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ارزيابي تغييرات مکاني و زماني سطح آب زيرزميني در دشت کرمانشاه
محمد رحمتي ،3حميدرضا مرادي2٭ و رضا اميديپور
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چکيده
بررسي تغييرات منابع آب زيرزميني در برنامهريزي و مديريت پايدار منابع آب در هرر منطقره از اهميرت فراوانري برخررردار
است .مشخصات کمي و کيفي آبهاي زيرزميني در مقياس مكاني و زماني تغيير ميکند ،بنابراين نميتران ايرن مشخصرات
را ثابت فرض کرد .تحقيق حاضر با هدف بررسي تغييرات مكاني و زماني سرط آب زيرزمينري دشرت کرمانشرا برهصرررت
ساالنه ،فصلي و ماهانه در يك دور آماري  02ساله از سال  1732تا  1732و با استفاد از آمار سط ايستابي  11حلقه چرا
مشاهد اي مرجرد در منطقه انجام شد .بعد از کنترل کيفيرت ،صرحت آمرار ،اطمينران از همننري و نرمرال برردن داد هرا و
بازسازي نراقص آماري ،از روش کريجينگ جهت پهنهبندي تغييرات ساالنه ،فصرلي و ماهانره و روش تيسرن جهرت بررسري
تغييرات ارتفاع مترسط پيزومتري دشت استفاد گرديد .نمردار تغييرات ارتفاع پيزومتري هر کدام از چرا هرا نشران دهنرد
ارجحيت پهنهبندي به روش کريجينگ نسبت به ارتفاع مترسط حاصل از روش تيسن ميباشد .ارزيابي نتايج نشران داد کره
سط مترسط ايستابي در دشت کرمانشا در طرل دور آماري مررد مطالعره بره ميرزان  3/3مترر افرت داشرته اسرت افرت
مترسط  2/93در سال) .اين در حالي است که بررسي تغييرات افت در بعضي از چا ها افت باالتر از  72متر را نشان داد .کره
ميتراند ناشي از مرقعيت چا  ،ميزان بهر برداري ،دوري چا از منابع آب ،رودخانه و يا مناطق مسكرني باشد.
واژههاي کليدي :آب زيرزميني ،ارتفاع پيزومتري ،پهنهبندي ،دشت کرمانشاه ،کريجينگ.
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مقدمه
منابع آب زيرزميني از يكسر به دليل شيرين بردن،
ترکيبات ثابت شيميايي ،دماي ثابت ،ضريب آلردگي
کمتر و سط اطمينان باالتر در تامين آب بهعنران يك
منبع قابل اتكا بهويژ در مناطق خشك و نيمه خشك
محسرب شد و از سري دينر با تاثير بر تران اکرلرژيكي
منطقه ،يك پديد مهم و مرثر در ترسعه اقتصادي ،تنرع
اکرلرژيكي و سالمت جامعه به حساب ميآيد .آبهاي
زيرزميني حدود  9درصد از مجمرعه آبهايي را که
فعاالنه در چرخه آب شناختي دخالت دارند ،تشكيل
ميدهند .اما حدود  02درصد جمعيت دنيا از نظر آب
شرب متكي به اين آبها هستند طاهري تيزرو.)1739 ،
در طي دهههاي اخير به دليل افزايش تقاضاي آب و
کاهش سرانه منابع آب تجديد شرند  ،ننرانيهاي زيادي
ايجاد شد و چنرنني استفاد از اين منابع به شكل
مطلرب ،مؤثر و کارآمد براي تضمين ترسعه پايدار ،يكي
از مهمترين مرضرعات مطرح در مجامع بينالمللي است.
براي آگاهي از وضعيت منابع آب زيرزميني و
مديريت بهينه آن ،الزم است بررسي دقيقي از نرسانات
سط آب زيرزميني انجام شرد .با بررسي دقيق نرسانات
سط آب زيرزميني ميتران از آن در برنامهريزي تأمين
آب قابل اعتماد و نيز در مديريت منابع آب استفاد نمرد
ايزدي و همكاران .)1733 ،بدين منظرر ،بررسي اثرات
بارندگي و تغييرات آن بر روي سط آب زيرزميني
ضروري است خان و همكاران .)0223 ،از اين رو در
مناطق خشك و نيمه خشك جهان از جمله ايران که
مياننين بارندگي ساالنه آن نياز آبي را جراب نميدهد،
حفظ و مديريت منابع آب زيرزميني اهميت بسيار بااليي
دارد و آگاهي از چنرنني تغييرات مكاني و زماني سفر ها
و همچنين ،ساختار رياضي تغييرپذيري ،بهمنظرر
مديريت بهينه ،داد هايي مهم در اختيار مديران مربرطه
قرار ميدهد حسينعلي زاد و يعقربي.)1733 ،
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ايران از نظر جغرافيايي در منطقرهاي از جهران واقرع
شد که مترسط بارندگي آن  002ميليمترر يرك سررم
مترسط بارندگي ساالنه جهان) اسرت عليرزاد .)1731 ،
بهطرر کلي قسمت اعظم کشرر ،خشك و کم آب اسرت و
آب مررد نياز روستاها ،صنايع و شهرها از منرابع آبهراي
زيرزميني تأمين ميشرد .حتي در مناطقي کره بارنردگي
زياد است و منابع آب سطحي وجررد دارد ،برراي جبرران
کمبرد آب از آبهاي زيرزميني استفاد ميشرد .در حال
حاضر ،در کشرر به دليل برداشت بيش از حد مجاز آب از
سفر هاي زيرزمينري ،بسرياري از قنراتهرا خشرك و يرا
درحررال نررابردي اسررت .منررابع آب زيرزمينرري برره دليررل
برداشتهاي بيرويه بهشدت رو به کاهش اسرت .کراهش
حجم آبهاي زيرزميني از يكسر و فعاليتهاي انسان از
سررري دينررر ،مرجررب کرراهش کيفيررت منررابع آبهرراي
زيرزميني و تخريب اراضري برا گذشرت زمران مريگرردد
هاشمي نژاد وکريمي.)1730 ،
ابزار مناسب جهت مطالعه تغييرات سط آب که در
اکثر مطالعات مررد استفاد قرار ميگيرد روشهاي
آماري ميباشد .از آنجا که آمار کالسيك قادر به در نظر
گرفتن ترزيع مكاني عاملهاي کيفيت و کميت آبهاي
زيرزميني نبرد  ،لذا براي بررسي تغييرات زماني و مكاني
به همرا شبيهسازي از روشهاي زمينآمار استفاد
ميشرد بالند و احمدي .)0217 ،تكنيك زمينآمار
براي اولين بار حدود نيم قرن پيش براي شناسايي
النرهاي پراکنش طال در معادن آفريقاي جنربي ترسط
يك مهندس معدن به نام کريج آغاز شد مدني.)1737 ،
هر چند تكنيك زمينآمار ،قدمت چنداني ندارد ،اما
ترسعه روشهاي مختلف زمينآماري باعث شد تا برخي
از مطالعات راجع به سط آب زيرزميني ،در رابطه با
مقايسه انراع روشهاي زمينآماري و حتي گاهي ارزيابي
شبكه چا هاي مشاهد اي که مربرط به نقاط
نمرنهبرداري فاکتررهاي کمي آب زيرزميني هستند) با
اين روشها انجام شرد صفري1731 ،؛ ميثاقي و
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همكاران1731 ،؛ دايك و جرارد0221 ،؛ مشعل و
همكاران.)1731 ،
کرسيك  )1333کريجينگ را بهعنران قابل
اعتمادترين ،قريترين و گسترد ترين روش براي
درونيابي و تهيه منحنيهاي تراز آبهاي زيرزميني
ميداند و اذعان ميدارد روش مذکرر روش زمينآماري
است که در آن واريانس مكاني ،مرقعيت و ترزيع نمرنهها
مررد مالحظه قرار ميگيرد .ويجي و رمادوي  )0221در
پژوهشي نشان دادند که در تخمين سط آب زيرزميني،
روش کريجينگ نسبت به روش فاصله معكرس دقت
باالتري دارد .کلين و همكاران  )0220در مطالعه خرد
با تكنيك زمينآمار کريجينگ معمرلي نقشههاي همتراز
سط آب زيرزميني را براي شمال دشت چين تهيه
کردند .يافتههاي آنها افت سفر آب زيرزميني به ميزان
 1متر را در مقايسه با سال  1332نشان ميدهد.
با ترجه به ازدياد جمعيت ،رشد و ترسعه کشاورزي و
همچنين روند تغيير اقليم و خشكساليهاي اخير اهميت
اطالع دقيق از منابع آب بهخصرص منابع آب زيرزميني و
روند تغييرات اين منابع جهت مديريت صحي و همه
جانبه ،امري ضروري و غيرقابل اجتناب است .دشت
کرمانشا به دليل مرقعيت استراتژيك در استان ،سهم آن
در ترليد محصرالت کشاورزي و شرايط جمعيتي از
اهميت زيادي در کشرر برخرردار است .بنابراين هدف از
انجام اين پژوهش ارزيابي تغييرات زماني و مكاني سط

7
آب زيرزميني دشت کرمانشا و تعيين عرامل تاًثير گذار
بر آن ميباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
محدود مررد مطالعه دشت کرمانشا به وسعت
 03333هكتار در غرب شهر کرمانشا است .اين دشت
در بين مختصات جغرافيايي ΄ 91˚90تا ΄ 93˚0طرل
شرقي و ΄ 79˚07تا ΄ 79˚70دقيقه عرض شمالي قرار
گرفته است شكل  .)1ارتفاع مترسط دشت از سط
دريا  1772متر و مياننين دماي ساليانه و کل بارندگي
بهترتيب برابر با  19/1درجه سانتيگراد و  903ميليمتر
است فاتحي و همكاران .)1731 ،اکثر ريزشهاي جري
منطقه ناشي از ورود جبهههاي مرطرب مديترانهاي است
که عمدتاً در فصرل پاييز و بهار بهصررت باران و تنرگ و
در زمستان بهصررت برف فرود ميآيند .غالباً اين ترد
هراهاي مرطرب در برخررد با ارتفاعات بهصررت
بارندگيهاي منظم و مداوم ريزش کرد  ،ولي به مرازات
آنها ،رگبارهاي تند و شديد ،نيز معمرال به وقرع
ميپيرندد.
از نظر زمين شناسي دشت کرمانشا را ميتران جزء
سلسله جبال زاگرس مرتفع روراند ) بهحساب آورد.
رشته کر زاگرس نتيجه فعاليتهاي کر زايي آلپ در
اواخر دور ي پليرسن ميباشد جباري و خزايي.)1733 ،
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شکل ( :)3موقعيت منطقه و پيزومترهاي مورد مطالعه در استان و کشور

بررسي ساختار مکاني دادها
براي بررسي ساختار مكاني دادها از واريرگرام
استفاد ميشرد .هدف اصلي از محاسبهي واريرگرام
شناخت تغييرپذيري متغير نسبت به فاصلهي مكاني يا
زماني است .بدين منظرر الزم است مجمرع مربع تفاضل
زوج نقاطي که به فاصلهي معلرم  hاز يكدينر قرار دارند،
محاسبه و در مقابل  hرسم گردد .هر واريرگرام از سه
بخش اصلي دامنه تاثير ،سقف و اثرقطعهاي تشكيل شد
است حسنيپاك.)1733
داد هاي مررد استفاد در اين تحقيق شامل داد هاي
ماهانه ارتفاع پيزومتري  11حلقه چا پيزومتري طي
دور آماري  02ساله  1732تا  )1732ميباشد .مرقعيت
اين چا ها در شكل  )1ارائه شد است .کليه داد هاي
ارتفاع پيزومتري مررد استفاد در اين تحقيق از نظر

نرمال بردن با آزمرن کرلمرگروف-اسميرنرف مررد
ارزيابي قرار گرفتند .سپس براي تعيين ساختار مكاني
داد ها و بهترين مدل قابل استفاد  ،مشخصات واريرگرام
داد ها استخراج گرديد .بررسي مشخصات و ترسيم
واريرگرام با استفاد از نرم افزار  GS+انجام پذيرفت.
سپس براي پهنهبندي ،داد ها به نرمافزار  ArcGISانتقال
و مدل مررد نظر اجرا شد.
کريجينگ
ساد ترين و معمرلترين روش تخمين مررد استفاد
در زمين آمار روش کريجينگ است .اين روش بهترين
تخمينگر خطي نااريب است و در واقع ابزاري مناسب
بهمنظرر تخمين بهينه متغيرهاي ناحيهاي يك نقطه يا
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يك قطعه بهصررت تابع خطي از نمرنههاي مرجرد در
حرالي آن قطعه است .بهترين نتيجه اين روش زماني
است که اوالً داد ها نرمال برد و ثانياً تعداد آنها بيش از
 72مررد باشد .يكي از مهمترين نقاط قرت روش
کريجينگ ترانايي آن در محاسبه واريانس تخمين براي
مقدار تخميني است که معياري براي مطلرب بردن
تفسير بهحساب ميآيد که بر پايه نزديكي مكاني
ميباشد که هر چه فاصله مكاني کمتر ،شباهت بيشتر
است مدني1737 ،؛ سرمديان و همكاران .)0212 ،در
روش کريجينگ با ترجه به نحر ي ترزيع مكاني متغير
مررد نظر به تخمين مقادير مجهرل در مرقعيتهاي
مكاني مطلرب و معلرم پرداخته ميشرد.
کريجينگ يك روش تخمين زمينآماري است که
مقادير يك متغير را در نقاط نمرنهبرداري نشد بهصررت
ترکيبي خطي از مقادير همان متغير در نقاط اطراف آن
در نظر ميگيرد و براي برآورد نقاط ناشناخته ،به هريك
از نمرنهها وزني نسبت ميدهد .کريجينگ بر منطق
مياننين متحرك وزندار استرار ميباشد و در قالب
رابطه 1بيان ميشرد:

)1
در اين رابطه  Z* :مقدار مكاني برآورد شد ،
مقدار متغير مكاني مشاهد شد در نقطه  Xiو  Wiوزن
آماري است که به نمرنه  Xiنسبت داد ميشرد و بياننر
نقطه iام در برآورد است.
جهت تعيين سط تحت تاثير هرر يرك از چرا هرا از
روش پلينرنبندي تيسن استفاد شد و سپس اقردام بره
محاسبه سط مترسط پيزومتري دشت کرمانشا گرديد.
به همين منظرر داد هاي آب زيرزميني در يك دور
آماري  02ساله بر اساس آزمرن ترالي مررد ارزيابي
صحت و همنني قرار گرفتهاند ،که مطابق روش مذکرر
هيچ گرنه ناهمنني در داد ها مشاهد ننرديد .نراقص
)Z(Xi

0
آماري با استفاد از محاسبه ضريب همبستني بين
چا هاي داراي آمار کامل با چا داراي ناقص آماري
هرکدام که بيشترين همبستني را با چا مذکرر داشته
باشند انتخاب شد و با استفاد از از رگرسيرن خطي
نراقص آماري بازسازي شد .هم چنين از آزمرن نرماليته
براي نرمال بردن يك سري زماني استفاد شد .مرقعيت
دقيق چا ها در محيط نرمافزاري  ArcGISتهيه گرديد.
پس از آنکه آمار مربرط به عمق آب زيرزميني )h
مربرط به هرکدام از چا هاي مشاهد اي در طي دور
آماري  02ساله مشخص شدند ،با ترجه به ارتفاع مطلق
نقطه نشانه هر چا  ،رقرم سط آب آن چا ارتفاع
مطلق) محاسبه شد.
بهمنظرر برازش مدل واريرگرام مناسب به ساختار
فضايي داد ها و تعيين پارامترهاي آن دامنه تأثير،
سقف ،اثرقطعهاي) نيازمند آناليز ساختاري يا واريرگرافي
ميباشد .با ترجه بهميزان مجذور مياننين مربعات
باقيماند ) (RMSEکمتر ،که نرمافزار زمينآمار در
اختيار قرار ميدهد ،واريرگرام مناسب انتخاب
گرديد.جهت ارزيابي مدلهاي مررد استفاد در اين
پژوهش معيارهاي مياننين مطلق خطا دقت) ،مياننين
خطاي انحراف ،ريشه مياننين مربعات خطا و شاخص
خطاي استاندارد مررد استفاد قرار گرفتهاند .معيارهاي
مذکرر به ترتيب با استفاد از روابط  0تا  0محاسبه
ميگردد:

()2

() 1

() 4

()5
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که در آن Z(Xi):مقدار مشاهداتي در نقطه ،Xi
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ميباشد باسيستا .)0223 ،بر اساس اين رابطه هر چه
ميزان ريشه مياننين مربعات خطا به صفر نزديكتر باشد
داد هاي برآوردي از دقت بيشتري برخرردار هستند SE
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نتايج
نتايج بررسي مدلهاي مررد استفاد در درونيابي
نشان از وجرد همبستني باال در بين تمامي دور ها
شامل تمامي سالها ،فصرل و ما هاي دور آماري مررد
مطالعه به جزء داد هاي ساالنه در دور آماري سال
 )1732دارد .همچنين آناليز واريرگرافي مربرط به
تغييرات سط آب زيرزميني در مقياس ساالنه ،فصلي و
ماهانه در طرل دور آماري نشان دهند اين است که
مناسبترين مدل واريرگرام برازش شد براي
سالهاي 1732 ،1732و 1732مدل نمايي و براي فصرل
تابستان و زمستان و همچنين ما هاي فروردين و مهر،
مدل کروي ميباشد نتايج بهدستآمد در شكلهاي  7تا
 1ارائه شد.

جدول( :)3مشخصات واريوگرام مدلهاي مورد استفاده در درونيابي به روش کريجينگ
متغير

سال

فصل

ما

اثر قطعه
)Co

سقف
)Co+C

دامنه تاثير
)(a

کالس وابستني مكاني
)C/ Co +C

همبستني

بهترين مدل

1732

2/1

130/1

13392

2/33

2/39

نمايي

1732

07/3

001/1

30712

2/31

2/33

نمايي

1732

33/7

030

00192

2/01

2/30

نمايي

تابستان

1/1

017/1

02112

2/33

2/33

کروي

زمستان

0/1

020/1

02712

2/33

2/33

کروي

فروردين

7/3

023/7

93302

2/33

2/33

کروي

مهر

0/3

011/3

00312

2/33

2/33

کروي

پس از برازش واريرگرام و تعيين مناسبترين مدل
براي تمامي دور ها ،پهنهبندي ارتفاع پيزومتري در سط
دشت کرمانشا با استفاد از روش درونيابي کريجينگ
انجام شد که تعدادي از آنها به عنران نمرنه در شكل 7
ارائه شد است .مقايسه نقشههاي ترليد شد ساالنه در
دور آماري  1732تا  1732نشان ميدهد که بيشترين
تراز سط آب مربرط به اطراف دشت ميباشد قسمت

شمالي ،جنرب شرقي و جنرب غربي) و کمترين
نقاط مربرط به مناطق مرکزي دشت کرمانشا
همچنين نتايج پهنهبندي ارتفاع پيزومتري
کرمانشا و ترسيم خطرط جريان نشان داد که
جريان آب زيرزميني از حاشيه به سمت مرکز
ميباشد.

ارتفاع
است.
دشت
جهت
دشت

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال پنجم • شماره هجدهم • زمستان 3131
بررسي روند تغييرات سط آب در دشت کرمانشا با
استفاد از نقشههاي ساالنه نيز نشان داد سط آب در
دشت کرمانشا از سال  1732تا سال  1732داراي
روندي کاهشي است .که بيشترين تغييرات مربرط به
مرکز و قسمتهاي جنربي دشت ميباشد شكل  ،7الف
و ب).
بررسي تغييرات فصلي و ماهانه سط آب در دشت
کرمانشا در طرل دور آماري نشان دهند تغييرات
مكاني اندك در سط آب منطقه در مقياس فصلي و
ماهانه ميباشد .النري سط آب در تمامي نقشههاي
ايجاد شد تقريباً يكسان ميباشد شكلهاي  7تا  .)0به

3
عبارتي به علت ارتباط هيدروليكي آبخران کاهش يا
افزايش سط آبخران در زمانهاي مختلف در سط خرد
را نشان ميدهد.
نتايج بدست آمد از ترسيم واريرگرام داد ها نشان
ميدهد که شعاع تأثير ارتفاع سط ايستابي از 13392
متر در سال 1732به  30712متر در سال  1732و
 00192متر در سال  1732رسيد است که نشان دهند
روند نزولي دامنه تأثير اين عامل در محدود پيزومتري
چا هاي مشاهد اي است .به عبارتي به علت افت ارتفاع
پيزومتري در هر يك از چا ها فاصلهاي دامنه تاثير) که
بتران متغير مجهرل را تخمين زد کمتر شد است.

شکل ( :)1نقشههاي پهنهبندي شده به روش کريجينگ در مقياس ساالنه
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ادامه شکل ( :)1نقشههاي پهنهبندي شده به روش کريجينگ در مقياس ساالنه

شکل ( :)4نقشههاي پهنهبندي شده به روش کريجينگ در مقياس فصلي
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3

ادامه شکل ( :)4نقشههاي پهنهبندي شده به روش کريجينگ در مقياس فصلي

شکل ( :)5نقشههاي پهنهبندي شده به روش کريجينگ در مقياس ماهانه
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ادامه شکل ( :)5نقشههاي پهنهبندي شده به روش کريجينگ در مقياس ماهانه
جدول( :)2معيارهاي ارزيابي روش کريجينگ جهت پهنهبندي سطح ايستابي
دور پهنهبندي

MAE

MBE

RMSE

SE

مياننين مشاهد اي

مياننين تخميني

1732
1732
1732
تابستان

11/21
9/00
7/79
7/01

-2/00
-2/00
-2/07
-2/09

10/20
3/00
0/91
0/30

19/07
1/11
0/13
0/91

1720/30
1723/33
1710/13
1723/07

1720/32
1723/09
1711/31
1723/33

زمستان

7/70

-2/02

0/13

0/23

1723/07

1723/20

فروردين
مهر

7/77
7/73

-2/01
-2/00

0/33
0/11

0/11
0/13

1712/20
1723/27

1723/30
1723/33

نتايج حاصل از محاسبه ارتفاع مترسط پيزومتري در
دشت کرمانشا نشان دهند روند نزولي سط ايستابي
در اين دشت ميباشد ،بهطرري که مترسط سط تراز
آب زيرزميني از  1711/3متر در سال  1732به
 1723/9متر در سال  1732و  1720متر در سال
 1732رسيد است .به عبارت دينر مترسط سط آب در

دشت در هر سال حدود  2/93متر کاهش داشته است
شكل  .)1همچنين بررسي تغييرات ماهانه سط
مترسط پيزومتري در دشت کرمانشا نشان دهند
تغييرات کمي در سط آب از ماهي به ما دينر ميباشد.
همچنين اين بررسي نشان داد که افت سط پيزومتري
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در دشت کرمانشا از سال  1730به بعد سرعت بيشتري

11
نسبت به سالهاي ابتدايي دور آماري مررد مطالعه دارد.

شکل( :)6تغييرات ارتفاع متوسط پيزومتري دشت کرمانشاه در طول سالهاي 3133تا 3133

بررسي تغييرات ارتفاع پيزومتري در چا هاي دشت
کرمانشا به صررت جداگانه در طرل درو آماري نشان از
وجرد روندهاي کامالً متفاوت در اين چا ها ميباشد ،به
گرنهاي که در اکثر چا ها اين روند کاهشي است اگرچه
در تعدادي از چا ها نيز ارتفاع پيزومتري افزايش داشته
است شكل  .)3مناطقي که تراکم چا ها بيشتر است
همچنين زمينهاي کشاورزي با تراکم بااليي وجرد دارند

دچار کاهش سط ايستابي شد و چا هاي نزديك به
مناطق مسكرني ،تاالبها و رودخانهاي که از درون دشت
ميگذرد سبب افزايش سط ايستابي در چا هاي مرجرد
در اين مناطق ميشرد .بررسي روند تغييرات ارتفاع
پيزومتري چا ها در دور آماري نشان دهند افت شديد
در بعضي از چا ها نسبت به سط مترسط ارتفاع
پيزومتري دشت کرمانشا ميباشد.

شکل( :)3تغييرات ارتفاع پيزومتري برخي از چاههاي دشت کرمانشاه در طول سالهاي 3133تا 3133
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ادامه شکل( :)3تغييرات ارتفاع پيزومتري برخي از چاههاي دشت کرمانشاه در طول سالهاي 3133تا 3133

همچنين جهت تعيين ميزان تغييرات بارش در طرل
دور آماري و نقش بارش در افزايش عمق سط ايستابي
منطقه اقدام به ترسيم نمردار بارش مترسط ساالنه در
طرل دور آماري گرديد .براي تعيين سالهاي
خشكسالي و ترسالي مقدار مياننين دراز مدت 903
ميليمتر) از مقادير بارش ساالنه کم گرديد شكل .)3

ارزيابي نتايج حاصل از رسم نمردار تغييرات بارش
ساالنه نسبت به مياننين بلند مدت نشان داد که در
طرل دور آماري مررد مطالعه فقط در  0سال ميزان
بارش ساالنه از مقدار مترسط بلند مدت بيشتر برد
است .همچنين شديدترين خشكساليها به ترتيب در
سال هاي  1733 ،1733و  1739در منطقه مررد
مطالعه رخ داد است.
.

شکل( :)2تغييرات بارش در طول دوره آماري نسبت به ميانگين بلند مدت

بحث و نتيجهگيري
علت همبستني باال در مردلهراي مرررد اسرتفاد را
ميتران ناشي از تعرداد براالي چرا هراي مرررد مطالعره،

نزديكي چا هرا برههمردينر و همننري منطقره از لحرا
اقليمي ،ترپرگرافي و زمين شناسي دانست .تحليل نترايج
حاصل از ارزيابي مردلهراي مرررد اسرتفاد برراي روش
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کريجينگ کروي و نمايي) نشان از دقت باالي مردلهرا
در برآورد ارتفاع سط ايستابي دشت کرمانشرا دارد .بره
طرري که معيارهاي ارزيابي نشان دهند خطراي کرم در
برآورد مقادير تخمينري مريباشرد جردول .)0مهردوي و
همكرراران1737 ،؛ فرجرري سرربكبار و عزيررزي1730 ،؛
سليماني و همكاران1730 ،؛ نيرز در تحقيقرات خررد برر
دقت بيشتر روش کريجينگ نسبت بره سراير روشهراي
درونيابي تاکيد کردند .بنابراين روش کريجينگ با ترجه
برره معي رارهرراي ارزي رابي روش مناسرربي جهررت بررس ري
تغييرررات مكرراني عمررق سررط ايسررتابي مرريباشررد.
درصررتي که مهرشاهي و خسروي  )1733در تحقيقرات
خرد مشاهد کردند که روش رگرسريرن خطري برر پايره
مرردل رقرررمي ارتفرراع  )DEMدقي رقتررر از کريجينررگ
ميباشد.
با ترجه به نتايج اين پژوهش ميتران نتيجه گرفت
که سهم عمد کاهش ذخاير آبي دشت کرمانشا به
عرامل انساني مربرط است .اضافه برداشت ،روند روبه
رشد تعداد چا هاي بهر برداري و به دنبال آن افزايش
برداشت و تخليه از سفر آب زيرزميني سبب افت
مستمر سط آب زيرزميني در دور آماري مررد مطالعه
شد است .البته خشكساليهاي اخير در اين راستا مزيد
بر علت برد است .عامل خشكسالي از يكسر باعث
کاهش ميزان تغذيه منابع آب زيرزميني از طريق نفرذ
سطحي و نفرذ از روانابهاي سطحي شد و از سري
دينر باعث هجرم انسان به بهر برداري هر چه بيشتر از
منابع آبزيرزميني شد است.
اين نتايج با مطالعات خليلپرر  )1731در دشت قم،
لشنريپرر  )1739در دشت مشهد ،ماليي و همكاران
 )1731در دشت ورامين ،صادقي  )1731در دشت
اراك و محمدي و همكاران  )1731در دشت کرمان
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مطابقت دارد .دليل اين مطابقت را ميتران به شكنند و
آسيبپذير بردن اکرسيستمهاي مناطق خشك و
نيمهخشك به فعاليتهاي انساني و ساير عرامل تنشزا
از جمله خشكسالي) ربط داد .در اين راستا بهمنظرر
متعادل نمردن مخزن پيشنهاد ميگردد که از هرگرنه
اضافه برداشت بدون تمهيدات الزم بهويژ در بخشهاي
مرکزي دشت جدا ًجلرگيري بعمل آيد .بهطرريکه ادامه
بهر برداري با وضع فعلي خسارتهاي فراواني را براي
کشاورزان منطقه در پي خراهد داشت.
بررسي تغيرات مكاني سط آب زيرزميني دشت
کرمانشا نشان داد که بيشترين افت در مناطق مرکزي و
جنربي دشت رخ داد است که ميتران اين مسئله را به
تراکم بيشتر چا ها در مرکز و وجرد شهر کرمانشا در
قسمت جنربي دشت مرتبط دانست.
در ارتباط با تغييرات فصلي و ماهانه نيز بسته به
ميزان بارش ما يا فصل مررد نظر سط ايستابي نيز
تغيير کرد است البته به دليل تاًخير در تاًثير بارش يا
برداشت از سفر بر سط ايستابي ،افزايش يا کاهش
سط ايستابي نيز با تأخير زماني همرا خراهد برد.
تحليل نتايج حاصل از تغييرات سط آب زيرزميني
در طرل دور براي هريك از چا هاي مرجرد در محدود
مررد مطالعه نشان داد که بر اساس مرقعيت مكاني و
تغييرات اقليمي و همچنين ميزان بهر برداري ،شيب
هيدروليكي و نزديكي به منابع آب نظير رودخانه و
تاالبهاي مرجرد در منطقه مرجب شد که برخي از
چا ها افزايش سط ايستابي داشته باشند .ولي در
مجمرع اکثر چا هاي دشت کرمانشا با افت سط
ايستابي محسرس همرا برد اند که ميتراند ناشي از
مرقعيت چا  ،ميزان بهر برداري ،دوري چا از منابع آب،
رودخانه و يا مناطق مسكرني باشد.
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Evaluation of spatial and temporal variation ground water level in
Kermanshah plain
M. Rahmati1, H.R. Moradi2٭, R.Omidipour3

Abstract
Investigate variation of groundwater resource is very important in planning and sustainable
management of water resource in each region. Quantitative and qualitative properties of ground
water are changed in spatial and temporal scales; therefore it con not presumed fixed these
properties. The goal of this study was investigate temporal and spatial variation ground water level
in Kermanshah plain in annual, season and month in a 20 years period from 1991 to 2011 by using
groundwater data of 61 piezometric wells. After was controlling of quality, accuracy and normality
of data and Reconstruction of the statistical deficiencies, we used Kriging interpolation method for
zoning variation of annual, season, and month, As well as Thiesson Polygon Method was used for
variation of average height of piezometric level in Kermanshah plain. The diagram of height
variation of piezometric level in each wells showed that preference of interpolation method
compare to Thiesson Polygon Method. Assessment of results showed that average height of table
groundwater during statistical period was felled 9.9 meter (0.49m in year), whereas fall variation in
some of wells showed fall is upper 30m.
Keywords: Groundwater, Height Piezometric, Zoning, Kriging, Kermanshah Plain.
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