
سال پنجم- شماره 16- بهار 91396

نشریه

نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

سال پنجم- شماره 16- بهار 1396

Extension and Development of  
Watershed Management

 

Vol. 5, No. 16, Spring 2017

ترویج و توسعه آبخیزداری

بررسی روند تغییرات کّمی و کیفی آبخوان دشت 
ابوغویر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

زاهده حیدری زادی*1و  ثریا یعقوبی2
تاریخ دریافت: 95/08/12     تاریخ پذیرش: 95/12/18

چکیده 
شناخت آب از نظر کیفیت، کمیت و چگونگی حصول آن قدمی 
اساسی برای بهینه سازی مصرف است. کیفیت منابع آب نیز تحت 
این  از  هدف  دارد.  قرار  متعددی  انسانی  و  محیطی  شرایط  تاثیر 
ابوغویر در  آبخوان دشت  تغییرات کمی و کیفی  بررسی  مطالعه 
استان ایالم طی یك دوره 14 ساله )1393-1380( بود. بدین منظور 
از آمار 33 حلقه چاه کمی و 10 حلقه چاه کیفی استفاده شد، پس 
از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS نقشه های 
زیرزمینی  آب  واحد  هیدروگراف  شد.  ترسیم  هم افت  و  هم تراز 
نیز برای محدوده دشت به دست آمد. برای بررسی کیفیت  آب 
زیرزمینی پارامترهای EC و Cl مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج 
حاصل از نقشه های هم افت بیانگر این بود که بخش های مختلف 
دشت، افتی بین 1 تا 10 متر در طول دوره مطالعه داشته اند و در طی 
14 سال به طور متوسط به میزان 2/88 متر )به طور متوسط  ساالنه 
20 سانتی متر( سطح آب کاهش یافته است. برای تعیین اثر میزان 
بارش بر سطح آب زیرزمینی، بارندگی این دوره نیز مورد بررسی 
قرارگرفت. بیشترین میزان تراز مربوط به سال آبی 1383 برابر با 77 
متر و بیشترین بارندگی هم در طی این سال به میزان 345 میلی متر 
روی داده است. نتایج نشان دهنده ارتباط معنی دار بین بارندگی و 
میزان تراز آب بود. بررسی پارامترهای هدایت الکتریکی و میزان 
بود.  پارامترها در طی دوره  این  میزان  افزایش  از  نیز حاکی  کلر 
به  نسبت  پایین تری  کیفیت  دارای  مرکزی دشت  مناطق  همچنین 
سایر مناطق بودند که به دلیل تمرکز چاه های بهره برداری و افت 
بیشتر این مناطق است. از این رو می توان نتیجه گرفت که مهمترین 
ابوغویر  در دشت  کیفیت   تخریب  و  زیرزمینی  افت آب  عوامل 

پدیده خشکسالی، برداشت بی رویه و تعداد زیاد چاه ها است.   
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مقدمه
مهمترین  جمله  از  زیرزمینی  آب  منابع  جهان،  نقاط  اغلب  در 
و  حیات  برای  انسان  هستند.  کشاورزی  و  شرب  آب  تامین  منابع 
به  است،  خوب  کمیت  و  کیفیت  با  آب  نیازمند  خود  فعالیت های 
همین دلیل حفاظت آب های شیرین یکی از عوامل اصلی در حفظ 
بهداشت و توسعه جوامع می باشد. در ایران نیز استفاده از آب های 
منابع آب سطحی،  به دلیل کمبود  برای مصارف مختلف  زیرزمینی 
متاسفانه در کشورهای درحال توسعه و  یافته است.  توسعه زیادی 
جهان سوم، بیشترین توجه به یافتن سفره های آب زیرزمینی، تامین 
آب موردنیاز شرب و کشاورزی معطوف گردیده است و این درحالی 
است که کمتر به حفظ کیفی آبخوان ها توجه می شود ]15[. یکی از 
خصوصیات مناطق خشک که تقریبا اکثر ایران را شامل می شود میزان 
باالی نمک در خاک و آب مورد استفاده جهت کشاورزی می باشد. 
تنها 3% از کل آب های جهان شیرین است که از این مقدار اندک، 
فقط 30% به صورت آبهای زیرزمینی هستند ]13[. شناخت آب از 
نظر کیفیت، کمیت و چگونگی حصول آن قدمی اساسی برای بهینه 
بهره برداری  افزایش  و  افزایش جمعیت   .]17[ است  مصرف  سازی 
از این منابع، گرمایش جهانی و خشکسالی های ممتد باعث کاهش 
است. کیفیت  شده  خشک  مناطق  در  بخصوص  آب ها  این  کمیت 
منابع آب نیز تحت تاثیر شرایط محیطی و انسانی متعددی قرار دارد. 
توزیع مکانی کیفیت آب تا حد زیادی با ساختار منطقه در ارتباط 
بوده و بررسی چگونگی توزیع مقادیر متغیرها در چند سال پی در 
پی، روند تغییرات را روشن می سازد ]16[. از جمله مطالعات داخلی 
و خارجی می توان به چند مورد اشاره کرد: خورانی و خواجه ]3[ 
افت سطح آب های زیرزمینی  بررسی هم زمانی روند خشکسالی و 
برای   SPI شاخص  از  مطالعه  دراین  پرداختند.  داراب  دشت  در 
نشان  18ساله  روند  نتایج  شد.  استفاده  دوره های خشکسالی  تعیین 
داد که منطقه طی این دوره دچار خشکسالی هایی شده و سطح آب 
زیرزمینی در 40 حلقه چاه مشاهده ای کاهش یافته است. افت سطح 
و  زمانی  است.  داده  رخ  بارش  به  نسبت  ماهه   5 تاخیر  با  نیز  آب 
همکاران ]5[  در مطالعه ای در دشت مهران به منظور بررسی افت 
آب زیرزمینی از آمار سطح آب 23 حلقه پیزومتر موجود در منطقه 
نتایج نشان  طی یک دوره ی 20 ساله )94-1374( استفاده نمودند. 
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نقشه ی  است.  داشته  کاهش  منطقه  در  زیرزمینی  آب  که سطح  داد 
 1 بین  افتی  دشت  مختلف  بخش های  که  بود  این  بیانگر  افت  هم 
تا 32 متر داشته اند و مناطق با افت بیشتر منطبق بر منطقه ی تمرکز 
چاه های بهره برداری است. عباس نژاد و شاهی دشت ]7[ در بررسی 
سفره  از  بی رویه  برداشت  به  توجه  با  سیرجان  آسیب پذیری دشت 
آب  ایستابی  سطح  که  رسیدند  نتیجه  این  به  منطقه  زیرزمینی  آب 
زیرزمینی دشت در سال های گذشته سیر نزولی داشته و از سال 80 
تا 86  متوسط افت ساالنه حدود 80 سانتی متر بوده است. اکرامی و 
همکاران ]1[ در تحقیق خود به بررسی روند تغییرات کیفی و کمی 
منابع آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان در دوره 88-1379 پرداختند. 
نتایج حاکی از روند نزولی تغییرات سطح آب زیرزمینی بوده و در 
از دالیل اصلی  هر سال متوسط افت آب حدود 0/5 متر می باشد. 
افت شدید سفره آب زیرزمینی افزایش تکرار خشکسالی و برداشت 
امیری ]4[ در مطالعه ای  بی رویه آب های زیرزمینی است. زارعی و 
از نظرشرب )برمبنای  الگوی مکانی کیفیت آب زیرزمینی  تغییرات 
روش شولر( و کشاورزی )برمبنای روش ویلکاکس( در دشت فسا 
بر مبنای داده های ساالنه )1387 تا 1392( را بررسی نمودند. نتایج 
دارای  مناطق  مساحت  کشاورزی  و  آب شرب  بحث  در  داد  نشان 
کالس مناسب تر در حال کاهش، و مساحت مناطق دارای کالس های 
نامناسب در حال افزایش است. زایمینگ و همکاران ]18[ به بررسی 
به  مربوط  پارامترهای شیمیایی  بعضی  و  زیرزمینی  تراز آب  مکانی 
130 حلقه چاه واقع در دشت بهای در شمال چین پرداختند. نتایج 
نشان داد که تراز آب زیرزمینی از غرب به سمت شرق دشت دارای 
بوده  افزایشی  به صورت   EC و   TDS تغییرات  روند  و  بوده  افت 
است. ارسالن ]10[ در مطالعه ای میزان شوری آب را در دشت بافرا 
در کشور ترکیه در طی یک دوره هفت ساله با استفاده از داده های 
97 حلقه چاه بررسی کرد. نتایج حاکی از کاهش شوری آب در طی 
دوره 2004 تا 2010 بوده، به طوری که در سال 2004، در 31 درصد 
از منطقه شوری پنج دسی زیمنس بر سانتی متر بوده که در مقایسه با 
سال 2010  این مقدار به میزان 9 درصد کاهش پیدا کرده بود، کاهش 
شوری آب زیرزمینی در دشت بافرا را می توان به طور عمده به اتمام 
باالدست  از مناطق  آبیاری و زهکشی و آبشویی نمک  یک سیستم 
شوری  و  عمق  مکانی  تغییرات   ]12[ همکاران  و  دمیر  داد.  نسبت 
کردند،  بررسی  را  ترکیه  در شمال  کشاورزی  مناطق  زیرزمینی  آب 
آنان در این مطالعه از داده های یکسال )2003 - 2004( در 60 چاه 
مشاهداتی استفاده نمودند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که احتمال 
شورشدن آب زیرزمینی در قسمت شرقی محدوده موردمطالعه که 
دارای زهکشی ضعیفی است، بیشتر از سایر قسمت ها است. آگاهی 
آب  سفره های  وضعیت  از  آگاهی  منظور  به  آب  تراز  تغییرات  از 
زیرزمینی و مدیریت بهینه آن ضرورت دارد. همچنین مدیریت بهینه 
آب های زیرزمینی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک به منظور 
حفظ ارتقای کیفیت آن ها نیازمند وجود داده هایی در زمینه موقعیت، 
مقدار و پراکنش عوامل شیمیایی در یک منطقه جغرافیایی می باشد. 

تغییرات کمی و کیفی  این مطالعه بررسی روند  از  این رو هدف  از 
آب زیرزمینی دشت ابوغویر از توابع شهرستان دهلران استان ایالم 

در طی یک دوره 14 ساله است.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

 دشت ابوغویر با مساحت 596 کیلومترمربع، در جنوب شرقی استان 
ایالم و در حاشیه شرقی رودخانه دویرج و درحدفاصل31′29″◦47 
عرض   32  ◦24′19″ تا  و10′06″◦32  شرقی  طول   47  ◦55′10″ تا 
شمالی قرار گرفته است )شکل 1(. براساس روش دومارتن منطقه 
دارای اقلیم خشک گرم با متوسط بارندگی 195 میلی متر در سال 
است. حداکثر درجه حرارت ثبت شده 52.5 سانتی گراد و حداقل 

درجه حرارت برابر با 6/5- می باشد.

داده های مورد استفاده
در این مطالعه تجزیه و تحلیل داده های آب زیرزمینی با استفاده از 
آمار برداشت شده از 33 حلقه  پیزومتر و 10 حلقه چاه موجود در 
منطقه که نمونه برداری از آن ها جهت بررسی کیفی آب زیرزمینی 
انجام شده، صورت گرفت.  وضعیت سطح ایستابی و افت آبخوان 
در خالل سال های آبی 1393-1380 برای 33 حلقه چاه مشاهده ای 
در محدوده اصلی آبخوان به شکل هیدروگراف واحد محاسبه شد. 
هدف از ترسیم هیدروگراف واحد آبخوان، به دست آوردن دید کلی 
از روند تغییرات سطح آب زیرزمینی بود. پس از بررسی میزان افت 
دشت به منظور ارزیابی تاثیر آن بر کیفیت آب، شاخص های کلر و 
بر کیفیت  تاثیرگذار  از مهمترین شاخص های  الکتریکی که  هدایت 
هستند، مورد مطالعه قرار گرفتند. به دلیل آن که چاه های پیزومتری 
موجود نمی توانند تمامی سطح آبخوان را پوشش دهند، از روش های 
میان یابی برای به دست آوردن تراز دشت، میزان افت، نقشه هم کلر 
و هم هدایت الکتریکی استفاده شد. در این پژوهش روش میان یابی 

1IDW مورد استفاده قرار گرفت.

IDW روش
کاربردی  آمار  علم  از  شاخه ای  عنوان  به  زمین  آمار2  امروزه 
محسوب شده و دربرگیرنده ی مجموعه روش های آماری به منظور 
از روش های  یکی   .]11[ می باشد  مکانی  داده های  تحلیل  و  تجزیه 
معمول زمین آماری روش معکوس فاصله وزنی می باشد. در روش 
IDW برای هریک از نقاط اندازه گیری، وزنی بر اساس فاصله بین 
آن  نقطه تا موقعیت نقطه مجهول درنظر گرفته می شود. سپس این 
اوزان توسط توان وزن دهی کنترل می شوند. چنین فرض می شود 
دارند.  نقاط دورتر  به  بیشتری  به یکدیگر شباهت  نزدیک  نقاط  که 
 IDW بنابراین نقاط نزدیکتر دارای وزن بیشتری هستند ]14[. روش

1-Inverse Distance Weighted
2- Geostatic
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بر این فرض استوار است که در یک سطح میان یابی اثر یک پارامتر 
بر نقاط اطراف آن نقطه یکسان نیست و نقاط نزدیک، بیشتر و نقاط 
دورتر، کمتر تحت تأثیر قرار می گیرند. این روش یکی از معمول ترین 
تکنیک های میان یابی نقاط پراکنده در فضاست که در این تحقیق نیز 

مورد استفاده قرار گرفته است.

 ارزیابی صحت نقشه ها
درون یابی  روش های  اعتبارسنجی  برای  مختلفی  روش های 
تقاطعی  اعتبارسنجی  روش  آن ها  مهمترین  از  یکی  دارد که  وجود 
به  با  مشاهده ای  نقاط  از  یک  هر  برای  روش  این  در  می باشد]9[. 
مقدار  سپس  و  می گیرد  انجام  تخمین  نظر،  مورد   روش  کارگیری 
تخمین با مقدار مشاهده ای مقایسه می گردد. معیارهای مختلفی برای 
مقایسه مقادیر مشاهده ای و برآورد شده وجود دارد که کاربردی ترین 
انحراف خطا و  از: میانگین قدر مطلق خطا، میانگین  آ ن ها عبارتند 
ریشه ی دوم میانگین مربع خطا ]9[. در این تحقیق به منظور ارزیابی 
 )RMSE( صحت نقشه ها از معیار ریشه ی دوم میانگین مربع خطا

استفاده شد.

که در آن Z*(Xi) و Z(Xi) به ترتیب مقدار تخمین زده شده و 
مقدار واقعی متغیر Z در نقطه Xi و n تعداد کل مشاهده ها می باشد.

بحث و نتایج
وضعیت کمی آبخوان دشت ابوغویر

در محدوده دشت 33 حلقه چاه مشاهده ای حفرشده که داده های 
آن به صورت ماهانه برداشت می شود، به منظور بررسی تغییرات تراز 
ابتدا و  برای  تراز  نقشه خطوط هم  سطح آب زیرزمینی در منطقه، 
انتهای دوره ترسیم شد )اشکال 2 و 3(. ترسیم نقشه های منطقه در 
محیط GIS صورت گرفت. نتایج حاصل از شکل )2( نشان می دهد 
به  نسبت  باالتری  تراز  و جنوبی  نواحی شمالی  در سال 1380  که 
میزان  از  و خروجی حوضه  مرکز  به سمت  دارند،  قسمت ها  سایر 
تراز کاسته می شود. دراین سال حداقل و حداکثر تراز به ترتیب 60 
و 116 متر است. براساس نقشه هم تراز جهت عمومی جریان آب 
زیرزمینی از شمال و شرق منطقه به طرف جنوب و جنوب غرب 
ارائه شده است.  تراز سال 1393  نقشه هم  می باشد. در شکل )3( 
در این سال حداقل و حداکثر تراز به ترتیب 60 و 100 متر است. 
مقایسه نقشه های هم تراز  سال 1380 و 1393 نشانگر افت سطح 

آب زیرزمینی است.
به  می توان  دوره  طی  در  آب  هم افت  نقشه خطوط  از  استفاده  با 
تحلیل میزان افت آبخوان پرداخت و مکان هایی از دشت که قابلیت 
خطرپذیری باالیی نسبت به برداشت آب را دارند تعیین نمود )شکل4(. 
نقشه هم افت سطح آب زیرزمینی دشت ابوغویر، افتی بین 1 تا 10 
متر را در بخش های مختلف آبخوان نشان می دهد، در این منطقه 179 
حلقه چاه بهره برداری وجود دارد که در شکل )4( نشان داده شده اند. 
بیشترین افت در نواحی مرکزی، شمالی و شمال شرق دیده می شود 

شکل 1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
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که بر نواحی با تمرکز چاه های بهره برداری منطبق است. با توجه به 
مطالعاتی که در دشت همدان جهت بررسی تغییرات کمی و کیفی 
صورت گرفت قاسمی و همکاران ]8[ به این نتیجه رسیدند که منطقه 
در یک دوره 15 ساله )1385-1370( 11 متر افت داشته است. برای 
ارزیابی دقیق تر میزان افت، هیدروگراف واحد آب زیرزمینی دشت 

ترسیم شد و ارتباط آن با بارندگی مورد بررسی قرار گرفت )شکل5(. 
در ابتدای دوره میزان متوسط تراز آب زیرزمینی 77 متر بوده و در طی 
دوره روند کاهشی داشته است؛ به طوری که در سال آبی 1393سطح 
تراز به 74 متر می رسد. در طی این دوره14  ساله سطح آب زیرزمینی 

دشت به میزان 88/ 2متر افت داشته است.

شکل 2- نقشه هم تراز سطح آب زیرزمینی دشت ابوغویر سال 1380

شکل 3- نقشه هم تراز سطح آب زیرزمینی دشت ابوغویر سال 1393
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همانطور که در شکل 5 نشان داده شده میزان تراز در طول دوره 
آبی  به سال  تراز مربوط  میزان  بیشترین  داشته است،  روند کاهشی 
است.  داده  روی  سال  این  طی  در  هم  بارندگی  بیشترین  و   1383
باعث  و  است  یافته  کاهش  بارندگی ها  میزان   1383 سال  از  بعد 
میزان  پایانی  سال های  در  هرچند  است،  شده  سفره  تغذیه  کاهش 
همچنان  زیرزمینی  آب  تراز  میزان  اما  است  یافته  افزایش  بارندگی 
روند کاهشی داشته است و این افزایش بارش نتواسته است میزان 
افت سفره را جبران کند. میزان بارش و تراز آب زیرزمینی نیز دارای 

همبستگی 86 درصد و در سطح  95 درصد معنی دار است. که نتایج 
این تحقیق با مطالعات شکیبا و همکاران ]6[ در شرق کرمانشاه که 
نشان داد خشکسالی ها بر افت سطح آبهای زیرزمینی تاثیر بسزایی 
داشته اند مطابقت داشت. در همین راستا حمیدیان پور و همکاران 
]2[ در تحلیل دوره های خشکسالی دشت مشهد و میزان تاثیر آن بر 
اگرچه خشکسالی یک عامل  نمودند که  آبهای زیرزمینی ذکر  افت 
عامل  تنهایی  به  اما  است،  زیرزمینی  آب های  افت  تشدیدکننده ی 
بهره برداری  بلکه  نمی باشد،  زیرزمینی  آبهای  کاهش  و  آب  بحران 

شکل 4- نقشه هم افت 1380-1393

شکل 5- هیدروگراف تراز آب زیرزمینی و بارش دشت طی سالهای 1380-1393
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بی رویه از منابع آب، تخریب پوشش گیاهی، توسعه بی رویه بدون 
توجه به ظرفیت های اقلیمی منطقه و آمایش سرزمین از جمله عوامل 

مهم افت آب های زیرزمینی می باشند
وضعیت کیفی آبخوان دشت ابوغویر

و  کلر  میزان  آبخوان در طی دوره  کیفیت آب  بررسی  منظور  به 
هدایت الکتریکی برای دشت به دست آمد ) اشکال 6 و7(. براساس 
دوره  طول  در  کلر  و  الکتریکی  هدایت  میزان   )7( و   )6( اشکال 

نوساناتی داشته است اما روند کلی افزایشی بوده است. 
نقشه  ابتدا  دشت،  مختلف  مناطق  کیفیت  بررسی  منظور  به 
زمین شناسی منطقه تهیه شد )شکل8(. نقشه زمین شناسی نشان داد که  
منطقه متشکل از سازندهای لهبری، آغاجاری، بختیاری و رسوبات 
موجود  کیفی  چاه  حلقه   10 از  استفاده  با  سپس  می باشد.  کواترنر 
در منطقه خطوط هم هدایت الکتریکی و هم کلر برای سال 1393 
ترسیم شد )اشکال 8 و9(. با توجه به شکل )8( حداقل و حداکثر 
هدایت الکتریکی به ترتیب 400 و 5000 میکروزیمنس بر سانتی متر 
نزدیک  و  منطقه  مرکز  در  الکتریکی  هدایت  میزان  بیشترین  است. 
خروجی است و به  5000میکروزیمنس بر سانتی متر می رسد. مناطق 
میکروزیمنس  است )400  الکتریکی  دارای کمترین هدایت  شمالی 

بر سانتی متر( و مناطق جنوبی نیز از میزان هدایت کمتری نسبت به 
مرکز برخوردارند )4600 میکروزیمنس بر سانتی متر(. مقادیر باالی 
با مناطق افت بیشتر آب است. آبی که از  الکتریکی مطابق  هدایت 
مناطق شمال شرقی و شرق منطقه به طرف مرکز حرکت می کند از 
میان سازندهای لهبری و آغاجاری عبور کرده و به دلیل تماس با مواد 
زمین امالح افزایش پیدا کرده و به سمت مرکز می رسد و همین امر 
مارن های  آغاجاری حاوی  سبب کاهش کیفیت آن می شود. سازند 
گاهی  و  رنگ  خاکستری  مارن های  آهکی،  سنگ های  ماسه  قرمز، 
الیه های نازک آهک می باشد. بخش لهبری، قسمت های باالیی سازند 
آغاجاری را تشکیل می دهد. این سازند دارای حساسیت باالیی به 

فرسایش آبی می باشد و این امر سبب کاهش کیفیت آب می شود.
نتایج حاصل از خطوط هم کلر نشان دادکه الگوی توزیع غلظت 
یون کلر در محدوده آبخوان مشابه هدایت الکتریکی آبخوان است، 
مناطق شمالی و جنوبی محدوده دارای کمترین میزان کلر به مقدار 
12 و 14 میلی اکی واالن در لیتر هستند. اما مناطق مرکزی و دارای 
مقادیر باالتری از میزان کلر هستند و به میزان 20 میلی اکی واالن 
می رسد. این میزان باالتر کلر به علت افت بیشتر و بهره برداری بیش 

از حد از این مناطق است.

شکل 6- روند تغییرات هدایت الکتریکی دشت طی سالهای 1380-1393

شکل 7- روند تغییرات کلر دشت طی سالهای 1380-1393
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 نتیجه گیری
طی  در  که  داد  نشان   1380-1393 سال های  طی  ارزیابی  نتایج 
طور  )به  متر   2/88 میزان  به  متوسط  طور  به  آب  تراز  دوره  این 
متوسط  ساالنه 20 سانتی متر( کاهش یافته است. یکی از دالیل افت 
بخاطر  منطقه  این  در  چاه(  حلقه   179( متعدد  چاه های  وجود  آب 
کشاورزی است که باعث افزایش میزان بهره برداری از سفره شده 
است. رابطه بارندگی و تراز آب نیز نشان داد که رابطه معنی داری 
بین آنها وجود دارد و کاهش میزان بارش یکی از دالیل کاهش سطح 
آب بوده است. بررسی روند تغییرات کیفیت نشان داد که میزان کلر 

در مقایسه با ابتدای دوره به بیش از 2 برابر مقدار خود رسیده است. 
است.  داشته  برابری   1/5 افزایش  الکتریکی  هدایت  میزان  همچنین 
اگر روند کنونی بهره برداری از سفره و خشکسالی ها ادامه یابد طی 
بیشتری سقوط خواهد کرد و  میزان  به  آینده سطح سفره  سال های 
کیفیت آب به میزان بیشتری تخریب خواهد شد. در دشت ابوغویر 
هیچگونه رودخانه دائمی یا نیمه دائمی وجود ندارد و تنها رودخانه 
دویرج در قسمت غربی محدوده وجود دارد، لذا منابع آب زیرزمینی 
اهمیت  مسئله  این  و  است،  منطقه  در  تامین آب  منابع  مهمترین  از 

مدیریت آبهای زیرزمینی را بیش از پیش ضروری می کند.

شکل 8-  نقشه خطوط هم هدایت الکتریکی آب زیرزمینی سال1393

شکل 9-  نقشه خطوط هم کلر آب زیرزمینی سال1393
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Harvesting and recognition of water quantity and quality is an essential step to optimization of consumption. 
Water quality is affected by environmental conditions and human activities.The main objective of this study 
is to evaluate the quantitative and qualitative changes in the Abu-Ghoveyr aquifer in Ilam Province in a 14-
year period from 2001 to 2014. To this end, the statistics for 33 quantitative and 10 qualitative wells were 
used, after analyzing the data using ArcGIS software, iso_potential and iso-decline maps were developed. 
Moreover, the unit groundwater hydrograph was obtained for the region. In order to evaluate the quality of 
the groundwater, Electrical conductivity (EC) and chlorine (Cl) were Sampled and analyzed. The results 
obtained from iso-decline maps show that the different sections of the plains have had a decline between 
1 to 10 meters during the selected period.  During this period, the water level had an average decline of 
2.65 meters (annually 20 cm). In order to determine the effects of rainFall on the levels of groundwater, 
the precipitation of this period was also considered. The results revealed that the highest level of water in 
the year 2004 was 77 m and the greatest amount of precipitation was 350 mm during that year.The results 
indicate the presence of a significant relationship between rainFall and the water levels. Investigating the 
parameters of EC and Cl level indicate the increase of these parameters in this period. Moreover, the central 
regions of the plains have a lower quality compared to other sections which is due to the concentration of 
wells and higher decline of water level in this area. Hence, it can be concluded that the most important 
factors in reducing the underground water levels and lowering the quality of Abu-Ghoveyr Plain include 
drought, over exploitations, and the excessive number of wells.
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