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Abstract
Iran is located in a semi-arid area with an inappropriate
distribution of water. In many parts of the country,
particularly arid plains, the groundwater is the main source
for supplying demands. One of these areas is Aliabad plain
located in Saveh catchment in which farmers have been
digging deep wells for withdrawal.
Increase in withdrawal above the aquifer renewable water
potential has caused a decrease in efficiency of the operation
wells due to the groundwater drawdown. Decreasing in
gtrounwater table will later lead to land settlement and
environmentak impacts.
In order to increase the well efficiency, well deepening has
been carried out in the plain. This research simulated the
effects of excessive withdrawal on operation wells efficiency
using MODFLOW. The conceptual model and well
deepening effect simulation were developed in GMS model.
Results indicated that the north eastern and western regions of
the aquifer have higher potentials for drying up and the
maximum (critical) well deepening depth is about 80 meters
for the whole area. The results also showed that by deepening
the agricultural wells some parts of the aquifer will dry up
which leads to migration.

Keywords: Well deepening, GMS, MODFLOW, Well
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طباطبايی

چکيده
کشور ايران در منطقهای خشک و کمباران با توزيع نامناسب آب واقع شده
 در بسياری از مناطق ايران به ويژه مناطق کويری منبع تأمين نياز.است
 يکي از اين مناطق دشت عليآباد واقع در. منابع زيرزميني ميباشند،آبي
محدوده مطالعاتي ساوه است که جهت دستيابي به منابع آب زيرزميني اقدام
 افزايش.به حفر چاههای بهرهبرداری برای مصارف کشاورزی شده است
بهرهبرداری بيش از پتانسيل تجديد پذير آبخوان باعث شده تا در اثر افت
سطح آب زيرزمينيپتانسيل برداشت از آبخوان کاهش يافته و به تبع آن
 تنش مؤثر، در اثر افت سطح ايستابي.اقدام به کفشکني چاهها شده است
 در.در ذرات خاك افزايش و باعث ايجاد فرونشست در منطقه خواهد شد
اين تحقيق تأثير برداشت بيرويه از چاهها بر پتانسيل بهرهبرداری از
 بدين. بررسي شده استMODFLOW آبخوان با استفاده از مدل عددی
منظور مدل مفهومي دشت علي آباد ساوه و اثر کفشکني چاهها با استفاده
 نتايج حاصل از تحقيق نشان ميدهد. تهيه شده استGMS از نرمافزار
مناطق جنوب غربي و جنوب شرقي دشت از پتانسيل باالتری جهت خشک
شدن آبخوان برخوردار بوده وعمق بحراني کفشکني در کل منطقه مورد
. متر برآورد شده که در قسمت جنوب غربي رخ داده است82 مطالعه
همچنين نتايج نشان ميدهد ارائه مجوز کف شکني به چاههای کشاورزی
نه تنها يک آسيب جدی به آبخوان و محيط زيست دشت بوده بلکه يک
 در اثر کف.رويکرد در راستای توزيع ناعادالنه آب در سطح دشت ميباشد
شکني چاهها ممکن است بخشهايي از دشت کامال از بين رفته و
.مهاجرتهای روستاييان آن منطقه را منجر شود
 دشت علي آباد،GMS ،MODFLOW ، کفشکني چاه:کلمات کليدی
. مدلسازی آبخوان،ساوه
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تعداد چاهها هيچگاه قطع نشده است .روند تخليه چاهها نيز تا حوالي
سالهای  5987نسبتاً فزاينده بوده است ولي در طي سالهــای
اخير ،روند تخليه چــاهها (عليرغم افزايش چاهها) متوقف شــده و
بعضاً کاهش نيز يافته است .دليل ايــن امــر را ميتــوان چنين
تــوضيح داد که در اثر کاهش شديد پتانسيل آبخوانها در سطح
کشور ،متوسط آبــدهي چــاههــا در سالهــای اخير کـاهش
يــافته است بــــه طـوری کــه عليرغم افــزايش تعداد
چــاههــا ،ميزان تخليه از منابــع آب زيــرزميني کـاهش داشته
است (.)Iran Water Resources Management Company, 2013

 -0مقدمه
با توجه به بحث توسعه پايدار که يکي از خطمشيهای جامعه است و
در آن محيط ،توسعه اقتصادی و کيفيت زندگي مورد توجه قرار
ميگيرد ،بهرهبرداری از منابع آب بايد بهگونهای صورت گيرد که با
حفظ منابع آب برای نسلهای آينده سازگار باشد ،از اينرو مديريت
منابع آب به ويژه منابع آب زيرزميني در توسعه پايدار نقش مهمي را
ايفا مينمايد .در دهههای اخير توسعه مديريت آب تـأثير شگرفي
بــر سيستمهـای هيدرولوژيکي گذاشته است .بـارهـا گــزارشهايي
اعالم شده است که تخليه آبخوان بــر کاهش جريان پايه رودخانه،
خشک شدن تــاالبها ،تخريب اکــوسيستم ساحلي و کيفيت آب،
فرو نشست 5زمين و تــرك خوردن زمين تــأثير گذاشته است
(.)Zhou and Li, 2011

در سالهای اخير نگرانيها در خصوص افت سطح آب زيرزميني،
کاهش ظرفيت مخزن آبخوانها و کاهش راندمان چاههای آب
مـوجب شده تا مطالعات زيادی در رابطه بــا تعادلبخشي منابــع
آب زيرزميني صورت پذيرد Ekrami et al. (2013) .بــه بــررسي
تأثير خشکسالي اقليمي بـــر منابــع آب زيرزميني پــرداختند.
نتايــج تحقيقات گـويـای ايــن مطلب بود کــه عالوه بــر
بــرداشتهــای بيرويه از آبخوان ،خشکسالي منطقه نيز بر کاهش
آبدهي چاه ،قنوات و چشمههای موجود در دشت يزد-اردکان تاثير
گذاشته و زمان تاثير آن  2سال پس از وقوع خشکسالي برآورد
گرديده است Ghafouri et al. (2013) .به بررسي نقش افت سطح
ايستابي در افزايش تنشهای وارده بر لولههای جدار اسکرينهای
چاه آب پرداختند .تحقيقات آنها نشان داد در اثر افت سطح ايستابي
به تدريج تنشهای وارده به جدار لوله چاه بيشتر شده و در افتهای
بحراني ميتواند موجب تخريب لولههای جدار اسکرينها گردد.

با توجه به اهميت منابع آب زيرزميني و تامين آب از طريق احداث
چاههای عميق ،ضرورت بهرهبرداری از چاهها و رعايت اصول علمي
و فني در مراحل مختلف اعم از بهرهبرداری و نگهداری آنها بسيار
زياد ميباشد .چاههای عميق تأمين آب تحت تأثير عوامل متعدد
تخريب ميشوند و يا آبدهي آنها کاهش مييابد .دليل اين امر را
ميتوان چنين توضيح داد که در اثر کاهش شديد پتانسيل آبخوانها
در سطح کشور ،متوسط آبدهي چاهها در سالهای اخير کاهش يافته
است به طوری که عليرغم افزايش تعداد چاهها ،ميزان تخليه از
آبخوان کاهش داشته است .شکل  5روند رشد تعداد چاهها و ميزان
تخليه چاهها را در کشور نمايش ميدهد .بر اساس اين شکل ،در
سالهای ابتدايي دهه  ،5962رشد بسيار سريعي در تخليه و تعداد
چاههای بهرهبرداری رخ داده است و پس از آن نيز روند رو به رشد
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 MODFLOWو مدل  9SWAPبه بررسي دقيق سطح آب
زيرزميني در يک منطقه کشاورزی در شمال کشور چين پرداختند.
مدل  SWAPيک مدل شبيهسازی حرکت آب با توجه به شرايط
خاك ،گياهان ،آب و هوا و غيره ميباشد .آنها با توجه به اينکه
مقادير تبخير و تغذيه سطحي در مدل  MODFLOWبه شکل
خيلي ساده و اغلب يکنواخت در نظر گرفته ميشود ،از مدل SWAP
استفاده کرده و مقادير دقيقتر اين پارامترها را محاسبه و در مدل
 MODFLOWاستفاده کردند .آنها همچنين از مقادير سطح آب
زيرزميني در مدل  MODFLOWبه عنوان مرز مدل SWAP
استفاده کرده و توانستند نتايج دقيقتری در هر دو مدل نسبت به
استفاده مدلهای مذکور به صورت منفرد به دست بياورند.

) Ale Khamis et al. (2006تاثير نشست حاصل از تخليه آب
زيرزميني بر تخريب لولههای جدار را با روش المان محدود در حالت
دو بعدی و سه بعدی با استفاده از نرمافزار مدلسازی ژئومکانيکي
 ABAQUSمورد بررسي قرار دادند .نتايج حاصل از اين شبيهسازی
نشان ميدهد که مکانيسم ايجاد مخروط افت باعث پديد آمدن دو
حالت گسيختگي در لوله جدار ميگردد.
در يال اين مخروط ،رسوبات ماسهای فوقاني ميتوانند به سمت مرکز
مخروط بر روی رسهای نرم بلغزند و باعث خمش در لوله
جدار گردند .در حالت دوم ،با گذشت زمان و افزايش افت سطح
ايستابي ،تراکم رسها بيشتر و باعث نشست در مرکز مخروط افت
ميشود که در اين وضعيت لوله جدار دچار کمانش ميگردد.
) Saatsaz et al. (2008دشت رامهرمز به عنوان يکي از مراکز مهم
کشاورزی در جنوب غربي ايران را با استفاده از کد  MODFLOWو
نرمافزار  PMWINجهت مديريت منابع آب زيرزميني مدل نمودند.
آنها پس از تهيه مدل مفهومي ضرايب هيدروديناميکي آبخوان را با
روش سعي و خطا و روش اتوماتيک  PESTواسنجي کردند .مدل
آنها پس از صحت سنجي آماده بررسي سناريوهای مختلف همچون
ادامه روند موجود و بررسي اثربخشي راهکارهای مختلف مانند
نصب و راهاندازی زهکشهايي در مناطق با سطح باال آب گرديد.
) Shao et al. (2009مدل دشتي در شمال چين در شرايط ناپايدار را
تهيه کردند .اين مدل منطقهای به وسعت  599222کيلومترمربع با
شبکهبندی يکنواخت  4×4کيلومتر را تحت پوشش قرار داد.
ضخامت آبخوان بين  552تا  652متر متغير بوده و آبخوان با  9اليه
شبيهسازی گرديد .همچنين توسط دادههای بين سالهای  2222تا
 2229واسنجي گرديد Benmmou and Chenini.(2010) .با
ترکيب خواص سيستم جامع اطالعات جغرافيايي 2و مدل
 MODFLOWبه بررسي مکانهای مناسب جهت تغذيه مصنوعي
آب زيرزميني در آبخواني در کشور تونس پرداختند .آنها ابتدا با
استفاده از  GISمکانهای مناسب برای تغذيه مصنوعي را شناسايي
کردند و سپس با استفاده از مدل  MODFLOWاثرات تغذيه
مصنوعي آبخوان در مناطق مذکور را مورد ارزيابي قرار داده و در
نهايت مناسبترين منطقه را برای تغذيه مصنوعي آبخوان انتخاب
کردند Rahnama-Rad et al. (2010) .دشت ايرانشهر را با هدف
بهينهسازی پارامترهای هيدروليکي آبخوان منطقه مدل نمودند .آنها
با استفاده از روش اتوماتيک و سعي و خطا پارامترها را واسنجي
کردند .مقادير بهينه شده و مناطق پهنهبندی شده پارامترهای
هيدروديناميکي آبخوان بهترين مناطق برای توسعه و برداشت از آب
زيرزميني را مشخص کرد Xu et al. (2012) .با ترکيب مدل

همانطور که در باال اشاره شد يکي از مسائل و معضالت مهم در
مديريت منابع آب زيرزميني در حال حاضر کاهش راندمان چاه و يا
تخريب آن در اثر برداشتهای بيرويه از آبخوانها ميباشد .در
همين راستا وزارت نيرو با هدف حفظ و توسعه منابع آب زيرزميني
در سال  5994اقدام به اجرای طرح احيا و تعادلبخشي آبخوانهای
کشور نموده است .از جمله اين اقدامات بررسي اثر کفشکني
چاههای کشاورزی و حتياالمکان محدود نمودن آن جهت صيانت از
منابع آب زيرزميني ميباشد .لذا در اين تحقيق سعي بر آن شده است
تا با استفاده از مدلسازی رياضي مکان و حداکثر ميزان کفشکني
چاههای کشاورزی را مشخص نمايد.
 -8مواد و روشها
معموالً مسائل پيچيده عملکرد سامانههای طبيعي آب زيرزميني را که
راهحل تحليلي ندارند به کمک مدلهای رياضي حل مينمايند .مدل
ابزاری است جهت ارائه يک بيان تفهيمي يا ترسيمي از سامانههای
فيزيکي با استفاده از معادالت رياضي و اگر به نحو مطلوبي تنظيم و
ساخته شده باشد ميتواند وسيلهای قابلقبول جهت پيشبيني الزم
بهمنظور مديريت بهرهبرداری از منابع آب در نظر گرفته شود .اين
مطالعات به حدی مهم تلقي شدهاند که آن را برای انجام
تصميمگيریهای حياتي و آناليزهای مديريتي الزم ميدانند
) .(Brewer et al. 2003مدلهای شبيه سازی جريان آب زيرزميني
در مقياس وسيع برای اولين بار در سال  5978توسط سازمان
زمينشناسي اياالتمتحده آمريکا 4تحت برنامهای با عنوان راسا 5به
کار گرفته شد .برخي از آبخوانهای مشهور در اين برنامه ،آبخوان
دره مرکزی کاليفرنيا ،آبخوان فلوريدا و آبخوان حوضه گريت 6بوده
است .قسمتهای اصلي اين برنامه شامل )5( :ايجاد پايگاه دادههای
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يکي از نقاط ضعف مدل  MODFLOWاين است که فرض ميکند
چاههای بهرهبرداری بطور کامل در اليه آبخوان حفر شدهاند و هر
اليه آبخوان يک مقدار دبي از هر چاه را ميپذيرد .اين در حالي است
که در عمل چاه به صورت ناقص حفر شده و بخشي از طول چاه
جريان آب را به سطح زمين هدايت مينمايد و در صورت افت سطح
آب در اثر برداشت ،عملکرد چاه کاهش يافته و احتياج به کفشکني
چاه و يا ديگر اقدامات مشابه جهت افزايش راندمان ميباشد .با توجه
به تحقيقاتي که تاکنون انجام شده اثر کفشکني و در نظرگرفتن
طول اسکرين چاه جهت بهرهبرداری بطور دقيق مورد ارزيابي قرار
نگرفته است .يک مدل بايد اين قابليت را دارا باشد تا بتواند شرايط و
تنشهای مختلفي که بر سامانه مورد نظر وارد ميشود را در هر
شرايطي و با تغيير سيستم شبيهسازی کند .زمانيکه فرض شود
چاهي به طور کامل در آبخوان حفر شده است ديگر امکان اينکه چاه
پس از مدتي و در اثر برداشتهای بيرويه خشک گردد و نياز به
افزايش عمق چاه و رسيدن به اليههای آبدار زيرين ميباشد را
نميتوان شبيهسازی نمود .درحاليکه پتانسيل آبخوان در اثر افت
سطح آب در حال کاهش است و الزم است اين اثر در مدلسازی و
پيشبينيها ديده شود .در اين تحقيق سعي شده است تا اين معضل
با استفاده از ويژگيهای خود  MODFLOWو با امکانات و
تواناييهای محدود موجود در حد امکان حل شود تا در آينده بتواند
سر آغازی برای مطالعات بيشتر در اين زمينه باشدMODFLOW .
اين قابليت را دارد تا با استفاده از تقسيم دبي چاهها به نسبت ضريب
قابليت انتقال اليهها دبي را به يک آبخوان چند اليه اختصاص دهد.
با اين کار ميتوان عمق چاه را که قبال بطور کامل فرض ميگرديد
به اليههای مختلف نسبت داد و اينگونه چاه عمقهای مختلفي را
طي شبيهسازی به خود ميگيرد و ميتوان در مدل عمقي که چاه در
آبخوان حفر گرديده را مشخص نمود .از اين رو در اين تحقيق با
استفاده از اين قابليت و تبديل آبخوان تک اليه به چند اليه اثر طول
اسکرين و افزايش عمق چاه به علت برداشت بيرويه در منطقه مورد
مطالعه شبيهسازی شده است.

هيدروژئولوژی )2( ،تهيه مدل مفهومي )9( ،درك پاسخ سامانه
آبخوان به تنشهای طبيعي و فعاليتهای بشری ،تدوين اطلس جامع
ملي آب زيرزميني بوده است .در بين مدلهای کامپيوتری ،بيشترين
کاربرد را مدل تفاضل محدود  USGS 3Dو مدل USGS
 MODFLOWداشتند MODFLOW .از زمان انتشار خود در سال
 5988به علت ساختار انعطافپذير ،پوشش کامل فرآيندهای
هيدروژئولوژيکي آبخوان و دسترسي رايگان به عنوان استاندارد
صنعتي در آبهای زيرزميني در سراسر دنيا تبديل شده است .در سال
 MODFLOW-88 ،2222توسط ) Harbaugh et al. (2000به
نسخه  MODFLOW-2000و در سال  2225توسط Harbaugh
) (2005به نسخه  MODFLOW-2005بهروزرساني شد.
در اين پژوهش جهت مدلسازی جريان از مدل سهبعدی جريان آب
زيرزميني MODFOW،استفاده شده که از معادله حاکم بر جريان
آب زيرزميني برای شبيهسازی استفاده ميکند:
∂
∂h
∂
∂h
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∂x xx ∂x
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 : Kxxتانسور هدايت هيدروليکي در جهت  xبر حسب متر در روز
 : Kyyتانسور هدايت هيدروليکي در جهت  yبر حسب متر در روز
 : Kzzتانسور هدايت هيدروليکي در جهت  zبر حسب متر در روز
 : Wدبي حجمي توليد يا مصرف آب در واحد حجم (مترمکعب بر
روز)
 : Syذخيره آبخوان آزاد
بررسي مطالعات انجام گرفته نشان ميدهد که استفاده از کد
 MODFLOWجهت مدلسازی جريان آب زيرزميني در سالهای
اخير مورد توجه محققان در سراسر دنيا قرار گرفته است.
 MODFLOWبه علت ساختار انعطافپذيرش و توانايي اضافه
نمودن بستههای جديد باعث شده مدلسازی آبخوانها از قابليتهای
بيشتری در سالهای اخير برخوردار شود .افزايش روزافزون تعداد
نرمافزارهای مدلسازی جريان آب زيرزميني بر مبنای کد
 MODFLOWنشان دهنده مقبوليت باالی اين کد شبيهسازی در
بين مهندسين آبهای زيرزميني است .يکي از نرمافزارهای پر کاربرد
در اين زمينه  GMSميباشد که در اين تحقيق نيز از آن استفاده
شده است.

 -0-8منطقه مورد مطالعه

دشت ساوه با وسعتي معادل  4272کيلومترمربع که حدود 2555
کيلومترمربع آن را ارتفاعات و  5555کيلومترمربع آن را دشت تشکيل
ميدهد بهعنوان جزئي از حوضه آبريز درياچه نمک در بخش انتهايي
زير حوضه قرهچای در حدفاصل طولهای جغرافيايي "49° 59́ 95
تا " 55° 29́ 27شرقي و عرضهای جغرافيايي " 94° 27́ 29تا
" 95° 52́ 56شمالي واقع شده است (شکل  .)2محدوده مورد بررسي
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بخش غــربي دشت و بلــوك ( Bدشت عليآبــاد) در قسمت
شرقي دشت تقسيم شــده است .همچنين آبخوانهــای محدوده-
هــای مطالعاتــي خنجين ،تلخاب و تفرش نيز به طور مستقيم
ارتباط هيدرولــوژيـکي بــا آبخوان ســاوه داشته و در واقــع
ورودیهــای آب زيــرزميني بــه بخش مــرکــزی ساوه هستند.
محدوده آبخوانهای بلوك  Bدر شکل 2مشخص شده است
()Middle East Water & Environment (MEWE), 2010

از جنوب به حوضههای آبريز کوير مقان و قمرود ،از شمال به حوضه
آبريز سهرود و از غرب به حوضه آبريز رودخانه قرهچای (محدوده
استان همدان و مرکزی) و از شرق نيز به درياچه حوض سلطان
محدود ميشود (.)Markazi Regional Water, 2011
متوسط بارندگي ساالنه در اين منطقه به ترتيب در دشت و ارتفاعات
برابر  576و  297ميليمتر است .در اين منطقه دمای متوسط ساالنه
به تفکيک دشت وارتفاعات به ترتيب برابر  57و  54درجه سانتيگراد
ميباشد .همچنين بر اساس نتايج بدست آمده از ايستگاههای تبخير
سنجي در اين منطقه ،ميزان تبخير در دشت و ارتفاعات به ترتيب
معادل  2692و  2929ميليمتر در سال برآورد شده است .کسری
ذخيره مخزن متوسط ساليانه در اين محدوده  65ميليون متر مکعب
است ( Middle East Water & Environment (MEWE),
.)2010

 -8-8شبيهسازی آبخوان دشت علی آباد

به منظور شبيهسازی تغييرات سطح آب زيرزميني در دشت علي آباد
ابتدا الزم است تا مدل مفهومي آبخوان تهيه شود .جهت توسعه مدل
مفهومي با استفاده از مدول  GISو ديگر ابزارهای موجود در نرمافزار
 GMSهندسه آبخوان ،مرز محدوده مدلسازی ،ميزان تخليه
چاههای بهرهبرداری ،مشخصات چاههای مشاهدهای ،ضرايب
هيدروديناميکي آبخوان ،توپوگرافي سطحي و سنگ کف ،تغذيه
آبخوان و شرايط مرزی محدوده ايجاد گرديده و خواص همه عوارض
مشخص و در مدل تبيين گرديده است.

با توجه به شرايط زمينشناسي منطقه و وجود موانع خاص زيرزميني
و تغييرات سنگ کف ،آبخوان يکپارچهای در اين محدوده وجود ندارد
بهطوریکه دشت ساوه به دو آبخوان آزاد به اسامي بلوك  Aدر

شکل -8موقعيت جغرافيايی محدوده مطالعاتی ساوه
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واقعيت نزديکتر شود .شکل  9برازش مقادير محاسباتي و مشاهداتي
پيزومترها را در شرايط پايدار بعد از واسنجي مدل نشان ميدهد.

برخي از اين مشخصات ابتدا در محيط نرمافزار  GISتهيه و از طريق
زيربرنامه  GISموجود در نرمافزار  GMSتعريف شده است و برخي
از پارامترها مانند شرايط مرزی با استفاده از ابزارهای موجود در
نرمافزار مشخص شده است .پس از جمعآوری و ارزيابي اطالعات و
توسعه مدل مفهومي ،مدل عددی آبخوان تهيه شده است .جهت
شبکهبندی مدل از سلولهايي با ابعاد  522×522متر استفاده شده
است.

پس از واسنجي مدل بيشترين مقدار هدايت هيدروليکي  98/95متر
بر روز و کمترين مقدار آن  5/47متر بر روز ميباشد .روند تغييرات از
شمال به جنوب افزايشي بوده است.
 -8-8-8شبيهسازی آبخوان در شرايط ناپايدار

 -0-8-8واسنجی و صحت سنجی مدل

از آنجاييکه جريان آب زيرزميني در طبيعت اغلب به صورت ناپايدار
ميباشد يعني در طول زمان سطح آب زيرزميني تحت تأثير عوامل
تغذيه و تخليه تغيير پيدا ميکند ،لذا پس از واسنجي مدل در شرايط
پايدار نياز به شبيهسازی ناپايدار ميباشد .برای شبيهسازی جريان در
حالت ناپايدار نياز به دادههای زياد در طول زمان است؛ لذا تغييرات
تخليه چاههای بهرهبرداری و همچنين تغييرات تراز سطح آب
زيرزميني چاههای مشاهداتي برای سال  5989و به صورت ماهيانه
در نظر گرفته شده است .دادههای چاههای مشاهداتي برای اين دوره
زماني به صورت ماهيانه برای سال  5989مرتب شده است .اين
دادهها به صورت يک فايل متني شامل تراز سطح آب زيرزميني به
همراه ساعت و تاريخ اندازهگيری به مدل  GMSوارد شده است .در
شرايط ناپايدار پارامتر ضريب ذخيره آبخوان نيز بايد مشخص شود .از
آنجاييکه آبخوان در اين تحقيق آزاد است بهجای ضريب ذخيره از
آبدهي ويژه استفاده شده است.

همواره مطالعه بر روی جريان آبهای زيرزميني و پارامترهای
هيدروليکي تأثيرگذار بر آن به علت ماهيت پيچيده و همچنين هزينه
بر بودن انجام آزمايشات مختلف برای درك رفتار آن  ،از مشکالت
زيادی برخوردار بوده است .يکي از اين پارامترها که از حساسيت
بااليي نيز برخوردار بوده و تغيير آن تأثير زيادی برروی نتايج مدل
داشته ،هدايت هيدروليکي ميباشد .از اين رو برای اينکه بتوان مقادير
دقيقي از اين پارامتر را به مدل تخصيص داد مدل نسبت به
پارامترهای معلوم واسنجي ميگردد .بدين منظور مدل دشت مورد
مطالعه در شرايط پايدار اجرا و ضريب هدايت هيدروليکي آبخوان
نسبت به مقادير مشاهدهای سطح آب پيزومترها و با استفاده از کد
 PESTواسنجي شده است .چون نتايج قرائت شده از تراز سطح آب
در چاههای مشاهدهای از دقت بااليي برخوردار هستند ،لذا با استفاده
از کاهش خطای بين مقادير مشاهدهای و مقادير محاسباتي توسط
مدل به روش اتوماتيک سعي شده تا مقادير هدايت هيدروليکي به
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شکل  -3نمودار پراکندگی مقادير محاسباتی و مشاهداتی چاههای مشاهدهای پس از واسنجی و صحت سنجی مدل در حالت
پايدار
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برای اين کار پوشش جديدی در  GMSبا عنوان آبدهي ويژه اضافه
و مقدار آن بر اساس گزارش موجود برابر  9درصد در نظر گرفته شده
است .همچنين قبل از اجرا مدل در حالت ناپايدار از مقادير بار
هيدروليکي واسنجي شده در شرايط پايدار به عنوان مقادير اوليه
سطح آب در حالت ناپايدار استفاده شده است .مقادير ميانگين خطا در
ماههای مختلف در شکل  4نشان داده شده است.

گرفته شده است و با افت سطح آب در هر مرحله از اجرای مدل
طول اسکرين چاه به اليههای بعدی افزايش پيدا ميکند .پس از
تقسيم مدل اصلي به  4اليه ،بهمنظور ايجاد کفشکني و افزايش
عمق چاههای بهرهبرداری بعد از سعي و خطا  4اليه ديگر با اعماق
برابر  22متر به آن اضافه گرديده است .در نهايت مدل اصلي به يک
آبخوان  8اليه تبديل و در شرايط پايدار اجرا گرديد.

پس از واسنجي و اجرای مدل در شرايط ناپايدار ،مدل آماده برای
اجرای سياستها و سناريوهای مديريتي مختلف ميباشد .از آنجاييکه
نرمافزار  GMSابزارهای الزم برای شبيهسازی اثر کفشکني را در
اختيار ندارد ،ازاينرو برای آنکه بتوان چاههای بهرهبرداری را با نفوذ
ناقص در آبخوان در نظر گرفت ،آبخوان تک اليه پس از چندين
مرحله آزمون سعي و خطا و بررسي شرايط مختلف به يک آبخوان
هشت اليه تبديل گرديد.

 -3نتايج و بحث
در اين تحقيق از نرمافزار  GMSبه علت پشتيباني از زيربرنامه GIS

جهت تهيه مدل مفهومي استفاده شده است .لذا بسياری از اطالعات
ورودی به نرمافزار ابتدا در محيط نرمافزار  GISتهيه و سپس به
 GMSتخصيص داده شده است .همانطور که اشاره شد يکي از
ضعفهای  MODFLOWعدم در نظر گرفتن طول اسکرين در چاه
و در نتيجه کف شکني چاه در اثر افت سطح آب ميباشد.

روند انجام کار بدينصورت ميباشد که پس از تقسيم آبخوان تک
اليه به چند اليه مختلف ظرفيت مخزن آبخوان و همچنين ميزان
پمپاژ در اليهها تغيير ميکند .اين تغيير به صورت افزايش ظرفيت
آبخوان و پمپاژ تا اليهای که دربرگيرنده شرايط فعلي آبخوان ميباشد
ادامه مييابد؛ اما پس از اين اليه و با افزايش تعداد اليهها با توجه به
اينکه سطح آب زيرزميني افت ميکند لذا با افزايش ظرفيت مخزن و
افت سطح آب زيرزميني بخشهايي از آبخوان خشک گرديده است.
در اين تحقيق مدل اصلي به  4اليه و با ضخامتهای مختلف تبديل
شده است .هريک از اين اليهها به عنوان طول اسکرين چاه در نظر

در طبيعت هنگامي که سطح آب در آبخوان پس از برداشت پايين
ميافتد ،برای رفع نياز آبي مصرف کنندگان احتياج به تامين مجدد
آب چاههای بهره برداری است که اين کار از طريق کف شکني و
افزايش عمق چاه امکان پذير است .اين موضوع يکي از مشکالت
اساسي در بحث مديريت پايدار بهشمار ميرود .اين در حالي است که
 MODFLOWچاه را بطور کامل در اليه آبخوان در نظر گرفته و
ديگر امکان افزايش عمق چاه وجود ندارد.
3
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شکل  -4مقادير خطا محاسباتی در ماههای مختلف (واسنجی مدل در حالت ناپايدار)
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خطا

0

مضاعفي بر افت در اين مناطق دارد .همچنين روند تغييرات ضريب
هدايت هيدروليکي از شمال به جنوب افزايشي بوده و لذا ميتوان
نتيجه گرفت که در بخشهای جنوبي به علت هدايت هيدروليکي
باال آب با سهولت بيشتری به سمت چاههای بهره برداری هدايت
ميشود .اين روند تا جايي ادامه مييابد که در اثر کفشکني به ميزان
 82متر آبخوان به بيشترين ميزان ظرفيت خود رسيده است .با توجه
به تراز سطح آب زيرزميني طبق شکل  5قسمت جنوب غربي دشت
و بخشهايي از شرق و جنوب شرق محدوده مطالعاتي خشک
گرديده است .در واقع عمق بحراني کفشکني برای اين آبخوان 82
متر بوده و چنانچه ميزان کفشکني از اين عمق تجاوز نمايد
بخشهای وسيعتری از آبخوان را دچار بحران ميکند.

برای رفع اين مشکل در اين تحقيق آبخوان تک اليه در نرمافزار
 GMSابتدا به يک آبخوان  4اليه با ضخامتهای مختلف تبديل
شده است تا بتوان اين روش کار را صحتسنجي نمود .در واقع
هنگامي که مدل به  4اليه تقسيم ميشود و هر اليه دارای
خصوصيات يکسان ميباشند انتظار ميرود که نتايج حاصل از اجرا
مدل در اين شرايط با نتايج به دست آمده از مدل در وضعيت تک
اليه يکسان باشد که همين اتفاق نيز رخ داد و مشاهده گرديد که
نتايج تراز سطح آب با نتايج بدست آمده از شبيهسازی آبخوان تک
اليه در شرايط پايدار پس از واسنجي تقريبا مشابه است .در واقع با
انجام اين کار روش مورد استفاده صحتسنجي شده و نشان ميدهد
که با تقسيم آبخوان به  4اليه شرايط آبخوان اصلي تغيير نکرده است
و از اطمينان خوبي برای مدلسازی اثر کفشکني برخوردار است .در
ادامه برای آنکه بتوان اثر کفشکني را مشاهده نمود  4اليه ديگر با
ضخامت برابر  22متر به عنوان کفشکني نسبت به شرايط فعلي به
ضخامت آبخوان اضافه شده است .برای مشاهده تاثير افزايش عمق
چاه بر راندمان آن مدل در هريک از اين اليهها اجرا شده است.
جدول  5تغييرات سطح آب زيرزميني در چاههای مشاهدهای نسبت
به اليه چهارم (شرايط فعلي آبخوان) را در هر اليه نشان ميدهد.

شکل  6تغييرات ميزان پتانسيل برداشت از آبخوان در اثر افزايش
عمق چاههای بهرهبرداری را نشان ميدهد .همانطورکه مالحظه
ميگردد ،نمودار دارای شکستگي در محدوه اليه چهارم دارد .دليل
کاهش نرخ افزايش پتانسيل بهره برداری از آبخوان در ازای افزايش
عمق چاهها ،خشک شدن برخي بخشهای آبخوان ميباشد .از اينرو
ارائه مجوز حفر چاه يا کف شکني بيش از عمق  42متر منجر به
خشک شدن چاهها در برخي مناطق دشت و به تبع آن نارضايتيهای
اجتماعي خواهد شد .از اينرو ميتوان گفت ارائه مجوز کف شکني به
چاههای کشاورزی نه تنها يک آسيب جدی به آبخوان و محيط
زيست منطقه ميباشد بلکه يک رويکرد در راستای توزيع ناعادالنه
آب در سطح دشت ميباشد .در اثر کف شکني چاهها ممکن است
بخشهايي از دشت کامال از بين رفته و مهاجرتهای روستاييان آن
منطقه را داشته باشيم چراکه ديگر اميدی به بازگشت آب به چاههای
آن منطقه نخواهد بود .بررسي نتايج و تحليل نمودار نشان ميدهد
که حداکثر عمق عادالنه برای برداشت از پايدار و يکسان در دشت
ساوه محدوده عمق  42متر ميباشد .اما از اليه چهارم به بعد و با
شروع کفشکني شيب اين نمودار کاهش يافته که نشان ميدهد
ظرفيت آبخوان در حال کاهش است .در واقع اين موضوع را ميتوان
اينگونه بيان نمود که هرچند ميزان طول اسکرين چاه افزايش يافته
اما اين افزايش تا جايي ادامه دارد که آبخوان در شرايط پايدار باشد.

همانطور که از جدول  5مشاهده ميشود و با توجه به نقشههای
حاصل از اجرای مدل در هر گام کفشکني ،تغييرات محسوس افت
سطح آب زيرزميني مشاهده ميشود .حداقل افت سطح آب بيشتر
در مناطق شمالي و مرکزی دشت رخ داده است .کمترين ميزان افت
سطح آب در شکل  5در قسمت شرقي منطقه رخ داده است .عمده
تغييرات افت در مناطق جنوب غربي و جنوب شرقي دشت در
پيزومتری که در شکل  9مشخص شده رخ داده است .بررسي
نقشههای توپوگرافي و ضخامت آبخوان نشان ميدهد که در اين
مناطق آبخوان کمترين ضخامت را داشته و از پتانسيل ذخيره کمتری
نسبت به مناطق ديگر برخوردار است .لذا در اثر کفشکني به شدت
اين مناطق حساس بوده و از ظرفيت آنها کاسته شده است .از
طرفي گراديان هيدروليکي نيز در اين مناطق معکوس بوده و با افت
سطح آب به سمت مناطق عميقتر آب را هدايت کرده و تاثير

جدول  -0افت سطح آب زيرزمينی در چاههای مشاهدهای نسبت به اليه چهارم

افت چاههای مشاهدهای ()m
حداکثر افت
حداقل افت
ميانگين افت

 22متر کفشکني
59/6
2/2
7/6

 42متر کفشکني
27/7
4/6
55

 62متر کفشکني
49
7
29
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 82متر کف شکني
خشک
-

شکل  -0نقشه تراز سطح آب زيرزمينی پس از  80متر کف شکنی

شکل  -0نمودار تغييرات پتانسيل برداشت از آبخوان در برابر افزايش عمق چاههای بهره برداری

مدل موجب گرديده تا ديد قابل درکي نسبت به افزايش عمق چاهها
و تاثير آن در مديريت منابع آب زيرزميني بدست آيد .تهيه مدل
مفهومي دشت علي آباد نشان دهنده وضعيت بحراني در اين منطقه
ميباشد .نتايج نشان ميدهد که مدل نسبت به ضريب هدايت
هيدروليکي به شدت حساس است .کاهش سطح آب مخصوصا در
نواحي شرقي و جنوب غربي خطرات جبران ناپذيری همچون خشک
شدن چاههای بهرهبرداری و ايجاد نشست در اين منطقه را به دنبال
خواهد داشت .اگر چنانچه روند صدور پروانه حفر چاههای جديد و
مجوز برای کفشکني چاههای موجود ادامه يابد به مرور ذخيره
استاتيک آبخوان از بين ميرود .همچنين اضافه برداشتها باعث
کاهش راندمان چاهها و در طول زمان خشک شدن تدريجي آبخوان
ميگردد .از اينرو ميتوان گفت ارائه مجوز کف شکني به چاههای
کشاورزی نه تنها يک آسيب جدی به آبخوان و محيط زيست دشت

از مقايسه اين نمودار با نمودار شکل  5مالحظه ميگردد که اين
روش به خوبي توانسته تاثير افزايش عمق و آبدهي چاه را با افزايش
تعداد چاه در گذر زمان شبيهسازی نموده و نتايج قابل قبولي را ارائه
دهد .با استفاده از اين روش جديد برای مدلسازی اثر کفشکني هم
ميتوان روند افزايش عمق چاه و تاثير آن بر افت سطح آب زيرزميني
را مشاهده و عمق بحراني برای کفشکني در آبخوانها را پيشبيني
نمود.
 -4جمعبندی
در اين تحقيــق سعي بر آن بوده که به يکي از مشکالت رايـــج در
مديريت منابع آب زيرزميني که در سالهای اخير مشکالت فراواني را
در اکثر مناطق ايران به وجود آورده است پرداخته شود .استفاده از
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time delay and the change in water discharge of
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Iran-Water Resources Research 9(2):19-26 (In
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بوده بلکه يک رويکرد در راستای توزيع ناعادالنه آب در سطح دشت
 در اثر کف شکني چاهها ممکن است بخشهايي از دشت.ميباشد
کامال از بين رفته و مهاجرتهای روستاييان آن منطقه را داشته باشيم
چراکه ديگر اميدی به بازگشت آب به چاههای آن منطقه به دليل
افت شديد تراز آب زيرزميني در اثر کف شکني ديگر مناطق نخواهد
 لذا ضروری است تا با ارائه راهکارهای مديريتي مناسب در.بود
راستای تعادل بخشي آبخوان از اين خطرات و پيامدها جلوگيری
 از جمله راهکارهای عملي در اين منطقه ميتوان به ارائه.شود
 تغيير در،راهکارهای تعادل بخشي بين منابع آب سطحي و زيرزميني
 عدم،الگوی کشت کشاورزی جهت بکار بردن محصوالت کم آب
 کاهش ميزان بهرهبرداری از چاهها و،احداث و توسعه صنايع آب بر
.عدم صدور مجوز کف شکني و حفر چاههای جديد اشاره نمود
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