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برآورد تغییرات زمانی و مکانی سطح ایستابی آبخوان دشت بیستون استان
کرمانشاه با روشهای زمینآماری
مینا نیکزاد ،1حمید رضا مرادی 2،خلیل جلیلی

3

مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد

چکیده
امروزه استفاده از روشهای زمینآماری بهسبب لحاظ ارتباط مکانی در موضوعات مختلف اکولوژیکی مورد توجه ویژه
قرار گرفته است .در همین راستا ،تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشت
بیستون واقع در استان کرمانشاه طی دوره زمانی  1394 -1370و بهطور ویژه با استفاده از روشهای تخمینگر
درونیابی انجام شد .بدینمنظور ،ابتدا دادههای سطح آب زیرزمینی دشت مطالعاتی شامل  21حلقه چاه مشاهدهای،
جمعآوری و بانک اطالعاتی آنها در محیط نرم افزار  Excelتهیه شد .سپس روشهای مختلف درونیابی شامل
کریجینگ معمولی ( ،)OKوزندهی عکس فاصله ( )IDWبا توانهای یک تا پنج و کوکریجینگ ( )COKبا متغیر
کمکی برای تخمین سطح ایستابی مورد استفاده قرار گرفتند .در ادامه ،برای ارزیابی دقّت روشهای مزبور در تخمین
تراز سطح ایستابی از روش اعتبارسنجی متقابل با معیارهای آماری ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEو میانگین
انحراف خطا ( )MBEاستفاده شد .سپس نقشههای پهنهبندی مکانی در ابتدا و انتهای دوره مورد مطالعه تهیه و نهایتاً
نقشه همافت سطح آب زیرزمینی در محیط نرمافزاری  Arc GIS 10.4.1ترسیم شد .نتایج نشان داد که واریوگرام مدل
گوسی بهترین مدل برازش شده به ساختار فضایی دادهها و روش کریجینگ بهعنوان مناسبترین روش برای تخمین
سطح ایستابی در منطقه بهدست آمد .نتایج تحقیق نیز حکایت از افت سطح آب زیرزمینی در بیشتر نقاط دشت داشت.
بهطوری که حداکثر این افت معادل  22متر در قسمت جنوب غربی دشت (دامنه موثر چاههای  9و  )17و حداقل افت
معادل پنج متر در قسمت مرکزی دشت طی دوره  25ساله مطالعاتی برآورد شد .دور بودن از جریان رودخانه ،رشد روز
افزون صنایع پر مصرف آب از دالیل اصلی کاهش سطح آب زیرزمینی است.
واژه های کلیدی :دشت بیستون ،سطح آب زیرزمینی ،روش کریجینگ ،مدل کروی ،واریوگرام ،پهنهبندی.
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مقدمه
در سالهای اخیر منابع آبهای زیرزمینی بهدلیل
برداشتهای بیرویه بهشدت رو به کاهش است.
افزایش فعالیتهای انسانی از یکسو و کاهش حجم
آبهای زیرزمینی از سوی دیگر ،موجب کاهش کمیت
و کیفیت منابع آبهای زیرزمینی و تخریب اراضی
شده است (هاشمینژاد و کریمی .)1385 ،از آنجا که
آمار کالسیک قادر به در نظر گرفتن توزیع مکانی
عاملهای کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی نیست،
بنابراین از زمینآمار 1بهعنوان روشی برای این هدف
استفاده میشود (محمدی و همکاران .)1391 ،امروزه
با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و ابزارهای
درونیابی زمینآماری ،تحلیل و ارزیابی تغییرات مکانی
کمیت و کیفیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
آسانتر و کارامدتر شده است (Ta’any et al., 2009؛
Nikroo et al., 2010؛ Khashei and Sabazi., 2015؛
 .)Tiwari et al., 2016روشهای درونیابی کمک
میکنند تا در مکانهای با مختصات معلوم اما فاقد
آمار و اطالعات ،بهکمک سایر مناطق با مختصات
معلوم و دارای آمار مورد نیاز ،اطالعات آنها نیز
پیشبینی شود (Isak and srivasava, 1989؛ Chai et
al., 2011؛ Losser et al., 2014؛ Machiwal and Jha,
 .)2015از روشهای درونیابی بهطور گستردهای برای

تحلیلهای مکانی بارش ،تبخیر ،تعرق ،دما و سطح آب
زیرزمینی استفاده شده است ( Mardikis et al.,
 .)2005توسعه روشهای مختلف زمینآماری موجب
شده است تا برخی از مطالعات مربوط به سطح آب
زیرزمینی ،در رابطه با مقایسه انواع روشهای مختلف
زمینآماری و حتی ارزیابی شبکه چاههای مشاهدهای
که مربوط به نقاط نمونهبرداری فاکتورهای کمی آب
زیرزمینی هستند انجام شود (صفری1381 ،؛ میثاقی و
محمدی1381 ،؛ مشعل و همکاران .)1386 ،طبق
پیشینه پژوهشی تحقیق برای بهدست آوردن بهترین
روش درونیابی غالباً از روش اعتبارسنجی متقابل
استفاده میشود (.)Yang et al., 2011

- Geostatistic1
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در سالهای اخیر پژوهشهای متعددی در ارتباط
با بررسی تغییرات مکانی و تخمین سطح ایستابی
توسط محققین صورت گرفته استVijay and .
) ،Remadevi (2006در تخمین سطح آب زیرزمینی
منطقه راجستان ،هند نشان دادند که در دوره آماری
 1985تا  1990روش کریجینگ نسبت به روش
فاصله معکوس ،دقت باالتری داردXiao et al .
) ،(2016برای درونیابی سطح آب زیرزمینی از هفت
روش مختلف وزندهی فاصله معکوس ،چند جملهای
جهانی ،چند جملهای محلی ،روش توابع پایه شعاعی
(اسپالین با کشش) ،کریجینگ معمولی ،کریجینگ
ساده ،کریجینگ جهانی استفاده کردند .برای
اعتبارسنجی متقابل و ارزیابی صحت روشهای
مختلف از میانگین مربعات خطا ( )RMSEو ضریب
همبستگی ( )R2استفاده شد .نتایج نشان داد که از
میان روشهای مختلف ،روش کریجینگ ساده دقّت
باالتری دارد ،Rajaee et al (2016) .در مطالعه خود
بهمنظور پیشبینی سطح آب زیرزمینی در اطراف شهر
مشهد از روش کریجنگ استفاده کردند و مدل گوسی
را بهعنوان بهترین مدل واریوگرام انتخاب کردندAl- .
) ،omran et al (2017در مطالعه خود در منطقه الهرج
عربستان با استفاده از نرمافزارهای  Arc GISو ،GS+
پس از نرمالسازی دادهها از روش کریجینگ و مدل
گوسی برای بررسی کیفیت و میزان شوری آبهای
زیرزمینی استفاده کردند .مشعل و همکاران (،)1386
در تحقیق خود با استفاده از دادههای رقومی سطح
آب اندازهگیری شده در دشت اراک در  46نقطه و
برای سه سال مختلف (مرطوب ،متوسط و خشک) در
بررسی زمینآماری ،مدل واریوگرام گوسی را بهعنوان
مدل بهینه معرفی کردند .پیری و بامری ( ،)1393به
بررسی روند تغییرات کمّی سطح ایستابی منابع آب
زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از روشهای
زمینآماری و سامانه اطالعات جغرافیایی پرداختند و
نتیجه گرفتند که روش چند جملهای محلی و
کوکریجینگ معمولی با داشتن کمترین خطا ،بهترین
روش درونیابی بود .دلبری و همکاران ( ،)1394با
استفاده از روشهای زمینآماری به بررسی تغیرات
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مکانی-زمانی و پهنهبندی سطح آب زیرزمینی آبخوان
کوهپایه-سگزی در استان اصفهان پرداختند .نتایج
ارزیابی تخمین سطح آب زیرزمینی حاکی از دقّت
بیشتر روش کریجینگ نسبت به روش وزندهی عکس
فاصله بود .در این راستا )1997( Kresic ،در تحقیق
خود روش میانیابی کریجینگ را بهعنوان یک روش
قابل اعتماد و گسترده برای درونیابی و تهیه
منحنیهای تراز آبهای زیرزمینی بهسبب لحاظ
واریانس مکانی ،موقعیت و توزیع نمونهها معرفی نمود.
با توجه به مطالعات باال میتوان جمعبندی نمود
که برآورد یک متغیر در یک منطقه ،به نوع روش و
عوامل منطقهای بستگی داشته و نمیتوان روش
منتخب در یک منطقه را به سایر مناطق تعمیم داد.
بنابراین در تحقیق حاضر تغییرات مکانی و زمانی تراز
آب زیرزمینی دشت بیستون مورد بررسی قرار گرفت
تا بهتوان برای اتخاذ و ارائه راهکارهای مدیریتی منطقه
بهتر تصمیمگیری نمود .از طرفی آگاهی از مدل
واریوگرامی دقیق به کمک بهترین روش تخمینگر
زمینآماری و انتخاب مدل واریوگرامی مناسب به
ساختار فضایی دادههای سطح آب زیرزمینی به همراه
عاملهای مربوط به مدل میتواند برآورد صحیحی در
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بررسی تغییرات مکانی سطح ایستابی و افت آبهای
زیرزمینی دشت بیستون در دوره آماری  25ساله
( )1394-1370ارائه دهد.

مواد و روشها
موقعیت منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه آبخوان دشت بیستون واقع
در استان کرمانشاه ،در ´ 47˚ 16تا ´ 47˚ 36طول
شرقی و ´ 34˚ 17تا ´ 34˚ 34عرض شمالی قرار دارد
(شکل  .)1وسعت منطقه مورد مطالعه 391/399
کیلومتر مربع است .این دشت به لحاظ هیدرولوژیکی
بخشی از حوضه رودخانه قرهسو میباشد و رودخانه
گاماسیاب که شاخه اصلی و اولیه رودخانه کرخه است،
از میانه این دشت عبور میکند .بر اساس آمار اخذ
شده از اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه ،آب و
هوای منطقه معتدل و کوهستانی است و بارندگی
متوسط ساالنه حدود  400میلیمتر میباشد .دمای
متوسط در سردترین ماه سال  -2درجه و در گرمترین
ماه سال  41درجه است (رحمتی و همکاران.)1394 ،

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
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روش تحقیق
برای انجام تحقیق حاضر ،دادههای تراز سطح آب
زیرزمینی مربوط به  21حلقه چاه مشاهدهای واقع در
دشت بیستون در دوره آماری  1370تا  1394از آب
منطقهای استان کرمانشاه جمعآوری شد .پس از
انتخاب پایه زمانی مشترک و کنترل کیفیت و صحت
آمار ،با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف آزمون
نرمالیته در محیط نرمافزار  SPSS.22انجام شد.
بهدلیل چولگی مثبت دادههای غیرنرمال با استفاده از
روشهای لگاریتمگیری نسبت به نرمال کردن دادهها
اقدام شد (مهدوی.)1378 ،
روشهای درونیابی مورد استفاده
برای بررسی تغییرات مکانی سطح ایستابی،
نیمتغییرنمای تجربی1مورد استفاده قرار گرفت .سپس
با استفاده از روشهای کریجینگ معمولی 2،وزندهی
عکس فاصله 3با توانهای یک تا  5و کوکریجینگ 4با
استفاده از متغیر کمکی به درونیابی سطح آب
زیرزمینی در ابتدا و انتهای دوره آماری پرداخته شد.
برای بررسی تغییرات مکانی از نرمافزار  GS+5.1و
برای تهیه نقشه پهنهبندی از نرمافزار Arc GIS10.4.1
استفاده شد.
نیمتغییرنما
نیمتغییرنما متداولترین ابزاری است که
همبستگی مکانی را در زمینآمار بررسی میکند.
نیمتغییرنما میزان عدم تشابه را بین مقادیر یک
ویژگی هنگامی که فاصله بین نمونهها افزایش مییابد،
نشان میدهد .برای محاسبهی نیمتغییرنمای تجربی از
رابطه ( )1استفاده شد ( Isack and Srivastava,
.)1989
𝑛

()1
2

∑𝑖=1[𝑧(𝑥 + ℎ) −

1
)2𝑛(ℎ

= )𝛾 (ℎ

که در آن
) :γ(hمقدار واریوگرام برای جفت نقاطی که به فاصله
 hاز هم قرار دارند.
) :n(hتعداد جفت نمونههای بهکار رفته به ازاء یک
فاصله  hاز هم قرار دارند.
) :z(xمتغیر مشاهده شده در نقطه . x
) :z(x+hمقدار مشاهده شده متغیری که به فاصله  hاز
 xقرار دارد.
واریوگرام دارای سه مشخصه اصلی است که
شامل آستانه ( 5،)C0 + Cشعاع تاثیر ( 6)Rو اثر
قطعهای ( 7)C0است (حسنی پاک .)1377 ،به مقدار
نیمتغیرنما به ازای  h=0اثر قطعهای ( )C0گفته
میشود .با افزایش  ،hمقدار نیمتغییرنما تا فاصله
معینی اضافه میشود و پس از آن به حد ثابتی
میرسد که به آن حد آستانه ( )C0+Cمیگویند .به
فاصله بین نمونهها که از آن به بعد مقادیر متغیر در
نقاط مجاور تأثیر چندانی بر یکدیگر ندارند ،دامنه یا
شعاع تاثیر ( )A0گفته میشود ( Isack and
 .)Srivastava, 1989برای دستیابی به یک درونیابی
صحیح ،مهمترین گام برازش مدلی مناسب بر
نیمتغییرنما است .بههمین منظور از مدلهای نمایی،
گوسی ،کروی و خطی برای برازش سمیوواریوگرام
استفاده شد .در نیمتغیرنما اثر قطعهای کم ،دامنه
تأثیر بزرگ و مقدار باالی اثر تناسبی ())C/(C0 + C
نشانگر همبستگی مکانی قوی این متغیر در سطح
منطقه میباشد .همچنین مناسبترین مدل با توجه به
رفتار نیمتغییرنما در نزدیکی مبداء مختصات ،مجموع
مربعات باقیمانده ( )RSSو ضریب هبستگی ()R2
تعیین میشود (دلبری و همکاران.)1389 ،
کریجینگ معمولی ()OK

])𝑥(𝑧
1

- Experimental semivariogram
2

5

- Sill

3

6

- Nugget effect

4

-7 Range of influence

)- Ordinary Kriging (OK
)- Inverse Distance Weighted (IDW
)- CO-Kriging (CK

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

سال هشتم • شماره سی و دوم • تابستان 1397
روش کریجینگ معمولی از مهمترین و
مرسومترین روشهای تخمین زمینآماری میباشد.
این روش متکی بر منطق میانگین متحرک وزندار و
بهترین تخمینگر خطی نااریب میباشد که عالوه بر
مقادیر تخمین ،میزان خطای تخمین در هر نقطه را
نیز مشخص میکند ( .)Goovarest, 1997فرمول مورد
استفاده برای تخمین در روش کریجینگ معمولی
مطابق رابطه ( )2است:
()2

)Z*(x0) = ∑ni=1 λi z(xi

که در آن:
( :z*)x0مقدار تخمین زده شده متغیر  zدر نقطهای به
مختصات .X0
( :z)xiمقدار مشاهده شده متغیر  zدر نقطه  xiو n
تعداد مشاهدات میباشد ()Delbari et al., 2013

وزندهی عکس فاصله ()IDW
در این روش نیز همچون روش کریجینگ ،مقدار
یک متغیر در نقطهای که نمونهبرداری نشده باشد ،از
روی نقاط مجاورش ،با استفاده از رابطه ( )3تخمین
زده میشود .در این روش وزنها با توجه به فاصله هر
نقطه معلوم نسبت به نقطه مجهول و بدون توجه به
موقعیت و چگونگی پراکندگی نقاط حول نقطه
تخمین ،تعیین میشوند .بدینترتیب که به نقاط
نزدیکتر وزن بیشتر و نقاط دورتر وزن کمتری
اختصاص داده میشود .در واقع نقاط با فاصله کمتر،
اثر بیشتری در تخمین میگذارند (جهانی و دلبری،
.)1388
()3

D−Π
i
𝑖
n
∑i=1 D−Π
i

=λ

که در آن:
 :Di-πiفاصله نقطه iام تا نقطه تخمین زده شده
 :πتوان وزندهی فاصله
 :nتعداد مشاهدات میباشد.
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در این تحقیق از توان یک تا پنج برای تخمین
استفاده شد.
کوکریجینگ
تخمینگر کوکریجینگ همان کریجینگ توسعه
یافته است که در آن متغیرهای ثانویه نیز لحاظ شده
است .با بهرهگیری از مقادیر متغیر ثانویه یا کمکی و با
در اختیار داشتن اطالعات مربوط به همبستگی
دوجانبه بین متغیرها ،میتوان تخمین مناسب و
دقیقتری از متغیر اصلی بهدست آورد .این تخمینگر
طبق رابطه ( )4محاسبه شد (حسنی پاک.)1377 ،
()4

𝑖𝑢( 𝑤𝑍 𝑖𝛽

𝑁∑ ) 𝑍𝑣∗ (𝑢0
𝑖=1[𝑎𝑖 𝑍𝑣 (𝑢𝑖 ) +

که در آن:
)  :𝑍𝑣∗ (𝑢0مقدار تخمین زده شدهی متغیر اصلی 𝑣𝑍 در
موقعیت  𝑢0است.
𝑖𝑎 :وزن نسبت داده شده به مقدار مشاهدهای متغیر
اصلی 𝑣𝑍 در موقعیت 𝑖𝑢 است.
𝑖𝛽 :وزن نسبت داده شده به مقدار مشاهدهی متغیر
کمکی 𝑤𝑍 در موقعیت 𝑖𝑢
𝑁 :تعداد مشاهدات در اطراف نقطهی مورد تخمین
میباشد .در روش کوکریجینگ از متغیر کمکی ارتفاع
معادل هرچاه بهعنوان متغیر ثانویه استفاده شد.
روش و معیارهای ارزیابی
برای بررسی دقّت روشهای درونیابی استفاده
شده در تخمین تراز سطح ایستابی از روش
اعتبارسنجی متقابل 1استفاده شد ( Isack and
 .)Srivastava, 1989در فرآیند انجام این روش هر بار
یک نقطه مشاهدهای بهطور موقت حذف شده و برای
آن از روی نقاط مجاور ،مقداری برآورد شد .سپس
مقدار حذف شده بهجای خود برگردانده شد و برای
بقیه نقاط شبکه ،بهصورت مجزا این برآورد صورت
CrossValidation

1-
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گرفت .با داشتن این مقادیر با توجه به مقادیر
مشاهدهای و برآورد شده ،میانگین مربعات خطا
( 1)RMSEو میانگین انحراف معیار خطا ( 2)MBEدر
هر روش بر اساس رابطههای ( )5و ( )6محاسبه شد.
()5

=
∗
2
∑n
)) i=1(z (xi )−z(xi

n

()6

∗
∑n
)) i=1(z (xi )−z(xi

RMSE

√

MBE

=

n

که در آن:
)  z ∗ (xiو )  :z(xiبهترتیب مقدار تخمینیو واقعی
متغیر  zدر نقطه  xiهستند.
پس از انتخاب بهترین روش درونیابی ،نقشههای
پهنهبندی مکانی در ابتدا و انتهای دوره آماری مورد
مطالعه در محیط نرمافزاری  GS+ترسیم شد .بهدلیل
اینکه نقشههای پهنهبندی مکانی حاصل از این
نرمافزار زمینآماری قابل تجزیه و تحلیل ،انجام
عملیات محاسباتی و نیز قدرت همپوشانی نقشهها
نمیباشد .بنابراین الزم بود این نقشهها در نرمافزاری
که قدرت تجزیه و تحلیل و نیز عمل همپوشانی
نقشهها وجود داشته باشد ،تهیه گردد .بدینمنظور با
استفاده از بهترین روش درونیابی و مدل واریوگرامی
مناسب و عاملهای تعیین شده در نرمافزار ،GS+
نقشه پهنهبندی مکانی عامل سطح آب زیرزمینی در
محیط نرمافزار  Arc GIS 10.4.1ترسیم و در نهایت
نقشه همافت آب زیرزمینی دشت نیز تهیه شد.

نتایج و بحث
پس از آنالیز تجربی دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSS.22اقدام به برازش واریوگرام مناسب و تعیین
عاملهای آن شد.
برای بررسی تغییرات مکانی سطح ایستابی
آبهای زیرزمینی ،نیمتغییرنمای تجربی در چهار
جهت صفر 90 ،45 ،و  135درجه با زاویه انحراف
- Root mean square error
- Mean Bias Error

2
3
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 22/5درجه محاسبه شد .نتایج ،ناهمسانگردی قابل
مالحظهای را نشان نداد .بنابراین نیمتغییرنمای تجربی
همسانگرد ترسیم و بهترین مدل تئوری به نقاط
تجربی برازش داده شد .مشخصات بهترین مدل
نیمتغییرنمای سطح آب زیرزمینی در جدول ( )1نشان
داده شده است.
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جدول( :)1مشخصات واریوگرام مناسب برازش شده سطح آب در هر یك از سالهای آماری
سال

مدل

اثر قطعهای

آستانه

دامنه تاثیر

اثر تناسبی

ضریب همبستگی ()R2

مجموع مربعات باقیمانده

واریوگرام

()C0

()C0 + C

()A0

(()C/)C0+C

(درصد)

()RSS

مترمربع

متر مربع

متر

(درصد)

1370

گوسی

1/000E-006

9/370E-004

24280

0/999

0/95

2/637E -08

1394

گوسی

1/000E-006

5/340E-004

20010

0/998

0/96

1/145E -09

نتایج برازش مدلها به واریوگرام نشان داد مدل
گوسی برای توصیف ساختار مکانی آبهای زیرمینی
در این منطقه بهترین میباشد و میتوان از آن در
تخمین سطح ایستابی استفاده کرد .همانطور که در
شکل ( )2مشاهده میشود ،نیمتغییرنما دارای اثر
قطعهای ( )C0ناچیز است که نشان دهنده پیوستگی
سطح آب زیرزمینی و نیز تغییرپذیری اندک در مبدا

نیمتغییرنما میباشد .مقادیر باالی نسبت اثر قطعهای
به آستانه یا واریانس کل (( )C/)C0+Cو نزدیک بودن
آن به عدد یک نشان دهنده ساختار مکانی قوی برای
سطح آب زیرزمینی در سالهای مورد بررسی میباشد
(حبشی و همکاران .)1386 ،در نتیجه هر گونه
درونیابی دارای همبستگی باال و نقشه پهنهبندی
حاصل شده دارای قابلیت اعتماد بیشتری خواهد بود.

شکل ( :)2نیمتغیرنمای تجربی (مربع تو خالی) و بهترین مدل برازش شده مربوط به سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت
بیستون در دوره مورد مطالعه

همچنین نتایج نشان دهنده روند نزولی دامنه تاثیر
( )A0ارتفاع سطح ایستابی میباشد .بهعبارتی بهعلّت
افت ارتفاع پیزومتری ،فاصلهای که بتوان متغیر مجهول

را تخمین زد کمتر شده است .همچنین مجموع
مربعات باقیمانده ( )RSSکم و ضریب هبستگی ()R2
باال نشان از مناسب بودن مدل ذکر شده است (دلبری
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و همکاران .)1389 ،این یافتهها با نتایج مشعل و
همکاران ( ،)1386محمدی و همکاران (،)1391
همسویی دارد.
نتایج حاصل از کاربرد روش اعتبارسنجی حذفی و
مقادیر  RMSEو  MBEبرای ارزیابی روشهای مختلف
درونیابی در جدول ( )2ارائه شده است .با توجه به
نتایج ارائه شده روش کریجینگ با مدل برازش داده
شده گوسی با کمترین میزان  ،RMSEبهترین برآورد را
در منطقه داشته است .این نتایج میتواند بهدلیل
ویژگی منحصر به فرد روش کریجینگ باشد که در
عین نااریب بودن ،واریانس تخمین نیز در کمترین
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مقدار میباشد ( .)Goovaerst, 1997و روش
وزندهیعکس فاصله با توان یک نامناسبترین تخمین
را در برآورد سطح ایستابی داشته است .با افزایش توان
وزندهی بهدلیل افزایش شعاع تحت تاثیر ،صحت
درونیابی افزایش یافته است .بررسیها نشان داد روش
وزندهی عکسفاصله با توان پنج نیز نتایج قابل قبولی
را ارائه میکند.
نتایج مربوط به نقشه تغییرات سطح آب زیرزمینی
با استفاده از روش کریجینگ معمولی در سالهای
 1370و  1394در شکل ( )3نشان داده شده است.

جدول( :)2مقادیر  RMSEو  MBEهر یك از روشهای درونیابی سطح آب زیرزمینی در دوره آماری
سال 1394

سال 1370
روش

میانگین نمونههای

میانگین

درونیابی

مشاهدهای

تخمینی

Kriging

1298/76

1299/15

4/7

میانگین نمونههای

میانگین

مشاهداتی

تخمینی

0/40

1293/35

1293/37

RMSE
MBE

RMSE

5/46

MBE

0/02

Idw-1

1298/76

1294/33

13/87

-4/42

1293/35

1289/67

11/99

-3/68

Idw-2

1298/76

1296/32

9

-2/44

1293/35

1291/47

8/3

-1/88

Idw-3

1298/75

1297/07

7/02

-1/69

1293/35

1292/22

6/79

-1/13

Idw-4

1298/76

1297/35

6/18

-1/41

1293/35

1292/53

6/1

-0/83

Idw-5

1298/76

1297/51

5/97

-1/25

1293/35

1292/68

5/75

-0/67

Cokriging

1298/76

1298/35

6/57

-0/41

1293/35

1293/15

7/01

-0/2

نتایج حاصل بررسی نقشههای پهنهبندی مکانی
سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل گوسی و روش
کریجینگ معمولی نشان داد بهطور کلی از نظر مکانی،
جهت جریان آب زیرزمینی از سمت غرب و جنوب
غرب و همچنین از سمت شرق و شمال شرق به سمت
جنوب و نقطه خروجی دشت میباشد .دلیل اصلی این
امر باال بودن ارتفاع مناطق مذکور در مقایسه با بخش
خروجی جریان و درنتیجه تبعیت از توپوگرافی منطقه
و گرادیان شیب میباشد .از سویی دیگر جهت حرکت
آب زیرزمینی نیز نشان میدهد آب از نواحی اطراف
آبخوان به مرکز آبخوان در حرکت است از این رو الزم
است بر روند برداشت آب زیرزمینی مدیریت قاطع

اعمال داشت ،زیرا کف کنی و افزایش برداشت توسط
چاههای مرکزی دشت ،بهشدت به ضرر چاههای
حاشیهی دشت است و موجب خشک شدن آنها می
شود (عباسعلی و همکاران.)1395 ،
از تفاضل دو نقشه تغییرات سطح آب زیرزمینی در
سالهای  1370و  ،1394نقشه تغییرات کمّی افت
سطح آب زیرزمینی در دوره مورد مطالعه بهشرح ارائه
شده در شکل ( )4بهدست آمد.
نتایج حاصل از بررسی نقشههای هم افت آب
زیرزمینی حاکی از آن است که در قسمت شرقی و
شمال شرقی دشت بیستون دارای افزایش سطح
ایستابی (صفر تا  2/56متر) است .به این ترتیب ،بخش
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شرقی دشت بهعلت ورود رودخانه به منطقه ،سطح آب
چاههای پیزومتری دارای باال آمدگی است .در حالی که
در قسمت مرکزی ،جنوب و جنوب غربی دشت افت آب
زیرزمینی شدت یافته است ،بیشترین میزان افت سطح
آب زیرزمینی بهمقدار  22متر در محدوده چاههای
شماره  9و  17در جنوب غربی دشت مشاهده شد.
کاهش سطح آب زیرزمینی در این منطقه میتواند
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بهعلت دور بودن از جریان رودخانه ،وجود و رشد روز
افزون صنایع پر مصرف آب از جمله نیروگاه حرارتی
بیستون ،شهرکهای صنعتی و دیگر صنایع موجود در
این منطقه باشد .عالوه بر این ،در میانه دشت نیز با
وجود عبور رودخانه بزرگ گاماسیاب افت آب زیرزمینی
مشاهده شد .به این ترتیب ،میزان افت سطح آب
زیرزمینی در مناطق مختلف ،متفاوت بوده است.

شکل ( :)3پهنهبندی مکانی سطح آب زیرزمینی (متر) آبخوان دشت بیستون در سالهای  1370و 1394
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شکل ( :)4نقشه تغییرات کمی افت سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت بیستون طی دوره مورد مطالعه

نتیجهگیری
در این تحقیق تغییرات مکانی و زمانی سطح آب
زیرزمینی دشت بیستون واقع در استان کرمانشاه مورد
مطالعه قرار گرفت .جمعبندی نتایج بهدست آمده از
تحلیل نیمتغییرنما در ابتدا و انتهای دوره آماری مورد
مطالعه ( )1394-1370نشان داد مدل گوسی بهعنوان
مناسبترین مدل واریوگرامی از بیشترین دقت برای
تخمین دادههای سطح ایستابی آب زیرزمینی برخوردار
میباشد .این یافتهها با نتایج محمدی و همکاران
( )1391و پیری و بامری ( )1393همخوانی دارد.
نتایج حاصل از ارزیابی روشهای مختلف درونیابی
نشان داد از میان روشهای معکوس فاصلهی وزنی،
کریجینگ معمولی و کوکریجینگ ،روش زمینآماری
کریجینگ معمولی ،سطوح تخمین دادههای سطح
ایستابی را با دقّت باالتری نسبت به سایر روشهای
درونیابی نشان میدهد و روش وزندهیعکس فاصله
(توان یک) نامناسبترین تخمین را در برآورد سطح
ایستابی داشته است .نیکبخت و دلبری ( )1393برای
برآورد سطح ایستابی آبهای زیرزمینی دشت زاهدان،

روش کریجینگ معمولی را روشی مناسب معرفی
کردند.
نتایج بهدست آمده از بررسی نقشههای پهنهبندی
مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی نشان دهنده این
است که جهت جریان آب زیرزمینی از سمت غرب و
جنوب غرب و همچنین از سمت شرق و شمال شرق به
سمت جنوب و نقطه خروجی دشت میباشد .همچنین
نتایج نشان دهنده افت سطح ایستابی در اکثر
قسمتهای منطقه مورد مطالعه است .شدت این افت
در مناطق مختلف با توجه به میزان تغذیه توسط آب
رودخانه و تخلیه آبخوان توسط انواع بهرهبرداریها،
متفاوت میباشد .بیشترین میزان افت سطح آب
زیرزمینی بهمقدار  22متر در جنوب غربی دشت
مشاهده شد .این نتایج نمایانگر آن است که تخلیه
مخازن آب زیرزمینی منطقه بدون توجه به حجم آب
تجدیدپذیر میباشد .جلیلی و همکاران ( ،)1393در
تحلیل وضعیت افت سطح ایستابی آبخوان دشت
اسالمآباد ،برداشت بیرویه و مدیریت نامناسب و

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال هشتم • شماره سی و دوم • تابستان 1397
نظارت ناکافی در دهه گذشته را سبب افت سطح آب
زیرزمینی دانستند.
بنابراین ،مطابق نتایج حاصل از این تحقیق اگر
روند فعلی ادامه یابد ،در آینده نزدیک میتواند دشت

89
مورد مطالعه را با معضالتی همچون فرونشست سطح
زمین ،تخلیه هر چه بیشتر آبهای زیرزمینی و در
نتیجه افت باالتر سطح ایستابی و به تبع آن کاهش
کیفیت منابع آب زیرزمینی مواجه نماید.
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Estimation of Temporal and Spatial variations of the Level of the
Aquifers in Bisotun Plain of Kermanshah Province with Geostatistical
Methods
Mina Nikzad1, Hamid Reza Moradi2, Khalil Jalili 3

Abstract
The use of geospatial methods has been considered due to the spatial relationship in various
ecological issues. In order to, the present research was done with the aim of investigating the
spatial variations of groundwater level in Bistoun plain located in Kermanshah province during
the period of 1991-2015 and especially using interpolation estimation methods. In order to, data
of groundwater level of the plain including 21 observation wells, collection and database were
prepared in Excel software. Then, Different interpolation methods such as Ordinary Kriging,
Inverse Distance Weighing with power of 1 to 5 and co Kriging are used to estimate the
groundwater level. To evaluate the methods, we are performed the cross validation technique
using Root Mean Square Error (RMSE) and Mean Bias Error (MBE). Then, we are prepared
spatial zoning maps at the beginning and end of the study period, and finally we were drawn a
map of groundwater level isodrop in ArcGIS 10.4.1 software Results of our analysis showed
that the Gaussian semivariogram provides the best explanation for the spatial structure of the
data. In addition, Kriging is shown as the most suitable method for estimating the groundwater
level. The results obtained indicate a decline in groundwater levels in most of the plain. So that
the maximum of this decrease is 22 meters in the southwest of the plain (the effective range of
wells 9 and 17) and the minimum decrease is 5 meters in the central part of the plain at the 25
years’ period. The main reasons for reducing groundwater levels is being away from the flow of
the river and the increasing growth of water-consuming industries in the region.
Keywords: Bisotun Plain, Groundwater Level, Kriging Method, Spherical model,
Variogram Zoning.
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