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Abstract
Much of Iran is dry and poor water, and the water required by villages, industries and cities is used by groundwater
sources. Excessive groundwater harvesting in many parts of the world has caused a severe drop in groundwater
levels. Therefore, this study was conducted to investigate the spatial and temporal variations of groundwater level
in Khorramabad plain over a ten year statistical period (2004-2014) using the best method, geostatistical estimator.
In this regard, firstly, the available groundwater statistical data were collected and various conventional and simple
kriging and IDW (RBF) methods with Gaussian, exponential and circular models were used. The mediation
method was performed using two criteria (ME, RMSE). Then their location maps were plotted in Arcmap 10.3.
The results showed that the multi-quadratic photo-distance method (RBF) is the best groundwater interpolation
method in 2004 and 2014.
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چکیده
 صنایع و شهرها از منابع آبهای زیرزمینی استفاده، خشک و کم آب است و آب موردنیاز روستاها،قسمت اعظم از کشور ایران
 برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی در بسیاری از نقاط جهان سبب افت شدید سطح آب زیرزمینی شده است؛.میشود
بنابراین این تحقیق بهمنظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی دشت خرمآباد در یک دورهی آماری دهساله
 ابتدا منابع آماری موجود سطح آب، در این راستا. تخمین گر زمینآماری انجام شد،) به کمک بهترین روش0131_0131(
) با توانهایIDW( زیرزمینی جمعآوری شد و از روشهای مختلف میانیابی کریجینگ معمولی و ساده و روش عکس فاصله
 دایرهای استفاده شد و بعد بهترین روش میانیابی با استفاده از دو معیار، نمایی،) با مدلهای گوسیRBF( ،یک تا سه
 نتایج نشان داد که روش. ترسیم شدArcmap 10.3  سپس نقشههای مکانی آنها در محیط.) به عمل آمدRMSE،ME(
. بهترین روش درونیابی سطح آب زیرزمینی میباشد0131  و0131 ) مدل مالتیکوادریک در سالRBF( عکس فاصله
 واریوگرام، زمینآمار، آب زیرزمینی:کلمات کلیدی
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جغرافیایی را موردبررسی قرار دادند و بیان کردند که مهمترین عامل
افزایش میزان اُفت ،برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی و کاهش
نزوالت جوی است].[13
در این راستا استفاده از فنآوریهای نوین میتواند تصمیمگیری و ارائه
راهکارهای مناسب را بهبود بخشد .سیستم اطالعات جغرافیایی یکی از
کاربردیترین دانشها بوده و عالوه بر سودآوری بسیار ،باعث تسریع
در روند انجام کار ،برنامهریزیها ،تشخیص موارد بحرانی و  ...میگردد.
توانایی این سیستم در مدیریت ،برنامهریزی و همچنین
تجزیهوتحلیلهای قوی آماری باعث شده که بسیاری از افراد در امور
مختلف از آن بهعنوان ابزاری قوی در تصمیمگیریها استفاده
نمایند] .[14ابراهیمی و همکاران  ،2223با بررسی و ارزیابی تأثیر
خشکسالی بر سطح آب تاالبهای استان و سنجشازدور به این نتیجه
رسیدند که با برداشت بیرویه از  GISچهارمحال و بختیاری با فنآوری
آبهای زیرزمینی و همچنین تأثیر خشکسالی ،سطح آب تاالبها نیز
کاهشیافته است].[15-16

 - 0مقدمه
آب زیرزمینی بعد از یخچالها ،بزرگترین ذخیره آب شیرین زمین
محسوب میشود .قابلتوجه است که آب زیرزمینی فقط  4درصد
آبهای موجود کره زمین را تشکیل میدهد ،حالآنکه این حجم بسیار
ناچیز  31درصد آب شیرین قابلاستفاده بشر را تأمین میکند ].[1
آبهای زیرزمینی مهمترین منبع آب روی کره زمین هستند و در
بسیاری از کشورها منبع اصلی تأمین آب جهت مصارف خانگی ،صنعتی
و کشاورزی محسوب میشوند .منابع آب زیرزمینی از مهمترین منابع
تأمینکننده آب شیرین هستند و در بسیاری از روستاها و جوامع کوچک
تنها منبع آب قابل شرب به شمار میروند] .[2بر اساس ارزیابیهای
دانشمندان ،در نیمه دوم قرن بیستم و یکم به دلیل تغییرات آب و هوایی
مقدار ذخایر آبی جهان  22درصد کاهش مییابد و کشورهای زیادی با
مشکل کمبود آب شیرین مواجه خواهند شد] .[3ایران ازنظر جغرافیایی
در منطقهای از جهان واقع شده که متوسط بارندگی آن  212میلیمتر
(یکسوم متوسط بارندگی ساالنه جهان) است] .[4بهطورکلی قسمت
اعظم این کشور ،خشک و کم آب است و آب موردنیاز روستاها ،صنایع
و شهرها از منابع آبهای زیرزمینی استفاده میشود ] .[5برداشت
بیرویه از آبهای زیرزمینی در بسیاری از نقاط جهان سبب افت شدید
سطح آب زیرزمینی شده است .آمار ارائهشده در منابع جهانی وضع دشوار
روند افت ساالنه آب زیرزمینی را نشان میدهد .کسری حجم مخزن
آب زیرزمینی را نشان میدهد .کسری حجم مخزن آب زیرزمینی جهان،
ساالنه بین  322تا  122میلیارد مترمکعب بوده که  8درصد آن متعلق
به کشور ایران است .بر اساس آمار سال آبی  8918_12در کشور ،حدود
 32/4میلیارد مترمکعب آب از طریق چاهها ،چشمهها و قناتها
استحصال میشود ] .[6مدیریت مناسب مصرف آب زیرزمینی بدون
داشتن دانش کافی از توزیع و گسترش آبهای زیرزمینی و تعیین
فرایندهای تأثیرگذار در سیر تکاملی آن امکانپذیر نیست] .[7آب
زیرزمینی درواقع منبع آب شیرین است و تقریباً  22درصد از کل آب
مصرفی جهان را تأمین میکند] .[8با توجه به اینکه منبع اصلی تأمین
آب برای مصارف کشاورزی دشت خرمآباد از آبهای زیرزمینی است،
آگاهی از میزان کمیت و کیفیت آب جهت مصرف در کشاورزی الزم و
ضروری به نظر میرسد.
تاکنون محققین زیادی چه در سطح کشور و چه در سطح دنیا کوشیدهاند
دالیل و نوسانات سطح آبهای زیرزمینی را در حوضههای مختلف
موردبررسی قرار دهند .میر عباسی نجفآبادی و راهنما  ،8914اثرات
تغییر روش بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی در دشت سیرجان را بررسی
کردند] .[9نوحهگر و همکاران  ،8913منابع آبهای زیرزمینی
دشتهای بوچیر و حمیران جهت بهرهبرداری پایدار از منابع آب را
ارزیابی کردند] .[10کیانی پویا و رسولی  ،8913کیفیت آبهای
زیرزمینی مورداستفاده در آبیاری در دشتهای مرکزی استان فارس را
ارزیابی نمودند] .[11کریمی و همکاران  ،8932در تحقیقی نقشه قابلیت
آبیاری اراضی کشاورزی آبهای زیرزمینی دشت مهران را در سیستم
اطالعات جغرافیایی تهیه کردند] .[12موسائی و همکاران  ،8932اُفت
سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت جوانمردی در سیستم اطالعات

 -0منطقه موردمطالعه
منطقهای که در این تحقیق موردبررسی قرار خواهد گرفت حوضه آبریز
خرمآباد از زیرحوضههای کرخه است ،دشت خرمآباد در مرکز استان
لرستان بین عرضهای جغرافیایی  99درجه و  89دقیقه تا  99درجه و
 91درجه شمالی و طولهای جغرافیایی  23درجه و  12دقیقه تا 21
درجه و  24دقیقه شرقی واقع گردیده است .حداکثر ارتفاع منطقه 8329
متر و حداقل آن  323متر هست ،مساحت محدوده مطالعاتی 2183
کیلومترمربع میباشد .متوسط بارش ساالنه محدوده مطالعاتی خرمآباد
 123میلیمتر و متوسط دمای آن  2 / 83درجه سانتیگراد است (آمار
 12ساله.)8314 - 2221 ،

 -1روش تحقیق
جهت انجام این تحقیق دادههای تراز سطح آب زیرزمینی از تعداد 822
حلقه چاه منطقه در دوره آماری  8919تا  8939از آب منطقهای استان
لرستان جمعآوری گردید .پس از کنترل کیفیت و صحت آمار ،آزمون
همگنی با روش آزمون توالی و آزمون نرمالیته در محیط نرمافزار spss
انجام شد .به دلیل چولگی مثبت دادههای غیر نرمال از روشهای
لگاریتم گیری نسبت به نرمال کردن دادهها اقدام شد .پس از برازش،
مدل واریوگرام مناسب به ساختار فضای دادهها و تعیین عاملهای آن
در ابتدا و انتهای دوره آماری ،روشهای مختلف زمینآمار؛ میانیابی
قطعی توان دهی عکس فاصله ،RBF،کریجینگ معمولی و اسلوپ با
استفاده از نرمافزار زمینآماری انجام شد .سپس با تعیین مقادیر مجذور
میانگین مربعات خطا ) (RMSEو متوسط خط ( )MEبهترین روش
میانیابی تعیین و نقشههای پهنهبندی مکانی در ابتدا و انتهای دوره
ترسیم آماری موردمطالعه در محیط نرمافزار ArcGIS® 8209
شد] .[16الزم به ذکر است که منحنی واریوگرام از مهمترین عملیات
زمینآمار است.
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 -0-1تحلیل تغییرنمای اواریوگرام

 -0-0-1درونیابی سطح ایستابی آبهای

اولین گام در محاسبات کریجینگ ،محاسبهی واریوگرام یا تغییرنماست.
تغییرنما یا واریوگرام ،تابعی است که بهوسیله آن تغییرپذیری مکانی
دادهها اندازهگیری میشود و درواقع مهمترین ابزار همبستگی فضایی
دادههاست که اساس علم زمینآمار میباشد .در روشهای زمینآمار
عمالً فقط از این نوع واریوگرام استفاده میشود نیم تغییرنما که با
عالمت  yنشان داده میشود از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:
(رابطه )8
y(h)=1/2n
()8
که در آن:
 =nتعداد جفت نمونهها به ازای هر فاصلهی h
) = Zi (xمقدار متغیر در نقطهی  iام
) =Zi (x + hمقدار متغیر در نقطهای به فاصله  hاز نقطهی  iام

زیرزمینی با روش Inverse Distance
Weighting
مقادیر آماره های ارزیابی برای درونیابی سططططح ایسطططتابی آب های
زیرزمینی با این روشها در سال  8919و  8939در جدول  2آمده است
که بر اسطططاس آن روش  RBFمدل مالتیکوادریک به دلیل کمترین
خطا برای دادههای سطططال  8919و همین مدل کوادریک هم به دلیل
کمترین خطا برای دادههای سطططال  8939بهترین روش از نوع قطعی
میباشد.

 -0-0-1درونیابی سطح ایستابی آبهای
زیرزمینی با روش کریجینگ
با توجه به جدول ( ،)9در سططال  ،8919روشهای کریجینگ معمولی
نتایج بهتری نسططبت به کریجینگ سططاده داشططتند و از بین مدلهای
آنها ،مدل دایرهای خطای کمتری نسطططبت به بقیهی مدلها داشطططته
است و در سال  ،8939روشهای کریجینگ ساده نتایج بهتری نسبت
به کریجینگ معمولی داشطططتند و از بین مدلها ،مدل دایرهای خطای
کمتری نسبت به بقیهی مدلها داشتند.

نمودار نیم تغییرنما با ترسیم مجموع مربع تفاضل زوج نقاطی که به
فاصله معلوم hاز یکدیگر قرار دارند در مقابل  hبه دست میآید .برای
ارزیابی و پهنهبندی با روشهای زمینآماری ابتدا باید دادههای نرمال
شده را در نرمافزار  GS+ازنظر ساختار مکانی ،میزان همبستگی و
بهترین مدل برازش دادهشده بررسی کرد .در این پژوهش دادههای
سطح آب سالها  8919و  8939از ارتباط مکانی متوسطی برخوردار
بودند .نتایج برازش مدلها به واریوگرام نشان داد که ارتفاع سطح
ایستابی در هر دو سال  8919و  8939از مدل خطی پیروی میکند
جدول (.)8
نسبت واریانس قطعهای به آستانه یا واریانس کل ( )c/c0+cشاخصی
از قدرت ساختار مکانی متغیرها میباشد .هرچه قدر نسبت اثر قطعهای
به سقف از مقادیر باالتری موردبررسی میباشد و به عدد  8نزدیکتر
باشد ،نشاندهنده ساختار و همبستگی مکانی قویتر برای پارامتر
موردبررسی میباشد (جدول .)8

 -0-1درونیابی سطح ایستابی آبهای زیرزمینی
با روشهای زمینآمار
شرط استفاده از روشهای زمینآمار ،نرمال بودن دادهها میباشد ،به
همین دلیل ابتدا دادههای سال  8919و  8939در نرمافزار SPSS
توسط آزمون کولموگراف اسمیرنوف و شایپرو ویلک موردبررسی قرار
گرفت و چون دادهها نرمال نبودند روشهای متفاوت نرمالسازی
بررسی گردید و درنهایت با روش لگاریتمی نرمال شدند .پس از
نرمالسازی دادهها ،به مقایسه مدلها و روشهای زمینآمار پرداخته
شد .نتایج ارزیابی خطای مدلهای کریجینگ معمولی و اسلوپ و
درونیابی قطعی توان دهی عکس فاصله در جدول  2و  9نمایش داده
شده است.
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جدول ( :)0بهترین مدل برازش دادهشده به واریوگرام و عاملهای مربوط به آن
آستانه ()c0+c

سال

مدل

دامنه تأثیر ()A0

اثر قطعهای ()c0

8914

خطی

92132

82

28822

8931

خطی

98192

82

84112

وابستگی مکانی

کالس وابستگی

R2

RSS

8

4912

201

902

203

8189

204

108

جدول ( :)0مقادیر آمارههای ارزیابی برای روشهای مختلف قطعی جهت پهنهبندی سطح آبهای زیرزمینی دشت خرمآباد در سالهای
 0131و 0131
سال

روش
IDW

8919
RBF

IDW

8939
RBF

مدل

ME

RMSE

توان 8

-82

23

توان 2

-82

9403

توان 9

-1

9208

اسپیالن منظم

-4

8403

اسپیالن کششی

-2

24

مالتیکوادریک

-2

8103

مالتیکوادریک
معکوس

-1

84

اسپیالن صفحه
معکوس

-2

2403

توان 8

-1

4203

توان 2

-82

19

توان 9

-83

2303

اسپیالن منظم

-88

1209

اسپیالن کششی

-81

2102

مالتیکوادریک

-82

2102

مالتیکوادریک
معکوس

-89

1209

اسپیالن صفحه
معکوس

-29

12
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جدول ( :)1نتایج حاصله از روشهای مختلف زمینآماری جهت پهنهبندی سطح آبهای زیرزمینی دشت خرمآباد در سالهای  0131و
0131
روش

سال

کریجینگ
معمولی
8919
کریجینگ ساده

کریجینگ
معمولی
8939
کریجینگ ساده

مدل

ME

RMSE

دایرهای

202

8/11

گوسی

808

904

نمایی

202

8204

دایرهای

201

803

گوسی

809

901

نمایی

202

81

دایرهای

-808

203

گوسی

-9021

8208

نمایی

-401

8301

دایرهای

-201

203

گوسی

-203

8209

نمایی

-401

8109

میدهد .ارتفاع سطح ایستابی تا سطح زمین در شرق جنوب شرقی و
شمال باال بوده است (شکل  .)2نقشه بهدستآمده از پهنهبندی سطح
ایستابی سال  31نشان داد که بازه تغییرات سطح ایستابی در سطح
حوضه بیشتر شده و چاههایی که در سال  19از ارتفاع سطح ایستابی
کمتری برخوردار بودند افت شدیدتری داشتند و بلعکس (شکل .)9
ارتفاع سطح ایستابی در شرق و جنوب شرقی باال بوده و غرب و شمال
و شمال غربی پایین میباشد؛ بنابراین شدت ارتفاع سطح ایستابی از
سطح زمین در بخشهایی از غرب و شمال که در سال  19نسبتاً باال
بوده بعد از گذشت یک دهه افت کرده است و بخشهایی از شرق هم
که در ابتدای دهه تراز باالیی داشتهاند در سال  39با افت تراز مواجه
هستند.

 -1نتایج و بحث روی نتایج
بر اسطططاس نتایج بهدسطططتآمده از ارزیابی روشهای قطعی ( IDWو
 )RBFو زمینآمار (کریجینگ معمولی و سطططاده) بهمنظور پهنهبندی
دادههای سططططح آب زیرزمینی در سطططالهای  8919و  ،8939روش
 RBFاز بین روشهطای زمینآماری و قطعی نامبرده دارای کمترین
خطا میباشطططد و درنهایت برای تهیه نقشطططه آبهای زیرزمینی روش
 RBFمدل مالتیکوادریک با کمترین خطا برای سططال  8939انتخاب
شططد و همین روش  RBFمدل مالتیکوادریک هم برای سططال 8914
انتخاب و نقشه آن برای هرسال جداگانه تهیه گردید (شکل  2و .)9

 -5نتیجهگیری
نقشه پهنهبندی سطح ایستابی سال  14در دشت خرمآباد،
تغییرات ارتفاع سطح ایستابی سال  19در سطح کل حوضه رانشان
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شکل ( :)0موقعیت جغرافیایی دشت خرمآباد

شکل ( :)0پهنهبندی مکانی سطح آب زیرزمینی دشت خرمآباد در سال 0131

شکل ( :)1پهنهبندی مکانی سطح آب زیرزمینی دشت خرمآباد در سال 0131
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