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 در دشت کرمانشاه ينيرزميزسطح آب  يزمانو  يمکانرات ييتغ يابيارز
 

 1پوررضا اميديو  ٭2حميدرضا مرادي ،3محمد رحمتي

 33/31/3131تاريخ دريافت: 

 22/33/3131تاريخ پذيرش: 

 

 دهيچک

 برخررردار  يفراوانر  تير اهم از منطقره  هرر در  آب منابع داريپا تيريمد و زييربرنامه در ينيرزميز آب منابع راتييتغ يبررس

 اتتران ايرن مشخصر  ن نمييکند، بنابراير مييهاي زيرزميني در مقياس مكاني و زماني تغآب يفيو ک يکم مشخصاتاست. 

 صرررت  بره کرمانشرا    دشرت  زيرزمينري  آب سرط   زماني و مكاني تغييرات حاضر با هدف بررسي را ثابت فرض کرد. تحقيق

حلقه چرا    11 يستابيو با استفاد  از آمار سط  ا 1732تا  1732ساله از سال  02آماري  دور  يك و ماهانه در يساالنه، فصل

هرا و  و نرمرال برردن داد    ينران از همننر  ياطمصرحت آمرار،    ت،ير فيمرجرد در منطقه انجام شد. بعد از کنترل کاي مشاهد 

جهرت بررسري    روش تيسرن  و و ماهانره  يرات ساالنه، فصرل ييتغ يبند نگ جهت پهنهيجيروش کراز ، ينراقص آمار يبازساز

هرا نشران دهنرد     هر کدام از چرا   يزومتريرات ارتفاع پييد. نمردار تغيدشت استفاد  گرد يزومتريرات ارتفاع مترسط پييتغ

 داد کره ج نشران  ينتا يابيباشد. ارزيسن مينسبت به ارتفاع مترسط حاصل از روش ت نگيجيکرروش به  يبندپهنهت يارجح

مترر افرت داشرته اسرت  افرت       3/3زان ير بره م مررد مطالعره   يدور  آماردر طرل  در دشت کرمانشا  يستابيسط  مترسط ا

کره   متر را نشان داد. 72ها افت باالتر از از چا  يبعض رات افت درييتغ يکه بررساست  ين در حاليادر سال(.  93/2مترسط 

 .رودخانه و يا مناطق مسكرني باشد ،بع آبامن از چا دوري  برداري،تراند ناشي از مرقعيت چا ، ميزان بهر مي

 

.، کريجينگدشت کرمانشاه ،يبند، پهنهيزومتري، ارتفاع پينيرزمي: آب زهاي کليدي واژه

                                                           
 .ه علرم و مهندسي آبخيزداري، دانشكد  منابع طبيعي و علرم دريايي، دانشنا  تربيت مدرس، نرر، ايرانآمرخته کارشناسي ارشد رشتدانش.  1

mohammad.rahmati@modares.ac.ir 
 .. دانشيارگرو  علرم و مهندسي آبخيزداري، دانشكد  منابع طبيعي و علرم دريايي، دانشنا  تربيت مدرس، نرر، ايران 0

 hrmoradi@modares.ac.ir نريسند  مسئرل: ٭

 R.omidipour@modares.ac.ir .مدرسداري، دانشكد  منابع طبيعي و علرم دريايي، دانشنا  تربيت  دانشجري کارشناسي ارشد رشته مرتع.  7
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 مقدمه
ن بردن، يريل شيبه دل سر يكاز  ينيرزميمنابع آب ز

 يب آلردگيثابت، ضر ي، دماييايميبات ثابت شيترک

ك ي عنران بهن آب يمنان باالتر در تايکمتر و سط  اطم

 مه خشكيژ  در مناطق خشك و نيو منبع قابل اتكا به

 يكير بر تران اکرلرژينر با تاثيد يمحسرب شد  و از سر

، تنرع يد  مهم و مرثر در ترسعه اقتصاديك پدي ،منطقه

 يهاد. آبيآيو سالمت جامعه به حساب م يكياکرلرژ

که را  ييهادرصد از مجمرعه آب 9حدود  ينيرزميز

ل يدخالت دارند، تشك يفعاالنه در چرخه آب شناخت

ا از نظر آب يت دنيدرصد جمع 02حدود  امادهند.  يم

 (.1739زرو، يت يها هستند  طاهرن آبيبه ا يشرب متك
آب و  يش تقاضايل افزاير به دلياخ يهادهه يدر ط

 ياديز يهايد شرند ، ننرانيکاهش سرانه منابع آب تجد

ن منابع به شكل يفاد  از اتاس ينجاد شد  و چنرنيا

 يكيدار، ين ترسعه پايتضم يمطلرب، مؤثر و کارآمد برا

 است. يالمللنيب مجامعن مرضرعات مطرح در يتر از مهم

 و ينيرزميآب ز منابع تيوضع از يآگاه براي

 نرسانات از يقيدق يبررس است الزم ،آن نهيت بهيريمد

 نرسانات قيدق يبررس با شرد. انجام يرزمينيآب ز سط 

 نيتأم زيير برنامه در آن از تران يم ينيرزميآب ز سط 

 نمرد استفاد  آب منابع تيريمد در زيو ن اعتماد قابل آب

 اثرات يبررس منظرر، نيبد(. 1733 ،و همكاران يزدي ا

 ينيرزميآب ز سط  روي بر آن راتييتغ و يبارندگ

 ن رو درياز ا .(0223 ، خان و همكاران است ضروري

ران که يمه خشك جهان از جمله ايمناطق خشك و ن

دهد، ينم را جراب ياز آبيساالنه آن ن ين بارندگياننيم

 ييار بااليت بسياهم ينيرزميت منابع آب زيريحفظ و مد

ها سفر  يو زمان يرات مكانييتغ ياز چنرنن يدارد و آگاه

 منظرر به، يريپذرييتغ ياضين، ساختار ريو همچن

ران مربرطه يار مديمهم در اخت ييها، داد نهيت بهيريمد

 (. 1733، يعقربيزاد  و  ينعلي حس دهديقرار م

اي از جهران واقرع   ايران از نظر جغرافيايي در منطقره 

مترر  يرك سررم    ميلي 002که مترسط بارندگي آن  شد 

(. 1731بارندگي ساالنه جهان( اسرت  عليرزاد ،    مترسط

و کم آب اسرت و  قسمت اعظم کشرر، خشك  کلي طرر به

 هراي مررد نياز روستاها، صنايع و شهرها از منرابع آب  آب

شرد. حتي در مناطقي کره بارنردگي   زيرزميني تأمين مي

برراي جبرران    ،است و منابع آب سطحي وجررد دارد  زياد

شرد. در حال هاي زيرزميني استفاد  ميآب از آب کمبرد

آب از در کشرر به دليل برداشت بيش از حد مجاز  حاضر،

هرا خشرك و يرا    هاي زيرزمينري، بسرياري از قنرات   سفر 

درحررال نررابردي اسررت. منررابع آب زيرزمينرري برره دليررل  

رو به کاهش اسرت. کراهش    شدت بهرويه بي هايبرداشت

هاي انسان از سر و فعاليتهاي زيرزميني از يكآب حجم

هرراي دينررر، مرجررب کرراهش کيفيررت منررابع آب  يسررر

گرردد  برا گذشرت زمران مري     تخريب اراضري  زيرزميني و

 (.1730 هاشمي نژاد وکريمي، 

رات سط  آب که در ييابزار مناسب جهت مطالعه تغ

 يهاروش رديگياکثر مطالعات مررد استفاد  قرار م

باشد. از آنجا که آمار کالسيك قادر به در نظر يم يآمار

هاي ي کيفيت و کميت آبهاگرفتن ترزيع مكاني عامل

  يو مكان يرات زمانييتغ يبررس يلذا برا زيرزميني نبرد ،

استفاد   آمار ينزم يهااز روش يسازهيبه همرا  شب

 آمار ينزمتكنيك  (.0217، يبالند  و احمد شرد  يم

 براي اولين بار حدود نيم قرن پيش براي شناسايي

النرهاي پراکنش طال در معادن آفريقاي جنربي ترسط 

(. 1737 مدني،  شد يك مهندس معدن به نام کريج آغاز

، قدمت چنداني ندارد، اما آمار ينزمهر چند تكنيك 

باعث شد  تا برخي  آماري ينزمهاي مختلف ترسعه روش

با  از مطالعات راجع به سط  آب زيرزميني، در رابطه

 و حتي گاهي ارزيابي آماري ينزمهاي مقايسه انراع روش

اي  که مربرط به نقاط هاي مشاهد شبكه چا 

با فاکتررهاي کمي آب زيرزميني هستند(  يبردار نهنمر

؛ ميثاقي و 1731انجام شرد  صفري، ها ن روشيا
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مشعل و  ؛0221 ،ك و جرارديدا ؛1731 ،همكاران

 (.1731همكاران، 

 قابل عنران به را نگيجيکر( 1333  كيکرس

 براي روش نيترگسترد  و نيتر قري ن،ياعتمادتر

 ينيرزميز هايآب تراز هاييمنحن هيته و يابي درون

 آمارينيزم روش مذکرر روش دارد يم اذعان و داند يم

 هانمرنه عيترز و تيمرقع ،يمكان انسيوار آن در که است

( در 0221  يرمادو و يجيو .رديگيم قرار مالحظه مررد

، ينيرزمين سط  آب زيدادند که در تخم نشان يپژوهش

قت نگ نسبت به روش فاصله معكرس ديجيروش کر

( در مطالعه خرد 0220و همكاران   نيکلدارد.  يباالتر

تراز هاي همکريجينگ معمرلي نقشه آمار ينزمبا تكنيك 

سط  آب زيرزميني را براي شمال دشت چين تهيه 

ها افت سفر  آب زيرزميني به ميزان هاي آنيافتهکردند. 

 دهد.نشان مي 1332متر را در مقايسه با سال  1

و  يت، رشد و ترسعه کشاورزياد جمعيدبا ترجه به از

ت ير اهمياخ يهايم و خشكسالير اقليين روند تغيهمچن

و  ينيرزميخصرص منابع آب زهق از منابع آب بياطالع دق

  و همه يت صحيرين منابع جهت مديرات اييروند تغ

اجتناب است. دشت  يرقابلغو  يضرور يجانبه، امر

در استان، سهم آن  كيتژات استريل مرقعيکرمانشا  به دل

از  يتيط جمعيشرا و يد محصرالت کشاورزيدر ترل

ن هدف از يبنابرا در کشرر برخرردار است. ياديت زياهم

سط   يو مكان يزمانرات ييتغ يابين پژوهش ارزيانجام ا

ر گذار ين عرامل تاًثييدشت کرمانشا  و تع ينيرزميآب ز

 باشد.يبر آن م

 

 ها روشمواد و 
 لعهمنطقه مورد مطا

 دشت کرمانشا  به وسعت مطالعه مرردمحدود  

هكتار در غرب شهر کرمانشا  است. اين دشت  03333

طرل  93˚0΄تا  91˚90΄در بين مختصات جغرافيايي 

دقيقه عرض شمالي قرار  79˚70΄تا  79˚07΄شرقي و 

(. ارتفاع مترسط دشت از سط  1گرفته است  شكل 

ه و کل بارندگي متر و مياننين دماي ساليان 1772دريا 

متر  ميلي 903گراد و  درجه سانتي 1/19ترتيب برابر با  به

هاي جري زش(. اکثر ري1731است  فاتحي و همكاران، 

اي است هاي مرطرب مديترانهجبهه منطقه ناشي از ورود

صررت باران و تنرگ و  که عمدتاً در فصرل پاييز و بهار به

غالباً اين ترد  آيند. صررت برف فرود مي در زمستان به

 صررت بههراهاي مرطرب در برخررد با ارتفاعات 

هاي منظم و مداوم ريزش کرد ، ولي به مرازات بارندگي

ها، رگبارهاي تند و شديد، نيز معمرال به وقرع آن

 پيرندد. مي

تران جزء از نظر زمين شناسي دشت کرمانشا  را مي

رد. آو حساب بهسلسله جبال زاگرس مرتفع  روراند ( 

زايي آلپ در هاي کر رشته کر  زاگرس نتيجه فعاليت

 .(1733باشد  جباري و خزايي، ي پليرسن مياواخر دور 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


9 
 

 

 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
 

 3131ان زمست •شماره  هجدهم  •سال پنجم 
 

 

 مورد مطالعه در استان و کشورپيزومترهاي و ت منطقه يموقع :(3) شکل

 

 دادها   يساختار مکان يبررس

 رگراميواراز دادها  يساختار مكان يبررس يبرا

واريرگرام  يمحاسبه از اصلي هدف. شردياستفاد  م

يا  مكاني يفاصله به نسبت متغير تغييرپذيري شناخت

 مربع تفاضل مجمرع است الزم ن منظرريبد است. زماني

 قرار دارند، يكدينر از hمعلرم  يفاصله به که نقاطي زوج

رگرام از سه يهر وار .گردد رسم hمقابل  در و محاسبه

ل شد  يتشك ياقطعهف و اثرر، سقيدامنه تاث يبخش اصل

 .(1733پاك  حسني است

 يهاق شامل داد ين تحقيمررد استفاد  در ا يهاداد 

 يط يزومتريحلقه چا  پ 11 يزومتريماهانه ارتفاع پ

ت ي. مرقعباشد يم( 1732تا  1732ساله   02 يدور  آمار

 يهاه داد يکل( ارائه شد  است. 1ها در شكل  ن چا يا

از نظر ق ين تحقيمررد استفاد  در ا يزومتريارتفاع پ

رنرف مررد ياسم-نرمال بردن با آزمرن کرلمرگروف

 ين ساختار مكانييتع يسپس برا قرار گرفتند. يابيارز

ها و بهترين مدل قابل استفاد ، مشخصات واريرگرام داد 

ها استخراج گرديد. بررسي مشخصات و ترسيم داد 

GSر واريرگرام با استفاد  از نرم افزا
انجام پذيرفت.  +

انتقال  ArcGISافزار ها به نرمبندي، داد  سپس براي پهنه

  و مدل مررد نظر اجرا شد.

 

 نگيجيکر

 مررد استفاد  نيتخم روش نيترو معمرل نيترساد 

 نيبهتر روش نيا است. نگيجيکر روش آمار نيزم در

 مناسب ابزاري واقع در و ب استيناار يخط گر نيتخم

 اي نقطه كي ايهيناح رهايينه متغيبه نيتخم منظرر به
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 در مرجرد هاينمرنه از يتابع خط صررت به قطعه كي

 ين روش زمانيجه اين نتيبهتر .است قطعه آن يحرال

ش از يب ها آنتعداد  اًيها نرمال برد  و ثانداد  است که اوالً

 روش قرت نقاط ينتر مهم از يكيمررد باشد.  72

 براي نيتخم انسيوار در محاسبهآن  ييترانا نگيجيکر

 بردن مطلرب براي ارييمع است که ينيمقدار تخم

 يمكان يكيه نزديد که بر پايآيم حساب به ريتفس

شتر يشباهت ب ،کمتر يباشد که هر چه  فاصله مكان يم

 . در(0212، و همكاران انيسرمد ؛1737، ي مدناست 

 ريمتغ يع مكانيترز ينحر  به ترجه با نگيجيکر روش

 هايتيدر مرقع مجهرل ريمقاد نيتخم به نظر مررد

 شرد.يم پرداخته معلرم و مطلرب يمكان

که آماري است يك روش تخمين زمينکريجينگ 

صررت  برداري نشد  بهمقادير يك متغير را در نقاط نمرنه

ترکيبي خطي از مقادير همان متغير در نقاط اطراف آن 

اط ناشناخته، به هريك گيرد و براي برآورد نقمي در نظر

بر منطق  کريجينگ دهد.ها وزني نسبت مياز نمرنه

باشد و در قالب دار استرار ميمياننين متحرك وزن

 شرد:بيان مي 1رابطه
 

 1)    
 

 

Zن رابطه : يدر ا
 Z(Xi)برآورد شد ،   يمقدار مكان *

وزن  Wiو   Xiمشاهد  شد  در نقطه  ير مكانيمقدار متغ

اننر يشرد و بينسبت داد  م  Xiنمرنه  است که به يآمار

 ام در برآورد است. iنقطه 

هرا از  ك از چرا  ير ر هرر  ين سط  تحت تاثييجهت تع

سن استفاد  شد و سپس اقردام بره   يت يبند رننيروش پل

 .ديدشت کرمانشا  گرد يزومتريمحاسبه سط  مترسط پ

ك دور  يدر  ينيرزميهاي آب زن منظرر داد يبه هم

 يابيمررد ارز يه بر اساس آزمرن ترالسال 02آماري 

اند، که مطابق روش مذکرر قرار گرفته يصحت و همنن

د. نراقص يها مشاهد  ننرددر داد  يچ گرنه ناهمننيه

با استفاد  از  محاسبه ضريب همبستني بين آماري 

هاي داراي آمار کامل با چا  داراي ناقص آماري  چا 

رر داشته کچا  مذهرکدام که بيشترين همبستني را با 

باشند انتخاب شد  و با استفاد  از  از رگرسيرن خطي 

ته ين از آزمرن نرماليهم چننراقص آماري بازسازي شد. 

ت ياستفاد  شد. مرقع يك سري زمانيبراي نرمال بردن 

د. يه گرديته ArcGIS يافزار نرمط يها در محق چا يدق

( h  ينيرزميکه آمار مربرط به عمق آب زپس از آن

دور   ياي در طهاي مشاهد از چا  هرکداممربرط به 

ساله مشخص شدند، با ترجه به ارتفاع مطلق  02آماري 

نقطه نشانه هر چا ، رقرم سط  آب آن چا   ارتفاع 

 مطلق( محاسبه شد.

 ساختار به مناسب رگراميوار مدل برازش منظرربه

 ر،يتأث دامنه  آن پارامترهاي نييتع و هاداد  ييفضا

 يرگرافيوار اي ساختاري زيآنال ازمندين (اي اثرقطعه سقف،

 مربعات نياننيم مجذور زانيمبه ترجه با باشد.يم

در  آمارنيزم افزار نرم که کمتر، (RMSE) ماند يباق

 انتخاب مناسب رگراميوار دهد،يم قرار ارياخت

ن يمررد استفاد  در ا يهامدل يابيجهت ارز.ديگرد

 خطا  دقت(، مياننين مطلق مياننين يهااريمع پژوهش

ن مربعات خطا و شاخص ياننيشه مير انحراف، خطاي

 يارهاياند. معمررد استفاد  قرار گرفته استاندارد يخطا

محاسبه  0تا  0با استفاد  از روابط ب يمذکرر به ترت

 :گردد يم
 

(2) 

 

(1) 

 

(4) 

 

(5) 
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، Xiنقطه در  يمشاهداتمقدار  Z(Xi):که در آن

Z*(Xi) در نقطه  يمقدار برآوردXi  و N تعداد نمرنه

ن رابطه هر چه ي. بر اساس ا(0223 ،ستاي باسباشد يم

باشد  تر كينزدبعات خطا به صفر رن مياننيشه ميزان ريم

 SEبرخرردار هستند  يشترياز دقت ب يبرآورد يهاداد 

عداد ت nها و انحراف استاندارد نمرنه Sxاستاندارد،  يخطا

 .(0222، گاورت باشديها منمرنه

 

 

 

 

 

 ج ينتا
 يابيمررد استفاد  در درون يهامدل يج بررسينتا

ها دور  ين تماميباال در ب ينشان از وجرد همبستن

مررد  يدور  آمار يهاها، فصرل و ما سال يشامل تمام

سال  يساالنه در دور  آمار يهابه جزء داد   مطالعه

مربرط به  يرگرافيز وارين آنالي. همچندارد (1732

و  ياس ساالنه، فصليدر مق ينيرزميرات سط  آب زييتغ

ن است که ينشان دهند  ا يماهانه در طرل دور  آمار

 يرگرام برازش شد  براين مدل واريتر مناسب

فصرل  يو برا ييمدل نما 1732و 1732 ،1732يها سال

هر، ن و ميفرورد يهان ما يتابستان و زمستان و همچن

تا  7هاي در شكل آمد  دست بهنتايج  باشديم يمدل کرو

 ارائه شد. 1
 

 نگيجيبه روش کر يابيمورد استفاده در درون يهاوگرام مدليمشخصات وار (:3)جدول

 ريمتغ
 اثر قطعه

 Co) 

 سقف

 Co+C) 
 ريدامنه تاث
(a) 

 يمكان يکالس وابستن

 C/ Co +C) 
 ن مدليبهتر يهمبستن

 سال

 نمايي 39/2 33/2 13392 1/130 1/2 1732

 نمايي 33/2 31/2 30712 1/001 3/07 1732

 نمايي 30/2 01/2 00192 030 7/33 1732

 فصل
 کروي 33/2 33/2 02112 1/017 1/1 تابستان

 کروي 33/2 33/2 02712 1/020 1/0 زمستان

 ما 
 کروي 33/2 33/2 93302 7/023 3/7 فروردين

 کروي 33/2 33/2 00312 3/011 3/0 مهر

 

ن مدل يترن مناسبييرگرام و تعيپس از  برازش وار

در سط   يزومتريارتفاع پ يبند ها، پهنهدور  يتمام يبرا

نگ يجيکر يابيدشت کرمانشا  با استفاد  از روش درون

 7 شكلدر  به عنران نمرنه هااز آن يانجام شد که تعداد

  ساالنه در د شديترل يهاسه نقشهي. مقاارائه شد  است

ن يشتريکه ب دهديمنشان  1732تا  1732 يدور  آمار

  قسمت باشديسط  آب مربرط به اطراف دشت متراز 

ن ارتفاع ي( و کمتريو جنرب غرب ي، جنرب شرقيشمال

. استدشت کرمانشا   ينقاط مربرط به مناطق مرکز

دشت  يزومتريارتفاع پ يبند ج پهنهين نتايهمچن

نشان داد که جهت ان يرط جرم خطيو ترسکرمانشا  

ه به سمت مرکز دشت ياز حاش ينيرزميان آب زيجر

 باشد. يم
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رات سط  آب در دشت کرمانشا  با ييروند تغ يبررس

ز نشان داد سط  آب در يساالنه ن يهااستفاد  از نقشه

 يدارا 1732تا سال  1732دشت کرمانشا  از سال 

به  رات مربرطيين تغيشترياست. که ب يکاهش يروند

، الف 7باشد  شكل يدشت م يجنرب يهامرکز و قسمت

 و ب(.

و ماهانه سط  آب در دشت  يرات فصلييتغ يبررس

رات ييتغ نشان دهند  يکرمانشا  در طرل دور  آمار

در مقياس فصلي و  منطقهدر سط  آب  اندك يمكان

 يها نقشه يسط  آب در تمام يالنر باشد.يم ماهانه

به  (.0تا  7هاي باشد  شكل ين مكسايباً يجاد شد  تقريا

به علت ارتباط هيدروليكي آبخران کاهش يا عبارتي 

هاي مختلف در سط  خرد افزايش سط  آبخران در زمان

 دهد. را نشان مي

ها نشان نتايج بدست آمد  از ترسيم واريرگرام داد 

 13392دهد که شعاع تأثير ارتفاع سط  ايستابي  از  مي

و  1732در سال متر  30712 به 1732در سالمتر 

رسيد  است که نشان دهند   1732در سال متر  00192

روند نزولي دامنه تأثير اين عامل در محدود  پيزومتري 

به عبارتي به علت افت ارتفاع  .اي است هاي مشاهد چا 

 دامنه تاثير( که  اي ها فاصلهپيزومتري در هر يك از چا 

 د کمتر شد  است.بتران متغير مجهرل را  تخمين ز

 

 
 بندي شده به روش کريجينگ در مقياس ساالنه هاي پهنهنقشه (:1)شکل 
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 بندي شده به روش کريجينگ در مقياس ساالنه هاي پهنهنقشه (:1)شکل ادامه 

 

 

 بندي شده به روش کريجينگ در مقياس فصلي هاي پهنهنقشه (:4)شکل 
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 بندي شده به روش کريجينگ در مقياس فصلي  هاي پهنهنقشه (:4)شکل ادامه 

 

  
 بندي شده به روش کريجينگ در مقياس ماهانه هاي پهنهنقشه (:5)شکل 
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 بندي شده به روش کريجينگ در مقياس ماهانه هاي پهنهنقشه (:5)شکل ادامه 

 
 يستابيسطح ا يبندنگ جهت پهنهيجيروش کر يابيارز يهااريمع (:2)جدول

 ينين تخمياننيم يان مشاهد ياننيم MAE MBE RMSE SE يدبندور  پهنه

1732 21/11 00/2- 20/10 07/19 30/1720 32/1720 

1732 00/9 00/2- 00/3 11/1 33/1723 09/1723 

1732 79/7 07/2- 91/0 13/0 13/1710 31/1711 

 33/1723 07/1723 91/0 30/0 -09/2 01/7 تابستان

 20/1723 07/1723 23/0 13/0 -02/2 70/7 زمستان

 30/1723 20/1712 11/0 33/0 -01/2 77/7 نيفرورد

 33/1723 27/1723 13/0 11/0 -00/2 73/7 مهر

 

در  يمتروزيج حاصل از محاسبه ارتفاع مترسط پينتا

 يستابيسط  ا يدشت کرمانشا  نشان دهند  روند نزول

که مترسط سط  تراز  يطرر، بهباشدين دشت ميدر ا

 به 1732متر در سال  3/1711از  ينيزمريآب ز

متر در سال  1720و  1732متر در سال  9/1723 

سط  آب در مترسط نر يد  است. به عبارت ديرس 1732

متر کاهش داشته است  93/2 دشت در هر سال حدود

ات ماهانه سط  رييتغ ين بررسي(. همچن1 شكل 

دشت کرمانشا  نشان دهند  در  يزومتريمترسط پ

باشد. يم نريبه ما  د يدر سط  آب از ماه يکم راتييتغ

 يزومترينشان داد که افت سط  پ ين بررسين ايهمچن
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 دارد. مررد مطالعه يدور  آمار ييابتدا يهانسبت به سال يشتريبه بعد سرعت ب 1730در دشت کرمانشا  از سال 

 

 
  3133تا  3133يهالدشت کرمانشاه در طول سا يزومتريرات ارتفاع متوسط پيي: تغ(6)شکل

 

دشت  يهادر چا  يزومتريرات ارتفاع پييتغ يبررس

نشان از  يکرمانشا  به صررت جداگانه در طرل درو  آمار

به  ،باشديها من چا يت در اومتفا کامالً يوجرد روندها

گرچه ا است ين روند کاهشيها اکه در اکثر چا  ياگرنه

ش داشته يافزا يومترزيز ارتفاع پين ها از چا  يدر تعداد

ها بيشتر است مناطقي که تراکم چا (. 3است  شكل 

هاي کشاورزي با تراکم بااليي وجرد دارند  همچنين زمين

به  هاي نزديك دچار کاهش سط  ايستابي شد  و چا 

اي که از درون دشت ها و رودخانهمناطق مسكرني، تاالب

جرد هاي مر گذرد سبب افزايش سط  ايستابي در چا مي

رات ارتفاع ييروند تغ يبررسشرد. در اين مناطق مي

د يافت شد دهند نشان  يها در دور  آمارچا  يزومتريپ

ها نسبت به سط  مترسط ارتفاع  از چا  يدر بعض

 باشد.يدشت کرمانشا  م يزومتريپ

 

 
 

 
 3133تا  3133يهادشت کرمانشاه در طول سال هايبرخي از چاه : تغييرات ارتفاع پيزومتري(3)شکل
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  3133تا  3133يهادشت کرمانشاه در طول سال يهااز چاه يبرخ يزومتريرات ارتفاع پييتغ: (3)شکلادامه 

 

رات بارش در طرل ييزان تغين ميين جهت تعيهمچن

 يستابيش عمق سط  ايو نقش بارش در افزا يدور  آمار

م نمردار بارش مترسط ساالنه در يمنطقه اقدام به ترس

 يهان سالييتع يبرا .ديگرد يرل دور  آمارط

 903ن دراز مدت  ياننيمقدار م يسالو تر يسالخشك

 (. 3د  شكل ير بارش ساالنه کم گرديمتر( از مقاد يليم

رات بارش ييج حاصل از رسم نمردار تغينتا يابيارز

بلند مدت نشان داد که در ن ياننيمساالنه نسبت به 

زان يسال م 0فقط در  مررد مطالعه يطرل دور  آمار

شتر برد  يبارش ساالنه از مقدار مترسط بلند مدت ب

ب در يها به ترتين خشكساليدترين شديهمچن .است

در منطقه مررد  1739و  1733، 1733 يسال ها

 .مطالعه رخ داد  است

. 

 
 ن بلند مدتيانگينسبت به م يرات بارش در طول دوره آمارييتغ (:2)شکل

 

 يريگ جهيبحث و نت
مرررد اسرتفاد  را    يهرا باال در مردل  يعلت همبستن

مرررد مطالعره،    يهرا چرا   يتعرداد براال  از  يتران ناشيم

منطقره از لحرا     ينر و همننر يهمرد هرا بره  چا  يكينزد

ج يل نترا يدانست. تحل ين شناسيو زم ي، ترپرگرافيمياقل

روش  يمرررد اسرتفاد  بررا    يهرا مردل  يابيحاصل از ارز
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هرا  مردل  ي( نشان از دقت بااليينما و ينگ  کرويجيکر

بره   .دارددشت کرمانشرا    يستابيدر برآورد ارتفاع سط  ا

کرم در   ينشان دهند  خطرا  يابيارز يارهايکه مع يطرر

و  يمهردو (. 0 جردول  باشرد  يمر  ينر ير تخميبرآورد مقاد

؛ 1730، يزيررسرربكبار و عز يفرجرر ؛1737همكرراران، 

قرات خررد برر    يقز در تحير ؛ ن1730و همكاران،  يمانيسل

 يهرا  ر روشينگ نسبت بره سرا  يجيشتر روش کريدقت ب

نگ با ترجه يجين روش کريبنابراد کردند. يتاک يابي درون

 يجهررت بررسرر يروش مناسررب يابيررارز يهررااريرربرره مع

باشررد. يمرر يسررتابيعمررق سررط  ا  يرات مكررانييررتغ

قرات  ي( در تحق1733  يو خسرو يمهرشاه که يدرصررت

ه ير برر پا  يرن خطر يش رگرسر مشاهد  کردند که روخرد 

نررگ يجيتررر از کرقيرر( دقDEM  ارتفرراع يرقرررم مرردل

 باشد.   يم

 گرفت نتيجه ترانمي ن پژوهشيج ايبا ترجه به نتا

 به کرمانشا  دشت آبي ذخاير کاهش عمد  سهم که

 روبه روند برداشت، اضافه است. مربرط انساني عرامل

 افزايش آن دنبال به و برداريبهر  هايچا  تعداد رشد

 افت سبب زيرزميني آب سفر  از تخليه و برداشت

 مطالعه مررد آماري دور  در زيرزميني آب سط  مستمر

 مزيد راستا اين در اخير هايخشكسالي البته .است شد 

 باعث سريك از يخشكسال است. عامل د بر علت بر

ق نفرذ يطر از زيرزميني آب منابع تغذيه ميزان کاهش

 سري از و شد  سطحي يهارواناب و نفرذ از يسطح

 از شتريهر چه ب برداريبهر  به انسان هجرم باعث دينر

 .است شد  زيرزميني آب منابع

 قم، دشت در (1731  پررخليل مطالعات با نتايج اين

 همكاران و ماليي مشهد، دشت در (1739  پرررينلش

 دشت در (1731  صادقي ورامين، دشت در (1731 

 ( در دشت کرمان1731و همكاران   ياراك و محمد

 و شكنند  به ترانمي را مطابقت اين دليل. دارد مطابقت

 و خشك مناطق هاياکرسيستم بردن پذيرآسيب

 زاتنش عرامل ساير و انساني هايفعاليت به خشك نيمه

 منظرربه راستا اين در. داد ربط (خشكسالي جمله از 

 هرگرنه از هک گرددمي پيشنهاد مخزن نمردن متعادل

 هايبخش در ويژ به الزم تمهيدات بدون برداشت اضافه

 ادامه کهطرريبه آيد. بعمل ًجلرگيري جدا دشت يمرکز

 براي را فراواني هايخسارت فعلي وضعبرداري با بهر 

 .داشت خراهد پي در منطقه کشاورزان

دشت  ينيرزميرات مكاني سط  آب زيبررسي تغ

و  ين افت در مناطق مرکزيشتريبکرمانشا  نشان داد که 

ن مسئله را به يتران ايدشت رخ داد  است که م يجنرب

در  وجرد شهر کرمانشا و  در مرکزها شتر چا يب متراک

 .نستبط داترم قسمت جنربي دشت

به ز بسته يو ماهانه ن يرات فصلييدر ارتباط با تغ

ز ين يستابيا فصل مررد نظر سط  اي  ازان بارش ميم

ا ير بارش ير در تاًثيل تاًخيکرد  است البته به دلر ييتغ

ا کاهش يش يافزا ،يستابيبرداشت از سفر  بر سط  ا

 .خير زماني همرا  خراهد بردز با تأين يستابيسط  ا

 ينيرزميرات سط  آب زييتغ حاصل ازج يل نتايتحل

مرجرد در محدود   يهاك از چا يهر يدر طرل دور  برا

و  يت مكانيکه بر اساس مرقعمررد مطالعه نشان داد 

ب ي، شيبردارزان بهر ين ميو همچن يميرات اقلييتغ

رودخانه و  رينظبه منابع آب  يكيو نزد يكيدروليه

از  يبرخ مرجب شد  کهمرجرد در منطقه  يهاتاالب

در  يول .باشند داشته يستابيش سط  ايها افزاچا 

دشت کرمانشا  با افت سط   يهااکثر چا مجمرع 

از  يتراند ناشيکه ماند محسرس همرا  برد  يتابسيا

 ،بع آبامن ازچا   دوري، يبردارزان بهر يت چا ، ميمرقع

 .باشد يا مناطق مسكرنيرودخانه و 
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 .177 -197(: 0 0 ياري و زهكشي ايرانمجله آب
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 .172 صفحه تهران. دانشنا  طبيعي منابع دانشكد  سي ارشدکارشنا

مررردي:   مطالعره  .آماري زمين هاي روش کمك با آب زيرزميني سط  گيريانداز  بهينه شبكه تعيين .1731 .م ،صفري

 .مدرس تربيت زهكشي دانشنا  و آبياري رشته در ارشد کارشناسي نامه دشت چمچمال. پايان
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 نهمرين  مقراالت  مجمرعره  مشرهد.  دشرت  در نشسرت زمرين   پيامد و زيرزميني آب سط  افت. 1739 غ. ، پرر لشنري

 .170-109تهران. ص  معلم تربيت ايران. دانشنا  شناسي انجمن زمين همايش
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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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