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Abstract
Investigating the changes in groundwater aquifers in planning the sustainable management of water
resources in each region is of particular importance. Therefore, reducing the level of groundwater
aquifer changes requires proper management and planning to exploit water resources. In this study,
the level of groundwater aquifer changes in Urmia Lake basin was examined for the period from 2002
to 2017 using GRACE satellite data (JPL, GFZ, CSR triple bands, CRI Filtered model, time and space
filter, and Lew-Thiknth uncertainty dry product) in the Google Earth Engine. The results of the triple
bands showed that the JPL band estimated the average level of groundwater aquifer changes on May
1, 2004 as 14.947 cm, while the GFZ band on estimated this as -30.558 cm on September 1, 2015 and
the CSR band estimated this amount as -28.206 cm. Therefore, CRI Filtered model can very
accurately identify the boundary between land and water zones. The results showed that this model
estimated the maximum thickness of liquid water in the groundwater aquifer at March 31, 2002 as
about 11.599 cm and its uncertainty at about 9.767 cm. It can be said that the least amount of
thickness of liquid water is estimated on 13 August 2015 as 12.309 cm with an uncertainty level of
10.759 cm. According to the results, the level of groundwater change in aquifers in terms of liquid
water thickness parameter (Lew-Thiknth) in the northern parts of the Urmia Lake basin and in terms
of uncertainty in the northeastern part of the Urmia Lake basin is experiencing a strong decline in the
aquifer water levels.
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چکیده
بررسی تغییرات آب سفرههای زيرزمینی در برنامهريزی مديريت پايدار منابع آب هر منطقه از اهمیتی ويژه برخوردار است .بنابراين کاهش سـط
تغییرات سفرة آبهای زيرزمینی نیازمند مديريت و برنامهريزی درست برای بهرهبرداری از منابع آب است .در اين مطالعه سـط تغییـرات سـفرة
آبهای زيرزمینی حوضة درياچة ارومیه ،با استفاده از دادههای ماهوارهای ( GRACEباندهای سـهگانـة  JPLو  GFZو  ،CSRمـد CRI
 ،Filteredفیلتر زمانی و مکانی و پروداکت خشکی  )Lew-Thiknth Uncertaintyدر موتور گوگل ارث مربوط به سا های  2002تا 201۷
بررسی شد .نتايج حاصل از باندهای سهگانه نشان داد باند  JPLدر  1مه  200۴میانگین سـط تغییـرات سـفرة آبهـای زيرزمینـی را 1۴/9۴۷
سانتیمتر ،باند  GFZدر  1سپتامبر  201۵اين تغییرات را  -30/۵۵۸سانتیمتر ،و باند  CSRاين تغییرات را  -2۸/206سانتیمتـر بـرآورد کـرده
است .بنابراين ،مد  CRI Filteredمیتواند مرز میان پهنههای خشکی و آبی را به طور بسیار دقیق تشخیص دهد .نتايج حاصله نشان داد اين
مد بیشترين ضخامت کل آب مايع در سفرة آبهای زيرزمینی را در  31مارس  2002حدود  11/۵99سانتیمتـر و عـد قطعیـت آن را حـدود
 9/۷6۷سانتیمتر برآورد کرده است .میتوان گفت مد مورد نظر ،در  22مه  ،201۷کمترين میزان ضخامت کل آب مـايع را  -12/309و عـد
قطعیت آن را  10/۷۵9سانتیمتر تخمین زده است .با توجه به نتايج بهدستآمده میتوان گفت میزان سط تغییـرات آب سـفرههـای زيرزمینـی
حوضة آبخیز درياچة ارومیه از نظر پارامتر ضخامت کل آب مايع ( )Lew-Thiknthدر قسمتهای شمالی حوضة درياچة ارومیه و از نظر پارامتر
عد قطعیت در قسمت شما شرقی حوضة درياچة ارومیه بهشدت با افت سط آب سفرههای زيرزمینی روبهروست.

کلیدواژگان
حوضة درياچة ارومیه ،دادههای ماهوارة  ،GRACEسفرة آبهای زيرزمینی ،موتور گوگل ارث.
 رایانامة نویسندة مسئولargany@ut.ac.ir :

۱94

آمایش سرزمین ،دورة  ،13شمارة  ،1بهار و تابستان 1400

مقدمه
آب زیرزمینی به آبی گفته میشود که در الیههای آبدار و اشباع زیر زمین تجمع پیدا کرده است .ای ن
آبها فقط حدود  4درصد از مجموعة آبهایی است که فعاالنه در چرخة آبشناختی دخالت دارند و
حدود چهار میلیون متر مکعب از ذخایر آب جهان را تشکیل میدهند .آبهای زیرزمینی یکی از من ابع
مهم تأمین آب در همة کشورها محسوب میشوند و استفاده از آنها ،چه در آبیاری کشاورزی چ ه در
مصارف ش هری و ص نعتی ،رو ب ه اف ایش اس ت (رض ایی و همک اران  .)۹۸ ۸۹ :۱۳۸۹من ابع آب
زیرزمینی ب رگترین ذخیرة قابل دسترس آب شیرین در کرة زمین است .به دلیل اینکه  ۹۷درصد منابع
آبی شور هستند ،انسان مقدار بسیار محدودی از آنها را به طور مستقیم اس تفاده م یکن د (خلیلی ان و
مهرجردی  .)۹۶ ۸۳ :۱۳۸4امروزه کمبود آب یکی از تنگناهای توس عة اقتص ادی ای ران ،ب هوی ژه در
بخش کشاورزی ،است .گرچه آماری مدون در دسترس نیست ،به گمان غال ب ،اف ت س ح آبه ای
زیرزمینی مهمترین عامل وجود صدها روستای خالی از سکنه در مرک و جنوب و شرق ای ران اس ت.
استخراج بیش از اندازة آب و حفر چاههای بدون پروانه ،در سرزمینی که میانگین بارندگیِ  4۷درصد از
پهنة آن فقط  ۱۱۵میلیمتر تخمین زده میشود ،خشکی بسیاری از چاهها و ک اری ه ا را موج ب ش ده
است (کوثر  .)۵۵۲ :۱۳۷4بنابراین ،نیاز ف اینده به منابع آب در ایران موجب بهرهبرداری بیرویه و سبب
بر هم خوردن تعادل طبیعی منابع آب زیرزمینی شده است؛ طوری که تراز سفرههای آبدار در بسیاری
از نقاط کشور منفی است (هندآبادی  .)۱۳۷۵ایران از نظر جغرافیایی در منحقهای از جهان واقع شده که
متوسط بارندگی آن  ۲۵۰میلیمتر (یکسوم متوسط بارن دگی س الیانة جه ان) اس ت (عل یزاده :۱۳۸۶
 .)۸۰۸در حال حاضر ،به دلیل برداشت بیش از حد مجاز آب از سفرههای زیرزمینی ،بسیاری از قناتها
خشک شده یا در حال نابودی است .کاهش حجم آبهای زیرزمینی از یک سو و فعالیتهای انسان از
سوی دیگر موجب کاهش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمین ی و تخری ب اراض ی ب ا گذش ت زم ان
میشود .بر پایة آمار سال آبی  ،۱۳۸۲ ۱۳۸۱در کشور حدود  ۷4/۶میلیارد مت ر مکع ب آب از طری ق
چاهها و چشمهها و قناتها برداشت شده است (هاشمینژاد و همکاران  .)۱۳۸۵بن ابراین ،مح دودیت
آب و کمبود منابع آبی ،به من لة حیاتیترین نیاز زندگی انسانها و گیاهان و جانوران ،موض وعی اس ت
که در بسیاری از کشورها به مثابة یکی از تنگناهای توسعة اقتصادی محرح میشود .متأس فانه در ای ران
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بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی ،به دلیل صرفة اقتصادی آن ،گسترش قابل مالحظهای یافته که ب دون
برنامهری ی در جهت توسعه و ماندگاری منابع آب زیرزمینی صورت گرفته است .در بسیاری از نق اط
کشور ،بیالن آبهای زیرزمینی منفی است و این وضعیت به علت حفر چاهه ای غی ر مج از و پما ا
بیرویه شدت بیشتری یافته است .تقریباً همة سفرههای آبی در مناطق کویری و حاشیة ک ویر و ف الت
مرک ی ،که آبوهوای خشک دارند ،در معرض این خحرند؛ به نحوی که در بسیاری از آنها حفر چاه
ممنوع شده است .بدیهی است اگر برنامهری ی جامعی برای ن واحی مختل

ک ه دارای اس ترس آب ی

هستند صورت نگیرد ،باید انتظار داشت هر روز بر وسعت کویرها و اراضی ل می رع اف وده ش ود و
مهاجرت مردم از محل مسکونی خود به سوی شهرها یا نقاطی که از نظر آب غنی هستند ب ه مش کلی
اقتصادی اجتماعی تبدیل شود (افضلاولی  .)۱۵4 :۱۳۷۷با توجه به اینکه در ساله ای اخی ر حوض ة
آبخی دریاچة ارومیه با تغییرات زیادی همانند وقوع خشکسالیها ،کاهش منابع آب سححی ،خش ک
شدن رودخانههای فصلی و در نتیجه خشک شدن سح تاالبهای حوضة دریاچة ارومیه در مرک این
حوضه و افت سح آب زیرزمینی روبهرو بوده است و با در نظر گرفتن این موضوع که سفرة آبهای
زیرزمینی در تأمین آب نقش مهمی دارد و اینکه تا کنون محالعهای عمیق با فناوری س نجش از دور در
حوضة آبخی دریاچة ارومیه انجام نش ده اس ت ،پژوهش گران در پ ژوهش حاض ر ب ر آن بودن د ک ه
محدودیتها و روند تغییرات سح سفرة آبهای زیرزمینی این حوضه را بررسی و با توجه ب ه رون د
موجود تغییرات آنها را در آینده با تأکید بر بررسی علل افت کمّی و با هدف کنترل و سازماندهی آنها
پیشبینی کنند .در این پژوهش از مدل سری زمانی برای تعیین کارایی آنها اس تفاده و پ یشبین یه ای
می ان افت تراز بررسی و اولویتبندی شد .علت انتخاب حوضة آبخی دریاچة ارومیه ،به عنوان منحق ة
مورد محالعه در پژوهش حاضر ،تغییرات در سح س فرة آبه ای زیرزمین ی ای ن حوض ه ب ود .اگ ر
بهرهبرداری آب از سفرههای زیرزمینی در این منحقه بیش از حد صورت گیرد ،بحرانهای اقتص ادی و
اجتماعی و زیستمحیحی در منحقه به وجود میآورد .بنابراین ،با فناوری روز دنیا ،از جمله سنجش از
دور ،میتوان نحوة ارزیابی استفاده درست از منابع آبهای زیرزمینی را در اختیار مدیران و کارشناسان
قرار داد .حوضة آبخی دریاچة ارومیه ،طی سالهای اخیر ،دچار افت تراز شدیدی شده که بخش عمدة
آن در اثر کاهش جریانهای سححی ورودی به آن بوده است .در این خصوص ،عواملی از قبی ل تغیی ر
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اقلیم و تغییر کاربری اراضی و اف ایش بهرهبرداری از من ابع آب دالی ل اص لی س ح تغیی رات س فرة
آبهای زیرزمینی حوضة آبخی دریاچة ارومیه شناخته شده است .بنابراین ،ه دف از پ ژوهش حاض ر
تغییرات سح سفرة آبهای زیرزمینی حوضة آبخی دریاچة ارومیه با اس تفاده از دادهه ای م اهوارهای
 GRACEدر سامانة موتور گوگل ارث در بازة زمانی  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۷بود.
پیشینة تجربی پژوهش
کاهش سفرة آبهای زیرزمینی ،در جایگاه ارزش مندترین من ابع آبه ای ش یرین ،ناش ی از عوام ل
مختل

اقلیمی و انسانی ،اثری مخرب از جمله کاهش ت أمین آب ،ک اهش مقاوم ت خ ا  ،پدی دة

فرونشست زمین ،و  ...در یک منحقه بر جای میگذارد .از سویی سح سفرهه ای آب زیرزمین ی در
بلندمدت به گونهای میتواند کاهش یابد که برای بارشهای بعدی قابلیت احیا را از دست بده د .در
نتیجه ،رودخانهها و تاالبها خشک و پماا این آبها به س ح زم ین ن اممکن خواهن د ش د .ای ن
وضعیت در نهایت به فجایع زیستمحیحی و قححی میانجامد .بنابراین ،با توجه به اهمیت زیاد منابع
آب زیرزمینی و مخاطرهآمی بودن برداشت بیش از حد از منابع ،محالعه و یافتن عوامل م ثثر ب ر ای ن
پدیده و اولویتبندی آنها و بررسی تغییر س ح س فرة آبه ای زیرزمین ی در س اله ای اخی ر در
مدیریت این منابع اهمیتی ویژه یافته است .در این زمینه ،در دنیا محالعات گوناگونی انجام شده است.
مکی و همکارانش ( )۲۰۱4با استفاده از یک مدل مفهومی یکاارچه سری زمانی تراز آب زیرزمینی را
در چهار آبخوان آزاد انگلستان شبیهسازی کردند .نتایج نش ان داد م دل  ،AquiModدر ع ین س رعت
اجرا ،توانایی پیشبینی تراز آب زیرزمینی را در آبخوان دارد .چ ن و همک ارانش ( ،)۲۰۱۶ب ا ه دف
یافتن روشی برای اف ایش دقت دادههای  ،GRACEبه بررسی دادههای این م اهواره ط ی س اله ای
 ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۲پرداختند .در این تحقیق از دادهه ای مرک پ ردازش  GFZو  CSRو  JPLاس تفاده و
دادههای ماهوارة  GRACEبا استفاده از فیلتر گاوسی  ۳۰۰کیلومتر اصالح شد .مقایسة تغییرات ذخیرة
آب دادههای اصالحشده و اص الحنش دة م اهوارة  GRACEنش اندهن دة بهب ود رون د تغیی رات در
دادههای اصالحشده بود .لی و همکارانش ( ،)۲۰۱4پس از محاسبة بیالن آب در اس تان جی ونجی در
کرة جنوبی ،تغییرات س فرة آبه ای زیرزمین ی را ب ا دادهه ای م دل  GLDASو م

اهوارة GRACE

مقایسه کردند .نتایج نشان داد در فصلهایی که مق دار ب ارش زی اد اس ت دادهه ای  GLDASدق ت
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بیشتری نسبت به دادههای  GRACEدارند .زیائو و همک ارانش ( )۲۰۱۶در تحلی ل تغیی رات زم انی
مکانی سح آب زیرزمینی در دشتهای پایکوهی شمال غرب چین از مقایس ة روشه ای مختل
درونیابی بهره جستند .نتایج حاکی از برازش بهتر روش کریجینگ ساده نسبت ب ه س ایر روشه ای
درونیابی بود .لیو و همکارانش ( )۲۰۱۶در محالعهای تغییرات زمانی و مکانی خشکس الی آبه ای
زیرزمینی را با استفاده از شاخص سح آبهای زیرزمین ی اس تاندارد ( )SGIب ر اس اس چه ل س ال
مشاهدات ماهیانة سح آبهای زیرزمینی چاه در بازة سالهای  ۱۹۸۹تا  ۲۰۱۲در استان جیانگ س و
چین بررسی کردند .آنها نشان دادند رابحة  SGIو  SPIدر مناطق مختل

متفاوت اس ت .ادیک اری و

همکارانش ( )۲۰۱۳در تحقیقی با عنوان «بررسی خش کس الی آبه ای زیرزمین ی در ش مال ش رق
بنگالدش» به این نتیجه رسیدند که به دلیل برداشت بیش از حد از من ابع آبه ای زیرزمین ی ش دت
خشکسالی اف ایش یافته است .فرخنیا و همکارانش ( )۱۳۹۳قابلیت دادههای ماهوارهه ای

GRACE

و مدل  GLDASرا در برآورد بیالن آب و تغییرات ذخیرة آب زیرزمین ی در حوض ة آبخی دریاچ ة
ارومیه بررسی کردند .نتایج نشان داد تغییرات حجم آب دریاچه نسبت به تغییرات  GRACEت أخیری
دوماهه دارد .اشرفزاده و همکارانش ( )۲۰۱۵منابع آب زیرزمینی جنوب ایران ،در سالهای  ۲۰۰۲تا
 ،۲۰۱۰را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد منابع آب زیرزمینی در این محدوده ب ا ک اهش
محسوس مواجه بوده و ماهوارة  GRACEاین روند کاهشی را نشان داده اس ت .ف الح و همک ارانش
( )۱۳۹۵با استفاده از روشهای نسبت فراوان ی و آم اری ب ه بررس ی پتانس یل من ابع آب زیرزمین ی
محدودة خرمآباد پرداختند .نتایج نشان داد این روش با صحتسنجی  ۸۲درصد مدلی قابل اعتم اد در
پتانسیل آب زیرزمینی منحقه است .جاودانیان و همکارانش ( )۱۳۹۵با بررسی می ان برداشت از من ابع
سفرة آبهای زیرزمینی و وضعیت فرونشس ت ش هر دامن ة اص فهان نش ان دادن د اف ت س ح آب
زیرزمینی اثری مستقیم بر ایجاد و گسترش فرونشست در محدودة این شهر داشته و بیش ترین می ان
بهرهبرداری از آبخوانهای منحقه به مصارف کشاورزی اختصاص یافت ه اس ت .کی انی و همک ارانش
( )۱۳۹۶به بررسی پتانسیل فرونشست شهر ک رج ب ا اس تفاده از روش تلفی ق وزن ی در مح یط

GIS

پرداختند و نشان دادند وضعیت افت آبهای زیرزمینی طی دورة آماری پ ان دهس اله ح دود  ۱4مت ر
بوده که میتواند در فرونشست کلی منحقه تأثیر بس ایی بگذارد.
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پیشینة نظری پژوهش
آبهای زیرزمینی

آبهای زیرزمینی یکی از منابع مهم تأمین آب شیرین مورد نی از انس ان در جه انان د ک ه بع د از
یخچالها و پهنههای یخی ب رگترین ذخیرة آب شیرین زمین را تشکیل میدهند .در ح ال حاض ر
برداشت آب از منابع زیرزمینی ایران بالغ بر  ۷۹میلیارد مکعب است که ب یش از  ۹۰درص د آن در
کشاورزی مصرف میشود .بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی ب ا حف ر چ اه و قن ات پیش ة ق دیمی
ایرانیان بوده است .با ورود فناوری چاه و پمپ ،بهتدریج سح ایستابی در اکثر دشتها اف ت پی دا
کرد و تعداد زیادی از آنها خشک یا شور شدند (بهارلویی  .)۱۳۹۲عالوه بر برداشت بیروی ة آب
از چاهها ،نوسان عوامل اقلیمی ،از جمله بارندگی ،در ک اهش س ح ایس تابی آبه ای زیرزمین ی
نقشی مثثر داشته است.
ماهوارههای GRACE

ماهوارههای دو قلوی  ،GRACEکه سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایاالت متحدة امریک ا ()NASA
و مرک هوا فضای آلمان ( )DLRدر سال  ۲۰۰۲آن را به فضا پرتاب کردن د ،ان دازهگی ری تغیی رات
زمانی میدان گرانش زمین را انجام میده د ک ه م یتوان د در ب رآورد  TWSCب ه ک ار گرفت ه ش ود.
 GRACEاولین ماهوارهای است که امکان ارزیابی مس تقیم  TWSCرا در ش رایط آبوه وایی ف راهم
کرد .ماهوارههای  GRACEتغییرات مقدار آب در سح زمین را به صورت غی ر مس تقیم و از طری ق
برآورد تغییرات زمانی میدان ثقل زمین اندازه میگیرند و بر خالف بسیاری از ماهوارهه ا ب ه ص ورت
یک اب ار اندازهگیری عمل میکنند .در واقع سیستم  GRACEشامل دو م اهواره اس ت ک ه در امت داد
یکدیگر حرکت میکنند .زمانی که مقدار گرانش زمین در زیر ماهوارة جلو اف ایش مییاب د ،س رعت
حرکت آن نسبت به ماهوارة عقبتر اف ایش مییابد و در نتیجه فاصلة بین آنها بیش تر م یش ود .ب ه
عبارت دیگر ،تغییر در گرانش موضعی زمین موجب تغییر موضعی در فاصلة حرکتی بین دو م اهوارة
متوالی میشود .این تغییرات فاصله به صورت لحظهای توسط یک سیستم اندازهگی ری بس یار دقی ق،
مبتنی بر موج کوتاه ،در باند  Kثبت میشود و پس از محاسبات پیچیده به تغیی رات ارتف اع آبه ای
زیرزیرزمینی در موقعیت زمان و مکان های مختل

میپردازد (.)Wahr et al 2006
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موتور گوگل ارث

از دیگر منابع اطالعاتی و نرماف ارهای استفادهش ده در پ ایش زم انی تغیی رات ک اربری اراض ی و
تغییرات سح پهنههای آبی و تغییرات سفرة آبه ای زیرزمین ی م یت وان ب ه س امانة تخصص ی
سنجش از دور تحت وب ،مانند سامانة موتور گوگل ارث ( ،)GEE۱اشاره کرد .این سامانه توانسته
است بسیاری از فرایندهای پردازش تصاویر ماهوارهای را در سالهای اخیر آسان کن د .در س امانة
موتور گوگل ارث امکان استخراج اطالعات منابع آبی مانند مساحت سح آب ،رطوب ت س ححی
و زیر سححی ،بار ش باران ،نس بت پوش ش ب رف ،عم ق ب رف ،آب مع ادل ب رف ،روان اب ،آب
زیرزمینی ،تبخیر و تعرق ،آشکارسازی مناطق سیلزده ،پایش خشکسالی فراهم است و تحقیقات
متعددی در این زمینه صورت گرفته است .در حال حاضر ،اب ارهای مبتنی ب ر سیس تمه ای عام ل
محاسبات ابری ۲برای پردازش دادههای جغرافیایی در مقیاس ب رگ و بدون نیاز به تخص ص فن ی
درخور توجهی طراحی شدهاند .موتور گوگل ارث یکی از این پلتف رمه ای مبتن ی ب ر محاس بات
ابری ۳است که میتواند دادههای موجود در پایگاه داده را پردازش و نت ایج مناس ب را ارائ ه کن د.
پایگاه دادة عظیمی از تصاویر لندست برای تحلیل جامع تغییرات کاربری اراضی و پهنههای آبی از
انویة  ۲۰۰۸آماده شده است (.)Wulder et al 2019
رامیلین و همکارانش ( )۲۰۰۸به ارزیابی دادههای ماهوارة  GRACEطی سالهای  ۲۰۰۲ت ا ۲۰۰۶
در حوضة رودخانة آمازون پرداختند .بدین منظور از دادههای دو ایستگاه در حوضة مد نظر استفاده و
پس از اصالح دادههای ماهوارة  GRACEروند تغییرات سح آب زیرزمینی را ارزیابی کردن د .نت ایج
پژوهش آنها نشاندهندة بیشبرآوردی معادل  4۰۰میلیمتر در دادههای ماهوارة  GRACEنس بت ب ه
دادههای ایستگاهی بود .همچنین نتایج بیانگر آن بود که چگونگی اصالح دادههای  GRACEدر نتایج
نهایی بسیار تأثیرگذار است .النگ و و همک ارانش ( )۲۰۱۰دادهه ای مرک پ

ردازش  CSRو GRGS

ماهوارة  GRACEرا در حوضهای به مساحت  ۲۰۰۰۰۰کیلومتر مربع طی س اله ای  ۲۰۰۳ت ا ۲۰۰۷
ارزیابی کردند .در این پژوهش برای اصالح دادههای ماهوارة  GRACEاز فیلتر گاوسی  ۳۰۰کیل ومتر
1. Google Earth Engine
2. Cloud computing operating systems
3. Cloud computing platform
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استفاده شد .پس از مقایس ة رون د تغیی رات ذخی رة آب ب هدس تآم ده از م دل  ،GLDASم اهوارة
 ،GRACEو دادههای چاه پی ومتری مشخص شد م اهوارة  GRACEرون د تغیی رات س فرة آبه ای
زیرزمینی را بهتر از مدل  GLDASنشان میدهد .انگ و همکارانش ( )۲۰۰۹الگوی مک انی و زم انی
مقادیر حداقل و حداکثر تغییرات سفرة آبهای زیرزمینی در ناحیة دلتای رودخان ة پ رل چ ین را ب ا
روش من کندال و روش پیشسفید کردن شناسایی کردند .نت ایج نش ان داد در قس مت ب االیی دلت ا
روند تغییرات سفرة آبهای زیرزمینی کاهشی و در قسمت میانی و پایینی آن اف ایشی است.
امیر عحایی و همکارانش ( )۲۰۱۶در محالعهای در غرب دریاچة ارومیه به بررسی روند کمّی و
کیفی در آبهای زیرزمینی با توجه به ضرایب همبستگی با آزمونهای من کن دال و م ن کن دال
اصالحشده پرداختند .آنها گ ارش کردند که در غرب دریاچة ارومیه  ۹۳درص د از آم ارة  zدارای
روند کاهشی (منفی) بوده است .پ س از ح ذف اث ر ض رایب همبس تگی در آزم ون م ن کن دال
اصالحشده در حدود  ۱۸درصد کاهش روند در سح سفرة آبهای زیرزمینی مشاهده شد .تمرک
خاکی و همکارانش  )۲۰۱۸در شناسایی تخلیة سفرة آبهای زیرزمینی ایران ب ا ترکی ب دادهه ای
گریس در مدل آبشناختی  W3RAبر تغییر منابع آبی زیر سححی و رطوبت خا در شش بخ ش
اصلی آبخی ایران بود .نتیجة تحقیق آنها نشان داد سفرة آبهای زیرزمین ی ای ران در ب ازة زم انی
 ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۲به طور متوسط  -۸/۹میلیمتر در سال کاهش یافته اس ت .نتیج ة محالع ة ج ودکی
( )۲۰۱4در بررسی نوسان تغییرات سفرة آبه ای زیرزمین ی منحق ة خاورمیان ه از س ال  ۲۰۰۳ت ا
 ۲۰۱۲با ماهوارة گریس کاهش چشمگیر تراز ایستآبی آبخوانهای غرب ایران و ش مال ع راق را
نشان داد .چاههای مشاهدهای نصبشده در آبخوانهای غرب کشور و بررسیهای س نجش از دور
در این نُه سال نشاندهندة بیش از  ۲۵گیگا تن بر سال کاهش آبهای زیرزمینی بود .با حذف آثار
طبیعی ،افت آب زیرزمینی به دلیل برداشت بیرویه بوده است.
محدوده و قلمرو مورد مطالعه
حوضة آبری دریاچة ارومیه ،به من لة یکی از حوضههای آبری ششگان ة اص لی ای ران ،در ش مال
غرب کشور واقع شده و بخش وسیعی از اراضی اس تان آذربایج ان غرب ی و آذربایج ان ش رقی و
کردستان را شامل میشود .این حوضه ،با وسعتی برابر  ۵۲۷۰۰کیلومتر مربع و مساحتی معادل ۳/۲
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درصد مساحت کل کشور ،بین مدارهای  44درجه و  ۷دقیقه تا  4۷درجه و  ۵۳دقیقة طول ش رقی
و  ۳۵درجه و  4۰دقیقه تا  ۳۸درجه و  ۳۰دقیقة عرض شمالی قرار گرفته اس ت .س ی ده رودخان ة
اصلی زهکشی جریانهای سححی حوضة آبری دریاچة ارومیه را به عهده دارن د و رودخان هه ای
یادشده ،پس از تأمین آب کشاورزی و شرب اراضی دشتهای حاصلخی و مناطق مسکونی مس یر
جریان ،خود به دریاچة ارومیه تخلیه میشوند.

شکل  .۱موقعیت استانی و کشوری منطقة مورد مطالعه

روش و ابزار پژوهش
برای انجام دادن پژوهش حاضر ابتدا در نرماف ار  ARC GISشیب فایل حوضة دریاچة ارومیه استخراج
شد و بعد از آن شیب فایل مورد نظر به فایل  Zipتبدیل و از طریق موت ور گوگ ل ارث ب ا اس تفاده از
گ ینة  Assetsاقدام به فراخوانی شیب فایل منحقة مورد محالعه ش د .در ای ن پ ژوهش پژوهش گران از
پروداکت خشکی دادههای ماهوارة  GRACEبرای محالع ة س ح تغیی رات س فرة آبه ای زیرزمین ی
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حوضة دریاچة ارومیه از موتور گوگل ارث استفاده کردند تا بتوانند می ان سح تغییرات سفرة آبهای
زیرزمینی در حوضة دریاچة ارومیه را نشان دهند .بنابراین ،برای پروداکت خشکی ماهوارة  GRACEاز
باندهای سهگانة مراک تحقیقاتی ( ،)CSR۱, GFZ۲, JPL۳و مدل  CRI Filteredکه یکی از مدلهای بسیار
دقیق برای تخمین خشکیها و دارای نوی کمتری نس بت ب ه دیگ ر پروداک ته ا از نظ ر دادهه ای
ماهوارهای  GRACEاست ،در پژوهش حاضر استفاده شد .این مدل مرز بین خشکی و آب را دقیقت ر
تخمین میزند .این مدل به مثابة شبکة جمعی ماهیانة  GRACE Tellusناهنجاریهای گرانشی را نسبت
به یک میانگین ،که زمان شروع آن  ۲۰۰4تا  ۲۰۱۰است ،فراهم میکند .دادههای موجود در مدل

CRI

 Filteredمجموعة دادههای واحدی از ضخامت آب مایع است که بیانگر انح راف ج رم از نظ ر می ان
عمودی آب است که واحد آن س انتیمت ر در نظ ر گرفت ه م یش ود ،پروداک ته ای ،Lew_Thiknth

 Uncertaintyبرای سال  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۷در پژوهش حاضر استفاده شد برای فراخوانی این پروداکته ا
در موتور گوگل ارث ،ابتدا شناسة تصویر م اهوارهای  GRACEاز قس مت س ر موت ور گوگ ل ارث
دریافت شد و شناسة پروداکت خشکی در قسمت Scriptنویسی مورد استفاده ق رار گرف ت .در نتیج ه
یک فیلتر مکانی و یک فیلتر زمانی برای شناسة دادة مورد نظر استفاده شد .با توجه به نمون هب رداری و
پس از پردازش مشاهدات  GRACEمشخص شد تغییرات جرم سح در مقیاسهای مک انی کوچ ک
تمایل به ضعی

شدن دارند .بنابراین ،کاربران باید از دادهه ای  CRC Tell us Landدر مقی اسگ ذاری

استفاده کنند .دادههای بهکاررفته در این پژوهش در جدول  ۱و باندهای مدل  CRI Filteredدر جدول ۲
نشان داده شده است.
جدول  .۱تغییرات سطح سفرة آبهای زیرزمینی بر اساس اطالعات مراکز تحقیقاتی سهگانة اندازهگیری ضخامت آب مایع

واحد

حداکثر

حداقل

نام

Cm

۷۴/۸۸

-۱۳۹/۲

اندازة ضخامت آب مایع بر اساس اطالعات مرک CSR

Cm

۷۰/۱۹

-۱۴۵/۴۵

اندازة ضخامت آب مایع بر اساس اطالعات مرک GFZ

Cm

۷۱/۸۶

-۱۳۷/۹۴

اندازة ضخامت آب مایع بر اساس اطالعات مرک JPL

1. Centre for Space Research (CSR), Austin, Texas, USA
2. GeoForschungs Zentrum (GFZ), Potsdam, Germany
3. Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, California, USA
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جدول  .۲باندهای مورد استفاده برای مدل CRI Filtered

واحد

حداکثر

حداقل

نام

Cm

4۹۵/۵۳

-۵۷۰/۶۵

ضخامت آب مایع

Cm

۳۱/۱

۰/۲۹

عدم قحعیت

مراحل بررسی سح تغییرات سفرة آب های زیرزمینی حوضة دریاچة ارومیه در ای ن پ ژوهش
در شکل  ۲نشان داده شده است.
شیب فایل منطقه
مورد مطالعه

موتور گوگل ارث

گریس دادههای
ماهوارهای

کدنویسی برای دادههای ماهوارهای گریس
استفاده از فیلترهای
زمانی و مکانی

استفاده ازباندهای سه گانه
JPL, GFZ, CSR

پروداکتهای خشکی
Lew_Thiknth/Uncer
tainty

مدل CRI Filtered

شکل  .۲فلوچارت کلی مراحل پژوهش

بررسی سطح تغییرات
سفرة آبهای زیرزمینی
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جدول  .۳کدها و اسکریپتهای مورد استفاده برای اندازهگیری تغییرات سطح سفرة آبهای زیرزمینی حوضة آبخیز
دریاچة ارومیه در موتور گوگل ارث با استفاده از ماهوارة GRACE

;)Map.centerObject (table
;)Map.addLayer (table
)'Var grace = ee.ImageCollection ('NASA/GRACE/MASS_GRIDS/LAND
).filter Bounds (table
;)'.filter Date ('2002-01-01','2017-01-01
;)Print (grace
)( Var chart = ui.Chart.image.series (grace, table, e.Reducer.mean
;)', 1000, 'system: time start
;)Print (chart
//grace mascon cri
)'Var grace = ee.ImageCollection ('NASA/GRACE/MASS_GRIDS/MASCON_CRI
).filter Bounds (table
;)'.filter Date ('2002-01-01','2017-01-01
;)Print (grace
)( Var chart = ui.Chart.image.series (grace, table, e.Reducer.mean
;)', 1000, 'system: time start
;)Print (chart
// grace raster
)'Var grace = ee.ImageCollection ('uncertainty
).filter Bounds (table
)'.filter Date ('2002-01-01','2017-01-01
)( //.median
;)//.clip (table
)//Map.addLayer (grace
)Print (chart

یافتههای پژوهش
میانگین تغییرات سفرة آبهای زیرزمینی بر اساس باندهای سهگانة JPL, GFZ, CSR

برای محاسبة تغییرات سح آب سفرههای زیرزمینی در موتور گوگ ل ارث از بان ده ای س هگان ة
مراک تحقیقاتی استفاده شد.
منحقة مورد نظر را معادل شیب فایل منحقة مورد محالعه قرار دادی م و می ان ک اهش تغیی رات
سفرة آبهای زیرزمینی را معادل میانگین به کار بردیم که در این محالعه آزمایشگاه محرکة موت ور
جت  JLPدر  ۱مه  ۲۰۰4می انگین ک ل س ح تغیی رات س فرة آب زیرزمین ی را ح دود ۱4/۹۷4
سانتیمتر برآورد کرده است؛ درحالیکه آزمایشگاه محرکة موت ور ج ت  GFZدر  ۱س اتامبر ۲۰۱۵
میانگین کل سح تغییرات سفرة آبهای زیرزمینی را برای حوضة دریاچة ارومیه حدود -۳۰/۵۵۸
سانتیمتر برآورد کرده است .اما مرک تحقیق ات فض ایی امریک ا ( )CSRمی انگین تغیی رات س فرة
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آبهای زیرزمینی را در  ۱۳نوامبر  ۲۰۱۶حدود  -۲۸/۲۵۶سانتیمتر نشان داده است .ب ا توج ه ب ه
شکل  ،۳میتوان گفت بیشترین تغییرات سفرة آبهای زیرزمینی را آزمایشگاه موتور محرکة ج ت
 JLPثبت کرده است .در نتیجه میانگین کل تغییرات ثبتشده برای هر سه مرک تحقیقاتی از  ۱م ه
 ۲۰۰۲شروع شده و تا سال  ۲۰۱۷روندی ن ولی به خود گرفته است و تا امروز هم میتوان ش اهد
این تغییرات سفرة آبهای زیرزمینی در سح کل حوضة آبخی دریاچة ارومیه بود.

شکل  .۳روند میانگین تغییرات سفرة آب زیرزمینی بر اساس مراکز تحقیقات سهگانه

پیشبینی میزان افت تراز سفرة آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل CRI Filtered

مجموعة دادههای  GRACE Tellus (GRC Tellus) Global Masconمبتنی ب ر مش اهدات س ح ۱
است و در آزمایشگاه موتور محرک ة ج ت ناس ا ( )JPLپ ردازش م یش ود و از مح دودیته ای
پیشبینی در فضا و زمان برای تخمین زمینههای گرانش جهانی و ماهیانه بر حسب تواب ع مس اوی
سه درجه در سه درجه غلظت جرم کروی ( )Masconاستفاده میکند تا اثر خحاهای اندازهگیری را
به حداقل برساند .این نتایج باعث میشود نس بت  S/ Nبهت ری از Masconه ا نس بت ب ه محل ول
کروی هارمونیک معمولی داشته باشد .قدرت تفکیک مکانی این م دل از نظ ر بان دی  ۰/۵درج ه
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( ۵۵.۵کیلومتر)در نظر گرفته شده است .نتایجی که از مدل  CRI Filteredبه دست آمده نشاندهندة
این است که این مدل ضخامت کل آب مایع حوضة آبخی دریاچة ارومی ه در  ۳۱م ارس  ۲۰۰۲را
 ۱۱/۵۹۹سانتیمتر نشان داده است .درحالیکه عدم قحعیت ضخامت کل آب مایع حوضه در همین
بازه به  ۹/۷۶۷سانتیمتر رسیده است .بنابراین ،در  ۳۱مارس  ۲۰۰۶می ان ض خامت ک ل آب م ایع
حوضة آبخی عدد  ۱۹/۶۶۹سانتیمتر و می ان عدم قحعیت ض خامت ک ل آب م ایع حوض ه ع دد
 ۲/۶۸۸سانتیمتر را نشان داد و در  ۱۱آوریل  ۲۰۱۵ضخامت کل آب مایع عدد  -۷/44۱سانتیمت ر
و عدم قحعیت آن عدد  ۲/۵۳۱سانتیمتر را نشان داد .در  ۲۲مه  ۲۰۱۷ضخامت کل آب م ایع ع دد
 -۱۲/۳۰۹سانتیمتر و عدم قحعیت آن عدد  ۱۰/۷۵۹سانتیمت ر را ب رای حوض ة آبخی نش ان داد.
میتوان گفت ضخامت کل آب مایع حوضة آبخی دریاچة ارومی ه ب رای س اله ای  ۲۰۱۵و ۲۰۱۷
بهشدت با افت تراز سح سفرة آبهای زیرزمینی روبهرو بوده است .نتایج حاص ل از پ یشبین ی
می ان افت تراز سفرة آبهای زیرزمینی در شکل  4نشان داده شده است.

شکل  .۴میانگین تغییرات ضخامت آب و عدم قطعیت بر اساس مدل CRI Filtered
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استفاده از پروداکت خشکی دادة ماهوارة  GRACEبرای تغییر سفرة آبهاای زیرزمینای حوضاة
دریاچة ارومیه

بررسی تغییرات مکانی سفرة آبهای زیرزمینی بهدستآمده از حوض ة آبخی دریاچ ة ارومی ه ب ا
استفاده از پروداکت خش کی تص اویر م اهوارهای گ ریس در موت ور گوگ ل ارث در بهت ری از
تغییرات بلندمدت سفرة آبهای زیرزمینی ایجاد م یکن د .ب دین منظ ور ،ب رای ب ه دس ت آوردن
پروداکت خشکی در موتور گوگل ارث از دو شاخص ضخامت کل آب مایع ( )Lew Thicknessو
عدم قحعیت کل ضخامت آب مایع ( )Uncertaintyدر این پژوهش استفاده شد .بنابراین ،نقشهه ای
ضخامت کل آب مایع و عدم قحعیت برای اندازهگیری تغییرات سفرة آبه ای زیرزمین ی حوض ة
آبخی دریاچة ارومیه از بازة زمانی  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۷با استفاده از تصاویر ماهوارهای گریس استخراج
شد .خروجی تغییرات سح سفرة آبهای زیرزمینی حوضة دریاچة ارومیه ب ر اس اس دو پ ارامتر
ضخامت کل آب مایع و عدم قحعیت در شکلهای  ۵و  ۶نشان داده شده است.

شکل  .۵تغییرات سطح سفرة آبهای زیرزمینی حوضة دریاچة ارومیه با استفاده از پروداکت خشکی ضخامت کل آب مایع
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شکل  .۶تغییرات سطح سفره آبهای زیرزمینی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده پروداکت خشکی عدم قطعیت

همانطور که در شکل  ۵و  ۶نشان داده شده اس ت ،در س اله ای  ۲۰۰۲ت ا  ۲۰۱۷ب ر اس اس
پارامترهای ضخامت کل آب مایع و عدم قحعیت می ان پروداک ت خش کی ب رای حوض ة دریاچ ة
ارومیه بررسی شد .میتوان گفت شکل  ۵تغییرات سح آب سفرهه ای زیرزمین ی حوض ة آبخی
دریاچة ارومیه بر اساس پارامتر ضخامت کل آب مایع در س ه ک الس (پ ایین ب ودن س ح س فرة
آبهای زیرزمینی ،متوسط بودن سح سفرة آبهای زیرزمینی ،ب اال ب ودن س ح س فرة آبه ای
زیرزمینی) نشان داده شده است .با توجه به شکل  ،۵میتوان گف ت قس مته ای ش مالی حوض ة
دریاچة ارومیه از بازة زمانی  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۷بهشدت با افت تغییرات سح سفرة آبهایی زیرزمینی
روبهرو بوده است .درحالیکه قسمتهای شمال شرقی و جنوبی حوض ة دریاچ ة ارومی ه از نظ ر
تغییرات سح آب سفرههای زیرزمینی در بازة زمانی  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۷با تغییرات زیادی مواجه نبوده
است و این تغییرات سح آب سفرههای زیرزمینی در حالت محلوبی قرار دارد .اما ش کل  ۶ت أثیر
پارامتر عدم قحعیت در می ان سح تغییرات آب سفرههای زیرزمینی را نشان میدهد .با توج ه ب ه
پارامتر عدم قحعیت میتوان گفت تغییرات سح آب سفرههای زیرزمینی در قسمت شمال ش رقی
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حوضة دریاچة ارومیه با تغییرات بسیار شدید مواجه بوده و می ان تغیی رات س ح س فرة آبه ای
زیرزمینی در این قسمت از حوضة آبخی با استرس آبی و کمبود آب روبهرو هستند .ب ا توج ه ب ه
شکل  ،۶میتوان گفت قسمتهای جن وبی حوض ة دریاچ ة ارومی ه از نظ ر س ح تغیی رات آب
سفرههای زیرزمینی با کمبود آب زیادی روبهرو نیستند .سح تغییرات آب سفرههای زیرزمین ی در
این قسمت در حالت متوسط قرار دارد و اس تفادة درس ت و م دیریتش ده را در ای ن قس مت از
حوضه ایجاب میکند .نتایج حاصل از این پژوهش همسو با محالع ات س ایر پژوهش گران اس ت.
فرزام فت اهللزاده و همکارانش ( )۱۳۹۵به مقایسة نتایج چاهه ای پی ومت ری و مش اهدات م اهوارة
ثقلسنجی گریس در برآورد س ح تغیی رات س فرة آبه ای زیرزمین ی حوض ة دریاچ ة ارومی ه
پرداختهاند .همچنین ،تغییرات سح سفرة آبهای زیرزمینی در منحق ة دریاچ ة ارومی ه ب ه کم ک
بیست چاه آب پی ومتری موجود در منحقه محاسبه و این نتایج و نتایج حاصل از مشاهدات گریس
بین سالهای  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱4مقایسه شده است .نت ایج حاص ل از ای ن تحقی ق نش ان داد ض ریب
همبستگی محاسبهشده بین روش فیلترگوسین و دادههای چاه مشاهداتی  R2=0.49به دس ت آم د؛
درحالیکه این همبستگی با روش موجک  R2=0.70به دست آمد.
نتیجه
مقایسة روند سح تغییرات زمانی سفرة آبهای زیرزمینی حوضة دریاچة ارومیه در این پژوهش با
استفاده از دادههای ماهوارهای گریس در موتور گوگ ل ارث ،بان ده ای  JPLو  GFZو  CSRم دل
 ،CRI Filteredو پروداکت خشکی  Lew_Thiknthو  Uncertaintyبرای بازة زمانی  ۲۰۰۲ت ا ۲۰۱۷
بررسی شد .تغییرات سح آب سفرههای زیرزمینی حوضة دریاچة ارومی ه ب ر اس اس م دل

CRI

 Filteredنتایج متفاوتی را با باندهای مراک تحقیقاتی سهگانه نشان میدهد .بر اساس مدل یادش ده،
در  ۳۱مارس  ،۲۰۰۲می ان تغییرات ض خامت ک ل آب م ایع  ۱۱/۵۹۹س انتیمت ر و ع دم قحعی ت
ضخامت کل آب مایع در این تاریخ  ۹/۷۶۷سانتیمتر برآورد شده است .این مدل ضخامت کل آب
مایع را در  ۳۱مارس  ۲۰۰۶برای حوضة دریاچة ارومیه  ۱۹/۶۶۹سانتیمتر و می ان عدم قحعی ت آن
را  ۲/۶۸۸سانتیمتر نشان داده است .و در  ۲۲مه  ۲۰۱۷می ان ض خامت ک ل آب م ایع -۱۲/۳۰۹
سانتیمتر و عدم قحعیت آن را  ۱۰/۷۵۹سانتیمتر نشان داده است .میتوان گفت این مدل میتوان د
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به طور دقیق مرز پهنههای آبی و خشکی را تشخیص دهد .می ان س ح تغیی رات آب س فرهه ای
زیرزمینی حوضة دریاچة ارومیه بر اساس پروداکت خشکی دارای مقدار حداقل و ح داکثر اس ت.
این پروداکت حداقل ضخامت کل آب مایع را  ۵۷/۰۶۵و حداکثر آن را  4۹۵/۵۳سانتیمتر ب رآورد
کرده است؛ درحالیکه می ان حداقل عدم قحعیت آن عدد  ۰/۲۹و حداکثر آن عدد  ۳۱/۱سانتیمت ر
را نشان داده است .بر اساس این مقادیر نت ایج نش ان داد تغیی رات مک انی س ح آب س فرهه ای
زیرزمینی بر اساس ضخامت کل آب مایع از بازة زم انی  ۲۰۰۲ت ا  ۲۰۱۷در قس مته ای ش مالی
حوضة دریاچة ارومیه بهشدت با افت تغییرات در سح آب س فرهه ای زیرزمین ی روب هرو ب وده
است .درحالیکه حوضه از نظر پارامتر عدم قحعیت در قسمتهای شمال ش رقی ب هش دت دچ ار
تغییرات در می ان سح سفرههای آب زیرزمینی بوده است .سح آب سفرههای زیرزمین ی از ب ازة
زمانی  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۷برای حوضة دریاچة ارومیه ب هش دت ک اهش یافت ه اس ت .در نتیج ه ،اگ ر
برداشت بیرویة آب از سفرههای زیرزمینی به هم ین ترتی ب ادام ه یاب د ،ب دون ش ک ،در آین ده
اتفاقات نامحلوب در منابع سفرة آبهای زیرزمینی حوضة آبخی دریاچة ارومیه روی خواهد داد و
به تبع آن بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در منحق ه اتف اق خواه د افت اد .تغذی ة س فرة
آبهای زیرزمینی حوضة آبخی دریاچة ارومیه و تجدید نظر در می ان بهرهبرداری از سفرة آبهای
زیرزمینی مربوطه ،اف ایش راندمان آبیاری ،پوشش انهار ،و صرفهجویی در مصرف آب میتواند ت ا
حدودی از افت بیرویة سح تغییرات سفرة آبه ای زیرزمین ی حوض ة آبخی
جلوگیری کند.

دریاچ ة ارومی ه
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بهارلویی ،محسن (« .)۱۳۹۲ت أثیر نوس انات ب ارش ب ر آبه ای زیرزمین ی دش ت دامن ه» ،پای اننام ة
کارشناسیارشد جغرافیای طبیعی با گرایش اقلیمشناس ی در برنام هری ی محیح ی ،اس تاد راهنم ا:
عباسعلی آروین ،دانشگاه پیام نور اصفهان.
جاودانیان ،حامد؛ احمدی دارانی؛ محمود (« .)۱۳۹۵برداش ت ب یروی ه از من ابع آب زیرزمین ی و نشس ت
منحقهای (محالعة موردی :شهر دامنة اصفهان)» ،علوم و مهندسی آب و فاضالب ،)۱(۱ ،صص  4۹ـ .۶۰
جودکی ،غالمرضا ( .)۲۰۱4ردیابی تغییرات گستردة زمین ب ا اس تفاده از دادهه ای گرانش ی ،GRACE
دانشگاه علوم و فناوری نرو  ،تروندهایم.
خاکی ،مهدی؛ فروتن ایمان؛ کوهن ،مایکل؛ آوان ژ ،ج وزف ،وان دای ک آی ج م؛ ش وماخر ،مایک ل؛
شریفی ،محمدعلی (« .)۲۰۱۸تعیین می ان کاهش ذخیرة آب در ایران توسط دادههای Assimilatin

 GRACEبه مدل هیدرولو یکی  ،»W3RAپیشرفت در منابع آب ،۱۱4 ،صص .۱۸ ۱
خلیلی ان ،ص مد؛ زارع مهرج ردی ،محمدرض ا (« .)۱۳۸4ارزشگ ذاری آبه ای زیرزمین ی در
بهرهبرداریهای کشاورزی» ،اقتصاد کشاورزی و توسعه ،س  ،۱۳ش  ،۵۱صص .۹۶ ۸۳
رضایی ،رضا؛ ملکی ،افشین؛ صفری ،مهدی؛ قوامی عبداهلل (« .)۱۳۸۹ارزی ابی آل ودگی ش یمیایی من ابع

آب زیرزمینی مناطق پاییندست محل دفن زبالة شهر سنندج» ،مجلة علمی دانشگاه عل وم پژش کی
کردستان ،د  ،۱۵صص .۹۸ ۸۹
(ع)

علیزاده ،ا .)۱۳۸۶( .اصول هیدرولو ی کاربردی ،دانشگاه امام رضا .
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فت اهللزاده ،فرزام؛ بوثوقی ،به اد؛ ن ائینی ،مه دی رئوفی ان محب ی ،محم ود (« .)۱۳۹۵مقایس ة نت ایج
چاههای پی ومتری و مشاهدات ماهوارة ثقلسنجی گریس در برآورد تغییرات آبهای زیرزمینی» ،د
 ،۲۳همایش ئوماتیک دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
فرخنیا ،اشکان؛ سعید ،مرید (« .)۱۳۹۳ارزیابی اثرات بارش و دما بر روند جریان رودخانههای حوض ة
آبری دریاچة ارومیه» ،آب و فاضالب ،ش  ،۳صص .۹۷ ۸۶
فالح ،فاطمه.؛ قربانینژاد ،سعید؛ رحمتی ،احمد؛ دانشفر ،محمد؛ زینویوند ،حامد (« .)۱۳۹۵ک اربرد م دل
اف ودنی تعمیمیافته در مدلسازی پتانسیل آب زیرزمینی و مقایسة عملک رد آن ب ا روشه ای آم اری
دومتغیره» ،سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی.۱۰۸۹ ۱۰۶۹ ،۳۲ ،۱۰ ،

کوثر ،سید آسیه ( .)۱۳۷4مقدمهای بر مهار سیالبها و به رهوری بهین ه از آنه ا ،مثسس ة تحقیق ات
جنگلها و مراتع.
کیانی ،فاطمه.؛ عابدینی ،موسی؛ احمدزاده  ،غالمرضا (« .)۱۳۹۶بررسی پتانسیل فرونشست شهرس تان
کرج با استفاده از روش تلفیق وزنی در محیط  ،»GISسومین کنگرة بینالمللی علوم زمین و توسعة
شهری و اولین کنفرانس هنر ،معماری و مدیریت شهری ،تهران ،ایران.
هاشمینژاد ،هستی؛ کریمیجش نی ،امی ر (« .)۱۳۸۵بررس ی ک اهش کیفی ت آب زیرزمین ی واح دهای
هیدرولو یکی نج آباد و اصفهان طی سالهای  ۷۶تا  ،»۸۳اولین همایش منحقهای بهرهب رداری از
منابع آب در حوضة کارون زایندهرود (فرصتها و چالشها).
هندآبادی ،محمدکریم (« .)۱۳۷۵بررسی رسوبات در حوزههای پخش سیالب السجرد سمنان و نق ش آن
در تغذیة آبهای زیرزمینی» ،پایاننامة کارشناسیارشد ،دانشکدة منابع طبیعی کرج ،دانشگاه تهران.
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