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  چکيده 
  
 .رمجاز از منابع آب زيرزميني شده استيآب، باعث افزايش برداشت غياز روزافزون به منابع آب جديد و نيز محدوديت منابع ن

 GMS ةدر برنام MODFLOW از مدلطالو يمق ةحوض در آبخوان ينيرزميان آب زيجر يساز هيشب يبرا ق،ين تحقيدر ا
مربع متر ١٥٠ تا ٢٥ر يمتغ يها اندازه ه بايال کيسلول در  ٢٤٩١متشکل از  يعدب سهک شبکه ي. سطح حوضه با شداستفاده 

منطقه  ييشناسا يها ک و لوگ چاهيو ژئوالکتر يشناس  نيآبخوان با استناد به مطالعات زم ير پارامترهايپوشش داده شد. مقاد
ه و بعد يته GIS افزار ه با استفاده از نرميه و تغذيتخلن و سنگ بستر و منابع يزم يسطح يها هيت حوضه، الي. موقعشدندن ييتع

کند و در حالت  يه مياچه اروميه آبخوان را تغذيدر ،نشان داد که در حالت ماندگار يساز هيج شبي. نتامدل شدند از پردازش وارد
 يمدل برا يشود و اجرا يل مياچه تبديبخوان از دره آيبه تغذ يماه از سال آب ٩از آبخوان بعد از گذشت  يزهکش ،رماندگاريغ

با وجود اطالعات  يساز هيج شبينتانشان داد.  يه آبخوان به خوبيه و تخليرا بر تغذاچه ير تراز دريتأث ٨٨- ٨٩و  ٧٤- ٧٥ يها سال
 ش داده شد.ينما يها به خوب رات تنشيير تغيز بود و تأثيآم تيمورد مطالعه موفق ةکم از منطق
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  مقدمه 
ر يدر خالف مس ينيرزميه از منابع آب زيرو ياستفاده ب

مقابله با  ،گرياز طرف دو شود  يمدار محسوب يپا ةتوسع
و  يفصل ي. بارندگاست ياتيح يا هئلمس يآب بحران کم

اد در مناطق يالعاده ز ر فوقيو تبخ ينيب شيقابل پريغ
ها  ي. وقوع خشکسالاستن هدف يمانع از تحقق ا ،خشک

ن مناطق يرا در ا مسئلهن يز ايمختلف ن يزمان يها در برهه
ن يري% از کل آب ش۹۹ ينيرزميز يها د. آبکن يد ميتشد

و  ياردکان ي(هاتف دهند يل ميقابل استفاده را تشک
از  ينيرزميز يها از آب يبردار بهره ).۱۳۹۰راد،  ييرضا
 ،جملهاز ح دارد. يترج يسطح يها لحاظ بر آب يبعض

ه يبه آن در مناطق دور از حاش يت دسترسيتوان از قابل يم
 يهاندهيع آن توسط آاليسر يها، عدم آلودگرودخانه

شده ميتنظ يبردارر و بهرهير اثر تبخ، تلفات کم ديسطح
 ينيرزميز يهاستم منابع آبيمطالعه و شناخت سنام برد. 

 يبردار بهرهو  يتيريدن به اهداف مدين گام در راه رسياول
ا و سطح ه اچهيرات سطح آب دريي. تغاستح از آن يصح

دارند. روش  يفيو ک ياثر متقابل کم يساحل يهاآبخوان
که  استآبخوان استفاده از پمپاژ  ين پارامترهاييتع ياصل

برآورد ضريب قابليت  يبرا) ۲۰۱۷(کاناک و همکاران 
 يبازالت يهادر سنگ (S) ٢يب نگهداريو ضر (T) ١انتقال

 جياستفاده کردند که نتا يعدد يساز مدلدر هند از 
سرعت و دقت  ةدهندسه با پمپاژ نشانيمطالعه در مقا

ز يو آنال ييزان کارايم يابيارز يبرا، رو اينبود. از  ييباال
از  ٣يعدد يساز مدل، ينيرزميآب ز يکيناميدروديرفتار ه

از  يعدد يساز مدل. شنهاد شده استين پطرف محققا
 ياضير يهاتميالگور يريکارگمستلزم به ،يسازهينوع شب

، ٤GMSمدل  ،نهين زمي. در ا)۱۳۸۹(واحددوست،  است
 ينيرزميدر مسائل آب ز يعدبمدل سه يشتازهاياز پ يکي

انواع دار و يط ناپايشرا يسازهيت شبياست که قابل
، GMS را دارد. يکيدروژئولوژيات هياز خصوص ياگسترده

دن آبخوان ين سرعت به تعادل رسيتوانمند در تخم يابزار
 يي( استست يزطيو اختالل مح يميرات اقلييبل تغدر مقا

 يکي، ليرودخانه ن يشرق يدلتا ).۲۰۱۵چنگ و همکاران، 
مشکالت  يکه دارا استمهم کشور مصر  يهااز آبخوان

و کاهش و  يآلودگ ،ي، از جمله شوريمتعدد يطيمح

                                                
1- Transmissivity 
2- Storability 
3- Numerical simulation 
4- Ground water modeling system 

 يعنوان زهکش عمود هب ييهاچاهاست. ش سطح آب يافزا
تر که نييپا يها هيباالتر به ال يها هيآب از ال يزهکش يبرا

 سماحسن و .ده استششنهاد يپ ،دارند يکمتر يرينفوذپذ
با  ار يزهکش يها تعداد مطلوب چاه) ۲۰۱۵( همکاران

ن ين زدند که کمتريتخم يابه گونه GMSاستفاده از مدل 
مدل، ن يفتد. اياتفاق ب ينيرزمير در سطح آب زييتغ

را با استفاده از روش تفاضالت  ينيرزميان آب زيجر
 صورت به ياضير يهاتميکند. الگوريم يسازهيشب ٥محدود

مدل و شده به  داده ةان در محدوديجر يمکرر برا
ن شده، اجرا ييکاربر تع ةليکه به وس يورود يها داده

از اطالعات  يعيف وسي). ط٢٠٠٥لماز، ييشود (اوندر و  يم
 يشامل پارامترها ،انيستم جريح کامل سيو تشر

به  شدهو فشار و تنش وارد يط مرزي، شرايکيدروليه
 است يضرور GMSاز  ثرؤاستفاده کارآمد و م يان برايجر

ر و يرات تبخيين تغيتخم ي) برا٢٠١١ ،ژو و همکاران(
 مدل بياز ترک ينيرزميآب ز يساز مدله در يتعرق و تغذ

)SWAP(  با مدلMODFLOW اين ها استفاده کردند. آن
ن يرودخانه زرد چ ةدر حوز ياهيناح يساز مدلرا در  روش

بودن يعمل يسازهين شبيج اياده قرار دادند و نتامورد استف
 يساز مدل يبرا SWAPرا به همراه  MODFLOWمدل 
 ،الهاسون و محمد(د کرد ييأت يامنطقه ينيرزميآب ز
شهر مکه با  يکيلشام در نزداهدا ةدر منطق .)٢٠١١

اقدام به ثبت سطح  MODFLOW ياستفاده از مدل عدد
ن يها در اآن ي. هدف اصلکردند يک آبخوان رسوبيآب در 
ر ساالنه يين تغيثبت نوسانات سطح آب و تخم ،مطالعه

ساله در پنجک دوره ي يسطح آب در طول پمپاژ برا
 MODFLOWج نشان داد يآبخوان مورد مطالعه بود. نتا

در  يک آبخوان رسوبي يقادر است ارتفاع سطح آب را برا
. کند يسازهيشب ينان قابل قبوليخشک با اطممهينه يناح

رات سطح آب يياثر متقابل تغ يق، بررسين تحقيهدف از ا
سفره  ينيرزميرات تراز سطح آب زييه بر تغياچه اروميدر
 يساز مدلستم يبا استفاده از س يعيتوز صورت بهطالو يمق

) یک بازه 2006الوتز و سیگل ( است. ينيرزميز يها آب
هاي راکی  متري در طول دامنه جنوب شرقی در کوه 320

سازي تداخل آب سطحی و آب زیرزمینی را براي شبیه
و  MODFLOWها از مدل سه بعدي انتخاب کردند. آن

MT3D سازي استفاده کردند. براي شبیه  
  

                                                
5- Finite difference method  
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  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

ه در استان يشهرستان اروم ةطالو در محدوديمق ةحوض
ن يبه، ياچه اروميدر يو در ساحل غرب يغربجانيآذربا

و طول  يشمال ۳۸°و ۳́تا  ۳۸°و ۱́ ييايعرض جغراف
واقع شده است  يشرق ۴۵°و ۱۰́تا  ۴۵°و  ۷́ ييايجغراف

آمدن سطح آب نييموجب پا يخشکسال). ۱ (شکل
بخوان شده اچه به آيجه نفوذ آب شور دريو در نت ينيرزميز

ت يدر نهاو  يعيست طبيزطيده محين پدياست که ا
ان و ييکند. روستا يد مياقتصاد ساکنان دشت را تهد

 ينيرزميو ز يسطح يهااز آب يعين به طور وسزارعا
و  ياجتماعات کشاورز يآت ياکنند و بقياستفاده م

ت يريدار و مديبه توسعه پا يزياد يمنطقه بستگ ييروستا
  دشت دارد. يح منابع آبيصح

 

 
 ت منطقه مورد مطالعهيموقع - ۱شکل 

  
   ينيرزميان آب زيجر يساز هيتم شبيانتخاب الگور

 ؛را داراست يمختلف يقابل دسترس يها مدل، GMS برنامه
توان يم يمختلف يهادلاز م يسازهيبسته به هدف شب

و  MapGISدل م ۲از  ،قين تحقيا در کرداستفاده 
MODFLOW  شداستفاده  يساز مدلدر.  

  
  MODFLOW منطقه در ١يه مدل مفهوميته
و  يک مدل مفهوميف ين قدم در ساخت مدل، تعرياول
ط يکه شرا است GMSط يآن در مح ٢پوشش يهاهيال

ه آبخوان را به مدل اختصاص يات اوليو خصوص يمرز
 ٤رماندگاريغا ي ٣ماندگارتواند يم يسازرينوع نظدهد.  يم

                                                
1- Conceptual Model 
2- Coverage 
3- Steady State 
4- Unsteady State  

 يهان اطالعات از چاهينکه آخرين شود. با توجه به اييتع
استان  ياتوسط سازمان آب منطقه يبرداربهره
ن يدر هم ،ثبت شده بود ۱۳۸۰سال  يبرا يغرب جانيآذربا

در  ينيرزميان آب زيجر يساز مدلق ين تحقيدر اراستا، 
در  ، صورت گرفته است.۸۰- ۸۱سال  يهر دو حالت برا

مکان  بعد بر عالوه ها دهيپد ،رماندگاريغ انيجر حالت
(x, y, z)  در بعد زمان(t) ن يکه در ا شونديم يز بررسين

 براساسبه مدل  يق در حالت ماندگار اطالعات وروديتحق
ر روزانه يماندگار مقادريمقدار متوسط ساالنه و در حالت غ

  طول سال محاسبه شده است. يبرا
مدل  يبندقدم در صورت ني: اول٥پوشش مرز هيته

تا  استمورد مطالعه  ةمحدود ةگستر نييتع ،يمفهوم
. کردمشخص  ستميس يرا در مرزها يکيدروليبتوان بار ه

را  ينيرزميآب ز انيجر يهاستميس يکيزيف يمرزها
آب  ميعظ يهاتوده ايو  ريناپذنفوذ يسنگ يها توده

 طياز شرا يمرزها ناش ريد. ساندهيم ليتشک يسطح
. شونديم دهينام يکيدروليه يبوده که مرزها کيدرولوژيه

 يکه مرزها استطالو يمق ةضحو ،مورد مطالعه ةمنطق
) و صفر ان مشخصيمدل را ارتفاعات منطقه (مرز با جر

مشخص)  يکيدروليه (مرز با بار هياچه اروميساحل در
اطالعات تراز  .)۲۰۱۷ا و همکاران، يوي(کل دهديل ميتشک

 ۲مطابق شکل  ۱۳۸۰-۱۳۸۱ه در سال ياچه اروميآب در
گرفته شده است. درنظر ثابت  يکيدروليبه عنوان بار ه

   است.متر  ۷۶/۱۲۷۳ن سال يمقدار متوسط تراز آب در ا
ه ين پوشش منابع تغذيدر ا ٦يزهکشه و يپوشش تغذ ةيته

، يبردارشامل چاه بهره ،طالويآبخوان حوضه مق يو زهکش
 يبرااز يمورد ن يپارامترهاکه  استها، قنات و آبراهه  گسل

   شود. يف ميتعرر يز صورت بهک يهر 
برداشت آب  يها(در فصلپمپاژ  ي: دبيبردارچاه بهره
ت يب هدايها: ضرگسل -گرفته شده است)درنظر 

آبراهه:  -يکيدروليت هيب هدايقنات: ضر -يکيدروليه
ب ي، ضر٧ب انحرافي، پهنا، ضريکيدروليت هيب هدايضر
  ).۱۳۸۶، يبار ي(جعفر يان وروديجر ي، دبيزبر
اطالعات  براساسمقيطالو  ةحوض ةدر محدود بارش يردامق

ترين ايستگاه هواشناسي ايستگاه آباجالو سفلي که نزديک
گرفته شده که درنظر  ۳به منطقه است، مطابق شکل 

و ميزان تغذيه  است هاي زيرزمينيتغذيه آبمنبع اصلي 
                                                
5- Boundary Coverage 
6- Source & Sink Coverage 
7- Sinuosity 
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ت. مقدار تغذيه بعد از به طرق ديگر ناچيز اسآبياري و 
کسر ميزان رواناب مستقيم از بارش، به مدل تعريف 

  گرديد.
منطقه، عمق تبخير و هاي با توجه به شرايط فيزيکي خاک

 mو  با تراز سطح زمينترتيب برابر  حداکثر عمق تبخير به
اطالعات ايستگاه  براساسو مقادير تبخير حوضه  ۱۰

  گرفته شد.درنظر  ۴آباجالو سفلي مطابق شکل 
  

 
   ۸۰-۸۱ يه در سال آبياچه اروميرات تراز آب درييتغ -۲شکل 

  

 
ستگاه يا ۸۰- ۸۱ يدر سال آب يرات بارندگييتغ - ۳شکل 

  آباجالو 
  

  
  ستگاه آباجالو يا ۸۰- ۸۱ ير در سال آبيرات تبخييتغ - ۴شکل 

  

 تيهدا بي: ضرا١يکيدروليه تيهدا پوشش ةيته
 يها جدول قيهر نوع خاک از طر يبرا يکيدروليه

در  Domenico and Schwartz (1990)استاندارد مربوطه 
ذکر است که الزم به  .وارد شدواحد متر در روز به مدل 

 ArcGIS10.3 طيشده در محذکر يهاپوشش ينقشه تمام
ان و ي(اسد گردديم يفراخوان GMS طيو به مح هيته

  .)۲۰۰۹همکاران، 
 

  حوضه ينيرزميان آب زيجر شبکه مدل يطراح
منطقه  يشبکه تفاضالت متناه يبا استفاده از مدل مفهوم

 ۴۷ف و يرد ۵۳سلول در  ۲۴۹۱مرکب از  مورد مطالعه،
 ۱۵۰تا  ۲۵ن ير مابيمتغ يهاه با اندازهيال کيستون در 

ه يال يانقطه يهانقشه ةيپس از تهو  شد يمتر مربع طراح
 ۳۰طوط تراز ن و سنگ بستر با استفاده از خيسطح زم

 يا شده توسط سازمان آب منطقهثبت يهاو داده يمتر
نقاط  در شکل، GISط يدر مح يجان غربياستان آذربا
ط يبه مح ٢يعدپراکنده دوبGMS و از روش  شد يفراخوان

بودن دشت  کوچک خاطره ب )IDW(عکس فاصله  يدهوزن
م يو ترس يابي درون يبراها، بودن اختالف دادهو کم

(مکدونالد و هاربگ،  استفاده شددر مدل  يسطح يها هيال
بخوان در مقابل واکنش آ يمدل بررس ،تيدر نها .)۱۹۸۸

، يعيه طبير تغذينظ ،به مدل يورود يرهايو متغ رييتغ
 يهانقشه که سازدير را ممکن ميو تبخ يپمپاژ و زهکش

 ۵ شکلدر  MODFLOW يحاصل از ساخت مدل عدد
ط يدل ما هم در شراکه م يياز آنجا. است ارائه شده

 ةشده است، انتخاب دور يسازهير شبماندگاريماندگار و غ
گام به تعداد  ۱۲روزه در  ۳۶۵ يک سال آبيتنش در طول 

   شد. يساز هيماه شب هر يروزها

                                                
1- Conductivity Coverage 
2- 2D Scatter Points 
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  (د) يکيدروليت هيهدا ،(ج) ريعمق تبخ ،(ب)تراز سنگ بستر  ،(الف) نيتراز سطح زم - ۵شکل 

  
  نتايج و بحث

  حوضه در حالت ماندگار ينيرزميان آب زيمدل جر
در هر  MODFLOW يمدل مفهوم يج حاصل از اجراينتا

 ير متوسط ساالنه بارندگيمقاد يروز از سال برا
متر در يليم ۳۰/۲ر (يمتر در روز) و تبخيليم ۸۹۶۸۳/۰(

متر) با در  ۷۶/۱۲۷۳ه (ياروم اچهي) و تراز آب درروز
خاک  يکيدروليت هيهدا ةنظرگرفتن مقدار متوسط دامن

 ۱الن به دست آمده در جدول يو ب ۶در حوضه در شکل 
  نشان داده شده است.

 ،ز مشخص استين ۱ و جدول ۶که در شکل  طور همان
تواند ياست که نم يار در حوضه به گونهيو تبخ يبارندگ

آبخوان خشک  يهااز سلول يه کند و بخشيآبخوان را تغذ
از  يز ناشيمرطوب ن يهااست و آب موجود در سلول

 ةدامن .(Constant head) استاچه يه آبخوان از دريتغذ
تر آبخوان از  يهادر سلول يکيدروليرات تراز بار هييتغ
نکه در يا. با توجه به استمتر  ۷/۱۲۷۳متر تا  ۹/۱۲۵۴

از  يچ برداشتيه ،نيبنابرا ؛آبخوان خشک است ،محل چاه
  چاه صورت نگرفته است.

  

  
  تراز بار هيدروليکي آبخوان مقيطالو در حالت ماندگار -۶شکل

 
  مکعب در روز)(مترطالو در حالت ماندگار يالن آبخوان مقيب -۱جدول 

In – Out (day)  Well  Evapotranspiration  Recharge  Constant head Title 

  يه و زهکشيتغذ  ۴۵/۵۶۸۱  ۸۳/۲۹۰۰  -۲۸/۸۵۸۲  ۰  ۰۰۰۱۹/۰



 GMSسازي اندرکنش سطح آب درياچه اروميه و آبخوان ساحلي با استفاده از  مدل                                                                             ١٣٤

حوضه در حالت  ينيرزميان آب زيمدل جر
  رماندگاريغ

 يبرا MODFLOW يمدل مفهوم يج حاصل از اجراينتا
ه در ياچه ارومير و تراز آب دريو تبخ ير روزانه بارندگيمقاد

گرفتن مقدار درنظر با  ۱۳۸۰-۱۳۸۱ يطول سال آب
خاک در حوضه در شکل  يکيدروليت هيمتوسط دامنه هدا

) نشان داده شده يگام زمان ۱۲گام از  ۶(به عنوان نمونه  ۷
  است.

  

  
  ۸۰- ۸۱ يآبخوان در طول سال آب يکيدروليرات تراز بار هييتغ - ۷شکل 
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با توجه به اينکه در اين تحقيق بارندگي تنها عامل تغذيه 
گرفته شده است، اجراي مدل در چندين درنظر آبخوان 

تکرار نشان داد که ميزان برداشت از آبخوان از طريق چاه 
خير بسيار بيشتر از ميزان تغذيه آبخوان است و و تب

همچنين براي روزهاي متوالي در طول سال بارندگي اتفاق 
گرفتن ساير عوامل تغذيه درنظر ، بدون رو اينافتد؛ از نمي
گيرد؛ به اين معني که اجراي مدل سازي صورت نمي مدل

براي روزهاي متوالي از سال که با وجود برداشت، تغذيه 
است، با خطا همراه است. به همين دليل، الزم است صفر 

سازي در حالت غيرماندگار تنها به بارندگي که براي نظير
اکتفا نکرده و ساير عوامل تغذيه، از قبيل آب برگشتي از 
کشاورزي، بارش برف، ارتباط هيدروليکي آبخوان با جريان 

درنظر آب زيرزميني اطراف حوضه و ذخيره سال قبل 
ود. در اين تحقيق، با توجه به کمبود اطالعات گرفته ش

فقط مقدار ذخيره براي آبخوان به روش آزمون و خطا 
معني که با توجه به اينکه  گرفته شده است. بديندرنظر 

آبخوان در منطقه مورد مطالعه اغلب خشک است، کمترين 
و  اکبرپور( گرفته شده استدرنظر ذخيره براي آبخوان 

طور که در تصاوير نيز مشخص  مان. ه)۱۳۸۹همکاران، 
هاي آبخوان مرطوب است، در ابتداي سال آبي تمام سلول

است و به دليل اينکه تراز آب باالتر از تراز درياچه است، 
گيرد و اين تغييرات ذخيره تا زهکشي از آبخوان صورت مي

زماني که تراز بار هيدروليکي آبخوان با تراز درياچه اروميه 
يابد؛ اين امر، باعث کاهش تراز دامه مييکسان شود، ا

شود. با آغاز فصل برداشت که برداشت از چاه آبخوان مي
يابد و با توجه به اينکه گيرد و تبخير افزايش ميصورت مي

هاي آبخوان گيرد، بسياري از سلولبارندگي صورت نمي
يابد و زهکشي از خشک شده و محدودة آبخوان کاهش مي

شود. همچنين، دامنة آبخوان تبديل مي آبخوان به تغذيه
هاي تر آبخوان از تغييرات تراز بار هيدروليکي در سلول

-۱۲۷۳متر در اولين گام زماني (مهرماه) به  ۱۴۱۲-۱۲۷۳
متر در آخرين گام زماني (شهريورماه) کاهش  ۱۲۴۱

  يابد. مي
 Constant)، نيز تغييرات مقدار زهکشي آبخوان ۸در شکل 

head In) دار تغذيه آبخوان و مق(Constant head Out)  در
طول سال نشان داده شده است. زهکشي آبخوان تقريباً با 

ماه) ادامه دارد و تغذيه بعد از  ۹روز از سال ( ۲۷۲گذشت 
شود. در ماه ماه) آغاز مي ۸روز از سال ( ۲۴۱گذشت 

گيرد، نفوذ خرداد که هم تغذيه و زهکشي صورت مي

آبخوان محدود به ساحل درياچه بوده و جريان آب شور به 
 گسترش چنداني ندارد.

  

 

  
ه ياچه اروميآبخوان از در يه و زهکشيرات تغذييتغ -۸شکل 

  ۸۰- ۸۱ يدر طول سال آب
  

ان يه بر مدل جرياچه اروميرات تراز آب دريير تغيتأث
  ينيرزميآب ز

ن عامل يترمهم ،هياچه ارومينکه تراز آب دريبا توجه به ا
 ةسيمقا يبرا است،آبخوان  يه و زهکشيرگذار در تغذيتأث

ا ياچه يبا کاهش تراز آب در ينيرزميان آب زيمدل جر
 ۷۴- ۷۵ يمدل در سال آب ياچه، اجرايش تراز آب دريافزا

ن تراز) صورت يترنيي(پا ۸۸- ۸۹ ين تراز) و سال آبي(باالتر
 يهااچه در ساليرات تراز آب درييتغ، ۹گرفت. در شکل 

  نشان داده شده است. يسازهيشب
 ۷۴- ۷۵روز در سال  ۳۶۵نتايج اجراي مدل بعد از گذشت 

نشان داده شده  ۱۱و  ۱۰در شکل  ۸۸- ۸۹و در سال 
  است.

که تراز آب درياچه اروميه باالست،  ۷۴- ۷۵در سال آبي 
در تمام طول سال تغذيه آبخوان ساحلي ادامه دارد و در 

گيرد و با يتمام طول سال زهکشي آبخوان صورت نم
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يابد و محدودة فرارسيدن فصل برداشت تراز آب کاهش مي
آبخوان کاهش چنداني نداشته و فقط چند سلول در 
حاشيه آبخوان خشک شده است. دامنه تغييرات تراز بار 

هاي تر آبخوان در اولين گام زماني هيدروليکي در سلول
و در پايان دورة زماني  ۱۲۷۷- ۱۴۵۹(آخر مهرماه) بين 

  متر است. ۱۲۵۵- ۱۳۰۱آخر شهريورماه) بين (
که تراز آب درياچه اروميه پايين  ۸۰-۸۹در سال آبي 

گيرد و است، تغذيه آبخوان از فصل برداشت صورت مي
گسترش آن محدود بوده و با فرارسيدن فصل برداشت 

ها خشک محدودة آبخوان کاهش يافته و بيشتر سلول
هاي هيدروليکي در سلولگردند. دامنة تغييرات تراز بار  مي

- ۱۴۳۱تر آبخوان در اولين گام زماني (آخر مهرماه) مابين 
و در پايان دورة زماني (آخر شهريورماه) مابين  ۱۲۷۱
  متر است. ۱۲۵۷ -۱۲۷۱

  

  
 يهاه در سالياچه اروميرات تراز آب درييسه تغيمقا - ۹شکل 

  ۸۸- ۸۹و  ۷۴- ۷۵ يآب

  

  (ب) ۸۸-۸۹(الف)  ۷۴ - ۷۵ يان سال آبيطالو در پايآبخوان مق يکيدروليتراز بار ه - ۱۰شکل 
  

     
  

  ) ب( ۸۸ -۸۹ و (الف) ۷۴-۷۵ يهاه در سالياچه اروميآبخوان از در يه و زهکشيرات تغذييتغ - ۱۱شکل 
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  گيرينتيجه
مقيطالو براي هر دو سازي آبخوان  در اين تحقيق، مدل

شرايط ماندگار و غيرماندگار اجرا شده است. در طول سال 
افتد شرايط مختلف بارندگي و تبخير در حوضه اتفاق مي

که تأثيرگذار در آبخوان حوضه است و باعث کاهش و 
هايي که تراز شود. در زمانافزايش تراز آب زيرزميني مي

وميه باشد، درياچه، تر از تراز سطح آب درياچه ارآب پايين
ترازي سطح آبخوان را تغذيه خواهد کرد و اين تغذيه تا هم

سازي در  کند. مدلآب دريا با آب زيرزميني ادامه پيدا مي
حالت غيرماندگار نسبت به حالت ماندگار به اطالعات 

توان چنين نتيجه گرفت که بيشتري نياز دارد و نهايتاً مي
از منطقه مورد مطالعه در  سازي با وجود اطالعات کم مدل

آميز بود و تأثير تغييرات سازي آبخوان موفقيتشبيه
  ها به خوبي نمايش داده شد. تنش
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