاورت ايستگاه تبخيرسنجي پريشان در مجاورت . خشكسالي و ترسالي در نظر گرفت

و متوسط دراز مدت ساالنه از اين ايستگاه و ايستگاه  86-87تاالب، جهت محاسبه آمار تبخير در سال    

 . شهرنجان استفاده شده است

ساله در  20ميليمتر، نسبت به متوسط بارندگي  170به ميزان 86-87بارنـدگي دشت پريشان در سال آبي 

ه ميليمتر مواجه بود 265يعني حدود % 61ميليمتر بوده است، با كاهش حدود  2/435كه 87تا  67سالهاي

هاي اطراف درياچه شده كه يكي از عوامل مهم در افت سطح آب زيرزميني و همچنين خشك شدن چشمه

باشند و كاهش نزوالت جوي، حجم آب ها كه از عوامل اصلي تغذيه درياچه ميبا خشك شدن چشمه. است

 .تقريبا درياچه خشك شده است 87درياچه بتدريج كم و باالخره در سال 

تايج بدست آمده و به منظور بررسي عوامل موثر در كاهش حجم ذخيره و خشك شدن تاالب با استفاده از ن

پريشان در ادامه به مقايسه پارامترهاي تغذيه كننده و خروجي تاالب با استفاده از آمار متوسط ساالنه و آمار 

 .شودپرداخته مي 86-87سال خشك 

دهد كه بطور جدول مذكور نشان مي. ه گرديده استارائ) 33(اي سالهاي ذكر شده در جدول آمار مقايسه
متر، بارندگي و تبخير متوسط دراز مدت بترتيب  3با عمق متوسط  km2 20متوسط مساحت تاالب حدود

ميليون مترمكعب،  60باشد، كه بر اين اساس حجم متوسط درياچه حدود ميليمتر مي 11/1818و  2/435
 ميليون مترمكعب، حجم 704/8حجم بارش متوسط ساالنه برابر با 

  41/10ميليون مترمكعب و حجم رواناب ورودي معادل با  362/36تبخير متوسط ساالنه به ميزان 

 .گرددمترمكعب محاسبه ميميليون
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متر  1برآورد گرديده و عمق متوسط  km28/10 كه حدود 86-87با در نظر گرفتن سطح درياچه در سال 

 mmدر اين سال و همچنين ميزان بارش درياچه با استفاده از گراديان بارندگي در اين سال به ميزان 

برابر با  11ميزان تبخير با توجه به جدول(باشد مي mm  6/2672و تبخير از سطح آزاد درياچه كه 7/194

حجم پارامترهاي فوق در ) محاسبه شده است 7/0فتن ضريب تشت ميليمتر است كه با در نظر گر 1/3818

ميليون مترمكعب، 8/10بر اين اساس حجم درياچه در اين سال ). 38جدول(محاسبه شده است 86-87سال 

ميليون مترمكعب و حجم  864/28ميليون مترمكعب و حجم تبخير به ميزان  103/2حجم بارش برابر با 

 . گرددميليون مترمكعب محاسبه مي 5/4رواناب ورودي معادل با 

 86-87آبي مقايسه حجم ذخيره درياچه پريشان با استفاده از آمار دراز مدت و آمار سال): 38(جدول

 سطح درياچه عمق حجم بارندگي در سطح درياچه تبخير از سطح درياجه رواناب

  
  
  

mcm 
 ساالنه حجم ساالنه حجم

m3 m Km2 
Mcm (mm) mcm (mm) 

 متوسط دراز مدت 20 3 60 435.2 8.704 1818.11 36.362 10.41

 86-87سال آبي  10.8 1.0 10.8 194.7 2.103 2672.6 28.864 4.50

 درصدتغييرات 46 66.7 82 53.8 75.0 47.0- 20.6 43.91

حجم درياچه در اين سال حدود  دهد كهبا ميانگين ساالنه نشان مي 86-87مقايسه اين پارامترها در سال 

درصد كاهش داشته است و اين در حالي است كه بر اساس تبخير از  76درصد و حجم بارش حدود  82

ميزان رواناب نيز . دهدافزايش نشان مي درصد47حدود  86-87ميزان تبخير در سال ) تبخير پتانسيل(تشت

ميليون  46ها حدودبا توجه به آمار سالهاي ترسالي، آبدهي چشمه. درصد كاهش داشته است 44حدود 

ميليون مترمكعب  84/3ها تخليه چشمه 86-87مترمكعب برآورد گرديده و اين در حالي است كه در سال

 34/1توجه به اينكه مجموع ورودي به تاالب با احتساب لذا با . درصد كاهش داشته است 92يعني حدود 

 283/9حدود )ميليون مترمكعب ديگر به مصرف كشاورزي مي رسد 5/2(هاميليون مترمكعب توسط چشمه

ميليون مترمكعب  864/28گردد و خروجي از طريق تبخير از سطح درياچه ميليون مترمكعب برآورد مي

ميليون مترمكعب روبرو بوده  58/19درياچه با كاهش حجم  86-87لذا در سال خشك . محاسبه شده است

بنابراين خشك شدن تاالب پريشان با توجه به . كه حدود دو برابر آب موجود در تاالب در اين سال مي باشد
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موارد ذكر شده كه بخصوص به علت كاهش شديد آبدهي چشمه ها ناشي از كمبود بارندگي مي،باشد، امري 

 .   نمايدمياجتناب ناپذير 

 برداري بر تاالب پريشان تاثيرات جانبي برداشت آب از چاههاي بهره -7-2

گردد كه سهم عمده در كاهش حجم و خشك با توجه به نتايج اين تحقيق به داليل ذيل مشخص مي

 رويه ازو پس از آن برداشتهاي بي شدن تاالب پريشان، متاثر از عناصر اقليمي و بخصوص كاهش بارندگي

 : باشدمي چاههاي بهره برداري

سال مشابه بوده كه اين تغييرات ارتباط كامل افت آب  12روند تغييرات هيدروگراف واحد در طول  الف-

با توجه به اينكه حجم تخليه از چاهها در طول اين مدت تغيير . دهدزيرزميني با ميزان بارش را نشان مي

 .باشداصلي افت سطح آب زيرزميني ميچنداني نداشته، لذا كاهش بارش از داليل 

 با توجه به اينكه حداكثر تراكم چاههاي مجاز و غير مجاز در قسمت شمال آبخوان فامور  ب-

گيرد لذا بهره برداري از باشد و تغذيه آبخوان و در نهايت درياچه نيز از آهكهاي شمالي صورت ميمي

حلقه چاه  199نكته قابل توجه اينكه از . گرددقسمت ميچاههاي مذكور باعث كاهش تغذيه درياچه در اين 

ميليون مترمكعب در اين  447/6حلقه با حجم تخليه  150غيرمجاز حفر شده در آبخوان فامور، حدود 

 980/2حلقه چاه غير مجاز با تخليه  92در آبخوان مالاره نيز .. محدوده يعني شمال شرق درياچه قرار دارد

 .  ده استميليون مترمكعب حفر ش

-87ميليون مترمكعب در سال  2/42ها به ميزاندهد كه كاهش زياد آبدهي چشمهها نشان ميبررسي پ-

باشد، ناشي از كاهش نسبت به متوسط ساالنه، كه معادل چهار برابر حجم درياچه در سال هدف مي 86

الزم بذكر . گرديده است ها باعث تشديد خشك شدن آنبارندگي است و عدم تغذيه تاالب توسط اين چشمه

هاي حوضه، از آبخوان برداري از آبخوان آبرفتي بوده در صورتيكه عمده چشمهاست كه تخليه چاههاي بهره

هاي تغذيه شونده از گردد، لذا افزايش برداشت ازچاهها تاثيري بر كاهش آبدهي چشمهآهكي تخليه مي

 .  آبخوان آهكي نخواهد داشت
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ميليون مترمكعب و  5ميليون مترمكعب و حجم رواناب حدود  5/6وي به ميزان كاهش حجم نزوالت ج ت-

   .از عوامل كاهش حجم تاالب پريشان است 86-87افزايش ميزان تبخير از سطح آزاد آب در سال 

برداري بوده و مستقل از با توجه به خشك شدن درياچه، چاههاي موجود در دشت هنوز در حال بهره ث-

لذا وابستگي عمده حجم آب ذخيره درياچه به عوامل و عناصر اقليمي بستگي . كنندمي آب درياچه عمل

 . دارد

عمدتًا باعث كمبود حجم ذخيره )ميليون مترمكعب41/28(برداشت از آب زيرزميني توسط چاهها  ج-

شت همچنين بردا. گرددميليون مترمكعب مي 5/2آبخوان و باعث كاهش حجم متوسط ساالنه آن به ميزان 

ميليون مترمكعب، حدود يك سوم حجم كل  427/9حلقه چاه غيرمجاز با حجم تخليه آنها  291توسط 

 جلوگيري از برداشت اين چاهها . برداشت از آبخوانهاي آبرفتي است

تواند سبب جبران كاهش حجم آبخوان دشت و در صورت باال آمدن سطح آب زيرزميني و قرار گرفتن در مي

 . كف درياچه تا حدي سبب تغذيه آن گرددترازي باالتر از 

 امكانات و محدوديت هاي توسعه بهره برداري از منابع آب -3-7 -ح

وسعت كم محدوده درياچه پريشان، محدود بودن اراضي قابل توسعه، بيالن منفي دشت و اثرات مخرب 

كننده توسعه بهره برداري از كاهش حجم درياچه و تاثير آن بر اكوسيستم منطقه، در واقع از عوامل محدود 

 .باشدمنابع آبهاي سطحي و زيرزميني به لحاظ كمي و كيفي مي

 امكانات توسعه بهره برداري -1 -7-3

توسعه بهره برداري يا برداشت مجاز از آبخوانهاي آبرفتي با در نظر گرفتن عواملي مثل حجم ذخيره 

شود و هچنين تاثير طوالني مدت دسترس خارج ميآبخوان و ميزان آبهايي كه به نحوي مانند زهكشي از 

بر .گردد بر آبخوانها تعيين مي) پيشروي آب شور (و كيفي ) افت سطح آب زيرزميني (برداشت از نظر كمي 

ميليون متر مكعب  410/28اساس اطالعات موجود ميزان بهره برداري فعلي از آبخوانهاي آبرفتي برابر با 

باشد در حال حاضر ميزان ن افت سطح آب زيرزميني دشت فامور و مالاره منفي ميباشد از آنجاييكه ميزامي

ذخيره استاتيك آبخوان كاهش يافته كه در صورت ادامه اين روند آسيب جدي به آبخوان وارد خواهد شد 
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 تواند موجب پيشروي آب درياچه بهزيرا افزايش بهره برداري از آب زيرزميني حتي در سالهاي ترسالي مي

گردد و نيز ادامه اين روند به علت كاهش حجم درياچه موجب شور شدن بيشتر درياچه و داخل آبخوانها 

گردد و در نهايت تاثير منفي بر اكوسيستم طبيعي منطقه حتي خشك شدن آن در سالهاي متوالي مي

 . گذاشته و اكوسيستم منطقه از حالت تعادل خارج خواهد گشت

                                                                      عهمحدوديت هاي توس -7-3-2

برداري از جريانات آبهاي سطحي و زيرزميني در اين محدوده از نظر كمي و كيفي براي توسعه بهره    

زيرا هرگونه توسعه و بهره برداري تاثير مستقيم بر تغييرات حجم درياچه خواهد . محدوديت وجود دارد

گردد و همچنين از آنجا كه در حال حاضر جريانات سطحي از  دشت به داخل درياچه تخليه مي .داشت

 . جهت جريان آب زيرزميني در بعضي از قسمتها به سمت درياچه است

زيرزميني  برداري از آبهاي سطحي سبب كاهش حجم درياچه و نيز افزايش برداشت آبلذا افزايش بهره

با توجه به اينكه اين درياچه از . طح آب در آبخوان و عدم ثغذيه درياچه خواهد شدموجب كاهش ارتفاع س

باشد لذا جهت هرگونه توسعه بايستي نقش آن برروي درياچه و نظر اكوسيستم منطقه بسيار حائز اهميت مي

 .محيط زيست اطراف در نظر گرفته شود

              ارائه توصيه هاي الزم براي مديريت منابع آب       -7-4

باتوجه به بيالن منابع آب زيرزميني دشت پريشان، سيستم هيدروژئولوژيك و مصارف آب زيرزميني در     

 : مي باشد مورد نظر ،موارد زير جهت مديريت بهتر منابع آب و تاثير آن بر آب درياچه بخشهاي مختلف

  :و برداشت راهكار مديريت مصرف الف-

از  بيشمصرف  شوند كه بتوانند از هدر روي آب وهايي اطالق مياعمال روشكاهش مصرف سرانه آب به 

گذاريهاي عظيم مورد نياز جهت سرمايه نياز واقعي آب جلوگيري نموده و با اين اقدام عالوه بر تعديل در

و كارآيي تاسيسات موجود  )ازجنبه كيفي و كمي( هاي بخش آب، به حفظ منابع آب توسعه زير ساخت

 .گرددبهينه آب مي عادالنه و تخصيصموده و نيز موجب كمك ن
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مطابق آمار . باشديكي از راههاي موجود مديريت مصرف، كنترل و مسدود كردن چاههاي غير مجاز مي

حلقه چاه غير مجاز با  291، حدود 1387اي فارس در سال گروههاي گشت و بازرسي سازمان آب منطقه

با توجه به اينكه حفر اين چاهها بدون نظارت . .ين محدوده وجود داردليتر در ثانيه در ا 5دبي متوسط 

اند يكي از عوامل وضع كنوني بيالن كارشناسان منابع آب و بدون در نظر گرفتن حريم منابع آب حفر گرديده

 باشد دشت، وجود آنها مي

ر صورت تكميل آن گردد كه ددرصدي مصرف مي 25ترويج و توسعه روشهاي آبياري نوين باعث كاهش  -

در كل اراضي حوضه و عدم توسعه زمينهاي كشاورزي در آينده، سهم مهمي در تعادل بخشي وضعيت 

 . درياچه دارد

تواند كمك قابل سازي اراضي با توجه به اجراي طرحهاي آبياري نوين، مي اصالح الگوي كشت و يكپارچه -

 . توجهي به اين امر كند

آبهاي زيرزميني به ويژه در آبرفتهاي شرقي و شمالي كه يكي از دغدغه هاي اصلي اعمال مديريت برداشت  -

 .موثر بر مديريت درياچه پريشان در آينده خواهد بود ضروري مي باشد

 اي راهكار روشهاي سازه ب-

در حال حاضر . باشدهاي مجاور يكي از راههاي تاثيرگذار بر افزايش آب درياچه ميانتقال آب از حوضه -

شركت آب منطقه اي فارس پروژه احداث سد نرگسي را در حوضه آبريز دالكي بر روي رودخانه جره در 

ميليون مترمكعب بطور ساالنه بعنوان حقابه زيست محيطي از درياچه  10دست مطالعه دارد كه با انتقال 

با توجه به سيستم  -.  رسيدسد نرگسي به تاالب پريشان مشكالت اين تاالب به حداقل خواهد 

ها بصورت اجراي رسد كه افزايش نفوذ در حوضه آبگير چشمههيدروژئولوژيك محدوده پريشان بنظر مي

تواند سبب بهبود وضعيت درياچه گردد كه نيازمند مطالعات جامع طرحهاي تغذيه مصنوعي در كارست، مي

 . باشدمي

يش عمق آن به منظور كاهش تبخير از سطح درياچه توسط كاهش بستر آبگير درياچه و در نتيجه افزا -

 .كنترلي با انجام طرحهاي مطالعاتيهاي سازه
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 نتايج  -7-5

براساس مطالب يادشده و بررسيهاي بعمل آمده بدليل كاهش نزوالت جوي از يكطرف و برداشت زياد از  -1

ريشان منفي گرديده، بديهي است سفره آبرفتي و آهكي از طرف ديگر بيالن منابع آب زيرزميني دشت پ

 .منفي شدن بيالن برتغذيه درياچه و خصوصيات اكولوژيك مؤثر خواهد بود

هاي اطراف درياچه و سپس كاهش بارندگي در سه سال اخير بعنوان عامل مهم در كاهش دبي چشمه -2

 .ها و نهايتاً درياچه مؤثر بوده استخشك شدن چشمه

 رويه تعداد چاهها و برداشت بيش از حد از آبهاي زيرزميني دشت بخصوص افزايش بي -3

برداري توسط چاههاي غيرمجاز كه باعث افت سطح آب زيرزميني گرديده، يكي ديگر از عواملي است بهره

كه باعث كاهش تغذيه درياچه شده كه خود باعث بروز خسارات جبران ناپذيري برروي خصوصيات اكولوژيك 

 .مچنين كاهش رطوبت منطقه و افزايش نياز آبي گياهان زراعي و طبيعي خواهد شدتاالب و ه

عدم توليد رطوبت ناشي از خشكي درياچه از يكطرف و افزايش تبخير و تعرق گياهان زراعي بعلت   -4

افزايش دما و ميزان تبخير در سالهاي خشك از طرف ديگر نياز آبي اين گياهان را دو چندان نموده و سبب 

 .گرددبروز خسارات جبران ناپذيري بر اكوسيستم و ميكرواقليم منطقه مي

 پيشنهادات  -7-6

 و تعادل آب درياچه رويه از چاهها و جبران افت سطح آب زيرزمينيبرداري بيبمنظور كاهش بهره  -1

نيروي  بايستي نسبت به پركردن چاههاي غيرمجاز از طريق مراجع قضايي و با همكاري ادارات ذيربط و

 .انتظامي اقدام نمود

برداري از آبخوان الزم است از برداشت بيش از حد آبهاي زيرزميني جهت محدود نمودن ميزان بهره -2

در اين راستا ضمن ممانعت از نصب منصوبات غيرقانوني . توسط مالكان چاههاي مجاز نيز جلوگيري نمود

 .چاهها، از توسعه بهره برداري شديداً جلوگيري شود

هاي صنعتي به محيط تاالب از احداث واحدهاي صنعتي جهت جلوگيري از ورود فاضالب و آالينده -3

 .جلوگيري بعمل آيد
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داري و به منظور افزايش تغذيه آبخوانهاي حوضه، نسبت به اجراي طرح تغذيه مصنوعي، آبخوان -4

 .آبخيزداري اقدام نمود

ابع آب زيرزميني ترويج و تشويق زارعين به اجراي در راستاي بهينه نمودن مصرف و مديريت من -5

 ..باشدسيستمهاي آبياري نوين بدون افزايش سطح زيركشت، ضروري مي

 .جهت اعمال مديريت الزم بر درياچه، تعيين حريم و حد و مرز درياچه و رعايت حريم آن الزامي است -6

اي آموزشي براي ذينفعان و ساكنان اطراف هآگاهي رساني، مشاركتهاي مردمي، تشكيل سمينارها و دوره -7

 .تواند در پايداري تاالب و حفظ محيط زيست منطقه بسيار موثر باشدتاالب مي
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 ساله ماهانه و ساالنه ايستگاه پريشان  ۵جدول آمار تبخير

          
 سال آبي 

 ماه
86-87 85-86 84-85 83-84 82-83 

 مهر  130.7 319.9 365.2 378.1 369.9

 آبان 96.4 268.4 161.9 321 268.7

 آذر 58.9 96.3 79.8 58.1 84.9

 دي 74.8 46.2 46.8 34.1 28.5

 بهمن 64.1 75.8 73.8 48 80.3

 اسفند 130.8 78.6 102.5 85.3 164.1

 فروردين 135.2 104.3 136.1 119.6 247.4

 ارديبهشت 187.7 180.0 348.9 272.5 388.2

 خرداد 294.8 436.9 436.0 508.1 566.5

 تير 480.9 656.0 479.6 545.7 616.8

 مرداد 555.7 620.8 467.7 455 565.1

 شهريور 502.9 446.6 506.9 502.7 437.7

 ساليانه 2713.0 3329.8 3205.3 3328.2 3818.1
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 ساله تبخير ايستگاه  پريشان  ۵جدول آمار 

 آبيسال 
 ماه

86-87 85-86 84-85 83-84 82-83 

 مهر  130.7 319.9 365.2 378.1 369.9

 آبان 96.4 268.4 161.9 321 268.7

 آذر 58.9 96.3 79.8 58.1 84.9

 دي 74.8 46.2 46.8 34.1 28.5

 بهمن 64.1 75.8 73.8 48 80.3

 اسفند 130.8 78.6 102.5 85.3 164.1

 فروردين 135.2 104.3 136.1 119.6 247.4

 ارديبهشت 187.7 180.0 348.9 272.5 388.2

 خرداد 294.8 436.9 436.0 508.1 566.5

 تير 480.9 656.0 479.6 545.7 616.8

 مرداد 555.7 620.8 467.7 455 565.1

 شهريور 502.9 446.6 506.9 502.7 437.7

 ساليانه 2713.0 3329.8 3205.3 3328.2 3818.1
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     :طول جغرافيايي  22     46     51

-86: سال آبي 

 درياچه پريشان: نام ايستگاه  85

 :عرض جغرافيايي  40     31     29

     

 23  -015: كد ايستگاه 

             :ارتفاع از سطح دريا  844

: سال تاسيس 

1367 

 مجموع مجموع )سانتيگراد ( درجه حرارت  )درصد ( عدل نم نسبي م مجموع

 تبخير باران معدل معدل معدل حداكثر حداقل ساعت ساعت ساعت سرعت باد ماه

  ميليمتر  ميليمتر حداكثر حداقل ماهانه مطلق مطلق 06:30 12:30 18:30 ( كيلومتر )

3743 45 34 69 12 39 25.9 17.0 34.8 0.0 378.1 378 

3391 50 43 73 4 31 19.6 12.5 26.7 0.0 321.0 321 

2234 66 55 87 1 23 10.0 3.8 16.1 118.0 58.1 58 

2080 75 64 87 -1 16 7.8 2.3 13.3 65.5 34.1 34 

2345 72 57 86 2 20 11.2 5.4 17.0 71.5 48.0 48 

3747 61 48 81 5 26 13.9 7.1 20.6 0.0 85.3 85 

3389 68 57 85 4 30 17.5 11.0 24.1 111.5 119.6 120 

3931 39 28 60 12 38 25.5 17.1 34.0 0.0 272.5 273 

4715 35 30 55 12 46 30.8 21.5 40.1 0.0 508.1 508 

5254 34 29 54 20 45 32.7 23.8 41.6 0.0 545.7 546 

5048 29 20 45 21 45 33.5 25.0 41.9 0.0 455.0 455 

4986 59 45 69 18 43 31.2 21.9 40.5 0.0 502.7 503 

#### 52 42 70 -1 46 21.6 14.0 29.2 366.5 #### 3328 



 130 

  

     :طول جغرافيايي  22     46     51

-85: سال آبي 

 درياچه پريشان: نام ايستگاه  84

 :عرض جغرافيايي  40     31     29

     

 23  -015: كد ايستگاه 

 1367: سال تاسيس              :سطح دريا ارتفاع از  844

 مجموع مجموع )سانتيگراد ( درجه حرارت  )درصد ( معدل نم نسبي  مجموع

 تبخير باران معدل معدل معدل حداكثر حداقل ساعت ساعت ساعت سرعت باد ماه

  ميليمتر  ميليمتر حداكثر حداقل ماهانه مطلق مطلق 06:30 12:30 18:30  كيلومتر

 مهر  365.2 0.0 33.7 17.4 25.6 37 15 87 75 81 2994

 آبان 161.9 117.5 25.5 12.2 18.9 31 6 92 81 88 3046

 آذر 79.8 12.0 22.2 9.0 15.6 25 6 92 78 82 1360

 دي 46.8 152.0 15.5 5.8 10.6 25 0 94 81 80 2434

 بهمن 73.8 54.0 17.8 8.5 13.1 22 0 87 64 74 2172

 اسفند 102.5 0.0 22.5 7.7 15.1 27 5 84 54 61 2444

 فروردين 136.1 16.0 26.2 12.1 19.1 33 7 83 47 62 3329

 ارديبهشت 348.9 0.0 35.3 17.9 26.6 45 12 69 46 52 4059

 خرداد 436.0 0.0 40.4 21.6 31.0 43 16 66 49 55 5052

 تير 479.6 0.0 41.9 24.2 33.0 45 21 75 54 59 5779

 مرداد 467.7 0.0 42.0 25.7 33.9 45 22 60 37 39 5109

 شهريور 506.9 0.0 39.2 21.7 30.5 42 16 68 40 41 4471

 ساليانه #### 351.5 29.4 15.3 22.7 45 0 80 59 65 42249
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     :طول جغرافيايي  22     46     51

-84: سال آبي 

 درياچه پريشان: نام ايستگاه  83

 :عرض جغرافيايي  40     31     29

     

 23  -015: كد ايستگاه 

844 

ارتفاع از سطح دريا 

 1367: سال تاسيس              :

 مجموع مجموع )سانتيگراد ( درجه حرارت  )درصد ( ل نم نسبي معد مجموع

 ماه
 تبخير باران معدل معدل معدل حداكثر حداقل ساعت ساعت ساعت سرعت باد

 كيلومتر )

 حداقل ماهانه مطلق مطلق 06:30 12:30 18:30 (

حداك

 ثر

( 

ميليم

 ( تر

ميليم

 ( تر

 مهر  319.9 0.0 35.0 16.4 25.7 38 13 63 32 37 3431

 آبان 268.4 0.0 27.8 11.6 19.7 31 8 70 33 37 2542

 آذر 96.3 322.0 17.3 7.1 12.2 22 3 89 70 77 1899

 دي 46.2 115.0 15.2 3.9 9.6 21 0 87 60 68 1787

 بهمن 75.8 60.0 15.2 4.4 9.8 20 1 88 61 63 2469

 اسفند 78.6 97.5 20.2 9.9 15.1 24 6 89 62 70 2271

 فروردين 104.3 0.0 26.3 10.0 18.2 32 4 75 44 51 2823

 ارديبهشت 180.0 0.0 32.9 16.2 24.6 39 12 62 33 38 3407

 خرداد 436.9 0.0 38.8 20.4 29.6 43 18 49 28 32 4254

 تير 656.0 0.0 41.8 24.3 33.1 47 20 55 32 35 4429

 مرداد 620.8 0.0 42.1 24.5 33.3 45 22 47 28 31 3858

 شهريور 446.6 0.0 39.1 21.1 30.1 42 17 62 38 39 3796

 ساليانه #### 594.5 29.3 14.2 21.7 47 0 70 43 48 36966
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     :طول جغرافيايي  22     46     51

-83: سال آبي 

 درياچه پريشان: نام ايستگاه  82

 :عرض جغرافيايي  40     31     29

     

 23  -015: كد ايستگاه 

 1367: سال تاسيس              :ارتفاع از سطح دريا  844

 مجموع مجموع )سانتيگراد ( درجه حرارت  )درصد ( معدل نم نسبي  مجموع

 تبخير باران معدل معدل معدل حداكثر حداقل ساعت ساعت ساعت سرعت باد ماه

  ميليمتر  ميليمتر حداكثر حداقل ماهانه مطلق مطلق 06:30 12:30 18:30  كيلومتر

 مهر  130.7 0.0 34.6 17.4 26.0 38 15 59 19 28 3646

 آبان 96.4 0.0 25.9 11.0 18.5 33 2 60 24 30 2773

 آذر 58.9 80.5 19.5 8.0 13.7 26 3 82 50 53 1872

 دي 74.8 271.0 16.6 8.2 12.4 20 2 87 67 71 2436

 بهمن 64.1 17.5 17.9 6.4 12.2 25 2 88 53 65 2423

 اسفند 130.8 5.0 23.3 10.0 16.7 31 4 89 75 81 3074

 فروردين 135.2 41.5 24.9 11.8 18.3 30 7 94 90 91 3383

 ارديبهشت 187.7 6.0 32.5 16.7 24.6 39 12 95 90 95 3985

 خرداد 294.8 0.0 38.8 21.0 29.9 42 19 90 86 91 4666

 تير 480.9 0.0 41.2 24.5 32.8 44 20 88 79 86 4467

 مرداد 555.7 0.0 43.1 24.5 33.8 46 22 85 72 86 5065

 شهريور 502.9 0.0 39.1 21.5 30.3 42 18 67 39 45 4497

 ساليانه 2713.0 421.5 29.8 15.1 22.4 46 2 82 62 68 42287
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 درياچه پريشان: نام ايستگاه  81-82: سال آبي      :طول جغرافيايي  22     46     51

 :عرض جغرافيايي  40     31     29

     

 23  -015: كد ايستگاه 

 1367: سال تاسيس              :ارتفاع از سطح دريا  844

 مجموع مجموع )سانتيگراد ( درجه حرارت  )درصد ( معدل نم نسبي  مجموع

 تبخير باران معدل معدل معدل حداكثر حداقل ساعت ساعت ساعت سرعت باد ماه

  ميليمتر  ميليمتر حداكثر حداقل ماهانه مطلق مطلق 06:30 12:30 18:30  كيلومتر

 مهر  168 0 35.6 17.7 26.7 40 16 64 31 41 2864

 آبان 78.8 9 26.4 11.0 18.7 31 6 73 36 48 2437

 آذر 42.6 89 20.2 8.1 14.2 29 4 85 56 64 1746

 دي 34.9 48.5 16.7 2.8 9.8 23 0 86 58 64 1874

 بهمن 34.9 146 16.8 6.7 11.8 21 2 87 63 68 2092

 اسفند 36.8 72 20.1 8.7 14.4 25 0 86 57 68 2650

 فروردين 115 34 26.5 12.7 19.6 33 7 82 47 57 2940

 ارديبهشت 175 25 33.4 16.5 25.0 39 11 63 32 42 3956

 خرداد 245 0 39.2 21.0 30.1 43 16 49 20 27 5659

 تير 299 0 42.5 23.9 33.2 46 21 49 20 23 4905

 مرداد 310 0 41.8 24.5 33.2 44 22 54 22 25 4835

 شهريور 178 0 39.5 21.0 30.3 42 18 47 17 20 4410

 ساليانه 1718.3 423.0 29.9 14.6 22.2 46 0 69 38 46 40368
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 درياچه پريشان: نام ايستگاه  80-81: سال آبي      :طول جغرافيايي  22     46     51

 :عرض جغرافيايي  40     31     29

     

 23  -015: كد ايستگاه 

 1367: سال تاسيس              :ارتفاع از سطح دريا  844

 مجموع مجموع )سانتيگراد ( درجه حرارت  )درصد ( معدل نم نسبي  مجموع

 تبخير باران معدل معدل معدل حداكثر حداقل ساعت ساعت ساعت سرعت باد ماه

  ميليمتر  ميليمتر حداكثر حداقل ماهانه مطلق مطلق 06:30 12:30 18:30  كيلومتر

 مهر  298 0 26.1 23.3 24.7 35 14 65 63 62 24652

 آبان 242 13.5 19.3 16.2 17.8 31 10 65 59 63 25806

 آذر 38.6 210 19.5 9.6 14.5 25 4 82 65 69 22656

 دي 39.3 195 16.9 6.0 11.4 21 3 92 63 67 29793

 بهمن 39.1 45 16.8 4.7 10.8 21 2 82 51 57 26127

 اسفند 42.1 47 20.6 9.3 15.0 26 2 81 48 56 30790

 فروردين 45.8 68.5 23.6 12.5 18.1 30 7 79 54 57 31869

 ارديبهشت 90.6 0 33.9 17.1 25.5 41 10 58 28 26 37415

 خرداد 148 0 39.8 20.6 30.2 42 18 48 21 20 ####

 تير 353 0 41.7 23.5 32.6 45 20 44 21 21 ####

 مرداد 431 0 42.3 24.3 33.3 46 21 48 21 28 37130

 شهريور 306 0 39.2 21.1 30.2 43 17 56 25 32 29027

 ساليانه 2072.5 579.0 28.3 15.7 22.0 46 2 67 43 47 ####
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 مشخصات چاههاي كشاورزي غير مجاز در دشت پريشان
UTM رديف محل نام نام خانوادگي 

X Y 
 1 نرگس زار  اله يار صفري 3257227 590072
 2 كرايي فتح اله اميدوار 3267502 572650
حيدري شيخي - 3263616 585999  3 قالت نيلو موسي و عبدشاه 
 4 مالاره اميد اردشيري 3256365 579801
 5 كرايي آقابابا زراعت پيشه 3267161 573038
 6 كرايي عوض علي اله وردي 3267453 572544
 7 هلك فامور حسين قهرماني منش 3266000 580914
 8 ده پايگاه مهران فكوري 3264517 584625
 9 مالاره رحيم اردشيري 3261398 578342
 10 سيف آباد  امير شفيعي 3261700 574015
 11 ده پايگاه حسين كسرايي 3265123 583101
 12 مالاره عوض بختياري 3259938 576038
 13 ده پايگاه سيف اله مهدي زاده  3264473 584682
 14 ده پايگاه فيض اله عليپور 3264419 583058
 15 ده پايگاه شاهقلي غالمپور 3264837 584065
 16 هلك ناصر كسرايي 3264898 583066
 17 هلك شيروان  باباخاني 3265468 582397
 18 علي آباد سيف آباد رضا شفيعي 3260635 572535
 19 هلك قربان رئيسي 3265640 580758
 20 نرگس زار  ذوالفقار صفري 3257393 589997
 21 هلك امراله ماندني زاده  3265650 580750
 22 هلك علي مقيمي 3265269 582020
 23 پل آبگينه فرحناز راميار 3271579 572236
 24 احمدآباد سهراب  دهقان 3271679 571182
 25 قالت نيلو حشمت اله  ملك زاده  3264058 584587
 26 پل آبگينه كيامرز غريب پور 3271469 572197
 27 پل آبگينه اردشير حسن زاده 3270276 575504
 28 مهبودي سفلي امير مهبودي 3259036 591031
 29 اسكان عشاير ايرج دارايي مند 3255245 579924
 30 پل آبگينه محمدرضا حسني 3269315 574241
 31 هلك غالمحسين اميري 3265816 580952
 32 هلك ناصر ماندني زاده  3265807 580976
 33 هلك عبداله  آخوندي 3265754 581011
 34 كرايي عزيزيا خراسان شفيعي 3267776 571735
 35 مالاره هيبت اله ابراهيمي 3259245 576634
 36 مالاره حسن افشاري 3260151 575897
 37 مالاره محمد افشاري 3258823 577106
 38 مالاره خدايار نامداري 3259218 575637
 39 مالاره حيدر اردشيري 3261140 576344
 40 مالاره خورشيد افشاري 3258767 577511
 41 قالت نيلو كاكاجان جمشيدي 3263560 589900
 42 هلك گودرز عظيمي 3264801 581014
 43 سيف آباد  گل محمد قاسمي 3261747 571244
 44 مهبودي سفلي بابك مهبودي 3258011 591591
 45 مهبودي سفلي قدرت  مهبودي 3257745 591504
 46 سيف آباد  نجات شفيعي 3265011 568802
 47 مالاره جانعلي اردشيري 3260700 576215
 48 كنارخشك ايمور احمدي 3261598 581768
 49 مالاره سيد اسماعيل مومني 3262784 577973
 50 هلك سهراب  طيبي 3265166 582407
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 51 سي سخت فامور عليمحمد سي سختي 3261434 587593
 52 مالاره تيمور بوالوردي 3261040 578542
 53 قالت نيلو سيفعلي فرهادي 3263606 586053
 54 ايازآباد احمد قرباني 3268453 574065
 55 هلك شعبان محمدپور 3265146 581814
 56 احمد آباد پل  هوشنگ دهقان 3271405 571999
 57 ده پاگاه مظفر كريمي 3265097 583181
 58 هلك سهراب  جعفري 3265978 580557
 59 هلك هوشنگ سوران 3265135 581096
 60 زوالي حاجي خان اميري 3269915 576291
 61 سيف آباد  محمد تواناپور 3265066 568880
 62 زوالي سرمست آخوندي 3269697 575658
 63 هلك عبدالرضا رئيسي 3264883 581366
 64 هلك مجيد نوربخش 3265004 581064
 65 هلك آقامحمد نوع پرست 3264995 582066
 66 هلك سلبعلي رئيسي 3265451 581902
 67 هلك سليمان آخوندي 3266213 580412
 68 هلك خداداد غالمي 3265775 581008
 69 هلك حسين ماندني زاده  3265900 580549
 70 هلك نادر احمدي 3266070 580552
 71 هلك محمود اميري 3266070 580773
 72 هلك هوشنگ سوران 3265759 580982
 73 هلك سيف اله سوران 3265378 581640
 74 زوالي اردشير حسن زاده 3269125 574985
 75 هلك علي نوع پرست 3265566 580880
 76 ده پايگاه حسينعلي رنجبر 3263883 586824
 77 هلك عليرضا اميري 3265091 581628
 78 ده پايگاه شاهرخ معصومي 3264012 583950
 79 هلك جهانبخش غالمي 3264886 581940
 80 هلك سرهنگ ضامي 3265095 581759
 81 ده پايگاه آزاد كريمي 3263816 583810
 82 ده پايگاه عبدالرحمان كريمي 3263941 583854
 83 مالاره جالل وطن خواه 3263260 579051
 84 ده پايگاه رمضان همتي 3263859 583110
 85 قالت نيلو شهريار شيخي 3266481 586376
 86 قالت نيلو اصغر  شيخي 3263352 584862
 87 قالت نيلو گل محمد ولي زاده 3264187 585334
 88 قالت نيلو يداله شيراحمدي 3263933 585186
 89 قالت نيلو الياس مهدي نيا 3264139 584483
 90 قالت نيلو حاصل كرمي 3263984 584342
 91 هلك همت پرويزي 3263410 581200
 92 هلك محمد علي رحمت پور 3265480 581154
 93 احمد آباد پل  اصغر  نسيمي 3270901 573006
 94 سيف آباد مهدي شفيعي 3264932 568987
 95 ده پاگاه جيران حبيبي 3263819 583630
 96 ده پاگاه سرهنگ و احمد كريمي 3263614 583363
 97 شهرنجان حسن مشايخ 3268254 577213
 98 شهرنجان جهانشير شاهي 3267886 578191
 99 شهرنجان بهروز بهروز زاده 3267857 576857
 100 هلك گودرز عظيمي 3268554 581519

      



 137 

 
  

 ادامه مشخصات چاههاي كشاورزي غير مجاز در دشت پريشان
UTM رديف محل نام نام خانوادگي 

X Y 
 101 هلك مظفر دهقان 3265105 581149
 102 قالت نيلو امراله ولي زاده 3263302 585307
 103 ده پاگاه محمدعلي غالم پور 3264469 584035
 104 ده پاگاه سهراب  حبيبي 3263058 583562
 105 قالت نيلو خدارحم ملك زاده  3263688 585054
 106 قالت نيلو اردوان فرهادي 3263493 584796
 107 هلك منوچهر جعفري 3265438 581201
 108 هلك منصور جعفري 3265724 581389
 109 عرب فامور رسول شيخي 3262292 586082
 110 قالت نيلو رحمت اله فرهادي 3263389 586241
 111 قالت نيلو شكراله جمشيدي 3263442 585298
 112 ده پاگاه كريم حبيبي 3264179 583044
 113 هلك خداخواست رئيسي 3265145 581981
 114 قالت نيلو فضل اله مرادي 3263531 585275
 115 هلك شكراله نوربخش 3265576 581275
 116 قالت نيلو قادر باقري 3262809 585289
 117 قالت نيلو نوروز ملك زاده  3264143 584855
 118 هلك افشين اميري 3265884 580820
نيلوقالت  سرتيپ طعامي 3263460 585346  119 
 120 قالت نيلو علي اصغر رنجبر 3263512 585015
 121 ده پاگاه غضنفر حبيبي 3264140 583086
 122 قالت نيلو علي محمد شيرزاده 3263713 585300
 123 هلك صفدر نوع پرست 3264949 581324
 124 هلك شيرمحمد مقيمي 3265484 581255
 125 هلك اسماعيل و علمدار نوع پرست و احمدي 3264753 581110
 126 هلك نوراحمد خداخواست 3265552 581341
 127 ده پاگاه زرين صادقي 3265224 582754
 128 ده پاگاه ابوذر شيخي 3264832 584182
 129 عرب فامور شيروان عباسي 3262650 587433
 130 قالت نيلو ناصر عزيزي 3263271 585168
 131 ده پاگاه نوروز مهدي زاده 3263816 583890
 132 هلك غضنفر دهقان 3265094 581999
 133 هلك غضنفر دهقان 3264859 581841
 134 ده پاگاه علي محمد اسماعيل زاده 3265007 582686
 135 هلك كهيار مهدي پور 3265369 582020
 136 ده پاگاه امير حبيبي 3264036 583680
پاگاهده  محمود حبيبي 3263742 582998  137 
 138 هلك مرتضي غالمي و رئيسي 3265018 582266
 139 قالت نيلو يداله شيراحمدي 3262960 585492
 140 ده پاگاه قربان حميده 3264244 583498
 141 ده پاگاه وفادار ميرشكاري 3264082 583928
 142 هلك خداويس رئيسي 3265722 580691
پاگاهده  سيفعلي كسرايي 3263861 582952  143 
 144 ده پاگاه سرتيپ گلبانگ 3264364 584063
 145 هلك آقامحمد مقيمي 3265406 581253
 146 هلك جمعه غالمي 3265426 581238
 147 هلك مصطفي غالمي 3265115 581255
 148 هلك ولي اميري 3265017 581358
 149 ده پاگاه فتح اله كسرايي 3263951 582084
 150 سيف آباد هادي شفيعي 3264720 569275
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 ادامه مشخصات چاههاي كشاورزي غير مجاز در دشت پريشان
UTM رديف محل نام نام خانوادگي 

X Y 
 151 عرب فامور بيژن صدارت پور 3262746 586952
 152 قلعه نارنجي سيروس جعفري 3260071 589322
 153 مالاره جعفرقلي نامداري 3262348 577533
 154 مالاره ناصر افشاري 3263329 578079
 155 مالاره اياز شهبازي 3263218 578507
 156 شهرنجان نصير دهقان 3268254 576783
 157 شهرنجان كريم صفري 3268156 576722
 158 ده پاگاه عزيز كريمي 3264494 583804
 159 ده پاگاه اردشير معصومي 3264556 583852
 160 مهبودي سفلي حداد مهبودي 3257784 591530
 161 جروق تيمور مهبودي 3257860 590290
 162 مهبودي سفلي محمد مهبودي 3258401 590857
 163 حاجي آباد پل محمدصادق كشاورز 3270117 572785
 164 قلعه نارنجي نصراله سي سختي 3261219 587600
 165 حاجي آباد پل لهراسب غالمپور 3269841 572731
 166 زوالي اسفنديار زراعت گر 3269577 575781
 167 پل آبگينه فريبرز بازيار 3269603 573941
 168 كنار خشك علي نسيمي 3261770 579157
 169 قالت نيلو عبدال و سيفعلي فرهادي 3263230 585637
 170 قالت نيلو صيدال فرهادي 3263525 585888
 171 قالت نيلو عبدالعلي فرهادي 3262909 585323
 172 قالت نيلو شكراله شيخي 3263446 585283
 173 قالت نيلو نصير عزيزي 3263585 585201
 174 قالت نيلو ابرهيم حسن زاده 3262940 58568

 175 عرب فامور حسين عباسي 3262886 585612
 176 قالت نيلو مظفر عباسي 3263127 585155
 177 عرب فامور ماندني  عباسي 3263162 586928
 178 قالت نيلو آقا ويس شيخي 3263011 585941
 179 قالت نيلو سيف اله ولي زاده 3263061 585174
 180 زوالي فضل اله جعفرپور 3270135 576315
 181 قلعه نارنجي حمزه نادري 3259705 589195
 182 عرب فامور فتح اله و اسفنديار عباسي و طالعي 3262471 585946
 183 عرب فامور غالمعلي خسروي 3262724 585878
 184 قالت نيلو نواز شيخي 3263450 585195
 185 عرب فامور محمد شيخي 3262416 586025
 186 قالت نيلو زكي شيخي 3263189 585480
 187 قالت نيلو سرهنگ شيخي 3263456 586137
 188 قالت نيلو اميرعلي باقرپور 3263057 585857
 189 سي سخت كرم اله عباسي 3261551 577446
 190 قالت نيلو حسين شيخي 3263616 585995
 191 قالت نيلو سرديار دواني 3262737 585673
 192 قالت نيلو ابرهيم شيخي 3263350 585500
 193 ده پاگاه غضنفر كريمي پور 3264373 583750
 194 ده پاگاه فتح اله كسرايي 3263961 582982
 195 قالت نيلو شاه كرم مرادي 3264338 584618
 196 ده پاگاه بهمنيار شيخي پور 3264456 584311
 197 ده پاگاه محمدقلي غالمپور 3264464 584042
 198 ده پاگاه سرتيپ گلبانگ 3264374 584060
 199 ده پاگاه محمد حبيبي 3263739 583004
 200 ده پاگاه سيف اله كسرايي 3263856 582948
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 ادامه مشخصات چاههاي كشاورزي غير مجاز در دشت پريشان
UTM رديف محل نام نام خانوادگي 

X Y 
 201 قدرت ملك زاده قالت نيلو 3264236 584688
 202 علي  دهقان پل آبگينه 3269358 574572
 203 عليرضا ميرزايي پل آبگينه 3269101 574311
 204 حبيب ميرزايي پل آبگينه 3269533 574408
 205 كرامت جوكار پل آبگينه 3269170 574239
 206 غالمحسين بلويي عرب فامور 3262915 586526
 207 شيردست مهبودي مهبودي سفلي 3258070 591674
 208 حسين اميري پريشان 3266505 579631
 209 شاه قلي ملك زاده قالت نيلو 3263641 584967
زاده ملك قالت نيلو 3263688 585040  210 ملك حسين 
 211 خداكرم ملك زاده قالت نيلو 3263510 585014
 212 علي خان شفيعي  قالت نيلو 3263760 585421
 213 علي برز شيخي قالت نيلو 3263668 585411
 214 فرج مهبودي مهبودي سفلي 3257565 590638

 215 فريبرز عباسي     در حال بررسي
 216 يداله عباسي عرب فامور 3262466 586801

 217 زياد بلويي     در حال بررسي
 218 شيروان عباسي     در حال بررسي

 219 غالم فيروزي قلعه نارنجي 3260705 588335
 220 بهنام نيكنام قلعه نارنجي 3259561 588076
 221 حجت اله سليماني قلعه نارنجي 3260596 588114
 222 خورشيد بازيار قلعه نارنجي 3258969 588241
)دهقان(شركت صادق سي سخت 3261817 587866  223 عبدالعلي 
 224 علي پور بهروزي نرگس زار 3258401 586564
 225 ضرغام بهروزي نرگس زار 3257741 588720
 226 خليل حسيني ابوعلي 3258670 588794
 227 اكبر صفري قلعه نرنجي 3259216 588508
 228 غضنفر عوضي زوالي 3268713 575549
 229 مراد رضايي زوالي 3268872 575578
 230 گرجي دهقان زوالي 3269248 575575
 231 علي غالم حسيني زوالي 3268790 575663
 232 بهادر دهقان شهرنجان 3268398 576645
 233 روح اله قاسمي شهرنجان 3268370 576688
 234 علي باقري شهرنجان 3268086 576769
 235 فريبرز دهقان شهرنجان 3267935 576759
 236 مسيح  شفيعي سيف آباد 3267773 569158
 237 امراله شيباني قلعه ميرزايي 3260924 587644
 238 بهروز دهقان نرگس زار 3259168 582685
 239 نادر اسدپور پريشان 3267085 579114
 240 اصغر كشميري هلك 3265420 581416
 241 كرم اله افشاري مالاره 3261936 577928
 242 محمدرضا جوكار زوالي 3268554 575559
 243 جمال كشاورز حاجي آباد پل 3270130 572073
 244 فضل اله كشاورز حاجي آباد پل 3270157 571518
 245 حجت اله موسوي زوالي 3268717 575726
 246 كهيار مهدي پور هلك 3265359 582018
 247 زالي جمشيدي قلعه نارنجي 3260067 589624
 248 جهانبخش عوض زاده نرگس زار 3258898 587020

 249 فتحعلي  آرندي حاجي آباد پل   در حال بررسي
 250 نصراله صفري نرگس زار 3257499 589904
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 ادامه مشخصات چاههاي كشاورزي غير مجاز در دشت پريشان
UTM رديف محل نام نام خانوادگي 

X Y 
 251 قلعه نارنجي حجت حسيني 3259895 587799
 252 عرب فامور رحيم  شيخي 3261725 587028
 253 شهرنجان روح اله غالمحسيني 3268370 576443
 254 شهرنجان لطف اله   3267919 576556
 255 شهرنجان خداخواست رنجبر 3268104 576569

 256 شهرنجان محمد آقا عوض زاده 3268286 5777596
 257 شهرنجان صادق رنجبر 3268261 577306
 258 جروق علي اكبر  رنجبر 3256517 590396
 259 مالاره عبداله اردشيري 3262558 577431
 260 مالاره لهراسب افشاري 3262233 578245
 261 مالاره اسماعيل افشاري 3262443 578219
 262 مالاره اشكبوس و قدرت نامداري 3262603 577772
 263 قلعه ميرزايي بابر شيباني 3260760 587835
 264 قلعه ميرزايي بيژن شيباني 3260719 587947
 265 عرب فامور جواد جهانشير عباسي 322034 586801
 266 مالاره عباس عباسي 3262360 577771
 267 مالاره فضل اله اردشيري 3261417 576210
 268 مالاره شاپور ابراهيمي 3261362 575978
 269 مالاره رضاقلي افشاري 3261631 577353
 270 مالاره جعفرقلي نامداري 3263182 578300
 271 مالاره نوراله اردشيري 3261580 577039
 272 مالاره خداخواست دهقان 3261212 576216
 273 مالاره حاج محمود اردشيري 3261498 576812
پاگاهده  چنگيز شهبازي 3262184 577400  274 
 275 ده پاگاه الياس مهدي نيا 3263827 583763
 276 هلك ماندني ميرشكاري 3265809 580658
 277 هلك عطري پرويزي 3265431 581085
 278 هلك صدراله ساالري 3265818 580771
 279 نرگس زار سيروس و نوروز جعفري 3258859 588090
زارنرگس  باباجان عوض زاده 3258902 587559  280 
 281 نرگس زار وحيد شفيعي 3258836 587540
 282 نرگس زار رضا بهروزي 3258921 587647
 283 نرگس زار حسينعلي شيباني 3258913 587813
 284 فامور عبدالعلي نسيمي 3262744 580089
 285 قلعه نارنجي عبداله و خدارحم فيروزي 3259807 589037
 286 قلعه نارنجي حاجي خان  خاني 3260273 588837
 287 زوالي نظر دهقان 3269565 575523
 288 زوالي كرامت و اصغر جوكار و پورباقر 3269855 575166
 289 عرب فامور داراب  بلويي 3262384 585737
 290 قلعه نارنجي مهدي و فرج سي سختي 3260698 588571
 291 سي سخت فرج سي سختي 3261015 587264
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Abstract 
     The frequent occurrence of drought and excessive use of water resources are the 
main factors of water level loss in aquifers and reduction of the discharge of rivers and 
lakes volume. Continuous overuse of these resources may cause the vital water supplies 
to dry completely. Parishan wetland in Fars province is an example of this, in recent 
years due to shortages in precipitation, increase in weather temperature, increased 
evaporation, illegal digging of wells and the excessive discharge from underground 
water resources is prone to getting fully dried. 
Of the 225 km2 Basin area, 40% which is equivalent to 90km2 are mountainous and the 
other 60% equal 135 km2, are the plains and the lake area. The highest altitude of the 
basin is 1800 and the lowest is 855 meters above the sea level. The average area of 
Parishan wetland is 20 km2, the average depth 3 and the maximum depth is 5 meters. 
The water temperature ranges from 22◦C-40◦C in summer and 5◦C-15◦C in winter. The 
climate around the lake is warm and dry in summer and moderate to cold in winter. 
Filling the average annual precipitation of 435.2mm drastically to 170mm between the 
years of 86-87 explains that there is not a suitable environmental condition. The 
comparison of climatic parameters in Parishan plain shows that the volume of the lake 
shrunk by 82% in 1386 - 1387 and a 75% reduction of volume of precipitation for the 
same period if compared to the average data of all previous annual statistics.  In spite of 
all these reductions, there was 47% increase in potential evaporation and decreased 
amount of 44% in run-off. The flow rate of the springs during 1386 - 1387 reduced by 
92% in comparison to years when the flow was fluent. The combination of all these 
conditions plus the increased demand from alluvial aquifer are the main factors of 
inadequate water supplies and drought in Parishan lake.  
Revision of the map shows the current flow and potential of aquifers and that the alluvial 
located in the eastern side of the lake, has a bearing from east to west whereas the northern 
alluvial (Famour aquifer) direction is from north to south the way that in Famour area is 
towards the lake and in a part of Mullahareh plain, bears towards Kazeron’s basin. Based on the 
1387 data, out of 949 exploitation wells with the discharge rate of 28.41 mcm ,291 illegal wells 
with the discharge rate of 8.4 mcm equivalent to 30% of total discharge were identified.  
Unit hydrographs comparisons in Famour plain and Mullaareh plain during Shahrivar of 1384 
(that rainfall was more than average) and Shahrivar of 1387 (which had the lowest rainfall of 
the last 20 years) shows that the underground water level dropped 4 meters  and 4.6 meters 
respectfully, which means an average a drop of 1.5 meter per year. Water balance 
measurements from Parishan underground alluvial aquifer taken during 1386-87, Shows a 
reduction of 10.121 mcm of the aquifer,,s water. Excessive groundwater draw of the wells 
eventually causes the reduction of aquifers storage volume and average volume loss of  annually 
about 2.5 mcm.  
Preventing of tap and draw of these wells could be a way forward in maintaining and rising the 
level of aquifers storage volume of the plain and in a case where there be a rise in underground 
water level above the bed of the Parishan lake, could feed that. 

Keywords :  Parishan wetland, drought, water level loss, illegal wells, water balance 
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