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 چكيده:

العمل تواند عكسباشد كه مياي از معادالت ديفرانسيل ميمدل جريان آب زيرزميني در واقع مجموعه
-زاوه ي مطالعاتيمحدوده. هاي وارده (تخليه و تغذيه) نشان دهدذخيره آب زيرزميني را در مقابل تنش

در شمال كويرنمك، در جنوب شهر مشهد واقع شده مربع كيلومتر  2504اي در حدود با گستره حيدريه تربت
 در در چند سال اخير باعث افت شديد برداري از منابعآبزيرزميني كاهش بارندگي و افزايش بهره. است

 هاي هيدروگراف واحد دشت طي سالكهطوري  هب منابع گرديده است سطحآبزيرزميني و تنزل كمي و كيفي اين
پس  لذا در اين تحقيق. دهدنشان ميزيرزميني را سطح آب درتراز  متر افت 45/9 حدود89-90تا  80-81آبي

و ،هيدرولوژيكيشناسي،هواشناسي زمينو تجزيه و تحليل قرار دادن كليه اطالعات از تهيه 
اقدام به 1387-88براي ساآلبي مفهومي،  لسپس با توجه به مد .ساخته شدمدلمفهومي ،هيدروژئولوژيكي

از آمار  ،تغييرات سطح آببراي ارزيابي .گرديدGMSدر انترفاز MODFLOWكدسازي آبخوان با استفاده از شبيه
نتايج نشان داد كه  استفاده شده است.، مطالعهپيزومتري موجود در محدوده موردحلقه چاه 21سطح ايستابي 

كردن جريان آب مدلتوانايي  نموده است بنابراينسازي تراز سطح آب را با دقت قابل قبولي شبيه ،مدل
كه بيشترين تغذيه در دشت از مرزهاي  دهدمينتايج بيالن مدل نشان نيز دارد. را زيرزميني در آبخوان مذكور 
 96/31افت مخزني حدود و  شودميانجام و مرزهاي خروجي برداري ي بهرههاچاهمدل و بيشترين تخليه از 

 مليون متر مكعب در سال در آبخوان رخ داده است.

 

 GMS،زاوه-حيدريهآبخوان تربت،هدايت هيدروليكي، مدل جريان آب زيرزمينيواژه هاي كليدي: 

 



 
 

 

 :مقدمه
و  دشت سعتكيلومتر مربع (و 2504اي در حدود با گستره زاوه-تربت حيدريه ي مطالعاتيمحدوده

شرقي و عرض  590 08/ تا 580 27/تر مربع) به طول جغرافياييكيلوم 1244 و 1260 ارتفاعات بترتيب
 .)1(شكل  شمالي در شمال كوير نمك، در جنوب شهر مشهد واقع شده است 350 03/تا  350 02/جغرافيايي 

نيمه  اقليمنطقه داراي ي اين مآب و هواي نظرمتر از سطح دريا است. از  1650ارتفاع متوسط اين محدوده 
ميانگين بارندگي جهاني  3/1تقريبا  ،مترميلي 275دشت ي محدودهميانگين بارندگي ساالنه  باشد.مي خشك
مديريت مطالعات گزارش ( گيرددره انجام ميساالر و شصتهاي كالتغذيه آبخوان آبرفتي توسط رودخانه است.

 .)بهم پيوسته منابع آب منطقه تربت حيدريه
شناسي منطقه مربوط به دوران اول، پرمين، است كه شامل آهك، كوارتزيت و ترين تشكيالت زمينقديمي
ها و افكنه ها، مخروط جوان آبرفتي، تراس هاي قديمي وشود. پادگانهدر مركز و شرق دشت ديده ميو دولوميت 

 كه در سطح دشت و نقاط كم ارتفاعشناسي، هاي مربوط به دوران چهارم زمينعهد حاضر و واريزههاي آبرفت
بررسي الگ هشت  ).1383دهند (آقا نباتي، تشكيل مي ، آبخوان آبرفتي دشت رادارندوجود  بصورت پراكنده

دهد كه آبخوان مذكور سونداژ ژئوفيزيك نشان مي 102شناسي محدوده و نتايج حاصل از حلقه چاه، زمين
 باشد.اليه و آزاد ميصورت تك به

زاوه جهت استفاده -سازي جريان آب زيرزميني دشت تربت حيدريهشبيه ،تحقيق انجام اينهدف از 
-داده منظور ابتدا كليه اطالعات و دينبباشد. كاربردي و مديريت آتي از پارامترهاي محاسبه شده آبخوان مي
شناسي جمع آوري و مورد ژئوفيزيكي و زمين هاي مورد نياز از قبيل هواشناسي، هيدروژئولوژيكي، هيدروليكي،

 .ه استتهيه گرديد GMS7.1 افزاراز نرمآبخوان با استفاده  عدديمدل  سپس ه وتجزيه و تحليل قرار گرفت
 

 

 
 زاوه -حيدريهي مطالعاتي تربتجغرافيايي محدودهموقعيت  -1شكل 



 
 

 

 
 بحث:نتايج و 

باشد (سروري غير مستقيم آبخوان ميهاي مناسب مطالعه هاي رياضي عددي از جمله روشاستفاده از مدل
سازي شامل ها، پس از انتخاب كد كامپيوتري مناسب، مراحل پروتكل شبيه). در اين مدل1382و همكاران، 

گيرد. در صورت بيني انجام ميافزاري، واسنجي، صحت سنجي و در نهايت پيشتعيين هدف، انتخاب كد نرم
هاي صحيح و دقيق، نتايج قابل قبولي از مدل حاصل خواهد شد ادهانتخاب الگوريتم مناسب و استفاده از د

 ).1383(رحيمي و كالنتري، 
حلقه پيزومتر فعال در منطقه استفاده شده است.  21) از تراز آب Initial Headبراي برآورد سطح آب اوليه (

متر يعني ساالنه  46/9ساله، آبخوان در حدود  10بر اساس هيدروگراف واحد آبخوان دشت زاوه طي يك دوره 
هاي ژئوفيزيك تعيين ). وضعيت هندسه آبخوان نيز با استفاده از داده2متر افت داشته است (شكل  95/0حدود 

هاي شمالي و شمال با توجه به شيب هيدروليكي جهت جريان آب زيرزميني بطوركلي از بخششده است. 
) نخستين گام در Conceptual Modelهومي (). تهيه مدل مف3باشد (شكل شرقي به سمت جنوب دشت مي

سازي است. در اين مرحله بايد واحدهاي هيدرواستراتيگرافي، ارتباط آبخوان با تشكيالت زمين فرآيند شبيه
هاي موجود و بازديدهاي صحرايي با استفاده از تجزيه و تحليل داده شرايط مرزي سيستم پيرامون و شناسي
رديف و  170الف)، -4ها، طراحي شبكه مدل (شكل ). پس از ورود داده1390گردند (نظري و ناصري،  مشخص

در اين  باشد.هاي زماني و شرايط اوليه، مدل آماده واسنجي ميمتري، انتخاب گام 400ستون با ابعاد  65
به امع و گرافيكي براي يك محيط جكه ، GMS7.1افزار سازي آبخوان دشت زاوه از نرممطالعه، براي شبيه

است و قادر به انجام واسنجي دستي و خودكار ها هاي گوناگون و انواع دادهاطالعات بين مدل اشتراك گذاري
هاي صورت گرفته دو رودخانه كال ب). با توجه به آمار موجود و بررسي-4شده است (شكل  استفادهباشد، مي

گردند، بنابراين در مرحله ر فصول پر باران باعث تغديه آبخوان ميدره از نوع فصلي بوده و فقط دساالر و شصت
بارندگي مقادير همراه رشته قنات فعال به 17برداري و حلقه چاه بهره 457بعد وضعيت اين دو رودخانه، مقادير 

 ).1%) به مدل لحاظ گرديدند (شكل 20اعمال ضريب مناسب برگشت به آبخوان (سازي با ي شبيهدر محدوده
 

 

 
 )80-90زاوه (دشت ساله آبخوان  10هيدروگراف واحد  -2شكل 
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 1387-88ميانگين سال آبي  نقشه خطوط تراز سطح ايستابي موقعيت پيزومترها و -3شكل 

 

 
 حيدريهتربت –مدل مفهومي آبخوان زاوه  الف) مشخصات شبكه بندي و ب)  – 4شكل 

 
، در حالت دو بعدي، با در نظر آزاد دشت زاوهمعادله حاكم بر جريان آب زيرزميني در آبخوان آبرفتي 

 :)Batu, 2006( اي براي شرايط ناماندگار عبارتست از اي و تخليه گرفتن عبارات تغذيه
)   1رابطه (            

عبارت تغذيه /  ،Rزمان، و  ،tآبدهي ويژه،  ،Syبار هيدروليكي،  ،hتانسور هدايت هيدروليكي،  ،K ؛در آن كه
 باشند.جهات اصلي جريان در حالت دو بعدي سطحي مي yو  xتخليه، و 

و  Wellي افزارنرمي هاهبست توسطتخليه  -ارتفاعات و مناطق تغذيهمرزي مدل در سرتاسر حاشيه شرايط 
Time Variant Specified Head سعي و خطا بكارگيري روش با ، سازي اوليه جريانپس از شبيه وسازي شبيه

پايدار براي حالت پيزومتر، مقادير پارامترهاي هيدروليكي محاسبه، و سپس مدل هاي و اطالعات تراز آب چاه



 
 

 

) در آبخوان، مدل Transientواسنجي شده است. سپس بدليل وجود شرايط ناپايدار ( 1387براي ماه مهر سال 
 ه است.كاليبره گرديدهاي تراز سطح ايستابي اجرا و ) مطابق داده1387-88براي سال آبي (

 Trial and error) (سعي و خطا(و واسنجي دستي  )Automatic calibration(دو روش واسنجي خودكار 
calibration( استفاده ميهاي رياضي   در مدل) شودAnderson and Woessner, 1992(.  براي آبخوان دشت

هدايت  هايي منطقي براي پارامترتا رسيدن به بهترين نتيجه PESTاز كد  واسنجي خودكار با استفادهزاوه، 
دستي و  اي به صورتدوره حالتبهنظيم مدل تسپس جهت . انجام شده است و آبدهي ويژه هيدروليكي

بهترين تطبيق بين تا رسيدن به تنظيم و كنترل گرديد و اتوماتيك هر پارامتر همراه با جريان تبادلي در مرزها 
سطح ايستابي  دهد كهنشان مي واسنجينتايج حاصل از  شده ادامه يافت.شده و مشاهده  تراز آب محاسبه

 .)5(شكل  انطباق خوبي دارد سطح ايستابي مشاهده شدهي مدل با شده براي محدوده سازي شبيه

 
 87اي (خطوط ضخيم)، مهر مشاهده بااي (خطوط نازك) سطح تراز آب محاسبه يمقايسه -5شكل 

 
تا  1387ماهه (مهرماه  12شرايط ناپايدار براي يك دوره براي  ، مدلپايدار حالتدر  پس از واسنجي

خصوصيات آبخوان، شرايط مرزي و مرحله مفروضات اوليه شامل . در اين واسنجي گرديدنيز ) 1388شهريورماه 
شوند تا بهترين برازش بين ها (در يك محدوده قابل قبول) براي هر اجراي متوالي مدل تغيير داده ميتنش

دهد كه مي آيد. نتايج حاصل از كاليبراسيون مدل نشان دستبهاي اي و محاسبهبارهاي هيدروليكي مشاهده
اين مقدار مربوط به ميانگين  باشدمتر) مي 63/0محاسبه شده، داراي مقدار مطلوبي ( RMSمقدار خطاي 

 ).6(شكل  باشدخطاهاي صورت گرفته در طول دوره واسنجي مي
 

 
 )87-88هاي زماني در طول دوره واسنجي (سال آبي مقادير انواع خطاها در مقابل گام – 6شكل 



 
 

 

 
سطح آب زيرزميني برازش مقادير ) Scattergramدوره واسنجي با توجه به نمودار پراكندگي (در پايان 

. مربع ضريب همبستگي )7(شكل  دهدميرا نشان  يتطابق خوبمحاسباتي و مشاهداتي براي شرايط ناپايدار 
(R2) باشد.براي خط رگرسيون نزديك به يك است كه گوياي واسنجي مطلوب مي 
 

 
 اي مدل در پايان دوره واسنجياي و مشاهدهبرازش مقادير سطح تراز محاسبه -7شكل 

 
هاي موجود و مطالعات هيدروژئولوژي ابتدا مقادير هدايت هيدروليكي و آبدهي ويژه (درحالت براساس داده

(با ناپايدار) به عنوان مقادير اوليه به مدل داده شد و سپس در طي واسنجي به صورت دستي و اتوماتيك 
تصحيح گرديدند. يشترين مقدار هدايت هيدروليكي بندي ) اين مقادير به صورت منطقهPESTاستفاده از ابزار 

هاي شرقي بخشو كمترين مقادير هدايت هيدروليكي در ) ٢٠/m/day ۵د (حدوآبخوان  جنوبيهاي در قسمت
واسنجي شده . مقادير )8 دست آمده است (شكل) به ٠/m/day ۶حدود هاي ورودي آبخوان (دشت و محل
 .باشدمتغير مي 02/0تا  23/0بين نيز ) Syآبدهي ويژه (

 

 
 ي زاوه از نظر ضرايب هيدروديناميكيبندي محدودهمنطقه -8 شكل

 
 Flowو  MODFLOWاز كد ، توسط مدل جرياندشت زاوه آبخوان آب زيرزميني بيالن منظور محاسبه به

Budget افزار در نرمGMS 7.1  شود مشاهده مي 9استفاده شده است. با توجه به شكل  87-88سال آبي براي
گردد و نوسانات حجم مخزن در هاي ورودي زيرزميني تأمين ميكه بيشترين تغذيه آبخوان از طريق جريان

 باشد.ميآبخوان بيشتر تحت تأثير جريانهاي ورودي و خروجي 
 



 
 

 

 
 توسط مدل در انتهاي دوره واسنجي سازي شدهبيالن آب زيرزميني شبيه -9شكل 

 
توسط مدل در پايان دوره واسنجي مشخص شد كه هيدورگراف واحد مشاهده اي با شبيه سازي شده 

 سازي نموده استدهد كه مدل، آبخوان مذكور را بخوبي شبيهو اين نشان مي دارند يكديگرانطباق خوبي با 
 ).10(شكل 
 

 
 اي مدل در پايان دوره واسنجياي و مشاهدهبرازش مقادير سطح تراز محاسبه -10شكل 

 
 نتيجه گيري :

متر  10متر تا  250حيدريه از نوع آبرفتي، آزاد و تك اليه است. ضخامت اشباع آبخوان بين  تربت -آبخوان دشت زاوه
ا توجه به عمق سطح ايستابي، حداقل باشد. بمتغير است كه بيشترين ضخامت مربوط به نواحي شمال شرقي دشت مي

سازي و واسنجي مدل GMS 7.1افزار گيرد. اين آبخوان توسط نرممتر، تبخير و تعرق مستقيم از آبخوان صورت نمي 10
متر افت داشته است  65/0آبخوان در حدود  1387-88شد. بر اساس هيدروگراف واحد آبخوان دشت زاوه، در سال آبي 

توان نتيجه گرفت كه مدل بخوبي توانسته است آبخوان نيز توسط مدل برآورد گرديد. بنابراين ميكه اين ميزان افت 
دشت زاوه را شبيه سازي نمايد. بر طبق خطوط تراز سطح آب زيرزميني جهت كلي جريان آب از حواشي شمالي، شرقي 

اي استفاده شده حلقه چاه مشاهده 21باشد. براي تهيه مدل جريان آبخوان از و غربي دشت به سمت جنوب دشت مي
 است.



 
 

 

نتايج بيالن ) واسنجي گرديد. 87-88مدل ابتدا در شرايط پايدار و پس از آن در شرايط ناپايدار براي يك سال آبي (
برداري و مرزهاي ي بهرههاچاهكه بيشترين تغذيه در دشت از مرزهاي مدل و بيشترين تخليه از  دهدميمدل نشان 

 مليون متر مكعب در سال در آبخوان رخ داده است. 96/31افت مخزني حدود و  شودميخروجي انجام 
) و كمترين مقادير هدايت m/day 5/20هاي جنوبي آبخوان (حدود بيشترين مقدار هدايت هيدروليكي در قسمت

مقادير  ) به دست آمده است.٠/m/day ۶هاي ورودي آبخوان (حدود هاي شرقي دشت و محلهيدروليكي در بخش
 متغير است. 02/0تا  23/0) نيز بين Syواسنجي شده آبدهي ويژه (

 
 منابع فارسي :

 شناسي كشور، تهران.چاپ اول، انتشارات سازمان زمين ،شناسي ايرانزمين ،1383 .،اتي، عبآقا ن -1
نامه كارشناسي  هاي زوير چيري و خران، پابان، بررسي هيدروژئولوژيكي دشت1383رحيمي، م. ح. و كالنتري، ن.،  -2

 ارشد، گروه زمين شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شهيد چمران.

سازي دشت دوسلق با استفاده از مدل رياضي، پابان نامه ، شبيه1382سروري، م. ر.، كالنتري، ن. و چيت سازان، م.،  -3
 كارشناسي ارشد، گروه زمين شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شهيد چمران.

مديريت بهم پيوسته منابع آب منطقه تربت حيدريه، جلد دوم، هواشناسي، شركت سهامي آب منطقه  گزارش مطالعات -4
 .1388-89اي خراسان رضوي، سال 

، برآورد پارامترهاي هيدروليكي و تهيه بيالن هيدرولوژيكي آبخوان ايوانكي با استفاده از 1390نظري، ر.، ناصري، ح. ر.،  -5
هفتمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، دانشگاه ،  MODFLOWكد تفاضل محدود 

 صنعتي شاهرود.

 

References: 
6- Anderson, M.P. and Woessner, W.W., 1992, Applied Groundwater Modeling. 

Academic Press. San Diego, California, 381p. 
7- Batu, V., 2006, Applied Flow and Solute Transport Modeling in Aquifers. Taylor & 

Francis Group Inc, 667p. 

 


