
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1

 MODFLOW 4.2 Visualهاشم با استفاده از مدل مديريت آبخوان جلگه چاه
 
 

2 ، مهدي اژدري مقدم1مرتضي ساالري  
 

 com.morteza@gmail.salari  دانشجوي كارشناسي ارشد هيدروژئولوژي از دانشگاه سيستان و بلوچستان -١

 ir.ac.usb.mazhdary@hamoon  عضو هيئت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان -2                                 

 

 :چكيده

 Visualبـه كمـك نـرم افـزار    ايرانشـهر  شهرسـتان   در غـرب   واقـع  جلگه چاه هاشـم در دشـت اسـپكه   خصوصيات هيدروژئولوژيكيدر اين تحقيق 

MODFLOW premium 4.2  الگ هـاي حفـاري،   اطالعـات  از براي شناخت خصوصيات هيدروژئولوژيكي آبخـوان  . استسازي شده  مدل
 1381-82 سال از ابتداي سال آبـي  4با رسم هيدروگراف واحد دشت براي . آمار منابع آبي، داده هاي پيزومتري و آزمايشات پمپاژ استفاده شده است  

.  مورد واسنجي قرار گرفـت ماندگارشرايط براي شبيه سازي  ،به علت نوسانات كمتر در تراز آب زيرزميني 1381، بهمن 1384-85ل آبي تا انتهاي سا  
شـد كـه مـدل بيشـترين      مشـاهده آنـاليز حساسـيت   با انجـام   . مورد واسنجي قرار گرفت  1382اسفند تا   1381اسفندبراي شبيه سازي شرايط غيرماندگار      

 از(مـدل    صـحت سـنجي      . شرايط ماندگار و غيرماندگار به ترتيب به كاهش هدايت هيدروليكي و كاهش آبدهي ويژه نشان مي دهـد                  حساسيت را در  
بيانگر نتايج قابل قبول مدل سازي انجام شده است، لذا مي توان از مدل براي پيش بيني شرايط آينـده و مـديريت آبخـوان                       ) 1383اسفند تا   1382اسفند

 بر طبق پيش بيني مدل، اين روند افت سـطح آب در سـال هـاي پـيش     و  هيدروگراف دشت روند نزولي دارد    دهد كه   نشان مي طالعات  م. استفاده نمود 
 درصدي پمپاژ چاه هاي عميق قسمت شرقي منطقه و نفـوذ           30مديريت آبخوان با اعمال دو استراتژي كه عبارتند از كاهش         . بيني نيز ادامه پيدا مي كند     

 .ري از منطقه به داخل آبخوان، باعث كاهش افت سطح آب در سال هاي پيش بيني مي شودرواناب هاي عبو
 

 بهره برداري آبخوان، مدل رياضي، شبيه سازي، مديريت: واژگان كليدي
 

ABSTRACT 
In this study a numerical groundwater flow model for Jolgeh Chah-hashem aquifer in the west of 
Iranshahr was developed by using well loges, hydro-geologic parameters, peizometric head and the results 
of pumping tests. The model was used to know better hydro-geological characteristics of aquifer, optimal 
consumption, and aquifer management for future. Steady state condition had been considered in Jan. 2003 
since there was low fluctuation in groundwater level in this period, which showed good agreement. 
Unsteady state condition was considered for period of Feb. 2003 to Jan. 2004. The sensitivity analysis 
related to a few parameters and verification for mentioned period had also been examined. The model was 
applied to predict water table in the aquifer for Sept. 2009. The results indicated that the water balance 
would be negative and sediment permeability reducing from south to north.  Therefore it is necessary to 
determine the sub-region that has high drawdown and prohibit water logging in these regions. Then there 
must be a strong regulation to confined water discharge from existing wells. For other regions also the 
permissible discharge needs to be determined. A combined optimized watershed management for 
groundwater and surface water should be performed. 
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 مقدمه
يرزميني براي مصارفي چون امروزه بهره برداري از منابع آب ز. منابع آب زيرزميني يكي از مهم ترين منابع آب شيرين مورد نياز انسان است

يكي . كشاورزي، صنعت و شرب توسعه زيادي پيدا كرده است، لذا حفاظت از منابع آب و اعمال مديريت بهينه مصرف آب از ضروريات مي باشد
هاي   جوي، جريان آببايد سعي كرد تا حد ممكن از نزوالت. از راه هاي مقابله با كم آبي استفاده بهينه از منابع و افزايش بهره وري آب است

بنابراين جهت اتخاذ تصميم هاي مديريتي مناسب در در مورد مصرف آب هاي . سطحي و منابع زيرزميني به نحو مطلوب و بهينه استفاده شود
آينده، احتياج  ي دربدين منظور و همچنين براي پيش بيني نتايج اعمال سياست هاي بهره بردار. زيرزميني، احتياج به مطالعات آب زيرزميني مي باشد

 درصد 5 درصد آن صرف كشاورزي و 95تمام آب مورد نياز جلگه چاه هاشم كه . به تهيه مدل رياضي آب هاي زيرزميني ضروري به نظر مي رسد
وچستان قرار اين جلگه در غرب شهرستان ايرانشهر در استان سيستان و بل. مين آب شرب مي شود از منبع آب زيرزميني تأمين مي گرددأآن صرف ت

قابل تأمل است كه مقدار .  شرقي قرار دارد40 شمالي در زون 3006593 تا 2984226 شرقي و 720258 تا UTM 703409دارد و در مختصات 
 Visualآبخوان جلگه چاه هاشم بوسيله نرم افزار. ساالنه بارش در اين منطقه كم است و در طبقه بندي اقليمي دومارتن جزء مناطق خشك است

MODFLOW premium 4.2اين نسخه نرم افزاري عالوه بر دارا بودن كليه خصوصيات نرم افزارهاي سابق، قابليت .  شبيه سازي شده است
 . سلول را داراست107×7.6هاي بيشتري همچون ارايه ديد سه بعدي از منطقه، سرعت محاسبه سريع تر و توانايي محاسبه پارامترهاي 

 

 بحث
بـا   ب زيرزميني جلگه چاه هاشم شناسايي سيستم هيدروژئولوژيكي و استفاده از نتايج مدل بـراي پـيش بينـي و مـديريت آبخـوان         هدف از تهيه مدل آ    

 .توجه به سياست هاي مختلف مديريتي و بهره برداري در آينده است
 

 ي چاه هاشممدل مفهومي آبخوان جلگه
. شيب كلي منطقه از جنوب به سمت شمال اسـت . ت آبرفتي و مخروط افكنه اي قرار دارد   آبخوان جلگه چاه هاشم از نوع آزاد است و بر روي رسوبا           

سنگ هاي  . اين آبخوان از جنوب، به سنگ هاي دگرگون، آذرين و آذرآواري محدود مي شود             . جهت جريان آب زيرزميني نيز به همين گونه است        
سنگ، عليرغم درز و شكاف متوسط تا زيادي كه دارا مي باشند، فاقد نفوذپذيري       دگرگون موجود در منطقه با توجه به تراكم و توده اي بودن جنس              

سنگ هاي آذرين و آذرآواري شامل گرانيت،گرانوديوريت، گابرو، گرانيت آلكالن پورفيري، كوارتز ديوريـت و        . و در نتيجه پتانسيل آبي مي باشند      
ايـن آبخـوان از شـمال بـه     . ف تا متوسط با توجه به تـراكم درز و شـكاف مـي باشـند      آگلومرا با درز و شكاف زياد و به طور نسبي داراي آبدهي ضعي            

شـرايط  . جازموريـان محسـوب مـي گـردد        رسوبات دانه ريز مجاور درياچه هامون جازموريان محدود مي شود كه خروجي سفره نيز به سمت هـامون                 
در . ضـخامت آبخـوان متفـاوت اسـت    . ز جنس رس و نفوذناپذير استسنگ كف سفره عمدتا ا. مرزي مدل بر اساس اين اطالعات استخراج شده اند     

 متر مـي رسـد و دوبـاره در شـمال            100در ميانه هاي سفره ضخامت بيشتر شده و تا حدود           .  متر است  40جنوب سفره، ضخامت آبرفت كم و تا حدود         
راي ترازيابي سطح آب زيرزميني جلگه چـاه هاشـم از           ب.  متر نيز مي رسد    150در بعضي نقاط ضخامت آبرفت به حدود        . سفره ضخامت كم مي گردد    

شيب هيدروليكي در بخش جنوبي كمتـر  . جهت جريان آب زير زميني از جنوب به سمت شمال است          .  حلقه چاه پيزومتري استفاده شده است      8تعداد  
، ميزان قابليت انتقال بـه صـورت منطقـه اي بسـط داده         با استفاده از نتايج آزمون پمپاژ چاه هاي بهره برداري و اكتشافي           . و در بخش شمالي بيشتر است     

حـداكثر  .  مترمربع در روز در شمال سفره در تغيير اسـت          500حدود    مترمربع در روز در جنوب سفره تا       7250ميزان قابليت انتقال از حدود      . شده است 
 ساله منطقه بر    4هيدروگراف واحد   .  شمالي سفره است    مربوط به قسمت   09/0مربوط به مناطق جنوبي و غربي است و حداقل آن            37/0ضريب ذخيره   

 متـر  203/1 سـال تقريبـا     4بر اساس اين هيدروگراف سطح آب زيرزميني در مدت          .  تهيه شده است   1385 تا مهر    1381اساس داده هاي پيزومتري مهر      
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 .افت نشان مي دهد
 

 
 سازي و شبكه تيسن مربوط به آن محدوده مدل) 1شكل
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ی متر   بارش بر حسب ميل
ارتفاع مطلق سطح آب  

 
 اف واحد منطقه مورد مطالعه هيدروگر)2شكل

 

 معادله حاكم و انتخاب كد رايانه اي
 :شكل كلي معادله حاكم بر جريان آب زيرزميني از ديدگاه سيستم جريان به صورت زير است

)1(                                                                                     yx z
s

k .h. hk .h. h k .h. h hS R
x x y y z z t

∂⎛ ⎞∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + = ±⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
 

 
در انتخـاب  .   مولفه تغذيه يا تخليه به آبخوان مي باشـد R ظرفيت ويژه و sS مولفه هاي تنسور هدايت هيدروليكي،    zk و   xk   ، ykدر اين فرمول  

همچنين مدل انتخاب شده بايد خروجي ها را بـا دقـت گرافيكـي              .  و سهولت كاربرد آن توجه مي شود       كد رايانه اي به گزينه هايي مانند كارايي مدل        
 . كه تمام معيارها را دارد، استفاده شده استMODFLOWبا اين وصف و با توجه به هدف اين مقاله از مدل . مطلوبي نمايش دهد
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 طراحي مدل، تعيين مرزها و ورود اطالعات
 رديـف  73 سـتون و  45سـازي در   مـدل  محـدوده  و  متر انتخاب شده اند300 در   300رميني منطقه مورد نظر، سلول ها با ابعاد         سازي آب زي   براي مدل 

در محـدوده مـورد   . سطح ايستابي آبخوان و سنگ كف نفوذناپذير به ترتيب به عنوان مرز بـاال و پـايين مـدل در نظـر گرفتـه شـده انـد               . قرار مي گيرد  
. وجود ندارد و فقط مي توان از مرزهاي هيدروليكي كه مصنوعي هستند اسـتفاده نمـود               ) مانند مرزهاي نفوذناپذير و يا رودخانه     ( مطالعه، مرز فيزيكي    

 و در حالت ناپايدار در مرزهاي خروجي، چاه با دبي منفي و در مرزهاي ورودي، چـاه  (Constant Head)در حالت پايدار، مرزها با بارآبي ثابت  
 . و در بقيه نقاط، مرز با بار صفر در نظر گرفته مي شودبا  دبي مثبت

 

 
 )به ترتيب از راست به چپ( و غيرماندگار  شرايط مرزي مدل براي حالت ماندگار)3شكل

 
اي براي وارد كـردن اطالعـات و خصوصـيات چـاه هـ            .  حلقه چاه پيزومتري وجود دارد     8 حلقه چاه بهره برداري و       172در محدوده مدل سازي تعداد      

 درصد مقدار كل بارندگي در هـر دوره در  20در محدوده مورد مطالعه، تغذيه ناشي از بارندگي، .  استفاده شدWellبهره برداري و پيزومترها از بسته   
اورزي بـه   درصد از مقدار آب برداشتي از چاه هاي بهره برداري نيز به عنوان آب برگشتي ناشي از آبيـاري زمـين هـاي كشـ                       15. نظر گرفته شده است   

مقـادير هـدايت   . تغذيه ناشي از بارش و آب برگشتي از چاه هاي بهره برداري توسط بسته تغذيه وارد محيط مـدل مـي شـود                   . سفره، در نظر گرفته شد    
 .هيدروليكي و ضريب ذخيره با استفاده از نتايج آزمايشات پمپاژ در مناطق مختلف محدوده مدلسازي به مدل داده مي شود

 

 واسنجي
پس از وارد كردن اطالعات پايه و مورد نياز به مدل، واسنجي مدل به صورت پيشرو و با اجراي مكـرر مـدل و تغييـر پارامترهـاي ورودي، انجـام مـي                             

بـراي  . اين روش واسنجي تا بدست آمدن نتايج رضايت بخش و يكسان بودن تقريبي نتـايج مـدل و مشـاهدات صـحرايي، ادامـه پيـدا مـي كنـد                             . شود
.  كه كمترين نوسان را در هيدروگراف واحد دارند استفاده شـد 1381 از داده هاي آماري سطح آب در بهمن    (Steady) در حالت ماندگار     واسنجي

 مقايسه سطح آب محاسـبه      )4 (شكل. هدف نهايي واسنجي در حالت ماندگار، بدست آوردن هدايت هيدروليكي بهينه شده در منطقه مدلسازي است               
 .را بعد از اتمام واسنجي در حالت پايدار نشان مي دهداي و مشاهده اي 
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 نمودار محاسبه اي در مقابل مشاهده اي پيزومترها در حالت ماندگار) 4شكل

 

 
 )به ترتيب از راست به چپ(هدايت هيدروليكي و آبدهي ويژه بهينه شده ) 5شكل

 
هدف از واسنجي در حالت غير ماندگار، بهينـه         .  واسنجي مي كنيم   (Unsteady)بعد از واسنجي در حالت ماندگار، مدل را براي حالت غيرماندگار            

 1382 تـا اسـفند   1381براي واسنجي در حالت غير ماندگار از آمار سـطح آب مربـوط بـه اسـفند     .  و تغذيه است(Sy)كردن پارامترهاي آبدهي ويژه     
غير ماندگار بهينه شده و در طول ماه هاي ديگر پارامترهاي تغذيه و تخليه بـراي هـر     ابتدا مقادير آبدهي ويژه براي اولين ماه جريان         . استفاده شده است  
الزم به توضيح است كه در حين واسنجي، مقادير پارامترهاي تخمين زده شده، توسط مدل با شـرايط حـاكم بـر سـفره و داده هـاي              . ماه بهينه مي شود   

 .صحرايي، مطابقت داده مي شود
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  پريود12اي در مقابل مشاهده اي پيزومترها در حالت غيرماندگار و نمايش تغييرات آن ها در نمودار محاسبه ) 6شكل

 

 تحليل حساسيت
براي تعيين ميزان حساسيت مدل نسبت به پارامترهاي مختلف، قبل و بعد از واسنجي در حالت ماندگار و همچنين قبل و بعد از واسنجي در حالت غير                           

در حالـت   . در حالـت مانـدگار، حساسـيت مـدل نسـبت بـه تغييـر هـدايت هيـدروليكي بررسـي مـي شـود                        . م مـي شـود    ماندگار، تحليل حساسيت انجا   
در حالـت  . غيرماندگار، حساسيت مدل نسبت به تغييرات در آبدهي ويژه، ورودي، خروجي و چاه هاي بهره برداري موجود در منطقه بررسي مي شود  

در حالت غيرماندگار، مدل بيشترين حساسيت را نسبت به كاهش          . هدايت هيدروليكي ديده مي شود    ماندگار بيشترين حساسيت مدل نسبت به كاهش        
 .آبدهي ويژه و كمترين حساسيت را نيز نسبت به افزايش آبدهي ويژه نشان مي دهد
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هدايت هيدروليکی

 
 )به چپبه ترتيب از راست (ر و غير ماندگار  براي حالت ماندگاپارامترهاي مشخص شده حساسيت مدل نسبت به )7شكل

 

 صحت سنجي
بـدين  . بعد از واسنجي در حالت غيرماندگار بايد مدل را براي يك دوره زماني مورد آزمون قرار داد تا صحت داده هـاي خروجـي آن، اثبـات گـردد     

مقـادير پـيش بينـي       پيش بيني سطح آب زيرزميني در منطقه، بوسيله مدل به عمل آمـده و سـپس                  1383 اسفند تا   1382 ماه از اسفند     12منظور به مدت    
 .شده بوسيله مدل با مقادير مشاهده شده صحرايي مورد مقايسه قرار گرفته است
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  نمودار محاسبه اي در مقابل مشاهده اي در حالت صحت سنجي)8شكل

 

 پيش بيني
. بـراي آينـده پـيش بينـي كنـيم         پس از اينكه مطمئن شديم مدل به درستي پايه گذاري شده است، مي تـوانيم وضـعيت هيـدروژئولوژيكي آبخـوان را                       

معموال در بحث پيش بيني، مدت واسنجي براي حالت غيرماندگار و مدت صحت سنجي را در نظر گرفته و پـيش بينـي را بـه ميـزان مجمـوع ايـن دو                    
، بنابراين پيش   چون واسنجي در حالت غيرماندگار براي مدت يك سال و صحت سنجي نيز براي يك سال صورت گرفته است                  . دوره انجام مي دهند   

 حلقـه چـاه نيمـه عميـق در          107 تعداد   70-71در سال آبي    .  صورت مي گيرد   1388 تا شهريور    1386 سال آبي يعني از مهر       2بيني مدل نيز براي مدت      
 ثبـت شـده    چاه عميق و نيمه عميق در منطقه ثبت شـده اسـت كـه ايـن آمـار، آخـرين آمـار           172 تعداد   81-82در سال آبي    . منطقه ثبت گرديده است   

با توجه به اين روند افزايشي، پـيش  .  حلقه چاه در منطقه حفر گرديده است  9/5با توجه به اين آمار، به طور متوسط در هر سال تعداد             . رسمي مي باشد  
 موجـود در   تعـداد چـاه هـاي   1387-88 حلقه چاه در منطقه وجود خواهد داشـت و در سـال آبـي    201 تعداد 1386-87بيني مي شود كه در سال آبي   

نقشـه هـم افـت      ) 9(شـكل .  محاسبه مي كنيم   1388بنابراين با اين فرض، شرايط هيدروژئولوژيكي سفره را براي شهريور           .  حلقه مي رسد   207منطقه به   
 . نشان مي دهد1388سفره را در شهريور
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 1388نقشه هم افت سفره در شهريور) 9شكل

 

 نتيجه گيري
 :نتايج مدل نشان مي دهند كه

 .اين مساله لزوم كاهش برداشت در ماه هاي كم بارش را نشان مي دهد. وند كلي هيدروگراف واحد منطقه به صورت كاهشي است ر-1
 . روند رسوبات در منطقه نشان دهنده اين است كه از جنوب به سمت شمال، رسوبات دانه ريزتر شده و نفوذپذيري كاهش مي يابد-2
 .وان همچون هدايت هيدروليكي و آبدهي ويژه به صورت منطقه اي پس از واسنجي مدل تهيه و ارايه شده است پارامترهاي هيدروديناميكي آبخ-3
با شبيه سازي مـدل و  .  حلقه مي رسد207 به 1388 با ادامه روند افزايش چاه هاي بهره برداري در هر سال، تعداد چاه هاي بهره برداري در شهريور            -4

علت آن را مي توان اينگونـه بيـان   . جه مي شويم كه مقدار افت در جنوب منطقه مدلسازي نسبت به ساير نقاط كمتر استارايه نقشه هم افت سفره متو    
 متر كـاهش نشـان مـي دهـد كـه            2در مركز و شمال دشت، مقدار سطح آب حدود          . كرد كه تعداد چاه هاي بهره برداري در جنوب سفره كمتر است           

در قسمت شرقي محـدوده     . نطقه است، به دليل اينكه بيشترين تمركز چاه هاي بهره برداري در مركز دشت مي باشد               نشان دهنده افتي بيشتر از جنوب م      
همانگونه كه مالحظه مي شـود،      . مدلسازي به دليل وجود چندين حلقه چاه عميق با پمپاژ بيش از چاه هاي نيمه عميق، بيشترين افت بوجود آمده است                    

 . متر نيز مي رسد6يه به حدود مقدار افت در اطراف اين ناح
 

 مديريت بهره برداري
هدف از مديريت آب هاي زيرزميني در يك محل، تامين بيشترين مقدار ممكن آب هاي زيرزميني براي رفع نيازهاي همه استفاده كننده هاي داخـل                         

سفره مانند تخليه زياد آب، نشست زمين بـر اثـر پمپـاژ زيـاد       نحوه مديريت بايد به گونه اي باشد كه از اثرات زيان آور به              . محدوده مورد مطالعه است   
 .آب و باال آمدن بيش از اندازه سطح ايستابي در اثر تغذيه جلوگيري نمايد

در گام بعدي بايد مقـدار پمپـاژ از چـاه هـاي ايـن          .  بايد مناطق داراي افت زياد در منطقه شناسايي شده و از حفر چاه در اين مناطق جلوگيري شود                  -1
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 . منطقي باشد،محدوده را اصالح كرد به گونه اي كه روند كاهش سطح آب
 . براي مناطق ديگر آبخوان نيز ميزان برداشت مجاز تعيين شود و با اعمال قانون از برداشت بيش از حد مجاز جلوگيري شود-2
لـذا ذخيـره زيرزمينـي آب،    . سـت سـفره وجـود نـدارد     به علت تكتونيزه بودن زياد سازندهاي زمين شناسـي، امكـان احـداث سـد مخزنـي در باالد           -3

با پيدا كـردن نقطـه يـا نقـاط مناسـب بـراي احـداث حوضـچه هـاي تغذيـه                      . كارآمدترين روش براي ذخيره رواناب هاي حاصل از بارندگي مي باشد          
 فصول تـر، بـراي اسـتفاده در فصـول           مصنوعي در منطقه، از آلودگي آب هاي سطحي و همچنين تبخيرآنها جلوگيري كرده و بدين ترتيب آب را در                  

با اين عمل، مديريت بهره برداري تلفيقي و بهينه اي جهت بهره برداري از منابع آب هـاي زيرزمينـي و سـطحي صـورت مـي        . خشك ذخيره مي كنيم   
 .گيرد
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