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دشت دهگالن با استفاده از   ینیرزمیآب ز شیدر افزا اهسی اثر سد سنگ

 یآمار نیزم یروش ها
 

 2یریمع نیصالح الد ،1یذوالفقار میمر

 ، سنندج، ایران.واحد سنندج،  دانشگاه ازاد اسالمیاستادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، -1

 ، سنندج، ایران.واحد سنندج ازاد اسالمیگاه دانش،مرتع و آبخیزداریدانش آموخته گروه مهندسی  -2

 

 نویسنده مسوول:مریم ذوالفقاری                                                        

  چكیده
بخشی از چرخه آب در طبیعت در زیر زمین صورت می گیرد که منابع آبهای زیرزمینی یکی از اجزای آن محسوب می 

های سطحی و زیرزمینی همراه خواهد راتی بر آبه های آبی نظیر ایجاد سد بطور قطع با تأثیگردد. طرح های وسیع ساز

بر نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت دهگالن با استفاده از روش ود. این پژوهش با هدف بررسی نقش سد سنگ سیاه  ب

های ی تلوار از سرشاخهیز رودخانهی آبری بخشی از حوزهسد سنگ سیاه دربرگیرنده های زمین آمار انجام شده است.

زیه و ستان احداث گردیده است. در این پژوهش پس از تجباشد که در دشت دهگالن واقع در استان کردن میقزل اوز

، و با استفاده از روش های زمین آمـاری GIS پیزومتر فعال در دشت دهگالن در محیط 22تحلیل داده های سطح آب 

نشان داد  MAEو  RMSEنتایج براساس معیار  ل آماری تهیه گردید.آب زیر زمینی در هر سانقشه های تغییرات سطح 

پـایین تری دارند دقیق ترین بوده و به  MAEو  RMSEر بـین روش هـای میان یابی، چون روش کریجینگ د کـه 

های نقشه ی انتخاب گردید.زمینی  در هر سال آماری تغییرات سطح آب زیری نقشهعنوان مناسب ترین روش جهت تهیه

منظور بررسی تغییرات سطح آب در دوره آماری ه ب با استفاده از روش کریجینگ ب پیزومترهای دشتپهنه بندی سطح آ

که احداث سد سنگ سیاه در افزایش  دادنتایج حاصل شده نشان  .قبل و بعد از احداث سد سنگ سیاه تهیه گردیدند

 مثبت داشته است. ثیرتأ دهگالنسطح آب زیرزمینی دشت 

 

 ییایاطالعات جغراف ستمیس ،ینیزم ریآمار، آب ز نیدشت دهگالن، زم اه،یسنگ سسد  كلیدی: هایواژه

  

 

  مقدمه -1
یکی از نیازهای رشد و توسعه در هر کشور، آب است. آب نه فقط برای گسترش شهرها و صنایع الزم است، بلکه یکی از 

ین منابع آب هستند. شرایط آب و هوایی حاکم بر ترهای زیرزمینی از مهمآید و آبشمار می ی کشاورزی نیز بهعوامل توسعه

-های سطحی و زیرزمینی اعمال مدیریت صحیح بر منابع آب را غیرقابلبهای آبی موجود در منابع آکشورایران و محدودیت

نابع آبی خصوصاً ی بهینه از مها جهت استفادهریزیبرنامه گرداند. بدین لحاظ، اطالع از ذخایر آبی هر منطقه در اولویتانکار می

مهم ترین مسائلی است که از دیرباز ی کمبود آب یکی از ی است. در مقیاس ملی مسئلههای سطحی و زیرزمیندر بخش آب

بشری را شکل داده  نیاکان ما با آن مبارزه می کردند. آب به عنوان مایه حیات، منبعی تجدید شونده بوده که منشأ تمدن های

ک موجب شده است تا محققان زیادی در زیرزمینی به ویژه در سرزمین های خشک و نیمه خشاست. اتکا به منابع آب 

ی تشکیل و یا دستیابی به این منبع حیاتی به مطالعه بپردازند. این نوع مطالعات که در تاریخ نیز ریشه دارد خصوص چگونگ

 مطالعات نشان داده است که هرچند آب از ی اینت شتاب بیشتری نیز یافته است. نتیجهامروزه به علت رشد سریع جمعی
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کند اما تنها با تکیه به این متغیر نمی توان به سفره مین نفوذ میها به داخل زها و رسوبلل و فرج موجود در سنگطریق خ

 ینی متغیرهای متعددی مانند شیب توپوگرافی،آب مطمئن در یک محل دست یافت؛ زیرا در تشکیل و تغذیه مخازن آب زیرزم

متغیر دیگر هم  یک، میزان بارش، شدت بارش، پوشش گیاهی و چندینمیزان زبری سطح زمین، جنس سنگ، ساختمان تکتون

 (.1221نقش دارند)کریشنامورتی، 

طبیعی و انسانی باعث  ترین منبع تأمین آب به شمار می رود. عوامل مختلفدر مناطق گرم و خشک، آب زیرزمینی مهم 

باشد. اثر سد بر تغییرات سطح آب حداث سد میح آب زیرزمینی گردیده است، یکی از این عوامل اایجاد تغییرات در سط

 باشد، سدها به دلیل دارا بودن حجم زیادی از آب، بیشترین تأثیر را در این مورد دارندترین اثرات سدها میرزمینی جزو مهمزی

 (.1831ران، )نادری و همکا

ه همین دلیل در مدیریت منابع آب، ر چارچوب تعیین اثرات و پیامدها استوار است. بمطالعات ارزیابی زیست محیطی ب

محیطی که حاصل این مطالعات است اهمیت گی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و تأثیرات زیستی فرهنتوسعه

توانند به عنوان یک ه و ذخیره آب می(. سدها با متوقف کردن جریان رودخان2001، روزافزون یافته است) سیت تامیکیوگلو

این ناپایدار در حد توان و تحمل محیط زیست نباشد، آثار تخریب یدارکننده در طبیعت محسوب شوند، حال آنکه اگر عامل ناپا

 (.1831همکاران،  این سازه به تدریج ظهور می کند و اهداف سدسازی را ضایع می نماید)پرهام و

بانکت و سدهای خشکه چین در ارتفاعات ری از قبیل ایجاد یا تقویت پوشش گیاهی، احداث عملیات مربوط به آبخیزدا

شود که مقدار قابل توجهی از آب حاصل از بارندگی به داخل زمین نفوذ کند. نفوذ آب در زمین، منبع یز( سبب می)حوضه آبخ

 ق آبخیزداری و غیره باعث زیاد شدن آب زیرزمینید. عالوه برآنکه سد بطور غیرمستقیم از طریآب زیرزمینی را تقویت می کن

ش آب زیرزمینی منطقه بالنسبه مؤثر است و آن منطقه تحت تأثیر مخزن یا آن منطقه می شود، به طور مستقیم نیز در افزای

 (.1831آب ایستاده در پشت سد است )کردوانی، 

 اهداف تحقیق

 و  های مختلف زمانیسد سنگ سیاه دهگالن در مقیاس های زیرزمینی در نتیجه احداثح آبییرات سطبررسی تغ

 مکانی در منطقه

 بررسی بهترین روش درون یابی در سطح منطقه مورد مطالعه 

  پهنه بندی تغییرات سطح آب های زیر زمینی در منطقه مورد مطالعه در محیطGIS 

 های زمانی مختلفه در دورهی مورد مطالعیر زمینی در منطقهپیش بینی روند تغییرات سطح آب ز 

 فرضیات تحقیق

 روند تغییرات سطح آبهای زیر زمینی در اثر احداث سد را در سطح منطقه مورد  ار قابلیت بررسیمدل های زمین آم

 مطالعه دارند.

 دباشمدل کریجینگ بهترین روش درون یابی تغییرات در سطح منطقه مورد مطالعه می 

 کندمطالعه از روند مشخصی پیروی نمیتغیرات سطح آب زیر زمینی در منطقه مورد 

 

 

 

 

 

 بقه تحقیقاس -2
های کریجینگ را برای تحلیل تغییرات سطح آب زیرزمینی مهر فارس انواع روش هدر حوض (،2002) و همکاراننیکرو 

 .بررسی نمودند
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کریجینگ برای وزندهی عکس فاصله، توابع پایه شعاعی و  بییابه مقایسه سه روش میان ،(2002سان و همکاران )

کین در شمال چین پرداختند. مقایسه مقادیر مشاهده شده عمق آب زیرزمینی در کویر مینبینی تغییرات زمانی و مکانی پیش

 ستزیرزمینی ا یابی عمق آببا مقادیر میانیابی شده نشان داد، که روش کریجینگ معمولی به عنوان روش بهینه جهت میان

زمین آماری کریجینگ،  یهاروشبندی عمق آب زیرزمینی در دشت سمنان به کمک نهبه بررسی په ،(2010قمشیون )

های یک تا پنج پرداخت. نتایج نشان داد که روش کریجینگ ساده باعث افزایش دقت کوکریجینگ و روش عکس فاصله با توان

 شده است.و احداث سد باعث کاهش عمق آب زیر زمینی  .در برآورد عمق آب زیرزمینی دشت شده است

Varouchakis و) Hristopulos 2018 ( ،زمین آماری برای تحلیل نتایجی که از تغییرات سطح آب در اثر  یهاز روشا

 .تغییر اقلیم در جزیره کریس در یونان به وجود آمده بود، استفاده نمودند

با اینحال  .خواهد رسید شده، که با عالمت ستاره در لیست مولفین مشخص بطچگونگی پذیرش مقاله به اطالع مولف را

در  باشد.قابل پیگیری می https://conf.uok.ac.ir/rcsconf10?Lang=fa فرانست از طریق سایت کنآخرین وضعیت مقاال

مدت زمان خواسته شده اعمال صورت پذیرش، الزم است مولفین مقاله، اصالحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایی و در 

  ارسال نمایند. گرهکنهایی را از طریق سایت نموده و نسخه ن

 

 روش تحقیق -3
 معرفی منطقه مورد مطالعه

که به جهت وسعت و پتانسیل باالی آب و خاک و آب و  باشدیدشت دهگالن از وسیعترین دشتهای استان کردستان م

دارای درجه حرارت متوسط سالیانه نطقه با اقلیم نیمه خشک و سرد، است. این مبرخوردار  اییژههوای مناسب از اهمیت و

. ضخامت باشدیمیلی متر م 850سط بارندگی ساالنه حدود میلی متر و متو2100گراد، متوسط تبخیر ساالنه  درجه سانتی5/2

رستان سنندج بین شرق شه . که درباشدیمتر است که این مقدار در نقاط مختلف دشت متغیر م 10متوسط دشت حدود 

و  =UTM 150000 - 125000 Xختصات مالی و معرض ش 85˚ 85́تا  85˚ 5́طول شرقی و  71˚ 75́ا ت 71˚ 10́های طول

8330000 - 8170000Y= این دشت به جهت وسعت و پتانسیل باالی آب و خاک، ناشی از شرایط  .گسترده شده است

شهرستان دهگالن از جنوب دشت ی برخوردار است. رودخانه سنگ سیاه در شرق شناسی و آب و هوایی، از اهمیت خاصزمین

در  1831اوزن است. در سال های قزلو یکی از سرشاخه باشددارد. این رودخانه دارای جریان دائمی می به سمت شمال جریان

 82سدی خاکی با ارتفاع ه )سیا روی این رودخانه عملیات احداث سد سنگ کیلومتری جنوب شرق شهرستان دهگالن بر 12

ای آبگیری سد شروع شد )شرکت آب منطقه 1835میلیون متر مکعب( آغاز و در اسفند ماه سال  88متر و حجم مخزن 

 (.1820ستان، کرد
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 موقعیت محدوده مطالعاتی در سطح كشور -1لكش

زمینی زیر یهابندی تغییرات سطح آبپایش و پهنه ها برایدر ایستگاه زمینیای سطح آب زیراز آنجایی که اطالعات نقطه

 باشدیابی میهای درونبه روشباشد. لذا نیاز ای الزم میورت مکانی و منطقهها به صکند و بسط و گسترش آنکفایت نمی

 یاکریجینگ، وزن دهی معکوس فاصله یهاهای انواع مدلاستفاده شده در این تحقیق شامل روش یابیهای درونروش

(IDWم )نیم روداط مکانی یک متغیر به کار مابزار در زمین آمار است که برای تشریح ارتب ینتری. نیم تغییر نما اساسباشدی .

تغییر نما، کمیتی برداری است که درجۀ همبستگی مکانی و شباهت بین نقاط اندازه گیری شده را بر حسب مربع تفاضل مقدار 

مجاور ها که از آن به بعد مقادیر متغیر در نقاط ونهبه فاصله بین نم دهدیها نشان مفاصلۀ آن دو نقطه و با توجه به جهت و

کند، دامنه یا شعاع تأثیر ایش بیشتر فاصله مقدار نیم تغییر نما تفاوت معنی داری نمیتأثیر چندانی بر یکدیگر ندارند و با افز

آماری انجام  یهادر تمام سالپهنه بندی و درون یابی سطح آب زیر زمینی  شود. در نهایت با استفاده از بهترین مدل،گفته می

 خواهد شد. 

گ یک برآورد کننده درون یابی دقیق است که برای به دست آوردن بهترین برآورد خطی نا اریب استفاده ریجینروش ک

 .اشته باشد. بهترین برآورد کننده خطی نا اریب باید حداقل واریانس خطای برآورد را دشودیم

انجام گردید و سپس با استفاده از بهترین  +GSن مدل در این تحقیق با استفاده نرم افزار ها و انتخاب بهتریارزیابی روش

آماری انجام شد. و در نهایت میزان تغییرات آن در دو  یهامدل پهنه بندی و درون یابی سطح آب زیر زمینی در تمام سال

 .سد مشخص گردیددوره قبل و بعد از احداث 

 

 

 نتایج -4
 هاله از بررسی روند و همگنی دادهتایج حاصن -4-1

 Shapiro-Wilkو جهت اطمینان بیشتر از آزمون  qqPlotنرمالیته با استفاده از آزمون گرافیکی، Rر از نرم افزابا استفاده 

و در حول الین  باشندیول محور میانگین مها حنشان داد چون داده qqPlotاستفاده گردید نتایج حاصل از آزمون گرافیکی 

 باشندیها نرمال م، لذا دادهباشندیم
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 qqPlotون گرافیكی : آزم1شكل 

لذا  باشدیو چون از نیم بزرگتر م باشدیم 11/ 0برابر با  p-valueنشان داد که مقدار  Shapiro-Wilkنتایج حاصل از آزمون 

 اشدبیها برقرار مهفرض نرمال بودن داد

 هانتایج حاصله از استقالل داده -4-2

 5/0چون از  p-valueنتایج نشان داد که مقدار  Rار آماری از نرم افز با استفاده Durbin-Watsonبا استفاده از آزمون 

 . باشدیر مها برقرالذا فرض مستقل بودن داده باشدیمناسب( م 5/2تا  5/1)بین  DW ،13/2و مقدار آماره  3/0بیشتر و برابر با 

 ینیرزمیافت سطح آب ز زانیم ینوسان ها یبررس جینتا -4-1

سطح آب در دو دوره قبل و بعد از احداث سد میزان افت مشاهده ای اقدام به مقایسه  یهادر چاهبرای بررسی تغییرات 

های متناوب در منطقه روند بعد از احداث سد و بروز خشکسالی  یهابرداشت آب در طی سال به دلیلنتایج نشان داد ، گردید

 دهدیها را نشان مدر تمام چاهآب زیر زمینی  افت سطح افزایشی

 

 
 سطح آب زیرزمینی میزان افت بررسی نوسان های: 2شكل 
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 نتایح حاصل از زمین آمار -4-3

. قابل ذکر باشدیها مدادهبرای انتخاب روش درون یابی مناسب نیاز به انتخاب بهترین تابع نیم تغییر نما برای برازش بر 

 و نمایی استفاده شده است. هش چهار نوع نیم تغییر نمای کروی، گوسین، خطی است در این پژو

ذکر شده است، بعد از انتخاب توابع نیم تغییر نمای مناسب برای هر ، 1زمین آماری مورداستفاده در جدول یهامشخصات روش

تغییرات سطح آب زیر زمینی در دو نرم انتخاب گردید و با توجه به آن پهنه بندی  ها، روش درون یابی مناسبکدام از شاخص

 انجام گردید. ARCGIS10/ 2و  +GSافزار 

 

 سال آماری 11های نیم تغییر نما و مدل برازش داده شده بر آن در مشخصات مدل

 به دست آمد. +GSفزار با استفاده از نرم اآماری مورد مطالعه  یهانیم تغییر نمای آماری برای هر کدام از سال یهامدل

 آماری مناسب تر است. یهادر اکثر سال RMSEبودن مقدار  تریینپا نتایج نشان داد که روش کریجینگ معمولی به دلیل

 سال آماری 11های نیم تغییر نما و مدل برازش داده شده بر آن در مدل -1جدول 

ی بر مناسبترین روش میانیاب Model Naggest(co) Sill(co+c) Proportion RMSE سال

بنای م RMSE 

13 Exponential 1/10  10/185  53/0  8/0  کریجینگ معمولی 

12 Exponential 5/15  20/117  57/0  2/0  کریجینگ معمولی 

30 Exponential 30/30  70/131  57/0  501/0  کریجینگ معمولی 

31 Exponential 30/101  10/208  52/0  13/0 معمولی کریجینگ   

32 Exponential 31 11/210  132/0  815/0  کریجینگ معمولی 

38 Exponential 37 21/182  112/0  815/0  کریجینگ ساده 

37 Exponential 20/31  51/823  185/0  53/0  کریجینگ معمولی 

35 Exponential 100/0  10/125  22/0  501/0  کریجینگ ساده 

31 Exponential 20/25  73/857  122/0  508/0  کریجینگ ساده 

31 Exponential 20/101  83/870  131/0  880/0  کریجینگ معمولی 

33 Exponential 70/151  31/787  170/0  283/0  کریجینگ معمولی 

32 Spherical 171 100/227  50/0  071/0  کریجینگ معمولی 

20 Exponential 30/220  10/771  50/0  033/0  کریجینگ ساده 

21 Exponential 80/251  10/512  500/0  11/0  کریجینگ معمولی 

22  Exponential 800/212  100/570  18/0  27/0 سادهکریجینگ    

 

سطح آب در دوره قبل از احداث سد نشان داد که بیشترین  میزان افت نتایج حاصل از تهیه نقشه پهنه بندی تغییرات

 . باشدیمتر م 15-25سطح آب افت  سطح منطقه دارای 

 

 

 

 

 ح آب زیر زمینی منطقه در دوره قبل از احداث سد  سطافت جدول درصد مساحت 



 

 1 

زمینی )متر(سطح آب زیر افت  ردیف  نسبت به کل منطقه )به درصد( مساحت )به متر مربع( 

15کمتر از  1  236559522 23 

2 25-15  586307361.4 60 

8 70-25  159111760 16 

70بیشتر از  4  735941 1 

 

 
 زیر زمینی در دوره قبل از احداث سدسطح آب افت پهنه بندی  -3شكل 

 سطح آب در دوره بعد از احداث سد نشان داد که بیشترین  میزان افت ی تغییراتنتایج حاصل از تهیه نقشه پهنه بند

رفته است. متری قرار گ 25-70در طبقه  که نشان دهنده کمترین عمق آب زیر زمینی می باشد، منطقه آبسطح میزان افت 

که احداث نشان داد که  7شکل  .باشدیآب زیر زمینی نسبت به دوره قبل از احداث سد م کاهش عمق یدهندهکه این نشان 

 .بوده است دهگالنهای زیرزمینی دشت آبعمق  کاهشیکی از عوامل مهم  سنگ سیاهسد 

 

 داث سد  سطح آب زیر زمینی منطقه در دوره بعد از احافت درصد مساحت  -2جدول 

یر زمینی )متر(سطح آب ز ردیف  نسبت به کل منطقه )به درصد( مساحت )به متر مربع( 

15تر از کم 1  18549310 2 

2 25-15  259161802 26 

8 70-25  631104538.8 64 

4 10-70  74206970 8 
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 سطح آب زیر زمینی در دوره بعد از احداث سدافت د پهنه بندی  -4شكل

 

 

 تیجه گیریبحث و ن -1

 ی سطح آب زیرزمینیدپهنه بن -1-1

هنده میزان افت آب زیر زمینی و کاهش عمق آب زیر زمینی می همانطور که نتایج نشان داد سطح آب زیرزمینی نشان د

 باشد.

پهنه بندی سطح آب سد سنگ سیاه با استفاده از روش کریجینگ در دوره  یهابا توجه به نتایج بدست آمده از نقشه

سطح آبهای سد سنگ سیاه بیانگر روند افزایشی افت احداث سنگ سیاه مشخص گردید که  دی قبل و بعد از احداث سآمار

بندی عمق آب زیرزمینی در بررسی پهنه در ،(2010قمشیون )پژوهش  نتایج .کاهش عمق آب زیر زمینی می باشد و زیرزمینی

 ش عمق آب زیرزمینی شده استهاد که احداث سد باعث کانشان د زمین آماری کریجینگ یهادشت سمنان به کمک روش

 شد.بامی مشابه پژوهش کامالً  این نتایج با که

)قبل از احداث سد( بیشترین سطح آب زیرزمینی متعلق به طبقات  1835الی  1813نتایج نشان داد که در سال آبی 

 شت را در بر داشته است.متر مربع از د 32231133827متر بوده است که مساحتی حدود 25کمتر از 

 د. کنیاحداث سد از روند خاصی پیروی نم زیرزمینی در دوره قبل از یهاآب میزان افتنتایج نشان داد که تغییرات 

متر )در سال  15-30با شروع آبگیری سد، کالس طبقات سطح آب زیرزمینی افزایش یافته و به  1835-1822از سال 

متر مربع  1267237.592و  4174214.195، 1010325.131ریاخ یهااین طبقه در سالکه  رسدی( م1820و  1821، 1822

و پیزومترهای  شود که نشان دهنده میزان افت آب زیر زمینی در طبقات مورد مطالعه می باشد.یامل ماز مساحت دشت را ش

در  عمق آب زیر زمینی نکمتریم به ترتیب دارای خلیل آباد، پایگاه نظام زاده، جوانمرد آباد و جاده قدی -شمال قاملو، تازه آباد 

 .باشدیاخیر م یهاسال
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متر  18110758323با بیش از متر  25-70 سطح آب بیشترین مساحت به طبقه 1835-1822د در دوره بعد از احداث س

 مربع تعلق دارد.

عضی از بمعمولی و در  روند اراید 1835 سال تا سد احداث از قبل دهگالن دشت زیرزمینی آب میزان افت سطح تغییرات

، 31-35کنگره در سال آبی  ایستگاه استثنای به آن آبگیری و سد احداث از پس امر این ..است ها دارای روند نزولییستگاها

 شدت به بارندگی خشکسالی، یلبه دل که 21 و 32 و ایستگاه زاغه 20-21 کندوان در سال ، شرق33-32گنجی در سال 

 زیرزمینی بآ میزان افت تغییرات زیر زمینی است. مقایسه آبهای سطح افت افزایشی ندور که بیانگر بیانگر  ت،اس داشته کاهش

نشان دهنده کاهش عمق آب (، 1833 -32 و 1831 -32 آبی سال)  مشابه بارندگی میزان با سد احداث از بعد و قبل سال در

 بعد و قبل در دشت زیرزمینی آب ات سطحرتغیی احداث سد می باشد.ی بعد از هانقشه مقایسه همچنین. زیر زمینی می باشد

میزان افت سطح آب زیر زمینی نسبت به قبل از احداث سد افزایش یافته  سد آبگیری از سکه پ اینست بیانگر  سد احداث از

 ت منابع آبهای زیرزمینی( به بررسی اثر احداث سد مخزنی طرق بر کمیت و کیفی2003نژاد )انوالیتی و یزداست. همانطور که 

طح آبهای زیرزمینی مورد مطالعه پس از احداث سد روند افزایشی افت س نشاندهندهافکنه پاییندست پرداختند. نتایج  مخروطه

 که با نتایج پژوهش حاضر مشابه می باشد.طرق بوده 

ت ماین واقعیت است که س ینشان دهنده 1832تا سال  1813پهنه بندی مکانی سطح آب زیرزمینی از سال  یهانقشه

تا  1832ربی و خروجی حوزه بوده و از سال مختلف به سمت جنوب، جنوب شرقی، جنوب غ یهاحرکت آب زیرزمینی از بخش

بعد از احداث سد این  یپهنه بند یهاسمت حرکت آب زیرزمینی به سمت غرب و شرق حوزه بوده است. بر اساس نقشه 1835

در جهت شرق و جنوب شرقی  1822اما این توسعه یافتگی در پایان دوره  ز حوزه نیز توسعه یافتهبه سمت مرک یافتگیتوسعه 

 حداقل باشندیتر است. در نواحی شرق و جنوب شرقی که منطبق بر مناطق تغذیه آبخوان از ارتفاعات مجاور مقه محسوسمنط

اث سد دوستی بر منابع آب د( به بررسی تاثیر اح1828می گردد. همانطور که فخاری و همکاران )آب زیرزمینی مشاهده عمق 

 .زیرزمینی دشت سرخس پرداختند

 زمین آمار -1-2

در هر کدام از پیزومترهای موجود در منطقه مورد مطالعه،  )قسمت خالی چاه( پس از مشخص کردن سطح آب زیرزمینی

اساس بهترین روش برای  نازش داده شد. سپس بر ایها به ربر اساس روندیابی و بررسی سمی واریوگرام بهترین مدل به داده

در آن مثبت محاسبه شده است انتخاب  %Gخطا بوده و مقدار  ینترای کمزیرزمینی که دار یهادرون یابی تغییرات سطح آب

ر برده به کا یابیکریجینگ ساده، معمولی و روش معین عکس فاصله برای درون یها، روشیابیدرون یهاگردید. از بین روش

کریجینگ معمولی با مدل  و... روش RMSEآماری پس از بررسی پارامترهای  یهاشان داد در اکثر سالناند. نتایج شده

Exponential  به عنوان بهترین روش برای درون یابی سطح آب زیرزمینی منطقه در دشت دهگالن انتخاب شد. روش

سطح آب منطقه  یابیبرای درون 5الی  1 یهاناانگین متحرک وزنی با توکریجینگ ساده در اولویت بعدی قرار دارند. روش می

و... نسبت به مقادیر متناظر در روش کریجینگ معمولی و ساده خیلی بزرگتر است. در کل RMSE ر زیرا مقادی شودیتوصیه نم

ها نسبت به سایر روش روش کریجینگ معمولی بر روش کریجینگ ساده و عکس فاصله ارجحیت داشت؛ زیرا از دقت بهتری

ندی ببرای تهیه نقشه پهنه یابیروش درون ینتردر نتیجه به عنوان مناسب باشدیواریانس م ینترخوردار هست و دارای کمرب

آماری انتخاب گردید. در حالیکه برتری روش کریجینگ معمولی در  یهاتغییرات سطح آب منطقه مورد مطالعه در اکثر سال

ر قوی در کنا یابیهمچنان به عنوان یک روش درون تواندیست که این روش ماب نشان دهنده این مطلب سطح آ یابیدرون

های برآورد سطح آببه (، 2012و همکاران ) احمدی که طورزمین آماری جدید مورد استفاده قرار گیرد. همان یهاروش

، روش RBFو  IDW, Krigingسه روش میان یابی ، از میان  پرداختند همدان استان قهاوند –زیرزمینی در دشت رزن 

 انیابی برای منطقه مورد نظر شناخته شد. جذر میانگین خطا بهترین روش می ینترکریجینگ با کم

22 
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با  .ها دارد، توانایی محاسبه میزان خطای تخمین عمق آب زیرزمینی استمزیتی که روش کریجینگ نسبت به دیگر روش

به بهره برداران، برنامه ریزان، محققان و مدیران  توانی، مدهگالن تدر محدوده مطالعاتی دش تهیه نقشه عمق آب زیرزمینی

ها و مشخص کردن زیرزمینی در اتخاذ تصمیم درست برای انجام اموری از قبیل حفر و حتی مسدود نمودن چاه یهاش آببخ

 .محدوده ممنوعه از لحاظ استحصال آب کمک شایانی کرد

 پیشنهادات -1-3

 : گرددیپیشنهادهای زیر ارائه م جهت انجام مطالعات آتی

هایی از قبیل: هایی ضروری است.مکان مناسب باید دارای ویژگیوهشانتخاب مکان مناسب جهت انجام چنین پژ

ات طور دقیق و مؤثری اثردست سد باشد تا بتوان بههای پیزومتریک، هم در باالدست و هم در پایینپراکندگی مناسب چاه

 .را ارزیابی نمود یرزمینیزهای آباحداث سد بر 

چندین حلقه پیزومتر با عمق مناسب برای تکمیل شبکه پیزومتری دشت به شود توجه به نتایج حاصل شده پیشنهاد می با

با بیشتر راجع به سیستم و جهت جریان آب زیرزمینی و چگونگی ارتباط هیدرولیکی آبخوان  العاتبه اط یابیمنظور دست

 .رددشود و ظرفیت خاک به منظور محاسبه میزان آب برگشتی به آبخوان تعیین گ رحفسنگ سیاه رودخانه 

ی هوش هاروشآینده با استفاده از  تغییرات در روند بینی پیش و آبی منابع مدیریت جهت زیرزمینی هایآب مدلینگ

ا با آگاهی از احتمال وقوع کاهش منابع تع آبی بسیار مفید باشد ریزان منابای و برنامهتواند برای مدیران منطقهمصنوعی که می

 ای را برای مبارزه با آن اتخاذ نمایند.   نه، اقدامات پیشگیراآب زیرزمینی

انشعابات فرعی و از  به صورتهای مذکور های تغذیه: کانالهای عرضی در سطح دشت جهت گسترش بستراحداث کانال

یژه به وکنند. تحت این شرایط اثرات تغذیه سد بر دشت یمهدایت  تهای مختلف دشا به قسمتمسیل اصلی منشعب و آب ر

 یابد.یمهای دور دست نیز به میزان بیشتری افزایش چاه بر روی

زیرزمینی به عنوان یکی از منابعی که  یهابا توجه به کاهش نزوالت جوی به خصوص در چند سال اخیر در کشور، آب

ای برخوردار شده است در این از اهمیت ویژه شودیت ناشی از خشکسالی ماسطحی دست خوش تغییر یهاکمتـر از آب

بنابراین در مناطقی . باشدمناسب جهت توسعه ذخایر آب زیرزمینی استفاده از سدهای زیرزمینی می یهاخصوص یکی از راه

تواند یکی از مینی میزعد جهت احداث سدهای زیریابی مناطق مستکه دارای آب زیرزمینی و بستر مناسب هستند مکان

 .دهای مطلوب مدیریت منابع آب زیر زمینی باشگزینه
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Abstract: 

Part of the water cycle in nature takes place underground, of which groundwater resources are a 

component. Extensive plans for hydraulic structures, such as dam construction, will certainly have 

implications for surface and groundwater. The aim of this study was to investigate the role of black 

rock dam on groundwater fluctuations in Dehgolan plain using geostatistical methods. Sang-e Siah 

Dam includes a part of the catchment area of Talvar River, one of the tributaries of Ghezel Ozan, 

which has been constructed in Dehgolan plain located in Kurdistan province. In this study, after 

analyzing the water level data of 29 active piezometers in Dehgolan plain in GIS environment and 

using geostatistical methods, maps of groundwater level changes in each statistical year were 

prepared. The results based on RMSE and MAE criteria showed that kriging method was the most 

accurate among intermediate methods, because RMSE and MAE are lower and was selected as the 

most appropriate method to prepare a groundwater level change map in each statistical year. Water 

level zoning maps of plain piezometers were prepared using kriging method to investigate changes 

in water level in the statistical period before and after the construction of the Black Rock Dam. 

The results showed that the construction of the Black Stone Dam had a positive effect on 

increasing the groundwater level of Dehgolan plain. 
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