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  چکیده

مدیریت و به همین دلیل  صنعت افزایش یافته است دالیل مختلفمنابع آب زیرزمینی به  سالهاي اخیر، روند استفاده ازدر 

ریـزي و مـدیریت    زمینی، اهمیت زیادي دارد. بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینـی در برنامـه   زیر   هاي ویژه آب منابع آب به

پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق، به بررسی روند تغییرات سطح ایستابی آبخوان 

وهش متناسـب بـا موقعیـت منطقـه     ژدر این پشده است. ا استفاده از روش آمار پرداخته مورد ب ماهیدشت کرمانشاهدشت 

شروع به جمع آوري داده ها از ادارات مربوطه استان گردید. به این منظور اطالعات مربوط به سطح آب چاه هاي منطقه در 

در منطقه از روش خطـی و   سطح آب زمانی سپس به منظور بررسی روند تغییرات. تهیه گردید 1394تا  1377طول بازه 

کـه  ساله می باشد نشان مـی دهـد    16نتایج این پژوهش که در یک بازه زمانی استفاده گردید.  4رگرسیون سهمی درجه 

. کـه البتـه رونـد رونـد تغییـرات عمـق آب کـامال        اسـت داشته مطالعه افت  سطح آب چاه هاي منطقه در بازه زمانی مورد

ي مشـخص را  رو این امر لزوم مدیریت صحیح و داشتن برنامـه  این از داراي نوساناتی بوده است. یکنواخت نبوده و همواره 

 .سازدجهت استحصال منابع به خوبی روشن می

 

  ، رگرسیونتغییرات عمق، سطح ایستابی، آب زیرزمینی واژگان کلیدي:

  

  مقدمه - 1

مردم در سراسر جهان مخصوصاً در مناطق روستایی آب زیرزمینی یکی از منابع مهم تامین آب شرب براي بسیاري از 

ي، آن بارندگی سـاالنه ). در مناطق خشک و نیمه خشک جهان (مانند ایران) که میانگین1394است (رستم زاده و همکاران، 

چگونگی تغییرات  مدیریت منابع آب زیرزمینی اهمیتی بسیار باال داشـته و آگـاهی از دهد، حفـظ وکفایـت نیـاز آبـی را نمی

اختیار  ریاضی تغییرپذیري، بمنظـور مـدیریت بهینـه، دادههـایی مهـم در هـا و هـمچنـین، سـاختارمکانی و زمانی سفره

  ).1389دهد (حسینعلی زاده و همکاران، مدیران مربوطه قرار می
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 سطح نوسانات از اطالع صورت در و مهم بوده برداريبهره مورد هايآبخوان در ایستابی سطح از اطمینان قابل و دقیق برآورد

: 2008همکاران،  و دل خرم یافت (گنجی دست زیرزمینی ذخیره آب تغییرات به توانمی پایین هزینه با و آسانی به ایستابی

360.(  

حرکت، چگونگی  عنوان روشی ارزان و سریع در بررسیهاي اخیر بهدهه زیرزمینی دراستفاده از مدلهاي کامپیوتري آب

نجف آبادي و  و1387ایزدي و همکاران، که پیشرفت قابل توجهی هم داشته است ( باشدبرداري میبیالن و مدیریت بهره

در  بررسی روند تغییرات عمق دسترسی به آب زیرزمینی ). یکی از رویکردهاي مهم در مطالعات آب زیرزمینی 1386همکاران، 

هیدرولوژیک و  پارامترهاي هیدرولوژیک به دلیل طبیعت پیچیده فرایندهاي در هاي مختلف زمانی است. وجود روندمقیاس

  ).1390دانشور وثوقی و همکاران، باشد (تغییرات اقلیمی می

که نقاط مختلف جهان و ایران انجام شده است،  متعددي مربوط به روند تغییرات زمانی تراز آب زیرزمینی درمطالعات 

) و کاوون و همکاران 2012)، چوبین و همکاران (1395)، صادقی و همکاران (1394همکاران (صمدي و توان به مطالعات می

  اشاره کرد.) 2012(

  

 مواد و روشها - 2

  موقعیت منطقه مورد مطالعه - 1- 2

 شرکت حلقه چاه اخذ شده از 40هاي و داده آمار از دشت ماهیدشت، زیرزمینی آبهاي کمی پارامتر منظور ارزیابی به

 ) نشان داده شده است.1کرمانشاه استفاده شده است. که در شکل ( ايمنطقه آب سهامی

  

  

  شده برداري نمونه نقاط جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و موقعیت )1شکل (

  

  تحلیل سري زمانی سطح آب زیرزمینی - 2- 2

عمق آب زیرزمینی استفاده  هاي سري زمانی روند تغییراتجهت بررسی سطح آب زیرزمینی در دشت ماهیدشت از نمودار

تا  1377ي آماري موردنظر (هاي ماهیانه ومیانگین ساالنه عمق آب زیرزمینی در طول دورهوسیله دادهشد. این نمودارها به

  ) رسم شدند، و جهت مدلسازي و تفسیر بهینه روند تغییرات سطح آب زیرزمینی از روش رگرسیون استفاده شد.1394

  

  روش رگرسیون -1- 2- 2
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ها از رگرسیون استفاده دهد، اما براي بررسی نوع رابطه بین آنضریب همبستگی، میزان ارتباط بین متغیرها را نشان می

بینی شود. در این روش آماري، رابطه بین متغیرها به صورت تابعی از متغیر وابسته که تغییرات متغیرهاي مستقل را پیشمی

  شود:از رگرسیون براي رسیدن به اهداف زیر استفاده میطور کلی شود. بهکنند، تعیین میمی

 تعیین شکل ارتباط بین متغیرها  

 177: 1383بینی مقادیر وابسته از روي متغیر مستقل (مهدوي و طاهرخانی، پیش(  

  الف. مدل رگرسیون خطی 

چند پیشگو بنا شده ي خطی اش با یک یا رگرسیون خطی براي مدل کردن مقدار یک متغیر کمی وابسته که بر رابطه

ي خطی (یا خط مستقیم) بین متغیر وابسته و هر پیشگو کند که یک رابطهرود. مدل رگرسیون خطی فرض میاست به کار می

  وجود دارد. این رابطه در فرمول زیر توضیح داده شده است.

�� = �� + ����� + ⋯+ ����� + ��  

ام از iمقدار مورد  ���)، و j=0,…,pام (jمقدار ضریب  ��تعداد پیشگوها،  p ام متغیر کمی وابسته،iمقدار  ��که در آن 

  ام است.jپیشگوي 

  ب. مدل رگرسیون سهمی

توان با رسم نمودار پراکنش (در صورت یک متغیر بودن) شکل غیر خطی است، می اگر مشخص شود که توزیع مشاهدات

متغیر وابسته  Yمتغیر مستقل و  Xتوان به صورت زیر نوشت که در آن میغیر خطی مناسب آن را حدس زد. معادله سهمی را 

  )212: 1383است: (آذر و مومنی، 
� = � + �� + ���� 

�� ≠ 0 

  نتایج  - 3

هاي سري زمانی استفاده شد. نمودار هاي مورد مطالعه از نمودارآب زیرزمینی چاه سطح ساالنهجهت بررسی تغییرات 

 ساالنههاي ) رسم شد. تحلیل سري زمانی داده1394تا  1377سال ( 17ي زمانی چاه مورد مطالعه در بازه 40سري زمانی 

ها بسیار زیاد و در باشد. تغییرات عمق آب در برخی از چاهعمق آب زیرزمینی می کاهشي دهندهآب زیرزمینی نشان سطح

سطح آب زیرزمینی طی  افزایشي دهندهچاه ها ثابت بوده و نشان اکثریتعمق در  کاهشباشد ولی روند ها کم میبرخی از آن

در نقاط مختلف  ، بعنوان بیشترین و کمترین روند تغییرخرگ آب و نامیون ،در ادامه سري زمانی دو چاهباشد. ها میاین سال

  شود؛عنوان نمونه تحلیل میرسم شده اند، به  1394تا  1377ي آماري ها در طول دورهچاه ساالنههاي دشت که با داده

در  کاهشي دهنده) نشان1394- 1377ساله ( 17ي زمانی روند تغییرات عمق آب در چاه مورد نظر در بازهچاه نامیوند: 

آن  سطحو بیشترین  1377مربوط به سال  )4.96( گیري شدهآب اندازه سطحباشد. کمترین هاي آماري مورد نظر میطی سال

استفاده   4درجه رگرسیون سهمی باشد. جهت بررسی روند تغییرات از رگرسیون خطی ومی 1394سال مربوط به ) 64.99(

هاي آماري مورد نظر دارد. این نمودار کامال گویا عمق آب زیرزمینی در طی سال کاهششده است، که رگرسیون خطی حاکی از 

بررسی دقیق تر روند تغییرات از رگرسیون سهمی استفاده دهد لذا جهت نبوده و تغییرات عمق آب چاه را به درستی نشان نمی

 1-4شد. طبق نمودار رگرسیون سهمی روند تغییرات عمق آب کامال یکنواخت نبوده و همواره داراي نوساناتی بوده است. شکل 

  دهد.را نشان مینامیوند نمودار سري زمانی سطح آب زیرزمینی چاه 

ي آماري مورد نظر به ترتیب مربوط سال آب زیرزمینی در این چاه در طول دوره سطح: حداقل و حداکثر خرگ آبچاه 

است. طبق نمودار رگرسیون خطی و رگرسیون سهمی متر بوده 9.03تا  7.69آب در آن  سطح، وتغییرات 1394سال و  1377
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بوده است. نمودار  نوسانحال که براي تحلیل سري زمانی عمق اب این چاه رسم شده اند، به طورکلی عمق آب زیرزمینی در

  ارائه شده است. 2- 4در شکل  چاه خرگ آبسري زمانی سطح اب زیرزمینی 

  

  
: نمودار سري زمانی سطح آب زیرزمینی 2- 4شکل 

  خرگ آبچاه 

  
: نمودار سري زمانی سطح آب زیرزمینی 1- 4شکل 

  نامیوندچاه 

  

تهیه  طبق نمودارب زیرزمینی دشت ماهیدشت آورده شده است. میانگین ساالنه تغییرات سطح آه سري زمانی در ادام

  است.رو به کاهش بوده 1394تا  1377هاي شده تغییرات عمق آب زیرزمینی طی سال

  

  
   دشت ماهیدشت : نمودار سري زمانی سطح آب زیرزمینی3- 4شکل 
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Analysis of underground water level changes Kermanshah 
Plain Mahidasht 

 

Abstract  
In recent years, the process of using underground water resources has increased for 
various reasons, which is why water resources management, especially groundwater, is 
important. An assessment of the changes in groundwater resources in planning and 
managing sustainable water resources of each region is of great importance. In this 
research, the process of changes in the level of aquifer changes in Mahidasht plain 
aquifer in Kermanshah has been studied using the statistical method. In this research, 
according to the location of the area, data were collected from the relevant departments 
of the province. For this purpose, information on the level of wells in the region was 
provided during the period from 1377 to 1394. Then, in order to investigate the trend of 
time variation of water level in the region, linear method and regression of 4th grade 
were used. The results of this study, which show that the level of wells in the area has 
been decreasing over the period of the study, is 16 years. Of course, the process of water 
depth changes is not uniform and has always fluctuated. Hence, it necessitates proper 
management and a clear program for extracting resources. 
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