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 مدل از استفاده با خوزستان استان ،دوسلق دشت در رودخانه -آبخوان متقابل اثري نيب شيپ
MODFLOW   

  
  ۳يناصر درضايحم و *۲يجوادچاوش زهرا ،١سازان تيچ منوچهر

  
  

  چکيده
  
 نيب يا مالحظه قابل تبادل که است يزيآبر يها حوضه در ويژه به مهم يامر ينيرزميز و يسطح يها آب منابع قيتلف تيريمد

 يکيدرولوژيه نوسانات استناد قابل برآورد و حوضه کل يآب النيب اعتماد قابل برآورد دارد. وجود ينيرزميز و يسطح منابع
 مدل ساخت پژوهش نيا هدف است. ينيرزميز و يسطح يها آب ارتباط يبررس مستلزم يسطح و ينيرزميز يها آب منابع
 يساز هيشب زين را يسطح و ينيرزميز يها آب متقابل روابط و ينيرزميز يها آب انيجر ستميس بتواند که است يساز هيشب

 انجام رودخانه -آبخوان بسته کمک به و مادفلوي بعد سه مدل توسط ينيرزميز يها آب انيجر يساز هيشب جهت نيهم به کند.
 مهر از مدل آن از استفاده با سپس شد.ه يته ساالنه نيانگيم تيوضع شينما يبرا ماندگار حالت يساز هيشب مدل ابتدا شد.

 مدل هيدروژئولوژيكي يپارامترها سازي بهينه از پس و يواسنج تنش دوره ۱۲ در ماندگارغير حالت در ۱۳۸۸ وريشهر تا ۱۳۸۷
 انيجر تواند يم مدل که جهينت نيا به دنيرس از پس شد. سنجي صحت ۱۳۸۹ وريشهر تا ۱۳۸۸ مهر از يزمان دوره يبرا
 شامل يتيريمد مختلف يوهايسنار يبررس براي يتيريمد ابزار عنوان به آن از کند يساز هيشب را دشت ينيرزميز يها آب
 آبخوان روابط و شد استفاده يترسال دليل به هيتغذ کاهش و خشکسالي از يناش هيتغذ کاهش ،آبخوان از آب برداشت شيافزا

  شد. يبررس يبخش النيب بسته از استفاده با وهايسنار تمام در کرخه رودخانه و دوسلق دشت
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  مقدمه
 دقت دليل به ينيرزميز يها آب ياضير يها مدلاستفاده از 

 مدل از هدف است. گسترش حال در سرعت به قبول قابل
 شرايط سازي  شبيه زيرزميني، آب آبخوان يك رياضي
 در است. رياضي روابط از استفاده با آبخوان کي طبيعي
 گيرد صورت موفقيت با آبخوان يك سازي شبيه كه صورتي

 از آب برداشت زمان و مقدار محل، توان مي سهولت به
 يا پرداخت، آبخوان تغييرات بررسي به و نييتع را آبخوان

 شرايط در را تغذيه و رداشتب اثرات توان مي ديگر عبارت به
 ايران در سازي مدل هاي بررسي كرد. بيني پيش گوناگون

 خواروبار سازمان توسط ۱۳۴۸ سال در بار اولين براي
 آبخواني اولين اقدام اين پي در .شد انجام )(FAO جهاني

د، آبخوان ش سازي شبيه رياضي مدل از استفاده با كه
(دریدر .ن.ا)  توسط ران)ته دشت ورامين (جنوب شرقي

 سازان چيت و توسلي ).۱۳۶۰، (عطارزاده است بوده
 دشت آبخوان محدود عناصر مدل از استفاده با )۱۳۷۷(

 و هيدروليكي هدايت مقدار و دكر سازي شبيه را مهيار
 مدل از استفاده با سپس د.كر بهينه را آبخوان ويژه آبدهي
 آب از تلفيقي برداري بهره مختلف هاي شيوه شده، ساخته

 را مهيار دشت به رود زاينده از انتقالي آب و زيرزميني
 يکاظم كردند. انتخاب را برتر گزينه و كرده بررسي

 دشت آبخوان ٢سازي مدل شبيه از استفاده با )۱۳۸۱(
 و هيدروژئولوژيكي ارزيابي هدف با را شيروان -قوچان

 سازان چيت و يافزاد ياحمد .كرد بررسي مديريتي
 يبرا VisualModflow ٣محدود تفاضالت مدل از )۱۳۸۱(

 و احمدي .ندکرد استفاده کرمان دشت آب منابع تيريمد
 ارزيابي براي محدود تفاضالت مدل از )۱۳۸۱( سازان چيت
 در جريان سازي شبيه از حاصل خارجي مرزي شرايط
 و جهرمي نجاتي اند. كرده استفاده ناپايدار و پايدار شرايط
 محدود تفاضالت مدل از استفاده با )۱۳۸۸( سازان چيت

GMS يازطرف دادند. انجام را عقيلي دشت سازي شبيه 
 يها آب و ينيرزميز يها آب نيب ارتباط درک و يآگاه
 و ياضير و يميتفه يها مدل تيقابل شيافزا سبب يسطح
 يها آب منابع دهيچيپ و متقابل رابطه حيصح يبازساز

 مورد در زيادي گران پژوهش شود. يم يسطح و ينيرزميز
 يبرا اند. كرده بحث ينيرزميز و يسطح يها آب روابط
 ينيرزميز يها آب انتشار دهيپد يزمان يها تفاوت مثال

                                                             
2- MODFLOW2000  
3- VisualModflow 

 ل،يسولوگابر و نمت و ۱۹۹۲، بردهافت و كوي(كون توسط
ي ها آب ماييس نيبي مکان اسيمق تفاوت ،)۲۰۰۳

و همكاران  مايتجيه توسطي سطحي ها آب وي نيرزميز
ي اضير انيب، )۲۰۰۸( و همكاران يكند و) ۲۰۰۱(

 توسطي سطح وي نيرزميزي ها آب رابطه سميمکان
 )۲۰۰۷ ،كنراد راشتونو  ۱۹۷۹ لسون،يتوم و (راشتون

 نظر از بررسي مورد منطقه است. گرفته قرار بحث مورد
 جنوب در و خوزستان استان دري کشور ماتيتقس

 قرار كرخه رودخانه راست ساحل در و انديمشك شهرستان
 هاي دشت به غربي  شمال و شمال از دشت نيا .دارد

 مغرب از ض،يارا دشت به جنوب از عباس دشت و سرخه
 منتهي كرخه انهرودخ به شرق از و سوسنگرد دشت به

تا  ۴۷˚،۵ʹيي ايجغراف طولهاي بين در و ميشود
تا  ۳۲˚،۲۵ʹجغرافيايي عرضهاي و شرقي ۴۸̊ ،۳۰ʹ
 سطح از منطقه ارتفاع متوسط .دارد قرار شمالي ۳۱̊ ،۴۵ʹ

 مربعكيلومتر ۸۱۶ حدود آن وسعت و متر ١١١ دريا آزاد
 تپههاي نهدام در دشت نقطه نيبلندتر ارتفاع باشد. يم

 مربوط ارتفاع نيتر نييپا و متر ۱۶۵ حدود خات ابوصليبي
 و كرخه رودخانه تراسهاي و بستري خروجي ها قسمت به

 مورد گستره در       ).۱۳۸۵ ،ي(آقانبات استي دبا هاي ماسه
 ،ميشان ،(گچساران فارس گروه سازندهاي مطالعه

 صورت به ياريبخت سازند و )يلهبر بخش و آغاجاري
 عهد رسوبات ).۱ شکل( دارند رخنمون ارتفاع كم يبرآمدگ
 رسوبات ،اي دامنه هاي شست آب و ها واريزه شامل حاضر

 دارند. قرار )يشرق جنوب( دشت ترسوبا  ،افكنهها مخروط
 نيانگيم .است يابانيب خشك مهين مياقل يدارا منطقه نيا

 است متر يليم ۲۷۵ ساله  يس دوره در ساالنه يبارندگ
  ).۱۳۸۹ خوزستان، استان يا منطقه آب (سازمان
 سيستمي ساز هيشب پژوهش، نياي اصل هدف

 تبادلي بررس و دوسلق دشت آبخوان هيدروژئولوژيكي
 و است دشت نيا در کرخه ورودي نيرزميزي ها آب

 اثراتي بررس وي نيرزميزي ها آب النيب هيته نيهمچن
ي نيرزميزي ها آب تبادل بري تيريمد مختلفي وهايسنار
ي ها آب مدل از استفاده با کرخه رودخانه و دشت

  است.ي نيرزميز
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  مطالعه مورد منطقهي شناس نيزم ويي ايجغراف تيموقع -۱ شکل

  

  ها روش و مواد
 مورد در يدگيچيپ از يمختلف سطوح با زيادي هاي  بسته
 هيته MODFLOWافزار نرم از بااستفاده رودخانه انيجر
 رودخانهي ها بسته تمامي مفهوم مفروضات .است شده

 به مربوط رودخانهي ها بسته تمام در اما است. کساني
 عدم اي ارتباط به بسته آبخوان به رودخانه از انيجر ،مادفلو
 محاسبه متفاوت طور به ،ستميسي کيدروليه ارتباط

 نيبي کيدروليه ارتباط ،مادفلوي ها واژه منظر از شود. يم
ي ستابيا سطح که است برقراري زمان آبخوان و رودخانه
 معادله باشد. رودخانه بستر رسوبات قاعده ارتفاع از باالتر

ي نيرزميزي ها آب انيجري بعد سهيي جز ليفرانسيد
 و ناهمگن متخلخل طيمح کي در غيرماندگار درحالت

 رابطه تأثير تحت که فشار تحت اي آزاد آبخوان در زوتروپيا
 صورت به قراردارد هيتغذ و هيتخل ،يسطحي ها آب متقابل

، سازان و كشكولي چيت( شود يم انيب )۲() و ۱معادالت (
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 در يکيدروليه تيهدا بيترت به Kzz و Kxx، Kyy آن در که
 دري حجم فالکس W ،يکيدروليباره z، h و x، y امتداد
 t و متخلخل طيمح ژهيو رهيذخ بيضر Ss ،واحد حجم
   است. زمان

)۲(  
( ) RBOThHRIVCRIVQRIV kji ≤= ,,,RBOT-

( ) RBOThHRIVCRIVQRIV kji ≥= ,,j.ki, ,h-  

و  استي کيدروليهيي رسانا دهنده نشان CRIV آن در که
 تيهدا K آن در که شود يم فيتعر KLB/M صورت به
 ،بازه طول L ،نظر مورد بازه در رودخانه بستري کيدروليه
B و آن عرض M در .است رودخانه بستر مواد ضخامت 

 بار h ،رودخانهي کيدروليباره HRIV ،)۲معادله (
 و رودخانه) بستر ريز در (سلول آبخوان دري کيدروليه

RBOT انيجر است. رودخانه بستر رسوبات هيال ارتفاع 
Qh,i,j,k با متناسب ،شود يم خارج آن از اي سلول وارد که 
ي کيدروليه بار و hi,j,k سلول دري کيدروليه بار تفاوت
 به و است hb,i,j,k سلول از خارج منبع به افتهي صيتخص

  شود: يم محاسبه) ۳معادله ( صورت
)۳(                  ( )kj,i,,,,,,,,,, h-kjibkjibkjib hCQ =  

Cb,i,j, k سلول داخل و خارج منبع نيبي کيدروليهيي رسانا 
 دشتي نيرزميزي ها آب متقابل رابطه است. آبخوان در

 و )۳( تا )۱( تمعادال قيطر از کرخه رودخانه و دوسلق
 آبخواني مرزها دري کيدروليه بار اي انيجر دنبو مشخص

 هيدروليکي اوليه و دن باربو علومو معنوان شرايط مرزي  به
سازي  شبيه به عنوان شرايط اوليه سطح آب رودخانه

افزار پس از اجراي مدل توسط مادفلو با نرم .شود مي
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GMS۱  قيطر ازي تيريمد مختلفي وهايسنار ياجراتأثير 
  شود. يم قرار ليتحل و هيتجز مورد مدل النيب
  

  مدل يساز هيشب و طراحي
 نظر در با جدا منطقه يك صورت به دوسلق دشت انتخاب
 ،يكديگر از مجاور  حوضههاي تفكيكسازي اصول گرفتن
 انجام آب تقسيم نقاط يا ارتفاعات ستيغ از استفاده يعني
 فوق شرايط از منطقه آبخوان زيادي حدود  تا كه است شده

 منطقه زمينشناسي نقشه به جهتو با .ميكند پيروي
 الي شمالشرق فيزيكي مرزهاي خات ابوصليبي ارتفاعات 

 جنوب و غربي  مرزهاي مشتاق كوه ارتفاعات و غرب شمال
 با دشت همحدود زين جنوب در .ميدهد تشكيل را غربي

 دشت شرقي مرز و شده بسته  Darreh Ye viza تاقديس
 ك،يزيژئوفي ها داده از استفاده با          .است كرخه رودخانه

 دشت آبخواني مفهوم مدلي دروژئولوژيه وي درولوژيه
 آبخواني ساز هيشب يبرا ).۲ شکل( شدي طراح دوسلق
 GMS7.1 افزار نرم در ۲۰۰۰ مادفلود ازك دوسلقي آبرفت

 ،مفهومي مدل تهيه از پس .)۲۰۱۱ گام،ي(بر شد استفاده
 مركز نوع از فيرد ۹۶ و ستون ۸۱ به رموردنظ محدوده
 از که شد بندي شبكه متر ۴۰۰ عرض و طول با بلوكي
 تعداد و فعال سلول ۳۷۲۰ تعداد شده جاديا سلول ۷۷۷۶
ي براي مرز طيشرا ).۳ شکل( است فعال ريغ سلول ۴۰۵۶

 شمال وي شمالي ها بخش دري ورودي مرزها شامل مدل
 وي شرقي ها بخش دري خروجي مرزها وي غرب وي غرب

 واحد هيدروگراف به توجه با ).۳ شکل( استي شرق جنوب
ي زمان دوره موجود، اطالعات و آمار به استناد با و دشت

 شهريورماه تا ۱۳۸۷ سال مهرماه از دوسلق دشت واسنجي
 کيدوره  هر و دوره ۱۲ با روز ۳۶۵ مدت به ۱۳۸۸ سال
 و GMS افزار نرم و ۲۰۰۰ مادفلو از استفاده باي زمان گام
 دري مشاهدات وي محاسباتي کيدروليهي بارها سهيمقا

 سازي شبيهي دست صورت به )يزومتريپ چاه ۲۶( هدف نقاط
 ماهه ۱۲ تنش دوره دريك زين آن سنجي صحت شد.

 طور شد. به انجام ۱۳۸۹ ماهوريشهر تا ۱۳۸۸ ازمهرماه
 ،(ME) ميانگين خطاي اريمع سه باي واسنج اريمع معمول
 مربعات ميانگين  جذر و (MAE) مطلق نيانگيم خطاى
 در شدهي ريگ اندازهي كيدروليه بار RMSE)( خطاها

 صورت مدل توسط يساز هيشبي كيدروليباره و زومترهايپ
 خالصه ۴ شکل و ۳ شکل در )،۲۰۰۶ (باتو، رديگ يم

 جذر و مطلق نيانگيم خطاى ،نيانگيمي خطاي آمار
 دشت شدهي ساز مدل منطقه در را خطاها مربعات ميانگين
 خوب هماهنگي ديؤم که است شده داده نشان دوسلق
ي مشاهدات ريمقاد بري محاسباتي کيدروليه يبارها ريمقاد
  است. مدلي واسنج زمان در

  

  بندي و شرايط مرزي همراه با شبکه ،هاي زيرزميني دشت دوسلق مدل مفهومي مدل آب -۲شکل 

1- Groundwater Modelling System 
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  مقادير انواع خطا در دوره واسنجي در شرايط ناپايدار -۳شکل 

  

 
  يمشکي ا محاسبه وي رنگ خطوطي ا مشاهده آب سطح سهيمقا -۴ شکل

  

  بحث و جينتا
 محاسبه و بيالني پارامترها حيتصح و سنجي صحت از پس

 بسته با بيالن محاسبه بيالن، عوامل سلول به سلول
Budget آمده، دست هب جينتا براساس .شد انجام مدل 

 ۱۲ حدود در مدل هيته سال در زيرزميني آب نبيال
 ).۱ جدول( است بوده يمنف مکعب متر ونيليم
  

مترمکعب حسب بر دوسلق دشت النيب ريومقاد اجزا -۱ لجدو  

بيالن اجزاء (مترمکعب) يورود  (مترمکعب) يخروج   
-۲۹۳۶۵۲۵ ۳۲۷۰۸۳۴ رودخانه  
ها چاه  ۰ ۳۳۸۶۸۶۷۲-  
هيتغذ  ۱۸۸۱۸۵۰۸ ۰ 

ي مرزي ها انيجر
ينيرزميز آب  ۶۳۳۸۰۳۱ ۴۲۷۹۶۸۷-  

-۴۱۰۸۴۸۸۴ ۲۸۴۲۷۳۷۳ مجموع  
يخروج -يورود  ۱۲۶۵۷۵۱۲-  

 كرخه رودخانه و آبخوان متقابل روابط الف)
 تأثير تحت رودخانه وي آبرفت آبخوان ستميس نيبرابطه 

 آبخوان و رودخانه مرز در ها سيدروفاسيهي مکان عيتوز
ي ساز مدل هاي بررسي در ).۲۰۰۰، سنري(و دارد قرار نيريز

 منابع تيريمد يا منطقه اتتأثير ،آبخوان -رودخانه روابط
 رديگ قرار مدنظر ديبا آب منابع از توأمي ها استفاده و آب
 صحت مثالي برا ).۱۹۹۵ وانگ، و ؛۱۹۹۵ چارد،ي(ر

 انيجر اختالف از کهي خروج اي يورود انيجري برآوردها
 رايز است محدود ،ديآ يم دست به بازهي انتها و ابتدا در

 کم رودخانه کل انيجر با سهيمقا در انيجري ها تفاوت
 نيانگيم ضخامت نيهمچن ).۲۰۰۷ (راشتون، است

ي کيدروليهي ها تيهدا و رودخانه بستر رسوباتي ا منطقه
 رودخانه روابط بر اسيمق بزرگي ها مدل در استفاده مورد

ي ها يبررس ).۱۹۹۲ سنر،يو و (اندرسون دارند تأثير آبخوان
 انيجر جهت از نشاني نيرزميز آب تراز همي ها نقشه هياول
 تر قيدقي ها يبررس اما است رودخانه سمت به آبخوان از
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 و رودخانه رابطهي زمان وي مكان نظر از که داد نشان
 و رودخانه در آب سطح بهي اديزي بستگ آبخوان
 از كي هر در رييتغ كهي ا گونه به دارد مجاوري ها سلول
 دليل بهي طرف از دهد. يم رييتغ را انيجر جهت ها آن
 سطح به نسبت کرخه رودخانه بستر تيموقعي ريگ قرار

 دهنده ليتشک مواد جنس به توجه با و آبخواني ستابيا
 امکان ها آن بودن ريپذ نفوذ و رودخانهي ها وارهيد و بستر
 بسته دارد. وجود آبخوان به رودخانه سمت از انيجر وجود

 ازي تر کوچکي ها بخش در راي آب النيب ،يبخش النيب
 در منطقه النيب اساس بر کند. يم محاسبه مدل منطقه
 ۸۲۳۵۰۷/۳ه رودخان و آبخوان تبادل حجم ،يواسنج دوره

 ازي ورودي ها آب آنکهي برا است. مکعب متر ونيليم
 ازي خروجي ها آب و دوسلق دشت به کرخه رودخانه
 به دوسلق دشت ،شود مشخص کرخه) بهي (ورود آبخوان

 مجاورت در ۲ و ۱ منطقه که شد ميتقس منطقه سه
 از استفاده با پژوهش نيا در دارد. قرار کرخه رودخانه
 و رودخانه متقابل روابط GMS افزار نرم در River بسته

 فيتعر از پس ).۵ شکل( شدي ساز هيشب آبخوان
 رودخانهي آب تبادل زانيم مدل،ي برا ازين موردي پارامترها

 به مربوط مدلي آب النيب ۲ جدول شد. محاسبه آبخوان و
  دهد. يم نشان ۸۷-۸۸ي آب سال در را شده جدا مناطق

  

 
  آبخوان نمايش منطقه بندي بيالن براي مشخص كردن ميزان تبادل رودخانه و -۵ شكل

  
  مکعب بر روز بر حسب متر ۸۷-۸۸در سال آبي ۳و  ۲، ۱ مناطق مدل مربوط بهبخشي  بيالن -۲ل دوج

  حجم تبادل  خروجي (آبخوان به رودخانه)  ورودي (رودخانه به آبخوان)  بيالن  منطقه

٨٣/٨٢٢٧  ٠  ٨٣/٨٢٢٧  +٢٨/٤٩٢٦  ١+  

٦٦/٦٨٠٠  -٣٣/٧٢٥٩  ٦٧/٤٥٨  -٠٤٦/٢٨٥٩  ٢-  

٥٠/٤٩٧  -١٠/٨٠٥  ٦٠٧/٣٠٧  -٠٢٦/٤٣٥٩٤٩  ٣-  
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  آبخوان از آب برداشت شيافزا ويسنار ب)
 آبخوان از آب برداشت ،۱ منطقه مثبت النيب به توجه با
 درنظر منطقه نيا در دوسلق دشتي آتي ازهايني برا

 باي مجاز چاه حلقه ۱۴ تعداد اساس نيا بر و شد گرفته

 در كاركرد ساعت ۸ احتساب با و هيثان بر تريل ۸ي دب
 مدلي ساز هيشب جينتا شد. فيتعر مدل دري اريآبي روزها
  است. شده داده نشان ۳ جدول در

  
  روز بر مکعب متر حسب بر آبخوان از برداشت شيافزا ويسنار اعمال اثردر ۳و  ۱،۲ه منطق به مربوط مدلي آب النيبي نيب شيپ -۳ل جدو

  
 آن تأثير وي خشکسال اثر بر هيتغذ کاهش ويسنار )ج
 آبخوان و رودخانهي كيدروليه تبادل بر
 ،يخشکسال ازي ناش هيتغذ کاهش اثري نيب شيپي برا

 )۱۳۵۹-۱۳۸۹( ساله ۳۰ دوره کي در منطقهي ها يبارندگ
 برابر که نهيکم يبارندگ نيانگيم مقدار وي بررس مورد
 مدل به ۸۶ -۸۷ي آب سال به مربوط متر يليم ۱۱۲
 النيب جهينت شد. اعمال دوسلق دشت ينيرزميز يها آب
 نشان ۴ل جدو در ويسنار نيا اعمال اثر در مدلي بخش
  است. شده داده

  

 به مربوط مدلي بخش النيب( ۲ جدول و ۴ جدول سهيمقا
 اعمال بدون ۸۷-۸۸ي آب سال در ۳ و ۲ ،۱ مناطق
 کرخه رودخانه از آب انيجر که دهد يم نشان )يسالخشک
 ازي سالخشک اثر در ۱ منطقه در دوسلق دشت آبخوان به

 روز در مترمکعب ۸۶۴۰ به روز در مترمکعب ۸۲۲۷
 کيدروليه انيگراد شيافزا دليل به که است افتهي شيافزا
 است.ي سالخشک اثر بر آبخوان در آب سطح افت ازي ناش

 به ۶/۶۸۰۰ از کرخه رودخانه به آبخوان از آب تبادل
 افتهي کاهش روز) در مترمکعب ۱۳۸ (حدود - ۹/۶۶۶۲

   است.
 

روز بر مترمکعب حسب بر رودخانه و آبخوان نيب آب تبادل بر آن تأثير وي خشکسال دوره در مدلي بخش النيب -۴ل جدو  

  
 وي ترسال اثر بر آبخوان هيتغذ شيافزا ويسنار د)

  آبخوان و رودخانهي كيدروليه تبادل بر آنتأثير 
ي ها يبارندگ ،يترسال ازي ناش هيتغذ اثري نيب شيپي برا

 شدي بررس )۱۳۵۹-۱۳۸۹( ساله ۳۰ دوره کي در منطقه
متر  ميلي ۵/۳۹۲برابر  که نهيشيبي بارندگ شيافزا مقدار و

هاي زيرزميني دشت دوسلق مربوط به  است به مدل آب
   ) اعمال شد.۸۷-۸۸سال تهيه مدل (سال آبي 

 داده نشان ۵ جدول در اعمال در مدلي بخش النيب جهينت
   است. شده
 به مربوط مدلي بخش النيب( ۲ جدول و ۵ل جدو سهيمقا

 اعمال بدون ۸۷-۸۸ي آب سال در ۳ ،۲ ،۱ مناطق
 کرخه رودخانه از آب انيجر که دهد يم نشان )خشکسالي

 ازي ترسال اثر در ۱ منطقه در دوسلق دشت آبخوان به
 روز در مکعب متر +۷۱۵۰به روز در مترمکعب +۸۲۲۷
 کيدروليه انيگراد کاهش ليدل به که است افتهي کاهش

  حجم تبادل رودخانه)(آبخوان به  خروجي ورودي (رودخانه به آبخوان) بيالن نام منطقه

٢٨/١٠٨٣٨ ٠ ٢٨/١٠٨٣٨  +٩٠٣/٣٤٤٧  ١+  
٤٣/٦٧١  -٦٤/٣٠٦٨  ٢  - ١٧/٧٢٤٥  ٧٤/٦٥٧٣-  
٦٧/٤٦٠  -١٠/٨٠٥  ٤٣/٣٤٤  -٣٣٧/٣٨٥٠٦  ٣-  

(مترمكعب بر روز)بر حسب  بيالن آبي مدل مربوط به هر منطقه  

 بيالن نام منطقه
ب بر روزعمترمک  

( رودخانه به آبخوان)ورودي  
 مترمکب بر روز

به رودخانه) (آبخوانخروجي  
 مترمکعب بر روز

 حجم تبادل
 مترمکب بر روز

١٥/٤٦٨٧ ١+  ٨٦٤٠ ٠ ٨٦٤٠+  

٨٤/٢٨٣١ ٢-  ٧٢٠٠ ٥٣٧-  ٦٦٦٢-  

٩٣/٥٤٧٧٨ ٣-  ٨١١ ٣١٧-  ٤٩٤-  
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 است.ي ترسال اثر بر آبخوان در آب سطح شيافزا ازي ناش
 از کرخه رودخانه به آبخوان از آب تبادل ۲ منطقه در

 .است افتهي شيافزا روز در مترمکعب -۷۵۳۰ به -۶۸۰۰

ز ا کرخه رودخانه به آبخوان از آب تبادل ۳ منطقه در
 روز در مکعب متر -۵۴۷ به روز در مکعب متر -۴۹۷
  است. افتهي شيافزا

  دوره ترسالي و تأثير آن بر تبادل آب بين آبخوان و رودخانه بر حسب مترمکعب بر روزدر مدلبخشي  بيالنيش بيني پ -۵ جدول

  

  يريگ جهينت
  كه: دهد نتايج نشان مي

 ۸۷-۸۸ي آب سال در دوسلق دشت مدلي بخش النيب -الف
 نيهمچن و استي منف مکعب متر ونيليم ۱۲ زانيم به

 دشت بهي ورودي ها آب حجم که دهد يم نشان
ي ناش هيتغذ آن درصد ۶۶ که است مکعب متر ۲۸۴۲۷۳۷۳

 رودخانه ازي ورودي ها آب به مربوط درصد ۱۱ ،يبارندگ از
 ازي ورودي ها آب مربوط به درصد ۲۳ و دشت به کرخه
 زين دشت ازي خروجي ها آب حجم است. آبخواني مرزها

 را آن درصد ۸۲ حدود که است مکعب متر ۴۱۰۸۴۸۸۴
 را آن درصد ۱۰ حدود ؛يبردار بهرهي ها چاه از هيتخل
 را آن درصد ۸ حدود و آبخواني مرزها ازي خروجي ها آب
  دهد. يم ليتشک رودخانه ازي خروجي ها آب
ي خروج وي ورودي ها آب قيدق کردن مشخصي برا -ب
 منطقه سه بهي بررس مورد منطقه کرخه رودخانه قيطر از

 کرخه رودخانه مجاورت در آن منطقه دو که شد ميتقس
 در موجود )Zone Budget(ي بخش النيبي بررس دارد. قرار
 از رودخانه ازي ورودي ها آب که داد نشان GMS افزار نرم
 ،يبررس مورد منطقه دست نييپا در واقع ۱ منطقه قيطر
  شود. يم دشت وارد
 در کرخه رودخانه و دوسلق دشت آبخوان متقابل روابط
  گرفت. قراري نيب شيپ مورد ويسنار سه
 نشان (افزايش برداشت) اول ويسنار در مدل جينتا -ج
و  يمجاز چاه حلقه ۱۴ تعداد حفر صورت در که دهد يم

 ساعت ۸ احتساب با و هيثان بر تريل ۸ي دب با برداشت
 تبادل حجم ،دوسلق دشت دري اريآبي روزها در كاركرد

 +۸۲۲۷ از ،۱ منطقه در کرخه رودخانه و دشت نيب آب

 روز در مترمکعب +۲۸/۱۰۸۳۸ مقدار به روز در مترمکعب
 جادياي کيدروليه بيش رييتغ دليل به که ابدي يم شيافزا
  آب سهم يطرف از .است کرخه رودخانه و دشت نيب شده
 ۳و  ۲ منطقه از زين رودخانه قيطر از دشت ازي خروج
  ابد.ي يم کاهش

(كاهش تغذيه ناشي از  دوم ويسنار در مدل النيب جينتا -د
 دري خشکسال بروز اثر در که دهد يم نشان خشكسالي)

 آبخوان به کرخه رودخانه از آب انيجر ،دوسلق دشت
 به روز در مترمکعب ۸۲۲۷ از ۱ منطقه در دوسلق دشت
 از آب تبادل ابد.ي يم شيافزا روز در مترمکعب +۸۶۴۰
 ۶۶۶۲ به -۶۸۰۰ از زين کرخه رودخانه به آبخوان

 ابد،ي يم کاهش روز) در مترمکعب ۱۳۸( روز در مترمکعب
 زين کرخه رودخانه به آبخوان از آب تبادل ،۳ منطقه در
   ابد.ي يم کاهشي کم
 ويسنار در دوسلق دشتي نيرزميزي ها آب مدل جينتا -ه

 در که دهد يم نشان (افزايش تغذيه ناشي از تر سالي) سوم
 آبخوان به کرخه رودخانه از آب انيجر ،يترسال زمان
 کاهش دليل بهي ترسال اثر در ۱ منطقه در دوسلق دشت
 ،آبخوان در آب سطح شيافزا ازي ناش کيدروليه انيگراد
 در ابد.ي يم کاهش روز در مترمکعب +۷۱۵۰ به +۸۲۲۷ از

 -۶۸۰۰ از کرخه رودخانه به آبخوان از آب تبادل ۲ منطقه
 از آب تبادل ،۳ منطقه در و روز در مکعب متر -۷۵۳۰به 

 -۰۸۱/۵۴۷ به -۵/۴۹۷ از کرخه رودخانه به آبخوان
  ابد.ي يم شيافزا روز در مکعب متر

  

  منابع
 سازمان .رانياي شناس نيزم .۱۳۸۵ ع. س.ي نبات آقا .۱

  ص. ۵۹۲ .يمعدن اکتشافات وي شناس نيزم

  )(مترمكعب بر روز بيالن آبي مدل مربوط به هر منطقه

  حجم تبادل  به رودخانه) (آبخوانخروجي   (رودخانه به آبخوان)ورودي   بيالن  نام منطقه

١٩٧/٧١٥٠  -١٣٦١٨/١٧ ٣٣٤/٧١٦٧  +٦٨/٥٥٥١  ١+  
٧٢/٧٥٣٠  -٩٥٢/٧٨٢٩  ٢٢٧٣/٢٩٩ -٨٠٥/٢٢٤٠  ٢ -  
٠٨١٠٢٤٢/٥٤٧  -٠٨٥٠٧/٨٢٧  ٠٠٤٠٤/٢٨٠  +٢٨٧٧/١١٩٢٣  ٣-  
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 آب مدل .۱۳۸۱ م. سازان چيتو  ع. افزادي احمدي .۲
 هاي حل راه بر کيدأت با کرمان دشت زيرزميني
 آب سطح آمدگي باال با مقابله جهت مديريتي
 شهيد دانشگاه ،ارشد کارشناسي نامه پايان .زيرزميني
  ص. ۲۸۱. اهواز چمران

 شرايط ارزيابي .۱۳۸۱ م.سازان  چيتو  ا.احمدي  .۳
 شرايط در جريان سازي شبيه از حاصل خارجي مرزي
 شناسي زمين انجمن همايش ششمين ناپايدار. و پايدار

  .دانشگاه باهنر کرمان ،ايران.کرمان
 آب منابع مديريت .۱۳۷۷ م. سازان چيتو  م. توسلي .۴

 رياضي مدل از استفاده با شمالي مهيار دشت
 زمين انجمن همايش دومين .محدود يها المان

 مشهد. ايران، شناسي
سازي  مدل .۱۳۸۱ .و کشکولي ح. ع م. سازان چيت .۵

و حل مسائل هيدروژئولوژي  هاي زيرزميني آب
 ۷۰۲. انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز (ترجمه).

 ص.
)، ۱۳۸۹سازمان آب منطقه ای استان خوزستان ،( .۶
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