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  چکيده
  
 هاآبخوان تيوضع از اطالع انيم نيا در لذا شود؛يم انجام هاآبخوان قيطر از رانيا کشور در يآب يازهاين اکثر کهنيا به توجه با
 و WEAP يسازهيشب مدل دو کارگيري به با ،قيتحق نيا در کند. کمک منطقه آب منابع مناسب تيريمد در توانديم

MODFLOW، و ۱۳۸۰-۱۳۸۹ سال از ساله ۱۰ ةدور کي اساس بر مدل دو يواسنج .شد يابيارز مرند دشت آب مصارف 
 تأمين جمله از يتيريمد مختلف يوهايسنار سپس گرفت. انجام ۱۳۹۰-۱۳۹۲ سال از ساله ۳ ةدور کي يبرا آن ياعتبارسنج

 ستميس ياجرا ،يکشاورز بخش در ياريآب يبازده شيافزا شرب، يهاچاه از يبرداربهره در تيمحدود اعمال با مرند شرب آب
 ا،وهيسنار نيا اساس بر شد. گرفته نظر در آبخوان تيوضع بهبود و آب يتقاضا کاهش يبرا فوق، يوهايسنار بيترک و فاضالب

 داد که نشان قيتحق نيا جينتا .شد يبررس دشت آب منابع يرو بر آن آثار و انجام ساله ۲۳ ةدور کي يبرا هاينيبشيپ
 باعث ها،آن از کدام هر از منفرد استفاده حالت از بهتر آب، مصرف تيريمد مختلف يراهبردها يبيترک و همزمان کارگيري به

 يويسنار در آب تأمين يريپذاعتماد شاخص دهد.يم کاهش را مختلف منابع از آب برداشت و شود يم آبخوان ياياح و بهبود
 د.ش برآورد ٪۶/۷۴ ،۷/۶۴ ،۱۰۰ ،۱۰۰ ترتيب به صنعت و يکشاورز ،ييروستا ،يشهر شرب مختلف يهابخش يبرا مرکب،
 آبخوان تيوضع و داشت ميخواه افت کاهش متر ۱۶ مرند دشت در ينيرميز آب تراز زانيمدر  ويسنار نيا اعمال با نيهمچن

  باشد. برخوردار آبخوان هيتغذ و برداشت نيب ينسب تعادل از توانديم ويافته  بهبود مترمکعب ونيليم ۲۹/۰ ساالنه هيتغذ با زين
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  مقدمه
 ،ياجتماع و ياقتصاد توسعه يهاجنبه از ياريبس يبرا آب

 يآب برق ديتول و يصنعت ،يشهر ،يکشاورز مصارف
 ،ي(باران است زيست محيط از يمهم ةلفؤم و يضرور

 ةتوسع که است نيا يقيتلف تيريمد ياصل هدف ).۱۳۸۹
 نيبنابر شود. حاصل آب منابع عادالنه و کارآمد دار،يپا

 تيريمد يريپذبيترک يةپا بر يقيتلف تيريمد يمبان
 يهاجنبه که است استوار تقاضا تيريمد با تأمين
 رديگيم نظر در را ياقتصاد و ياجتماع ،محيطي زيست

 يهاآب که آنجا از ).۱۳۸۷ همکاران، و اين يدي(سع
 عيسرتأثير  تحت ،يسطح يهاآب خالف بر ينيرزميز

به راحتي ، رديگينم قرار يفصل يهايبارندگ و دما راتييتغ
با توجه به  يو از طرفدر دسترس انسان قرار ندارد، 

 هاانسان ازين تأمين لذا ،يسطح يهاآب منابعمحدوديت 
 يهاآب قيطر از اغلب صنعت و يکشاورز شرب، از اعم

 يبرا يمختلف يهامدل د.شويم تأمين ينيرزميز
 کي سطح در موجود آب منابع صيتخص و يزير برنامه
 WEAP مدل از استفاده نيب آن از که دارد وجود حوضه

 و يکيزيف يندهايفرا توآم لحاظ در تيجامع دليل به
 نقاط در آب، صيتخص و تيريمد ستميس و يکيدرولوژيه

 نيا يهاتيمحدود از يکي است. شده ريفراگ ايدن مختلف
 صورت به را ينيرزميز آب يهاانيجر که است نيا مدل

 را مخزن نيا داخل يهاانيجر و فرض بزرگ مخزن کي
 مدل نيا توانيم تيمحدود نيا رفع يبرا .کنديم يبررس

 همکاران و الرسن .کرد متصل MODFLOW مدل به را
 رودخانه در آب سطح کاهش مشکل رفع يبرا )۲۰۰۰(

 استفاده MODFLOW مدل از کايآمر کشور در نگيآپراس
 WEAP مدل کمک به را آب يةتغذ آثار تينها در و

 سطح تيريمد )۱۳۹۲( همکاران و يجنوب دند.کر يابيارز
 و يسطح يهاآب قيتلف قيطر از را ينيرزميز آب

 دشت در MODFLOW مدل از استفاده با ينيرزميز
 کاهش داد نشان انآن قيتحق جينتا کردند. يبررس هياروم
 طور به دشت، يغرب مناطق در پمپاژ قطع و پمپاژ ۲۵٪

 آب سطح آمدن باال موجب متر ۴ تا ۵/۰ اندازه به متوسط
 يشرق مناطق در پمپاژ ٪۵۰ و ۲۵ شيافزا و زيرزميني 

 به ينيرزميز آب سطح افت موجب نيهمچن و دشت،
 يرينص و زادهکوچک .شد خواهد متر ۵/۳ تا ۱ زانيم

 انيجر يسازهيشب جينتا از استفاده ييکارا )۱۳۹۳( صالح
 آب انيجر يسازهيشب دقت شيافزا در يسطح آب

 جينتا از قيتحق نيا در کردند. يبررسرا  ينيرزميز
 SWAT مدل از استفاده با يسطح آب انيجر يساز هيشب
 يهايورود عنوان به تعرق -ريتبخ و هيتغذ ريمقاد يبرا

 يستابيا تراز ةسيمقا کردند. استفاده MODFLOW مدل
 کيزومتريپ چاه ستيب در شده مشاهده و شده يسازهيشب
 مطلق يخطا نيانگيم ۲۰۰۹ سال از ماهه ۹ دوره در

 دست به متر ۱ خطاها نيانگيم مجذور و متر ۱ از کمتر
 و MODFLOW مدل از استفاده با آبخوان گريد بار آمد.
 و هيتغذ عنوان به منطقه بارش از يدرصد کردن لحاظ

 يبرا الخوريس يرسنجيتبخ ستگاهيا در موجود اطالعات
 يسازهيشب SWAT جينتا از استفاده بدون و تعرق -ريتبخ
 با يبيترک مدل روش از آمده دست به دقت سهيمقا و شد

 دقت شيافزا در يبيترک روش ييکارا از نشان دوم، روش
 کنش برهم ،يامطالعه در )۱۳۹۴( همکاران و يآذر داشت.

 جاديا از استفاده با را دز دشت ينيرزميز و يسطح آب
 يبررس ينيرزميز و يسطح آب منابع نيب يکيناميد اتصال

 مدل نيب ماهانه طور به جينتا و هاداده که يطور به دند.کر
 MODFLOW ينيرزميز آب مدل و WEAP يسطح آب

 هاآبخوان نيب انيجر ،ينيرميز آب تراز ريمقاد تا شده وارد
 روند نيا و برگردد WEAP مدل به و شود محاسبه رهيغ و
 انآن قيتحق جينتا داشت. ادامه يسازهيشب ةدور انيپا تا

 دشت، ةانيم تا يشمال يهاقسمت در داد نشان
 شوديم آبخوان هيتغذ باعث شتريب کرخه و دز يها رودخانه

 ريسا (مانند نييپا به دشت ةانيم يهاقسمت در و
 عهده به را زهکش نقش شتريب دز) دشت يهارودخانه

 دو هر از که يمناطق در دز دشت در يکل يطور به دارند.
 ازهاين از ٪۸۰ از شتريب شود،يم استفاده آب تأمين منبع
 ينيرزميز آب توسط ٪۲۰ از کمتر و يسطح آب توسط
 فرونشست اثر )٢٠١٤( همکاران و ديشما شود.يم تأمين

 دند.کر يبررس آب منابع از استفاده و ييجاجابه بر را نيزم
 و ينشت انيجر در رييتغ که داد نشان انآن قيتحق جينتا
 آب انيجر نيهمچن و يسطح آب ارسال ،يورود انيجر

 و ريتبخ در رييتغ دهد.يم قرارتأثير   تحت را يبرگشت
 اثر يآب ازين يروکم  يهادر عمق ينيرزميز آب از تعرق
 يهاسفره از آب برداشت در رييتغ به منجر که هبود گذار
 و هاآب نيا از پمپاژ آب مقدار نيهمچن و ينيرزميز آب
 همکاران و داسا شد. يبرگشت رواناب مقدار در رييتغ
 خاک و آب منابع نهيبه صيتخص يهااستيس )۲۰۱۵(

 شرق ةحوض از يامنطقه در را داريپا يآب يکشاورز يبرا
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 تيريمد موفق يهااستيس دند.کر قرار يبررس هندوستان
 ،يکيزيف يهاتيمحدود و دهايق يتمام ،يکشاورز آب

 تيريمد يبرا را ياجتماع و ياقتصاد ،يکيدرولوژيه
 قيتحق جينتا رد.يگيم نظر در ارزشمند منبع نيا ةکپارچي
 يسطح آب از ٪۸۷ از همزمان استفاده که داد نشان انآن
 منابع داريپا صيتخص استيس کي ينيرزميز آب از ٪۱۳ و

 خواهد همراه به مطالعه مورد ةمنطق در را خاک و آب
 ةنديآ يهوا و آب تيوضع )۲۰۱۵( همکاران و يل  داشت.
 مدل از استفاده با را نيچ کشور در واقع ١بهنا ةمنطق

WEAP ميتنظ با و آب محدود منابع داريپا يابيارز يبرا 
 سال تا ينيشهرنش و ياجتماع ةتوسع مختلف يوهايسنار

 قيتحق يکل جينتا دادند. قرار  ليتحل و هيتجز مورد ۲۰۲۰
 ةمنطق در ندهيآ در آب منابع بر فشار که داد نشان انآن

 ابتدا )۲۰۱۶( يانتشار و يصفو افت.ي خواهد شيافزا بهنا
 واقع آباد نجف دشت ،يمصنوع يعصب ةشبک از استفاده با

 سپس و يسازهيشب را رانيا يمرکز خشک مهين بخش در
 يبرداربهره حالت در ،ياريآب آب ةماهان ةنيبه ريمقاد يبرا
 از استفاده با را مدل ،ينيرزميز و يسطح يهاآب يقيتلف

 کردند. يسازنهيبه ها)مورچه ي(کلون يفراکاوش تميالگور
 آب هدررفت رساندن حداقل به انآن قيتحق ياصل هدف

 و يسطح يهاآب منابع کمبود به توجه با منطقه در
 شده، يسازهيشب مدل که داد نشان جينتا بود. ينيرزميز

 وباشد  يم مطالعه مورد آبخوان رفتار ينيبشيپ به قادر
 و يريگميتصم ستميس عنوان به آن از است ممکن

 )٢٠١٧( همکاران و چن شود. استفاده يبانيپشت
 شمال منطقه در را ينيرزميز يهاآب انيجر يساز هيشب
 مدل يواسنج يبرا انآن .کردند يبررس عمان يغرب

MODFLOW نمودند. استفاده يبيتقر تميالگور روش از 
 در شده، يريگاندازه يها يسر نيب خطا مربعات نيانگيم

 هنگام در هدف تابع عنوان به يامشاهده يهاچاه
 که دادند نشان انآن د.ش انتخاب نه،يکم يساز نهيبه

 قهيدق چند در يبيتقر تميالگور روش بر يمبتن يواسنج
 مدل خود توسط يواسنج کهيدرحال ؛شوديم ليتکم

MODFLOW نيبنابرا کشد.يم طول ماه چهار حدود در 
 ديشد افت و هاآبخوان  مهم نقش و تياهم به توجه با

 در ها،دشت از ياريبس در ينيرميز يهاآب يستابيا سطح
 مدل کي همراه به يسازهيشب مدل کي از پژوهش نيا

 يوهايسنار آثار يبررس منظور به آب منابع يزيربرنامه
                                                
1- Bhna 

 استفاده مرند دشت آبخوان ياياح يبرا يتيريمد مختلف
  است. شده

  
  ها روش و مواد
 و درجه ۴۵ ييايجغراف يهاطول فاصل حد در مرند دشت

 يهاعرض و يشرق قهيدق  ۵ و درجه ۴۶ تا قهيدق ۱۵
 قهيدق ۴۶ و درجه ۳۸ تا قهيدق ۱۸ و درجه ۳۸ ييايجغراف
 شمال در کيلومترمربع ۸۲۶ حدود در يوسعت با و يشمال
 يزنوزچا و يلبرچايز است. گرفته قرار يشرق جانيآذربا
 مرند دشت ةمحدود در يسطح آب منابع نيتر مهم

 در يغرب -يشرق يبيتقر يراستا در يلبرچايز .هستند
 وارد شمال سمت از يزنوزچا دارد. انيجر مرند دشت
 يراستا در يلبرچايز به وستنيپ از پس شود،يم دشت
 و يقطورچا به تينها در و ابدييم انيجر غرب به شرق

 دانه رسوبات دشت، شرق در زد.ير يم ارس ةرودخان
 ستين اديز آبرفت يبنددانه يعمق راتييتغ و است درشت

 آزاد نوع از آبخوان کي تنها مناطق نيا در ليدل نيهم به
 يبنددانه عمق راتيتغ دشت مرکز سمت به دارد. وجود

 يمتناوب يهاهيال که ياگونه به است؛ اديز يآبرفت يهاهيال
 قرار هم يرو زيردانه اريبس و درشتدانه رسوبات از

 غرب سمت به آبخوان يانيم بخش از نيبنابر اند گرفته
 دشت يشرق يةحاش يةال ةادام که آزاد آبخوان بر عالوه
 محبوس نيمه آبخوان کي و محبوس آبخوان کي است،
 آب شرکت مطالعات اساس بر است. شده ييشناسا
 حدود آزاد آبدار هيال وسعت يشرق جانيآذربا يامنطقه

 حدود محبوس آبدار يةال وسعت لومترمربع،يک ۱/۵۱۰
 محبوس نيمه آبدار هيال وسعت و کيلومترمربع ۴/۱۸۴

 آبرفت ضخامت ةنيشيب باشد. يم کيلومترمربع ۸/۸۹ حدود
 نيب آبخوان شرق جنوب و شرق ينواح در آزاد آبخوان

 آبرفت ضخامت غرب سمت به .است متر۲۷۰ تا ۲۲۰
 متر ۴۰ از کمتر نهيکم به دشت مرکز در و شوديم کاسته

 متر ۲۰۰ تا ۱۵ نيب محبوس آبخوان ضخامت رسد.يم
 در محبوس نيمه يةال در آبرفت ضخامت و ريمتغ

 ريمتغ متر ۱۵۰ تا ۱۰ حدود نيب مختلف يها قسمت
 ها،يحفار (الگ) نگاره اساس بر که است يگفتن .است

 محبوس آبدار هيال جاديا سبب که ناتروا رسوبات ضخامت
 نيهمچن است. ريمتغ متر ۱۱۰ تا متر کي از کمتر از شده

 ژهيو به غرب به شرق سمت از ينيرزميز آب انيجر جهت
 يبعض در هاانيجر نيا يول ؛باشديم غرب شمال سمت به
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 کف)، سنگ بودن (باال ينيرزميز عوارض علت به هاقسمت
 جهت رييتغ دشت يجانب هيتغذ ژهيو به و ييتراوا رييتغ

 آب تراز سطح واحد دروگرافيه به توجه با است. داده
 در متوسط طور به گذشته، سال ۱۸ طول در ينيرزميز

 کرده افت متر ۵۹/۰ حدود در ساالنه و متر ۷۵/۱۰ حدود
 يهاآب بخش از آمده دست به اطالعات و آمار طبق .است

 ،يشرق جانيآذربا استان يامنطقه آب سازمان ينيرزميز
 در يزومتريپ چاه حلقه ۵۶ و يبرداربهره چاه حلقه ۸۲۴
 محصور ارتفاعات نيب دشت نيا .دارد وجود مرند دشت

 و يشمال دامنه از ٪۲-۵ حدود در يميمال بيش و است
 قسمت تينها در و دشت مرکز طرف به شرق و يجنوب

 که خزر يايدر يهاحوضه از مرند دشت .دارد يغرب
 متوسط و متر ميلي ۳۵۰ آن در انهساال بارش متوسط

 مياقل است. گراد سانتي درجه ۹/۱۰ ساالنه حرارت درجه
 نوع از دومارتن يبندطبقه اساس بر منطقه بر حاکم

 از پژوهش نيا در باشد.يم يزمستان سرد و خشک مهين
 قرار آزاد آبخوان در يبرداربهره يهاچاه اکثر که جاآن

  شد. انجام آزاد يهاهيال يبرا يسازمدل لذا ؛دارد
 

  
  يشرق جانيآذربا استان و کشور در مرند دشت تيموقع - ۱ شکل

 

 WEAP مدل
 عمل يآب النيب يةپا معادالت اساس بر WEAP مدل

 ،يکشاورز و يشهر ستميس در توانيم را آن و کند يم
 يمرز يارودخانه يهاستميس اي مستقل يهاحوضه

 توانديم WEAP مدل ن،يا بر عالوه برد. کار هب دهيچيپ
 يمهندس و ياگسترده و يعيطب ياجزا از ياگسترده فيط
 هيتغذ و هيپا انيجر رواناب، بارش جمله از ها،ستميس نيا

 و يبري(سا کند يساز هيشب را بارش از ينيرزميز يهاآب
 ةحوض ستميس ،يسازهيشب افزار نرم نيا ).۲۰۱۱ ،يپورک

 انگريب هاگره د.کنيم مدل کمان-گره صورت به را رودخانه
 است ... و يآببرق يهاروگاهين ،سدها ها،آبخوان از،ين نقاط

 دهند.يم انتقال مختلف، يهاگره نيب را آب هم هاکمان و
 آب النيب محاسبات يزمان گام هر يسازهيشب يهامدل در
 گام نيا در منابع: ةمرحل )۱ شود:يم انجام مرحله سه در

 ةمرحل )۲ ؛شوديم محاسبه مختلف منابع در آب يموجود
 يهامکان در يآب يتقاضا زانيم مرحله نيا در تقاضا:

 نيا در آب: صيتخص ةمرحل )۳ ؛گردد يم محاسبه مختلف
 آب صيتخص هاتياولو و آب يموجود تقاضا، اساس بر گام

 سرآب يهاداده ديتول يبرا پژوهش نيا در .شوديم انجام
 استفاده موجود) يهامدل ريز( يکيدروليه يسازهيشب از

 شد.
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  پيو ياصل صفحه در مرند دشت ينما - ٢ شکل

  

  ازين مورد يهاداده
 شده ثبت يهاداده از WEAP مدل يواسنج يبرا )۱
 دشت ةحوض يخروج در چرچر پل يدرومتريه ستگاهيا

 است، حوضه نيا معرف يدرومتريه ستگاهيا تنها که مرند
 سه ،يمطالعات ةمحدود داخل در نيهمچن شد. استفاده

 دارد وجود رسنجيتبخ ستگاهيا کي ،يجنسباران ستگاهيا
 يآب سال از هاستگاهيا ةهم اطالعات و آمار ).۱ (جدول
 آب يسهام شرکت از سال ۲۳ مدت به ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۰
 .شد  اخذ يشرق جانيآذربا استان يامنطقه

  
  )۱۳۸۰-۱۳۹۲(يآمار ةدور در حاضر ةمطالع در استفاده مورد يهاستگاهيا نام -۱ جدول

ستگاهيا نوع ستگاهيا شماره  ستگاهيا نام  ييايجغراف طول  ييايجغراف عرض  اهايدر آزاد سطح از ارتفاع   

سنجي باران  

٤٥           ٤٦ مرند ١  ٣٨           ٢٥  ١٣٩٦ 

چرچر پل ٢  ٤٥           ٤٢  ٣٨           ٣٤  ١٣٠٠ 

٤٥           ٢٢ زنجيره ٣  ٣٨           ٢٧  ١٣٠٠ 

يرسنجيتبخ ٤٥           ٤٢ چرچر ١   ٣٨           ٣٤  ١٣٥٠ 

يدرومتريه چرچر پل ١   ٤٥           ٤٢  ٣٨           ٣٤  ١٣٠٠ 
 

 و يشهر يتقاضاها يآب ازين زانيم و يتيجمع اطالعات )۲
 نفر هر يازا به آن مصارف زانيم و تيجمع :ييروستا

 زانيم صنعت: بخش به مربوط اطالعات )۳ د.ش مشخص
 شد. زده نيتخم صنعت بخش در ماهانه صورت به يآب ازين

 :يکشاورز يهاتيسا يآب ازين زانيم به مربوط اطالعات )۴
 ابتدا ،يکشاورز بخش به مربوط يآب ازين ةمحاسب يبرا

 از يافتيدر اطالعات به توجه با منطقه کشت يالگو
 شد. مشخص ، يشرق جانيآذربا يکشاورز جهاد سازمان
 درصد يعبارت به اي کشت يالگو نيا به توجه با سپس

 در جينتا ، و نييتع جداگانه طوربه محصول هر رکشتيز
 يباغ محصوالت و يآب يکشاورز ياراض يکل بخش دو

 از استفاده با ابتدا ،يآب ازين نييتع يبرا .شد  يبندميتقس
 يبرا ماهانه ياريآب خالص ازين مقدار NETWAT افزارنرم
 محصول، هر رکشتيز سطح به توجه با و نييتع ماه هر

 ناخالص ازين .آمد دست به يکل ياريآب خالص ازين مقدار
 يبرا ۳۴٪ يبازده فرض با زين اه،يگ يآب ازين همان اي يآب

 محصوالت و يآب يکشاورز ازين بخش دو يبرا مرند دشت
 طبق ينيرزميز يهاآب منابع )۵ .شد  محاسبه يباغ

 آبخوان نوع دو يدارا مرند دشت ،يشناس نيزم مطالعات
 فيتعر مدل در آبخوان دو هر که است يآهک و يآبرفت

 بارش متوسط :يهواشناس و مياقل اطالعات )۶ دند.ش
 ماهانه حداکثر و حداقل يدماها باران)، هم (خطوط ماهانه

 وزيهارگر روش به مرجع تعرق - ريتبخ محاسبه ي(برا
 به توجه با ياهيگ بيضر و ثرؤم بارش )۱۹۸۲ ،١يسامان

  دند.ش برآورد منطقه اطالعات
  

                                                
1- Hargreaves - Sammani 
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   MODFLOWمدل
 يبعد سه محدود تفاضل مدل کي عنوان به مدل نيا

 راشباع،يغ اشباع، متخلخل طيمح در رماندگاريغ انيجر
 رفتار ييشگويپ و حيتشر يبرا زوتروپيرايغ و رهمگنيغ

 است مطرح ينيرزميزآب منابع يهاستميس در انيجر
 MODFLOW مدل از نيبنابر ).۲۰۰۰ همکاران، و (الرسن

 يبررس جهت صرفه با و کارآمد ابزار کي عنوان به
 سازان تي(چ شوديم استفاده يتيريمد مختلف يها نهيگز
 ،ينيرزميز آب انيجر يساز مدل يبرا ).۱۳۸۴ ساز، ساعت و

 تا است مطالعه مورد منطقه از يمفهوم مدل يةته اول گام
 رگذاريثأت يعيطب عوارض و منطقه شناخت شتر،يب هرچه

 دوم گام د.شو ريپذامکان آن ينيرزميز آب ستميس بر
 يةپا بر که است يعدد يسازمدل در اطالعات نيا کاربرد

 صورت MODFLOW مدل در حاکم ياضير معادالت
 تيوضع در مدل يواسنج عمل آخر گام در و رديگ يم

 به مدل نيا اتصال شود. يم انجام رماندگاريغ و ماندگار
 محاسبه ريمقاد که دهديم را امکان نيا  WEAPمدل
 بارش، از يعيطب يةتغذ خصوص در WEAP توسط شده
 و (پمپاژ) ينيرزميز يهاآب از برداشت ها،رودخانه سطح

 MODFLOW به يورود صورت به يسطح يهارواناب
 آب تراز ،افزار نرم نيا توسط محاسبه از پس و شود ارسال

 يهاانيجر و هاآبخوان نيب يفرع يها انيجر ،ينيرزميز
 يبعد گام يورود عنوان به ينيرزميز و يسطح آب

  شود. يم ارسال WEAP محاسبات
  

  مدل ياعتبارسنج و يواسنج
 خطا و يسع صورت به WEAP مدل پژوهش نيا در

 و آمار از استفاده با MODFLOW مدل و يواسنج
 از پس شد. يواسنج ۱۳۸۹ تا ۱۳۸۰ يآمار ةدور اطالعات

 يپارامترها و ثابت يرهايمتغ در رييتغ بدون ،يواسنج
 يبرا شده مشاهده يهاداده با مدل جينتا شده، يواسنج

 و سهيمقا يواسنج دوره از ريغ يگريد يهادوره
  شد. ياعتبارسنج

 
 مدل يابيارز يارهايمع
 ريمقاد با يمحاسبات ريمقاد ةسيمقا يبرا پژوهش نيا در

 و يواسنج از حاصل جينتا يکم يابيارز و شده ثبت يواقع
 - نش يبازده بيضر يهاآماره از مدل يسنجاعتبار
 اي يهمبستگ بيضر خطا، مربعات نيانگيجذرم ف،يساتکل

 يابيارز يبرا و ))٣( و )٢( )،١( معادالت( نييتع بيضر
 استفاده )٤( ةمعال در يرياعتمادپذ شاخص از وهايسنار
Ef1  شد: = 1 − ∑    ,    ,    ∑    ,                    )۱(                               R =  ∑    ,         ,         ∑    ,        ∑    ,            )۲(                          RMSE2 =  ∑ (  ,    , )            )۳(                            
 Qmi يمحاسبات ريمقاد QSi هاداده کل تعداد N آن در که

  .است يمشاهدات ريمقاد
  

  يريپذ اعتماد شاخص
 يريپذاعتماد شاخص ،شکست عدم ينسب يوانافر به
 يآب ازين صورت به شکست ةآستان لمعمو طوربه ند.يگو
 يقرارداد موضوع نيا يول ؛شوديم فيتعر دست نييپا

 دو به ستميس يهايخروج داد. رييتغ را آن توانيم و است
 بخش تينارضا ريمقاد و )S( بخش تيرضا ريمقاد مجموعه

)F( ستميس يرياعتمادپذ شوند.يم ميتقس )R،( يعني 
 است بخش تيرضا حالت در ستميس کهنيا احتمال
R  )۲۰۱۱ همکاران، و (کانگ =  Prob[X1 ϵS]                               )۴(                    

 

  شده انتخاب يوهايسنار
 زمان طول در ستميس کي چگونه که دهديم نشان ويسنار

 اعمال و مختلف ماتيتصم اتخاذ اثر بر ندهيآ در و
 اثر يبررس يبرا کند.يم رييتغ هايگذاراستيس

 ينيرزميز و يسطح يهاآب از همزمان يبردار بهره
 انجام سطح سه در قيتحق نيا در شده اعمال يوهايسنار

 دوم: سطح ؛)S1( مرجع يويسنار ک:ي سطح است: دهش
 تأمين يويسنار ؛)S2( تقاضا تيريمد با مرتبط يوهايسنار
 شرب يهاچاه از يبردار بهره تيمحدود اعمال با شرب آب

)S21(توسعه کمک به ياريآب يبازده شيافزا يويسنار ؛ 
 رکشتيز سطح ثبات فرض با ياريآب نينو يها روش

)S22(يبررس و مرند شهر در فاضالب ستميس ياجرا ؛ 
 سوم: سطح ؛)S23( ينيرزميز آب سطح بر آنتأثير 

 قبل يوهايسنار از يبيترک که )S3( يبيترک يوهايسنار
 )S23( و )S21( يوهايسنار بيترک الف) ؛ب) و (الف است

  )S23( و )S22( و )S21( يوهايسنار بيب)ترک

                                                
1- Nash-Sutcliffe coefficient 
2- Root Mean Squared Error 
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 يسازهيشب يهاسال يبرا شده مطرح مختلف يوهايسنار -٢ جدول

  حاتيتوض  ويسنار  فيرد
١  S1  يتيريمد يهااستيس در رييتغ بدون موجود، اوضاع ةادام  
٢  S21  شرب يهاچاه از يبرداربهره تيمحدود اعمال با شرب آب تأمين يويسنار  
٣  S22  رکشتيز سطح ثبات فرض با ياريآب نينو يهاروش ةتوسع کمک به ياريآب يبازده شيافزا يويسنار  
٤  S23  ينيرزميز آب سطح بر آنتأثير  يبررس و مرند شهر در يشهر فاضالب ستميس ياجرا  
٥  S31 S23 و S21 يوهايسنار بيترک 
٦  S32 S23 و S22 و S21 يوهايسنار بيترک 

 
 بحث و جينتا
 با ينيرزميز يهاآب يسازهيشب از حاصل جينتا

  MODFLOW از استفاده

 نيب اختالف دنيرسان حداقل به يواسنج کهنيا به توجه با
 با ما .است مدل در يمشاهدات و يمحاسبات يکيدروليه بار
 - ١ ميهبد انجام را يواسنج ميتوانستيم روش دو

 يهاروش -٢ و خطا و يسع بر يمبتن يدست يها روش
 آبخوان يسازمدل در که يسازنهيبه بر يمبتن کياتومات
 يواسنج ،زومترهايپ تعداد بودن کم به توجه با ،مرند دشت
 هابسته تمام کهنيا از بعد .شد انجام يدست صورت به فقط

 اجرا مدل ،شد ليتکم مدل ازين مورد اطالعات و ساخته
 اختالف يمشاهدات و شده محاسبه ريمقاد اما ؛شد

 اتيعمل ،کار از مرحله نيا در نيبنابر ؛داشتند يريچشمگ
 دو در مرند دشت انيجر مدل شد. انجام مدل يواسنج

 سپس و شد برهيکال رماندگاريغ و ماندگار حالت
 يهاداده از يواسنج اتيعمل انجام يبرا د.شسنجي  صحت

 در يامشاهده چاهک ۵۶ به مربوط يزومتريپ شده ثبت
 يبرا ينيرزميز آب مدل شد. استفاده دشت کل

 يآبده و يکيدروليه تيهدا يعني ،مدل ياصل يپارامترها
 ةسيمقا يبرا مرحله نيا در و يسنجصحت و يواسنج ةژيو

 در ينيرزميز آب تراز يمشاهدات و يمحاسبات ريمقاد يآمار
 يخطا متوسط ةآمار از مرند دشت در هاچاهک محل

 ۳ شکل در يبررس نيا از حاصل جينتا شد. استفاده مطلق،
 نيب يخطا مربعات نيانگيم جذر است. شده داده نشان
 از کدام هر در يمشاهدات و يمحاسبات يترازها ريمقاد
 مقدار د.يگرد محاسبه جداگانه صورت به هيپا سال يها ماه

 حاصل ۹۵۴/۰ معادل هاداده کل يسر يبرا شاخص نيا
 است. شده يواسنج مدل تيمقبول ةدهند نشان که دش

  

                  
  شدهسازي  شبيه ينيرزميز آب تراز - ۳ شکل

  
 يهاآزمون از پس ،ينيرزميز آب يسازهيشب بخش در

 آن، دقت از نانياطم و مدل يسنجصحت و يواسنج
 تيهدا يعني ،مدل ياصل يپارامترها يينها يهاپهنه

 نيا يمکان راتييتغ شد. هيته ژهيو يآبده و يکيدروليه
  است. شده داده نشان ۴ شکل در پارامترها

 يکيدروليه تيهدا مقدار نيشتريب و نيکمتر اساس نيا بر
 دست به ۷۳/۲۵ و ۲۰/۱ ترتيب به مرند دشت ةمنطق در

 منطقه سطح در ٪۳۶ تا ۸/۴ از زين ژهيو يآبده مقدار آمد.
 بود. ريمتغ
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  مرند دشت در شده يواسنج ژهيو يآبده و يکيدروليه تيهدا ريمقاد يبندپهنه - ۴ شکل

 
 WEAP مدل يسنجاعتبار و يواسنج

 اتيعمل ،WEAP مدل ساختار جاديا از پس جاديا از پس
 و يواسنج نديفرا شد. انجام يسنجصحت و يواسنج
 شده يسازهيشب انيجر ةسيمقا اساس بر يسنجصحت
 چرچر پل ستگاهيا در شده مشاهده انيجر با مدل توسط
 که بود صورت نيا به مدل يواسنج نديفرا گرفت. انجام

 ينسب انطباق گاه هر شد،يم داده رييتغ ماه هر يبرا يدب

 ،شد يم برقرار يدب شده مشاهده ريمقاد و مدل جينتا انيم
 .ديرسيم انيپا به مدل يواسنج يعني ،نظر مورد هدف
 يبرا و گرفت صورت ۱۳۸۰- ۱۳۹۰ سال از يواسنج عمل

 شدند. انتخاب ۱۳۹۰- ۱۳۹۲ يهاسال ،ياعتبارسنج
 و يواسنج يهادوره در يمشاهدات و يمحاسبات يدب ريمقاد

 در چرچر پل يدرومتريه ستگاهيا نيا در ياعتبارسنج
 است. شده داده نشان ۶ و ۵ شکل

  

  
  مرند دشت يسطح انيجر يبرا WEAP مدل يواسنج - ۵ شکل

  

  
 مرند دشت يسطح انيجر يبرا WEAP مدل يسنجصحت - ۶ شکل
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 مرند دشت در انيجر يدب يمحاسبات ريمقاد ةسيمقا يبرا
 از چرچر پل ستگاهيا محل در شده ثبت يواقع ريمقاد با

 - نش شاخص مجذورخطا، نيانگيم جذر متوسط يهاآماره
 يبرا ريمقاد نيا د.ش استفاده يهمبستگ بيضر ف،يساتکل

 داده نشان ۳ جدول درسنجي  صحت و يواسنج ةدور دو
 يخوب دقت از مدل دهديم نشان جينتا که است شده

 است. برخوردار

  

 WEAP طيمح در يسطح يها آب مدل يابيارز جينتا - ۳ جدول
  سنجی صحت  واسنجي  نام ايستگاه

  NF  RMSE  R2  NF  RMSE  R2  پل چرچر
٩٨/٠  ١٣/٠  ٩٦/٠  ٨٨/٠  ١٦/٠  ٧٦/٠  

  

  مرند دشت يبرا تيريمد يوهايسنار
  )S1( مرجع ويسنار
 وضع انگريب که شوديم گفته ييويسنار به مرجع يويسنار

 طيشرا و آب مصرف يالگو يچگونگ و است موجود
 استيس گونه هر ابيغ در را ينيرزميز آب از برداشت
 شيآزما ندهيآ يبرا آب منابع ةتوسع يهاطرح اي ياتوسعه
 گريد يبرا هيپا ويسنار کي ويسنار نيا د.کر خواهد

 يخاص يهايگذاراستيس هاآن در که است ييوهايسنار
 يهاتيسا يآب ازين ابتدا ويسنار نيا در است. شده گرفته
 وارد هيپا سال در صنعت و يکشاورز شرب، شامل تقاضا
 مدل، ياجرا و ويسنار نيا نيتدو از پس است. شده مدل

 تيسا جز به هاتيسا ةهم يآب ازين که دش مالحظه
 فيتعر تياولو چون است. شده تأمين باًيتقر يکشاورز

 نيبنابر است؛ ت)ياولو ني(باالتر ۱ شرب، بخش يبرا شده
 و يکشاورز بخش دو به نسبت بخش نيا در آب کمبود
 در ساالنه ازين مورد آب تأمين درصد است. کمتر صنعت

 درصد و صنعت و يکشاورز ،ييروستا ،يشهر يهاتيسا
 در مرند يکشاورز بخش در ماهانه ازين مورد آب تأمين
 يکشاورز بخش در ساالنه نشده برآورد يتقاضا و ۶ شکل

 جينتا است. شده داده نشان مرجع ويسنار يبرا ۷ شکل در
 و ۱۳۹۶ يهاسالسازي  شبيه ةدور طول در که داد نشان

 کمبود نيشتريب )يالديم ۲۰۲۶ و ۲۰۱۷( معادل ۱۴۰۵
 ازين تأمين درصد نيکمتر نيهمچن .داشت خواهند را

 وريشهر و مرداد يهاماه و است تابستان فصل به مربوط
 نيبدتر از،ين تأمين درصد ۷/۸۴ و ۸/۶۹ با ترتيب به

 با است مصادف که سال اول ةمين در دارند. را تيوضع
 نيشتريب ،روديم انتظار که گونههمان تابستان و بهار فصل
 بخش در خصوص به .ميدار را نشده تأمين آب حجم

 هافصل نيا در يکشاورز محصوالت معموال که يکشاورز
 دارند. يشتريب آب به ازين هستند، رشد ةدور در چون

 افت زين درصد ۵۰ تا ۱۴۰۵ سال در ازين تأمين درصد

 کمتر ٪۷۰ از يسازهيشب يهاسال اکثر در يول ؛دکن يم
 يتقاضا نيشتريب مرند دشت يکشاورز تيسا در ستين

 يشمس ۱۴۰۳ سال به مربوط نشده تأمين انهيسال
 مترمکعب ونيليم ۵۹/۴۴ مقدار با )۲۰۲۵ يالدي(م
  باشد. يم
  

تغييرات حجم آبخوان و افت سطح آب زيرزميني در 
  سناريو مرجع

در اين سناريو ميزان تغييرات حجم آبخوان در مدت 
تا  ۲۰۱۴هاي آتي از ماه ژانويه سال برداري در سال بهره

نشان  ۹سازي شد که در شکل شبيه ۲۰۳۶سپتامبر سال 
سناريوي مرجع داده شده است. مطابق با اين شکل، طبق 

و با ادامة وضع موجود، حجم آبخوان دشت مرند در 
 ۱۶۴۰سازي شده به هاي آينده در پايان دوره شبيه سال

رسد. همچنين ميزان افت تراز آب ميليون مترمکعب مي
طور کامل محاسبه شد  زيرزميني در محدودة مطالعاتي به

هاي فعال مدل ). اين محاسبات در تمامي سلول۸(شکل 
باال بودن  هاي رنگ آبي نشان دهندةجام شد. سلولان

سطح آب است که اين اتفاق نتيجة واقع شدن محدودة 
ها است که با افزايش جمعيت در طي شهر روي آن سلول

هاي آينده، آب برگشتي از محدودة شهر افزايش سال
يابد، باعث باال آمدن اندک سطح آب در آن نقاط  مي
سطح پايين  دهندةرنگ نشان هاي قرمزشود و سلول مي

آب که بيانگر اين است که سطح آب در اين نقاط کاهش 
رويه از آبخوان پيدا کرده که اين اتفاق نتيجة برداشت بي

 است. 
گونه که در شکل نشان داده شده، در پايان دوره همان
سازي، براي سناريوي مرجع ميزان افت تراز آب  شبيه

شاخص اعتمادپذيري نيز در متراست.  ۲۳/۱۱زيرزميني 
هاي کشاورزي، صنعت، شهري و سناريوي مرجع براي نياز

  است. ۷/۳۵، ٨/۵۹، ٤/٤٥، ٧/٥١ترتيب برابر:  روستايي به
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  S1 يويسنار جينتا از استفاده با مرند دشت شده تأمين آب منابع درصد - ۷ شکل

  

 
 S1 يويسنار جينتا از استفاده با مرند دشت يکشاورز ساالنه ازين نشده برآورد يتقاضا -۸ شکل

 

 
  )S1( مرجع يويسنار يبرا يسازهيشب يهاسال يط آبخوان حجم راتييتغ - ۹ شکل
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 سال هاي شبيه سازي

 S1سناريو  درصد تامين آب مورد نياز روستاها 
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 سال هاي شبيه سازي

 S1سناريو  درصد تامين آب مورد نياز شهري
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 سال هاي شبيه سازي

 S1درصد تامين آب مورد نياز کشاورزي در سناريو 
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 سال هاي شبيه سازي

 S1در سناريو  درصد تامين آب مورد نياز صنعت
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 سال های شبيه سازی
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  )S2( دوم يويسنار
 تيمحدود اعمال با شرب آب تأمين يويسنار 

  )S21( شرب يهاچاه از يبردار بهره
 از يتوجه قابل مقدار کهنيا دليل به رياخ يهاسال در

 يهاهچا توسط ينيرزميز آب از گرفته صورت يهابرداشت
 و است شهر شرب آب تأمين يبرا شهر ةمحدود در موجود

 تيمحدود يدارا ،ينيرزميز آب تأمين منابع که جاآن از
 در يسطح يهاآب منابع و هستند مجاز برداشت حداکثر
 يويسنار از که ويسنار نيا در لذا ؛است محدود زين منطقه
 يهاچاه مورد در هاتيمحدود نيا شده، ديتول مرجع

 تا است شده اعمال روستاها و شهر در شرب يبردرا بهره
 يآت يهاسال در آبخوان شتريب افت از لهيوس نيبد

 اساس بر شده اعالم مجاز يدب حداکثر د.شو يريجلوگ
 آب تأمين ةعمد منابع عنوان به که ييهاچاه شناسنامه

 باشد.يم ريز صورت به است، روستاها و شهرها ينيرزميز
 يشهرها شرب آب يهاچاه شده اعالم مجاز يدب حداکثر

 هاچاه ةشناسنام اساس بر يکشکسرا و يامچي مرند،
 شهر شرب آب و هيثان در تريل ۵۹ و ۵۶ ،۳۹۲ ترتيب به

 .است هيثان در تريل ۹/۹ آب برداشت تيظرف يدارا زنوز
 بر زين منطقه يروستاها مجموع در شرب آب يهاچاه

 تا برداشت تيقابل شده، اعالم مجاز يدب حداکثر طبق
 ).۱۳۸۲ ان،يکراچ و (کارآموز ددار را هيثان در تريل ۷/۲۱۰
 در مذکور يهاتيمحدود اعمال از آمده دست به جينتا

  .است شده ارائه ۱۰ شکل
مطابق اين نتايج، تأمين نياز آب شرب در شهرهاي يامچي، 
کشکسراي، زنوز و بناب مرند با توجه به اعمال محدوديت 

طور کامل انجام شد؛ اما در شهر مرند و مجموع  به
روستاهاي منطقه درصد تأمين نياز کامل نبود. به اين 

شمسي (معادل  ۱۴۱۵صورت که در شهر مرند در سال 
 ٪۸۲و  ۶۸اه ژوالي و ژانويه با مقادير ميالدي) م ۲۰۳۶

است ضمناً بيشترين تقاضاي ساالنه برآورد نشده در شهر 
شود. در مجموع هزار مترمکعب برآورد مي ۶۴/۹۰۰مرند 

 ٪۹۱روستاهاي منطقه نيز درصد تأمين نياز در ماه ژوالي 
به دست آمده است بيشترين تقاضاي  ٪۹۴و در ماه ژانويه 

هزار مترمکعب  ۲۳۴ساالنه برآورد نشده در اين سايت نيز 
شاخص اعتمادپذيري نيز در اين شود. همچنين برآورد مي

هاي کشاورزي، صنعت، شهري و روستايي سناريو براي نياز
همچنين است.  ۷/۵۵، ٨/۵۹، ١٠٠، ١٠٠ترتيب برابر  به

کاهش افت در آبخوان دشت  ٪۲۸اجراي اين سناريو باعث 
 نشان داده شده است. ۱۱شده که در شکل 

 

      
  سازيسازي (سمت چپ) و انتهاي دوره شبيهسطح ايستابي آبخوان در ابتداي دورة شبيه - ۱۰شکل 

 

       
 S21مقادير برآورد شده و برآورد نشده نياز آب شرب دشت مرند با استفاده از نتايج سناريوي  - ۱۱شکل 
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   S21درصد تامين نياز شرب روستايي مرند در سناريو 
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 S21 يويسنار جينتا از استفاده با مرند دشت شرب آب ازين نشده برآورد و شده برآورد ريمقاد - ۱۱ شکلادامه 

 

        
   S21 يويسنار يبراسازي  شبيه يهاسال يط يستابيا تراز سطح و آبخوان حجم راتييتغ -۱۲ شکل

  
 توسعه کمک به ياريآب راندمان شيافزا يويسنار
 رکشتيز سطح ثبات فرض با ياريآب نينو يها روش

)S22(  
 شيافزا يبرا مدل ياجرا از حاصل جينتا بخش نيا در

 مرجع ويسنار يبازده به نسبت )٪۵۰( ياريآب يبازده
 از که ييويسنار با مدل لذا است. شده ارائه )۳۷٪(

 به آن در ياريآب راندمان و شده استنتاج مرجع يويسنار
 نيانگيم ويسنار نيا مطابق د.ش اجرا است، افتهي ارتقا ۵۰٪

 خواهد کاهش ياريآب يبازده شيافزا با ياريآب ازين ساالنه
 يتقاضا ٪۵۰ يبازده يازا به که ياگونه به ؛افتي

 جينتا به توجه با شود.يم کمتر ٪۲/۳۸ زانيم به يکشاورز
 نيبنابرا ؛است افتهي کاهش ياريآب نشده تأمين ازين

 همراه ؛نشده تأمين يتقاضا کاهش با يبازده شيافزا
 اسکودا و سانچز جينتا با مطابق جينتا نيا .بود خواهد

 همکاران و هولرمن )،۲۰۱۰( همکاران و گايموت )،۲۰۱۱(
 نيهمچن .است )۲۰۰۸( همکاران و يپورک و )۲۰۱۰(

 در آب تأمين درصد که شوديم باعث ويسنار نيا اعمال
 در تقاضا يهاتيسا يآب ازين برسد. ٪۱۰۰ به شرب بخش

 درزيرکشت  سطح بودن ثابت فرض با مرحله نيا

 ازين که شوديم مالحظه است. شده ارائه ريز ينمودارها
 به نسبت ،ياريآب يبازده شيافزا دليل به هاتيسا يآب

 ةتوسع يبرا توانيم لذا ؛ابدييم کاهش مرجع يويسنار
 يآب به ميد ياراض ليتبد و منطقه در يآب يکشاورز ياراض

  کرد. اقدام زين
بررسي نتايج مربوط به ذخاير آب زيرزميني دشت مرند نيز 

تواند باعث دهد که افزايش بازدهي آبياري مينشان مي
کسري مخزن آب زيرزميني و همچنين کاهش کاهش 

اساس شکل زير با  افت سطح آب زيرزميني شود. بر
، ٪۵۰در سناريوي مرجع به  ٪۳۷افزايش بازدهي آبياري از 

درصد  ۳۲از کسري ساالنه آبخوان دشت مرند به اندازه 
) نيز افزايش ۱۳۸۹کاسته خواهد شد. در تحقيق گازراني (

بازدهي آبياري در بخشي از حوضه کشف رود منجر  ۲۰٪
افت  ٪۴۷به کاهش تقاضاي کشاورزي و در پي آن کاهش 

نکته قابل تامل در اين سناريو،  سطح آب زيرزميني شد.
اين است که در حال حاضر در واقعيت، افزايش بازدهي 

دليل  همراه است؛ يعني بهزيرکشت آبياري با افزايش سطح 
خواهد از همة آبي که در اختيار دارد، يکه کشاورز ماين

هاي نوين آبياري، زمان با توسعة روشاستفاده کند، هم
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    S21نياز تامين نشده آب شرب روستايي مرند در سناريو 
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جويي شود، صرف آبياري همان ميزان آبي را که بايد صرفه
کند. در اين حالت برداشت آب سطح بيشتري از مزارع مي

ماند؛ ولي با افزايش بازدهي آبياري آب برگشتي ثابت مي
خواهد شد که باعث بدتر شدن وضعيت  به منابع کمتر
توان گفت با مديريت شود؛ بنابرين ميمنابع آب مي

غيريکپارچه و غيرمشارکتي آب (وضع کنوني)، افزايش 
بازدهي آبياري نه تنها به نفع منابع آب نيست، بلکه 

بخش است. در اين تحقيق فرض بر اين گرفته شده  زيان

همراه زيرکشت يش سطح که افزايش بازدهي آبياري با افزا
شود. همچنين نيست و مازاد آب از کشاورزان خريداري مي

هاي شاخص اعتمادپذيري نيز در سناريو مرجع براي نياز
، ١٠٠ترتيب برابر:  کشاورزي، صنعت، شهري و روستايي به

ديده  ۱۴همان گونه که در شکل  است. ۵/۷۳، ۶۴/٢، ١٠٠
مي شود با اجراي اين سناريو سطح ايستابي نسبت به 
سناريوي مرجع در قسمت شرق و شمال شرقي باال آمده و 

  هاي آبي رنگ افزايش يافته است.سلول
 

 زيرکشت سطح شيافزا بدون يبازده بهبود يويسنار در تقاضا يهاتيسا يآب ازين - ۱۳ شکل

 

 
  هادرصد تأمين آب مورد نياز هر کدام از سايت - ۱۴شکل 
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تأثير  يبررس و مرند شهر در فاضالب ستميس ياجرا
  )S23( ينيرزميز آب سطح بر آن

 آب سطح بر رگذاريثأت يهالفهؤم جمله از کهنيا به توجه با
 وارد يجذب يهاچاه قيطر از که است يفاضالب ،ينيرزميز
 ةتوسع داشتن نظر در با و شوديم ينيرزميز آب ستميس

 پرداخته نکته نيا به ديبا ،مرند دشت آبخوان در يشهر
 ستميس ياجرا ليقب از آن يامدهايپ و توسعه که شود

 آب بر توانديم يريثأت چه شهر سطح در فاضالب
 که است شده فرض ويسنار نيا در باشد. داشته ينيرزميز
 ةمحدود از يبرگشت آب از ٪۲۵ فاضالب ستميس ياجرا با

 اي سبز يفضا مانند هابخش ريسا در و شده هيتصف شهر
 نيا ياجرا با ۱۵ شکل طبق شود.يم استفاده صنعت

 در جينتا نيا ابد.ييم کاهش آبخوان يةتغذ از ٪۴/۸ ويسنار

 ينتايج تحقيق و .است )۱۳۹۲( يجعفر جينتا با توافق
 در و فاضالب يآور جمع ستميس ياجرا با که داد نشان

 آب يةتغذ زانيم از ٪۴۳ تا يجذب يها چاه حذف جهينت
 فرو موجب ه،يتغذ در کاهش نيا کاهد. يم ينيرزميز

 نيا ياجرا با شود.يم ينيرزميز آب سطح تراز افتادن
 داشت مينخواه يشهر شرب آب تأمين در يمشکل ويسنار

 در .ابدييم شيافزا آب تأمين درصد صنعت بخش در و
 جاديا يرييتغ يکشاورز و ييروستا شرب يهابخش

 ۱۳۹۲( يالديم ۲۰۱۴ سال از که ويسنار نيا در .شود ينم
 ۱۴۱۵( يالديم ۲۰۳۶ سال تا و اعمال )يشمس يهجر
 يريپذاعتماد شاخص شد، يسازهيشب )يشمس يهجر

 ترتيب به صنعت و يکشاورز و ييروستا ،يشهر شرب يبرا
 است. شده ۸/۴۹٪ ،۶/۵۶ ،۸/۲۸ ،۱۰۰

 

      
  S22سازي براي سناريوي هاي شبيهتغييرات سطح تراز ايستابي و حجم آبخوان طي سال - ۱۵شکل 

 

نمايش  ۱۶در شکل روند تغيرات حجم آبخوان دشت مرند 
شود اگر داده شده است. با اجراي اين سناريو مشخص مي

توسعة سيستم فاضالب شهري بدون در نظر گرفتن 
افزايش برداشت و کاهش تغذية آبخوان صورت بگيرد، در 
آينده نه چندان دور، آبخوان دشت با مشکل رو به رو 

 رسد. خواهد شد و به حداقل حجم خود مي

براي اين سناريو در  MODFLOWدل همچنين خروجي م
دهد که با ادامة روند کاهشي تراز سطح نشان مي ۱۶شکل 

سازي، افت تراز سطح آب آبخوان آبخوان در دورة شبيه
 همچنان ادامه خواهد داشت.

 

 
 صنعت و يشهر ازين مورد آب تأمين درصد - ۱۶ شکل
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 شهري صنعت
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 S23 يويسنار يبرا يسازهيشب يهاسال يط آبخوان حجم و يستابيا تراز سطح راتييتغ - ۱۷ شکل

  
  سناريوهاي ترکيبي :سناريوي سوم

 S23و  S21): ترکيب سناريوهاي S31سناريو (
زمان دو سناريوي تأمين هم تأثير اين سناريو براي بررسي 

هاي شرب برداري از چاهآب شرب با اعمال محدوديت بهره
)S21( ) و سناريوي اجراي سيستم فاضالبS23 تدوين و (

 مدل بر اساس آن اجرا شد. 
طور کامل  طبق اين سناريو آب مورد نياز در بخش شرب به

برآورد شده و در بخش صنعت نيز درصد تأمين افزايش 
  در بخش کشاورزي تغييري ايجاد نشده است.يافته؛ اما 

سازي شده آبخوان در با توجه به حجم ذخيرة شبيه
اين نتيجه عايد مي شود که حجم  ۱۸شکل  S31سناريوي 

ذخيره آبخوان در اين سناريو نسبت به سناريوي مرجع و 
با  بيشتر است. )S23و  S21هاي والدش (همچنين سناريو

يو، حجم آب تأمين نشده در دو توجه به نتايج در اين سنار
 بخش کشاورزي و صنعت کاهش يافته است.

در بخش شرب مشکلي وجود ندارد همچنين مقدار آب 
برگشتي به آبخوان نسبت به سناريوي مرجع کاهش يافته 

نيز براي اين سناريو در  MODFLOWاست. خروجي مدل 
  نشان داده شده است. ۱۸شکل 
به خاطر ترکيب دو شود، گونه که مشاهده مي همان

در بعضي از نقاط آبخوان سطح  S23و  S21سناريوي 
ايستابي باال و در بعضي نقاط سطح آب به شدت پايين 

پذيري در اين سناريو براي شاخص اعتماد آمده است.
هاي شرب شهري، روستايي، کشاورزي و صنعت، بخش

 بوده است. ٪ ۳/۷۰و  ۱/۴۸، ۱۰۰، ۱۰۰ترتيب  به

  

 
  )S31( يبيترک يويسنار صنعت و يشهر بخش ازين مورد آب تأمين درصد - ۱۸ شکل
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   S23 و S22 و S21 يوهايسنار بيترک S32 ويسنار
 ةهم دو، سطح يوهايسنار جينتا يابيارز يبرا بخش نيا در
 در اند.شده آورده گرد واحد يويسنار کي قالب در هاآن
 آن در آب تأمين درصد که شوديم دهيد ويسنار نيا جينتا

 حجم در آن مثبتتأثير  و آن ةسازند يوهايسنار از شتريب
 جينتا ةسيمقا با ست. دايهو کامال ينيرزميز آب ريذخا

 و S21 يويسنار سه ينيرزميز آب ةريذخ حجم به مربوط
S22 و S23 نيا نيب از که دشويم حاصل جهينت نيا 
 يةبق از بهتر ياريآب يبازده شيافزا يويسنار وها،يسنار

 و ازين مورد آب تأمين درصد تيوضع بهبود در توانسته
 نيا ذکر شود. واقع ثرؤم ينيرزميز آب ريذخا حجم افت
 تيريمد يهاروش ةهم کاربرد وجود با که است الزم نکته
 نيب توانينم ييتنها به ويسنار کي اعمال با آب منابع

 يکسر و کرد برقرار تعادل هاآبخوان هيتغذ و برداشت

 يبرا که است يمعن نيبد نيا .است دهينرس صفر به مخزن
 اقدامات از يقيتلف است الزم آب، منابع داريپا تيريمد

 وهايسنار ةهم اعمال با نيبنابرا شود. گرفته کار به مختلف
 يم دهيد زين ۱۹ شکل در که گونه همان ويسنار نيا در

 و است دهيرس ينسب تعادل به مرند دشت آبخوان شود
 خواهد برخوردار يصعود روند از زين دوره يانتها در يحت

 در ۱۹ شکل در MODFLOW  يخروج به توجه با شد.
 ؛است افتهي شيافزا يستابيا سطح دشت يشرق يهاقسمت

 دشت آبخوان )يبي(ترک مرکب يويسنار اعمال با نيابنابر
 در يرياعتمادپذ شاخص افت.ي خواهد بهبود و اءياح مرند

 ،ييروستا ،يشهر شرب يهابخش يبرا ويسنار نيا
 و ۷/۶۴ ،۱۰۰ ،۱۰۰ برابر ترتيب به صنعت و يکشاورز

  .است شده درصد ۴/۷۶

  

     
  )S31سازي براي سناريوي ترکيبي ( هاي شبيهسالتغييرات سطح تراز ايستابي و حجم آبخوان در طي  -۱۹شکل 

  

     
  )S32( يبيترک يويسنار يبرا يسازهيشب يهاسال يط در آبخوان حجم و يستابيا تراز سطح راتييتغ - ۲۰ شکل

  

  يريگ جهينت
 آبخوان ةساالن افت نيانگيم )،S1( مرجع يويسنار اعمال با

 روند نيا اگر که است مکعب متر ونيليم ۴/۳۲ مرند دشت
 ةهم در ازين مورد آب تأمين يبرا باشد، داشته ادامه
 ندهيآ يهاسال در ،يکشاورز و صنعت ،شرب يهابخش
 يرياعتمادپذ شاخص که گونه همان شود.يم جاديا مشکل

 يشهر صنعت، ،يکشاورز يهاازين يبرا ويسنار نيا در زين
 است. ۷/۳۵ ،٨/۵۹ ،٤/٤٥ ،٧/٥١ برابر ترتيب به ييروستا و
 تيمحدود با شرب آب تأمين يويسنار اعمال با

 آب تأمين در يمشکل )S21( شرب يهاچاه از يبردار بهره
 يبرا يريپذاعتماد شاخص و داشت نخواهد وجود شرب
 در نيهمچن شود.يم ٪۱۰۰ ييروستا و يشهر شرب
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 يريپذاعتماد شاخص کمبودها، کاهش با زين صنعت بخش
 در اما ؛رسديم ٪۸/۵۹ به مرجع ويسنار در درصد ۴/۴۵ از

 نيا اعمال با .شودينم جاديا يرييتغ يکشاورز بخش
 به نسبت مرند دشت آبخوان در افت کاهش ٪ ۴۰ ويسنار
 شاخص نيهمچن شد. مشاهده مرجع يويسنار

 يهاازين يبرا مرجع يويسنار در زين يرياعتمادپذ
 معادل ترتيب به ييروستا و يشهر صنعت، ،يکشاورز
 شيافزا يويسنار اعمال با است. ۷/۵۵ ،۵۹/٨ ،١٠٠ ،١٠٠
 راهبرد نيا که شد حاصل جهينت نيا )S22( ياريآب يبازده

 شيافزا عدم يعني ،زيرکشت سطح ثبات شرط به البته (
 در و آب يتقاضا کاهش باعث توانديم )زيرکشت سطح

 با جهينت در گردد. نشده تأمين يتقاضا کاهش آن يپ
 درصد بهبود و ييروستا و يشهر شرب آب ٪ ۱۰۰ تأمين
 زين يريپذاعتماد شاخص صنعت، و يکشاورز آب تأمين

 اعمال است. شده ٪۵/۷۳ ،۲/۶۴ ،۱۰۰ ،۱۰۰ يبرا ترتيب به
 کاهش باعث )S23( فاضالب ستميس ياجرا يويسنار

 تأمين در ويسنار نيا اعمال شد. دشت آبخوان هيتغذ ۴/۸٪
 اما ؛است کرده کمک صنعت و يشهر شرب ازين مورد آب
 جاديا يرييتغ يکشاورز و ييروستا شرب يهابخش در

 يبرا يريپذاعتماد شاخص که ياگونه به ؛است نکرده
 ترتيب به صنعت و يکشاورز و ييروستا ،يشهر شرب
 ياجرا و طرح با است. شده ۸/۴۹٪ ،۶/۵۶ ،۸/۲۸ ،۱۰۰
 صورت در که شوديم جهينت )S31( يبيترک يويسنار

 با مرند شهر آب تأمين راهبرد دو زمان هم کارگيري به
 ياجرا و شرب يهاچاه از يبرداربهره در تيمحدود اعمال

 آب ةريذخ و آب تأمين درصد تيوضع فاضالب، ستميس
 نيا از کدام هر منفرد کاربرد به نسبت آبخوان ينيرزميز

 يويسنار با ويسنار نيا ةسيمقا با بود. خواهد بهتر اقدامات
 يريثأت ويسنار نيا اعمال که دهديم نشان جينتا مرجع
 ياجرا ازمندين و است نداشته يکشاورز بخش بر يچندان
 شاخص است. يکشاورز بخش بر رگذاريثأت يهاويسنار

 ،يشهر شرب يهابخش يبرا ويسنار نيا در يريپذاعتماد
 و ۱/۴۸ ،۱۰۰ ،۱۰۰ ترتيب به صنعت و يکشاورز ،ييروستا

 سه هر از که يبيترک يويسنار طرح با است. هبود ۳/۷۰٪
 در يرياعتمادپذ شاخص آمد دست به دو سطح ويسنار

 ،ييروستا ،يشهر شرب يهابخش يبرا ،ويسنار نيا
 و ۷/۶۴ ،۱۰۰ ،۱۰۰ برابر ترتيب به صنعت و يکشاورز

 ساالنه هيتغذ با يآبرفت آبخوان نيهمچن است. شده ۴/۷۶٪
 نيب ينسب تعادل از توانديم مترمکعب ونيليم ۲۹/۰

 ويسنار نيا جينتا باشد. برخوردار آبخوان يةتغذ و برداشت
 يراهبردها زمان هم کارگيري به که است نيا ةدهندنشان

 منفرد استفاده حالت از بهتر آب، مصرف يتيريمد مختلف
 را مختلف منابع از آب برداشت توانديم هاآن از هرکدام از

 است الزم ،داريپا آب منابع داشتن يبرا و دهد کاهش
  شود. گرفته کار به مختلف يتيريمد اقدامات از يقيتلف
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