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 خالصه

 یهایژگیو نیتراز مهم یکی. باشدیم ینیرزمیز هایآب تیریمراحل شناخت آبخوان و مد نتریاصلی از هاآبخوان یکیدرولیه هاییژگیو نییتع

 شیپارامتر، آزما نیروش به دست آوردن ا نی( منطقه مورد مطالعه است که مورد اعتماد تریآبگذر بیضرانتقال ) تیقابل آبخوان، یکیدرولیه

نمود.  نییرا تع ینیرزمیاستحصال آب ز برای هامکان نیبهتر توانیانتقال به محدوده مورد مطالعه م تیپارامتر قابل میو تعم نیی. با تعباشدیم ژپمپا

با  هشپژو نی. در اباشدیپارامتر ممکن م نیدر محدوده مورد نظر به کمک در دسترس بودن ا یسازمدل ایو  یتیریمد یائه راهکارهاار نیهمچن

 تیکه قابل یاز اندازه در مناطق شیب یبردارکه بهره دیانتقال محدوده آبخوان دشت شبستر، مشخص گرد تیو قابل ینیرزمیآب ز تیتوجه به وضع

 هیروما اچهیدر هیآبخوان در حاش نیا ینیرزمیسطح تراز آب ز دیاند، منجر به افت شدداشته ینیرزمیجهت برداشت آب ز یندان مناسبانتقال نه چ

 شده است.

 افت ،چاه ت،یریپمپاژ، مد ،ینیرزمیآب زکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

خود  نیکه ا دیآیرابطه به حساب م نیموارد در ا نیترتیپر اهم از یکیشناخت آبخوان  ،ینیرزمیز یهادر مورد آب یریگمیو تصم یجهت بررس

 بیآبخوان، ضر یکیدرولیه یهایژگیو نیتراز مهم یکی. باشدیآن م یکیزیژئوف طیآبخوان و شرا یکیدرولیه یهایژگیمستلزم به دست آوردن و

(، یآبگذر بیضرانتقال ) تیقابل بی. ضرگرددیم نییآن تعانتقال  تیقابل بیاست که با مشخص بودن ضخامت آبخوان و ضر یکیدرولیه تیهدا

 لیانتقال آبخوان در نقاط مختلف آن به دل تی. قابل توجه است که قابل]1[دهدیآبدار نشان م هیعبور آب را در تمام ضخامت ال تیاست که قابل یریمتغ

آبخوان با  تیاز وضع بردارانبهره یعدم اطالعات کاف لیبه دل ینیرزمیز یهاآبز برداشت ا متأسفانه. دینمایم رییآبدار تغ هیو ضخامت ال یبنددانه رییتغ

وارد  بردارانبهرهکشاورزان و  شتیبر مع ندهیو در آ ینیرزمیآب ز تیرا  بر وضع یریناپذجبرانآبخوان تطابق نداشته و خسارات  هیمنطقه و تغذ یآبده

بخش نسبتاً  کی نیهاست و همچنروش نیترو متداول نیاز معتبرتر یکیپمپاژ که  شیاز آزما ،یکینامیدرودیه اتیّخصوص نییخواهد نمود. برای تع

آبخوان است که به  کینامیدرودیه بیضرا نییتع یمتداول برا یپمپاژ روش شیآزما .]3[ ]2[شودیاستفاده م کند،یاز سفره آبدار را منعکس م یبزرگ

 ۀفاصل کیبا  گرید یادو چاه مشاهده ای کیدر  ینیرزمیسطح آب ز یزمان راتییتغ ۀو مشاهد ریمتغ ایت ثاب یدب کیچاه با  کیبرداشت آب از  ۀلیوس

 ای یکشاورز یهادر چاه توانیپمپاژ م شیآزما جیاز نتا .]4[ردیگیسطح آب در چاه پمپاژ صورت م یریگثبت اندازه ای یمشخص از چاه اصل

 یکیدروژئولوژیزون ه کی ندهیها تا کف آبخوان بوده و نماکه عمق آن ریکامالً نفوذپذ ییهاچاهکامل ) چاه طیشرا یدارا باًیکه تقر یبرداربهره

 دیجد یهاچاه جادیو ا یحفار اتیبر بودن عمل نهیبه علت هز حالنیباا .]5[گرددیآبخوان استفاده م یکینامیدرودیه بیضرا نییتع یهستند( باشند، برا

 زیحوضه آبخ ینیرزمیمنابع آب ز کینامیدرودیه بیضرا انیو گالبچ ی. عابدشودیموجود در منطقه استفاده م یبردارهو بهر یاکتشاف یهااز چاه

موثر در  یرهایبه مدل، متغ یورود یهاهیال هیفوق پس از ته قیدر تحق .]6[برآورد کردند MODFLOWاز مدل  تفادهرا با اس یسگز - هیکوهپا

 ژهیو یو آبده یکیدرولیه تینموده و هدا ماندگار ریغمدل در حالت ماندگار و  یآبخوان، اقدام به اجرا و واسنج یبندو شبکه یمرز طیشرا یسازمدل

 هیشده در محل کلمشاهده ریشده توسط مدل با مقادمحاسبه یکیدرولیتراز ه ریمقاد دیمشاهده گرد تیکردند. در نها حاسبه( آبخوان را مرهیذخ بی)ضر
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( را Tو  Sآبخوان ) یکینامیدرودیه بیآبخوان دشت قم، ضرا یکیدروژئولوژیه یبررس یبرا یو کالنتر یدارند. آبدار اصفهان یقت خوبمطاب زومترهایپ

برداشت  زانیانتقال، م تیقابل نیارتباط ب زیآنال قیتحق نیهدف از ا .]7[مختلف دشت را آشکار کردند یهادر بخش بیضرا نیا راتییو تغ یریگاندازه

 .باشدیآبخوان دشت شبستر م ینیرزمیو سطح تراز آب ز یکشاورز یهاچاهاز 

 
 

 هاروشمواد و  .2
 

 منطقه مورد مطالعه .2-1

غرب  یلومتریک 66که در  باشدیم هیاروم اچهیدر زیگانه حوضه آبر 25 یهاحوضه ریاز ز یکیو  یشرق جانیدشت شبستر در غرب استان آذربا

 نیا ی. مساحت کلباشندیخامنه و شندآباد م ان،یشبستر، صوف یمحدوده، شهرها نیا یمسکون ینواح نیتر. بزرگواقع شده است زیشهرستان تبر

مربوط  لومترمربعیک 636 زانیم نی. از اردیگیرا در بر م هیاروم اچهیدر زیدرصد کل حوضه آبر 42/2که حدود  باشدیم لومترمربعیک 7/1254محدوده 

مرند، از غرب به محدوده  یلبرچایمحدوده، از طرف شمال به حوضه ز نی. ادهندیم لیارتفاعات تشک زیرا ن ومترمربعلیک 7/616به وسعت دشت و  

دشت از  نیگرفته، آبخوان ا. طبق مطالعات انجامشودیمحدود م یرس - ینمک یهاو پهنه هیاروم اچهیو از جنوب به در زیتسوج، از شرق به تبر یلعاتمطا

در شمال  ز،یتبر یمحدوده در غرب محدوده مطالعات نیاست. ا افتهیدشت گسترش  نیا یدر قسمت جنوب لومترمربعیک 6/464ه وسعت  و ب ]6[نوع آزاد

که در شرق  باشدیمروستا  66محدوده شامل  نیتسوج واقع شده است. ا یو در غرب محدوده مطالعات شویم یهاکوهرشته یهادامنهو در  هیاروم اچهیدر

خامنه،  ان،یشبستر، صوف یشهرهاآن  یمسکون طقمنا نیترمهم. اندشدهواقعمتمرکز و در جنوب و غرب شهرستان شبستر به صورت پراکنده به صورت 

گانه کشور  یس زیآبر یهاحوضهاز  یکی هیاروم اچهیدر زیدر حوضه آبر انیصوف-شبستر ی. محدوده مطالعاتباشدیم شندآبادکنان و  ، کوزهسیس

شور و  هیاروم اچهیتسوج و از جنوب به در یالعاتاز غرب به محدوده مط ز،یتبر یه از شمال به محدوده مرند، از شرق به محدوده مطالعاتک باشدیم

 دشت شبستر در کشور و استان نشان داده شده است. تیموقع 1. در شکل رسدیمآن  یشرق یزارها

 
 دشت شبستر تیموقع-1شکل 

 

 مطالعهمورد  ساختار آبخوان .2-2

و شوره زاری  شویم کوهرشته نیمحدوده در ب نیکه ا دهدیمنشان  انیصوف -شبستر یمحدوده مطالعات 2در شکل  شدهارائه یشناسنیزمبا توجه به نقشه 

 ایکه ناتراوا و  دهجود آمبو هاسنگماسهدشت از مارن و  نیا رامونیپ یشناسنیزمسازندهای  شتری. بباشدیم زیآن از دشت تبر جداکنندهقرار گرفته که 

و در آخر به سمت  انیصوف -و آبراهه به سمت دشت شبستر لیاز راه تعدادی رودخانه، مس شویکوه م یسطح یهاروانابکم هستند.  ییدارای تراوا

 شیفرسا ریتأثو تحت  انددهیگرد نیدشت وارد و در نقاط مختلف آن ته نش نیآبرفت به ا ،یسطح یهارواناب نی. همراه اابندییم انیجر هیاروم اچهیدر

 .]6[اشاره نمود سیشانجان و س ان،یدار یهادرهبه  توانیمبوجود آمده که  یشناسنیزمدرون سازندهای  ی، تعدادی دره آبرفتهارواناب نیاز ا یناش

 474 یمحدوده مطالعات نیدر او وسعت سازندهای سخت  لومترمربعیک761مذکور  یدر سطح محدوده مطالعات وستهیوسعت رسوبات ناپ

واحد  نیترعیوس. باشدیم نیسازند کهر متعلق به پرکامبر تیو اسل لیمربوط به ش یمحدوده مطالعات یهاسنگ نیتریمیقد. باشدیم لومترمربعیک

. در ارتفاعات محدوده باشدیم عهد حاضرکنگلومرا متعلق به  و یاماسهسنگ آهک -مربوط به واحد سنگ رس لومترمربعیک117 سعتبا و یشناسنیزم
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سازند روته و  کا،یکرتاسه، سازند ال یآهک یهاسنگشامل  جادشدهیاآب در آنها  رهیکه امکان ذخ ییسازندها لومترمربعیک 542با وسعت  یمطالعات

 یمحدوده مطالعات نیدر ا منابع آب موجود تیفیباعث کاهش ک لومترمربعیک 167با وسعت  وسنیمتعلق به م یری. رسوبات تبخستا زکوهیسازند ت

 .انددهیگرد

 
 دشت شبستر یشناسنیزمنقشه  -2شکل 

 

 

 قابلیت انتقال محاسبه .2-3

پمپاژ  شیکه به منظور انجام آزما یاو مشاهده یبردارحلقه چاه بهره 41آبخوان دشت شبستر از اطالعات تعداد  یکیدرولیه تیبه دست آوردن هدا یبرا

انتقال از  تیقابل بیضر ریمطالعه مقاد نیبودند. در ا شدهپراکندهدر دشت شبستر  مناسبی نسبتاً صورت به هاچاه نیشد. اه بودند استفاد کاررفتهبه

 کینامیدرودیه بیضرا نییپمپاژ محاسبه شد. تع شیزمان و روش ژاکوب با استفاده از اطالعات حاصل از آزما -افت یهایمناسب مثل منحن یهاروش

 .]9[کامل چاه در البه آبدار استوار است فرآبدار و ح هیدر ال انیجر یاز جمله در نظر گرفتن افق یاتیار به روش پمپاژ بر اساس فرضآبد یهاهیال

 

 محاسبه سطح تراز آب زیرزمینی .2-4

تراز  نیانگیم اندداشته 1392-93 یال آبس یهاماهدر تمام  یموجود در منطقه که اطالعات کامل زومتریپ 39 لهیبه وس ،ینیرزمینقشه تراز آب ز هیجهت ته

مطالعه  دکل آبخوان موجود در دشت مور یستابیتراز سطح ا لینقشه هم پتانس ArcGISو به کمک برنامه  دیسال محاسبه گرد نیآبخوان در ا یآب

 .دیگرد میترس

 

 

 نتایج و بحث .3
 

و مناطق  دیارائه گرد 3و در شکل  میترس ریمقاد نیا یبندپهنهنقشه  ArcGIS طیر محهر چاه پمپاژ، د یبرا کیانتقال به تفک تیقابل ریمقاد نییپس از تع

مساحت آبرفت  عمده نکهیمنطقه به علت ا یشناسنیزمبا نقشه  سهینقشه در مقا نیمستخرج از ا جیکه نتا دندیانتقال متفاوت مشخص گرد یهاتیقابلبا 

. باشدیممناطق  نیانتقال در ا تیقابل دیبر کاهش شد لیدل یو رس ینمک یهاپهنهآبرفت وجود  یقجنوب شر یهاقسمت، تنها در باشدیمنسبتاً همگن 

 نی. همراه ااندافتهی انیجر هیاروم اچهیبه در تیو آبراهه به سمت دشت مورد مطالعه و در نها لیاز راه تعدادی رودخانه، مس شویکوه م یسطح یهارواناب

، تعدادی دره هارواناب نیاز ا یناش شیفرسا ریتأثو تحت  انددهیگرد نیدشت وارد و در نقاط مختلف آن ته نش نیا به هاآبرفت ،یسطح یهارواناب

 یهادرهشده در  نیته نش یهاآبرفتنمود.  رهاشا سیشانجان و س ان،یدار یهادرهبه  توانیمبوجود آمده که  یشناسنیزمدرون سازندهای  یآبرفت

 تیقابل یبندپهنهدر نقشه  هادره نیآمدن ا دی. پدگردندیم زیدشت دانه ر یهستند که به سمت مناطق جنوب درشتدانهو  یارودخانهمنطقه از نوع  یآبرفت

 آبخوان دشت یستابیتراز سطح ا طیشرا 4. در شکل باشدیممناطق  نیدر ا هاچاه یآبده شیافزا نیانتقال و همچن تیقابل شیافزا انگریب یانتقال به خوب
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تراز سطح  قاًیشده است و دق گسترده دشت شبستر یجنوب مهینقشه سفره آبدار در ن نینشان داده شده است. بر اساس ا 93-92 یسال آب یشبستر برا

 میبه ترس یو لزوم ستیموجود ن ینیرزمیدشت سفره آب ز یشمال مهین یستاناست که در مناطق کوه یهیاست. بد دهیمحدوده آبخوان رسم گرد یستابیا

سطح  دیبا افت شد ،یمصارف کشاورز یبرا ینیرزمیآب ز از ادیز یهابرداشتبه علت  ریاخ یهاسال. در ستین یستابیخطوط تراز سطح ا یرواقعیغ

 قیمکم و به صورت ع یدر مناطق با آبده ینیرزمیمطالعات آب ز یبه مبنا جهموجود در منطقه بدون تو یهاچاهمواجه شده است. اکثر  ینیرزمیآب ز

انتقال  تیکه از نظر قابل یدر مناطق ینیرزمیو به تبع آن اضافه برداشت از سفره آب ز یتوسعه کشاورز نیبنابرا؛ هستند رمتعارفیغحفر و در حال پمپاژ 

تعرق و خشک -ریتبخ شیافزا ،یکاهش روند بارندگ م،یاقل رییداشته است. البته تغ ینیرزمیز آبسطح  یامنطقهرا در افت  ریتأث نیشتریهستند، ب فیضع

 نبوده است. ریتأث یب یطیشرا نیچن عیدر تسر هیاروم اچهیشدن در

 
 بر روز مترمربعانتقال دشت شبستر بر حسب  تیقابل یبندپهنه -3شکل

 

 

 
 1392-93 آبی دشت شبستر در سال ینیرزمیآب ز لیخطوط هم پتانس -4شکل



 

 

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

 5311  شهریور  51و  51

 

 5

 یریگجهینت  .4
 

دشت  آبخوانانتقال در  تیقابل دیشد نسبتاً راتییتغ یبازه یدر منطقه علت اصل یو رس ینمک یهاپهنه نیو همچن هالیمسدر  یآبرفت یهادرهوجود 

 گریدمناطق و از طرف  نیانتقال در ا تیقابل ریباعث کاهش چشمگ ینمک یهاپهنهبه  یدشت منته یدر قسمت جنوب شرق راتییتغ نی. اباشدیمشبستر 

شدن آبرفت  نیدر اثر ته نش سازندهاجنس  یهادانه یمناطق به علت درشت نیانتقال در ا تیقابل شیو شانجان افزا سیس ان،یدر یهارودخانه هیدر حاش

به  بردارانبهرهساختن  زممل رغمیعلدارند  یبرداربهره یبرا یانتقال نه چندان مناسب تیکه قابل یدر مناطق یبرداربهره یهاچاه. تجمع باشدیممشهود 

مناطق در  نیا یمناطق به وجود آورده که در درازمدت به علت کم توان نیرا در ا ینیرزمیتراز سطح آب ز دیمناطق، افت شد نیدر ا قیچاه عمحفر 

 متحمل خواهد ساخت. ینیرزمیآب ز تیو وضع بردارانبهرهرا بر  یریناپذجبرانمجدد، خسارات  هیتغذ
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