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 خالصه

 یکی انمیق تاالب آبریز برداری بیش از حد و آلودگی در بسیاری از نقاط جهان قرار دارند. حوضههای زیرزمینی به طور روزافزون در معرض بهرهآب

 هایچاه از حد از بیش استخراج دهد کهدر این منطقه نشان می GISافت تهیه شده در محیط های همبررسی نقشه .باشدمی مرکزی استان مهم مناطق از

 .است شده آبخوان هایقسمت از برخی در هاچاه شدن آلوده و شور آب پیشروی باعث صنعت و شرب اراضی، آبیاری مصارف جهت برداریبهره

 اولیه سازیشبیه از پس. است شده استفاده Visual MODFLOWعددی مدل از کیفی و کمی نظر از منطقه آبخوان وضعیت بررسی منظوربه

 خطای که دهدمی نشان کالیبراسیون از حاصل نتایج. گردید کالیبره پایدار حالت برای ایمنطقه هایچاه آب تراز اطالعات از استفاده با مدل جریان،

 نفوذ و شد انجام کیفی سازیمدل tds و Ph سدیم، منیزیم، هایداده از استفاده با سپس. باشدمی مطلوب حد در شده مشاهده و شده محاسبه تراز میان

 نواحی در هایون این تغلظ اند. بیشترینیافته افزایش برداری نمونه نقاط در یکسانی تقریباً بطور مذکور هاییون. شد بررسی ساحلی سفره به شور آب

 تغییرات و شده بینیپیش آینده با ادامه روند برداشت کنونی سال چهار تا سفره ایستابی سطح افت نمودار .باشد می میقان دریاچه حوالی در و مرکزی

 سال چهار در آب سطح افت هاینمودار عینی تحلیل و تجزیه از نتایج حاصل .است شده بررسی مدیریتی سناریو چند گرفتن نظر در با جریان کمی

نوب و جنوب غربی های مرکزی، جبخش در سفره افت میزان بیشترین. شد خواهد ایجاد منطقه نقاط تمام در افت عموماً دهند کهنشان می آینده

 .استگردیده واقع نواحی آن در برداریبهره و کشاورزی هایچاه تمرکز بیشترین که است های شمالیوبرخی از بخش

 

 

 شوری ،MODFLOW Visual اراک، دشت عددی، سازیمدلکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 نیریش یهادرصد از کل آب 76/0 انیم نی. از ادهندیم لیتشک نیریشور و ش ینیرزمیز یهاموجود در جهان را آب یهادرصد از کل آب 69/1حدود 

 شورست. کنهفته ا نیسطح زم ریاز آب مورد استفاده بشر در ز یصورت روشن است که حجم قابل توجه نیاست. در ا نیریش ینیرزمیز یهاشامل آب ایدن

 تیمحدود .[1] خشک جهان قرار دارد مهیخشک و ن یآن در زمره کشورها یو مکان یو نامناسب بودن پراکنش زمان یجو یهازشینازل بودن ر لیدلما به

بدون برنامه و  هداستفاده شود. استفا ینیرزمیز یهااز آب ازیآب مورد ن نیتأم یاز نقاط کشور باعث شده تا برا یاریو نبود آن در بس یسطح یهامنابع آب

با وارد  نیم چنمناطق شده و ه نیاز ا یاریدر بس ینیرزمیرفتن سطح آب ز نییپا جهیاز حد و در نت شیب یبردارمنابع و امکانات باعث بهره نیاز ا رمجازیغ ای

به مطالعه  یاژهیرو علوم مربوط به آب توجه و نیاز ا شده است. ینیرزمیز یهاآب یمنابع باعث آلودگ نیبه ا یو صنعت یشهر ،ینمودن پساب کشاورز

و مدل کردن حرکت  ینیرزمیآب ز یهاهیال انیجر یسازهیو شب لیتحل یمدرن برا یهاراستا روش نی. در هم[2] دارند ینیرزمیمنابع ارزشمند آب ز

. استفاده از باشندیدانش م نیدهنده رشد و ارتقاء انشان نهین زمیدر ا یتخصص افتهیتوسعه  یبوجود آمده است که نرم افزارها ینیرزمیدر آب ز هاندهیآال

 ریناب ناپذاجت یامر یدراز مدت آمار یزمان یهایو سر ستمیبر س رگذاریمنابع آب، با توجه به عوامل مختلف تأث یستمیدر مطالعات س یاانهیرا یهامدل

 یابزار طراح کیتر مدل به عبارت ساده. استفاده شده است ینیرزمیز یهاآب انیجر یفیک یسازهیشب یمادفلو برا ژوالیاز مدل و قیتحق نیاست که در ا

 یهاز آبخوانا یبرداربهرهمدت  یدوره طوالن نییجهت تع یمنابع آب یابیاغلب در ارز ینیرزمیآب ز یها. مدلباشدیم یواقع ستمینوع س شینما یشده برا

  .[3] روندیبه کار م یمحل ای یاهیناح
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 هامواد و روش .2

 

 دشت اراک یعموم تیموقع -2-1
 

شهر اراک و  یشمال شرق یلومتریک 10در  قانیم ریکو ایقرار گرفته است. تاالب  قانیم ریکو زیکه در حوضه آبر باشدیمنطقه مورد مطالعه دشت اراک م

 33º-49' یهارضو ع 50º-29'تا  49º -22' ییایجغراف یهاطول نیب قانیم ریکو زیقرار دارد. حوضه آبر قانیم زیحوضه آبر یمرکز یهادر قسمت باًیتقر

 یروستا یحوضه در حوال یمتر در کوه تخت در ارتفاعات غرب 3118متر تا  1660از حدود  یعنیمتر  1458 یارتفاع راتییواقع است. دامنه تغ 34º -46'تا 

و آبخوان دشت که از  زیحوضه آبر تیموقع 1. در شکل باشدینمک م اچهیدر زیحوضه آبر یهارحوضهیاز ز یکیحوضه  نیاست. ا ریمتغ رانیخانه م

 ده، نشان داده شده است.گرفته ش یاستان مرکز یشرکت آب منطقه ا

 
 موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز کویر میقان -1شکل

 

ر مناطق همجوا یسطح توپوگراف نیترنییشهرستان اراک(، پا ی)واقع در شمال شرق ایمتر ارتفاع از سطح در 1670با  قانیم یریتبخ یکفه

عنوان است. حوضه آبریز کویر میقان یک حوضه آبریز بسته است که به دلیل واقع شدن دریاچه کویر میقان به میمحسوب شده و محل انباشت سولفات سد

 یهاستگاهیثبت شده در ا یریزند. بر اساس ارقام بارندگهای سطحی به این دریاچه میهای آبنقطه ارتفاعی این دشت در وسط آن کلیه جریان ترینتپس

 یهااراک در سال یمحدوده مطالعات یوضعیت منابع آب .استدهیبرآورد گرد متریلیم 269/67ساله حوضه حدود  40 یط بارندگحوضه، متوس نیواقع در ا

 دیشده در اراک بازد یحفار یهاچاه 1342در سال  ،توجه به جدولا ب ی از شرکت آب منطقه ای استان مرکزی تهیه شد.مختلف در جدول یآماربردار

)با وجود ممنوع بودن  1360است. اما در سال حلقه وجود داشته  130 دهانه گشاد مجموعاً قیعم مهیحلقه چاه ن 119و  قیحلقه چاه عم 11اند و صرفاً شده

به  1387حلقه و در سال  3012ها به تعداد کل چاه 1382. در سال دهدیرا نشان م یچهار برابر شیاست که افزا دهیحلقه رس 1022ها به دشت( تعداد چاه

 .ردیگیها صورت مدر محدوده اراک از چاه ینیرزمیاز منابع آب ز یبرداربهره زانیم نیشتریب د،یآیهمانگونه که از جدول برم .است دهیحلقه رس 3863

و غرب  قانیم اچهیدر یکه در قسمت شمال غرب دهندینشان م 93تا  83 یهاو سال 74تا  64 یهاهم افت سال یهاحاصل از رسم نقشه جیانت

 یوب غربو جن اچهیدر جنوب و غرب در ینیرزمیطور مشابه شاهد افت سطح آب زسطح آب اتفاق افتاده است. به دیتبرته افت شد یآبخوان در منطقه

به  93تا  83از سال  ینیرزمیبوده و متوسط افت سطح آب ز ریافت از صفر تا چند متر متغ زانیم .4و  3های ، شکلمیشهر اراک هست یدر حوال اراکدشت 

به  با توجه باشد؛یمدر جنوب، غرب دریاچه میقان و شمال شرقی آبخوان ها و ارتفاعات دشت  هیدر حاش یعمده مناطق افت .شدبایمتر م 8تا  5/7 زانیم

 دیو افت شد هیور یب یهابرداشت لیدلآبخوان که به هیتغذ یاست برا یموضوع زنگ خطر نیا باشد،یآبخوان از سمت ارتفاعات م هیتغذ شتریب نکهیا

 خود را نداشته باشد. یعیحالت نرمال و طب گرید ینیرزمیآب ز
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 74تا   64نقشه هم افت  -3شکل                                                        93تا  83نقشه هم افت  -4شکل                             

 

 یکم یسازمدل -2-2
 

 طیمح و باشدیم یخط صرفاً انیکه در آبخوان دشت اراک جرییآبخوان است. از آنجا طیدر مح انیجر طیپارامتر مهم، شرا نیدر انتخاب نرم افزار، اول

بوده و  ادهآن س یروش، کاربر نیا یعلم یاستفاده شده است. عالوه بر اعتبار باال Visual MODFLOWاشباع در نظر گرفته شده، از نرم افزار   کامالً

  :ارائه می دهد را به شکل زیر مادفلو حل عددی معادله حاکم بر جریان آب زیرزمینی عبوری را از محیط متخلخل .[4] باشدیم ییباال یشینما تیقابل یدارا

 xx yy zz s

h h h h
K K K w S

x x y y z z t

          
       

          
                                                                                           )1( 

 هیدرولیکی هدایت اصلی محورهای موازات به که است zو x، y مختصاتی محورهای امتداد در هیدرولیکی هدایت مقادیر zzK وxxK،yyKآن در که

 است، آب دهنده کاهش منابع و دهنده افزایش منابع دهندهنشان که باشد می حجم واحد بر حجمی جریان w پتانسیومتری، هیدرولیکی بار h اند،شده فرض

Ss و متخلخل مواد ویژه ذخیره t [5] است زمان. 

 یاضیمدل ر ازین شیعنوان پبه یمدل مفهوم هیمرحله ته نیدرا ه،یپس از مشخص بودن اهداف مدل و انجام مطالعات پا ،یسازطبق روند مدل

 .[6] شودیآب را شامل م النیو ب یدروژئولوژی، ه یدرولوژیه ،یشناسنیمدل مجموعه زم نیاست. ا یضرور

 زانین ماست که در آ یشامل مناطق باشدیآبخوان م کی یمواقع محدودکننده گسترش افق شتریکه در ب ینیرزمیآبخوان آب ز کی یمرزها

 یکیدروژئولوژیوجود دارند که از نظر ه یلتیو س یرس یآهک یو غرب دشت، سازندها ی. در بخش جنوب[7] ابدییم رییتغ یقابل توجه زانیانتقال به م تیقابل

 یازندها. در سمت شرق آن سباشدیم انیآن فاقد جر یانتظار داشت که آبخوان فراتر از آن گسترش داشته باشد. لذا مرز جنوب توانیبوده و نم بندآب 

 طیاراما بخاطر تفاوت ش شودیوارد آبخوان م یآهک سیکه آب تاقد دهدیانجام شده نشان م النیب یهایهفتاد قله رخنمون دارند که از بررس یآهک

 یا. سازندهگرددیکوه و دشت در شرق محدود مدو آبخوان مجزا لحاظ شده و مرز آبخوان به مرز  نیمزبور و آبخوان اراک، ا سیتاقد یکیدروژئولوژیه

ها را مجزا از آبخوان دشت اراک در نظر آن توانیکه م باشندیم یکم اریبس یکیدرولیه تیهدا یدارا زیکه در شمال شرق و شمال آبخوان قرار دارند ن

در مرکز  قانیم ریآب آبخوان به کو هی. محل تخلباشندیکننده به آبخوان م هیتغذ نکهیا ایهستند و  انیدشت مرزها فاقد جر یا هیحاش یگرفت.  در نواح

 .شودیخارج م ستمیاز س یستابیاز سطح ا ریتبخ ریتحت تأث قانیم ریبه کو یحوضه بسته شده است. آب ورود کی لیکه باعث تشک ردیگیدشت صورت م



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 1396  شهریور  16و  15

 

 4

 یهانوع سلول فیمحدوده و تعر یشده است، شبکه بند یبه مدل معرف 1  نوع، آبخوانبا توجه به آزاد بودن  نجایکه در ا هینوع ال نییپس از تع

سطر و صد ستون(  ستی)دو 100در  200 یو ابعاد شبکه با توجه به مساحت محدوده مطالعات یلیسلول ها مستط ، که در اینجامدل مورد نظر یشبکه برا

از سنگ  یسه بعد یمان تیسنگ کف، در نها یو  توپوگراف نیسطح زم یتوپوگراف نییتر شرح داده شد، تع شیکه پ یمرز طیشرا نییتع ،اندشده انتخاب

 .5، شکل شده است یسازکف و سطح دشت مدل

 

 
 شده از سنگ کف و سطح دشت یسازمدل یسه بعد ینما -5شکل 

 

 (shape file)فایل شیپ انتخاب از پس. کنیممی معرفی مدل به باشدمی مادفلو ویژوال اختیاری هایبسته از که Lake بسته از را دریاچه

... و ربست تراوش دریاچه، اشل از اعم اجباری هایداده. نمود وارد مرتبط فیلدهای در دستی بصورت را دریاچه هایداده بایستمی مکانی هایداده محتوی

 و دشت GIS هاینقشه بررسی از پس .نمایدمی ادغام محدود تفاضالت شبکه در را دریاچه خودکار بصورت مدل و شوندمی واردسازی بسته همان در

 بوریع نواحی ارتفاع اساس بر که رسد می مختلف زمانی هایگام در رودخانه  سطح برآورد به نوبت ،مدل به هاآبراهه و هارودخانه مختصات کردن وارد

 فاعارت و عرض آن تناسب به و مختلف مقاطع در رودخانه بستر عمق همچنین. گردید وارد مدل به دشت هیدروگراف چنینهم و دشت طول در رودخانه

 واجرا یمتنظ ناپایدار حالت در مدل ،اراک دشت سازیمدل سطح همچنین و شد گفته قبالً که مواردی به توجه با .گردید وارد رودخانه به مقاطع تمام در

 .است شده اعمال مدل به روز همان برای موجود هیدروژئولوژیکی عوامل تمام ،است بوده 1393 ماه مهر اول روز از سازیمدل زمان اینکه دلیل به .گردید

 در هد ترینکم که صورت این به شدند، مشخص ثابت اولیه هد دارای نقاط نقشه روی به آن کردن وارد و دشت از شده آوریجمع هایداده به توجه با

 در بیشتر مقدار بود. این متر 1900 حدود میزان به دشت شمالی هایبخش در آن مقدار بیشترین و متر 1600 مقدار با دشت مرکزی و جنوب قسمت

 مدل به یزن مقدار این باشند،می ثابت آب سطح حالت دارای مدل هایسلول برخی اینکه به توجه با اما شودمی استفاده ماندگار غیر حالت هایسازیمدل

 نیاز، مورد هایجواب استنتاج و مدل پاسازی بر است. الزمه شده یابیدرون مدل هایسلول برای 1394 ماه مهر مقادیر منظور، این برای. است شده وارد

 دوره مامت در و باشندمی زمان از مستقل پارامترها این. است مدل هایسلول از یک هر برای «افقی هیدرولیکی هدایت ضریب» عنوانبه مقداری تخصیص

شود.  معرفی مادفلو به پالن در اصلی جهت دو در بایستی هیدرولیکی هدایت ضریب مدل، بودن بعدی دو به توجه با. شوندمی فرض ثابت سازیشبیه

 در. باشدمی اعداد نای به وابسته شدت به ریاضی مدل تهیه هنگام در که باشدمی آبخوان انتقال قابلیت و ذخیره ضریب آبخوان، معرف پارامترهای ترینمهم

 کانیم بندی پهنه در آن اصلی کاربرد بلکه شود مشاهده مدل در نیز واقعیت در آمده بدست اعداد همان حتماً که داشت توقع نباید سازیمدل عملیات

 در .رددگ اعمال مدل به ماه همان برای باید سیستم بر وارد هایتنش کلیه بنابراین شد انتخاب سازیمدل ابتدای عنوانبه 1345 سال مهرماه باشد. چونمی

 یبرگشت آب و دشت سطح در سیالب نفوذ حجم ولی شده گرفته نظر در صفر 1393 ماه شهریور و ماه مهر در بارش نبود علتبه بارش از نفوذ میزان ماه این

. است شده اعمال مدل به Recharge پکیج توسط مقادیر این که است شده نظرگرفته در درصد 80و 40و 10 درصدهای ترتیب به فاضالب و زراعی

 یزن شده برآمرد تعرق و تبخیر میزان. شد معرفی مدل به و گردید برآورد مترمیلی 52 حدود بارش میزان درصد 15 ضریب اعمال به توجه با آبخوان تغذیه

 کشاورزی مصارف برای عمدتاً که پمپاژ هایچاه شک بدون .گردید برآورد سال در میلیمتر 2100 اندازه به هیدرومتری هایایستگاه هایداده مطالعه از پس

 برخوردار بسیاری ضرورت از مدل به هاآن دقیق اطالعات واردسازی دلیل همین به ،دارند آبخوان تخلیه در را سهم بیشترین میگیرند قرار استفاده مورد

 هایداده. یابدمی اختصاص Wells پکیج توسط هاچاه واردکردن به سازیشبیه فرآیند زمان بیشترین هاچاه تعداد فراوانی و دشت وسعت به توجه با .است

 . باشندمی هاآن کف ارتفاع و چاه عمق و سطح ارتفاع پمپاژ، دبی ها،چاه مختصات ها،چاه اجباری و نیاز مورد
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 روز یانپا در جریان هیدرولیکی فعلی وضعیت و جریان هندسه تا زنیم می اراک دشت آبخوان مدل کمی سازیشبیه به دست مرحله این در

 Visual MODFLOW افزار نرم توسط جریان سازیمدل اجرا بخش در اولیه مراحل در انتخابی موتورهای اساس بر. گردد مشخص ما برای 365

 .گرددمی آغاز خودکار بصورت
 

 

 نتایج و بحث .3
 

 کالیبره کردن مدل -3-1
 

دل قادر به م ایآ نکهیاز ا نانی. جهت حصول اطمباشدیمحاسبه شده و مشاهده شده م ریمقاد نیعبارت از به حداقل رساندن مقدار اختالف ب ونیبراسیکال

 است یهداتمشا یهادهبا دا یسازحاصل از مدل جیمدل شامل انطباق نتا ونیبراسیگردد. کال برهیکال دیمدل با ر،یخ ایاست  انیظاهر جر ایرفتار  یسازهیشب

ر مشخص کردن حاصل شود. به منظو یبخش تیانطباق رضا نکهیتا ا شوندیم میتنظ یآبخوان در دامنه قابل قبول یپارامترها ون،یبراسیکال ندی. درفرا[8]

داده شوند و  رییش و کاهش تغیبرابر افزا 2به صورت  یکم یمختلف، تالش شد که پارامترها یمدل به پارامترها ونیبراسیاصل از کالح جینتا تیحساس

 زانیم ضخامت اشباع و ،یکیدرولیه تیاز: هداگرفتند عبارتندقرار یابیکه مورد ارز یی( مشخص گردد. پارامترهاRMSEاثر آنها بر مجذور مربع خطاها )

 نیتر. کمدهدینشان م ییاالب تیپارامتر حساس نیا بهکه آبخوان  باشدیم یکیدرولیه تیمربوط به هدا راتییبودند. حداکثر تغ یستابیسطح ا یاز باال هیتغذ

 .گذاردیرا بجا م یکم ریتأث جیبوده و خطا در آن در نتا یستابیسطح ا یاز باال هیمربوط به نرخ تغذ تیحساس

ا درکنار ر یو مشاهدات یکه اعداد محاسبات شودیاستفاده م ییانجام شده از ابزارها اتیصحت عمل نییتع یمدل برا یکار پس ازاجرادر خاتمه 

مدل  دوده( که در طول مح94مهرماه  ی)ابتدا یامشاهده یهاچاه یهادروگرافیاز ه شوندیماندگار اجراء م ریکه درحالت غ ییهاکند. در مدل زیهم آنال

 یهاشده است که در آن داده یحلقه چاه مشاهدات 7پروژه که مدل در حالت ماندگار اجراء شده است از تعداد  نی. در اکنندیاند استفاده مدر نظر گرفته

که  شودیتفاده ماس اسکاتر دارنمو کیمحاسبه شده از  ریمشاهده شده و مقاد ریمقاد نیب سهیمقا یبرا نیهستند. همچن یقابل بررس یو مشاهدات یمحاسبات

مربوطه مالحظه  ونیگرسر. با توجه نمودار و عدد دهدیرا نشان م یامشاهده یهاو  داده یسازمدل یهاداده نیکه برازش ب یعبارت است از نمودار

 .است یقابل قبول زانیکه م استدرصد  703.5محاسبه شده  یخطا زانیبا هم تطابق دارند. م ینسبتاً در حد قابل قبول ریکه مقاد شودیم

 
 یو محاسبات یمشاهدات یبار آب ونیبراسینمودار کال -6شکل 

 

 استخراج نمودار افت سفره -3-2

 نی. امیینمایم لیو تحل هیاستخراج و تجز  یمربوطه را از بخش خروج یهانمودار ،یستابیآبخوان از لحاظ افت سطح ا یکنون تیاز وضع یمنظور آگاهبه

 5تا  یفعل طیشرا آبخوان با ادامه تیوضع ینیبشیبه جهت پ 1399 نیو هم چن، 8و  7های به ترتیب شکل، 1395، 1394 یهاسال یبرا بینمودارها به ترت

 اند.استخراج شده، 9، شکل ندهیسال آ
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 درسفره  یستابیخطوط کانتور افت سطح ا -8شکل                                                      سفره در یستابیافت سطح ا خطوط کانتور -7شکل 

      1395مهرماه  یابتدا                                                                             (1394مهرماه  ی)ابتدا یفعل تیوضع             

 

 
 1399مهرماه  یسفره در ابتدا یستابیکانتور افت سطح اخطوط  -9شکل 

 

 جادیابرداشت کرد، عموماً افت در تمام نقاط منطقه توانیم ندهیسال آ 5افت سطح آب در  یهانمودار ینیع لیو تحل هیهمانطور که از تجز

 عواق یاحدر آن نو یبردارو بهره یکشاورز یهاپمپاژ شامل چاه یهاتمرکز چاه نیشتریاست که ب ییهاافت سفره در بخش زانیم نیشتریخواهد شد. ب

 است. دهیگرد

 

 یفیک یسازروند مدل -3-3
 

روز  365 یتا ط رسدیم  MT3D یآبخوان دشت اراک، حال نوبت به اجرا یفیک یسازهیدر گام نخست شب هیغلظت اول ریمقاد یمعرف لیپس از تکم

 میتقس زهرو 10 یزمان یهابه گام یسازهیمحدوده شب یمنظور دوره زمان نی. بدمیکن یرا در محدوده آبخوان بررس هاندهیغلظت و انتقال آال راتییروند تغ
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 یاز خروج یسازهیشب ییگام نها ینمودارها یسازهیشب ندیفرآ لیاز تکم پس .باشد ریو تفس یریقابل درگ یمتوال یزمان یدر بازه ها راتییشد تا روند تغ

 است. دهیارائه گرد ریها در زآن یسه بعد یکه نمودارها دندیشده استخراج گرد فیتعر یفیک یپارامترها یتمام کیکمدل به تف

                         
 میزیشده من یسازهیشب ییخطوط کانتور غلظت نها -11شکل                               میشده سد یسازهیشب ییخطوط کانتور غلظت نها -10شکل 

 

                 
 tdsشده  یسازهیشب ییخطوط کانتور غلظت نها -13شکل                                    phشده  یسازهیشب ییخطوط کانتور غلظت نها -12شکل 

    

    

 

 گیرینتیجه .10
 

ورد نظر آب شور در منطقه م یشرویدشت اراک انجام و نحوه پ ینیرزمیسفره آب ز یسازهیتفاضالت محدود، شب یبا استفاده از روش عدد قیتحق نیدر ا

مادفلو  ژوالیو دلمادفلو نشان داده و با استفاده از م ژوالیو و اسیآیبا استفاده از دو نرم افزار آرک ج یکنون طیشده است. افت سطح آب در شرا نییتع

قرار گرفت.  یسدر منطقه مورد برر یمختلف مرتبط با شور یهاونیآبخوان، غلظت  یفیک یبا مدل ساز نیشده است. هم چن ینیب شیپ ندهیپنج سال آ یبرا

خواهد شد.  جادیانقاط منطقه  مامبرداشت کرد، عموماً افت در ت توانیم ندهیسال آ 5افت سطح آب در  یهانمودار ینیع لیو تحل هیطور که از تجزهمان

 یهامثال بخش . بطوراستدهیواقع گرد یدر آن نواح یبردارو بهره یکشاورز یهاتمرکز چاه نیشتریاست که ب ییهاافت سفره در بخش زانیم نیشتریب

افت سفره تا  یو جنوب شرق یجنوب، غرب و جنوب غرب یهارنگ در قسمت یآب یهاو مخصوصًا بخش یکشاورز یهاقرمز رنگ در محل تجمع چاه

دو ساله و پنج  ینیبشیپ ی. در نمودارهاباشدیم هیاز تغذ شیکه برداشت ب باشدیم نیا انگریمسأله ب نیا دهند،ینشان م زیرا ن شتریتر و بم کیحدود  زانیم
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نه چندان دور  هندیجبران در آ رقابلیغ یطیمح ستیز یهابیآسمنجر به  یکه ادامه روند فعل شودیدنبال م یاو نگران کننده یشیساله افت با روند افزا

ر برداشت و د رییاند و هرگونه تغحال حاضر مدل شده یسطح برداشت و بارندگ یبرا یسازهیشب ینکته توجه کرد که نمودارها نیبه ا دیخواهد شد. با

حاصل شد که  جهینت نیدشت اراک ا یفیک یهاداده ینرم افزار و بررس یهایوجاثرگذار خواهد بود. با مطالعه خر یآت یستابیبر افت سطح ا یمیاقل طیشرا

ر نقاط نمونه د یکسانی باًیمذکور بطور تقر یهاونیمعنا که  نیوجود دارد، به ا یهمبستگ ینیرزمیمختلف موجود در آب ز یها ونیغلظت  شیافزا نیب

در  هاونی نیغلظت ا نیشتریهستند. ب یکسانیمنشأ  یدارا ینیرزمیز یهاآب یهاندهینمود که آال اطاستنب توانیرا م جهینت نیکه ا اندافتهی شیافزا یبردار

مسئله  نیا در حال ادامه است که ییستایافت سطح ا ینیرزمیاز سفره آب ز هیرو یباشد. با توجه به برداشت ب یم قانیم اچهیدر یو در حوال یمرکز ینواح

 یدامپرور ،یکشاورز ،یطیمح ستیساکنان محدوده، مسائل ز شتیمع یبرا یباعث بوجود آمدن مسائل و مشکالت یکسالبحران خش یهادر سال تواندیم

 منطقه گردد. یگردشگر یهاو افت جاذبه
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