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 خالصه

بکار های آینده، بینیبا هدف پیشسازی های متعددی نظیر مدلدر این راستا رویکرداست و حائز اهمیت بسیار زیرزمینی  بررسی وضعیت منابع آب

زیرزمینی محدوده مطالعاتی سازی، پتانسیل تغییرات تراز آبتا با استفاده از یک مدل عددی شبیه ه استدر این تحقیق سعی شدگرفته شده است. 

تا پتانسیل تغییرات  گیرد مورد بررسی قرار تغذیهدر شرایط دائمی تحت سناریوهای مختلف برداشت و  آبخوان دشت نمدان واقع در استان فارس ایران،

آب  برداشت یرصدد 20 یا کاهش شیبا افزاکه  ه استنتایج نشان داد .لف یک آبخوان واقعی برآورد شودسطح سفره آب زیرزمینی در شرایط مخت

تغذیه مقدار  یدرصد 10کاهش افزایش یا که  یدر حالسازد یمتأثر ممتر  6.4حدود  را تراز آب آبخوان نیانگی، مبرداری موجودهای بهرهچاه از

ر نواحی با تراکم بیشتر دچنین افت تراز آب زیرزمینی آب زیرزمینی خواهد داشت. هم سفرهتراز  نیانگیمدر  متر 1.5تأثیری معادل  ،شبارحاصل از 

 های مدیریت آبخوان ضروری است.ریزیبرداری شدیدتر است که لزوم توجه به آن در برنامههای بهرهچاه

 

  .نمدان، استان فارسزیرزمینی، تغییرات تراز، دشت  عددي، آبسازي شبیهکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

 شیافزا .]1[ برسد 2050میلیارد نفر تا سال  9.5میلیارد نفری حال حاضر، به  7.2رود که از به سرعت در حال رشد بوده و انتظار میامروزه جمعیت جهان 

به منابع آب و  شیاز پ شیبشر را ب ،هافناوری و عیصنا شرفتیو پ یگسترش مناطق شهر ،یتوسعه کشاورز ،ییغذا ازین شیجهان و به تبع آن افزا تیجمع

برداری بهره ،ور ایراناز جمله کش خشک کره زمینبه کمبود بارش و جریانات سطحی در بسیاری از مناطق خشک و نیمه توجهبا  خاک وابسته نموده است.

لودگی مواجه ساخته آو  ، افت ترازهای بسیاری از جمله کاهش ذخائرا با چالشر و محدود های زیرزمینی افزایش یافته و این منابع ارزشمنداز منابع آب

  .]4و  3و  2 [است

 سازیهای شبیهمدل ،بینیبا توجه به قابلیت پیش. زیرزمینی شناسایی شده استهای حل در مسائل مدیریت منابع آبامروزه طیف وسیعی از روش 

غالباً تنها راه ممکن برای تهیه  ،گیرندمورد استفاده قرار می هاآبخوانبرای بیان جریان آب در  هستند که ریاضی هایو یا الگوریتم معادالتدر واقع که 

 .]3[اندای از مطالعات بکار گرفته شدهدر طیف گسترده 2و تفاضل محدود 1های اجزاء محدود روش .]5و  3[هستندهای یک تصمیم مدیریتی ورودی

مدل  ، یکزیرزمینی در شرایط مختلف برداشت و تغذیهبینی تراز سطح آبو پیش زیرزمینیبررسی رفتار دینامیکی یک حوضه آببرای  ،برای نمونه

ادامه، این مدل در مطالعات بسیاری  . در]6[ توسعه داده شد با استفاده از روش تفاضالت محدود، Tyson and Weber (1964) توسط سازیشبیه

جهت  Palma and bentely (2007).  ]8و  7[مورد استفاده قرار گرفت Tyagi et al. (1993)و   deRidder and Erez (1976)همچون

 Singhمطالعه در .]9[ استفاده کردندهای عددی در شرایط دائمی و غیردائمی ، از مدل 4در نیکاراگوئه 3چیناندگا -سازی جریان در آبخوان لئونشبیه

and panda (2013)  ، در محدوده تعادل آبخوان،نظیر تغییر الگوی کشت، مدیریت مصارف و  بررسی اثر اعمال راهکارهای مختلف مدیریتیجهت 

نیز  Kadi et al-El) .2014( مطالعه .]10[ شدسازی دوبعدی با روش تفاضل محدود استفاده ، از یک مدل شبیه 5ایالت هاریانا در هندآبخوان  مطالعاتی

                                                 
1 Finite element method 
2 Finite difference method 
3 The Leon-Chinandega aquifer 
4 Nicaragua 
5 Haryana State of India 
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برداشت آب  ، تحت شرایط مختلف اقلیمی و2در کره جنوبی 1زیرزمینی در جزیره ججوسازی عددی، به بررسی پایداری آبشبیه مدلگیری از با بهره

درصدی جریان شده و تراز  28-27ساله خشکسالی باعث کاهش  10درصدی، سناریو  84برداری بیشینه این تحقیق نیز نشان داد با نرخ بهرهنتایج . ندپرداخت

 .]11[متر افت خواهد داشت  7کل آبخوان  به طور متوسط در آب زیرزمینیسفره 

در صورت گرفته است.  زیرزمینیسازی در مسائل مربوط به مدیریت منابع آبکاربرد مدلمطالعات داخلی نیز تحقیقات بسیاری در زمینه در 

ابتدا مدل  ،در استان اصفهان در محدوده مطالعاتی آبخوان دشت مهیار یبرداربهره حیصح تیریمد کیجهت اعمال ، (1377) یو توسل سازانتیچتحقیق 

 هیمختلف تغذ یهانهیاثرات گز یجهت بررس، یسنجصحت و یو پس از واسنجشده  هیته دشت یمحدود برااجزاء با روش زیزمینی سیستم آب یاضیر

 کیبارآبخوان آبه ندیآ تیضعومادفلو،  مدلبا  ینیرزمیآب ز انیمدلسازی جر رییکارگ ( با به1383) یو حافظ بهیکت .]12[ بکار گرفته شد برداشت ای

که در اثر پخش سیالب  نشان داد این مطالعه سازیشبیه. کردندی ابیدشت را ارز نیدر ا یمصنوع یۀو عملکرد طرح تغذ ینیبشیرا پدر استان کرمان بم 

باریک بم آبخوان آبترازکاسته اما قادر به توقف روند افت  تراز آب زیرزمینی)به منظور تغذیه مصنوعی(، میزان تغذیه مصنوعی هر چند از نرخ افت 

مدل از  رانیدر آبخوان دشت دوزدوزان واقع در شمال غرب ا ینیرزمیز یهاآب انیجر یسازهیشبجهت نیز  (1396ادراکی )در مطالعه  .]13[ نبوده است

از  یعنیغالب منطقه  بیشزیرزمینی در جهت جهت حرکت آب نشان داد که پس از فرآیند واسنجیتوسط مدل  راز محاسبه شدهتو عددی استفاده شد 

آبخوان  زیرزمینیسازی جریان آبمدل(، به منظور 1396در تحقیق دیگری، محتشمی و همکاران ) .]14[ یابدکاهش می یجنوب و شرق به شمال غرب

بردند. نتایج بدست آمده از مدل حاکی از اختالف بسیار اندک  بهره 3بدون شبکه ی به نامعددی جدید ، از روشآزاد بیرجند در استان خراسان شمالی

و خطای جذر  0.0002های مشاهداتی بود به طوری که میانگین خطای نسبی بدست آمده برابر ده شده در چاهمحاسبه شده و تراز مشاه آبخوانبین تراز 

 .]15[ برآورد شد 0.483میانگین مربعات برابر 

تغییرات بررسی پتانسیل و  حدوده مطالعاتی واقعییک متفاضل محدود در  سازی و واسنجی یک مدل عددیپیاده ابتداهدف از انجام این تحقیق، 

محدوده مطالعاتی آبخوان دشت نمدان در استان فارس  در سازیمدل باشد.برداری و تغذیه میتراز سطح آب زیرزمینی تحت سناریوهای مختلف بهره

مجموع  یسازنهیبا هدف کم یسازنهیمسئله به کی یه به روش سعی و خطا و ضرایب هدایت هیدرولیکی با استفاده ازشود. پارامترهای تغذانجام می ایران

 .گردندیم یواسنج ،فراکاوشیسازی ابزارهای بهینه با ،محاسبات تراز آب یمربعات خطاها
 

 هامواد و روش .2
 

 محدوده مطالعاتی 1-2

 ییایدر مختصات جغراف آبخوان نی(. ا1است )شکل  رانیختگان و طشک، استان فارس، اب -مهارلو زینمدان واقع در حوضه آبر آبخوانمنطقه مورد مطالعه، 

 باشد.می لومترمربعیک 1324.1 محدوده از آبخوان نیقرار گرفته است. مساحت ا شمالی عرض 31° 30 ' تا 30° 30 'و  شرقی طول 52° 56' تا °52 00'

کافتر  اچهیدرمحدوه د به متر در محل ورو 2302متر مربوط به قله کوه برآفتاب در جنوب محدوده و حداقل آن را  3514 محدوده نیحداکثر ارتفاع در ا

. میانگین مجموع استدرجه سلسیوس  8.9درجه سلسیوس و در مناطق مرتفع  10.6ها در محدوده مطالعاتی دشت نمدان، میانگین ساالنه دما در دشت. است

میلیمتر  1375.5میلیمتر بوده و میانگین ساالنه تبخیر از سطوح آبی، در ارتفاعات  318ها میلیمتر و در دشت 353در ارتفاعات این منطقه های ساالنه بارش

در انتقال  قابلیت متوسط ضریبدرصد و  5بر برا مطالعاتی نمداندر محدوده  آبدهی ویژهمتوسط ضریب  .برآورد شده استمیلیمتر  1515.6ها و در دشت

 7ب زیرزمینی در دوره آماری روند کلی در هیدروگراف واحد آبخوان نمدان حاکی از افت سطح آباشد. مترمربع بر روز می 792.9این محدوده برابر 

 .]16[ متر خواهد بود 0.63متر بوده که بدین ترتیب میانگین افت ساالنه  4.5به میزان  ساله

سال  10 در دوره یامشاهده هایچاههای بررسی دادهبا توجه به  .شودیم یریگاندازه یاحلقه چاه مشاهده 50توسط  ینیرزمیآب زتراز نوسانات 

و  یشمال غرب هی. حداقل عمق در ناحباشدیر ممت 84متر تا حداکثر  10حداقل  سطح زمین، عمق برخورد به سطح آب از راتییحدود تغ ،(1395-1385)

حلقه چاه  1702امل ش یمحدوده مطالعات ینیرزمیز آب یمنابع مصرفهمچنین، ه است. مشاهده شد ،کافتر اچهیدر یباال ،یجنوب شرق هیحداکثر در ناح

خش اندکی از آن به شرب و که غالب آن مربوط به مصارف کشاورزی است و ب باشدیمترمکعب در سال م ونیلیم 344.4ساالنه  هیبا تخل یبرداربهره

 . ]16[صنعت اختصاص دارد 

                                                 
1 Jeju 
2 South Korea 
3 Meshless 
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 بختگان، استان فارس، ایران -محدوده دشت نمدان، حوضه آبریز طشک -1شکل 

 يسازهیمدل شب 2-2

ها از ها به آبخوان و خروجیدر حالت دائمی، مجموع ورودیدر این مطالعه به جهت بررسی پتانسیل تغییرات آبخوان، شرایط دائمی مورد توجه است. 

 است: 1رابطه به شرح  زیرزمینی در حالت دائمیمعادله دیفرانسیلی حاکم بر آبتعادل است. حالت آبخوان در  وبوده  برابرآن، با یکدیگر 

(1)  ∂

∂x
(Kxxh

∂h

∂x
) +

∂

∂x
(Kyyh

∂h

∂y
) +

∂

∂x
(Kzzh

∂h

∂z
) + q = 0 

برابر جریان واحد  q، زیرزمینی برابر تراز آب hهستند.  zو  x ،yهای مقادیر هدایت هیدرولیکی در جهت Kzzو  Kxx  ،Kyy این رابطه،در 

 .باشدمیتخلیه )با عالمت منفی( یا تغذیه )با عالمت مثبت( 

شرایط در  ،مورد نظر در این مطالعه یبعددو عددی یسازهیشببیان شد، مدل  1زیرزمینی که در رابطه حاکم بر سیستم آبرابطه از گیری بهرهبا 

و به همین دلیل این مدل به روش تفاضل محدود است  .]17[( 2)رابطه  دهد.یک الیه انجام می سازی را در راستای قائم درشبیه شده است که بیان دائمی

باید  2در واقع رابطه  آن پرداخته خواهد شد. جزئیاتبه  3-2در بخش گردد که  سازی، سلول بندیجهت پیاده نظرزیرزمینی مورد الزم است تا سیستم آب

 ، پارامترهای بیالن نشان داده شده است.2در هر سلول رعایت شود. در شکل در هر سلول برقرار باشد تا بیالن آب 

(2)  ∑ (
Wkj × Tkj

Lkj

× (Hk(t) − Hj(t)))
k

+ qj + Rj + (α − 1)Ex = 0    

 k  ،Tkjبا سلول مجاور  j سلولطول مرز مشترک  Wkj ،است jهای مجاور سلول شمارنده سلول kرابطه که برای شرایط دائمی است،  نایدر 

k، (Hk(t)و سلول مجاور  jسلول  ینفاصله متوسط ب k، Lkjو سلول مجاور  jسلول  ینانتقال ب یتقابل یبضر − Hj(t)) سلول  اختالف تراز آب بینj  و

 ضریب آب برگشتی و 𝛼تغذیه حاصل از بارش از سطح،  Rjجریان واحد عرض ورودی )عالمت مثبت( یا خروجی )عالمت منفی(،  k، qjسلول مجاور 

Ex باشند.برداری میبهره هایمیزان برداشت از آبخوان توسط چاه 
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 هاي بیالن هر سلولپارامتر -2 شکل

 آبخوان نمدان یمحدوده مطالعات بنديسلول 3-2

متعددی همچون  معیارهای لحاظبا  ،(1(، الزم است تا محدوده مطالعاتی انتخاب شده از دشت )شکل 2سازی تراز آبخوان )رابطه با توجه به مدل شبیه

سطح  ساز ترازبندی گردد. جهت تسهیل برقراری رابطه شبیههای مرزی، سلولورودی و خروجی برداری وهای بهرهچاه شناسی،تغذیه، کاربری زمین، زمین

های یگر بوده و هیچ ضلع از سلولها دقیقاً منطبق بر ضلع سلول دهایی در نظر گرفته شوند که هر ضلع آنها به شکل چهار ضلعی، بهتر است تا سلولآب

، همه یا که هیچ ضلعی شوندها طوری بر مرزها منطبق بایست سلولهای مرزی، میها و خروجیمجاور خود را قطع نکند. از طرفی دیگر، در مورد ورودی

  حاصل شد. 3شکل  به صورت بندیسلولها، نهایت با رعایت این معیار ناپذیر را با هم دربرنگیرد. درپذیر و نفوذدو مرز نفوذبخشی از 

کیلومتر مربع در بخش جنوبی )محدوده دریاچه خشک شده  70ترین آن سازی شده است که بزرگسلول در این مطالعه، نهایی 50مجموعاً 

تریم عوامل تأثیرگذار در این همشود. یکی از مسلول برقرار می 50در تمام این  2در ادامه رابطه کیلومترمربع است.  6.5ترین آن، کافتر( و کوچک

 قابل مشاهده است. 4برداری در سطح محدوده مطالعاتی بوده که محل قرارگیری آنها در شکل بهره چاه 1702 یپراکندگبندی، سلول
 

 
بندي( محدوده مطالعاتیبندي )سلولنقشه ناحیه -3شکل   
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مطالعاتیبرداري در محدوده هاي بهرهنقشه پراکندگی چاه -4شکل   

 
 سازيواسنجی مدل شبیه 3-2

 طینبود امکانات و شرا لیبه دلکه  ینیرزمیزآب انیجر ستمیس کیمؤثر بر  یهااست تا پارامتر ازین ت،یبه واقع ترکیبهتر و نزد جیبه نتا یابیجهت دست

 یهایآمار و اطالعات، بررس یسر کیاز  ستفادهبرآورد با ا نید. انبرآورد شو اولیه، به صورت ها وجود نداردگیری آنامکان اندازه ،یریگمناسب اندازه

تنها  ،ها و تراز سطح آببرداشت زانیم نکهی. با توجه به اردیپذیمنطقه، انجام م یدروژئولوژیکارشناسانه در مورد ه هاییریگمیتصم نیو همچن یاکتشاف

داده  قیمنطقه تطب تیتا مدل ساخته شده تا حد امکان با واقع ستکسب نمود، الزم ا توانیآبخوان م یمحدوده مطالعات کیکه از  هستند یقیاطالعات دق

 توانیهستند، م تیعدم قطع یکه دارا یکیدرولیه تیحاصل از بارش و هدا هیتغذنسبت  ضریب ،یآب برگشت ضریب همچون یبیضرا رییشود. لذا با تغ

  .]4[کرد  کینزد تیمدل را به واقع ،تا حد امکان

پارامترهای تغذیه به  قابل مشاهده است. 6و  5های در شکل یکیدرولیه تیحاصل از بارش و هدا هیتغذ ،یآب برگشتنتایج واسنجی پارامترهای 

با  محاسبات تراز آب یمجموع مربعات خطاها یسازنهیبا هدف کم یسازنهیمسئله به کیروش سعی و خطا و ضرایب هدایت هیدرولیکی با استفاده از 

 .حاصل شده است 0.88اند و ضریب تبیین حدود شده یواسنجسازی فراکاوشی ابزار بهینه

 

 

)چپ(  حاصل از بارش هیتغذنسبت ی )راست( و برگشتشده آب یواسنج بیضرا -5 شکل  
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هم هدایت هیدرولیکی مشاهداتی )راست( و واسنجی شده )چپ(نقشه  -6شکل   

 

 سناریوها 3-2

مقادیر برداشت که در آن  اول( سناریو 1) :در نظر گرفته شد سناریو 4 ،)وضع موجود( عالوه بر سناریو پایه رفتار آبخوان محدوده مطالعاتی،بررسی جهت 

که در آن مقادیر برداشت نسبت به حالت  دوم( سناریو 2) ؛یابدمیافزایش درصد  20فعلی نسبت به حالت برداری موجود و فعال منطقه های بهرهچاهاز 

افزایش درصد  10 بارشکه در آن  چهارم( سناریو 4) ؛ ودیابمیکاهش درصد  10بارش که در آن  سوم( سناریو 3) ؛یابددرصد کاهش می 20فعلی 

  سازد.متأثر میتغییرات بارش نفوذ حاصل از آن به آبخوان را به همین ترتیب، در سناریوهای سوم و چهارم،  د.یابمی

درصدی برداشت  20در سناریو اول، با فرض افزایش  است. آمده 7سازی تحت سناریوهای مذکور در شکل نتایج حاصل از اجرای مدل شبیه

 13.6 با 28 لولیابد که بیشترین مقدار افت مربوط به سمتر افت می 6 برداری فعال در محدوده، سطح آب در آبخوان به طور متوسطهای بهرهساالنه چاه

برداری فعال های بهرهدرصدی برداشت ساالنه چاه 20باشد. در سناریو دوم با فرض کاهش متر افت می 1.7با  18 متر و کمترین مقدار افت مربوط به سلول

 10که منجر به  صدی بارش ساالنهدر 10. در سناریو سوم و با فرض کاهش بدیامیمتر افزایش  6 حدود در محدوده، سطح آب در آبخوان به طور میانگین

متر افت داشته است که بیشترین میزان افت در سلول  1.5آبخوان به طور میانگین تراز ، شوددرصد کاهش تغذیه آبخوان در اثر نفوذ حاصل از بارش می

درصدی  10نهایت، در سناریو چهارم و با فرض افزایش ، رخ داده است. در افتتر م 0.3با  18سطح سفره در سلول  کمترین میزان افتمتر افت و  2.5با  40

 است.متر افزایش یافته  1.5 حدود آب زیرزمینی سفرهتراز ، و متعاقب آن تغذیه مربوط بارش ساالنه مقدار

 یکین سلول با قرار دارد و همچنین مجاورت ا محدودهکه در بخش مرکزی  28برداری در سلول های بهرهچاه مزارع و با توجه به تراکم باالی

عالوه بر قرارگیری در مجاورت یک خروجی  40تر بوده است. همچنین با توجه به اینکه سلول آبخوان، افت تراز آب در این سلول شدید از خروجی مرز

های افزایش بارش های شمالی خود در بخش جنوبی دشت قرار گرفته است، در سناریوزیرزمینی هم در پایین دست سلولمرزی، از نظر جهت جریان آب

و  در محدوده 18ه به موقعیت قرارگیری سلول با توج بیشتری است.حساسیت ها دارای و یا کاهش برداشت، تراز آب در این سلول نسبت به سایر سلول

کاهش برداشت یا بارش، تأثیر کمتری  و، این سلول تأثیر کمتری از جریانات زیرزمینی گرفته و به تبع آن افزایش زیرزمینیهمچنین جهت جریانات آب

  گذارد.بر تراز آب در این سلول می
 

 

 بندیو جمع گیرینتیجه .3
 

برداری از منابع آب، خشک جهان، باعث افزایش بهرهسو و کمبود آن از سوی دیگر، به ویژه در مناطق خشک و نیمهبه آب از یکنیاز روزافزون انسان 

. به همین دلیل اهمیت و لزوم مطالعه و و صنعت شده است یدر بخش مختلف از جمله شرب، کشاورز استفاده جهتآب زیرزمینی،  منابعبخصوص 

های مختلفی مطرح شده و مطالعات بسیاری انجام گرفته ه این منابع، امروزه بیش از پیش نمایان شده است. در این راستا راهکاربررسی مسائل مربوط ب

گیری از سازی و بخصوص با بهرههای مدلسازی رفتار این منبع با استفاده از ابزارزیرزمینی، شبیههای بررسی وضعیت یک سیستم آباست. یکی از روش

 های عددی است. روش
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سازی زیرزمینی محدوده مطالعاتی آبخوان نمدان واقع در استان فارس ایران، با استفاده از شبیهدر این تحقیق، پتانسیل تغییرات تراز سطح آب

ت آب از آبخوان این عددی در حالت دائمی، تحت سناریوهای مختلف برداشت و تغذیه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش برداش

برداری، میانگین تراز آب آبخوان، از های بهرهدرصدی برداشت از چاه 20منطقه، تراز سطح آب آبخوان دچار افت خواهد شد. به شکلی که با افزایش 

 2325میانگین تراز آب آبخوان، از  برداری،های بهرهدرصدی برداشت از چاه 20در حالی که در سناریو کاهش  کندمیمتر افت پیدا  2318.6متر تا  2325

درصدی مقدار بارش،  10یابد. رفتار آبخوان در قبال تغییرات درصدی مقدار تغذیه حاصل از بارش نیز نشان داد که با کاهش متر افزایش می 2331.3به 

یابد. متر افزایش می 2326.4ر بارش، میانگین تراز آبخوان تا درصدی مقدا 10کند و با افزایش پیدا میمتر افت  2323.5متر تا  2325میانگین تراز آبخوان از 

زیرزمینی در منطقه با توجه به حساسیت بیشتر آبخوان نسبت به تغییرات میزان برداشت، لزوم مدیریت بهتر مصارف و کنترل میزان برداشت از منابع آب

 شود. بیش از پیش احساس می

 

  

  
 

 
 

 چهارم. )د( ( سوم وج) ،دوم)ب( اول،  )الف( سناریوهايآب زیرزمینی در تراز خطوط همنقشه  -7شکل 

 

 قدردانی .4
 

آمار و اطالعات مورد استفاده بخشی از در اختیار قرار دادن جهت به ای فارس منطقهسازمان آبمدیریت منابع آب ایران و  شرکتاز نویسندگان این مقاله 

  .ندسپاس را دار در این تحقیق، کمال تشکر و
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