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چكیده 
تأثیرات  درک  نیازمند  منطقه  یک  طبیعی  منابع  بهینه  مدیریت 
هیدرولوژیکی  چرخه  روی  بر  زمین  پوشش  کاربری/  تغییرات 
چغلوندی  محدوده  موردمطالعه  منطقه  است.  منطقه  آن  آب های 
واقع در استان لرستان است. در این پژوهش جهت بررسی رابطه 
تراز  سطح  افت  با  و خشک سالی  اراضی  کاربری  تغییرات  بین 
آب زیرزمینی، نقشه های کاربری اراضی در طی سه دوره زمانی 
ماهواره   ETM+ ماهواره ای  تصاویر  از   2014 و   2009  ،2004
لندست منطقه چغلوندی استخراج شد. پس از پردازش و تحلیل 
تصاویر،کاربری های منطقه در شش طبقه جنگل، مرتع، بوته زار، 
زراعت، مسکونی و سایر طبقه بندی گردیدند. ضریب کاپا مربوط 
به طبقه بندی سال های 2004، 2009 و 2014 به ترتیب برابر 0/89، 
تغییرات  بین  رابطه  بررسی  به منظور  آمد.  به دست   0/92 و   0/9
کاربری اراضی و افت تراز آب زیرزمینی منطقه از داده های کمی 
18حلقه چاه پیزومتری در سال های 2004، 2009 و 2014 استفاده 
گردید. همچنین در این مطالعه برای تعیین روند تغییرات بارندگی 
و تعیین دوره های خشک سالی و ترسالی از میانگین های متحرک 
3 ،5 و 7 ساله استفاده شد. نتایج نشان دهنده زوال منابع طبیعی، 
تخریب اراضی جنگلی و تبدیل به زراعت و مناطق مسکونی و 
افت آب زیرزمینی همگام با خشک سالی در بلندمدت است که 
در سال 2014 نسبت به سال 2004، حدود 6 متر افت تراز آب 

زیرزمینی اتفاق افتاده است. 

پیزومتری،  چاه های  ماهواره ای،  تصاویر  کلیدي:  واژه هاي 
خشک سالی، منابع آب زیرزمینین
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مقدمه
امروزه برداشت از آب های زیرزمینی بسیار بیشتر از میزان تغذیه 
طبیعی آن ها می باشد و اگر میزان آب در دسترس کم تر از تقاضای 
لذا  اتفاق می افتد.  آبی  باشد آنگاه بحران  آبخیز  آب در یک حوزه 
سفره های  وضع  که  باشد  موضوع  این  مبین  می تواند  واقعیت  این 
 .]16 و   8[ است  بحرانی  مناطق  از  بسیاری  در  زیرزمینی  آب های 
تخریب اراضی به دلیل اثرات بلندمدت بر منابع پایه به عنوان یکی 
از مهمترین معضالت به شمار می رود ]4[، کاربری اراضی همواره 
آن  طریق  از  انسان  که  است  بوده  شاخصهایی  مهمترین  از  یکی 
محیط زیست خودرا تحت تاثیر قرار داده است ]7[. یکی از مهمترین 
منابع که در این دهه از طریق تغییر کاربری اراضی مورد آسیب قرار 
مدیریت   .]14[ است  زیرزمینی  آب  بویژه  آب  منابع  است،  گرفته 
بهینه منابع طبیعی یک منطقه نیازمند درک تأثیرات تغییرات کاربری/ 
منطقه  آن  آب های  هیدرولوژیکی  چرخه  روی  بر  زمین  پوشش 
است ]19[. همچنین، آگاهی از تغییرات تراز آب به منظور شناخت 
وضعیت سفره های آب زیرزمینی و مدیریت بهینه آن ضروری است. 
با ارزیابی نوسانات سطح آب زیرزمینی می توان از آن در مدیریت 
منابع آب استفاده کرد ]13[. نقشه های کاربری اراضی استفاده انسان 
از زمین در فعالیت های کشاورزی، جنگلداری و مرتع داری و غیره 
عرصه های  بر  فشار  جمعیت،  حد  بیش  از  رشد  می دهد.  نشان  را 
افزایش  را  کاربری ها  تغییر  و  غیراصولی  بهره برداری های  و  طبیعی 
داده است ]11[. روش های گوناگونی برای ارزیابی تأثیرات تغییرات 
کاربری اراضی بر هیدرولوژی آب های زیرزمینی وجود دارد که یک 
روش مستقیم مربوط به ارتباط تغییرات کاربری اراضی با نوسانات 
سفره آب زیرزمینی است ]19[. در مقایسه با روش های زمینی سنتی، 
سنجش ازدور ماهواره ای مقادیر بیشتری از اطالعات کاربری اراضی 
را در یک مکان جغرافیایی فراهم می کند که ازنظر زمان و هزینه در 
مقیاس منطقه ای مقرون به صرفه است ]8 و 17 و 24[. رزاق منش و 
همکاران ]15[ در دشت قزوین به ارزیابی ارتباط خشک سالی های 
اثرات  داد  نشان  نتایج  و  پرداخت  هیدرولوژیکی  و  اقلیمی 
ناهنجاری های منفی بارش از ناهنجاری های مثبت بیشتر بوده است 
خشک سالی های  به  نسبت  زیرزمینی  سفره های  در  خشک سالی  و 
اقلیمی با تأخیر بروز کرده و در بازه زمانی موردنظر در هرسال 25 
سانتی متر سطح ایستابی افت داشته است. زحمت کش و همکاران 
]4[ نوسانات سفره های آب زیرزمینی کم عمق حاشیه پالیا در سمنان 
را برای 10 چاهک در سال آبی 1999-2000 بررسی نمودند. نتایج 
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نشان داد که مقدار متوسط کاهش سطح ایستابی 10 چاهک در طی 
قرار  نشان دهنده   احتماالً  که  است  سانتی متر   6/5 سال حدود  یک 
 ]9[ و همکاران  می باشد. خان  دوره خشکی  در یک  منطقه  داشتن 
از  یکی  کشاورزی  اراضی  در  خشک سالی  وضعیت  بررسی  در 
حوزه های کشور استرالیا با سطح ایستابی آب های زیرزمینی به این 
نتیجه رسیدند که عالوه بر برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی بین 
خشک سالی و افت آب ارتباط قوی وجود دارد. اکرمی و همکاران 
]4[ در پژوهش خود به بررسی روند تغییرات کیفی و کمی منابع آب 
زیرزمینی دشت یزد- اردکان در دوره 2009-2000 پرداختند. نتایج 
حاکی از روند نزولی تغییرات سطح آب زیرزمینی بوده و در متوسط 
افت آب هرسال0/5 متر می باشد. از دالیل اصلی افت شدید سفره 
آب زیرزمینی افزایش تکرار خشک سالی و برداشت بی رویه آب های 
زیرزمینی است. تئودوسیو و التینپولوس ]21[ سطح آب زیرزمینی 
با استفاده از روش کریجینگ  در حوزه آنتمونتا در شمال یونان را 
میان یابی نمودند و صحت مقادیر میان یابی شده را با روش ارزیابی 
متقابل تخمین زدند. یو و همکاران ]25[ به مقایسه سه روش میان 
برای  پایه شعاعی و کریجینگ  توابع  فاصله  یابی وزن دهی عکس 
کویر  در  زیرزمینی  آب  عمق  مکانی  و  زمانی  تغییرات  پیش بینی 
مینکین در شمال چین پرداختند. مقایسه مقادیر مشاهده شده با مقادیر 
میان یابی شده نشان داد، که روش کریجینگ معمولی به عنوان روش 
بهینه جهت میان یابی عمق آب زیرزمینی است. در این پژوهش به 
بررسی تغییرات سطح تراز آب زیرزمینی در منطقه چغلوندی ناشی 

از تغییرات کاربری اراضی و خشک سالی پرداخته می شود. 

مواد و روش ها
منطقه مطالعاتی

زیر  از  و  داشته  قرار  لرستان  استان  در  کاکارضا  آبخیز  حوزه 
حوزه های کرخه می باشد. منطقه چغلوندی در طول جغرافیایی 48 
عرض  در  و  شرقی  دقیقه   58 و  درجه   48 تا  دقیقه   15 و  درجه 
دقیقه شمالی  تا 33 درجه و 51  دقیقه  جغرافیایی 33 درجه و 22 
قرارگرفته است. متوسط بارش این حوزه 502 میلی متر می باشد. این 
بالغ بر 1133/3 کیلومترمربع می باشد )شکل  حوزه دارای مساحتی 

 .)1

روش پژوهش
تهیه ی نقشه  های کاربری اراضی

بازه زمانی موردمطالعه و تعیین  برای بررسی تغییرات بارش در 
ساالنه  متوسط  بارش  داده های  از  ترسالی  و  دوره های خشک سالی 
2005 - 2004 تا 2014 - 2013 استفاده شد و به منظور دستیابی به 
تغییرات کاربری رخ داده در منطقه موردمطالعه از تصاویر ماهواره ای 
ترتیب  به  که  گردید  استفاده   ETM+ سنجنده به  لندست 7 مربوط 
مربوط به سه دوره زمانی2004، 2009 و 2014 در خرداد ماه بودند. 
 ENVI 5.3پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزار

انجام شد. ازآنجایی که تفکیک و شناسایی پدیده ها به لحاظ رنگ 
نتایج بهتری ارائه می دهد ولی نمایش داده های حاصل از اسکنرها 
در تک باندها با استفاده از گام های خاکستری است، تصویر رنگی 
باندهای 2 )سبز(، 3 )قرمز(  کاذب هر تاریخ با استفاده از ترکیب 
تجسم  به  تصاویر  این  می گردد.  تولید  نزدیک(  )مادون قرمز   4 و 
انواع کاربری ها در منطقه کمک می کنند ]10[. از روش طبقه بندی 
اراضی  پوشش  نقشه های  تهیه  برای  احتمال  حداکثر  نظارت شده 
استفاده می شود. اولین گام در انجام طبقه بندی نظارت شده تعریف 
استفاده  کالس  هر  برای  که  تعلیمی  نمونه های  به عنوان  مناطقی 
به  نوبت  تعلیمی،  نمونه های  تعیین  مرحله  از  .پس   ]3[ می شوند 
طبقه بندی تصاویر ماهواره ای مي رسد که در تحقیق حاضر از روش 
حذف  برای  درنهایت  گردید.  استفاده  احتمال  حداکثر  طبقه بندی 
قطعات کوچک و ساده سازی تصاویر حاصل از طبقه بندی ها از فیلتر 

Mod استفاده گردید. 

ارزیابی نقشه های کاربری اراضی
میزان  از  آگاهی  موضوعی،  اطالعات  نوع  هر  از  استفاده  الزمه 
صحت و درستی آن است. صحت اطالعات درواقع میزان احتمال 
ارزیابی  برای  روش  متداول ترین   .]23[ است  اطالعات  درستی 
پیکسل های  از  پیکسل  تعدادی  انتخاب  طبقه بندی،  صحت  کمی 

شکل 1: موقعیت منطقه مطالعاتی چغلوندی، لرستان، ایران
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این  می باشد.  نتایج طبقه بندی  با  آن ها  مقایسه طبقه  و  معلوم  نمونه 
انجام  مرجع می نامند.  داده های  زمینی یا  واقعیت  را  معلوم  داده های 
قبلی  داده های  از  استفاده  با  یا  زمینی  بازدید  از طریق  نمونه برداری 
نظیر نقشه های موجود یا تصاویر هوایی موجود، صورت می پذیرد. 
جمع آوری نمونه ها در این بخش نیز مانند جمع آوری داده  های مرحله 
تمرینی برای طبقه بندی با توجه به روش نمونه برداری خواهد بود. 
نمونه ها به نرم افزار معرفی می شوند و محاسبات الزم انجام می  پذیرد. 
در  که  می گردند  خطا ارائه  ارزیابی صحت به صورت  نتایج  معموالً 
نوعی  یا  بیانگر صحت  که  مقادیری  و  پارامترها  انواع  این صورت 
خطا در نتایج هستند از این ماتریس استخراج می شوند ]5[. اغلب 
است،  موردتوجه  طبقه بندی  دقت  مقایسه  که  اجرایي  کارهاي  در 
پیکسل های  کاپا  شاخص  چون  می شود.  استفاده  کاپا1  شاخص  از 
نادرست طبقه بندی شده را موردتوجه قرار می دهد. شاخص کاپا از 

رابطه 1 محاسبه می شود ]2[.

انتظار  مورد  توافق   cp و مشاهده شده  درستی   0p آن  در  که 
می باشد.

تغییرات سطح تراز آب زیرزمینی
زمانی  بازه  در  زیرزمینی  آب  تراز  سطح  تغییرات  تعیین  برای 
2004 تا 2014 به داده های کمی چاه های پیزومتری موجود در منطقه 
لرستان  استان  منطقه ای  آب  اداره ی  از  مذکور  داده های  است.  نیاز 
آماری 18 حلقه چاه  داده های  از مرتب سازی  جمع آوری شد. پس 
زیرزمینی  آب  تراز  هیدروگراف  و  انتخاب  )جدول1(  پیزومتری 
در طی دوره زمانی مذکور در محیط نرم افزار Excel 2013 ترسیم 
در  چغلوندی  منطقه  پیزومتری  چاه های  موقعیت  و  نام  می شود. 

جدول 1 آمده است:

میانگین متحرک 3، 5 و 7 ساله
از  تعیین دوره های خشک سالی و ترسالی  برای  این پژوهش  در 
روش میانگین متحرک سه ساله و پنج ساله و هفت ساله استفاده شده 
است. بررسی داده های طوالنی مدت بارش در ایستگاه های مختلف 
جهان نشان می دهد که در هر منطقه دوره های ترسالی و خشک سالی 
به طور متناوب تکرار می شوند. برای تعیین دوره های ذکرشده می توان 
بر  لغزان  کرد.میانگین  استفاده  لغزان  یا  متحرک  میانگین  روش  از 
اساس پایه های زمانی مختلف تعیین شده است که همواره به صورت 

عدد فرد می باشد ]12[. 

نتایج و بحث
به  لندست  ماهواره   ETM+ سنجنده ی  تصاویر  پژوهش  این  در 
ترتیب برای سال های 2004، 2009 و 2014 مورداستفاده قرار گرفت 
از  و کاربری ها در سه دوره مذکور مورد مقایسه قرار گرفت. پس 

1. Kappa

تصحیحات هندسی، رادیومتریک و خطای نوارشدگی روی تصاویر، 
با کمک گوگل ارث و ترکیب های رنگی کاذب نمونه های تعلیمی 
برای تصاویر تعریف شد. سپس با استفاده از روش حداکثر احتمال 
در نرم افزار ENVI 5.3 نقشه طبقه بندی تصاویر سال های مورداستفاده 
تهیه شد. دقت طبقه بندی تصاویر، از نمونه های آزمایشی، نسبت به 
محاسبه دقت با بهره گیری از ماتریس خطا و محاسبه شاخص های 
ارائه  شده است و  کاپا در جدول 2  ضریب  صحت کلی و  آماری 
نشان دهنده دقت باالی طبقه بندی تصاویر در سال های موردبررسی 

می باشد:
جدول 2: صحت کلی و ضریب کاپا به دست آمده

از طبقه بندی تصاویر منطقه چغلوندی
200420092014

94/78%92/76%93/23%صحت کلی
0/890/90/92ضریب کاپا

پس از تهیه ی نقشه های موردنظر درصد تغییرات کاربری اراضی 
در طی سه دوره سال های 2004، 2009 و 2014 به دست آمد که در 

جدول 3 ارائه شده است:

جدول 1: نام و موقعیت چاه های پیزومتری منطقه چغلوندی
عرض نام چاه پیزومتریشماره

جغرافیایی
طول جغرافیایی

3727152273314سراب الیاس1
3724972273991چغلوندی2
3722181271829سراب داراب3
3728612271966تیشه کن4
3719211278589سیاه کل5
3724944270585مختوایی6
3720567281131سیل گرگی8
3709241297366رنگرزان9
3731735265671گلم کبود10
3714519285114تاحو11
3709401286284زاغه12
3714414290834خلیالن13
3715838288692کله جو14
3714303287556قلعه علی15
3723558282821خمسیانه16
3728101282870شرف بک17
3717383286741دولیسکان18
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جدول3: درصد تغییرات کاربری منطقه چغلوندی
)کیلومتر مربع( در سال های 2004، 2009 و 2014

مساحتکاربری
سال2004

مساحتدرصد
سال2009

مساحتدرصد
سال2014

درصد

29526/1124621/7922820/17بوته زار
13111/5918116/0122419/82مرتع

21819/2929626/1931627/96زراعت
37933/5232628/8429526/1جنگل

100/89141/23181/59مسکونی
978/58675/92494/33سایر

در سال های 2009 و 2014  بوته زار  که  نشان می دهد   3 جدول 
نسبت به سال 2004 به ترتیب کاهش 4/32 و 5/94 درصدی داشته 
است. همچنین مراتع به ترتیب افزایش 4/42 و 8/32 درصد، زراعت 
افزایش 6/9 و 8/67 درصدی، جنگل کاهش 4/68 و 7/42 درصدی، 
مناطق مسکونی افزایش 34/. و 7/. درصد و سایر کاربری ها کاهش 
از  به دست آمده  کاربری  نقشه  داشته اند.  درصدی   4/24 و   2/66
ETM+ در طی سال های 2004، 2009 و 2014 در شکل  سنجنده 

)2( ارائه  شده است:

شکل 2: کاربری اراضی سال های 2004، 2009، 2014
منطقه چغلوندی

تراز آب زیرزمینی در طی دوره آماری سال 2014-2004 در شکل 
زیر ارائه شده است.
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 -4002تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی از سال  :3 شکل

 در منطقه چغلوندی. 4002
تراز آب زیرزمینی رشد  ،است شدهارائه 3که در شکل  طورهمان

متر افت داشته 7حدود  2114تا سال  2114منفی دارد و از سال 
 2111تا سال  2114است. روند افت تراز آب زیرزمینی از سال 

متر افزایش تراز وجود  2به مقدار  2111ادامه داشته و در سال 
در  نهایتاً شود و روبرو میتراز دارد، سپس این روند دوباره با افت 

نقشه افت آب  4شکل رسد. به حداقل خود می 2114ال س
افت سفره آب زیرزمینی  دهندهنشاندهد، که زیرزمینی را ارائه می
 باشد.می مطالعه مورددر اکثر نقاط حوزه 

 
سطح آب زیرزمینی افت نقشه تغییرات مکانی  :2 شکل

4002-4002 
مساحت طبقات مختلف افت ساالنه سطح سفره آب  4جدول 

دهد. در این جدول مطالعه نشان می زیرزمینی را در منطقه مورد

 11/11باشد که می مترسانتی 41تا21بیشترین افت مربوط به طبقه 
است. همچنین کمترین مقدار درصد از سطح حوزه را در برگرفته 

درصد حوزه  31/1طبقه مربوط به افزایش سطح آب به مقدار 
 باشد.می

افت  مختلف هایطبقه مساحت درصد و مساحت: 2جدول
 زیرزمینی آب ساالنه سطح سفره

 (2km) هر طبقهمساحت  (cmافت ساالنه ) درصد مساحت
31/1 73/11 افزایش سطح آب   

17/31  21-1  11/311  
11/11  41-21  11/123  
71/4  11-41  13/13  

74/7  >11  47/87  
در  است. شدهارائه 1تغییرات بارش متوسط ساالنه در شکل 

های بارش در سال ثباتیبیاین شکل تغییرات کلی نشان از 
تا  2114دارد. همچنین، بارش متوسط ساالنه از سال  موردبررسی

 دادهرخمتری داشته است. تغییرات میلی 111 حدوداًکاهش  2114
به اوج  2111دهد مقدار بارندگی در سال ها نشان میبین این سال

ترین مقدار بارندگی مربوط به سال خود رسیده است. همچنین کم
 باشد.می 2117

 
 در بازه زمانی منطقه چغلوندی ساالنه بارش متوسط :1شکل

2114-2114 

بارش برای  سالههفتو  سالهپنج ،سالهسه هایمتحرکمیانگین 
 است. شده ارائه 1در شکل  سالیخشکترسالی و  هایدورهتعیین 
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شکل 3: تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی از سال 2014- 2004 
در منطقه چغلوندی

همان طور که در شکل 3 ارائه شده است، تراز آب زیرزمینی رشد 
داشته  افت  7متر  تا سال 2014 حدود  از سال 2004  و  دارد  منفی 
است. روند افت تراز آب زیرزمینی از سال 2004 تا سال 2009 ادامه 
داشته و در سال 2010 به مقدار 2 متر افزایش تراز وجود دارد، سپس 
این روند دوباره با افت تراز روبرو می شود و نهایتًا در سال 2014 
ارائه  به حداقل خود می رسد. شکل 4 نقشه افت آب زیرزمینی را 
می دهد، که نشان دهنده افت سفره آب زیرزمینی در اکثر نقاط حوزه 

مورد مطالعه می باشد.

شکل 4: نقشه تغییرات مکانی افت سطح آب زیرزمینی
2004-2014

افت ساالنه سطح سفره آب  مختلف  طبقات  4 مساحت  جدول 
جدول  این  در  می دهد.  نشان  مطالعه  مورد   منطقه  در  را  زیرزمینی 
بیشترین افت مربوط به طبقه 20تا40 سانتی متر می باشد که 55/19 
درصد از سطح حوزه را در برگرفته است. همچنین کمترین مقدار 
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حوزه  درصد   1/39 مقدار  به  آب  سطح  افزایش  به  مربوط  طبقه 
می باشد.

جدول4: مساحت و درصد مساحت طبقه های مختلف افت 
ساالنه سطح سفره آب زیرزمینی

مساحت هر طبقه )km2(افت ساالنه )cm(درصد مساحت
15/73افزایش سطح آب1/39
30/970-20350/01
55/1920-40623/66
4/7040-6053/13
7/7460>87/47

تغییرات بارش متوسط ساالنه در شکل 5 ارائه شده است. در این 
شکل تغییرات کلی نشان از بی ثباتی بارش در سال های موردبررسی 
دارد. همچنین، بارش متوسط ساالنه از سال 2004 تا 2014 کاهش 
حدوداً 100 میلی متری داشته است. تغییرات رخ داده بین این سال ها 
نشان می دهد مقدار بارندگی در سال 2006 به اوج خود رسیده است. 

همچنین کمترین مقدار بارندگی مربوط به سال 2007 می باشد.
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شکل5: بارش متوسط ساالنه منطقه چغلوندی در بازه زمانی 
2004-2014

برای  بارش  هفت ساله  و  پنج ساله  سه ساله،  متحرک های  میانگین 
تعیین دوره های ترسالی و خشک سالی در شکل 6 ارائه  شده است.

آن چه از میانگین متحرک های 3 ،5 و 7 ساله به دست آمده است 
بیانگر آن است که علی رغم دوره های کوتاه مدت که ترسالی را نشان 
در  بیشتری  نمود  بلندمدت  طی  در  خشک سالی  دوره های  می دهد 

منطقه دارند.
و  اکرمی   ،]18[ همکاران  و  صمدی  نتایج  با  تحقیق  این  نتایج 
یزد-اردکان  دشت  و  ارومیه  دشت  در  ترتیب  به  که   ]4[ همکاران 
انجام دادند، مبنی بر کاهش روند تراز آب زیرزمینی همخوانی دارد. 
بدون  یابد  ادامه  ترتیب  همین  به  بی رویه آب  برداشت  اگر  درنتیجه 
شک در آینده عواقب نامطلوب در مورد منابع آب زیرزمینی منطقه 
در  سیاسی  و  اقتصادي  اجتماعی،  بحران های  آن  به تبع  و  چغلوندی 

منطقه اتفاق خواهد افتاد.

نتیجه گیری
در مطالعه حاضر بررسی روی تصاویر طبقه بندی شده نشان می دهد 
تغییرات رخ داده در کاربری ها در بازه زمانی 2014-2004 در مناطق 
مسکونی، زراعت و مراتع سیر صعودی داشته و در طبقات بوته زار 
و جنگل سیر نزولی داشته است. تغییرات ایجادشده نشان می دهد در 
هر سه سال موردمطالعه کمترین مساحت مربوط به مناطق مسکونی 
است. همچنین در سال های 2004 و 2009 بیشترین مساحت مربوط 
زراعت  به  مساحت  بیشترین   2014 سال  در  و  می باشد  جنگل  به 
اختصاص دارد.این تغییرات نشان دهنده زوال منابع طبیعی، تخریب 

اراضی جنگلی و تبدیل به زراعت و 
،5 و  میانگین متحرک های 3  از  مناطق مسکونی می باشد. آن چه 
دوره های  علی رغم  که  است  آن  بیانگر  است  به دست آمده  ساله   7
کوتاه مدت که ترسالی را نشان می دهد دوره های خشک سالی در طی 
بلندمدت نمود بیشتری در منطقه دارند. روند خشک سالی ایجاد شده 
در بلندمدت نیز با روند کاهشی سطح آب زیرزمینی مطابقت دارد. 
مطابق نقشه تهیه شده از افت آب زیرزمینی در بازه زمانی موردنظر 
مربوط  افت  میزان  بیشترین  و  نبوده  یکسان  همه جا  در  افت  میزان 

شکل6: نمودار میانگین متحرک 3، 5 و 7 ساله منطقه مورد مطالعه
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 مطالعه مورد منطقهساله  7و  5، 3متحرک  میانگین نمودار :6شکل

 آمدهدستبهساله  7و  1، 3 هایمتحرکچه از میانگین آن
که ترسالی  مدتکوتاههای دوره رغمعلیاست بیانگر آن است که 

نمود  بلندمدتدر طی  سالیخشکهای دهد دورهرا نشان می
 بیشتری در منطقه دارند.

و اکرمی  ،[18] و همکاران صمدینتایج این تحقیق با نتایج 
اردکان -که به ترتیب در دشت ارومیه و دشت یزد [4] همکاران

مبنی بر کاهش روند تراز آب زیرزمینی همخوانی  انجام دادند،
 ابدی ادامه بیترت نیهم به آب رویهبی برداشت اگر درنتیجه. دارد

 ینیرزمیز آب منابع مورد در نامطلوب نده عواقبیآ در شک بدون
و  اقتصادی ،یعااجتم هایبحران آن تبعبه و منطقه چغلوندی

 .افتاد خواهد اتفاق منطقه در یاسیس
 گیرینتیجه

نشان  شدهبندیطبقهبررسی روی تصاویر در مطالعه حاضر 
 2114-2114 زمانی در بازه هاکاربریدر  دادهرخدهد تغییرات می

در مناطق مسکونی، زراعت و مراتع سیر صعودی داشته و در 
تغییرات  سیر نزولی داشته است. جنگل و زاربوتهطبقات 
کمترین  موردمطالعهدهد در هر سه سال نشان می ایجادشده

 هایدر سالمساحت مربوط به مناطق مسکونی است. همچنین 
باشد و در بیشترین مساحت مربوط به جنگل می 2111و  2114
این .بیشترین مساحت به زراعت اختصاص دارد 2114سال 

زوال منابع طبیعی، تخریب اراضی جنگلی و  دهندهنشانتغییرات 
 تبدیل به زراعت و 

و  1، 3 هایمتحرکچه از میانگین آن .باشدمیمناطق مسکونی 
های دوره رغمعلیاست بیانگر آن است که  آمدهدستبه ساله 7

در  سالیخشکهای دهد دورهکه ترسالی را نشان می مدتکوتاه

 سالیخشکنمود بیشتری در منطقه دارند. روند  بلندمدتطی 
زیرزمینی  سطح آب روند کاهشیبا  نیز بلندمدتدر  شده ایجاد

بازه  در زیرزمینی آب افت از شدهتهیه نقشه مطابقمطابقت دارد. 
 و بیشترین نبوده یکسان جاهمه در افت میزان موردنظر زمانی
تواند این افت میاست.  شرقی منطقه نواحی به مربوط افت میزان

باالی  تراکم و زیرزمینی هایسفره از ازحدبیش ناشی از برداشت
زوال منابع طبیعی، اثر  دهندهنشان نتایج .باشد برداریبهره هایچاه

بر  تخریب اراضی جنگلی و تبدیل به زراعت و مناطق مسکونی
در بلندمدت  سالیخشکزیرزمینی همگام با  تراز آبسطح افت 

متر افت  1، حدود 2114نسبت به سال  2114است که در سال 
ارزیابی طبقات کاربری و  اتفاق افتاده است. زیرزمینیز آب ترا

و  سالیخشک هایدوره و همچنیننرخ تغییرات کاربری اراضی 
با منابع آب زیرزمینی برای درک صحیح مشکالت  هاآن همبستگی

این تحقیق در  هاییافته روازاین موجود در منطقه ضروری است.
 مؤثر هایگزینهدرک مشکالت موجود در منطقه و شناسایی 

 .باشدمیمدیریتی در منطقه مذکور مفید 
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برداشت  از  ناشی  افت می تواند  این  است.  منطقه  نواحی شرقی  به 
بیش ازحد از سفره های زیرزمینی و تراکم باالی چاه های بهره برداری 
باشد. نتایج نشان دهنده اثر زوال منابع طبیعی، تخریب اراضی جنگلی 
و تبدیل به زراعت و مناطق مسکونی بر افت سطح تراز آب زیرزمینی 
همگام با خشک سالی در بلندمدت است که در سال 2014 نسبت به 
سال 2004، حدود 6 متر افت تراز آب زیرزمینی اتفاق افتاده است. 
ارزیابی طبقات کاربری و نرخ تغییرات کاربری اراضی و همچنین 
دوره های خشک سالی و همبستگی آن ها با منابع آب زیرزمینی برای 
ازاین رو  است.  ضروری  منطقه  در  موجود  مشکالت  صحیح  درک 
یافته های این تحقیق در درک مشکالت موجود در منطقه و شناسایی 

گزینه های مؤثر مدیریتی در منطقه مذکور مفید می باشد.
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Abstract

The Effect of Land use Changes and Drought on the Groundwater Level in 
Chaghalvandi area 

   
A. Haghizadeh1, A. Heidar Nasrollahi2 and A. Arshia*3 

Received: 2018/03/30    Accepted: 2018/09/04

 
Optimal management of natural resources requires an understanding about the effect of land use/ land 

cover change on hydrological circle of the water in the area. The location of this study is Chaghalvandi, 
Lorestan province. In this research, to investigate the relationship between land use changes and drought 
with groundwater-level decline maps of land use were extracted from ETM satellite images of the Landsat 
satellite during 2004, 2009 and 2014. Next, the images were processed and analyzed, and then land use 
was classified into six levels including forest, pasture, shrubbery, agriculture field, residential area, and 
miscellaneous. The Kappa coefficient for the 2004, 2009, and 2014 classifications was 0.89, 0.9 and 0.92, 
respectively. Quantitative data of 18 piezometric wells during 2004, 2009 and 2014 were used to assess the 
relationship between land use change and groundwater level dropping in the area. The moving averages of 
3, 5 and 7 year periods were used to determine precipitation level changes and drought and wet periods. The 
results showed that deterioration of the natural resources, destruction of forest lands and turning them into 
agriculture fields and residential areas, and groundwater level dropping in the time of long term drought. In 
2104 the level of groundwater has dropped about 6 meters in comparison to 2004. 

Keywords: Groundwater resources, Drought, Piezometric wells, Satellite images 
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