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  چکیده 

 يمنظور برا نیدب. است آب کم و خشک درمناطق ویژه به انسان نیاز مورد آب تامین منابع ترین مهم از زیرزمینی هاي آب

منابع آب  یستابیسطح ا شیو پا یابیبا ارز دیآب، با شتریاز بحران ب يریمناسب و جلوگ یتیریمد ماتیاتخاذ تصم

آبخوان کوهدشت  یستابیسطح ا یحاضر به منظور بررس پژوهشمنطقه پرداخت. در  یآب تیوضع ییبه شناسا ینیرزمیز

 یبررس جیمنطقه استفاده شد. نتا يزومترهایپ 1395تا  1388 یساله از بازه زمان 8واقع در دشت کوهدشت از آمار 

این مقدار  89براي سال  ،متر 54/1164 متوسط سطح ایستابی 88 نشان داد که در سال زومترهایپ یستابیسطح ا

 ،92سالمتر،  10/1161سطح ایستابی آن  91براي سال  متر، 27/1163این مقدار  90، براي سال متر 76/1163

 ،94در سال  یستابیاست. متوسط سطح ا دهیمتر رس99/1158به  93متوسط در سال  زانیم نیمتر است. ا 11/1161

طول  نیافت در ا زانیم يمتر است. به طور کا 57/1156 ،95مقدار در سال  نیا نیباشد. همچن یمتر م 34/1157

 نیآبخوان ا يمرکز يها سمتو در ق ییمقدار باال يدر اطراف و ارتفاعات دارا یستابی. سطح اباشد یمتر م 7 یدوره زمان

 يها چاه ادیبر وجود تمرکز ز لیدل زین يمقدار در قسمت مرکز نیبودن ا نیی. پاباشد یم تر نییپا یسطح يمقدار دارا

  . و استفاده کشاورزان است يبردار بهره

  

   GIS ،یستابیخشک، سطح ا مهیآبخوان کوهدشت، خشک و نکلیدي:  گانواژ

  

  مقدمه  - 1

(محتشم و ویژه درمناطق خشک و کم آب است.  ترین منابع تامین آب مورد نیاز انسان به هاي زیرزمینی از مهمآب

 قادري و همکارانازجمله:  .است شده زیرزمینی انجام آب منابع وضعیت بررسی منظور به متعددي ). مطالعات1389همکاران، 

 در چاهک نتایج نمودند. بررسی سال 10ي برا را اصفهان در پالیا حاشیه عمق کم آب زیرزمینی يها سفره نوسانات) 1388(

 5/6 حدود یک سال خالل در که سانتیمتراست، ده ایستابی سطح کاهش متوسط مقدار که داد نشان 1378- 1379 آبی سال
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همچنین آقاپور و همکاران . باشد یم دوره خشکی یک در منطقه داشتن قرار دهنده نشان که احتماالً باشد یمسانتیمتر 

 در پیزومتري چاه 15 براي خوزستان را در استان واقع عقیلی حوزه آبخوان زیرزمینی آب منابع خشکسالی بر ) تأثیر1392(

 این که در است آبخوان یی ازها قسمت بیشتر در افت وجود دهنده نشان ها آن نتایج کردند. مطالعه 1387 تا 1381 دوره آماري

همکاران  و قلعه نی محمديداشتند.  ها قسمت سایر به نسبت يتر یبحران منطقه شرایط جنوب غربی و شرق يها قسمت میان

 حوزه هاي آبخوان در زیرزمینی آب کیفیت و تراز مکانی و زمانی تغییرات بررسی به GIS از استفاده با تحقیقی ) نیز در1390(

 حلقه 57 در سال 7 طی زیرزمینی آب سطح افت متوسط که داد نشان ها آن پژوهش از حاصل پرداختند. نتایج ساوه و اراك

و  1هنمتر بوده است.  19/10 برابر ساوه آبخوان در موردمطالعه حلقه چاه 63متر و در  38/3برابر با  اراك محدوده چاه

 آن کمک به و نموده استفاده سخت يسازندها در زیرزمینی آب منابع بررسی ابزار در یک عنوان به GISاز  )2006همکاران (

 هاي خشکسالی که دادند نشان )2009( همکارانو  جهان بخت .اند قرار داده بررسی مورد را چین شمال در کارستی منابع

 رخداد دلیل به ارومیه دریاچه هدگستر کاهش .اند داشته اثر ارومیه دریاچه آب سطح نوسانات بر ارومیه ایستگاه اخیر دهه

ي کمبود در همین راستا .است آبی منابع از آب زیاد تبخیر و گذشته دهه چند (هیدرو اقلیمی) اقلیمی - آب هاي خشکسالی

برداري از منابع  ریزي و بهرههاي برنامهکارهاي پیشگیري و پایه اولین گام در راستاي ارائه راهآب مناطق خشک و نیمه خشک 

باشد. بر همین اساس در پژوهش  هاي آبی، منطقه مورد نظر میآب هر منطقه، بررسی میزان آب موجود و تعیین پتانسیل

حاضر به بررسی کمی سطح آب زیرزمینی در چهار سال متوالی به منظور بررسی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در منطقه 

  مطالعه پرداخته شده است. مورد 

  

  مواد و روش - 2

  معرفی منطقه مورد مطالعه -2-1

 52 47 ΄تا  12 47 ΄هاي  طول هاي شهرستان کوهدشت واقع در استان لرستان است که بین کوهدشت یکی از بخش

کیلومترمربع  3/1129شده است. محدوده مطالعاتی کوهدشت با وسعت  شمالی واقع 41 33 ΄تا  17 33 ΄هاي  شرقی و عرض

کیلومترمربع از وسعت  5/301شده است.  کرخه بوده و در غرب استان لرستان واقع یزهاي مطالعاتی حوضه آبر محدوده جز

 8/248ت کوهدشت معادل وسعت دش. دهند از وسعت آن را ارتفاعات تشکیل می یلومترمربعک 8/827محدوده را دشت و 

متـر و در کل  1396و  1261ها و ارتفاعات به ترتیـب برابـر بـا  متوسط ارتفاع در سطح دشت یطورکل کیلومترمربع است. به

  .باشد میمتر  1360محدوده مطالعاتی نیز برابر با 

  

  

  

  

  

                                                 
1 Han 
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه 1شکل 

  

  روش کار -2-2

 GISاز نرم افزار  1392- 1395منظور تعیین روند سطح ایستابی آبخوان کوهدشت در دوره زمانی  در این پژوهش به

استفاده شد. جهت بررسی این روند از آمار مربوط به پیزومترهاي موجود در منطقه تهیه شده از سازمان آب منطقه اي استفاده 

نقشه تهیه شد. تهیه نقشه ها نیز با دستور  4پیزومتر،  13ر سال براي شد. براي این کار با وارد کردن سطح ایستابی ه

Kriging  وReclassify .انجام پذیرفت  

 1388-1389براي سال آبی  2 در شکل 1392- 1395بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش در طول دوره زمانی 

-99/1160سطح آب بین  1389- 1390براي سال آبی  3متر، شکل  81/1177- 29/1163سطح ایستابی آن بین 

که  6 متر، شکل  75/1173-79/1152آن  ب سطح ایستابی که 1390-1391سال آبی  مربوط 4متر، شکل  53/1176

 7باشد. شکل  متر می 81/1173-  41/1148است، می بینیم که سطح ایستابی آن بین  1392 -1393مربوط به سال آبی 

باشد.  متر می 55/1170 -44/1147باشد. در این شکل نیز سطح ایستابی آن بین  می 1393-1394مربوط به سال آبی 

که  9متر است.  واما شکل  21/1171 -48/1141، سطح ایستابی آن بین 1394-1395نیز مربوط به سال آبی  8شکل 

 4متر است. در طول این  70/1195 -1138- 19دهد، داراي  سطحی بین  را نشان می 1395-1396سطح ایستابی سال آبی 

هاي موجود افت محسوسی داشته است. نتایج این پژوهش با نتایج محتشم و همکاران  سال سطح ایستابی با توجه به نقشه

  همسو بوده است. )2001ی و همکاران (یلکالیب )،1386)، ایزدي و همکاران (1389(

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

-1392و  1390- 1391، 1389-1390، 1388-1389 ایستابی سال آبی مربوط به سطحبه ترتیب از راست  2،3،4،5شکل 

1391  
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  1395-1396و  1394-1395، 1393-1394، 1392-1393ترتیب از راست به چپ مربوط به سال آبی، به  6،7،8،9 هاي شکل

  

  گیري نتیجه - 3

ها در حال کاهش  پیزومتر مورد بررسی تراز سطح ایستابی چاه 13دهد که در دشت کوهدشت با  نتایج نشان می

این  90متر، براي سال  76/1163این مقدار  89براي سال  متر، 54/1164متوسط سطح ایستابی  88 در سالطوریکه   به باشد، می

متر می باشد. این میزان  11/1161سطح ایستابی  92سال  ، متر 10/1161سطح ایستابی آن  91متر، براي سال  27/1163مقدار 

متر می باشد. همچنین این  34/1156 94متر رسیده است. متوسط سطح ایستابی در سال 99/1158به  93متوسط در سال 

باشد. سطح ایستابی در  متر می 4. به طور کاي میزان افت در این طول دوره زمانی باشد میمتر  57/1157 95مقدار در سال 

باشد. پایین بودن  تر می اطراف و ارتفاعات داراي مقدار باالیی و در قسمت هاي مرکزي آبخوان این مقدار داراي سطحی پایین

برداري و استفاده کشاورزان است. براي کاهش این  هاي بهره این مقدار در قسمت مرکزي نیز دلیل بر وجود تمرکز زیاد چاه

تصمیماتی الزم است از جمله: کاهش بهره برداري از منابع آب زیر زمینی با تغییر الگوي کشت، استفاده  میزان افت راهکارها و

  از گیاهانی که مقاوم به کم آبی هستند و استفاده از کشت محصوالتی که نیاز آبی کمی دارند.
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Determination of the water table of the Kouhdasht plain using 
GIS method (Case study: Kouhdasht Plain) 

  

Abstract 
Groundwater is one of the most important sources of human water supply, especially in arid and low 

water areas. To this end, in order to make appropriate management decisions and prevent further water crises, it 
is necessary to assess the water status of the region by assessing and monitoring the level of groundwater 
resources. In the present study, a 4-year statistic was used for measuring the level of Kouhdasht aquifer in 
Kouhdasht plain from 2012 to 2015 Pisometers in the area. The results of the study of the level of the 
piezoelectric station showed that in 1992 the level of the station in the piezometers was 1161.11 meters. This 
average amount has risen from 93 to 1158.99. The average level of staging in 2014 is 1157.34 meters. Also, this 
amount is 2015, 1156.57 meters. In any case, the drop in this period is 4 meters. The level of the station around 
and the high altitudes are high and in the central parts of the aquifer, this level has a lower surface. The low level 
in the central part is also due to the high concentration of exploitation wells and farmers' use. 

 
Key words: dry and semi-arid, GIS, Kuhdasht aquifer, water level  


