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 چکیده 

. امروزه شبیه سازی عددی آب های زیرزمینی به عنوان ابزاری کارآمد جهت مدیریت و حفاظت این منابع مطرح می باشد

، محدود بودن منابع آب و برداشت روزافزون از آب های زیرزمینی موجب افت سطح ایستابی در بخش کاهش نزوالت جوی

دشت برخوار اصفهان شده است. در این مطالعه تغییرات سطح ایستابی دشت برخوار با استفاده از کد های وسیعی از 

MODFLOW بسته نرم افزاری  درGMS  شبیه سازی شد. برای واسنجی مدل از داده های اندازه گیری شده ماهانه تراز

استفاده شد. تخمین پارامترهای هدایت  1831و برای صحت سنجی از آمار ماهانه سال  1831تا  1831آب در سال های 

انجام پذیرفت. مقدار ضریب  PESTاستفاده از پکیج با روش مدلسازی معکوس و  یکی، ضریب ذخیره و میزان تغذیههیدرول

و  مشاهداتی داده های قبول قابل بدست آمد که بیانگر انطباق 3939/1تبیین در مرحله صحت سنجی، برای مدل کمی 

بیشترین حساسیت مدل به  می باشد. پیش بینی تغییرات سطح ایستابی مدل در صحت سنجی و قابلیت رهدو در محاسباتی

نتایج مدل شامل  ترتیب مربوط به پارامتر های هدایت هیدرولیکی، میزان دبی چاه های بهره برداری و ضریب ذخیره می باشد.

یانگر افت سطح ایستابی در نواحی شمالی، غربی و برخی سال آینده و ب 11پیش بینی تغییرات سطح ایستابی آبخوان برای 

سه گزینه مختلف مدیریت برداشت از آب های  نواحی مرکزی دشت با ادامه روند کنونی برداشت ها می باشد. همچنین

 زیرزمینی تعریف و نتایج آن بررسی شد. 

 

 .GMSخوار، شبیه سازی کمی، افت سطح ایستابی، مدلسازی معکوس، دشت برواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

افزایش جمعیت جهان و به تبع آن افزایش نیاز غذایی، توسعه کشاورزی، گسترش مناطق شهری و پیشرفت صنایع و 

 به کشورها از بسیاری در شیرین آب منابع آب و خاک وابسته نموده است. محدودیتمنابع تکنولوژی، بشر را بیش از پیش به 

داده است. عواملی نظیر محدودیت منابع آب های  قرار تحت تأثیر خود را کشورها این توسعهو  درآمده جدی معضل یک صورت

 در سطحی، موجب روی آوردن بیشتر بشر به آب های زیرزمینی برای تامین نیازهای روزافزون خود شده است. امروزه حتی

 های زیرزمینی آب بود آب با کیفیت مناسب، ازبرای جبران کم دارد، وجود سطحی آب منابع و بارندگی زیاد است که مناطقی

 سال )یک در میلیمتر 012 با برابر تقریبا میانگین بارندگی داشتن با (. ایران5831و کریمی،  نژاد )هاشمی شود می استفاده

ص بر اساس شاخ(. Moradi, 2004) آید می به حساب باران کره زمین کم مناطق از ساالنه جهان(، سوم متوسط بارندگی

، منابع آب ایران در IWMIو   UN و بر اساس شاخص های ع آب ایران در آستانه بحران استبین المللی فالکن مارک، مناب

 (.5830می باشند )احمدی و همکاران، بحران شدید 

آب،  آب کشور، استان اصفهان در وضعیت تنش آبی قرار دارد )گزارش دفتر مطالعات پایه منابع منابع پایش شاخص نظر از

 آب منابع و محدودیت طرف یک از و شرب کشاورزی، صنعتی مصارف جهت اصفهان استان در آب به نیاز (. افزایش5830

است )صفوی  گردیده شرقی استان و مناطق مرکزی در بویژه آب زیرزمینی منابع از برداشت تشدید باعث دیگر، طرف از سطحی

تابی و کاهش کیفیت آب زیرزمینی در بخش های وسیعی از آبخوان برخوار (. این امر موجب افت سطح ایس5830و همکاران، 

های زیرزمینی های موثر برای مدیریت و حفاظت منابع آب و بکارگیری استراتژی اصفهان شده است. در این راستا تعریف

رای تخمین پارامترهای ضرورتی انکار ناپذیر است. شبیه سازی عددی آب های زیرزمینی به عنوان ابزاری مهم و کارآمد ب

برداشت هیدرولیکی، مدیریت منابع آب و پیش بینی چگونگی تغییر کمی و کیفی آبخوان ها در مقابل تغییرات آب و هوایی و 

مطرح می باشد. استفاده از مدل های آب های زیرزمینی و تکنیک های شبیه سازی به عنوان یکی از راه های نظارت،  از سفره

یریت منابع آب زیرزمینی مطرح بوده و طی سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری در توسعه مدل ها به کنترل و اعمال مد

 (.5835خصوص مدل های عددی حاصل شده است )الطافی دادگر و همکاران، 

ز این مدل امروزه تعداد زیادی کد )برنامه کامپوتری( در زمینه آب های زیرزمینی در مراکز تحقیقاتی تهیه شده است که یکی ا

( )مدل سه بعدی تفاضل محدود جریان آب های زیرزمینی( می باشد. این مدل که نتیجه سال ها Modflowها، مدل مادفلو )

است، با توجه  USGS (The United States Geological Survey) تحقیق در سازمان تحقیقات زمین شناسی آمریکا

که در برگیرنده پارامترهای گوناگون تشکیل دهنده یک سیستم آب زیرزمینی می  های مختلفبه قابلیت باال و داشتن زیربرنامه

 باشد، تقریبا مدل کاملی از نظر مدلسازی عددی جریان یک سیستم در محیط اشباع و تشکیالت آبرفتی است. 

 رات آن انجام شده است.در ایران و جهان نیز تاکنون مطالعات زیادی در زمینه تغییرات سطح ایستابی آب های زیرزمینی و اث

چهار منطقه متفاوت در ایرلند  زیرزمینی های آب کیفیتاستفاده از پساب بر  ثیربه بررسی تا ،5112موریسی و همکاران، 

و   MT3Dو   MODFLOWکد با استفاده از  جریان آب زیرزمینی این مناطقآنها پس از شبیه سازی  پرداختند.

و ناپایدار به تخمین مقادیر هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه این آبخوان ها پرداختند و روند کالیبراسیون مدل در حالت پایدار 

شرایط خاک و مقادیر  بارش،سایر نتایج این مطالعه در بخش های   تغییر امالح در این آبخوان ها را مورد بررسی قرار دادند.

 و... ارائه شده است. فسفر نیتروژن،

به شبیه  MODFLOWولوژیکی آبخوان آزاد رفح در مصر را بررسی نمود. وی با استفاده از کد ، سیستم هیدر5112 بخیت،

سازی جریان آب زیرزمینی این آبخوان در دو حالت پایدار و ناپایدار پرداخت و پس از کالیبراسیون اتوماتیک مدل با کد 
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PEST  در نرم افزارGMSمدلور دریا را با استفاده از ، تغییرات شوری این آبخوان در اثر پیشروی آب ش MT3DMS  

  متر می باشد. 4/3تا  3/1شبیه سازی نمود. نتایج این مطالعه حاکی از افت سطح ایستابی این آبخوان از 

پرداختند. نتایج این Modflow در مراکش با استفاده از مدل  Bou-Aregبه شبیه سازی آبخوان  ،5113 ،یاوتی و همکاران

( وابسته به تغییرات فصلی 5112تا  1331که نوسانات سطح ایستابی در طول دوره شبیه سازی )سال های مطالعه نشان داد 

 شرایط تحت آبخوان سیستم میزان تغذیه، ناشی از بارش و نفوذ آب آبیاری به این آبخوان می باشد. آنها همچنین واکنش

 بینی نمودند. را با تعریف سناریوهایی پیش مختلف

 پی است. در شده انجام (FAO)جهانی  خوار و بار سازمان توسط 5833سال  در بار اولین برای ایران در سازیمدل مطالعات 

 افت بررسی (، به5838) (. غالمی نهوجی و کرمی5833سرگزی،  رضایی و) شد تهیه ورامین دشت ریاضی مدل مطالعات، این

 موجود پیزومتر 58 های داده فهان پرداختند. آنها با استفاده ازاردستان واقع در استان اص دشت آبخوان در زیرزمینی آب سطح

بیشترین  نمودند. محاسبه 5838تا  5835آبخوان را در طول سال های  افت سطح آب زیرزمینی در دشت اردستان، مقدار در

ن، کاهش تغذیه و ناشی از بهره برداری زیاد، شیب زیاد زمیمتر گزارش شد که  58 میزان افت سطح ایستابی در این دشت

  بود. بافت درشت دانه خاک در منطقه

بر افت سطح آب زیرزمینی  ،بررسی اثر برداشت از آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی( به 5833جان پرور و علوی مقدم )

در  دادنشان  این بررسی نتایجپرداختند. MODFLOW 2000  با استفاده از کد(، در شرق تهران) دشت هومند آبسرد

متر افت  1/33بطور متوسط  5320سطح آب زیرزمینی دشت در سال ادامه یابد، ورتیکه برداشت از آبخوان در سطح فعلی ص

متر  83، حدود 5320خواهد نمود و چنانچه برداشت از آبخوان به نصف کاهش داده شود، مقدار افت متوسط آبخوان در سال 

  .ت جلوگیری از افت سطح آب ضروری استخواهد بود، بنابراین کاهش برداشت از آبخوان، جه

 GMS با استفاده از مدل ریاضی همدان دشت تویسرکانمدل سازی جریان آب زیرزمینی ( به 5833شکوهی و همکاران )

بیشترین ، آنالیز حساسیت مدل در شرایط ناپایدار طبق نتایجپرداختند.  5833( تا مهر 5833از آبان )برای یک دوره یک ساله 

در  می باشد.نرخ پمپاژ چاه های بهره برداری و آبدهی ویژه ، هیدرولیکی هدایتترتیب مربوط به پارامتر های  مدل بهحساسیت 

نهایت مدل صحت سنجی شده برای پیش بینی وضعیت آینده آبخوان با در نظر گرفتن سناریو ادامه روند کنونی، به مدت چهار 

بیشتر نواحی دشت تفاده قرار گرفت. نتایج نشان دهنده ادامه افت سطح آب در مورد اس 5831تا مهر  5830سال از تاریخ مهر 

  .افت سطح آب در قسمت های مرکزی دشت اتفاق می افتد میزان بیشترینمی باشد. همچنین 

شمال  خانه شهری )تصفیه فاضالب خانه دو تصفیه پساب نفوذ کیفی و تأثیرکمی به بررسی (5830سیدی پور و وحدت پور )

 افزایش از برخوار پرداختند. نتایج آنها حاکی - اصفهان آبخوان محدوده زیرزمینی در آب فهان و تصفیه خانه شاهین شهر( بهاص

 به علت استفاده در آبیاری برخی اراضی کشاورزی در نواحی تحت تاثیر پخش و نفوذ پساب این دو تصفیه خانه ایستابی سطح

 در برخوار - اصفهان آبخوان سازی متعادل عامل فاضالب را خانه های تصفیه پساب افت. آنها بازیمی باشد نواحی مرکزی دشت

 آبی و افت سطح ایستابی در بیشتر مناطق این آبخوان دانستند. کم بحران شرایط

 GMSبسته نرم افزاری  در MODFLOW، با استفاده از کد برخوار - اصفهانه تغییرات سطح ایستابی دشت در این مطالع

 پیش بینی گردید. 5325زی شد و با تعریف سه سناریوی مدیریتی وضعیت این آبخوان در سال سا شبیه
 

 روش تحقیق 
 منطقه مورد مطالعه

حدود  برخوار -وسعت کل محدوده مطالعاتی اصفهانواقع شده است.  تقریبا در مرکز حوضه آبریز باتالق گاوخونی برخوار دشت

 از مربع بوده و کیلومتر 5312انتخابی در این بررسی، شامل آبخوان برخوار به وسعت  دهکیلومتر مربع می باشد و محدو 8338

ارتفاع آن از دارد.  قرار 8110222 تا 8122222 عرض های و 133022 تا 180222 بین طول های  U.T.Mنظر مختصات

میزان  ه آبخوان عبور می کند.متر می باشد و بخشی از رودخانه زاینده رود، از جنوب محدود 5382تا  5122سطح دریا 
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می باشد.  8/158میلیمتر و در محدوده آبخوان  2/121برخوار برابر  -متوسط بارش ساالنه در محدوده مطالعاتی اصفهان

میلیمتر می  0303درجه سانتی گراد و  3/53در این منطقه به ترتیب برابر تبخیر متوسط متوسط دمای دراز مدت سالیانه و 

 (.5838فتر مطالعات پایه منابع آب، باشد )گزارش د

 

 
 (Safavi and Bahreini, 2009) برخوار در حوضه آبریز باتالق گاوخونی -موقعیت محدوده مطالعاتی اصفهان -1شکل 

 

 211برخوار  ساالنه  -محدوده مطالعاتی اصفهان سال اخیر، متوسط تخلیه منابع آب در 12بر اساس آمارهای موجود در طی 

(. بر اساس هیدروگراف های واحد درازمدت آبخوان، 1838 )گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب، بوده استترمکعب میلیون م

سال، سطح آب زیرزمینی در  81، یعنی به مدت 35-31( تا پایان سال آبی 1821از زمان تجهیز شبکه پیزومتریک ) از سال 

متر است. میزان  32/1ته است که متوسط ساالنه افت در این آبخوان متر افت داش 29/52برخوار به میزان  -آبخوان اصفهان

میلیون متر مکعب می باشد )گزارش دفتر مطالعات پایه  4/5343کسر مخزن در همین بازه زمانی در این آبخوان به میزان 

  (.1838منابع آب، 

حلقه چاه اکتشافی با آزمایش پمپاژ و حفاری  11انجام شده در این دشت می توان به حفاری  اکتشافی به طور کلی از مطالعات

 حلقه از چاه های بهره برداری نیز انجام شده است. 5حلقه چاه مشاهده ای در آبرفت نام برد. همچنین آزمایش پمپاژ برای  82

 مدل ساخت مراحل و کامپیوتری کد

 است. شده استفاده GMSم افزاری بسته نر در MODFLOWاز کد  برخوار دشت آبخوان شبیه سازی برای تحقیق این در

 معادله حاکم بر جریان در محیط متخلخل اشباع در فرم سه بعدی به صورت زیر می باشد:
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zyxکه در آن  KKK ,,
 h، جریان حجمی بر واحد حجم Iمقادیر هدایت هیدرولیکی در جهات سه گانه مختصات کارتزین،  

 زمان می باشد. tو  ذخیره ویژه مواد متخلخل Ss ،بار هیدرولیکی

بجز سیستم ط غیر متعادل در یک محیط غیرهمگن و غیر ایزوتروپ نشان می دهد. یدر شرا ( جریان آب زیرزمینی را1معادله )

های مختلف عددی برای حل تقریبی معادله استفاده  های خیلی ساده، حل تحلیلی معادله فوق ممکن نیست، بنابراین از روش

 (.1333)مک دونالد و همکاران،  برای حل این معادله از روش تفاضل محدود استفاده می کند Modflowمی شود. نرم افزار 

یک آبخوان شامل چارچوب فیزیکی و  مفهومیمدل  (.1831)خیاط خلقی،  است مفهومی مدل توصیف مدلسازی در گام اولین

 تعیین .می نماید تشریح و تفهیم مدل را، تعریف جهت موجود و وضعیت محیطی شرایط می باشد کههیدروژئولوژیک آن 

آبخوان و  هتشکیل دهند سوباتنوع رو  توپوگرافی سطوح باال و پایین الیه ها در چارچوب فیزیکیو محدوده مرزی آبخوان 

در چارچوب ( مرزهای ورودی و خروجی و و تغذیه تخلیهها، مناطق ها، چاهها، زهکشرودخانه از قبیل) عوامل بیالن

 شوند.یم به طور شماتیک مشخص، هیدروژئولوژیک

بخوان درگزارشات مرکز مطالعات برای مشخص کردن مرزها ابتدا مرز اولیه محدوده مورد مطالعه با توجه به مرز تعیین شده آ

سازمان آب منطقه ای اصفهان در نظر گرفته شد. در طی فرآیند شبیه سازی با توجه به نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی 

هم عمق آب زیرزمینی، تغییرات الزم در مرز ها اعمال و شبکه بندی محدوده مورد نظر  و نیز با رسم خطوط هم پتانسیل و

است که با استفاده از نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی  از نوع مرزکوه و دشتمرزهای فیزیکی آبخوان برخوار انجام شد. 

مشخص گردید، همچنین مرزهای هیدرولیکی در قسمت شمالی، غربی و جنوب شرقی دشت و قسمت هایی از جنوب غربی 

که از روی نقشه سطح ایستابی مشخص شده است. این واقع می شوند و شامل خطوط جریان و خطوط هم پتانسیل می باشند 

 مرزها از نوع مرز با شدت جریان معلوم می باشند.

متر در نظر گرفته شد. تعداد  211متر در  211در شبیه سازی آبخوان برخوار، اندازه سلول ها در کل محدوده مورد مطالعه 

سلول فعال وجود  2332د بود که از این میان تعداد عد 155عدد و در جهت عمودی  112سلول های شبکه در جهت افقی 

 نمایش می دهد.  UTMنمایی از شبکه بندی منطقه را در مختصات ( 5داشت. شکل شماره )

 
نرم  چاه های بهره برداری و مشاهده ای در محیط رودخانه زاینده رود،شبکه بندی آبخوان برخوار به همراه مرز ها، موقعیت   -2شکل

 GMS افزار
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با توجه به آن که مدل های عددی آب های زیرزمینی نیاز به تخصیص ارتفاع الیه تحتانی و فوقانی به هر سلول داشته و از 

طرف دیگر داده های موجود غالباً محدود به نقاط پراکنده هستند، تخمین )میان یابی( مقادیر پارامتر برای هر سلول، امری 

استفاده گردید و نتایج آن به صورت  ArcGISتهیه شده در نرم افزار  DEMفی از فایل ضروری است. برای تهیه الیه توپوگرا

وارد مدل شد. از آنجا که از مطالعات ژئوالکتریک در دشت برخوار گزارش مدونی در دسترس نبود، به ناچار با کمک  textفایل 

مطالعه، نقشه سنگ کف )به صورت تقریبی( تهیه اطالعات مربوط به عمیق ترین چاه های موجود در هر قسمت از منطقه مورد 

 شد. در ادامه مراحل شبیه سازی داده های مربوط به تراز سنگ کف اصالح شد.

در دشت برخوار بصورت ماهیانه برداشت شده است. پس از بررسی آمار چاه های بهره برداری )با توجه  ایهای مشاهدهآمار چاه

روز در  032به بخش کشاورزی می باشد( مشخص شد که در اکثر این چاه ها برداشت آب به آنکه مصرف بیشتر چاه ها مربوط 

ماهه و گام زمانی یک ماهه استفاده شد. سطح ایستابی مهر ماه  8سال انجام می گیرد. بنابراین در این مدل از دوره های زمانی 

 اعمال گردید.  مدل هب شده میانیابی فایل صورت به به عنوان بار هیدرولیکی اولیه 5835سال 

که تا حد امکان طراحی مدل باید با  ( می باشدKترین پارامترها در تهیه مدل، هدایت هیدرولیکی )از مهمترین و حساس 

ای پمپاژ به دست آمده صورت گیرد )ظهره وند و صبوری، که در صحرا و ترجیحاً توسط آزمایش ه Kاستفاده از مقادیر واقعی 

بدست آمد؛ )در  T=Kbتن مقادیر هدایت هیدرولیکی در دشت برخوار، این مقادیر با استفاده از رابطه به دلیل نداش(. 1833

 سطح بین تفاضلاز ضخامت اشباع آبخوان است( بدین صورت که  bهدایت هیدرولیکی و  Kقابلیت انتقال،  Tاین رابطه 

 15بدست آمد. با میانیابی ضریب قابلیت انتقال )که در  اشباع الیه ضخامت نفوذ )تراز سنگ کف( غیرقابل الیه و ایستابی

اشباع، مقادیر اولیه هدایت  الیه آزمایش های پمپاژ موجود بود( و تقسیم آن بر ضخامت نقطه از منطقه مورد مطالعه و از طریق

ژ بدست می آید. در هیدرولیکی برای تمام سلول های شبکه بدست آمد. آبدهی ویژه نیز معموالً از طریق آزمایش های پمپا

دشت برخوار محاسبه آبدهی ویژه با استفاده از آزمایش پمپاژ تنها در سه نقطه انجام گرفته است؛ بنابراین داده های موجود 

و اختصاص هر رقم به  ArcGISهای تیسن در نرم افزار  پلیگون برای میانیابی در کل منطقه کافی نبودند و مقادیر آن با رسم

 5931 -ربوطه در مرز آبخوان مورد مطالعه وارد مدل شد. همچنین با توجه به تعداد زیاد چاه های بهره برداریپلی گون های م

 GMSشیپ فایل آن ها را ایجاد و سپس در انترفاز  ArcGISابتدا با کمک نرم افزار  -حلقه چاه در محدوده مرز آبخوان

)گزارش دفتر مطالعات پایه متر از سطح زمین قرار دارد  4بیش از فراخوانی شد. از آنجایی که سطح آب زیرزمینی در عمقی 

 ؛ بنابراین تبخیر از آب زیرزمینی در مدل در نظر گرفته نشده است.(1838منابع آب، 

 GMSقابل ذکر است که مقادیر هدایت هیدرولیکی، آبدهی ویژه و تغذیه در ضمن کالیبراسیون مدل اصالح شد. در نرم افزار 

برای واسنجی اتوماتیک مدل استفاده  Pestبرای واسنجی خودکار وجود دارد که در این مطالعه از کد  Ucodeو  Pestدو کد 

 .شده است

 و صحت سنجی حساسیت آنالیز

 هدایت شده مقادیرکالیبره ورودی، دبی چاه های بهره برداری و پارامترهای به شده ساخته مدل حساسیت بررسی برای

 شد اجرا مدل کاهشی و افزایش هر از پس شدند؛ داده کاهش و افزایش درصد 81و  51، 11میزان به هویژ آبدهی هیدرولیکی،

 .آن بدست آمد برای خطا مربعات جذر میانگین مقادیر و مقایسه مشاهداتی مقادیر با مدل توسط محاسبه شده آبی بار میزان و

سنجی و تحلیل حساسیت آن، برای تأمین اعتبار مدل، سنجش پس از طراحی مدل و اعمال داده ها، اجرای مدل و در نهایت وا

 دوره دقت مدل و اثبات اینکه مدل قابلیت پیش گویی های صحیح را خواهد داشت، صحت سنجی مدل صورت می گیرد.آمار

برای صحت (. Anderson and Woessner, 1992) باشد واسنجی زمانی دوره از غیر به دورهای باید مربوط سنجی صحت

)ماه های فروردین تا اسفند( توسط مدل پیش بینی  5835جی مدل آب زیرزمینی دشت برخوار، ابتدا سطح آب برای سال سن

 شد و نتایج بدست آمده با آمار مشاهداتی مقایسه گردیدند. 
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 یافته ها

خصوصیات دانه بندی  برخوار به دلیل شرایط مورفولوژیکی و زمین شناسی حاکم بر منطقه از نظر -آبرفت های دشت اصفهان

ذرات نهشته شده و میزان هدایت هیدرولیکی دارای شرایط متفاوتی می باشند و همین تفاوت در پارامترهای مذکور موجب 

 -شده تا ضریب قابلیت انتقال در محدوده آبخوان از طیف گسترده ای برخوردار باشد. بطور کلی در محدوده آبخوان اصفهان

(؛ به طوری که در بخش های شمالی آبخوان ضریب 8ی از ضریب قابلیت انتقال مشاهده می شود )شکلبرخوار بازه های متفاوت

متر  5111و قسمتی از بخش مرکزی منطقه در حدود  متر مربع بر روز، در بخش های غربی 1811قابلیت انتقال در حدود 

توجه به وجود رسوبات دانه ریزتر این ضریب مقادیر با  ،مربع بر روز و در بخش های جنوبی و در نزدیکی رودخانه زاینده رود

 متر مربع بر روز را به خود اختصاص داده است.  811پایین تری در حدود 

 

 
 نقشه قابلیت انتقال بر حسب متر مربع بر روز برای منطقه مورد مطالعه -3شکل 

 

در برخی نواحی مرکزی و جنوب   23/2ا در برخی قسمت های شمالی، شرقی و جنوب غربی دشت ت 221/2 ویژه از آبدهی

درصد  51/3برخوار  -طبق خروجی های حاصل از نرم افزار متوسط آبدهی ویژه در منطقه اصفهان .شرقی دشت تغییر می کند

 بدست آمد. 

دشت برخوار از سه جهت جنوب )رودخانه زاینده رود(، شمال و شمال غربی )آب خروجی از دشت مورچه خورت( و  تغذیه

از سمت شرق و جنوب شرقی به زیرحوضه کوهپایه این جربان و  ب و جنوب غربی )آب خروجی از دشت نجف آباد( می باشدغر

( جهت آب زیرزمینی از سمت شمال و 3نقشه تراز آب های زیر زمینی منطقه برخوار )شکل مطابق سگزی وارد می شود. و 

از سمت جنوب به سمت مرکز دشت به دلیل برداشت  ریانیشمال غرب به سمت جنوب و جنوب شرق می باشد، همچنین ج

 دشت ایجاد شده است.در نواحی مرکزی  بیش از حد
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 برخوار -نقشه خطوط تراز سطح آب زیرزمینی در محدوده مرز آبخوان اصفهان  -4شکل 

 و محاسباتی آبی ربا مقایسة صورت ( به5832تا مهر  5835سال )مهر  52در  واسنجی مدل  نتایج 1و  1در شکل های 

به ترتیب نشان  و محور قائم افقیاست. محور  شده نشان داده 03و  50 شماره مشاهده ای های چاه دربه ترتیب مشاهداتی، 

 5835زمان بر حسب ماه و تراز سطح آب بر حسب متر می باشند. قابل ذکر است که زمان شروع شبیه سازی مهر ماه دهنده 

 مان ساالنه است.می باشد و تقسیمات محور ز

 

 21تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی ) متر( در چاه های مشاهده ای شماره -5شکل

)شبیه سازی شده( مقدار محاسباتی  

 مقدار مشاهداتی
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12تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی ) متر( در چاه های مشاهده ای شماره -6شکل  

زمان هایی که فاصله مقادیر مشاهداتی و محاسباتی با رنگ های سبز، زرد و قرمز به ترتیب برای  تفاوت GMSدر نرم افزار 

درصد  022درصد حدود اطمینان و بیش از  022خطای بین اعداد مشاهداتی و محاسباتی کمتر از حدود اطمینان، در بین 

مشاهده می شود، تطابق خوبی بین داده  3تا  1حدود اطمینان می باشد، نمایش داده می شود. همانطور که در شکل های 

دارد، به طوری که در اکثر نقاط میزان خطا کم بوده و به رنگ سبز دیده می شود. همچنین  های مشاهداتی و محاسباتی وجود

بطوریکه در برخی  این شکل ها میزان افت و خیز سطح آب را نیز نشان می دهد که در نواحی مختلف دشت متفاوت می باشد؛

 زایش سطح آب زیرزمینی و در نواحی شمالی واف (،03و  53نواحی مرکزی دشت )برای نمونه در چاه های مشاهده ای شماره 

( افت سطح آب زیرزمینی مشاهده می شود. افزایش تراز آب 50و  52غربی دشت )برای نمونه در چاه های مشاهده ای شماره 

 که بواسطه دانست مربوط شهر شاهین و شمال اصفهان های خانه تصفیه پساب بازیافت به تا حدی توان زیرزمینی را می

( می باشد. همچنین افت 5830این امر مطابق نتایج سیدی پور و وحدت پور ) نموده است. نفوذ آبخوان به درکشاورزی دهاستفا

سطح آب زیرزمینی به علت برداشت های بی رویه و وجود چاه های غیر مجاز است. مقدار ضریب تبیین در دوره صحت سنجی 

را شبیه سازی  آبخوان نجی شده به خوبی توانسته است شرایط حاکم برمدل واس بنابراین بدست آمد. 3333/2برای مدل کمی

 می توان از آن برای پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی در آینده استفاده نمود. و کند

از آنجائیکه در واقعیت روند تغذیه و تخلیه ثابت نیست، با تعریف سه سناریو برای آینده آبخوان دشت برخوار، تراز آب 

ساله برای هر یک از این سناریوها پیش بینی گردید. به دلیل آن که میزان تغذیه تقریباً غیر قابل  01مینی برای یک دوره زیرز

کنترل است، در همه این سناریوها مقدار تغذیه مطابق روند گذشته در نظر گرفته شد، ولی میزان برداشت از آب زیرزمینی در 

درصد کاهش داده شده است. پس از اعمال گزینه های مدیریتی مختلف به مدل و  01و  01، 01سناریوهای مختلف به مقدار 

به عنوان نمونه نتایج اعمال  ،7اجرای آن، نتایج پیش بینی ها بصورت تراز آب زیرزمینی آبخوان حاصل شد. در شکل 

 نشان داده شده است. 01سناریوهای ذکر شده در چاه مشاهده ای شماره 

)شبیه سازی شده( مقدار محاسباتی  

 مقدار مشاهداتی
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 در سناریوهای مختلف 01راف چاه مشاده ای شماره هیدروگ -7شکل 

بطور کلی متوسط تراز سطح آب زیرزمینی در دشت برخوار، با ادامه روند کنونی برداشت از چاه های بهره برداری در آبخوان 

ای متر بدست آمد که نسبت به سال ه 30/0301سال پس از دوره شبیه سازی(، برابر  01) 0010اصفهان برخوار در سال 

متر افت داشته است. این مقدار با اعمال گزینه اول، دوم و سوم به ترتیب برابر  33/3و  33/03به ترتیب  0030و  0030

درصد از چاه های بهره  01متر حاصل شد. به عبارت دیگر کاهش برداشت به میزان  33/0303و  01/0300، 03/0300

متر افزایش می  00/3به مقدار ن نسبت به ادامه روند کنونی برداشت ها، ، میانگین سطح ایستابی آبخوا0010برداری، تا سال 

یابد. با توجه به نتایج حاصل از اعمال سناریوهای مختلف، می توان گفت که با یک برنامه ریزی صحیح می توان با کنترل 

 جهی کاهش داد.برداشت آب زیرزمینی از آبخوان دشت برخوار، میزان افت در این آبخوان را تا حد قابل تو

طبق نتایج آنالیز حساسیت، بیشترین حساسیت مدل آبخوان برخوار به ترتیب مربوط به هدایت هیدرولیکی، میزان دبی چاه 

 .(01تا  3)شکل های  های بهره برداری و ضریب ذخیره می باشد

 

 

 تحلیل حساسیت میزان دبی چاه های بهره برداری -8شکل 
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 ذخیره تحلیل حساسیت ضریب -9شکل 

 

 حساسیت هدایت هیدرولیکیتحلیل  -11شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

، میانگین 0010، تا سال امه روند کنونی برداشت از این آبخوانشبیه سازی کمی آبخوان برخوار بیانگر آن است که با اد نتایج

از میزان  %01ای مدیریتی، با کاهش متر خواهد شد که طبق نتایج حاصل از اعمال گزینه ه 30/0301تراز سطح ایستابی برابر 

متر افزایش در متوسط تراز سطح ایستابی  00/3می رسد )معادل  33/0303برداشت از چاه های بهره برداری، این مقدار به 

 در آبخوان به آن برگشت و پساب تصفیه خانه های شمال اصفهان و شاهین شهر بازیافت آبی کم بحران شرایط آبخوان(. در

 قسمت های مرکزی آبخوان نمودن متعادل در عاملی مؤثر برخوار، – اصفهان مطالعاتی محدوده از نواحی مرکزی بخش هایی

البته باید اثرات آن بر کیفیت آب های زیرزمینی  ؛( می باشد5830این امر مطابق نتایج سیدی پور و وحدت پور )و  است شده

برخوار به خصوص در  دشت سطح آب زیرزمینی و افت ازحد بیش برداشت این منطقه نیز مورد بررسی قرار گیرد. از طرف دیگر

 آن برای ساکنین را زیانباری اقتصادی اثر و دهد تحت تاثیر قرار را کشاورزی منطقه بخش نواحی شمالی و غربی آن می تواند

 آورد. وجود به
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همچنین  .گردد برقرار آبخوان تعادل تخلیه و تغذیه نبی تا یابد کاهش آبخوان از برداشت باید میزان وضعیت این با مقابله برای 

آبخوان برخوار توصیه می شود عالوه بر دقت بیشتر در تعیین مرز ممنوعیت دشت و تعیین تکلیف  مخزن کسری به توجه با

فی پیزومتری با توجه به وسعت دشت تکمیل شده و آزمایش های پمپاژ و حفر گمانه های اکتشا چاه های غیرمجاز، شبکه

در سراسر دشت برخوار صورت گیرد. بدیهی است تهیه مدل با داده های اولیه کامل تر ودقیق تر نقش  ،کافی تا سنگ کف

 بسزایی در افزایش دقت و کارایی مدل جهت مدیریت منابع آب آبخوان برخوار خواهد داشت. 

  منابع
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