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مديريت و به همین دلیل  صنعت افزايش يافته است داليل مختلفمنابع آب زيرزمینی به  سالهای اخیر، روند استفاده ازدر 

ريازی و ماديريت    زمینی، اهمیت زيادی دارد. بررسی تغییرات مناابع آب زيرزمینای در برناماه    زير   های ويژه آب منابع آب به
پايدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در اين تحقیق، به بررسی روند تغییرات سطح ايستابی آبخاوا   

وهش متناسا  باا مویعیات منطقاه     ژدر اين پشده است. ا استفاده از روش آمار پرداخته مورد ب ماهیدشت کرمانشاهدشت 

شروع به جمع آوری داده ها از ادارات مربوطه استا  گرديد. به اين منظور اطالعات مربوط به سطح آب چاه های منطقه در 

در منطقاه از روش خطای و    سطح آب زمانی سپس به منظور بررسی روند تغییرات. تهیه گرديد 1334تا  1311طول بازه 

کاه  ساله می باشد نشا  مای دهاد    11نتايج اين پژوهش که در يک بازه زمانی استفاده گرديد.  4رگرسیو  سهمی درجه 

. کاه البتاه روناد روناد تغییارات عماق آب کاامال        اسات داشته مطالعه افت  سطح آب چاه های منطقه در بازه زمانی مورد

ی مشاخ  را  رو اين امر لزوم مديريت صحیح و داشتن برناماه  اين از دارای نوساناتی بوده است. يکنواخت نبوده و همواره 

 .سازدجهت استحصال منابع به خوبی روشن می

 

 ، رگرسیو تغییرات عمق، سطح ايستابی، آب زيرزمینی واژگان کلیدی:

 مقدمه -1
مردم در سراسر جها  مخصوصاً در مناطق روستايی آب زيرزمینی يکی از منابع مهم تامین آب شرب برای بسیاری از 

ی، آ  بارندگی سااالنه (. در مناطق خشک و نیمه خشک جها  )مانند ايرا ( که میانگین1334است )رستم زاده و همکارا ، 

چگونگی تغییرات  مديريت منابع آب زيرزمینی اهمیتی بسیار باال داشاته و آگااهی از دهد، حفاظ وکفايات نیااز آبای را نمی

اختیار  رياضی تغییرپذيری، بمنظاور ماديريت بهیناه، دادههاايی مهام در هاا و هامچناین، سااختارمکانی و زمانی سفره

 (.1333دهد )حسینعلی زاده و همکارا ، مديرا  مربوطه یرار می
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 سطح نوسانات از اطالع صورت در و مهم بوده برداریبهره مورد هایآبخوا  در ايستابی سطح از اطمینا  یابل و دییق برآورد

: 2003همکارا ،  و دل خرم يافت )گنجی دست زيرزمینی ذخیره آب تغییرات به توا می پايین هزينه با و آسانی به ايستابی

310.) 

حرکت، چگونگی  عنوا  روشی ارزا  و سريع در بررسیهای اخیر بهدهه زيرزمینی دراستفاده از مدلهای کامپیوتری آب

نجف آبادی و  و1331ايزدی و همکارا ، که پیشرفت یابل توجهی هم داشته است ) باشدبرداری میبیال  و مديريت بهره

در  بررسی روند تغییرات عمق دسترسی به آب زيرزمینی (. يکی از رويکردهای مهم در مطالعات آب زيرزمینی 1331همکارا ، 

هیدرولوژيک و  پارامترهای هیدرولوژيک به دلیل طبیعت پیچیده فرايندهای در های مختلف زمانی است. وجود روندمقیاس

 (.1330دانشور وثویی و همکارا ، باشد )تغییرات ایلیمی می

که نقاط مختلف جها  و ايرا  انجام شده است،  متعددی مربوط به روند تغییرات زمانی تراز آب زيرزمینی درمطالعات 

( و کاوو  و همکارا  2012(، چوبین و همکارا  )1331(، صادیی و همکارا  )1334همکارا  )صمدی و توا  به مطالعات می

 اشاره کرد.( 2012)

 

 مواد و روشها -2

 موقعیت منطقه مورد مطالعه -2-1
 شرکت حلقه چاه اخذ شده از 40های و داده آمار از دشت ماهیدشت، زيرزمینی آبهای کمی پارامتر منظور ارزيابی به

 ( نشا  داده شده است.1کرمانشاه استفاده شده است. که در شکل ) ایمنطقه آب سهامی

 

 

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

 

 تحلیل سری زمانی سطح آب زیرزمینی -2-2
عمق آب زيرزمینی استفاده  های سری زمانی روند تغییراتجهت بررسی سطح آب زيرزمینی در دشت ماهیدشت از نمودار

تا  1311ی آماری موردنظر )های ماهیانه ومیانگین ساالنه عمق آب زيرزمینی در طول دورهوسیله دادهشد. اين نمودارها به

 ( رسم شدند، و جهت مدلسازی و تفسیر بهینه روند تغییرات سطح آب زيرزمینی از روش رگرسیو  استفاده شد.1334

 

 روش رگرسیون -2-2-1
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ها از رگرسیو  استفاده دهد، اما برای بررسی نوع رابطه بین آ ضري  همبستگی، میزا  ارتباط بین متغیرها را نشا  می

بینی شود. در اين روش آماری، رابطه بین متغیرها به صورت تابعی از متغیر وابسته که تغییرات متغیرهای مستقل را پیشمی

 شود:از رگرسیو  برای رسید  به اهداف زير استفاده میطور کلی شود. بهکنند، تعیین میمی

 تعیین شکل ارتباط بین متغیرها 

 (111: 1333بینی مقادير وابسته از روی متغیر مستقل )مهدوی و طاهرخانی، پیش 

 الف. مدل رگرسیو  خطی 

چند پیشگو بنا شده ی خطی اش با يک يا رگرسیو  خطی برای مدل کرد  مقدار يک متغیر کمی وابسته که بر رابطه

ی خطی )يا خط مستقیم( بین متغیر وابسته و هر پیشگو کند که يک رابطهرود. مدل رگرسیو  خطی فرض میاست به کار می

 وجود دارد. اين رابطه در فرمول زير توضیح داده شده است.
                       

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

 ام است.jپیشگوی 

 ب. مدل رگرسیو  سهمی

توا  با رسم نمودار پراکنش )در صورت يک متغیر بود ( شکل غیر خطی است، می اگر مشخ  شود که توزيع مشاهدات

متغیر وابسته  Yمتغیر مستقل و  Xتوا  به صورت زير نوشت که در آ  میغیر خطی مناس  آ  را حدس زد. معادله سهمی را 

 (212: 1333است: )آذر و مومنی، 
            

     

 نتایج  -3
های سری زمانی استفاده شد. نمودار های مورد مطالعه از نمودارآب زيرزمینی چاه سطح ساالنهجهت بررسی تغییرات 

 ساالنههای ( رسم شد. تحلیل سری زمانی داده1334تا  1311سال ) 11ی زمانی چاه مورد مطالعه در بازه 40سری زمانی 

ها بسیار زياد و در باشد. تغییرات عمق آب در برخی از چاهعمق آب زيرزمینی می کاهشی دهندهآب زيرزمینی نشا  سطح

سطح آب زيرزمینی طی  افزايشی دهندهچاه ها ثابت بوده و نشا  اکثريتعمق در  کاهشباشد ولی روند ها کم میبرخی از آ 

در نقاط مختلف  ، بعنوا  بیشترين و کمترين روند تغییرخرگ آب و نامیو  ،در ادامه سری زمانی دو چاهباشد. ها میاين سال

 شود؛عنوا  نمونه تحلیل میرسم شده اند، به  1334تا  1311ی آماری ها در طول دورهچاه ساالنههای دشت که با داده

در  کاهشی دهنده( نشا 1334-1311ساله ) 11ی زمانی روند تغییرات عمق آب در چاه مورد نظر در بازهچاه نامیوند: 

آ   سطحو بیشترين  1311مربوط به سال  (4931) گیری شدهآب اندازه سطحباشد. کمترين های آماری مورد نظر میطی سال

استفاده   4درجه رگرسیو  سهمی باشد. جهت بررسی روند تغییرات از رگرسیو  خطی ومی 1334سال مربوط به ( 14933)

های آماری مورد نظر دارد. اين نمودار کامال گويا عمق آب زيرزمینی در طی سال کاهششده است، که رگرسیو  خطی حاکی از 

بررسی دییق تر روند تغییرات از رگرسیو  سهمی استفاده دهد لذا جهت نبوده و تغییرات عمق آب چاه را به درستی نشا  نمی

 1-4شد. طبق نمودار رگرسیو  سهمی روند تغییرات عمق آب کامال يکنواخت نبوده و همواره دارای نوساناتی بوده است. شکل 

 دهد.را نشا  مینامیوند نمودار سری زمانی سطح آب زيرزمینی چاه 

ی آماری مورد نظر به ترتی  مربوط سال آب زيرزمینی در اين چاه در طول دوره سطح: حدایل و حداکثر خرگ آبچاه 

است. طبق نمودار رگرسیو  خطی و رگرسیو  سهمی متر بوده 3903تا  1913آب در آ   سطح، وتغییرات 1334سال و  1311
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بوده است. نمودار  نوسا حال که برای تحلیل سری زمانی عمق اب اين چاه رسم شده اند، به طورکلی عمق آب زيرزمینی در

 ارائه شده است. 2-4در شکل  چاه خرگ آبسری زمانی سطح اب زيرزمینی 

 

 
: نمودار سری زمانی سطح آب زيرزمینی 2-4شکل 

 خرگ آبچاه 

 
: نمودار سری زمانی سطح آب زيرزمینی 1-4شکل 

 نامیوندچاه 
 

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

 است.رو به کاهش بوده 1334تا  1311های شده تغییرات عمق آب زيرزمینی طی سال

 

 
  دشت ماهیدشت : نمودار سری زمانی سطح آب زيرزمینی3-4شکل 

 منابع

کاربرد مدل داده های ترکیبی در پیش بینی . 1331. بیژ ، یهرما  ،امین، علیزاده، کامرا ، داوری ،عزيزاهلل ،ايزدی (1

 . 2، شماره 2مجله آبیاری و زهکشی ايرا ، جلد . سطح آب زيرزمینی

تجزيه و تحلیل روند تغییرات کیفیت .  محمدعلی .یربانی , محمدتقی .اعلمی ,يعقوب .دين پژوه ,فرناز ،وثویی دانشور (2

. شماره 40. دوره 1330بهار  – 1333. زمستا لآب زيرزمینی دشت اردبیل با استفاده از آزمو  ناپارامتری ما  کندا

 .13-23.  صفحه 3

آمار. مجله  ی آب زيرزمینی با استفاده از زمین حسینعلی زاده محسن، يعقوبی علی. تغییرات زمانی و مکانی سطح سفره (3

 .11-13( :10) 4 ;1333علوم ومهندسی آبخیزداری ايرا . 

های مشاهده ای برای  (. بهینه سازی شبکه چاه1331) محمدجواد 9 و منعم9 کوروش 9 محمدی9 ناصر گنجی خرم دل9 (4

 .22آب و خاک9  .تخمین بیال  با روش نوسا  دوگانه سطح آب زيرزمینی

https://profdoc.um.ac.ir/list-writer-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C.html
https://profdoc.um.ac.ir/list-writer-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C.html
https://profdoc.um.ac.ir/list-writer-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C.html
https://profdoc.um.ac.ir/list-writer-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.html
https://profdoc.um.ac.ir/list-writer-%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=136125
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=3168
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=3168
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=22009
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=22009
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=78034
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=78034
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و  modflow شبیه سازی آبخوا  دشت سیر جا  با استفاده از مدل. 1331نجف آبادی، میرعباس، رهنما، محمدبایر.  (1

 .1شماره  1331زمستا  « پژوهش آب ايرا    نشريه. بررسی اثرات احداث سد تنگوئیه بر آ 

سطح ايستابی آب زيرزمینی دشت اردبیل . تحلیل فضايی رستم زاده هاشم، اسدی اسماعیل، جعفرزاده جعفر. بررسی  (1

 .42-31( :1) 2 ;1334مخاطرات محیطی. 

صادیی سیدهادی، آلبوعلی علی، یضاوی رضا. بررسی روند زمانی و مکانی تغییر پارامترهای کیفی آب دشت کاشا  با  (1

 .33-13( :11) 20 ;1331های زمین آمار . مجله علوم آب و خاک.  استفاده از روش

بررسی روند تغییرات زمانی سطح ايستابی آب های . 1331. چايی حمیدرضا یره آرش و ،ملکیا  بهرام. ،چوبین (3

 .10-33صفحات  1شماره  1جلد . زيرزمینی در يک زيست بوم خشک)مطالعه موردی: آبخوا  دشت آسپاس(

موردی:دشت  (. بررسی روند تغییرات ترازآب زيرزمینی) مطالعه1334بهمنش9 جواد9 صمدی9 رییه9 رضايی9 حسین. ) (3

 .34-11(9 4)22های حفاظت آب و خاک9  مجله پژوهش ارومیه(.

10) Kaown, D., Hyun, Y., Bae, Gao., Oh, CH.W. and Lee, K. K., 2012. Evaiuation of spatio temporal trends 

of groundwater quality in difreent land uses using kendall test, Geosciences Journal, Vol. 16, No. 1, p. 
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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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