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چکيده
محدوديت پتانسيل آب زيرزميني در آبخوان آبرفتي دشت اردبيل و عدم توجه به ميزان برداشت مجاز و توسعهي روز
افزون مصارف کشاورزي ،شرب ،صنعت ،بهرهبرداري ناموزون و نامتناجس ،عدم جايگزيني آن از طريق ريزشهاي جوي
به دليل مواجه شدن با سالهاي کمآبي و خشک ،موجب گرديده که آبخوان دشت اردبيل با افت سطح و در نتيجه کاهش
حجم مخزن مواجه شود .اين پژوهش با هدف بررسي عوامل مؤثر بر افت و تغييرات سطح آبهاي زيرزميني دشت اردبيل
در دو مقطع زماني  0991تا  8111و  8111تا  8101انجام گرفت .براي انجام پژوهش حاضر ،از دادههاي بارش ماهانه
ايستگاههاي هواشناسي اردبيل ،نيارق ،نمين ،آبي بيگلو ،هير ،ساميان واقع در داخل دشت اردبيل در طول آماري 81
ساله ( )8101-0991و دادههاي ماهانه ارتفاع سطح ايستابي تعداد  80حلقه چاه پيزومتري براي دشت انتخاب شد .براي
تهيهي نقشهي کاربري اراضي در دو دورهي زماني ،تصاوير سنجندههاي  OLIو  TMماهواره لندست مربوط به خرداد
ماه  8111 ،0991و  8101استفاده شد .نتايج بررسي تغييرات سطح کاربري اراضي در طول سالهاي  8111 ،0991و
 8101در دشت اردبيل نشان داد کاربريهاي زراعت آبي به ترتيب با  11212/22 ،02012/82و  12112/22هکتار
بيشترين سطح و پهنهي آبي به ترتيب با  22/21 ،022/11و  121/91هکتار کمترين سطح را داشتند که نشان از دخالت
باالي اراضي کشاورزي در افت سطح ايستابي اراضي کشاورزي در دشت اردبيل ميباشد .در نهايت بررسي روند تغييرات
چاههاي پيژومتري نشان داد در دشت اردبيل حداکثر تراز سطح ايستابي ( 0011متر) مربوط به قسمتهاي جنوب دشت
اطراف اراضي-نوشهر-کرگان و حداقل تراز ( 0111متر) مربوط به اطراف روستاي خليفهلو شيخ ميباشد .مطابق با نقشهي
پراکنش چاهها ،بيشترين تراکم چاهها در منطقهي شرقي و مرکزي دشت بوده است.
کلمات کليدي :آب زيرزميني ،کاربري اراضي ،چاههاي پيزومتري ،سطح ايستابي ،دشت اردبيل ،استان اردبيل
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 -1مقدمه

رشد سريع جمعيت جهان و توسعهي کشاورزي در دهههاي گذشته و جوابگو نبودن ميزان آبهاي سطحي به
نيازهاي بشر منجر به افزايش روند پمپاژ آب و در نتيجه افت سطح آب زيرزميني و تهي شدن سفرههاي آب
زيرزميني شده است .تهي شدن سفرههاي آب زيرزميني و پيامدهاي آن از جمله افزايش هزينههاي استحصال
آب ،نشست زمين و کاهش کيفيت آب ،امروزه به يک مشکل جدي و جهاني تبديل شده و در مناطق مختلف
دنيا گزارش شده است (راوات و کومار .)11 :8101 ،0محدوديت پتانسيل آب زيرزميني در آبخوان آبرفتي دشت
اردبيل و عدم توجه به ميزان برداشت مجاز و توسعهي روزافزون مصارف کشاورزي ،شرب ،صنعت ،بهرهبرداري
ناموزون و نامتناجس ،عدم جايگزيني آن از طريق ريزشهاي جوي به دليل مواجهشدن با سالهاي کمآبي و
خشک ،موجب گرديده که آبخوان دشت اردبيل با افت سطح و در نتيجه کاهش حجم مخزن مواجه شود (غفاري،
 .)91 :8101دشت اردبيل در زمينهي توسعه فعاليتهاي صنعتي و کشاورزي با بحران منابع آب مواجه بوده و
در مقياس راهبردي داراي مشکالت است بهمنظور تعادل بخشي و احياي آبخوانهاي دشت اردبيل نياز به اعمال
مديريت بهينه بهرهبرداري دارد (شرکت آب منطقهاي اردبيل .)801 :8112 ،در آبخوانهايي که با بهرهبرداري
بيش از حد مواجهاند ،تخمين جامع ،دقيق و قابل اعتماد از سطح آب زيرزميني بهشدت مورد نياز است .انتخاب
و دقت روشهاي مناسب پهنهبندي و تهيه نقشه تغييرات ويژگيهاي کميت و کيفيت آب زيرزميني به شرايط
منطقه و وجود آمار و دادههاي کافي در آن بستگي دارد و انتخاب صحيح آنها گامي اساسي و مهم در مديريت
منابع آبي منطقه به شمار ميرود (شعباني .)12 :8119 ،روشهاي زمينآمار مانند کريجينگ از تعدادي از
ابزارهاي آماري براي تحليل تغييرپذيري مکاني و توليد سطوح بهوسيله درونيابي استفاده ميکند (گوندوغدو 8و
گوني .)22 :8111 ،کاربري اراضي ميتواند در اثر ايجاد تغيير در عوامل هيدرولوژيکي نظير نفوذپذيري ،برگاب
و تبخير ،بر توليد و تمرکز رواناب تأثيرگذار باشد و به اين ترتيب باعث تغيير درشدت و فراواني وقوع سيل شود.

همچنين کاربري اراضي بهوسيلهي تغيير در فرآيندهاي هيدرولوژيکي مانند تغذيهي آب زيرزميني ،رواناب
سطحي و جريان پايه ،بر ذخيرهي آب موجود در حوضه تأثيرگذار است (چو و همکاران .)0 :8119 ،1نيان و
همکاران )8100( 0به بررسي اثر تغيير کاربري اراضي بر تخصيص منابع آب بيان داشتند که در طي دورهي
مطالعاتي در حاشيهي آباديها ،سطح زير کشت افزايشيافته و مقدار سطح تبخير در نتيجه آبياري دو برابر
شده بود .به اين ترتيب ،سطح آب زيرزميني بهطور پيوسته کاهشيافته و در نتيجه پوشش علفزار در روي
مخروط افکنهها کاهشيافته است .همچنين نتايج ارزيابي اثر تغييرات کاربري اراضي بر آبخوان آب زيرزميني
3- Cho et al.
4- Nian et al.
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منطقهاي در مصر با رويکرد سيستم اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور نشان داد که بيشترين تغيير کاربري
مربوط به تبديل اراضي باير به زراعي و همچنين گسترش اراضي مسکوني بوده است (آميش و همکاران:8102 ،0
 .)28همچنين در ارزيابي شاخصهاي آسيبپذيري دشت اردبيل نتايج گويايي آن است مدل  SICMنسبت به
مدل  DRASTICبيشترين قابليت را براي پيشبيني آسيبپذيري آبهاي زيرزميني در اين دشت دارد (نادري
و همکاران .)81 :8102 ،از طرفي تحليل کيفيت آبهاي زيرزميني دشت و جنگل در استان خراسان نشان داد
که کيفيت آبهاي زيرزميني اين منطقه در حد ضعيف و نامناسب قرار دارد (شهيدي و همکاران)81 :8181 ،
همچنين توسعهي فعاليتهاي انساني در درهي کاتماندو نپال طي دهه گذشته منجر به کاهش نفوذ  2درصدي
تغذيهي سفرههاي آب زيرزميني و به دنبال آن بحران آبي در اين منطقه گرديده است (الميچهن و شکيا،8
 .)82 :8109با توجه به مطالعات صورت گرفته نتايج محققان مختلف حاکي از آن است که عوامل مختلفي بر
روي افت آب زيرزميني موثر است در اين بين تغيير کاربري در راستاي توسعهي مناطق مسکوني و يا توسعهي
اراضي کشاورزي ميتواند سبب کاهش تغذيهي آبخوان و يا بهرهبرداري بيش از حد از سفرههاي آب زيرزميني
گردد که به دنبال آن تبعات نشست ،افت آبخوان ،گرد و غبار و  ...گردد .از طرفي دشت اردبيل که به عنوان
يکي از قطبهاي کشاورزي و گردشگري ايران شناخته ميشود لذا ميتوان با بررسي اثرات تغييرات کاربري بر
روي منابع آب زيرزميني کمک شايايي را به مديـران در راستاي دستيابي به توسعهي پايدار نمود .لذا هـدف از
انجام اين مطالعه بررسي عوامل مؤثر بر افت و تغييرات سطح آبهاي زيرزميني دشت اردبيل در دو بازهي زماني
 0991تا  8111و  8111تا  8101ميباشد.
-2مواد و روش
-1-2منطقهي مورد مطالعه

دشت اردبيـل واقع در شمال غرب ايران و در استان اردبيل با وسعت  0191/81کيلومترمربع و ارتفاع متوسط
 0121متر از سطح درياي آزاد ميباشد .اين منطقه از نظر آب و هوايي جزء نواحي سـردسير کوهستاني بوده و
متوسـط بارندگي ساالنه آن بين  811تا  211ميليمتر ميباشد .هـمچنين اين دشت داراي سه رودخانهي
اصلي قرهسو ،بالقلي چاي و قوري چاي ميباشد .از نظر منابع آبي در محدودهثي دشت اردبيل  8801حلقه چاه
عميق و نيـمهعميق 81 ،دهنه چشمه و  02رشـته قنات وجود دارد که به مصارف کـشاورزي اخـتصاص دارند

1- Ammeish et al.
2- Lamichhane & Hakya
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(جعفرزاده و همکاران022 :0192 ،؛ صفريان زنگير و همکاران081 :0191 ،؛ مصطفيزاد و مهري)19 :0191 ،
(شکل .)0

شکل ( :)1موقعيت منطقهي مورد مطالعه در ايران و استان اردبيل
Fig (1): The study area in Iran and the Province of Ardabil

 -2-2مشخصات چاههاي پيزومتري

دادههاي ماهانه ارتفاع سطح ايستابي به تعداد  80حلقه چاه پيزومتري براي دشت تهيه شده از شرکت آب
منطقهاي استان اردبيل انتخاب شد .مشخصات اين چاهها در (جدول  )0ارائه شده است .با کم کردن دادههاي
عمق سطح آب زيرزميني هر يک از چاهها از تراز (ارتفاع) نقطه نشانه آنها نسبت به سطح دريا ،تراز سطح آب
زيرزميني (ارتفاع پيزومتري) هر يک از چاهها به دست آمد.
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جدول ( )1مشخصات چاههاي پيزومتري مورداستفاده دشت اردبيل (سال آبي )34-33
)Table (1): Specifications of piezometric wells used in Ardabil plain (water year 93-94
عالمت طول جغرافيايي عرض جغرافيايي ارتفاع چاه(متر) ارتفاع پيزومتري(متر)
نام چاه
شماره
0
8
1
0
1
2
1
2
9
01
00
08
01
00
01
02
01
02
09
81
80
88
81
80

اراضي نوشهر کرکان
انزاب پايين
آقا زمانکندي
پيراقوم
خليفهلو شيخ
روبروي فرودگاه
سعيدآباد
سلطانآباد
سهراهي مهماندوست
اراضي قرهحسنلو آقا باقر
اراضي کرکرق
صومعه روبروي مرغداري
قرهحسنلو
نوشنق
نيار مدرسه
اراضي رضيآباد
اراضي جبهدار
اراضي حسن باري
اراضي خليلآباد
کلخوران شيخ
کنازق
ياجلو
اراضي آراللوي بزرگ
دروازه آستارا

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p16
p17
p18
p19
p20
p21
p22
p23
p24

812101
821090
821109
811280
821298
811122
820099
822122
822222
810112
821020
812018
811118
810211
822212
818920
812112
811122
820810
821180
811011
821212
821212
821109

0888800
0809101
081291
0811182
0812010
0802921
0802921
0808119
0818011
0811810
0800089
0801212
0811128
0812120
0811921
0811128
0811200
0812911
0881200
0800129
0809229
0811101
0811101
0812191

0001/01
0112/00
0081/10
0112/81
0118/91
0108/01
0109/18
0181/90
0102/18
0111/11
0102/91
0109/19
0118/81
0121/12
0100/09
0120/22
0112/98
0111/12
0190/22
0189/22
0188/11
0122/1
0129/11
0112/18

0018/11
0110/10
0000/22
0111/18
0891/09
0111/11
0100/20
0100/11
0181/01
0111/01
0100/01
0111/11
0110/08
0128/80
0111/10
0111/18
0110/01
0111/81
0101/21
0188/92
0101/01
0128/02
0121/18
0111/22

-3-2بررسي آمار بارش طوالنيمدت

با رسم ميانگين متحرك  1 ،1و  1ساله بارش ،روند بارندگي در ايستگاههاي مورد مطالعه ،بررسي گرديد.
-4-2پهنهبندي مکاني و زماني تراز آب زيرزميني

به اين منظور ابتدا مختصات مربوط به هر چاه بهصورت  UTMدر قالب جدول وارد نرمافزار  ArcGISشد .پس
از تهيهي رقومي شده مربوط به چاههاي پيزومتري با استفاده از روش زمين آماري کريجينگ ،اقدام به پهنهبندي
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دادهها شد .به اين ترتيب تغييرات مکاني و زماني تراز آب زيرزميني در منطقه ترسيم گرديد.
-5-2کريجينگ

روش کريجينگ معمولي از مهمترين و مرسومترين روشهاي تخمين زمينآماري ميباشد .اين روش متکي بر
منطق ميانگين متحرك وزندار و بهترين تخمينگر خطي نااريب ميباشد که عالوه بر مقادير تخمين ،ميزان
خطاي تخمين در هر نقطه را نيز مشخص ميکند (گوارتز .)021 :0991،0در روش کريجينگ معمولي مقدار
متغير در هر نقطه نمونهبرداري نشده با استفاده از يک متوسطگيري متحرك وزني خطي و بر اساس رابطهي
 0مقادير اندازهگيري شده در همسايگي نقطه مورد نظر تخمين زده ميشود.
) Z(x0 ) = ∑ni=1 λi Z(xi

() 0
-6-2اعتبارسنجي متقابل

براي ارزيابي دقت مدل مورد استفاده در درونيابي ،از روش اعتبارسنجي متقابل استفاده شد .معيارهاي ارزيابي
شامل ميانگين مطلق خطا ) ،8(MAEميانگين خطاي انحراف ) 1)MBEو ريشهي ميانگين مربعات خطا
) 0(RMSEميباشند .معيارهاي مذکور به ترتيب با استفاده از روابط ( )8تا ( )0محاسبه گرديد.
1

] MAE = n ∑ni=1[Z ∗ (xi ) − Z(xi

() 8

1

)) MBE = n ∑ni=1(Z ∗ (xi ) − Z(xi

() 1

1

RMSE = √n ∑ni=1(Z ∗ (xi ) − Z(xi ))2

() 0
-7-2تصحيح هندسي و راديومتريکي

تصاوير ماهوارهاي مورد استفاده در ايستگاه گيرنده تصحيحشده و زمين مرجع ميباشند (بني و عبدالقادر:8101،1
 .)0در تصاوير بسياري از خطاهاي دستگاهي و زمين مرجع کردن قبل از فروش تصوير مورد توجه و برطرف
ميگردد ،لذا در اين بررسي به اصالح خطاهاي دستگاهي نياز نبوده ،اما باوجود اينکه تصاوير زمين مرجع شده
بود ( ،)UTM/WGS84ولي با در نظر اليههاي اطالعاتي نظير نقشههاي توپوگرافي و تصاوير تصحيح شده موجود،
مورد کنترل قرار گرفت.

4- Root Mean Square Error
5- Abdul-Qadir & Benni

1- Goovaerts
2- Mean Absolute Error
3- Mean Bias Error
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833

 -8-2آشکارسازي تغييرات دشت

براي آشکارسازي تغييرات و طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي بهمنظور استخراج نقشههاي کاربري اراضي ،پس از
تعيين طبقههاي کاربري اراضي اقدام به جمعآوري نمونههاي آموزشي گرديد .در اين پژوهش نمونههاي آموزشي
با استفاده از  Google Earthو با توجه به شناخت مفسر از منطقه صورت گرفت .مشخصات نمونههاي تعليمي
انتخاب شده در (جدول  )8ارائه شده است.
جدول ( :)2تعداد نمونههاي آموزشي براي هر طبقه کاربري اراضي
Table (2): Number of educational samples for each land use category
پهنه آب
مسکوني و جاده
مرتع
کشت آبي
کشت ديم

01

01

81

81

1

 -3-2نرمافزارهاي مورد استفاده

در اين پژوهش از نرمافزار  Excel 2013براي بررسي روند بارش و ميانگين متحرك استفاده شد .بهمنظور
بررسي ساختار فضايي دادههاي سطح آب زيرزميني ،نرمافزار  GS+5بهکار گرفته شد .نرمافزار ArcGIS 10.5

بهمنظور پهنهبندي دادههاي سطح آب زيرزميني و تحليل سلسله مراتبي ( )AHPبراي تعيين مؤثرترين عوامل
در ايجاد تغييرات سطح سفره و افت آن استفاده شد .همچنين از نرمافزار  SPSS22براي محاسبات آماري مربوط
به بررسي رابطه بين عوامل هيدروژئولوژيکي با تغييرات سطح سفره آب زيرزميني استفاده گرديد.
-3يافتهها و بحث

پس از برازش واريوگرام و تعيين مناسبترين مدل براي سالهاي مختلف ،پهنهبندي افت سطح آب زيرزميني
با استفاده از روش درونيابي کريجينگ معمولي انجام شده و براي سالهاي  0999تا  8109در (شکل  )8به
همراه پراکنش پيزومترها در سطح دشت ارايه شده است.
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شکل ( :)8نقشه پهنهبندي افت سطح آب زيرزميني دشت اردبيل در سال  1333تا 2113
Fig (2): Zoning map of groundwater level drop in Ardabil plain in 1999-2019

نتايج بررسي تغييرات سطح کاربري اراضي (شکل  )1در طول سالهاي  8119 ،0999و  8109در دشت اردبيل
نشان داد کاربريهاي زراعت آبي به ترتيب با  11212/22 ،02012/82و  12112/22هکتار بيشترين سطح و
پهنه آبي به ترتيب با  22/21 ،022/11و  121/91هکتار کمترين سطح را داشتند که نشان از دخالت باالي
اراضي کشاورزي در افت سطح ايستابي اراضي کشاورزي در دشت اردبيل ميباشد (جدول .)1
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شکل ( :)3نقشهي کاربري اراضي سال  1333تا 2113
Fig (2): Land use map of 1999-2019
جدول( :)3تغييرات مساحت کاربري اراضي سال  1333تا 2113
Table (3): Land use area changes from 1999 to 2019
سال 2113
سال 1333
نوع کاربري

مساحت(هکتار)

سال 2113

درصد مساحت مساحت (هکتار) درصدمساحت مساحت (هکتار) درصد مساحت

زراعت ديم

02111/21

08/80

11101/18

81/28

18101/11

89/20

زراعت آبي

02012/82

00/01

11212/22

02/02

12112/22

11/11

مرتع

2209/11

1/91

80020/80

09/11

9011/22

2/11

مسکوني

2111/21

1/11

2022/22

1/91

2222/82

1/92

پهنه آبي

022/11

1/01

22/21

1/12

121/91

1/11

مجموع

019129/22

011

019129/20

011

019129/20

011

نمودارهاي متحرك  1 ،1و  1ساله و ميانگين بارش ساالنه مربوط به ايستگاههاي بررسي شده در دشت اردبيل
به منظور بررسي وضعيت خشکسالي و ترسالي در طول دورهي آماري مورد نظر ارايه شده است .در ايستگاه
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اردبيل در سالهاي  8111 ،8110 ،8118 ،0991 ،0991و  8101دورههاي ترسالي حاکم بوده و در سالهاي
 8112 ،0999 ،0992و  8100دورههاي خشکسالي با شدت بيشتر حاکم بوده است .در اين ميان با توجه به
ميانگينهاي متحرك ساير سالها داراي بارندگي متوسط ميباشند (شکل  .)0از مشاهدهي ميانگين متحرك در
ايستگاه نيارق درمييابيم در طي طول آماري مورد بررسي ( 81ساله) در سال  0992و  8108دورهي ترسالي
شاخص حاکم بوده بين اين دو دورهي مقدار بارندگي نزديک متوسط بوده و در سالهاي  8119 ،8112و 8101
دورهي خشکسالي مشاهده ميشود .در ايستگاه بارانسنجي هير در سالهاي  0991تا  8110که سالهاي
اوليهي دوره مورد مطالعه هستند ،خشکسالي غالب است ولي در سالهاي بعد دورههاي خشکسالي و ترسالي
بهطور متناوب اتفاق افتاده است .با توجه به نمودار ايستگاه نمين در سالهاي  0991و  8100دو دورهي ترسالي
برجسته بوده و بين سالهاي  8112تا  8101دورهي خشکسالي بر منطقه حاکم بوده است .اما بين اين دورهها،
سالهاي با بارندگي متوسط وجود داشته است .با توجه به نمودار ايستگاه آبيبيگلو ،روند بارندگي در طول
دورهي آماري  81ساله مورد مطالعه نشان ميدهد ،در اين منطقه بيشتر حالت خشکسالي حاکم بوده و به غير
از سال  8100که يک دوره ترسالي کوتاه مدت حاکم بوده باقي سالها ،منطقه نزديک متوسط يا خشکسالي را
داشته است .با توجه به نمودار ميانگين متحرك ايستگاه ساميان ،در اين منطقه با توجه به روند طوالني مدت
بارندگي ساالنه ،وضعيت منطقه از لحاط خشکسالي و ترسالي بيشتر نزديک بارندگي متوسط بوده و فقط در
سال  8100يک دورهي کوتاه مدت ترسالي حاکم شده است.
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ميانگين  3ساله
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ميانگين

بارندگي ساالنه

ميانگين  7ساله

ميانگين  5ساله

250
150

بارندگي (ميليمتر)

350

زمان
شکل ( :)4نمودار ميانگين متحرک ايستگاه اردبيل
Fig (4): Moving average chart of Ardabil station

 -1-3بررسي روند پيزومترها

براي بررسي رفتار پيزومترها از دادههاي  80چاه انتخابي مورد مطالعه در دشت اردبيل براي دورههاي زماني
 099تا  8119و  8119تا  8109استفاده شد (شکل  .)1در اکثر پيزومترها يک روند تقريبا ثابت در طي دورهي
آماري مشاهده ميشود .يعني برداشتي که در فصل گرم صورت گرفته است با تغذيه در فصل مرطوب تا حدودي
جبران شده است .به جز چاه نيار مدرسه در سال  8101-8108و قرهحسنلو در سال  8111و  8111که
نشاندهندهي تغذيهي کم در اطراف اين منطقه و يا برداشت بيشتر صورت گرفته است .در دشت اردبيل حداکثر
ارتفاع سطح ايستابي ( 0011متر) مربوط به قسمتهاي جنوب دشت اطراف اراضي نوشهر و کرگان ميباشد و
حداقل ارتفاع سطح ايستابي نيز ( 0111متر) مربوط به اطراف روستاي خليفهلو شيخ ميباشد.
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شکل ( :)5روند تغييرات چاههاي پيزومتري در محدودهي مطالعاتي دشت اردبيل
Fig (5): The trend of changes in piezometric wells in the study area of Ardabil

 -2-3تغذيه و تخليه و تعيين بيالن آبي منطقه
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مهمترين عوامل طبيعي تغذيهکنندهي آبخوان دشت اردبيل شامل جريانهاي ورودي آب زيرزميني ،نفوذ باران
سيالبها در بستر مسيلها و اطراف آبراهه و رودخانهها عوامل مصنوعي تغذيهکننده ،آب برگشتي از شرب صنعت
و کشاورزي ميباشد .حجم آب ورودي ساالنه به طور متوسط از کليهي مقاطع ورودي به حدود  28ميليون
مترمکعب ميرسد .حجم آب ورودي ساالنه به طور متوسط از مجموع جريانهاي سطحي و مسيلها و رودخانهها
محدوده بيالن برابر  108ميليون مترمکعب است که از اين مقدار 10/8 ،ميليون مترمکعب آن را ميتوان نفوذ
آبخوان درنظر گرفت است .مقدار تغذيه ناشي از بارندگي از کل  111/1ميليون مترمکعب (حجم بارش ساالنه)،
مقدار  01درصد معادل  12/1ميليون مترمکعب محاسبه شده است .ميزان تغذيه از آب برگشتي ناشي از
کشاورزي شرب و صنعت تابعي از ميزان تخليه از چاههاي بهرهبرداري و همچنين نفوذ ميباشد .تغذيهي ناشي
از نفوذ آب شهري و صنعتي از ميزان کل  80/1ميليون مترمکعب بهرهبرداري ،با درنظر گرفتن  11درصد مقدار
 01ميليون مترمکعب منظور شده است .ضمن اينکه باتوجه به دانهبندي درشت آبرفت در اغلب نقاط دشت نفوذ
از مزارع زياد بوده و از مجموع  801/1ميليون مترمکعب آب مصرفي در بخش کشاورزي ( 09/1ميليون مترمکعب
جريان سطحي و  809ميليون مترمکعب آب زيرزميني( بهطور متوسط ميزان تغذيه از آب کشاورزي  11درصد
و معادل  10/0ميليون مترمکعب درنظر گرفته شده است که با نتايج (مهندسين مشاور قدس نيرو )8101 ،بيالن
را  -11/9ميليون مترمکعب محاسبه نمودند ،مطابقت دارد.
بهطور کلي عوامل تخليهکنندهي محدودهي بيالن آبخوان اردبيل شامل خروجي طبيعي آب زيرزميني ،تخليه
توسط چاه و قنوات و همچنين تخليه ناشي از تبخير و زهکشها ميباشد ميزان تخليه طبيعي باتوجه به مقاطع
خروجي آب زيرزميني حدود  00ميليون مترمکعب ميباشد .تخليه آبخوان از طريق چاهها و قنوات در محدوده
بيالن در سال برابر  809ميليون مترمکعب است .در بخشي از محدودهي بيالن در طول رودخانهي قرهسو بهعلت
باال بودن سطح آب زيرزميني (در عمق  8تا  1متر) از سفره آب زيرزميني تبخير صورت ميگيرد که طبق
محاسبات انجام شده ميزان آن به  0/2ميليون مترمکعب در سال ميرسد .مقدار تخليهي آبخوان از طريق زهکشي
توسط رودخانه (بخشي از حواشي رودخانهي قرهسو) برابر  1/1ميليون مترمکعب در سال ميباشد .جمعبندي
عوامل تغذيه و تخليهکنندهي سفرهي آب زيرزميني اردبيل نشان ميدهد که مقدار تغذيهي ساالنه معادل 881/9
و حجم تخليهي ساالنه برابر  819/0ميليون مترمکعب است که تخليهي آن  11/9ميليون مترمعکب در سال
بيش از تغذيه ميباشد .جدول  0عوامل بيالن آب زيرزميني دشت اردبيل را نشان ميدهد.
همانطور که جدول  0نشان ميدهد باتوجه به محاسبات انجام شده در بخش هيدروژئولوژي ،سفرهي آب
زيرزميني دشت اردبيل داراي بيالن منفي ساالنهاي برابر  11/9ميليون مترمکعب ميباشد .بنابراين هرگونه
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تصميمگيري در جهت توسعهي بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني بايد با درنظر گرفتن اثرات اين طرحها بر
آبخوان منطقه صورت گيرد.
جدول ( :)4عوامل محاسبات بيالن متوسط ساالنه آب زيرزميني دشت اردبيل (ميليون متر مکعب)
)Table (4): Factors for calculating the annual groundwater balance of Ardabil plain (million cubic meters
مقدار ()MM3
عوامل
تغذيهکننده

 ورودي آب زيرزميني تغذيه از بارندگي تغذيه از سيالبها و جريانات سطحي آب برگشتي شرب و صنعت آب برگشتي کشاورزيجمع

10
19
08/1
81
21/2
880/1

تخليهکنندهها

 خروجي آب زيرزميني تخليه از طريق منابع بهرهبرداري تبخير از سطح آب زيرزميني زهکشيجمع

-01
-810
-0/0
-1
-818/0

بيالن نهايي

-11/9

-4نتيجهگيري

يکي از عوامل اصلي افت سطح آب زيرزميني ،بهرهبرداري غيراصولي از چاههاي حفر شده ميباشد .چنانچه
برداشت بيرويهي آب به همين ترتيب ادامه يابد بدون شک در آينده بحرانهاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي
در منطقه اتفاق خواهد افتاد .از جمله عواملي که باعث افت معنيدار تراز آب زيرزميني در اين سالها براي دشت
اردبيل شده عالوه بر خشکسالي ،افزايش معنيدار درجه حرارت و نياز آبي گياهان همچنين برداشت بيرويهي
آب از چاههاي عميق ،نيمه عميق و دستي ميباشد .مطابق با نقشهي پراکنش چاهها ،بيشترين تراکم چاهها در
منطقه شرقي و مرکزي دشت بوده است ،به تبع وجود اين عوامل ،ميزان برداشت از آب زيرزميني را به شدت
باال ميبرد که خود يکي از عوامل دخيل در وخامت اوضاع اين قسمت از آبخوان دشت است که با نتايج کار
رستم زاده و همکاران ( )8101افت سطح ايستابي آب زيرزميني دشت اردبيل را بررسي کرده بودند مطابقت
دارد.
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بررسي دادههاي طوالني مدت بارش در ايستگاههاي در نظر گرفته شده در سطح دشت اردبيل نشان داد که در
هر منطقه دورههاي ترسالي و خشکسالي که از ميانگينهاي متحرك  1 ،1و  1ساله براي نشان دادن آن استفاده
شد ،بهطور متناوب تکرار شده و نتايج اين بخش در تلفيق با بخش تغييرات کاربري اراضي در دو دوره حاکي
همبستگي مثبت بين افزايش اراضي ديم و اراضي آبي با افت سطح ايستابي است که نتايج اين بخش با يافتههاي
نادري و همکاران ( )8102و همچنين فرامرزي و همکاران ( )8100که ارتباط بين تغيير کاربري اراضي با افت
تراز آب را بررسي کردند همسو ميباشد .اما با توجه به بررسي نفوذپذيري دشت اردبيل و بيالن آبي در اين
دشت ،بيشترين ميزان تغذيهي دشت اردبيل از بخشهاي جنوبي دشت که داراي پادگانههاي آبرفتي درشت
دانه است ،مسير ورود رودخانه به دشت ،خروجي فاضالب شهر اردبيل و بخشهايي از دشت بهدليل وجود سد
خاکي ،کانال آبياري اراضي روستايي نيار رخ داده است همچنين سفره آب زيرزميني دشت اردبيل داراي بيالن
منفي ساالنهاي برابر با  11/9ميليون مترمکعب ميباشد .بنابراين هرگونه تصميم گيري در جهت توسعه بهره
برداري از منابع آب زيرزميني بايد با درنظر گرفتن اثرات اين طرحها بر آبخوان منطقه صورت گيرد ،که با مطالعات
انجام شده توسط سليماني مقدم و قادري ( )8101که با استفاده از مدل  MODFLOWبيالن آبهاي زيرزميني
دشت اردبيل را بررسي کرده بودند و همچنين نتيجه پژوهش غفاري ( )8101که برآورد تغذيهي آبهاي
زيرزميني دشت اردبيل را انجام دادند ،همخواني دارد.
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