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 خالصه

لزوم  شد.بازمين مي ه آن نشستبرداري از منابع آب سطحي و زيرزميني، افت سطح آب زيرزميني و در ادامترين پيامدهاي توسعه بهرهيكي از رايج

يي اهميت بسزا ه مخرب ازو مدت زمان آن به منظور جلوگيري و كنترل اين پديدفرونشست شناخت صحيح از نحوه عملكرد، عوامل مؤثر بر پديده 

و در نتيجه  همگن آبرفتهاي مختلف آبخوان منجر به تراكم ناافت غير يكنواخت آب زيرزميني در بخشقم، در دشت علي آباد  برخوردار است.

ده از كد با استفا تحقيق حاضردر  .را درپي داشته است در سطح زمين شكاف و تركشده كه بروز شواهدي از  نشست متفاوت زمين

MODFLOW ا در آن ب بخش ديگري از پژوهش كهنتايج حاصل از  وارد نمودنسپس با  و انجام گرديده سازي جريان آب زيرزمينيمدل

، وهاي مختلفبراي سناريه شرايط فرونشست منطق گرديده،  سازيت در اين دشت شبيهميزان فرونشس ،ماهواره ايتصاوير تداخل سنجي استفاده از 

 است. بيني شدهدر آينده پيش

 

 ، دشت علی آباد.آبخوان زمین، آب زیرزمینی، مدل ریاضی فرونشستکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ين در مناطق ز فرونشست زماگيري از منابع آب زيرزميني و كاهش نزوالت جوي، گزارشهاي متعددي در سالهاي اخير بعلت رشد روزافزون بهره      

مهم در جهان هستند  جمله مناطق كزيک ازمريزونا و كاليفرنيا در آمريكا، ژاپن، ايتاليا، تايلند، اندونزي، ويتنام و اياالت آ شود.مختلف جهان مشاهده مي

و ساير  ران، همدان، فارس، ته. در كشور ما نيز در دشتهاي رفسنجان، مشهد، كرمانشاه، ايرانشهر، اصفهان]4-1[كه با پديده فرونشست زمين مواجهند

مر نشان دهنده اين ا .]5[تشده اس به وفور مشاهده كنند؛ پديده فرونشستنابع زيرزميني براي تامين بخش عمده نيازهاي آبي استفاده ميمناطقي كه از م

ر اين مناطق ميها دنهاي مناسب جهت بهبود شرايط آبخوابحراني بودن وضعيت كاهش ذخاير آب زيرزميني و ضرورت مطالعه جامع و اتخاذ سياست

 .]8-6و 1[مودنياضي اشاره مدلهاي ر توان به استفاده ازاند كه از مهمترين آنها ميروشهاي متعددي براي مطالعه پديده فرونشست توسعه داده شده باشد.

ضه آبريز قرار باشد كه در مركز اين حومحدوده مطالعاتي حوضه آبريز درياچه نمک مي 41يكي از  4112محدوده مطالعاتي ساوه با كد مطالعاتي          

شمالي گسترده شده  12 35تا  27 34هاي جغرافيايي شرقي و عرض 3 51تا   4 50ي جغرافيايي  هاطولگرفته است. اين محدوده مطالعاتي بين 

( موقعيت محدوده 1باشد.  شكل شماره )هاي قم و مركزي قرارگرفته كه شامل بخشي از دشت ساوه ميمشترك در استان به طوراست. اين منطقه 

با توجه به شرايط زمين شناسي منطقه و وجود موانع خاص  دهد.مطالعاتي ساوه در مرز دو استان و آبخوان دشت علي آباد را در محدوده ساوه نشان مي

واقع در شمال دشت و  Aزيرزميني و تغييرات سنگ كف، آبخوان يكپارچه اي وجود ندارد بطوريكه دشت ساوه به دو آبخوان به اسامي بلوك محدود 

آباد بزرگترين و اصلي ترين آبخوان دشت ساوه بوده كه از مخروط افكنه يا دشت علي B)دشت علي آباد( تقسيم شده است. بلوك  Bبلوك اصلي 

ار سنجي تقريباً كاملي رودخانه هاي قره چاي، مزلقان، آغلک و خلجستان )رودخانه طغرود( تشكيل شده است. از آنجائيكه اين بلوك داراي شبكه رفت
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لذا مطالعات منطقه اعم از تهيه نمودار تغييرات سطح آب زيرزميني و تغييرات  .ارتباط هيدروليكي دارند با آن مي باشد و تقريباً ساير آبخوانهاي منطقه

 .]1[گيرد ي اين بلوك جداگانه صورت ميحجم ذخيره مخزن برا

 
 .]1[ر مرز دو استان و آبخوان دشت علی آبادموقعیت محدوده مطالعاتی ساوه د– 1شکل 

 

انجرام  Bي بلروك برر رومطالعات كليه در پژوهش حاضر آباد رخ داده لذا و يا دشت علي Bفرونشست در بلوك  تمام شواهد از آنجايي كه

 1372پس از سرال ان آبخو شديد افتكه گردد مي مالحظهدهد. را نشان مي 1394تا سال  1370آباد از سال علي ( هيدروگراف دشت2) شكل. شده است

مترر سرانتي 92سطح سفره  به طور متوسط 1380تا سال  1370شده است. به طوري كه از سال آغاز  به تدريج باشد؛ كه مصادف با احداث سد ساوه نيز مي

 متر در سال رسيده است. 2به بيش از  80افت نموده و در دهه 

 
 .]2[1394تا  1370قم از سال آباد هیدروگراف دشت علی  -2 شکل

 

آبراد ا دشرت علريي Bگردد تمامي آنها در بلوك مشاهده مي داده شدهاست.( موقعيت مكاني پيزومترهاي داراي نشست را نشان 3شكل )در 

متر در پيزومترر حراجي آبراد ينتسرا 7بيشترين ميزان فرونشست در پيزومتر صفدر آباد واقع در مركزآبخوان و كمترين آن به ميزان  اند،؛ همچنينواقع شده

 ها رخ داده است. گائيني
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 .]1[آبادموقعیت و مقدار فرونشست در پیزومترهای دشت علی– 3شکل 

 

 هامواد و روش .2
 

وان و تبادالت آبي آبخ شده از ساده مفهومي تصوير مدل .آبخوان را تهيه نمود 2مفهومي مدل ابتدا بايد زيرزميني آب 1رياضي مدلبراي تهيه 

دهد. به مي مقدار آبخوان سامانه در درون فعال فيزيكي فرايندهاي به خاص، فرضيات به توجه با كه است رياضي هايفرمول از يامجموعه رياضي، مدل

عث افزايش فشار حاصل افت سطح آب زيرزميني و كاهش فشار، بااز آنجاكه  بيني نمود.توان ميزان افت آبخوان را پيشاين ترتيب با استفاده از مدل مي

خورد و رسوبات با آرايش مجدد ضمن كاهش تخلخل و با افزايش تراكم مي به هماز رسوبات سفره بااليي گرديده و تعادل قبلي ذرات رسوبي سفره 

 گردند؛ لذا در تعيين فرونشست آبخوان محاسبه افت سطح ايستابي اهميت دارد.ميباعث وقوع نشست در سطح زمين 

لعه مطاز نتايج اط به نشست به منظور تهيه اطالعات مربو ،موردنظركافي نبودن اطالعات زميني در مورد فرونشست زمين در محدوده با توجه 

ست، به حاسبه فرونشمدي ماژول ها بعنوان ورواي منطقه انجام شده بود، استفاده گرديد و دادهكه بر روي تصاوير ماهواره ي راداريتداخل سنجروش 

ظر، نطقه مورد نمرزميني در بيني افت سطح آب زيو پيش شدهپردازشهاي تصاوير راداري با استفاده از خروجي بيترتنيابه يه شده وارد شد.مدل ته

 زد.توان در زمان آينده نيز مقدار آن را تخمين مدل فرونشست را واسنجي و مي

 آبخوان جریان در ریاضیمدل تهیه       1 .2
براي مدل  Subsidenceماژول  براي تهيه مدل رياضي و Modflowماژول ، كه داراي PMWIN 5.3ت هاي نرم افزار باتوجه به قابلي

طقه، من وپوگرافيتشه هاي شامل نق ،اطالعات ورودي براي تهيه مدل مفهومي آبخوانباشد، در پژوهش حاضر از اين كد استفاده گرديد. فرونشست مي

 يآب زيرزمين اري، ترازاي و بهره بردهاي مشاهدهمحل چاهوضعيت مرزهاي ورودي و خروجي پيراموني آبخوان، ان، آبخو بسترسنگمحدوده آبخوان، 

 (.4باشند شكل )انتقال آبخوان مي تيقابل و

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
1 - Mathematical Model 
2 - Conceptual Model 
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 های اطالعات ورودی به مدلنقشه– 4شکل 

 

برداري و نفوذ از پساب آنها، مقادير جريان هاي سطحي، تخليه چاههاي بهرهبهمين ترتيب كليه اطالعات مربوط به نفوذ از بارش منطقه و   

از سال  ايماهواره تصاوير از آنجايي كههمچنين  اي نيز به مدل وارد گرديد.تخميني ورودي و خروجي آب زيرزميني و سطح ايستابي چاههاي مشاهده

هاي مقادير سطح تراز چاه ودرنظر گرفته شده  89-88تا  83-82غير ماندگار از سال  سازي در شرايطلذا دوره مدل ؛قابل تهيه بوده است 89تا  82

 انتخاب گرديده است. شرايط اوليه مدل  عنوانبه 83-82اي در سال مشاهده

ه كر نشان داد رايط ماندگاشهاي مدل، نتايج اجراي مدل در مقادير تخميني در ورودي اصالحو اوليه درنهايت و پس از انجام كاليبراسيون 

يت آبخوان واحي با واقعنر اين سازي شده وجود دارد و اين شاهد نزديكي پارامترهاي در نظر گرفته شده دقبولي بين مقادير مشاهده و شبيهانطباق قابل

همبستگي دهد. ا نشان ميرندگار آباد قم در دوره واسنجي مامقايسه سطح آب مشاهداتي و محاسباتي در پيزومترهاي دشت علي( 5باشد. شكل شماره )مي

 ( 6ار است )شكل ي مدل در رژيم جريان ماندگتطبيق باال دهندهنشان )2R=0.99(خوب انطباق  با بين مقادير سطح آب مشاهداتي و محاسباتي

 

 
 آباد قم در دوره واسنجی ماندگارمقایسه سطح آب مشاهداتی و محاسباتی در پیزومترهای دشت علی -5شکل  

 
 آباد قمای و محاسباتی تراز آب زیرزمینی در پیزومترهای دشت علیهمبستگی مقادیر مشاهده -6ل شک
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با يک گام  ماني ساالنهر بازه زمقادير اوليه ضريب ذخيره آبخوان، كاليبراسيون مدل براي وضعيت غيرماندگار د درمرحله بعد پس از وارد كردن

و  شدهاستفادهستي و اتوماتيک دانجام گرفت. براي كاليبراسيون از روش تنظيم شده است  1382-89فاصله زماني ساالنه در  صورتبههاي تنش و دورهزماني 

 شدهتفادهاسم ماندگار در رژي است. جهت تنظيم مدل در رژيم غيرماندگار از اطالعات مورد استفاده قرارگرفتهارامترهاي مختلف آبخوان مورد واسنجي پ

جود سبات بيالن ودر محا كه هيچگونه اطالعاتي از وضعيت ضريب ذخيره در دسترس نبوده و تنها يک عدد متوسط ضريب ذخيرهيهمچنين از آنجاي است.

 مرحله بعد  رفت و سپس درسازي صورت گبرداري، يک ناحيه بندي اوليه در مدلدارد، از اين رو ابتدا براساس نقشه زمين شناسي منطقه و الگ چاههاي بهره

ندگار در آباد در شرايط غيرمايا ضريب آبدهي مخصوص به صورت دستي صورت گرفته است. نتايج شبيه سازي مدل در آبخوان علي Sپارامتر واسنجي 

( 7) شكل .ماندگار استريان غيرجنشان دهنده تطبيق باالي مدل در رژيم  نتايج،شده مقايسه گرديد.  اي مورد محاسبه و با مقادير مشاهدههاي مشاهدهچاه

ل مد يبعات خطاانگين مرمجذور مي دهد.آباد در دوره غيرماندگار را نشان مياي دشت عليي مشاهدههاچاهمقايسه سطح آب مشاهداتي و محاسباتي در 

 بدست آمده است. 29/1كمي در شرايط غيرماندگار 

 آباد در دوره غیرماندگارای دشت علیی مشاهدههاچاهمقایسه سطح آب مشاهداتی و محاسباتی در - 7شکل 

 آبخوانفرونشست مدل تهیه      2 .2
( در tσ) 2شود. فشار يا تنش كلگفته مي (P) 1شود فشار منفذيبه فشاري كه به آب درون خلل و فرج در يک محيط متخلخل اشباع وارد مي 

قرار دارند بعالوه نيروهاي تكتونيكي در  (A)ع و غير اشباع است كه در باالي نقطه در حقيقت معادل با وزن كليه مواد آبخوان شامل منطقه اشبا (A)ي نقطه

توسط فشار  (A)شود. بخشي از وزن روبار در نقطه ذكر است كه از فشارهاي تكتونيكي در محاسبات مربوط به فرونشست صرف نظر ميالزم ب آن نقطه.

اي يک مقدار ماكروسكپي است كه بر اساس تئوري ارائه شده توسط شود. تنش بين دانهتحمل مي zσ 3ايو قسمت ديگري توسط تنش بين دانه( P)منفذي 

 اي افزايش پيدا كند.دهد كه تنش بين دانهباشد. بر اين اساس تراكم زماني در آبخوان رخ ميترزاقي با اختالف تنش كل و فشار منفذي برابر مي

در  ،هاي حاشيه دشتو شكاف ، ترك در ديواره سازه هاهاي جدار چاهزدگي لولهنشست مانند بيروندر سالهاي اخير شواهدي از بروز پديده 

 (.8مشاهده شده است شكل )آباد دشت علي

 آبادشواهد بروز پدیده فرونشست در دشت علی -8شکل

                                                                                                                                                    
1- Pore pressure 
2- Total stress 
3- Intergranular stress 
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مورد  ه؛رائه شدا 2000در سال   Harbaughكه توسطInterbed Storage  (IBS  )سازي آن پكيجبه منظور برآورد ميزان نشست و مدل

سازي آورد و مدلتوان از آن به منظور برباشد و ميلينک مي MODFLOWاين پكيج با كد كامپيوتري  PMWINافزاراستفاده قرار گرفت. در نرم

زيرزميني  ر يک سفره آبدسازي تراكم عمودي هپذيري استفاده نمود. اين برنامه كامپيوتري به منظور شبيتراكمهاي هاي داراي اليهفرونشست براي آبخوان

پذيري ناشي از تغييرات كميت تراهاي ناپيوسته و يا پيوسته تحت فشار را كه داراي قابلطراحي شده است و تغييرات ضريب ذخيره و همچنين تراكم در اليه

ر مؤثر در كف تغييرات فشا بعي ازز تراز آب زيرزميني و مقدار تراكم تاسازي فشار ژئواستاتيک تابعي اكند. در اين مدلسازي ميفشار در آبخوان را شبيه

-اپايدار ميا در شرايط ناشد. بنابراين تنهبفعال شده و قابل استفاده نمير سازي جريان در حالت پايدار، اين گزينه غيدر شبيه. ]3[شودآبخوان در نظر گرفته مي

شت در س از آماده شدن مدل كمي دپسازي فرونشست در منطقه مورد مطالعه به منظور مدل استفاده نمود. IBSه توان تغييرات ذخيره را منظور نمود و از بست

سازي دلاطالعات مورد نياز م وبه فرونشست دشت استفاده گرديد  به منظور وارد كردن اطالعات مربوط Interbed Pakageشرايط پايدار و غير پايدار از 

ه كه يرزميني اوليزاز آب معادل تر هد پيش تحكيمي، .ستيک، غير االستيک، تراكم اوليه و هد پيش تحكيمي به مدل داده شدفرونشست شامل ذخيره اال

شناسي مان زمينوسط سازارائه شده ت ارقامضريب غيراالستيک مطابق با  شده است و توسط نرم افزار بصورت پيش فرض تنظيم شده است در نظر گرفته

بخش ديگري از پژوهش  جهمچنين از نتاي در نظر گرفته شد. 02/0و ضريب االستيک نيز معادل  1/0الي  001/0معادل  (USGS 2010, 6-A23)آمريكا 

بندي بصورت نقشه پهنه ؛است تخمين زده شدهسنجي راداري مبتني بر شيوه تداخل ASARاي ميزان فرونشست با استفاده از تصاوير ماهوارهكه در آن 

 (.9شكل ) در ورودي مدل استفاده گرديدها د نظر براي هريک از سلولني مست در بازه زمابرآورد فرونش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  89تا  82با استفاده از تصاویر راداری از سال  محاسبه شدهفرونشست نقشه  -9شکل

متر در كل بازه زماني يسانت 70ود اي ، حداكثر نشست منطقه در حدهاي ماهوارهميزان فرونشست محاسبه شده از دادهدر مطالعات فوق، 

ي ثبت ااي و كوهپايهاشيه. اين در حالي است كه كمترين مقدار فرونشست نيز در مناطق حمحاسبه شده است( 2010الي  2004)از سال  مورد مطالعه

اوليه كه  فرونشست ان،ر آبخواي هر نقطه دگرديده كه برابر با صفر است. در اين مرحله از مطالعات با توجه به در دسترس بودن ميزان فرونشست بر

 دست آمد.ب (10كل)ي نهايي مدل فرونشست در سال آخر دوره مدلسازي به صورت شخروج و درنهايت كاليبره گرديدتوسط مدل محاسبه شده بود 

 
 1389با استفاده از تصاویر راداری در سال  توسط مدل فرونشست واسنجی شده-10شکل 
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 تحت سناریوهای مختلف طراحی مدل     3 .2

 برداری موجودالف( سناریوی اول: تعیین میزان فرونشست با توجه به روند استخراج بهره

هاي آبخوان همچون گذشته، در آينده نيز ادامه داشته باشد. به شود تمامي شرايط از قبيل ميزان ورودي و خروجيدر اين سناريو فرض مي

اجرا شد. الزم به   94-93تا سال  90-89ها، مدل براي پنج سال آينده از سال برداريادامه وضعيت موجود در بهره بيني وضعيت فرونشست بامنظور پيش

مقدار فرونشست محاسبه شده توسط مدل در شرايط سناريوي  (11)وارد مدل شده است. شكل  89-88سال همانند سال  5هاي اين ذكر است تمامي داده

هاي آبخوان به ويژه در مركز و حتي گردد، در اكثر بخشكه در شكل مشاهده مي طورهماندهد. را نشان مي 1394ال، يعني س 5وضع موجود در انتهاي 

 164سال آينده تا   5هايي از آبخوان نيز در طي انتهاي دشت فرونشست زمين به بيش از يک متر رسيده است. همچنين ميزان فرونشست در بخش

 ابد. يمتر افزايش ميسانتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 با سناریوی اول 1394بینی میزان فرونشست در سال پیش -11شکل 

 برداریب( سناریوی دوم: تعیین میزان فرونشست با کاهش مقدار بهره

ساس ميزان ا برداري برهش بهرهبرداري كاسته شده است. ميزان كادر اين سناريو با توجه به ميزان فرونشست در مناطق مختلف آبخوان از ميزان بهره

بايست بر اساس واقعيات يمبرداري (. البته الزم به ذكر است كاهش بهره12شكل ). درصد تقسيم بندي شده است 30و  20، 10فرونشست به چند دسته 

يزان م (13)د. شكل شباي ميبرداراي جهت نشان دادن تغييرات فرونشست ناشي از كاهش بهرهبرداري تنها نمونهمنطقه صورت گيرد و اين كاهش بهره

ي كه مشاهده طورهمانست. برداري بسته به ميزان فرونشست كاهش يافته ادهد كه در هر سال مقداري از بهرهسال نشان مي 5فرونشست را بعد از 

 باشد. وضع موجود مي ويسناربرداري داراي وضعيت بهتري نسبت به نقشه گردد نقشه حاضر با كاهش بهرهمي

    

 

 

 

 

 

 

 

 

های مدل  برداری در هریك از سلولمیزان کاهش بهره -12شکل 

 .)وضع موجود( براساس سناریوی دوم

با سناریوی  1394بینی میزان فرونشست در سال پیش -13شکل 

 دوم
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 ج و بحثنتای .3
 

( ميزان افت 1)سناريوي  ؛دامه يابدا روندهمين  اب آباديت برداشت آب زيرزميني در دشت عليچنانچه وضع دهدنتايج اين تحقيق نشان مي

جه به آن مخاطرات زيادي را متر خواهد رسيد كه در صورت عدم تو 5/1متر افزايش يافته و درنتيجه ميزان فرونشست به بيش از  42آبخوان به حدود 

 مناطقدر بسياري از  (،2 )سناريوي رداريبدرصدي ميزان بهره 30تا  10با كاهش  حاليكهبراي تاسيسات موجود در آبخوان ايجاد خواهد نمود. در 

 40دود ه جلوگيري حبحو منجر برداري به اين نكاهش بهره ،اي كاسته شده است. بر اساس نتايج مدلآبخوان از ميزان فرونشست به طور قابل مالحظه

 درصد از سطح دشت خواهد شد. 75درصدي فرونشست در حدود 

 قدردانی .4
 

يني با برداري منابع آب زيرزمبيني ميزان فرونشست ناشي از بهرهپيشاي قم با عنوان از طرح پژوهشي شركت آب منطقهمقاله حاضر براساس بخشي 

توسط موسسه تحقيقات ه كه تهيه شد، ]4[ آباد قم(اي راداري)مطالعه موردي: دشت عليسنجي در تصاوير ماهواره سازي و تكنيک تداخلاستفاده از مدل

 .گرددداني مييمي قدرگرفته است. لذا بدينوسيله از پژوهشگران پروژه، سركار خانم مهندس جعفري و آقايان دكتر جوادي و كرمنابع آب انجام 
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