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 خالصه

آب زیرزمینی در اکثر  برداری بیش از حد، موجب افت شدید سطحبه دالیلی از قبیل افزایش جمعیت و بهره منابع آب زیرزمینیتغییر و تحوالت اخیر 

برداری در بهره های مدیریتیِتدوین سیاست به منظورها شرایط و وضعیت آبخوان لذا بررسیِ ها گردیده است.شدن آنو بحرانی های کشورآبخوان

 افزاریِ ی نرمموجود در بسته MODFLOWدر پژوهش حاضر، از مدل عددی تقاضل محدود  باشد.ضروری می منابع، اینپایدار از  برداریِجهت بهره

GMS و  کیل مدل مفهومی منطقه، مدل کالیبرهتشپس از  شده است کهسازی آبخوان دشت بیرجند در استان خراسان جنوبی استفاده برای مدل

  .ه استجدید ارائه گردید های شربِچاه برای حفرِهای مستعد محدودهو است سنجی شده صحت
 

 .GMSسازی آب زیرزمينی، مدیریت منابع آب زیرزمينی، کلمات کليدی: آب شرب، آبخوان دشت بيرجند، مدل
 

 

  مقدمه .1
 

در اکثر نقاط دنیا با آن مواجه هستند.  های جهانها و ملتهایی است که دولتترین چالشامروزه دسترسی به منابع آب مناسب و قابل اطمینان یکی از مهم

ها و قابلیت اعتماد بیشتر، به عنوان منبع اصلی نسبی از آلودگی منابع آب زیرزمینی به جهت مزایایی که نسبت به منابع آب سطحی دارند، از قبیل دوریِ

پمپاژ و اکتشافی  عملیات صحرایی گسترده و حفر تعداد زیادی چاه شناخت دقیق هر سیستم آبخوان، نیازمند انجام اند.تامین آب شرب موردتوجه قرار گرفته

بسیار موثر  یابزار ن توسط یک مدل ریاضی، به عنوانسازی آبخواباشد. مدلبر میبر و هزینهمتعددی است که بسیار زمان و انجام آزمایشات ژئوفیزیکیِ

آوری در این پژوهش ابتدا با جمع منطقه را با دقت قابل قبولی توصیف کند. آب زیرزمینیِ  تواند با صرف هزینه و وقت بسیارکمتر، شرایطکننده، میو کمک

گردد، مدل مفهومی آبخوان دشت بیرجند تهیه شده و سپس با تغییر های فراوانی در آنها مشاهده میها و آمار از منابع مختلف، که بعضاً ناهمخوانیداده

  ای، مدل واسنجی شده است.و مقایسه با مشاهدات منطقه ی منطقیپارامترهای ورودی در محدوده

ی )از بسته MODFLOW ها، مدلاند که از بین آنهای زیرزمینی به صورت گسترده توسعه یافتهسازیِ عددیِ آبافزارهای مدلامروزه نرم

ترین مجزا برای حل مسائل گوناگون هیدروژئولوژیکی به عنوان معمولهای ای مدوالر و پکیج( به دلیل عملکرد قوی و ساختار برنامهGMSافزاری جامع نرم

دشت بیرجند از نظر مصارف کشاورزی  کیفیت منابع آب زیرزمینیِ ( به مطالعه تغییرات مکانی1395ِنیا )اوسطی و نحوی .و پرکاربردترین مدل مطرح است

نتایج نشان داد که آبخوان دشت بیرجند . ی کرده و مورد آزمایش قرار دادندبردارد نمونهدشت بیرجن چاه پیزومتریِ 47ها از پرداختند. برای این کار، آن

کربنات دارای محدودیت زیاد، به لحاظ شوری دارای محدودیت کم و به لحاظ اسیدیته، بدون محدودیت ، کلر و بیSARبرای مصارف کشاورزی به لحاظ 

-ی منبا استفاده از آزمون ناپارامتر تغییرات تراز آب زیرزمینیروند ( در مطالعه خود روی دشت ارومیه به بررسی 1394صمدی و همکاران ). ]1[ باشدمی

 265/0متر در آذرماه و  16/0بین  2011تا  2002طور میانگین در طول ده سال از پرداختند. نتایج نشان داد که سطح آب زیرزمینی در دشت ارومیه به کندال

-حسین. ]2[ گزارش کردندهای حفرشده برداری غیراصولی از چاهکند که یکی از عوامل مهم افت سطح آب را بهرهمتر در شهریورماه کاهش پیدا می

نشان دادند که سطح آب در آبخوان دشت نیشابور به شدت افت کرده است و در صورت  MODFLOW( با استفاده از مدل  1392سربازی و اسماعیلی )

افزار ( با استفاده از نرم1393نخعی و همکاران ) .]3[ ادامه روند برداشت فعلی از این آبخوان، هم کمیت و هم کیفیت آب این آبخوان کاهش خواهد یافت

MODFLOWبرداری را توسط الگوریتم ژنتیک بهینه های بهرههای زیرزمینی در آبخوان ساحلی ارومیه پرداختند و نرخ پمپاژ چاه، به بررسی تغییرات آب
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های شرقی دشت، میزان کنونی است، اما در بخشها در جنوب دشت، برابر نصف برداشت برداشت از چاه یکردند. نتایج حاکی از آن بود که مقدار بهینه

های مختلف ( واکنش آبخوان دشت قزوین را در مقابل روش2010فقیهی و همکاران ) .]4[ بهینه برداشت با میزان برداشت فعلی، تفاوت چندانی نداشت

های آتی به  محتمل در سالمختلفِ واسنجی مدل، تغییراتِ بینی کردند. پس ازپیش MODFLOWافزار داری و مدیریت منابع آب با استفاده از نرمآبخوان

سازی آبخوان توسط مدل ریاضی ( نیز با مدل1391اسدی و فتحی ) .]5[ این تغییرات، مورد بررسی قرار گرفتاعمال شده و واکنش آبخوان به  مدل

MODFLOW 6[ سازی منابع آب زیرزمینی به کار بردندبهینهبینی و آمده را جهت پیشدست بهبهار، نتایجِ-برای دشت همدان[.  

ی ای خراسان جنوبی و بررسیِ گزارشاتِ موجود در مورد محدودهدر پژوهش حاضر، با استفاده از اطالعات دریافتی از شرکت آب منطقه

تالش . در نهایت، قرار گرفته استسنجی صحتتهیه شده است. سپس این مدل کالیبره شده و مورد دشت بیرجند  آبخوانِ مطالعاتی بیرجند، مدل مفهومیِ

 های جایگزین احتمالی برای مصرف شرب پیشنهاد گردد.های مناسب برای حفر چاه، مکانمناسب و عملیاتی رویکردهایانتخاب تا با است شده 
 

 

 هامواد و روش .2
 

 منطقه مورد مطالعه 1. 2
 

کیلومترمربع آن را دشت و مابقی را ارتفاعات تشکیل  1045کیلومترمربع بوده که  3155ی آبریز کویر لوت، با وسعت ی آبریز بیرجند در حوضهحوضه

 59تا  هدقیق 45درجه و  58کیلومتری جنوب شهر مشهد و در شرق ایران قرار گرفته است. دشت بیرجند به لحاظ موقعیت جغرافیایی در  485داده و در 

 طبقدشت بیرجند  .(1)شکل  ی عرض جغرافیایی واقع شده استدقیقه 56درجه و  32دقیقه تا  41درجه و  32طول جغرافیایی و  یدقیقه 32درجه و 

رویم، شیب زیاد بوده و هرچه به سمت غرب پیش می ،دشت های شرقیِآید. شیب زمین در قسمتهای اقلیمی جزء مناطق خشک به حساب میبندیطبقه

 شود. آن کم می
 

 
 ]7[موقعيت جغرافيایی دشت و آبخوان بيرجند در استان خراسان جنوبی  – 1شکل 

 

  با افت مداوم همراه ،کشاورزان های بیش از حدِ های طوالنی و نیز برداشتبه دلیل خشکسالی های کشوردشت بیرجند نیز همانند بیشتر دشت

طور متوسط سال اخیر به 30، طی گرددمحسوب می تامین آب شرب شهر بیرجندمنبع اصلی به عنوان  این دشت که ای که آبخوانِاست؛ به گونه بوده

آید که برداشت کشور به حساب می یهای ممنوعهآبخوانو جزء  بخوان بیرجند، از نوع آبخوان آزاد بودهآ متر افت داشته است. 45/0ساالنه حدود 
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د که از مجموع ندهنشان میشده های انجامبررسی باشد.های مشابه در کشور میشدن این آبخوان و بسیاری از آبخوانممنوعه اصلیِها عامل رویه از چاهبی

 این آمار به وضوح .]8[ آبخوان در شرف ممنوعیت قرار دارند 40ی بحرانی و آبخوان در شرایط بحرانی و ممنوعه 300آبخوان موجود در ایران،  609

از منظر توپوگرافی، حداکثر ارتفاع دشت بیرجند الزم به ذکر است که  .هاستاز این منابع و نیز عدم تغذیه مناسب آن حدبیانگر میزان برداشت بیش از 

 -5/21شده در ایستگاه سینوپتیک بیرجند به ترتیب حداقل و حداکثر دمای ثبتمتر باالتر از سطح دریاهای آزاد است.  1167متر و حداقل ارتفاع آن  2736

 ی. همچنین میانگین بارش ساالنهگراد استدرجه سانتی 5/16درجه حرارت برای محدوده بیرجند، حدود  یساالنهگراد بوده که متوسط درجه سانتی 44و 

 است. گزارش شده متر میلی 157دشت بیرجند حدود 

 

 تهیه مدل مفهومی 2 .2
 

ای که است، به گونه ی ساده از سیستم دنیای واقعیمدل مفهومی، یک نسخهمفهومی از آن است. آبخوان، تهیه مدل  سازیِ ترین گام در مدلمهم اولین و

ساخت یک مدل مفهومی نیازمند اطالعات مناسبی از ژئولوژی،  .]9[ باشد مدل مفهومی گنجانده شدهاین های مربوط به سیستم واقعی در ویژگی یتمام

-اطالعات هیدرولوژیکی، زمین آوریِدر پژوهش حاضر، پس از جمع باشد.میمورد مطالعه  یمنطقههیدرولوژی، شرایط مرزی و پارامترهای هیدرولیکی 

ین و نیز در عمق زمین در سطح زمی مرز آبخوان و بر اساس این اطالعات، محدوده هها پرداختمنطقه، به تحلیل و بررسی آن و هیدروژئولوژیکیِ شناسی

شده در عمالا های برداشتِ چاه .ه استشدنجام ا ArcGISافزار از نرم با استفاده ،ها به مدلها جهت اِعمال آندادهاین سازی آمادهاست .  گردیدهمشخص 

مطابق شکل مورد مطالعه  یها در منطقهموقعیت قرارگیری آنکه باشند حلقه چاه می 10برابر ای مشاهده هایچاه تعداد و حلقه چاه 190این مدل معادل 

 منطقه است. یِاهای مشاهدهچاه بیانگر نقاط قرمز در این شکل، باشد.می (2)
 

 
 رنگ()نقاط قرمزای های مشاهدهو چاهرنگ( )نقاط زردهای برداشت آبخوان بيرجند و موقعيت چاه – 2شکل 

 

و ب( نقاط مرزی بدون  شوند: الف( نقاط مرزی با هد مشخص؛تقسیم میکلی مرزی آبخوان دشت بیرجند، به دو دسته  طور کلی، نواحیبه

های شرقی دشت، جبهههایی از نواحی شمالی، جنوبی و به طور کلی، بخش گردد.، جریان آب زیرزمینی وارد و یا خارج نمیهایا غیرفعال که در آن جریان

اِعمال مقادیر  . گام بعدی در ساخت مدل مفهومی، عبارت ازآبخوان نیز زهکش و خروجی جریان استبه آبخوان و قسمت غربی و انتهایی ورود جریان 

های پمپاژی آزمایش اولیه برای مدل، مقادیر قابلیت انتقال بر اساس نتایجِ آوردن مقادیر هدایت هیدرولیکیِدستبرای بههدایت هیدرولیکی به مدل است. 

. با معلوم بودن مقادیر قابلیت انتقال و عمق آب در نقاط مختلف، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است ،صورت پذیرفته عهورد مطالی مدر منطقهتاکنون که 

 ادیر هدایت هیدرولیکی را محاسبه کرد:                 ( مق1) با استفاده از رابطه به سادگی توانمی

(1                                                                  )              k = T
b⁄              

سنگ کف  تراز آب زیرزمینی و ایستابیِ سطحتراز تفاضل بین آبخوان ) اشباعِ یضخامت الیه b قابلیت انتقال و Tبیانگر هدایت هیدرولیکی،  kکه در آن 

، در دوره موردمطالعه های طوالنیهای کم و خشکسالیبه علت بارش ،ناشی از نزوالت جویبیرجند ی آبخوان میزان تغذیه .است (در هر نقطه از آبخوان

  .استناچیز 
 

 مدل آب زیرزمینی 3 .2
 

آب  مدل عددیِ. استدادن و اِعمال مدل مفهومی در مدل ریاضی  مناسب و قرارمدل ریاضیِپس از ساخت مدل مفهومی، گام بعدی عبارت از انتخاب 

 سازیِاز قبیل مقبولیت عمومی، توانایی شبیه ییهایژگیوبه دلیل دارا بودن  GMS جامعِ افزاریِی نرماز بسته MODFLOW تفاضل محدودِ بعدیِسه زیرزمینیِ

 سازیِ محیطی جامع و گرافیکی برای شبیه GMS. ه استسازی آبخوان بیرجند به کار گرفته شدی گرافیکی نتایج، برای شبیهها و نیز ارائهلفهانواع شرایط و مؤ
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 هاآن ترینِکه یکی از مهم است( و تعدادی کدهای تحلیلی GMSکارتوگرافیکی )برنامه  آب زیرزمینی است که شامل یک رابط کاربرِ  جریانِ

MODFLOW مدل  .]10[استMODFLOW حل مسائل خاص  یمجزا برا یهاجیمدوالر و پک ایِساده، ساختار برنامه یهاروش لیعمدتاً به دل

  .]11[دگیرگر، مورد استفاده قرار میبه عنوان برنامه محاسبه ،یکیدروژئولوژیه

آب  جریانِ  جزئیِ  نسیلِدیفرا یمعادله. است جرمیا بقای  جرماصول فیزیکی حاکم بر سیستم جریان آب زیرزمینی، قانون دارسی و قانون تعادل 

 باشد:می (2) ی، به صورت رابطهرگرفته و ترکیب دو قانون مزبور استمورد استفاده قرا MODFLOWافزار زیرزمینی که در نرم

(2                       )                                     
∂
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∂
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) +W = Ss
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 Wترم (، Lو دارای بعد ) 1هد پتانسیومتری h(، L/Tبا بعد) zو  x ،yهای مختصاتی به ترتیب مقادیر هدایت هیدرولیکی در جهت zzkو  xxk ،yykکه در آن 

 با بعدو متخلخل  مصالحِ یویژه یبیانگر ذخیره  sSترم ، است (T-1دارای بعد )باشد که میها خروجیها و نشانگر ورودی بر واحد حجم که شار حجمی

(1-L) و ،t ( نیز بیانگر زمانTمی )باشد.  

بزرگ باشد، حاسباتی( م)سلول گرید  یاندازهچنانچه مدل، بایستی به این نکته توجه کرد که استفاده در مورد  محاسباتیِ یدر خصوص شبکه

، با اینکه دظر گرفته شون درخیلی کوچک  ،گرید یاندازه اگرگردد. از سوی دیگر موجود در منطقه  هیدرولیکیِ جزئیاتِ ممکن است باعث از دست رفتنِ 

به طور . مهم استاتی بسیار های محاسبمناسب برای سلول یلذا انتخاب اندازه. رفتباال خواهدشوند، اما حجم محاسباتی داده می به خوبی نمایش جزئیات

که بین امکانات ای انتخاب شود ونهو باید به گ مطالعه دارد مورد یابعاد منطقهنیز بستگی به تجربه مدلیست و محاسباتی  یشبکه یبهینهکلی انتخاب ابعاد 

متر  250×250ای شبکه هولدر پژوهش حاضر با لحاظ موارد مزبور، ابعاد سل .آمده، تعادل منطقی برقرار شوددست بهدقتِ  و کفایتِ محاسباتیِ موجود

 . انتخاب شده است
 

 سنجی مدل و صحت لیبراسیونکا 4 .2
 

جود اطالعات کافی از وسطح آب زیرزمینی به اطالعات جامع هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی نیاز است که به علت عدم  بینیِسازی و پیشبرای مدل

شده با توجه  تهیهز است تا مدلِنیامدل صحیح آبخوان دست پیدا کرد. لذا توان در همان ابتدا به مقادیر پارامترهای آبخوان )نظیر هدایت هیدرولیکی( نمی

در . مدل شده است کردنِ، اقدام به کالیبرهاولیه . در پژوهش حاضر پس از ساخت مدلِکالیبره شده و مقادیر مناسب به دست آیدبه اطالعات موجود، 

نام تخمین  اافزار بکه در نرم ،دکاروکالیبراسیون خ -2و  ؛کالیبراسیون دستی از طریق سعی و خطا -1نوع فرآیند کالیبراسیون وجود دارد:  2افزار عموماً نرم

 شود. شناخته می (PESTپارامتر )به اختصار 

شوند که بسته نطقه، مقایسه میمشده در گیریاندازه ایِمشاهده شده توسط مدل با مقادیرِمحاسبه ، مقادیرِمدل کردنِکالیبرهی درواقع در مرحله

تا زمانی ادامه  و این کار اشدبمنطقه نیاز  ها، جهت تطابق بهتر با مشاهداتپارامتر تنظیم بیشتر در مقادیر، ممکن است به تدقیق و خروجی مدل نتایج به

 ربوط به اختالفِ بارم مقدار خطای نمایش تصویریِقابل قبولی کم شود. به میزان ای، های مدل با مشاهدات منطقهیابد که اختالف بین خروجیمی

ی کنندهی رنگی بیانهمیل باشد.می (3)است که اجزای این نشانگر به صورت شکل  GMSافزار یکی از مزایای نرم هداتی،هیدرولیکیِ محاسباتی و مشا

ی له در خارج از محدودهچنانچه می گیرد، میله به رنگ سبز خواهد بود؛ی نشانگر قرار طورکامل در داخل محدودهچنانچه میله به خطای واسنجی است.

 . آیده رنگ قرمز درمیبباشد، میله  %200باشد، میله زرد رنگ خواهد بود و درصورتی که خطا بیشتر از  %200گیرد، ولی خطا کمتر از نشانگر قرار 
 

 
  نشانگر خطای کاليبراسيون – 3شکل 

 

                                                 
1 Potentiometric Head 
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، خطای (ME) میانگینها، میزان خطای ی آناز جملهآن تعریف شده است که مدل، برخی معیارها جهت سنجش عملکرد کالیبراسیون  در

برای . باشدمیبهتر مدل کالیبراسیون مقادیر این خطاها کمتر باشد، به معنای که هرچه  است (RMSE) و خطای جذر میانگین مربعات (MAE) میانگین مطلق

 .استفاده شده است( 5( تا )3وابط )محاسبه این معیارها از ر

(3                        )                                                         ME = 
1
n

∑ (hm-hs)i
n
i=1 

(4                                 )                                           MAE = 1
n

∑ |(hm-hs)i
|n

i=1  

(5           )                                                        RMSE = [
1
n

∑ (hm-hs)i

2n
i=1 ]

1
2⁄

 

ای یا همان تعداد مشاهده تعداد نقاطِبیانگر  nو  ،iدر نقطه ای محاسبه بار هیدرولیکیِ i، hs در نقطه ایمشاهده بیانگر بار هیدرولیکیِ hm که در این روابط

 پیزومترها است. 
 

 

 نتایج و بحث .3
 

 سنجیو صحت کالیبراسیوننتایج  1. 3
 

نتایج انجام شده است که  ،منطقه ایِچاه مشاهده 10های و داده 1396-1397و با استفاده از مشاهدات سال  ماندگاربرای حالت مدل  کالیبراسیونِفرآیند 

 باشد:( می1آن مطابق جدول )
 

 ( در مرحله کاليبراسيون) ی خطای ميانگين، ميانگين مطلق و جذر ميانگين مربعاتآمدهدستبه مقادیر – 1جدول 

 )متر( (MEمیانگین )خطای  0.05

 )متر( (MAEخطای میانگین مطلق ) 0.26

 )متر( (RMSEخطای جذر میانگین مربعات ) 0.33
 

 .نشان داده شده است (4)به صورت نموداری به صورت شکل  کالیبراسیوننتایج حاصل از فرآیند 
 

 
 ایمشاهدههای در چاه شدهمشاهده-شدهنمودار مقادیر بار هيدروليکی محاسبه – 4شکل 

 

د. در این شکل، مرزهای ورودی و خروجی مشخص شده که بر این اساس، دهرا نشان می GMSافزار شده در محیط نرمنمایی از مدلِ کالیبره (5شکل )

به  ایچاه مشاهده 10همچنین نشانگر خطای کالیبراسیون نیز در تمامی  مرز خروجی در بخش جنوب غربی است. 1مرز ورودی و  5شده دارای تهیه مدلِ

آبخوان که در اصل از  الزم به ذکر است که نواحی قرمز رنگ در بخش شرقی و جنوب غربیِ اند.خوبی قابل رویت است که همگی به رنگ سبز درآمده

ی اشباع در این نقاط اطق، آبخوان تشکیل نشده و به عبارت دیگر، ضخامت الیهدهد که در این مناند، نشان میقرمزرنگ تشکیل شده های کوچکِ مثلث

 کند. سازی، در آن هیچ آبی وجود نداشته باشد، با یک مثلث قرمزرنگ مشخص میافزار، هر المانی از شبکه را که پس از شبیهو نرم باشدصفر می
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 و مرزهای ورودی و خروجی آبخوان GMSشده در محيط نمای مدل کاليبره – 5شکل 

 

 .است (2)نتایج آن به شرح جدول  کهصورت گرفت ای چاه مشاهده 9های دادهو با  1387-1388سنجی مدل برای سال آبی همچنین فرآیند صحت
 

 سنجی(صحتدر مرحله ی خطای ميانگين، ميانگين مطلق و جذر ميانگين مربعات )آمدهدستبه مقادیر – 2جدول 

 )متر( (MEخطای میانگین ) 0.06

 )متر( (MAEخطای میانگین مطلق ) 0.24

 )متر( (RMSEخطای جذر میانگین مربعات ) 0.36
 

 یمدل برای منطقه عملکرد خوبِ  یدهندهکه نشان بوده (6)شده به صورت شکل شده و مشاهدهبین مقادیر محاسبه سنجی و اختالفِ نتایج فرآیند صحت

 مطالعه است. مورد

 

 
 سنجی مدلدر مرحله صحتشده مشاهدهشده و مقادیر بار هيدروليکی محاسبه – 6شکل 

 

 های مستعدتعیین محدوده 2. 3
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تعیین نقاط مستعد برای حفر  ،کافی، یکی از اقدامات اساسی برای این هدف آب شربِ مینِتأ های شرب و به دلیل اهمیتِچاه با توجه به کاهش آبدهیِ

های شرب جدید های مستعد برای حفر چاهبه منظور بررسی و تعیین مکان معیاربه طور کلی در پژوهش حاضر، دو باشد. های شرب جدید در منطقه میچاه

ابتدا به . اراضی در مناطق مختلف آبخوان استی دوم نوع کاربری اشباع و معیار الیه اول ضخامت معیار ه است؛قرار گرفت در آبخوان دشت بیرجند مدنظر

های برای حفر چاهبندی( )پهنههای مناسب ها اقدام به تعیین محدودهو بر طبق هر یک از آنشده است مزبور پرداخته  معیارصورت مجزا به بررسی دو 

 اند.نقاط مستعد برای این هدف تعیین شده ،برآیند این دو معیارو  سپس از تلفیقو شرب جدید شده است 

های آبخوان، در نهایت مناطق آوردن مقادیر بار هیدرولیکی در تمامی سلولدستو به آبخوان سازیِمدلبا بررسی و تحلیل نتایج حاصل از 

ی اشباع در الیه ، مناطقی که ضخامتاین اساسبر که  ه استبه دست آمد (7)ی اشباع به صورت شکل الیه از منظر ضخامت مستعد برای حفر چاه جدید

 .اندپیشنهاد شدهبرای حفر چاه به عنوان نقاط مستعد  از سایر نقاط آبخوان باشد، ها بیشترآن

 
 ی اشباعالیه جدید از منظر ضخامتشرب  هایحفر چاهبرای مستعد  هایمحدوده – 7شکل 

 

 نواحی آبیاریِ  دراست که  تعریف این معیار، آن. دلیل ه استه شدبیرجند پرداختآبخوان ی کاربری اراضی محدوده به بررسی نقشه دوم معیاردر 

های مضر نظیر نیترات و کودهای شیمیایی به داخل آب زیرزمینی آالیندهب برگشتی کشاورزی به آبخوان، موجب ورود آ ،کشاورزی و زراعت آبی

کیفیت آب در کنار کمیت آن، برای اهداف شرب  با توجه به اینکهها(. )عدم امکان حفظ حریم چاهشود ت کیفیت آب مینهایتاً منجر به اف گردد کهمی

 است. پیشنهاد شده ( 8مطابق شکل )های جدید فر چاهبرای حنقاط مستعد از منظر کاربری اراضی لذا  ،حائز اهمیت است

 
 شرب جدید از منظر کاربری اراضی هایمستعد برای حفر چاه هایمحدوده – 8شکل 

 

 برآیند معیارهای تعریف شده 3. 3
 

های شرب جدید، باید بر اساس شرایط جامع و کامل انجام گردد )که در این پژوهش دو معیار های مناسب برای حفر چاهکه انتخاب محدودهبا توجه به این

  ده است:پرداخته شمعیار فوق دو حاصل از ترکیب نتایج به بررسی بخش این در لذا  ،مورد بررسی قرار گرفت(

، ولی در این قسمت به دلیل بری اراضی برای مصرف شرب مناسب استقسمت شرقی آبخوان از نظر کار ،گرددطور که مالحظه میهمان -1

 قسمت شرقی چندان قابل توجه نیست؛ی آبدار در شیب سنگ کف و همچنین تراز سنگ کف، ضخامت الیه بودنِزیاد

پیدا کرد که تقریباً از منظر معیار و برآیند دتوان از میرا گردد که مناطق بسیار محدودی آبخوان مشاهده می متمایل به شرقِ در قسمت مرکزیِ -2

  ی را دارند؛قابل پذیرشمعیار شرایط هر دو 
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با توجه ، آبخوان را متمایل به شمالِ متمایل به جنوب و نیز نواحی مرکزیِ هایی از نواحی مرکزیِبخشبیرجند نیز  آبخوانِ مرکزیِ نواحیِدر  -3

 توان یافت که از منظر هر دو معیار مزبور مورد قبول باشند؛می ،بخش قبل شده درهای مشخصمحدودهبه 

آبخوان، عموماً از نظر کاربری اراضی برای چاه شرب مناسب نیستند، زیرا زراعت آبی و باغات در این  متمایل به غربِ  در بخش مرکزیِ  -4

 دهد؛شدن کود و سموم شیمیایی به درون آبخوان گردیده و کیفیت آبخوان را در این مناطق کاهش میمناطق منجر به شسته

 و نیز ضخامت الیه شودزهکش می احیهآب زیرزمینی بوده و آب در این ن خروجیِ با توجه به آنکه قسمتِ بخش غربی آبخوان بیرجند نیز  -5

در این ناحیه بسیار کم ی اشباع در بخش غربی کم است، علیرغم وجود برخی نواحی مستعد از نظر کاربری اراضی، ضخامت الیهآبرفت 

 .است
 

 

 گیرینتیجه .4
 

استان خراسان در آبخوان دشت بیرجند  سازیِبه منظور شبیه GMSجامع  افزاریِی نرماز بسته MODFLOWدر این تحقیق، از مدل عددی تفاضل محدود 

شده برای قادیرِ محاسبهه است که مسنجی شدو صحت کالیبرهشده ها و ساخت مدل مفهومی، مدلِ ساخته. پس از تحلیل دادهه استبهره گرفته شدجنوبی 

متر به  36/0 و 33/0سنجی به ترتیب برابر با مدل )مقدار خطای جذر میانگین مربعات در انتهای فرآیندکالیبراسیون و صحت عملکردِ بررسیِ پارامترهای

به بررسی مناطق مستعد  ،شدهبر اساس نتایجِ مدلِ تهیهسپس باشد. مورد مطالعه می یب مدل برای منطقهکارکرد مطلو یدهندهنشان ،دست آمده است(

از این معیارها و نیز  هر یکو بر مبنای  ه استپرداخته شد ی اشباع و کاربری اراضیشرب جدید در آینده از دو دیدگاه ضخامت الیه هایچاهبرای حفر 

نده در کنتواند به عنوان مطالعات تکمیلت مطالعات کیفیِ آبخوان بیرجند میبدیهی اس .اندهمعرفی گردیدبرای این هدف ، نواحی مستعد برآیند معیارها

  مین آب شرب در دشت بیرجند مدنظر قرار گیرد.تعیین مناطق مناسب برای تأ
 

 

 مراجع .5
 

مجله محیط زیست و  ”،دشت بیرجند از نظر مصارف کشاورزیتغییرات مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی “ (،1395، م.، )نیانحویو  ، خ.اوسطی.  1

 .36–25صص  ،1ش  ،2ج  ،مهندسی آب

های نشریه پژوهش ”،مینی )مطالعه موردی: دشت ارومیه(بررسی روند تغییرات تراز آب زیرز“ (،1394، ح.، )رضاییو  ، ج.بهمنش ، ر.،صمدی.  2

 .84–67صص  ،4ش  ،22ج  ،حفاظت آب و خاک

علوم و مهندسی ” ،دشت نیشابور( های زیرزمینی )مطالعه موردی:سازی کمی آببررسی و مدل“ (،1392، ک.، )و اسماعیلی ، آ.سربازیحسین.  3

 .87–73صص  ،4ش  ،36ج  ،آبیاری )مجله علمی کشاورزی(

موردی: آبخوان لعه یابی مدل عددی برداشت از آبخوان با استفاده از الگوریتم ژنتیک )مطابهینه“ (،1393، ح.، )رضاییو  ، ح.محمدی ، م.،نخعی.  4

 .97–94صص  ،2 ش ،10ج  ،تحقیقات منابع آب ایران” ،ساحلی ارومیه(

5. Faghihi, N., Kave, F. and Babazadeh, H., (2010), “Prediction of aquifer reaction to different hydrological 

and management scenarios using visual MODFLOW model-Case study of Qazvin plain,” Journal of Water 

Sciences Research, 2 (1), pp 39-45. 

شانزدهمین همایش انجمن  ”،GMSز بهار با استفاده ا-ینی دشت همدانسازی سیستم جریان آب زیرزممدل“ (،1391، س.، )فتحیو  ، ن.اسدی.  6

 ، شیراز، ایران.دانشگاه شیراز شناسی ایران،زمین

)مطالعه موردی: دشت  GLUE توسط روش MODFLOW تحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل“ (،1394، م.، )و پوررضابیلندی ، ا.اکبرپور ، ب.،همراز.  7

 .80–61, صص 6, ش 22های حفاظت آب و خاک, ج نشریه پژوهش” ،بیرجند(

 ”،موردی: دشت ابهرثیرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی، مطالعه أارزیابی و پایش ت“ (،1394، م.، )سازانو چیت ، م.سازساعت ، ث.،جلیلی.  8

 .11–1صص  ،3ش  ،11ج  ،المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعهفصلنامه بین

9. Zhou, Y. and Herath, H., (2017), “Evaluation of alternative conceptual models for groundwater 

modelling,” Geoscience Frontiers, 8 (3), pp 437-443. 
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