
 

 

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

 5311  شهریور  51و  51

 

 1

ارزیابی هیدروژئولوژیکی آبخوان دشت اردبیل به منظور تهیه مدل جریان و انتقال  

 آلودگی
 

 

 

 

  2حمید رضا ناصری، 1حسن عزتی

 اردبیلشرکت آب منطقه ای  ،کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی -1

 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی -2

  

 (hasanezzati@gmail.com) 

 
 خالصه

هاي جنوب شرقي كوه سبالن و شرق شهر اردبیل واقع شده است تامین کننده شت اردبیل در دامنه

بیشترین بخش آب کشاورزی ، شرب، صنعت منطقه می باشد. از یک زون آب شیرین تشکیل شد 

نظور تهیه مدل جریان و انتقال میلی متر بر سال دارای اقلیم نیمه خشک به م 813میانگن بارش 

الودگی آبخوان خصوصیات هیدروژئولوژی آبخوان مورد بررسی قرار گرفت براین اساس از داده 

حلقه  8113حلقه چاه مشاهده ای،  83های بارش ماهانه ، نقشه توپوگرافی و زمین شناسی، سطح آب 

جهت تحلیل زمانی از هیدروگراف چاه بهره برداری، ژئوفیزیک و هدایت الکتریکی استفاده گردید. 

و جهت تحلیل مکانی از نقشه های هم تراز بهره گرفته شد. عمق  59تا  38معرف سال های آبی 

تغذیه از حواشی دشت به  متر درجنوب تغییر می کند آب 81مترتا حدود  9سطح ایستابی از حدود 

 یه کننده آبخوان را  دارندهای جنوبی و غرب آبخوان بیشترین نقش تغذبخش سمت مرکز دشت است

خروجی آب آبخوان  در شمال غرب دشت قرار دارد بیشترین مقدار تغذیه آبخوان از طریق جریان 

میلیون متر مکعب  -18.61آبخوان دارای تغییرات ذخیره  های ورودی زیرزمینی صورت می گیرد 

 .می باشد
 

 بیالن دشت اردبیل،آبخوان، خصوصیات هیدروژئولوژی،کلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه .1

 
درجه و  83دقيقه تا  84درجه و  83دقيقه شمالي  و طول هاي جغرافيايي  83درجه و  73دقيقه تا  55درجه و  73هاي جغرافيايي دشت اردبيل بين عرض 

هر اردبيل در شرق اين دشت و هاي جنوب شرقي كوه سبالن واقع شده است.  شكيلومتر در دامنه 53كيلومتر عرض و طول  73دقيقه شرقي با حدود  81

(. عمران و توسعه دشت پهناور اردبيل مستلزم مطالعات مختلفي است كه ضمن 1)شمال شرقي دشت  قراردارد شکل هاي  شهر نمين در دامنه بلندي

ه آبهاي نفوذ يافته از جريان هاي استقالل نسبي، ارتباط ارگانيك نيز با يکديگر دارند. در دشت اردبيل، آبخوان زيرزميني گسترده اي وجود دارد ك

راه سطحي رودخانه ها و مسيل ها منتهي به آن تغذيه ميشود. آبهاي سطحي و زيرزميني اضافي دشت اردبيل توسط رودخانه قره سو زهکشي شده و از 

اي به اينکه ارتفاعات بصورت حلقه . باتوجه]1[ سرريزي كه در منتهي اليه شمال غربي دشت وجود دارد خارج مي شود. و به دره رود مي پيوندد

يعي گرداگرد  دشت را محاصره نموده و از طرف ديگر دشت آبرفتي به عنوان پست ترين سطح توپوگرافي  در مركز دشت قرار گرفته است لذا بطور طب

 به سمت خروجي )شمال غربي( مي باشد. ها از ارتفاعات به سمت مركز و شمال دشت و سپسها و رودخانهروند كلي استقرار بستر مسيل ها، آبراهه
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 موقعیت جغرافیای محدوده مطالعاتی، دشت اردبیل -1شکل 

 

حدود كيلومتر مربع و مساحت دشت آن در  7331كيلومتر مربع است. كه از اين مقدار مساحت كوهستاني آن  8334مساحت حوضه آبريز اردبيل حدود 

در طي اين  1754لعات آب در دشت اردبيل توسط  دفتر بررسي منابع آب زير زميني وزارت نيرو در سال اولين مطا .]2[كيلومتر مربع مي باشد 1443

مطالعات خصوصيات هيدروژئولوژي،هيدرولوژي، اقليم شناسي و ژئوفيزيکي دشت اردبيل مورد بررسي قرار گرفته است شركت مهندسين مشاور بند 

( را به صورت دستي محاسبه كرده است. درسال 1752-1738ت اردبيل درسال طي دوره آماري )آب  مدل رياضي جريان آب زيرزميني آبخوان دش

را به  1731-1734تا  1744-1745شركت مهندسين مشاور قدس نيرو مطالعات نيمه تفصيلي حوضه آبريز دشت اردبيل و دوره بيالن سال آبي  1738

ل رياضي و تهيه مدل كمي و كيفي محدوده مطالعاتي اردبيل توسط شركت آبان رود مطالعات تعيين كمبودهاي مد 1731درسال دست آورده است. 

كه گنجانده شده در Modflow تدبير به منظور دست يابي به مديريت پايدار، شبيه سازي هيدروليك آبهاي زيرزميني دشت اردبيل با استفاده از كد 

 .انجام داده است GMSنرم افزار 

 

 

 روش بررسی و تحقیق

 واشناسی و هیدرولوژیه-1 
 

 هايي با آب و هواي معتدل و مطبوع مي باشد.هاي سرد و طوالني و تابستانآيد داراي زمستانمنطقه اردبيل كه يکي از مناطق سردسير ايران بحساب مي

هاي آسماني ساالنه . ميانگين ريزشمي باشد درجه سانتيگراد 13درجه سانتيگراد و بطور متوسط حدود  73درجه حرارت هوا در تابستان حداكثر حدود 

 بدليل رطوبت نسبتا زياد و درجه حرارت كم پايين مي باشد در دشت اردبيل تبخير باشد.ميميليمتر در سال  713در ايستگاه هواشناسي شهر اردبيل حدود 

روش دومارتن، نيمه خشك و براساس روش آمبرژه، نيم  د .اقليم منطقه براساسميليمتر در سال برآورد مي گرد 1185تبخير منطقه حدود متوسط پتانسيل 

سو مي باشد.رودخانه قره سو رواناب ناشي از بارش و چاي و قرههاي حوضه آبريز دشت اردبيل رودخانه بالخليخشك سرد مي باشد. مهم ترين رودخانه

 رگبارهاي مقطعي را از دشت خارج مي كند.

 

 

 تکتونیک زمین شناسی و -2
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هاي آتشفشاني شامل آذربايجان است. ولکانيسم شديد ناشي از فاز كششي بعد از كوهزايي الراميد كه سنگ -العاتي بخشي از زون البرز محدوده مط 

هاي ولکانيکي پس از يك دوره آرامش نسبي در ائوسن مياني و ائوسن بااليي مجددا بازيك تا ميانه و فوئيلدار آلکالن ايجاد كرده است. اين فعاليت

هاي هاي بازالتي، تراكي، آندزيت، توف آندزيت و ريولتي عمل كرده است. دوره اليگوسن نيز با فعاليتشديد يافته و بصورت خروج سنگت

ها ريولتي، توف آندزيتي و آندزيت كوارتزدار بوده است. پس از اليگوسن در منطقه شرايط حوضه رسوبي ماگماتيسمي آغاز شده و نتيجه خروج سنگ

حاكم شده و رسوبات كنگلومرا، ماسه سنگ و مارن نهشته شده اند. آخرين فعاليت ولکانيکي نيز ناشي از عملکرد فاز كوهزايي پاسادنين در  كم عمق

اند اشکال تکتونيکي خاص اين ناحيه بخش ولکانيکي شرقي و مركزي، هاي قديمي تر را پوشاندههاي افقي سنگكواترنري بوده كه به صورت بازالت

. پايين افتادن دشت اردبيل تشکيل حوضه نئوژن نيز احتماالً بوسيله گسله هايي ]7[ن چين خورده و باال آمده غرب نمين، حوضه نئوژن مي باشدزو

جنوب غرب مي باشد. احتماالً بعضي از اين گسله ها توسط -صورت گرفته كه اين دشت را احاطه كرده اند. امتداد اكثر اين گسله ها شمال شرق

 .[4] كواترنري پوشيده گرديده است–وبات نئوژن رس

 

 

 توپوگرافی سطحی و سنگ کف -3

 
متر متغير است.  1544تا  1714متر از سطح دريا ارتفاع دارد. در حالي كه ارتفاع دشت اردبيل  1544اطراف دشت اردبيل كوهستاني است كه بيش از 

هاي دروني دشت كم است و حدود مي رسد. ولي شيب بخش 443/4غربي زياد است و به حدود ها بويژه در دامنه جنوبي و در دامنه بلندي شيب زمين

هاي قديمي هاي جنوبي و شمالي دشت اردبيل تراساي از بخشهاي مختلف دشت متغير مي باشد. در پارهمي باشد سازندهاي پيرامون در بخش 441/4

-اي از بخشكه تا زير آبرفت ادامه دارند، سنگ كف آبخوان به حساب مي آيند. در پاره ها كم است و هر جاوجود دارد. ضريب آبگذري اين تراس

-اي بسيار كم مي باشد. اگر اليههاي درياچههاي ته نشستاي از اليهدانه هستند. نفوذپذيري پارهاي از نوع ريزهاي درياچههاي دشت اردبيل، ته نشست

هاي مارني ديده شده ولي ها، اليهنمايند. در زير آبرفتكف آبخوان عمل مياي دشت قرارگيرند مانند سنگههاي با نفوذپذيري كم در زير ته نشست

هاي شرقي دشت در زير آبرفت به سازندهاي هاي دامنهدانه رسي سيلتي قرار دارد و در قسمتي از بخشهاي ريزها آبخوان بر روي اليهدر بيشتر قسمت

هاي جنوبي و شمالي در بقيه هاي شرقي و برخي از بخش. بطور كلي مي توان گفت كه سنگ كف آبخوان جز در دامنه]5[ آذرين برخورد شده است

 .(2شکل ) سيلتي و مارني مي باشد -هاي ريزدانه رسيها از اليهقسمت

 

 

 
کف آبخوان اردبیل ی ارتفاع سنگالف: نقشه سه بعدی توپوگرافی دشت اردبیل ب: نقشه -2شکل 

 رحسب متر()ب
 

 

 برداری از منابع آب زیرزمینیبهره -4
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رشته قنات در محدودة مطالعاتي اردبيل وجود دارد كه در  15و  دهنه چشمه 14برداري، حلقه چاه بهره 2133براساس نتايج آماربرداري انجام شده تعداد 

 ميليون مترمکعب تخليه شده است.  152هاي فعال با چاه 31-32سال آبي مدل

 

 

 پیزومترها سنجيرفتار -5

 

استفاده شده. در اكثر پيزومترها يك روند تقريبا ثابت در طي دوره آماري مشاهده  32تا  54هاي هاي پيزومتري سالبراي بررسي رفتار پيزومترها از داده

بجز پيزومتر روستاي تورپاقلو كه نشان  ت.مي شود. يعني برداشتي كه در فصل گرم صورت گرفته است با تغذيه فصل مرطوب تا حدودي جبران شده اس

ساله دشت در مجموع )از سال  82دهنده تغذيه كم در اطراف اين منطقه و يا برداشت بيشتر صورت گرفته است. با استناد به نتايج حاصل از هيدروگراف 

. در بررسي اوليه متوجه مي (7شکل ) ايجاد شده استمتر در سطح آب زيرزميني دشت افت  24/4متر يعني به طور متوسط سالي  11/11( 1732تا  1754

افت آنچناني در آبخوان مشاهده نمي شود كه علت اصلي  تعادل نسبي بين تخليه و تغذيه از آبخوان بوده است. ولي از  1747تا  1754شويم كه از سال 

وند افت در دشت آغاز شده و شدت پيدا كرده كه افت مربوط به برداري رهاي بهرهسال با گسترش حفر چاه 23به مدت  1732تا پايان سال  1747سال 

متر در سال بوده است با صرف نظر از فراز و  فرود فصلي، هيدروگراف داراي روند نزولي بوده و اين دشت داراي افت  74/4ها به طور متوسط اين سال

توسعه بهره برداري  1743شديد افت سطح آب زيرزميني دشت از سال باشد بطوري كه جهت جلو گيري از روند نزولي مستمر سطح آب زيرزميني مي

 از آبخوان دشت اردبيل، از طرف وزارت نيرو ممنوعيه اعالم گرديده است.

 

 

 
 

  اردبیلهیدروگراف معرف آبخوان دشت  -3 شکل
  

 آبخوانضرائب هیدرودینامیک  -6

 
 وضع به هاآن اندازه و باشند مي آبخوان ضرايب هيدروديناميکي مهمترين از (Specific yield) آبدهي ويژه و (Transmissivity)انتقال  قابليت

بيشتر  S و T مقادير ،باشد بهتر آنها جورشدگي و تر درشت ذرات هرچه ديگر عبارت دارد. به بستگي آبده اليه ضخامت و بندي دانه فرم و شکل و

 (.1جدول) بود خواهد
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 کی آبخوان دشت اردبیلپارامترهای هیدرودینامی -1جدول 

Range Parameter 

100-2503 T (m2/day) 

0.04-0.11 Storage coefficient 

0.0002-270 Hydraulic conductivity (m/day) 

3.5-12 Specified Yield 

 عمق سطح ایستابی و تبخیر از آبخوان -3

 

زيرزميني دخيل هستند. زيرزميني. عواملي متعددي در كنترل عمق آبآباست از فاصله عمودي از سطح زمين تا سطح  عمق آب زيرزميني عبارت

زيرزميني ها و... از مهمترين عوامل كنترل كننده عمق آبها، چشمهميزان و شرايط تغذيه و تخليه، توپوگرافي، موانع هيدروليکي، موقعيت زهکش

زيرزميني و بررسي كيفيت آن و شناسايي عوامل شوري، مطالعات بخير از آببرداري، محاسبه تزيرزميني براي توسعه بهرههستند. تعيين عمق آب

(. 8رسم شده است )شکل  32عمق سطح آب زيرزميني براي مهرماه  ي هممهندسي و كشاورزي بسيار مهم است. براي بررسي عمق سطح ايستابي، نقشه

متري  14متر قرار دارد و در قسمت جنوب دشت از عمق  14كمتر از در قسمت شمال غرب دشت، )در خروجي حوضه(، سطح آب زيرزميني در عمق 

برداري، دانه درشت بودن رسوبات، احتمال وجود گسل تخليه متري افت نشان مي دهد كه تراكم زياد تعداد چاه هاي بهره 43در فاصله كم به عمق 

ي حرارت زيرزميني، نوع و بافت خاك، درجهطح آبخوان به عمق سطح آبتبخير از س زيرزميني، از عوامل تغيير ناگهاني ممکن است باشند.كننده آب

باشد زيرزميني ميترين عامل مؤثر در ميزان تبخير، عمق سطح آبمحيط، شدت باد، رطوبت نسبي هوا و غلظت امالح موجود در آب بستگي دارد. مهم

زيرزميني عمق سطح آبهاي همدر اعماق كمتر از پنج متر نيز با استفاده از نقشه. ستپوشي اكه مقدار آن براي اعماق بيشتر از پنج متر ناچيز و قابل چشم

ي تبخير از عمق آبخوان، بنابراين مسألهي همشود. با در نظر گرفتن حداكثر عمق تبخير برابر سه متر با توجه به نقشهو به كمك منحني وايت محاسبه مي

 باشد.زيرزميني منتفي ميسطح آب

 

 

 
عمق سطح ایستابی برحسب ی همنقشه  :تراز سطح ایستابی برحسب متر در دشت اردبیل بالف: -4 کلش

  متر

 

 آبرفت دشت اردبیلضخامت  -8
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شناسي سازندهاي شود. از نظر زمينها ختم ميها و تپهباشد كه از پيرامون به كوهصورت دشتي تقريباً نيمه بسته درون كوهساري ميه دشت اردبيل ب

باشند. آواري و كنگلومرا ميسنگ، آذرهاي آذرين، مارن و ماسهدرصد كربنات و بقيه شامل سنگ 21خت موجود در اطراف دشت اردبيل، بيش از س

بيشتر هاي اين دشت نشستبه همين دليل ته است ها زيادها و مسيلهاي پيرامون دشت و محل ورود رودخانههاي سطحي در دامنه بلنديبار جامد جريان

نشين شده در دشت هستند هاي تهبندي آبرفتهاي سطحي عامل مهمي در دانهو ميزان و نوع جريان جنس سازندهاها تشکيل شده است. از آبرفت

-رشتشوند، رسوبات دهاي دائمي يا فصلي با رژيم سيالبي وارد ميشرقي دشت كه رودخانهاي بويژه در شرق و جنوبهاي حاشيهدر قسمت بطوريکه

متر درجنوب  دشت  224شمال شرقي  تا  در جنوب غربي و متـر 84 ضخـامت آبرفت از شوندتر ميطرف مركز دشت رسوبات ريزدانهه و ب است دانه

 .(5شکل ) ير مي باشدمتغ

 ها مي توان در نظر گرفت:زيرزميني موجود در مخروط افکنهبطور كلي چهار نوع منشأ تغذيه براي آب

ميني از طريق رسوبات بستر دره ورودي به مخروط افکنه: اين نوع تغذيه هميشه وجود دارد ولي سهم آن نسبت به ساير عوامل زيرزورود آب -1

 تغذيه از يك محل به محل ديگر تغيير مي كند.

 ها. اي موجود در سطح مخروط افکنهنفوذ آب از بستر آبراهه -2

ط زمين شناسي، علي الخصوص تکتونيك محل مي ي: سهم اين عامل شديداً تابع شراهاي حاشيه دشتي زير مخروط افکنهنفوذ از طريق گسل -7

 باشد. 

ها هائي كه از مجاري اصلي موجود در سطح مخروط افکنههاي جوي و يا سيالبها(: ريزشها )بجز بستر آبراههنفوذ از سطح مخروط افکنه -8

 . (1733)اصغري مقدم،  مي كنند هاي زيرزميني كمكاند نيز به تغذيه آبخارج يا پخش گرديده

 

 
 ضخامت آبرفت دشت اردبیلالف: جهت جریان آب ورودی و خروجی ب:  -5شکل 

 

 خروجی آب زیرزمینی مقاطع ورودی و -9
 

دشت اردبيل  راي تعين ميزان و محل هاي ورودي و خروجي زيرزميني اولين گام تهيه شبکه جريان مي باشد لذا ابتدا خطوط هم پتانسيل آب زيرزمينيب

محل تقاطع ورودي وخروجي مشخص شده است سپس به منظور تعيين ميزان  ترسيم گرديده است براساس ان شبکه ي جريان آب زيرزميني تهيه و

 هدايت هيدروليکيمحاسبه و ضخامت اشباع و   GIS( وشيب هيدروليکي هر مقطع در محيط نرم افزار Lجريان ورودي و خروجي از هر مقطع، طول )

كه از جنوب ،  31-32كل جريان ورودي زيرزميني به آبخوان دشت اردبيل  در سال  براين اساس مقدار .[6]مشخص گرديده است GMSدر نرم افزار 

ميليون متر مکعب مي باشد. و مقطع خروجي جريان در شمال غربي دشت قرار دارد مقدار كل جريان  41.32 حدودبوده كه جنوب شرقي و شرق 

متر مي باشد  4.24بر اساس هيدروگراف واحد، تغييرات ساالنه سطح آب زيرزميني   .(4شکل) ميليون متر مکعب برسال تعيين شده است 1.12 خروجي

ميليون متر مکعب به  -15.11كيلومتر مربع كسري حجم مخزن آبخوان برابر  343درصد و وسعت آبخوان  4و با توجه به مقدار ضريب ذخيره آبخوان

 باشد.است كه تقريبا نزديك به عدد به دست آمده از بيالن ميدست آمده 
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 بیالن دشت -11
 

و جريان زيرزميني  41.32محاسبات جريان زيرزميني ورودي وخروجي انجام گرفته كه براساس آن جريان ورودي جانبي به آبخوان دشت اردبيل برابر 

 نفوذ از بارندگي از سطح آبخوان ، جزئي از تغذيه سطحي مي باشد .ميليون متر مکعب درسال حاصل شده است.  1.12خروجي برابر 

 
بخوان دشت آمشخصات مقاطع در  زیرزمینی ب: مقاطع ورودی و خروجی جریان آبالف:  –6شکل 

 اردبیل

 
دبيل ميزان تغذيه از بستر ميليون متر مکعب در سال است در دشت ار14.11براساس بيالن هيدروكليماتولوژي ميزان نفوذ از بارش در دشت اردبيل 

در صد جريان سطحي(برآورد  14ميليون متر مکعب در سال) 14.13رودخانه هاي جاري در سطح دشت و سيالب ساير مسيلهاي ورودي به دشت برابر با 

ه شده است.در ناحيه بيالن ميليون متر مکعب در سال محاسب 7.53شده است ميزان زهکشي توسط رودخانه نيز طبق روش تجربي در دشت اردبيل برابر 

در صد از آب مصرف  25ميليون متر مکعب بوده كه ميزان تغذيه آبخوان حدود  121.733آب زيرزميني حجم آب مصرفي در بخش كشاورزي 

در  ميليون متر مکعب در سال بدست آمده است حجم آب مصرفي در بخش هاي شرب و صنعت 74.83كشاورزي در نظر گرفته شده است كه برابر 

ميليون متر مکعب در سال و مقدار آب تغذيه يافته از مصارف شرب و صنعت چون دفع پساب آنها عمدتاً از طريق  23.418ناحيه بيالن آب زيرزميني 

وسيله  ميليون متر مکعب حاصل شده است. در دشت اردبيل جمع تخليه از ناحيه بيالن آب زيرزميني به 24.723گيرد برابر چاه هاي جذبي صورت مي

در صد مجموع عوامل خروجي بيالن آب زيرزميني را  38ميليون متر مکعب در سال )طبق آمار( مي باشد كه برابر با  158.383چاه، چشمه قنات برابر با 

ب زيرزميني كمتر از كيلومتر مربع آن مربوط به ناحيه با عمق آ 1.5كيلومتر مربع است كه 14شامل مي شود در دشت اردبيل وسعت مناطق تبخيري برابر 

ميليمتر در سال لذا حجم تبخير از  1113.8متر مي باشد. همچنين ميزان تبخير از تشت نيز  5تا  7زيرزميني متر و مابقي مربوط به ناحيه به عمق سطح آب 7

ني آبخوان دشت اردبيل مجموع عوامل . براساس بيالن آب زيرزمي(2جدول ) ميليون متر مکعب در سال محاسبه مي گردد 4.13زيرزميني برابر با آب

ميليون متر مکعب است لذا آبخوان داراي  153.34ميليون متر مکعب و مجموع عوامل خروجي آن نيز ساالنه  187.77ورودي به آبخوان آبرفتي برابر 

 ميليون متر مکعب مي باشد. -14.83تغييرات ذخيره  
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 نتیجه گیری

 
متر در جنوب تغيير ميکند تراز سنگ كف  43متر درشمال غرب  تا حدود   5آبخوان آبرفتي دشت اردبيل از نوع آزاد است عمق سطح استابي از حدود 

ف معرف يك منحني مي باشد كه حاكي از تغيير مي كند پايين تراز در قسمت هاي خروجي دشت قرار دارد شکل كلي هيدروگرا 224متر تا   84از 

متر مربوط به 1744متر مربوط به  بخش هاي جنوبي و حداقل  ارتفاع  سطح استابي 1834وجود افت در آبخوان مي باشد. حداكثر ارتفاع سطح ايستابي  

ز سمت جنوب، شرق وارد آبخوان مي شود. بخشهاي شمالي غربي دشت مي باشد جريان آب زيرزميني بيشترين نقش در تغذيه آبخوان دارد. بيشتر ا

 ميليون متر مکعب در سال مي باشد.14.83براساس نتايج بيالن مقدار كل كسري مخزن آبخوان برابر 
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