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 خالصه

زیرزمینی ایفا می کند  اهداف اصلی زیرزمینی امروزه نقش قاطعی را در توسعه و کاربرد خط و مشی ها و تدابیر مستدل و منطقی آبهایسازی آبیههای ریاضی شبروش

ری مدیریت آبخوان های گوناگون بیالن دشت اردبیل است که فرایند بهینه تصمیم گیزیرزمینی و مؤلفهزمینی دشت اردبیل درک کمی جریان آبتهیه مدل آب زیر

دهد که های مدیریتی مختلفی بر آبخوان اعمال گردید نتایج مدل نشان میسیاستزیرزمینی جریان آبسازی شبیهپس از براساس آنها خواهد بود در این تحقیق 

سناریو  انتقال آب و ایجاد شبکه گردید. بنابراین متر جبران خواهد  5/1ماه( مقداری از افت آبخوان، حدود  03بینی )هیدروگراف معرف دشت در پایان دوره پیش

 های جلوگیری از بحران مطرح گردد.از مهمترین راه حلتواندآبیاری در باال دست آبخوان می

 

   ت های مدیریتیسیاس  ،دشت اردبیل ،شبیه سازی ،آبخوانکلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه  

 
دل بر قرار کردن بین تقاضای آب و منابع آب موجود با کمترین هزینه ممکن می باشد. برای یکی از اهداف بلند مدت مدیریت راهبردی آب کشور تعا

های مدیریتی کارآمد جدید پاسخ گویی به نیاز روز افزون تقاضای آب درکشور، در نظر گرفتن راهبردهای مناسب در بخش های مختلف توسعه روش

های زیرزمینی دارد، سب برای شناخت و در نتیجه مدیریتی منابع آبی کشور که وابستگی زیاد به آبهای مدیریتی منامی تواند راهگشا باشد. یکی از راه

 استفاده از مدل ریاضی عددی می باشد.

 د.ی کنمیزان سودمند یا قابل استفاده بودن یک مدل وابسته به این است که معادله ریاضی تا چه اندازه توانسته باشد واقعیت موجود را شبیه ساز   

 04دقیقه تا  55درجه  04دقیقه طول شرقی و  71درجه  74دقیقه تا  74درجه و  74سازی شامل محدوده مطالعاتی اردبیل می باشد که این منطقه مدل   

انتی گراد درجه س 14میلی متر بر سال و دمای متوسط ساالنه  014دقیقه عرض شمالی واقع شده است دشت اردبیل با میانگین بارندگی  74درجه تا 

کیلومتر مربع می باشد به طوری که  447براساس اقلیم نمای دومارتن اصالح شده، درتیپ اقلیم نیمه خشک قرار دارد. محدود مدل آبخوان به مساحت 

  (.1پیزومتر حفر شده در دشت را پوشش می دهد )شکل  04

حدود کیلومتر مربع و مساحت دشت آن در  0441دار مساحت کوهستانی آن کیلومتر مربع است. که از این مق 7473مساحت حوضه آبریز اردبیل حدود 

در طی این  1053اولین مطالعات آب در دشت اردبیل توسط  دفتر بررسی منابع آب زیر زمینی وزارت نیرو در سال  کیلومتر مربع می باشد. 1337

ت اردبیل مورد بررسی قرار گرفته است شرکت مهندسین مشاور بند مطالعات خصوصیات هیدروژئولوژی،هیدرولوژی، اقلیم شناسی و ژئوفیزیکی دش

درسال  ( را به صورت دستی محاسبه کرده است.1057-1047آب  مدل ریاضی جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل درسال طی دوره آماری )

را به  1041-1043تا  1044-1045دوره بیالن سال آبی شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو مطالعات نیمه تفصیلی حوضه آبریز دشت اردبیل و  1047

مطالعات تعیین کمبودهای مدل ریاضی و تهیه مدل کمی و کیفی محدوده مطالعاتی اردبیل توسط شرکت آبان رود  1071درسال دست آورده است. 

که گنجانده شده در Modflow ل با استفاده از کد تدبیر به منظور دست یابی به مدیریت پایدار، شبیه سازی هیدرولیک آبهای زیرزمینی دشت اردبی

 .انجام داده است GMSنرم افزار 
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 موقعیت جغرافیای محدوده مطالعاتی، دشت اردبیل -1شکل 

 

 بحث

 

 گیری برای آینده استفاده نمود. ریزی و تصمیمعنوان ابزار مدیریتی برای برنامهتوان بهریاضی یک آبخوان می از مدل

شده است. برای های مختلف مدیریت آب زیرزمینی استفاده برای امتحان کردن تأثیر استراتژی (Simulation)سازی شبیه یق از مدلدر این تحق

-Simulation))های ها مدلاند و به آنوجود آمدهسازی بهسازی و بهینهها نیز وجود دارد که از تلفیق شبیهاهداف مدیریتی نوع دیگری از مدل

Optimization)) شوند. در یک کننده استفاده میبینیهای پیشسازیشده در طی واسنجی مدل برای شبیه. پارامترهای تعیین[1]شودگفته می

( پیشنهاد 1741باشد. فاست )بینی میشده برای آن پیشترین امر، مدت زمان در نظر گرفتهی آبخوان، مهمبینی وضعیت آیندهبا هدف پیش سازیشبیه

 .[2]سنجی در حالت ناپایدار بیشتر شودی زمانی وابینی نباید از دو برابر دورهی پیشکند طول دورهیم

شود. معموالً این عدم بینی مدل میهای هیدرولوژیک وجود دارد، باعث نگرانی در مورد دقت پیشعدم قطعیتی که در مدل واسنجی شده و تنش

 شوند:ها از منابع زیر ناشی میقطعیت

  (Uncertainty in Model Data)های مدلعدم قطعیت در داده -

ها و اشکاالت های پراکنده و ناقص با ناتوانیهای با دادهدلیل وجود پایگاهها بهسازی آبخواندر کشورهای در حال توسعه )مانند ایران(، مطالعات مدل

شوند. این نقص آشکار تا حد باشد، گردآوری نمیزی مورد نیاز میسالی اهداف مدها با یک روش منسجم که براهمراه هستند. همچنین معموالً داده

های متعددی در فرضیات مربوط به سازیها ناگزیر منجر به سادهدر داده (Gap)سازد. وجود گپ بینی مدل آبخوان خدشه وارد میزیادی به اعتبار پیش

که براساس اطالعات کیفی یا شناخت عمومی از سیستم پایه گذاری  (Guesswork)دسی ها باید با یک کار حشود. گپدرک سیستم آبخوان می

 شود، پر شوند. می

 (Conceptualizing Error)خطاهای مفهومی  -

دل مفهومی ی مباشد. در هنگام تهیهی مدل مفهومی سیستم آبخوان میسازی آب زیرزمینی درک و تهیهترین مرحله مدلطور که قبالً ذکر شد مهمهمان

زی سالممکن است ساختار نظری مدل با شرایط طبیعی سیستم منطبق نباشد. هرچه اطالعات و شناخت از سیستم آبخوان کمتر باشد، عدم قطعیت در مد

 .[3]یابدافزایش می

 (Biased Condition in Model Calibration)وضعیت انحرافی در واسنجی مدل  -

های مادفلو پردازندهها و پسپردازندهای پس از تولید پیشطور قابل مالحظههای آب زیرزمینی بهمدل (Sophistication)کنندگی گری و اغواسفسطه

ای به آسانی انجام شود. در نتیجه شخص باید در های خروجی محاسبهها و سنجش دادهدهند ورود دادهها اجازه میافزایش یافته است. این پردازنده

وجود نیاید. وضعیت انحرافی در واسنجی مشخص کردن پارامترها در طی واسنجی دقت بسیار زیادی کند تا یک وضعیت انحرافی بههنگام تعریف و 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،اه دانشگ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 0

. به [4]دست آوردای بهشود که با انتخاب مقادیر نادرست برای پارامترها بتوان توسط مدل بار هیدرولیکی مطابق مقادیر مشاهدهمدل به حالتی گفته می

باشند و با اعمال شرایط متفاوت، ممکن است نمی (Unique)فرد بههای منحصریگر نتایج حاصل از واسنجی یک سیستم چند پارامتری، جواببیان د

 ای برقرار شود.ای و محاسبههای مشاهدهبرازش خوب دیگری بین داده

-و خشک ژ بیش از حد منابع آب زیرزمینی در دهه گذشته در این آبخوانبرداری و پمپادهد توسعه بدون برنامه بهرههای انجام گرفته نشان میبررسی

باعث شوری آب  همچنین دشت گردد وبیابان زایی و نشست تواند در آینده سبب سالی منطقه باعث کاهش شدید سطح آب شده است. این کاهش می

 به مدیریت منابع آب زیرزمینی دارد. . در نتیجه آبخوان دشت اردبیل، نیاز شدید[5]شود مورد بهره برداریهای چاه

 

 

 آبخوانتعادل بخشی های مدیریتی اعمال سیاست

 

 نمودار ارائه گردیده است.  بصورت هاپس از پیش بینی مدل تأثیر چند سیاست مدیریتی بر آبخوان اعمال گردید که اثرات این سیاست

 باشد:های اعمال شده بدین ترتیب میسیاست

 

 

 ی بهره برداری با سیاست فعلیادامه:1سناریوی 

 

)پس از دوره واسنجی و صحت  پنج سالهزیرزمینی بر آبخوان، مدل واسنجی شده برای یک دوره منظور ارزیابی تأثیر سیاست فعلی برداشت از آببه

اند. با بررسی افت آب در هریک از شده بینی ثابت فرضهای وارد بر سیستم در طی این دوره پیشاجرا شد. تنش 77 فروردینتا  77سنجی( از فروردین 

سال اخیر بطور متوسط سطح آب  13ساله سطح آب زیرزمینی که طی  13بر اساس داده های پیزومتری اختالف تراز  پیزومترها مشخص گردید که

ده و که  به دلیل دور بودن از مناطق تغذیه و متر بو 70/13متر افت کرده است و حداکثر افت در پیزومتر خلیفه لوشیخ به میزان  43/7زیرزمینی به میزان 

حلقه چاه آب شرب شهری در منطقه می باشد ودر بخش های شمالی و شمال غرب دشت چاه های مشاهده ای واقع در اراضی  17برداشت زیاد توسط 

سطح آب افت نداشته و در قسمت خروجی   روستاهای)باروق،سربند،نوشنق،حسن باری،نوران، یاجلو، انزاب پایین، ینگجه جگر کندی، گلی( تقریبا

 متر طی ده سال اخیر باال آمده است  7جریانات سطحی و زیرزمینی دشت، سطح آب در چاه های مشاهده ای )جبه دار، صومعه( بیش از  

متر افت کرده است و  73/4ساله اخیر اختالف عمق سطح آب زیرزمینی، بطور متوسط سطح آب زیرزمینی به میزان  73همچنین بر اساس طول مدت  

متر افت بوده که به دلیل برداشت زیاد از منطقه می باشد ودر بخش های شمالی و شمال غرب دشت  74حداکثر افت در پیزومتر اراضی مرنی به میزان 

آب افت نداشته و قسمت خروجی  های)باروق،نوشنق،حسن باری،نوران، کلخوران شیخ، جبه دار( تقریبا سطحچاه های مشاهده ای واقع در اراضی روستا

 متر طی بیست سال اخیر باال آمده است 10/1و  43/7ای )صومعه، یاجلو( به ترتیب جریانات سطحی و زیرزمینی دشت سطح آب چاه های مشاهده

دهد که با شرایط فعلی روند افت آبخوان ادامه خواهد دهد. نتایج نشان میحاصل از مدل را نشان می هیدروگراف معرف آبخوان دشت اردبیل(7شکل)

متر خواهد رسید و نسبت به شروع دوره واسنجی مدل   107734پیش بینی ، سطح آب هیدروگراف معرف نزدیک به  پنج ساله داشت و در پایان دوره

های مدیریتی حلخواهد نمود. لذا الزم است در جهت جلوگیری از افت آبخوان و نتایج حاصل از آن راهمتر افت  1305متر بوده است،  1077315که 

 های آبیاری در راستای بهینه مصرف کردن، تغذیه مصنوعی و ...( در دشت اعمال گردد. ها، تغییر سیستمبرداری، افزایش راندمان چاه)مثل کاهش بهره
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 بینی با شرایط فعلی آبخوان اردبیلهیدوگراف معرف پیش  -2شکل 

 
سازی  ارائه گردیده است. با توجه به نقشه، مخروط افت ایجاد شده ی مدلبینی شده )با شرایط فعلی( در انتهای دورهنقشه سطح آب پیش( 0ر شکل)د

برداری و های بهرهدیگری از چاه در آبخوان گسترش خواهد یافت که در نتیجه باعث ادامه شرایط نامطلوب کیفیت آب، خشک شدن  تعدادی

 .[6] ای و ... خواهد شدمشاهده
 

 
 : ترسالی2سناریوی 

 

درصد در هفت ماه از سال )آبان تا اردیبهشت( است در مدل اعمال شده است. هیدروگراف معرف  5متری با نرخ نفوذ میلی 553در این قسمت بارش 

خواهد داشت این سناریو موید این مطلب است که بارش  جبران افت حدود پنج متر از  پیش بینی مدل نشان دهنده این مطلب است که در پایان دوره 

 .(7شکل) باشددر تغذیه آبخوان دارا می مهمینقش 
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 ترسالی پیش بینی نقشه  -4شکل   ادامه شرایط فعلی نقشه -3 شکل

 

 : قطع برداشت از چا های شرب شهری واقع در بخش ویلکیج3سناریوی 

 

شرکت آب و فاضالب شهری با حفر چهارده حلقه چاه عمیق در شرق دشت اردبیل و برداشت بیش از دوازده میلیون متر مکعب و انتقال  1043در سال 

خیر سطح اآن به شهر اردبیل باعث افت شدید در منطقه شده به طوری که پیزومتر خلیفه شیخ نزدیک ترین پیزموتر به این چاها نشان میدهد طی ده سال 

درصد از چاه های کشاورزی این منطقه را مترکه شده و زمین های در حال  73بطوری که نزدیک بیش از ده متر افت کرده است  منطقه  آب در این

آب جهت تامین پیش بینی مهندسین بندمطالعه و  بیابان شدن می باشد بطوری که چاه های شرب روستایان منطقه به طور چشمگیر تقلیل یافته است . طبق 

ضی آب شرب شهری اردبیل بایستی این چاه ها با این تعداد در دو منطقه از  شرق دشت اردبیل یکی اراضی آقبالغ مصطفی خان،جابلو و دیگری ارا

. از طرفی این چاه [7]ازافت بیشتر سطح آب جلوگیری شود ولی با نادیده گرفتن این هدف اقدام به حفر نمود اندروستای اوالغان، گلی حفر می شود تا 

آب می باشد که باعث خسارت جبران ناپذیر به آبخوان خواهد شد. در حال برداشت  )بیش از توان آبخوان(دبی بحرانیمنصوبات که دارند با های با 

ت و زیست محیط منطقه می انتقال سی کیلومتر آب به حجم دوازده میلیون متر مکعب در طول سال در این منطقه از دشت با دستکاری برزگی در طبیع

پیش بینی تراز آب  مدل با این سناریو در طول پنج  بخوان جلوگیری بعمل می آید نقشهباشد. با قطع برداشت از این چاه ها مقدار قابل توجهی از افت آ

 .(5شکل) سال آتی پس از قطع برداشت از چاه های شرب بخش ویلکیج حدود سه متر از افت آبخوان جبران خواهد شد

 

 برداری از منابع آب زیرزمینی  با احتساب صرفه جوییبهره %44: کاهش 4سناریوی 

 

کند و در وضعیت سنتی که درصد تجاوز نمی 53های گزاف و تسطیح اراضی راندمان آبیاری از در آبیاری مزارع به روش سطحی حتی با انجام هزینه

 . (4شکل) باشددرصد می 73شود حتی کمتر از ترتیب آبیاری می اکثر اراضی کشور ما از جمله دشت فیض آباد به همین
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 از آبخوان برداشتدرصد  44نقشه با کاهش  -6شکل  های شربنقشه قطع برداشت از چاه -5 شکل
 

درصد و در  73ری بارانی تا درصد است، یعنی در سیستم آبیا 73ای تا درصد و در روش آبیاری قطره 43دستیابی به راندمان آبیاری در روش بارانی تا 

مدیریت و  توان از تلفات آب جلوگیری کرد.های آبیاری تحت فشار میشود، لذا با استفاده از سیستمدرصد آب تلف می 5سیستم آبیاری قطره ای تا 

اقلیم محدوده مطالعاتی، استفاده از روش باشد. البته با در نظر گرفتن جویی در مصرف آب الزمه یک رشد و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی میصرفه

باشد، ای که دارای مزایای زیر میشود و با توجه به این شرایط و شوری باالی آب های منطقه از روش آبیاری قطرهبارانی در این منطقه توصیه نمی

 گردد:توصیه می

 درصد 73باال بردن راندمان آبیاری در حدود  -1

 صولافزایش رشد و عملکرد مح -7

 استفاده بهینه و موثرتر از آب موجود -0

 های ناشی از شوری آبکاهش خسارت -7

 های کارگریکاهش هزینه -5

 سهولت در انجام عملیات زراعی -4

 های هرزمحدود شدن رشد و تکثیر علف -4

 تسهیل در تأمین کود و مواد شیمیایی برای گیاهان -4

 کاهش یا عدم وجود رواناب سطحی -7

محصوالت کشاورزی  و نوع گشت الگوی کشت ،تغییر شیوه آبیاری کنترل چاه های با دبی بحرانی)اضافه برداشت(،  است مدیریتی بر پایهاین سی

در مصرف آب صرفه جویی کرد  %73توان خواه به طور گسترده بهای و کاشت گیاهان کم آبکار گرفتن روش آبیاری قطرهتعریف شده است که با به

ای، آب برگشت کشاورزی آبیاری قطره %73دلیل راندمان بیش از زیرزمینی کاهش یابد. با اجرای این سیاست بهبه این اندازه برداشت آب و در واقع

متر  5/4مقداری از افت آبخوان، حدود پنج ساله بینی دهد که هیدروگراف معرف دشت در پایان دوره پیشوجود نخواهد داشت. نتایج مدل نشان می
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های جلوگیری از بحران مطرح گردد. اگر چنین شرایطی بر آبخوان اعمال گردد، تواند از مهمترین راه حلان خواهد گردید. بنابراین این سناریو میجبر

 سطح آب در پیزومترها به طور تدریجی باال خواهد آمد و به مرور زمان در جهت جبران افت در آبخوان پیش خواهد رفت.

 
  با طرحی شبکه آبیاری از جنوب غربی تا جنوب شرقی ی مصنوعیتغذیه :5سناریوی 

  

شرایط علت برداشت بیش از تغذیه، آبخوان دچار یک افت منفی شده است، برای برگرداندن سطح آب زیرزمین بهدر بسیاری از مناطق دنیا که به

شود تا باعث بهبود کمی و کیفی یا مجموعه رسوبی نفوذپذیر وارد می داخل یک سازند شود. در این روش آب بهی  مصنوعی میمطلوب اقدام به تغذیه

 گیرد:ی  مصنوعی معموالً برای تامین یک یا چند مورد از اهداف زیر انجام میی مجدد از آب شود. تغذیهو استفاده

 افزایش ارتفاع سطح آب زیرزمینی -

 های زیرزمینجلوگیری از خشک شدن آبخوان -

 ی سیستم آب زیرزمینیوردههم خاحیای تعادل به -

 سازی آنکنترل سیالب و ذخیره -

 های ساحلیایجاد حفاظ هیدرولیکی برای جلوگیری از نفوذ آب شور به آبخوان -

 بهبود کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت -

 پاالیش بیولوژیکی و بهبود کیفیت آب تزریقی -

 ستفاده از آنسازی اافزایش منابع آب و بهینه -

با شبکه آبیاری و باایجاد سد طرح تغذیه مصنوعی  در اینتوان اثر تغذیه مصنوعی در مدل را اعمال نمود. یابی تغذیه مصنوعی میبا مطالعات مکان

بعمل ی دشت اردبیل و جلوگیری از خروج آب از مرزهادر  یا طرحی شبکه آبیاری جدید برای سد یامچی در جنوب غربی تا جنوب شرقی

بینی شده در آبخوان دشت اردبیل را سطح آب پیش( 4)شکل گردید.قرار بررسی مورد اثر این طرح بر تغییرات سطح آب پیزومترها  خواهدآمد

بیشترین  هکتار و با نرخ نفوذ روزانه یک میلی متر در مدل اعمال گردیده است.هراز  75دهد پس از اعمال تغذیه مصنوعی به مساحت نشان می

اند، گرفته غربی طرح فرار جنوبکه در قسمت  اراضی پیراقوم و آقبالغ رستم خانو  اراضی نوشهرثیر تغذیه مصنوعی لحاظ شده بر پیزومترهای تأ

متر از افت  737 پنج سالهپس از دوره  دشت اردبیلتغذیه مصنوعی در  مقادیراعمال  بعد از  کهنقشه تراز آب زیرزمینی نشان میدهد  خواهد بود

با رنگ های مختلف  پیش بنی پنج سناریویک از هر برای آبخوان دشت اردبیل معرف (هیدروگراف 4در شکل ). جبران خواهد شد آب خوان 

 ان داده شده است.نش
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 نقشه تراز آب زیرزمینی پس از اعمال تغذیه مصنوعی -7 شکل
 

 

 
 

 

 های مختلفتغییرات سطح آب هیدروگراف معرف در اثر اعمال سناریو -8 شکل



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،اه دانشگ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 7

 

 

  

 مراجع

  
1. Todd, D.K., 2005, Groundwater Hydrology. John Wiley & Sons Inc 

2. Thangarajan Regional, M., )2003(, Regional Groundwater Modeling. Capital Publishing Company. 

3. Senthilkumar, M., Elango, L., (2004), Three-dimensional mathematical model to simulate 

groundwater flow in the lower Palar River basin, southern India." Hydrogeology Journal 12: 197-

208. 

4. Batu, V., )2006(, Applied Flow and Solute Transport Modeling in Aquifers. Taylor & Francis 

Group In, 667p. 

 

محدوده مطالعاتی  Modflow-2000و کد  GIS  ازی جریان آب زیرزمینی بر مبنای تلفیق، مدل س(1044)ناصری، ح.ر. و اسدیان، ف.،  .5

 سیب سوران، مجری: معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، کارفرما: آب منطقه ای سیستان و بلوچستان.

ضی آبخوان دشت، پایان نامه مدل ریا تهیه، بررسی امکان به تعادل رساندن آب زیرزمینی دشت فیض آباد توسط (1044.،)ع، یجودو .6

 ز.رایدانشگاه ش، دانشکده علوم زمین، کارشناسی ارشد

 .مطالعات آب زیرزمینی و مدل ریاضی آبخوان، (، مطالعات طرح احداث سد یامچی1044)،بند آبشرکت مهندسین مشاور  .7

 

 


