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چكيده
سطح و کيفيت آبهاي زير زميني در ارتباط با متغيرهاي مختلف تغيير ميکند .هدف از اين
تحقيق ،تخمين تغييرات زماني و مکاني تراز آب زيرزميني دشت مرند ميباشد .براي اين
منظور ،محاسبات بيـالن آبي در نرمافزار  Excelو پهنهبـندي مکاني تغييرات در ArcGIS
انجام شد .نتايج بررسيها در وضعيت موجود نشان ميدهد که در دورهي آماري  91ساله تراز
آب زيرزميني دشت به طور متوسط با افتي معادل  11سانتيمتر در سال و در  58سال اخير
بـه طور متوسط با افتي معادل  80سانتيمتر در سال روبـرو شده است .براي بررسي روند
تغييرات تراز آب زيرزميني دشت در سالهاي آتي ،ابتدا آبخوان دشت مرند به چهار پهنهي
مختلف تقسيم و سپس سه سناريو به صورت )5 ،تأمين همهي مصارف از منابع آب زيرزميني،
 )1تأمين مصارف شرب و صنعت از رودخانهي ارس )9 ،تأمين مصارف شرب و صنعت از
رودخانهي ارس و اعمال مديريت مصرف بهينه تعريف شد و در نهايت براي هر يک از سناريوها،
تراز آب زيرزميني دشت در شهريور  5939و  5930پهنهبندي گرديد .نتايج بررسيها نشان
ميدهد که در سناريوي اول ،با تشديد افت سطح آب زيرزميني در تمامي پهنهها ،وضعيت
آبخوان بحرانيتر شده و افت تراز آب زيرزميني در برخي نواحي به  1/1متر ميرسد .با اعمال
سناريوي دوم ،تراز آب زيرزميني دشت حداقل  5/11و حداکثر  5/39متر افزايش مييابد و با
ادامه اين روند بعد از  58سال آبخوان به وضعيت سال  5908برميگردد .همچنين با اعمال
5ـ استاديار گروه مهندسي عمران ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ،تبريز ،ايران (نويسنده مسئول).
E-mail:m.dini@azaruniv.ac.ir

2ـ کارشناس ارشد مديريت منابع آب ،شرکت آب منطفهاي آذربايجان شرقي ،تبريز ،ايران.
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سناريوي سوم تراز آب دشت ،حداقل  8/10متر و حداکثر  1/13متر افزايش مييابد که با ادامه
اين روند بعد از  1سال آبخوان به وضعيت سال  5908برميگردد.
کلمات کليدي :آبخوان ،پهنهبندي ،تراز آب زيرزميني ،دشت مرند. ArcGIS ،

مقدمه
دشت مرند از سال 5918بهدليل افت شديد سطح آب زيرزميني و کاهش ذخيره مخزن،
ممنوعه اعالم شده است .از سال آبي  19-18عليرغم ممنوعه بودن دشت ،سطح آب
زيرزميني سال به سال افت نموده است ،که در نتيجه آن تعداد زيادي از چاهها و قنات
خشک و يا آبدهي آنها کمشده ،که اين امر مشکالت زيادي براي بهرهبرداران به وجود
آورده است .در سالهاي اخير در راستاي کمک به مديريت صحيح منابع آب زيرزميني
تحقيقات زيادي در اين ارتباط انجام شده است .تعدادي از محققان (خاشعي سلوکي و
سربازي ،39 :5939 ،بيدست و همکاران ،131 :5938 ،کالهدوزان و همکاران:5938 ،
وليزاده کامران و همکاران51 :5931 ،؛ دلبري و همکاران ، :5931 ،دهاناسکاراپانديان و
همکارن )118 :1851 ،5پارامترهاي کيفي و روند تغييرات آنها در منابع آب زيرزميني را
در آبخوانهاي مختلف بررسي کردهاند که تمرکز آنها بر بررسي وضعيت موجود براي
مصارف مختلف و تخمين وضعيت در سالهاي آتي ميباشد .هاور و همکاران:1858 ،1
 ،11ابزاري را در قالب  9ArcGISIMSبراي ارزيابي کيفي منابع آب زيرزميني توسعه
دادند .اين ابزار امکان پهنهبندي کيفي منابع آب زيرزميني به صورت ديناميک را فراهم
ميکند .فخري و همکاران  ،11 :5938غلظت نيترات در منابع آب زيرزميني دشت مرند
را با استفاده از نرمافزار  ArcGISو  SPSSانجام دادند .پهنهبندي دشت بر اساس غلظت
نيترات نشان ميداد که در برخي نواحي دشت ميزان نيترات آب بيشتر از مقادير
استاندارد آب شرب ميباشد که به علت نفوذ فاضالب خانگي و کشاورزي ايجاد شده
1- Dhanasekarapandian et al.,
2- Hoover et al.,
3- ArcGIS Internet Map Server
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است .وينود و همکارن ،5881 :1851 5ميزان نيترات شسته شده در منابع آب زيرزميني
در ايالت کارناتاکا 1هند را با استفاده از  GISبررسي کردند .در اين تحقيق مدل مبتني
بر  GISبراي تخمين ميزان نيترات شسته شده از منابع کشاورزي و فاضالب بکار برده
شد .نتايج نشان داد که ميزان نيترات شسته شده از منابع کشاورزي بسيار بيشتر از
منابع فاضالب شهري است ،به طوري که اين نسبت بين  01تا  590برابر تغيير ميکند.
برخي ديگر از محققان ،روند تغييرات کمي منابع آب زيرزميني را مورد توجه قرار
دادهاند .در اين ارتباط آلشيخ و همکارن 33 :5909 ،کاربرد  GISدر بيالن آبي
زيرزميني دشت تالش را بررسي کردند .در اين تحقيق با تهيهي نقشههاي بيالن
آبخوان ،نقاط بحراني برداشت بيرويه از منابع آب زيرزميني مشخص شده و مقادير
مجاز برداشت از آبخوان در مناطق مختلف محاسبه شده است .زارعابيانه و همکاران
 ،519 :5935با بکارگيري روشهاي آزمون آماري به بررسي نوسان سطح آب زيرزميني
در دشت مالير پرداختند .نتايج بررسيهاي آنها نشان داد که در مجموع در بيشتر نقاط
آبخوان روند تغييرات در جهت افت عمق آب زيرزميني ميباشد .رمضاني چرمهينه و
ذونعمت کرماني ،31 :5938 ،ماشين بردار پشتيبان 9را براي پيشبيني نوسانات سطح
آب زيرزميني در دشت شهرکرد بکار بردند و نتايج آن را با تحليل خطي و تحليل
درجهي دوم مقايسه کردند ،نتايج نشان داد که ماشين بردار پشتيبان با داشتن کمترين
ميانگين خطاي نسبي نسبت به دو روش ديگر برتري دارد .حبيبي و همکاران (:5938
 ،)01مدل ترکيبي ژنتيک-کريجينگ را براي پيشبيني نوسانات سطح آب زيرزميني در
دشت هاديشهر بکار بردند .در اين مقاله روش برنامهريزي ژنتيک و نروفازي براي
پيشبيني زماني نوسانات سطح آب بکار برده شدند و با توجه به جواب بهتر روش
برنامهريزي ژنتيک نسبت به روش نروفازي ،ترکيب روش ژنتيک-کريجينک براي
پيشبيني زماني و مکاني نوسانات آب بکار برده شد .نتايج نشان دهنده عملکرد قابل
1- Vinod et al.,
2- Karnataka
3- Support Vector Machine
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قبول مدل ترکيبي بود .رجائي و پوراصالن ( ،)5 :5938پيشبيني زماني و مکاني تراز
آب زيرزميني در دشت داورزن خراسان رضوي را با استفاده از مدل شبکهي عصبي
مصنوعي و کريجينک انجام دادهاند .نتايج نشاندهندهي کارائي مناسب مدلها در
تخمين تراز آب زيرزميني در يک ماه آينده و نقاط تعيين شده آبخوان بود .نديري و
همکاران ( ،)551 :5931پيشبيني سطح آب زيرزميني با استفاده از مدل منطق فازي
مرکب نظارت شده در دشت مشگينشهر را مورد توجه قرار دادهاند .در اين تحقيق آنها
مدل فازي ممداني ،الرسن و سوگنو را به صورت منفرد و ترکيب غيرخطي آنها را در
پوشش شبکهي عصبي مصنوعي به صورت مدل فازي مرکب نظارت شده بکار بردند.
بررسيها نشان داد که مدل مرکب نظارت شده ،نتايج بهتري را نسبت به مدلهاي
منفرد ارايه کرده است .چيليک )598 :1851( 5تغييرات زماني تراز آب زيرزميني در
باالدست حوضهي آبريز دجله در دياربکر ترکيه را با استفاده از  GISبررسي و داليل
احتمالي تغييرات آب زيرزميني را مورد توجه قرار داد .در اين بين تغيير اقليم و به طور
مشخص افزايش دما و کاهش بارندگيها در چند دهه گذشته عامل مهمي در تغييرات
شديد سطح آب زيرزميني بوده است.
در اين تحقيق ،براي بررسي روند تغييرات تراز آب زيرزميني دشت مرند و مديريت
اين آبخوان ،سه سناريو به صورت سناريوي اول تأمين مصارف از منابع آب زيرزميني
سناريوي دوم تأمين مصارف شرب و صنعت از رودخانهي ارس و سناريوي سوم تأمين
مصارف شرب و صنعت از رودخانهي ارس و اعمال مديريت مصرف بهينه در نظر گرفته
شد .براي برقراري ارتباط بين مقادير ورودي ،خروجي و ذخيره در آبخوان دشت ،معادله
بيالن آب بکار برده شد و با توجه به دادههاي موجود از  5908تا  5939تغييرات تراز
آب زيرزميني دشت برآورد شد .سپس پهنهبندي دشت با استفاده از نرمافزار ArcGIS
براي انتهاي پنج سال آتي (شهريور )5930انجام و نتايج با پهنهبندي دشت در شهريور
ماه سال 5939مقايسه گرديد .مدلسازي گرينههاي مختلف پيشروي مديران براي
1- Celik
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بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني دشت و پيشبيني وضعيت آينده دشت در اين شرايط
در طول  1سال آتي از نوآوريهاي اين تحقيق ميباشد .بکارگيري سيستمهاي اطالعات
جغرافيايي براي اين منظور کمک ميکند تا نقاط بحراني دشت بهتر شناسايي شود.
مواد و روشها
اين تحقيق در حوضهي آبريز رودخانهي ارس در استان آذربايجان شرقي و در دشت
مرند انجام شده است .موقعيت کلي منطقه در شکل ( )5نشان داده شده است .دشت
مرند در حد فاصله مختصات´´ 81 º58´ 81تا ´´ 81 º89´ 55طول شرقي ( 115188تا
 )135188و ´´ 90 º50´ 10تا ´´ 90 º81´ 58عرض شمالي ( 8188888تا
 )8138888واقع شده است .وسعت کل محدودهي مطالعاتي مرند  5010/1کيلومتر
مربع است که  111/11کيلومترمربع آن را دشت مرند تشکيل ميدهد که حدود 98
درصد کل محدودهي مطالعاتي مرند را شامل ميشود .آبخوان دشت مرند در سال
 5918به دليل افت سطح آب زيرزميني ،ممنوعه اعالم شده است (وزارت نيرو شرکت
مديريت منابع آب ايران  .)38:5901،اين محدوده در شمال غربي ايران قرار گرفته که
بلندترين ارتفاع حوضه در جنوب دشت (کوه ميشو) به بلندي  9511متر و پستترين
منطقه نسبت به تراز متوسط دريا  5818متر در غرب دشت ميباشد .بررسي پارامترهاي
هواشناسي و هيدرولوژي دشت مرند در يک دورهي آماري  95ساله (از سال آبي 15-11
تا سال آبي  )31-39نشان ميدهد که متوسط بلندمدت بارندگي ساالنه ايستگاههاي
بارانسنجي  109ميليمتر ،متوسط ساالنه دماي دشت در درازمدت  51/0درجه
سانتيگراد و متوسط ساالنه درازمدت تبخير از تشتک تبخير در منطقهي  588ميليمتر
است (گزارش دفتر مطالعات پايه منابع آب ،شرکت آب منطقهاي استان آذربايجان شرقي
.)588 :5939
در اين تحقيق براي تحليل و آناليز نتايج و برقراري رابطهي بيالن بين وروديها،
خروجيها و ذخيره در آبخوان از نرمافزار  Excelو براي پهنهبندي تغييرات تراز آب
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زيرزميني از نرمافزار  ArcGISاستفاده شده است .بررسي آماري دشتمرند بر اساس
آمار و اطالعات  18چاهمشاهدهاي در فاصلهي سالهاي  5908تا  5939انجام شده
است .در اين بازهي زماني با توجه به اطالعات موجود تراز چاهها ،پارامترهاي آبخوان از
جمله ميزان افت سطح آب بر اساس ميزان برداشت از آبخوان تعيين شد .سپس
سناريوهاي مختلفي در راستاي بررسي وضعيت و مديريت آبخوان تعريف شد که شامل
سه سناريو به صورت موارد زير ميباشد.
سناريوي اول :در سناريوي اول فرض بر آن است که در طول  1سال آتي تغذيه
آبخوان ثابت بوده و مصارف مختلف دشت شامل شرب ،صنعت و کشاورزي از منابع آب
زيرزميني تأمين شود.

شكل( )1موقعيت جغرافيايي منطقهي مورد مطالعه

سناريوي دوم :در سناريوي دوم فرض بر آن است که در طول  1سال آتي مصارف
شرب و صنعت از رودخانهي ارس و کشاورزي از منابع آب زيرزميني تأمين شود.
سناريوي سوم :در سناريوي سوم فرض بر آن است که در طول  1سال آتي مصارف
شرب و صنعت از رودخانهي ارس و ساير مصارف از منابع آب زيرزميني تأمين شود .با
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اين شرط که با بکارگيري و نصب کنتورهاي هوشمند آب و برق ميزان مصارف در بخش
کشاورزي کنترل و با استفاده از روشهاي مدرن آبياري اين مصارف بهينه شود.
بحث و نتايج
پهنهبندي تراز آب زيرزمين دشت مرند در وضعيت موجود

بررسي تغييرات تراز آب زيرزميني دشت مرند در وضعيت موجود نشان ميدهد که در
دورهي آماري  95ساله (از سال آبي  15-11تا سال آبي  ،)31-39متوسط تراز آب
زيرزميني دشت با افتي معادل  51/11متر روبرو شده است که اين مسئله در شکل ()1
نشان داده شده است .بطور کلي متوسط افت ساالنه تراز آب زيرزميني دشت در حدود
 11سانتيمتر ميباشد .مقايسهي خط روند افت تراز آب زيرزميني با منحني تغييرات
تراز اندازهگيري شده در شکل ( )1نشان ميدهد که در بازهي سالهاي  15تا  15و 01
تا  31شيب تغييرات تقريباً  11سانتيمتر در سال ،در بازهي سالهاي  15تا  11و  08تا
 01کمتر از  11سامتيمتر در سال و در بازهي سالهاي  11تا  08بيشر از 11
سانتيمتر در سال ميباشد .در مجموع در تمامي اين سالها همواره مصرف از آبخوان
بيشتر از مقادير متوسط تغذيه بوده و تنها در برخي سالها  15تا  11و  08تا  01به
دليل سالهاي ترآبي ،افت سطح آب کمي کندتر شده است .برآورد حجم منابع آب در
آبخوان دشت مرند نشان ميدهد که حجم آب آبخوان  198/31ميليون مترمکعب و به
طور متوسط معادل  51/11ميليون مترمکعب در سال کاهش يافته است (گزارش دفتر
مطالعات پايهي منابع آب ،شرکت آب منطقهاي استان آذربايجانشرقي .)588 :5939
براي بررسي تغييرات مکاني تراز آب زيرزميني در آبخوان دشت مرند از نتايج تراز
آب زيرزميني ماههاي حداکثر و حداقل سال آبي  31-39استفاده شده است .پهنهبندي
تراز آب زيرزميني دشت با جانمايي  18حلقه چاه مشاهدهاي بر اساس مختصات
جغرافيايي آنها انجام شده است .کد ارتفاعي از سطح دريا در باالي هر کدام از چاههاي
مشاهدهاي مشخص است و با قرائت سطح آب زيرزميني ماهنانه از طريق عمقياب تراز
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آب زيرزميني نسبت به سطح دريا تعيين و در نهايت با استفاده از نرمافزار  ArcGISو
تابع درونيابي  IDWنقشههاي  DEMو پهنهبندي تراز آب زيرزميني دشت تهيه شده
است.

شكل ( )2نمودار تغييرات تراز آب زيرزميني دشت مرند در دورهي آماري  11ساله

نتايج پهنهبندي تراز آب زيرزميني دشت براي خرداد ماه در شکل ()9و شهريور ماه
در شکل ( )8نشان داده شده است .الگوي تغييرات تراز در نقشههاي تهيه شده تقريباً
يکسان بوده و نشاندهنده اين است که بهدليل عملکرد همگون عوامل تغذيه و تخليه،
تغييرات اساسي در توزيع پتانسيل آب زيرزميني دشت اتفاق نميافتد .حداکثر تراز آب
زيرزميني در ضلع جنوب شرقي دشت و در حدود  5808متر ميباشد .به طور کلي تراز
آب در کنارههاي شرقي ،شمالي و جنوبي باال بوده و بتدريج به سمت مرکز و غرب دشت
از ميزان آن کاسته ميشود که در خروجي غربي دشت تراز حداقل 5888متر و در
حوالي مرند  5118متر ،در حوالي شهر کشکسراي  5518متر و در حوالي شهر يامچي
حدود  5588متر ميباشد .مقايسه تغييرات تراز آب زيرزميني در شهريور ماه سال 39
در مقايسه با خرداد ماه سال  39نشان ميدهد که افت سطح آب زيرزميني در
قسمتهاي غربي دشت در شهريور ماه تشديد شده است به طوري که محدودهي تحت
پوشش تراز حداقل يعني  5888متر از خرداد تا شهريور ماه سال  5939افزايش يافته
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است .اين مسئله ناشي از فشار مضاعف مصارف کشاورزي به منابع آب زيرزميني در
فاصلهي ماههاي خرداد تا شهريور ميباشد.

شكل ( )1پهنهبندي و خطوط هم تراز آب زيرزميني درآخر خرداد ماه 1131

شكل ( )4خطوط هم تراز آب زيرزميني در آخر شهريور ماه 1131

بهمنظور ايجاد شناخت دقيق از وضعيت دشت و شناسايي مناطق آسيبپذير آن به
منظور جلوگيري از تشديد شرايط بحراني ،نسبت به بررسي آماري و پهنهبندي
دشتمرند بر اساس آمار و اطالعات چاههاي مشاهدهاي در شهريور ماه سالهاي 5908
تا 5939پرداخته شده است .بررسي نتايج نشان ميدهد که متوسط افت ساالنه تراز آب
زيرزميني دشت در  58سال اخير  80سانتيمتر و به تبع آن ،کاهش حجم ذخيرهي
مخزن معادل  51/18ميليون مترمکعب در سال ميباشد (گزارش دفتر مطالعات پايهي
منابع آب ،شرکت آب منطقهاي استان آذربايجان شرقي  .)588:5939در شکلهاي  1و
 1بر اساس تغييرات تراز آب زيرزميني آبخوان ،پهنهبندي دشت براي سالهاي  5908و
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 5939انجام شده است .با توجه به اينکه تراز آب زيرزميني از شرق به غرب کاهش
مييابد ،از سال 5908تا  5939مساحت پهنـهي غربي از  110به  181کيلومتر مربـع
افزايش و مساحت پهنهي شرقي از  511به  581کيلومتر مربع کاهش يافته است که
نشاندهندهي اين است که در سال  5939در مقايسه با سال 5908پهنهي بزرگتري از
دشت دچار افت تراز آب زيرزميني شده است و افت سطح آب از قسمتهاي شرقي
دشت به طرف قسمتهاي غربي پيشروي نموده است.

شكل ( )5پهنهبندي دشت بر اساس تراز آب زيرزميني در آخر شهريور 1134

شكل ( )6پهنهبندي دشت بر اساس تراز آب زيرزميني در آخر شهريور 1131

با توجه به گستردگي دشت ،براي برآورد دقيقتر پارامترهاي آبخوان از نظر تغييرات
تراز آب زيرزميني ،سطح دشت بر اساس تغييرات تراز آب زيرزميني چاههاي فعال
موجود و به روش تيسنبندي به چهار پهنه تقسيم شد .موقعيت پهنهها در شکل ( )1و
روند تغييرات متوسط تراز آب براي دورهي آماري  58ساله در شکل ( )0نشان داده شده
است.

01
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بر اساس نتايج به دست آمده ،افت متوسط ساالنهي پهنهي يک  8/81متر ،پهنهي
دو  8/81متر ،پهنهي سه  8/11متر و پهنهي چهار  8/83متر ميباشد .در مجموع افت
متوسط ساالنه پهنههاي يک تا چهار  8/80متر ميباشد .علت تغييرات در پهنههاي
مختلف مربوط به ميزانمصارف شرب ،صنعت و کشاورزي در آنها ميباشد ،در پهنهي
سه به دليل تمرکز چاهها و فشار مصارف کشاورزي در دو منطقهي يامچي و کشکسراي،
برداشت آب از منابع آب زيرزميني باال بوده و سطح آب زيرزميني افت شديدتري را
نشان ميدهد.

1

2

1

4

شكل ( )7نقشهي شبكهي تيسن دشت مرند با تقسيمبندي پهنهها

پهنهبندي تراز آب زيرزمين دشت مرند در سناريوي اول

در سناريوي اول فرض بر آن است که در طول  1سال آتي تغذيه آبخوان ثابت بوده و
مصارف مختلف دشت شامل مـصارف شرب ،صنعت و کـشاورزي از منابع آب زيرزميني
تأمين شـود .با برقراري رابطهي بيالن بين مقادير ورودي ،خروجي و ذخيرهي آبخوان
در پنج سال آتي ،مقدار افت تراز آب زيرزميني در پهنهي يـک  1/91متر ،در پهنهي دو
 1/11متر ،در پهنهي سه  1/1متر و در پهنهي چهار  1/81متر خواهد بود .نقشهي
پهنهبندي دشت بر اساس تراز آب زيرزميني و سطح مقطع تحت پوشش در شکل ()3
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نشان داده شده است .مقايسه نتايج با وضعيت موجود (شکل  )1نشان ميدهد که در اثر
تشديد افت سطح آب زيرزميني ،پهنههاي دشت تحت تأثير قرار گرفته و سطح
محدودههاي آسيبپذير در غرب دشت توسعه يافته و با شرايط حادتري مواجه شده
است به طوري کلي در سال  5930نسبت به سال  5939سطح آبخوان واقع در
محدودهي تراز  5819تا  5511در پهنهي  8از  181کيلومتر مربع به  111کيلومترمربع
افزايش يافته است که نشاندهندهي افت بيشتر تراز آب در محدودهي بزرگي از سطح
دشت ميباشد .به عبارت ديگر ادامه شرايط موجود در سالهاي آتي ،مشکالت بيشتري
را در منابع آب زيرزميني دشت ايجاد خواهد کرد.
پهنهبندي تراز آب زيرزميني دشت مرند در سناريوي دوم

در سناريوي دوم فرض بر آن است که در طول  1سال آتي مصارف شرب و صنعت مورد
نياز شهرستان مرند و شهرهاي تابعه از رودخانهي ارس تأمين شود تنها براي مصارف
کشاورزي از منابع آب زيرزميني استفاده شود .با عملياتي شدن سناريوي دوم ،به ميزان
 51/3ميليون مترمکعب آب از ميزان تخليهي فعلي سفره کاسته خواهد شد .عالوه بر آن
با توجه به وضعيت منطقه و وجود چاههاي جاذب براي جمعآوري پسابهاي خانگي در
بيش از  11درصد منازل مسکوني و تجاري شهرستان ،حدود  18درصد آب مصرفي
( )8/11*8/08نيز مجدداً به سفره آب زيرزميني باز خواهد گشت که ساالنه در حدود
 58/58ميليون مترمکعب ميباشد و در مجموع ساالنه  11/88ميليون مترمکعب خواهد
بوده با در نظر گرفتن بيالن آبي بين وروديها ،خروجيها و ذخيره در سفره به صورت
تغييرات تراز آب زيرزميني ،در پهنههاي چهارگانه دشت مقادير تراز آب زيرزميني در
انتهاي سال  5930محاسبه و نقشههاي پهنهبندي دشت رسم شده است.
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شكل ( )3هيدروگرافتراز آب زيرزميني دشت مرند براي پهنههاي مختلف

شكل ( )3پهنهبندي دشت مرند بر اساس سناريوي اول در شهريور ماه سال 1133
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روند تغييرات تراز آب زيرزميني دشت و مساحت تحت پوشش آنها در سال  5930در
شکل  58نشان داده شده است .با مقايسهي نقشهي پهنهبندي دشت در سال  5930و
( 5939شکل  )1ميتوان به اين نتيجه رسيد که با اعمال سناريوي دوم ،در پنج
سالآتي وضعيت سفرهي آب زيرزميني بهبود مييابد .به طوري که در اين حالت
مساحت پهنهغربي دشت يعني پهنهي  8از  189به  190کيلومترمربع کاهش و مساحت
پهنهشرقي دشت يعني پهنهي  5از  581به  581کيلومتر مربع افزايش يافته است.
همچنين محاسبات تغييرات تراز آب زيرزميني آبخوان نشان ميدهد که تراز آب
زيرزميني دشت در سال  ،5930در پهنهي يک  5/18متر ،در پهنهي دو  5/11متر ،در
پهنهي سه  5/39متر و در پهنهي چهار  5/01متر افزايش مييابد و با ادامه اين روند
تراز آب زيرزميني بعد از  58سال به وضعيت ده سال قبل (سال  )5909و  81سال بعد
به وضعيت  91سال قبل (سال  )5915برميگردد.

شكل ( )11پهنهبندي دشت مرند بر اساس سناريوي دوم در شهريور ماه سال 1133

پهنهبندي تراز آب زيرزمين دشت مرند در سناريوي سوم

در سناريوي سوم فرض بر آن است که در طول  1سال آتي تغذيهي آبخوان ثابت بوده و
مصارف شرب و صنعت از رودخانهي ارس و مصارف کشاورزي از منابع آب زيرزميني
تأمين شود .با اين شرط که با بکارگيري و نصب کنتورهاي هوشمند آب و برق ميزان
مصارف در بخش کشاورزي کنترل و با استفاده از روشهاي مدرن آبياري اين مصارف
بهينه شود .با تأمين آب شرب و صنعت از ارس ،ساالنه  11/88ميليون متر مکعب و با
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اعمال مديريت مصرف ،ساالنه  18/1ميليون متر مکعب بر ذخاير سفرهي آب زيرزميني
اضافه خواهد شد ،با اعمال بيالن آبي بين وروديها ،خروجيها و ذخيره در سفره به
صورت تغييرات تراز آب زيرزميني ،ميزان افزايش تراز ساالنه در هر پهنه و در انتهاي
دوره محاسبه ميشود .پهنهبندي تغييرات تراز آب زيرزميني دشت و مساحت تحت
پوشش هر پهنه در شکل ( )51نشان داده شده است .با توجه به نتايج به دست آمده،
مشخص است که مساحت پهنهي  8با محدودهي تراز  5819-5511از  181به 111
کيلومترمربع کاهش و مساحت پهنهي  5با محدودهي تراز  5111-5918از  581به 518
کيلومترمربع افزايش يافته است که به ترتيب بهبود  58و  51درصدي وضعيت پهنهي
چهار و يک را نشان ميدهد .همچنين محاسبات تغييرات تراز آب زيرزميني آبخوان
نشان ميدهد که تراز آب زيرزميني پنج سال بعد ،در پهنهي يک  8/10متر ،در پهنهي
دو  8/10متر ،در پهنهي سه  1/13متر و در پهنهي چهار  8/33متر افزايش مييابد و با
ادامه اين روند تراز آب زيرزميني بعد از  1سال به وضعيت ده سال قبل (سال  )5909و
 51سال بعد به وضعيت  91سال قبل (سال  )5915بر ميگردد.

شكل ( )11پهنهبندي دشت مرند بر اساس سناريوي سوم در شهريور ماه سال 1133
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نتيجهگيري
در اين تحقيق ،هدف بررسي زماني و مکاني تغييرات آب زيرزميني دشت مرند در
وضعيت موجود و پيشبيني روند تغييرات در سالهاي آتي ميباشد .براي اين منظور از
معادله بيالن آبخوان در محيط نرمافزار  Excelو از پهنهبندي هندسي دشت در محيط
نرمافزار  ArcGISاستفاده شده است .نتايج بررسي در وضعيت موجود نشان ميدهد که
تراز آب زيرزميني از سال 5908تا سال  ،5939ساالنه بهطور متوسط 80 ،سانتيمتر
افت کرده است به طوري که افت متوسط ساالنه در پهنهي يک  8/81متر ،پهنهي دو
 8/81متر ،پهنهي سه  8/11متر و پهنهي چهار  8/83متر ميباشد .براي بررسي روند
تغييرات تراز آب زيرزميني دشت در سالهاي آتي ،سه سناريو شامل تأمين مصارف از
منابع آب زيرزميني با تغذيه ثابت (سناريوي اول) ،تأمين مصارف شرب و صنعت از
رودخانهي ارس (سناريوي دوم) و تأمين مصارف شرب و صنعت از رودخانهي ارس و
اعمال مديريت مصرف بهينه (سناريوي سوم) در نظر گرفته شد .نتايج نشان ميدهد که
با اعمال سناريوي اول تراز آب زيرزميني پنج سال بعد ،در پهنهي يک 1/91 ،متر ،در
پهنهي دو 1/11 ،متر ،در پهنهي سه 1/1 ،متر و در پهنهي چهار 1/81 ،متر کاهش
مييابد و با اعمال سناريوي دوم تراز آب زيرزميني پنج سال بعد ،در پهنهي يک5/18 ،
متر ،در پهنهي دو 5/11 ،متر ،در پهنهي سه 5/39 ،متر و در پهنهي چهار 5/01 ،متر
افزايش مييابد که با ادامه اين روند ،تراز آب زيرزميني  58سال بعد به وضعيت سال
 5908برميگردد .همچنين با اعمال سناريوي سوم تراز آب زيرزميني پنج سال بعد ،در
پهنهي يک 8/10 ،متر ،در پهنهي دو 8/10 ،متر ،در پهنهي سه 1/13 ،متر و در پهنهي
چهار 8/33 ،متر افزايش مييابد که با ادامه اين روند ،تراز آب زيرزميني  1سال بعد به
وضعيت سال  5908برميگردد و آبخوان با روند تندتري در مسير احيا قرار ميگيرد.
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