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  :چکیده

بهینه و استفاده صحیح از منابع آب زیرزمینی ضرورري است. در  امروزه به دلیل کمبود آب در کشور، مدیریت  

  بعلت شوري زیاد آبهاي سطحی که از نگرانیهاي عمده آبیاري و کشاورزي پایدار در منطقه مطرح دشت تبریز 

کنند. کشاورزان از آبهاي زیرزیرزمینی بعنوان مکمل آبهاي سطحی جهت آبیاري مزارع خود استفاده میمی باشد

در تبریز بندي عمق آبهاي زیرزمینی دشت هاي جبري و زمین آماري در پهنهمدل کاربردش حاضر به منظور پژوه

تبریز به حلقه چاه پیزومتري در سطح دشت 42هاي )، با استفاده از داده1392تا  1380(  ساله 13یک بازه زمانی 

)، به 2RBFهاي توابع شعاعی(ه روشو مجموع IDW1مدل  مورد استفاده شامل،هاي انجام رسیده است. مدل

باشد. از اعتبار سنجی هاي زمین آماري مین نماینده روشهاي جبري و مدل کریجینگ به عنواعنوان نماینده روش

)، جهت RMSE)، ریشه دوم میانگین مربع خطا(MBEمتقاطع، شاخص هاي خطاي، میانگین انحراف خطا(

نتایج به دست آمده نشان داد که براي  است. شدهمربوطه استفاده  انتخاب روش مناسب و اعتبار سنجی مدل هاي

- هاي میانبندي عمق آب زیرزمینی بصورت ساالنه، ماهانه و فصلی روش کریجینگ در مقایسه با سایر روشپهنه

ژي، هاي منطقه، لیتولوهاي کاربري اراضی منطقه شبکه آبراههو با نقشه مورد بررسی داراي دقت باالیی استیابی 

شناسی و شیب محدوده مطالعاتی همخوانی بسیار باالیی دارد. بنابراین بهترین روش جهت پهنه بندي عمق زمین

  آبهاي زیرزمینی دشت تبریز محسوب می گردد.

هاي زمانی مورد بررسی نشان داد که بندي مکانی عمق آب زیرزمینی در طول دورههاي پهنهمقایسه نقشههمچنین 

شمالی محدوده مورد مطالعه شاهد افزایش عمق  ی ازهایبشرقی، شرقی، جنوب و همچنین قسمتدر قسمتهاي جنو

توان دلیل افزایش عمـق  ها اراضی باغی وجود دارد میآب زیرزمینی هستیم که البته با توجه به اینکه در این قسمت

یمـه غربـی محـدوده مطالعـاتی آب     رویه از منـابع آب زیرزمینـی دانسـت. ولـی در ن    برداري بیآب زیرزمینی را بهره

   زیرزمینی عمق کمتري دارد.

  ، کریجینگزیرزمینی، دشت تبریز، زمین آمار هايآبتغییرات سطح : هاواژه کلید
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 مقدمه  -1-1

کل گیـري تمـدنها و   آب اکسیر یا جوهر زندگی است. این ماده حیـاتی، نقـش بسـیار مهمـی در شـ        

ریـزي همـه   ). براي استفاده بهینه از منابع آب موجود برنامه275: 1375استمرار آنها داشته است ( پرایس، 

جانبه و آگاهانه الزامی است و این مهم مگر با شناخت دقیق و صحیح کمیت و کیفیـت آب میسـر نخواهـد    

سـاز اسـت بلکـه تغییـرات     نابع آب مسئلهشد. در نواحی خشک و نیمه خشک نه فقط کمبود و محدودیت م

-ریزي و تنظیم یـک سیسـتم آبیـاري و بهـره    شدید و ناگهانی بارندگی، کمی جریانات سطحی، امکان برنامه

منابع آب زیرزمینی از مهم ترین و ). 2: 1379فراهانی، ست (برداري از منابع آب را دشوار و پیچیده نموده ا

ند که شناخت صحیح و بهره برداري اصولی از آنها می تواند درتوسعه پایدار ارزانترین منابع آبی بشمار می رو

درصد است  1/30ي زمین ازکل آبهاي شیرین جهان سهم آب زیرمینی نقش مهمی ایفا کند. در مقیاس کره

درصد مـی   006/0هاي سطحی آن به حدود درحالی که این رقم در خصوص رودخانه ها به رغم وفور شبکه

درصد آبهـاي مـورد اسـتفاده،     29درصد از  8.75قیاس کشوري با توجه به آمار و ارقام ارائه شده رسد. در م

). براساس ارزیابی دانشمندان درنیمه دوم قرن بیست و یکم بـه  2: 1372آبهاي زیرزمینی است(موحددانش،

دي بـا مشـکل   یابد و کشورهاي زیـا درصد کاهش می 20علت تغییرات آب و هوایی مقدار ذخایر آبی جهان 

). آب زیرزمینـی بعـد از یخچالهـا بزرگتـرین ذخیـره آب      265: 2005کمبود آب مواجه خواهند شد (اپلـو،  

ي زمین را درصد آبهاي موجودکره 6شود. قابل توجه است که آب زیرزمینی فقط شیرین زمین محسوب می

کنـد.  فاده بشر را تامین مـی درصد آب شیرین قابل است98دهد حال آنکه این حجم بسیار ناچیز تشکیل می

لحاظ باکتري یابی کیفیت بهتري  شود، چون ازدرکشورهاي توسعه یافته بیشتر از آب زیرزمینی استفاده می

بـه   یک سـو  آب زیرمینی از). 2005دارد و درنتیجه شیوة بیماریهاي مربوط به آب به حداقل می رسد(تاد، 
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یک منبـع   ت، ضریب آلودگی کمتر و سطح اطمینان بیشتردلیل شیرین بودن، ترکیبات شیمیایی، دماي ثاب

مناطق خشک و نیمه خشک محسوب شده و از سـوي دیگـر بـا تـاثیر بـر تـوان اکوژیـک         قابل اتکا بویژه در

حسـاب مـی   توسعه اقتصـادي، تنـوع اکولـوژیکی و سـالمت جامعـه بـه        در سرزمین یک پدیده مهم و موثر

  ). 2008آید(مادان وهمکاران ،

ب زیرزمینی درکشور ایران و بسیاري ازکشورهایی که آب و هواي مشـابه دارنـد، ازجملـه مهـم     منابع آ

ترین منابع آب مورد استفاده درکشاورزي و شرب محسوب می شود. ازسوي دیگر خطر آلـودگی کمتـر ایـن    

مناطقی که کمبود آب سطحی احساس  منابع نسبت به روشهاي استحصال آب باعث گشته است که حتی در

  ).80: 1384شود نیز استفاده از این منابع رونق داشته باشد (مهدوي، مین

  

  بیان مساله - 2- 1

درصد منابع آب زیرزمینی  70حدود یک سوم جمعیت جهان وابسته به آب زیرزمینی بوده و بیش از   

ور شده و رسد. بنابراین توسعه کشاورزي و صنعت باعث افزایش برداشت از منابع مذکبه مصرف کشاورزي می

گـوي برداشـت نبـوده و    رویه مخازن آب زیرزمینی موجب گردیده که میزان تغذیه آبخوان جواببرداشت بی

سطح آب زیرزمینی افت نماید. افت سطح آب زیرزمینـی مشـکالتی همچـون خشـک شـدن چاههـاي آب،       

ل آب و نشت زمین را ها، تنزیل کیفیت آب، افزایش هزینه پمپاژ و استحصاکاهش دبی رودخانه و آب دریاچه

به دنبال دارد. همچین سبب می شود که آب از نقاط با پتانسیل باال به سمت این نقـاط سـرازیر شـود، کـه     

گاهی با برگشت جبهه آب شور به سمت مناطق داراي آب شیرین مواجه خواهیم شد. ازطـرف دیگـر، افـت    

رهاي درحال توسـعه و جهـان سـوم،    شود. درکشوهاي متعددي در چاهها میکنیسطح ایستایی موجب کف

بیشترین توجه به یافتن سفره هاي آب زیرزمینی مناسب جهـت تـامین آب مـورد نیـاز شـرب و کشـاورزي       

معطوف گردیده است و این در حالی است که کمتر بـه حفـظ کیفـی آبخوانهـا توجـه میشـود (روبرتسـن و        

  ).281 - 267: 1996همکاران، 
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متـر یکـی   میلی250ک و نیمه خشک و میانگین بارش ساالنه حدود کشور ایران با شرایط اقلیمی خش

میـانگین   ). بطوري که اگر82: 1386ترین کشورهاي جهان محسوب میشود (مسعودیان وکاویانی، ازکم آب

تخمـین زمـین زده میشـود بـا متوسـط       میلی متـر  860حدود ي زمین که درسطح کره بارندگی ساالنه در

گـردد کـه درحـال حاضـر     متر است مقایسه شود مالحظه مـی میلی 240د در حدوبارندگی ساالنه ایران که 

  ).140: 1381یک سوم میزان متوسط بارندگی جهان کمتراست(علیزاده،  مقدار بارندگی درکشور ما از

آبهاي سطحی حاصل از رودخانه آجی چاي، کومورچاي، سنیخ چاي، از منـابع   دشت تبریز عالوه بر در

گردد. بعلت شوري زیاد آبهاي سطحی که از نگرانیهاي عمده  براي آبیاري مزارع استفاده میآب زیرزمینی نیز 

آبیاري و کشاورزي پایدار در منطقه مطرح می باشد. کشاورزان از آبهاي زیرزیرزمینی بعنوان مکمـل آبهـاي   

هـاي الزم  راتژيکنند، بنابراین دراین منطقه الزم است که اسـت سطحی جهت آبیاري مزارع خود استفاده می

جهت استفاده از آبهاي سطحی و زیرزمینی جهت رسیدن به کشاورزي پایدار صورت پذیرد. بنـابراین بـدین   

برداري بـیش  منظور باید مطالعاتی در زمینه تغییرات آبهاي زیرزمینی صورت گیرد. در آبخوانهایی که با بهره

اعتماد از سطح آب زیرزمینی به شدت مورد نیـاز   از حد مواجه باشند، داشتن یه تخمین جامع، دقیق و قابل

هاي مختلفی به کار برده شـده اسـت. انتخـاب و دقـت     باشد براي دست یابی به چنین پارامترهایی روشمی

ي نقشه تغییرات ویژگیهاي کمی وکیفـی آبهـاي زیرزمینـی بـه شـرایط      بندي و تهیههاي مناسب پهنهروش

ی در آن بستگی دارد و انتخاب صحیح آن گامی اساسی و مهم در مدیریت هاي کافمنطقه و وجود آمار و داره

  رود.منابع آبی منطقه بشمار می

  

  سواالت تحقیق - 3- 1

)، بازه مطالعاتی چه 1392تا  1380سال (13هاي زیرزمینی دشت تبریز طی تغییرات سطح آب - 1

 دهد؟روندي را نشان می

بندي سطح م مدل بهترین عملکرد را در پهنهاز بین مدل هاي مختلف جبري و زمین آماري کدا - 2

 هاي زیر زمینی دشت تبریز دارد؟آب
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 هاي تحقیقفرضیه - 4- 1

 دهد.)، روند نزولی را نشان می1392تا  1380سال ( 13تغییرات سطح آبهاي زیرزمینی طی  - 

 دهد.هاي زیرزمینی دشت تبریز نشان میبندي آبمدل کریجینگ بهترین عملکرد را در پهنه - 

  

  اهداف تحقیق - 5- 1

هاي زیرزمینی دشت تبریز طی دوره زمـانی مـورد   هدف اصلی این پژوهش بررسی تغییرات سطح آب  

  مطالعه است. اهداف جزیی عبارتند از:

  منطقه مورد مطالعه ارزیابی وضع موجود آبهاي زیرزمینی در - 1

 سال  13هاي زیرزمینی طی بازه زمانی بررسی کردن روند سطح آب - 2

 هاي مختلف میان یابی زمین آمار و محاسبه مقدارخطا و انحراف آنهای دقت روشارزیاب - 3

  

  پیشینه تحقیق   - 6- 1

توسط افـراد متعـددي اسـتفاده    و ایران هاي مختلف، درسطح جهان از روشهاي زمین آمار در زمینه   

  توان به موارد زیر اشاره کرد:شده است که می

ترین روش براي نوان قابل اعتمادترین، قویترین و گسترده)، کریجینگ را بع1997نون کرسیک ( 

کند که روش یاد شده روش داند و عنوان میهاي تراز آبهاي زیرزمینی مییابی و تهیه منحنیدرون

  گیرد. ها مورد مالحظه قرار میژئواستاتیستیکی است که در آن واریانس مکانی، موقعیت و توزیع نمونه
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Abstract: 

Nowadays, optimal management and use of groundwater resources is essential due to 
water shortage in our country. Due to high salinity of surface waters in Tabriz plain, 
which is one of the major concerns about irrigation and sustainable agriculture in the 
area, farmers exploit groundwater as supplement for surface water to irrigate their fields.  
This study aimed to apply Algebraic and Geo-statistical models for mapping 
groundwater depth through Tabriz plain over a period of 13 years (1380 to 1392) using 
data collected from 42 piezometric wells. Used models include Inverse Distance 
Weighted (IDW) and Radial Basis Functions (RBF), as representative of algebraic 
methods and Kriging as representative of Geo-statistical methods. Selection of 
appropriate method and validation of models were done by means of cross validation, 
mean bias error (MBE), root mean square error (RMSE) and coefficient of determination 
(R2). Results indicated that Kriging is more precise than other methods for zoning 
mapping the depth of groundwater in annual, monthly and seasonal time scales, and the 
output map corresponds highly with land use, drainage networks, geology and slope 
maps through the study area. So, the method is considered to as the best model to zoning 
mapping the groundwater depth through Tabriz plain. Also, comparison of groundwater 
depth zoning maps over examined periods is indicative of an increase in groundwater 
depth in Southeast, East, South and partly North of the study area. This increase of 
groundwater depth could be related to improper exploitation of groundwater resources 
considering given garden lands located on the parts of the study area. Unlike, the depth 
of groundwater is lower in the western half of the study area. 
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