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 خالصه

 آب منابع . است كشاورزي و اقتصادي توسعه موانع از يکي آب كمبود و است شده واقع جهان خشك نيمه و خشك منطقه در ايران كشور  

 هاي دهه طي در و بوده انسان استفاده مورد باز دير از مطمئن گزينه يك عنوان به كمتر نوسانات و باالتر اطمينان ضريب دليل به زميني زير

 (GISبا استفاده ازسيستم اطالعات جغرافيايي )  ه استسعي شد قالهر اين مد.است شده روبرو كمي كاهش با تغذيه از بيشتر برداشت اثر در اخير

دشت  در زيرزميني آب منابع يابي پتانسيل جهت،شماتيك و درك قابل فضايي ،است زيرزميني آب منابع بازبيني و دستيابي در دسودمن يكه ابزار

براي تهيه نقشه پهنه بندي عمق ابهاي زيرزميني  ARC GISدر نرم افزار IDW ؛ براي اين منظور از روشهاي درونيابي كريجينگ وايجاد شود اردبيل

، به دليل افتادگي كه شامل سازندهاي آبرفتي مي باشد دشت اردبيل منطقه اي از ورقه زمين شناسي ،با توجه به نقشه هاي به دست آمدهشد.  استفاده

از نظر عمق آب زيرزميني قسمت جنوبي دشت عمق زياد و قسمت  اي زيرزميني بوده و داراي تراز باالي آب در پيزومترها مي باشد.مستعد ذخيره آبه

مناطق شمالي ورقه زمين شناسي داراي تراز پايين تر آب زيرزميني مي باشند و محدوده شرقي دشت كه غربي كمترين عمق آب زيرزميني را دارد.

 ني مي باشد.ميمحدوده اصلي كشاورزي نيز بوده داراي تراز باالي آب زيرز

 

 

 حوضه دشت اردبیل.،کریجینگ، IDWسیستم اطالعات جغرافیایی، پتانسیل آب زیرزمینی،کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 مناسب هاي مکان تعيين. ]1[نموده است ملزم نياز مورد آبي منابع تأمين به نسبت را انسان بشري، جوامع در صنايع توسعه و جمعيت رويه بي افزايش

 و صحيح شناخت زيرزميني، آب عمناب اهميت هب توجه باو  است بوده امور اين در بحث مورد هاي چالش مهمترين از يکي همواره آب استحصال

آب هاي زيرزميني اصلي .باشد داشته بسزايي نقش منطقه يك اقتصادي و اجتماعي فعاليتهاي پايدار توسعه در منابع ميتواند اين از اصولي بهره برداري

نيازهاي شهري جهت شرب و نيازهاي محلي از منابع  %07يي و نيازهاي روستا %07در ايران  .]2[ترين منابع تامين آب در تمام مناطق آب و هوايي هستند

 سطح نوسانات از دقيقي بررسي است الزم آن بهينه مديريت و زيرزميني آب منابع وضعيت از آگاهي براي لذا. ]3[آب زيرزميني تامين مي شوند

 آب منابع مديريت در نيز و اعتماد قابل آب تأمين برنامه ريزي در آن از ميتوان زيرزميني آب سطح نوسانات دقيق بررسي با .شود انجام زيرزميني آب

 و وقت صرف نيازمند آب استحصال مناسب هاي مکان تعيين .نيست ممکن آنها شناخت بدون منابع اين بهينهبهره برداري  و مديريت .نمود استفاده

 منابع استحصال در پارامترها مهمترين از يکي همواره آب منابع استحصال ريپايدا چاه، تجهيز و حفر زياد هزينه به توجه با .باشد توجه مي قابل هزينه

 هاي گيري تصميم در مهمي نقش تواند مي موجود هاي داده از استفاده با مناسب هاي مکان و محدوده تعيين .شود مي محسوب زيرزميني آب

 . باشد داشته مديريتي

 عريست باعث يارسب سودآوري بر وهالع و بودهدر اين زمينه  ها دانش ترين كاربردي از يکي GIS جغرافيايي عاتطالا سيستماز سوي ديگر، 

براي جمع آوري،ذخيره سازي، بازيابي،  هامجموعه اي قدرتمند از ابزار GIS .مي گردد بحراني موارد تشخيص و ريزي برنامه كار، انجام روند در



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 2

 زيرزميني آب عمناب مديريت در زاييسب نقش تواند مي  GISافزار نرم از بهره گيري .]4[داده هاي مکاني به شکل ساده شده است مديريت و نمايش

 .]5[باشد داشته آيد مي شمار به حياتي و ارزش با عمناب از يکي كه

در  گوش ناگ واز آن جمله در بررسي منابع آبهاي زيرزميني انجام گرفته است؛  GISتا كنون مطالعات گوناگوني در زمينه كاربرد ابزار 

كه در آن از نقشه  كردندGISدوستان به وسيله سنجش از دور و تکنيك ندر غرب بنگال هچاتنا پتانسيل يابي آب زيرزميني در منطقه  اقدام بهمطالعه اي 

ي به همراه ساير داده و از تصاوير ماهواره ا ندهاي توپوگرافي و داده هاي مشاهداتي زمين براي استخراج ويژگي هاي هيدروژئومورفيك استفاده كرد

اليه  14استفاده از مطالعه اي با رازندي و همکاران در .]2[كرده اندهاي موجود براي استخراج اطالعات براي ويژگي هاي كنترلي آب زيرزميني استفاده 

 2711دار و همکاران در سال ].6[دندرا تهيه كربراي منطقه حوضه آبريز طالقان نقشه پتانسيل چشمه آب هاي زيرزميني  ARC GISدر محيط نرم افزار

. نيکوآمال و ]4[ را تهيه كرده اند چشم انداز آب زيرزمينينقشه ERDAS وARC GISبا تبديل نقشه ها به فرم رستري و با استفاده از نر م افزار 

داري  تفاوت معنيكه استفاده كردند  براي تعيين سطح آب زيرزميني دشت سرخون استان هرمزگاناسپيالين ،كريجينگ و IDWهمکاران از سه روش 

 هاي مکان بندي پهنه نقشه  ARC GISبا استفاده از نرم افزاردر مقاله حاضر،  ].0[مورد بررسي مشاهده نشدهاي وش ربين نتايج بدست آمده از

صورت  يبرداره بهر نيشتريب  يفتآبرمنابع آب  از يفعل طيشرا در است. تهيه شده دشت اردبيل سازندهاي سختدر  زيرزميني آب استحصال مناسب

 روز به روز آمده وجود به يآبرفت منابع يبرا كه يتيوضع و يپ در يپ يهاي خشکسال نيو همچن يمنابع آب آبرفت تينقاط محدود يدر بعض ،رديگ يم

 :]8[اكنون كمتر مورد توجه واقع شده استشناخت و بهره برداري از منابع آب سازندسخت به داليل ذيل ت .شود يم شتريآب سازند سخت ب منابع به ازين

 الف(امکان حفر چاه به روشهاي سنتي در سازند سخت بسيار مشکل بوده و بهره برداري از اين منابع عمدتاً به صورت چشمه ها بوده است.

 ه و از عدم قطعيت برخوردار است.ب( ناهمگني در آبخوان هاي سازند سخت به قدري زياد مي باشد كه امکان تعيين محل دقيق حفر چاه مشکل بود

 نبوده است.ج( اين منابع در بسياري از مواقع در مناطقي دور از نقاط مسکوني قرار دارند و بهره برداري از آنها براي كشاورزان و مردم عادي جذاب 

ط دنيا و ايران بوده است و شايد نيازي به پي جويي د( تا چند وقت پيش منابع آب آبرفتي كه سهل الوصول تر هستند جوابگوي نيازهاي آبي در بيشتر نقا

ش از پيش و اكتشاف منابع آب سازند سخت نبوده است. ولي با كاهش شديد منابع آب زيرزميني آبرفتي نياز به استفاده از منابع جديد آب زيرزميني بي

 .حس مي شود

جهت  منابع نيتر مهم مي توانند بهسازندها  نيكه ا است داده ليتشک آذرين و آتشفشاني يسازندها را لياردب استاناز  يقابل توجه مساحت 

تبديل شوند. مردم استان از ديرباز از چشمه هايي كه از آبخوان هاي سازند سخت تامين مي شوند استفاده مي كنند. به طور استان   در ازيآب مورد ن نيتام

الغي تامين مي شود و يا چشمه هاي متعدد موجود در دامنه جنوبي كوه سبالن شهر هير از چشمه سازند سخت كهليك بو درصد آب شرب 87مثال 

توسط آبخوان سازند سخت تغذيه مي شوند. چشمه هاي منطقه بوالخالر در شمال و شمالغرب شهرستان نير همگي از آبخوان سازند سخت خارج مي 

 شوند.

، شيب، جهت شيب، پوشش گياهي و زمين شناسي در فضاي نرم DEMرتفاعي در گام اول از مطالعه حاضر، اقدام به تهيه نقشه هاي رقوم ا 

شد. براي تهيه نقشه هاي ذكر شده در محدوده مورد مطالعه نياز به تهيه نقشه ژئورفرنس شده ورقه زمين شناسي اردبيل و سپس برش ARC GISافزار

د. هر كدام از اين نقشه ها تاثير خاص خود بر آب هاي زيرزميني را داشته و بو ARC GISنقشه هاي وكتوري و رستري از نقشه هاي استان در نرم افزار 

اقدام به  به كمك آن ها پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني منطقه مورد مطالعه امکان پذيرشد. پس از تهيه نقشه هاي ذكر شده در محدوده مورد مطالعه

و  IDWدر سالهاي مختلف جهت مقايسه تغييرات سطح آبهاي زيرزميني با دو روش  چاه پيزومتري استفاده شده 17تهيه نقشه هاي پهنه بندي 

 مراحل انجام مطالعه كه شامل تهيه نقشه هاي مختلف و پهنه بندي پتانسيل منابع آب زيرزميني ميباشدآورده شده است. 1كريجينگ شد. در شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مراحل انجام مطالعه -1شکل
 

،پوشش گياهي ، زمين شناسي، تهيه نقشه هاي شيب،جهت شيب

 رقوم ارتفاعي

 

 تهيه نقشه هاي پهنه بندي با استفاده از چاه هاي پيزومتري

 

 

بع آب زيرزميني منطقه مورد تحليل و به دست آوردن پتانسيل منا

 مطالعه
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 مواد و روش ها .2
 

 مطالعه موردی -1 -2
 

عرض شمالي  38،37تا 38طول خاوري و48،37تا 48ورقه زمين شناسي اردبيل كه به عنوان منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده، با مختصات جغرافيايي 

  ن ورقه مي باشد.شهر اردبيل در مركز اين ورقه مشاهده مي شود و شهرستان نمين ديگر مركز پرتجمع اي در شمالغربي ايران قرار دارد.

پايين . از نظر مورفولوژي حدود يك سوم ورقه را دشت اردبيل مي پوشاند كه توسط رسوبات آبرفتي از جنس سيلت و رس پوشيده شده است

متر از سطح 2077متر از سطح دريا ارتفاع دارد. قسمتي از كوه سبالن كه بخش اعظم آن در چهارگوش اهر واقع شده، با ارتفاع 1277ترين نقطه دشت 

كيلومتري غرب شهرستان اردبيل قرار گرفته است. اين ورقه از سمت 47متر از سطح دريا در 4827دريا در ورقه اردبيل قرار دارد. قله سبالن با ارتفاع

 شرق نيز توسط كوه هاي طالش محدود مي گردد.

س از آبياري دشت اردبيل به سمت غرب جريان مي رودخانه قره سو بزرگترين رودخانه منطقه از كوه هاي طالش سرچشمه گرفته وپ

  يابد.رودخانه باليخلي چاي و قره چاي و چند رود ديگر از دامنه هاي سبالن سرچشمه گرفته و به رودخانه قره سو مي ريزند.

دگي ساالنه آن حدود متر و ميانگين بارن1340شهرستان اردبيل داراي آب و هواي معتدل تا سرد و مرطوب است.ارتفاع آن از سطح دريا 

 ميلي متر است.307

پيزومتر كه داراي 17از  آبخوان ايستابي سطح نوسانات ثبت جهت موقعيت و نماي ورقه زمين شناسي اردبيل نشان داده شده است. 2 در شکل

هاي پهنه بندي براي  نقشه ي،پيزومتر هاي از داده استفاده باسپس  .دوره زماني ثبت داده قديمي تر و تعداد داده هاي گمشده كمتري بودند استفاده شد

 .شد تحليل دشت زيرزميني آب منابع تغييرات وضعيتمنطقه مورد مطالعه ترسيم و 

 

 
 

 موقعیت حوضه مورد مطالعه و نمای ورقه زمین شناسی اردبیل -2شکل
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 IDWروش  -2-2
 ، نقشه بارش و رقوم ارتفاعي، نياز داريم كه از درونيابي استفاده كنيم.جهت تهيه داده هاي پيوسته از روي داده هاي گسسته اي مانند شيب، جهت شيب

هاي  در اين روش ارزش هر نقطه مجهول از طريق ارزش دادهباشند مانند نواحي غرب كشور. براي نواحي به كار برده مي شود كه ناهموار IDWروش

تعيين  روش براي محدود كردن تعداد نقاط معلوم موثر جهتاين ر د ين مي شود.نظر قرار دارند تعي نقطه ي معلومي كه در مجاورت نقطه مجهول مورد

رابطه كلي درون يابي  بايد داده نقطه اي داشته باشيم.حتما  IDWش راي درون يابي به رو. بارزش براي نقطه مجهول از شعاع جستجو استفاده مي گردد

 : ]9[ به شکل زير است IDW دوبعدي به روش

          (1       )                                                                                                                                                           W (x,y)= 

  

          (2           )                                                                                                                                                              

ازمقادير  زن اختصاص داده شده به هريكو λi،  (x,y)  تعداد نقاط معلوم مجاور n، (x,y) مقادير برآوردشده در موقعيت W (x,y) كه

 متأثر از وزناست كه  مقدار توان P و (xi,yi) و (x,y) فاصله اقليدسي بين هريك از نقاط واقع در موقعيت هاي dk ،  (xi,yi) در موقعيت  wi معلوم

wi بر w است. 
 

 روش کریجینگ -2-3

كه بر اساس تخمين مدلهاي آمار فضايي صورت مي گيردفرآيندي است كه طي آن مي توان مقدار يك كميت در نقاطي با به طور كلي درون يابي  

رين تخمين گر آمار فضايي كريجينگ مي مختصات معلوم را با استفاده از مقدار همان كميت در نقاط ديگري با مختصات معلوم بدست آورد. مهمت

 :]9[باشد.كريجينگ يك روش تخمين است كه بر منطق ميانگين متحرك وزن دار استوار مي باشد و اين تخمين گر به صورت ذيل تعريف مي گردد

(3     )                                                                                                                                                                  

Z       تخميني،  پارامتر iλ  وزن يا اهميت كميت وابسته به نمونه i ام وZvi اين نوع كريجينگ را كريجينگ خطي مي  ارامتر معلوم مي باشد.پ

توزيع نرمال داشته باشد؛در غير اين صورت بايد از كريجينگ غير خطي  zتخمين گر بايد متغير داده است. در استفاده از اين nنامند؛زيرا تركيب خطي از

نااريب استفاده نمود و يا با بهره گيري از تبديل هاي آماري، توزيع متغير را نرمال نمود.تخمين گر كريجينگ يکي از مهمترين تخمين گرهاي خطي 

است. الزمه برقراري شرط اول، صفر بودن ميانگين خطاي تخمين آن حداقل   شد و ثانيا واريانس تخمينزيرا اوال بدون خطاي سيستماتيك مي با.است

   :[9]است 

 (4)                                                                                                                                                                   

ZVمقدار پارامتر واقعي در نقطه اي با مختصات معلوم و  ZVكه در آن 
مقدار پارامتر تخميني در همان نقطه اول است.رابطه فوق را مي توان  *

 به صورت زير نوشت:

               (0)  

                          
 ، لذا مي توان نوشت:E(ZV)=mاز طرفي 

                  (6)                                                                                                                                      

 

    :است لذا بايد رابطه زير برقرار باشد≠m  0چون

                  (0)            

حسب ضرايب كريجينگ به حداقل بر الزم است تابع  براي اينکه واريانس تخمين كريجينگ مينيمم شود، در نتيجه

 برسد:

              (8) 
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 ا بوجود مي آورد.زيرا شرط نااريب بودن كريجينگ اين محدوديت كه مجموع ضرايب كريجينگ بايد معادل واحد باشد ر 
 

 

 نتایج و بحث .3
 

 و چاه فرح مانندجلوگيري از راهکارهايي مشکل اين منظورحل به . است بوده روبرو ايستابي سطح افت با اخير هاي سال طي اردبيل دشت

  . است اتخاذ گرديده آب منابع از برداري بهره زمينه در بيشتر نظارت اعمال

شيب، جهت شيب، زمين شناسي، پوشش  هاي اليه شامل زميني زير آب منابع در موثر هاي يهالدر اين مطالعه براي اين منظور 

گياهي، رقوم ارتفاعي و تراز آب زيرزميني مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه پهنه بندي مکانهاي مناسب جهت استحصال آب زيرزميني تهيه 

 شده است.
 

 شناسی زمین الیه -3-1

 

 مطالعه  مورد  ها گسن داخل در زميني زير آب هاي جريان تمركزو  شناسي سازندهاي زمين تاثير دليل به شناسي ينزم اليهدر اين قسمت 

 است. آبرفتيسطح قابل توجهي از منطقه مورد مطالعه  3ر اساس شکل شماره ب .اند فتهگرقرار

 
 نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه -3شکل

       

 .هستند واقعمحدوده آبرفتي  در دشتهمه چاه هاي مجاز و غير مجاز ريبا نشان داده شده است تق 4شماره شکلهمان گونه كه در   
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 نقشه چاه های مجاز و غیرمجاز محدوده مورد مطالعه -4شکل 

پيزومتر مورد  17بي آبهاي زيرزميني در به عنوان سال هايي كه سطح ايستا 97و 02سال هاي در ايستابي تراز كه 8و  0، 6، 0شماره  هاي نقشه               

نقشه هاي زير از  مطالعه تغييرات بيشتري داشته اند يا به عبارتي باالترين سطح ايستابي و پايين ترين سطح ايستابي را داشته اند را نشان مي دهند.

 به دست آمدند. ARC GISوكريجينگ در محيط نرم افزار IDWدو روش درونيابي 

                    
  IDWنقشه درونیابی پیزومترهای انتخابی به روش  -6نقشه درونیابی پیزومترهای انتخابی به روش کریجینگ                  شکل  – 5شکل       

 23-22سال آبی                                                                              23-22سال آبی    

                     
 IDWنقشه درونیابی پیزومترهای انتخابی به روش -8کریجینگ                    شکل نقشه درونیابی پیزومترهای انتخابی به روش  -2شکل  

 01-09سال آبی                                                                             01-09سال آبی  
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 شیب و گرافیتوپو الیه -3-2
 

 اين .دارند نفوذپذيري در مهمي نقش كه هستند زيرزميني آب منابع يابي پتانسيل در موثر ديگرفاكتورهاي از شيب جهت و شيب ارتفاع، طبقات

 با شيب و ارتفاعي طبقات تقريبي انطباق به توجه با بته. ال]10[دارند موثر نقش آبخوان تشکيل ومحل زيرزميني آب حركت جهت در فاكتورها

نقشه هاي شيب و جهت شيب از روي نقشه بنابراين، .است زمين سطح شيب از متاثر موارد اغلب در زميني زير آب جريان سيستم يکديگر،

DEM نشان داده شده اند. 11،17،9ايجاد گرديد،كه به ترتيب در شکلهاي 

                               
 نقشه شیب محدوده مورد مطالعه -19شکل                                    زمین در منطقه مورد مطالعه مدل رقوم ارتفاع -0شکل           

 

 
 نقشه جهت شیب محدوده مورد مطالعه-11شکل  

 

 الیه پوشش گیاهی  -3-3
 

آب هاي زيرزميني دارد، مورد مطالعه قرار گرفته است. به دليل پوشش گياهي با توجه به تاثير مستقيمي كه در مصرف منابع آبي و همچنين تغذيه منابع               

دوده قرار راحتي دستيابي به منابع آب زيرزميني و تراز باالي آب هاي زيرزميني در محدوده آبرفتي، بيشترين كشت آبي منطقه مورد مطالعه در اين مح
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تمركز مصرف آب زيرزميني در بخش كشاورزي و قرار گرفتن زمينهاي كشاورزي  قابل مشاهده است(. با توجه به 12 )همانگونه كه در نقشه شماره دارد

(، منابع آب زيرزميني كه به صورت مي باشنداين موضوع  به ترتيب بيانگر 4و12)شکلهاي  آبي و اكثر چاههاي برداشت آب در محدوده آبرفتي دشت

 محدود وجود دارند بايد به صورت بهينه برداشت و مديريت شوند.
   

 
 نقشه پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه -12شکل

 

 

 نتیجه گیری .4
 

اقدام به پهنه بندي تراز آبهاي زيرزميني شده است، تراز آب هاي زيرزميني درمناطق IDW كه با روشهاي كريجينگ و8و0،6،0با توجه به شکلهاي 

 مند مديريت و بهره برداري بهينه مي باشد.شمالي محدوده مورد مطالعه نسبت به ناحيه شرقي پايين تر بوده كه نياز

)درقسمت شمالي منطقه  هنگامي كه دامنه تغييرات متغير اندازه گيري شده كاهش مي يابد؛ روش كريجينگ سبب افزايش متغيرها مي شود

كريجينگ نشان  نقشه حاصل از روش گوياي اين واقعيت است؛زيرا 6و 0هاي ؛ شکلمورد مطالعه دامنه تغييرات عمق آب در ييزومترها كمتر مي باشد(

 تغييرات نمايان تر و بيشتر است. IDWدر حالي كه در روش دهنده روند كاهشي سطح آب درمناطق اطراف پيزومترها به ويژه شمال محدوده است،

دارد. به علت  بيانگر اين موضوع مي باشند(كه بين طالش و بزقوش قرار 11و  17، 9 دشت اردبيل يك افتادگي عظيم است )شکلهاي

باالآمدگي سنگ كف، اين افتادگي در دوره هاي زمين شناسي از رسوبات پرشده است و به دليل باالآمدگي سنگ كف و دانه ريزبودن رسوبات به 

ل به خوبي رسوبي بودن محدوده دشت اردبي 3 در نقشه زمين شناسي شماره ؛مانند يك سد زيرزميني عمل كرده و باعث ذخيره آب زيرزميني مي شود

 قابل تشخيص است.

 نشانگر اين موضوع 12و 4اين كه در دشت اردبيل بيشترين ميزان مصرف آب هاي زيرزميني در بخش كشاورزي مي باشد)شکلهاي اتوجه بهب
 ا در آيد.الزم است تمهيدات مديريتي از لحاظ كنترل ميزان برداشت از آب هاي زيرزميني وكنترل رواناب ها در فصول تر به اجر هستند(
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 قدردانی .5
 

و همچنين از مجموعه آب منطقه اي استان اردبيل كه نهايت به دليل ياريها و راهنماييهاي بي چشمداشت ايشان  جناب آقاي مهندس عالي پوراز 

 همکاري با بنده جهت تامين داده هاي مورد نياز براي انجام اين تحقيق را داشتند،تشکر مينمايم.
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