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  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
هـا در   به كارگيري مناسـب و مسـتمر آن   امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از

نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان . ها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آن
  . تخصصي واگذار شده است -نداردها در هر زمينه به مجامع فني امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استا

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخش آب 
براي نيل بـه ايـن    اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور از اهميت ويژهو آبفا 

هـاي   تخصصي با عنوان كميته –ي ماقدام به تشكيل مجامع علو آبفا آب  صنعت هاي اصلي رستههدف، با مشخص كردن 
  . كه نظارت بر تهيه اين استانداردها را به عهده دارند نمودهتخصصي 

  :گردد آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين مي صنعتاستانداردهاي 
 نظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي  ها و تجارب كارشناسان و صاحب ه از تخصصاستفاد –

 المللي  استفاده از منابع و مĤخذ معتبر و استانداردهاي بين –

ها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحـدهاي مطالعـه، طراحـي و     هاي اجرايي، سازمان گيري از تجارب دستگاه بهره –
 ساخت 

 ها  برداري و ارزشيابي طرح ه، اجرا، بهرهايجاد هماهنگي در مراحل تهي –

  ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  كاري پرهيز از دوباره –
 كننده استاندارد  سسات معتبر تهيهوو ساير مسازمان ملي استاندارد توجه به اصول و موازين مورد عمل  –

امـر اسـتفاده از اسـتانداردها، تـدوين و يـا      طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور به منظور تسهيل در 
ـ  ه ترجمه نشريات و كتب تخصصي مرتبط با استانداردها را نيز در دستور كار خود داشته و نشريه حاضر در راستاي نيل ب

 . ين هدف تهيه شده استا

و آب  صـنعت  هايدباط با تهيـه اسـتاندار  ها به نوعي در ارت آگاهي از نظرات كارشناسان و صاحبنظراني كه فعاليت آن
 .موجب امتنان خواهد بود ،باشد ميآبفا 

در قالـب نشـريه داخلـي طـرح تهيـه       1395تهيه شده است و در سال  1393شايان ذكر است نشريه مذكور در سال 
  .ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور تنظيم شده است
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  1  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

 بينـي  پـيش ي فيزيكـي پيچيـده و همچنـين    هـا  سيستمي ها ويژگيتجربه دريافت كه براي بررسي  و با تدريج بهبشر 
روي شكل ساده  ي الزم را برها بررسي تا بتواند ي تبديل نمايدتر ساده يها شكلرا به  نآنياز دارد كه  ها آنآينده وضعيت 

نقشـه   .رود مـي  شـمار  بهي مختلف فيزيكي ها سيستمي ساده نمودن ها راهوسيله و يا يكي از  ،مدل .انجام دهد ها آنشده 
  .يك نوع مدل آن منطقه دانست توان ميي يك منطقه را ها راهموقعيت نقاط و يا نقشه 

در  هـا  آني سـاختماني  هـا  ويژگياند و  هآمد وجود بهشناسي  زمينهاي گوناگون فرآينددر ساليان دراز و طي  ها آبخوان
 هـا  آني هـا  ويژگـي . در زيرزمين و دور از ديد مستقيم قرار دارنـد  و همچنين نقاط مختلف ناهمسان و بسيار متغير است

ي مطالعات ها برنامه دليل در همين به .باشد مي بر زمان آن زياد و هزينه كه شود مياكتشافي شناسايي ي ها بررسي كمك به
و در آينده و در  شودبررسي اكتشافي برآورد  كمي به كمك مقدار آغازدر  ها آن يها ويژگيكه  گردد ميمنابع آب كوشش 
كمـك   بنـابراين شـناخت كامـل يـك آبخـوان تنهـا بـه       . دگـرد ها برطـرف   تدريج كمبود داده برداري به زمان توسعه بهره

  .باشد مينيز  گير وقتپرهزينه و  ،ي اكتشافي افزون بر آنكه كاربردي نيستها بررسي
ي بـراي شـناخت بهتـر و    بـا ارزشـ  درست تهيه شـود وسـيله    اگر ،رود مي شمار بهشده آن  مدل آبخوان كه شكل ساده

ي مختلـف مـديريت   هـا  طـرح تـاثير   بينـي  پـيش بـراي   تـوان  ميهمچنين اين مدل را . باشد مي ها آبخواني ها ويژگي تر كامل
ـ  شـود  مـي از منـابع آب اجـرا    برداري بهرهيي كه براي توسعه ها طرح .برد كار بهروي اين منبع نيز  بر برداري بهره شـرطي  ه ب

يا زياني بـراي آبخـوان و منـاطق     شده، در آينده مشكل بيني پيشكه افزون بر رسيدن به هدف  باشد مي مناسب و كاربردي
اي دارند كه در زمان طراحي  هوسيل هنياز ب بـرداري  بهرهي مناسب ها طرحطراحان براي پيشنهاد  .نياورند وجود بهپيرامون آن 

بتواننـد   هـا  آزمـايش دست آمده از اين  پايه نتايج به آزمايش و بر ،اين وسيله از طريقهاي مختلف پيشنهادي  هتمام گزين
  .ي مناسب را انتخاب نمايندها طرح

 هـا  آبخـوان ي متفـاوت  هـا  ويژگـي شده هم كمك با ارزشي در شناخت بهتـر   گفته واردتهيه مدل آبخوان با توجه به م
  .رود مي شمار بهاز منابع آب  برداري بهرهي توسعه ها طرحاثر اجراي  بيني پيشو هم وسيله سودمندي براي  نمايد مي

  :آيند ميي زير به دست ها راهاز  ها دادهكه اين  شود مييي تهيه ها دادهيه يك سري پا بر ها آبخوانمدل 
  ي موجود از منابع مختلفها دادهو  آمارهاگردآوري   -لفا

  به كمك بازديدهاو  منطقهدر نقاط مختلف ي آب ها ويژگي بررسي  -ب
ي اكتشـافي،  هـا  حفـاري ي ژئـوفيزيكي،  هـا  بررسـي آب،  شناسي زميني اكتشافي شامل مطالعات ها بررسيانجام   -ج

  ... ي رديابي وها آزمايش، پمپاژي ها آزمايشمطالعات كمي و كيفي آب، 
  در مورد محل و مقادير تغذيه و تخليه آبخوان در يك دوره زماني آمارهاگردآوري   -د
  ي گردآوري شدهها دادهتجزيه و تحليل   - ه
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سـنجش   .داردرفتـه  كـار   بـه تهيـه مـدل   كـه در  يي ها دادهه دقت بستگي زيادي ب شود مييي كه تهيه ها مدلدرستي 
. گـردد  مـي ي انجـام شـده بـر روي آن بررسـي     هـا  كنشي آبخوان در برابر ها واكنشي آبخوان با توجه به ها مدلدرستي 
ليكي و ي سـاختماني، هيـدرو  ها ويژگيبه ) مانند تغذيه و تخليه( ها كنشي آبخوان افزون بر نوع، مكان و مقدار ها واكنش

  .بستگي دارد نيز هيدروديناميكي آن
اي  داده بنـابراين بـا هـر نـوع     .انـد  شدهشناخته  تر كم ها آن بسياري ازو  زياد ها آبخوانبر واكنش  تاثيرگذاري پارامترها

كـه   ي ساختمانيپارامترهااز اي  پاره اگربراي مثال  .دهدرا نشان  بيش مناسبي مدلي تهيه كرد كه واكنش كم و توان مي
مدل با ديدن باال آمدن يـا پـايين رفـتن سـطح آب      بر روي پارامترهادرست نباشد نادرستي اين  ،در مدل منظور گرديده

ي هيـدروليكي،  هـا  ويژگـي ي سـاختماني،  هـا  ويژگـي با انتخـاب شـرايط مـرزي،    . شود ميداده تشخيص  آندر  زيرزميني
  .نوسان نامتعادل سطح آب را خنثي نمود اثر توان مينادرست  اي تخليهاي و يا  ي تغذيهها ويژگي

از  هـا  آندارد و نقـش   ها آبخواني موجود نقش بزرگي در تهيه مدل ها دادهكه نوع و درستي  گردد ميبار ديگر تاكيد 
بـودن   تهيه مدل آبخوان پـيش از اطمينـان از درسـتي و كامـل     .است تر بيشرفته بسيار  كار به افزار نرمعوامل ديگر مانند 

  .باشد مي اي ي موجود كار بيهودهها داده
براي تهيه  زاني ي موردها دادهآب كشور به نوع مختلف ي ها شبخبراي آشنايي كارشناسان و مديران اين دستورالعمل 

 .است هگرديدتهيه  ها آنتحليل و دقت  و ي گردآوري، تجزيهها روشو همچنين  ها آبخوان يها مدل

  هدف -
. شـود  سـاخته مـي   هـا  آبخوانهاي موجود و تاريخ گذشته  داده پايه ي منابع آب زيرزميني برها لمدكه گفته شد  طوري به

روش گردآوري آمـار و  درباره  شرح كوتاهيدر فصول آتي . هاي پايه، نقش كليدي در درستي مدل دارند بنابراين درستي داده
با كمبودهاي زياد در ، خام يموارد اين آمارها تر بيش در. شدارائه خواهد كمبودهاي آمارهاي گردآوري شده براي تهيه مدل 

گونـه   اي مـوارد هـيچ   افراد تهيه كننـده مـدل در پـاره   . شود اختيار شخصي كه وظيفه تهيه مدل را بر عهده دارد گذاشته مي
لـذا   .هاي گـردآوري آمارهـاي موجـود و دقـت ايـن آمارهـا ندارنـد        آبخوان منطقه مورد نظر، روش آشنايي با شرايط طبيعي

هـاي   همين دليل داده به .شود هاي خام دريافتي تهيه مي هاي مورد نياز مدل توسط اين افراد و بر پايه تجزيه تحليل داده داده
   .ندارند خواني همكار رفته در مدل گاهي نادرست و گاهي با يكديگر  به

تهيه مدل آبخوان  به تصميم اگررد گفت حتي در مناطقي كه حدود چهل سال پيشينه مطالعاتي دا توان ميبه جرات 
  .كافي نيستبراي تهيه مدل ي موجود آمارهاگرفته شود 

پاسـخ بـه    تـوان  مـي كلي اهـداف تهيـه آن را   طـور  بـه و  شـده تهيـه   كمبودهـا نمودن اين  برطرفبا هدف  ضابطهاين 
  :ي زير دانستها پرسش

  كدامند؟ ها آبخوان يدرست و كاربرد ي تهيه مدلنيازهاپيش  •
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ي متفاوت آن، چه نوع ها ويژگيبراي هر آبخوان و با توجه به اي  منطقهي آب ها زمانواحدهاي مطالعاتي در سا •
  گردآوري نمايند؟ يچه دقتبا شكل و چه به ، ها داده

  ي گردآوري شده كدامند؟ها دادهي مناسب و كاربردي ذخيره ها روش •
  كدامند؟ ،آيند مي ودوج به ها داده خطاهاي احتمالي كه در گردآوري و ذخيره •
  ست؟گونه اچ كي و ،آيد ها به وجود مي انتقال داده روش برطرف نمودن خطاهاي احتمالي كه در گردآوري يازمان و  •
  كدامند؟ ها آبخوان ي متفاوتها ويژگيي گردآوري شده براي تعيين ها دادهي مناسب تجزيه و تحليل ها روش •
  د نظر باشد؟ورچه دقتي بايد م ها آبخواني ها دادهاز  هريكوري آدر گردآوري و فر •
  چه مدت است؟ يك آبخوان ي موجود براي تهيه مدل قابل قبولها دادهين دوره زماني تر كم •

 دامنه كاربرد -

در ايـن   كم و بيش زياد كاري در ايران مي گذرد و با توجه به تجربه آب زيرزمينيبيش از چهل سال از آغاز مطالعات 
. در مطالعات تكميلي و مدل كـافي باشـد   گيري بهرهي گردآوري شده از ديدگاه نوع، شكل و دقت براي اه داده بايد زمينه،

 اي پايـه ي هـا  دادهتعـدادي از   و يا شود ميي الزم گردآوري نها دادهاز اي  پاره در ادامه به آن اشاره خواهد شد، كه طوري به
ي خـام و گـاهي   هـا  داده، شـود  ميذخيره  ها پروندهي گردآوري شده بدون كنترل در ها داده .كامل نيست ،گردآوري شده

دارد  منطقـه  ولوژييآشنايي به شرايط هيدروژ تر كمتهيه كننده مدل كه  .گيرد ميناكافي در اختيار تهيه كننده مدل قرار 
يي كه بدين صـورت تهيـه   پارامترها. آورد ستد بهي مورد نياز مدل را پارامترهارا تجزيه و تحليل نموده و  ها دادهبايد اين 

  .دقت الزم را ندارد ،يي ساخته خواهد شدها دادهموارد نادرست است و مدلي كه بر پايه چنين  تر بيشدر  شود مي
  :باشد ميموارد زير و شامل  ها كاستيبراي كاهش اين  ضابطهاين  بردرامنه كاد

  . است ي متفاوت نيازها ويژگيا ي بها آبخوانيي كه براي تهيه مدل ها دادهنوع  •
  ها دادهاين ي گردآوري و كنترل ها روش •
  ها دادهي مناسب بايگاني و ثبت اين ها روش •
  ي گوناگون ها دادهروش تجزيه و تحليل  •
  ي موجود از ديدگاه تهيه مدلها دادهبررسي  •
  بررسي دوره آماري كافي براي تهيه مدل •
و در صورت نيـاز   افزار نرمي مدل و مقايسه با روش انتخابي در پارامترهااز  هريك سازي شبيهي مناسب ها روش •

  ر آنتغيي
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  7  كليات - اول فصل

 

  كليات -فصل اول 

در ايـران،   زيرزمينـي  هـاي  شرح كوتاهي درباره كاربرد مـدل در مطالعـات آب  ارايه بحث اصلي شايد ورود به پيش از 
رسـيدن بـه    هار ركشـور د در  ي گردآوري شـده ها داده، نوع، دقت و نگهداري ها دادهگردآوري  ،ي متداول مطالعاتها روش
  .كمك نمايد هدف

  تهيه مدل آبخوان در ايران پيشينه -1- 1

 وبـا كمـك كارشناسـان سـازمان خواربـار      و  1341هاي نوين در ايـران در سـال    هاي زيرزميني به روش مطالعات آب
 ها آنهمكاري  با 1346زيرزميني نيز براي اولين بار در سال  منابع آبتهيه مدل  .آغاز گرديد FAOكشاورزي ملل متحد 

  :بود موارد زيرشامل اهداف تهيه مدل آبخوان قزوين . آبخوان دشت قزوين انجام شد 1تهيه مدل الكتريكي و با
  .ي آبخوان منطقهها ويژگيشناخت بهتر  –
  .براي آبياري دشت قزوين مناسب براي توزيع آب انحرافي رودخانه طالقان در گزينش گستره –
  .ي تغذيه مصنوعيها سيستمو اندازه  مكانيموقعيت  انتخاب –
از آب انحرافي رودخانه طالقان و آبخوان دشت قـزوين و انتخـاب    برداري بهرهي مختلف تلفيق ها طرحآزمايش  –

  .گزينه مناسب
از منـابع آب دشـت    بـرداري  بهرهسال از اجراي طرح تلفيق  چهلكه حدود چهل سال از تهيه مدل و حدود  اكنون هم
  .شود ميدرستي كاركرد اين مدل تاييد  گذرد ميقزوين 

ي رياضي در مطالعات منابع آب ها مدلاز  گيري بهره تدريج بهي حسابگر ها ماشينگيري كار بهو با  1350در اوايل دهه 
در ايـران آغـاز و   ) 1352سـال (ياضي آبخوان نيز در همان زمان تهيه مدل ر .ي تشابهي گرديدها روشجانشين  زيرزميني

كرمانشـاه،   غرب، ماهيدشت، سنجابي، كامياران، آباد اسالمي ها دشت شاملي كرمانشاه ها دشتي متفاوت ها آبخوانبراي 
ي ورامـين و  هـا  دشـت بهـار، همـدان، كبوترآهنـگ و قهاونـد و همچنـين      هـاي   دشت هاي همدان شامل و دشت بيستون

ي رياضي در مركز تحقيقات آّب ها مدلبخش نيز  1360پس از انقالب در اوايل دهه . ياندوآب، مدل رياضي تهيه گرديدم
  .بررسي شد  مدلاردكان، كاشان، مراغه و مشهد نيز به كمك -ي يزدها دشتآبخوان  آمد و وجود بهكشور 
از كامپيوترهاي كوچك خـانگي   گيري بهره تدريج بهو همراه با پيشرفت چشمگير صنايع كامپيوتر  1360دهه  اسطاو از

ي پژوهشي متفـاوتي در  ها گروهي رياضي توسط ها مدلهاي گوناگوني براي تهيه افزار نرمدر اين دوره نيز  .همگاني گرديد
و  هـا  شپرسيي به بسياري از گو پاسخها در افزار نرماز  هريكامكانات كاربردي . دنيا تهيه و در دسترس همگان قرار گرفت

هـا  افزار نرمي تبليغاتي كه براي فروش اين ها اعالميهدر  زيرزميني از منابع آب برداري بهرهي مربوط به توسعه ها ناشناخته
  .گردد ميان گير تصميمباعث سردرگمي اي موارد  پاره كه در آيد مي آميز اغراقگاهي  وقدري زياد  به دوش ميتهيه 

                                                      
1- Electrical Analog Model 
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  در تهيه مدل آبخوان ها دادهنقش  -2- 1

 شـمار  بـه  زيرزمينـي  هـاي  يا مطالعـات تكميلـي آب   تفضيلي نيمهبخشي از شرح خدمات مطالعات  آب زيرزمينيمدل 
از تجزيه و  ييها گيري نتيجهو  آمارهاي آبخوان و همچنين ها ويژگييي درباره ها دادهبنابراين در زمان تهيه مدل، . رود مي

  .باشد ميدر دست  ها دادهاين تحليل 
  :زير دانستدو مرحله شامل  توان مي اهيه مدل آبخوان رتكلي  طور به

  ساخت مدل اوليه -1مرحله 
پس از اطمينـان از   .انجام داد ها دادهاين  بر رويي الزم ها تحليل و ي الزم بايد تجزيهها دادهدر آغاز پس از گردآوري 

ي هيـدرودينامكي،  هـا  ويژگـي وضـعيت سـاختماني،   شرايط مرزي، ي گوناگون آبخوان مانند ها ويژگيبايد  ها دادهدرستي 
  .نمودبرآورد مورد بررسي در گستره  را  آن اي هو تغذي اي تخليه ،هيدروليكي

و همچنين زمـان نيـز    ... مثلث، مربع، مستطيل و مانندچند ضلعي  1گستره آبخوان براي تهيه مدل به تعدادي اجزاي
هاي گوناگون آبخـوان بـراي هريـك از اجـزا يـا       ويژگي .شود مي بخش ... ل ومانند روز، ماه، فص 2به چند پله يا گام زماني

هـر   مقادير انواع تغذيـه و تخليـه نيـز بـراي    . شود بر پايه برآوردهاي انجام شده تعيين و به مدل داده مي هاي مدل شبكه
  .گردد آماده ميترتيب مدل اوليه  شود، بدين هاي زماني تعيين و در مدل منظور مي هريك از پله شبكه در

 3تنظيم و تطبيق مدل -2مرحله 

بـراي مثـال ضـخامت    . باشـد  ميي گردآوري شده از آبخوان مربوط به چند نقطه پراكنده در گستره آن ها داده تر بيش
حلقه چند  بر روييا آزمايش پمپاژ  گرديده است،پايه نتايج حفاري اكتشافي يا ژئوفيزيكي تعيين  آبخوان در چند نقطه بر

نيز دقيق  ها دادهموارد اين اي  پارهدر  .شده است گيري اندازه اي مشاهدها تراز سطح آب در چند چاه يه صورت گرفته و چا
  .ندارد خواني همبراي دو نقطه نزديك به هم نيز  داده يك نيستند و گاهي مقادير

 )مترمربـع كيلو 1×1مثـال شـبكه   بـراي  (از اجزاي مـدل   هريكمتفاوت آبخوان براي  يها ويژگيبراي تهيه مدل بايد 
براي مثـال  . گرددبرآورد اي  نقطهپايه چند داده  ي گوناگون آبخوان براي گستره آن برها ويژگيبنابراين بايد  شود،تعيين 

در  ... سـطح آب و  تـراز  هـم ذخيـره،   ضـريب  هـم انتقال،  قابليت همسنگ كف،  تراز هم، آبدار اليه ضخامت همبايد خطوط 
  .تهيه كرداي  نقطه با توجه به تعدادي دادهرا گستره آبخوان 

ي هـا  شـبكه ي گوناگون آبخوان كه بدين شكل بـراي  ها ويژگيي پايه درست باشد درباره مقادير ها دادهبا فرض اينكه 
ي كم در مقايسه با گسـتره  ها دادهپايه  بنابراين مدلي كه بدين شكل و بر. ترديد وجود دارد ،آيد مي دست بهمختلف مدل 

                                                      
1- Cells 
2- Time Steps 
3- Calibration 
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 .ي تصحيح نمودفرآينداين مدل را بايد طي . موارد نيز درست نيست تر بيشدر  دقت الزم را ندارد و شود ميبخوان تهيه آ
  .نامند مي مدل اوليه را مرحله تنظيم يا واسنجي تصحيح مدل

 ،باشـد  مـي  در دسترسي الزم و كافي از آن ها دادهكه  ... يك دوره پنج ساله، ده ساله و اننداز گذشته آبخوان ماي  دوره
 زمـاني   پلهو در هر  ها شبكهاز  هريكي آبخوان براي و شرايط مرز ها تخليه ،ها تغذيهانواع . شود ميبراي تنظيم مدل انتخاب 

كـه در   اي تخليهكه واكنش آبخوان نسبت به مقادير تغذيه و  ... و زهكشي و آب زيرزمينيمدل سطح . شود ميبه مدل داده 
در  مقـادير محاسـبه شـده    .نمايـد  مـي ي گوناگون محاسبه ها شبكهي زماني متفاوت و ها پلهبراي  را باشد مي رفته كار بهآن 

ي مشـابه  هـا  زماندر  ... و ها زهكشجريان آب  ،اي مشاهدهي ها چاهي موجود مانند تراز سطح آب در آمارهابا  مرحله تنظيم
  .گردد ميمقايسه 
تفاوت كم و  ي موجود از آبخوانآمارهابا  شود ميتنظيم توسط مدل محاسبه  عموم مقاديري كه در آغاز مرحله طور به

در مرحلـه   و دانـد  مـي تاحدودي را رفته  كار بهيي كه در مدل پارامترهااز  هريكتهيه كننده مدل دقت  .بيش زيادي دارد
شناخته شده آبخوان را به شكلي تغيير دهد كه واكنش مدل شبيه واكنش  تر كمي پارامترها نمايد ميكوشش  تنظيم مدل
  .آهنگ باشد ي طبيعي ابخوان نيز همها ويژگيالبته اين تغييرات بايد با . آبخوان گردد

باعـث   پارامترهـا يـك از   دارند و برآورد نادرست هر اي پايهدر مراحل تهيه و تنظيم مدل نقش  ها دادهآمد  كـه  طوري به
  .نمودمنظور  پارامترهابراي ساير  ي رامقادير نادرست بايدكه براي تنظيم مدل   دشو مي

  در ايران زيرزمينيي منابع آب آمارهامشكالت  -3- 1

به  توان ميرا  ها آبخواندر راه تهيه مدل  ويژه به آب زيرزمينيي منابع آمارهاي موجود در كمبودهااز مشكالت و اي  پاره
  :صورت زير دانست

  ها دادهروش گردآوري  - 1-3-1
و با كمك و آموزش كارشناسان  1340در ايران به روش كنوني از اوايل دهه  آب زيرزمينيآمد مطالعه منابع  كه طوري به

برآوردي در مورد امكانـات ايـن    گونه هيچي ايران در دست بود و ها آبخواناي از  داده تر كم ،در آن زمان. خارجي آغاز شد
يـا   صد، يك بررسي مشخص نبود كه امكانات آبخوان مورددر اغاز مطالعات در هر منطقه براي مثال . وجود نداشت منابع
  .باشد ميدر سال  مترمكعبمليون  هزار

روش مطالعات مرحلـه شـناخت يـا كمـي      رفت مي كار به زيرزمينيآغاز مطالعات براي بررسي منابع آب  در روشي كه
  .با اين روش مطالعات آشنا گرديدند كردند ميافرادي كه در آن زمان با اين كارشناسان كار . آن بود تر از پيشرفته

تغيير شغل يا تغيير محل دادند و كارشناسـان خـارجي   بودند  از اين افراد كه با كارشناسان خارجي كار كرده تعدادي
. با افراد ايراني همكاري داشتند 1340اوايل دهه مانند  تر كم ،ها آبخواناز  برداري بهرهمراحل  در ي بعدي وها پروژهنيز در 

مربوط به مطالعات مرحله شناخت بودند و تعـدادي   ها آن تر بيشدر دسترس بود كه  ها پروندهپس از آن مقداري داده در 
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ش مطالعـات بـه   ايـن رو . كه بـا مطالعـات اوليـه آشـنايي داشـتند      كردند ميكار  آب زيرزمينيي ها پروژه بر رويكارشناس 
يافته تا كنون ادامه مطالعات مرحله شناخت شكل  به آب زيرزمينيي بعدي انتقال يافت و مراحل مختلف مطالعات ها نسل
تا ده بار از  يو گاه گذرد مي ها آنكه بيش از چهل سال از آغاز مطالعات ن اي با وجود ها آبخوانمثال تعدادي از  براي .است

چهل سال پيش ولي با دقـت  ي ها دادهي مورد سنجش همان نوع ها دادهي شده ولي نوع آماربردار ها آبخواننقاط آب اين 
 دري متفـاوت تغييـر كـرده و دقـت الزم     هـا  آمـاربرداري در  هـا  آننقشه موقعيت نقاط آب و شماره  .باشد مي تر كمبسيار 

مـوارد  اي  پـاره مختلف با يكديگر كار بسـيار مشـكل و در    يها آماربرداريتطبيق نتايج . است هرفتن كار به ها دادهگردآوري 
  .راز بررسي نمودداز نقاط آب منطقه را در اين دوره  برداري بهرهوضعيت  توان مين آمارهااين  به كمك .باشد ميغيرممكن 

. كـاربرد دارد  ها نآبخوابراي برآورد اوليه امكانات  شود ميگردآوري  آب زيرزميني هاي هبسياري از پروژ در يي كهها داده
هـاي   و داده بـرآورد شـود   تـر  كـم ي در حد بيست درصد و ها دقتبا  ها آبخواندر شرايط كنوني نياز است كه امكانات آبي 

ـ ي يها داده. كند ي كشور اين نيازها را تامين نميها آبخوانموجود از بسياري  داراي  گـردد  مـي شـكل گـردآوري    دينكه ب
  :آيد ها در زير مي ترين آن بوده كه مهممتفاوت كمبودهاي 

 خطاهاي انساني -1-3-2

 گيـري  انـدازه و يـا   ها زهكشمنظم آبدهي چاه، قنات، چشمه و  گيري اندازهي متفاوت از نقاط آب و ها آماربرداريهدف از 
در ايـن  و يا تعيين تغييـرات سـطح آب آبخـوان     تغذيه بررسي روند تخليه، توان ميرا  اي مشاهده يها چاهسطح آب ماهانه 

د ربركـا  آب زيرزمينـي كه در مطالعات گوناگون  دهند مياز تاريخ گذشته آبخوان را نشان  اي گوشه آمارهااين  .دوره دانست
در  شـاهد  تعـدادي نقـاط   گـزينش منظـور از  . شـود  مي و تنظيم تهيه ها دادهكمك اين  به آب زيرزمينيمدل منبع  و دارد

در آن نقطـه و سـپس    مـوردنظر بررسي رونـد تغييـرات پـارامتر     ،نقاط ايندراز مدت  يآمارهاگستره آبخوان و گردآوري 
كه كارشناسان مناطق بدون توجـه بـه هـدف     شود ميدر بسياري موارد ديده  .باشد ميتعميم آن در تمام گستره آبخوان 

 به داليليناگهان  صورت گرفتهاين نقطه  در موردنظر يآمارهايي كه براي گردآوري ها گذاري سرمايهانتخاب نقاط شاهد و 
ي زيادي از اين روش كاري در ها مثال. گزينند مي برنقطه شاهد  جاي بهديگري را  نقطه ،با تكيه بر نظر شخصي تر بيشو 

 اي مشـاهده حلقه چـاه   25يك دشت را نام برد كه از حدود  توان ميبراي مثال  .شود ميي ايران ديده ها آبخوانبسياري از 
جديـدي   اي مشـاهده ي هـا  چـاه كه شبكه  شود ميناگهان تصميم گرفته  .شده بودماهانه گردآوري سال آمار  20آن حدود 

حتـي در نزديكـي    هـا  آناز  كـدام  هـيچ شد كه  اين دشت كنده جديد در اي مشاهده تعدادي چاه. براي منطقه ايجاد گردد
و شـايد   آيـد  مـي  وجود به گيمنطقه گسست با اين كار در پيوستگي آمار تغيرات سطح آب. قرار ندارند نيز ي گذشتهها چاه

از بـين رفتـه    شده بودسال گذشته صرف  20پيشين در  اي مشاهدهي ها چاهي كه براي يها گذاري سرمايهبتوان گفت تمام 
  .بخشي از خطاهاي انساني دانست توان ميي نادرست را ها تحليلو تجزيه و  ها گيري اندازههمچنين دقت كم در  .است
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  ها دادهآمده در زمان ذخيره  وجود بهخطاهاي  -1-3-3
صورت ماهانه، فصلي و يا ساالنه از  هايي كه به هاي زيرزميني در ايران روال كار چنين بود كه داده در آغاز مطالعات آب

در همان زمـان توسـط كارشـناس بـر روي      شد گردآوري مي ... تغييرات سطح آب زيرزميني و مقدار آبدهي، كيفيت آب،
ايـن   در زمـان انتقـال   ،نظر گيري يا تغييرات ناگهاني پارامترهاي مورد خطاهاي اندازه. يافت انتقال ميمربوطه نمودارهاي 

كنتـرل يـا عامـل    را ها  گيري اندازهدر همان زمان و بار ديگر توانست  كارشناس مي .شد پديدار مي هابر روي نمودار ها داده
 .رونده ثبت نمايندوجود آورنده تغيير ناگهاني را مشخص و در پ به

در دفتـر   هـا  دادهبه فراموشي سپرده شـد و   هانمودار بر روي ها دادههدف از انتقال به موقع  تدريج بهپس از چند سال 
امكان  ترتيب بدين .گرديد مينمودارها منتقل  بر رويي صحرايي نگهداري و پس از چند ماه يا حتي چند سال ها يادداشت

  . رفت ميدست  از ها ناهماهنگيدوباره و شناسايي عامل  گيري اندازه
، هبـرداري كـه در بـين دو آمـاربرداي احـداث شـد       بهره هاي سيستم توان شناسايي اي را مي ي دورهها هدف از آماربرداري

تغييـرات  منظور بررسـي رونـد    به ... تجهيزات و ،مصرف نوع ژرفا، آبدهي، انندهاي يك چاه م مشخص نمودن تغييرات ويژگي
 يهـا  صـورت گـزارش   بـه يي كه در سه يـا چهـار دهـه گذشـته انجـام شـده       ها نتايج آماربرداري. باشد مي بخوانبرداشت از آ

  .اي موارد ناممكن است آماربرداري با آماربرداري گذشته مشكل و در پاره نقاط آب هر هاي ويژگيكه مقايسه  اند ايي جداگانه
 امكـان دارد نيز   ... و اي مشاهدهي ها چاهي گوناگون، سطح آب ها سيستمنند تخليه مااي  دورهي ها دادهدر زمان ثبت 

يي ها خواني همبه نا ها دادهاز  گيري بهرهكند و چون در همان زمان توسط كارشناس بررسي نشده، در زمان  خطاهايي بروز
بـه انبارهـا    هـا  آني پيشـين  ها شبخ تدريج به ها دادههمراه با افزايش حجم . كه عامل آن مشخص نيست شود ميبرخورد 
صـرف   ها آني زيادي براي گردآوري ها هزينهكه  ها دادهبسياري از اين  .اند نامناسب ها آنكه شرايط نگهداري  تهانتقال ياف

  .شده از بين رفته و يا در حال از بين رفتن است
هـاي گذشـته را    وجـود آمـد كـه داده    و اين امكان به همتداول شد در مطالعات منابع آب گيري از كامپيوتر كم بهره كم

و  درآمـده  كـامپيوتري  بـه شـكل  تر دفتر مطالعـاتي   كمهاي گذشته در  داده. ذخيره نمودكامپيوتري  هاي صورت پرونده به
بدون  و گرديدهگردآوري  ي چند سال اخير و بهمان شكلي كهها دادههمان موارد  تر بيشدر اگراين كار هم صورت گرفته 

  .شود كنترل وارد كامپيوتر مي
هاي آب زيرزميني در آن منطقـه پيشـينه    اي كه بررسي به دفتر مطالعاتي منطقه هاي مورد نياز دريافت دادهاگر براي 

در پاسـخ بـه    .گذرانـد  را در اختيـار مـي   چند سـال گذشـته   هاي كامپيوتري ين تنها دادهمسوولزيادي دارد مراجعه شود 
اسـت اظهـار    تـر  بـيش گـردآوري شـده    هـاي  دادههاي كامپيوتري درازتر و  مطالعه اين منطقه از داده پرسشي كه پيشينه

اصرار بتوان مسوول مربوطه را قانع كرد يا خود او مايل به همكاري باشد پس از چنـد روز كـار    اگر به .كنند اطالعي مي بي
  .بيرون آورددر انبارها سوده ها را با وضعيت رقت باري از زير انواع وسايل فر توان داده مي

مقـدار   1360آغاز و تا اوايل دهه  1341عنوان دشت نمونه در ايران از سال  مطالعات آب زيرزميني در دشت قزوين به
اي بـر   ويـژه  يها بررسي همچنين .هزار هكتاري اين دشت گردآوري، كنترل و ثبت گرديد زيادي داده در گستره چهارصد
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هـا و   ايـن داده  .يگر انجـام نشـد  د هاي هاي زيرزميني دشت كدام از مطالعات آب گرفت كه در هيچها صورت  روي اين داده
نمايد بلكه  ها و امكانات آبخوان دشت قزوين مي نه تنها كمك زيادي به شناخت ويژگي ها آنهاي انجام گرفته روي  بررسي

ها  تر كسي خبر از وجود و يا محل اين داده اكنون كم هم .گرفت ها نيز بهره عنوان راهنما در ساير دشت به ها آنتوان از  مي
بـراي   فـراوان جـاي تاسـف   . انـد  رفتن باشد يا از بين رفتـه  در زير اجناس فرسوده در حال از بين ها آن تر بيششايد  .دارد

هـا   ن دادهتحليل اي و براي گردآوري، كنترل و تجزيهكه كساني است كه با امكانات چهل سال پيش شاهد زحمات زيادي 
  .بودند صورت گرفت

در مطالعـات و بررسـي امكانـات آبـي و      رونـد  شمار مي بههاي گردآوري شده كه تاريخ گذشته آبخوان  سودمندي داده
  .ها كوشش نمايند روشن نيست تا در نگهداري اين داده ينمسوول تر بيشهمچنين در تهيه مدل آن براي 

  



 

  2فصل 2

ي ها مدلي الزم براي تهيه ها داده
  كمي
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الزم براي تهيه ها داده -دومفصل    ي كميها مدلي 

 ي ورودي مدل ها دادهشكل  -1- 2

  .به دو گروه زير بخش نمود توان ميرا  ها مدلي الزم براي تهيه ها دادهكلي  طور به

  )در زمان متغيرعوامل (وابسته به زمان وامل ع -الف
، )... و رودخانه، نفوذ آب آبيـاري  ي آسماني، نفوذ در بسترها ريزشنفوذ ( تغذيهانواع ي آبخوان مانند پارامترهااز اي  پاره
زمـان   مـرزي آن همـراه بـا   از شرايط  انواعي و )... و تبخير و زهكشي از آبخوان ،ها چشمه، قنوات و ها چاهبرداشت ( تخليه
  .دانست ها آبخواني وابسته به زمان در پارامترهاين تر مهمرا  ها آن توان ميو  كند ميتغيير 

نه تنهـا   رود مي شمار به زيرزمينيي مشخص كننده حجم ذخيره آب مخزن پارامترهاتراز سطح آب آبخوان كه يكي از 
  .ماند ميبلكه در طي زمان نيز ثابت ن كند ميدر نقاط مختلف آن تغيير 

 يهـا  محـل عموم از  طور بهيكسان نيست و  آن در نقاط متفاوت ،بر خالف مخازن آب سطحي ها آبخوانتراز سطح آب 
عـواملي ماننـد تغذيـه، تخليـه و      به زيرزمينيشيب هيدروليكي جريان آب  .يابد مي شكاهتغذيه به سمت مناطق تخليه 

  .كند در زمان تغيير ميو در نتيجه  ي متفاوت آبخوان بستگي داردها ويژگي

  آبخوان ي ثابتپارامترها -ب
. كـرد  نظـر  صـرف  تـوان  مـي  هـا  آنو يـا از تغييـرات انـدك     كـرده در طي زمان تغيير ن ها آبخواني ها ويژگياز اي  پاره
منطقـه،   ميني جدا كننده، تراز سطح زها اليهسنگ كف، محل  وقعيتگستره آبخوان، مرزهاي ناتراوا، ميي مانند پارامترها

  .كنند ميدر طي زمان تغيير زيادي ن ... ي گوناگون، موقعيت بستر رودخانه وها اليهتراوايي و آبدهي ويژه 

 مورد نياز مدلوابسته به زمان ي ها دادهكل ش -2-1-1

در  هـا  آنو روش اعمـال   هـا  دادهالزمست به شكل واقعي اين  ها مدلي مورد نياز ها دادهبراي روشن شدن بهتر شكل 
هـاي زيرزمينـي ارائـه     ي رياضي آبها مدلالف راهنماي تهيه  -337نشريه  در ها دادهالبته روش كاربرد . جه شودمدل تو

  . شايد اشاره كوتاهي به آن در اينجا سودمند باشدشده است ولي 
ي بـا  هـا  آبخوانبه جز براي  را آن توان ميكه ن باشد ميدر گستره آبخوان تابع معادله ديفرانسيلي  آب زيرزمينيجريان 

  .ي متداول رياضي حل كردها روششرايط بسيار ساده به 
. ي متفـاوت اسـت  هـا  زمـان هدف از حل اين معادله تعيين تراز سطح آب زيرزميني در تمام نقاط گستره آبخوان و در 

آبخـوان بـه    هـا بايـد گسـتره    ايـن روش  تـر  بيشرود كه در  هايي براي حل تقريبي اين معادله ديفرانسيل به كار مي روش
 .بخش شود 1سلولتر به نام شبكه يا  كوچك يتعدادي اجزا

                                                      
1- Cell 



 هاي زيرزميني آب هاي كمي و كيفي مدل براي تهيه مورد نياز هاي آمارها و دادهدستورالعمل انتخاب   16

 

در اين روش بايـد  . است 1ي محدودها تفاضلي ها روشاز  گيري بهره زيرزمينيي حل معادله جريان آب ها روشيكي از 
مسـتطيلي يـا   ي هـا  شـبكه گستره آبخوان توسط دو دسته خطوط موازي كه هر دسته بر دسته ديگر عمودند به تعـدادي  

   ).1-2شكل( مربعي بخش نمود

  
  بندي آبخوان براي تهيه مدل بخش - 1- 2شكل 

 و ي محـدود هـا  تفاضلروش در هر يك از اجزايي كه  كه درحالي .دنبه طور عموم اشكال نامنظمي دار ها آبخوانهاي مرز
مـوارد بـرروي    تـر  بـيش كه مرز ابخوان در  باشد ميمربع يا مستطيلي  رود مي كار به زيرزمينيبراي حل معادله جريان آب 

ـ   ييهـا  مدلمرزهاي آبخوان در  در حقيقت. گيرد قرار نمي ها آناضالع  هـا بـر پايـه روش     هـاي جريـان آب آن   هكـه معادل
بـا  خميـدگي داشـته و   آبخوان واقعي مرزهاي  ليكهادر ح باشد ميخطوط راست  صورت به شود ميحل  ي محدودها تفاضل

ي مـدل بـر روي اضـالع    هـا  شبكهمرزهاي مدل با توجه به موقعيت مرز واقعي نسبت به  .تفاوت دارد مرزهاي مدل اندكي
 .رون و يا درون گستره آبخوان استيب در اين حالت بخشي از شبكه. شود ميگزينش  ها شبكه

 در مدل) بار هيدروليكي(سطح آب زيرزميني داده كل ورودي ش -2-1-1-1

 در راسـتاي  زيرزمينـي سـطح آب  تـراز  كاهش  داشته و در گستره آبخوان شكل پيوسته زيرزمينيغييرات سطح آب ت
   .شيب هيدروليكي جريان، حالت تدريجي دارد

                                                      
1- Finite Difference 

 هاستون

 ها رديف

مرزهاي مدل
مرزهاي آبخوان

هاي درون منطقه مدل شبكه

هاي بيروني شبكه

هاي مرزي شبكه
مراكز شبكه
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محاسبه  ها شبكهمقدار تراز سطح آب براي مراكز مدل  1شود حل ها شبكه براي مراكز آب زيرزمينيجريان معادله  اگر
در مـدل در محـل تعـدادي     كند ميپيوسته تغيير  شكل بهگستره آبخوان  كه در آب زيرزمينيدر حقيقت سطح . نمايد مي

  .)2-2شكل( گردد ميتعيين  )ها شبكهمراكز (يا گره  نقطه

  
  آمده در مدلدست  بهو نقاط واقعي  زيرزمينيسطح آب  -2- 2شكل 

در مـدل بايـد زمـان    . كه اين تغييرات حالـت پيوسـته دارد   كند ميسطح آب نقاط مختلف آبخوان در زمان نيز تغيير 
از اول مهـر  (بمـدت دو سـال    هـا  بررسـي دوره  اگـر براي مثال  .بخش نمود 2پيوسته نيز به تعدادي پله زماني يا گام زماني

روزه، ماهانه و يـا فصـلي بـه ترتيـب      ي زماني به شكل روزانه، دهها پلهباشد در صورت انتخاب ) 1382تا اول مهر  1380
  .)دهد مينمونه پله فصلي را نشان  3-2شكل رديف بااليي (پله زماني خواهد شد 8يا و  24,  73، 730داراي 
 دسـت  بـه را  باشد مـدل حالـت پيوسـته آن    )3-2(از آبخوان مانند شكل اي  نقطهدر  زيرزمينيتغييرات سطح آب  اگر

مقدار سـطح   هيدروگراف پيوسته، جاي به و كند ميمحاسبه  زماني بلكه تراز سطح آب اين نقطه را در آخر هر پله آورد مين
  .آيد ميآب در چند زمان به دست 
كه براي هر  آب زيرزمينيبنابراين تراز سطح  كند ميبراي مركز هر شبكه محاسبه  آب زيرزميني مدل مقدار تراز سطح

از  هريـك  بـراي را  آب زيرزمينيمدل معادله جريان  .باشد ها شبكهبراي مراكز  مقدار آن بايد شود ميمنظور به مدل داده 
از  هريـك  مراكـز  را در آبـدار ي هـا  اليـه هـر يـك از   و تراز سطح ايستايي يـا تـراز پيزومتريـك     كند ميي زماني حل ها پله

  .كند مي هر پله زماني محاسبهآخر ي مدل و براي ها شبكه
از  هريـك پيزومتريـك   سـطح  تـراز تراز سـطح آب يـا    بايد گوناگوني ها دادهبراي انجام اين محاسبات افزون بر مدل 

  .داشته باشدنيز  شود مياوليه ناميده  مقاديرغاز دوره مورد بررسي كه آدر  آبداري ها اليه

                                                      
1- Block Center 
2- Time Steps 

 سطح آب زيرزميني در بخشي از آبخوان

 نقاط محاسبه شده توسط مدل
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  چند نقطه صورت بهو نتايج مدل  زيرزمينيآبنمود واقعي سطح آب  - 3- 2شكل 

  شكل اعمال انواع تغذيه و تخليه آبخوان در مدل - 2-1-2
 1از اجزاي هريك مدل بايد مقادير تغذيه و تخليه براي در بوده ولي دپراكن ها آندر گستره  ها آبخوانبرداشت و تغذيه 

اند انجـام   هپراكند كمك تعدادي چاه كه در نقاط مختلف شبكهه براي مثال برداشت ب .رود كار بهي مدل ها شبكه ان يعني
جمـع  اما در مـدل   .كند ميتغيير و شرايط آب و هوايي  نيازهابا توجه به نيز در زمان  ها چاهمقدار برداشت اين  و شود مي

انـواع  . شـود  مـي منظـور  و در ان پله زماني برداشت چاه در آن شبكه  عنوان بهي هر شبكه در هر پله زماني ها چاهبرداشت 
بايد به شكلي گردآوري گردد كه بتـوان مقـادير    ها دادهبنابراين . برد كار بهشكل در مدل  همين بهگوناگون تغذيه نيز بايد 

  .از انواع تغذيه و تخليه آبخوان براي گستره هر شبكه و در هر پله زماني مدل را تعيين نمودهر يك 

 به مدل ها دادهشكل ورود ساير  -2-1-3

ضريب نفـوذ   ،آبداري ها اليهاز  هريكآبدهي ويژه  ،)K(ضريب هدايت هيدروليكي ديگر آبخوان مانند  پارامترها تر بيش
گستره هـر  امكان دارد در  ... و نااشباعي اشباع، ضخامت اليه ها اليه، ضخامت آسمانيي ها ريزشضريب نفوذ  ،آب آبياري
  .ودرا تعيين نم از اين ضرايب در هر شبكه هريكميانگين مقدار براي تهيه مدل بايد  .كند غييرشبكه نيز ت

در  كه( ي ساختمانيها يژگيوبه سه دسته  باشد ميمورد نياز  ها آبخوانيي كه براي ساختمان مدل ها داده كلي طور به
  :آيد ميكه در زير  شود ميي وابسته به زمان بخش ها داده، شرايط اوليه و )اند كم و بيش ثابت طي زمان

                                                      
1- Node 

پله زماني

تراز سطح آب
 زيرزميني

زمان

1 2 3 4 5 6 7 8

 1380 پاييزاول 1380 زمستاناول  1381 بهاراول 1381 تابستاناول  1381 پاييزاول 1381 زمستاناول  1382 بهاراول 1382 تابستاناول  1382اول پاييز 
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   ها آبخواني ساختماني ها داده - 2- 2

ي موجـود توسـط كارشـناس ورزيـده     هـا  دادهتمـام   ،درباره تهيه مدل آبخوان گيري تصميمپيش از  گردد ميپيشنهاد 
دارد، مـورد تجزيـه تحليـل     ها آني موجود و همچنين دسترسي به تمامي ها دادهمنطقه كه آشنايي كامل به نوع و دقت 

  .نقشه، شكل يا جدول در اختيار تهيه كننده مدل گذاشته شود صورت به ها دادهسپس اين . قرار گيرد
 هـا  آني الزم را بـراي  هـا  دادهتوجـه و   هـا  آنكه در زمان مطالعات بايد بـه   ها آبخواني ساختماني پارامترهاين تر مهم

  .آيد ميگردآوري كرد در زير 

  نوع آبخوان - 2-2-1
از يـك اليـه   عمـوم   طـور  به ها آبخوان .هستند 3تحت فشارو نيمه  2حت فشارت، 1به يكي از سه شكل آزاد آبداري ها اليه

 در آغـاز . انـد  شـده فشـار تشـكيل    تحـت  تحت فشار و نيمـه  آبداري ها اليهتعدادي  و آزاداز يك اليه آبدار آزاد و يا  آبدار
. ي الزم تهيـه كـرد  هـا  دادهبراي گـردآوري   اي برنامهبايد نوع آبخوان منطقه را مشخص نمود تا بر پايه آن بتوان  مطالعات

در ايـن  . تحت فشار به وجود آمـده دانسـت   يك اليهآزاد و يا  آبدارآبخواني كه از يك اليه  توان ميرا  ها آبخوانين تر ساده
  .دوشگردآوري  آبدارگفتگو خواهد شد بايد براي همان يك اليه  ها آني ساختماني كه درباره ها دادهصورت 
ي گونـاگون  هـا  ويژگـي براي تهيه مدل چنين آبخـواني بايـد    .اند آمده وجود به آبداراز تعدادي اليه  ها آبخواناز اي  پاره

فشار پيزومتريـك، انـواع    يا سطح آب مانند موقعيت، ضخامت، ضرايب هيدروديناميكي، آبداري ها اليهاز  هريكمربوط به 
ي الزم را هـا  دادهبراي تهيه مدل كيفـي را تعيـين و    آبداري ها اليهاز  هريكي كيفي ها ويژگي همچنين تغذيه و تخليه و

  .گردآوري كرد
همـين دليـل گـردآوري     شـود بـه   مـي  يادزچشمگيري طور  به آن آبدارهاي  هبا افزايش تعداد اليمدل هاي مورد نياز  داده

دقت زيـادي   بايد در آغاز بررسي يك آبخوانبنابراين . برد باال مي بمقدار زيادي هزينه مطالعات را آبدارها براي چند اليه  داده
از بـه صـورت دو اليـه جـدا      زمـاني  بايـد  مانيديدگاه ساختاز  ها آبخوان .نمود قابل بررسي آن آبدارهاي  تعيين تعداد اليه در

  .با يكديگر داشته باشد يدار تفاوت معني ها آن آبداركه كيفيت آب و يا فشار پيزومتريك دو اليه  يگديگر درنظر گرفت
زمان كندن  كه در وجود دارد آبداركم تراوا و يا ناتراوا در بين اليه مواد ي از جنس وار عدسيي ها اليهموارد اي  پارهدر 

امكـان دارد   .شـود  مـي ن يـده د ها اليهد تغيير زيادي در كيفيت يا فشار پيزومتريك آب گردبرخورد  اين اليهبه هرگاه چاه 
در سـطح قابـل   ايـن تغييـر   ولـي   باشد تغيير اندكي در كيفيت و يا فشار پيزومتريك نيز در گستره كوچكي وجود داشته

 .پيونـدد  مـي به يكـديگر  ها  اين اليهعموم  طور بهبا كندن چاه  برداري بهرهتوسعه  و در زمان كند ميبررسي گسترش پيدا ن
  .منظور كرد آبداررا به صورت يك اليه  ها اليهين ا براي تهيه مدل بهتر است

                                                      
1- Phreatic 
2- Confined 
3- Semi Confined 
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 ارآبـد ي ها اليهتعداد و نوع  ي انجام شده،ها بررسيي الزم براي تهيه مدل بايد در آغاز و بر پايه ها دادهبراي گردآوري 
  .گردآوري كرد ها اليهاز  هريكبراي  آيد ميدر زير  ها آنيي كه شرح ها دادهسپس . يك آبخوان را مشخص نمود

  نقشه پايه مطالعات  -2-2-2
كمـك بزرگـي بـه مطالعـات      شـده باشـد  كه به شـكل درسـت و كامـل تهيـه      زيرزمينيهاي  نقشه پايه مطالعات آب

ي هيدروژئولوژي مناطق مختلف ايـران در طـي   ها نقشه. نمايد ميآبخوان آن منطقه  مدل هيدروژئولوژي و همچنين تهيه
هـاي   هتوسط كارشناسان متفاوت و با امكانـات و سـليق   )رسد ميچهل سال  بيش ازنقاط به اي  پارهدر  كه(دوره مطالعات 

بـودن موقعيـت نقـاط آب    ي زيـادي ماننـد درسـت ن   كمبودهـا داراي  ها نقشهبسياري از اين . شده استگوناگون تكميل 
ي هـا  نشـانه بردن كـار  بـه بر تغذيه و تخليه آبخوان،  تاثيرگذاري پارامترهاتمام داده نشدن نشان  ،برداري بهره يا اي مشاهده

در زمـان   ها كاستياين . باشند مي ... ي دشت وها زدگي بيروني پيرامون و سازندهاموقعيت و جنس  ،اي براي نقاط هسليق
يـا موقعيـت محـل     زيرزمينـي  آب در تعيين شيب هيدروليكي جريان ويژه بهتهيه مدل باعث سردرگمي و بروز خطاهايي 

  .كه بر روي نتايج مدل تاثير دارد گردد ميبرداشت 
 ي راه آهـن مسـيرها نقاط كشور تهيه شـده كـه راه و    تر بيشبراي  25000/1ي توپوگرافي با مقياس ها نقشه اكنون هم

بـراي تهيـه نقشـه     توان مي ها نقشهاز اين . آمده است ها نقشهاين  بر رويتازه ساخت و همچنين توسعه شهرها و روستاها 
  .لوژي بهره گرفتژيوپايه مطالعات هيدرو

و نياز نيست كه همه گستره آبريز در نقشـه   آيد مي )منابع آب سطحي(ي هيدرولوژي ها نقشهدر  ها دشتحوضه آبريز 
 آن پيرامـون  شناسـي  زميني سازندهالوژي بايد تمام گستره آبخوان و ژيونقشه پايه هيدرو. شود لوژي آوردهژيوروپايه هيد

در پيوند هيدروليكي كامل ) ي كارستيسازندهامانند (اي  دامنهي ها آبخوانموارد آبخوان آبرفتي با اي  پارهدر . را دربرگيرد
آبخوان دشت تبريز كه در . به صورت يك آبخوان پيوسته ولي در دو سنگ مخزن دانست توان ميرا  ها آبخوان اين. هستند
هـر دو  . اي از اين دسته دانسـت  نمونه توان ميپيوندد را  اي مي ي دامنهها توفي سهند به آبخوان تشكيل شده در ها دامنه

  .بيايدبهتر است بر روي يك نقشه  ها آبخوان گونه اينبخش 

  يهي پاها نقشهمقياس  -2-2-2-1
 يي بـا گسـتره حـدود   هـا  آبخوانبراي . شود ميي پايه هيدروژئولوژي با توجه به گستره آبخوان انتخاب ها نقشهمقياس 

 مترمربـع كيلو 250بـا گسـتره تـا حـدود      يهـا  آبخوان، مقياس براي 10000/1مقياس  توان مي تر كمو  مترمربعكيلو 50
 .انتخاب نمود 100000/1ي خيلي بزرگ ها گسترهس براي و مقيا 50000/1ي بزرگ ها گستره، مقياس براي 25000/1

  ي پايهها نقشه يها پديده -2-2-3
  :بخش نمودگروه زير به سه  توان ميرا  آيد ميي پايه هيدروژئولوژي ها نقشهيي كه بر روي ها پديده
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  ي عموميها پديده -الف
ي پايـه  هـا  نقشـه در  گـذارد  مـي نوعي بر آبخـوان تـاثير    و يا به هدري عمومي كه كمك به شناسايي منطقه كها پديده

  :به شرح زير است ها پديدهين اين تر مهم. شود ميهيدروژئولوژي آورده 
 بخش و روستانقاط جمعيتي شامل شهر، شهرك،  –

 ... ي مهم از ديدگاه دستيابي به منطقه، راه آهن وها راهي اصلي، ها راه، ها راهي ارتباطي مانند بزرگها راه –

  ... و ،ها كارخانهصنعتي، ي ها شهركصنعتي مثل  سيساتتا –
شيب بخـش كوهسـتاني نقشـه زيـاد باشـد در ايـن بخـش         اگرارتفاع براي تمام نقاط منطقه، ولي  خطوط هم –

  .بايد بر روي نقشه آورده شود ها دشتاما تمام خطوط ارتفاعي موجود . را آورد اصلي تراز همخطوط  توان مي
 عرض جغرافيايي و طول و يمختصات شبكه –

  شناسي زميني سازندها -ب

ي پيرامـون  سـازندها  ويـژه  به ... از ديدگاه شرايط مرزي، كيفيت آب و آبخوان بر روي تاثيرگذار شناسي زميني سازندها
  .آورده شود آب زيرزمينيي پايه مطالعات ها نقشه بر رويگستره آبخوان بايد 

براي بسياري  100000/1يي با مقياس ها نقشهبراي تمام نقاط ايران و  250000/1در مقياس  شناسي زمين يها نقشه
در ايـن   هـا  آناز  تـوان  مـي تهيه شده كـه  و شركت ملي نفت ايران كشور  شناسي زمينتوسط سازمان ي كشور ها شبخاز 

و براي  اند شناسي زميني عمومي و پايه ها نقشهبه صورت  ها نقشهالبته بايد توجه داشت كه اين . نيز بهره گرفت ها بررسي
ي هـا  نقشـه . را تكميـل نمايـد   هـا  نقشهين ي خود بايد انيازهاهر كاربر با توجه به  .استي متفاوت تهيه گرديده كاربردها

  .آب تبديل شود شناسي زميني ها نقشهعمومي در مطالعات هيدوژئولوژي بايد به  شناسي زمين
آب از  شناسي زمينجنس سازند در  كه درحالي باشد ميپايه يكي از عوامل مهم  شناسي زميني ها نقشهسن سازند در 

سـاختماني   شناسـي  زمـين همچنـين  . بر كيفيت و كميت آب آبخوان مورد توجـه اسـت   ها آني و اثرگذاري يديدگاه تراوا
، دشـت  از ديـدگاه تشـكيل   هـا  تگيشكسو  ها گسله، ها خوردگي چينمانند نقش  ها دشت اثر آن در تشكيل ويژه بهمنطقه 

  .رود ميبه شمار  يآب عوامل مهم شناسي زميني ها نقشهتغذيه و تخليه آبخوان در 
از موارد به علـت تغييـر بلنـدي    اي  پارهبه دليل گستره اندك و در  ها دشتدر  شناسي زميني ها زدگي بيروناز اي  پاره

ايـن   .اند نشدهمشخص  100000/1و  250000/1كوچك مقياس  شناسي زميني ها نقشهدر  پيرامونبا زمين  نامحسوس
ي هيدروژئولوژي مانند تهيـه  ها بررسيدر  تاثيرگذارآب يكي از عوامل بسيار مهم و  شناسي زميني كوچك در ها زدگي بيرون
  .شود آورده پايه كه بايد روي نقشه باشد مي ... و زيرزمينيآب  تراز همژرفا و  ، همآبداراليه  ضخامت همي ها نقشه

ي سازندهانداشتن استاندارد يا دستور كاري براي نشان دادن  شناسي زمين ي موجود سازمانها نقشهي كمبودهايكي از 
آن نقشـه   كننـدگان هر نقشـه توسـط تهيـه     ررفته دكار بهي ها رنگو  ها نشانه. است ها نقشهبر روي  شناسي زمينمختلف 
  .ندارند خواني همبا هم  سازندهادو نقشه كنار هم از ديدگاه نوع و موقعيت افزون بر آن گاهي . اند گرديدهانتخاب 
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 تـوان  مـي مثـال   طـور  به. اند موجود از ديدگاه هيدروژئولوژي داراي خطاهاي آشكاري شناسي زميني ها نقشهاز اي  پاره
همـين   بـر روي  كـه  درحاليبرد  با نشانه سازند نئوژن آمده نام شناسي زميني ها نقشهكه در  دشت زرند ساوهبخش انتهاي 

اند  و قنوات نيز داراي آبدهي كم و بيش خوبي ها چاهاين . اند نشان داده شدهنقشه و در اين سازند نيز تعدادي چاه و قنات 
ته  اند شدهنئوژن ناميده به نام  يي كه سازندهاوجود ندارد و  زمينكه در اين محل سازند نئوژن در سطح  دهند ميو نشان 
  .است ريزدانهي ها نشست

ولـي  . گرفـت  بهـره موجود  شناسي زميني ها نقشهاز  توان مي زيرزمينيهاي  بنابراين براي تهيه نقشه پايه مطالعات آب
هـا   ي هيدروژئولوژي بايد آنها دادهاز  گيري بهرهو  ها دشتپيرامون آبخوان و ميانه  در ويژه بهبازديدهاي صحرايي  كمك به

  .را كنترل نمود
واحـدهاي سـنگي بـا رنـگ      تراواييآب با نشانه  مانند هاشورهاي متفاوت و  شناسي زميني ها نقشهدر  زندهاساجنس 

 شناسـي  زميندر تهيه نقشه  گردد ميپيشنهاد . ي مهم بر روي نقشه آورده شودها شكستگيو  ها گسلهمشخص و همچنين 
ي اسـتانداردها الـف  -83، نشـريه  آب زيرزمينـي منـابع   يها نقشهي ها نشانهو  عاليم نشريهاز  ،تر بيشآب براي هماهنگي 

  .نياز به بازنگري دارد است وي زيادي كمبودهاالبته اين نشريه داراي . گردد گيري بهرهصنعت آب كشور 

   شناسي آبي ها پديده -ج
  :بندي نمود ير دستهصورت ز توان به آيد را مي ي پايه هيدروژئولوژيكي ميها نقشهكه بر روي  شناسي آبهاي  ترين پديده مهم

  نقاط شاهد -
ي اكتشافي، نقاط شاهد كمي و كيفـي  ها چاه ،پيزومترها، اي مشاهدهي ها چاههر آبخوان تعدادي نقاط شاهد مانند  در

  .شود ي ويژه روي نقشه آوردهها نشانهبا  ها آنموقعيت  انتخاب شده كه بايد
ادرست بودن نو  اند مهمو پيزومتري در تهيه مدل آبخوان بسيار  اي مشاهدهي ها چاهمانند  اين نقاط ازاي  پارهموقعيت 

از اي  پـاره ي در موقعيت محلي تعدادي از نقاط شـاهد در  يخطاها .شود ميباعث بروز خطاهايي در نتايج مدل  ها آنمحل 
بـا  ) GPS(ياب  ي مكانها دستگاه كمك بهكه مختصات اين نقاط بار ديگر  شود ميپيشنهاد . ي موجود وجود داردها نقشه
بايد مختصات  ها دادهپس از اطمينان از درستي اين . گردد گيري اندازهتوسط كارشناسان ورزيده  برداري نقشهيا  باالدقت 

  .نيايد وجود بهي موجود تصحيح شود تا در آينده سردرگمي ها پروندهتمام  بر روياين نقاط 

   برداري بهرهنقاط  -
ي ويـژه بـر روي نقشـه پايـه     هـا  نشانهبا  ها چشمه، قنوات و برداري بهرهي نيمه ژرف ها چاه ، برداري بهره ي ژرفها چاه

ي مـدل  ها بررسيآب اين نقاط براي محاسبه برداشت و برگشت آب اين نقاط نيز در  و محل نوع مصرف. آيد ميمطالعات 
  .نشان داده شود رنگ كمك بهمهم است شايد بهتر باشد نوع مصرف آب اين نقاط نيز 
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و مشخص نمودن تمام اين نقاط باعث شلوغي نقشـه   باشد ميبسيار زياد  ها دشتاز اي  پاره برداري بهرهي ها چاهتراكم 
ي با يك نوع مصـرف آب كـه   ها چاه توان ميو . باشد مي 50000/1ي پايه هيدروژئولوژي ها نقشه تر بيشمقياس . گردد مي

  .مشخص كرد هبا يك نشان ويژپايه  نقشه بر روي د رامتر از يكديگر قرار دارن 250تا  150به فاصله 
  .روي نقشه آورد توان اي مي ويژهي خشك نيز با نشانه ها چشمهقنوات و 

  ها مسيلو  ها رودخانه -
 .ي پايـه مشـخص گـردد   ها نقشه بر رويبايد  ها آنكه موقعيت  اند آبخواني تبادل آب با ها محل، ها مسيلو  ها رودخانه

 .نظـر كـرد   صـرف  روي نقشـه  هـا  آن نشـان دادن  از تـوان  مـي د كه شوي كوچك باعث شلوغي نقشه ها آبراههشايد آوردن 
مرز اين دو . نمايند ميزهكش  و در بخش ديگر ، آبخوان را در بخشي از دشت تغذيه نمودهها دشتاز اي  پارهي ها رودخانه

 شـود  مـي براي مطالعات مدل پيشنهاد . كند مييير دارد و در فصول گوناگون تغ آب زيرزمينيبخش بستگي به تراز سطح 
  .اي مشخص نمود هو بر روي نقشه پايه با نشانبرآورد اين دو بخش تقريبي مرز 

ي تر به صورت زهكش آبخـوان در  ها دورهدارد كه در  تعدادي نهر يا آبراهه وجود ها دشتاز اي  پارهي گود ها شبخدر 
نقشـه پايـه    بـر روي بايـد   هـا  آنكـه موقعيـت    رونـد  مـي  شـمار  بهي تخليه آبخوان ها محليكي از  ها زهكشاين . آيند مي

  .هيدروژئولوژي مشخص گردد

  هاي آبي پيكره -
ي آن قرار ها كنارهو  ها دشتها كه در زار شوره، ها باتالقها،  ، ماندآبها درياچههاي آبي مانند مخازن آب سطحي،  پيكره

  .ده شودي پايه آورها نقشهدارند بايد بر روي 

  ي توزيع آب سطحي ها شبكه -
وجـود دارد كـه آب رودخانـه را بـراي آبيـاري       هـا  دشتي سنتي و يا مدرن توزيع آب سطحي در بسياري از ها شبكه

بخـش   هـا  دشـت از اي  پاره در كه شود مي ها آبخواناز آب آبياري صرف تغذيه  يبخش .دهد ميي كشاورزي انتقال ها زمين
ي هيـدروژئولوژي  هـا  نقشهدر سطحي ي آبياري ها شبكهمشخص نمودن  .دهد ميآبخوان را تشكيل  تغذيهمنابع بزرگي از 

 هـا  آني مصـرف آب  ها محلي آبياري با آب سطحي و همچنين ها شبكهموقعيت . باشد ميموجود متداول نيست كه خطا 
  .بيايد ها نقشهبايد بر روي 

  سنجي آبي هواشناسي و ها ايستگاه -
  .ي پايه بايد مشخص نمودها نقشه روي بري هواشناسي و آب سنجي نيز ها ايستگاهموقعيت 

  ي تغذيه مصنوعيها سيستم -
  .بيايدباشد بايد روي نقشه  ي براي تغذيه مصنوعي آبخوان ايجاد شدهتاسيسات اگر
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  ي ويژهها پديده -
كه بر روي كيفيت و كميت آب آبخوان منطقه  اي از مناطق وجود داشته باشد ي طبيعي و يا مصنوعي در پارهها پديدهشايد 

  .ي پايه مشخص كندها نقشهروي  ها آن دارد بايد ها پديدهكارشناس هيدروژئولوژي با شناختي كه از اين  .گذارد ميتاثير 
دليل پيشنهاد  همين به .يك نقشه باعث شلوغي آن گردد بر رويي باال ها دادهالبته امكان دارد كه آوردن تمام 

 .آورده شودمنطقه  GIS Ready نقشه بر رويي جداگانه ها اليه صورت بهي مورد اشاره ها دادهدسته از  هر شود مي

 مرزهاي آبخوان -2-2-4

گسـتره  . ي الزم با توجـه بـه ايـن مرزهـا گـرداوري شـود      ها دادهمشخص و  ،بايد در زمان مطالعات ها آبخوانمرزهاي 
ليكي وكه شرايط هيدروليكي آن بـا شـرايط هيـدر    رسد ميبه محيطي  ها ارهكنآبخوان در  رنامحدود نيست و ه ها آبخوان

  :به يكي از سه شكل زيراند ها آبخوانمرزهاي . آبخوان متفاوت است

  مرز ناتروا -الف
مرزهـا   گونـه  ايندر كه روشن است ) 4-2شكل( شود ميناتراوا همبر  يسازندهااز مرزها با اي  پارهسنگ مخزن آب در 

  .گيرد مين صورت ي مرزي سازندهاتبادل آب بين آبخوان و  گونه هيچ

  
  مرز ناتراوا -4- 2شكل 

  مرز با جريان معين -ب
جريان  ها آنكه مقداري آب در درز و شكاف  شوند ميهمبر  دار شكافي درز و ها سنگبا  ها اي مكان پارهدر  ها آبخوان

   .)5-2شكل( گردد ميو وارد آبخوان  دارد

 مارن
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  مرز با جريان معين - 5- 2شكل 

شـرايط الزم   تشـكيل شـده و  ، اليه تـراوا  ها آن بر رويكه  رسد مي ييي ناتراواسازندهابه  ها مكاناي  پارهدر  ها آبخوان
 هـا  رودخانـه و  هـا  مسـيل در بستر  ويژه بهبرفتي آي ها دشتدر پيرامون . وجود داردن آن به آبخوان ربراي جريان آب از دو

   .)6-2 يها شكل( .باشد ميراي ورود آب به آبخوان فراهم بچنين شرايطي 
ي دانه درشت و با تراوايي زيـاد تشـكيل   ها آبرفتدر محل ورود به دشت از  ها مسيلبستر  همچنين واي  دامنهبرفت آ
نفـوذ   هـا  آبرفـت ي آسـماني درون ايـن   هـا  ريزشي ورودي به دشت و همچنين بخش بزرگي از ها سيالب تر بيش. اند شده
توان مرز با  ميمرزها را  گونه اين. مي پيوندند جريان زيرسطحي و با شيب زياد به آبخوان صورت بههاي نفوذي  آب. كند مي

  .جريان مشخص دانست

  
  مرز با جريان معين - الف -6- 2شكل 

 سنگ درز و شكافدار

 مارن
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  مرز با جريان معين -ب -6- 2شكل 

  مرز با پتانسيل معين -ج
همبـر   ... ي بـزرگ و ها رودخانه، ها درياچهمانند درياها،  ييي با منابع بزرگ و يا كم و بيش بزرگها شبخدر  ها آبخوان

تاثيري بـر تـراز سـطح آب ايـن منـابع       گونه هيچ ها آنحجم آب زياد  دليل بهتبادل آب بين آبخوان و اين منابع  .شوند مي
و جريـان   بيايـد را نام برد كه هرقدر سـطح آب آبخـوان بـاال     رسد ميآبخواني كه به دريا  توان ميمثال  طور به. گذارد مين

آبخـوان   جانشـين آب پايين رود و آب دريـا  سطح آب آن  آب زيرزمينيبا برداشت  اگرخروجي آن به دريا افزايش يابد يا 
 .)7-2 شكل( گذارد ميگردد تاثيري بر سطح آب دريا ن

  
  مرز با پتانسيل معين - 7- 2شكل 

  مرزهاي آبخوان مشخص نمودن -2-2-5
نقشـه آورده   بـر روي بايد مرزهاي آبخوان اصلي مورد مطالعـه نيـز    زيرزمينيهاي  پس از تهيه نقشه پايه مطالعات آب

كـرد ولـي   مشـخص  دقيـق روي نقشـه    طـور  بـه البته امكان دارد در مراحل اوليه مطالعات نتوان مرزهاي آبخوان را  .شود
 تر زيادي ها دادها همراه با گردآوري مرزهموقعيت  .ي موجود برآورد نمودها دادهتقريبي بر پايه  طور بهاين مرزها را  توان مي
  .تصحيح خواهد شد تدريج به

 دريا

جريان سطحي
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اكنون با توجـه بـه    هم ديگرد ميبه تعيين مرزهاي آبخوان توجه  تر كمدر ايران  زيرزمينيهاي  آب گذشته در مطالعات
مـوارد   تـر  بـيش در  .شـود  مـي شكل درستي گـزينش ن  هولي ب ها آمده ورالعملتاي دس اينكه تعيين مرزهاي ابخوان در پاره

حـد كـوه و   تـا  يـا   آورند مي شمار بهآبخوان تا آنجا كه تقاط آب مانند چاه و قنات وجود دارد بخشي از  ها آبخوانپيرامون 
عمـوم   طـور  به زيرزمينيمرزهاي ورودي و خروجي آبخوان در محاسبات بيالن آب . گيرند ميدشت را مرز آبخوان در نظر 

در ايران را تهيه  زيرزمينيي آب ها مدلكه افراد اي  ارهپ .گردد ميگستره آن انتخاب  ونو در زيرزمينيآب  تراز همخطوط 
ا يـ  اند نمودهو مرزهايي كه براي مدل انتخاب  دارند آشنايي به شرايط هيدروژئولوژيكي منطقه مورد بررسي تر كم كنند مي

ل باعـث بـروز   گزينش چنين مرزهايي بـراي آبخـوان در مـد   . يگيردم اررق انوابخ نوردتا حد كوه ودشت ادامه يافته و يا 
شرايط آينده آبخوان را به  توان ميبهيچوجه درست نيست و ن شود ميمدلي كه بدين شكل تهيه  .شود ميخطاهاي بزرگي 

و  هـا  دشتپيرامون  شناسي زميناين مورد ابتدا شرح كوتاهي در مورد شرايط  روشن شدنبراي . كرد بيني پيشكمك آن 
  .آيد ميمرزها  گونه اينو سپس خطاهاي انتخاب نادرست  شود ميداده اي  دامنهي محلي و ها آبخوان

  ها دشتكناره  شناسي زمين -2-2-5-1
و يـا   هـا  خـوردگي  هـا نيـز در اثـر چـين     ايـن فرورفتگـي   شـوند  مـي تشكيل  منطقههاي  ها به طور عموم در فرورفتگي دشت
و  )5- 2( مـرزي ي ها به يكي از شكل ها دامنهر ها قرار دارند د ي دشتها آبرفتيي كه در ها آبخوان .آيند وجود مي به ها شكستگي

  .رسند مي )6- 2(
امكان دارد كه به دليل فرسايش و يـا عوامـل ديگـر،     ها رودخانهو  ها مسيلدر محل گذر  ويژه بهاي  دامنهي ها شبخدر 

بـه   ها محلي اين ها آبرفت. با آبرفت پرشده باشند ها فرورفتگيآيد و اين  ي محلي در سنگ كف آبرفت به وجودها فرورفتگي
ي محلي ها آبخواننفوذ كرده و  ها آني آسماني درون ها ريزشي سطحي و ها روانابو بخشي از  اند درشتطور عموم دانه 

  ).الف -6-2شكل ( شود مي تشكيل ها شبخاين  دراي  دامنهو 
 هـا  آنو قنـات نيـز از    بـرداري  بهـره نيز كم و بيش خوب و شايد تعدادي چاه ي محلي ها آبخواناز اين اي  پارهامكانات 

  .برداشت نمايند
بـه آبخـوان اصـلي    در انتهـا  زيربستري جريان دارد كه  صورت  بهنيز مقداري آب  ها رودخانهاي از  پارهدر بستر آبرفتي 

ي آن محـل  ها آبرفتموم با شيب سنگ كف ع طور به ها رودخانهي زيربستري ها جريانشيب هيدروليكي . پيوندد ميدشت 
 برداشـت نمـود   نيـز  جريان زير بستري رودخانه ازكند و  برداري بهرهچاه  توان ميگاهي نيز  ها مكاندراين . دارد خواني هم

  .رود شمار نمي ها بخشي از آبخوان اصلي به ولي اين محل
 طرفه يك صورت  بهبا آبخوان اصلي دشت اي  دامنهو  ي محليها آبخوانوليكي بين رپيوند هيد شود ميديده  كه طوري به
است بـه   تر بيشمنطقه  زيرزمينيبا شيب تند كه از شيب هيدروليكي جريان آب اي  دامنهي ها آبخوانسرريز آب . باشد مي

آبخوان اصلي بـه دليـل    آب زيرزمينيهرگونه تغييري كه در سطح ). الف 6-2و  5-2ي ها شكل( پيوندد ميآبخوان اصلي 
  .تاثير ندارداي  دامنهي ها آبخوان بر رويآيد  وجود بهبرداشت يا تغذيه 
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  خطاهاي انتخاب نادرست مرزهاي آبخوان -2-2-5-2
به يكي از سه شكل زيـر انتخـاب   مطالعات مدل در ايران  تر بيشآبخوان در اي  دامنهگفته شد مرزهاي  كه طوري همان

  .شود مي
  كوه و دشت  تا حد  -الف
  كه چاه يا قنات وجود دارد  ها دامنهيي در ها محلتا   -ب
  .تراز همو بر روي خطوط  درون گستره آبخوان  -ج

  .آيد ميكه در زير  آورد مي وجود بهخطاهايي در مطالعات مدل  مرزها، گونه اين انتخاب

  دشت - انتخاب مرزكوه -الف
كـه در   شـود  مـي ديـده   آب زيرزمينـي ي مطالعات ها نقشه بر روي ها آبرفتو  شناسي زميني ها زدگي بيرونحد فاصل 

ي هـا  زدگـي  بيرونعموم آبخوان تا  طور به. گردد ميمرز آبخوان در مطالعات مدل منظور  عنوان به ها محلاين  موارداي  پاره
  .شده استنتشكيل  ها دامنهو ابخوان در بخشي از  كند ميگسترش پيدا ن بدليل كاهش ضخامت ابرفت ها دشت كنار

مصـنوعي افـزايش يافتـه و مـدل ذخيـره آب       طـور  بهگستره آبخوان  ،مرز در مدل عنوان بهبا گزينش حد كوه و دشت 
دليل تاثير عواملي ماننـد توسـعه برداشـت يـا افـزايش تغذيـه را        همين به. دهد مياز مقدار واقعي نشان  تر بيشآبخوان را 

  خواهد كرد سازي شبيهاز مقادير حقيقي  تر بيشيا  تر كمي مرز ها كنارهدر  ويژه به

  يا هدامن يها آبخوانبا آبخوان اصلي  پيوند -ب
انتخاب شـده و   اي مشاهدهوجود دارد نيز تعدادي چاه  برداري بهرهچاه  كه هايي محلدر  ويژه بهاي  دامنهي ها آبخواندر 

از آمار  اگر دهد مينشان  )8-2(ي ها شكل كه طوري به. شود ميگردآوري  اي مشاهدهاهاي چآن مانند ساير  سطح آبآمار 
از شـيب   تـر  بـيش ي دشت خيلـي  ها كنارهدر  زيرزمينيگردد شيب هيدروليكي جريان  گيري بهرهدر مدل  ها چاه گونه اين

  .آيد مي دست بههيدروليكي واقعي آبخوان 
آمـده پايـه كـار     دست به اي مشاهدهي ها چاه سطح آب گيري اندازهي مدل كه بر پايه ها شبكه آب زيرزمينيتراز سطح 

شـناخته شـده آبخـوان ماننـد ضـرايب       تـر  كـم عوامـل   گـردد  مـي و در مرحله تنظيم مدل كوشـش   باشد ميتنظيم مدل 
ان جريـ شـيب هيـدروليكي   . تصـحيح شـود   هـا  شبكه سطح آباز انواع تغذيه آن با توجه به تراز اي  پارههيدروديناميكي و 

و بازسازي چنين شيبي در مدل يا با كاهش قابليـت   باشد مياز شيب واقعي  تر بيشدر مدل خيلي  ها محلاين  زيرزميني
مدلي كه بدين ترتيب تنظيم يابد درست نيست البتـه افـزون بـر خطـاي     . انتقال آبخوان و يا با افزايش تغذيه ميسر است

  .يابد ميآبخوان افزايش  به دليل گسترش ها محلمصنوعي ذخيره آب آبخوان در اين  طور بهگفته شد 
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  شيب زياد هيدروليكي با گزينش نادرست مرز - 8- 2شكل 

  مرز در گستره آبخوان گزينش-ج
عمـوم مرزهـاي    طـور  بهدر محلي درون گستره آبخوان و  شود مييي كه در ايران تهيه ها مدلاز اي  پارهمرز آبخوان در 

مرزها  گونه اينشرايط مرزي مدل در . نمايند ميرفته انتخاب كار به زيرزميني يالن آببورودي و خروجي كه در محاسبات 
كار مرز  گونه اينانتخاب . شود ميمنظور  آب زيرزميني تراز همي خطوط ها نقشهاز  گيري بهرهپتانسيل معين و با  صورت به

  .آيد مين دست بهولي مدل درستي  دهد ميچشمگيري كاهش  طور بهو حجم كار تنظيم مدل را  را ساده كردهتنظيم مدل 
در اين مرز هرقدر آب . باشد كه منبع آب بزرگي با آبخوان همبر شده شود ميا پتانسيل معين در مكاني برگزيده بمرز 

 مانـد  مـي ثابـت  ) پتانسـيل مـرزي  (آبخوان وارد منبع و يا آب منبع به درون آبخوان جريـان يابـد تـراز سـطح آب منبـع      
ي مـرزي در چنـين   هـا  شبخـ ذخيـره آب در  . چنين شرايطي وجـود نـدارد   درون آبخوان ي انتخابيدر مرزها كه درحالي

  .تراز سطح آب شبكه مرزي تاثير دارد بر رويشرايطي محدود و همچنين باال و پايين رفتن سطح آب شبكه كنار مرز 
ان به داليلي مانند نادرسـت  سطح آب منطقه آبخو اگردر زمان تنظيم مدل  شود ميديده  )9-2(ل شكدر  كه طوري به
از باال آمدن يـا پـايين رفـتن سـطح آب جلـوگيري       يي انتخابي مدل باال يا پايين رود شرايط مرزي انتخابپارامترهابودن 

گسل
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مرزها در شرايط طبيعي همراه سطح آب بخش درون آبخـوان بـاال يـا     گونه ايندر  زيرزمينيسطح آب  كه درحالي. كند مي
  .نيستفراهم  شود ميط براي ورود آب به آبخوان يا تخليه آب آبخوان به آن شكل كه در مدل اعمال و شراي رود ميپايين 

  
  گزينش مرز آبخوان در گستره آن -9- 2شكل 

برداشت و يا تغذيه بـزرگ در   اگر چون دهد مينتايج درستي ننيز  ها مدل گونه اينوضعيت آينده آبخوان در  سازي شبيه
  .نخواهد دادنشان برروي آبخوان  را آنر واقعي يكنار اين مرزها در مدل منظور گردد مدل تاث

در نظـر  ا پتانسيل معين بمرز  صورت به) درون ابخوان( 1ي رديف ها شبكه اگرتوجه شود  )10-2(براي مثال به شكل 
 تر بيش در اين حالت در مدل 2ي رديف ها شبكهتغييرات سطح آب . مرز ناتراواند 1هاي رديف مرز كه درحاليگرفته شود 

نيـز بـر پايـه آمـار سـطح آب       1ي رديف ها شبكهپتانسيل . باشد مي 1ي رديف ها شبكهي منظور شده در ها پتانسيلتابع 
بنـابراين گـزينش   . خواهـد يافـت  ي نادرست نيز تنظيم ها دادهمدل به سادگي و با  و گردد ميتعيين  اي مشاهدهي ها چاه
  .مرز در مدل درست نيست گونه اين

  ها هاي درون دشت زدگي بيرون -2-2-5-3

كوچـك   شناسـي  زمـين ي هـا  نقشهدر  ها دشتي ها ميانهي كم ارتفاع ها تپهي كوچك يا ها زدگي بيرونآمد  كه طوري به
بـراي   هـا  آنو گاهي از  اند ارتفاعي پيرامون كم و بيش هم ها زمينا ب ها رخنموناز اين اي  پاره .اند نشدهمقياس نشان داده 

 هـا  آنچون نـه تنهـا آبخـوان در محـل      اند مهماختار آبخوان از ديدگاه س ها رخنموناين  .شود مي گيري بهره نيز كشاورزي
ـ مـوارد آبخـوان   اي  پـاره در  يابد ميكاهش  ها رخنمون سمت به آبدارو ضخامت اليه  كند ميگسترش پيدا ن ه دو بخـش  را ب

 اگـر  .دارداي  ويـژه از ديدگاه تهيه مـدل اهميـت    زدگي بيرونمرز آبخوان در پيرامون اين  مشخص نمودن .نمايند ميتقسيم 
ي هـا  شـبكه بين  زيرزمينيتبادل آب  مدل بر پايه اين نقشه تهيه شود و نيايدپايه در نقشه  ها دشتي ميانه ها زدگي بيرون

از طـرف ديگـر در   . آيـد  مـي  دسـت  بهاز حالت طبيعي  تر بيش ها مكاندر اين  زيرزمينيمدل و همچنين حجم ذخيره آب 
كنـده   زدگي بيروندو چاه اكتشافي در دو سمت  اگر )11-2(در شكل  .آيد مي وجود بهي يخطاهانيز ها دادهتجزيه و تحليل 

نادرسـت   زدگـي  بيرونكف در نبود مرز آبخوان در كنار  موقعيت سنگ شده باشدتعيين در اين دو چاه و ژرفاي سنگ كف 
   .دارند نتايج مدل تاثير زيادي بر روياين خطاها  گردد ميبرآورد 

مرز انتخابي
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  بخوان در مدلگزينش مرز در گستره آ -10- 2شكل 

  
  ها زدگي بيرونخطاي ناديده گرفتن  - 11- 2شكل 

  ي پستها محلدر  ها آبخوانمرز  -2-2-5-4
ها محل تبخيـر  زار شوره. كنند ميي نمكي گسترش پيدا ها كفهتا كويرها و  دست پاييني ها شخبدر  ها آبخواناي  پاره

كاهش يابد و يا  آبداركه يا ضخامت اليه  شوند مييي تشكيل ها محلعموم در  طور بهو  اند سطحيهاي  و آب زيرزمينيآب 
فتـه و  كـاهش يا  تـدريج  بـه هاي ايران زار شورهكويرها و  تر بيش سمت بهضخامت آبرفت . جنس آبرفت بسيار دانه ريز باشد

   .كند ميها ادامه پيدا نزار شوره تر بيشدر حقيقت آبخوان در  .رسد ميبه نزديكي سطح زمين  زار شورهسنگ كف در 
پرشـده   اي درياچـه  ريزدانـه ي هـا  نشسـت  تـه گذشته كه از  يها باتالقو يا  ها درياچهمحل  ها نيز درزار شورهتعدادي از 

. باشـند  مي زيرزمينيمانعي در برابر جريان  صورت بهك و كم و بيش اندبسيار  ها نشست تهآبگذري اين . اند گرديدهتشكيل 
در تهيه مدل آبخـوان بهتـر اسـت    . روند مي شمار بهي بسيار كم براي آبخوان ييا با تراوا ناتراوا يمرزها صورت بهاين مرزها 

مرزهاي مدل
مرزهاي آبخوان
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مناطق كم و شايد بهتر باشـد انـدازه    اين دست پاييني موجود در ها دادهگستره آبخوان تا اين مرزها ادامه پيدا كند البته 
  .انتخاب گردد تر بزرگجاها  گونه ايني مدل در ها شبكه

آبخـوان تعيـين و    دسـت  پايينخطي در  شود ميمناطق تهيه  گونه اينكه در ايران براي  زيرزمينيي آب ها مدل تر بيش
فرض شده كه حجـم بزرگـي از آب شـور در     ها مدلدر اين . ندنماي ميور ظمرز با پتانسيل معين من عنوان بهدر مدل  را آن

. كنـد  مـي آبخوان جريـان پيـدا    باالدستي ها شبخبا توسعه برداشت به همراه  هاي شور كويرها ذخيره گرديده و اين آب
در نقاط با قابليت  ويژه بهي پيش آمد ها صفحهدر  كه طوري همانمرز با پتانسيل معين  صورت به ها مكانمنظور نمودن اين 

هـا  زار شـوره ي كنـار  ها آبخوانآب شور در  روي پيشفرضيه . گردد ميانتقال كم و بيش زياد باعث بروز خطاهايي در مدل 
  .ها منبع آب شور وجود ندارد درست نيستزار شوره تر بيشهم به دليل اينكه در 

ـ  تـدريج  بـه بايد  ها ناشناختهكه اين  باشد مييي اترديدهموارد همراه با اي  پارهتعيين موقعيت مرزهاي آبخوان در  ه و ب
  .ي اكتشافي مورد شناسايي قرار گيردها بررسيكمك 

. گستره انتخابي آبخوان براي تهيه مدل بايد تـا آنجـا كـه امكـان دارد تـا مرزهـاي واقعـي و طبيعـي گسـترش يابـد          
آن فاصـله دارد و در ايـن    بـرداري  بهـره بخش مناسب  زاها و كويرها كه مرزهاي آبخوان زار شورهدر كناره  آمد كه طوري به

محدود نمـودن گسـتره    جاي بهي مدل ها شبكهي كافي براي تهيه مدل دردست نيست بهتر است اندازه ها دادهفاصله نيز 
  .ي با ضريب آبگذري بسيار كم برسدها محلافزايش يابد تا به  تدريج بهانتخابي 

 در مقايسه با گستره آبخوان كوچك آست و شايد نياز نباشـد كـه مـدل تمـام     ها اي پروژه پارهمنطقه مورد بررسي در 
  .مرزهاي مدل را با توجه به نكات زير، درون آبخوان در نظر گرفت توان ميدر اين حالت . ابخوان تهيه گردد يها شبخ

چه در منطقه مـدل و چـه    ،و تغذيه كنوني و آتي ان برداري بهرهي ها محل مرزهاي انتخابي بايد از نقاط هدف مدل و
حـدود سـه برابـر ضـخامت اليـه اشـباع        هـا  ضابطهين مقدار اين فاصله در تر كم. در بيرون از آن به اندازه كافي دور باشد

موارد كافي نباشد و در هر منطقه بايد توسط تهيه كننده اي  پارهاين فاصله در  رسد مي نظر بهولي . گرديده استپيشنهاد 
  .آينده تعيين گرددبرداري  بهرهي توسعه ها برنامهي تغذيه و برداشت موجود و ها محلمدل و با توجه به موقعيت 

 يكپارچـه  صـورت  بهمناطق مانند مرزهاي بين دو دشت يا مرز بين تقسيمات كشوري شايد نتوان آبخوان را اي  پارهدر 
مرزهـاي مطالعـاتي را در    گونـه  ايـن بهتـر اسـت   . براي مطالعات بايستي مرزي انتخاب شود صورت اينبررسي نمود كه در 

 شود مين بيني پيش ها مكاندر اين  برداري بهرهي توسعه ها برنامهو  گيرد ميصورت  تر كميي كه برداشت از آبخوان ها محل
در  ويـژه  بـه آبخوان در آن سمت مرز وجود داشته باشد بايـد در مطالعـات مـدل     از برداري بهرهبراي  اي برنامه اگر .برگزيد
بـر  عمـوم   طـور  بـه مناطق  گونه اينمرز مطالعات مدل در . ي آينده بر روي مدل مورد توجه قرار گيردها برنامه سازي شبيه
  .شود مييك خط جريان يا خط هم پتانسيل انتخاب  روي
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  واني مربوط به شكل هندسي آبخها داده - 2-2-6
ي هـا  انـدازه از اي  پـاره  ،افزون بر مرزهاي آبخـوان  باشد ميي ساختماني آبخوان كه در مطالعات مدل مورد نياز ها داده

را از  هـا  آبخوان .آبخوان دارد يها ويژگيو ي هندسي مورد نياز بستگي به نوع ها دادهساير . شود ميشامل هندسي آن نيز 
  .نمود بندي دستهزير به چهار گروه  توان ميمورد نياز مدل  يها داده نوعديدگاه 

  آبخوان آزاد با ضخامت زياد ي ساختماني برايها داده -2-2-6-1
دسـت   در ضريب هدايت هيدروليكي در آن مكان بـه  آبداراز ضرب ضخامت اليه  آن قابليت انتقال آبخوان در هر محل

تغييراتـي در سـطح آب زيرزمينـي و در     ،بـرداري  بهرههاي توسعه  ويژه در برنامه برداري از آبخوان به در زمان بهره. آيد مي
تغييـر   دليل بهبرداري و  بنابراين قابليت انتقال آبخوان در دوره بهره. آيد مي وجود به آبدارنتيجه تغييراتي در ضخامت اليه 

هـاي تنظـيم و    دوره( اگر تغييراتي كه در تراز سطح آب آبخوان در دوره مورد بررسـي . كند سطح آب زيرزميني تغيير مي
تـوان از   نـاچيز باشـد مـي    هـا  و باتوجه به دقت بررسـي  آبدارآيد در مقايسه با ضخامت اليه  وجود مي به) مدل سازي شبيه

  .ثابت درنظر گرفت را در مدل آننظر كرد و  تغييرات اندك قابليت انتقال آبخوان در دوره بررسي صرف
البتـه بـراي   . شـود  مـي ندر مدل منظـور   ها آبخوان گونه ايندر  دارآبكف و ضخامت اليه  ي مربوط به تراز سنگها داده

 هـا  آبخـوان  گونه اينبراي  آبدارسنگ كف و هم ضخامت اليه  تراز همي ها نقشهي آبخوان بهتر است پارامترهاكنترل ساير 
  .گردد تهيهنيز 

  آبخوان آزاد با ضخامت كم ي ساختماني برايها داده -2-2-6-2
مقـدار   كـه تغييـر   كنـد  ميير يتغ حدي به زيرزمينيهمراه با تغيير سطح آب  ها آبخوان گونه ايندر  آبدارضخامت اليه 

  .نظر گرفتثابت در  توان ميآبخوان را ن Tنيست و  نظر صرفدر مقايسه با ضخامت آن قابل  آبدارقابليت انتقال اليه 
  :كه در آن آيد مي دست به T=Kb رابطه ازعموم  طور بههاي مدل افزار نرمدر ) قابليت انتقال آبخوان( Tمقدار 

K - آبدارهدايت هيدروليكي اليه  مقدار  
b-  باشد مي آبدارضخامت اليه.  

  .مي آورد دست بهزير ) 1-2(را در هر پله زماني از رابطه ) آبدارضخامت اليه ( bمدل مقدار 
)2 -1(  b h BR= −  

  .تراز باالي سنگ كف آبخوان است BRو در آن پله زماني  زيرزمينيتراز سطح آب  hكه در آن 
بايـد   كـار  ايـن بـراي   .داده شـود ختلف مدل تعيين و به مدل م يها شبكهبايد تراز سنگ كف آبخوان در  دليل همين به

  .ي آن تهيه گرددها شبخسطح سنگ كف آبخوان براي كليه  تراز هممنحني 
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  آبخوان تحت فشار ي ساختماني برايها داده -2-2-6-3
تحت فشار باشد امكان دارد در دوره مورد نظر و همراه با پايين رفـتن فشـار    آبدارآبخوان مورد بررسي از نوع اليه  اگر

. برود و آبخوان به نوع آزاد تبديل گـردد  تر پاييناز تراز زير سنگ سقف  آبدارتراز سطح آب اليه  تدريج به ،پيزومتريك آن
هـا  افزار نـرم در اين . شده استگنجانيده  تغيير حالت آبخوان عموم شرط طور به ينيزيرزمهاي معتبر مدل آب افزار نرمدر 

دليـل بـراي    همـين  به. شودو به مدل داده تعيين نيز ي مدل ها شبكهبايد تراز زير سنگ سقف اليه تحت فشار براي تمام 
سـطح بـااليي اليـه     تراز هم(نگ سقف سطح زيرين س تراز همي ها منحنيتحت فشار دارند بايد  آبداريي كه اليه ها آبخوان

  .تهيه نمودنيز ) تحت فشار

  آبدارآبخوان با چند اليه  ي ساختماني برايها داده -2-2-6-4
 .آمده است وجود به ي كم تراواها اليهبا ميان آبدارو يا چند اليه  آبدارعموم از چند اليه  طور بهي بزرگ ها دشتآبخوان 

  . را تعيين نمود هركدامو نوع  آبداري ها اليهتعداد  دايب ها آبخوان گونه اينبراي تهيه مدل 
ها كم و بيش پيوستگي دارند  اي از اين اليه وجود آمده كه پاره تراوا به ها تعدادي اليه نيمه گونه دشت هاي اين در آبرفت

بـا فشـار    آبـدار يـه  هـاي كـم تـراوا تعـدادي ال     دليل وجود اين اليه به .اند ي درون آبرفتيها صورت عدسي و تعدادي نيز به
 ... جيرفـت، اروميـه و   هـاي قـزوين، ورامـين، تبريـز،     دشت. پيزومتريك و گاهي با كيفيت متفاوت آب تشكيل شده است

هاي زيري  اليه ليو است آزاد آبداراز نوع اليه  ها آبخوانگونه  بااليي اين آبداراليه . روند شمار مي ها به اي از اين دشت نمونه
  .را دارد 1ت فشارحط نيمه تشرايطور عموم  به

زيري افزون بر وضعيت توپـوگرافي منطقـه بـه پيوسـتگي، ضـخامت و تراوايـي اليـه         آبداري ها اليهفشار پيزومتريك 
ي ياالي بها اليههر اليه و ي تبادل آب بين ها محل ،ها آبخواندر اين نوع  تراوا نيمهي ها اليه. جداكننده بااليي وابسته است

بـه  ) kv(ي ددر راستاي عمو تراوا نيمهمقدار تبادل آب افزون بر ضخامت و ضريب هدايت هيدروليكي اليه  .ي استپايينو 
نيمه تحت فشـار زيـري    آبداري ها اليهها كه از  هدر گذشت. ي دو سمت آن بستگي داردها اليهتفاوت فشار پيزومتريك آب 

زيـري از راه   آبداري ها اليههاي  آب. بودند تر بيشبا فشار آب  يها اليهمحل تخليه آب  تراوا نيمهي ها اليه شد ميبرداشت ن
از  بـرداري  بهرهبا توسعه  اكنون هم. گرديد ميسطحي  آبداروارد اليه بااليي و در آخر وارد اليه  تراوا نيمهنفوذ از درون اليه 

 وارونـه و شرايط الزم بـراي   يابد مي كاهش ها اليهفشار پيزومتريك آب اين  تدريج بهنيمه تحت فشار زيري  آبداري ها اليه
ماننـد آبحـوان   ي بـزرگ ايـران   ها آبخواناز اي  پارهاين حالت براي . آيد مي وجود به تراوا نيمهي ها اليهشدن جريان آب در 

  .شود ميي زيري ها اليهعموم كيفيت خوبي ندارد وارد  طور بهي سطحي كه ها اليهآمده و آب  وجود بهدشت تبريز 
و براي تهيه مـدل سـه بعـدي آبخـوان بـه       شوند مي سازي شبيهسه بعدي  صورت بهآبخوان در مطالعات مدل  گونه اين

  .ردادي ساختماني زير نياز ها داده

                                                      
1- Semi Confined 



  35  كمي هاي مدل تهيه براي الزم هاي داده -دوم فصل

 

  آبداري ها اليهتعداد  -الف
هـدايت   مقدارسنگ سقف،  ضخامت و ، ترازي زيادي مانند تراز سنگ كفها دادهدر مدل به  آبدارهر اليه  سازي شبيه

 ها دادهگردآوري اين . نياز دارد ها اليهضريب ذخيره، تراز سطح پيزومتريك، برداشت، تغذيه و كيفيت آب آن  وليكي،هيدر
ي كه فشار آبداري ها اليهتنها  گردد ميپيشنهاد  دليل همين به. پر هزينه استهم مشكل و هم  آبداربراي تعداد زيادي اليه 

  .تفاوت فاحشي دارد در مطالعات مدل منظور شود ها آنپيزومتريك يا كيفيت آب 
به چند بخش تقسـيم   ها آندر بين سنگ مخزن  تراوا نيمهوجود تعدادي اليه  دليل به ها آبخواناي  پاره آمد كه طوري به
يـه  عموم به گسترش و پيوستگي ال طور به ها آبخواني مختلف اين ها اليهاختالف فشار پيزومتريك و كيفيت آب . اند شده
در مقايسه با گستره دشت و شيب آن كـم و بـيش زيـاد باشـد      تراوا نيمهگسترش اليه  اگر. كند ميبستگي پيدا  تراوا نيمه

امكان دارد . ها اي دشت پارهدر  با فشار پيزومتريك و كيفيت آب گوناگون فراهم است آبدارشرايط الزم براي ايجاد دو اليه 
با گسـترش  يي ها عدسي صورت به عموم طور به ها اليهاين  .باشد ها آبرفتدر بين  نيز با گسترش كم تراوا نيمهچندين اليه 

حفاري اكتشافي، بـه ايـن    زمان ايد درش. كند ميتغيير چنداني ن ها آند كه فشار پيزومتريك و كيفيت آّب دو سمت ان كم
 تـر  بيشد ولي اين تغييرات يآ وجود بهي اندكي در تراز سطح آب و يا كيفيت آب نيز ها تفاوتگاهي  وبرخورد شود  ها اليه
گـردد و تنهـا    نظـر  صـرف ي بـا گسـتره كـم    تراوا نيمهي ها اليهدر تهيه مدل از  شود ميپيشنهاد . باشد ميمحلي  صورت به

ي هـا  اليهيا تفاوت زياد در كيفيت آب  وشده يي كه باعث تغيير فشار پيزومتريك در گستره قابل توجه تراوا نيمهي ها اليه
  .در مطالعات منظور شود اند آورده وجود به آبدار

 تـدريج  بـه آزاد تشـكيل شـده كـه     آبداراز يك اليه  ها بلنديو كناره  ها دامنهعموم در  طور بهي بزرگ ها دشتآبخوان 
اي  پـاره در  تراوا نيمهي ها اليه. گردد مييم به چند بخش تقس تراوا نيمهي گود به دليل وجود تعدادي اليه ها شبخ سمت به

 وجـود  بهي زيري و بااليي ها اليهفشار پيزومتريك و كيفيت آب  ي دراند كه تغيير ي با گستره كمها عدسي صورت به موارد
مـوارد   تـر  بـيش در  هـا  دشـت  گونـه  ايـن ي بااليي در تراوا نيمهاليه . شود مين سازي شبيهدر مدل  ها اليهنمي آورد كه اين 

 آبـدار عمـوم اليـه    طـور  بـه . آيـد  مي وجود به ها اليه فشار پيزومتريك و كيفيت آب اين ي درگسترش كافي دارد كه تغيير
اليـه   كـه  درحـالي . باشد ميي پست دشت زياد ها شبخدر  ويژه به آناز نوع آزاد و شوري آب  ها دشتسطحي آبخوان اين 

را در  هـا  دشـت  گونـه  ايـن آبخـوان  . از آب اليه سطحي است تر كمآب آن نيز و شوري  تحت فشارزيري از نوع نيمه  آبدار
ي هـا  داده بر رويي الزم ها بررسيالبته براي هر آبخوان بايد . گرفت در نظر آبداردو اليه  صورت به توان ميمطالعات مدل 

  .آن براي مطالعات مدل مشخص شود آبدارموجود صورت گيرد و تعداد اليه 

  آبدارگستره هر اليه  -ب
مشخص نمودن  باشد ميتعيين مرزهاي آبخوان براي مشخص نمودن گستره آن در مطالعات مدل نياز  كه طوري همان

د رمـوا  تـر  بـيش در  آبـدار ي ها اليهموقعيت مرزهاي . آن در مدل ضروري است سازي شبيهنيز براي  آبدارمرزهاي هر اليه 
تا  دست پايينآغاز و در  ها دشتاني يي مها شبخعموم در  طور به ها آبخوانجداكننده  يتراوا نيمهي ها اليه. يكسان نيست
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در . يابـد  مـي گسـترش  نيز  ها درياچهموارد تا زير اي  پارهو در  ها باتالقها، كويرها، زار شوره، شناسي زميني ها زدگي بيرون
بهتر است در آغـاز بـر   . دقيق مشخص نمود طور بها ي محدود كننده در آبخوان رها اليهآغاز شايد نتوان موقعيت مرزهاي 

ي اكتشـافي و  هـا  بررسي كمك بهو  تدريج به رزهاي موجود اين مرزها روي نقشه برآورد و سپس موقعيت اين مها دادهپايه 
  .تصحيح نمود تر بيشي ها دادهگردآوري 

  آبداري ها اليهي هندسي ها ويژگي -ج
ي هـا  شبخـ عمـوم در   طور بهو  باشد ميآزاد  صورت به تر بيش با چند اليه ابداري ها آبخوان سطحي آبدارضخامت اليه 

پـس  . متغير صورت گيـرد ) T(با قابليت انتقال  آبداراليه  به شكلآن در مدل بايد  سازي شبيهو  شود مياني دشت كم يم
  .استبراي تهيه مدل نياز  ها دشت گونه ايندر  سطحي آبدارسنگ كف اليه  رازت

ن را يا ثابـت و  ت انتقال آعموم قابلي طور به آبدارهر اليه  سازي شبيهبراي  زيرزمينيهاي  هاي موجود مدل آبرافزا نرم
 دليـل  همـين  بـه . را ثابت و بخشي ديگر را متغير انتخاب نمود آبداربخشي از اليه  T توان ميو ن گيرند مييا متغير در نظر 

  .ي آبخوان آزاد رسم شودها شبخي هم تراز سنگ كف براي تمام ها منحنيبايد 
ي ها اليهبراي . ثابت در مدل منظور كرد Tصورت  توان به تحت فشار اگر داراي ضخامت كم و بيش زياد باشد مي آبداراليه 

  .كار رود به آبخوان آزاد تبديل شد به كه درصورتيف آن تعيين گردد تا سقتحت فشار با ضخامت كم نيز بايد تراز سنگ 

  تراوا كمي ها اليهي هندسي ها ويژگي -د
در هـر   هـا  و همچنين ضخامت آن ها اليهبايد تراز سطح اين  تراوا نيمهي ها اليهافزون بر موقعيت و مرزهاي هر يك از 

و  آبـدار ي هـا  اليـه از  هريـك سـطح سـنگ كـف     تراز همي ها منحنيبنابراين بايد . ي مدل نيز تعيين شودها شبكهيك از 
  .نيز تهيه گردد آبداري مختلف ها اليهي جدا كننده تراوا نيمهي ها اليه ضخامت هم

  مورد نياز مدل ي هيدروديناميكيها داده -2-2-7
 مـوردنظر در نقاط مختلف گستره اليه  آبداربايد ضرايب هيدروديناميكي هر يك از اليه  زيرزمينيبراي تهيه مدل آب 

در ها در مدل  بردن آن كار بهو روش  آبداري ها اليهكي كوتاهي درباره هر يك از ضرايب هيدرودينامي شرح .باشد در دست
  .آيد ميزير 

  1قابليت انتقال آب -2-2-7-1
ي پيرامـون آن را مشـخص   هـا  شـبكه وضعيت تبادل آب بـين هـر شـبكه و     ،در مدل آبداري ها اليهقابليت انتقال آب 

و پهنـاي  ) زيرزمينيشيب هيدروليكي جريان (مدل در هر پله زماني بر پايه اختالف تراز سطح آب بين دو شبكه . كند مي

                                                      
1- Transmissibility 
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بنابراين بايـد  . كند ميرا محاسبه  ها شبكهآب بين شبكه و ميانگين قابليت انتقال آب در اين مسير، مقدار و جهت جريان 
  .ي مدل را تعيين كرده و به مدل دادها شبكهاز  هريكمورد نظر براي  آبدارميانگين مقدار قابليت انتقال آب در اليه 

در دوره مطالعـات در   زيرزمينـي با توجه به ضخامت و تغييرات سـطح آب   آبدارآمد قابليت انتقال هر اليه  كه طوري به
  .شود ميآن اليه به يكي از دو صورت ثابت و متغير منظور 

ر درا  Tتـوان   باشـد مـي   آبـدار تر ضخامت اليه  درصد يا كم15هايي كه تغييرات سطح آب زيرزميني حدود  در بررسي
درصـد   15بـيش از  ) سـازي  تنظيم و دوره شـبيه  دوره( اگر سطح آب زيرزميني در دوره مطالعه. ثابت درنظر گرفتمدل 

 در. صـورت متغيـر باشـد    رود بـه  كار مـي  هاي مدل به ير كند بايد ضريب قابليت انتقال كه در شبكهيتغ آبدار ضخامت اليه
ابطـه  ودر هر پلـه زمـاني را از ر   Tورد نظر را به مدل داد تا مدل مقدار اليه م) K(هدايت هيدروليكي  مقدارحالت بايد  اين

T=kb  وb=h-bR محاسبه كند.  
ايـن  . را براي آن تهيـه كـرد  ) Tهم (ي هم قابليت انتقالها منحنيتشكيل شده باشد بايد  آبدارآبخوان از يك اليه  اگر
كامل پوشش دهد تا بتوان ميانگين قابليت انتقال آبخوان را  طور بهآبخوان را نيز  افزون بر دقت الزم بايد گستره ها منحني

 تـوان  مـي  آبداراليه  ضخامت همي ها منحنيو  Tي هم ها منحنيبر پايه . نمود ينيعآن ت كمك بهي مدل ها شبكهدر تمام 
انتقـال آب   يـت قابل هـم ي ها منحنيبنابراين تهيه . ي مدل محاسبه كردها شبكهرا براي  Kدر صورت نياز ميانگين مقادير 

  .رود مي شمار به زيرزمينيي تهيه مدل آب نيازهاآبخوان يكي از 
 طـور  بـه  آبدار يها اليهاز  هريكهدايت هيدروليكي  مقدارباشد بايد قابليت انتقال يا  آبدارآبخوان شامل چند اليه  اگر

 طور به آبداري ها اليهبراي هر يك از ) Tهم (انتقال  قابليت همي ها منحنيپس در زمان مطالعات بايد . جداگانه به مدل داد
  .تهيه شودجداگانه 

  1ضريب آبدهي ويژه -2-2-7-2
آبـدهي ويـژه بـه جـنس و     . را بـه مـدل داد   ها شبكهي آزاد بايد ضريب آبدهي ويژه براي تمام ها آبخواندر تهيه مدل 

ي الزم ها دادهدر دوره مطالعات بايد  بنابراين. كند مير يآبرفت بستگي دارد پس مقدار آن در گستره آبخوان تغي بندي دانه
البته ايـن خطـوط بايـد تمـام     . آبدهي ويژه در گستره آبخوان فراهم و اين خطوط را رسم نمود ي همها منحنيبراي رسم 

  .آن بتوان مقدار آبدهي ويژه در هر شبكه مدل را برآورد كرد كمك به تاي بپوشاند شكل بهي آبخوان را ها شبخ

                                                      
1- Specific Yield 
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  1ضريب ذخيره -2-2-7-3
نيز بـه مـدل    ها شبكهاز  هريكي تحت فشار در ها اليهاز  هريكي تحت فشار بايد ضريب ذخيره ها آبخوانررسي در ب

 آبـدار ي هـا  اليهاز  هريكذخيره براي  ضريب همي گردآوري شود كه بتوان منحني شكل بهي الزم بايد ها دادهبنابراين . داد
  .تحت فشار را رسم كرد

برداشـت از   اگـر  .ماند مين جاي بهتحت فشار  صورت بهتحت فشار در همه شرايط  يها آبخوانگفته شد  كه طوري همان
 هـا  آنفشـار پيزومتريـك    تدريج بهمدتي ادامه يابد  برسد و براي ها آناي  تغذيهيش از امكانات به ب ي تحت فشارها آبخوان

حالـت بـه    در اين تحت فشار آبداراليه . رسد مي از تراز سطح پايين سنگ سقف تر كمبه  ها آنكم شده و تراز پيزومتريك 
ي هـا  دادهبنابراين در زمان گردآوري . آن در مدل نياز به ضريب آبدهي ويژه دارد سازي شبيهآزاد تبديل شده و  آبداراليه 

قاط مختلـف  در ن نيز ضريب ذخيره بايد مقدار آبدهي ويژه عيينافزون بر ت ،تحت فشار آبداري ها اليهالزم براي تهيه مدل 
  .برآورد گردد سنگ مخزن بندي دانهآن با توجه به جنس و 

ي تحـت  هـا  اليهتراز پيزومتريك  اگرعموم شرطي وجود دارد كه  طور به زيرزمينيي آب ها مدلهاي معتبر افزار نرمدر 
ضـريب ذخيـره مقـدار     جـاي  بـه رود در محاسبات  تر پاييندر آن محل هر شبكه از تراز سطح پايين سنگ سقف در فشار 

  .رود مي كار بهآبدهي ويژه 

  تراوا كمي ها اليهضريب هدايت هيدروليكي  -2-2-7-4
 از نوع ناتراوا نيسـت و تراوايـي   ها آني جدا كننده ها اليه اند آمده وجود به آبداريي كه از چند اليه ها آبخوان تر بيشدر 
 آبـدار عمـوم اليـه    طـور  بـه . آينـد  ميي نيمه تحت فشار در ها اليه صورت بهزيري  آبداري ها اليهدليل  همين به. دارد كمي

مكـان تبـادل آب    تـراوا  نيمهي ها اليه. ي زيري از نوع نيمه تحت فشارندها اليهاز نوع آزاد و  ها آبخوان گونه اينسطحي در 
جهت جريان آب در اين اليه به تفاوت تراز پيزومتريك اليه نيمـه تحـت فشـار و    . بااليي و پاييني است آبداربين دو اليه 

تراز سطح پيزومتريك بيش از تراز سطح آب اليه بااليي باشد آب از اليـه زيـري    اگر. تراز سطح آب اليه آزاد بستگي دارد
ه مرسيدن آن به زير سطح ايستايي، جهت جريان در اليه ني كه با كاهش تراز پيزومتريك و يابد ميبااليي جريان  سـمت  به

  .)12-2شكل ( شود ميتحت فشار وارونه 
  .باشد) 2-2(رابطه  مقدار تبادل آب بر پايه قانون دارسي برابر

)2 -2( P Hq Akv
d
−

=  

  كه در آن 
q  ها اليهمقدار تبادل آب بين  
A گستره منطقه مورد مطالعه يا شبكه مورد بررسي  

                                                      
1- Storage Coefficient 
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Kv  يددر راستاي عمو تراوا نيمهضريب قابليت آبگذري اليه  
d  تراوا نيمهضخامت اليه  

اوا بايـد  تر كمرا محاسبه كند افزون بر ضخامت اليه  آبداري مختلف ها اليهبراي اينكه مدل بتواند مقدار تبادل آب بين 
ي پمپاژ ويژه ها آزمايش كمك به kvمقدار . نيز به مدل داد ها شبكهام تمضريب آبگذري اين اليه در راستاي عمودي براي 

 .ي هيدروديناميكي آبخوان درباره آن بحث خواهد شدها دادهكه در مبحث گردآوري  شود ميتعيين 

  
  مختلف آبداري ها اليهپيوند هيدروليكي بين  -12- 2شكل 

  1تراز سطح آب اوليه مقادير -2-2-8
هـا   هاي گفته شده به مقادير تراز سطح آب يا تراز سطح پيزومتريك آب اليه افزون بر داده ،مدل براي انجام محاسبات

هاي  سطح پيزومتريك اليهاوليه آزاد و تراز  آبدارهاي  سطح آب اليهاوليه پس تراز . در آغاز دوره مورد بررسي نيز نياز دارد
شـرايط اوليـه   مقادير يا  را آنرود كه  شمار مي هاي پايه مدل به هاي منطقه مورد نظر يكي از دانسته تحت فشار تمام شبكه

انتخاب شود تـراز سـطح آب و تـراز     1380سال تا  1370سال ز براي مثال اگر دوره مطالعات براي مدل ا. مدل مي نامند
  .اوليه اين مدل است مقادير 1370هاي مدل در آغاز سال  براي شبكه ي تحت فشارها پيزومتريك اليه
سطح  تراز همسطح آب اليه آزاد و  تراز همي ها منحنيآبخوان در مدل الزمست كه سطح آب اوليه  مقاديربراي تعيين 

  .ودش تهيه ها اليهمورد مطالعه و براي گستره هر كدام از  تحت فشاري ها اليهپيزومتريك براي هر يك از 

  ي مربوط به تغذيه آبخوانها داده -2-2-9
. گيـرد  مـي ي گوناگوني صـورت  ها راهاز  ها آبخوانرا تغذيه آن مي نامند كه تغذيه  زيرزمينيهاي ورودي به مخزن  آب

  .نمود بندي دستهزير  صورت به توان ميدر مدل را  هريكنياز ي مورد ها دادهو  ها آبخواني تغذيه ها راهين تر مهم

                                                      
1- Initial Condition 

سطح زمين

 پيزومتريكسطح 
 ايستابيسطح 

 كمشب

پمپاژ
پمپاژ
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  هاي ورودي از مرزها آب -2-2-9-1
. شـود  مـي با جريان معـين در نظـر گرفتـه     ومرز ناتراوا  صورت بهدر مدل  ها آبخواناز مرزهاي اي  پارهآمد  كه طوري به
ولـي مقـدار آب    .آيـد  مـي ا قابليت انتقال صفر يا مقدار نـاچيز  بناتراوا و  صورت بهمرزها در مدل  گونه ايني مرزي ها شبكه

  .گيرند ميدر نظر  باشد ميتغذيه و در شبكه كناري كه محل ورود آب  صورت بهورودي از اين مرزها به آبخوان 
 يهـا  آبرفـت در  هـا  روانـاب و  هـا  سـيالب ي آسـماني،  ها ريزشاز نفوذ  تر بيشگفته شد اين نوع تغذيه،  كه طوري همان

  .كند مير يي زماني متفاوت مدل تغيها پلهها در زمان و در  بنابراين مقدار آن آيد مي وجود به ها رودخانه و بستراي  دامنه
 سـپس مقـدار آن   شود ميتعيين  زيرزمينيآب اي  دورهي مختلف ها بيالن به كمكعموم  طور بهمقدار اين نوع تغذيه 

  .گردد ميبرآورد و در مدل منظور  رايط موجودبا توجه به ش ي زمانيها پلهاز  هريكبراي 

  اي هي دامنها مسيلدر نفوذ سيالب  -2-2-9-2
سـيالب در ايـن   . رسـد  مـي ام تمـ و پيمودن مسـافتي بـه ا   ها دشتپس از ورود به اي  دامنهي ها مسيلاز اي  پارهبستر 

اصـلي  ي هـا  مسـيل . كند ميموارد نيز هر چند سال يكبار جريان پيدا  تر بيششايد يك يا چند بار در سال و در  ها مسيل
. كـرد مشـخص   تـوان  مـي  پايـه ي ها نقشهها نيز در  و حوضه آبريز آن آيد ميهيدروژئولوژي  يها نقشهبر روي  ومعمطور به

يالن آب بسبات محا به كمكهاي سطحي منطقه محاسبه و  بر پايه مطالعات آب ها مسيلمقدار و زمان جريان آب در اين 
 زيرزمينيجريان  صورت بهكه  كند مينفوذ اي  دامنهي ها آبرفتدر  ها سيالبالبته بخشي از اين . شود ميكنترل  زيرزميني

  .آمده استاي  دامنهي ها سيالبتغذيه به نام  كه در اينجا كند مي وارد ابخوان شده و بخشي از آن در گستره آبخوان نفوذ
بنـابراين موقعيـت ايـن     .شـود  مـي ي مربوطه در نظر گرفتـه  ها شبكهتغذيه در  صورت بهنيز  ها مسيلي ها سيالبنفوذ 

  .هيدروژئولوژي مشخص گردد هايپي ها نقشهنيز بايد بر روي  ها مسيل

  ي آسمانيها ريزشنفوذ  -2-2-9-3
خيـر شـده و يـا    يـا تب  ريـزد  ميبرف، باران و تكرگ بر گستره آبخوان  صورت بهي آسماني كه ها ريزشبخش بزرگي از 

 صـورت  بـه بخشـي   ،هاي اضافي پس از اشباع نمودن اليـه سـطحي خـاك    آب. گردد ميباعث خيس نمودن خاك سطحي 
ي زيـري خـاك بـه حالـت     هـا  اليـه هاي نفـوذي از   آب. كند ميخاك نفوذ  نرودو بخش ديگر ب آيد ميدر رواناب سطحي 

  . پيوندد ميوان بودن شرايط الزم به آبخ غيراشباع گذشته و در صورت فراهم
ي هـا  اليه(پيوسته يا عدسي شكل در بخش غيراشباع خاك  صورت بهي كم يا ناتراوا يي باتراواها اليه ،ي مناطق هدر پار

تشكيل  را ي محلي يا معلقها آبخوان ،ها اليههاي نفوذي پس از رسيدن به اين  آب. وجود دارد) زيرزمينيباالي سطح آب 
هـا پـس از    ي كم تـراوا انـدك باشـد ايـن آب    ها اليهگستره  اگر. يابد ميجريان  ها اليهو آب در راستاي شيب اين  دهد مي

ي باشد كه در محلي يا درون منطقه به شكلي كم تراوا ها اليهدر حالتي كه گستره . شود ميپيمودن مسافتي وارد آبخوان 
و بـه آبخـوان    آيـد  ميچشمه بيرون  صورت بهنفوذي از سطح زمين  هاي آبخوان و يا بيرون از آن به سطح زمين برسد آب
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ي آسماني يا هر نوع تغذيه ديگري كـه از نفـوذ آب در گسـتره آن    ها ريزشبنابراين تغذيه آبخوان از نفوذ . رسد مياصلي ن
  .شود ميي ناتراوا وجود نداشته باشد در نظر گرفته ها اليهيي كه چنين ها محلبراي  گيرد ميصورت 

، )بـاران  يـا بـرف  (هـاي آسـماني    هاي آسماني، نوع ريزش هاي آسماني به عواملي مانند مقدار ريزش قدار تغذيه از ريزشم
 ... رطوبت خاك در زمان بارنـدگي و   بندي خاك سطحي، جنس خاك سطحي، درجه حرارت هوا، رطوبت هوا، وزش باد، دانه

بندي خاك سطحي بخشـي   اي اقليمي منطقه دانست و تنها جنس و دانهتوان پارامتره اين عوامل را مي تر بيش. بستگي دارد
  .باشد شناسي منطقه مي از زمين

ي آسماني ها ريزشدرصدي از مقدار  صورت به زيرزمينيهاي آب افزار نرم تر بيشي آسماني در ها ريزشمقدار تغذيه از 
اين نوع تغذيه در مدل بايد مقدار بارندگي هر شبكه در هر پله زماني تعيين و درصـدي   سازي شبيهبراي . شود ميمنظور 

مدل با توجه به گستره شبكه مورد نظر مقدار . مشخص نمود و به مدل داد ي نفوذيها آب عنوان به از نفوذ آن بارندگي را
  .نمايد مياين تغذيه را محاسبه 

و محـل ورود   هـا  دامنـه در  هـا  آبرفـت . كند مير يدر گستره آبخوان تغي نآ بندي دانه ويژه بهخاك سطحي  نوع و جنس
دانـه ريـز    ،ي انتهـايي ها شبخي سيالبي و ها دشت سمت به تدريج بهكه  باشد ميي آبرفتي، دانه درشت ها بادزنو  ها مسيل

ي هـا  ريـزش بـيش تمـام   ي آبرفتـي زيـاد و كـم و    ها بادزني دانه درشت سطحي مانند ابتداي ها آبرفتنفوذ در . گردد مي
يي هـا  محلو در  يابد ميي دانه ريز كاهش ها شبخمقدار نفوذ در . كند مييا تبخير شده و يا نفوذ  ها شبخدر اين آسماني 

و مقدار نفوذ و تغذيه آبخـوان   آيد درميرواناب  صورت بهآب تبخير شده يا  تر بيشكه خاك سطحي از سيلت و رس باشد 
ا توجه ب و مدل يكسان نيست و براي هر شبكه فلختي مها شبكهي در نفوذپذيربنابراين مقدار . ناچيز است ها محلدر اين 

  .برآورد نمود باشد ميدرصد  صورت بهي آسماني كه ها ريزشبايد ضريب نفوذ  آن به نوع خاك سطحي
هـاي   يريم ميـانگين ريـزش  گآبخوان تهران را در نظر ب اگرطور مثال  نيز متفاوتست به ها آبخوانمقدار بارندگي در گستره 

 400يابـد و در شـميران بـه بـيش از      شمال افزايش مـي  سمت بهتدريج  متر است كه به ميلي 150آسماني در شهرري حدود 
 سنجي محدودانـد بـر پايـه مطالعـات هواشناسـي بـراي تعـدادي از        هاي باران چون تعداد ايستگاه. رسد مي در سال متر ميلي
هاي آسماني بـر روي هـر شـبكه را     شود مدل مقدار ريزش ي مدل يك ايستگاه شاهد انتخاب شده و به مدل داده ميها شبكه

بنابراين در گستره آبخوان و با توجه به تغييرات بارندگي بايد تعـدادي ايسـتگاه    .گيرد در نظر ميمربوطه برابر ايستگاه شاهد 
  .ها براي دوره زماني مورد مطالعه گردآوري گردد هاي آسماني در اين ايستگاه شاهد بارندگي انتخاب نمود و مقدار ريزش

ي نفـوذ بـراي   هـا  ضـريب بردن  كار بهين گيري چند ايستگاه شاهد و همچنكار بههاي موجود توانايي افزار نرماز اي  پاره
  .در اين مورد در بخش مربوط گفتگو خواهد شد. ي متفاوت ندارندها شبكه

  هاي انتقالي و انحرافي تغذيه از آب -2-2-9-4

، آب مخازن سدها يا از ساير آبخوان برداشـت و بـه   ها رودخانهمقداري آب از منابع بيرون مانند آب  ،مناطقاي  پارهدر 
ي فصلي و يـا دائمـي وجـود    ها رودخانهيي كه ها محلدر . رود مي كار بهعه انتقال و براي مصارف گوناگون منطقه مورد مطال



 هاي زيرزميني آب هاي كمي و كيفي مدل براي تهيه مورد نياز هاي آمارها و دادهدستورالعمل انتخاب   42

 

. رسـد  مـي ي انحرافي، مقداري آب از رودخانه برداشته و در گستره آبخـوان بـه مصـارف مختلـف     ها سيستم به كمكدارد 
و صرف تغذيـه آبخـوان    كند ميف به درون زمين نفوذ ا محل مصرتهاي انحرافي و يا انتقالي در مسير انتقال  بخشي از آب

 هـا  آن مصـرف هـاي   در محـل هاي انتقالي و يا انحرافي  آبنفوذ از راه  ها آبخواناز اي  پارهبخشي بزرگي از تغذيه . شود مي
  .رود مي كار بهعموم براي مصارف سه گانه زير  طور بههاي انتقالي و انحرافي  آب. گردد ميتامين 

  آبياريهاي انحرافي براي  كارگيري آب به - 1- 4- 2-2-9

ي سنتي و يا مدرن در گستره دشـت  ها سيستم به كمكي ايران ها دشتهاي انحرافي و انتقالي به  بخش بزرگي از آب
  .رود مي كار بهي زراعي ها زمينبراي آبياري پخش شده و 

اليـه   كه درصورتيي آبياري نفوذ كرده و ها لمحي انتقال و توزيع و بخشي ديگر نيز در ها شبكهها در  بخشي از اين آب
ي خـاكي  هـا  كانـال عمـوم در   طـور  بـه نفوذ آب . رسد ميخاك وجود نداشته باشد به آبخوان  نااشباعكم تراوايي در بخش 

ي انتقال آب افزون بر نـوع كانـال بـه شـيب،     ها كانالمقدار نفوذ آب در . باشد ميي بتوني مدرن ها كانالاز  تر بيشسنتي 
  .بستگي دارد ... و ها كانالخاك، پوشش گياهي  بندي دانهو  جنس

هاي محل مصـرف همچنـين شـرايط     ي خاكنفوذپذيربه نوع آبياري و  تر بيشي كشاورزي ها زمينمقدار نفوذ آب در 
از آبياري  تر بيشدانه و آبياري به روش غرقابي خيلي  ي با خاك درشتها زمينمقدار نفوذ در . اقليمي منطقه وابسته است

  .ي مدرن استها روشسنگين و آبياري به با بافت ي داراي خاك ها زمين
براي مثال . كنند مي گيري اي بهره ويژهي ها روشي فصلي براي آبياري و به ها رودخانه يها سيالبمناطق از اي  پارهدر 

كشاورزي در جنوب بلوچستان يا آبيـاري   گيري دگارها برايكار بهي سنتي پيرامون شهر قزوين و ها باغاز آبياري  توان مي
  .ي هرمزگان و بوشهر نام بردها استاني ها اي نخلستان پاره

وارهـا   اين كرت باشد مي متر سانتي 90ي خاكي به بلندي حدود ها ديوارهي سنتي قزوين داراي ها باغي آبياري ها كرت
از نقاط بلوچسـتان  اي  پارهي كوچك كشاورزي در ها نزمي. شوند مياز آب  رسالي يك يا دوبار و در زمان جريان سيالب پ

در زمان جريان سيالب . نامند ميرا دگار  ها آنكه  آورند ميدري به بلندي بيش از يك متر ها ديوارها باستخرهاي  صورت به
ي آبياري كم و بيش يك نوع تغذيه مصـنوعي  ها سيستماين . كنند مي از آب رپ اند شدهو كشت  دهز كه شخمرا اين دگارها 

  .رسد ميهاي مصرفي پس از نفوذ به آبخوان  درصد آب 70و بيش از  باشد ميآبخوان 
درصد آب مصرفي از دست  85تا  70بنايراين بين  باشد ميدرصد  30تا  15عموم بين  طور بهراندمان آبياري در ايران 

  .رسد ميكرده و در صورت وجود شرايط مناسب به آبخوان  كه بخش بزرگي از آن درون خاك نفوذ رود مي
توان تمـام يـا بخـش     هاي متداول هيدروژئولوژي مانند محاسبه بيالن آب زيرزميني را مي منطقه مورد مطالعه در بررسي

ر دسـت و  براي محاسبات بيالن بايد مقدار آب مصرفي براي آبياري در اين گسـتره د  .بزرگي از گستره آبخوان در نظر گرفت
. دسـت آورد  آبخوان از اين نوع آبياري را به هيغذهاي كشاورزي منطقه برآورد شود تا بتوان مقدار ت ميانگين نفوذ آب در زمين

 يهكتـار  400و يـا   100 ،25ي هـا  شـبكه بيالن براي اجزاي كوچكي از گستره مورد مطالعـه ماننـد    ،در مدل آب زيرزميني
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بايـد موقعيـت    دليـل  همـين  به .ي كوچك تعيين نمودها شبكهتوان مقدار نفوذ آب آبياري را در بنابراين بايد ب. شود محاسبه مي
. ي پايـه هيـدروژنولوژي مشـخص گـردد    هـا  نقشهبر روي  نهاي مصرف آ ي توزيع و محلها كانالاصلي انتقال آب،  يها كانال

گيري جريـان آب   با اندازه. شودنوع آبياري و نوع كشت در هر بخش منطقه بايد تعيين  همچنين نوع كانال در نقاط مختلف،
  .وجود داشته باشدي مختلف شبكه انتقال و توزيع ها شبخباره نفوذ آب در  ي مختلف كانال بايد برآوردهايي درها شبخدر 

كـه در بخـش مربوطـه شـرح داده      كننـد  نمـي سازي  شبيهاين تغذيه را  زيرزمينيهاي موجود آب افزار نرم تر بيشالبته 
  .شد خواهد

  هاي انتقالي براي مصارف شهري از آب گيري بهره - 2- 4- 2-2-9

بخشـي از  . گـردد  مـي بسياري از شهرهاي ايران و يا بخشي از آن از آب سـدها و يـا آب انتقـالي تـامين      مورد نيازآب 
ي انتقال و توزيع نشت كرده و يا در محل مصرف به ها شبكهيا در  شود ميهايي كه براي مصارف خانگي در شهر توزيع  آب

  .رسد ميدرون زمين نفوذ كرده و به آبخوان 
بستگي دارد و مقدار آن در شهرهاي بـزرگ   ... گستردگي آن و ،شبكهي توزيع به عواملي مانند عمر ها شبكهتلفات در 

ي جاذب دفع شود بخش بزرگي تـا  ها چاهراه ي شهري به روش سنتي و از ها پساب اگر. ستا مانند تهران كم و بيش زياد
  .شود مي وارد آبخواندرصد آب مصرفي شهري  70حدود 

هـا بـه آبخـوان     ي از ايـن آب تر كمكه مقدار  شود ميبخشي از آب شبكه توزيع شهري نيز صرف آبياري فضاهاي سبز 
  .رود كار بهبراي مصارف صنعتي  ها شهركامكان دارد كه بخشي از اب شهرها و  .رسد مي

ي اصـلي انتقـال آب و   هـا  شـبكه در مطالعات مدل براي برآورد مقدار تغذيه آبخوان از آب مصارف شهري بايد موقعيت 
ه ربـا  ي دريمشخص شده و برآوردها ها پسابهمچنين روش دفع . بيايدي پايه هيدروژئولوژي ها نقشهشبكه توزيع بر روي 

 )و صـنعتي  خانگي، فضاي سـبز (نوع مصرف آب  .ستره صورت گيردتراكم جمعيت و مقدار آب مصرفي در نقاط مختلف گ
  .ي متفاوت منطقه بايد مشخص شودها بخشدر  نيز

ي آسـماني در  هـا  ريـزش  تر بيشبخش بزرگي از گستره شهرهاي بزرگ از آسفالت، موزاييك و سيمان پوشيده شده و 
ي هـا  چـاه وارد  بارد مي ها بامر پشت بي آسماني كه ها ريزشاز طرف ديگر . آيد ميرواناب سطحي در  صورت به ها محلاين 

  .رسد ميجاذب شده و به آبخوان 
باشد بـراي مطالعـات   قرار گرفته و سيستم گرداوري پساب نداشته شهر يا شهركي در گستره آبخوان مورد مطالعه  اگر

هـا و   ي انتقال ايـن آب ها روشو ها بامي سطح شهر، برآوردهايي در مورد گستره پشت ها روانابيي درباره ها دادهمدل بايد 
  .ي فضاي سبز در مناطق مختلف آن گردآوري شودها گسترههمچنين 

  هاي انتقالي براي مصارف صنعتي گيري آبكار به - 3- 4- 2-2-9

 اگـر كه مقدار آن بستگي به نوع صنعت دارد بـراي مثـال    آيد ميدر  پساب صورت بههاي مصارف صنعتي  بخشي از آب
 پسـاب  صورت بهدرصد آب مصرفي  80رود بخش بزرگي شايد حدود  كار به ها دستگاهيا شستشوي  خنك كردنآب براي 
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و يـا وارد سيسـتم    ريـزد  ميو رودخانه  ها مسيلو  ها آبراههجاذب شده و يا به  يها چاهي صنعتي يا وارد ها پساب. آيد درمي
  .شود مي پسابگردآوري 

ت محل تاسيسات و مقدار ي صنعتي افزون بر موقعيها پسابوان از نفوذ در مطالعات مدل براي تعيين مقدار تغذيه آبخ
در مدل كيفي الزمسـت  . را تعيين كرد ها پسابي كارخانه و همچنين مقدار اين ها پسابماهانه بايد روش دفع آب مصرفي 

  .ي مختلف نيز در دست باشدها زماندر  ها آنو غلظت  ها پسابكه نوع مواد همراه 

 آبخوان و رودخانهتبادل آب بين  -2-2-9-5

آبرفت اليه كم تراوايي وجود نداشـته باشـد    نااشباعدر بخش  اگرو بر روي گستره آبخوان  ها دشتدر  ها رودخانهبستر 
يي كه تراز سطح آب رودخانه در تراز باالتر نسبت به تـراز سـطح   ها مكاندر . محل تبادل آب بين رودخانه و آبخوان است

تـراز سـطح آب    اگـر در حالت عكـس  . رسد ميدر بستر رودخانه نفوذ كرده و به آبخوان  نآ آب آبخوان باشد بخشي از آب
  ).13-2شكل ( مي پيوندد باالتر باشد بخشي از آب آبخوان از بستر رودخانه تراوش كرده و به جريان رودخانه زيرزميني

  
  آبخوان تبادل آب بين رودخانه و -13- 2شكل 

  .كند ميي زير تغيير پارامترهامقدار تبادل آب بين رودخانه و آبخوان با توجه به 

 الف

 ب
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ر داصـلي تاثيرگـذار   پـارامتر   تـوان  را مي رودخانه و تراز سطح آب رودخانه محلتفاوت تراز سطح آب زيرزميني در   - الف
پـايين رود مقـدار    تـر  بـيش از اندازه مشخصـي   اگر آب زيرزمينيالبته تراز سطح . انستمقدار و جهت جريان آب د

هـاي   نشسـت  اين اندازه بستگي به ضريب هدايت هيـدروليكي تـه  . كند جريان نفوذي از بستر رودخانه تغييري نمي
اي شرايط به دليل نفـوذ اب  در پاره بستر رودخانهسطح آب زيرزميني در زير  .پيرامون بستر و جريان رودخانه دارد

هـاي   ضريب هدايت هيدروليكي آبخوان در اين منطقه زياد و يـا جريـان آب رودخانـه كـم باشـد آب      اگر .باال ميايد
تـري در سـطح آب زيرزمينـي زيـر      برآمدگي كوچك بدين دليل .شود ميدر آبخوان پخش  تر بيشنفوذي با سرعت 

  .آيد وجود مي آب به تر بيشدر برابر نفوذ  يتر شده و مانع كوچك تشكيلرودخانه بستر 
نيز عامل مهمي در مقدار تبادل آب بين رودخانه  باشد ميبستر رودخانه تراوايي تراوايي محل نفوذ آب كه همان   -ب

شـده و يـا ذرات    نشـين  تهاليه نازكي از مواد دانه ريز  ها رودخانهعموم در بستر  طور به. رود مي شمار بهو آبخوان 
مقدار تراوايي اليه نازكي در بستر رودخانـه كـه    دليل همين به. وجود دارد تر درشتي دانه ها آبرفتدر بين  ريز دانه

 تـوان  مـي اين اليـه را  . باشد ميي همان منطقه ها آبرفتاز  تر كم كند ميتجاوز ن متر سانتيضخامت آن از چند ده 
  .نفوذ آب رودخانه دانست در راه ويژه بهبين رودخانه و آبخوان عامل محدود كننده تبادل آب 

نيـز پـارامتر   ) محل تراوش آب(سطح همبري جريان رودخانه با بستر و يا سطح همبري آبخوان با بستر رودخانه   -ج
ي بسـتر رودخانـه و   هـا  انـدازه سطح همبري نيز بـه شـكل و   . مهمي در مقدار تبادل آب بين اين دو منبع است

  .ين درازاي بستر رودخانه در شبكه مدل مورد نظر بستگي داردهمچن
. كـه بسـتر رودخانـه از آن مكـان بگـذرد      گيرد مييي صورت ها محلتبادل آب بين رودخانه و آبخوان در  ن استروش

اسـت  ك يي كه رودخانه خشها زماندر . آيد مي وجود بهيي كه آب در رودخانه جريان دارد شرايط الزم براي تغذيه ها زمان
از تراز كف بستر رودخانه باشد آب  تر بيشتراز سطح آب آبخوان  اگرولي  .جريان ندارد كه به آبخوان نفوذ كند آنآبي در 
  .د وارد رودخانه شودتوان ميآبخوان 

بـر روي نقشـه پايـه هيـدروژئولوژي      گذرنـد  مـي ي دايمي و فصلي كه از گستره آبخـوان  ها رودخانهبنابراين بايد بستر 
و ) ي تبادل آب بـين رودخانـه و آبخـوان   ها مكان(ي محل گذر رودخانه ها شبكهص شود تا در زمان تهيه مدل بتوان مشخ

  .درازاي بستر رودخانه در شبكه مورد نظر را تعيين كرد
. گيرنـد  مـي مستطيل يا ذوزنقه درنظـر   به شكلعموم  طور به زيرزمينيهاي مدل آب افزار نرمدر  ها رودخانهبرش بستر 
ي محل گذر رودخانه شامل درازا، پهنـا و بلنـدي آن بايـد بـراي مطالعـات مـدل       ها شبكهي بستر در ها اندازهپس ميانگين 
  .تعيين نمود

 ها شبكهاز  هريكبايد ميانگين تراز كف بستر رودخانه در  افزار نرمرودخانه براي  خشك شدنبراي مشخص كردن زمان 
  .را نيز به مدل داد

و براي مشخص  كند ميي مدل را براي هر پله زماني محاسبه ها شبكهاز  هريكدر  زيرزمينيسطح آب  مدل مقدار تراز
  .نمودن جهت تبادل آب بين رودخانه و آبخوان و مقدار آن به ميانگين تراز سطح آب رودخانه در هر شبكه نيز نياز دارد
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  آبخوان در گستره ها آنهاي  هو شاخ ها رودخانهمحل گذر اين تعيين  –
  Lدرازاي بستر رودخانه در هر شبكه براي تعيين مقدار  –
  Wميانگين پهناي بستر رودخانه در هر شبكه براي تعيين مقدار  –
  و در هر پله رماني ميانگين تراز سطح آب رودخانه در نقاط مختلف –
  ميانگين تراز كف بستر رودخانه در نقاط مختلف –
  بستر رودخانه كف ريزدانهبرآوردي از ضخامت و تراوايي اليه  –

  برگشت آب به آبخوان -2-2-9-6

عمـوم در گسـتره    طـور  بـه برداشت شـده و   ... ، قنات وژرف نيمهي ها چاهي ژرف، ها چاه كمك بهبخشي از آب آبخوان 
 گـردد  ميي مصرف نفوذ كرده و به آبخوان بر ها محلها در  مقداري از اين آب. رود مي كار بهآبخوان براي مصارف گوناگون 

 كار بهبراي مصارف آبياري، شرب و صنعت  تر بيشهاي برداشت شده  آب. نامند ميهاي برگشتي به آبخوان  ها را آب كه آن
هـاي   از آب بـرداري  بهـره مقدار آب برگشتي بستگي به نوع و شرايط مصرف آب دارد كـه در مبحـث مربـوط بـه     . رود مي

 تي محل برداشـ ها شبكهپس . نمايند مي حداثمحل مصرف آب ا عموم در طور بهرا  ها چاه. آمد) 4-5-2مبحث (سطحي 
  .هر چاه با شبكه محل برگشت آب آن يكسان و يا شبكه كناري آن است

بخـش   باشـد  مي نسبت به تراز كف آبراهه قنات باالتر ها مكاندر اين  زيرزمينيبخش آغازين قنوات كه تراز سطح آب 
گـذر   باشـد  مـي قنـات   كار خشكهكه  دست پاييناز بخش برداشت شده آب . دباش ميآب برداشت  حلمو  نامند ميكار  هتر

هـا در مـدل    پس محل برداشت آب قنوات با محـل برگشـت آب آن  . رسد ميمحل مصرف  هكرده و پس از طي مسافتي ب
  .شايد متفاوت باشد

ي محل ها ويژگيها و  آبنوع مصرف اين  هاي برداشت شده از آبخوان، ي محل مصرف آبها شبكهبراي تهيه مدل بايد 
  .مصرف براي برآورد ضريب برگشت آب مشخص گردد

 كـار  بـه ي متفـاوت  كاربردهاو قنوات بيرون از منطقه آبخوان به گستره آبخوان انتقال يافته و براي  ها چشمهگاهي آب 
هـا نيـز    ي كاربرد اين آبها ويژگيو محل، نوع . شود مي برداري بهرهنيز  ها زهكشموارد از آب اي  پارههمچنين در . رود مي

  .ين گردديبايد براي مدل تع

 آب تغذيه مصنوعي -2-2-9-7

ي سطحي در دروه تر ها روانابهاي بيش از نياز مانند  و آب درآمدهمناطق به اجرا اي  پارهي تغذيه مصنوعي در ها طرح
بـر روي نقشـه پايـه     دتغذيـه مصـنوعي بايـ    تاسيسـات . برنـد  مـي  كـار  بـه ي گوناگوني براي تغذيـه آبخـوان   ها روشرا به 

و در صورت سرريز شدن بخشي از آب از  تاسيساتهمچنين حجم آب ماهانه ورودي به . هيدروژئولوژي منطقه آورده شود
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از  هريكبنابراين آمار ماهانه آبي كه براي تغذيه مصنوعي در . الزمست حجم آب خروجي نيز مشخص شود تاسيساتاين 
  .بايد گردآوري شود رفته كار بهتغذيه مصنوعي  تاسيسات

و در  پوشـاند  مـي آمـده كـه گسـتره بزرگـي را      وجـود  بـه موارد از تعدادي استخر اي  پارهتغذيه مصنوعي در  تاسيسات
بهتـر اسـت    .رسـد  مـي ي نياتهـ از ظرفيت آن باشد آب به استخرهاي ان تر كم تاسيساتيي كه مقدار آب ورودي به ها زمان

امكـان دارد از تعـدادي   . بيايـد  آمارهـا ي متفاوت هر سيسـتم تغذيـه نيـز در    ها شبخبرآوردي از حجم آب نفوذ يافته در 
آورده و  هـا  نقشـه بـر روي   تاسيسـات شود بايد موقعيـت همـه ايـن     برداري بهرهتغذيه مصنوعي در يك منطقه  تاسيسات

  .جداگانه گردآوري نمود طور بهنيز  هركدامي آب مصرفي آمارها

  تغذيه از ساير منابع -2-2-9-8
از وجـود يـك    تـوان  مـي براي مثـال   .ي ديگري نيز نفوذ كرده و به آبخوان برسدها راهواردي مقداري آب از شايد در م

ي انتقالي آب يا نشـت آب در محـل شكسـتگي    ها لولهبر خاكي از دشت، نشت از  استخر ذخيره خاكي، گذر يك كانال آب
  .را نام برد ... و ها لوله

مقداري آب نفـوذ   رود مييي كه امكان ها راهو انتقال آب تعيين و همچنين ي نگهداري ها محلدر هر منطقه الزمست 
 هريـك همچنين آماري از مقدار نفوذ آب در . ي پايه هيدروژئولوژي آورده شودها نقشهكند و به آبخوان برسد بايد بر روي 

  .نمود گردآوريبايد را  ... ، نشت آب در خطوط انتقال واي ذخيرهي ها مخزنمانند مقدار نفوذ در  ها سيستماز اين 

  هاي خروجي از آبخوان آب -2-2-10
 تـوان  ميي طبيعي خروج آب آبخوان را ها روش. شوند ميعموم به دو روش طبيعي و مصنوعي تخليه  طور به ها آبخوان

 يهـا  چـاه  كمـك  به ها آبخوانبرداشت از  كه درحالي. خروجي از مرزها دانست زيرزمينيزهكشي، تبخير و تعريق و جريان 
 هـا  تخليـه  نواعا سازي شبيه، روش ها آبخوان ي تخليهها راهكلي  طور به. ي مصنوعي استها روش و قنوات ژرف نيمهژرف و 

  .نمود بندي دستهزير  صورت به توان ميرا  ها آن سازي شبيهي مورد نياز براي ها دادهدر مدل و 

  ها چاهكمك ه برداشت ب -2-2-10-1
را بـه سـه دسـته     هـا  آن تـوان  مـي كـه   باشد مياز چاه  گيري بهرهين روش برداشت مصنوعي از آبخوان تر مهميكي از 

كـه   شـود  مـي يي گفتـه  هـا  چـاه به  بندي بخشي دستي در اين روش ها چاه. و ژرف بخش نمود ژرف نيمهي دستي، ها چاه
مقـدار برداشـت از   . دستي صورت گيرد لشك بهنيز به روش سنتي و با دلو و  ها آنو برداشت از  كنده شدهدست  كمك به

عمـوم از   طـور  به آب زيرزمينيي ها بررسيي آبخوان كم است و در ها تخليهموارد در مقايسه با ساير  تر بيشدر  ها چاهاين 
  .شود ميصرف نظر  ها چاهبرداشت اين 
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وش حفـاري و شـكل سـاختماني    در ايران بر پايـه ر  زيرزمينيهاي  در مطالعات آب ژرف نيمهي ژرف و ها چاهنامگذاري 
دهانـه گشـادند و از    صورت بهو  هاز وسايل مكانيكي كنده شد گيري بهرهيي كه به روش دستي و يا با ها چاه. باشد ميچاه 
  .شوند ميناميده  ژرف نيمهي ها شود به نام چاه ميموتور پمپ برداشت  كمك به ها آن

ي از دادتعـ ژرفـاي  . انـد  گرديـده ي ژرف نامگـذاري  ها اند به نام چاه شدهي حفاري كنده ها دستگاه كمك بهيي كه ها چاه
  .آن منطقه است ژرف نيمهي ها چاهاز ژرفاي تعدادي  تر كممناطق اي  پارهي ژرف در ها چاه

با توجه بـه شـرايط    ها آنو مقدار برداشت از  شود مي گيري بهره ... براي تامين آب كشاورزي، صنعت، شرب و ها چاه از
از نقـاط آب   .كند مير يبسيار تغي ... موجود، مقدار نياز آب و تاسيساتي ساختماني چاه، ها ويژگيروژئولوژي منطقه، هيد

همراه گردآوري  ها آماربرداريدر . گردد ميي آماربردار )... هر پنج سال يا هر ده سال يك بار و يا(اي  دوره طور به ها آبخوان
يي كـه از  ها پرسششده و وضعيت كاركرد هر چاه نيز بر پايه  گيري اندازههمچنين آبدهي آن  ها چاهي گوناگون ها ويژگي
مربـوط بـه    هـا  دادهدر بخش يك آمد اين روش گردآوري  كه طوري به. شود ميبرآورد  گيرد مي صورت ... وموتوربان مالك، 

در مطالعات نيمـه  در ايران اين روش . دهد مي دست بهكه تنها برآوردي از برداشت آبخوان  استمطالعات مرحله شناخت 
   .كامل نيست شود ميكه بدين شكل گردآوري  ييآمارهاموارد  تر بيشو در  رود مي كار بهتفضيلي و تفضيلي نيز 
ي توپـوگرافي از منـاطق وجـود    هـا  نقشه 1340هاي زيرزميني به روش نوين در ايران و در اوايل دهه  در آغاز مطالعات آب

كمـك دو دسـته    سـپس گسـتره نقشـه بـه    . گرديد ميهاي هوايي تهيه  كمك عكس طور عموم به ي مناطق بهها هنقشنداشت و 
هاي اين شبكه با شماره و هر ستون آن با يكي  هر يك از رديف .شد كيلومتر بخش مي 5×  5ي ها شبكهخطوط عمود بر هم به 

در . گرفـت  بندي صـورت مـي  شبكهدر اين شماره گذاري هر چاه با توجه به موقعيت آن . گرديد از حروف انگليسي مشخص مي
طـور   بنـدي گذشـته و بـه    هاي بعدي نيز همين روش ادامه يافت و منطقه مورد مطالعه هر بار بدون توجه به شـبكه  آماربرداري

هـا نيـز چـون دقيـق و كامـل پرسـش و        ههاي چـا  ساير ويژگي. شد برگزيده ميبندي و براي هر چاه شماره نو  اي شبكه سليقه
  .و نميتوان تاريخ گذشته هر چاه را تعيين كرد كند ير مييهاي آماري گوناگون تغ اند در گزارش يادداشت نشده

دقـت كـم    دليـل  بـه نيز  شود مي گيري بهره) GPS( اي ماهواره ياب موقعيتي ها سيستمدر چندين سال گذشته كه از 
در  موارد مختصات متفاوتي براي هـر چـاه   تر بيشدر  ها دستگاهكاربران با كاركرد اين  تر كمها و يا آشنايي  GPS ازاي  پاره

  .آمده است ي متفاوتها آماربرداري
ي منطقـه در دوره  هـا  چـاه از نقاط آب تعيين وضعيت برداشـت از هـر يـك از    اي  دورهي ها آماربردارييكي از اهداف 

نتايج آمـار برداريهـاي   اي از پاره كمك بهكار  اين. باشد ميهر چاه  برداري بهرهگذشته مطالعات و يا مشخص نمودن تاريخ 
 را آنيافت كه بتوان  توان ميچاهي را  تر كم قرار گيردهر يك از مناطق كنار هم اي  دورهي آمارها اگر .موجود ميسر نيست

  .مشخص نمودي مختلف آمارهادر 
 تهيـه در ويـژه   هاي آب زيرزميني بـه  رود كه در بررسي شمار مي به ها آبخواني اصلي تخليه ها شبخها يكي از  برداشت چاه

  .هاي منطقه دارد چاهاز ي تهيه شده بستگي زيادي به دقت محاسبه برداشت ها مدلدقت  .مدل آبخوان تاثيرگذاراست
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ي شـاهد  هـا  چـاه  عنـوان  بـه  بـرداري  بهـره آمده كه در هر منطقه تعدادي چاه  ها آبخواني جديد مطالعاتي ها برنامهدر 
اسـت از   در نظـر . گردآوري بشود ها چاهي مربوط به آبدهي و ساعات كاركرد ماهانه و فصلي اين آمارهابرداشت انتخاب و 

ي شاهد بـه نـوع چـاه،    ها چاهانتخاب  در. گردد گيري بهرهي منطقه ها چاهي شاهد براي محاسبه برداشت ساير ها چاهآمار 
را بـا دقـت كـافي     هـا  برداشـت  تـوان  مـي نيز ن آمارهااين  كمك بهتوجه شده و  تر كممنطقه ي ها چاهنوع برداشت و تعداد 

براي تـامين آب   ها چاهچاه شاهد براي آبخواني منظور شده كه سه حلقه از اين حلقه براي مثال تعداد پنج . محاسبه نمود
به دليل خرابي موتور پمپ و يـا   ها چاهيكي از اين . روند مي كار بهي شرب و صنعت نيازهاو دو حلقه ديگر براي كشاورزي 

ي كشـاورزي بـراي   هـا  چاه از اب تعدادي اگر يا. هاي برداشت تغيير خواهد كرد نسبتد  نكار نكاي  دورهنداشتن نياز براي 
يي كه ها بررسي. دباشنكشاورزي منطقه  ها چاهرود كه نشانگر بخش عمده برداشت  كار بهو يا كشت بهاره  ها باغتامين آب 

بـراي محاسـبه   نشـان داد كـه ايـن روش     هي شاهد اندك صـورت گرفتـ  ها چاهبراي محاسبه برداشت در مناطق با تعداد 
  . نيز سودبخش نيستها  برداشت چاه
ي شاهد صورت گرفته در ها چاهي مربوط به ها دادهگردآوري  و يا ها آماربرداريزيادي كه براي  گذاري سرمايهبا وجود 

ي هـا  دادهاين مورد در بخش راهنماي گـردآوري   درباره. را با دقت الزم تعيين كرد ها چاهداشت بر توان مي اي منطقه تر كم
  .فتگو خواهد شدگ ها آبخوانمربوط به تخليه 

بـراي مثـال   . را مشخص نمـود  نمايد ميه هر چاه از آن برداشت از آبخوان ك اي اليهبايد  زيرزمينيبراي تهيه مدل آب 
سـپس مقـدار   . كننـد  مـي آزاد آبخوان مـورد نظـر برداشـت     آبداراز اليه  Bاز اليه تحت فشار و چاه نيمه ژرف  Aچاه ژرف 

  .محاسبه نمودرا  مدلدر هر پله زماني  مربوطه آبداراليه  زااه چبرداشت هر 
متفـاوت   آبـدار از دو يا چند اليه  ها چاهاز اي  پارهآمده امكان دارد كه  وجود به آبداردر مناطقي كه آّبخوان از چند اليه 

   ).15-2شكل ( برداشت نمايند

  
  آبدارچاه از دو اليه  گيري آب -15- 2شكل 

داشـتي و كيفيـت آب هـر يـك از     متفاوت باشد با در دست بودن مقدار و كيفيـت آب بر  آبداركيفيت آب دو اليه  اگر
 هـا افـزار  نـرم از اي  پـاره  ردي مختلـف  هـا  اليـه برداشـت چـاه از    .توان مقدار برداشت از هر اليه را محاسبه كـرد  ها مي اليه

  .شود ميمحاسبه  )4-2( هرابط كمك به  Modflowمانند
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  1مقدار برداشت از اليه شماره  Q1كه در آن 
QW برداشت چاه  
T1  1قابليت انتقال اليه 

Tt قابليت انتقال آبخوان است.  
  . هاي جديد وجود داردافزار نرمدر  گيرد ميند اليه آب چيي كه از ها چاه دري متفاوت ها اليهبين  بخش نمودن برداشت

  خروجي  زيرزمينيجريان  -2-2-10-2
ـ   ها محلو يا در  يابد مييي تا بيرون از منطقه مورد نظر گسترش ها شبخآبخوان در  هـا   آبديي به دريـا، درياچـه و مان

و شرايط براي ورود يا خروج آب از آبخوان در  شود ميمرز با پتانسيل معين منظور  صورت بهدر مدل  ها مكاناين . رسد مي
  .فراهم است ها محلاين 

و مـدل نيـز    شود ميبراي هر پله زماني به مدل داده  مشخصپتانسيل  رز بام صورت بهي مرزي ها شبكهتراز سطح آب 
تراز سطح آب شبكه كناري از تراز سطح آب شبكه مرزي  اگر. كند ميي كنار اين مرزها را محاسبه ها شبكهتراز سطح آب 

  قدار جريان آب از رابطهم. شود ميو در حالت عكس آب از مرز وارد آّبخوان  رود ميباشد آب از آبخوان بيرون  تر بيش
h hbQ A T

l
−

=  

  پهناي شبكه Aكه در آن 
h تراز سطح آب در شبكه كنار مرز  

hb تراز سطح آب در شبكه مرزي  
l فاصله بين مراكز اين دو شبكه  

T  در مرز است موردنظرخوان يا اليه بآقابليت انتقال  
شبكه كنار مرز بايد تراز سـطح آب شـبكه مـرزي در هـر پلـه زمـاني و       ب در هر آبنابراين براي محاسبه مقدار تبادل 

  .قابليت انتقال آبخوان در آن محل را به مدل داد

  ها رودخانهزهكشي  -2-2-10-3
دربـاره آن   5-8-2-2كـه در مبحـث    رود مـي  شـمار  بهبخشي از تبادل آب بين آبخوان و رودخانه  ها رودخانهزهكشي 
  .گفتگو شد
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  تبخير از آبخوان -2-2-10-4
بخشي از آب آبخوان در اثر قوه مويينگي خـاك   رسد ميبه نزديكي سطح زمين  زيرزمينيئي كه سطح آب ها محلدر 

آب آبخوان و يا آبيكه توسـط قـوه مـويينگي بـه      ،مناطق گونه اينريشه گياهان در . شود ميتبخير  و سطح زمين آمدهبه 
مقدار تبخير و تعريق آب آبخوان بستگي به . ايندنم ميي رسيده را جذب و صرف تعريق يترازهاي باالتر نسبت سطح ايستا

خاك  بندي دانه، تبخير پتانسيل منطقه، جنس و زيرزمينيژرفاي آب  توان ميرا  ها آنين تر مهمعواملي گوناگوني دارد كه 
سـيل  به سطح زمين برسد مقدار تبخير از آبخـوان كـم و بـيش برابـر تبخيـر پتان      زيرزمينيدر مواردي كه آب . را نام برد

ي ها بررسي. يابد ميكاهش ) با افزايش ژرفاي آب( زيرزمينيمقدار تبخير از آبخوان با پايين رفتن سطح آب . منطقه است
منحنـي وايـت    اين روابـط صورت گرفته كه يكي از  زيرزمينياندكي براي تعيين رابطه بين تبخير از آبخوان و ژرفاي آب 

  .هاي متفاوت همراه با خطاهايي است دقت كاربرد اين رابطه نيز براي خاك رسد مي نظر به. باشد مي
كه اين كار دقت كافي ندارد چون  شود ميو به مدل داده  همحاسبه شددستي  طور بهموارد اي  پارهتبخير از آبخوان در 

مـدل بايـد امكانـات محاسـبه      رافزا نرم. كنند ميو همچنين تبخير پتانسيل همراه با زمان تغيير  زيرزمينيتراز سطح آب 
هر شبكه مدل را با توجه به ژرفاي آب در آن شبكه و براي هر پلـه زمـاني    تبخير را داشته باشد تا بتواند مقدار تبخير در

هـا منظـور شـده ولـي روش محاسـبه آن در تعـدادي از       افزار نـرم از اي  پـاره محاسبه تبخير از آبخـوان در  . محاسبه نمايد
هـر يـك از    سـازي  شـبيه درست نيست كه در اين باره در مبحث مربوط به روش  Modflow نسخه اوليه ندها مانافزار نرم

  .شود ميدر مدل گفتگو  پارامترها
ي هـا  ايسـتگاه براي محاسبه تبخير از آبخوان بايد تبخيـر پتانسـيل منطقـه در هـر پلـه زمـاني را كـه بـر پايـه آمـار           

موارد در گستره آبخوان متفـاوت و مقـدار   اي  پارهشرايط آب و هوايي در . ادبه مدل د آيد مي دست بهمنطقه  تبخيرسنجي
ي بايد انتخاب نمود شكل به تبخيرسنجيي ها ايستگاهمحل . كند ميير يي مختلف منطقه تغها شبختبخير پتانسيل نيز در 

در هـر پلـه    از آبخـوان را  مقدار تبخيرمدل . برد كار بهايستگاه شاهد براي منطقه تبخيري آبخوان  عنوان به را آنكه بتوان 
و خـوان  بآّسـطه اب  با توجه به تبخير پتانسيل در آن پله زماني كـه بـه مـدل داده شـده و ژرفـاي       و در هر شبكه زماني

تـراز سـطح    اگرپس  .كند ميتعيين را در هر پله زماني  زيرزمينيمدل تراز سطح آب . نمايد مياي محاسبه  هرابط كمك به
بنابراين براي محاسـبه تبخيـر   . كندمحاسبه د ژرفاي آب آبخوان را در هر پله زماني توان ميباشد  كه را داشتهزمين هر شب

  .افزون بر مقدار تبخير پتانسيل براي هر پله زماني بايد ميانگين تراز سطح زمين هر شبكه را نيز به مدل داد
ي هـا  نقشـه از  گيـري  بهـره بـا   تـوان  مـي هموار را ي مدل در دشت هاي كم و بيش ها شبكهميانگين تراز سطح زمين 

با  اي مشاهدهي ها چاهالبته بايد دقت شود كه نقاط مبناي ترازيابي . تعيين كرد تر بزرگو  25000/1توپوگرافي با مقياس 
يي بين اين دو وجود دارد و ترازهاي سطح زمين ها تفاوتموارد اي  پارهدر . يكسان باشد 25000/1ي ها نقشهنقاط مبناي 

تـراز سـطح    تـوان  مي. ي توپوگرافي متفاوتستها نقشها تراز سطح زمين بر پايه ب آيد مي دست به اي مشاهدهي ها چاهكه از 
 25000/1ي توپـوگرافي  ها نقشهن و بر روي يتعي ها آنو با توجه به تراز نقطه نشانه  اي مشاهدهي ها چاهزمين را در محل 



  53  كمي هاي مدل تهيه براي الزم هاي داده -دوم فصل

 

براي محاسبه ميـانگين   توان مينيز  ها دادهداشت از اين  خواني همي توپوگرافي ها نقشهاين نقاط با تراز  كه درحالتي. آورد
 .گرفت بهره ها شبكهتراز سطح زمين 

  ها زهكشتخليه از راه  -2-2-10-5
و يـا   هـا  آبراهـه در  زمينـي زيرسـطح آب   باال آمدنهمراه با  ي تر وها دورهبخشي از آب آبخوان در  ها اي دشت پارهدر 
روانـاب   صـورت  بـه ها در دوره پرآبي  چون اين آب. رود ميزهكشي شده و از آن بيرون  ها چشمهو يا توسط  ي گودها محل

كه سـطح آب آبخـوان در نزديكـي     ها دشتي پست ها شبخدليل در  همين به. چندان چشمگير نيست آيد ميسطحي در 
البته در . شوند سازي شبيه ي گود كه شرايط زهكشي آبخوان را دارند در مدلها آبراههبايد كليه  گيرد ميسطح زمين قرار 

  .گردد سازي شبيهبايد ي شبكه زهكشي در مدل ها شبخاند نيز كليه  يي كه داراي سيستم زهكشيها دشت
آن شبكه و تراز سطح  ينيزيرزمآبخوان در هر شبكه مدل به اختالف تراز سطح آب زهكشي شده از مقدار جريان آب 
. و همچنين به ضريب هدايت هيدروليكي اليـه سـطحي آبخـوان بسـتگي دارد     يا تراز آبنماي چشمه آب در بستر زهكش

 را آنريز پوشيده شـده كـه ضـريب آبگـذري      هي نازكي از مواد دانها اليه، ها رودخانهنيز مانند بستر  ها زهكشالبته در كف 
  .دهد ميكاهش 
  .شود مي زير محاسبه )5-2( در هر شبكه از رابطه ها زهكشعموم مقدار جريان آب ورودي به  طور بهها رافزا نرمدر 

)2 -5(  Qd C(h D)= −  
  مقدار جريان ورودي به زهكش Qdكه
C ضريب زهكشي  
h در آبخوان تراز سطح آب  
D تراز سطح آب در زهكش است  

  :توان شامل موارد زير دانست باشد را مي هاي منطقه در مدل مورد نياز مي سازي زهكش كه براي شبيه هايي دادهبنابراين 
ي تـر دارنـد بايـد بـر روي نقشـه پايـه       هـا  دورهكـه امكـان زهكشـي در     اي آبراههي ها شبكهو  ها زهكشدر آغاز كليه 

سپس پروفيل طولي تمام . اند را مشخص نمود زهكششرايط يي از مدل كه داراي ها شبكههيدرولوژي آورده شود تا بتوان 
بتوان ميانگين تراز  ها آن كمك بهرا تهيه كرد تا  ها آنو در چند نقطه نيز پروفيل عرضي از  برداري نقشه كمك به ها زهكش

البته بايد توجه داشت كه مبناي ارتفاعي كه براي تهيـه پروفيـل   . آورد دست بهي مربوطه ها شبكهكف بستر زهكش را در 
و تراز سـطح زمـين    ها چاهبراي تعيين تراز نقطه نشانه  برداري نقشهبا مبناي ارتفاعي كه در  رود مي كار به ها زهكشطولي 

 اي مشـاهده ي ها چاهراز نقطه نشانه از ت ها زهكشو  ها رودخانهبهتر است براي تهيه پروفيل بستر . رفته يكسان باشد كار به
  .شود گيري بهرههمان منطقه 
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نيـاز   دري زهكش براي برآورد ضريب زهكشي در هـر شـبكه مـو   ها اندازهي عرضي نيز براي مشخص نمودن ها پروفيل
شرح نيز در ضريب زهكش موثر است كه بايد  ها آنوجود سبزه و علف در بستر  يا و ها زهكشبودن كف  البته تميز. است

  .ي مختلف هر زهكش نيز تهيه شودها شبخي ها ويژگيكوتاهي درباره 

  قنات -2-2-10-6
كه در ايران باستان توسعه يافته و اين روش توسط ايرانيان  رود مي شمار به زيرزمينياز آب  برداري بهرهقنات سيستم 

 شـكل  بـه كـه بخـش آغـازين آن     باشد ميقنات شامل دو بخش . شده استبه كشورهاي همجوار و شمال آفريقا نيز برده 
البتـه  . )16-2شـكل  ( يابد مي هاي زهكشي شده از راه بخش انتهايي به سطح زمين انتقال و آب كند ميزهكش ژرف كار 

  .كند ميير يتغ زيرزمينيهمراه با نوسان تراز سطح آب ) كار تره(اندازه بخش زهكش قنات 
بايد پروفيل طولي از  بدين منظور .رنظر گرفتيك زهكش ژرف د شكل به را آن توان ميقنات در مدل  سازي شبيهبراي 

بـدين  . ين نموديي مربوطه تعها شبكهود تا بر پايه آن بتوان مقدار ميانگين تراز كف بستر قنات را در شالري قنات تهيه گ
 كمـك  بهين نقاط را مشخص و تراز ا را ي قناتها چاهتعدادي نقطه نشانه در سطح زمين باالي تعدادي از  توان ميمنظور 

  .كرد گيري اندازهرا نيز  ها چاهالري اين گو همچنين ژرفاي كف تعيين ترازيابي 

 
  پروفيل طولي قنات - 16- 2شكل 

بـر روي نقشـه پايـه     هـا  آنت در مدل آّبخوان بايد موقعيـت  شقنوات هر د سازي شبيهي باال براي ها نوشتهبا توجه به 
  .نيز تعيين نمودرا  ها آنالري گكف  تراز هيدروژئولوژي مشخص و

  

بخش تركار كار خشكهبخش



 

  3فصل 3

  ي مورد نياز براي تنظيم مدلها داده
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  ي مورد نياز براي تنظيم مدلها داده -سوم فصل 

  كليات -1- 3

اكتشـافي  ي هـا  بررسـي مشـكل و نيـاز بـه     زيرزمينـي ي منـابع آب  ها ويژگيبسياري از نمودن ن يآمد تعي كه طوري به
عمـوم در   طـور  به كهمحدودي بررسي اكتشافي  ردامقبر پايه  ها آبخواني پارامترها تر بيشعلت  همين به .دارد اي گسترده

بنـابراين در زمـان    .رود مي كار به در ساخت مدل ي برآورديپارامترهااين  و شود ميبرآورد  گيرد ميصورت چند نقطه آن 
پـيش  . درست شده وجود نـدارد  پارامترهالي كه بر پايه اين رفته و مد كار بهي پارامترهاساختن مدل اطميناني از درستي 

ي مورد ارزيابي فرآينددرست آن طي  ي آبخوان و كاركردها ويژگيي مدل با پارامترها خواني هماز مدل بايد  گيري بهرهاز 
  .نامند مي 1تنظيم يا واسنجي مدلمرحله اين مرحله را . قرار گيرد

 ها شبخبين اين  زيرزمينيعدادي اجزاي كوچك بخش شده و معادله حركت آب گستره آبخوان در مطالعات مدل به ت
ي سـاختماني،  هـا  ويژگـي بـه بيـان ديگـر    . شـود  مـي حـل   انـد  بـرآوردي  هـا  آناز اي  پارهكه  ي مختلفپارامترهاو بر پايه 

 كـار  بـه ي مـدل  هـا  شـبكه ي جريان آب بـين  ها معادلهدر  و آبخوان كه برآورد شده اي تخليهو اي  تغذيههيدروديناميكي، 
وضعيت سطح آب آبخوان را در حقيقت ي متفاوت محاسبه و ها زماني مختلف را در ها شبكهمدل تراز سطح آب . رود مي

ـ آبخـوان   هدر تعـدادي نقطـ   زيرزمينيسطح آب  اگر. كند ميدر نقاط متفاوت آن در تعدادي زمان مورد نظر تعيين   ايرب
ي مدل كـه بـر   ها محاسبهنتايج  توان ميباشد  شده گيري اندازهرا محاسبه كرده  ها آنيي كه مدل سطح آب ها زمانهمان 

ي پارامترهـا ا بشناخته و برآوردي صورت گرفته را با سطح ايستايي آبخوان كه در شرايط طبيعي و  تر كمي پارامترهاپايه 
بـه   تـوان  مـي گرديـده   گيري اندازهكه  شده و سطح آبي با مقايسه سطح آب محاسبه. آمده را مقايسه نمود وجود بهواقعي 

  .ي برآوردي پي بردها ويژگيدقت و درستي 
 زيرزمينـي از آبخوان را به مـدل داد و سـطح آب   اي  دوره )تغذيه و تخليه( ها كنش بايد مقادير مدل در مرحله تنظيم

  . يسه نمودگرديده مقا گيري اندازه اي مشاهدهي ها چاهمحاسبه شده توسط مدل را با سطح آبي كه در 

  دوره تنظيم مدل -2- 3

ي كـافي در مـورد مقـادير انـواع تغذيـه و تخليـه و       هـا  دادهاز تاريخ گذشته آبخوان كه اي  دورهبراي تنظيم مدل بايد 
  .يدزدوره تنظيم مدل برگ عنوان بهن وجود دارد آ زيرزمينيي سطح آب ها نوسانهمچنين تراز و 

ي آسماني، نفوذ ها ريزش، انواع تغذيه مانند نفوذ از T، K ،S ،KVمانند  شده آبخوان شناخته تر كمي پارامترهامقادير 
از انـواع تخليـه ماننـد تبخيـر از     اي  پارهورودي و  زيرزمينياز آبياري، برگشت آب پمپاژ، نفوذ آب مصارف خانگي، جريان 

تصحيح  ها آنبايد مقادير  مدل مدر مرحله تنظي .گردد ميبرآورد و در مدل منظور  ... خروجي و زيرزمينيآبخوان، جريان 
ساير  توان ميرفته در مدل درست نباشد  كار بهمقادير يك يا چند پارامتر  اگري آبخوان زيادند ها ناشناختهچون تعداد . شود

                                                      
1- Calibration 
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ضريب نفوذ بارندگي كه  اگربراي مثال . ي نادرست را در مدل خنثي نمايدپارامترهاي تغيير داد كه اثر شكل بهرا  پارامترها
ي بـراي  تـر  بيشبا در نظر گرفتن مقدار  توان مير واقعي آن در آبخوان باشد ااز مقد تر كمرفته  كار بهاز مدل  اي منطقهدر 

  .برد از بين را آنيا ضريب نفوذ آبياري تاثير  پمپاژضريب برگشت 
دوره تنظـيم   اگـر بنابراين  .كنند ميزمان تغيير طول ر انواع تغذيه و تخليه د تر بيشي وابسته به زمان مانند پارامترها

كوچـك   تـوان  مي باشدتنظيم مدل يك سال  هدور اگر مثال مورد اشاره در. بود مدل كوتاه باشد تنظيم مدل ساده خواهد
دوره تنظـيم مـدل    اگراما . انتخاب كردن ضريب نفوذ آبياري جبران كرد تر بزرگدر نظر گرفتن ضريب نفوذ بارندگي را با 

ي گوناگون متفاوتست ناهماهنگي در بين ها سالاينكه مقادير بارندگي و آب آبياري براي  دليل بهبه چند سال افزايش يابد 
مدل تنظـيم يافتـه    اطمينان بهباشد  تر بزرگپس هر چه دوره تنظيم مدل . آيد مي وجود بهي آبخوان آمارهانتايج مدل و 

ي وابسته به زمـان  پارامترهايي از آمارها ويژه بهراين براي تهيه يك مدل قابل قبول بايد آمار كافي بناب. خواهد بود تر بيش
ين زمان دوره آماري تر كمدرباره . در دست باشداي  دورهبراي  زيرزمينيآبخوان مانند انواع تغذيه، انواع تخليه و سطح آب 

ي كافي و با دقت خوب براي چنـدين  آمارهاي تنظيم مدل بايد برا. خواهد شد گوي آينده گفتها شبخبراي تهيه مدل در 
  .آيد ميدر زير  آمارهاين اين تر مهمسال گردآوري كرد كه 
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. ي آبخوان آمد در آغاز بايد مدل توصيفي آبخوان منطقه مورد مطالعه تهيه گرددها مدلدر راهنماي تهيه  كه طوري به
در مدل توصـيفي هـر   . ي آن آماده شودآمارهاو گردآوري  زيرزمينيشد مدل توصيفي در زمان مطالعات آب شايد بهتر با

، يـن مـدل توصـيفي   ا .ين شـود يـ ي تغذيـه و تخليـه آن نيـز تع   هـا  راهي ساختماني آبخوان بايد ها ويژگيمنطقه افزون بر 
ي تغذيـه و تخليـه   هـا  راهانـواع  . سـت ي تخليـه آن ا هـا  راهي الزم از تمام منـابع تغذيـه و   آمارها گردآوريراهنمايي براي 

  .گفتگو خواهد شد مربوطهي مربوطه نيز در بخش ها دادهآمد و درباره روش گردآوري  2-2در بند  ها آبخوان
ي گـردآوري  شكل بهبايد  ها دادهبنابراين . شود ميمقادير تغذيه و تخليه در هر شبكه و براي هر پله زماني به مدل داده 

ي زمـاني مختلـف   هـا  پلـه و در  يهكتـار  400و  100، 25ي كوچـك ماننـد   ها گسترهرا براي  ها آنگردد كه بتوان مقدار 
ي الزم ماننـد انـواع   آمارهـا عموم ده روزه، ماهانه و فصلي است شايد بهتر باشـد   طور بهي زماني مدل ها پله. محاسبه كرد

 هـا  آني روزانه كم و بيش زياد و نگهداري و كنترل ها دادهآوري گردد ولي حجم تغذيه، تخليه و سطح آب نيز روزانه گرد
ي كشـاورزي،  ها زمين،  آبياري ها رودخانهجريان  ،ي آسمانيها ريزشمانند آمار  آمارهااين  شود ميپيشنهاد . مشكل است

گـردآوري  ماهانـه   طـور  به ... و زيرزمينيسطح آب  يآمارها، تخليه قنوات، ها چاههاي مصارف شرب، صنعتي، برداشت  آب
  .گردد

ي مربوطه مانند تخليه هر چاه، آب مصرف آبيـاري  ها دادهي مدل بايد ها شبكهبراي محاسبه تغذيه و تخليه هر يك از 
  .شودگردآوري  ... هكتاري و 100ي حدود ها گسترهمناسبي در به صورت 
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  زيرزمينيآمار سطح آب   - 4- 3

هايي دانست كـه بـراي    داده ترين توان يكي از مهم نقاط مختلف در گستره آبخوان را ميي سطح آب زيرزميني در ها نوسان
انجام شده ) تغذيه و تخليه( ها كنشترين واكنش آبخوان نسبت به  شاخص ،تغيرات سطح آب زيرزميني. تنظيم مدل كاربرد دارد

تعيـين كننـده شـكل و مقـدار      ،ديناميكي آبخوانهاي هيدرو مقدار و توزيع تغذيه و تخليه و همچنين ويژگي. بر روي آن است
با توزيع مناسب در گستره آبخوان و  در نقاط مختلف و پس اگر آمار سطح آب زيرزميني. باشد تغييرات سطح آب زيرزميني مي
  .گرفته عنوان راهنماي مناسبي براي تنظيم مدل بهر به اين آمارهاتوان از  با دقت خوب گردآوري گردد مي

نقطه نشانه در بـاالي چـاه مـورد     عنوان اي به نقطهانتخاب و  ها آبخواندر گستره  يپيزومتر اي اي مشاهدهه تعدادي چا
در مـورد  . شود مي گيري اندازهماهانه نسبت به اين نقطه نشانه  طور به زيرزمينياشاره انتخاب و ترازيابي شده و ژرفاي آب 

ود كـه  نمـ فشارسنج جاسـازي  نصب و يا  گيري اندازهمحلي براي نصب لوله  ها آني آرتزين بايد در سطح باالي پيزومترها
بـا كـم نمـودن ژرفـاي آب     . كـرد  گيـري  اندازهبتوان مقدار باال آمدن سطح آب آبخوان را نسبت به نقطه نشانه در هر ماه 

 يهـا  چـاه ه نتراز نقطه نشا سطح آب به باال آمدگيو افزودن مقدار  اي مشاهدهي ها چاهاز تراز نقطه نشانه براي  زيرزميني
 زيرزمينيسپس تغيرات سطح آب . نمايند ميدر آن نقطه را در هر ماه تعيين  زيرزمينيمقدار تراز سطح آب پيزومتريك، 

رات يتغي فهيدروگراآبنمود يا به نام  كه كنند مييي رسم ها شكلرا نسبت به زمان بر روي  اي مشاهدههر چاه يا پيزومتر 
  .شود ميمورد نظر ناميده  پيزومتر و يا تغييرات فشار پيزومتريك اي مشاهدهچاه  زيرزمينيسطح آب 

يـا فشـار پيزومتريـك در نقـاط مختلـف آبخـوان        زيرزمينـي ي سطح آب ها نوسانآوردن  دست بهدر مسيري كه براي 
آب، ثبـت و انتقـال    سـطح  گيـري  انـدازه  مسـوول ، بردار نقشهكارهاي گوناگوني توسط افراد مختلف مانند  شود ميپيموده 

 خطاهـاي دسـتگاهي يـا   اي  پـاره امكـان بـروز    .گيرد ميصورت  ... بر روي هيدروگراف يا وارد نمودن به كامپيوتر و ها داده
آمـده تـاثير    دسـت  بـه ي آمارهـا وجود دارد كه بـر روي   ... و ها دادهو انتقال  گيري اندازهاشتباه در  خطاهاي انساني مانند

نيز عوامل ديگـر   پيزومترهاو  اي مشاهدهي ها چاهانتخاب محل و توزيع نامناسب و همچنين ساختمان نادرست . گذارد مي
  .رود مي شمار به زيرزمينيسطح آب  گيري اندازهبروز خطاهايي در 

 .كم و بـيش پايـه تنظـيم مـدل دانسـت      توان ميرا  ها آبخوانزومتريك پيي مربوط به نوسان سطح آب يا فشار آمارها
در محـل،   هـا  داده، ثبـت  گيري اندازهي ها روش، گيري اندازهيل ا، وسها چاهساختمان  و باره انتخاب محلردليل د همين به

دربـاره ايـن مـوارد در بخـش     . بايد دقت زيادي بشود ها دادهبر روي هيدروگراف يا كامپيوتر و نگهداري اين  ها دادهانتقال 
  .فتگو خواهد شدگ ها دادهمربوط به راهنماي گردآوري 
. منطقه به دقت مورد بررسي قرار گرفته و پااليش شود زيرزمينيي مربوط به سطح آب آمارهادر زمان تهيه مدل بايد 

ي هـا  ويژگـي را بـا يكـديگر و بـا شـرايط تغذيـه، تخليـه و        هـا  آن خواني همبايد  ها دادهبدين منظور پس از گردآوري اين 
براي مثـال  . مشخص گردد ها آنساختماني و هيدروديناميكي آبخوان مورد بررسي قرار گرفته و ناهماهنگي احتمالي بين 

به دليل تغذيه و تخليه  آيد مي وجود بهدر يك نقطه آبخوان  زيرزمينييي كه در شيب و يا جهت جريان آب ها ناهماهنگي
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از آبخوان ناهماهنگي را نشان بدهد كه تغذيه، تخليـه و  اي  نقطهچاهي در سطح آب  اگر. باشد ميي آبخوان ها ويژگيو يا 
ين عامـل بـروز   تـر  مهـم . در آن نقطه مورد بررسي قرار گيرد ها دادهي آبخوان عامل آن نيست بايد درستي ساير ها ويژگي

  .دانست ها دادهو ثبت  گيري اندازهخطاهاي ترازيابي،  توان ميرا  ها ناهماهنگي گونه اين
مـوارد   تر بيشحفاري آن انجام و در زمان و يا  اي مشاهدهچاه  عنوان بهدر زمان انتخاب آن  ها چاهترازيابي نقطه نشانه 

دليل خطاهايي در ترازهاي نقطه نشـانه بسـياري از    همين به. گيرد ميي مختلف و توسط افراد متفاوت صورت ها زماندر 
بـه ايـن خطاهـا     تـر  كـم ي هيدروژئولوژي ها بررسيشوربختانه در زمان . رددر مناطق مختلف وجود دا اي مشاهدهي ها چاه

يي از هـا  شبخـ  زيرزمينـي بازسازي ترازهاي سطح آب  .شود درستي تهيه نمي تراز همدر نتيجه نقشه خطوط  و هشد توجه
ي واقعـي آبخـوان در مـدل ميسـر نيسـت و بايـد ضـرايب        هـا  دادهنـدارد بـا    خـواني  هـم كه با مناطق پيرامون اين نقشه 

 تـراز  هـم بنابراين پيش از تهيه مـدل بايـد نقشـه    . هيدروديناميكي يا تغذيه و تخليه متفاوتي با مقادير برآوردي به آن داد
آن بـا   خـواني  هـم در نقاط مختلف گسـتره و   زيرزمينيسپس شيب و وضعيت جريان آب . رسم شود زيرزمينيسطح آب 

ي پيرامـون  هـا  چـاه چاهي وجـود دارد كـه تـراز سـطح آب آن بـا       اگر .يردي آبخوان منطقه مورد بررسي قرار گها يويژگ
چنـين   آبخـوان بـه  مناطق در زمان تهيه مـدل  اي  پاره در. ندارد مشخص و ترازيابي دوباره آن درخواست گردد خواني هم

  .متر نيز ديده شد 20خطاهايي تا  ،كه با انجام ترازيابي دوباره گرديد برخورديي ها ناهماهنگي
عموم  طور به اي مشاهدهي ها چاه كه درحالي كند ميرا محاسبه ) cells( ها شبكهمراكز  زيرزمينيسطح آب  مقدار مدل

 ييكـه ها محـل  در. متفاوتسـت  هـا  شبكهبا تراز سطح آب در مراكز  ها آنقرار نگرفته و تراز سطح آب مدل در مراكز شبكه 
پس بـراي مقايسـه بهتـر    . رسد ميبزرگ باشد اين اختالف به چندين متر نيز  ها شبكهزياد و يا اندازه  زيرزمينيشيب آب 

ـ يهـا  تصـحيح را با انجام  اي مشاهدهي ها چاهشده بايد تراز سطح آب  گيري اندازهسطح آب محاسبه و سطح آب  تـراز  ه ي ب
  .گيرد ميصورت  زيرزمينيي هم تراز سطح آب ها نقشه كمك بهاين كار . درآورد ها شبكهسطح آب مراكز 
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 شمار بهي آبخوان نسبت به تغذيه و تخليه ها كنشواو تغييرات مقدار آن در زمان نيز يكي ديگر از  ها زهكشجريان آب 
 هـا  دشتاز اي  پارهدر  ها رودخانهي انتهايي ها شبخ. شود گيري بهرهنيز  آمارهاكه بايد در زمان تنظيم مدل از اين  رود مي

وجود دارد كه آبخوان  ها دشتي گود ها شبخيي در ها فرورفتگييا تعدادي نهر طبيعي، آبراهه يا  .اند آبخوانزهكش  محل
يي كـه  هـا  زمـان انـد و در   ي فصـلي هـا  زهكـش  صورت به ها زهكشبسياري از اين . كنند ميدر فصول تر زهكشي  ويژه بهرا 

و در ساير  باشند ميمانند فصول زمستان و بهار داراي جريان آب  يابد ميبرداشت از آبخوان كاهش و يا تغذيه آن افزايش 
 همـين  بـه  .در فصول بهار و زمستان گاهي مشكل اسـت  ويژه به ها دشتي گود ها شبخرفت و آمد در . اند ايام سال خشك

عموم در فصول تر افـزون بـر    طور بهي زهكش نيز ها رودخانه. شود ميي تر كمه توج ها زهكش گونه ايندليل به جريان آب 
ي هـا  محـل ي هيـدرومتري در  ها ايستگاهمناطق بايد  گونه ايندر . باشند مي باالدستجريان زهكشي داراي جريان آب در 

شت از رودخانه در دشت مقادير بردا آمار ي ورودي و خروجي و همچنينها جرياني آمارهاورود و خروج از دشت نصب و 
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ي بهسازي شود كـه بتـوان   شكل بهبايد  دست پاييني طبيعي و مصنوعي منطقه نيز در ها زهكشبستر . نيز گردآوري گردد
ي طبيعي يـا  ها زهكشيرات جريان آب هر كدام از يهيدروگراف تغ. را گردآوري نمود ها زهكشآمار جريان آب هر كدام از 

  .تهيه كرد اي مشاهدهي ها چشمه، قنوات و ها چاهنه را بايد مانند هيدروگراف مصنوعي و جريان زهكشي رودخا
و همچنـين چنـد    ها رودخانهو  ها زهكشدر بخش مربوط به تخليه آبخوان آمد بايد پروفيل طولي از بستر  كه طوري به

  .دنمودر نقاط مختلف تهيه  ها آن اندازهپروفيل عرضي براي برآورد 
شده مقايسه  گيري اندازهبا مقادير  توان ميكه  كند ميرا محاسبه  ها زهكشيرات جريان آب هر يك از يمدل مقدار و تغ

  .يي را در مدل انجام دادها تصحيحآن  كمك بهو 

  جريان آب قنوات - 6- 3

مسـير   يهـا  شـبكه تراز كف بستر و ضريب زهكشي در  اگرآبخوان دانست كه  زيرزمينيي ها زهكش توان ميقنوات را 
با مقايسه جريان واقعي قنـات و جريـان آب محاسـبه    . نمايد ميشود مدل جريان آب قنات را بازسازي  مدل داده به قنات
  .ي برآوردي آبخوان را تصحيح نمودها ويژگي توان ميشده 
نـه و  طور ماها به ها آنعنوان قنات آزمايشي برگزيده و جريان آب  هاي ايران به دشت تر بيشطور عموم تعدادي قنات در  به

سـازي   شبيه ،زهكش شكل بهرا در مدل  ها آنها بايد تهيه نمود و  پروفيل طولي بستر اين قنات. شود گيري مي يا فصلي اندازه
  .دكار بر مدل بهتصحيح براي همچنين هيدروگراف جريان آب اين قنوات نيز تهيه و كنترل و در صورت نياز . كرد

ي هـا  آبرفـت زيـاد و   كـار  خشكهدرازاي  اگركه  كند مينفوذ ) كار خشكه(ي انتقال آب ها گالريبخشي از آب قنوات در 
 شود مي گيري اندازهچون آبدهي در آبنماي قنات . قنوات قابل مالحظه است گونه ايندانه درشت باشد تلفات آب آن بستر 

دو  ها رودخانهنيز مانند  ها قناتبراي  توان ميالبته . بنابراين بايد به آن توجه و در صورت نياز مقادير آبدهي تصحيح گردد
  .گرفت ضريب يكي براي زهكشي و ديگري براي نفوذ در نظر

  





 

  4فصل 4

آب ي كيفي ها مدل يها داده
زيرزميني
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  زيرزمينيي كيفي آب ها مدل هاي داده -فصل چهارم 

  كليات - 4-1

، مقـداري ضـايعات و   فرآوري مواد به همراهي صنعتي ها گروه .اند صنايع در چند دهه گذشته توسعه چشمگيري يافته
ي امـن ذخيـره و   ها مكاندر  يشكل بهموارد سمي و خطرناك است و بايد  تر بيشكه در  نمايند ميتوليد نيز يي را ها پساب

ي صنعتي دارد ولي اجراي اين قوانين مشكل و ها مانده پسنين و مقرراتي براي اين سازمان محيط زيست قوا. يا دفع شود
  .منظم بازرسان دلسوز دارد يها بازرسينياز به كنترل و 

 را ها پسابجاي گذارد مقدار زيادي از  براي  نشانهد بدون آنكه توان ميي دانه درشت ها آبرفتدر  ويژه بهي آبكش ها چاه
  .است ها پسابين محل دفع تر راحتيكي از  آبداري ها رودخانهبستر همچنين . جذب نمايد

قانون محـيط زيسـت ناچـار     دليل بهي خطرناكي دارند و ها پسابنيز  ها آناز اي  پارهي صنعتي كه ها كارگاهبسياري از 
را به رودخانـه ريختـه و يـا وارد     ها پسابهزينه دارد در بسياري موارد  ها پسابچون تصفيه  .ندزبسا خانه تصفيهبودند كه 

  .نمايند ميي جاذب ها چاه
و گـاهي   هكشـاورزي متـداول شـد    راندمانودهاي گوناگون براي باالبردن كو  ها سماز  گيري بهرهدر كشاورزي مدرن، 

و  كند ميفوذ اين مواد همراه آب به درون خاك ن. باشد ميجهاني  ياستانداردهااز  تر بيشرفته نيز خيلي كار بهمقدار مواد 
  .به آبخوان برسد

افزايش شهرنشيني و ايجاد شهرهاي بزرگ به همراه كاربرد مواد گوناگون شيميايي نيز يكي ديگر از منابع آلودگي زمـين  
هـا   هاي آسماني و روانـاب  آيد همراه آب ريزش وجود مي هاي گوناگوني كه در سطح زمين به همچنين آلودگي .باشد و آب مي

كه در شـرايط كنـوني يكـي از منـابع اصـلي تـامين آب        ها آبخوانبنابراين . رسد مي ها آبخواننفوذ كرده و به  به درون زمين
هاي گوناگون خواسـته و يـا    هاي كشاورزي مدرن در خطر آلودگي شهرهاي بزرگ و محل ،روند در مناطق صنعتي شمار مي به

تميـز نمـودن   . كنـد  ها پس از ورود به آبخوان افزون بر آب، سنگ مخـزن آب را نيـز آلـوده مـي     آالينده. ناخواسته قرار دارند
گيـري از آلـودگي    زيـادي در راه پـيش   همـين دليـل بايـد كوشـش     به. بر است پرهزينه و زمان ،ي آلوده كار مشكلها آبخوان
ي متفاوت آبخوان از ديدگاه ها شبخآمد الزمست وضعيت پخش اين آلودگي در  اگر چنين مشكلي پيش. ردبكار  به ها آبخوان
 رود كـه  شمار مي ها به ي كيفي آب زيرزميني يكي از وسيله اين بررسيها مدل. مكاني و غلظت مورد بررسي قرار گيرد ،زماني
  .شود ساخته ميي گوناگون ها زمانو در در نقاط مختلف آبخوان  ها آنها و تعيين غلظت  پراكنش اين آلودگي مطالعه براي

ي ها مدلدر  .كند ميپيروي  دهما ياصل بقاقانون مانند قانون دارسي و اي  ويژه حركت آب در زمين از قوانين فيزيكي
ي هـا  مـدل ي مـورد نيـاز   ها دادهدليل  همين به. گردد ميي گوناگون حل ها روشبه  زيرزمينيي جريان آب ها معادله ،كمي

حركـت آلـودگي در    .كنـد  ميهاي متفاوت تغيير افزار نرمها در  اند كه روش كاربرد آن كمي شامل يك سري داده مشخص
رنـد صـورت   ي گونـاگون بـر آن اثـر دا   هـا  پديـده هايي كه فرآيندي فيزيكي و شيميايي آن طي ها ويژگيخاك با توجه به 

هـر   تـوان  ميي كمي نها مدلبنابراين برخالف . امكان دارد يك، دو و يا چند پديده را بازسازي نمايد افزار نرمهر . گيرد مي
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ي مختلف بايد ها آلودگييي كه براي تهيه مدل ها داده طور همين .برد كار بهي مورد نظر ها آلودگيي را براي بررسي افزار نرم
  .دارد متفاوت باشدگردآوري نمود امكان 

 سـازي  شـبيه ي الزم بـراي  هـا  دادهولي چـون   باشد مي ها مدلي مورد نياز ها دادهراهكار تهيه به نام  ضابطهگرچه اين 
ي مختلـف آلـودگي در   هـا  پديـده شرح كوتاهي دربـاره   استست ضروري ا ي مختلف در آبخوان متفاوتها آاليندهحركت 

  .داده شود ،آمده تر كمآبخوان كه در نشريات فارسي 

  بخواندر آ ها آالينده پخش - 4-2

  .از ديدگاه پخش در آبخوان به سه دسته زير بخش نمود توان ميرا  ها آالينده

  آب محلول دري ها آلودگي - 4-2-1
در آبخـوان   هـا  آالينـده حركـت ايـن   . يابنـد  ميدر آب حل شده و همراه ذرات آب در آبخوان جريان  ها آلودگين نوع يا
  . آمده است )1-4(شكل  شماتيك در صورت به

آب يـا  غلظـت آن در   بربرا زيرزمينيتا رسيدن به سطح آب  حاك و نااشباعدر مسير جريان در بخش  ها آاليندهغلظت 
  .يابد ميو غلظت آن در آب كاهش  آميزد ميدرهم آبخوان ولي در اين محل با آب  .است روديو پساب

  
  شود ميآميزد يا در آن حل  جريان آلودگي كه با آب در هم مي - 1- 4شكل 

  از آب تر سبكي ها آلودگي -4-2-2
شـناور   آب زيرزمينـي اين مواد بر روي سـطح  . باشد مياز آب  تر كممانند مواد نفتي  ها آاليندهاز اي  پارهسنگيني ويژه 

آلـوده   را آنو  شـود  مـي خش مولكولي در آب پراكنـده  پبخشي از اين مواد به دليل پديده . نمايند ميشده و با آن حركت 
 ها آاليندهحركت اين  )2-4(شكل . باشد مياز غلظت اوليه ماده آالينده  تر كمدر نقاط پيرامون ولي غلظت آلودگي  كند مي

  .دهد ميشماتيك نشان  طور به زيرزمينيرا در آب 

 ورود آالينده با غلظت مشخص

 آالينده مخلوط آب و

 مخلوط آب و آالينده

سطح آب زيرزميني
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  از آب تر سبكي ها آلودگيحركت  -2- 4شكل 

  از آب تر سنگيني ها آلودگي -4-2-3
پايين حركت كـرده و   سمت بهدليل در محل ورود به آبخوان، درون آن  همين بهند تر سنگيناز آب  ها آاليندهاز اي  پاره

و گـاهي   باشـد  مـي در آبخوان تابع شيب سـنگ كـف آن    ها يندهآالحركت اين . ماند مي جاي بهبر روي سنگ كف آبخوان 
بخشي از آلودگي در اثـر پديـده   ). 3-4شكل شماره (پيش برود  آب زيرزمينيامكان دارد آالينده در جهت عكس جريان 

  .يابد ميهمراه آن جريان  تر كمپخش ملكولي در آب پخش و با غلظت 

  
  حركت آالينده با غلظت زياد و در جهت شيب سنگ كف - 3- 4شكل 

  ي فرارها آالينده -4-2-4
 تـدريج  بـه درون خاك  ها آاليندهاين . آيند ميگاز در  صورت بهبا گذشت زمان  ... مانند بنزين، الكل و ها آاليندهاز اي  پاره

همـراه   تـدريج  بـه اين گازهـا  . گردد ميخاك شده و درون آن ذخيره  نااشباع و وارد خلل و فرج بخش درآمدهگاز  شكل به
  .ماند ميبخش اصلي آالينده در اين حالت بر روي آب شناور  .)4-4شكل ( رسد ميهاي نفوذي دوباره به آبخوان  آب

 آاليندهورود 

 سطح آب زيرزميني

 مخلوط آب و آالينده

 آاليندهورود 

 سطح آب زيرزميني

 مخلوط آب و آالينده
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  از آب و فرار تر سبكحركت آالينده  -4- 4شكل 

  موثر در انتقال آلودگي يها پديده - 4-3

بـه دليـل حركـت آب     ها پديدهاز اين اي  پارهثرند كه موو پخش آلودگي در آبخوان  روي پيشي گوناگوني در ها پديده
بـر روي   هـا  آالينـده و يا تاثير متقابل  ها آاليندهي فيزيكي و شيميايي ها ويژگي علت بهديگر اي  پارهدرون محيط متخلخل و 

در آبخـوان را   هـا  آالينـده بـر پـراكنش    تاثيرگـذار ي ها پديدهين تر مهم. كند مياجزاي سنگ مخزن و با گذشت زمان بروز 
  .نمود بندي دستهزير  صورت به توان مي

  1پديده انتقال -4-3-1
جريـان آب  . كم است ها آبخوان تر بيشطبيعي درون خاك جريان دارد ولي سرعت جريان آن در  طور به زيرزمينيآب 

  .كند ميزير پيروي  )1-4( بر پايه قانون دارسي از رابطه زيرزميني
)4 -1(  dhQ KA dl=  

  ر جريانامقد Qكه در آن
K  هدايت هيدروليكي محيط متخلخلضريب  
A سطح مقطع جريان  

dh
dl

  .است زيرزمينيشيب هيدروليكي جريان آب 

QVاز رابطه  توان ميسرعت جريان آب را 
A

  .آورد دست به =

بدون توجه به مواد جامد و فضاهاي خالي آن ) A(يط متخلخل در رابطه باال فرض شده كه جريان آب در تمام مقطع مح
  :صورت زير نوشت توان به مي را آنشود كه مقدار  در آب زيرزميني اين سرعت به نام سرعت دارسي خوانده مي. صورت گيرد

                                                      
1- Convection 

 آاليندهورود

 يرزمينيسطح آب ز

 مخلوط آب و آالينده

 حالت گاز
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)4 -2(  
dhKA

Q dhdpV K
A A dp

= = − = − 

پـس   .د جريان پيـدا كنـد  توان مي) n(خاك  يا تخلخل موثر ها دانهولي آب در حالت واقعي تنها در فضاهاي خالي بين 

Vبرابر است با زيرزمينيسرعت واقعي جريان آب  k dhVa
h n dp

= = در اثر نيروي ثقـل و در جهـت    زيرزمينيحركت آب  −

در  tكه در زمان صفر در مكاني درون آبخوان قرار دارد پـس از گذشـت زمـان     و توده آبي گيرد ميشيب سطح آب صورت 
  .يابد مياز نقطه صفر انتقال  pمحل ديگري بفاصله 

 كار بهذرات آب  گذاري نشانهمانند تراسورها كه براي  شوند مي يا در آن حل كامل با آب مخلوط طور بهيي كه ها آالينده
دائم وارد آبخوان شود پراكنش آن  طور بهدر محلي و بمقدار ثابت و  اي آالينده اگرپس . همراه آب جريان مي يابند رود مي

  . نشان داد )5-4(شكل  صورت به توان ميدر آبخوان و بر پايه پديده انتقال 

  
  آلودگي دائم در اثر پديده انتقال روي پيش - 5- 4شكل 

با غلظت ثابت و برابر غلظـت آلـودگي در    زيرزمينياز آبخوان و در راستاي جريان آب اي  منطقهآالينده در اين حالت 
  .نمايد مينقطه ورودي، آلوده 

اي و براي مدت كوتاهي وارد آبخـوان شـود تنهـا بـر پايـه پديـده        لحظه طور بهآلودگي در حالتي كه آالينده  روي پيش
  .خواهد بود )6-4(انتقال مطابق شكل 

جابجا خواهد  زيرزمينياي از آب با غلظت آلودگي مشخص در زمان و با توجه به سرعت جريان آب  حالت توده در اين
  .گي داردالبته اندازه توده آلوده بستگي به مدت زمان ورود آلود. شد

 
  اي در اثر پديده انتقال آلودگي لحظه روي پيش -6- 4شكل 

فاصله

گي
لود

ت آ
غلظ

 فاصله

گي
لود

ت آ
غلظ
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  1پخش مولكولي -4-3-2
 .يابـد  مـي غلظـت ايـن مـاده در همـان محـل افـزايش        در محلـي وارد آب شـود   آميـزد  ميكه با آب درهم اي  ماده اگر
حركـت كننـد ولـي ايـن حركـت       تـر  كمنقاط با غلظت  سمت به تر بيشكه از نقاط با غلظت  ي ماده تمايل دارندها ملكول

بلكـه   شـود  مـي نه تنها آب آن نقطه شـيرين   گيردحبه قندي در ليوان آبي قرار  اگربراي مثال . گيرد ميكندي صورت  هب
غلظت شيريني بـا دورشـدن از محـل حبـه قنـد بـه       . خواهد شد كروي در پيرامون آن نقطه پخش صورت بهشيريني آب 

باگذشـت   .شده اسـت  نشان داده )7-4(در شكل  كه نامند مياين پديده را پخش ملكولي  .يابد ميكاهش تدريج  هباطراف 
  .شود ميكم در منطقه آلوده ولي غلظت آلودگي  يابد ميي منطقه آلوده افزايش ها اندازه تدريج بهزمان 

  
  پخش مولكولي - 7- 4شكل 

  2پخش هيدروليكي - 4-3-3
بـا آب در هـم   ) رود كار مي جريان آب زيرزميني به گذاري نشانهموادي كه براي ( كم و بيش مانند تراسورها ها آلودگي تر بيش

گذاري شـود در   اي نشانه تجربه نشان داده كه اگر يك توده آب زيرزميني با ماده. يابد ي جريان ميو همراه آب زيرزمين آميزد مي
تواند بپوشاند را در  از آنكه تنها با انتقال مي تر بيشگذاري شده پخش گرديده و فضاي  تدريج توده آب نشانه مسير جريان آب به

شدگي پديده قابل برگشت نيست  پديده پخش. نامند در محيط متخلخل مي 3شدگي هيدروليكي اين پديده را پخش. گيرد برمي
وجود  د شرايط اوليه و جمع شدن تراسورها در محل تزريق بهنبرگردان را آنجريان  و اگر آب زيرزميني پس از پيمودن مسيري،

  .به شكل زير ارائه نمود توان را مي ها آنترين  آيد كه مهم وجود مي شدگي به دليل عوامل مختلفي به پديده پخش .نخواهد آمد

  شكل مسير جريان -الف 
و  هـا  انـدازه اين فضاهاي خالي داراي شكل،  كه يابد ميآب در محيط متخلخل درون فضاهاي خالي بين ذرات جريان 

ي گونـاگون و بـا   مسـيرها خـوان،  بتـوده آب درون آّ  ذرات مختلـف يـك   دليـل  همـين  به .ي نامنظم اندها گرفتنر طرز قرا
  .)8-4شكل ( پيماند مي يي متفاوتها اندازه

                                                      
1- Diffusion 
2- Dispersion 
3- Hydrulic Dispersion 

نقطه آلودگي

 پس از يك روز پس از سه ساعت پس از يك ساعت زمان صفر
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  پخش شدگي - 8- 4شكل 

  تفاوت سرعت جريان آب در يك مسير -ب 
ماننـد   تـوان  مـي را  مسـيرها ، كوچك و پراكنش سرعت جريان در ايـن  ها دانهي جريان آب در بين مسيرهاي ها اندازه

كـم و   هـا  دانـه ي هـا  كنـاره در  زيرزمينـي  آبسـرعت جريـان    دهـد  مياين شكل نشان  كه طوري به. دانست )9-4(شكل 
در پهنـاي يـك مسـير و     آب زيرزمينـي پـس سـرعت جريـان    . باشد مي مسير بخش ميانيبه ين مقدار آن مربوط تر بيش

  .نقاط مختلف يك مسير متفاوتستدر همچنين 

  
  ها تغييرات سرعت جريان آب در بين دانه -9- 4شكل 

  ير هدايت هيدروليكي محيط متخلخليتغ -ج

در  گـاهي  هدايت هيـدروليكي محـيط متخلخـل در نقـاط گونـاگون آبخـوان يكسـان نيسـت و        در نتيجه و  بندي دانه
  .است تر بيش ي با هدايت هيدروليكي باالترها شبخان آب در سرعت جري. كند مير يي نزديك بهم نيز تغيها محل

 هـم در  پخـش هيـدروديناميكي  . نامنـد  مي 1پخش هيدروديناميكيبه نام  پخش ملكولي و پخش هيدروليكي را با هم
از ذرات تراسـور بـه دليـل پخـش     اي  پـاره . افتـد  مـي اتفـاق  و هـم در جهـت عمـود بـر آن      آب زيرزمينـي جهت جريـان  

 .رسد مياز ميانگين سرعت، جريان يافته و زودتر و بخش ديگر ديرتر به نقطه مورد نظر  تر بيشهيدروديناميكي با سرعت 
                                                      

1- Hydrodynamic Dispersion 

 ذرات

 ذرات
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ي انتقال و پخـش هيـدروديناميكي را نشـان    ها پديدها يو تنها اي در اثر پديده انتقال  نتقال آلودگي لحظها )10-4(شكل 
 .آمده است )11-4(دو حالت مورد نظر در شكل  ايربمنبع آلودگي دائمي  روي پيشجبهه . دهد مي

 
 ي انتقال و پخشها پديدهجبهه آلودگي با پديده انتقال و با  -10- 4شكل 

 
  )2(ي انتقال و پخش ها پديدهو ) 1(پخش آلودگي در اث پديده انتقال  - 11- 4شكل 

 1شدن پديده صافي -4-3-4

مسير جريان آب مقدار  بسته شدنبا  تدريج بهو  افتد ميذرات آلودگي در بين فضاهاي كوچك محيط متخلخل به دام 
k موارد نيز مواد همراه آلودگي بـا مـواد ذرات خـاك تركيـب     اي  پارهدر . يابد ميكاهش  در ان مسير و سرعت جريان آب

پديـده  . بنـدد  مـي از فضاهاي بين ذرات است كه فضاهاي خالي را  تر بزرگ ها آنكه مولكول  آيد مي وجود بهو موادي  هشد
floculation  شود ميي جريان آب مسيرها دنبسته شي شيميايي آلودگي نيز عامل ها واكنشو يا گازهاي حاصل از.  

                                                      
1- Filtration 

زمان

جبهه آلودگي با پديده انتقال تنها

گيجبهه آلودگي با پديده انتقال و پخش
لود

ت آ
غلظ

 

روز 1 روز 2 روز 3  زمان

50%
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  پديده ته نشيني -4-3-5
ته نشين شده و يا در اثر تركيـب بـا مـواد سـنگ مخـزن مـوادي        تدريج بهموارد در مسير جريان اي  پارهدر  ها آالينده

  .گردد ميكه درون آبخوان ته نشين  آيد مي وجود به

  پديده بيولوژيكي -4-3-6
ـ  ميموارد عامل رشد عناصر بيولوژيكي شده و افزايش مواد بيولوژيكي نيز اي  پارهمواد آلي موجود در آلودگي در  د توان

  .خلل و فرج خاك گردد بسته شدنباعث 

  جذب سطحي -4-3-7
كه بخشي  رود مي شمار بهارسينك يكي از موادي . ماند ميي خاك جذب و در آن محل ها دانهاز مواد در سطح اي  پاره

يـر نمايـد   يمحـيط شـيميايي آب آن محـل تغ    كه درصورتيالبته . شود مياك ي خها دانهجذب آب  از آن در مسير جريان
  .خواهد شد آبجريان  آيد و يا تركيبي از فلزات ديگر وارد آب گردد ارسينك دوباره وارد وجود بهآب  PHير در يمانند تغ

  تبادل يوني -4-3-8
و سـديم خـاك    گيـرد  مـي ت بين يون كلسيم آلودگي و يون سديم خـاك صـور   تر بيش زيرزمينيتبادل يوني در آب 

  .شود ميبوسيله كلسيم جانشين شده و سديم وارد آب 
عامـل   هـا  پديـده ايـن  . نامنـد  مـي ي تاخيري ها پديدهسطحي را  ي، بيولوژيكي و جذبنشين ته، صافي شدني ها پديده

روي انتقـال   ي مختلـف بـر  ها پديدهتاثير . خواهد شد آب زيرزمينيكاهش سرعت انتقال آلودگي نسبت به سرعت جريان 
  .آمده است )12-4( آلودگي در شكل

  
  پخش و تاخيري ،قالتي انها پديدهتاثير  - 12- 4شكل 

پديده انتقال
هاي انتقال و پخشپديده

تاخيري+پخش+هاي انتقال پديده

زمان
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  1راديواكتيو روپاشيپديده ف -4-3-9
كم  زيرزمينيسرعت انتقال آلودگي در جريان آب . شود ميبه مواد ديگر تبديل  تدريج بهزمان  طي مواد راديواكتيو در

  .آيد كه زيان نداشته باشد وجود بهو امكان دارد بخشي از مواد راديواكتيو در زمان دراز انتقال از بين برود و ماده ديگر 

  ها هي موثر در حركت آاليندپارامترها -4-4

  .ستنزير دا صورت به توان ميرا  ها آاليندهي موثر درحركت پارامترهاين تر مهم

  2ي انتقالپارامترها - 4-4-1
ي سـرعت جريـان آب را بـا    يفكه مدل ك شود ميمحاسبه  ها شبكهل آلودگي بر پايه سرعت جريان آب بين مقدار انتقا

در مدل كمي آمده بنابراين نيازي به  پارامترهااين . كند ميمحاسبه  جريان آب شيب هيدروليكي و توجه با قابليت انتقال
  .ورود داده ديگري نيست

  ي پخش هيدروديناميكيپارامترها -4-4-2
نيز  يخش هيدروديناميكپ شود ميقابليت انتقال مشخص به نام  ضريبي كمك بهحركت آب در آبخوان  كه طوري همان

ي فضـاهاي  هـا  ويژگـي پخش هيدروديناميكي به سرعت جريـان و  . كنند مي سبهامحضريب پخش به نام  ضريبي كمك به
ي محيط متخلخل و سرعت جريان آب در راستاي جريان و راستاي عمود بر ها ويژگي. خالي محيط متخلخل بستگي دارد

از  در ايـن دو راسـتا   شـدگي  پخـش مقـدار   .كنـد  ميير ينيز در اين دو راستا تغ شدگي پخشدليل  همين بهآن متفاوتست 
  .آيد مي دست به )4-4(و ) 3-4(هاي  ابطهر

)4 -3(  L LD V= α  
)4 -4(  T TD V= α  

  پخش شدگي در راستاي جريان و عمود بر آن TDو LDكه در اين رابطه 
  ضريب پخش در دو راستاي مورد اشاره Tαو Lαو 
  .است آب زيرزمينيقدر مطلق سرعت جريان Vو 

  .بايد به مدل دادTαو Lαي پارامترهاولي  آيد مي دست بهتوسط مدل  Vمقدار
 مقـدار تـابع   نيـز  زيرزمينـي نسبت مستقيم دارد كه سـرعت جريـان آب    آب زيرزمينيضريب پخش با سرعت جريان 

  .شود ميين يرديابي تع آزمايش كمك به تر بيشضريب پخش . هدايت هيدروليكي محيط متخلخل است

                                                      
1- Radioactive Decay 
2- Convection 
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  ي مربوط به تاخيرپارامترها -4-4-3
باعـث تـاخير در    ... ي ونشـين  ته، جذب، واكنش، تبادل يوني، بيولوژيكي، صافي شدنمانند  ييها پديدهآمد  كه طوري به

  .شود ميبخوان انتقال و پخش آالينده در آ
مشكالت كيفيـت آب همـراه بـا     كه درحالييي با كمبود آب و دغدغه تامين آب روبرو بوده ها محلبشر در گذشته در 

 سـايل م همـه تحقيقات زيـادي دربـاره    دليل همين به آمده وجود بهتوسعه صنايع و افزايش جمعيت در چند دهه گذشته 
 مانند پارامترهـاي تـاخيري   اشاره مورد يها پديده تر بيش. است گرفتهنصورت  ت آنكميمانند موارد مربوط به  آب كيفي

هاي موجـود  افزار نرمدر  ها پديدهاين  تر بيش سازي شبيه. دارد موردنظرو شناخت واقعي پديده  تر بيشي ها بررسينياز به 
  .ندا سيار ساده آمدهبي ها به شكلها افزار نرماز اي  پارها در يانجام نشده 

  راديواكتيو روپاشيامتر فپار -4-4-4
افزارها نيز تبديل مواد راديواكتيو را  نرم. شود م عمر آن مشخص مييتبديل آن به عناصر ديگر با زمان نو به مواد راديواكتيو زتج

  .شود ن شده كه اين مقادير به مدل داده ميينيم عمر عناصر راديواكتيو تعي. دهند انجام مي ها آنكمك نيمه عمر  به

  ي نفوذ آلودگي به آبخوانها راه -4-5

ي هـا  روشي دربـاره  يهـا  دادهدر زمان مطالعات بايد  .رسد ميآبخوان  ي گوناگون بهها به شكلكلي مواد آالينده طور به
  .آيد ميدر زير  گي به آبخوانآلود ي نفوذها راهاز اي  پاره. آورد دست به ي منطقهها آاليندهانتقال، ذخيره و دفع 

  ي جاذبها چاه از راه ها پسابنفوذ  -4-5-1
ي هـا  پسـاب يي كـه  ها محلدر . ي آبرفتي هستندها زميندر  ها پسابي دفع ها روشين تر سادهي جاذب يكي از ها چاه

ي هـا  چـاه ي كمي آلودگي بايـد موقعيـت، تعـداد، ژرفـاي     ها دادهافزون بر  شود ميي جاذب فرستاده ها چاهآلوده به درون 
  .در دست باشد ها آن شناسي زمينجاذب و همچنين برش 

  ها آبراههو  ها رودخانهبه  ها پسابتخليه  - 4-5-2
هـاي آلـوده در    ي داراي آبها آبراههو  ها رودخانهبايد  ريزد ميو آبراهه  ها رودخانهي آلوده به ها پسابيي كه ها محلدر 

كننـده و غلظـت   در محل منبع آلوده  ها آنيي درباره مقدار جريان آب آمارهاهمچنين . ه باشدشد سازي شبيهمدل كمي 
  .گردآوري گردد دست پاييندر  ها آنآلودگي در آب 
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  يها پسابانتقال آلوده  -4-5-3
امكان  ها پسابسيستم انتقال . شود مييي براي انبار نمودن يا تصفيه برده ها مكانموارد به اي  پارهي آلوده در ها پساب

ي هـا  كانالدرون  ها پسابشرايط الزم براي نفوذ . باشد ... و PVCي ها لولهي فلزي، ها لولهدارد كانال خاكي، كانال بتوني، 
ي فلـزي در اثـر خـوردگي،    هـا  لولـه  ويـژه  بـه ي مختلـف  ها لولههمچنين امكان نشت از . فراهم است يخاكي و گاهي بتون

هـاي   كانـال در  هـا  پسـاب ي انتقال بايد مقدار نفوذ ها سيستمي مربوط به ها دادهپس افزون بر . وجود دارد ... و زدگي زنگ
 پسـاب همچنين در صورت بروز نشت يا شكستگي در لولـه انتقـال   . ن شوديي زماني مختلف نيز تعيها دوره انتقال و براي

  .خروجي از لوله و غلظت آن نيز برآورد گردد پساببايد محل و مقدار 

  انبارهاي انباشتن زباله و پس ماندها   - 4-5-4
اين روش  .ريزند ميها خاك  ه و روي آننموديي انبار ها گودالرها درون يي در بيرون از شهها مكاني شهري در ها زباله

موقعيت اين منابع را بـا  . اند وجود آورده دفن زباله در چند دهه گذشته بسيار متداول بوده كه منابع االينده درازمدتي را به
همچنين ديده شده كه مواد جامد  .توان مشخص نمود گرداوري آمارهاي كيفي آب آبخوان بويژه فلزات سنگين در آن مي

بايـد   ها آاليندهي ذخيره ها محلموقعيت اين . كنند ميدر پيرامون همان محل در زير خاك دفن  ها پسابي ها خانه تصفيه
ي آمارهـا تهيـه و   زيرزمينـي خاك منطقه تـا آب   شناسي زمينهمچنين برش . .آورده شودروي نقشه پايه هيدروژئولوژي 

 اگـر . ي آب آبيـاري گـردآوري گـردد   آمارهـا  شـود  مـي ي منطقه آبياري ها زمينموارد كه اي  پاره دري آسماني و ها ريزش
 هـا  دان زبالـه ي ايـن  ها شيرابهي جريان ها راهبيرون از آبخوان قرار داشته باشد بايد  ها مانده پسو  ها زبالهي انباشت ها مكان

به آبخوان فراهم اسـت بايـد جريـان و غلظـت آلـودگي ايـن        ها شيرابهشرايط الزم براي ورود اين  كه درصورتيمشخص و 
   .مختلف برآورد گردد يها زماندر  ها شيرابه

  ي كشاورزيها زمين -4-5-5
رفتـه   كـار  بـه و گاهي مقدار  رود مي كار بهي زراعي ها زمينانواع سموم نباتي و كود براي افزايش بازدهي كشاورزي در 

بنـابراين در  . نمايد ميآلوده  را آني نفوذي به آبخوان رسيده و ها آبواد همراه بخشي از اين م. است تر بيشنيز از حد نياز 
رفته  كار بهيي درباره نوع و مقدار سم و كودهاي آمارهابايد  شود ميكشاورزي  ،ي گستره آبخوانها زمينيي كه در ها محل

  .گرداوري گردد

  ها دامداري -
در گسـتره  .... رفته براي ضدعفوني نموذن وكار بهي حيواني وسموم ها مانده پسروبازاند و  صورت به ها دامدارياز اي  پاره

ي نفـوذي بـه   هـا  آبهمـراه   هـا  داما شستشـوي  يي آسماني و ها ريزشبخشي از اين مواد در زمان . شود ميمنطقه پخش 
  .رسد ميآبخوان 



  77  زيرزميني آب كيفي هاي مدل هاي داده - چهارم فصل

 

 بـه درون نيـز   هـا  آبكه بخشي از ايـن   شود ميشستشو اي  دوره طور بهي مدرن نيز ها دامداريدر  ها داممحل نگهداري 
يي ها بررسيهمچنين . بيايدي پايه مطالعات كيفي آبخوان ها نقشه بر رويبايد  ها دامداريموقعيت اين . كند ميزمين نفوذ 

  .به آبخوان بايد انجام داد ها محلي ورود آلودگي از اين ها راهدرباره 

  مناطق شهري -4-5-6
گـاهي  . يابد ميس از گرداوري در محلي انباشته و سپس به بيرون از شهرها انتقال موارد پاي  پارهي شهري در ها زباله
خـاك عامـل    بـه درون و نفـوذ آن   هـا  محـل اين  بر رويي آسماني ها ريزشويا  يابد ميجريان  ها محليي از اين ها شيرابه

  .شود ميآبخوان به انتقال آلودگي 
ي كنـار  هـا  جـوي ي جـاري در  هـا  آبويـا   يابـد  مـي ي سطحي كه در زمان بارندگي در گستره شهرها جريان ها جريان

  .د باعث آلودگي آبخوان گرددتوان مينيز در صورت نفوذ  ها خيابان

  صنايع  -4-6

ين همچنـ . نـد آلـودگي ايجـاد نماينـد    توان مـي ي انتقال مواد شيميايي نيز ها زماني ذخيره و ها محلنيز در ها خانهكار
  . كند مياند كه منابع آب را آلوده  عموم داراي مواد آالينده طور بهي صنايع نيز ها پسابپسماندها و 

  ي معدنيها رگهاز  زيرزمينيگذر آب  -4-7

ي هـا  زميناز  اگربراي مثال . نمايد ميمقداري از مواد موجود در مسيري كه جريان دارد را در خود حل  زيرزمينيآب 
قرار گيـرد امكـان    زيرزمينيي مواد معدني در مسير جريان آب ها رگههرگاه . كند ميفرايش پيدا نمكي بگذرد شوري ان ا

  . ي سنگ در آب حل شودها نمكدارد بخشي از 

  ي معدنيها چشمه -4-8

وجـود   ... كـادميم و  ،جيوه ،فلزاتي مانند ارسنيك،وترمالئي ژها چشمهآب  ويژه بهي معدني ها چشمهاز اي  پارهدر آب 
 بـر روي ي معدني بايـد  ها چشمهموقعيت . د عامل آلودگي آب آبخوان گرددتوان ميدر صورت نفوذ  ها چشمهآب اين . دارد
مسـير جريـان و    ،ها آنمقادير فلزات سنگين  ويژه بهيي درباره كيفيت آب ها دادهي هيدروژيولوژي آورد وهمچنين ها نقشه

  .گرداوري نمود ها بايد چشمهاز آب اين  برداري بهرهشكل 
ايـن شـرايط در آبخـوان    . شـود  مـي ي سنگ كف وارد آبخوان ها شكستگيموارد از اي  پارهوترمال درئي ژها چشمهآب 

 .وجود دارد اوبه آغچهيكي روستاي ددشت عجبشير و در نز
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  ي كيفيها مدل تهيه  - 4-9

پديـده انتقـال و    ها آنين تر مهمكه  دشو ميي گوناگوني پخش ها پديدهدرون آبخوان در اثر  ها آاليندهآمد  كه طوري به
نيـز بـه    زيرزمينـي كه سـرعت جريـان آب    اند وابسته آب زيرزمينياين دو پديده به سرعت جريان . باشد ميپديده پخش 

  .آبخوان بستگي دارد اي تخليهي ساختماني، هيدروديناميكي، هيدروليكي، تغذيه و ها ويژگي
و زمان به تعدادي ) Cells(به اجزاي كوچك را گستره آبخوان  ي كمي بايدها مدلمانند  ي كيفي نيزها مدل اي تهيهرب

را محاسبه و  ها شبكهمدل در هر پله زماني مقدار تبادل آب و سرعت جريان آب بين . ودنمخش ب) time steps(پله زماني 
بخوان در آغاز بايد مـدل كمـي   پس براي تهيه مدل كيفي آ. نمايد ميآن انتقال و پخش آلودگي را تعيين  كمك بهسپس 

كيفـي داراي دو   يها مدلتهيه  گفت كه توان مي بنابراين. برد كار بهي كيفي را در آن پارامترهاآن در دست باشد تا بتوان 
. كيفـي مـورد نظـر در آن مـدل اسـت      يپارامترهابردن  كار بهو  آبخوان تهيه مدل كمي اند كه اين دو بخش شامل بخش
  .ي كيفي گفتگو خواهد شدپارامترهادر مبحث پيش آمد در اينجا درباره  ي مدل كميها داده

   مورد بررسي آالينده - 4-9-1
همچنـين حركـت و    آمارهـا از ديـدگاه گـردآوري    گـردد  مـي  ها آبخوانو موادي كه وارد  ها آاليندهآمد  كه طوري همان

  .متفاوتندگذاراند بسيار  در آبخوان اثر ها آنيي كه بر روي انتقال و پخش ها پديده
 .ي آزمايشگاهي نيز كم و بيش گـران اسـت  ها آزمايشصنعتي، كشاورزي و شهري بسيار زياد و انجام  يها آاليندهنوع 

يي كـه خطـر   ها آلودگيپس در آغاز بايد نوع . شود ميبراي نقاط مختلف آبخوان زياد  ها آلودگيهزينه آزمايش تمام انواع 
شـرايط الزم بـراي آلـودگي آبخـوان از      اگربراي مثال . را مشخص نمود رود ميگي آلودگي آبخوان به دليل ورود اين آلود

  .ين كرديكشاورزي وجود دارد بايد نوع سم و نوع كودهاي مصرفي در منطقه را تع يها زمين
كنـد  آبخوان منطقه را آلـوده   دتوان ميو موادي كه  ها آاليندهبنابراين پيش از مطالعات كيفي آب يك آبخوان بايد نوع 

  .ي الزم در مورد آن گردآوري گرددها دادهسپس  ومشخص 

  هدف از تهيه مدل -4-9-2
كلـي   طـور  بـه . هاي كيفي كه الزمست گردآوري شود تا حدود زيادي به هدف مطالعات كيفي بستگي دارد و دادهنوع 

  . شود ميمطالعات كيفي يك آبخوان به دو منظور زير انجام 

  بر آبخوان منبع آالينده معينتاثير كيفي  -الف

، آالينـده  نـوع آالينـده، حجـم   محـل،  از ديـدگاه   ها آن ها پسابدر منطقه ايجاد شده كه  ياي آاليندهو منابع  ها خانهكار
در ايـن  آبخـوان  كيفـي  و تهيه مـدل  هدف مطالعات . به آبخوان مشخص است ها پسابي ورود اين ها راهغلظت آالينده و 
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ي آب هـا  چاهمانند (به نقاط مشخص  ين آلودگي، زمان رسيدن اپيمايد مي ودگياين آل ي كهيمسيرهاموارد شامل بررسي 
  .است ... غلظت ماده آالينده در نقاط مختلف آبخوان و) شرب

  آبخوان آب حفاظت كيفي -ب 
هـاي   وجود آمـده ولـي نـوع و ويژگـي     به ها آبخوانهمراه با افزايش جمعيت، توسعه صنعتي و كشاورزي امكان آلودگي آب 

در آغاز مطالعات حفاظت كيفي آبخوان بايد بررسي بر روي منابع آالينده، نوع آلودگي، . دگي در مناطق گوناگون متفاوتستآلو
 بررسي كامل صـورت  ... محل ورود، روش رسيدن به آبخوان، غلظت ماده آالينده و. رسد هاي آلوده كه به آبخوان مي حجم آب

  شود هاي الزم گردآوري و داده ي پايه مطالعات هيدروژئولوژي آوردهها نقشهسپس محل اين منابع بر روي . گيرد

  مناسب افزار نرمگزينش  -4-9-3
في تا حدودي با اصطالح متداول كيفـي در مطالعـات آب زيرزمينـي    يي كها مدلكيفيت منابع آب در مطالعات كنوني و 

هاي موجود در آب  ها و كاتيون آنيون. باشد متفاوتست يها، شوري و قليايي آب م ها، آنيون در ايران كه بررسي بر روي كاتيون
هـاي كيفـي    كه بررسي درحالي. باشد نتيجه حركت آب درون آبخوان و انحالل مواد سنگ مخزن در آب مي تر بيشزيرزميني 

كـه از  هـايي اسـت    ي كيفي تهيه شده براي بررسـي و پخـش آلـودگي   ها مدلافزارهايي كه براي  نرم تر بيشو  در دنيا كنوني
ي كيفـي  هـا  مـدل افزارهـاي   بنـابرآين نـرم   .تواند جذب سنگ مخزن و يا تركيب با آن شود گردد و مي بيرون وارد آبخوان مي
  . وجود آيد كار برد مگر انكه تغييرات الزم در آن به توان براي بررسي تغييرات شوري آب آّبخوان به موجود در بازار را نمي

از اي  پـاره سـاخته شـده و   اي  ويـژه ي هـا  آلـودگي ي كيفي موجود براي بررسـي  ها دلمهاي افزار نرم تر بيشهمچنين 
مناسبي  افزار نرمبنابراين پيش از تهيه مدل كيفي ابخوان يك منطقه بايد . كند مي سازي شبيهي انتقال آلودگي را ها پديده

  .بازسازي نمايد انتخاب نمودمنطقه را در شرايط آبخوان  مورد نظر ي پخش و انتقال آلودگيها پديدهكه بتواند تمام 

  كيفي يها مدل مورد نياز براي ساخت يها داده -4-9-4
ي سـاختماني، هيـدروليكي،   ها ويژگيبايد مدل كمي آّن تهيه و  پيش از تهيه مدل كيفي يك آبخوان آمد كه طوري به

مـورد  كيفـي  ي ها دادهسپس به اين مدل  .شده باشد ن با تنظيم مدل تصحيحبخواآ اي تخليهاي و  هيدروديناميكي، تغذيه
. نمايـد  مـي ي مختلف در هر پله زماني محاسبه ها شبكهنظر را در  مدل كيفي، بيالن ماده آالينده مورد. شود مينياز داده 

 . به مدل داد رسد ميهاي ورودي به آبخوان  بنابراين بايد مقادير مواد آالينده كه در هر پله زماني و در هر شبكه همراه آب

 .شامل موارد زير دانست توان ميرا  افزون بروجود مدل كمي فييي كها مدلمورد نياز  يها داده
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  مقادير ماده آالينده ورودي به آبخوان - 4-9-4-1
ي هـا  ويژگـي پس با توجـه بـه   . بايد به مدل داد شود ميآبخوان  هر بخش مقدار مواد آالينده كه در هر پله زماني وارد

ورودي به هر بخش آبخوان را در هر پلـه زمـاني    هديني گردآوري شود كه بتوان مقدار آالشكل به ها دادهمنبع آالينده بايد 
  .ين كرديتع

هـا و غلظـت    رسد بنابراين بايد آمارهايي درباره مقدار پساب ها به آبخوان مي همراه پساب تر بيشآلودگي صنايع و شهرها 
هـاي   دربـاره آلـودگي  . طـور ماهانـه گـردآوري گـردد     اي براي مثـال بـه   طور دوره به هكنند مواد آلودهها به  آلودگي اين پساب

هايي درباره حجم آب مصرفي، مقـدار نفـوذ    هاي كشاورزي نيز افزون بر نوع و مقدار كود مصرفي در هر هكتار بايد داده زمين
  .ي آبياري نيز در دست باشدها زمان هاي نفوذي و هاي كشاورزي در آب عمقي آب آبياري، غلظت آلودگي

كه بخشي از آب آن نفوذ كرده و به  گذرند ميموارد از روي گستره آبخوان اي  پارههاي آلوده در  ي داراي آبها خانهرود
يي براي محاسبه ميـانگين غلظـت آلـودگي    آمارهاافزون بر جريان ماهانه آب رودخانه بايد  در اين حالت .رسد ميآبخوان 
در محل ورود رودخانـه   سنجي آبدر كنار ايستگاه  شود ميدر اين موارد پيشنهاد . آب رودخانه نيز گردآوري گرددماهانه 

 طور بهي مقدار جريان و غلظت آلودگي آمارهاير امكاناتي براي برداشت و آزمايش نمونه آب فراهم شود تا بتوان نبه دشت 
  .هم زمان گردآوري نمود

ي آسـماني، نفـوذ   هـا  ريـزش ي نفوذي از ها آبي ورودي به آبخوان مانند ها آبر ساير انواع غلظت آالينده مورد نظر د
  . نيز بايد تعيين شده و به مدل داده شود ... ي برگشتي، آب تغذيه مصنوعي وها آبي سطحي، ها رواناب

  شرايط مرزي كيفي آبخوان -4-9-4-2
ي كيفي نيـز بايـد شـرايط مـرزي     ها مدلدر  شود ميي كمي داده ها مدلشرايط مرزي هيدروليكي به  كه طوري همان

 گونه هيچدر مرزهاي ناتروا چون . كيفي يعني وضعيت تبادل آالينده مورد نظر با محيط پيرامون براي مدل مشخص گردد
بايسـتي   شـود  مـي نيازي به تعيين وضعيت كيفي نيست ولي در مرزهاي كه آب وارد آبخـوان   گيرد ميتبادل آب صورت ن

باشـد   زيرزمينـي هدف از تهيه مدل كيفي بررسـي شـوري آب    اگربراي مثال . نتخابي در ان مشخص كردغلظت آالينده ا
  .به مدل دادي ورودي به آبخوان ها آبانواع بايد مقدار شوري آب هر يك از 

شرايط جريـان عكـس و ورود آب بـه آبخـوان وجـود دارد تعـين        اگردر مرزهاي خروجي مانند مرز با پتانسيل معين 
  .مورد نياز استمنبع  ط كيفي آنشراي

عمـوم تعـدادي چـاه شـاهد كيفـي در       طـور  بـه ي ورودي از مرزهـا  ها آببه منظور تعين غلظت آالينده مورد نظر در 
  .شود ميي مورد نياز انجام ها آزمايشنمونه برداشته و  ها آناز آب اي  دورهي مرز انتخاب شده و براي ها كناره
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  يكي آبخوانتعيين مقدار پخش هيدرودينام -4-9-4-3
براي تهيه مدل كمي بايستي مقادير قابليت انتقال آبخوان در هر يك از اجزاي آن به مدل داد در زمان  كه طوري همان

تهيه مدل كيفي نيز بايد مقادير پخش هيدروديناميكي در دو راستاي جهت جريان و عمود بر آن در نقاط مختلف آبخوان 
  . مقدار پخش هيدروديناميكي در گستره آبخوان رسم گردد ه خطوط همبدين منظور الزم است ك. در دست باشد

براي اين ازمايش مقدار معينـي مـاده رديـاب    . كنند ميازمايش رديابي تعيين  كمك بهمقدار پخش هيدروديناميكي را 
عموم از راه چاه وارد آبخوان نموده و تغييرات غلظت اين ماده در زمان در چند نقطـه بـا    طور بهو اي  نقطهرا در ) تراسور(

، ي قابل استفاده در مطالعات آب زيرزمينـي از نـوع مـواد رنگـي    ها ردياب. شود مي گيري اندازهفاصله معين از محل تزريق 
. باشـد  مـي يي همـراه  هـا  مقاومـت و  هـا  احتياطبا در مخازن آب زيرزميني  ها آنو يا مواد راديواكتيو است كه كاربرد  نمك

پخش هيدروديناميكي با قابليـت  . ميسر نيست سادگي بهي رديابي در نقاط مختلف آبخوان ها آزمايشدليل انجام  همين به
 عموم مقادير پخش هيدروديناميكي در نقاط مختلف آبخوان با توجه به مقادير قابليت طور بهانتقال نسبت مستقيم دارد و 

 2-15-4-3در مبحـث   ها دياگراماي از اين  نمونه. شود ميآمده برآورد  دست بهتجربي  طور بهيي كه ها دياگرامانتقال آن و 
قابليت پخش هيدروديناميكي در راستاي جريـان  . ي رياضي آب زيرزميني آمده استها مدلراهنماي تهيه  )1-3نمودار (

  .باشد ميآن  حدود ده برابر مقدار آن در راستاي عمود بر
خـوبي   شـكل  بـه مدل كمي آبخوان مورد نظـر   اگري كمي زيادند ولي ها مدلشناخته شده در  تر كمي پارامترهاتعداد 

. تنظيم يافته باشد قابليت پخش هيدروديناميكي، كم و بيش تنها پارامتر مـدل كيفـي اسـت كـه نيـاز بـه تصـحيح دارد       
اين پارامتر را در زمان تطبيـق مـدل    توان مييم مدل كيفي در دست باشد ي كافي براي تنظها داده كه درصورتيبنابراين 

  .به خوبي تصحيح نمود

  تنظيم مدل كيفيبراي ي مورد نياز ها داده -4-10

ي آمارهـا بايـد   ي كيفـي هـا  مـدل براي تنظيم . گردند 1ي كيفي آبخوان نيز پس از تهيه بايد تنظيم يا واسنجيها مدل
شامل مقـدار مـاده آالينـده،     آمارهااين . گردآوري نمودآن ته شدر گذاي  دورهبراي مربوط به تغييرات كيفيت آب آبخوان 

ي شـاهد كيفيـت در گسـتره    ها چاهيرات غلظت ماده آالينده مورد نظر در آب يمحل ورود و زمان ورود آن به آبخوان و تغ
  .آبخوان است

در نقاط مختلـف گسـتره    آب زيرزمينيتغييرات سطح  رود مي كار بهي كمي ها مدلم براي تنظي تر بيشي كه يها داده
تغييرات غلظت آالينده مورد نظر در نقاط مختلف  اندي كيفي مورد نيازها مدلي كه براي تنظيم يها داده. باشد ميآبخوان 

از تعـدادي چـاه شـاهد كيفيـت     اي  هدور بـرداري  نمونـه بـا   در نقاط متفاوت آبخوانتغييرات غلظت آالينده  .آبخوان است
ي برداشت نمونـه  ها روشو  برداري نمونهي ها چاه شود ميديده  )2-4(تا  )1-4(ي ها شكلدر  كه طوري به. آيد مي دست به

                                                      
1- Calibration 
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افـزون بـر برداشـت از غلظـت مخلـوط       )4-4(و  )2-4(ي ها شكلي ها حالتبراي . تا حدودي بستگي به نوع آالينده دارد
كـه   حـالي  در. شود برداري نمونهزمان رسيدن آالينده شناور روي آب نيز  تعيينبراي  نيز آب بايد از سطح آب درآالينده 

يي در هـا  چاهآالينده بايد  روي پيشبراي بررسي وضعيت  دست پاييندر  برداري نمونهي ها چاهافزون بر  )3-4(براي شكل 
  .ي سنگ كف برداشته شودباال آب يي ازها نمونهو تا سنگ كف حفاري و  باالدست

از  توان مين دليل همين به. اثر گذارند ها آبخوانانتقال و پخش آلودگي در  ري گوناگوني بها پديدهشد  ديده كه طوري به
 رود مـي  كـار  بهي كه افزار نرم و بايد پديده موثر در گرفت بهرهدر آبخوان  ها آلودگيبراي بررسي پراكنش انواع  افزار نرميك 
 ها آلودگيي موثر بر اين ها پديدهباشد كه  چند منبع آلوده كننده وجود داشتهاي  منطقهدر  اگر. شده باشد سازي هشبي نيز

 را آن تـوان  مـي با تنظيم اين مدل . انجام دادي يكنوع آلودگي آمارها كمك بهتنظيم مدل را  توان مياند  كم و بيش يكسان
  .برد كار بهي مشابه ها ويژگيپراكنش ساير انواع آالينده با  بيني پيشبراي 



 

  5فصل 5

ي مورد نياز ها دادهاي از  فشرده
  ها مدل
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  ها مدلي مورد نياز ها دادهاي از  فشرده -پنجم فصل

  كليات - 1- 5

 يها شبخدر  ها مدلاين ) واسنجي(ي كمي و كيفي و همچنين تنظيم و تطبيق ها مدليي مورد نياز براي تهيه ها داده
جـدول   صـورت  بـه ي مورد نياز ها دادهاي از  براي كاربردي نمودن بهتر اين دستورالعمل شايد بهتر باشد فشرده. پيش آمد
، آزاد، آبـدار يك اليـه  (ي اصلي آبخوان مانند نوع آبخوان ها ويژگياي از  برآوردهاي اوليه ،در مطالعات شناسايي. ارايه شود

ي ورود آالينده بـه  ها راه، ها آاليندهي گوناگون تخليه، نوع ها محلي تغذيه، ها راهشرايط مرزي، انواع ) تحت فشار و مركب
يي كـه در  پارامترهار را تهيه و مدل اوليه توصيفي از آبخوان مورد نظ توان مي ها دادهبر پايه اين . شود ميآبخوان مشخص 

  .و يا گردآوري آمار دارد مشخص نمود تر بيشاين آبخوان نياز به بررسي 
) ازاد، تحت فشار و نيمـه تحـت فشـار    آبداري ها اليهداراي ( به سه دسته آزاد، تحت فشار و مركب ها آبخواندر اينجا 

البته چه بسا آبخوان مورد بررسـي داراي  . بيايدجداگانه  طور بهي مورد نياز هر دسته ها دادهانواع  شود ميبخش و كوشش 
به همين دليل با تهيـه مـدل توصـيفي    . نباشد آيد ميي تغذيه كه در اينجا ها راهي گفته شده به طور مثال همه پارامترها

  .برگزيد ،يي كه در بررسي هر آبخوان مورد نياز استپارامترها توان مياوليه 

  آزاد آبداراز در بررسي آبخوان با يك اليه ي مورد نيپارامترها - 2- 5

 )1-5( در جدول باشد ميمورد نياز  آبداري با يك اليه ها آبخوانيي كه در بررسي و براي تهيه مدل پارامترهاين تر مهم
  .آمده است

  آزاد آبداري با يك اليه ها آبخواني مورد نياز در بررسي ها داده -1- 5جدول 
  شرح  نوع داده رديف

  نقشه پايه مطالعات-1
  .باشد مي 50000/1و  25000/1عموم طوربهمقياس نقشه با توجه به گستره آبخوان و- مقياس نقشه 1-1

  :شامل آيد مييي كه برروي اين نقشه پارامترها -
  ... ي صنعتي وها مجتمعخطوط تراز،،آهنراه،هاراهي مسكوني،هامجتمع- ي عموميها ويژگي 1-2
  ... ي انحاللي وها نشانه، ها شكستگي، ها گسلهبر كيفيت آب، هاآنتاثيرجنس سارندها، تراويي و- ي زمين شناسيها ويژگي 1-3
ي توزيـع آب  هـا  شـبكه ، هـا  چشـمه ، قنـوات،  هـا  چـاه ، نقاط آب شامل انواع هارودخانه،هامسيلاصلي،يهاآبراهه- ي آبشناسيها ويژگي 1-4

  ... و ها زهكشسطحي، مخازن آب سطحي، 
ي شاهد ها چاه، پيزومتر و اكتشافي، اي مشاهده :شامل ها چاه، انواع هاي هواشناسيايستگاه،سنجيآبيهاايستگاه- نقاط شاهد 1-5

  ... كمي و كيفي، موقعيت نقاط ژئوفيزيك و
  ي ساختمانيها ويژگي -2

  .و كارستدارشكافي درز وهاسنگاز ديدگاه محيط متخلخل،- جنس سنگ مخزن 2-1
اصـلي، تعيـين شـرايط مـرزي در      اي، تعيين موقعيت مرزهـاي آبخـوان  دامنهي محلي وهاآبخوانجداسازي آبخوان اصلي از- تعيين مرزهاي آبخوان 2-2

  .مرزها
ي هـا  پديـده و پيشـرفت   هـا  شكافي متخلخل، وضعيت درز و ها محيطبرايبنديدانهتعيين وضعيت سنگ مخزن از ديدگاه- نوع و ضخامت سنگ مخرن 2-3

  ي ديگرسازندهاانحاللي در 
  .مقاطع ورودي و خروجي در ويژه به شناسي زميني گوناگون ها برشكف،  سنگ تراز همسنگ مخزن،  ضخامت همتهيه خطوط 
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  آزاد آبداري با يك اليه ها آبخواني مورد نياز در بررسي ها داده -1-5جدول ادامه 
  شرح  نوع داده رديف

  ي هيدروليكيهاويژگي-3
ـ . شـود  مـي آن انتخـاب   اي تخليـه  اي و ي تغذيـه هـا  ويژگيتوجه به اندازه و  در گستره آبخوان با اي مشاهدهتعدادي چاه  اي مشاهدهي ها چاه 3-1  راكمت

تعيـين و سـپس    اي مشـاهده ي ها چاه تراز نقط نشانه. در مقاطع ورودي و خروجي بايد به اندازه كافي باشد اي مشاهده يها چاه
مرتـب و   طـور  بـه  هـا  چـاه سطح آب اين . كنترل گردد ي موجودها دادهو  و ساير عوامل ها نقشهتوجه به خطوط تراز  مقدار آن با

در همان زمان بر روي هيـدروگراف آورده و در صـورت وجـود ناهمـاهنگي      آمدهدست  بهو مقادير  گيري اندازه) ماهانه(اي  دوره
  .بيايدنمودارها  بر رويدوباره كنترل، عامل ناهماهنگي مشخص و 

هيدروگراف سطح آب 3-2
  زيرزميني

. باشـد  مـي در نقاط مختلف آبخـوان   زيرزمينيتعدادي هيدروگراف تغييرات سطح آب صورتبهي هيدروليكيهابررسيدستĤورد
خواهـد   كـار  بـه ي گوناگون ها بررسيگستره آبخوان در  در بخشي از زيرزمينيرات سطح آب يتغي نشانگر عنوان به ها هيدروگراف

و همچنـين   ها آنو تعداد  اي مشاهدهچاه  بنابراين بايد در انتخاب مكان .همچنين داده اصلي پايه تنظيم مدل خواهد بودو  رفت
بهر دليلي از بين برود بايد چـاه جـايگزين در    اي مشاهدهچاه  اگر .رود كار بهدقت زيادي  ها آنسطح آب  گيري اندازهدر درستي 

 گيـري  انـدازه مقادير  درصورت نياز به اعمال تصحيح در گيري اندازهين فاصله ممكن با آن انتخاب و پس از ترازيابي و تر نزديك
  .بايد مقدار تصحيح در نمودارها آورده شود

سطح آب تراز هم نقشه 3-3
  زيرزميني

ي تغذيه و تخليه در ها محلي ها ويژگيبنابراين موقعيت و  دهد مياين نقشه وضعيت هيدروليكي جريان آب در آبخوان را نشان
ي ها چاهدرونيابي مقادير تراز سطح آب  به كمكي هم تراز را تنها ها نقشه توان ميدليل ن همين به. شكل آن تاثير بسزايي دارند

ي هـا  محـل و  هـا  رودخانـه تغذيه مانند بسـتر   ناطق، مها زدگي بيرونبايد محل  تراز همبراي تهيه نقشه  .آورد دست به اي مشاهده
  .برپايه اين عوامل تهيه نمود تراز همنقشه آورده و نقشه  بر روي ... و ها چشمه، ها زهكش، ها چاهتخليه مانند 

  ي هيدروديناميكيهاويژگي-4
ي اكتشـافي و  هـا  چـاه با توجه به گستره آبخوان و تغييرات جنس و دانه بندي سنگ مخزن بايد تعدادي آزمايش پمپاژ بـر روي   آبخوان Sو  Tتعيين  4-1

ي ساختماني آبخوان كنتـرل و در صـورت   ها ويژگيآمده با  دست به Sو  Tسپس مقادير . شخصي موجود در منطقه صورت گيرد
  .بازنگري شود ها تحليلنياز در تجزيه و 

به كمك Sو  Tبرآورد  4-2
  ها دادهساير 

  . و ضخامت سنگ مخزنبنديدانهي تغييرات جنس،هانقشهتهيه-
  .ي الزم در مورد كيفيت آبها تصحيحتهيه نقشه مقاومت عرضي مطالعات ژئوفيزيكي و انجام  -
  )ابدهي تقسيم بر افت( ها آني ژرف و تعيين آبدهي ويژه ها چاهدر  ويژه بهگردآوري آمار آبدهي و سطح ديناميك  -
  در نقاط ديگر  Tنسبت به آبدهي ويژه در منطقه به منظور برآورد  Tرسم تغييرات  -

  . ي باالهادادهقايلت انتقال آب در آبخوان بر پايهتهيه نقشه هم-  Tنقشه هم  4-3
  آبخوان ي ساختمانيها ويژگيآمده با  دست به Tكنترل نقشه  -
 مقدارتقسيم و  آبداردر هر محل به مقدار ضخامت اليه  Tمتر باشد بايد مقدار  100از  تر كم آبدارضخامت اليه  كه درصورتي -

  .تهيه نمود K آورد و سپس نقشه همدست  به آبداراليه ) K(هدايت هيدروليكي 
آبخوان با توجه جنس  Sوجود نداشت  براي تهيه اين نقشه داده كافي كهدرصورتيي موجود وهادادهبرپايهSتهيه نقشه هم- )آبدهي ويژه( Sنقشه هم  4-4

  .د گرددبرآور اي منطقه طور به ... هاي منطقه و بندي آبرفت، آبدهي ويژه چاه و دانه
 تغذيه آبخوان-5

يها ريزشتغذيه از نفوذ  5-1
  آسماني

ي آب و هـوايي و  هـا  ويژگـي ي در گستره آبخوان با توجه به اندازه منطقـه،  سنجبارانانتخاب محل تعدادي ايستگاه-
  تغييرات آن در گستره مورد نظر

  .ماهانه طور  بهآسماني  يها ريزشگردآوري آمار  -
اليـه سـطحي و نـوع و جـنس      بنـدي  دانـه ، كاربري منطقه و تهيه نقشه جـنس و  شناسي خاكي ها نقشهگردآوري  -

  .در گستره آبخوان براي برآورد ضريب نفوذ بارندگي نااشباعي ها اليه
مشخص نمودن موقعيت مخازن سطحي، محل بنـدهاي انحرافـي يـا سـاير منـابع آب انتقـالي و مشـخص نمـودن         - ي انتقاليها آبتغذيه از  5-2

  هكتاري 100ي حدود ها زميني مصرف آب در گستره منطقه تا ها محلي توزيع آب سطحي و ها شبكه
  بر روي نقشه پايه ها آبي مصرف اين ها محلي انتقال آب شهري و صنعتي و ها شبكهتعيين موقعيت  -
  ي شهري و صنعتيها پسابي دفع ها راهي آبياري، ها روشمشخص نمودن  -
  هكتاري 100ي تا ها زمينگردآوري آمار ماهانه آب مصرفي انتقالي براي كشاورزي در  -
  صرفي در شهرها و صنايع و روش تامين آبگردآوري آمار ماهانه آب م -
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  آزاد آبداري با يك اليه ها آبخواني مورد نياز در بررسي ها داده -1-5جدول ادامه 
  شرح  نوع داده رديف

تغذيه طبيعي آبخوان از 5-3
  ها رودخانهو  ها مسيل

  .روي نقشه هارودخانهي اصلي وهامسيلمشخص نمودن موقعيت-
  براي برآورد رواناب سطحي هر مسيل ها آنسنجي بر روي  هاي آب تعيين حوضه آبريز هر مسيل، انتخاب محل ايستگاه - 
تـا انتهـاي گسـتره آبخـوان گسـترش       يمسـيل  كه و درصورتي ي اصلي در گستره آبخوانها مسيلبررسي وضعيت  -

ي بستر آن در محل ها اندازهبايد  رود ميبيرون سطحي از منطقه  ي آن به صورت جريانها روانابو بخشي از  يابد مي
  .انتخاب شود سنجي آبخروجي تعيين و نقطه مناسبي در اين مكان براي نصب ايستگاه 

  تعيين مقادير آب خروجي از هر مسيل در هر فصل سال -
  ي اصليها رودخانهتهيه پروفيل طولي و چند پروفيل عرضي از بستر  -
  ي توپوگرافيها نقشهو  اي مشاهدهي ها چاهبا ترازهاي  ها پروفيلكنترل اين  -
 ها رودخانهي اصلي تغذيه و زهكشي ها محلتعيين  -
   آني ها جرياني ورودي و خروجي آبخوان و گردآوري آمار هامحلدرسنجيآبيهاايستگاهاحداث-

 هاچاهتعيين نوع و محل مصرف آب- ها چاهبرگشت آب  5-4
  روش آبياري در هر بخش مشخص نمودن -
  گيري از نتايج مطالعات آبياري بهرهبرآورد راندمان آبياري با  -
  ي باالها دادهاز  گيري بهرهبا  ها چاهبرآورد ضريب نفوذ آب  -
  ي صنعتي و شهريهاپسابمشخص نمودن روش دفع-

برگشت آب قنوات و 5-5
  ها چشمه

  ها آنو محل و نوع مصرف آب )مظهر(مشخص نمودن محل آبنما-
  ي مصرفها محلمشخص نمودن روش انتقال آب تا  -
  غير نياز و مسير جريان آّب خروجياي  دورهدر  ها آنتعيين وضعيت تخليه آب  -
  ها آنبرآورد مقدار آب مصرفي از اين منابع در گستره آبخوان و ضريب نفوذ آب -

  روي نقشه پايهبرمصنوعيي تغذيههامحلنمودن موقعيتصخمش- تغذيه مصنوعي 5-6
  تاسيساتي هر يك از اين ها اندازهتعيين  -
  تاسيساتاز اين  ي ماهانه آب ورودي به هر يكآمارهاگردآوري  -
  در صورت وجود سرريز بايد زمان و مقدار سرريز نيز مشخص شود -
  تاسيساتن مشخص نمودن وضعيت تبخير و نفوذ آب در هر يك از اي-

   تاسيساتي اصلي و عمر اينهالولهتعيين موقعيت محل گذر- نشت خطوط انتقال آب 5-7
  ي آب و فاضالبهاشركتازهالولهي نشت آب از اينآمارهاگردآوري-

  پيرامون آبخوان شناسيزمينيسازندهامشخص نمودن جنس و تراوايي- جريان  زير زميني ورودي 5-8
  روي نقشه اي بر ي محلي و دامنهها آبخوانمشخص نمودن موقعيت  -
  ... و تراز همي ها نقشهبا توجه به شرايط مرزي،  اّبرآورد تبادل آب در مرزه -
انتقـال آب در آبخـوان بـه ويـژه در      قابليـت  هـم آب زيرزميني و  تراز همي ها نقشهجريان زيرزميني ورودي بر پايه  -

 .مرزهاي ورودي محاسبه شود
  تخليه آبخوان-6

  ها آن، تجهيزات و نوع مصرف آب هاچاهيهاويژگيتعيين موقعيت، نوع،- ها چاهبرداشت  6-1
كـه   باشد ميي آب زيرزمينماهانه يا فصلي از هر چاه عامل بسيار مهمي در مطالعات اي  دورهتعيين مقدار برداشت  -

مقدار واقعـي برداشـت هـر چـاه بايـد       گيري اندازهو  ها چاهيش از نصب كنتور بر روي پ. شود ميي به آن تر كمتوجه 
  ي هر منطقه بر پايه شرايط موجود برگزيد شودها چاهيي براي برآورد بهتر برداشت ها راه
  شود گيري اندازهاي  دورهي ها آماربرداريي منطقه در ها چاهآبدهي كليه  -
  از هر چاه از زمان احداث به بعد بايد مشخص باشدبرداريبهرهوضعيت-

آب  با توجه به نـوع مصـرف   دهد ميانتخاب تعداد محدودي چاه شاهد كمي در هر منطقه به تنهايي نتايج درستي ن ي شاهد كميها چاه 6-1-1
ي منطقه مانند نوع مصـرف  ها چاهيي در مورد ساير مارهاآتعداد كافي چاه شاهد كمي انتخاب و همچنين  بايد ها آن

ي هـا  چـاه كشت، روش آبياري به منظـور بـرآورد سـاعات كـاركرد فصـلي       ي زيركشت، نوعها زمين، سطح ها آنآب 
  .گوناگون گردآوري شود

  . نكردن از چاه بايد مشخص شودبرداريبهرهزمان خرابي موتور پمپ و يا-
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  آزاد آبداري با يك اليه ها آبخواني مورد نياز در بررسي ها داده -1-5جدول ادامه 
 شرح  نوع داده رديف

  .، آبنما، محل و نوع مصرف آب قنواتكارخشكهمشخص نمودن مادر چاه، بخش آبده، بخش-  تخليه قنوات 6-2
محاسبه تخليه ماهانه  6-2-1

  قنوات
بنابراين تغييرات آبدهي . تخليه قنوات افزون بر وضعيت نگهداري قنات به تراز سطح آب زيرزميني منطقه بستگي دارد-

بدين منظور بايد تعدادي قنات در گستره هر آبخوان به عنوان قنـات  . يكسان نيستدر همه نقاط آن قنوات يك آبخوان 
ي هـا  ويژگـي ي آبخـوان بـا   هـا  شبخـ به شكلي باشد كه هـر يـك از    تعداد و محل قنوات شاهد بايد. شاهد انتخاب نمود

آبدهي قنوات شـاهد  . هيدروديناميكي و تغييرات سطح آب زيرزميني كم و بيش مشابه داراي يك يا دو قنات شاهد باشد
در مـدل   قنـوات  سازي شبيهبراي . و هيدروگراف تغييرات آبدهي آن رسم و هر ماه كنترل شود گيري اندازهماهانه  طور به

در سر تعدادي  مناسبي طاتراز نق توان ميبدين منظور . شايد بهتر باشد كه پروفيل طولي از گالري اين قنوات تهيه گردد
و سپس پروفيل  گيري اندازه ها محلبه كمك ترازيابي تعيين و ژرفاي بستر گالري نيز در اين مورد نظر ي قنوات ها چاهاز 

 .طولي گالري قنات رسم نمود
  .گردد ميو يا تعدادي آبراهه و چشمه زهكشي هارودخانهگاهي توسطهاآبخوان  زهكشي آبخوان 6-3
ي مورد نياز ها داده 6-3-1

  ها رودخانهزهكشي 
 . تهيه پروفيل طولي بستر رودخانه و چند پروفيل عرضي از نقاط مختلف آن-
  .جريان آب رودخانه در محل ورودي و خروج از آبخوان به منظور محاسبه مقدار زهكشي آنگيرياندازه-

ي مورد نياز ها داده 6-3-2
و  ها زهكشبراي 
  ي زهكشها چشمه

  .ي زهكش آبخوان بر روي نقشههاچشمهوهازهكشمحلمشخص نمودن-
  .و چند پروفيل عرضي از هر يك ها زهكشتهيه پروفيل طولي از بستر  -
  زهكش هاي چشمه و آبدهي تعيين تراز آبنما -
  .در محل خروج از آبخوان به طور ماهانههازهكشجريان آبگيرياندازه-

 .از آبخوانيمشخص نمودن مناطق تبخير-  تبخير از آبخوان 6-4
  .ناطق باشدبرگزيدن يك يا چند ايستگاه تبخيرسنجي كه معرف تبخير از اين م -
  .ها ايستگاهتبخير طشتك در اين  گيري اندازه-
  .براي مناطق تبخيري ويژه بهتهيه نقشه دقيق توپوگرافي منطقه  -
به كمك  ها آني احتمالي بين ها ناهماهنگيو بر طرف نمودن  ها نقشهبا اين  اي مشاهدهي ها چاهكنترل تراز نقشه نشانه -

  .يبردار نقشه
  .ي پايهها نقشهبر روي  ها بركهو يا  ها گودالمحل  مشخص نمودن -
 .ي گودهامحلتعيين تراز سطح زمين در اين-

  ها محلدر اين تربيشتعيين مقادير قابليت انتقال و تراز سنگ كف آبخوان با دقت-  جريان زيرزميني خروجي 6-5
  .ها آنو رسم هيدروگراف  تغييرات ...رودخانه و،درياچهتعيين تراز سطح آب منابع مرزي مانند دريا،-  نقاط آب مرزي 6-5-1
در صورت گسترش  6-5-2

آبخوان تا بيرون از 
  منطقه مدل

بستگي  اي مشاهدهي ها چاهتعداد . ها آنسطح آب  گيري اندازهآبخوان ودستپايينيهاشبخدرايمشاهدهانتخاب تعدادي چاه-
ي كم و بيش مشابه در ها ويژگيبراي هر بخش مرز خروجي با  كه طوري بهبه اندازه مرز خروجي و تغييرات سطح آب زيرزميني دارد 

 .وجود داشته باشدايمشاهدهين حالت يك چاهتركم
  تغييرات سطح آب زيرزميني-7

ي بـا  آمارهـا آمد و الزمست ايـن  3كه در بند  شود ميهمان محل بررسي ايمشاهدهيهاچاهتغييرات سطح آّب زيرزميني هر منطقه به كمك آمار سطح آب
  .دقت خوب گردآوري شود

  ي كيفيها مدليهاداده-8
 .الزمهايتعيين نوع آلودگي مورد بررسي براي گردآوري داده-  هاي طبيعي آلودگي 8-1

هـاي شـور    هاي معدني، رودخانـه  نمكي، سارندهاي تبخيري، چشمهها مانند گنبدهاي  تعيين محل و موقعييت آالينده -
  ... و
و  هـا  آناي از  ي دورهبـردار  نمونـه هـا و   انتخاب تعدادي نقطه شاهد كيفي در گسـتره آبخـوان در پيرامـون ايـن محـل      -

 هاآنTDSوECگيري يك يا دو پارامتر ماننداندازه
دسـت آمـده، و    صنايع آالينده، مواد اوليه، انتقال اين مواد تا محل مصرف، روند فرآوري، مـاده بـه  تعيين موقعيت محل-  هاي صنعتي آلودگي 8-2

  .هاي هر يك از اين صنايع به آبخوان هاي ورود آلودگي راه
  .ها آنها و روش دفع  ها در پساب ها، غلظت آالينده مشخص نمودن مقادير پساب -
طـور   با توجه به وضعيت تغييـرات آن بـه   ها آنآن در زمان تغييركند بايد آمار هاي  ها يا غلظت آالينده اگر مقدار پساب -

  .روزانه،هفتگي يا ماهانه گردآوري شود
و تعيـين   هـا  آني ماهانـه از آب  بـردار  نمونهدست منبع آالينده و  انتخاب تعدادي چاه شاهد كيفي در باالدست و پايين -

  .هاي شاهد غلظت آالينده مورد نظر در آب چاه
  .هاي گردآوري شده وارد نمودن نتايج آزمايش آب هر چاه بر روي نمودار و بررسي درستي داده-
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  آزاد آبداري با يك اليه ها آبخواني مورد نياز در بررسي ها داده -1-5جدول ادامه 
  شرح  نوع داده رديف

  هاي كشاورزي بر روي نقشه پايه مطالعات مشخص نمودن زمين هاي كشاورزي آلودگي 8-3
  .بخش و در هر دوره كشتتعيين نوع و مقادير سموم و كودهاي مصرفي در هر

هـاي بـدون    كارگيري ردياب شدگي با به انجام تعدادي آزمايش رديابي در چند محل از آبخوان براي تعيين ضريب پخش شدگي ضريب پخش 8-4
  .هاي تجربي موجود گيري از دياگرام هاي ابخوان و بهرهكمك دادهزيان و ضرر و يا برآورد اين ضريب به

  تحت فشار  آبداري با يك اليه ها آبخواني مورد نياز در بررسي پارامترها -3- 5

آمـد بـراي بررسـي     )1-5(آزاد كـه در جـدول    آبـدار ي با يك اليه ها آبخواني مورد نياز براي بررسي ها دادهافزون بر 
  .ي زير نيز گردآوري شودها دادهتحت فشار بايد  آبداري با يك اليه ها آبخوان

  براي بررسي آبخوان با يك اليه تحت فشار  تر بيشهاي  داده - 2- 5جدول 
  شرح  نوع داده رديف

  هاي ساختماني ويژگي-1
  .هاي مرزهاي ورودي و خروجي اليه تحت فشارتعيين موقعيت و ويژگي-  مرزها 1-1
سـنگ   تـراز  هـم هاي شاهد كنتـرل و نقشـه    تراز سنگ سقف بايد در تمام نقاط آبخوان تعيين و با تراز نقطه نشانه چاه- تراز سنگ سقف 1-2

  .سقف رسم شود
 هاي هيدروديناميكي ويژگي-2

هاي  ويژگي 
  يهيدروديناميك

آبخـوان در حالـت    Tو  Sدر حالت تحـت فشـار بايـد ضـرايب     آبدارافزون بر تعيين قابليت انتقال و ضريب ذخيره اليه-
  .آزاد نيز برآورد گردد آبدارتبديل آن به اليه 

  .ي آن تعيين شودها شبخو تراز سنگ كف در تمام  K كم باشد بايد مقدار آبداراگر ضخامت اليه  -
  ي هيدروليكيهاويژگي-3

ي ها ويژگي 
  هيدروليكي

ماهانه  طور به ها آني مناسب آماده و فشار پيزومتريك ها ويژگيي تحت فشار بايد تعدادي پيزومتر در گستره آان و با ها آبخوانبراي 
  . كنترل شود ها دادهو هيدروگراف تغييرات آن رسم و درستي  گيري اندازه

  تغذيه آبخوان-4
ي هـا  بررسـي  بـه كمـك  بايـد   ها مكانموقعيت اين . گردد ميي تحت فشار تغذيه هااليهي تحت فشار در بيرون از گسترههاآبخوان  ي تغذيهها محل 4-1

  .تعيين نمود شناسي زمين
  .تغذيه آبخوان نيز مشخص گردد مقداري نفوذ آب در اين محل وهاراهپس از تعيين محل تغذيه بايد  ي تغذيهها راه 4-2

  تخليه آبخوان-5
در بررسـي  . اند و يا از همه طرف بسته بوده و راه تخليه طبيعي نداردي تحت فشار يا داراي محل تخليه طبيعيهاآبخوان  تخليه طبيعي 5-1

هـاي بـا فشـار     ويـژه محـل   طورطبيعي تخليـه شـود بـه    هايي كه امكان دارد آبخوان به تحت فشار بايد محل آبدارهاي  اليه
سـازي در   هاي مورد نياز بـراي شـبيه   هاي تخليه طبيعي آن مشخص و داده تر مورد بررسي قرار گيرد و راه پيزومتريك كم

اند كه امكـان دارد   هايي فشار وجود چشمه يا زهكشي تحت ها آبخوانهاي تخليه طبيعي  يكي از راه. مدل گردآوري شود
هـا يـا    در ايـن حالـت بايـد آبـدهي ايـن چشـمه      . وجود آيـد  به ها آندليل بروز شكستگي در سنگ سقف  هايي به در محل
  .گيري شود اندازه) ماهانه(اي  طور دقيق و دوره ها به زهكش

در اين مورد بايد ضخامت اليه جـدا كننـده   . ي تحت فشار استها آبخوان هاي تخليه طبيعي هاي بااليي يكي ديگر از راه نشت به اليه
  .اين اليه محاسبه گردد kvهمچنين با انجام آزمايش پمپاژ مقدار . ضخامت آن رسم شود تعيين و نقشه هم) تراوا اليه نيمه(

 هـا  آناند و يا از  صورت آرتزين ها يا بهاين چاه. دشو به كمك چاه انجام ميتربيشي تحت فشارهاآبخوانتخليه مصنوعي تخليه مصنوعي 5-2
  .شود پمپاژ مي

طور دقيق تعيين و امكان وجود جريان آب  هاي مربوط به زمان حفاري چاه بايد گردآوري و وضعيت ساختماني آن بهداده  ساختمان چاه  5-2-1
طـور   هاي مناسب مقدار تخليه آبخوان بـه  و به روشهاي بااليي بررسي  از درون يا بيرون لوله جدار و تخليه آبخوان به اليه

  .اي برآورد گردد دوره
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  براي بررسي آبخوان با يك اليه تحت فشار  تر بيشهاي  داده - 2-5ادامه جدول 
 شرح  نوع داده رديف

  اي   طور دوره بايد به) پمپاژ(صورت مصنوعي و چه به)آرتزين(صورت طبيعيها چه بهمقدار برداشت چاه  مقدار تخليه 5-2-2
  .گيري شود اندازه) ها آنهاي آبدهي  ماهانه يا فصلي با توجه به نوسان(

  هاي كيفيداده-6
پس از مشخص نمودن گسـتره تغذيـه   . آيد مي وجود به هااليهي تغذيه اينهامحلدرتربيشي تحت فشارهااليهآلودگي  مكان ورود آلودگي 6-1

  يي كه توانايي آلودگي دارند تعيين و بر روي نقشه آوردها مكانآبخوان بايد 
ي نفـوذي  هـا  پسابدر  ها آاليندهي مربوط به غلظت و مقدارپارامترهاي نفوذ آن به آبخوان تعيين وهاراهوهاآاليندهنوع  آاليندها 6-2

  . گردآوري شود) ماهانه(اي دوره طور به
ي شاهد ها چاه 6-3

  كيفي
و  آبـدار ي هـا  اليـه ي هـا  ويژگـي و  هـا  آالينـده گزينش تعدادي چاه شاهد كيفي در گستره آبحوان با توجه بـه موقعيـت   -

  .ها آندر آب  موردنظرگردآوري آمار ماهانه از آالينده 

 آبداري با چند اليه ها آبخواني مورد نياز براي بررسي پارامترها -4- 5

) 2- 5(و ) 1- 5(نياز است كـه در جـداول   ) آزاد يا تحت فشار( آبداري با يك اليه ها آبخوانهايي كه براي بررسي  افزون بر داده
  .هاي زير با توجه به شرايط آبخوان مورد نظر نيز گردآوري نمود بايد داده آبداري داراي چند اليه ها آبخواندر مورد ارائه شده، 

  اي ي چند اليهها آبخواني مورد نياز براي ها داده - 3- 5جدول 
  شرح  نوع داده رديف

  ي ساختمانيهاويژگي-1
 آبـدار ي مورد نياز همراه بـا بـاالرفتن تعـداد اليـه     ها دادهدارد و حجم ايويژهيهادادهنياز بهآبداربررسي هر اليه آبدارتعداد اليه  1-1

برخـورد شـود كـه گسـتره      آبداربه چندين اليه  ها اي حفاري پارهامكان دارد در . يابد ميچشمگيري افزايش  طور به
ي باشد كه تغييري در فشار پيزومتريك و كيفيت آب به شكلي مجاور ها اليهبا  ها آناندك و پيوند  ها آنتعدادي از 

و  يي مورد بررسي دقت شـود ها اليهينش بايد در گز آبداري با چند اليه ها آبخواندر بررسي . آيد مين وجود به ها آن
ي را براي بررسي  برگزيد كه فشار پيزومتريك يا كيفيت آب آن اليه و يـا هـر دو پـارامتر آن بـا آب     آبداري ها اليه
  .ي داشته باشددار معنيي بااليي يا پاييني تفاوت ها اليه

  .بيايدنقشه پايه  بر رويي اكتشافي تعيين و ها داده به كمكمورد بررسي بايدآبداريهااليهازهريكگستره هااليهاز  هريكگستره  1-2
هـاي مـورد نيـاز باتوجـه بـه       طور دقيق مشـخص و داده  بايد بهآبدارهايمحل مرزها و شرايط مرزي هريك از اليه آبدار ها اليهمرز  1-3

  .وضعييت مرزها گردآوري شود
تعيـين و خطـوط    هـا  آني هـا  شبخـ با ضخامت كم بايد در تمام آبداريهااليهويژهبهآبدارهتراز سنگ كف هر الي تراز سنگ كف 1-4

  .هر اليه رسم گردد ضخامت هم
سـنگ سـقف    تراز همي ها منحنيدر گستره اليه مربوطه و رسم آبداريهااليهتعيين تراز سنگ سقف هر يك از- تراز سنگ سقف 1-5

  .زيري آبداربراي اليه 
ي اكتشافي و تراز سنگ كف اليه بااليي و سنگ سقف ها بررسيكمكبايد بهآبدارضخامت اليه جداكننده دو اليه ضخامت اليه جدا كننده 1-6

  آن رسم گردد ضخامت هماليه پاييني تعيين و خطوط 
  ي هيدروديناميكيهاويژگي-2

  آبدارتعيين مقادير قابليت انتقال و ضريب ذخيره  هر اليه  - ضرايب هيدروديناميكي 2-1
  ي با ضحامت كم ها اليهبراي  )K(آبگذري  مقدارتعيين -
ي هـا  اليـه ي جداكننده بايد ضريب هـدايت هيـدروليكي در راسـتاي عمـودي     ها اليهو  آبدارافزون بر تعيين ضخامت اليه  -

 ضـريب  سپس خطوط هم. ي پمپاژ تعيين نمودها آزمايشي اكتشافي و ها بررسي به كمكنيز ) Kvضريب نشت يا ( جداكننده
Kv  ي جدا كننده رسم شودها اليهاز  هريكبراي.  
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  اي ي چند اليهها آبخواني مورد نياز براي ها داده - 3-5جدول ادامه 
  شرح نوع داده رديف

  ي هيدروليكيهاويژگي-3
يها چاهشبكه  3-1

  اي مشاهده
  .آزاد آبداري مناسب براي اليه هامكاندرايمشاهدهيهاچاهگزينش تعدادي-
  .زيري آبداري ها اليهگزينش تعدادي كافي پيزومتر در نقاط مناسب براي هر يك از  -
  .دقيق طور به ها آنگزينش نقطه نشانه ويژه براي هر كدام و تعيين تراز نقطه نشانه  -
  .ماهانه و با دقت الزم طور به آبدارژرفاي آب و فشار پيزومتريك هر يك از اليه  گيري اندازه -
  . و كنترل آن آبداري ها اليهاز  هريكتهيه هيدروگراف تغييرات سطح آب يا فشار پيزومتريك براي  -

  مورد بررسي آبداري ها اليهسطح آب يا فشار پيزومتريك براي هر يك از ترازهميهانقشهتهيه- تراز همي ها نقشه 3-2
  تغذيه آبخوان-4

  . آمد )1-5(آزاد است كه منابع تغذيه آن در جدول  آبداري مركب از نوع اليههاآبخوانتربيشسطحي درآبداراليه آزاد آبدارتغذيه اليه  4-1
ي تحتها اليهتغذيه  4-2

  فشار
ي هـا  اليهوجود  دليل به دست پايينآزادند كه در  آبداريك اليه  صورتبهباالدستيهاشبخموارد درتربيشي مركب درهاآبخوان

اليه آزاد تغذيه شده و در مـدل نيـاز بـه     باالدستاز بخش  حالت ايني تحت فشار در ها اليه. گردد مياوا به چند بخش تقسيم تر كم
  .نيست ها اليهوارد نمودن تغذيه براي اين 

كه در جدول  شوند ميتغذيه  ها مكانادامه يافته و در آن  باالدسترد تا بيرون از گستره آبخوان در موااي  پارهي تحت فشار در ها اليه
 .آمد)5-2(

تبادل هيدروليكي بين 4-3
  ها اليه

ي مجـاور وجـود   هـا  اليـه ند و جريان آب بين تراوا نيمهي ها اليهاز نوع تربيشي مركبهاآبخوانآبداريهااليهي جداكنندههااليه
  .كند ميمحاسبه  ها اليهي مختلف را مدل با توجه به ضريب نشت و فشار پيزومتريك هااليهمقدار جريان آب بين.دارد

  تخليه آبخوان-5
  .آمد )1-5( تخليه آن در جدولي مورد نياز ها دادهآزاد است كه  آبدارموارد از نوع اليهتربيشسطحي درآبدارآمد اليهكهطوريبه تخليه اليه  سطحي 5-1
 ويـژه  بـه ي برداشت ها دادهرا تعيين نموده و به مدل داد بنابراين  آبداريهااليهازهريكي مركب بايد مقدار برداشت ازهاآبخواندر ها چاهبرداشت  5-2

 طـور  بـه را  آبـدار بتوان مقدار برداشت از هر اليـه   ها آن به كمكي گردآوري شود كه به شكلبايد  ها چاهي مربوط به برداشت ها داده
ي مشـبك، سـيمانكاري   هـا  لولهي متفاوت بستگي به وضعييت ساختماني، موقعيت ها اليههر چاه از  گيري آب. جداگانه محاسبه نمود
بـراي   هـا گذاشـته شـده    اليـه  كنند و لوله مشبك در همه ميبرداشت  آبداريي كه از چند اليه ها چاهدر . دارد ... پيرامون لوله جدار و

در نسـخ جديـد   . بخـش نمـود   ها آنبه نسبت قابليت انتقال هر يك از  ها اليهبرداشت چاه را بين  توان ميبرآورد برداشت از هراليه 
  شود مياين كار انجام  Modflowها مانند افزار نرم

در زمـان توقـف پمپـاژ محـل تبـادل آب بـين        نمايـد  مـي ت برداش آبداريي كه چاه از چند اليه ها محلحفره و دور لوله جدار چاه در 
ماننـد  (ي افـزار  نـرم بايد وضعيت ارتباط بين دو اليـه بـراي مـدل مشـخص و      ها چاهچنين  سازي شبيهبراي . ي متفاوت استها اليه

Modflow(  وش محاسـباتي تعيـين و در   را بازسازي نمايد يا مقدار تبادل آب در هر پله زماني بر ها اليهبرگزيد كه بتواند پيوند بين
  . بردكاربهبرداشت ار يك اليه و تغذيه اليه ديگرصورتبهمدل

زيرزمينيجريان  5-3
  خروجي

  .است) 1-5جدول(آزادآبدارسطحي مانند اليهآبدارجريان خروجي اليه
را محاسـبه   ها اليهب بين مقدار تبادل آ كه مدل شوند ميي بااليي تخليه ها اليهموارد از راه نشت به  تر بيشي تحت فشار درها اليه
  شود گيري اندازهماهانه  طور بهچشمه يا زهكشي تخليه كننده اليه تحت فشار باشد بايد مقدار تخليه آن كهدرصورتي.كندمي

 هامدلي مورد نياز براي تنظيم هاداده-6
  .ها آن آبنمودو رسم  اي مشاهدهي ها چاهي ماهانه مربوط به سطح آب هادادهتهيه و كنترل منظم- ايمشاهدهي ها چاه 6-1
  .آمارهاو كنترل منظم اين  تحت فشار آبدار يهااليهازهريكگردآوري آمار ماهانه سطح پيزومتري- ي پيزومتريها چاه 6-2

  .پيزومترهارسم هيدروگراف تغييرات فشار پيزومتري هر يك از-
  ها آنبنمود آي زهكش و رسم هاچشمهوهازهكشجريان آبايدورهگيريهزاندا-  ها زهكش 6-3

  ي كيفيهاداده-7
هاي مربوط به داده 1

  ها آالينده
هـاي   ي باالدسـت وارد اليـه  هـا  شبخسطحي و در  آبداروارد اليه تربيشي مركبهاآبخواندست گسترهها در پايينآلودگي

آمد بايد گـردآوري  ) 2- 5(و ) 1- 5(به همان ترتيب كه در جداول  آبدارهاي كيفي براي هر اليه  شود بنابراين داده مختلف مي
هـاي مختلـف تعيـين     هاي ديگر را مدل با توجه به جهت و مقدار جريان آب بين اليه ، انتقال آلودگي از يك اليه به اليه.نمود
  .كند مي

دريافـت  صورت بايـد اليـه    هاي زيري تزريق شود در اين هاي ژرف به درون اليه هاي گوناگون از راه چاه امكان دارد پساب
هـا   هاي تزريقي و غلظت آاليندها در اين پساب هاي مربوط به حجم پساب همچنين داده. آلودگي را مشخص نمود كننده

) ماهانه يـا فصـلي بـا توجـه بـه مقـادير آالينـده و تغييـرات آن در زمـان         ( اي طور دوره بايد با توجه به وضعيت تزريق به
 .گردآوري كرد
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هاي الزم براي داده 7-2
  ي كيفيها مدلتنظيم 

آمد بايد تعدادي چاه شاهد كيفي در نقاط مناسب بـراي اليـه   )2-5(و)1-5(در جداولكهموارديافزون بر-
  . هايي كه با اين اليه پيوند هيدروليكي دارند ايجاد كرد آلودگي و اليه دريافت كننده آبدار

  .هاي شاهد كيفي ي ماهانه از آب چاهبردار نمونه -
  .آنفرستادن نمونه به آزمايشگاه براي تعيين مقدار آالينده مورد نظر در  -
 .تهيه نمودار تغييرات غلظت آالينده براي هر چاه-

  



 

  6فصل 6

  ها دادهراهكار گردآوري 
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  ها دادهراهكار گردآوري  - ششم فصل

  كليات -6-1

 45ي مطالعاتي منابع آب كشور دانست كه حدود ها گروهبخش اصلي خدمات  توان ميرا  ها آبخواني ها دادهگردآوري 
حالـت يكنواخـت پيـدا     تـدريج  بـه آب در ايران  ي منابعها دادهگردآوري . سال پيش در ايران آغاز و تاكنون نيز ادامه دارد

ايـن  . گمارنـد  مـي عموم افراد با تجربه كاري كم را به اين كار  طور بهو  شتهداني به آن افتوجه ك ها زمانكرده و مديران سا
دارنـد و كـار    ... و هـا  دادهموارد آشنايي كمي با نوع كار، هدف از گردآوري، دامنه تغييرات و كـاربرد ايـن    تر بيشافراد در 

 شود ميي منابع آب در ايران صرف ها دادهي زيادي در راه گردآوري ها هزينه كه وجوديبا . گردد ميكنترل  تر كمنيز  ها آن
در اين بخـش كوشـش خواهـد شـد راهكارهـايي بـراي گـردآوري        . گردد ميبل اعتماد و كافي گردآوري ني قاها دادهولي 
  .پيشنهاد گردد زيرزمينيي آب ها مدلي مورد نياز ها داده

را  ها مدلي تهيه نيازهاها  دستورالعمل اينها باشد ولي چون  مطالب اين بخش شايد موضوع ساير دستورالعمل تر بيش
  .فشرده در اين دستورالعمل آورده شود طور بهكرد الزم به نظر رسيد كه بار ديگر  كامل برآورد نمي طور به

  ها آبخواني ساختماني ها دادهگردآوري  -6-2

، آبـدار  يهـا  اليـه مانند گسترش، موقعيت مرزها، شرايط هيدروليكي در مرزها، نوع آبخوان، تعداد  ها آبخوانساختمان 
 كمـك  بـه متفـاوت و موقعيـت سـنگ كـف آن      آبـدار ي هـا  اليـه ، پيوند هيـدروليكي بـين   آبدار يها اليهاز  هريكضخامت 
  .شود ميي اكتشافي مشخص ها بررسي

هاي گونـاگون و در  فرآينـد طـي   سـازندها انـد كـه ايـن     آمـده  وجود به شناسي زميني سازندهااز اي  پارهدر  ها آبخوان
. كنـد  مـي در نقاط مختلف و گاهي در فواصل نزديك به هم نيـز تغييـر    ها آني ها ويژگيي درازي تشكيل شده و ها زمان

در . ي اكتشـافي گسـترده و پرهزينـه دارد   ها بررسينياز به انجام  ها آبخواني ساختماني ها ويژگيبنابراين شناسايي كامل 
ي اكتشـافي  ها بررسيجام با ان موردنظري ساختماني آبخوان ها ويژگياي از  برآوردهاي اوليه شود ميآغاز مطالعات كوشش 

زمـان كـاركرد   . گيـرد  ميچاه صورت  كمك به تر بيش زيرزمينيي ها آباز  برداري بهرهتوسعه . آيد دست بهنه چندان زياد 
هـاي كمـي و كيفـي     در پـايش . شـود  ميجايگزين  ها چاهنيز محدود و هر چند ده سال اين  برداري بهرهي ها چاهسودمند 

كـه   آيـد  مي دست به ها چاهيي در زمان حفاري اين ها داده. باشد ميبه كندن تعدادي چاه شاهد  نيز نياز زيرزمينيي ها آب
در طـي   هـا  آبخـوان بنابراين شناسايي ساختمان . نمايد مي ها آبخواني ساختماني ها ويژگيكمك زيادي به شناسايي بهتر 

  .منطقه گردآوري شود ها حفاريبوط به همه ي مرها دادهدليل بايد  همين به گيرد ميتدريجي صورت  صورت بهزمان و 
  .توان به سه گروه زير بخش نمود رود را مي كار مي به ها آبخوانهاي اكتشافي كه براي شناسايي ساختمان  ترين بررسي مهم
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  شناسي زميني ها بررسي -6-2-1
ي هـا  ويژگياي از  كه برآوردهاي اوليه شود ميي كاري كه با زمين سر و كار دارند در آغاز كار كوشش ها رشتهدر تمام 

ي موجـود در راه  هـا  ناشـناخته آورنـد و   دسـت  بـه ي روزمينـي  ها بررسي كمك بهمنطقه با توجه به نياز خود  شناسي زمين
ي موجـود  هـا  ناشـناخته ي اكتشافي مناسـب بـراي شناسـايي    ها بررسيسپس . نماييد رسيدن به هدف مورد نظر را تعيين

. گيرنـد  دليل بايد هدفمند صورت همين بهاند  پرهزينه ها حفاري ويژه بهي اكتشافي ها بررسياير انواع س. گردد ميپيشنهاد 
و مسـير اصـلي مطالعـات     رود مـي  شمار آب زيرزميني بهي مطالعات اي  پايهكار  ها آبخوان شناسي زمينبنابراين مطالعات 

  .كند ميي اكتشافي را تعيين ها بررسينوع و مقدار  ويژه به
موارد ايـن كـار را بـا     تر بيشدر . شود شناسي اوليه توجه مي هاي زمين تر به بررسي ي زيرزميني ايران كمها آبدر مطالعات 

  . دهند شناسان با تجربه كاري كم و ناآشنا به نوع كار صورت مي شناسي موجود و يا توسط زمين ي زمينها نقشهكپي نمودن 
 زيرزمينيو كم و بيش تمام منابع آب  گذرد ميدر ايران  زيرزمينيي ها آببيش از چهل سال از مطالعات  كه وجوديبا

عامـل ايـن   . باشـد  مـي آبخواني در دست  تر كمآب كاملي براي  شناسي زمينولي نقشه  باشد ميمملكت در دست مطالعه 
  .گرديده استي گذار پايهمملكت  زيرزمينيآب  شناسي زمينكمبود شايد روشي باشد كه در اين دوره در مطالعات 

دفتـر طـرح    الف -74بايد گردآوري شود در نشريه شماره  آب زيرزمينيي ها بررسيكه در  شناسي زميني ها دادهنوع 
  .آمده كه نياز به تكرار آن نيست» آب شناسي زمينمطالعات « تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور باعنوان

 زيرزمينـي ي ها آبمتداول  شناسي زمينيي كه در راه كاربردي نمودن مطالعات كمبودهاواهد شد در اينجا كوشش خ
  .بيايد ها آننمودن  برطرفي ها راهوجود دارد بيان و 

  آب شناسي زمين -
از مشكالت احتمالي نياز است اي  پارهاز  گيري پيشو همچنين براي  آيد مي دست بهي انسان از زمين نيازهابسياري از 

چـون  . گيـرد  مـي منطقه صورت  شناسي زمينمطالعات  كمك بهاين كار . بررسي نمايد تر بيشكه مناطق مختلف زمين را 
ي مختلف در ايـن  ها گروهيي كه ها دادهاست بنابراين  متفاوت شناسي زميني ها بررسيي كاري گوناگون از ها رشتههدف 
نفـت،   شناسـي  زمـين  تـوان  مـي را  شناسـي  زمـين هـاي   ين شـاخه تـر  مهـم . مايند يكسان نيستبايد گردآوري ن ها بررسي
 ... راه و شناسـي  زمـين تونـل،   شناسـي  زمـين ، زيرزمينـي آب  شناسي زمينژئوتكنيك،  شناسي زمينمعدني،  شناسي زمين

گـردآوري   شناسي زمينالعات بايد در مط ها رشتهيي كه هر يك از ها داده. باشد ميشبيه به هم ن ها آندانست كه تخصص 
 100000/1و  250000/1ي هـا  مقيـاس عمومي نقاط مختلف مملكت و بـا   شناسي زميني ها نقشه. نمايند متفاوت است

در هـر   شناسي زميند پايه مطالعات توان مي ها نقشهاين . كشور و شركت نفت تهيه شده است شناسي زمينتوسط سازمان 
رشـته   شناسـي  زمـين ي تكميلي و روزميني بـه نقشـه   ها بررسي كمك به ها نقشهولي الزمست اين  قرار گيردرشته كاري 

 گرفت بهرهكشور  شناسي زمينسازمان  شناسي زميني ها نقشهاز  توان مي آب زيرزمينيدر مطالعات . تبديل شود موردنظر
ي گوناگون منطقه با توجه بـه  سازندهاب بايد آ شناسي زميندر . آب درآورد شناسي زميننقشه  صورت بهرا  ها آنولي بايد 
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هايي كه امكان دارد عامـل گسسـتگي آبخـوان،     همچنين ناپيوستگي. شود بندي بخشبر كيفيت آب  ها آنتراوايي و تاثير 
  .بيايدتغذيه يا فرار آب از آن باشد بايد بر روي نقشه 

  .آب بايد به نكات زير توجه شود شناسي زمينقشه كشور براي تهيه ن شناسي زميني سازمان ها نقشهاز  گيري بهرهدر 

  ي كوچكها زدگي بيروناز اي  پارهنبود  -الف
ي كوچك مقياس سـازمان  ها نقشه بر رويبه دليل گسترش يا بلندي اندك  ها دشتي درون ها زدگي بيرونبسياري از 

ي كوچك ها نقشه بر رويرا  ها آن توان مين ها زدگي بيرونگسترش كم اين  دليل بهموارد اي  پارهنيامده و در  شناسي زمين
ي ديگر چندان اهميت نداشته باشـد ولـي در   كاربردهابر روي نقشه شايد در  ها زدگي بيروندادن اين  نشان. مقياس آورد

ي سـاختماني  هـا  داده تـر  بيش. ايي دارد ، اهميت ويژهشود مياينكه عامل گسستگي آبرفت  دليل به آب زيرزمينيمطالعات 
يـابي ايـن    نوبـا در . آيـد  مـي  دسـت  اي بـه  نقطـه  صورت به ... ، نوع و ژرفاي سنگ كف وآبدارمانند ضخامت اليه  ها انآبخو
ايـن   مشـخص نمـودن  دليـل   همـين  بـه . شـود  مـي ي مورد نظـر در گسـتره آبخـوان تعيـين     ها ويژگيايي،  ي نقطهها داده

  .دارداي  ويژهاهميت  زيرزمينيي پايه آب ها نقشهبر روي  ها زدگي بيرون

   شناسي زميني ها نقشهاز اي  پاره خواني همنا -ب
دار بودند و نقشـه هـر گـروه     ي گوناگون را عهدهها شبخي ها نقشهشناسي، وظيفه تهيه  هاي مختلفي از سازمان زمين گروه

شناسـي موجـود، نـه تنهـا از ديـدگاه       ي زمينها نقشهدر مرزهاي بسياري از . ي پيرامون تهيه شده استها نقشهبدون توجه به 
شناسـي آب يـك    موارد براي تهيه نقشـه زمـين   تر بيشدر . كار رفته نيز متفاوت است جنس سازندها گاهي موقعيت و رنگ به

هـاي نقشـه از ديـدگاه     در اين موارد بايد وضعيت سازندها در كنـاره . گرفت شناسي سازمان بهره منطقه بايد از چند نقشه زمين
  .هاي صحرايي كامل نمود كمك بررسي كار رفته مورد توجه قرار گيرد و در صورت نياز به هاي به جنس، مرزها و نشانه

  سازندهااز اي  پارهنادرست بودن  -ج
 طـور  بـه  هـا  نقشهبر روي  ها آني دوران چهارم توجه شده و جنس سازندهابه  تر كمموجود  شناسي زميني ها نقشهدر 

سـازمان   شناسـي  زمـين ي ها نقشه بر رويآمد انتهاي دشت زرند ساوه  2در بخش  كه طوري به. ه استعموم درست نيامد
ي ايـن  سـازندها جنس . وجود دارد آبداردرهمين محل تعدادي چاه و قنات  كه درحالينئوژن آمده   صورت به شناسي زمين

 .اند گرديدهكه بر روي نقشه با نشانه نئوژن مشخص  باشد مي ريزدانهي ها آبرفتمحل از نوع 

موجـود آن منطقـه را بـا     شناسـي  زمـين ي هـا  نقشهدر هر منطقه بايد  آب زيرزمينيآمد در آغاز مطالعات  كه طوري به
ي هـا  نقشـه در  سـازندها جـنس  . آب آن منطقـه نمـود   شناسي زمينگيري كارشناس ورزيده و آشنا، تبديل به نقشه كار به

كه براي هر سازند گـزينش  اي  نشانه. شود ميو تراوايي واحد سنگي با رنگ نشان داده ) هاشور( آب با نشانه ناسيش زمين
الف طرح تهيه  -84يي كه در ها نشانهكاربرد . برد ي باشد كه با ديدن آن بتوان به جنس سازند نيز پيشكل بهبايد  شود مي
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در نقشـه  . شـود  مـي پيشنهاد  »آب شناسي زميني ها نقشهي ها نشانهو  عاليم«ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور 
  .شوند بندي بخشزير  صورت به سازندهاآب بايد  شناسي زمين

  ي با تراوايي تخلخلسازندها -
ي هـا  سـنگ از اي  پاره، ها سنگ ماسهي دريايي، انواعي از ها ماسهمانند آبرفت، بادرفت،  ها سنگاز اي  پارهدر بين ذرات 

فضـاهاي خـالي بـراي انباشـت و انتقـال آب وجـود دارد كـه گـاهي          ... ي مرجـاني و ها آهك سنگ، ها توفآذرين بيروني، 
ي متخلخـل  هـا  محـيط از روابط رياضي  ها سنگدر اين  زيرزمينيجريان آب . شود ميتشكيل  ها آني بزرگي در ها آبخوان
يي بـا  هـا  آبخـوان كه توانايي تشـكيل   سازندهاآب بايد اين نوع  شناسي زمينبه همين دليل بر روي نقشه . كند ميپيروي 
بسياري . دهند ميرا بر روي نقشه با رنگ آبي نشان  سازندهاعموم اين  طور به. ي متخلخل را دارند مشخص گرددها محيط

شـلوغ شـدن نقشـه    براي جلوگيري از  ها آبخواني كاري اين ها نقشهدر . اند شدهتشكيل  ها آبرفتي بزرگ در ها آبخواناز 
  . را با رنگ سفيد نشان داد ها آبرفت توان مي

  ي كارستيسازندها -
دارند بايد بـر روي نقشـه بـا     كارستي شدنهاي فرآيندي انحاللي و ها پديدهيي كه شرايط الزم براي پيشرفت سازندها

  .است ي كارستي پيشنهاد شدهسازندهارنگ سبز براي . نشان داده شود ايي ويژهرنگ 

  كيفيت آب تخريب كنندهي سازندها -
دليـل انحـالل    اند اگر در مسير جريان آب زيرزميني قرار گيرند بـه  هاي گچ و نمك شناسي كه داراي رگه سازندهاي زمين

  .شوند شناسي آب با رنگ نارنجي نشان داده مي اين سازندها بر روي نقشه زمين. نمايند پذيري زياد كيفيت آب را خراب مي

  دار شكافدرز و  يسازندها -
منطقـه كـه    دار شـكاف ي درز و سـازندها . باشـد  مـي محـل انباشـت و جريـان آب     سازندهااز اي  پارهدرز و شكاف در 

 هـا  سـنگ رنـگ زرد بـراي ايـن نـوع     . بيايدرنگ مشخصي روي نقشه  كمك بهآمده نيز بايد  وجود به ها آن يي درها آبخوان
  .شود ميپيشنهاد 

  ي ناتراواسازندها -
رنگي كه بـراي ايـن   . بيايد ايي ويژهبايد بر روي نقشه با رنگ  باشند مييي كه از ديدگاه تشكيل آبخوان، ناتراوا دهاسازن
  .است ايي قهوهپيشنهاد شده رنگ  سازندها

ي مختلـف يـك سـازند متقـاوت     هـا  شبخـ هاي مورد اشاره در سازندهاي مختلف و گـاهي در   روشن است پيشرفت پديده
طـور   بـه . ي گوناگون يك سازند يكسـان نباشـد  ها شبخهاي مختلف و يا در  امكان دارد كه درز و شگستگي در سنگ. باشد مي

ي تر بيشها، پيشرفت  ها به داليلي مانند درجه خلوص سنگ ويا نوع شكستگي آهك اي از سنگ هاي انحاللي در پاره مثال پديده
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هاي پيشرفته با رنگ سبز پر رنگ  براي مثال كارست. گردد ها به كمك شدت رنگ مشخص مي ر تراوايي سنگتغيي. كرده است
  .شود تر براي آن انتخاب مي يابد رنگ سبز كم رنگ و هر قدر درجه كارستي شدن سنگ كاهش مي

  ي ساختمانيها ناشناخته مشخص نمودن -1-1- 6-2
، كـم و بـيش روشـن خواهـد     هاي موجود و ساير داده آب ناسيش زمينبا انجام مطالعات  ها آبخوانوضعيت ساختماني 

دقيق تنهـا   طور به توان ميرا ن ... ي زيري، ژرفاي سنگ كف وها اليهمانند جنس  ها آبخواني ها ويژگياز اي  پارهالبته . شد
آّب  شناسـي  زمين با بررسي نتايج مطالعات ها آبخواني ساختماني ها ناشناخته. روزميني تعيين كرد شناسي زمين كمك به

ي هـا  حفـاري  ها آنين تر مهموجود دارد كه  ها آبخواني ها ناشناختهي گوناگوني براي شناسايي ها راه. مشخص خواهد شد
بـا  . يي داردها محدوديتي اكتشافي زياد و مطالعات ژئوفيزيكي نيز ها حفاريهزينه . اكتشافي و مطالعات ژئوفيزيكي است

  .را پيشنهاد نمود ها ناشناختهنمودن اين  براي بر طرف تر هزينهي مناسب و كم ها راهي آبخوان بايد ها ناشناختهتعيين 

  ي ژئوفيزيكيها بررسي - 6-2-2
در نشـريه طـرح اسـتاندارد صـنعت آب      زيرزمينـي ي ها آبدر مطالعات  ها آني گوناگون ژئوفيزيكي و كاربرد ها روش
ي منطقـه و  هـا  ويژگـي در گـزينش روش ژئوفيزيـك بايـد بـه      .آمـده اسـت  » زيرزمينـي ي هـا  آبژئوفيزيـك در  «كشـور  

 طـور  بـه  هـا  دشـت ي بخش انتهايي ها آبرفتمثال طور به. بشود ايي ويژهي مختلف ژئوفيزيكي توجه ها روشي ها محدوديت
ايـن   كه سنگ كف آبرفـت در  درصورتي. رسد ميها زار شورهبه  ها دشتموارد بخش انتهايي  ايي پارهعموم دانه ريزاند و در 

. سـودمند نيسـت   هـا  محـل ي با مقاومت ويژه الكتريكي كم باشـد كـاربرد ژئوالكتريـك در ايـن     ها سنگاز جنس  ها محل
ي هـا  سـنگ ي با مقاومت ويـژه الكتريكـي زيـاد ماننـد     ها سنگسنگ كف آبخوان در اين مناطق از جنس  اگر كه درحالي
  .موقعيت سنگ كف را تعيين كندد توان ميباشد روش ژئوالكتريك  ... و آهك سنگآذرين، 
بـرآورد و   شناسـي  زميني ها بررسيدر هر منطقه بايد بر پايه ) مانند ژرفاي سنگ كف(ين ژرفاي مورد بررسي تر بيش

ي هـا  ويژگـي ولوژيسـت منطقـه كـه آشـنايي كامـل يـا       ئيـا هيدروژ  شناس زمين. براي مطالعات ژئوفيزيكي مشخص نمود
كارشناس ژئوفيزيك بايـد آرايـش و نقـاط سـونداژ را      به همراهي آن دارد ها ناشناختهمنقطه مورد بررسي و  شناسي زمين

  .تعيين نمايد
مثـال در   طـور  بـه . آيـد  مي دست بهعموم يك سري اعداد مربوط به مشخصه مورد نظر  طور بهدر مطالعات ژئوفيزيكي 

ي ژئـوفيزيكي ماننـد   هـا  مشخصـه انـدازه  . شـود  ميي مختلف گردآوري ها اليهژئوالكتريك مقادير مقاومت ويژه الكتريكي 
 ... افزون بر جنس به درجه خلوص، وجود شكستگي، مقـدار رطوبـت، شـوري آب موجـود در آن و     سازندهامقاومت ويژه 
را تعيين كرد و در هر منطقـه نيـاز    زيرزمينيي ها اليهجنس  توان ميبنابراين تنها بر پايه نتايج ژئوفيزيكي ن. بستگي دارد
 اگـر . گـردد  ميمشخص . .ي اكتشافي وها حفاري كمك بهدر نقاط شاهد  زيرزمينيي ها اليهجنس . باشد مياهد به نقاط ش

شود كمك بزرگـي بـراي تجزيـه و     گيري اندازهبه كمك روش انتخابي ژئوفيزيكي  ها اليهي ها ويژگيدر كنار اين نقاط نيز 
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از كارشناسـان محلـي بـا تصـور اينكـه كارشـناس       اي  پـاره كه  شود ميدر مواردي ديده . باشد ميتحليل نتايج ژئوفيزيكي 
اي در اختيـارش   داده تـر  كـم را تنها با انجام عمليـات ژئـوفيزيكي تعيـين كنـد،      زيرزمينيي ها اليهژئوفيزيك بايد جنس 

، ژرفـاي  يزيرزمينـ ي هـا  اليهي مربوط به جنس ها دادهبهتر بايد تمام  گيري نتيجهبراي . كه كار درستي نيست گذراند مي
ي شخصـي  ها چاه شناسي زميني اكتشافي، برش ها حفاريي متفاوت مانند ها راهكه از  زيرزمينيسنگ كف و كيفيت آب 

در تجزيـه تحليـل نتـايج ژئـوفيزيكي كـه توسـط كارشـناس        . آمده در اختيار كارشناس ژئوفيزيك قرار گيرد دست به... و
. كه الزمست در اين مورد دقت شـود  شود مي گيري بهره ها حفاريوط به ي مربها دادهاز  تر كم، گيرد ميژئوفيزيك صورت 

 كمـك  بـه كه الزمسـت نتـايج ژيـوفيزيكي     شود ميي ژئوفيزيكي انجام ها بررسيعموم پس از  طور بهي اكتشافي ها حفاري
ي ها گروهو توسط ي ژئوفيزيكي طي مراحلي ها بررسيدر مواردي نيز . ي اكتشافي بار ديگر تجزيه و تحليل گرددها حفاري

ي ژئـوفيزيكي گذشـته نيـز    هـا  دادهدر تجزيه و تحليل نتايج در هر مرحله مطالعاتي بايـد تمـام   . گيرد ميمختلف صورت 
ي خام ها دادهكه كارفرما اقزون بر گزارش ژئوفيزيكي، تمام  شود ميبنابراين پيشنهاد . نمود گيري بهره ها آنگردآوري و از 

  .ي دوباره نگهداري كندها تحليلافت و براي تجزيه و را نيز دري ها بررسياين 
سـنگ مخـزن و نقشـه     ضـخامت  همبايد نقشه  شناسي زميني ها برشو  ها نقشهگزارش ژئوفيزيكي افزون بر  به همراه

از ديـدگاه آبـدهي    هـا  محـل ين تر مناسبي ژئوفيزيكي متداول شده كه ها گزارشدر . بيايدآن نيز ) RT( مقاومت عرضي
يي وجود دارد بـراي  ترديدها ها آني ها ويژگييي كه در شناسايي ها محلشايد بهتر باشد . گردد ميبراي حفاري پيشنهاد 
  .حفاري برگزيده شود

  ي اكتشافيها حفاري -6-2-3
 آبـدار ي ها يهالو  زيرزمينيي ها اليهي ها ويژگيبراي شناسايي  آيد مياز نام آن بر  كه طوري هماني اكتشافي ها حفاري

را بتـوان بـا دقـت     هـا  دادهشـود كـه ايـن     گيري بهرهي حفاري ها روشبنابراين بايد دقت شود از . گيرد ميمنطقه صورت 
نيـز   هـا  حفـاري اند به همين دليل بايد در انتخاب محـل   و پرهزينه بر زماني اكتشافي ها حفاري. ي گردآوري نمودتر بيش

  .دقت كافي صورت گيرد

  ي اكتشافياه حفاريمحل  -3-1- 6-2
 اگـر . ي اكتشافي مورد نيـاز الزمسـت هـدف از انجـام آن را مشـخص نمـود      ها حفاريپيش از تعيين موقعيت و تعداد 

و ژرفاي سـنگ كـف    آبداري ساختماني آبخوان مانند جنس و ضخامت اليه ها ويژگيي اكتشافي براي شناسايي ها حفاري
ي ژئـوفيزيكي،  هـا  بررسـي آب، شناسـي   زمـين بايد ابتدا شكل ساختماني آبخوان بـر پايـه نتـايج مطالعـات      شود ميانجام 
 تـوان  مـي بـر پايـه ايـن برآوردهـا     . اوليه برآورد نمودطور بهي موجود ها دادهي منطقه و ساير ها چاهي ساختماني ها ويژگي
هدف حفارهـاي اكتشـافي، شناسـايي     كه درصورتي. كردي دارند براي حفاري انتخاب تر بيشي ها ناشناختهيي كه ها محل

بـر پايـه   ) آزاد و تحت فشار آبداري ها اليهمانند (مورد نظر  آبداري ها اليهباشد ابتدا مرزهاي  آبداري ها اليهموقعيت مرزهاي 
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ـ  مـي از ايـن نقشـه    گيري بهرهبا. نقشه پايه آورده شود بر روياوليه برآورد و  طور بهي موجود ها داده يي كـه  هـا  محـل  وانت
  .ي دارد را تعيين كردتر بيشاهميت  آبدارهاي  اليه شناسايي مرزهاي

شـناخته شـده    تـر  كـم ي ژئوفيزيكي، تعدادي محل ها بررسيآب و شناسي  زمينآمد در مطالعات  كه طوري همانالبته 
ژئولوژيكي موجود را تلفيـق و  ، ژئوفيزيكي و هيدروشناسي زميني ها دادهكارشناس هيدروژئولوژي بايد . گردد ميمشخص 

ي هيدروژيولوژيكي و با توجه ها بررسييي كه در ها ناشناختهسپس . را تعيين نمايد تر بيشي ها ناشناختهي داراي ها محل
ين مقدار حفـاري الزم  تر كم ها آنمشخص نمايد و براي شناسايي را اهميت زيادي دارد  ها آنبه هدف مطالعات، شناسايي 

. منطقـه نيـز مـورد توجـه باشـد      اي مشـاهده ي هـا  چاهي اكتشافي بايد شبكه ها حفاريدر انتخاب محل . را پيشنهاد كند
  .تكميل نمود اي مشاهدهرا به صورت چاه  ها آنه شود كه بتوان نظر گرفتطوري در  ها حفاريي ها محلكوشش گردد 

  ي اكتشافيها حفاريروش  -3-2- 6-2
. رود مـي  كـار  بـه  آبرفتـي  آب زيرزمينـي از منابع  برداري بهرهدر مطالعات و  تر بيش اي ضربهي دوراني و دو روش حفار

ولـي داده كـافي در   . اسـت  تـر  كـم  قلوه سنگيي ريزشي و ها زمينو مشكالت كاري آن در  تر بيشسرعت حفاري دوراني 
ي گوناگون را با حفـاري دورانـي   ها اليهيفيت آب ، سطح برخورد به آب، تغييرات فشار و كزيرزمينيي ها اليهمورد جنس 

نيـز در محـل    پيمـايي  چـاه رود بايـد   كـار  بـه ي اكتشافي ها حفاريروش دوراني براي  كه درصورتي. آورد دست به توان مين
ماننـد   پيمـايي  چـاه متاسـفانه  . آورد دسـت  بـه  آبـدار ي هـا  اليـه اي درباره جنس و موقعيت  حفاري انجام شود تا بتوان داده

عمـوم نتـايج    طـور  بـه . گيـرد  مـي مـوارد صـورت    تر كمدر  كار بهجدي و توسط كارشناس آشنا  طور بهژئوفيزيك در ايران 
يي هسـتند كـه در منـاطق    هـا  گروهالبته . باشد مين برداري بهرهچندان قابل  گيرد مييي كه در ايران صورت ها پيمايي چاه

  .گيرند مييل تجربه زياد و آشنا بودن به منطقه نتايج خوبي و به دل دهند ميانجام  پيمايي چاهمشخصي 
ي ريزشي نير نياز به نصب لولـه موقـت دارد   ها زميني سنگالخي كم و در ها زميني به ويژه در اي ضربهسرعت حفاري 

 .آورد مـي  وجـود  بـه ي دارنـد  تـر  كـم يي كـه تجهيـزات فنـي و امكانـات كـاري      ها شركتبراي  ويژه بهكه مشكالت زيادي 
ي كم و بـيش خـوبي از جـنس    ها داده توان ميصورت گيرد  اي ضربهنظارتي خوب، منظم و مداوم بر حفاري  كه درصورتي

، هـا  اليـه ي گوناگون، كيفيـت آب  ها اليه، سطح آب و فشار پيزومتريك آبداري ها اليه، موقعيت و تعداد زيرزمينيي ها اليه
ي اكتشافي خيلي بهتر از روش دوراني ها بررسيبراي  اي ضربهبنابراين حفاري . آورد دست به ها آن ژرفا و جنس سنگ كف

آمد بايد نـاظر   كه طوري همانالبته . گرفته شود كار بهي اكتشافي ها حفاريدر  اي ضربهروش  گردد ميو پيشنهاد  باشد مي
اري در محل باشد و بر انجـام حفـاري   آشنا و مقيم در محل براي كنترل حفاري انتخاب نمود و كوشش شود در زمان حف

  .نظارت كامل نمايد
هاي محل حفاري انتخاب، سرعت حفـاري   برداري خاك و آب با توجه به جنس اليه هاي مناسب براي نمونه ناظر بايد روش

ي،شيشه اسـيد،  شناس بين زمين همچنين وسايل الزم مانند ذره. را با دقت در نظر داشته و كليه موارد حفاري را يادداشت نمايد
طور منظم تعيين  به آبدارهاي محل حفاري و قابليت هدايت الكتريكي آب اليه  همراه داشته و جنس اليه ... كنداكتيويمتر، متر و
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الكتريكي  ها، سرعت حفاري، تغييرات قابليت هدايت شناسي حفاري اكتشافي در محل تهيه و روزانه جنس اليه برش زمين. كند
هـا و   درحقيقت در ايـن بـرش يـك سـتون بـراي جـنس اليـه       . آب زيرزميني را بر روي اين برش بياورد آب و تغييرات سطح

سـطح آب گمانـه در   . يابـد  هاي ديگر براي سرعت حفاري، قابليت هدايت الكتريكي و سطح آب زيرزميني اختصاص مي ستون
  .گيري نمود زمان حفاري هر روز صبح پيش از حفاري و عصر پس از خاتمه كار بايد اندازه

 هـا  آنهـا و ژرفـاي    جـنس اليـه  . صورت گمانه آغاز شود و تا سنگ كف ادامـه يابـد   هاي اكتشافي بهتر است به حفاري
هـاي رس و گـاهي    اي نقاط بـه اليـه   حفاري در پاره. همچنين جنس سنگ كف با نتايج ژئوفيزيكي مقايسه و كنترل شود

كـه در زيـر ايـن اليـه      درحالي. آورند را سنگ كف به شمار مي كار آن كند كه حفارها براي ساده نمودن سخت برخورد مي
  .همين دليل ناظر حفاري بايد به اين موضوع توجه كامل بنمايد به. ديگري وجود دارد آبدارهاي  رسي نيز اليه

ي هـا  لولهفي ي اكتشاها گمانهدر  گردد مينظر به اينكه تهيه و نصب لوله جدار هزينه كم و بيش زيادي دارد پيشنهاد 
  .شود گيري بهره اي مشاهدهي ها چاهنصب و از آن براي تكميل شبكه ) اينچ 6يا 4(با قطر كم 

  ي ساختمانيها دادهتجزيه تحليل  -6-2-4
ي هـا  دادهي ژئـوفيزيكي گذشـته بـار ديگـر بـا توجـه بـه        هـا  بررسيي اكتشافي الزمست نتايج ها بررسيپس از انجام 

سـطحي منطقـه بـرآورد     شناسـي  زمـين و  هـا  دادهساختمان ابخوان بر پايه اين . مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد ها حفاري
بايـد توسـط   كـار  يـن  همين دليل اي آن خواهد بود بها مدلتهيه  ي آتي بر روي آبخوان وها بررسياين كار پايه  .شود مي

از نقاط منطقـه  اي  پارهيي در ها ناشناختهلبته امكان دارد كه ا .صورت گيردي منطقه ها ويژگيكارشناس ورزيده و آشنا به 
مثال بـا خطـوط    طور به(ي ويژه ها نشانهي ساختماني با ها نقشهروي  ها محلمانده باشد كه بايد اين  جاي بهمورد بررسي 

 .مشخص گردد) چين خط

ضخامت سنگ مخزن و  سنگ كف، هم تراز همي مختلف تعيين و خطوط ها شبخسپس جنس سنگ كف آبخوان در 
با فشار پيزومتريك يـا كيفيـت   (قابل جداسازي  آبداري ها اليههمچنين تعداد . رسم شود آبداري ها اليههم مقاومت عرضي 

بـر روي نقشـه مشـخص     هـا  آنو مرزهاي هر يك از  آبداربراي آبخوان مورد بررسي تعيين و گستره هر اليه ) آب متفاوت
ي هـا  اليهسطح سنگ كف براي هر يك از  تراز همسنگ مخزن و  ضخامت همي ها نقشهي موجود بايد ها دادهبرپايه . گردد
البته در مراحل اوليه مطالعاتي شايد . نيز تهيه شود آبداري ها اليهاواي جدا كننده تر كمي ها اليه ضخامت همو خطوط  آبدار

ي موجود برآورد ها دادهرا برپايه تجزيه تحليل  ها آنمست ولي الز. را با دقت كافي مشخص نمود ها ويژگينتوان تمام اين 
  .ي ساختماني آبخوان را برآورد و رسم كردها ويژگيي گوناگون ها نقشه و

ولي الزمست براي سـمت  . با دقت كافي وجود ندارد ها نقشهموارد امكان تهيه اين  تر بيشگفته شد در  كه طوري همان
. ي مطالعـاتي مشـخص گـردد   كمبودهـا ي مورد اشاره با برآوردهاي اوليه تهيه و ها هنقشي بعدي، ها بررسيسو دادن به  و

ي هـا  حفـاري مثـال   طـور  بـه ي آتي مورد نظر قرار داده و ها بررسيرا در  كمبودهاين مطالعاتي هر منطقه بايد اين ولومس
  .نمايند گيري بهره كمبودهانمودن اين  برطرفبراي  ها آني ها دادهاز  گيرد ميگوناگوني كه در هرمنطقه صورت 
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ي هـا  چـاه ي متفـاوت اكتشـافي، پيزومتـري،    هـا  شكلي ايران تا كنون مقادير زيادي حفاري به ها دشتدر بسياري از 
ي سـاختماني آبخـوان ايـن دشـت هـا      ها نقشهي الزم براي تهيه ها دادهي شخصي صورت گرفته ولي ها چاهو  برداري بهره

و  گرديـد  مـي مشخص  ها آني كمبودهااوليه برآورد و  طور بهني آبخوان در آغاز بررسي ي ساختماها نقشه اگر. اندك است
  .ي كنوني وجود نداشتها ناشناختهبسياري از  گرفت ميي بعدي با نظارت هدفدار صورت ها حفاري

  ي هيدروليكيها دادهگردآوري   - 6-3

انباشـته شـده ولـي پيونـد هيـدروليكي       هـا  آنطور مثال درياچه سـدها، مقـداري آب در    مانند مخازن ديگر به ها آبخوان
همين دليل برخالف مخـازن سـطحي كـه تـراز      به. گيرد صورت جريان آب درون خاك صورت مي به ها آني مختلف ها شبخ

هـاي تغذيـه    از محـل  هـا  آبخـوان سطح آب در هرلحظه زماني در نقاط مختلف آن كم و بيش يكسان اسـت تـراز سـطح آب    
طـور   هـاي متفـاوت ولـي بـه     اين عامل باعث ايجاد جريان هميشگي و با سرعت. يابد تدريج كاهش مي سمت نقاط تخليه به به

شيب هيدروليكي و سرعت جريان آب زيرزميني هر منطقه به پارامترهـايي ماننـد   . شود عموم با سرعت كم آب زيرزميني مي
ي ورودي و خروجـي ازايـن   هـا  آبهـاي تغذيـه و تخليـه و مقـادير      ، موقعيت محلآبدارهاي  ههاي هيدروديناميكي الي ويژگي
بنابراين با تعيين تراز سـطح آب  . شود تعيين مي ها آنبا تغيير سطح آب  ها آبخوانهمچنين ذخيره آب . ها بستگي دارد محل

وضـعيت  ( هـا  آبخـوان رات سـطح آب  ي متفـاوت و همچنـين بررسـي شـكل تغييـ     هـا  زمـان زيرزميني در نقاط مختلف و در 
  .دست آورد به ها آنهاي هيدروليكي و تغيير حجم آب  هاي ارزشمندي در باره ويژگي توان دانسته مي) ها آنهيدروليكي 

  اي مشاهدهي ها چاه - 6-3-1
مـورد   هـا  آندر گسـتره   )اي مشـاهده تعـدادي چـاه   ( با گزينش تعدادي نقاط شاهد ها آبخواني هيدروليكي ها ويژگي

  . گيرد ميي قرار بررس
يـك آبخـوان نسـبت بـه      اي مشاهدهي ها چاهالزمست تراز سطح آب تمام  اي مشاهدهي ها چاهبراي مقايسه سطح آب 
را نسـبت بـه تـراز سـطح آب درياهـاي آزاد       اي مشـاهده ي ها چاهبدين منظور تراز سطح آب . نقطه مشخصي تعيين شود

. آورددسـت   بـه در سر هر چاه مشخص نمود و تراز آن نسبت بـه سـطح دريـا    اي  نقطهبراي اين كار بايد . كنند ميتعيين 
  .نمود گيري اندازهسپس ژرفاي آب چاه را نسبت به آن نقطه 

بنابراين براي اگاهي از وضعيت آب مخزن، بررسـي و نظـارت بـر     كند ميمقادير تغذيه و تخليه آبخوان در زمان تغيير 
  .منظم كنترل شود طور بهن و تغييرات آن آن بايد سطح آب آبخوا از برداري بهره

ولـي تغييـرات روزانـه سـطح اب منـابع آب       شود مي گيري اندازهروزانه  صورت بهعموم  طور بهسطح آب مخازن سدها 
آب سـطح   گيـري  انـدازه بـراي  ) ماهانـه  طـور  بـه (ي تـر  بزرگفاصله زماني  توان ميآبرفتي چندان زياد نيست و  زيرزميني
يي نيسـت كـه تنهـا در زمـان     ها بررسياز نوع  اي مشاهدهي ها چاهسطح آب  گيري اندازهبنابراين . نمودانتخاب  زيرزميني
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هر منطقه، پايـه   اي مشاهدهي ها چاهي سطح آب آمارها. صورت گيردهميشگي و منظم  طور بهمطالعات انجام شود و بايد 
  .باشد ميمطالعات هيدروليكي و بررسي تغييرات حجم آب آبخوان آن منطقه 

زمـان   دست رفـتن كه جبران آن به دليل از  آيد مي وجود به ها دادهگاهي خطاهايي در گردآوري، ثبت و نگهداري اين 
  .از اين مشكالت اشاره گردد ايي پارهدر اينجا به  شود ميكوشش . ميسر نيست

  اي مشاهدهي ها چاهتعداد  -6-3-1-1
چندين نقاط شاهد بر اين پايه استوار است كه موقعيت با توجه به آمار  ها آبخوانمشخص نمودن وضعيت هيدروليكي 

بـين ايـن دو نقطـه    ) شيب هيـدروليكي جريـان  ( آب زيرزمينيكه تغييرات سطح  اند شدهنقاط شاهد به ترتيبي برگزيده 
يكسـان تغييـر نكنـد     طـور  بـه  اي مشـاهده شيب هيدروليكي جريان بين دو چاه  مواردي كهدر . يكسان تغيير كند طور به

بـا مقـادير    آيد مي دست به تراز همي خطوط ها نقشهاز  گيري بهرهمقادير تراز سطح آبي كه براي نقاط بين اين دو چاه و با 
مقـادير واقعـي آن نيسـت و     گـردد  مـي اي كه براي مدل منظور  شرايط اوليه صورت ايندر . سطح آب واقعي متفاوت است
  .آيد مي وجود به خطاهايي در زمان تنظيم مدل

ي ورود و تخليـه  هـا  محـل ، آبدارشيب هيدوليكي آبخوان در هر بخش به عوامل گوناگوني مانند جنس و ضخامت اليه 
بـين دو نقطـه شـاهد تغييـر      آبـدار جنس و ضخامت اليـه   اگربنابراين . بستگي دارد ها برداشتآب و مقادير آب ورودي و 

  .تغذيه و تخليه نگرديده باشد اين فرضيه درست است ناگهاني نداشته و آبخوان در اين فاصله
يـك چـاه    مترمربـع كيلو 25مثـال بـراي هـر     طور به( اي مشاهدهي ها چاهتراكم  تماب براي تعيينراهكارهايي توسط 

، بتـوان  هـا  دشـت ي مباني ها شبخي بزرگ و آنهم براي ها دشتاين پيشنهاد شايد براي . شده استپيشنهاد ) اي مشاهده
يي كـه بـه   هـا  محـل ين تـر  مهم. كافي نيستهاي كوچك  و همچنين در دشتي آن ها شبخاز اي  پارهرد ولي براي اجرا ك
  :نياز دارد عبارتند از اي مشاهدهي چاه تر بيشتعداد 

  ي مرزهاي آبخوانها كناره-الف

دچـار   هـا  آبخـوان يي از مرزهـاي  ها شبخشرايط هيدروليكي آبخوان مانند تراز سطح آب و جهت جريان آب در كناره 
بايد به طوري انتخاب شود كـه بتـوان شـرايط     ها كنارهدر  اي مشاهدهي ها چاهتعداد  دليل همين به. شود ميتغيير ناگهاني 

در كناره مرزهاي آبخوان زياد باشـد امكـان    اي مشاهدهاختالف تراز سطح آب دو چاه  اگر. واقعي آبخوان را بازسازي نمود
فاصـله چـاه   ) 11-2شـكل (. نند شكستگي، شيب زياد سطح سنگ كف آبخـوان عامـل آن باشـد   دارد عوامل تكتونيكي ما

در نظر گرفته شـود تـا بتـوان موقعيـت واقعـي شكسـتگي و رونـد تغييـرات شـيب           تر كمبايد  ها مكاندر اين  اي مشاهده
  .هيدروليكي را در اين نقاط بهتر بررسي كرد
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مقـداري آب وارد آبخـوان    هـا  محـل كـه در ايـن    شـوند  مـي وارد آن  ها دشتي ها كنارهعموم تعدادي مسيل از  طور به
بهتر آن در مدل و برآورد مقادير تغذيه و تخليـه   سازي شبيهي تغذيه و تخليه طبيعي آبخوان و براي ها محلدر . گردد مي

  .باشد تر بيش ها مكاندر اين  اي مشاهدهي ها چاهآبخوان الزمست تراكم 
شيب . دهند ميتشكيل  را آني آبخوان شرايط مرزي ها شخباز اي  پارهدر  ها رودخانهكش ي زهها شخبو يا  ها زهكش

  )1-6شكل( باشد مياز هر دو سمت بسوي زهكش  ها زهكشدر محل  زيرزمينيهيدروليكي جريان آب 

  
  ها زهكشدر كنار  زيرزمينيجريان آب  - 1- 6 شكل

دو طرف زهكش رسم شود مقـدار تـراز سـطح آب     اي مشاهدهي ها چاهسطح آب  به كمكسطح آب  تراز همنقشه  اگر
الزمست تعداد كافي چاه  ها مكانبه همين دليل در اين . آمده بين اين دو چاه با مقادير واقعي تفاوت زيادي دارددست  به

  .گردآوري نمود ها آندر دو سمت رودخانه يا زهكش انتخاب و آمار  اي مشاهده
تشكيل شده كه تغييراتي در جهـت و   ها دشتاز اي  پارهي مياني ها شبخدر  شناسي زميني سازندهاي ها زدگي بيرون

از  گيـري  بهـره در اين منـاطق بـا    زيرزمينيبرآورد تراز سطح آب . آورد مي وجود بهاين مناطق  زيرزمينيشيب جريان آب 
ي هـا  كنـاره به همين دليـل در  . دهد ميقرار دارد نتايج درستي ن زدگي بيرونكه در دو سمت اين  اي مشاهدهآمار دو چاه 

  .برگزيد اي مشاهدهنيز بايد تعدادي چاه  ها زدگي بيروناين 

  ي كوچكها دشت -ب

درازاي  اگـر در حقيقت . ي مرز دارندتر بيشنسبي مقدار  طور بهي بزرگ ها آبخواني كوچك نسبت به ها دشتآبخوان 
 كه طوري به. ي بزرگ استها آبخواناز  تر بيشي كوچك ها آبخوان در نظر گرفته شود در ها آبخوانمرزها نسبت به گستره 

در  اي مشـاهده ي هـا  چـاه ي مـرز تغييرهـاي ناگهـاني دارد بنـابراين تـراكم      هـا  كنـاره آمد شرايط هيدروليكي آبخـوان در  
  .در نظر گرفته شود تر بيشي بزرگ ها آبخواني با گستره كوچك بايد نسبت به ها آبخوان

  تغذيه و تخليه زيادي ها محلدر  -ج
بـدين  . شـوند  مـي طبيعي يا مصنوعي به مقدار كم و بيش زيادي تغذيه يـا تخليـه    طور به ها اي مكان پارهدر  ها آبخوان

ي هـا  پسـاب در شـهرهايي كـه   . آيـد  مي وجود به ها محلاين  آب زيرزمينييا افت در سطح  باال آمدگيي ها مخروطدليل 
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ي هـا  چـاه ي تمركـز  ها مكانتغذيه مصنوعي و يا  تاسيساتيا در محل  شود ميجاذب  يها چاهخانگي به روش سنتي وارد 
  .هستند ها محلاز اين  اي نمونه، برداري بهره

وضعيت تراز سطح آب  توان مينامناسب باشد ن ها آنناكافي و يا موقعيت  ها مكاندر اين  اي مشاهدهي ها چاهتعداد  اگر
به درستي مشخص نمود و بازسازي آن توسط مـدل نيـز نتـايج     ها مكانتخليه در اين  در دوران تغذيه و ويژه به زيرزميني
  )2-6شكل( .دهد ميدرستي ن

  
  آمده از دو چاه مشاهده اي در مناطق تمركز پمپاژ با سطح آب واقعي دست بهمقايسه سطح آب  -2- 6شكل 

پيشنهاد شده كه چـاه   .كند ميآباد در دشت تهران به خوبي خودنمايي  يافت برداري بهرهي ها چاهاين مشكل در محل 
كـه مخـروط افـت     برداري بهرهانتخاب نشود اين مورد براي يك چاه  برداري بهرهدر نزديك محل تغذيه يا چاه  اي مشاهده

ي هـا  چـاه بايـد محـل    برداري بهرهولي در مناطق تمركز تغذيه يا . باشد ميدرست  آورد مي وجود بهكوچكي پيرامون خود 
  .شناختنيز را  ها ال آمدگيباي بزرگ افت و ها مخروطشاهد طوري انتخاب گردد تا بتوان 

  اي مشاهدهي ها چاهگزينش تعداد و موقعيت  -6-3-1-2
ي هـا  مـدل پايه اصلي تنظـيم و تطبيـق    توان ميي مختلف مدل را ها شبكهو تغييرات آن در  زيرزمينيتراز سطح آب 

در گستره آبخوان و  اي مشاهدهدر تعداد اندكي چاه  آب زيرزمينيژرفاي  گيري اندازهاين پارامتر بر پايه . دانست ها آبخوان
عيـت و تعـداد   قمو اگـر آمد  كه طوري به. آيد مي دست بهبا فرض تغييرات يكنواخت شيب هيدروليكي بين دو چاه كنار هم 

ي مـدل محاسـبه   هـا  شبكهبراي  تراز همي خطوط ها نقشهمناسب انتخاب نگردد تراز سطح آبي كه از  اي مشاهدهي ها چاه

تمركز پمپاژ

)خطوط تراز(سطح آب

 سطح واقعي آب

)خطوط تراز(آبسطح

تمركز پمپاژ
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. با سطح آب واقعي آبخـوان تفـاوت دارد   گردد ميي زماني مختلف منظور ها پلهتراز سطح آب در  عنوان بهشده و در مدل 
ي بـه مـدل داد تـا مـدل     صـورت  بـه در مرحله تنظيم مدل براي باز سازي اين سطح آب بايد يك يا چند ويژگي آبخوان را 

 اي مشـاهده ي ها چاهدر انتخاب تعداد و موقعيت بنابراين . ندارد خواني همي واقعي ابخوان ها ويژگيتنظيم پيدا كند كه با 
 .بايد دفت زيادي به كار برد

سـپس در  . شـود  مي گيري اندازه ها آندر گستره آبخوان برگزيده و سطح آب  اي مشاهدهدر آغاز مطالعات تعدادي چاه 
ي هـا  محـل شـرايط مـرزي،    ي ساختماني، هيدروديناميكي،ها ويژگييي درباره ها دانستهزمان بررسي و همراه با گردآوري 

تغييرات شيب هيدروليكي جريان و عوامل موثر بـر آن   توان ميسطح آب آبخوان  تراز همي ها نقشهتغذيه و تخليه و تهيه 
به دليل شـرايط مـرزي، تغييـر ناگهـاني ضـرايب       آب زيرزمينييي كه شيب هيدروليكي جريان ها محل. را شناسايي نمود
، هـا  مسـيل ماننـد  ( ي ورود آبهـا  محـل ، )يـا تغييـر ضـريت آبگـذري     آبدارر ضخامت اليه به دليل تغيي(هيدروديناميكي 

و ) ... ، مـرز خروجـي و  هـا  زهكـش ماننـد  (ي تخليـه طبيعـي   هـا  محليا  )... ي تغذيه كننده، تغذيه مصنوعي وها رودخانه
 اي مشـاهده يد تعداد ديگـري چـاه   با ها مكاندر اين . شود ميي تمركز تغذيه و تخليه، تغيير زيادي دارد شناسايي ها محل

ي هـا  چـاه از اين مناطق الزم باشـد كـه از   اي  پارهشايد در . آورد دست بهانتخاب گردد تا سطح آب واقعي آبخوان را بتوان 
تـراز  . بهـره گرفـت   اي مشـاهده چـاه   عنـوان  به) ... و شود مين برداري بهرهزماني كه (موجود منطقه در يك زمان مشخص 

 گيـري  اندازهمنطقه  اي مشاهدهي ها چاهدر يك دوره و همراه با ساير  ها آنتعيين و سطح آب  ها چاهدر باالي اين اي  نقطه
نيـاز بـه گـزينش چـاه      تـوان  مـي  تراز همبر روي نقشه خطوط  ها چاهي مربوط به تراز سطح آب اين ها دادهبا انتقال . شود

مورد نياز در هر منطقه و  اي مشاهدهي ها چاهبدين ترتيب تعداد . دي موجود را مشخص نموها چاهديگري بين  اي مشاهده
  .و همراه با پيشرفت مطالعات تكميل خواهد شد تدريج به ها آنموقعيت 

  اي مشاهدهي ها چاهمحل  -6-3-1-3
ماهانـه   طـور  بـه در دراز مـدت و   هـا  آنهر منطقه مانند نقاط شاهدي هستند كه بايد سـطح آب   اي مشاهدهي ها چاه
  :شود بنابراين بايد شرايط زير را داشته باشند ريگي اندازه

  تر سادهدسترسي  -الف
به ويژه در ايام زمستان، زمـان جريـان    ها آنبايد به شكلي برگزيده شود كه دسترسي به  اي مشاهدهي ها چاهموقعيت 

  .باشد تر سادهو يخبندان تا آنجا كه امكان دارد  ها سيالب

  گيري اندازهتداوم  -ب
كندن . نمود گيري اندازهرا براي دراز مدت  ها آنيي ايجاد گردد كه بتوان سطح آب ها محلبايد در  اي مشاهدهي ها چاه

از اي  پـاره در . درسـت نيسـت   )ي كشـاورزي هـا  زمـين ي مسـكوني،  ها محل(ي متعلق به افراد ها زميندر  اي مشاهدهچاه 
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يي كـه امكـان توسـعه    هـا  محـل در  اي مشاهدهنبايد چاه همچنين . شود ميتوسط افراد محلي تخريب  ها چاهمناطق، اين 
  .وجود دارد انتخاب گردد ... و ها راهمناطق مسكوني، توسعه 

مناطق مسكوني كنده و يا قطعه زمينـي   ي عموميها محل، ها جادهدر كنار حريم  اي مشاهدهي ها چاهشايد بهتر باشد 
  .خريداري نمود اه آندر كنار مزارع كه به جاده نزديك است براي احداث 

  نشان دهنده سطح آب آبخوان منطقه -ج
عوامـل ماننـد   اي  پـاره . يي انتخاب شوند كه سطح آب آبخوان منطقه را نشان دهدها مكانبايد در  اي مشاهدهي ها چاه

. آورنـد  مي وجود به آب زيرزمينيتغييرات موضعي در سطح ) ... و ها پساب، ها كانالاز (و مناطق نشت آب  برداري بهرهچاه 
  .بايد فاصله كافي نسبت به اين نقاط داشته باشند اي مشاهدهي ها چاه

  اي مشاهدهي ها چاهاز تخريب  گيري پيش -د

همچنـين هزينـه زيـادي بـراي     . باشد مي با ارزشدر دراز مدت  ها آناند كه آمار سطح آب  نقاطي اي مشاهدهي ها چاه
پـس از مـدتي توسـط افـراد و      هـا  چـاه نقاط مملكت ديده شده كه اين اي  پارهدر . شود ميصرف  ها آني آمارهاگردآوري 

اينكه مردم منطقه هدف امـور آب را از احـداث ايـن     دليل بهموارد  تر بيشدر . گردد ميتوسط افراد محلي تخريب  تر بيش
شـايد الزم باشـد در زمـان    . نـد بر ميرا از بين  اي مشاهدهي ها چاهي متفاوتي از اين كار دارند ها توجيهو  دانند نمي ها چاه

همچنين از . زبان ساده براي اهالي و كشاورزان منطقه شرح داد ، هدف از اين كار را بهاي مشاهدهگزينش محلي براي چاه 
البته سر لوله دهانه چاه نيـز بايـد   . درخواست كمك گردد ها چاهبراي نگهداري اين  ... ي روستايي مانند شوراها وها اركان

  . يل مناسب بسته شودتوسط وسا

  اي مشاهدهي ها چاهژرفاي  -6-3-1-4
مـداوم و   طـور  بهكه بايد  اند آبخوان زيرزمينيي سطح آب ها نوسانمانند نقاط شاهد براي بررسي  اي مشاهدهي ها چاه

مقدار زيادي هزينـه بـراي گـردآوري آمـار      اي مشاهدهي ها چاهاحداث  افزون بر هزينه . كنترل شود ها آنمنظم سطح آب 
ي باشند كه بتوان در همه شرايط و در صورت تغييـرات زيـاد سـطح    شكل بهبنابراين بايد . گردد مينيز صرف  ها آناي  دوره

  . نمود گيري اندازهرا  ها چاهآب آبخوان، سطح آب اين 
 دهنـد  مـي را تـا حـدود ده متـر زيـر سـطح ايسـتايي منطقـه ادامـه          اي مشـاهده ي هـا  چاهدر ايران متداول شده كه 

در  ويـژه  بـه  هـا  آندر دراز مدت و همراه با پايين رفـتن سـطح آب    اي مشاهدهي ها چاهكم و بيش تمام اين  دليل همين به
همچنين در دراز مدت مقداري گل و الي و ماسه . آيند ميخشك و غير قابل استفاده در  صورت بهي خشك سالي  ها دوره

در زمان حفـاري تـا    اي مشاهدهي ها چاهكه  گردد مي دنابراين پيشنهاب. دهد ميكاهش  را آندر چاه انباشته شده و ژرفاي 
  .مورد نظر ادامه يابد آبدارسنگ كف اليه 



  109  ها داده گردآوري راهكار -  ششم فصل

 

  اي مشاهدهي ها چاهقطر لوله  -6-3-1-5
لوله نصب و براي ايجاد پيوند هيدروليكي بين چـاه و   ها آن، درون اي مشاهدهي ها چاهاز ريزش جدار  گيري پيشبراي 

توسط گـل و   ها سوراخاين شيار يا  تدريج بهبا گذشت زمان . آورند مي وجود بهآبخوان در لوله جدار تعدادي شيار يا سوراخ 
اه از بـين  بسته شده و پيونـد هيـدروليكي بـين آبخـوان و درون چـ      ها خزهو  ها جلبكالي يا زنگ زدگي و يا در اثر رشد 

نمودن اين مشكل بايد قطر  برطرفبراي . سطح آب درون چاه در اين حالت نشان دهنده سطح آب آبخوان نيست. رود مي
. وسايل دستي و يا موتور پمپ برداشت نمـود  كمك بهانتخاب شود كه بتوان مقداري آب از چاه  اي اندازهلوله جدار چاه به 

. كـرد  بـرداري  بهرهچاه شاهد كيفي نيز  عنوان بهبراي برداشت نمونه آب و  اي مشاهده يها چاهشايد نياز باشد در آينده از 
  .اينچ در نظر گرفته شود 4برابر با  اي مشاهدهي ها چاهين قطر لوله تر كم شود ميبنابراين پيشنهاد 

  يي پيزومترها چاه -6-3-2
تابع وضعيت تغذيه، تخليه  آبدارهر اليه  نيزيرزميتغييرات سطح آب  اند شدهتشكيل  آبداريي كه از چند اليه ها آبخوان

. عمـوم بـا يكـديگر يكسـان نيسـت      طور به ها آنرات سطح آب يو تغي باشد مي آبداري هيدروديناميكي آن اليه ها ويژگيو 
ي هـا  چـاه . باشـند اي  ويژه اي مشاهدهي ها چاهداراي شبكه  ها اليهبايد هر كدام از  آبداربراي مطالعه هر اليه  دليل همين به

. ي زيادي صرف نمودها هزينهبايد  آبداربراي بررسي هر اليه . شود ميزيري به نام پيزومتر ناميده  آبداري ها اليه اي مشاهده
براي اين كار . مورد بررسي كاهش يابد آبداري ها اليهدر بخش دوم اين نوشتار آمد بايد كوشش شود تعداد  كه طوري همان

با  ها آني جدا در نظر گرفته شود كه فشار پيزومتريك يا كيفيت آب ها اليه صورت بهي آبداري ها اليهپيشنهاد گرديد تنها 
، هـا  آني برخورد شـود كـه در بـين    آبدارامكان دارد در حفاري يك يا چند چاه به چند اليه . ي ديگر متفاوت باشدها اليه
ايـن  . ي بـااليي تفـاوت نـدارد   ها اليهبا  ها آنر پيزومتريك ي ناتراوا و يا كم تراوا تشكيل شده ولي كيفيت آب و فشاها اليه

در فواصـل نزديكـي از ايـن محـل بهـم       آبـدار ي هـا  اليهي كم تراوا گسترش كمي دارند و ها اليهكه  دهد ميشرايط نشان 
  .پيوندند مي

ي ساختماني آبخوان منطقه توسط كارشناس با تجربه و آشـنا بـه منطقـه    ها دادهبايد كليه  ها بررسيبنابراين در زمان 
بـرآورد و شـبكه    آبدارسپس مرزهاي هر اليه . قابل مطالعه آن منطقه تعيين گردد آبداري ها اليهگرآوري و بررسي و تعداد 

 .ايجاد شود آبدارو پيزومتري براي هر اليه  اي مشاهدهي ها چاه

  پيزومترهاتعداد و موقعيت  -6-3-2-1
ي بـر  تـر  كـم تـاثير بسـيار    انـد  مرزيشرايط  صورت بهسطحي  آبداري ها اليهي زهكش كه براي ها رودخانهو  ها زهكش

 آبـدار ي هـا  اليهي زيري مانند ها اليهي تغذيه و تخليه طببيعي ها محلهمچنين . ي زيري دارندها اليهشرايط هيدروليكي 
 آبـدار ي هـا  اليـه از  تر يكنواختزيري در گستره آن  آبداري ها يهالبدين داليل تغييرات شرايط هيدروليكي . سطحي نيست
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سطحي  آبداراز اليه  تر كمزيري براي بررسي اين اليه خيلي  آبداري ها اليهي پيزومتري ها چاهبنابراين تعداد . سطحي است
  .باشد مي اي مشاهدهي ها چاهاز  تر يكنواخت صورت بهدر گستره آبخوان نيز  ها آنو پراكندگي 

بايد با توجه به تغييرات فشار پيزومتريـك آب اليـه مـورد نظـر و همچنـين       آبداري ها اليهدر گستره  پيزومترهاتراكم 
  .ي برداشت از آن برگزيده شودها محل

و  دسـت  پايينآمده كه به سمت  وجود بهآزاد  آبداري تغذيه از يك اليه ها محلو  باالدستدر  ها دشتاز اي  پارهآبخوان 
در  منطقـه گونـاگون   آبـدار ي ها اليهچون . اند شدهي كم تراوا به چند بخش تقسيم ها اليهي گود به دليل تشكيل ها شبخ

بـراي بررسـي وضـعيت     تـوان  مينيز  باالدستبخش  اي مشاهدهي ها چاهبنابراين از  پيوندند ميآزاد  آبداربه اليه  باالدست
دشت و از محل تقسيم آبخـوان بـه چنـد     دست پاييناين صورت در  در پيزومترها. ي زيري بهره گرفتها اليههيدروليكي 

  .گردد مياحداث  آبداراليه 
 تـوان  مـي با گسترش كم و بـيش زيـاد    آبداري ها اليهدارد و براي  آبداري ها اليهبستگي به گستردگي  پيزومترهاتعداد 

  .يك پيزومتر درنظر گرفت مترمربعكيلو 16ميانگين براي هر  طور به

  پيزومترهااختمان محل و س -6-3-2-2
بايد كوشـش شـود فاصـله    . مورد نظر بايد پراكنده باشند آبداردر گستره اليه  اي مشاهدهي ها چاهنيز مانند  پيزومترها

  .باشد تا فشار پيزومتريك منطقه را نشان دهندنكم  برداري بهرهي ها چاهاز  ها آن
حفاري تعـدادي   جاي به توان اي مي دورهي ها گيري اندازهنمودن  تر سادهدر هزينه و وقت و همچنين  جويي صرفهبراي 

انتخـاب   تر بزرگاين مناطق را  اي مشاهدهي ها چاهقطر حفاري در محل  توان ميبديمنظور . گرفت بهرهچاه از يك حفاري 
ي زيري در ها يهالسطح آب اليه بااليي و فشار پيزومتريك  گيري اندازهنصب يك لوله، تعداد مورد نياز لوله براي  جاي بهو 

  .آن نصب كرد
پيوند هيـدروليكي در محـل حفـاري بـين      گونه هيچي باشد كه شكل به ها آنبايد ساختمان  ها لولهالبته در زمان نصب 

  .دهد ميرا نشان  ها محلدر اين  پيزومترهااز ساختمان  اي نمونه )3-6( شكل. نيايد وجود بهمختلف  آبداري ها اليه
بـه   هـا  آن ريزشي به وجود آمده كه حفاري در ريزدانهي ها آبرفتمناطق از ماسه بادي و اي  پارهدر  ها آبخوان گونه اين
شايد در ايـن مـوارد بهتـر    . با مشكالت زيادي همراه است آبداري اليه ها ويژگيو براي شناسايي موقعيت و  اي ضربهروش 

چـاه   صـورت  بـه طحي و موقعيت سنگ كف آن حفاري و س آبداربراي شناسايي اليه  اي ضربهروش باشد يك حلقه چاه به 
 گذاري لولهالبته پس از . در كنار آن نيز به روش دوراني يك حلقه پيزومتر براي اليه زيري احداث شود. درآورد اي مشاهده

  .سيمان مسدود گردد كمك به) سطحي آبداراليه (بايد بخش بااليي چاه 
ي آن غيـر مشـبك   ها شبخصورت مشبك درآمده و ساير  محل اليه مربوطه بهلوله پيزومتر مربوط يه هر اليه تنها در 

در بـاالي لولـه پيزومترهـاي مربـوط بـه      . باشد اي مي هاي مشاهده هاي پيزومترها كم و بيش شبيه چاه ساير ويژگي. است
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ي براي نصب لولـه  محل تر بيشبايد يك شير نصب و بر روي آن محلي براي نصب فشارسنج يا براي دقت آرتزين هاي  اليه
  .گيري فشار پيزومتريك آن ايجاد گردد پالستيكي نازك بمنظور اندازه

  
  آبداري با چند اليه ها آبخوانساختمان پيزومترها در  - 3- 6شكل 

  اي و پيزومتري هاي مشاهده مختصات چاه -6-3-3
 هـا  آبخـوان هاي مهم در بررسي  اي و پيزومتري يكي از شاخصه هاي مشاهده تراز سطح آب و تغييرات آن در محل چاه

هـاي   بـا وجـود دسـتگاه   . طور دقيق تعيـين گـردد   به ها آنويژه ارتفاع  به ها آنهمين دليل بايد مختصات محل  به. باشد مي
دقيـق و يـا چنـد    ) GPS(هاي  باشد ولي بايد از دستگاه ، امكان تعيين موقعيت اين نقاط آسان مي)GPS(مختصات ياب 

طور معمول مقدار ارتفاع نقاط را بـا دقـت الزم    به) GPS(هاي دستگاه. دگيري نمو هاي مختلف بهره گيري با دستگاه اندازه
هـاي ترازيـابي    كـار رود و يـا از روش   هاي دقيـق بـه  ) GPS(نمايند و براي تعيين تراز اين نقاط الزمست  گيري نمي اندازه

  .گيري شود مطمئن بهره
هـا   در بررسي. درست نيست ها آنويژه ارتفاع  ههاي مختلف ب اي و پيزومتري دشت هاي مشاهده اي از چاه مختصات پاره

هـاي   متـر در ارتفـاع نقطـه نشـانه چـاه      17تـوان بـه خطـاي حـدود      براي مثال مي. توان به وجود اين خطاها پي برد مي
  .اي با حدود چهل سال پيشينه آماري اشاره نمود اي در منطقه مشاهده

هـا و   اعي مانند تراز سطح زمـين، تـراز كـف بسـتر رودخانـه     ي آبخوان از چندين دسته نقطه ارتفها مدلدر ساختمان 
بنابراين . شود گيري مي هاي مختلف بهره ها، تراز سطح آب زيرزميني، تراز سطح سنگ كف و تراز سنگ سقف اليه زهكش

ب بهتر اسـت تمـام ترازهـا نسـبت بـه تـراز سـطح آ       . بايد تمام اين ترازها نسبت به نقطه مبناي معيني تعيين شده باشد

 اليه آبدار سطحي
 1تراوا  اليه كم

 2تراوا  اليه كم

 2اليه آبدار

 3اليه آبدار

 اليه سيماني
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ي توپـوگرافي آن منطقـه   هـا  نقشـه اي و پيزومتري بسياري از مناطق با  هاي مشاهده تراز چاه. درياهاي آزاد سنجيده شود
  .خواني ندارد هم

. باشـد  مـي براي بسياري از مناطق ايران تهيـه شـده و يـا در دسـت تهيـه       25000/1ي توپوگرافي ها نقشههم اكنون 
نقشـه   بـر روي كمك وسايل با دقت كافي  و پيزومتري مناطق، بار ديگر به اي مشاهدهي ها چاهموقعيت  گردد ميپيشنهاد 

 هـا  نقشهبا توجه به مبناي ارتفاعي اين  اي مشاهدهي ها چاهسپس ارتفاع نقطه نشانه . پايه مطالعات اين مناطق پياده شود
  .تعيين گردد

  و پيزومتري اي مشاهدهي ها چاهسطح آب  گيري اندازه -6-3-4
و مـنظم  ) عمـوم ماهانـه   طـور  بـه (اي  دوره طـور  بـه بايـد   پيزومترهاو فشار پيزومتريك  اي مشاهدهي ها چاهسطح آب 

ي هـا  بررسـي تغييرات سطح آب يا فشار پيزومتريك در هر نقطه در طي زمان عامـل بسـيار مهمـي در    . شود گيري اندازه
ي مربوط به سطح آب و فشار پيزومتريـك نقـاط شـاهد    آمارهادر حقيقت . باشد ميبراي تهيه مدل  ويژه بههيدروژئولوژي 

انـد و هرگـاه آن زمـان     مربوط به زمان معينـي  آمارهااين . رود مي شمار بهي آبخوان و تهيه مدل آن ها بررسي تر بيشپايه 
متاسفانه در . رود كار بهدقت كافي  ها آني ها گيري اندازهبايد در  دليل همين به. بگذرد امكان تعيين مقدار واقعي آن نيست

سـطح آب بـا دقـت و     گيـري  انـدازه ولي  شود ميصرف  اي مشاهدهبسياري مناطق، وقت و هزينه براي رفتن به محل چاه 
مناطق نشانگر نادرسي بسياري از  بسياري از اي مشاهدهي ها چاهبررسي آمار سطح آب . شود مييت انجام نمسوولاحساس 

دليـل پيشـنهاد    همين به. به دليل گذشت زمان نيست ها آندوباره  گيري اندازهكه امكان  باشد ميي گردآوري شده آمارها
بالفاصله پـس از گـردآوري توسـط كارشـناس      ها آني آمارهاشناس گذاشته شود و  عهده افراد وظيفهه اين كار ب گردد مي

تكرار  گيري اندازهدوباره ) مثال در همان ماه طور به(كنترل و در صورت وجود ترديد، پيش از گذشت زمان  پذير مسووليت
بـه   آمارهـا توسط مدير مطالعات منطقه بررسـي و درصـورت وجـود خطاهـايي در      بار يكهر چند مدت  آمارهااين . گردد

  .اي منظور شود گوشزد و شايد جريمه اند نمودهو كنترل  گيري اندازهافرادي كه 
نـد  نمود مـي  گيـري  اندازهكه سطح آب چاه را  به روش نوين در ايران آغاز شد كساني زيرزمينيزماني كه مطالعات آب 

در . گرديـد  مـي را درهمان روز يا روز بعد بر روي هيدروگراف آورده و توسط كارشناس مربوطه كنترل و تاييـد   آمارهااين 
ايـن رويـه كنـار گذاشـته شـد و       جتـدري  بـه بدبختانه . ي خطاها بودندگو پاسخمشخص و  آمارهاين اين مسوولاين صورت 

هـا  آماربرداربا گذشت چند ماه و گاهي چند سال به همان شكل اوليـه و در دفترچـه    ها چاهي مربوط به سطح آب آمارها
آب با گذشت بيش از چهـل سـال از مطالعـات    . است، گذشته گيري اندازهكه زمان  دگرد ميها  و زماني وارد گراف ماند مي

ي هـا  چـاه ي سطح آب آمارهاصرف شده  اي مشاهدهي ها چاهي زيادي كه براي آمار سطح آب ها هزينهدر ايران  زيرزميني
و خطاهاي  كمبودهابه  توان مي اي  پايهي آمارهادر بررسي اين . ي زيادي استكمبودهامناطق مختلف داراي  اي مشاهده
ي كم و كنترل نشدن اين كار توسط كاركنان وقت هر پـروژه  پذير مسووليتبه دليل  ها آن تر بيشپي برد كه  ها آنفاحش 

  .باشد ميآن شخص  تر كميا آگاهي 
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ي وجـود  پذير مسووليت اگرحتم  طور بهكه  ... برف ووجود بودن راه،  آلود گلافزون بر داليلي مانند نبود وسيله نقليه، 
  .آيد مياز عوامل خطازا در زير اي  پارهداشت اين مشكالت قابل حل بودند 

  گيري اندازهوسيله  -6-3-4-1
اي  پـاره در ايران به دليل اينكه ژرفاي سطح آب . برد كار به توان مي ها چاهسطح آب  گيري اندازهوسايل گوناگوني براي 

عمـوم   طـور  بـه كـم اسـت    هـا  آناز اي  پارهي جدار ها لولهو يا اندازه قطر  باشد ميو پيزومتري زياد  اي مشاهدهي ها چاهاز 
  .رود مي كار بهسطح آب  گيري اندازهالكتريكي براي ي ها ياب عمق

و  زيرزمينـي درسـت ژرفـاي سـطح آب     گيـري  انـدازه ، اي مشاهدهي ها چاهين اصل در گردآوري آمار سطح اب تر مهم
بايد تا حد امكـان   رود مي كار بهاي كه  بنابراين وسيله. از آن تعيين تغييرات دراز مدت سطح آب در طي زمان است تر مهم

  .ي مختلف تغيير نكندها ماهسطح آب هرچاه در  گيري اندازهي داشته باشد و كوشش شود وسيله تر كمخطاهاي 
سـيم  . در طـي زمـان اسـت    يـاب  عمـق ي الكتريكـي، افـزايش درازاي سـيم    هـا  ياب عمق گيري اندازهين خطاي تر مهم

و خطاهـاي بزرگـي در    آيـد  مـي كش  تدريج بهاندارد موجود در ايران ي غير استها ياب عمق ويژه بهي الكتريكي ها ياب عمق
مـورد   يـاب  عمـق براي كاهش اين خطا الزمست كه سيم . آورد مي وجود بهسطح آب به ويژه در ژرفاهاي زياد  گيري اندازه

هـر متـر، پـنج     و خطاهاي آن براي گيري اندازهتوسط شخص دقيق به وسيله متر و با حوصله،  بار يكاستفاده هر سه ماه 
هـا سـيم را    بوسيله نـوار چسـب روي نوشـته    توان مييا . شده اعمال گردد گيري اندازهمتر و ده متر يادداشت و در مقادير 

ي سه ماهه را نظارت و ها تصحيحامور مطالعات هر منطقه بايد انجام اين  مسوول. ي نو روي سيم نوشتها اندازهپوشاند و 
  .نمايد را تاييد ها آندرستي انجام 

گيري شود به همين دليل الزمست محل ثابتي بر  همچنين بايد همه ماهه، ژرفاي سطح آب نسبت به نقطه مشخصي اندازه
  .گيري تعيين گردد عنوان محل اندازه به* شكل فلش يا  ها يا پيزومتر مشخص و بوسيله رنگ و به سر هر يك از چاه

 اي مشاهدهمترهاي وو پيز ها چاهتغيير محل  -

در نقاط معـين   آب زيرزمينيآوردن تراز سطح  دست بهاز نقاط شاهد،  گيري بهرهگفته شد اهداف مهم  كه طوري همان
پس محل نقطه . باشد ميدر نقاط متفاوت آبخوان  آب زيرزمينيازآن بررسي تغييرات سطح  تر مهمي معين و ها زمانو در 
ين مطالعات بدون توجه به ايـن نكتـه مهـم،    مسوولاز اي  پاره. ت بماندثاب ها بررسيي شاهد بايد در طي ها چاه گيري اندازه

نمـود چـاه ديگـر و بـا      گيـري  بهـره يا عوامل ديگر  خشك شدنبه دليل  اي مشاهدهي ها چاهاز يكي از  توان ميزماني كه ن
آن  اي مشـاهده ي هـا  چـاه كه حدود پانزده سال آمار سطح آب اي  منطقهدر . نمايد ميبيش زياد از آن تجهيز  فاصله كم و

بـا  . نو براي منطقه ايجاد نمايـد  اي مشاهدهي ها چاهكه شبكه  گيرد ميمطالعات تصميم  مسوولگرداوري شده بود ناگهان 
بـا ايـن كـار تمـام     . دهـد  مـي موجود را تغيير  اي مشاهدهي ها چاهدر گسترده منطقه تمام  اي مشاهدهكندن تعدادي چاه 

  .ماند ميده سال گذشته اين منطقه بدون استفاده ي گردآوري شده در پانزآمارها
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ين امـور مطالعـات نـواحي    مسوولالزمست مديريت امور مطالعات منابع آب وزارت نيرو طي بخشنامه و يا راهكاري به 
در  نمود بايد چاه يا پيزومتر ديگري برداري بهره توان مين اي مشاهدهي از چاه يا پيزومتر دليل بهمختلف دستور دهد هرگاه 

  .رودكار  بهآن  جاي بهپيرامون آن كنده شده و 

  ثبت آمار سطح آب -6-3-5
 هـا  آناي براي مقايسه و كنترل با آمار گذشته و نگهـداري   ها و پيزومترهاي مشاهده هاي مربوط به سطح آب چاه ثبت داده
  :هاي سطح آب نكات زير رعايت شود بنابراين الزمست كه در ثبت داده. گيرد هاي گوناگون آينده صورت مي براي بررسي

هـاي   در گذشته اين آمارها وارد هيـدروگراف . را با چشم ديد ها آنشكلي ثبت شوند كه بتوان تغييرات  ها بايد به داده  - الف
زمان  نمود كه هم Excelايي مانند  هاي ويژه ها را وارد فرم توان اين داده تر مياكنون با وجود كامپيو هم. شد اي مي ويژه

  .باشد ها مي گيري هدف از اين كار اطمينان از درستي اندازه. هاي گذشته نيز ديد را نسبت به ماه بتوان تغييرات آن
ي مربوطه شده ها فرموارد  گيري هاندازبايد بدون گذشت زمان و در بدترين حالت در همان هفته اول  آمارهااين   -ب

اين تغييرات نسبت بـه تغييـرات سـطح اب نقـاط      اگر. و تغييرات سطح آب را نسبت به ماه گذشته تعيين نمود
  .نمود را تكرار گيري اندازهرفته و  اي مشاهدهپيرامون زياد باشد بايد بار ديگر به محل چاه 

سطح آب نسبت به ماه گذشته تغيير زيادي كرده باشـد بايـد عامـل     وجود نداشته و ژرفاي گيري اندازهخطايي در  اگر
  .اين تغيير با پرسش از اهالي منطقه تعيين و بر روي فرم يا هيدروگراف مربوطه آورده شود

  اي ها و پيزومترهاي مشاهده كنترل ساالنه آمار سطح آب چاه - 6-3-6
ي مختلـف توسـط   هـا  اليـه ي پيزومترهـا و  اي مشـاهده ي ها چاهي مربوط به سطح آب آمارهاالاقل هر سال بايد تمام 

. داده شـود  كمبودهـا نمـودن   برطـرف ي آن تعيين و به مامورين دستور الزم در مورد كمبودهامطالعات كنترل و  مسوول
همچنين وضعيت تغييرات سطح آب در هر بخش آبخوان بررسي و در صورت بروز تغييرات زياد، عامل آن مشـخص و در  

  .بيايد ها فرم
محلي از آبخوان يا كمبـود   در اي مشاهدهيي مانند كمبود چاه يا پيزومتر كمبودهابه  توان مي ها بررسيهر سال با اين 

  .كوشش نمود ها آننمودن  برطرفپي برد و براي  ها گيري وسايل اندازه

  ي هيدروديناميكيها دادهگردآوري   -6-4

، ضـريب  )T(قابليت انتقـال آبخـوان    توان ميربرد دارند را ي آبخوان كاها مدلي هيدروديناميكي كه در ساخت ها داده
مـوارد بـه   اي  پـاره البتـه در  . آزاد دانست آبداربراي اليه ) yS( و آبدهي ويژه )S( تحت فشار آبداري ها اليهذخيره آن براي 

 آبـدار اليـه   ضـخامت  bكـه در آن   bk=T از رابطـه  Kكه مقدار  شود مي گيري بهره) ضريب آبگذري( Kاز  Tجاي مقدار 
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آمـده   وجود بهنيمه تحت فشار  آبدارآزاد و چند اليه  آبداريي كه از يك اليه ها آبخوانبراي تهيه مدل . آيد مي دست بهاست 
  .باشد مينيز مورد نياز  آبداري ها اليهي بين تراوا نيمهي ها اليه) KV(ضريب هدايت هيدروليكي در راستاي عمودي 

و  هـا  كتـاب كه در  آيد مي دست بهي مختلف پمپاژ ها آزمايش كمك بهعموم  طور به ها آبخواني هيدروديناميكي ها داده
  .ي گوناگون هيدروژئولوژي آمده و نياز به بازنويسي آن در اينجا نيستها نشريه
يـا بـراي انجـام آزمـايش      گيرد ميي موجود صورت ها چاه بر رويعموم آزمايش پمپاژ بدو شكل يعني آزمايش  طور به

  .شود ميمپاژ يك چاه، پيزومتري نيز كنار آن كنده پ

  آزمايش پمپاژ -6-4-1
بـه منظـور محاسـبه ضـرايب      ها آزمايشي مختلف آزمايش پمپاژ و تجزيه نتايج اين ها روش، ها چاهتئوري هيدروليك 

ي پمپـاژ در  ها آزمايشتشريح . آمده است آب زيرزمينيي گوناگون منابع ها نشريهو  ها كتابدر  ها آبخوانهيدروديناميكي 
و بخش  آب زيرزمينيي مختلف منابع ها كتابكه به  شود مينيست و از عالقمندان درخواست  ضابطهراستاي اهداف اين 

ي هـا  آزمايشدر انجام  اي كمبودها پارهكوشش شده كه به  ضابطهدر اين . مراجعه نمايند ها كتابي اين ها چاههيدروليك 
  .در ايران وجود دارد اشاره شود آب زيرزمينيكه در بررسي منابع  ها آناز  گيري نتيجهپمپاژ، تجزيه و تحليل و 

و روش تقريبـي   Theisو  Theimي ها روشبه  تر بيش 1960ي دهه ها نيمهتا  1940ي پمپاژ در دهه ها نتايج آزمايش
  .گرفت ميمورد تجزيه و تحليل قرار  ژاكوب

  روابط هيدروليكي در رژيم جريان پايدار -6-4-1-1
كه بر پايه مباني زيـر   گرفت ميمورد تجزيه و تحليل قرار  Theimروابط  به كمك تر بيشآزمايش پمپاژ در اين حالت 

 .استوار است

  ، و ثابت بودن ضخامت سنگ مخزن آب 2، يكنواختي1همساني –
رد صـورت يكنواخـت وا   ي چـاه بـه  ها شبخسمت چاه از تمام  چاه تا سنگ كف حفاري شده و آب از آبخوان به –

  . شود مي
  .ها و در تمام زمان ثابت است آبخوان در تمام مكان) K(و مقدار آبگذري) T(قابليت انتقال  –
  .شود چاه تا رسيدن به وضعيت تعادل پايدار پمپاژ مي –
  .صورت جريان افقي، شعاعي و خطي است جريان آب از آبخوان به سمت چاه به –
  .ماند ميجريان آبكشي از چاه در مدت زمان آزمايش ثابت  –

                                                      
1- Homogeneous 
2- Isotropic 
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كه در كنـار   اي مشاهدهمتناوب در دو يا چند  طور بهو سطح آب  شد ميدر اين آزمايش يك چاه با آبدهي ثابت پمپاژ 
براي بررسي نتايج آزمايش نيز مقادير افـت سـطح آب   . گرديد مي گيري اندازهي مختلف كنده شده ها فاصلهچاه اصلي و با 

زمان بر روي مقياس لگاريتمي و افـت بـر   (بر روي كاغذ نيمه لگاريتمي ) آزمايشاز شروع (در هر پيزومتر نسبت به زمان 
  .شد ميآورده ) روي مقياس خطي

 تـر  بـيش . آمـد  مـي خطـي در   صـورت  بـه كه رابطه افت  نسبت به زمان براي هر پيزومتر  يافت ميآزمايش آنقدر ادامه 
چنـين حـالتي در    اي مشـاهده  هـا  چـاه ليل براي يك يا همه د همين به. كامل ندارند طور بهشرايط گفته شده را  ها آبخوان

  .آيد مين دست بهمدت زمان آزمايش پمپاژ 
  .شود ميمحاسبه  )1-4(رابطه  كمك بهضريب هدايت هيدروليكي آبخوان تحت فشار در اين روش 

)6-1(  e 2 1 1 2K Qlog (r / r ) / (2 M(s s ))= π −  
  .آيد مي دست به )2-6(رابطه  كمك بهدر آبخوان آزاد  K و
)6-2(  2

e 2 1 1 2K Qlog (r / r ) / ( (h h )= π − 

  :كه در اين روابط
Q  آبدهي چاه پمپاژ 

1r 2وr  از چاه اصلي اي مشاهدهي ها چاهفاصله  

eLog لگاريتم نپري  

1s 2وs  2و1ي پيزومترهابه ترتيب افت سطح آب در  

1h 2وh  در آن زمان است اي مشاهدهبه ترتيب ضخامت اليه اشباع در محل هر چاه.  
1ضخامت اشباع در محل هر چاه در هر زمان از رابطه 1h b s=  آبـدار ضـخامت اليـه    bكـه در آن   آيـد  مـي  دسـت  به −

مقـدار قابليـت انتقـالي آبخـوان در آن محـل       آبدارآمده در ضخامت اليه  دست بهبا ضرب مقادير ضريب آبگذري . باشد مي
  .گردد ميمحاسبه 

  :در كاربرد اين روابط بايد دو شرط زير رعايت شود
  . درصد ضخامت اليه اشباع برسد10ي آزاد نبايد به بيش از ها آبخوانافت سطح آب براي  –
 15بـه بـيش از    سـطح آب يي قرار داشته باشند كه شيب مخـروط افـت   ها محلنبايد در   اي مشاهدهي ها چاه –

  .درجه برسد
 آبداره برابر ضخامت الي 5/1ين حالت در فاصله تر كمدر  اي مشاهدهي ها چاهتحقق يافتن اين دو شرط بايد فاصله  براي

  .باشد قرار داشته
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  روابط هيدروليكي در رژيم جريان ناپايدار -6-4-1-2
مخـروط   تـدريج  بهبا گذشت پمپاژ از چاه . مرز با پتانسيل ثابت است صورت بهشرايط مرزي چاه در رژيم جريان پايدار 

مخـروط   ترتيب بدين. شود ميكه به اندازه برداشت از چاه، آب از اين مرزها وارد آبخوان  رسد ميافت به اين شرايط مرزي 
ي پمپـاژ وجـود نـدارد و آب    هـا  چـاه  تر بيشعموم در  طور بهاين شرايط . رسد ميافت پيرامون چاه به حالت ثابت و پايدار 

و مرتـب در آبخـوان    رسـد  مـي فت به حالت تعـادل ن ا در اين حالت مخروط. شود ميپمپاژ شده از ذخيره آبخوان برداشت 
و  يابد ميالبته با گذشت زمان و افزايش شعاع مخروط افت، تغييرات افت در زمان كاهش . مايدن ميپيرامون چاه پيشرفت 

  .رسد ميكم كم به مقادير ناچيزي 
  .آمده است دست بهروابط هيدروليكي چاه در رژيم هيدروليكي ناپايدار بر پايه مباني زير 

  .ت و گسترده استآبخوان از نوع تحت فشار، افقي، همسان، يكنواخت، با ضخامت ثاب –
  .شده است گذاري لولهچاه پمپاژ داراي قطر كم و تا سنگ كف آبخوان حفاري و  –
  .باشد ميريان آب از آبخوان به سوي چاه از نوع جريان شعاعي،افقي و خطي ج –
  .شود ميتمام آب پمپاژ از آبخوان تخليه  –
  . ماند ميآبخوان در نقاط مختلف پيرامون چاه يكسان و در زمان پمپاژ نيز ثابت  S,Tمقادير  –

 كـار  بـه ي تحت فشار ها آبخوانبراي تجزيه و تحليل نتايج آزمايش پمپاژ در  توان ميروابط هيدروليكي رژيم ناپايدار را 
  .باشد ميي آزاد همراه با شرايطي ها آبخوانبراي  ها آنبرد ولي كاربرد 

درصـد ضـخامت    10از  تـر  كـم افت  اگر. درصد ضخامت اليه اشباع برسد 25نبايد افت سطح آب در چاه به بيش از  -
درصد است قابل توجه بوده  25تا  10اليه اشباع باشد مقدار خطاي محاسبات خيلي كم و خطا براي حالتي كه افت بين 

  .است پيشنهاد شده C.E.Jacobنمودن اين خطا توسط  برطرفبراي  )3-6(و رابطه 
)6-3(  2s (s / 2b )′− = η  

  شده در پيزومتر است گيري اندازهمقدار افت  s كه در آن
b ضخامت اليه اشباع پيش از آزمايش  
′η  باشد ميمقدار افت تصحيح شده.  

نسـبي چنـدان دور از    طـور  بـه همسـان باشـد    بنـدي  دانهشرط اينكه آبخوان داراي ضخامت يكسان، افقي و ازديدگاه 
ي مختلـف در  هـا  جهتهدايت هيدروليكي در  مقدارهمچنين  .واقعيت نيست و بر روي نتايج آزمايش پمپاژ تاثيري ندارد

باشـند   شـده  گـذاري  لولههر دو تا سنگ كف حفاري و  اي مشاهدهچاه پمپاژ و چاه  اگريكسان نيست و  ها آبخوان تر بيش
به سنگ كف نرسيده باشند  ها چاهو  1آبخوان به شدت نايكسان اگرولي . امل بر روي افت نيز قابل گذشت استتاثير اين ع

 اي مشاهدهامكان اختالف بين افت در چاه  گذارد ميبه دليل اينكه تنها بخشي از آبخوان در جريان آب به درون چاه تاثير 
                                                      

1- Anisotropic 
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 Tمحاسـبه شـده كـم و بـيش بـا       Tمايش پمپاژ با اين شرايط مقادير با تجزيه و تحليل نتايج آز. و افت واقعي وجود دارد
  . باشد ميآبخوان  Sاز  تر كوچكآمده خيلي دست  به Sداشته ولي مقدار  خواني همآبخوان 

ولي با توجه بـه  . مرز دارند درست نيست ها آبخواناست نيز چون تمام  نامحدود گسترده صورت بهشرط اينكه آبخوان 
. قابل قبول دانسـت  توان ميچاه در كنار مرزهاي آبخوان قرار نداشته باشد  اگرو پيشرفت كم مخروط افت زمان كم پمپاژ 

  .شودپمپاژ با گزينش چاه تصويري بررسي باشد بايد نتايج آزمايش  چاه پمپاژ در كنار مرز قرار داشته اگر
 اگـر ولي . از افت واقعي خواهد بود تر بيششده  گيري اندازهچاه پمپاژ تا سنگ كف ادامه نيابد مقدار افت  كه درصورتي
برابـر   5/1در فاصـله   اي مشـاهده بـا گـزينش موقعيـت چـاه      توان ميآب بگيرد  آبداردرصد ضخامت اليه  50چاه بيش از 

  .تاثير اين عامل را تا حدودي از بين برد آبدارضخامت اليه 
كامـل بسـته و    طـور  به ها آبخوان تر بيشنيز چون  شود ميفرضيه اينكه تمام آب پمپاژ شده از ذخيره آبخوان برداشته 

ي هـا  اليهدر بسياري موارد مقداري از آب پمپاژ از نشت آب . پذيرد ميكامل تحقق ن طور بهجدا از منابع ديگر آب نيستند 
  .باشد ميي مرزي ها جرياني سطحي و نفوذ ها آبپيرامون، نفوذ آب آبياري يا بارندگي يا  آبدار

آزاد نيز  آبداري ها اليهبه ويژه در مورد  شود ميگري كه بالفاصله با آغاز پمپاژ، آب از ذخيره آبخوان برداشت فرضيه دي
عموم به دليل كند بودن پديده زهكشي، تاخير زماني اندكي بين آغـاز پمپـاژ و تخليـه آب از     طور به. چندان واقعي نيست

 Sمقـدار  . گـذارد  مـي آمده از نتايج آزمـايش پمپـاژ تـاثير     به دست Sر مقادي بر روياين عامل  .ذخيره آبخوان وجود دارد
ولي همـراه بـا زيـاد    . است تر كمواقعي آبخوان  Sآمده با تجزيه و تحليل بخش اوليه نتايج آزمايش پمپاژ از مقدار  دست به

  .رسد ميشدن زمان آزمايش مقدار آن افزايش يافته و كم كم به مقدار واقعي 
 تـر  بـيش آمـده از نتـايج آزمـايش بـراي      دسـت  بـه  Tو  Sزمان آزمايش پمپاژ به اندازه كافي طوالني باشد مقادير  اگر
زهكشي آبخوان به داليلـي ماننـد كـم بـودن ضـريب آبگـذري در راسـتاي         اگر. دارد خواني همبا مقادير واقعي  ها آبخوان

ند صورت گيرد  تجزيـه و تحليـل نتـايج آزمـايش پمپـاژ در ايـن       ك ... و ها آبرفتاوا در بين تر كمي ها اليهعمودي، وجود 
 آيـد  ميمقادير ضريب ذخيره كه ازاين تجزيه و تحليل ها به دست . دهد ميي متداول نتايج درستي نها روشبه  ها آبخوان
  .بررسي شود Boultonي ديگر مانند روش ها روشو بايد نتايج آزمايش پمپاژ به  باشد مياز مقادير واقعي  تر كمبسيار 

 Theisروش  -

  .است Theis )4- 6( رود رابطه كار مي ي بررسي جريان آب به سمت چاه در رژيم هيدروليكي ناپايدار بهبرا اي كه معادله

)6-4(  u
u

s (Q / 4 T)* e du / U−= π ∫ 

 اي مشاهدهافت سطح آب در چاه sكه در آن 

Q آبدهي چاه پمپاژ  
T قابليت انتقال آب آبخوان  
)6-5(  2U Sr / 4Tt=  
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r  تا چاه اصلي  اي مشاهدهفاصله چاه  
t زمان از آغاز پمپاژ  

آب كارشناسـان   تر بيش. گرافي براي حل آن پيشنهاد نمود روش Theis حل معادله باال به روش رياضي مشكل است و
آب و نشـريات   ها كتاب تر بيشي پمپاژ آشنايي دارند و در ها آزمايشبراي تجزيه و تحليل نتايج  Theisبا روش  زيرزميني
  .نيست ضابطهنويسي آن در اين آمده و نيازي به باز زيرزميني

  1ژاكوب روش -

Copper و Jacob روش  جاي بهTheis  از  گيري بهرهوType Curve       كه انـدكي مشـكل بـود روش تقريبـي پيشـنهاد
در اين روش مقادير افت نسبت به زمان بر روي كاغذ نيمه لگاريتمي آورده و با كشيدن خط راسـتي كـه از ايـن    . نمودند
  .آبخوان را برآورد نمودند S,Tمقادير  گذرد مينقاط 

ولـي چـون در   . نيسـت  ضـابطه رار آن در ايـن  آشنايي دارند و نياز به تك ژاكوبكارشناسان هيدروژئولوژي نيز با روش 
  .آيد ميچند نكته درباره آن  شود مي گيري بهرهبسياري موارد از اين رابطه بدون توجه به مباني آن 

براي تحقق اين شـرايط  . باشد ميباشد داراي دقت كم و بيش كافي / 01از  تر كم Uمقدار  كه زمانيبراي  ژاكوبرابطه 
2rبايد / t  مقدار كوچكي پيدا كند، چونr  ثابت است پس بايد زمانt ايـن زمـان بـا افـزايش     . اندازه كافي زياد باشـد  به

  .شود ميزيادتر  اي مشاهدهفاصله چاه 
در بخش آغازين آن موثر هسـتند و   ويژه بهي نشتي نيز در افت ها اليههمچنين عواملي مانند تاخير زهكشي آبخوان و 

  .ي اوليه حالت خميده داردها زماندر  ويژه بهشكل تغييرات افت نسبت به زمان 

  گيري از چاه پمپاژ بهره 
گيري افت سطح آب در طي زمان  آزمايش پمپاژ را با اندازه. اي در كنار چاه پمپاژ وجود ندارد هايي كه چاه مشاهده در محل

. گيـري نمـود   توان تاثير پمپاژ بر سطح آب زيرزميني پيرامون اندازه در اين حالت چون نمي. دهند ژ انجام ميدر چاه مورد پمپا
آيد كـه   وجود مي هاي لوله جدار به درون چاه، افت فشاري به همراه با جريان آب از راه شبكه. را محاسبه كرد Sتوان مقدار  نمي

تر نسبت به سـطح   شود پايين گيري مي يقت سطح آبي كه درون چاه پمپاژ اندازهدرحق. مقدار آن به ساختمان چاه بستگي دارد
هاي شخصي كه در ساختمان  چاه تر بيشبرداري به ويژه در  هاي بهره افت فشار در چاه. آب زيرزميني در پشت لوله جدار است

هاي درون چاه پمپاژ نتايج  گيري رسي اندازههاي نيمه لگاريتمي در بر گيري از شكل بهره. باشد شود زياد مي چاه دقت كافي نمي
  .دهد ولي بايد توجه داشت كه زمان پمپاژ به اندازه كافي در نظر گرفته شود بهتري مي

  

                                                      
1- Jacob 
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 آزمايش برگشت 

به سطح ديناميك پمپاژ نزديك نمود و سـپس پمپـاژ را متوقـف و     را آنبا پمپاژ از چاه براي مدتي، سطح آب  توان مي
روابـط رياضـي   . و مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار داد     گيـري  اندازهو چاه اصلي را  اي مشاهدهي ها چاهبرگشت سطح آب در 

آمده و نيازي به تكـرار ايـن    آب زيرزمينيي منابع ها كتاببرگشت سطح آب و روش تجزيه و تحليل آزمايش برگشت در 
  .مطالب در اينجا نيست

شود مقداري آب در لوله انتقال آب از محل پمپ نا سـطح   موش ميدر آزمايش برگشت بايد توجه نمود زماني كه پمپ خا
مقدار اين باال آمدگي . آورد گردد و سطح آب درون چاه را باال مي زمين وجود دارد كه با توقف پمپاژ اين آب به درون چاه بر مي

هـاي اوليـه    گيـري  ال آمدگي در اندازهاين با. است تر بيشتر باشد  تر و قابليت انتقال آبخوان كم هر چه سطح ديناميك چاه ژرف
روابطي براي تصحيح سطح آب . رسد طور عموم پس از ده دقيقه به مقدار ناچيزي مي تدريج با گذشت زمان و به اند و بهتر بيش

  .گيري نمود گيري شده بهره توان از اين روابط براي تصحيح افت اندازه درون چاه در اين موارد وجود داردكه مي

  ي نشتيها آبخوانبررسي  

آزاد و اليـه   آبـدار اليـه  موارد تبادل آب بين  تر بيشكامل ناتراوا نيستند و در  طور به آبداري ها اليهي جدا كننده ها اليه
تشكيل  ها دشت دست پاييندر  ويژه بهي آبرفتي ها دشتدر  تحت فشار آبداري ها اليه تر بيش. تحت فشار مجاور وجود دارد

از راه اليه نشتي،  آبدارمقدار تبادل آب بين دو اليه . باشد ميآزاد  آبدارنشت آب به اليه  ها آنشده و تنها راه تخليه طبيعي 
. بسـتگي دارد  آبداربه ضخامت و ضريب آبگذري اليه نشتي در راستاي عمودي و همچنين اختالف تراز سطح آب دو اليه 

  .است تر پايينطح آب باالتر به سمت اليه با سطح آب جهت جريان آب از اليه باآب س
و  آيـد  مـي  وجود بهتحت فشار، مخروط افتي در سطح پيزومتريك اين اليه در پيرامون چاه  آبدارهمراه با پمپاژ از اليه 

ي تـر  كوچكافت  مخروط ترتيب بدين. شود ميآزاد با نفوذ از اليه كم تراوا وارد اليه تحت فشار  آبداردر اين حالت آب اليه 
ي نسبت به تر بيشتحت فشار گسترش  آبدارمخروط افت در اليه  ).4-6شكل( آيد مي وجود بهآزاد منطقه  آبدارنيز در اليه 

  .افت در اليه سطحي خواهد داشت
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  ي نشتيها آبخوانآزاد در  آبدارتاثير پمپاژ بر اليه  -4- 6شكل 

 Qي نفوذي از اليه باال برابر مقـدار جريـان پمپـاژ    ها آبرود كه  تحت فشار تا آنجا پيش مي آبدارمخروط افت در اليه 
  .رسد رژيم هيدروليكي آبخوان در اين حالت كم و بيش به شرايط پايدار مي. شود

و ديگران بر روي اين رابطه كار كرده و راه حلـي بـراي تجزيـه و تحليـل نتـايج آزمـايش پمپـاژ در         2، ژاكوب1هانتوش
  . اند نمودهپيشنهاد  ها چاه گونه اين

از يـك منحنـي تيـپ     Theisبـه روش   آبـدار ي با يك اليه ها آبخوانبراي تجزيه و تحليل نتايج آزمايش پمپاژ بر روي 
تيـپ پيشـنهاد    هاي منحنيي نشتي دسته ها آبخوانولي براي تجزيه و تحليل نتايج آزمايش پمپاژ در  شود مي گيري بهره

  .گرديده است
هيدروژئولوژي آمده و  ي مختلفها كتابدر  ها آني تيپ براي بررسي ها منحنيي نشتي و ها آبخوانروابط هيدروليكي 

2rدر اينجا نيز تغييرات افـت نسـبت بـه   . در اينجا نيست ها آننياز به تكرار  / t  بـر روي كاغـذ    اي مشـاهده ي هـا  چـاه در
ي تيپ كه هركدام داراي ضـريب  ها منحنيآمده بر روي يكي از  دست بهمنحني  شود ميلگاريتمي آورده و سپس كوشش 

2rامكان دارد كه منحني تغييرات افـت نسـبت بـه   . اند انطباق پيدا كند اي ويژه / t     از ايـن   كـدام  هـيچ انطبـاق خـوبي بـا
  .آورد دست بهنداشته و بين دو منحني قرار گيرد كه بايد ضريب ويژه را با درون يابي ضرايب دو منحني ها  منحني

ضـخامت  ( `bبا دانسـتن   T و Sي نشتي افزون بر محاسبه مقادير ها آبخواندر  در تجزيه و تحليل نتايج آزمايش پمپاژ
  .را نيز تعيين كرد )در راستاي عمودي تراوا نيمهضريب هدايت هيدروليكي اليه ( KVتوان مي) تراوا نيمهاليه 
  

                                                      
1- Hantush 
2- Jacob 

اليه آزاد

تراوا اليه نيمه

اليه تحت فشار

متريك اليه زبريسطح پيزو
سطح آب اليه آزاد
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  ي با تاخير زهكشيها آبخوان 
بستگي بـه وضـعيت هـدايت هيـدروليكي در جهـات       زيرزمينيي آزاد بر روي سطح آب ها آبخوانتاثير اوليه پمپاژ از 

به دليل وجود پديده تـاخير   ها چاه گونه ايني كوتاه مدت بر روي ها آزمايشانجام . آبخوان دارد Isotropyمختلف و درجه 
نـدي  ي تاخيري در زمـان اوليـه داراي شـيب ت   ها چاهتغييرات افت نسبت به زمان در . دهد ميدر زهكشي نتايج درستي ن

). 5-6شـكل  (يابـد   مـي صـاف رسـيده و پـس از آن دوبـاره شـيب آن افـزايش        بـه حالـت  است كه پس از گذشت مدتي 
با گذشت زمان شيب  تدريج بهي داراي زمان تاخيري كم در ابتدا شيب زياد داشته و ها اليهاين منحني براي  كه درصورتي

 .يابد ميكاهش  تدريج بهآن 

جز اينكه افـت در ايـن    باشد ميي نشتي ها آبخوانكم و بيش شبيه  ،در آبخوان تاخيريمنحني تغييرات افت به زمان 
بخش اول اين منحنـي در اثـر تـاخير در    . رسد ميي نشتي بندرت در طي زمان به حالت تعادل ها آبخوانبر خالف  ها چاه

قابـل قبـولي    Tداشته و  خواني هم Theisموارد با بخشي از منحني تيپ  تر بيشو در  كند ميزهكشي حالت خميده پيدا 
پمپـاژ چـون    با ادامـه زمـان  . ي تحت فشار استها آبخوان Sآمده خيلي كوچك و به اندازه دست  به Sولي مقدار . دهد مي

تاثير تاخيري جريان زهكشي از آبخوان كم شده و منحنـي حالـت خطـي     باشد ميلگاريتمي  شكل بهافزايش افت و زمان 
با انطباق اين . كند ميحالت خميده پيدا  رسند ميبخش آخر منحني كه عوامل مختلف موثر به حالت تعادل . كند ميپيدا 

اي بـراي   معادلـه  1بـولتن . آورد دسـت  بـه آبخوان را  Sو  Tشايد بتوان مقادير  Theisمنحني تيپ  بر رويبخش از منحني 
 ها چاه گونه اينراي تجزيه و تحليل نتايج آزمايش پمپاژ ي تيپ بها منحنيي تاخيري زهكشي توسعه داد و دسته ها جريان

بـر  با رسم تغييرات افت نسبت بـه زمـان   . آمده است زيرزمينيي مختلف آب ها كتابتهيه نمود كه در بخش هيدروليك 
ـ  Sآبخوان،  T توان ميبهتري دارد  خواني همي بولتن كه ها منحنيكاغذ لگاريتمي و انطباق آن بر يكي از  روي وط بـه  مرب

آمـده   دست بهنتايج  براي كنترل. را محاسبه نمود) آبدهي ويژه آبخوان آزاد( ySبخش اوليه منحني و حالت تحت فشار و
  .محاسبه شود )6-6(از رابطه  Aپيشنهاد شده كه ضريب 

)6-6(  yA (S S ) / S= +  

                                                      
1- Boulton 
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 تغييرات افت در زمان در اثر پديده تاخير زهكشي - 5- 6شكل 

Aمقدار اگر Aاگرولي . اند آمده قابل قبولدست  بهبود ضرايب  ≤6.5 ي ژاكـوب در  هـا  تصـحيح باشد الزمسـت   ≤6.5
 م داد و دوباره تغييرات افت نسبت بهي به دليل نرسيدن چاه به سنگ كف آبخوان انجاها تصحيحرابطه با افت و همچنين 

Aآمـده طـوري بـود كـه     مقادير به دست اگر. ي تيپ منطبق نمودها منحنيزمان رسم و بر روي دسته  شـد ايـن    ≤6.5
  .ضرايب قابل قبولند

  تاثير شرايط مرزي بر افت سطح آب 
مخروط افت چـاه بـه مرزهـا     كه زمانيچاه مورد پمپاژ در كنار مرز ناتراوا يا مرز يا پتانسيل معين قرار داشته باشد  اگر

از . كنـد  مـي مخروط افت تغييـر   روي پيشبه دليل اينكه شرايط هيدرولوژيكي مرزها با آبخوان تفاوت دارد شكل  رسد مي
مقـدار   آب زيرزمينـي رفـتن سـطح    رز با پتانسيل معين بـه دليـل پـايين   و در م شود ميمرزهاي ناتراوا آب وارد آبخوان ن

به ترتيب وضعيت مخروط افت در كنار مـرز   )7-6(و  )6-6(ي ها شكل. كند ميي آب به درون آبخوان جريان پيدا تر بيش
  .دهد ميناتراوا و مرز با پتانسيل ثابت نشان 

1

10

100

1 10 100 1000
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  اثر مرز ناتراوا بر سطح آب در زمان پمپاژ -6- 6شكل 

  
  اثر مرز با پتانسيل معين بر سطح آب در زمان پمپاژ - 7- 6شكل 

 Theisگونه مرزها، شكل تغييرات منحني افت نسبت به زمان در آغاز با منحني تيپ  هاي نزديك اين در آزمايش پمپاژ چاه
منحني افت در مرزهاي ناتراوا شيب تندتر . نمايد خواني دارد ولي پس از آنكه مخروط افت به مرز رسيد شكل آن تغيير مي هم

در اين مـوارد  ). 9- 6(يابد  تانسيل معين شيب منحني كاهش يافته و حالت خطي ميدر مرزهاي با پ). 8- 6شكل(كند  پيدا مي
  .هاي تصويري انجام شود كمك چاه بايد تجزيه و تحليل نتايج آزمايش پمپاژ به روش ويژه و به

رودخانهسطح ايستابي

 سطح آب پمپاژ

Q 

مرز ناتراوا

سطح ايستابي
زمان پمپاژسطح آب در

Q 
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  منحني افت در مرز ناتراوا - 8- 6شكل 

كاغذ الزمست كارشناس با توجه به شكل منحني و شرايط  بر رويپس از انجام آزمايش پمپاژ و انتقال نتايج آزمايش 
  .برد كار بهطبيعي منطقه، روش مناسبي براي تجزيه و تحليل و محاسبه ضرايب هيدروديناميكي آبخوان 

 
 منحني افت در مرز با پتانسيل مشخص -9- 6شكل 

  اليه نشتي KVتعيين ضريب  -6-4-1-3

ي سـه بعـدي   هـا  مـدل راستاي عمودي اليـه نشـتي كـه در     آزمايش پمپاژ براي تعيين ضريب هدايت هيدروليكي در
اي درباره ايـن آزمـايش در    دليل فشرده همين به. اند شدهانجام  تر كممورد نياز است در ايران  آبداري با چند اليه ها آبخوان
  .آيد مياينجا 

1
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1 10 100 1000

1

10

100

1 10 100 1000
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عموم ناتراوا  طور به باشد ميتحت فشار عامل ايجاد حالت تحت فشار آن  آبداراليه  بر روييي كه ها اليهآمد  كه طوري به
ايـن اليـه كـم تـراوا     . شده استآزاد تشكيل  آبداراين اليه نيز اليه  بر رويموارد  تر بيشدر . نيستند و تراوايي كمي دارند

ت جريان آب بـين دو اليـه بسـتگي بـه     جه. وحالت اليه نشتي دارد نمايد ميرا برقرار  آبدارپيوند هيدروليكي بين دو اليه 
جريـان پيـدا    تـر  كـم اليـه بـا فشـار آب     سمت به تر بيشآب از اليه با فشار آب . وضعيت فشار سطح آب اين دو اليه دارد

تحت فشار در تراز باالتري نسبت بـه سـطح ايسـتايي اليـه آزاد      آبدارموارد تراز سطح پيزومتريك اليه  تر بيشدر . كند مي
سـطحي جريـان    آبداربه اليه  تراوا نيمهآب اليه تحت فشار از راه اليه  ها مكان تر بيشبه همين دليل در . داردسطحي قرار 

سـطحي   آبدارتحت فشار بسياري از دشت از راه نشت از اليه كم تراوا به اليه  آبداري ها اليهشد  گفته كه طوري همان. دارد
ي هـا  چـاه از  گيـري  بهـره در طي ساليان دراز و پيش از  تحت فشاري ها اليه تنها راه تحليه. شوند ميطبيعي تخليه  طور به

  .است ژرف بدين شكل بوده
 آبدارهر اليه . مدل سه بعدي است شود ميباشد مدلي كه براي اين آبخوان ساخته  آبدارهرگاه آبخواني شامل چند اليه 

پيونـد  . آيد ميويژه خود  Sو  Tيك واحد هيدرولوژيكي جداگانه و با ضرايب هيدروديناميكي  صورت بهدر مدل سه بعدي 
برقـرار   )KV(كمك ضريب هدايت هيدروليكي اليه نشـتي در راسـتاي عمـودي     كنار هم به آبدارهيدروليكي بين دو اليه 

  .اليه نشتي را دانست KVو  آبداري اه اليههر يك از  Sو  Tبايد  ها آبخوان گونه اينپس براي تهيه مدل . گردد مي

  KVآزمايش پمپاژ براي محاسبه  -6-4-1-4
بـه دليـل   . يي با ساختمان مشخص دارد كه بايد با دقت زياد احداث گردنـد پيزومترهااين آزمايش پمپاژ نياز به چاه و 

از صرف اين  گيري رهبهين تر بيشو انجام آزمايش پمپاژ بايد كوشش نمود  پيزومترهاهزينه كم و بيش زياد حفاري چاه و 
پـس بـا   . نمـود  گيـري  اندازهآزاد  آبداردر اين آزمايش بايد از اليه تحت فشار آب برداشت و تاثير آن بر اليه . شود ها هزينه

تحـت فشـار را    آبـدار اليـه   Tو  Sو  گيري اندازهتاثير پمپاژ بر اين پيزومتر را  توان ميكندن پيزومتري در اليه تحت فشار 
  .كرد محاسبه

و نشتي مورد نظر نيز تعيـين   آبداري ها اليهنمودن امكانات آزمايش،  مشخص بوده و  ساختمان آبخوان پيش از فراهم
ين حالـت يـك   تر كمدر . ي باشد كه تنها از اليه تحت فشار مورد نظر پمپاژ گرددشكل بهساختمان چاه پمپاژ بايد . اند شده

بايد دقـت شـود    پيزومترهادر ساختمان چاه و . پيزومتر در اليه تحت فشار و پيزومتر ديگري در اليه آزاد بايد ايجاد نمود
از چـاه و دو   اي نمونـه  )10-6(شكل . جلوگيري گردد پيزومترهاكه از برقراري جريان آب بين اين دو اليه از ديواره چاه و 

  .دهد ميرا نشان  آبداردو اليه پيزومتر براي آبخوان با 
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  KVي آزمايش پمپاژ براي تعيين ضريب پيزومترهاچاه و  -10- 6شكل 

در اين شكل آمده پيرامون لوله جدار چاه پمپاژ و پيزومتر اليه تحت فشار بايد از زير اليه نشتي تـا سـطح    كه طوري به
  .زمين توسط سيمان و رس پر شود

عموم تاثير پمپاژ  طور به. ي آبخوان و ظرفيت پمپاژ انتخاب خواهد شدها ويژگياژ با توجه به فاصله پيزومتر از چاه پمپ
 10تـا   5و بين  تر كمتا چاه پمپاژ  اي مشاهدهدليل فاصله چاه  همين به. است از اليه تحت فشار بر سطح آب اليه آزاد كم

  .شود ميمتر انتخاب 
ي مربوط بـه سـطح   ها گيري اندازه. باشد ميپيوسته  طور بهروز  4تا  3ين مدت آن تر كممدت زمان اين آزمايش زياد و 

بايد  اي مشاهدههاي سطح آب چاه  گيري اندازهبررسي نمود ولي  Jacobيا  Theisبه روش متداول  توان ميآب پيزومتر را 
  .بررسي شود Hantushيا  Newmanي ها روشبه 

  هاي كامپيوتريافزار نرماز  گيري بهره -6-4-1-5
 هـا  آناز  تـوان  مـي ي مختلف پمپاژ وجـود دارد كـه   ها آزمايشكامپيوتري براي تجزيه و تحليل نتايج  افزار نرمتعدادي 

ي هـا  گيـري  انـدازه پس از وارد نمـودن  . برد كار بهشده مناسب را  هاي شناختهافزار نرمبه اين منظور بايد . نمود گيري بهره
در . بايد روش مناسبي با توجه بـه شـرايط آبخـوان انتخـاب گـردد      ها دادهتحليل  براي تجزيه و افزار نرمآزمايش پمپاژ در 

ي منطقه را به كـامپيوتر داد وتنهـا   ها ويژگياز كامپيوتر نبايد تابع كامپيوتر شد بلكه بايد شرايط و  گيري بهرهحقيقت در 
  .انجام محاسبات را از كامپيوتر خواست

 چاه مشاهده اليه آزادپيزومتر اليه تحت فشار

سطح ايستابي
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  هاي پمپاژ ي آزمايشكمبودها -6-4-2
شايد در يك نقطه  ها آبخوانو در بررسي  باشد ميي كناري براي انجام آزمايش پمپاژ پر هزينه پيزومترهاكندن چاه و 

و گاهي در فواصل  ها آندر گستره  ها آبخوانضرايب هيدروديناميكي . يا چند نقطه آن بتوان چنين شرايطي را فراهم نمود
را تعيـين نمـود   ) Cellsهـر  (از اجزاي مدل  هريكد ضرايب هيدروديناميكي براي تهيه مدل باي. كند مينزديك نيز تغيير 

ي موجـود در منطقـه   هـا  چـاه از  گيري بهره ها راهيكي از اين . گرفت بهرهي ديگر براي برآورد اين ضرايب ها راهپس بايد از 
يـك چـاه    بـر روي چند نوبـت   موارد يك نوع آزمايش دراي  پارهگاهي چند آزمايش پمپاژ و در . براي آزمايش پمپاژ است

ي هـا  تفـاوت گاهي  آيد مي دست بهي گوناگون بر روي يك چاه انجام شده ها آزمايشكه از  Tو  Sمقادير . گيرد ميصورت 
ضرايب هيدروديناميكي آبخوان در آن محـل   عنوان بهآمده  دست بهدر ايران متداول شده كه ميانگين مقادير . زيادي دارد

  .ت نيستكه درس شود ميمنظور 
كه اين روابط بـر پايـه    آيد مييك سري روابط رياضي به دست  كمك بهي پمپاژ ها آزمايشضرايب هيدروديناميكي از 

 تـوان  مياز اين عوامل را اي  پاره. ندارد خواني همبا شرايط موجود  ها فرضيهموارد اين  تر بيشيي قرار دارد كه در ها فرضيه
  :زير دانست صورت به

  ساختمان چاه -6-4-2-1
بـر پايـه    رود مـي  كـار  بـه آزمـايش پمپـاژ    كمـك  بـه روابط رياضي كه براي محاسبه ضرايب هيـدروديناميكي آبخـوان   

  :آيد ميدر زير  ها آناز اي  پاره. آمده است دست بهيي ها فرضيه
  .پمپاژ نمايد آبدارچاه از يك اليه  –
  .شده باشد گذاري لولهچاه تا سنگ كف آبخوان حفاري و  –
ها يكسـان و افـت فشـار كمـي را در مسـير جريـان آب از       ك لوله جدار در تمام قسمتي بخش مشبها شبكه –

  آورد وجود بهآبخوان به درون چاه 
  .موجود فراهم نيست برداري بهرهي ها چاه تر بيشي مورد آزمايش به ويژه در ها چاهعموم در  طور بهاين شرايط 

  مدت زمان آزمايش پمپاژ  -6-4-2-2
 بـر روي  ... ي لولـه جـدار  ها شبكهه اندازه كافي باشد كه اثر عوامل مختلف مانند تاثير مدت زمان آزمايش پمپاژ بايد ب

  .نمود گيري اندازهتر  واقعي طور بهسطح آب آبخوان  بر رويافت سطح آب به حالت تعادل برسد تا بتوان تاثير برداشت را 
بـر  آزمايش پمپـاژ  . باشد ميدقيقه  30تا  15كه مدت آزمايش پمپاژ كم و گاهي حدود  شود ميموارد ديده اي  پارهدر 

چند (ي شخصي شايد چندان در اختيار آزمايش كننده نيست ولي بايد كوشش نمود براي آزمايش بلند مدت ها چاه روي
 گـذاري  سـرمايه كـه بـا    بـرداري  هرهبي اكتشافي يا ها چاهمتاسفانه اين مشكل در آزمايش پمپاژ . گردد ريزي برنامه) ساعته
بـا نظـارت و    بـرداري  بهـره حدود چهـل حلقـه چـاه     گرمسار منطقهدر . نيز وجود دارد شود ميي اجرايي ايجاد ها دستگاه
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 30تـا   15بـين   هـا  چـاه مدت آزمايش پمپاژ اين . شده استتهران حفاري و آزمايش اي  منطقهشركت آب  گذاري سرمايه
آزمايش  اگرصورت گرفته  ها چاهزيادي كه براي ايجاد اين  گذاري سرمايهبا توجه به . اند ستي ندادهدقيقه بوده كه نتايج در

 تـر  كـم خيلي  گذاري لولهي حفاري و ها هزينهكه هزينه آن نسبت به  شد ميانجام  ها آن بر رويپمپاژ با مدت زمان كافي 
. آمـد  مـي  دسـت  بـه از چهل نقطه در گستره آن دشـت  است برآوردهاي خوبي از ضرايب هيدروديناميكي آبخوان در بيش 

 اگـر آمـده بـود كـه     وجـود  بـه ي هيدروديناميكي آبخوان منطقه ها ويژگيچنين شرايط مناسبي براي برآورد  بار يكبراي 
احتمـال زيـاد در     بـه . شـد  ميي كافي از اين آبخوان گردآوري ها دانستهشخص باتجربه و دلسوز بر اين كار نظارت داشت 

  .نخواهدآمد وجود بهه نزديك چنين شرايط براي آن دشت آيند

  آبدهي مورد آزمايش -6-4-2-3
عمـوم   طـور  بـه و  دهنـد  مـي نسبت به توان آبخوان نتايج خـوبي ن  تر كمبا آبدهي خيلي  كوتاه مدتي پمپاژ ها آزمايش

در ايران متـداول گرديـده كـه آزمـايش پمپـاژ      . است تر بيشآمده از آن خيلي از قابليت انتقال آبخوان  دست به Tمقادير 
براي هـر پلـه صـورت    ) ساعت يكتر از  كم(ي كم ها زماناي آنهم با  اي يا برگشت پله آزمايش افت پله صورت بهي نو ها چاه

 ولـي بـراي   باشـد  مـي براي تعيين رابطه بين افت و آبدهي چاه براي گزينش پمپ و موتور مناسـب   ها آزمايشاين . گيرد
. اي همراه با توسعه چاه انجام داد آزمايش افت پله شود ميپيشنهاد . تعيين ضرايب هيدروديناميكي آبخوان مناسب نيست

پـس از توقـف پمپـاژ و    . ي زماني مناسـب صـورت داد  ها فاصلهاي و با  آزمايش برگشت پله توان ميپس از توسعه چاه نيز 
ين آبدهي و در مدت زمـان  تر بيشت يك آزمايش افت و برگشت با برگشت سطح آب چاه به سطح ايستايي منطقه الزمس

ي هيدروليكي و هيـدروديناميكي آبخـوان، نـوع آزمـايش، وجـود      ها ويژگيمدت زمان آزمايش بستگي به . دراز انجام شود
چـاه بـه    ي نياز است تا سطح آبتر بيشي با ضرايب هيدروديناميكي كوچك، مدت زمان ها آبخواندر . دارد ... پيزومتر و

هدف از آزمايش پمپـاژ، تعيـين    اگر. در اين موارد شايد نياز باشد چند روز آزمايش افت انجام شود. سطح ديناميك برسد
ين مدت زمان الزم براي آزمايش حدود تر كمباشد  KVدر راستاي عمودي  تراوا نيمهمقدار ضريب هدايت هيدروليكي اليه 

، آبدهي پمپاژ و فاصله پيزومتر نسبت به چـاه بسـتگي   تراوا نيمهي آبخوان و اليه ها ويژگيالبته اين مدت به . سه روز است
ي هيـدروديناميكي آبخـوان،   هـا  ويژگـي نيز به عـواملي ماننـد   ) تاثير بر روي سطح آب پيزومتر(آزمايش پمپاژ تاثير . دارد
زمان اين آزمايش در هـر  . كند ميبستگي پيدا  ... ي سنگ مخزن، آبدهي پمپاژ، فاصله پيزومتر از چاه وها آبرفت بندي اليه

  .گاهي به حدود يك هفته نياز است باشد و تر كمحال نبايد از يك روز 

  ضرايب هيدروديناميكي هم ارزشي ها نقشه -6-4-3
. به مدل داد ها شبكهاز اجزا يا  هريكبايد ضرايب مختلف هيدروديناميكي آبخوان براي  آب زيرزمينيبراي تهيه مدل 

ي حفـاري و  هـا  هزينـه آمد  كه طوري به. از اين ضرايب در گستره آبخوان مشخص شده باشد هريكتوزيع مكاني پس بايد 
 تـر  بـيش و  گيـرد  ميصورت  ها آبخوانعموم تعداد اندكي آزمايش پمپاژ در گستره  طور بهآزمايش پمپاژ كم و بيش زياد و 
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بنابراين بـراي  . آيد مي دست به Tآوردهاي اوليه و تنها از مقادير انجام شده و بر برداري بهرهي ها چاهنيز در  ها آزمايشاين 
  .ي ديگر نيز كمك گرفتها دادهبايد از  ها آبخوانضرايب هيدروديناميكي  هم ارزشي ها نقشهتهيه 

  :كارهاي زير را انجام داد توان مي ها نقشهبراي تهيه اين 

  هاي پمپاژ موجود بازنگري نتايج آزمايش -
ي كمـي  پذير يتمسوولآشنايي با اين كار داشته و يا حس  تر كمموارد توسط افرادي كه اي  پارهمپاژ در ي پها آزمايش

ين مطالعـات  مسـوول . وجـود دارد  هـا  آزمايشيي در انجام آزمايش و تجزيه و تحليل نتايج اين كمبودهادارند انجام شده و 
افـرادي بايـد   . شود ميي زيادي براي كندن چاه و پيزومتر و انجام آزمايش پمپاژ ها هزينهمنابع آب مناطق بايد بدانند كه 

از نظـر مـدت زمـان و هـم از ديـدگاه       هـا  آزمايشپذير باشند و دقت الزم در انجام اين  يتمسوولمامور اين كار شوند كه 
تاييد شخص آزمايش كننـده رسـيده،    ي پمپاژ كه بهها آزمايشي مربوط به ها گيري اندازههمچنين . بنمايد ها گيري اندازه

  .تحليل كرد بايد در پرونده آن چاه نگهداري شود تا در صورت نياز بتوان دوباره تجزيه و
 شود ميبه نكاتي برخورد  ها آبخواني پمپاژ و محاسبات مربوط به ضرايب هيدروديناميكي ها آزمايشدر بررسي پرونده 

مثـال برخـورد   طـور   بـه . ج آزمايش به مباني آزمايش پمپاژ و دقـت نتـايج اسـت   كننده نتاي كه نشانگر ناآشنا بودن تحليل
 T=654.29و در آزمـايش ديگـر    T=1573.4يك چاه در يـك نوبـت مقـدار     بر رويكه در بررسي نتايج آزمايش  شود مي

. اسـت  نظر گرفتهمنطقه در  T عنوان بهرا  1113.88در روز به دست آورده و سپس ميانگين اين دو مقدار يعني  مترمربع
آورد نتـايج  دسـت   بـه درصـد  25با تقريب  Tي پمپاژ با توجه به خطاهاي موجود بتوان ها آزمايشدر  اگربايد توجه داشت 

ـ نشانه ناآشنا بودن شـخص   Tبنابراين داشتن اعداد با رقم اعشاري براي . باشد ميبسيار خوبي  ني آزمـايش پمپـاژ   اه مبـ ب
نشـانگر نادرسـت بـودن     درست نيست چـون ايـن اخـتالف شـايد      آمده دست به Tر گيري مقادي همچنين ميانگين. است

ي هـا  ويژگـي در اين موارد بايـد مقـداري كـه بـا     . باشد  آزمايش پمپاژ هايداده آزمايش پمپاژ يا نادرستي تجزيه و تحليل
  .شود در نظر گرفته T عنوان بهبهتر دارد  خواني همآبخوان 

ي پمپاژ منطقه را گردآوري و دوباره آن را بـه  ها آزمايشي مربوط به ها گيري اندازهبايد كوشش نمود  ها بررسيدر اين 
  .ي آبخوان مورد تجزيه و تحليل قرار دادها ويژگيي متناسب با ها روش

  با آبدهي چاه Tرابطه  -6-4-3-1
) yS( با آبدهي ويژه آبخوان و آيد مي دست بهآبدهي ويژه هر چاه از تقسيم مقدار آبدهي بر افت سطح آب در آن چاه 

قـدر   آبدهي هر چاه و آبدهي ويژه آن با قابليت انتقال آبخوان در محل پمپـاژ رابطـه مسـتقيم داشـته و هـر     . تفاوت دارد
 T پـس در بررسـي مقـادير   . اسـت  تـر  كمو افت سطح آب آن  تر بيشباشد آبدهي چاه  تر بيشقابليت انتقال آبخوان محل 

ي هـا  چـاه چاه مورد آزمايش و آبـدهي سـاير   ويژه اين ارقام با آبدهي  خواني همبه ي پمپاژ بايد ها آزمايشآمده از دست  به
نموده كه به دليل نداشتن تجربـه   آب زيرزمينيموارد ديده شده افرادي اقدام به تهيه مدل اي  پارهدر . منطقه دقت گردد
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ي هيدروژئولوژي منطقـه  ها ويژگيكه بهيچوجه با  اند نمودهبرده و مدل را با آن تنظيم  كار بهرا در مدل  Tكافي ارقامي از 
نـاقص انجـام داده و    طـور  به ژرف نيمهيك آزمايش پمپاژ بر روي يك حلقه چاه اي  منطقهمثال در  طور به. ندارد خواني هم

در آزمايش پمپـاژ برابـر    ژرف نيمهآبدهي چاه  كه يدرحال. بودند آورده دست بهدر روز  مترمربع 20آبخوان را برابر  Tمقدار 
حـتم  طـور   بـه . بـود  ليتر بر ثانيه در همان گزارش آمـده  30ي ژرف همان منطقه حدود ها چاهليتر در ثانيه و آبدهي  15
انيـه  ليتـر در ث  5توان آبدهي حتي  شده باشددر روز كنده  مترمربع 20حدود  Tيي كه در آبخواني با قابليت انتقال ها چاه

پايـه تنظـيم مـدل آب     عنـوان  بـه بود اين عـدد را   آمده دست بهتهيه كننده مدل چون از آزمايش پمپاژ اين مقدار . ندارد
  .بود برده كار بهمنطقه  زيرزميني

ي هـا  چـاه در . تاثير دارنـد  ها چاهانتقال آبخوان عوامل ديگري نيز بر مقدار آبدهي و آبدهي ويژه  البته افزون بر قابليت
در تـامين آب   آبـدار تمام ضخامت اليه ) Partial penetration(اند  يي كه تا بخشي از اليه اشباع پيشرفتهها چاهو  ژرف مهني

  .است تر بيش ها آناز امكانات واقعي آبخوان و افت سطح آب  تر كم ها چاهچاه تاثير ندارد بنابراين آبدهي اين 
مقـدار افـت در لولـه جـدار     . باشـد  مـي ي مورد پمپاژ مربوط به افت در لوله جدار چـاه  ها چاهبخشي از افت سطح آب 

يي با سـاختمان  ها چاه ويژه بهعموم  طور بهي پمپاژ ها چاهدليل آبدهي ويژه  همين به. ي با ساختمان نادرست زيادندها چاه
  .از امكانات آبدهي آبخوان در آن محل است تر كمنادرست 

  .آيد ميپيشنهاد شده كه در زير  Waltonبدهي ويژه چاه و قابليت انتقال آبخوان توسط بين آ) 7-6(رابطه 
)6-7(  2

wQ / s T / [264log(Tt / 2.693r .S) 65.5]= −  
  آبدهي ويژه چاه به گالن دردقيقه بر فوت است Q/sكه در آن 

T قابليت انتقال آبخوان به گالن در روز در فوت  
S ذخيره آبخوان ضريب  

wr شعاع چاه به فوت  
t زمان از آغاز پمپاژ است  

رابطه  ،در يك آبخوان توان ميمقدار آبدهي ويژه چاه چندان زياد نيست و  بر روياين رابطه  در wrو Sتاثير تغييرات 
Q/s  بهT را رابطه خطي دانست .Walton  آبخـوان  ( 10-5ا ضريب ذخيره از ي بها آبخوانرابطه بين اين دو پارامتر را براي

 Groundwater Resourceي مختلف پمپاژ در كتاب ها زماناينچ و براي  6و براي چاه بقطر ) آبخوان آزاد( 2/0تا ) آرتزين

Evalvation با گذشت زمان پمپاژ به مقـدار   ويژه بهذخيره  كه تاثير تغييرات ضريب دهد مينشان  ها شكلاين .است آورده
  . رسد ميناچيزي 

 هـا  آنهـم آبـدهي و هـم سـطح ديناميـك آب       تـوان  مـي ژرف وجـود دارد كـه    برداري بهرهدرهر منطقه تعدادي چاه 
ي متفـاوت آبخـوان   هـا  محلي گوناگون در ها چاهبدين ترتيب و با صرف هزينه كم، مقادير آبدهي ويژه . نمود گيري اندازه

  .آيد مي دست به
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شكل تغييـرات   توان مياند  يي كه مورد آزمايش پمپاژ قرار گرفتهها چاهبراي  Tبا تهيه جدولي از آبدهي ويژه و مقادير 
سپس بر پايه اين شكل و با توجه به آبدهي ويژه ساير . رسم كرد باشد ميخط  صورت در اغاز بهعموم  طور بهاين عامل كه 

  .را نيز برآورد نمود ها چاهدر محل آن آبخوان  Tمقادير  توان ميي منطقه ها چاه
شـكل و   صـورت  بـه  manual Groundwaterرابطه تقريبي بين آبدهي ويژه چـاه و قابليـت انتقـال آبخـوان در كتـاب      

براي برآورد اوليه قابليت انتقال آب آبخوان با توجـه بـه آبـدهي ويـژه      توان ميازاين شكل  .لگاريتمي آمده است صورت به
ن افت در چـاه بـدون   نظر گرفتدر اين شكل با در  ها چاهبايد توجه داشت كه  مقادير آبدهي ويژه . نمود ريگي بهره ها چاه

در ايـن   باشـد  مـي ي باال زياد ها آبدهيدر  ويژه بهمحاسبه گرديد و افت در لوله جدار چاه كه ) waltonتصحيح (لوله جدار 
و شـايد بـيش از دو برابـر     تر بيشحقيقت مقادير آبدهي ويژه چاه كه در اين شكل آمده  در. شده استمنظور ن ها محاسبه
آبدهي ويـژه چـاهي حـدود يـك      اگربرپايه اين شكل . آيد مي دست به برداري بهرهي ها چاهكه در  باشد اي مي ويژهآبدهي 

آبـدهي ويـژه    كه درصورتي. روز است در مترمربع 80مترمكعب بر ساعت بر متر باشد قابليت انتقال آبخوان منطقه حدود 
در  مترمربع 8000و  800مترمكعب بر ساعت بر متر باشد مقدار قابليت انتقال آب در اين نقاط به ترتيب  100يا  10چاه 

  .گردد ميروز برآورد 
ايد گفت كه افت سطح آب مجموع افت درآبخوان و افت در لوله جدار است ب برداري بهرهي ها چاهدر مورد آبدهي ويژه 

  .در روز است مترمربع 150برساعت بر متر  مقدار قابليت انتقال آبخوان حدود  مترمكعب 1كه با آبدهي ويژه 

  ي مقاومت عرضيها نقشهاز  گيري بهره -6-4-3-2
  .آيد دست مي به )8- 6(شود كه مقدار آن از رابطه  در مطالعات ژئوالكتريكي محاسبه مي )RT(پارامتري به نام مقاومت عرضي 

)6-8(  RT=be 

  آبدارضخامت اليه  bكه 
e باشد مي آبدارويژه الكتريكي اليه  مقاومت  
تشابهي بين اين دو رابطه و . آيد مي دست به T=bk نيز از رابطه Tمقدار قابليت انتقال آب آبخوان  دانيم مي كه طوري به

 Kدر هر دو رابطه مشترك و ضريب هدايت هيـدروليكي   آبدارچون ضخامت اليه . وجود دارد Tو  RTتناسبي بين مقادير 
بنـابراين بـه   . باشـد  ميي آبرفتي متناسب با مقدار مقاومت ويژه الكتريكي آن اليه ها اليهموارد در  تر بيشنيز در  آبداراليه 

  .است تر بيشآن نيز  Tباشد مقدار تر بيشيك منطقه  RTجز در موارد معيني در ساير موارد هر قدر 
مورد نظر تـاثير زيـادي دارد و مقاومـت     آبدارمقدار مقاومت ويژه الكتريكي اليه  بر روي آب زيرزمينيموجود در نمك 
ي ژئـوالكتريكي  هـا  بررسيدر . تاثير چشمگيري ندارد آبداراليه  Tمقدار  بر روي كه درحالي. دهد ميكاهش  را آنالكتريكي 

. نماينـد  ميرسم  ها آبخوانرا در گستره  RT هم ارزشي ها نقشهدر محل هر سونداژ ژئوالكتريك را محاسبه و  RTمقادير 
  .گرفت بهرهمنطقه  T هم ارزشي ها نقشهبراي تهيه  توان مي ها نقشهاز اين 
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آمده در اين  دست به RTو در نتيجه  يابد ميكاهش  آب زيرزمينيالكتريكي همراه با افزايش مقدار نمك  مقاومت ويژه
 RTي هـا  نقشهاز  گيري بهرهپيش از . است تر كوچكي دارند تر كم آب زيرزمينينقاط مشابه كه نمك  RTنقاط نسبت به 

بدين منظـور بخشـي ازآبخـوان    . در هر بخش با توجه به مقدار نمك موجود در آب آبخوان تصحيح نمود را آنبايد مقادير 
. سـنجند  نسبت به اين بخـش مـي   ها آنساير نقاط با توجه به تغييرات مقدار نمك  RTو انتخاب  آبخوان نماينده عنوان به

  .گردد ميتصحيح  ترتيب بدينموجود  RTخطوط هم 
براي اين كار بايد با توجه به موقعيـت  . آورد دست بهرا در آن منطقه  RTو  Tبايد رابطه بين  RTپس از تصحيح نقشه

را در اين نقاط تعيين و رابطه بين اين دو مقدار را با انتقال اين نقاط بر روي شـكل،   RTو  Tي پمپاژ مقاديرها چاهمحلي 
  .رسم نمود RTنقشه  كمك به T هم ارزشنقشه  توان مي ترتيب بدين. معين كرد

  شناسي زمينبه كمك برش  Tبرآورد  -6-4-3-3

ي اكتشـافي و  ها چاهتمام  بر رويي ساختماني آبخوان آمد بايد كارشناس آشنا ها دادهدر مبحث مربوط به  كه طوري به
ي دولتـي و شخصـي نظـارت كامـل داشـته و دسـتور الزم بـراي        هـا  چاهشامل  شود ميكه در منطقه حفاري  برداري بهره
و تغييرات كيفيـت آب چـاه در عمـق را تهيـه و در      گذاري لوله، شناسي زمينسپس برش .  را به حفار بدهد برداري نمونه

  .مايدپرونده مربوطه نگهداري ن
يي با اجزاي متفاوت تشـكيل  ها اليهآبخوان از  اگرحال . آيد مي دست به T=bkانتقال آب آبخوان از رابطه  مقدار قابليت

  :در اين آبخوان برابر است با Tمقدار  شده باشد
)6-9(  1 1 2 2 3 3 n nT b k b k b k ...b k= + + +  

  باشد ميضريب آبگذري اين اليه  kضخامت اليه مورد نظر و  bكه در اين رابطه 
را تعيين نمـود   ها آني مختلف، جنس و ضخامت ها اليهتعداد  توان مييك چاه در دست باشد  شناسي زمينبرش  اگر

 كمـك  بهآبگذاري هر اليه را برآورد و  مقداري مختلف هيدروژئولوژي آمده ها كتاباز جداولي كه در  گيري بهرهو سپس با 
  .آورددست  بهه اولي طور بهمنطقه را  Tرابطه باال مقدار 

  KVو  Sبرآورد مقادير  -6-4-3-4

عموم تعداد كمي آزمايش پمپاژ كامل براي تعيين ضريب ذخيره و ضريب هدايت هيـدروليكي اليـه نشـتي در    طور  به
را بايد با توجـه بـه رسـوبگذاري و     پارامترهااين . باشد ميي موجود از اين دو ضريب اندك ها دادهو  شود ميمناطق انجام 

ي شن ها اليهي آبرفتي كه آبخوان از ها بادزندر  )yS(مقدار آبدهي ويژه آبخوان . ي منطقه برآورد نمودها رفتآب بندي دانه
  .رسد ميدرصد نيز  25آمده زياد و گاهي تا حدود  وجود بهو ماسه 
در بخش  ySمقدار. يابد ميي مياني دشت و همراه با دانه ريزشدن آبرفت، مقدار آن كاهش ها شبخبه سمت  تدريج به
  .نمايد ميتغيير  ها آبرفت بندي دانهدرصد با توجه به  5تا  1بين  ها دشتدرصد و در پايين  10تا  5بين  ها دشتمياني 
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به آبخـوان آزاد تبـديل    كه زمانيدر  ySآبخوان بايد آبدهي ويژه آن ي تحت فشار افزون بر ضريب ذخيرهها آبخواندر 
 آبـدار ي با چنـد اليـه   ها آبخواندر. گيرد ميسنگ مخزن آب صورت  بندي دانهاين كار با توجه به . نيز برآورد نمود شود مي

بايـد ضـخامت و    آبـدار قابل بررسي و موقعيت مرزها و شرايط مرزي هـر اليـه    آبداري ها اليهتعداد  مشخص نمودنپس از 
 طـور  بـه جنس اليه نشتي . نيز در نقاط مختلف منطقه برآوردگردد آبدارضريب هدايت هيدروليكي اليه نشتي بين دو اليه 

ر پيزومتريـك آن قابـل   يي كـه فشـا  هـا  محـل ولـي در  . شود ميتر  ريزدانه تدريج به دست پايينبه سمت  باالدستعموم از 
ضريب هـدايت  . كند ميتغيير زيادي ن دست پايين سمت بهجنس اين اليه  كند ميشده و يا حالت آرتزين پيدا  گيري اندازه

براي بـرآورد ايـن   . كند ميدر روز تغيير  متر 10-6تا  10-3عموم از  طور به KVهيدروليكي اليه نشتي در راستاي عمودي 
الزمست با توجه به اختالف فشار پيزومتريك و سطح ايستايي منطقه و همچنـين گسـتره اليـه    ضريب در گستره آبخوان 

  .تحت فشار يك تا چند آزمايش پمپاژ براي تعيين آن انجام داد آبدار

  Sو  T هم ارزشي ها نقشهرسم  -6-4-3-5
ي ساختماني آبخوان بايد بر پايه ها ويژگيي اكتشافي و تعيين ها بررسيو پس از انجام  زيرزمينيي ها آبدر مطالعات 

ي منطقـه مقـادير ضـرايب هيـدروديناميكي را در     هـا  چاهي پمپاژ، آبدهي و آبدهي ويژه ها آزمايشو همچنين نتايج  ها آن
ايـن  . رسم كـرد  ها دادهضريب مورد نظر را به كمك اين  هم ارزشي ها نقشهسپس . نقاط مختلف تعيين و يا برآورد نمود

  .تصحيح و تكميل خواهد شد تدريج به ... و ها آزمايش، ها حفارينتايج  كمك بهدر مطالعات بعدي و  ها نقشه
ايران اين رويه متداول نيست ومناطقي وجـود دارد كـه مطالعـات منـابع آب      زيرزمينيي ها آبمتاسفانه در مطالعات 

اي بين مطالعات مختلف  رت گرفته ولي هيچ رابطهي با اهداف مختلف صوها پروژهبيش از ده بار و در طي  ها آن زيرزميني
ي مطالعات گذشـته نيـز در سـطح    ها نقشهيي كه براي ضرايب هيدروديناميكي رسم شده از ها نقشهگاهي . شود ميديده ن
  .ي قرار داردتر پايين

  هاي تخليه آبخوان گردآوري داده -6-5

ها در هـر منطقـه    در آغاز بررسي. شوند يه ميهاي متفاوت طبيعي و مصنوعي تخل ي مناطق مختلف به روشها آبخوان
هـاي مختلـف    را در دوره هاي مناسب تعيين دقيق مقادير تخليه آن هاي مهم تخليه آبخوان آن را شناسايي و روش بايد راه

  :به شرح زيراند ها آبخوانهاي تخليه  ترين راه مهم. زماني به كار برد

  تخليه قنوات  -6-5-1
اكنون  ي تامين آب در فالت ايران بوده كه همها راهين تر مهمقنوات درگذشته يكي از  به كمك آب زيرزمينيبرداشت 

 آبدارهنوز هم تعدادي قنات  ها دشتاز اي  پارهشايد در . اند شدهخشك  ها آنتعداد زيادي از  برداري بهرهي ها چاهبا توسعه 
  .وجود داشته باشد
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بنابراين براي محاسـبه تخليـه   . نمايد ح آب آبخوان منطقه تغيير ميجريان آب قنوات در طي زمان و همراه با نوسان سط
  .هر قنات در هر پله زماني مدل الزمست هيدروگراف و يا شكل تغييرات جريان آب آن قنات در طي زمان در دست باشد

اي انتخـابي در  هـ  انتخاب و آبدهي قنات ها آنهاي آن زياداست تعدادي قنات شاهد در بين  هايي كه تعداد قنات در دشت
سازمان تمĤب راهكاري براي محاسبه تخليه قنوات با توجه به هيدروگراف جريـان آب قنـوات   . شود گيري مي طي زمان اندازه

باشـد كـه    محاسبه تخليه قنوات بـدين روش بـااين فـرض مـي    . انتخابي مشخص و به امور مطالعات مناطق ابالغ نموده است
هـاي   كـه ويژگـي   درحـالي . هـاي انتخـابي تغييـر كنـد     بيش شبيه آبدهي قنات يا قنـات  آبدهي ساير قنوات منطقه نيز كم و
ي هـا  شبخـ انـد در   هاي سطح آب زيرزميني كه دو عامل مهم تاثيرگذار برآبـدهي قنـوات   هيدروديناميكي و همچنين نوسان

هيدروگراف تغييـرات آبـدهي    رسد محاسبه تخليه قنوات يك دشت برپايه نظر مي به. هاي زيادي دارد ها تفاوت مختلف دشت
در (طور عمـوم متفـاوت اسـت     ي مختلف دشت بهها شبخآبدهي و تخليه قنوات . يك يا چند قنات انتخابي دقت كافي ندارد

بـدون توجـه بـه     تـر  بـيش توزيـع قنـوات انتخـابي    ). باشد ي پست آن ميها شبخاز  تر بيشها خيلي  هاي آبرفتي دشت بادزن
هـاي تغذيـه و    هـاي هيـدروديناميكي، محـل    ها با توجه به ويژگي گردد دشت پيشنهاد مي. اند شدههاي منطقه انتخاب  ويژگي

. به چند بخش تقسيم و سپس براي هربخش يك يا چند قنات شاهد برگزيـده شـود   ها آنشكل نوسان سطح آب زيرزميني 
بايد بـه آبـدهي قنـات نيـز      ... گيري آبدهي و در گزينش قنوات شاهد افزون بر راه دسترسي، وجود محل مناسب براي اندازه

عنـوان قنـات شـاهد     ت انتخابي بهيك يا چند قنا ،هر بخش منطقهدر دراين روش . را برگزيد تر بيشتوجه و قنوات با آبدهي 
در ايـن روش  . و تخليه قنوات آن بخش با توجه به آبنمودآبدهي قنات يا قنوات شاهد آن منطقه محاسبه خواهد شد گزينش

  . گيرد مناطق صورت نمي تر بيشگيري شود كه در  بايد آبدهي ساير قنوات منطقه نيز سالي يكبار اندازه
و بـه آن تـوجهي    رود مي شمار بهبدهي قنوات شاهد كه پايه محاسبه آبدهي ساير قنوات آ گيري اندازهكمبود اصلي در 

آبـدهي   گيـري  انـدازه  جـاي  بهبه محل قنات است ولي ) ماهانه يا فصلي(اي  دورهصرف وقت و هزينه براي رفتن  شود مين
الزمسـت  . گردد ميتقريبي برآورد ي ها روش به كمكچشمي يا  صورت بهعموم مقدار جريان آب  طور بهقنات با دقت الزم 

 گيـري  انـدازه ين مطالعات هرمنطقه، شكل مسير جريان آب قنوات انتخابي را بدقت بررسي و روش مناسـبي بـراي   مسوول
فرم كامپيوتري  بر رويحداكثر در ظرف يك هفته بايد  گيري اندازهآبدهي هر قنات پس از . آبدهي هر قنات تعيين نمايند

آبـدهي را انجـام    گيـري  اندازهبررسي و تاييد و در صورت ترديد بار ديگر  مسووله و توسط كارشناس يا هيدروگراف آورد
  .نمود گيري اي اندازه دورهبه صورت  ها آنتعداد قنوات منطقه كم باشد بايد آبدهي تمام  اگر. داد

  از قنوات شاهد براي تنظيم مدل گيري بهره -6-5-1-1
در . گيـرد  اي صـورت مـي   هـاي مشـاهده   به كمك هيدروگراف تغييرات سطح آب چاه تر بيش، ها آبخواني ها مدلتنظيم 

يي از منطقـه را  هـا  شبخـ تنظـيم مـدل در    ... اي، آمار نامناسب، كمبود آمار و هاي مشاهده اي ايام به دليل تعداد كم چاه پاره
ي بـراي  تـر  بيشي هم خوب باشد داشتن مباني ا هاي مشاهده البته اگر تعداد و آمارهاي چاه. توان با دقت الزم انجام داد نمي

كـار بـرد    بـه  هـا  آبخـوان تـوان بـراي تنظـيم مـدل      يكي از مباني ديگري كه مي. برد تنظيم مدل، دقت تنظيم مدل را باال مي
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براي اين كار بايد پروفيـل طـولي گـالري قنـات     . هاي داراي آمارآبدهي است ها و زهكش گيري از قنوات انتخابي، چشمه بهره
توان گزينش تعـدادي نقطـه مشـخص و كـم و بـيش ثابـت در بـاالي         ترين روش اين كار را مي ساده. نتخالي دردست باشدا

هـاي نشـانه بـه كمـك      سپس تراز ايـن نقطـه  . نما و چند چاه ديگر قنات كه بين اين دو نقطه قرار دارند دانست مادرچاه، آب
بدين ترتيب تـراز سـطح آب چنـدين نقطـه از     . گيري شود قاط اندازهترازيابي تعيين و ژرفاي سطح آب قنات نسبت به اين ن

كم و بـيش   ها آنقنوات در مسير جريان آب  تر بيششيب كف بستر گالري . آيد دست مي مسير جريان آب در گالري قنات به
ايجـاد   هـا  آنف گـالري  اي در يك يا چند نقطه ك هايي نيز وجود دارند كه به داليل گوناگون حالت پله البته قنات. ثابت است

با دردست داشـتن تـراز سـطح آب در چنـد     . برد شكل گالري قنات موردنظر پي توان به با پرسش از اهالي محل مي. اند نموده
در مدل بـه كمـك    را آنتوان  با وجود پروفيل طولي قنات مي. كرد توان پروفيل طولي آبراهه قنات مورد نظر را تهيه نقطه، مي

  .رود شمار مي هيدروگراف تغييرات آبدهي قنوات شاهد، مبناي خوبي براي تنظيم مدل به. سازي نمود شبيهزيربرنامه زهكش 

  ها چاهي مربوط به برداشت ها داده -6-5-2
ي خـوبي از  هـا  دادهدليل بايد  همين به. گيرد ميصورت  ها چاهتوسط  ها دشتين برداشت از آبخوان بسياري از تر بيش

ي مناسـبي بـراي   هـا  روشمتاسـفانه تـاكنون   . دهاي زماني مانند ماه يا فصل گردآوري شودمقدار برداشت هر چاه در واح
درايـن منـاطق ناكـافي و      هـا  چـاه ي مربوط به برداشـت  ها دادهو  رود مين كار بهدر مناطق مختلف  ها چاهتعيين برداشت 

  .باشد ميبرآوردهاي اوليه  صورت به تر بيش
برداشت . اند هر منطقه زيرزمينيبرداشت و تغذيه دو عاملي بسيار مهم در تعادل آبخوان و همچنين در تهيه مدل آب 

يي ها دادهشده بر پايه  شناخته تر كمي ها دادهساير . رود مي كار بهشده  داده شناخته عنوان به آب زيرزمينيدر مدل  ها چاه
ي هـا  دادهپس برداشت از آبخوان يكـي از  . گردد ميتصحيح و تنظيم  زيرزمينيآب و تغييرات سطح  ها چاهمانند برداشت 

  .با دقت كافي تعيين شود ها آنكه بايد مقادير  روند مي شمار به ها مدلتنظيم اي  پايه
 از كنتورها ماننـد كنتورهـاي  اي  دورهو بازديد  ها آنلوله آبده  بر روي، نصب كنتور ها چاهبهترين روش تعيين برداشت 

ي دشت قزوين صورت گرفت ولي بـه  ها چاه بر رويهايي براي نصب كنتور  كوشش 1340در دهه . آب شرب خانگي است
  .آميز نبود ، موفقيتآيد ميدر زير  ها آن ازاي  پارهداليل گوناگون كه 

همـراه بـا مقـداري     ... و كند ميايام مانند زماني كه ديواره پشت لوله جدار ريزش اي  پارهدر  ها چاهجريان آب  –
  .آورد مي وجود بهي همراه جريان آب، مشكالتي براي كنتور ها ماسهشن و . اند شن و ماسه

ي نيازهـا در آغاز مطالعـات ماننـد    ها آبخواناز شرايط كنوني و دقت تعيين تعادل  تر كمارزش آب در آن زمان  –
  .كنوني نبود

ايـن  . بها يا تعيين حقابه اسـت  نصب كنتور، دريافت آبناآگاهي اجتماعي و تصور روستاييان كه هدف دولت از  –
 .شد ميموارد تخريب آن اي  پارهتصور، باعث دستكاري در كنتور و در 



  137  ها داده گردآوري راهكار -  ششم فصل

 

بـه  صورت نگرفت و هنوز هـم مقـادير آن    ها آبخواناز  ها چاهن تجربه ناموفق كار زيادي براي تعيين برداشت آ پس از
يي براي مقابله ها راهمنتها . ين روش همان نصب كنتور باشدتر مناسبشايد . دشو مياوليه و با دقت بسيار كم برآورد  شكل

بـا گذرنـدان    هـا  چاه بر روينمودن نصب كنتور  هاي مناسب، اجباري با مشكالت آن مانند مجهز نمودن كنتورها به صافي
 .بايد بررسي شود ... ها و به موتوربان ها آنيت حفظ كنتور و يادداشت كاركرد ماهانه مسوولقوانين الزم، واگذاري 

  ها چاهروش كنوني تعيين برداشت  -6-5-2-1
در  ها چاهولي تعيين برداشت  گذرد ميبه روش نوين در ايران  ها آبخوانحدود پنجاه سال از آغاز بررسي  كه وجوديبا 

  .اين دوره دراز كم وبيش مانند روزهاي اوليه مطالعات است
شـده   تـر  بـيش ده سال يا  ها آنبار كه گاهي فاصله  ها هر چند سال يك ها، قنوات و چشمه مانند چاه ها آبخواناز نقاط آب 

هـاي جغرافيـايي، سـاختماني و     ها وجود دارد كه افزون بر ويژگي اي براي آماربرداري هاي ويژه فرم. گيرد آماربرداري صورت مي
هـا   هدف از ايـن فـرم  . نيز پرسش شود ... زيركشت، نوع كشت وهاي  تجهيزات چاه بايد نوع مصرف، روش مصرف، مقدار زمين

اند و نـه   ها با دقت تكميل گرديده از آغاز تا كنون نه اين فرم. هاي محاسبه شده بود داشتن منابعي براي كنترل مقادير برداشت
قت و رفتن به محل چاه است متاسفانه هزينه اصلي كه صرف و. گيري شده است بهره ها آنها از  در زمان محاسبه برداشت چاه

  .باشد گردد بسيار ناقص، نادرست و اوليه مي هايي كه گردآوري مي شود ولي داده ها انجام مي در بسياري از آماربرداري
آماربردار كه آموزش كافي براي اين كار نديده با مراجعه به محل به اولين نفري كه در محل چاه دسترسي داشت تعـدادي  

بـراي محاسـبه   . ها آمده كـه كسـي در محـل نبـود     اي از اين فرم در پاره. نمايد ا بخش كمي از فرم را پر ميپرسش نمود و تنه
خواني مقدار برداشت با وضـعيت مصـرف    هم. شود گيري مي برداشت تنها از مقدار آبدهي و ساعات كاركرد ساالنه اين فرم بهره

هـا نيـز بـه     آبدهي بسياري از چاه. شود وايي منطقه نيز كنترل نميهاي زيركشت، نوع كشت، شرايط آب و ه طور مثال زمين به
. شـود  ها نيز از زارعين پرسـش مـي   ساعات كاركرد چاه. گردد هاي مختلف برآوردي مانند جت، فلوتر و چشمي برآورد مي روش

البته اگر چنين . گويند زيادتر مي تر يا ها دارند و كم زارعين گاهي تصورهايي مانند تعيين ماليات و يا تعيين حقابه از اين پرسش
  . تصوري نيز نداشته باشند يادآوري كاركرد چاه در چند ماه گذشته براي هركس مشكل است

 شـد  مياي مشخص  عموم هر چاه با شماره طور بهي گذشته ها آماربرداريآمد در  ضابطهدر بخش اول اين  كه طوري به
از هر چاه در فاصله زماني بين دو  برداري بهرهفاوت بود و امكان بررسي روند ي گذشته متها آماربرداريكه با شماره آن در 

در طـي   هـا  آبخـوان ي هـا  ناشناختهكه  باشد ميدراز مدت  فرآينديك  زيرزمينيي ها آبمطالعات . ي وجود نداردآماربردار
. گردد ميتدقيق  تدريج به) مقادير برداشت و تغذيه( ها كنشو ) زيرزمينيتغييرات سطح آب (زمان و با بررسي واكنش آن 

و نادرسـتي   هـا  آبـدهي ، نادرسـت بـودن   كمبودهايي كه تاكنون در ايران گردآوري شده به داليلي مانند آمارها كه درحالي
  .آورد ميچنين امكاني را فراهم ن ها چاهزمان كاركرد 
را  باشـد  مـي  هـا  بررسـي تا كنـون كـه پـارامتر اصـلي در     گفت روند برداشت هر چاه از زمان احداث  توان ميبه جرات 

  .ي موجود محاسبه نمودآمارها به كمك توان مين
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  ها مشكالت آماربرداري -6-5-2-2
  .نمود بندي دستهزير  صورت به توان ميي كنوني را ها آماربرداريمشكالت اصلي 

با دقـت  و گاهي  GPSهاي  كمك دستگاه هاي اخير با مختصاتي كه به هر چاه با شماره شبكه، نام مالك و يا در سال  - الف
طور عمـوم   ي پايه هيدروژئولوژي بهها نقشهبندي  كه گفته شد شبكه طوري به. شود گيري شده مشخص مي كم اندازه

گرديـد   كه براي هرچاه در شبكه مربوطه انتخاب مـي  اي همچنين شماره. هاي متقاوت تغيير مي كرد در آماربرداري
  .اي موارد ميسر نيست برداري يك چاه مشكل و در پاره همين دليل امكان تهيه تاريخچه بهره به. ثابت نبود

 خـواني  هم ها واقعيتموارد اين مقادير با  تر بيشكه در  شود ميبر پايه پرسش محلي تعين  ها چاهساعات كاركرد   -ب
  . زير دانست صورت به توان ميرا  ها آنين تر مهماعات كاركرد هر چاه بستگي به عواملي دارد كه س. ندارد

ي هـا  چـاه كـاركرد تعـدادي از   . ي كشـارورزي تـاثير زيـادي دارد   ها چاهشرايط آب و هوايي در ساعات كاركرد  –
ركرد چـاه بـراي   سـاعت كـا   كه درحالي رسد ميساعت در سال نيز  7000كشاورزي مناطق خشك و كويري تا 

  . ساعت در سال باشد 2000امكان دارد حدود  تر بيشبا بارندگي  خنكتر و همان نوع كشت در مناطق
يي كـه آب  هـا  زمـان شـده و در   برداري بهرهتلفيقي با منابع آب سطحي  صورت بهاز مناطق اي  پارهدر  ها چاهاز  –

مناطق تنهـا بـراي تـامين كمبـود آب      گونه ايندر  ها چاه. شود ميبرداشت ن ها چاهسطحي در دسترس باشد از 
بسـتگي بـه وضـعيت جريـان سـطحي       ها چاه گونه اينساعات كاركرد . گيرند ميقرار  برداري بهرهسطحي مورد 

، هـا  سـيالب ي بهـاري و  هـا  جريـان ي پايه رودخانه و يـا حقابـه از   ها جريانمانند حقابه از  رودخانه، نوع حقابه
  .دارد ... وكشاورزي  موقعيت محلي زمين

و در  نمايـد  مـي ي متفاوت نيز تغييـر زيـادي   ها سالي مختلف بلكه در ها ماهنه تنها در  ها چاه گونه اينساعات كاركرد 
باغ در . گذارد ميتاثير  ها چاهمدت زمان كار  بر روينوع كشت نيز . رسد ميي تر ها سالي خشك به دو تا سه برابر ها سال
  .شوند ميي در سال آبياري تر كوتاههاي  اي دروه ي بوتهها كشت كه درصورتيياري دارد ايام سال نياز به آب تر بيش
  .نيز در ساعات كاركرد ساالنه آن تاثير دارد) كشاورزي، شرب و صنعت(نوع مصرف آب چاه   -ج
يـا   گيري اندازهي با دقت بسيار كم ها روشي موجود مشخص نشده و يا به آمارهادر  ها چاهمقدار آبدهي تعدادي   -د

ي آبـده پمـپ كـه در    هـا  لولـه و  ها پمپآمده با اندازه موتور  آمارهايي كه در ها آبدهيبسياري از . اند شدهبرآورد 
  .ندارد خواني همهمان آمار آمده 

در مطالعـات تكميلـي ماننـد مـدل بـه       كـه  درحالي آيد مي آمارهاساالنه در  صورت بهساعات كاركرد موتور پمپ   - ه
  .ي كوتاه مانند ماه يا فصل نياز استها دورهدر  برداشت

  .دردست نيست ها چاهاي در مورد برداشت  داده گونه هيچي آماربرداري بين دو ها سالدر   -و
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  ي شاهد كميها چاه -6-5-2-3
چـاه شـاهدكمي انتخـاب و     عنـوان  بـه در هرمنطقـه   بـرداري  بهره، تعدادي چاه ها برداشتبراي باالبردن دقت محاسبه 

كمـي بـراي تعيـين برداشـت      ي شـاهد ها چاهي آمارهااز . شود ميگردآوري  ها آن برداري بهرهاز وضعيت اي  رهدوي آمارها
ي شاهد كمي بـداليل زيـر تـاكنون كمـك     ها چاهي آمارهاتجربه نشان داده كه . گردد مي گيري بهرهي منطقه ها چاهساير 

  .است نكرده ها چاهقابل توجهي در بهبود محاسبه برداشت 
داليلـي ماننـد    هـا بـه   اگر تعدادي از ايـن چـاه  . باشد طور عموم كم مي ها شاهد كمي در هر منطقه به تعداد چاه –

دسـت   هـاي منطقـه بـه    خرابي موتور پمپ در مدتي از سال كار نكند الگوي درستي از وضـعيت برداشـت چـاه   
  . آيد نمي

 .شوند ميي شاهد كمي انتخاب ها چاه عنوان به ها آنتعدادي چاه درهر منطقه بدون توجه به نوع مصرف آب  –

از ديدگاه وجود آب سطحي و شـرايط آب و   ها آني انتخابي كمي بدون توجه به موقعيت محلي ها چاهگزينش  –
 .باشد ميي مختلف منطقه ها شبخهواي 

 ها چاهي برداشت آمارهاباالبردن كيفيت  -6-5-2-4

 عنوان به ها برداشت. باشد ميي كوتاه مانند ماه يا فصل نياز ها دورهدر  ها چاهبراي تهيه مدل آبخوان، به آمار برداشت از 
. يابد ميي مدل بر پايه آن تنظيم پارامترهاكه تاثير زيادي بر نتايج آن دارد و ساير  آيد مي ها مدلپارامتر شناخته شده در 

آمـد بهتـرين    كـه  طـوري  بـه . ي منطقه افزايش پيدا كندها چاهدليل بايد كوشش نمود كه دقت محاسبه برداشت  همين به
نمـودن   برطـرف ي هـا  راهو يـافتن   هـا  آن، نصب كنتورهاي حجمي بر روي لولـه آبـده   ها چاهروش باالبردن دقت برداشت 

 اين كار شايد نيـاز . ي اجتماعي ساكنين آن منطقه استها ويژگيدر هرمنطقه و با توجه به  ها آنمشكالت كاركرد و اداره 
هـايي در راه بهبـود دقـت     تا آن زمـان شـايد بتـوان گـام    . به گذراندن قانوني در مورد نصب و نگهداري كنتور داشته باشد

  . پيشنهاد نمود ها چاهبراي باال بردن دقت برداشت  توان مينكات زير را . برداشت ها چاهي برداشت آمارها
ي هـا  فرمساختمان محل استقرار چاه نوشته و در  بر روياره انتخاب و اين شماي  ويژهبراي هرچاه منطقه شماره   -الف

  .بيايدآماري نيز هر چاه با همين شماره 
  .ي گذشته نيز گذاشته شودآماربرداري ستوني براي نوشتن شماره هر چاه در آماربرداري ها فرمدر   -ب
از ديدگاه نوع مصرف  ها چاهكه  دشو ميدليل پيشنهاد  همين بهنوع مصرف آب در ساعات كاركرد چاه تاثير دارد،   -ج

  .نقشه مشخص گردند بر رويو با نشانه يا رنگ  بندي دسته
در شرايط كنوني مبناي تعيين حجم كار انجام شـده و  . بنمايداي  ويژهتوجه  آمارهابه كيفيت  ها آماربرداريناظر   -د

. وجـود نـدارد   آمارهـا ايـن   كافي در بسيار ازي الزم و ها دادهو  باشد ميها تنها تعداد نقاط مورد مراجعه  پرداخت
آمـوزش الزم   ... اجتمـاعي و  ي محلي، آب و هوايي،ها ويژگيهاي هر منطقه با توجه به آماربردارشايد الزم باشد 
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 آمارهـا يي براي كنترل دوباره اين ها راهي قابل قبول تعيين و آمارها مشخص نمودنهمچنين مباني براي . ببيند
  .جستجو شود

در هـر منطقـه روش    توان ميدليل  همين به. ي تعيين گرددتر بيشبا دقت  ها آماربرداريدر  ويژه به ها چاهآبدهي   - ه
 ي انتقـال آب و مسـيرها ، نـوع مصـرف،   هـا  چـاه ي مختلـف  ها ويژگيآبدهي با توجه به  گيري اندازهمعيني براي 

  .مشخص نمود...
به چندين هـزار   ها دشتاز اي  پارهدر  ها آنتفاوت و گاهي تعداد ي گوناگون مها دشت برداري بهرهي ها چاهتعداد   -و

 توان مياين كار را . مشكل و پرهزينه است ها آن از هركدامو تعيين مقدار برداشت ماهانه يا فصلي  رسد ميحلقه 
نظـر  ي مختلف آماري انجام داد ولي در اين راه بايد مبناي درست و متناسـب بـا شـرايط منطقـه در     ها روشبه 

  .گرفته شود
بـر پايـه نـوع     هـا  اي محـل  پـاره كشاورزي، شرب، صـنعت و در  ( ها آني منطقه با توجه به نوع مصرف آب ها چاه  -ز

  :گردند بندي دستهي كشاورزي نيز با توجه به موارد زير ها چاهو  بندي بخش)صنعت
 هـا  آن يي كـه از هـا  چـاه . داز آب چـاه در سـاعات كـاركرد آن تـاثير دار     برداري بهرهوجود آب سطحي و روش  –

ي پايـه رودخانـه و يـا از    هـا  جريـان نيز داشـتن حقابـه از    شوند مي برداري بهرهتلفيقي با آب سطحي  صورت به
  .مهم است ها سيالبي بهاري و ها جريان

ي پسـت  هـا  شبختري دارند نسبت به  كه هواي خنك ها دشتي بلند ها شبخو  ها دامنهنياز آب كشاورزي در  –
ي زمسـتانه يـا   هـا  كشـت ي مورد آبياري مانند باغ، ها كشتهمچنين نوع . باشد مي تر كمتر  واي گرمدشت با ه

  .تابستانه در كاركرد چاه موثراند
مجزا  طور به(، روش آبياري )شرب، كشاورزي و صنعت(با توجه به نوع مصرف  توان ميرا  برداري بهرهي ها چاهبنابراين 

از ديـدگاه سـاعات كـاركرد    ( ي مورد نظر، موقعيت محلـي ها زمينيا در صورت تلفيق نوع حقابه  )يا تلفيق با آب سطحي
 بنـدي  بخـش ) ي يـا بـرق  گازوييل( و نوع سوخت) ژرف يا نيمه ژرف( ، نوع چاه)باغ، تابستانه يا زمستانه(ساالنه، نوع كشت 

و اهميت هر يـك بـا توجـه بـه حجـم       ها دستهپس س. برآورد شود ها دستهاز اين  هريكالبته در آغاز بايد برداشت . نمود
مثال در مناطق با حجم  طور به. آن صورت گيرد ي شاهد منطقه با توجه بهها چاهمشخص و گزينش  ها آنبرداشت ساالنه 

 .ي صنعتي نيستها چاهبرداشت ساالنه آب صنعتي كم، نياز به گزينش دسته 

با توجه به حجـم برداشـت سـاالنه آب آن دسـته برگزيـده       ها دستهاز  هريكسپس تعداد كافي چاه شاهد كمي براي 
ي شاهد كمي بايد افزون بر موارد باال به امكانات دسترسـي بـه چـاه، مسـير انتقـال آب آن بـراي       ها چاهدر گزينش . شود
ي شـاهد  اهـ  چاهي منطقه و ها چاه بندي دستههمچنين ليستي از . و مقدار برداشت ساالنه آن نيز توجه گردد گيري اندازه

  .كمي هردسته تهيه شود
يـر بسـتگي بـه    يمقـدار ايـن تغ  . كند ميهمراه با نوسان سطح ايستايي منطقه تغيير  برداري بهرهي ها چاهآبدهي   -ح

ي نيمه ها چاهبراي  ويژه بهمقدار اين تغيير . دامنه نوسان و ژرفاي سطح ايستايي، نوع چاه و نوع موتور پمپ دارد
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ي شاهد كمي ها اي چاه دوره گيري اندازهبايد در . است زياد نوسان سطح ايستايي قابل توجهژرف مناطق با دامنه 
و بايد آبـدهي   شود ميكم  تدريج به ها پمپنيز با استهالك موتور  ها چاهآبدهي . ي گرددتر بيشدقت  ها محلاين 
ايد كنتـرل و يادداشـت سـوخت    شـ . نمـود  گيري اندازه) فصلي يا شش ماهه( تر بيشالاقل در فاصله زماني  ها آن

پس از . ي گردآوري شده بنمايدها دادهموتورپمپ نيز در دوره مورد نظر كمكي به كنترل بهتر ) يا برق گازوييل(
ي شاهد كمي بايد حداكثر در ظـرف يـك هفتـه توسـط كارشـناس منطقـه       ها چاهي مربوط به ها دادهگردآوري 

  .شود ي مربوطهها فرمكنترل و در صورت تاييد وارد 
ي شـاهد آن دسـته محاسـبه و    ها چاهي هردسته با توجه به ها چاهدر انتهاي هر سال آبي، بايد مقادير برداشت ماهانه 

  .را كنترل و تاييد نمايد ها دادهين مطالعات هرمنطقه بايد اين مسوول. مناسبي بايگاني گردد صورت به

 ي زهكشها داده -6-5-3

مقـدار  . هسـتند  ها آبخوان، محل تخيله طبيعي ها دشت دست پاييني ها چشمهي زهكش و ها رودخانه، ها زهكشانواع 
ي هيـدروروديناميكي آبخـوان در   هـا  ويژگـي منطقه، تراز محل زهكشي و  آب زيرزمينيبستگي به تراز سطح  ها آنتخليه 

هـدايت هيـدروليكي اليـه     مقـدار و  آب زيرزمينـي با عواملي مانند تغييـر سـطح    ها زهكشمقدار آب . محل زهكشي دارد
اي  پارهدر  ها زهكشمقدار تخليه . شود مين گيري اندازهعموم  طور به ها زهكش جريان آب. كند ميتغيير  ها آنسطحي كف 

دليـل   همـين  بـه . نمايـد  ميدر تنظيم مدل كمك بزرگي  ها آناند و تعيين مقدار و تغييرات جريان آب  مناطق قابل توجه
ي زهكـش ايـن منـاطق نصـب و آمـار      ها رودخانهي اصلي و ها زهكش دست پايينمناسبي در  جيسن آبالزمست ايستگاه 

نيز زيادند افـزايش   ها رودخانهي تر كه جريان آب ها دورهمقدار زهكشي در . منظم گردآوري گردد طور به ها زهكشجريان 
  .ر جريان زهكش را مشخص نموديان تغيطوري باشد كه بتو سنجي آبدر ايستگاه  ها گيري اندازهپس بايد دقت . يابد مي

 دليل به ها محلاين  ي تر كه دسترسي بهها دورهقرار دارند و تنها در  ها دشت دست پاييننقاط در اي  پارهدر  ها زهكش
 ها زهكشو پروفيل طولي اين  بيايدبايد روي نقشه  ها زهكشموقعيت اين . شوند مي آبدارمشكل است  ها زمينگل آلودگي 

 هـا  رودخانهبايد پروفيل طولي از بستر  ها رودخانهآمد براي بررسي تبادل آب بين آبخوان و  كه طوري به. نيز برداشت گردد
ي زهكش، تعـدادي پروفيـل   ها رودخانهو  ها زهكشي ها اندازههمچنين باتوجه به تغييرات شكل و . با دقت الزم تهيه شود

نيز كمـك   ها آني كوچك و برآورد جريان آب ها زهكشدداشت مدت زمان كار يا. تهيه كرد ها آنعرضي در نقاط مختلف 
  .نمايد ميزيادي به تنظيم مدل 

  آبخوان ي تبخير ازها داده  -6-5-4
در مناطقي كه هيچگاه سـطح آب  . رود شمار مي عامل بسيار مهمي به ها آبخوانژرفاي آب زيرزميني در مقدار تبخير از آب 

گيرد تبخير از آبخوان صورت نگرفته يا مقدار آن بسـيار كـم    تر نسبت به سطح زمين قرار نمي متري يا كم 5آبخوان در ژرفاي 
كـه   هـا  آبخوانهايي از گستره  محلو يا  ها آبخوانپس در آغاز مطالعات، . شود است و پارامتر تبخير در مدل آبخوان منظور نمي
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پارامترهاي اصلي كه براي تعيـين تبخيـر از   . گيرد بايد توسط كارشناس آشنا به منطقه مشخص گردد آن تبخير صورت مي  در
  .باشد آبخوان در اين مناطق نياز است شامل تبخير پتانسيل منطقه و ژرفاي آب آبخوان و تغييرات آن در زمان مي

ي آن آمارهـا مناسـب در محـل احـداث و     تبخيرسـنجي ر پتانسيل منطقـه الزمسـت يـك ايسـتگاه     براي تعيين تبخي
  .گردآوري شود

وجود دارد و مدل مقدار تراز سـطح آب را   اي مشاهدهي ها چاهيستايي منطقه در محل اژرفا و آمار تغييرات تراز سطح 
  .كند ميدر هر سلول براي هر پله زماني محاسبه 

ب زيرزميني هر سلول در هر پله زماني بايد تراز سطح زمين آن سلول را به مـدل داد بـدين منظـور    براي تعيين ژرفاي آ
بسياري از  25000/1ي توپوگرافي ها نقشهاكنون  هم. ي مختلف منطقه تبخيري در دست باشدها شبخبايد تراز سطح زمين 

مشـكل اصـلي در ايـن راه،    . توانند كمكي به تعيين تراز سطح زمين منطقه بنمايند مي ها نقشهمناطق ايران تهيه شده و اين 
سطح ايسـتايي   تراز هماي كه پايه تهيه خطوط  هاي مشاهده با مبناي تراز چاه ها نقشهخواني مبناي تراز سطح زمين اين  ناهم

براي برطرف نمـودن ايـن مشـكل بايـد     . رسد نيز مي تر بيشمتر يا  10به حدود  ها آنگاهي اختالف تراز . باشد اند مي منطقه
بـرداري يـا سـازمان     نقـاط سـازمان نقشـه   ( 25000/1ي ها نقشهاي كه نزديك يكي از نقاط ارتفاعي  هاي مشاهده يكي از چاه

انتخـاب  ) انـد  آن منطقه توسط كدام يكي از اين دو دسـتگاه تهيـه شـده    25000/1جغرافيايي كشور با توجه به اينكه نقشه 
  .اي را تصحيح نمود هاي مشاهده اي و نقطه ارتفاعي تعيين و تراز نقطه نشانه چاه سپس اختالف تراز چاه مشاهده. مودن

. اند مدهاي منطقه نيها نقشهي منطقه وجود داشته باشد كه بر روي ها شبخاز اي  پارهي محلي در ها گودالامكان دارد 
 آب زيرزمينـي به صورت محل تبخيـر   ها بركهو اين  آورد مي وجود بههايي بركه ها محلدر فصول تر در اين  آب زيرزميني

  .بيايدي مربوطه ها فرمي پايه و ها نقشه بر رويبايد  ها مكانموقعيت، گستره و ژرفاي اين . آيد درمي

  خروجي از آبخوان زيرزمينيي جريان ها داده -6-5-5
از منطقه مورد مطالعه بيـرون   زيرزمينيجريان  صورت به ها آبخوان دست پاييندر  آب زيرزمينيعموم بخشي از طور به
مرزهـا در   گونـه  ايـن آمد پيوند هيدروليكي بين آبخـوان در   كه طوري به. ريزد ميو به كوير، باطالق، درياچه و دريا  رود مي

وامل مـوثر در  ع. شود مي سازي شبيهمدل با در نظر گرفتن شرايط مرزي كه سطح با پتانسيل معين يا پتانسيل متغييراند 
با پتانسيل مرزي به مقدار قابليت انتقـال   آب زيرزمينيمحاسبه مقدار تبادل آب در اين مرزها افزون براختالف تراز سطح 

T  يـا   اي مشـاهده ي هـا  چـاه بايـد تعـداد و موقعيـت     دليل همين به. بستگي دارد آب زيرزمينيو شيب هيدروليكي جريان
را درمرزهاي خروجي با دقـت   زيرزمينيي باشد كه بتوان شيب هيدروليكي جريان پيزومتري در مرزهاي خروجي به شكل

 ي خوبي از وضعيت ساختماني و ضرايب هيدروديناميكي آبخوان در ايـن مرزهـا در  ها دانستههمچنين . خوبي تعيين كرد
  .دست باشد

ي متعدد آب اين ها روي پسو  روي پيشودرياها به دليل  ها باتالقو شايد در كنار  ها درياچهساختمان آبخوان در كنار 
ي ديگرآبخوان تفاوت زيادي داشته ها شبخامكان دارد به صورت محلي با  اي درياچه ريزدانهي ها نشست تهمنابع و تشكيل 
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اند ولي نقش بزرگـي در تبـادل بـين     اندكي محلي و داراي گستره صورت بهاين مناطق گرچه  ريزدانهي ها نشست ته. باشد
  .اين منابع دارندآبخوان و 
بـويژه   هايدشتاين  دست پاييندر . مرزهااند گونه اينيي از ها نمونهي پيرامون آن ها دشتي درياچه اروميه در ها كناره

تشكيل شده كه مانند سدي بين آبخوان و  اي درياچهي ها نشست تهتبريز و همچنين دشت ملكان چندين كيلومتر دشت 
در . شكل اسـت  همين بهروميه و مياندوآب نيز ا آدرشهر، تسوج،شبستر، ي ها دشتتهاي ي انها شبخ. باشد ميآب درياچه 

ي عجبشير ها دشتجريان داشتند مانند  ها مكانيي نيز در اين ها رودخانهبوده و  تر كم ها كوهيي كه فاصله دريا تا ها دشت
اين اليه . نيز گسترش دارد ها دشتي مباني اين ها شبخآمده كه تا  وجود بهي اي درياچه نشست ته ريزدانهو بناب، يك اليه 

تشـكيل شـده كـه آب     ريزدانهزير اين اليه  تراي ي درشت دانهها اليهولي  درآمدهآب شيرين سنگ كف آبخوان  صورت به
  .كرده است روي پيششور درياچه درون آن 

 بـه كمـك   هـا  محـل و وضعيت سـاختماني آبخـوان در ايـن     زيرزمينيي مختلف ها اليهمرزها بايد  گونه اينبنابراين در
و شور  ها آبرفتبودن  ريزدانهعموم به دليل  طور بهوفيزيكي دراين مناطق ئي ژها بررسي. ي اكتشافي تعيين شودها بررسي
ي هـا  چـاه در زمان  تكميل شـبكه  . كند ميي تر بيشو حفاري اكتشافي كمك  دهد مينتيجه خوبي ن آب زيرزمينيبودن 

ي تـر  بـيش ي ها دادهكوشش نمود  ها چاهاين مناطق بايد به اين موضوع نيز توجه داشت و در زمان كندن اين  اي شاهدهم
  .آورد دست به زيرزمينيي ها اليهدرمورد ساختار 

  ي مربوط به تغذيه آبخوانها دادهگردآوري  -6-6

. متفـاوت اسـت   هـا  اي دشـت  پـاره ان ي گوناگوني تغذيه و گاهي منابع تغذيـه آبخـو  ها شكلآبخوان مناطق مختلف به 
ي اوليـه كوشـش شـود منـابع     هـا  بررسيي مربوط به تغذيه آبخوان هر منطقه بايد با انجام ها دادهبنابراين براي گردآوري 

روشن است شـرايط  . مختلف تغذيه آبخوان آن منطقه شناسايي و تاثير اين منابع بر روي تغذيه آبخوان درجه بندي گردد
. دارنـد بايـد فـراهم نمـود     مـوردنظر بر تغذيه آبخـوان منطقـه    تر بيشين مقدار تغذيه از منابعي كه تاثير بهتري براي تعي

  :به شرح زير است ها آني الزم براي ها دادهين منابع تغذيه آبخوان و تر مهم

  ي آسمانيها ريزشي تغذيه آبخوان از ها داده -1- 6-6
بـه  آمـد ايـن تغذيـه در مـدل      كه طوري به. رود مي شمار به ها آبخواني آسماني يكي از منابع مهم تغذيه ها ريزشنفوذ 

گسـتره  . شـود  مـي  سـازي  شبيهي آسماني در دوره مورد نظر و ضريب نفوذ آب بارندگي در آن محل ها ريزشمقدار  كمك
غذيه بايد اين ت سازي شبيهپس براي . شود ميبخش ) سلول( براي تهيه مدل به اجزاي كوچك يا تعدادي شبكه ها آبخوان

  .و ضريب نفوذ بارندگي درهمان شبكه را به مدل داد موردنظرمقدار بارندگي در آن شبكه در دوره 
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  ي بارندگيها داده -1- 6-6-1
ي هـا  دورهي مـدل در  هـا  شـبكه ي آسماني كه در هر يك از ها ريزششد براي تهيه مدل بايد مقدار  گفته كه طوري به

. شـود  مـي  گيـري  انـدازه ي سـنج  بارانعموم در تعدادي ايستگاه  طور بهارندگي مقدار ب. زماني مختلف باريده را تعيين نمود
ي را به عنوان ايستگاه شاهد بخش يـا اجـزاي مـدل    سنج باراني ها ايستگاهبارندگي در مدل بايد يكي از  سازي شبيهبراي 

ي هـا  پديدهبه داليلي مانند وجود  اه دشتاز اي  پارهدر . اين ايستگاه شاخص را به مدل داداي  دورهانتخاب و آمار بارندگي 
 طـور  بـه . كنـد  ميي آسماني در نقاط مختلف آن بسيار تغيير ها ريزشمقدار  ... ميكروكليما، تغييرات بلندي سطح زمين و

 متـر  ميلي 100ي ساحلي آن حدود ها شبخآسماني در  يها ريزشنيان استان هرمزگان، ميانگين  -مثال در دشت شميل
 متر ميلي 400مقدار بارندگي به بيش از ) كوه كشكو(كيلومتري در دامنه كوه نيان 10ولي در فاصله حدود . در سال است

ي جنوبي رشته كوه البرز نيـز وجـود   ها دامنهي ها دشتمانند اي  دامنهي ها دشت تر بيشاين شرايط در . رسد ميدر سال 
در سـال بـرآورد شـده     متـر  ميلـي  150حـدود  ) منطقـه ري (شـت تهـران   مثال ميانگين بارندگي در جنوب دطور به. دارد

 بـارد  ميبنابراين مقدار بارندگي كه در هر شبكه مدل . رسد ميدر سال  متر ميلي 500تا  400در شميرانات به  كه درحالي
 .آيـد  مين دست بهنشود مدل درستي  گيري بهرهي شاهد كافي بدين منظور ها ايستگاهاز  اگر. در گستره آبخوان متفاوتست

بارندگي  سازي شبيهي اوليه براي ها نسخهدر  Mod flowمانند برنامه  زيرزمينيي آب ها مدلهاي افزار نرمالبته بسياري از 
  .درباره اين مورد بحث خواهدشد. گيرند ميتنها آمار بارندگي يك ايستگاه شاهد را 

ي آسـماني در نقـاط مختلـف آن بايـد تعـداد      ها ريزشقدار در هر منطقه مطالعاتي با توجه به شرايط آب و هوايي و م
بـراي  (ي مختلف آن باريده ها شبخي آسماني كه بر ها ريزشتا بتوان مقدار  داشته باشدي وجود سنج بارانكافي ايستگاه 

ي الزم را آمارهاي منطقه را تكميل و سنج بارانشبكه  توان مي ترتيب بدين. را تعيين نمود) مترمربعاجزاي حدود يك كيلو
متـر   100ي مورد نياز براي دشت تهران براي تغييـرات هـر   سنج بارانين تعداد ايستگاه تر كممثال  طور به. گردآوري كرد

  .است ارتفاع سطح زمين يك ايستگاه

 ي مربوط به ضريب نفوذ بارندگيها داده -2- 6-6-1

بايد براي هـر شـبكه    رسد ميطقه ي آسماني كه به آبخوان منها ريزشضريب نفوذ بارندگي يعني ميانگين درصدي از 
 ... حرارت، باد، نم نسبي، شيب سطح زمـين و  ي آسماني، درجهها ريزشافزون بر عواملي مانند نوع . برآورد و به مدل داد

شكسـتگي و درز و شـكاف   . آن بسـتگي دارد دانسـت   بنـدي  دانـه تراوايي خاك سطحي كه بـه   توان ميين عامل را تر مهم
خـاك سـطحي و شكسـتگي و درز و     بندي دانه. رود مي شمار بهسنگي عامل مهمي در مقدار نفوذ ي ها آبخوانسطحي در 

ي هـا  بـادزن در ابتـداي   ويـژه  به ها دامنهي سطحي در ها آبرفتمثال  طور به. منطقه يكسان نيست شكاف سنگ در گستره
ي آسـماني بـه درون آن نفـوذ    هـا  ريـزش  تـر  بـيش آمده كه  وجود بهو شن  قلوه سنگمانند  دانه درشتآبرفتي از اجزاي 

از جـنس سـيلت و    تر بيش ها دشتدانه ريزتر شده و در انتهاي  تدريج به دست پايين سمت به ها آبرفت كه درحالي. كند مي
 تـر  بيشدر . كند ميبه همين دليل ضريب نفوذ بارندگي نيز در نقاط مختلف گستره آبخوان تغيير . اند رس و با تراوايي كم
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كـه   گيرد مييك ضريب نفوذ بارندگي براي تمام گستره آبخوان در نظر  Modflowمانند  آب زيرزمينيهاي مدل زاراف نرم
  .درست نيست
ي هـا  شـبكه منطقه وجود داشته باشد كمك زيادي به برآورد ضريب نفوذ بارندگي در  شناسي خاكنقشه  كه درصورتي
از  اي نقشـه بايـد   نمايـد  مـي مد دارد و از نقاط مختلف آن بازديد كارشناسي كه در منطقه رفت و آ. نمايد ميمختلف مدل 

ي بـه  نفوذپـذير مثال گستره آبخوان را از ديدگاه بافت خاك سـطحي و  طور به. خاك سطحي منطقه تهيه نمايد بندي دانه
  .بخش برآورد نمايد چندبخش تقسيم و ضريب نفوذ بارندگي را براي هر

  ي سطحي اه روانابي مربوط به نفوذ ها داده  -2- 6-6
مقدار تغذيه ازاين . رسد يابد به درون خاك نفوذ كرده و به آبخوان مي هايي كه در گستره آبخوان جريان مي بخشي از رواناب

  .هاي گوناگون تعيين و گاهي برآورد نمود توان به شكل هاي بستر جريان آن مي راه با توجه به نوع جريان سطحي و ويژگي

  ها رودخانهي مربوط به نفوذ آب ها داده -6-6-2-1
بايـد   هـا  آن سـازي  شـبيه بـراي  . شـوند  مي سازي شبيهي اصلي منطقه در مدل ها رودخانهآمد  2در بخش  كه طوري به

ضـريب تبـادل آب بـين    . ي بستر آن تهيـه كـرد  ها اندازهپروفيل طولي و چند پروفيل عرضي با توجه به تغييرات شكل و 
پس . شود ميو جنس بستر رودخانه در نقاط مختلف آن برآورد و به مدل داده  بندي دانهآبخوان و رودخانه نيز با توجه به 

كمـك زيـادي    داده شـود ي شـرح  صـورت  بـه  هـا  آني نفوذپـذير ي منطقه براي برآورد مقـدار  ها رودخانهوضعيت بستر  اگر
يكي در محل ورود رودخانه بـه آبخـوان و ديگـري در     سنجي آبين حالت، دو ايستگاه تر كمافزون برآن بايد در  .نمايد مي

در تنظـيم مـدل و    آمارهـا وجود ايـن  . ي سطحي هر دو ايستگاه گردآوري نمودها جريانمحل خروجي از آن ايجاد و آمار 
ي مختلـف و  هـا  شبخبرآورد تراز سطح آب رودخانه در تصحيح ضريب تبادل آب بين آبخوان و رودخانه و همچنين براي 

  .براي تنظيم مدل مورد نيازاند آمارهااين . نمايد ميي متفاوت مدل كمك زيادي ها دورهدر 

  ها مسيلي مربوط به تغذيه از ها داده -6-6-2-2
بـه   ها آني كوچك در محل ورود ها مسيلكم و بيش تمام روانĤب . شوند مي ها دشتعموم تعدادي مسيل وارد  طور به
سرتاسر دشت را پيموده و از دشت بيرون رفتـه و يـا بـه     تر بزرگي ها مسيل. كند مينفوذ  ها آنو در بادزن آبرفتي  دشت
نفوذ كرده و بخشي نيـز   ها آندر بستر آبرفتي  ها سيالبدر روزهاي سيالبي بخشي از . ريزند ميي منطقه ها رودخانهبستر 

ي انتهايي دشـت حالـت زهكـش دارنـد در     ها شبخيي كه در ها مسيلعموم بجز طور به ها مسيل. گردد مياز دشت تخليه 
 ي مـورد نيـاز مربـوط بـه    هـا  داده. را به مدل داد ها آني نفوذي ها آبو بايد مقدار تغذيه از  شوند مين سازي شبيه ها مدل

  .آيد ميدر زير  ها مسيل
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  ي كوچكها مسيلي مربوط به ها داده -الف
براي تعيـين مقـدار تغذيـه    . گردد مييا تبخير شده و يا صرف تغذيه آبخوان  ها مسيلي اين ها وانابركم و بيش تمام 

ي مختلف زماني نيـز در  ها دورهي آن در ها روانابآبخوان افزون بر موقعيت مسيل و موقعيت بادزن آبرفتي آن بايد مقدار 
ولي بايد گستره حوضه آبريز، . گردد ميو پيشنهاد نمشكل است  ها مسيلي سطحي اين ها جريان گيري اندازه. دست باشد

  .شده باشدي سطحي منطقه تعيين ها آبي شاهد و ضريب جريان سطحي هر يك در مطالعات سنج بارانايستگاه 

  ي بزرگها مسيلي مربوط به ها داده -ب

جداگانه و  طور بهو يا  ريزند ميبا گذر از دشت يا به رودخانه و زهكش اصلي دشت  تر بزرگي ها مسيلآمد  كه طوري به
و بخشـي   كنـد  ميبه درون زمين نفوذ  ها مسيلبنابراين بخشي از آب اين . روند مياز دشت بيرون اي  ويژهبا گذر از بستر 

نسبت به منابع آب  قابل توجهي بزرگ باحجم جريان ها مسيلبراي . گردد ميجريان سطحي از دشت تخليه  صورت بهنيز 
ي ديگـر  هـا  مسـيل درمورد . آن نصب شود بر رويي ورود و خروج از آبخوان ها محلدر  سنجي آبايستگاه  منطقه بايد دو

تصـميم   هريكي ها جرياني ورودي و يا خروجي و با توجه به مقدار ها محلدر  سنجي آبايستگاه  به احداثنيز بايد نياز 
ي هـا  مسيلاهد بارندگي و ضريب جريان سطحي براي گستره حوضه آبريز، ايستگاه ش. الزم گرفت و به مورد اجرا گذاشت

كم و حجم جريان خروجي ساالنه نيز چندان  ها مسيلاين  جريان آبتواتر  اگر .اين دسته نيز بايد مشخص نمودتر كوچك
زياد نباشد بايد پروفيل عرضي بستر در محل خروج تهيه و در روزهاي سيالبي با بازديد و پرسش از اهالي محل در مـورد  

اي  ويـژه ي آمـاري  هـا  فـرم گـردآروي و در   هـا  آني الزم در مورد حجم آب خروجـي  ها دادهجريان و مدت زمان سيالب، 
در دشت و بررسي اندازه و جـنس بسـتر و تغييـرات آن در سرتاسـر دشـت       ها مسيلالبته بازديد از بستر . نگهداري نمود

  .دهد ميي گوناگون بستر ها شبخي خوبي براي برآورد مقدار نفوذ آب در ها داده

  ي انتقاليها آباز  ي مربوط به تغذيهها داده - 3- 6-6
را به دشت انتقـال داده و بـراي مصـارف آبيـاري يـا       ها رودخانهمقداري آب از منابع بيروني و ياآب  ها اي دشت پارهدر 

  . رسد مي به آبخواننفوذ كرده و  ها آبكه بخشي ازاين  برند مي كار بهشرب و صنعت 
. دهـد  مـي ي ايـران را تشـكيل   ها دشتي انتقالي، بخش بزرگي از تغذيه آبخوان تعدادي از ها جرياننفوذي از ي ها آب

ي الزم را گـردآوري  هـا  دادهو  شـود  مـي توجـه   تـر  كـم عامل تغذيـه   به اينايران  زيرزمينيي ها آبمتاسفانه در مطالعات 
ي انتقـالي در هـردوره، نـوع    هـا  آبهاي الزم در مـورد حجـم    همناطق بايد داد گونه اينبراي تهيه مدل آبخوان . كنند مين

  .گردآوري شود ... مصرف، محل مصرف و

  ي انتقاليها آبي مربوط به تغذيه از آبياري با ها داده -6-6-3-1
ي محلـي تـامين   ها رودخانهي انتقالي از بيرون و يا با انحراف آب ها آباز  ها اي دشت پارهي آبياري در نيازهابخشي از 

  :به دو صورت زيراست ها دشتروش تامين آب در اين . شود مي
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  منظم  طور بهتامين آب  -الف
كـم و بـيش آب در تمـام فصـول نيـاز در       شود مي، سدها و يا ساير منابع دائمي تامين ها درياچهدر مواردي كه آب از 

ي كشـاورزي وجـود   هـا  زمـين از ، برنامه منظمي براي تامين آب بخشي ها دشت گونه ايندر . دسترس كشاورزان قرار دارد
ي هـا  داده هـا  دشـت ولـي در بسـياري از ايـن     شود ميتوزيع  اي برنامهآب مطابق  ها دشت گونه اينبا وجود اينكه در . دارد

بـراي تهيـه مـدل گـردآوري      ويـژه  بـه  زيرزمينـي در مطالعـات آب   گيري بهرهمربوط به توزيع آب در گستره منطقه براي 
ولي در زمان تهيه مدل . گذرد ميي ها دشتاز آب سدها براي آبياري بسياري از  برداري بهرهاز  چندين ده سال. گردد مين

 كه طوري به. كه داده مناسب و كافي در مورد مقدار و نحوه توزيع آب در دشت وجود ندارد ديده شده ها دشتآبخوان اين 
. باشـد  مـي  ها دشتكي از منابع تغذيه آبخوان تعدادي از ي انتقالي يا انحرافي يها آبي نفوذي از آبياري با ها آبگفته شد 

  .تهيه گردد ها دادهبراي گردآوري و ثبت اين  اي برنامهكه حتما بايد  شود ميبنابراين تاكيد 
. وجودداشـت  هـا  آنشد كار قدري مشكل و احتمـال از بـين رفـتن     در گذشته كه آمارها به شكل نوشتاري ذخيره مي

شـود   بدين منظور پيشنهاد مي. ها را به شكل مناسبي ذخيره و نگهداري كرد توان اين داده اكنون با وجود كامپيوتر مي هم
افزار كامپيوتري مناسبي با توجه به شبكه توزيع آب منطقه تهيـه نماينـد تـا     برداري از اين منابع، نرم هاي بهره كه دستگاه
گذشته و به زارعين هر مزرعه يا ده تحويل شده ثبت  4و  3و  2و  1هاي درجه  از هر يك از كانال كه در هر روز مقدار آبي

هاي مورد اشاره گذشته و به هـر زارع و   توان مقادير آبي كه از هر يك ازكانال افزار مي در هر زمان به كمك اين نرم. نمايد
براي اداره اين كار بايد در نظر گرفت كه مقادير واقعي آب روش و سيستمي . يا هر مزرعه و ده تحويل شده محاسبه نمود

همچنين شبكه توزيع آب . ها نيز مورد نياز است كنترل دائمي و منظم بر نحوه توزيع و ثبت داده. با دقت الزم ثبت گردد
ي پايـه  هـا  نقشـه طور جـدا بـراي هـر مزرعـه، ده يـا كشـاورز بايـد بـر روي          هاي آبياري شده بااين آب به سطحي و زمين

هاي آبياري  ها و روش بهتراست نوع كشت.. آورده شود ها آنو ظرفيت ) خاكي يا بتوني( ها هيدروژئوژي همراه با نوع كانال
  .صورت داده گردآوري گردد هر مزرعه نيز به

كار  آبياري به گذرد به كمك تعدادي موتور پمپ، آب برداشته و براي مي ها آنهايي كه از  ها از رودخانه اي دشت در پاره
هاي آبياري شده با ايـن آب بـر    هاي پمپاژ، شبكه انتقال آب و زمين در زمان آماربرداري بايد موقعيت اين ايستگاه. رود مي

هاي موتور پمپ، ارتفاع پمپاژ، قطر لوله آبده، نوع سوخت، مقدار  همچنين ويژگي. روي نقشه پايه هيدروژئولوژي آوره شود
هاي آب  ها نيز بايد مانند پمپ چاه آمار ساعات كاركرد اين موتور پمپ.برداري در برگ آمارها بيايد رهي بهها زمانآبدهي و 

  .اي و به شكل مناسب و با دقت كافي گردآوري شود طور دوره به
ـ  ها دادهتحليل  كامپيوتري براي ثبت و تجزيه و افزار نرمشايد بهتر باشد  ه ي مربوط به برداشت مسـتقيم آب از رودخان

ي ها داده توان ميدر مواقع نياز . مناسب ذخيره گردد صورت بهي آن ها دادهيي كه چنين برداشتي دارند تهيه و ها دشتدر 
  .آورد دست به ها دادهمورد نياز را با تجزيه و تحليل اين 
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  تامين آب كنترل نشده-ب
مقـداري آب ايـن منـابع بـه روش      گذرد مي ها آني دائمي يا فصلي از ها رودخانهيي كه ها دشتي دور در ها گذشتهاز 

داراي تعـدادي روسـتا و يـا مزرعـه و يـا كشـاورز        هـا  رودخانـه هر يك ازاين . برند مي كار بهسنتي برداشته و براي آبياري 
ي انيازهـ ي پر آبي كه آب رودخانـه بـيش از   ها دورهدر . ها از اين منابع در اولويت قرار داردبر حقابهتامين آب . اندبر حقابه
تعـدادي   هـا  زمـان در اين . رسد مي دست پاييني ها زمينان است بخشي از آن در بستر رودخانه جريان يافته و به بر حقابه
. برنـد  مـي  كـار  بهي خود ها زمينبراي آبياري  ها آباز سرريزهاي آب رودخانه وجود دارد كه تمام يا بخشي از اين  بر حقابه

برنامـه معـين و كنتـرل     صـورت  بهاست آب  تر كم انبر حقابهي نيازهاآب رودخانه از  كه مقدار جريان آبي كمي ها دورهدر 
نحوه توزيع آب در هرمنطقه متفاوت و سـينه بـه   . شود ميان توزيع بر حقابهي ها زميني محلي  بين ها ميرآبشده توسط 

ي خـاكي  هـا  كانالبه صورت  تر شبيي توزيع آب در اين مناطق ها شبكهالبته . شود ميي محلي منتقل ها ميرآبسينه به 
  .است كه هر كانال نام و اندازه مشخصي دارد

توسط هر نهر و هـر مزرعـه و همچنـين نـوع      آبياري شدهي ها زميني توزيع آب سطحي، ها شبكهبايد  ها محلدراين 
دائمي و يا فصلي بـا جريـان كـم و بـيش      موردنظررودخانه  اگر. .آورده شودي پايه هيدروژئولوژي ها نقشهبر روي  ها كانال

بـه  روزانه و  صورت بهو هر مزرعه  3و  2زياد باشد بهمان ترتيب كه آمد بايد مقدار آب توزيعي در هر كانال اصلي و درجه 
ثر روزانه و يا حـداك  صورت به ها دادهالبته بايد دقت شود كه اين . كامپيوتري مناسب در كامپيوتر ثبت نمود افزار نرم كمك

  .هر سه روز يكبار ذخيره گردد
ي هـا  زمـين بايد شـبكه توزيـع و    نمايند مي برداري بهره ها مسيلي فصلي كوچك و يا ها رودخانهكه ازآب  در مناطقي

ي محلي، برنامه توزيـع آب در  ها ميرآبهمچنين با مذاكره با . بيايدمحل مصرف هر نهر بر روي نقشه پايه هيدروژئولوژي 
براي آبيـاري   ها مسيلدر دوره تر كه آب اين . ان تعيين و با توصيف كامل يادداشت شودبر حقابهو بين  ي مربوطهها شبكه

  .ميراب محلي تعيين كرد به كمكبازديد و مقدار آب مصرفي را در هرمزرعه  ها محلماهانه ازاين طور بهبايد  رود مي كار به

  و صنعت ي انتقالي براي مصارف شربها آبي موردنياز از ها داده -6-6-3-2
در ايـن مـوارد افـزون بـر     . رود كـار مـي   بهموارد براي مصارف خانگي در شهرها و يا صنعت اي  پارهي انتقالي در ها آب

ي كـم و  ها گسترهشهرهاي بزرگ كه . نيز مشخص شود ها پسابماهانه بايد روش دفع  صورت بهگردآوري آمار مصرف آب 
در تمام يا بخشي از شهر به روش سنتي دفع گردد الزمسـت آمـار مصـرف آب در     ها پساب اگر پوشاند ميبيش بزرگي را 
نيـز   ها آنهمچنين موقعيت فضاهاي سبز و روش تامين آب . ثبت نمود) مترمربعبا گستره حدود يك كيلو( هربخش شهر

در  هـا  خيابـان و  ها بامسطحي پشت  ها روانابمانند شيرواني يا آسفالت و روش دفع  ها بامنوع پوشش پشت . باشد مينياز 
  .نيز مشخص شود ها آنمقدار نفوذ بارندگي و تغذيه آبخوان موثر است و بايد وضعيت 

 خنـك نمـودن  ازآب بـراي   گيـري  بهـره ي صنعتي نيز افزون برآمار مصرف ماهانه بايد نوع مصرف مانند ها آبدر مورد 
ي بايـد تعيـين   هـا  پسـاب ي توليد شده و روش دفع ها ابپسبردن آن در توليد همچنين برآوردي از كار  بهماشين آالت يا 
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موارد، بخشي از آب انتقالي صنايع در كار صنعتي و بخشي ديگر براي مصارف شـرب يـا آبيـاري فضـاي     اي  پارهدر . گردد
قابل توجه باشـد بايـد آمـار مصـرف هـر بخـش        ها شبخمقدار آب مصرفي هر يك از اين  كه درصورتي. رود مي كار بهسبز 

  .تعيين شود ها شبخجداگانه و يا برآورد خوبي از نسبت تقسيم آب در اين  طور به
و  خانـه  تصـفيه ي ورودي بـه  ها پساببايد آمار  ها محلاز شهرها ساخته شده در اين اي  پارهدر  پسابشبكه گردآوري 

و محل تخليه يا محل و نـوع مصـرف    شده تصفيهي ها پسابهمچنين روش انتقال . ي خروجي از آن گردآوري گرددها آب
  .مشخص باشد ها آن

  ورودي زيرزمينيي نياز براي تعيين جريان ها دادهگردآوري  -4- 6-6
ي خطوط ها نقشه بر رويبايد  رسد ميبه آبخوان  زيرزمينيجريان  صورت بهمقداري آب  ها آنموقعيت مرزهايي كه از 

ورودي  زيرزمينـي مقـدار جريـان   . ي طبيعي منطقه تعيين شوداه ويژگيو  بيايدو توپوگرافي  آب زيرزمينيسطح  تراز هم
 زيرزمينـي و شيب هيدروليكي جريان  تراز همي خطوط ها نقشه. گردد ميازاين مرزها نيز در محاسبه بيالن آبخوان برآورد 

هـاي ورودي  آمـد در بسـياري از مرز   كه طوري همان. بستگي دارد اي مشاهدهي ها چاهتا حدود زيادي به تعداد و موقعيت 
ي به دليل وجود شكستگي در سنگ كف و يا شيب تند سنگ كف، تعيين موقعيت مرز حقيقي ها بلنديآبخوان در دامنه 

و در  آب زيرزمينـي موقعيت مرز آبخوان به درسـتي تعيـين نگـردد شـيب سـطح       اگر. كند ميآبخوان اهميت زيادي پيدا 
ابتـدا موقعيـت    گردد ميپيشنهاد  دليل همين به. شود مياقعي برآورد ورودي بيش ازمقدار و زيرزمينينتيجه مقدار جريان 

ي كوچـك و بـزرگ و رودخانـه بـرآورد و تعـداد      هـا  مسيلي پيرامون دشت، موقعيت ها بلنديمرزهاي ورودي با توجه به 
آب سـطح   تـراز  هـم بتوان نقشـه   كه طوري به. نظر گرفته شود در ها شبخبيش از ساير  ها محلدراين  اي مشاهدهي ها چاه

  .رسم نمود ها محلبا دقت خوب در اين  زيرزميني
موجود چـاه ديگـري    اي مشاهدهبايد بين دو چاه  باشد ميزياد  زيرزمينيدر مرزهايي كه شيب هيدروليكي جريان آب 

  .براي تعيين موقعيت مرز آبخوان كنده شود
ي آبخـوان  هـا  محـل نسبت به سـاير   تر بيشبا دقت ي ساختماني و هيدروديناميكي اين مرزها بايد ها ويژگيهمچنين 

ي خـوبي از ضـخامت و   هـا  داده تـوان  مـي و تكميل شـبكه پيزومتـري منطقـه     اي مشاهدهي ها چاهبا كندن . گردد تعيين
براي برآورد ضرايب هيدروديناميكي آْبخوان در مرزها  توان مي ها دادهاز اين . آورددست  بهي اين مناطق ها آبرفت بندي دانه
  .گرفت بهره

عموم در محل  طور به ها محلكه اين  شود مياز چند محل وارد  زيرزمينيجريان آب  تر بيشعموم طور بهدر هرآبخوان 
بايـد موقعيـت دقيـق مـرز آبخـوان درايـن       . قرار دارنـد  ها دشتي اصلي ورودي به ها مسيلو  ها رودخانهبسترهاي آبرفتي 

  .آورد دست به تر بيش اي مشاهدهي ها چاهرا با كندن  ها نآي ساختماني ها ويژگيبه همراه  ها مكان
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  ها آبي مربوط به برگشت ها دادهگردآوري  -5- 6-6
به درون زمـين نفـوذ كـرده و بـه آبخـوان بـر        رسد ميكه از آبخوان برداشت و در گستره آن به مصرف  بخشي از آبي

بخشي از آب برداشت شده و با در نظر گـرفتن ضـريبي بـراي برگشـت آب در مـدل       صورت بهمقدار اين تغذيه . گردد مي
مقدار برگشـت آب آبيـاري بـه عـواملي ماننـد رانـدمان آبيـاري،        . ضريب نفوذ بستگي به نوع مصرف دارد. شود ميمنظور 

. آبياري بايد مشخص نمودبنابراين نوع مصرف آب هرچاه، نوع آبياري و راندمان . بستگي دارد ... خاك سطحي و بندي دانه
  .است ي آسمانيها ريزشاز ضريب نفوذ  تر بيشضريب برگشت آب آبياري سنتي اندكي 

  ي مربوط به ساير منابع تغذيه ها دادهگردآوري  -6- 6-6
ي تغذيه آبخوان هر منطقه توسط كارشناس آشنا بـه وضـعيت هيـدروژئولوژيكي    ها راهآمد در آغاز بايد  كه طوري همان

در تغذيه آبخوان موثراند بايد موقعيت و شـكل ورود آب   گفته شدهمنابع ديگري به جز منابع  اگر .گردد آن منطقه تعيين
  .مشخص و آماري از آن تهيه نمود ها محلبه آبخوان در اين 

. شـود  مـي  بـرداري  بهـره  هـا  آن ي ازصـورت  بـه اجرا گرديده و هم اكنون  ها دشتاز اي  پارهي تغذيه مصنوعي در ها طرح
رابطه دارنـد   تر كماز منابع آب كه با واحدهاي مطالعاتي  برداري بهرهزير نظر بخش  ها طرحاز اين  برداري بهرهعموم رطو به

اين  اندازي آبتنها وظيفه خود را  برداري بهرهي تغذيه مصنوعي ديده شده كه واحد ها طرحدر بسياري از . گيرد ميصورت 
  .شود ميتهيه ن ... ، آب خروجي وتاسيساتآب ورودي به   ، مقاديراندازي آبآماري از زمان  گونه هيچ. داند مي تاسيسات

ولـي   گـذرد  مـي  هـا  آن برداري بهرهوجود دارد كه ده، بيست يا سي سال از زمان  تغذيه مصنوعيي ها طرحبسياري از 
  .اند برآوردهاي اوليه صورت به آمارهاگردآوري نشده و يا اين  تاسيساتآماري از آب مصرفي اين  گونه هيچ

 هـا  آني اجرايي ها نقشهالزمست نقشه موقعيت و  باشد ميدر اختيار واحدهاي آب  ها آناز  برداري بهرهكه  ها طرحاين 
در اختيـار   ... ، جريان آب ورودي و مدت زمان آن، حجـم آب ورودي گـردآوري و  اندازي آبنگهداري و آمار دقيق از زمان 

اسـتخر   ي تغذيـه از ديـدگاه سـطح آب، زمـان جريـان آب از     هـا  سيستمهمچنين كاركرد . قرار گيردواحدهاي مطالعاتي 
  .ثبت شود گيري آبنيز بدقت در هر بار  ... رسوبگير به استخر تغذيه و سرريز احتمالي جريان آب و

  ي مربوط به تغييرات حجم آب مخزنها دادهگردآوري  -7- 6-6
. شـود  مـي تغييرات حجم آب آبخوان توسط مدل و بر پايه تغييرات سطح آب در مدل و ضـريب ذخيـره آن محاسـبه    

يـا آبـدهي ويـژه آبخـوان در آن      ضريب ذخيرهدرحقيقت با ضرب تغييرات سطح آب در گستره هر جزء يا شبكه مدل در 
 دست بهبراي آبخوان  را آنمقدار  ها آن نمودن جمعشبكه، مقدار تغييرات حجم آب آبخوان در آن شبكه تعيين و سپس با 

نيـاز دارد همـان ضـريب     پلـه زمـاني  يي كه مدل براي محاسبه تغييرات حجم آب آبخوان در هر ها دادهبنابراين . آورد مي
اسـت كـه در بخـش مربـوط بـه ضـرايب       ) ي آزادهـا  آبخـوان بـراي  (وآبدهي ويـژه  ) ي تحت فشارها آبخوانبراي (ذخيره 

  .يكي آبخوان آمدهيدرودينام
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  ي مدل كيفيها دادهگردآوري   -6-7

ي كيفـي همـان   هـا  مـدل ي پايه ها دادهپس . براي تهيه مدل كيفي آبخوان در ابتدا الزمست مدل كمي آن تهيه شود
ي ها دادهبه  ها آبخواني كيفي ها مدلافزون بر آن براي تهيه . در اين بخش آمد ها آناند كه شرح  ي كميها مدلي ها داده

  :باشد ميزير نيز نياز 
  پارامتركيفي مورد بررسي مشخص نمودن –
  برآورد ضريب پخش در نقاط مختلف آبخوان –
 براي بررسي و كنترل نتايج مدلاي  مقايسهداشتن مبناي  –

 موردنظرپارامتر كيفي  -6-7-1

بررسي وضعيت انتقال آلودگي از محـل منبـع   . باشد ميعوامل مشخصي درهر منطقه باعث آلودگي آبخوان آن منطقه 
مثال مجتمع صنعتي در محلـي در  طور  به. ستناد كيفي هدف تهيه مدل توان را مي ي مختلف آبخوانها شبخآالينده به 

ايـن آالينـده از راهـي بـه درون     و  نمايـد  مـي توليد  اي آاليندهگستره آبخوان يا در حوضه آبريز آن استقرار يافته كه ماده 
و يا كود و سـمومي   شود ميي آن وارد آبخوان ها پسابيا مجتمع مسكوني در منطقه وجود دارد كه . كند ميخوان نفوذ آب

  .رسد ميآب باران و يا آب آبياري به آبخوان  به همراهو  رود مي كار بهي كشاورزي ها زمينكه در 
 هـا  آنالعات پايش كيفي آبخوان مشخص و تاثير در هر منطقه، منابعي كه پتانسيل آلودگي آب آبخوان را دارند در مط

د آب آبخوان را آلـوده  توان ميكه در هر منطقه ) ها آاليندهانواع ( ييپارامترهاپس پارامتر يا . شود ميبر آب آبخوان بررسي 
انجـام   در نقـاط مختلـف و   برداري نمونهبررسي كيفي آب آبخوان نياز به . نمايد، در بررسي پايش كيفي تعيين خواهد شد

يي كه امكـان دارد از ايـن منـابع بـه     ها آلودگيمنابع آالينده و نوع . ي آن زياد استها هزينهدارد كه  ها نمونهآزمايش اين 
نوع آالينـده بـر پايـه ايـن     . شود ميآبخوان برسد بررسي و چند نمونه آب منطقه براي تعيين آلودگي برداشته و آزمايش 

  .گردد ميمشخص و سپس پايش اين آالينده در آبخوان صورت گرفته و مدل كيفي براي آن تهيه  ها بررسي

  ي كيفيها داده -6-7-2
ي كمي پس از ساخت نياز به بررسي و كنترل درستي كاركرد دارنـد كـه در مرحلـه    ها مدلي كيفي نيز مانند ها مدل

ي كمـي از  هـا  مـدل در تنظـيم  . دارداي  مقايسهمباني  نياز به مبنا يا ها مدلتنظيم  .گيرد ميتنظيم و تطبيق مدل صورت 
اسـت   هـا  زهكـش يا تغييرات جريان آب  آب زيرزمينيي سطح ها نوسانواكنش آبخوان در برابر تغذيه و تخليه كه همان 

ده ي كيفي بايد از واكنش آبخوان نسبت به آالينده مورد نظر كه مقدار ماده آالينـ ها مدلبراي تنظيم . شود مي گيري بهره
مقـادير  (آوليه كيفي آبخـوان   مقاديرهمچنين براي آماده نمودن . نمود گيري بهره باشد ميمورد نظر در آب نقاط مختلف 

ي كيفـي  هـا  مـدل بنابراين براي تهيه . به امار وضعيت كيفي در گستره آن نياز است) شود ميكيفي اوليه كه به مدل داده 
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آبخوان گزينش نموده و با آزمايش آب اين نقـاط، آمـاري از مقدارآالينـده     بايد تعدادي چاه شاهد كيفي در نقاط مختلف
  .تهيه كرد ها چاهمورد نظر در آب اين 

بررسـي وضـعيت آب    منظـور  بـه  ها اي پروژه پارهپايش در . نخست الزم است هدف از ايجاد شبكه پايش مشخص شود
. ي آبخـوان را بپوشـاند  ها شبخكه پايش كم و بيش تمام بايد شب صورت اين در. گيرد ميآبخوان از ديدگاه آلودگي صورت 

كـه شـبكه پـايش     باشد ميكيفيت آب آبخوان  بر رويكننده  موارد هدف از اين كار، پايش اثر يك منبع آلودهاي  پارهدر 
  .گردد ميمحلي براي اين كار ايجاد 

  نقاط پايش -6-7-3
هنده كيفيت آب آبخوان در آن محـل و برداشـت   نشان د آب زيرزمينيهدف از ايجاد نقاط پايش، دسترسي به نمونه 

آبـدهي و   شـود  مـي چاه شاهدكيفي در بخشي از آبخوان كنده  اگرمثال  طور به. نمونه آب از اين نقطه براي آزمايش است
بدون اينكه مـوادي كـه در سـاختمان چـاه      باشد ميبلكه هدف، برداشت نمونه آب آبخوان . راندمان چاه مورد نظر نيست

به نوع مواد آالينده و تاثير آن بـر سـنگ   اي  ويژهبايد توجه  دليل همين به. دتاثيرگذار نمونهكيفيت آب  بر رويرفته  كار به
كه از اين چاه براي آزمايش برداشته خواهد شد بايـد نمونـه واقعـي آب     اي نمونه. مخزن، لوله جدار و تجهيزات چاه بشود

  .آبخوان باشد
نقاط شاهد كيفي در نظر گرفت ولي بايد محل مناسبي براي برداشـت   عنوان بهرا نيز  ها ناتق توان ميموارد اي  پارهدر 

مسير كم و بيش ) بخش تره كار(پس از بيرون آمدن از آبخوان  ها قناتآب . وجود داشته باشد موردنظرنمونه آب از قنات 
ي هـا  راهاز  هـا  آلـودگي ن راه امكان دارد انـواع  در اي. تا به آبنماي آن برسد نمايد ميدرازي را درون بخش خشكه كار طي 

 باالدسـت ي هـا  چاهنقطه شاهد كيفي گزينش شده بهتر است  عنوان بهقناتي  اگردليل  همين به. مختلف وارد آب آن شود
  .انتخاب گردد برداري نمونهمحل  عنوان به) نزديك به مادر چاه(

در ايجاد شبكه پايش بايد به مواردي توجه گـردد كـه   . شود دهموارد براي پايش كيفي بايد تعدادي چاه كن تر بيشدر 
  .آيد ميدر زير  ها آنين تر مهم

  تعداد و موقعيت نقاط شاهد -3-1- 6-7
مورد پايش را مشخص  آبداردر آغاز بايد اليه . اد نقاط شاهد كيفي بايد با توجه به هدف پايش انتخاب شوددمحل و تع

بايـد بـه    صـورت  ايـن در . شود ميموارد براي بررسي تاثير يك منبع آالينده بر آبخوان ايجاد  تر بيشپايش كيفي در . كرد
 تـر  بـيش ي كه خطـر آلـودگي آن   آبداري آن منبع توجه و اليه ها پسابمانند روش دفع  به آبخواني انتقال آلودگي ها راه

و  هـا  خانـه ي كشاورزي، منـاطق مسـكوني، كار  ها زمينمنابع آالينده مانند  تر بيشآلودگي . است براي پايش انتخاب نمود
تعيـين و   آب زيرزمينـي سپس بايد جهـت جريـان   . رسد ميسطحي  آبداري آلوده با نفوذ از سطح زمين به اليه ها رودخانه

يرزميني به دليل پمپاژ يا نفوذ زي سطح آب ها نوسانالبته بايد به . محل آالينده ايجاد نمود دست پاييني پايش در ها چاه
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د تغيير فصلي يا دايمي در جهت جريـان آب  توان ميكه  آورد مي وجود به زيرزمينيمحلي در سطح آب  باال آمدگيآب كه 
از نقطه آالينده چـه   آب زيرزمينيي شاهد كيفي بايد در مسير جريان ها چاهمحل . آورد نيز توجه كرد وجود به زيرزميني

  .گزينش شود آيد مي وجود بهي كه در اثر پمپاژ يا تغذيه محلي ي احتمالي مصنوعمسيرهامسير جريان طبيعي و چه 
ي هيـدروديناميكي و  هـا  ويژگـي ، ضـخامت،  بنـدي  دانهمورد نياز به عواملي مانند نوع، جنس،  كيفي تعداد نقاط شاهد

يكي آبخـوان  يي درباره شرايط هيـدروژولوژيكي و هيـدرول  ها دادهدرآغاز بايد . ي تغذيه وتخليه آبخوان بستگي داردها محل
ي نقاط شـاهد كيفـي در   تر كمسپس تعداد . در محل منبع آالينده و منطقه تحت تاثير آن دردست باشد ويژه به موردنظر

تعيـين  برداشته، آزمايش شده و وضـعيت آلـودگي آب ايـن نقـاط      ها محلمنطقه مورد بررسي انتخاب و نمونه آب از اين 
. نمود گيري تصميم تر بيشدر مورد محل و تعداد نقاط شاهد  توان ميبا بررسي نتايج تجزيه شيميايي آب اين نقاط . گردد

بنـابراين تعـداد و   . يابـد  مـي توسـعه   نيازهاو همراه با بررسي نتايج آزمايش و با توجه به  تدريج بهگستره مورد بررسي نيز 
 گيري بهرهي موجود در منطقه ها چاهاز  كه موارديدر . اي تكميل نمود پله صورت بهو  تدريج بهي شاهد بايد ها چاهموقعيت 

منطقـه   بـرداري  بهـره ي هـا  چـاه از . توجـه گـردد   كنـد  مـي ي كه از آن برداشت آبداربايد به ساختمان چاه و اليه  شود مي
 مـوردنظر  آبـدار اسـت كـه ا ز اليـه    ي به شكلآمده و يا ساختمان چاه  وجود به آبدارآبخوان منطقه از يك اليه  كه درصورتي
  .گرفت بهرهبراي چاه شاهد كيفي  توان مي نمايد ميبرداشت 

  ي شاهد كيفيها چاهقطر  -3-2- 6-7
آن  بـر روي بـراي انجـام آزمـايش     مـوردنظر  آبداراز آب اليه اي  دوره برداري نمونهي شاهد كيفي، ها چاههدف از ايجاد 

بايد آبي كه مدت زماني درون و پيرامون لوله جدار چاه مانده تخليه و از ي شاهد ها چاهاز آب  برداري نمونهپيش از . است
ين حالت چهار برابر حجـم آب  تر كمبايد در  بدين منظور. صورت گيرد برداري نمونه گردد ميي آبخوان كه وارد چاه ها آب

موارد، پمپ كوچك اي  پارهباشد كه لوله نمونه برداري و يا در  اي اندازه پس قطر چاه شاهد بايد به. درون چاه تخليه نمود
 تر بيشباشد حجم آب  داخل چاه  تر بزرگاز طرف ديگر هرقدر قطر لوله جدار چاه شاهد . آبكش بتوان بدرون آن فرستاد

  .ي آب از چاه تخليه نمودتر بيشمقدار  برداري نمونهو بايد در هر 
 10تـا   8و بدين منظور بايد قطر حفاري چاه بين  رسد مي نظر بهاينچ مناسب  4ود ي شاهد كيفي حدها چاهقطر لوله 

  .اينچ باشد

  ي شاهد كيفيها چاهجنس لوله جدار  -3-3- 6-7
كه نه ماده شيميايي را جـذب نماينـد و نـه مـوادي را     انتخاب شود ي شاهد كيفي بايد از موادي ها چاهي جدار ها لوله

  .زمان طوالني در زير آب و درون چاه دوام بياورد اين لوله بايد براي مدت. وارد آب كند
ي ها لوله. شود ميدر آب حل  تدريج بهكه مقداري از اين مواد  ماند ميي گالوانيزه داراي آهن، منگنز، روي و كادها لوله

صورت گرفته نشـان داده در درازمـدت،    PVCي ها لوله بر روييي كه ها بررسي. دهند ميفوالدي نيز آهن و منگنز به آب 
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نيـز همـين    رود مـي  كـار  بـه  PVCي هـا  لولهچسبي كه براي اتصال . كند ميمقادير كمي انواع مواد آلي جذب يا وارد آب 
  .مشكل را دارد

گـران و كـاربرد    هـا  آني شاهدند اما هر دو ها چاهنشان داده كه شيشه و تفلون بهترين مواد براي لوله جدار  ها بررسي
همچنـين آهـن مقـاوم در برابـر     . يي با روكش تفلون يافت شود براي اين كار مناسب اندها لوله كه درصورتي. مشكل دارند

  . ي شاهد باشدها چاهي جدار ها لولهين جنس براي تر مناسبشايد  زدگي زنگ
هـا بـه ترتيـب اولويـت     تي و فاضـالب ي صـنع ها پسابي شاهد با توجه به مواد شيميايي موجود در ها چاهجنس لوله 

  .تر بيش، آهن با مقدار كربن كم،آهن گالوانيزه و آهن با كربن PVCنزن،  عبارتند از تفلون، آهن زنگ
بايد پيش از نصب، آماده و سپس با آب گرم با فشار زياد شسته شود تا روغن، ) ي كور و مشبكها لوله(ي جدار ها لوله

  .ميز شده و در محلي با پوشش مناسب انبار گرددي آن تها برادهمواداضافي و 
بـراي آزمـايش برداشـته     كـه  آبيي باشد كه بتوان چاه را توسعه داد و به شكلي لوله جدار بايد ها شبكهاندازه و تعداد 

از طـرف ديگـر   . گذارد مينتايج آزمايش تاثير  بر رويگي آب آلود گل. خواهد شد تميز و كم و بيش شبيه آب شرب باشد
ي هـا  لولـه ي هـا  شبكهسطح داخلي . يابد ميباشد نقاط ضعف لوله جدار افزايش  تر بيشي لوله جدار ها شبكهرقدر تعداد ه

ي شـاهد  هـا  چـاه بخش مشبك لولـه جـدار   . محلي با پتانسيل جذب موادشيميايي يا وارد نمودن مواد به آب است، جدار
  .متر است 15تا  7عموم بين  طور بهكيفي 

  شاهد كيفي يها چاهژرفاي  -3-4- 6-7
و  گردد ميي هيدروديناميكي آن تعيين ها ويژگيو  موردنظر آبداري شاهد كيفي با توجه به موقعيت اليه ها چاهژرفاي 

  .مورد سنجش قرار داد آبدارباشد كه بتوان بخش مشبك لوله جدار چاه را برابر اليه  اي اندازهدر هرچاه بايد به 
هـدف، برداشـت   اگر. توجه گـردد  آبـدار و توان آبدهي اليه  زيرزمينيسطح آب اي  دورهي ها نوسانبدين منظور بايد به 
به يا يك چاه با قطر زياد كند و درون آن چند لوله . باشد بايد چند چاه جدا از هم تجهيز نمود آبدارنمونه آب از چند اليه 

  .آمد قرار داد 3ي كه در مبحث شكل
گازهـاي فـرار محلـول در آب، بخـار شـده و       قرار گيرددر برابر هوا  يرزمينيآب زي محل ورود ها شبكه كه موارديدر 

ژرفـاي چـاه شـاهد كيفـي     . شود مييي ها نشست تهمواقع باعث ايجاد اي  پارهكه در  آورد مي وجود بهي شيميايي ها كنشوا
از آب  تـر  سـبك ي ها آاليندهسي براي برر. ي لوله جدار هميشه در زير آب بماندها شبكهانتخاب گردد كه  اي اندازهبايد به 

در ايـن مـورد   . را به درون چاه بدهـد  ها آني لوله جدار اجازه ورود ها شبكهسطح آب شناورند بايد  بر رويمانند نفت كه 
  .گسترش پيدا كند آب زيرزمينيي لوله جدار تا نزديكي سطح ها شبكهبايد 
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  ي شاهد كيفيها چاهبستن پيرامون لوله جدار  -3-5- 6-7
ي سطحي يا آالينده مختلـف  ها روانابي پيرامون لوله جدار به همان شكل بماند امكان نفوذ آب باران، محل حفار اگر

ي هـا  چـاه دليل بايد پيرامـون لولـه جـدار     همين به. ي آب وجود داردها نمونهبه آبخوان و تغيير كيفيت  ها آبو ورود اين 
اين كار در دو مكان يكي پيرامـون لولـه در نزديكـي سـطح زمـين و       گردد ميپيشنهاد . موادي بسته شود به كمكشاهد 

، سـيمان و  رود مـي  كـار  بـه  هـا  لوله چاهموادي كه براي بستن دور جدار . محل ديگر در باالي سطح ايستايي صورت گيرد
همچنين در .جود داردموارد امكان ورود مواد آلي از راه بنتونيت به آب واي  پارهنشان داده كه در  ها بررسي. بنتونيت است

كه دور لولـه جـدار در    گردد ميپيشنهاد  .گذارد ميآب تاثير  PHهمبري پيدا كند بر روي  آبدارمواردي كه سيمان با اليه 
  .باالي سطح ايستايي منطقه حدود يك متر خاكريزي و روي آن بنتونيت يا سيمان ريخته شود

  ي شاهد كيفيها چاهتوسعه  -3-6- 6-7
آبدهي آن تاثير دارد و هم مـوادي كـه   بر روي مناسبي توسعه پيدا نكند هم  به شكلفاري چاه پس از ح كه درصورتي

سنگ مخزن مانند رس، سيلت و ماسه ريز نيز در زمـان برداشـت نمونـه     ريزدانهدر زمان حفاري وارد چاه شده و يا مواد 
. آورنـد  مـي  وجود بهموارد، مشكالت ديگري اين مواد هم بر كيفيت آب نمونه تاثير دارند و هم دربعضي . اند همراه آب چاه

از صـافي گذرانـده    بـرداري  نمونهتعيين فلزات سنگين در آب باشد بايد نمونه آب در محل  برداري نمونههدف از  كه زماني
  .كند ميوجود مواد معلق، كاركرد صافي را مشكل . شود

  برداري نمونه -6-7-4
آلودگي  روي پيشي مربوط به ها بررسينابع آب منطقه و چه در چه در مطالعه كيفيت م آب زيرزمينياز  برداري نمونه

بايد نمونـه   شود ميبنابراين نمونه آبي كه آزمايش . گيرد ميي كيفي در مورد آب آبخوان صورت ها دادهبمنظور گردآوري 
آب به آزمايشـگاه و  آب، انتقال  برداري نمونهبراي رسيدن به اين هدف بايد نكاتي در حفاري چاه، . آب واقعي منطقه باشد

  .رعايت گردد ها آزمايشانجام 

6-7 -4-1- Well purging 

يافتـه  براي مدتي درون چاه مانده و كيفيت آن در همبري با هوا، لوله جدار و تبخير تغييـر   برداري نمونهي ها چاهآب 
از آب چاه بايد مقداري آب از چاه تخليه نمود تا نمونه برداشت شده نمونه واقعي آب آبخـوان   برداري نمونهپيش از . است
مـوارد  اي  پـاره در. دهـد  مـي گاهي كيفيت آب را تغيير  برداري نمونهجريان پمپاژ و حجم آب برداشت شده پيش از . باشد

 .نيايدپيش  ها آلودگياز اي  پارهشد تا تغييري در با) از يك ليتر در دقيقه تر كم(مقدار جريان آب پمپاژ بايد بسيار كم 

بستگي داشـته و   ... آبخوان، نوع آلودگي و هدايت هيدروليكيحجم آب برداشت شده به عوامل مختلفي مانند ضريب 
 آبـدار ي اليـه  هـا  ويژگـي پس در هر مرحلـه بـا توجـه بـه     . كند ميي متقاوت تغيير ها آلودگيي مختلف و نوع ها چاهبراي 
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مناسـبي انتخـاب    بـه شـكل   بـرداري  نمونهبيش از  برداشت شدهو همچنين نوع آلودگي بايد جريان و حجم آب  نظرمورد
  .نمايد ميبرابر حجم آب درون چاه تغيير  10تا  4بين  برداري نمونهپيش از  برداشت شدهمقدار آب . گردد

برداشـت بايـد   . نمود گيري اندازهشت شده را و قابليت هدايت الكتريكي آب بردا PHتغييرات  توان ميبراي كنترل آن 
  .آنقدر ادامه يابد كه اين دو پارامتر كم وبيش ثابت شود

  برداري نمونهوسايل  -4-2- 6-7
نيـاورد و همچنـين ايـن     وجود بهبايد تغييري در مواد موجود در آب  رود مي كار به برداري نمونهجنس موادي كه براي 

بايد مـوادي كـه در ايـن    . گردد مي گيري بهره برداري نمونهي كوچك براي ها پپمدر بعضي موارد از . مواد را جذب ننمايد
از مـواد شـيميايي   اي  پارهد توان ميمواد آهني . رفته نيز چنين شرايطي داشته باشدكار  به آن ي انتقال آبها لولهو  ها پمپ

از مواد محلول و اي  پارههمچنين مواد پليمري قابليت جذب . مقداري آهن به آب بدهد زدگي زنگآب را جذب و يا در اثر 
بايـد بـه    شـود  مـي نمونه آبي كه از چاه برداشـته  . يا نشت موادي كه در گذشته جذب كرده و يا مواد پليمر به آب را دارد

. آيـد وجـود   بـه قدار گازهـاي محلـول آن   ي در متر كمآهستگي و با جريان كم به درون شيشه نمونه ريخته شود تا تغيير 
  .وارد آب نگردد ريز دانهنياورد تا مواد  وجود بهبايد تالطم درآب چاه  برداري نمونهوسايل 

 بـرداري  نمونـه البته ظـرف  . ي نمونه ريخته شودها بطريبه درون  برداري نمونهين محل تر نزديكبايد در  ها نمونهتمام 
  .ر مواد محلول در آب را ندهدنيز بايد تميز باشد و تغييري د

  نگهداري و انتقال به آزمايشگاه -4-3- 6-7
بـه آزمايشـگاه،    هـا  نمونـه بايد پيش از گذشت زمان معيني به آزمايشگاه برسد پس بايـد بـراي انتقـال     ها نمونهبرخي 

، زمان برداري نمونهآن محل  بر رويي نمونه آب بايد برچسبي نصب شود كه ها ظرف بر روي. هماهنگي الزم صورت گيرد
در برابر نور مستقيم خورشـيد قـرار نگيـرد و در     ها آببايد كوشش گردد كه نمونه . بيايد ... و بردار نمونه، نام برداري نمونه
  .ين زمان به آزمايشگاه برسدتر كوتاه

  سطح آب چاه گيري اندازه -6-7-5
 ها آاليندهو بررسي جريان حركت  زيرزميني يها آبي شاهد كيفي نيز در تجزيه و تحليل جريان ها چاهتراز سطح آب 

  .شود گيري اندازه برداري نمونهنيز در زمان  ها چاهسطح آب اين  گردد ميبه همين دليل پيشنهاد . نمايد ميكمك زيادي 
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ي موجود براي ها دادهتجزيه و تحليل 
  تهيه مدل
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  ي موجود براي تهيه مدلها دادهتجزيه و تحليل  -هفتم فصل 

 كليات - 7-1

و در چنـدين محـل در   اي  نقطـه بـه صـورت    تـر  بيش زيرزمينيدر مطالعات منابع آب  ها آبخواني گوناگون پارامترها
الزمست كـه ايـن    گيرد ميصورت  زيرزمينيي متفاوتي كه بر روي منابع آب ها بررسيدر . شود ميگردآوري  ها آنگستره 
ايـن كـار   . كه در چندين نقطه آن گردآوري شده برآورد گردداي  نقطهي ها دادهدر تمام گستره آبخوان و بر پايه  پارامترها

هم  ،خزن، هم تراز سطح آبسنگ م ضخامت همي ها نقشهي گوناگون مانند پارامترها هم ارزشي ها نقشهبا تهيه  تر بيش
تهيه شـده  ) پيش از تهيه مدل( ها آبخواندر مطالعات اوليه  ها نقشهالبته تعدادي از اين . شود ميانجام  ... قابليت انتقال و

جداگانه و بدون توجـه بـه    طور به ها نقشهموارد اين  تر بيشكه در  آمده ولي بايد به اين نكته توجه داشت ها گزارشيا در 
 ضـخامت  هـم ي ها نقشهمثال  طور به. وجود دارد ها آنيي بين ها ناهماهنگيي آبخوان رسم گرديده و گاهي پارامترها ساير

ي آن ها چاهآبگذري با آبدهي  قابليت همي ها نقشهنداشته و يا  خواني هم) T( ي هم قابليت انتقال آبها نقشهاليه اشباع با 
  . منطقه مطابقت ندارد

توسـط   تـر  بـيش در طـي دوره مطالعـاتي و    ها دادهو تجزيه و تحليل اوليه اين  ها آبخواني مربوط به ها دادهگردآوري 
 خـواني  هـم ي موجـود بايـد   ها نقشهو  ها دادهمدل پس از گردآوري تمام  تهيه كننده. گيرد ميي مطالعاتي صورت ها گروه
. را تعيين نمايد ها آنخوان را بررسي و ناهماهنگي بين ي آبها ويژگيبا ساير  ها آن خواني همبا يكديگر و همچنين  ها نقشه
شايد نياز باشد كـه بـازنگري كلـي در    . نياز به بازنگري و تصحيح دارد ها نقشهكه كدام يك از  دهد مينشان  ها بررسياين 
ز تجزيـه و  آن دسـته ا  شـود  مـي در اين مبحث كوشش . صورت گيرد ها آنيي از ها شبخي موجود يا در ها نقشهاز اي  پاره

  .هايي كه تهيه كننده مدل الزمست پيش از تهيه مدل انجام دهد توضيح داده شود تحليل

  ي ساختمانيها دادهتجزيه و تحليل  - 7-2

  تعيين مرزهاي آبخوان -7-2-1
ي زيرزميني ايران متداول نيست ها آبي پيشين آمد تعيين موقعيت مرزهاي آبخوان در مطالعات ها شبخكه در  طوري به

تهيـه كننـده مـدل بايـد مرزهـاي آبخـوان را       . دهنـد  موارد تا مرز كـوه و دشـت ادامـه مـي     تر بيشرا در  ها آبخوانو گستره 
اي موارد امكـان دارد كـه مرزهـاي آبخـوان نيـز       در پاره. آمد بر روي نقشه پايه مشخص نمايد 2- 2كه در مبحث  طوري همان

گـردد و   هاي موجود برآورد مـي  طور اوليه و بر پايه داده ي آبخوان بهبايد به اين نكته توجه داشت كه مرزها. تعيين شده باشد
بنابراين بايد موقعيـت مرزهـا را بـا توجـه بـه      . تدقيق شود تر بيشهاي  بايد اين مرزها در طي زمان و همراه با گردآوري داده

  . هاي الزم بر روي آن صورت گيرد حهايي كه پس از برآورد مرزها گردآوري شده كنترل و تصحي ويژه داده هاي موجود به داده
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  ي ساختمانيها دادهكنترل  -7-2-2
 تـراز  هـم سـطح زمـين،    تراز همي ها نقشه توان ميرا  ها آبخواني ساختماني مورد نياز براي تهيه مدل ها دادهين تر مهم

. دانسـت  آبـدار ي جداكننده و هم ضخامت سنگ مخـزن هـر اليـه    ها اليه، هم ضخامت آبداري ها اليهسنگ كف هر يك از 
 تـر  بـيش . شـود  برطرفي آن نيز بايد توسط تهيه كننده مدل كمبودهادر دوره مطالعات تهيه شده و  ها نقشهاين  تر بيش
  .عموم هماهنگي الزم با يكديگر ندارند طور بهجداگانه و توسط افراد مختلف تهيه شده كه  طور به ها نقشهاين 

  سطح زمين تراز همي ها نقشه -7-2-2-1
از منطقه مورد مطالعه  تر بزرگو  25000/1ي با مقياس ها نقشهي توپوگرافي بزرگ مقياس يعني ها نقشه كه درصورتي

بـراي تهيـه مـدل     تر بزرگي با مقياس ها نقشهالبته . شود مي گيري بهرهبراي تهيه مدل  ها نقشهوجود داشته باشد از اين 
ي متفاوت وجود داشته باشد بايد از نقشه بـا مقيـاس   ها ياسمقاز منطقه مورد نظر چندين نقشه با  كه درصورتيبهتراند و 

 اي مشاهدهي ها چاهرا با تراز  ها آن خواني همبايد درستي و  ها نقشهگيري اين كار بهالبته پيش از . نمود گيري بهره تر بزرگ
  .گردد برطرفبررسي و خطاهاي احتمالي هر يك را مشخص و كوشش نمود تا حد امكان اين خطاها 

سـطح زمـين منطقـه بـه      تراز همي بزرگ مقياس از منطقه وجود نداشته باشد بايد نقشه خطوط ها نقشه كه ورتيدرص
 هـا  نقشـه در رسم ايـن  . موجود و با توجه به عوارض سطحي منطقه رسم نمود اي مشاهدهي ها چاهكمك تراز نقطه نشانه 

تراز سطح زمين در مدل . توجه شود ... ، بستر رودخانه وشناسي زميني سازندها زدگي بيرونبايد به عوامل گوناگون مانند 
آن سـنجيده   كمـك  بـه ي سـاختماني آبخـوان   ها دادهكه بسياري از  رود مي شمار اي به پايهي ها دادهيكي از  زيرزمينيآب 

  . رود كار بهاي  خواهد شد بنابراين براي درستي آن بايد دقت ويژه
بـا تـراز    آيـد  مـي ي توپـوگرافي بـه دسـت    ها نقشههايي بين مقادير تراز سطح زمين كه از  نگيهموارد ناهمااي  پارهدر 

ها،  رودخانهآمدن خطاهايي در محاسبات تغذيه و زهكشي  وجود بهباعث  ها ناهماهنگياين  .وجود دارد اي مشاهدهي ها چاه
  .از بين برود ها ناهماهنگيكه پيش از تهيه مدل بايد اين  شود مي ... تبخير از آبخوان و

  آبرفت ضخامت همي ها نقشه  -7-2-2-2
تجزيـه و تحليـل   . باشـد  ميي مطالعات ژئوفيزيكي ها نقشهي هم ضخامت آبرفت موجود همان ها نقشهپايه بسياري از 

ي ژئوفيزيكي يا اين نقاط وجود نداشته ها بررسيدرست نتايج ژئوفيزيكي به وجود نقاط شاهد نياز دارد كه در زمان انجام 
پـيش از  . ي آن نقطـه شـاهد درسـت نبـوده اسـت     ها دادهي اين نقاط توجه نشده و يا ها دادهيا به ) ه نشده بودهچاه كند(
ي منطقه بـه  ها حفاري شناسي زمينسنگ مخزن براي تهيه مدل بايد اين نقشه با برش  ضخامت همي ها نقشهگيري كار به

ي هيـدروليكي و هيـدروديناميكي آبخـوان مطابقـت     ها ادهديي كه پس از مطالعات ژئوفيزيكي انجام شده و ها حفاريويژه 
  .داده و تصحيح هاي الزم درآن صورت گيرد
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  ي هم تراز سطح سنگ كفها نقشه  -7-2-2-3
ي ژئـوفيزيكي منطقـه و   هـا  بررسـي بر پايه نتايج  باشد ميي هم تراز سنگ كف آبخوان كه در دسترس ها نقشه تر بيش

 50000/1ي توپـوگرافي بـا مقيـاس    هـا  نقشـه آبرفت و مقادير تراز سطح زمين كه از روي  ضخامت همي ها نقشه كمك به
شـود مقـادير تـراز     گيري بهرهموجود براي تهيه مدل  ضخامت همي ها نقشهاز  كه درصورتي. آمده تهيه شده است دست به

زيرزميني و يا باالتر نسبت به تراز  در ترازي باالتر نسبت به سطح آب ها نقشه نقاط به دليل دقت كماي  پارهسنگ كف در 
سنگ كف، مقـدار ضـخامت آبرفـت در     تراز همدر اين صورت براي تهيه نقشه  شود ميپيشنهاد . گيرد ميسطح زمين قرار 

  .تراز سطح سنگ كف آبخوان در آن شبكه منظور شود عنوان بههر شبكه مدل از مقدار تراز سطح زمين مربوطه كم و 

  ي سه بعديها مدل ي ساختمانيها نقشه  -7-2-2-4
به  ها مدلدر اين  آبدارهر اليه . شود مي گيري بهرهي سه بعدي ها مدلاز  آبداري با چند اليه ها آبخوان سازي شبيهبراي 

زيـري و بـااليي از راه    آبـدار ي ها اليهكه پيوند هيدروليكي آن با  گردد ميمنظور اي  جداگانهصورت واحد هيدروژئولوژيكي 
مشخص و ترازهاي بـاالئي و سـنگ كـف ايـن      آبداربنابراين بايد مرزهاي هر اليه . شود ميبرقرار  ها آنن اليه جداكننده بي

را پـيش   هـا  آني هيدروژئولوژي مناطق وجود دارد و الزمست ها بررسيدر نتايج  تر كم ها دادهاين . نيز تعيين گردد ها اليه
بايـد توسـط    هـا  آبخـوان   مـدل بـه همـين دليـل    . ي موجـود بـه دسـت آورد   ها دادهتجزيه و تحليل  كمك بهاز تهيه مدل 

  .ي آشنا به منابع آب آن منطقه و يا با همكاري اين افراد تهيه شودها هيدروژئولوژيست
ي مختلف و يا كـم  ها اليه ضخامت همي ها نقشهعموم با تهيه  طور به آبدارتراز سطح بااليي و سطح سنگ كف هر اليه 

توجـه بـه ايـن نكتـه     . آيـد  مـي ي مختلف در هر شبكه از تراز سطح زمين منطقه به دسـت  ها اليهضخامت نمودن مقادير 
بايـد نسـبت بـه تـراز     ) ي جداكننـده ها اليهو  آبداري ها اليه(كه مقادير تراز سطح بااليي و زيري هر اليه  باشد ميضروري 

  .رفته تعيين گردد كار بهسطح زمين كه در مدل 

  ي هيدروليكيها ادهدتجزيه و تحليل   - 7-3

  :رود ميعموم به دوشكل در مدل به كار  طور بهي هيدروليكي ها داده

  آبداري ها اليهي هم تراز سطح آب ها نقشه -1- 7-3
تـراز سـطح   . رود مـي  كار بهويژگي هيدروليكي آبخوان در مدل  عنوان بهي معين ها زماندر  آبدارتراز سطح آب هر اليه 

سطح آب هر اليه كه بر پايـه تعـداد محـدودي     تراز همي ها نقشه كمك بهعموم  طور بهدر هر شبكه مدل  آبدارآب هر اليه 
در  هـا  نقشـه ي ايـن  كمبودهـا و  ها ناهماهنگي. شود ميرسم شده تعيين ) چاه هاي مشاهده اي يا پيزومتري(نقطه شاهد 
در مدل نسبت به  ها دادهگيري اين كار بهت پيش از مشخص شده و يا به آن توجه نگرديده و الزمس تر كم ها آنزمان تهيه 
  .اطمينان حاصل شود ها دادهبا ساير  ها آن خواني همدرستي و 
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. انـد و كنـار مرزهـا نيـاز بـه تصـحيح دارنـد        رسم شـده  ها آبخوانطور عموم بدون توجه به مرزهاي وافعي  به ها نقشهاين 
كمـك ترازيـابي و شـايد     هاي مشاهده اي و پيزومتـري كـه بـه    قطه نشانه چاهگيري از مقادير تراز ن ي هم تراز با بهرهها نقشه

گيري  دست آمده و ژرفاي آب زيرزميني كه توسط فرد يا افراد متفاوت و شايد با وسايل مختلف اندازه توسط افراد گوناگون به
بنابراين . ي هم تراز تاثير بگذاردها شهنقامكان دارد خطاهايي در اين مقادير وجود داشته باشد كه بر روي . شود شده تهيه مي

  .ها اطمينان حاصل كرد با ساير داده ها آنخواني  بايد نسبت به درستي و هم تراز همكارگيري نقشه  پيش از به
 دسـت  بـه ي توپـوگرافي  هـا  نقشهعموم با توجه به تراز سطح زمين كه از  طور بهدر مدل  ها آبخواني ساختماني ها داده

نداشته و يا  خواني همي توپوگرافي ها نقشهامكان دارد كه مباني ترازيابي نقاط شاهد با مباني تراز  .گردد ميآمده مشخص 
ي هم تراز سـطح آب بايـد مقـادير    ها نقشهاز  گيري بهرهبنابراين پيش از . خطاهايي در تراز نقاط شاهد وجود داشته باشد

در صـورت  . مشخص شـود  ها آنهاي بين  خواني هموگرافي كنترل و ناي توپها نقشهتراز نقاط شاهد منطقه نسبت به تراز 
تراز مبناي ترازيـابي بـا    اگر. بايد در خواست ترازيابي دوباره اين نقاط گردد تراز همي ها نقشهدر  تاثيرگذاروجود خطاهاي 

شانه چندين چاه شاهد بـا تـراز   ي موجود اختالف داشته باشد بايد مقدار اين اختالف را با مقايسه تراز نقطه نها نقشهتراز 
  .تصحيح شود ها چاهي توپوگرافي تعيين و تراز نقطه نشانه ها نقشه

  اي و پيزومتري ي مشاهدهها چاهآبنمود  -2- 7-3
در طي زمان تهيه  ها آنسطح آب  گيري اندازهو پيزومتري كه به كمك  اي مشاهدهي ها چاهآبنمود تغييرات سطح آب 

  .رود مي كار بهاي و در مرحله تنظيم مدل  مقايسهمبناي  عنوان بهدر مدل  شود مي
ي مـدل اطمينـان بـه    پارامترهـا بـا   ها آن خواني همدر مدل بايد نسبت به درستي و  آبنمودهاگيري اين كار بهپيش از 
  :زير دانست صورت به توان ميرا  ها خواني همين خطاها و ناتر مهم. دست آيد
  ي توپوگرافيها نقشهآن با تراز  خواني همخطاي تراز نقطه نشانه و نا  -الف
اين خطاها در بخـش   تر بيشي متفاوت كه عوامل ها زماندر  ها چاهژرفاي آب در  گيري اندازهخطاهاي مربوط به   -ب

ي مختلـف كوشـش   ها دادهگيري كار بهتصحيح نشده باشد الزمست با  آبنمودهاخطاهاي  كه درصورتي. سوم آمد
  .ودش برطرفنمود اين خطاها 

وجود دارد بايد عامل آن نيز مشـخص و در مـدل اعمـال     اي آبنمودها پارهي نامتناسب سطح آب كه در ها نوسان  -ج
در آبنمودي در ماه مشخصي به مقدار زيـاد تـري نسـبت بـه      زيرزمينيمثال امكان دارد سطح آب  طور به. گردد
  .اهماهنگي بوده استحتم عاملي باعث اين ن طور بهتغيير كرده باشد كه  ها ماهساير 

آمـدن عامـل    وجـود  بـه از چاهي در نزديكي چـاه شـاهد و يـا     برداري بهره توان ميين عوامل اين ناهماهنگي را تر مهم
در مـدل اعمـال نگـردد مـدل      هـا  ناهماهنگيعامل اين  كه درصورتي .دانست گيري اندازهاي در كنار آن و يا خطاي  تغذيه

عاملي براي اين تغيير ناگهاني وجود نداشته باشد بايـد در مـورد خطاهـاي     اگر. سازي كندد اين ناهماهنگي را بازتوان مين
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كننده بررسي و تصحيح هاي الزم  بر روي آبنمـود   گيري اندازهيا تغيير شخص  گيري اندازهمانند تغيير وسيله  گيري اندازه
  .صورت گيرد

  ي هيدروديناميكيها دادهتجزيه و تحليل   -7-4

ي كاري ها دانشتعدادي آزمايش پمپاژ كه توسط افراد متفاوت و با  كمك به تر بيش ها آبخوانضرايب هيدروديناميكي 
ايـن  . گيـرد  ميآمده و در اختيار تهيه كننده مدل قرار  دست بهمختلف و در شرايط گوناگون انجام و تجزيه و تحليل شده 

در تهيه تعـدادي مـدل، ديـده    . ندارد خواني همي آبخوان ها ويژگيوجه با  موارد نادرست بوده و به هيچاي  پارهمقادير در 
ي مـدل را بـر پايـه ايـن ضـرايب      پارامترهـا رفته و ساير  كار بهضرايب هيدروديناميكي آبخوان  عنوان بهشده كه مقاديري 

قادير در مـدل بايـد نسـبت بـه     گيري اين مكار بهبنابراين پيش از . اند آوردهتنظيم نموده و نتايج بسيار نادرستي به دست 
  .ي آبخوان اطمينان به دست آوردها ويژگيبا ساير  ها آندرستي و هماهنگي 

  ي قابليت انتقالها دادهتجزيه و تحليل  -7-4-1
آمـده بايـد    دسـت  بهي پمپاژ در نقاط مختلف آن ها آزمايش كمك بهپس از گردآوري مقادير قابليت انتقال آبخوان كه 

بهترين . آورد دست بهي آبخوان در آن نقاط اطمينان ها ويژگيبا ساير  ها آنو با مقايسه  ها دادهن ابتدا نسبت به درستي اي
  :براي برآورد قابليت انتقال آبخوان به كار برد به شرح زير است توان ميكه اي  مقايسهمباني 

 ضخامت اليه اشباع و اندازه ذرات تشكيل دهنده آن -الف

. بـه دسـت آورد   )K(هـدايت هيـدروليكي    مقداربا ضرب ضخامت اليه اشباع در  توان ميرا  )T(قابليت انتقال آبخوان 
در آن محل با توجه به ذرات تشكيل دهنـده   Kمقدار بنابراين با دانستن ضخامت اليه اشباع در هر نقطه آبخوان و برآورد 

به دست  Tبراي سنجش درستي مقدار اي  سهمقايرا در آن منطقه تخمين زده و به عنوان مبناي  Tمقدار  توان ميآبخوان 
  .آمده از آزمايش پمپاژ به كار برد

  ها چاهآبدهي ويژه  -ب
 .وجود دارد )Q/s( ها چاهآمد رابطه تقريبي بين قابليت انتقال آبخوان و توان آبدهي ويژه  2-3-3-6در بند  كه طوري به

در هـر نقطـه را بـرآورد و بـراي      Tدامنـه تغيـرات    توان ميدر نقاط مختلف آبخوان  ها چاهبا در دست داشتن آبدهي ويژه 
  .برد كار بهي پمپاژ به دست آمده ها آزمايشسنجش درستي مقادير قابليت انتقال كه از 
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  ها چاهآبدهي  -ج
ي منطقـه  هـا  چـاه ين آبـدهي  تـر  بـيش با توجـه بـه    توان ميي منطقه در دست نباشد ها چاهآبدهي ويژه  كه درصورتي

در  هـا  چـاه ين آبدهي تر بيشمثال  طور به. برآورد نمودطور اوليه  بهرا در آن محل  Tدامنه تغيرات ) دون گالريي بها چاه(
  .ليتر بر ثانيه نيست 10از  تر كمدر روز  مترمربع 1000 مناطقي ازآبخوان با قابليت انتقال حدود

ي آبخوان هم خواني نـدارد  ها ويژگيبه دست آمده از آزمايش پمپاژ با  Tباال نشان داد كه مقادير اي  مقايسهمباني  اگر
 كـه  درصـورتي . را دوباره مورد تجزيه و تحليل قـرار داد  ها آني مربوط به آزمايش پمپاژ وجود دارد ها گيري اندازه اگربايد 
  . ي آبخوان برآورد شودها ويژگيدر اين نقاط با توجه به  Tدر دسترس نباشد بهتر است مقدار  ها گيري اندازهاين 

به همين دليل بايد نقشه خطوط هـم قابليـت   . در مدل بايد ضرايب هيدروديناميكي در هر شبكه تعيين و به آن داده شود
  .هاي آن رسم شود اي و به كمك ساير ويژگي هاي نقطه و بر پايه داده آبداربراي هر اليه  Kانتقال يا هم ضريب آبگذري 

  )S( ي مربوط به ضريب ذخيرهها هدادتجزيه و تحليل  -7-4-2
 گيري اندازهبه كمك آزمايش پمپاژ و  تر بيشآزاد  آبداري ها اليه 1تحت فشار و آبدهي ويژه آبداري ها اليهضريب ذخيره 

براي انجام چنين آزمايشي افزون بـر چـاه پمپـاژ بايـد     . شود ميي پيرامون تعيين ها چاهتاثير برداشت از يك چاه بر روي 
به همين دليل تعداد آزمايش تاثير در مناطق مطالعاتي نسـبت بـه   . تعدادي چاه يا پيزومتر در كنار آن وجود داشته باشد

 يزومترهـا پبراي نتيجه گيري مناسب از آزمايش تاثير هم بايد ساختمان چاه و . است تر كمآزمايش پمپاژ برروي يك چاه 
درست و هم مدت زمان پمپاژ كافي و هم تجزيـه و تحليـل    ها آنمورد نظر و هم فاصله بين  آبداربا توجه به موقعيت اليه 

  .صورت گيرد خوبي بهنتايج آزمايش 
 به دست آمده Sو مقادير  دهد ميي اوليه پمپاژ حالت تحت فشار را نشان ها زماني آزاد در ها آبخوانتاثير برداشت از 

ي مربـوط بـه   هـا  داده كـه  درصـورتي  .آيـد  مـي  دسـت  بـه  10-9از  تـر  كـم و گـاهي رقـم هـايي     10-3 از تـر  كمبسيار كم و 
ي مناسب و با توجه بـه وضـعيت آبخـوان دوبـاره     ها روشبه  ها دادهي آزمايش پمپاژ در دست باشد بايد اين ها گيري اندازه

و هم  تر كمي تاثير ها آزمايشكلي در مناطق مختلف هم تعداد  طور هب. تجزيه و تحليل نموده و نتايج بهتري به دست آورد
  .در دست نيست ها آبخوان Sي كافي از مقاديرها دادهعموم   طور بهگاهي نادرست است و  ها آننتايج به دست آمده از 

ي ها كتابي آبخوان و به كمك جداولي كه در ها ويژگيو ساير  بندي دانهبا توجه به  تر بيش ها آبخوان Sبنابراين مقادير
ي آبرفتـي آزاد بـيش   ها آبخواندر  S البته بايد توجه داشت كه مقادير. گردد مياوليه برآورد  صورت بههيدروژئولوژي آمده 

  . است و مقاديري كه از آزمايش پمپاژ به دست آمده و در اين حد قرار ندارند درست نيست 3/0 از تر كمو  10-3از 

                                                      
1- Specific yield 
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اجزاي تشكيل دهنده سنگ مخـزن، نتـايج آزمـايش    ، گستره آبخوان با توجه به وضعيت رسوبگذاري شود مييشنهاد پ
آن مقادير  كمك بهاوليه برآورد شود تا بتوان  طور بهبه مناطقي تقسيم و ضريب ذخيره هر منطقه  S پمپاژ از ديدگاه مقدار

S مربوط به هر شبكه مدل را برآورد نمود.  
شـناخته   تر كمي پارامترهابخشي از  صورت بهدر مطالعات مدل  ها آبخوانداشت كه ضرايب هيدرودينامكي  بايد توجه

براي هـر   Sو  Tبهتر است حدود تغييرات . در مرحله تنظيم مدل تصحيح خواهد شد ها آنو مقادير  آيند مي شمار بهشده 
مثـال   طـور  بـه . ي مختلف آن برآورد شود تا راهنمايي براي زمان تنظيم مـدل باشـد  ها ويژگيبخش از آبخوان با توجه به 

  .در روز نيست مترمربع 1000و بيش از  500از  تر كمدر يك بخش از آبخوان  Tگفت كه مقدار  توان مي

  ي مربوط به تغذيهها دادهتجزيه و تحليل  - 7-5

ي تغذيـه  ها راهبايد  گيرد ميكه بر روي آبخوان صورت  يهاي بررسيو  ها دادهدر آغاز مطالعات مدل و پس از گردآوري 
ي هـر منطقـه بـه    هـا  آبخوانكلي  طور به. گردآوري شود ها آني الزم در مورد هر يك از ها دادهآبخوان منطقه مشخص و 

  :آيد ميدر زير  ها آنين تر مهمكه  گردند ميچند راه تغذيه 

  ي آسمانيها يزشري مربوط به نفوذ مستقيم ها دادهتجزيه و تحليل  -7-5-1
ي آسماني در هـر شـبكه مـدل و در هـر پلـه      ها ريزشآمد مقدار تغذيه آبخوان از نفوذ  1-5-5در مبحث  كه طوري به
  .گردد ميي آسماني در آن دوره و ضريب نفوذ بارندگي محاسبه ها ريزشدو عامل ارتفاع  صورت بهزماني 

  ي آسمانيها ريزشمقدار  -7-5-1-1

ي متفـاوت تغييـر   ها بلنديي بزرگ و با پستي و ها دشتدر  ويژه به ها دشتط مختلف ي آسماني در نقاها ريزشمقدار 
  .و امكان دارد مقدار اين تغييرات به اندازه اي باشد كه در نتايج مدل تاثير بگذارد كند مي

به همين دليل بايد گزارش هواشناسي و خطوط هم باران منطقـه بـه دقـت بررسـي و تغييـرات بارنـدگي در گسـتره        
يـك   تـوان  مـي باشـد   تر كمدرصد  20تا  15دامنه تغييرات بارندگي در گستره مورد نظر كم و از  اگر. آبخوان تعيين شود

البتـه ايسـتگاهي كـه بـراي     . ي مدل در نظـر گرفـت  ها بكهشي را به عنوان شاخص بارندگي براي كليه سنج بارانايستگاه 
ي ميـاني ايـن   ها شبخايستگاهي در  كه درصورتي. شاخص انتخاب شده بايد تا حد امكان در ميانه دشت قرار داشته باشد

 ي مياني دشت را با توجه به موقعيت ايستگاه و خطوط هم باران منطقـه ها شبخآمار بارندگي  توان ميدشت وجود ندارد 
  .به كمك آمار ايستگاه مورد نظر برآورد و در مدل منظور نمود

عنـوان   توان از آمار بارندگي يك ايسـتگاه بـه   هاي آسماني در گستره آبخوان زياد باشد نمي اگر دامنه تغييرات مقدار ريزش
توان آمار بارندگي يك ايستگاه را  تنها مي Modflowافزارهاي موجود مانند نسخ اوليه  در بسياري از نرم.ايستگاه مبنا بهره گرفت
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گيـري   سازي آبخوان مناطق با مقادير بارندگي متفاوت در گستره آن بهـره  افزارها براي شبيه كه از اين نرم كار برد و درصورتي به
  :توان به دو شكل انجام داد اين تغيير را مي. شود بايد تغييراتي بر روي ماژول تغذيه طبيعي آن صورت گيرد

  منطقه بندي شبخ -الف
ي هـا  بخـش بـه   ... ي موجود وسنج باراني ها ايستگاهباران منطقه،  گستره آبخوان در اين روش با توجه به خطوط هم

  .ي به عنوان ايستگاه مبنا انتخاب نمودسنج بارانتقسيم و براي هر بخش يك ايستگاه  )Zone( مختلف
 كـار  به Modflow افزار نرم كمك بهضي استان هرمزگان قلعه قا تخت،،آبخوان دشت شميل سازي شبيهاين روش براي 

  .شد برده

  تغيير بارندگي نسبت به ارتفاع -ب
طور مستقيم  جاي اينكه مقدار بارندگي ايستگاه به شود ولي به گيري مي در اين روش از آمار يك ايستگاه به عنوان مبنا بهره

بدين منظور بايد . رود كار مي با توجه به ارتفاع آن تعيين و سپس به ها منظور گردد مقدار آن براي هر شبكه و براي تمام شبكه
افزار بتواند مقدار بارندگي در هر شبكه مدل و در هر  رابطه بارندگي نسبت به ارتفاع در ماژول تغذيه طبيعي آبخوان بيايد تا نرم
  .كه محاسبه و در مدل منظور نمايدپله زماني را با توجه به بارندگي ايستگاه مبنا و مقدار ارتفاع سطح زمين شب

  ي آسمانيها ريزشنوع   -7-5-1-2
به صورت برف است كه مـدت زمـاني در گسـتره     ها زمستانعموم در  طور بهي آسماني در مناطق سردسير و ها ريزش

 طـور  بـه (ي زماني مدل اين مناطق كوچـك  ها پله كه درصورتي. شود ميذوب  تدريج بهمانده و در فصل بهار  جاي بهدشت 
 خـواني  هم هاي زماني اي از پله ها در پاره ريزشبا زمان تغذيه آبخوان از  ها ريزشانتخاب گردد، زمان ) تر كمال ماهانه يا مث

بدين شكل دانسـت   توان ميروش مناسب براي اعما ل تغذيه در اين حالت را . گذارد ميندارند و بر روي نتايج مدل تاثير 
هر گاه درجه حرارت هـوا  . نيز داده شود افزار نرماي براي ذوب شدن برف به  رابطه كه عامل درجه حرارت هواي ايستگاه و

بـا بـاال   . ي آسماني به صورت برف منظور و در سطح دشـت ذخيـره نمايـد   ها ريزشباشد  تر پاييندر زمان ريزش از حدي 
ذوب و  رود مـي  كـار  بـه ب برف ي هيدرولوژي براي ذوها كتابروابطي كه در  كمك به ها برفرفتن درجه حرارت به تدريج 

  . صرف تغذيه آبخوان گردد

  ضريب نفوذ بارندگي  -7-5-1-3
ي آسماني، افزون بر مقدار بارندگي بايد ضريب نفوذ بارندگي نيز بـه مـدل   ها ريزشبراي اعمال تغذيه از نفوذ مستفيم 

ميـانگين ضـريب نفـوذ بارنـدگي در      عنـوان  بـه عموم عددي  طور به زيرزمينيدر مطالعات و محاسبه بيالن آب . داده شود
ي كوچك تقسيم و تغذيه و تخليه بـراي هـر يـك از    ها شبخآبخوان در مطالعات مدل به . گردد ميگستره آبخوان برآورد 

تاثير ضـريب  . بنابراين بايد ضريب نفوذ براي هر بخش كوچك برآورد و به مدل داد شود ميي كوچك منظور ها شبخاين 
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 دسـت  پاييني آبرفتي دانه درشت پوشيده شده و به تدريج به سمت ها بادزناز  ها دامنهدر دشت هايي كه در  ويژه بهنفوذ 
  .چشمگير است رسد ميي رسي ها كفهگشته و در انتها به  ريز دانه

و  شـود  مي گيري بهرهاز يك ضريب به عنوان ضريب نفوذ بارندگي  Modflowهاي موجود مانند نسخ اوليه افزار نرمدر 
با انجام تغييراتي در مـدول تغذيـه    توان مي .گردد ميبا توجه به اين ضريب محاسبه  ها شبكهمقدار تغذيه آبخوان در كليه 

ي آن، يك ضريب به عنوان ضريب نفـوذ بارنـدگي در   ها ويژگيبراي هر شبكه مدل با توجه به  Modflow افزار نرمطبيعي 
 Modflowافـزار   نـرم تخت و قلعه قاضي استان هرمزگان بـر روي   شت شميل،اين كار در تهيه مدل آبخوان د. نظر گرفت

توپـوگرافي، پوشـش   ، ي نا اشـباع ها اليهجنس ،خاك سطحي بندي دانهي مدل با توجه به ها شبكهانجام و براي هر يك از 
  . ضريبي به عنوان نفوذ بارندگي برآورد و در مدل منظور گرديد ... گياهي و

 ورودي زيرزمينيي مربوط به جريان ها دادهتجزيه و تحليل  - 7-5-2

كه جريـان   شود ميجداولي ارائه  صورت بههر منطقه  زيرزمينيمتداول شده كه بيالن آب  زيرزمينيدر مطالعات آب  
در تمـام نـوار    زيرزمينـي  حـتم مقـدار جريـان    طور به .آيد ميين جدول ايك جا در  صورت بهورودي به آبخوان  زيرزميني

ورودي كه از بيالن به دست آمـده بـه طـور مسـاوي بـين       زيرزمينيورودي به دشت يكسان نيست و نبايد مقدار جريان 
  .ي ورودي پخش نمودها شبكه

جداگانـه   طـور  بـه ورودي بـراي هـر بخـش     زيرزمينـي نشده و جريان  بندي بخشمنطقه ورودي آبخوان،  كه درصورتي
در . نقشه ارائه نگرديده باشد، بايد اين كار توسط شخص تهيه كننده مدل انجام شـود  صورت به محاسبه و نتايج محاسبات

بـه آبخـوان    زيرزمينـي جريـان   باشـد  مـي عمود بر خطوط مـرزي   زيرزمينيسطح آب  تراز همبخشي از مرزها كه خطوط 
و قابليت انتقال  زيرزمينيوليكي آب با توجه به شيب هيدر ها شبخورودي به آبخوان در ساير  زيرزمينيجريان . رسد مين

  .گردد ميتغذيه منظور  عنوان بهي كناري مرزي ها شبكهآبخوان محاسبه و در 

  ي انتقاليها آبتجزيه و تحليل تغذيه از -7-5-3
، بايد مقدار آب انتقالي در هر رسد مييي كه از منابع آب بيروني به منطقه انتقال يافته و به مصارف مختلف ها آببراي 

  .اني مدل محاسبه و نوع و محل مصرف آن نيز مشخص گرددپله زم

  مقدار آب انتقالي  -7-5-3-1
طور عموم آمـار آب   ي انتقال مدرن مانند لوله يا كانال به محل مصرف انتقال يابد بهها سيستمآب توسط  كه درصورتي

گردآوري  روزانه و يا ماهانه طور بهتوصيه گرديد كه آمار آب انتقالي  ها دادهدر مبحث گردآوري . شود ميانتقالي گردآوري 
در مناطقي كه چنين آماري وجود نـدارد بايـد بـا    . ثبت شوداي  رايانهي ها پروندههاي مختلف به صورت افزار نرمبه كمك 

 ... ي آبي، تغييرات مصرف ماهانـه آب و نيازهاي زير كشت، ها زمينتعداد مصرف كننده، گستره  ،توجه به نوع مصرف آب
  .نتقالي را براي هر دوره مدل برآورد نمودمقدار آب ا
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ي خـاكي  هـا  كانالي سنتي منحرف شده و به كمك ها روشي محلي و به ها رودخانهمناطق مقداري آب از اي  پارهدر 
البتـه   .ي مصـرفي وجـود نـدارد   هـا  آبعموم آماري از  طور بهدر اين موارد . رود مي كار بهي كشاورزي ها زمينبراي آبياري 
ي انتقـال  هـا  سيسـتم ي انتقـالي در  هـا  آبيي كه آماري از ها محلدر . گردآوري شود آمارهاه كه در آينده اين توصيه شد

  .زير برآورد كرد صورت بهمقدار آب انتقالي را  توان ميسنتي وجود ندارد 
سـپس  . شـود  هـاي مصـرف تهيـه    هـا و محـل   هاي انتقال، ظرفيت كانال هاي انحراف، كانال ابتدا بايد نقشه موقعيت محل

هاي زيـر كشـت هـر كانـال،      ي مورد نظر،گستره زمينها زمانهاي مربوطه به نوع مصرف، تعداد مصرف كنندگان آب در  داده
نماينـد و در   برداري مـي  ها بهره بر از آب اين رودخانه تعدادي حقابه. تهيه شود ... نوع كشت، نيازهاي آبي، استفاده از يخ آب و

دست نيز مقداري آب را بـراي آبيـاري    هاي پايين بايد امكان دارد زارعين زمين رودخانه جريان مي روزهايي كه آب اضافي در
 را آنطـور دقيـق    هـاي محلـي بـه    ها وجود دارد كه ميرآب طور عموم قوانين سنتي براي تقسيم آب رودخانه به. برداشت كنند
هـاي   بران را در جريان هاي محلي مذاكره و وضعيت تقسيم آب بين حقابه در اين موارد بايد با ميرآب. برند كار مي دانسته و به

بران باالدست طبـق قـوانين عرفـي مقـدار آب مـورد نيـاز را        حقابه. هاي پايه مشخص نمود ويژه در جريان مختلف رودخانه به
از رودخانـه در روزهـاي   . البته تامين آب شرب در اولويت است. رسد دست مي بران پايين هبرداشت نموده و آب اضافي به حقاب

  . شود هاي غير نياز برداشت نمي هاي انحراف سنتي و در دوره سيالبي به دليل تخريب سيستم
ي بـاال  هـا  دادهيـه  برپااي  رايانه افزار نرمي انحراف و تهيه يك ها محلسپس با گردآوري آمار جريان روزانه رودخانه در 

 ان و آببـر  حقابـه  يرفته و يا در هر كانال جريان يافته و آب مصـرف  كار بهمقادير آبيكه روزانه براي مصرف شرب  توان مي
اي افزارهـاي ويـژه  اين روشبا تهيـه نـرم   .برآورد نمود در هر دوره زماني مدل را دست پاييني بدون حقابه ها زمين مصرفي

ي ها آبخواني ها مدلهاي تنظيم چاي در دورهچاي و قلعههاي نازلوچاي، صوفيآبباري ار رودخانه براي برآورد آب مصرفي
  .استگرفته شده كار بهدشتهاي اروميه، مراغه و عجبشير 

ي كشاورزي نفوذ كرده و بـه آبخـوان   ها زميني خاكي انتقال آب و بخشي نيز در ها كانالي انتقالي در ها آببخشي از 
ي متفاوت و از نقاط مختلـف كانـال تعيـين    ها جرياندر  گيري اندازهصيه شده كه راندمان انتقال با انجام چند تو. رسد مي
ي هـا  شـبكه تغذيـه بـين    صـورت  بهمقدار نفوذ آب در مسير انتقال را مشخص و  توان مي ها گيري اندازهبه كمك اين . شود

با توجه به وضعيت  توان مياي درباره راندمان انتقال آب وجود نداشته باشد  داده كه درصورتي. محل گذر كانال تقسيم كرد
  .ي انتقال و مقايسه با مناطق مشابه، مقدار آن را برآورد نمودها سيستم

دقت الزم در مصرف آب  شود ميي سنتي كه مقدار آب مصرفي كنترل نها سيستمدر  ويژه بهدر آبياري با آب رودخانه 
به همين دليل ضريب نفوذ آبياري با آب رودخانـه  . است تر بيشعموم تلفات آب طور بهو  شود ميچاه ن و در مقايسه با آب

  .باشد مياز ضريب نفوذ آبياري با آب چاه  تر بيشاندكي 
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  ي مربوط به تبادل آب بين رودخانه و آبخوانها دادهتجزيه و تحليل  - 7-5-4
  بايد مقـدار  ها  كه آمد در مورد آبراهه طوري به. هستند ها آبخواننه و ها، محل تبادل آب بين رودخا ها و آبراهه بستر رودخانه

. هـاي منطقـه بـرآورد نمـود     با توجه به گستره حوضه آبريز، ضريب جريان سطحي و آمار بارنـدگي  ها آنو زمان جريان آب در 
. رسـد  ريان زيرزميني به آبخوان ميصورت ج هاي بستر رودخانه در باالدست آبخوان نفوذ كرده و به بخشي از اين آب در آبرفت
ها به منطقه آبخوان برسد كه بايد وضعيت بستر آبراهه در دشت و ادامـه آن تـا    هاي سطحي آبراهه امكان دارد بخشي از رواناب

  .ها برآورد شود نقطه خروجي از منطقه آبخوان بررسي و سپس مقدار تغذيه آبخوان و محل آن با توجه به اين داده
بـدين منظـور بايـد موقعيـت بسـتر       گردد مي سازي شبيهي در مدل افزار نرمي اصلي منطقه به كمك بسته اه رودخانه

براي اين كار بايد پروفيل طولي و چندين پروفيل عرضي از بستر رودخانـه  . و تراز كف آن را تعيين كرد ها اندازهرودخانه، 
  .وجود داشته باشد
يي كه شـيب بسـتر تنـد اسـت در بازديـدهاي      ها محلدر  ويژه بهدين نقطه مورد نظر در چن هاي رودخانهژرفاي بستر 

بـر   گيري اندازهي ها محلسپس با انتقال . شود گيري اندازهي پيرامون ها زمينصحرايي به دقت و با توجه به سطح عمومي 
 خواني احتمالي بين ترازها در مورد ناهم ي الزمها تصحيحخطاهاي موجود را تعيين و  توان ميروي پروفيل طولي رودخانه 

بر روي تراز  تر بيشي الزم ها تصحيحو  شود ميتراز سطح زمين تغيير داده  تر كمموارد  گونه ايندر . را بمورد اجرا گذاشت
  .گيرد ميصورت رودخانه كف بستر 

كه عمق آب يا  شود ميتوصيه . دانستتراز سطح آب رودخانه در هر پله زماني مدل  توان ميپارامتر ديگر مورد نياز را 
ي هـا  جريـان و در  دهد ميي كه بستر رودخانه تغيير شكل هاي محلدر  ويژه بهارتفاع آب از بستر رودخانه در نقاط مختلف 

ميانگين تراز سطح آب رودخانـه در هـر    توان ميو آمار جريان آب رودخانه  ها دادهاين  كمك به. گردد گيري اندازهمتفاوت 
  . ماني را در هر شبكه مدل به دست آوردپله ز

ي عرضي و شيب بستر ها پروفيل كمك به توان ميي براي دوره مورد نظر وجود نداشته باشد ها دادهچنين  كه درصورتي
گيري روابطي مانند رابطه مانينگ، ميانگين ارتفاع آب در هر بخـش بسـتر را در   كار بهرودخانه و آمار جريان رودخانه و با 

  .ه زماني برآورد نمودهر پل
ي زماني مدل بزرگ باشد اثـر ايـن   ها پله اگركه  گيرد ميصورت  ها سيالبدر جريان  ها رودخانهتغديه از بستر  تر بيش
بنـابراين پيشـنهاد    .ي كوتاه مدت در ميانگين جريان مربوط به آن پله زماني كـم خواهـد بـود   ها سيالب ويژه به ها سيالب

  .ي سيالبي كوچك انتخاب شودها رودخانهدر  ويژه بهمدل ي زماني ها پله گردد مي
اين . آمد برآورد و در مدل منظور شود 5-5-2در بند  كه طوري به )C( ضريب پيوند هيدروليكي بين رودخانه و آبخوان
  .ضريب در زمان تنظيم مدل تصحيح خواهد گرديد
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  ها چاهتجزيه و تحليل برگشت آب  -7-5-5
بسـتگي بـه نـوع كـاربرد آب و عوامـل       رسـد  مـي مانند ساير منابع آبي كه در هر منطقه به مصرف  ها چاهبرگشت آب 

در . در آغاز بايد نوع كـاربري آب چـاه را مشـخص نمـود    . گوناگون ديگر دارد كه در بخش دوم درباره آن توضيح داده شد
جـنس  ، آبياري همچنين محل مصـرف و در مصارف  ها پسابمورد مصارف خانگي و صنعتي بايد محل مصرف و نوع دفع 

  .تعيين گردد ... نوع آبياري و، خاك
رسد و متداول شده كه مقدار آب برگشتي از برداشت چاه كـم و   در نزديكي محل برداشت به مصرف مي تر بيشها  آب چاه
گوناگوني بستگي داشته و  ها به عوامل كه برگشت آب چاه درحالي. گردد عنوان برداشت موثر چاه در مدل منظور مي مانده آن به

  .هايي تا كنون براي تعيين مقدار آن صورت نگرفته است كند بررسي مقدار آن در نقاط مختلف منطقه نيز تغيير مي
دارنـد و   زيرزمينـي ي هـا  آبكه نقش مهمـي در موازنـه    روند مي شمار به پارامترهايينفوذ بارندگي و نفوذ آب آبياري 

يي هـا  كوشـش  1350در آغـاز دهـه    كه وجوديبا . باشد ميررسي منابع آب كشور بسيار مهم براي ب ها آنشناسايي مقدار 
آذربايجان اي  منطقهشركت آب . ادامه نيافت ها بررسيدر دشت قزوين آغاز گرديد ولي اين  ها آنمقادير  گيري اندازهبراي 

نفوذ آب بارنـدگي   گيري اندازهعجبشير براي تحقيقاتي در منطقه  1380شرقي با همكاري دانشگاه تبريز نيز در آغاز دهه 
اين نتـايج بـا تغييـرات    . رسد ميكه آب بارندگي نفوذ نكرده و به آبخوان ن داد ميانجام داد ولي نتايج به دست آمده نشان 

  .ندارد خواني هم كنند ميسير باالرونده پيدا ، كه با آغاز هر بارندگي اي مشاهدهي ها چاهسطح آب 
درصدي از آب مصرفي و مقدار آن  صورت بهبا توجه به نوع مصرف آب  زيرزمينيآب برگشتي در مطالعات مختلف آب 

برآورد شده بـود در   1340در ابتداي دهه  زيرزمينيي ها آبدرصد يعني همان مقداري كه در آغاز بررسي  20نيز حدود 
 خواني همدر مناطق مختلف با اين فرضيه چندان  زيرزمينيي ها آبالبته پيشينه دراز مدت مطالعات . شود ميه نظر گرفت

 300كـه برداشـت از آن حـدود     1340مثال بررسي شرايط هيدروليكي آبخوان دشت قزوين از ابتداي دهه  طور به .ندارد
ت كه ضريب برگش دهد ميدر سال بود تا كنون كه به بيش از يك ميليارد مكعب در سال رسيده نشان  مترمكعبميليون 

  .درصد باشد 50تا  40آب آبياري در اين منطقه بايد بين 
مقدار آب برگشتي  توان ميتحقيقات صحرايي در نقاط مختلف مشخص نشده  كمك بهتا زماني كه مقدار آب برگشتي 

  . درصدي از آب مصرفي در نظر گرفت و مقدار آن نيز در زمان تنظيم مدل تصحيح نمود صورت بهرا 
آب برگشتي وجود ندارد و با در نظـر گـرفتن ضـريبي     عنوان بهعاملي  Modflowهاي موجود مانند ارافز نرم تر بيشدر 

ها مشـكل و نيـاز بـه    افزار نرمتصحيح ضريب برگشت آب در اين  .آيد ميدر مدل  ها چاهبراي برگشت، مقدار برداشت موثر 
مـورد اسـتفاده    افـزار  نـرم برگشت آب مصرفي بـه   براياي  ويژهي افزار نرمبسته  گردد ميپيشنهاد . دقت و صرف وقت دارد

آب  مدل تهيه برايModflow نسخه اصليبه ي برگشت آب مصرفي افزار نرمبسته به نام  يافزار نرماين بسته . افزوده شود
  . شد زير افزوده شكل به زيرزميني چند منطقه
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مقـدار   افـزار  نرم. گردد ميبراي هر شبكه مدل با توجه به نوع مصرف آب و ساير عوامل برآورد اي  ويژهضريب برگشت 
تغذيـه   عنـوان  بـه برگشت آب در هر پله زماني را بر پايه مقدار برداشت درآن شبكه و ضريب مربوطه محاسبه و در مـدل  

  . باشد ميتصحيح ضريب برگشت آب در اين روش بسيار ساده . كند ميمنظور 
ي انتقـالي در مـدل نيـز    هـا  آبي از آن براي محاسبه و اعمـال تغذيـه از نفـوذ    افزار نرما انجام تغييراتي در اين بسته ب
  .)مدل آبخوان دشت شميل، تخت، قاعه قاضي استان هرمزگان( شد گيري بهره

  تجزيه و تحليل ساير منابع تغذيه آبخوان -7-5-6
ي گوناگون ديگري نيز تغذيـه شـوند بـه همـين دليـل      ها به شكل ها آبخواندر بخش دوم آمد امكان دارد  كه طوري به

هـاي انتقـال اب،   ، لولـه آبي ديگر ماننـد تغذيـه مصـنوعي    تاسيساتكه در دوره مطالعات، موقعيت تمام  شود ميپيشنهاد 
مينـان بـه   تهيه مدل بايد نسبت به كامل بودن نقشـه پايـه مطالعـات اط    پيش از .بيايدبر روي نقشه پايه  ... و مخازن آب

  .تكميل نمود را آني كمبودهادست آورد و 
در . در دوره تنظيم مدل گـردآوري شـود   ها آني آب ورودي به آمارهاتغذيه مصنوعي بايد  تاسيساتدر صورت وجود 

ي ورودي بـه آن  هـا  آباي از  داده تـر  كـم تغذيه مصنوعي به درستي انجام نشده و  تاسيساتاز  برداري بهرهايران متاسفانه 
تغذيـه و   تاسيسـات كـه الزمسـت زمـان و مقـادير آب ورودي بـه       شـود  مـي بار ديگر در اينجا تاكيـد  . گردد ميگردآوري 

  .ذخيره گردداي  اي ويژه رايانهي ها پروندهسرريزهاي خروجي از آن به دقت گردآوري و در 
ي طراحـي و  هـا  نقشـه تغذيه مصنوعي بر پايه  تتاسيساي ها ويژگيچنين آماري وجود نداشته باشد بايد  كه درصورتي

ي هـا  آبيي دربـاره  هـا  دادهان كوشـش شـود   بـردار  بهرهين و مسوولبازديدهاي صحرايي تعيين و با گفتگو و تبادل نظر با 
  . به دست آورد تاسيساتورودي به اين 

شود كه در اين حالـت جمـع    ر ميافزاري چاه منظو طور عموم به شكل چاه تغذيه در بسته نرم تغذيه مصنوعي در مدل به
  . شود عنوان برداشت يا تغذيه آن شبكه منظور مي ها در هر شبكه به جبري مقدار آب تغذيه مصنوعي با مقادير برداشت چاه

ي ورودي به تاسيسات تغذيه مصنوعي بستگي به شرايط آب و هوايي، مدت زمان مانـدن  ها آبمقدار تغذيه آبخوان از 
تغذيه مصنوعي سطحي با توجه بـه شـرايط آب و    تاسيساتعموم مقدار تغذيه موثر در  طور به. دارد ... و تاسيساتآب در 

  . گيرند ميدر نظر  تاسيساتدرصد آب ورودي به  95تا  85هوايي منطقه بين 
ي هـا  مـان زيي درباره ها دادهين و بازديد از منطقه كوشش نمود مسوولدر مورد استخرهاي ذخيره آب بايد با گفتگو با 

بتـوان بـرآوردي از    هـا  دادهتا به كمك اين ،گردآوري كرد پارامترهاذخيره آب، مقادير آب ورودي و خروجي از آن و ساير 
  .را به دست آورد ها سيستممقادير نفوذ آب در اين 

و بـا   شـود  مـي  جريان آب در چند نقطه آن برآورد گيري اندازهي اصلي و خطوط لوله با ها كانالراندمان انتقال آب در 
ي انتقال آب در دوره ها لولهگاهي  .را تعيين كرد مقدار آن توان ميو آب مصرف شده  ها سيستممقايسه آب ورودي به اين 
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ين مسـوول در گفتگـو بـا    .گـردد  مـي وارد آبخـوان   هـا  زمـان ي در اين تر بيشكه آب  شوند ميدچار تركيدگي  برداري بهره
  . ي الزم گردآوري نمودها دادهركيدگي لوله و مدت آن نيز پرسش نمود و بايد در مورد زمان ت برداري بهره

  ي مربوط به تخليه آبخوانها دادهتجزيه و تحليل  -7-6

ي تخليـه  هـا  راهپيش از تهيه مدل بايد . شوند ميي گوناگون طبيعي و مصنوعي تخليه ها راهعموم به  طور به ها آبخوان
ي موجـود در مـدل   افـزار  نـرم ي ها بسته كمك بهانواع تخليه آبخوان  تر بيش. دقيق مشخص گردد طور بهآبخوان مورد نظر 

  .را بايد به دقت گردآوري و تجزيه و تحليل نمود ها بستهي مورد نياز اين ها دادهولي  شود مياعمال 

  خروجي زيرزمينيي مربوط به جريان ها دادهتجزيه و تحليل  -7-6-1
مناسب مطابق با شرايط طبيعـي و   شكل بهها و شرايط مرزي مدل خروجي آبخوان بايد مرز زيرزمينيدر مورد جريان 

  .خروجي را درست محاسبه نمايد زيرزمينيواقعي منطقه انتخاب شود تا مدل مقدار جريان 

  ها چاهتجزيه و تحليل آمار برداشت  -7-6-2
دقيق در دست  طور به ها آنكه بايد مقدار  رود مي شمار بهي شناخته شده آبخوان پارامترهايكي از  ها چاهآمار برداشت 

  .ي موجود در امور مطالعات منابع آب چندان دقيق نيست و نياز به كنترل داردآمارهامتاسفانه . باشد
  :توان به داليل زير دانست ميرا  ها چاهدقت كم آمار برداشت 

  موجود برداري بهرهي ها چاه تر بيشتخليه در  گيري اندازهنبود وسيله مناسب  –
  هابردار بهرهاسبي براي ثبت زمان كاركرد هر چاه در محل و توسط نبود راهكار من –
ان مشكل بردار بهرهها كه به يادآوردن زمان كاركرد گذشته براي آماربرداريا ساالنه  بار يكمراجعه هر چند سال  –

 .باشد ميو داراي خطاهاي زيادي 

كه براي دريافت آب بها و يا مشـخص   نمايند ميها اطالعي ندارند و تصور آماربرداران از هدف پرسش بردار بهره –
 .كنند ميي درستي ارايه نآمارهانمودن حقابه ملك است و 

آب  تـر  بـيش . نيز مـورد بررسـي قـرار گيـرد     پارامترهابنابراين بايد آمار برداشت هر چاه با توجه به نوع مصرف و ساير 
مربـوط بـه تعيـين جريـان      آيـد  مي وجود به ها چاهداشت اين كه در محاسبه بر خطاهايي رود مي كار بهبراي آبياري  ها چاه

بايد با اندازه لوله خروجي، قدرت موتور پمپ، ژرفاي آب، كاربري  ها چاهمقدار آبدهي . اي و ساعات كاركرد چاه است لحظه
يط آب وهوايي نيـز  ي آبياري در هر منطقه با توجه به نوع كشت و شراها چاهزمان كاركرد . داشته باشد خواني هم ... آب و
سـاعت   4000تـا   2000و بين  تر كمدرمناطق سردسير و مرطوب  ها چاهساعات كاركرد . كم و بيش برآورد نمود توان مي

صـورت گيـرد مـدت     زيرزمينيتلفيقي و از منابع آب سطحي و  صورت بهاز اين منابع  برداري بهره اگرالبته . در سال است
. ي سال بستگي داردها ماهي مختلف و جريان رودخانه در طي ها سالان آب سطحي در به وضعيت جري ها چاهزمان پمپاژ 
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 آمارهاي كشاورزي با توجه به كليه عوامل موجود برآورد و با مدت زماني كه در ها چاهدر هر منطقه بايد مدت زمان پمپاژ 
آن بـه دقـت بررسـي و در صـورت نيـاز      وجود داشت بايـد عامـل    ها دادهاختالف فاحشي بين اين  اگر. آمده مقايسه نمود

  .ي موجود انجام دادآمارهايي را بر روي ها تصحيح

  تجزيه و تحليل آمار تخليه قنوات منطقه -7-6-3
در بخش دوم آمد به دليل اينكه آبدهي قنوات بستگي به تراز سطح ايستايي منطقـه دارد بايـد قنـوات در     كه طوري به
البتـه بايـد توجـه    . براي اين كار بايد تراز كف آبراهه قنات تعيين گـردد . شود سازي شبيه زيرزمينيزهكش  شكل بهمدل 

  .باشد اي مشاهدهي ها چاهداشت كه مبناي تعيين تراز كف قنات بايد همان مبناي ترازيابي 
در  چـاه  برداشـت  صـورت  بـه و تخليه قنوات را  شود ميقنوات گردآوري ن سازي شبيهي الزم براي ها دادهمعمول طور به
و  نمايند مي گيري اندازه بار يكهر چند سال و يا هر سال  زيرزمينيآبدهي قنوات در مطالعات متداول آب . آورند ميمدل 

در مناطقي كه تخليه قنوات قابل توجه باشـد بايـد   . آبدهي آن دقت الزم ندارد بار يك گيري اندازهمحاسبه تخليه قنات با 
معمول اين كـار را بـا گـزينش تعـدادي قنـات       طور به. ستايي منطقه را پيدا كردرابطه بين آبدهي قنوات و تغيير سطح اي

  .گردد مي گيري اندازهماهانه  طور بهو آبدهي اين قنوات  دهند ميانتخابي انجام 
هاي هيـدروديناميكي آن   توان گستره آبخوان را با توجه به ويژگي در مناطقي كه قنوات انتخابي داراي آمار وجود دارد مي

تغييرات آبدهي قنوات در هر بخش آبخـوان را  . عنوان شاهد برگزيد ه چند بخش تقسيم و براي هر بخش يك يا دو قنات بهب
هـاي   نمود و مطابق روشـي كـه دفتـر بررسـي     توان كم و بيش با تغييرات آبدهي قنوات آزمايشي آن بخش همگن فرض مي

  .هاي مختلف محاسبه كرد قنوات منطقه را در دورهمنابع آب براي محاسبه تخليه قنوات دارد مقدار تخليه 
از مدل كه بخش آبده هر قنـات در   هايي شبكهمنظور شود بنابراين بايد  ها آنالبته تخليه قنوات بايد براي بخش آبده 

  .منظور كرد ها شبكهبرداشت در آن  صورت بهرا تعيين و تخليه قنوات  گيرد ميآن قرار 

  كشيي زهها دادهتجزيه و تحليل  -7-6-4
آن همـان   سازي شبيهي مورد نياز براي ها دادهو  باشد ميزهكشي رودخانه بخشي از تبادل آب بين آبخوان و رودخانه 

كـه مبنـاي    شـود  مـي در اينجـا بـاز يـادآوري    . و تراز كف بستر و تراز سطح آب رودخانه است ها اندازهي مربوط به ها داده
  .يكسان باشد اي مشاهدهي ها چاهترازيابي بستر رودخانه بايد با مبناي ترازيابي 

برداشـت و   هـا  زهكـش ي طبيعي يا مصنوعي نيز بايد پروفيل طولي و چند پروفيـل عرضـي بسـتر    ها زهكشدر مورد 
  .شود گيري اي اندازه دوره طور به ها زهكشهمچنين تخليه 

ي ها برداشتمنطقه زهكش و در انتهاي دشت و همچنين در دست داشتن  باالدستخانه در جريان رود گيري اندازهبا 
 گيـري  انـدازه نيز با  ها زهكشدر مورد . منحني تغييرات مقدار زهكشي را رسم نمود توان ميرودخانه در بين اين دو نقطه 



 هاي زيرزميني آب هاي كمي و كيفي مدل براي تهيه مورد نياز هاي آمارها و دادهدستورالعمل انتخاب   174

 

راهنمـاي خـوبي بـراي دوره     آبنمودهـا اين  .را تهيه كرد ها آنآبنمود تغييرات آبدهي  توان مي دست پاييندر  ها آنجريان 
  . روند مي شمار بهتنظيم مدل 

  ي مربوط به تبخير از آبخوانها دادهتجزيه و تحليل  -7-6-5
 زيرزمينيتبخير پتانسيل منطقه و ژرفاي آب  توان ميي اصلي براي محاسبه تبخير از آب آبخوان در مدل را پارامترها

  .در نقاط گوناگون آن دانست

  يل منطقهتبخير پتانس -5-1- 7-6
 گيـري  انـدازه وجـود دارد كـه مقـدار تبخيـر از طشـتك را       تبخيرسـنجي يك يا چند ايسـتگاه   ها دشتدر بسياري از 

  .در كاربرد آمار تبخير بايد به نكات زير توجه شود. نمايند مي
هـاي   از بخـش  تـر  بـيش  هـا  آنها قرار دارند كه مقدار تبخيـر   ي گود دشتها شبخمناطق تبخيري آبخوان در  –

بنابراين در انتخاب ايستگاه تبخيرسنجي شاهد بايـد بـه موقعيـت ايسـتگاه تبخيرسـنجي و      . باشد باالدست مي
كـه اخـتالف درجـه حـرارت بـين ايسـتگاه        درصـورتي . اي شـود  موقعيت مناطق تبخيري آبخوان توجـه ويـژه  

ي هـا  شبخمقادير تبخير را براي  گراد باشد بايد تبخيرسنجي و منطقه تبخيري دشت بيش از دو درجه سانتي
بدين منظور اگر چند ايستگاه تبخيرسنجي در منطقه . يا بشكل روابطي به مدل داد انتهايي دشت برآورد نمود

كمك آن مقدار تبخير در ايستگاه را بـراي   توان رابطه بين تبخير و ارتفاع در منطقه را يافت و به وجود دارد مي
توان از رابطه بين درجه حرارت و ارتفـاع بـراي بـرآورد تغييـرات      همچنين مي .منطقه مورد نظر تصحيح نمود

  .گيري كرد تبخير نسبت به ارتفاع بهره
ولي در مدل بايد مقدار تبخير بـراي هـر پلـه     شود مي گيري اندازهروزانه  طور به ها ايستگاهتبخير از طشتك در  –

رفته در مدل بايد ميانگين تبخيـر را در پلـه زمـاني مـدل برپايـه       كار بهي ها مقياسبر پايه . زماني منظور شود
خواهـد رفـت و بايـد     كـار  بـه ي موجود محاسبه نمود البته بايد توجه داشت كه تبخير پتانسيل در مدل آمارها

  .تبخير طشتك با اعمال ضريبي به تبخير پتانسيل تبديل شود
منـاطق   تبخيرسـنجي د نداشته باشد بايد از آمـار ايسـتگاه   در دشت مورد نظر وجو تبخيرسنجيايستگاه  كه درصورتي

 .نمود گيري بهرهمشابه در پيرامون 

  زيرزمينيژرفاي آب  -5-2- 7-6
و دقت آن در مدل بايد حدود چنـد   رود مي شمار بهعامل مهمي در محاسبه تبخير از آب آبخوان  زيرزمينيژرفاي آب 

پيشـنهاد  . از ايـن مقـادير اسـت    تـر  كـم ي توپوگرافي موجـود خيلـي   ها نقشهدقت  كه درحالي .تا دسيمتر باشد متر سانتي
رسم شده با كم نمودن مقادير تراز سطح زمين و  زيرزمينيي هم ژرفاي سطح آب ها منحنييي كه ها زمانبراي  گردد مي

موجود  ي هم ژرفاي سطح آب آبخوان رسم و يا خطوط هم ژرفايها منحنيدر آن زمان بار ديگر  زيرزمينيتراز سطح آب 
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الزمسـت  ) زيرزمينـي ي كـم ژرفـاي آب   ها شبخ( دست پاييني ها شبخدر  ويژه بهدر صورت وجود اختالف . مقايسه شود
عمـوم   طور به ها دشتي تبخيري ها شبخ. ي شاهد تصحيح شودها چاهمقادير تراز سطح زمين با توجه به تراز نقطه نشانه 

بر پايـه تـراز    ها شبخي هم تراز سطح زمين اين ها منحنيد بهتر باشد شاي، اند هموار و داراي شيب كم و بيش يكنواختي
خطوط هم تـراز   جاي به را آنو با در نظر گرفتن اختالف نقطه نشانه با سطح زمين رسم و  اي مشاهدهي ها چاهنقطه نشانه 

  .برد كار بهنقشه توپوگرافي 

  هاافزار نرمروش محاسبه تبخير در  -5-3- 7-6
خطـي در   صـورت  بـه را  زيرزمينيرابطه بين تبخير و ژرفاي آب  Modflowي اوليه ها نسخهها مانند افزار نرماي از  پاره

ين ژرفـاي تبخيـر در مـدل دو متـر     تـر  بـيش تبخير پتانسيل منطقه در دوره مورد نظر يك متر و  اگريعني  .گيرد مينظر 
در اگـر  زمين باشد برابر تبخير پتانسـيل و  در سطح  زيرزمينيسطح آب  اگررا  از ان شبكه منظور شود مدل مقدار تبخير

ندارد  خواني هماين رابطه با واقعيت . گيرد ميبرابر نصف تبخير پتانسيل و در دومتري صفر در نظر  باشد ژرفاي يك متري
  .دست ميĤيد به تر زرگب حيلي سانتي متري نسبت به تبخير واقعي 20و مقادير تبخير محاسبه شده در ژرفاهاي بيش از 

رابطه غيرخطي و شبيه رابطه لگاريتمي است مقايسه بين تبخير واقعي و  صورت به زيرزمينيبطه تبخير با ژرفاي آب را
  .شود ميديده  )1-7(در شكل Modflow افزار  نرمتبخير اعمال شده در 

دو برابـر   گـاهي بـيش از  Modflow افزار نرممقادير تبخير محاسبه شده توسط  دهد مينشان  )1-7(شكل  كه طوري به
  .مقدار واقعي تبخير از آبخوان است

  
  Modflowمقايسه تبخير واقعي با تبخير در  -1- 7شكل 
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 تـوان  مـي در ژرفاهاي مختلف صـورت نگرفتـه و هنـوز هـم      زيرزمينيتا كنون تحقيقات زيادي در مورد تبخير از آب 
منحنـي وايـت    كمـك  بـه  شود ميبنابراين پيشنهاد . منحني وايت را بهترين راهنما براي محاسبه تبخير از آبخوان دانست

 Modflowي تبخيـر از  افـزار  نـرم پيدا و سپس اين رابطه در بسـته   زيرزمينيكوشش شود رابطه بين تبخير و ژرفاي آب 
  .رابطه خطي آن گذاشته شود جاي به

  زيرزمينيي مربوط به سطح آب ها دهداتجزيه و تحليل  - 7-7

 گيـري  انـدازه دارنـد   تـر  بـيش كيلومتر و گاهي  5 تا 1سطح آب آبخوان در تعدادي نقاط شاهد كه گاهي فواصلي بين 
در مراكـز   زيرزمينـي رسم شده و تراز سطح آب  ها دادهبر پايه اين  زيرزمينيسطح آب  تراز همي خطوط ها نقشه. شود مي

  .گردد مياين نقشه محاسبه و در مدل منظور  كمك بهي مدل ها شبكه
در . وجود داشته باشـد  ها آنسطح آب  گيري اندازهي شاهد و يا ها چاهامكان دارد خطاهايي در مقادير تراز نقطه نشانه 

سطح زمين در  با تراز ها چاهيي برخورد شد بايد ابتدا تراز نقطه نشانه ها ناهماهنگيبه  اگر تراز همزمان تهيه نقشه خطوط 
داراي روند كم  اي مشاهدهي ها چاهآبنمود تغييرات سطح آب . ي موجود مقايسه گرددها دادهي توپوگرافي يا ساير ها نقشه

 طـور  بـه . عامل مشخصي داشـته باشـد   تغيير ناگهاني در آمارسطح آب چاه شاهدي ديده شد بايد اگراند  و بيش مشخصي
آن چـاه ديگـري    جاي بهسطح آب در چاه عوض شده و يا به دليل خشكيدن چاه  گيري اندازهاي موارد محل  مثال در پاره

اي پـايين  اين دو چاه نيز وجود دارد و آبمود چاه در يك ماه بصورت پلههاي بزرگي در تراز  گاهي تفاوت .گردد ميانتخاب 
طاها برطـرف و آبنمـود تغييـرات    خاين از تعيين عامل ناهماهنگي آمار موجود سطح آب الزمست  پس. رفته يا باال ميĤيد

  .تصحيح شودسطح آب چاه 
ي هـا  دامنـه در  ويـژه  به، درست انتخاب نكردن مرزهاي آبخوان تراز همي خطوط ها نقشهيكي از عوامل خطازا در رسم 

ي بـراي  ي محلها آبخواني ها چاهاز آمار سطح آب  اگردر مبحث مربوط به مرزهاي آبخوان آمد  كه طوري به. است ها دشت
از مقـادير   تـر  بـيش شود مقدار شيب هيدروليكي در مرزها خيلـي   گيري بهرهسطح آب آبخوان  تراز همرسم نقشه خطوط 

  .گذارد ميكه بر روي نتايج مدل تاثير  آيد مي دست بهواقعي 
ر ي زهكـش و سـاي  هـا  رودخانـه ژرفاي سطح آب، همچنين بايـد بـه موقعيـت     و هم تراز همي خطوط ها نقشهدر رسم 

  .شود گيري بهرهنيز به عنوان نقاط شاهد سطح آب  ها زهكشنيز توجه و از سطح آب  ها زهكش

  ها نقشهدر رسم  افزار نرماز  گيري بهره - 7-8

 قابليـت  هـم سطح آب، خطـوط   تراز هم ،سنگ مخزن ضخامت همي ها نقشهي مختلف ساختماني آبخوان مانند ها نقشه
. شـد  مـي منطقه رسم  زيرزمينيآب  به وضعدر گذشته توسط كارشناس آشنا  )K( هدايت هيدروليكي ضريب همانتقال و 

. داشـت  هـا  دادهرابطه تنگاتنگي با تمام در زمان رسم نقشه ه و نظر گرفتي آبخوان را در ها ويژگيكارشناس در اين حالت 
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ي بـه دسـت آمـده    هـا  دادهو  يگير بهره ها نقشههاي گوناگون براي رسم اين افزار نرمي اخير متداول شده كه از ها سالدر 
كنتـرل زيـادي    هـا  دادهسـازي   در اين حالت به دليل اينكه كارشناس بر روند آمـاده . شود ميمستقيم به مدل وارد  طور به

در مـدل   هـا  آنگيري كـار  بـه و پـيش از   هـا  نقشـه پس از تهيه ايـن   بنابراين .آيد مي وجود بهندارد گاهي خطاهاي بزرگي 
  .ي هيدروژئولوژيكي كنترل گرددها دادهآن با ساير  خواني همررسي و درستي نقشه ب الزمست

. در مرزهـاي آبخـوان دانسـت    تـوان  مـي را  آيـد  مـي  وجـود  بـه يي كه در آن خطاهايي در رسـم نقشـه   ها محليكي از 
 Tطوط هـم  مشخص نشود خ افزار نرمدر مرز آبخوان براي  Tمثال مقدار  طور بهي مورد نظر پارامترهامقادير  كه درصورتي
 هـا  آبخـوان مرزهـاي  . دهـد  مـي و مقادير نادرستي به دست  يابد ميي دورني تا بيرون از آبخوان نيز ادامه ها شبخبه روند 

  .باشد ميدر كنار بلندي ها به دوشكل زير  ويژه به
مرزها  گونه ايندر . )2-7شكل (رسد  ميكاهش يافته و در مرز به صفر  تدريج بهضخامت اليه اشباع به سمت مرز   -الف

همچنين خطوط هم تراز . داد افزار نرمو ضخامت اليه اشباع در مرزها برابر صفر در نظر گرفته و به  T بايد مقادير
  .و هم ژرفاي سطح آب نيز از مرزها بيرون نرود

  

  تغييرات ضخامت اليه اشباع در كنار مرز  - 2- 7شكل 

  )3-7(شكل . نمايد ميضخامت اليه اشباع در مرز به دليل وجود شكستگي تغيير ناگهاني   -ب

 سطح زمين

 سطح آب

سنگ كف
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  ها گسله تغييرات ضخامت اليه اشباع در كنار - 3- 7شكل 

  . منظور گردد افزار نرمو ضخامت اليه اشباع در كنار مرزها برآورد و در  Tمرزها بايد مقادير گونه ايندر 
مرزهـاي آبخـوان    .رود مي شمار بهآمدن خطا  وجود بهنيز عامل ديگري در  ها دشتميانه  شناسي زميني ها زدگي بيرون
  .تعريف گردد افزار نرمنيز بايد تعيين و به يكي از دوشكل باال براي  ها زدگي بيروندر كنار 

  ي كيفيها دادهتجزيه و تحليل  - 7-9

ي كمـي آن تصـحيح   پارامترهاآمد براي تهيه مدل كيفي آبخوان بايد مدل كمي تنظيم يافته آن موجود و  كه طوري به
ي كيفـي موجـود تصـحيح    هـا  داده كمك بهي كيفي آن پارامترهاي كيفي وارد مدل كمي شده و ها دادهسپس . شده باشد

 شدگي پخشضريب  توان ميكيفي را  يها مدلتنظيم تهيه و ي الزم براي ها دادهين تر مهم. شده و مدل كيفي تنظيم يابد
  .ي كيفي دانستآمارهاآبخوان و 

  ش شدگيضريب پخ -7-9-1
 گـذاري  نشـانه آزمـايش رديـابي و يـا     كمك بهعموم  طور بهضريب پخش شدگي آبخوان در دو راستاي افقي و عمودي 

تغيير دهنده كيفيت آب مانند نمـك   قابل ردگيري مانند مواد رنگي، راديواكتيو،اي  مادهبراي اين كار بايد . شود ميتعيين 
 دسـت  پـايين باشد كه بتـوان در نقـاط    اي اندازهتوجه به حجم آب درجريان بايد به  مقدار اين مواد با. برد كار به ... طعام و

چندان  شود مي برداري بهرهاز آن براي مصارف مختلف  دست پايينكه در  زيرزمينيافزودن اين مواد به آب . ردگيري نمود
 تـر  بـيش . گـردد  مـي منظـور  موارد برآورد شـده و در مـدل    تر بيشدر  شدگي پخشبه همين دليل ضريب . درست نيست

ي آبخوان در زمان تهيه مدل كمي، تصحيح شده و در مرحله تنظيم مـدل كيفـي تنهـا ضـريب پخـش شـدگي       پارامترها

 سطح زمين

 سطح آب

سنگ كف
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ضـريب پخـش شـدگي را     تـوان  مـي آمار خوبي از تغييرات كيفي آب آبخوان در دست باشد  اگربنابراين . شود ميتصحيح 
  .تصحيح كرد خوبي به

  ي كيفيآمارهاتجزيه و تحليل  -7-9-2
ي كيفي بايد آماري از تغييرات غلظت ماده مشخصي در نقـاط مختلـف آبخـوان بـراي يـك دوره      ها مدلبراي تنظيم 

ي كيفي موجود مورد بررسي قرار گرفته و ماده شيميايي يـا پـارامتر   آمارهادر زمان تهيه مدل بايد . زماني در دست باشد
م مدل برگزيد و هيدورگراف تغييرات آن را در نقـاط مختلـف آبخـوان    و بهتري دارد براي تنظي تر بيشي آمارهاكيفي كه 

  .براي دوره تنظيم مدل آماده كرد

  ي آبها آالينده -7-9-2-1
 تـر  بـيش . شود ميكرده و باعث آلودگي آن  زيرزمينيي ها آبي مختلف مواد شيميايي متفاوتي را وارد ها روشبشر به 

فلـزات  اي  پـاره وجود ندارد و غلظت تعدادي مواد ديگر ماننـد   رزمينيزيي ها آباين مواد مانند مواد نفتي، سم و كود در 
  .بسيار كم و درحد چند واحد در بيليون است ها آبسنگين در 

  . باشد ميي از تغييرات مقدار اين مواد در نقاط مختلف آبخوان در دست تر كمي آمارهامعمول  طور به
و در صورت بروز آلودگي و يا وجود منابع آالينده در منطقه  ها هآاليندبراي بررسي جريان اين  تر بيشي كيفي ها مدل

براي تنظيم مدل  آمارهادر نقاط مختلف وجود ندارد و بايد اين  ها آاليندهموارد آمار اين  تر بيشبنابراين در . رود مي كار به
  .گردآوري گردد

  مواد موجود در آب طبيعي  -7-9-2-2
 ، مواد سنگ مخزن، سنگ كف وشناسي زميني سازندهادر زمان همبري آب با  ها آنيونو  ها كاتيونمواد مانند اي  پاره

  .يابد ميدر جهت جريان آب افزايش  زيرزمينيدر آب  ها آنعموم غلظت  طور بهنيز در آب حل شده و  ...
رد تهيـه  كه درآب آبخوان وجـود نـدا   ها آاليندهي كيفي براي بررسي ها مدلهاي افزار نرم تر بيشگفته شد  كه طوري به

عمـوم   طـور  بـه در مطالعـات آب زيرزمينـي    .نمايـد  مـي  سازي شبيهرا  ... جذب و،پخش،يي مانند انتقالها پديدهگرديده و 
. بـرد  كـار  بـه را براي تنظيم مدل  آمارهااين  توان ميو كاتيون هاي آب وجود دارد كه  ها آنيوني در مورد تر بيشي آمارها

پديده انحالل و افزايش نمـك در   افزار نرم اگر. كرداي  ويژهتوجه  افزار نرمايد به كاركرد ب آمارهااز اين  گيري بهرهدرصورت 
ايـن كـار    .موجـود افـزود   افزار نرمي براي پديده انحالل تهيه و به افزار نرمبايد بسته  گيرد ميمسير جريان آب را در نظر ن

  . آبخوان دشت شميل، تخت، قلعه قاضي صورت گرفت )شوري آب(براي تهيه مدل كيفي 
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  ها مدلاي  مقايسهتجزيه و تحليل مباني  -7-9-3

  ي كميها مدلاي  مقايسهمباني   -7-9-3-1
و آمـار جريـان آب قنـوات را     ها زهكشدر نقاط مختلف آبخوان، آمار جريان آب  زيرزمينيسطح آب  گيري اندازهآمار 

  .برد كار بهكمي ي ها مدلبراي تنظيم اي  مقايسهمباني  توان مي
  :شود مي گيري بهرهشكل  به دو زيرزمينياز آمار سطح آب 

  ي مختلفها زمانبراي  تراز همرسم خطوط  -الف

با خطوط ترازي كـه   را آنبراي چند زمان مشخص دوره تنظيم مدل رسم و  تراز همي مختلف خطوط ها نقشه توان مي
عمـوم   طـور  بهمناطق ناكافي و  تر بيشدر  اي مشاهدهي ها چاهتعداد  .مقايسه نمود كند ميمحاسبه  ها زمانمدل براي اين 

تـا حـدودي سـليقه و روش     تراز همي خطوط ها نقشهبه همين دليل در رسم . پوشاند مييي از منطقه آبخوان را نها شبخ
. يي در دو نقشه كه توسط دونفر و با يك نوع داده رسم شده وجود داشته باشـد ها تفاوتامكان دارد . گذارد ميافراد تاثير 

ي كه نقشه خطوط هم تراز براي شرايط اوليـه آبخـوان را   افزار نرمهمان شخص با همان  گردد ميبه همين دليل پيشنهاد 
با يكديگر مقايسه شود و بـراي ايـن   پس از تهيه با دقت  ها نقشهاين  .ي هم تراز ديگر را نير تهيه نمايدها نقشهتهيه كرده 

بـا وجـود ايـن    . بيايـد  هـا  نقشـه بود نيز در  ها نقشهكه مباني رسم  زيرزمينيكار بهتر است ارقام مربوط به تراز سطح آب 
  .بررسي كرد را آندو نقشه را مقايسه و خطاهاي  توان ميمقادير بهتر 

  ي شاهدها چاهآبنمود سطح آب  -ب
بـيش از  . رود مـي  شـمار  بـه ي كمي  ها مدلخوبي براي تنظيم اي  مقايسهي شاهد مبناي ها چاههيدروگراف سطح آب 

بنابراين رونـد تغييـرات سـطح آب هـر     . اطمينان پيدا كرد ها آنبراي تنظيم مدل بايد نسبت به درستي  ها آنگيري كار به
بايد بررسي و در صورت وجود تغيير ناگهاني الزم است عامل ايـن تغييـر را مشـخص     پيزومترهاي شاهد و ها چاهكدام از 
  . خطاهاي انساني عامل آن بوده بايد اين خطاها را بر طرف نمود كه درصورتينمود و 
درست آن بايد اين عامـل شناسـايي و در    سازي شبيهتغيير ناگهاني در سطح آب چاه شاهد عاملي داشته كه براي  هر
 شـكل  بـه عامل تغيير ناگهاني سطح آب براي مدل تعريف نشود مدل اين هيـدروگراف را   اگرحتم  طور به. ارد گرددمدل و

  .نخواهد كرد سازي شبيهدرستي 
 كـه  درحـالي  دهـد  مـي در گستره شبكه مـورد نظـر را نشـان    اي  نقطهسطح آب  ،اي بايد توجه داشت كه چاه مشاهده

ايـن تفـاوت    .ن شبكه است و بـا يكـديگر اخـتالف دارد   آب مركز آوط به سطح هيدروگراف محاسبه شده توسط مدل مرب
. ي مـدل بـزرگ باشـد چشـمگيرتر اسـت     هـا  شـبكه ي ها اندازهيي كه شيب هيدروليكي جريان زياد و يا ها محلدر  ويژه به

به مركـز شـبكه   معرف تغييرات سطح آب شبكه مورد نظر منظور و مقادير آن  عنوان بهاين هيدروگراف  شود ميپيشنهاد 
نقشـه   كمك بهرا  اي مشاهدهمقدار اختالف سطح آب بين مركز شبكه و محل چاه  توان ميبراي اين كار . مدل انتقال يابد
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هـاي زمـاني ايـن     كه براي شرايط اوليه تهيه شده محاسبه و اين اختالف را در مقادير سطح آب ساير پلـه  تراز همخطوط 
  .هيدروگراف منظور نمود

ي انجام شده رسم و كنترل و در صورت ها گيري اندازهبر پايه  توان ميو قنوات را نيز  ها زهكشييرات آبدهي آبنمود تغ
  .برد كار بهنياز تصحيح و سپس براي مقايسه با نتايج مدل 

  ي كيفيها مدلاي  هاي مربوط به مباني مقايسه تجزيه و تحليل داده -7-9-4
گفته شد بايد آالينده يا پارامتر شيميايي كه آمار خوبي در گستره آبخوان و بـراي مـدت زمـان كـافي      كه طوري همان

را  هـا  آنسپس شكل تغييرات مقـدار   .دارد براي مباني مقايسه مدل كيفي در دوره تنظيم مدل برگزيد) حدود چند سال(
مـوارد   تر بيشو در  دهند ميروند درستي را نشان ن ها شكلالبته همه . نقاط مختلف شاهد در گستره آبخوان رسم كرد در

  .وجود دارد گيري اندازهخطاهايي در يك يا چند مقدار 
مـوارد   تـر  بـيش را در  ... و هـا  دادهخطا در آزمـايش، خطـا در انتقـال    برداري،  نمونهخطاهاي انساني مانند تغيير محل 

در يك شكل  گيري اندازهبررسي، امكان تصحيح يك يا چند  كمك به كه درصورتي. دانست ها ناهماهنگيعامل اين  توان مي
  .از روي آن شكل حذف شود آمارهاوجود ندارد بهتر است اين 

عامـل آن بـراي مـدل     اگـر عاملي داشـته كـه    ،در اينجا نيز بايد توجه داشت كه هر تغيير ناگهاني غلظت ماده در آب
  .را بازسازي كند د آنتوان ميمشخص نشود مدل ن
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ي مدل از ديدگاه ها داده بندي دسته
  دقت
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  ي مدل از ديدگاه دقتها داده بندي دسته -هشتم  فصل

  كليات - 1- 8

ي هيدروديناميكي و تعدادي از انـواع  ها ويژگيمانند ضريب نفوذ آب آبياري،  ها آبخواني پارامترهااز اي  پارهشناسايي 
در  پارامترهـا تعيـين مقـادير ايـن    . به سادگي ميسر نيست و نياز به صرف هزينه و وقت زيـادي دارد  ها آنتغذيه و تخليه 

ي هـا  بررسـي  كمـك  بهنيست و اين عوامل آبخوان تنها  پذير توجيهاز ديدگاه اقتصادي  زيرزمينيي ها آبمطالعات متداول 
تعـداد  . باشـد  مـي  پارامترهـا نيـز تـدقيق مقـادير ايـن      زيرزمينـي يكي از اهداف تهيه مدل آب . گردد ميآورد محدودي بر

را بـه سـادگي و بـا     هـا  آن تـوان  ميدر زمان تهيه مدل زياد و الزمست كه مقادير چند پارامتر كه  ها آبخواني ها ناشناخته
اجزاي شناخته شده براي تدقيق تعداد زيادي  عنوان بهنمود تعيين شده و  گيري اندازه تر بيشو با دقت  تر كمصرف هزينه 

بـه دو   تـوان  مـي  گيـري  اندازهي آبخوان را از ديدگاه امكان و دقت پارامترهابنابراين . برد كار بهشناخته شده  تر كمپارامتر 
  :گروه تقسيم كرد

  يي با امكان شناسايي بهترها داده - 2- 8

را بـا دقـت خـوب     هـا  آنمقـادير   تـوان  مياند و  گيري اندازهو يا عوامل آبخوان در سطح زمين قابل  ها ويژگياي از  پاره
اجـزاي   عنـوان  بـه مانند محاسبه بيالن و يا تهيـه مـدل    زيرزمينيي ها آبدر مطالعات مختلف  پارامترهااين . تعيين كرد

دقت خوب گردآوري شوند تا در زمان تهيه مدل نسـبت   مناسب و با شكل بهبايد  ها دادهاين . روند مي كار بهشناخته شده 
كه در زمـان تهيـه    ها دادهاين نوع . تصحيح نمود ها آن كمك بهاطمينان داشت وساير عوامل مدل را  ها آنبه درست بودن 
  :عبارتند رود مي كار به تر بيشي با دقت ها دادهمدل به عنوان 

  نقشه پايه مطالعات -1- 8-2
كه  ... ، توپوگرافي، هيدرولوژي، هيدروژئولوژي وشناسي زميني گوناگون ها پديدهنقشه پايه مطالعات هيدروژولوژي كه 

ي اوليه مورد نياز مـدل  ها دادهكامل و دقيق بر روي آن مشخص گرديده يكي از  طور بهاشاره شد  ها آنبه  3-2-2 در بند
تغييري در زمان تهيه مدل و  آيد مي شمار بهي شناخته شده پارامترها عنوان بهدر مطالعات مدل  ها نقشهاجزاي اين . است

  .نخواهد آمد وجود بهدر آن 

  مقادير تراز سطح زمين -2- 8-2
آن  كمك بهي آبخوان را ها ويژگياز اي  پارهو مدل  شود ميپارامتر شناخته شده به مدل داده  عنوان بهتراز سطح زمين 

بسيار مهم  گيرد ميكه تبخير از آبخوان صورت  ها دشتي گود ها شبخدر  ويژه بهين مقدار تراز سطح زم. كند ميمحاسبه 
يي با امكان تبخير از آب آبخوان با دقت خـوب  ها محلدر  ويژه بهو بايد مقادير آن  رود مي شمار بهاي  كننده و عامل تعيين
 كـار  بـه كه بهترين و دقيق ترين نقشه توپوگرافي منطقه براي تهيه مـدل   شود ميبه همين دليل پيشنهاد . مشخص گردد

با مقادير  شود ميدر اينجا بار ديگر بايد به اين نكته اشاره نمود كه الزمست مقادير تراز سطح زمين كه به مدل داده . رود
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وگرافي سطح زمـين بـر پايـه تـراز     بدين منظور بايد نقشه توپ. داشته باشد خواني هم اي مشاهدهي ها چاهتراز سطح زمين 
  .يي الزم را بر روي آن انجام دادها تصحيحي مشاهده اي رسم و با نقشه توپوگرافي موجود مقايسه و در صورت نياز ها چاه

  ها زهكشو  ها رودخانهتراز كف بستر  - 3- 8-2
مدل مقادير تبـادل آب و   و روند مي شمار بهمحل تخليه آبخوان  ها زهكشمحل تبادل آب با آبخوان و  ها رودخانهبستر 

و بـا اعمـال ضـرايبي محاسـبه      هـا  زهكشو  ها رودخانهزهكشي را با توجه به اختالف تراز سطح آب آبخوان و سطح بستر 
به همـين  . باشد ميدر دست  ها زهكشو  ها رودخانهي درباره ضرايب تبادل آب بين تر كمي ها دادهمعمول  طور به. كند مي

ي متفـاوت تعيـين   هـا  جريـان و در زمان  جريانو تراز سطح آب در طول مسير  هاي بستر ، اندازهدليل بايد تراز كف بستر
ي هـا  چـاه بـر پايـه تـراز سـطح آب      زيرزمينـي چـون تـراز سـطح آب    . ي معلوم به مدل داده شودها داده عنوان بهشده و 
و  هـا  رودخانـه رازهاي كف بستر و سطح و ت اي مشاهدهي ها چاهبين ترازهاي  خواني همبايد . گردد مياي محاسبه  مشاهده
  .وجود داشته باشد ها زهكش

  ي مربوط به شرايط مرزيها داده -4- 8-2
در مرزهاي با پتانسيل معين بايد تعيـين شـده و در    ويژه بهي مختلف ها دورهدر  آبدارموقعيت و شرايط مرزي هر اليه 

ب زيرزمينـي  آدر مطالعات متداول  درستي به ها دامنهمرزهاي آبخوان در  .ي شناخته شده وارد گرددها داده عنوان بهمدل 
آبخوان اصـلي   تراز همي ها نقشهاي كه در آبخوان دامنه قرار گرفته براي رسم  و گاهي چاه مشاهده شود ميمشخص  تر كم
  . رود مي كار به

  و فشار پيزومتريك زيرزمينيآمار سطح آب  -5- 8-2
اي  دوره گيـري  انـدازه و  ها آبخواندر گستره  اي مشاهدهادي چاه معمول با گزينش تعد طور به ها آبخوانتراز سطح آب 
را با دقـت خـوبي    مقدار آن توان ميآسان است و  ها چاهسطح آب اين  گيري اندازه. شود ميتعيين  ها چاهسطح آب در اين 

ملي كه در تعيين مقـادير  بنابراين عوا. رود مي شمار به زيرزمينيدليل پارامتر كليدي در مطالعات آب  همين به. تعيين كرد
ي هـا  چاهدرست اين پارامتر در نقاط مختلف آبخوان نقشي دارند مانند مشخص نمودن مرزهاي واقعي، پراكندگي مناسب 

بـه   هـا  آني آمارهـا ، ثبـت  ها آنمنظم و دقيق سطح آب  گيري اندازه، ها آن، ترازيابي دقيق ها آن، ژرفاي كافي اي مشاهده
  .اي تعيين و انجام شود بايد با دقت ويژه ... و آمارهااين اي  دورهكنترل  ي مناسب،ها روش

  از آبخوان ها برداشتي آمارها -6- 8-2
ين تخليـه  تـر  بـيش عمـوم   طـور  به گيرد ميچاه و قنات صورت  كمك به تر بيشكه  ها آبخواني مصنوعي از ها برداشت

نمـود و بـه همـين دليـل      گيري اندازهبا دقت خوب به سادگي و  توان ميرا  ها برداشتمقدار . دهد ميرا تشكيل  ها آبخوان
 زيرزمينيدو پارامتر اصلي و شناخته شده در مطالعات آب  عنوان به زيرزمينيدر كنار آمار سطح آب  ها آبخوانبرداشت از 



  187  دقت ديدگاه از مدل هاي داده بندي دسته -  هشتم فصل

 

ي هـا  محـل  ،ها آني مختلف زماني،كاربري آب ها دورهدر  ها آن، مقادير ها برداشتبنابراين بايد محل اين . روند مي شمار به
پارامتر  عنوان بهي كه در مبحث مربوطه آمده تعيين و در زمان تهيه مدل شكل بهدقيق و  طور بهمصرف آب و شكل مصرف 

ي تهيه شده تا حدود زيادي بستگي به دقت محل و مقدار برداشـت از آبخـوان دارد   ها مدلدقت . رود كار بهشناخته شده 
  .زم در تعيين مقادير دقيق آن صورت گيردي الها كوششكه  شود ميبنابراين تاكيد 

  ها رودخانهي ورودي و خروجي ها جرياني آمارها -7- 8-2
محل تبادل آب بين آبخوان و رودخانه بوده و مقادير اين تبادل به تراز سطح آب در رودخانه و مقدار  ها رودخانهبستر 

. باشـد  مـي ر وضعيت تغذيـه و تخليـه آن   همچنين مقادير جريان خروجي رودخانه از دشت نشانگ. جريان آن بستگي دارد
 سـنجي  آبي هـا  ايستگاه كمك بهاز گستره آبخوان مورد نظر  ها رودخانهي ورودي و خروجي ها جريانبنابراين بايد مقادير 

  .شود گيري اندازه
كه ارتفاع آب در چندين محل در بستر رودخانـه در منطقـه و در چنـد جريـان متفـاوت       نمايد ميهمچنين پيشنهاد 

ي ها پلهي گوناگون و در ها جريانبتوان تراز سطح آب در نقاط مختلف بستر را در  آمارهااين  كمك بهگردد تا  گيري اندازه
  .مختلف زماني مدل تعيين نمود

  ي انتقالي مورد استفادهها آبي سطحي و ها آبي آمارها -8- 8-2
ي تغذيه آبخوان آن منطقه بـه شـمار   ها راهيكي از  ها آني انتقالي به منطقه مورد مطالعه با توجه به نوع مصرف ها آب

هم در  شود مي گيري بهرهي منطقه كه در گستره آبخوان و براي مصارف گوناگون ها رودخانهي ها جريانهمچنين  .رود مي
بـه همـين دليـل    . نمايـد  مـي مقادير تغذيه و زهكشي در بسـتر رودخانـه    دن تاثير دارد و هم كمكي به برآورتغذيه آبخوا

ي ورود و خـروج از دشـت تعـدادي ايسـتگاه     هـا  محـل و در بـزرگ  ي دائمي و فصلي ها رودخانهبر روي  شود ميپيشنهاد 
و نوع و  ها رودخانهي الزم از وضعيت برداشت از آمارهاهمچنين . گردآوري نمايند ها آني ها جرياننصب و آمار  سنجي آب

  .مناسبي ثبت شود شكل به ها آبي كاربري آين ها محل

  ي آسمانيها ريزشآمار  -9- 8-2
دقيـق   طـور  به ها آنو بايد مقدار، زمان و نوع  آيد ميبه شمار  ها آبخواني آسماني، منبع اصلي تغذيه طبيعي ها ريزش

بايد يـك ايسـتگاه    كند ميي آسماني در گستره آن تغيير زيادي نها ريزشي كوچك كه مقادير ها دشتدر . مشخص شود
ي آسـماني در ايـن   ها ريزشي آسماني منطقه است، وجود داشته و آمار ها ريزشي مياني كه نشانگر ميانگين ها شبخدر 

يي كـه مقـدار   هـا  دشـت  ويژه بهي بزرگ ها دشتي براي سنج باراني ها ايستگاهتعداد . دقيق گردآوري شود طور بهايستگاه 
  .ي مناسب انتخاب گرددها حلمو در  تر بيشبايد  كند ميتغيير  ها آني آسماني در ها ريزش
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  آمار تبخير -10- 8-2
در نزديكي سطح زمـين قـرار دارد    زيرزمينييي كه آب ها محلو در ها دشتي گود ها شبخدر  زيرزمينيتبخير از آب 

بنـابراين بايـد    .آيـد  مـي آمـار تبخيـر منطقـه بـه دسـت       كمك بهدر مدل  زيرزمينيمقادير تبخير از آب . گيرد ميصورت 
  . دقيق گردآوري شود طور بهي محل تبخيري آبخوان نصب و آمار تبخير منطقه ايستگاهي در نزديك

  ي كيفيها دادهآمار مربوط به  -11- 8-2
شـاخص در   عنـوان  بـه يا مقـادير مـواد موجـود در آب     ها آاليندهمعمول يك يا چند پارامتر كيفي مانند غلظت  طور به

 گيري اندازهي متفاوت ها زماندر نقاط مختلف آبخوان و در  ها آنبنابراين بايد مقادير . رود مي كار بهي كيفي ها مدلتنظيم 
  .كنترل شود ها آني مناسب ثبت و درستي مقادير ها شكل صورت بهو 

  موقعيت منابع آالينده آبخوان - 12- 8-2
ي پايه مطالعات مشخص گردد همچنين در مورد روند ها نقشهدقيق بر روي  طور بهموقعيت منابع آالينده آبخوان بايد 

 نماينـد  مـي ي كه اين واحدها توليد ها آاليندهي كشاورزي و ها زميندر واحدهاي صنعتي و يا مصارف كود و سم در توليد 
  .يي صورت گيردها بررسيبايد 

  به آبخوان ها آني ورود ها راهو  ها آاليندهمقدار  -13- 8-2
 عنـوان  بـه  هـا  آالينـده فع اين ي دها راهو  ها محل طور هميني هر منبع در دوره هاي زماني مختلف و ها آاليندهمقادير 

  .گردد ميي شناخته شده در مدل منظور ها داده

  تر كمي با دقت ها داده - 3- 8

در چند نقطه  ها آنطور عموم مقادير  به. تعيين مقادير اين پارامترها در مطالعات آب زيرزميني مشكل بوده و متداول نيست
در نقـاط مختلـف گسـتره آبخـوان      هـا  آنهاي محدود بايد مقادير  شود و برپايه اين داده در گستره آبخوان تعيين يا برآورد مي

تر نامگذاري شد ولي بايد توجه داشـت كـه    هاي با دقت كم اين پارامترها در اينجا از ديدگاه تهيه مدل به نام داده. برآورد نمود
  .هاي موجود برآورد گردد در نقاط مختلف آبخوان بايد پيش از تهيه مدل و برپايه داده ها آنهر كدام از  دامنه تغييرات

بـه   تـوان  مي گيرد ميصورت  ها آن بر رويرا از ديدگاه كاربرد در مدل و تغييراتي كه در زمان تنظيم مدل  ها دادهاين 
  .دو گروه بخش نمود
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  ربهت گيري اندازهي با امكان ها داده -8-3-1
ي جداكننـده  ها اليهمانند ضخامت سنگ مخزن، تراز سطح سنگ كف و ضخامت  آبداري ها اليهي ساختماني ها ويژگي

در  هـا  آنهمچنـين تغييـرات مقـادير    . ي اكتشافي گوناگون تعيـين نمـود  ها بررسي كمك بهدر نقاط مختلف و  توان ميرا 
مقـادير   تـوان  مـي بنابراين با وجـود اينكـه    .د مشخصي استعموم كم و بيش يكنواخت و داراي رون طور بهگستره آبخوان 

در چند نقطه در گستره آبخـوان   ها آنعموم مقادير  طور بهآورد ولي به دليل هزينه زياد  دست بهرا در نقاط مختلف  ها آن
ي ژئـوفيزيكي  ها بررسيي مختلف مانند ها روش كمك بهي ساختماني آبخوان در ساير نقاط ها ويژگي. شود مي گيري اندازه

عموم در محاسـبات مـدل بـا اعمـال      طور به آبدارمانند ضخامت اليه  ها ويژگياين  .آيد ميبرآورد و در مدل  ها دادهو ساير 
بـا   پارامترهـا در حقيقت ايـن  . دخالت دارند كه اين ضرايب در زمان تنظيم مدل تصحيح خواهد شد Tو Kضرايبي مانند 

بايـد   هـا  دادهبنـابراين در زمـان تهيـه ايـن      گردد ميتصحيح  تر كمدر زمان تنظيم مدل  اند شدهشناخته  تر كم كه وجودي
  .نيز كنترل نمود ها دادهبه كمك ساير  ها آنمقادير 

  تر كم گيري اندازهي با امكان ها داده - 8-3-2
ي در فواصـل  در گستره منطقه و گـاه  ها آنبه عوامل مختلفي بستگي داشته و مقادير  ها آبخواني ها ويژگياي از  پاره

به همين دليـل  . است تر كمنيز  ها گيري اندازهتر و دقت  مشكل ها آنمقدار  گيري اندازههمچنين . كند ميكم تغيير زيادي 
ايـن   شود ميو كوشش  آيد مي دست بهي مختلف تنها برآوردي از مقادير اين ويژگي در گستره آبخوان ها بررسيبه كمك 

  .كرد بندي دستهزير  صورت به توان ميرا  ها دادهاين . برآوردها در زمان تنظيم مدل تصحيح گردد

  ي مربوط به ضرايب هيدروديناميكيها داده -3-2-1- 8
ي پمپـاژ محاسـبه   هـا  آزمـايش  كمـك  بـه ) S ي آزادهـا  آبخوانآبدهي ويژه (و ضريب ذخيره  )T( مقادير قابليت انتقال

ي گوناگوني بنـا شـده كـه    ها تقريبو  ها فرضيهبر  رود مي كار بهي مختلف پمپاژ ها آزمايشراي روابط رياضي كه ب. شود مي
براي مواردي كه تاثير پمپاژ بر  تر بيشهمچنين اين روابط . و شرايط آزمايش وجود دارد ها آبخواندر شرايط طبيعي  تر كم

ي پمپاژ، مقادير افت در چاه ها آزمايش تر بيشدر  هك درحالي باشد ميشده درست  گيري اندازهي پيرامون ها چاهسطح آب 
ي مختلف در يك آزمـايش  ها گيري اندازهبه همين دليل ضرايب هيدروديناميكي كه از . شود مي گيري اندازهمورد آزمايش 

 .خيلي متفـاوت اسـت   آيد ميو يا چند آزمايش بر روي يك چاه به دست ) مانند آزمايش افت و برگشت(بر روي يك چاه 
ي پمپاژ براي تعيين ضرايب هيدروديناميكي آبخوان بايد مقـادير آن  ها آزمايشاز نتايج  گيري بهرهآمد بيش از  كه طوري به

اين مقادير برآوردي در زمان تنظيم . برآورد شود ها آني آبخوان كنترل و مقادير نزديك به مقادير واقعي ها ويژگيبا ساير 
تغييـر نامحـدود در مقـادير     كمك بهنبايد تنها  ها آبخوانالبته بايد توجه داشت كه تنظيم مدل . مدل تصحيح خواهد شد

ل مثا طور به. بلكه الزمست حدود تغييرات اين ضرايب در نقاط مختلف آبخوان رعايت گردد. ضرايب هيدروديناميكي باشد
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در روز برآورد شده  مترمربع 2000تا  1000ي آن بين ها ويژگيمقدار قابليت انتقال در بخشي از آبخوان با توجه به ساير 
  .شود تر بيش 2000و از  تر كم1000و در زمان تنظيم مدل نبايد مقدار آن از 

  ي مربوط به تغذيهها داده -3-2-2- 8
قـرار دارنـد    تـر  كـم  گيـري  انـدازه ي با امكان ها دادهنيز در گروه ي مربوط به تغذيه طبيعي آبخوان پارامترهااز اي  پاره

  :آيد ميدر زير  پارامترهاين اين تر مهم

  ضريب نفوذ بارندگي -الف
ي آسماني به عوامل گوناگون طبيعي و آب و هوايي بسـتگي دارد و مقـدارآن در نقـاط متفـاوت     ها ريزشضريب نفوذ 

پيش از تهيه مدل بايد مقادير ضريب نفوذ بارندگي در نقاط مختلـف  . و تعيين دقيق آن مشكل است كند ميتغيير زيادي 
البته حدود تغييـرات آن نيـز بايـد تعيـين و در     . گستره آبخوان با توجه به شرايط طبيعي آن برآورد و در مدل به كار رود

  .زمان تنظيم مدل در نظر گرفته شود

  ضريب نفوذ آب آبياري -ب
بـه   گـذارد  مـي ي آسـماني تـاثير   ها ريزشي طبيعي منطقه كه بر روي نفوذ ها ويژگينفوذ آب آبياري افزون بر  ضريب

ي آبياري غرقابي انـدكي  ها روشكلي اين ضريب در  طور به. روش آبياري، نوع كشت و مقادير آب مصرفي نيز بستگي دارد
ي طبيعي رودخانه به روش سنتي چون بهاي اندكي ها ريانجدر آبياري با . ي آسماني استها ريزشاز ضريب نفوذ  تر بيش

دليل ضـريب نفـوذ آبيـاري انـدكي      همين بهو  رود مي كار بهي آب تر بيشدر هر آبياري مقادير  شود ميبراي آب پرداخت 
  .ب چاه استآبياري با آاز  تر بيش

و ساير شرايط موجود برآورد شده و در  ها پسابهمچنين ضريب برگشت آب صنايع و شرب نيز با توجه به روش دفع 
  .گردد ميمرحله تنظيم مدل تصحيح 

  ضرايب تبادل آب با رودخانه -ج

هاي ضرايب تغذيـه و زهكشـي و يـا يـك      به نام عموم دو ضريب طور بهتبادل آب آبخوان با رودخانه  سازي شبيهبراي 
ي مدل بـا توجـه بـه    ها شبكهبراي هر يك از ) رفته كار به افزار نرمبا توجه به نوع (ضريب تبادل آب بين رودخانه وآبخوان 

  .گردد مياين ضرايب نيز در مرحله تنظيم مدل تصحيح . شود ميي بستر رودخانه در نظر گرفته ها ويژگي

  ورودي زيرزمينيجريان  -د
 يابد ميوان جريان دشت و آبخ سمت بهجريان زيرسطحي  صورت بهيا  كنند مينفوذ  ها دامنهو  ها بلندييي كه در ها آب

به آبخـوان   زيرزمينيجريان  صورت بهمحلي نيز  ها آبخوانكه سرريز اين كند  ميرا تغذيه اي  دامنهي محلي ها آبخوانو يا 
عمـوم ايـن مقـادير     طـور  بـه ولي  شود ميورودي در محاسبه بيالن آبخوان برآورد  زيرزمينيمقادير جريان . رسد مياصلي 
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ورودي  زيرزمينـي جريان . آيد مي ها بيالني بزرگ آن در موازنه ها شبخيكجا براي تمام مرزهاي ورودي و يا براي  طور به
و يا در  ها شكستگيدر راستاي  تر بيشبلكه  گيرد مييكنواخت در سرتاسر مرزها صورت ن صورت بهعموم  طور بهبه آبخوان 

ي هـا  شـبكه تغذيـه در   صورت بهورودي بايد  زيرزمينيجريان . يابد ميريان ج ها آبراههو  ها مسيل، ها رودخانهبستر آبرفتي 
ي مرزي ورودي و با توجـه بـه   ها شبكهمحاسبه شده در بيالن بين  زيرزمينيمرزي وارد شود بنابراين الزمست كه جريان 

خانه، مسيل و آبراهه، كناري، وجود بستر رود شناسي زميني سازندهاضخامت آبرفت در آن محل، تراوايي  ،ها آنموقعيت 
 زيرزمينـي مقادير جريان . شكل خطوط هم پتانسيل و خطوط جريان آب و قابليت انتقال آبخوان درآن محل تقسيم گردد

  .ورودي به آبخوان نيز در زمان تنظيم مدل تصحيح خواهد شد

  در گستره دشت ها سيالبپخش  - ه
كه مقداري از آن نفوذ كـرده و مانـده    رسد ميبه دشت  ها آبراههو  ها مسيل، ها رودخانهاز راه بستر  ها سيالببخشي از 

 يابـد  مـي ي اصلي جريان ها رودخانهي كه در بستر ها سيالب. رود ميرفته و يا از دشت بيرون  كار بهآن نيز يا براي آبياري 
تغذيـه و   صـورت  بـه بايد  ها آبراههو  ها مسيلي ها سيالبولي نفوذ  شود ميي رودخانه در نظر گرفته افزار نرمي ها بستهدر 

ي هـا  ويژگـي ي هـر مسـيل بـا توجـه بـه      هـا  سيالبآمد ابتدا مقادير  كه طوري به. ي محل نفوذ منظور گرددها شبكهبراي 
در  هريـك با توجه به وضعيت بستر  ها آنهيدرولوژيكي و بارندگي در هر دوره زماني مدل برآورد و سپس مقدار نفوذ آب 

اين مقادير نيز در زمان تنظيم مـدل بايـد   . آيد ميتغذيه در مدل  صورت بهبرآورد و  ها آنحل جريان ي منفوذپذيردشت و 
  .تصحيح نمود

  ي مربوط به تخليهها داده -3-2-3- 8
ين تر مهم. ي مربوط به تخليه طبيعي آبخوان را در زمان تهيه مدل بايد برآورد نموده و به مدل دادپارامترهاتعدادي از 

  :آيد ميدر زير  ها دادهاين 

  ها زهكشضريب زهكشي  -الف
مقادير زهكشي از آب آبخوان در مدل بر پايه اختالف تراز سطح آب آبخوان و سطح آب زهكش و ضريب زهكشـي در  

در مـورد  . آيـد  ميي رودخانه به دست افزار نرمدر بسته  ها رودخانهمقادير زهكشي بستر . گردد ميهر شبكه مدل محاسبه 
ضريب زهكشي براي هر شبكه مسير زهكش بـرآورد و بـه مـدل     عنوان بهوعي نيز بايد ضريبي ي طبيعي و مصنها زهكش

  . گردد مياين ضريب نيز در زمان تنظيم مدل تصحيح . داده شود

  باالترين ژرفاي تبخير -ب
تبخير و تعريق گيـاه   صورت بهتوسط نيروي كششي خاك و جذب از راه ريشه گياهان  تر بيش زيرزمينيتبخير از آب 

متري  5تا  2و در ژرفاهاي بيش از  يابد ميكاهش  زيرزمينيمقدار تبخير از آبخوان با افزايش ژرفاي آب . گيرد ميصورت 
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كه مدل مقدار تبخيـر از آب   زيرزمينيباالترين ژرفاي آب . رسد ميبه مقادير ناچيزي ) با توجه به شرايط طبيعي منطقه(
ي طبيعـي  هـا  ويژگـي باالترين ژرفا براي هر منطقه و با توجه به . بايد به مدل داد كند ميا را محاسبه تا اين ژرف زيرزميني

 تـوان  مـي اين ژرفا نيز در زمان تنظيم مدل و با در نظر گرفتن مقدار تبخير محاسـبه شـده،   . آيد ميآن برآورد و در مدل 
در  Modflowهـا ماننـد تعـدادي از نسـخ     افزار نرماز اي  پاره آمد مقادير تبخير از آب آبخوان در كه طوري به. تصحيح نمود

. كنـد  مـي خطي و بين تبخير پتانسيل در سطح زمين و صفر براي ژرفاي مـورد نظـر محاسـبه     صورت بهژرفاهاي مختلف 
است و بـا  از مقادير تبخير واقعي  تر بيشبراي ژرفاي بيش از نيم متري خيلي  افزار نرممقادير تبخير محاسبه شده در اين 

ين تـر  بـيش به همـين دليـل بـراي تعيـين     . يابد ميچشمگيري افزايش  طور بهين ژرفاي تبخير اين تفاوت تر بيشافزايش 
 Modflowهـايي ماننـد تعـدادي از نسـخ     افزار نـرم در . نيز توجه شود افزار نرمژرفاي تبخير بايد به نوع محاسبه تبخير در 

براي محاسبه تبخير  افزار نرمروابط بهتري در  كه درصورتيولي  دهد مييج درستي نمتر نتا 2تا1.5باالترين ژرفاي بيش از 
  .ين ژرفاي تبخير را نيز افزايش دادتر بيش توان ميرفته باشد  كار به

  شدگي پخشي مربوط به ضريب ها داده -8-3-3
و بـراي   شـود  مـي گـردآوري   ها آبخوانآب در  شدگي پخشي اندكي درباره ضريب ها دادهعموم  طور بهآمد  كه طوري به
ايـن مقـادير نيـز در زمـان تنظـيم       .بيايـد ي مختلـف بـرآورد و در مـدل    ها شبكهي كيفي بايد مقادير آن در ها مدلتهيه 
  .ي كيفي تصحيح خواهد شدها مدل
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  كليات -1- 9

رايانه يـك   كه درحاليي درستي بدهد ها پاسخرا حل و  مسايلد تمام توان ميكه رايانه  گردد ميموارد تصور اي  پارهدر 
و يا تهيه مدل رياضي نياز به يك دستور كاري دارد  مسالهرايانه براي محاسبه هر  .رود مي شمار بهوسيله محاسباتي سريع 

ي هـا  ويژگـي مناسب بايد  افزار نرمبراي تهيه مدل رياضي پس از گزينش . شود ميتهيه و به آن داده  افزار نرم صورت بهكه 
دير تغييرات سطح مقا افزار نرم. داده شود افزار نرميي تهيه و به ها داده صورت بهمختلف هيدروژئولوژيكي آبخوان مورد نظر 

، تخليه طبيعي و پخش آلودگي در گستره زيرزمينيي مختلف جريان آب مسيرهادر نقاط مختلف آبخوان،  زيرزمينيآب 
ي آبخـوان بـه آن داده شـده محاسـبه     هـا  ويژگي عنوان بهيي كه ها دادهو  افزار نرمرفته در  كار بهپايه روابط رياضي  را بر آن
ي الزم هم از ها دادهايد به اين نكته توجه داشته باشند كه تهيه مدل در زماني صورت گيرد كه بنابراين مديران ب. كند مي

آمـده   دسـت  بـه نظر مقدار، هم از نظر دقت و هم از ديدگاه طول دوره زماني در دسترس باشد در غير اين صـورت مـدل   
در زمان درخواست  گردد ميين دليل پيشنهاد به هم. اي نيز بدهد چندان قابل اعتماد نيست و چه بسا نتايج گمراه كننده

  :تهيه مدل به نكات زير توجه گردد

  از مدل در مطالعات منابع آب گيري بهره - 2- 9

  :شود ميبراي دو هدف عمده زير تهيه  ها آبخوانمدل 

  ي آبخوانها ويژگيتدقيق  - 9-2-1
و تغييـرات   زيرزمينـي ن آب آمد گستره آبخوان براي تهيه مدل به اجزاي كوچكي بخش شده و مدل، بيال كه طوري به

يي از آن درسـت در نظـر گرفتـه    هـا  شبخي آبخوان در ها ويژگي اگر. كند ميسطح آب را در هر يك از اين اجزا محاسبه 
در مطالعات متداول  ها آبخوانبيالن . اقدام نمود ها آننسبت به تصحيح  توان مينشده باشد نتايج مدل نشان خواهد داد و 

خطايي در برآورد يـك   اگرو  كنند ميي آن محاسبه ها شبخي بزرگ و يا تمام ها گسترهعموم براي  طور به زيرزمينيآب 
ولي در مدل بـه  . با گزينش مقدار نادرستي براي پارامتر ديگر اين خطاها را جبران كرد توان ميپارامتر وجود داشته باشد 

  .تر است مشخصدليل كوچك بودن گستره بيالن اين خطاها 
و نبايد انتظار داشت كه تمـام   باشد ميشناخته شده  تر كمي پارامترها ها آن تر بيشزياد و  ها آبخواني رامترهاپاتعداد 
با در  توان ميشناخته شده زياد باشد  تر كمي پارامترهاتعداد  اگر. مدل تدقيق نمود كمك بهرا بتوان  ها آبخواني پارامترها

هدف از تهيه مدل  اگربنابراين . را جبران كرد پارامترها، خطاهاي ساير رامترهاپانظر گرفتن مقادير نادرست براي تعدادي 
 هـا  آن گيـري  انـدازه يي كه پارامترهاي كم و بيش خوبي از ها دادهشناخته شده آبخوان است بايد  تر كمي ها ويژگيتدقيق 
  .گردآوري شود باشد مي تر ساده
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  وضعيت آينده آبخوان بيني پيش -9-2-2
عموم تاثيرهايي مانند افزايش يا كاهش تغذيه و يا افزايش و  طور بهي گوناگون توسعه منابع آب منطقه ها طرحاجراي 

مـوارد نيـاز بـه     تـر  بـيش از منابع آب در  برداري بهرهي توسعه ها برنامهطراحان . گذارد ميكاهش برداشت بر روي آبخوان 
برنامه توسعه آينده تهيه  تر مناسببخوان برا ي گزينش گزينه بر آبخوان دارند و گاهي مدل آ ها طرحتاثير اين  بيني پيش
از منابع آب منطقـه را   برداري بهرهي توسعه ها طرح توان ميمدل درستي از آبخوان در دست باشد  كه درصورتي. گردد مي

سي جريان آلودگي همچنين براي برر. آورد دست بهي آبخوان در آينده را ها ويژگيو برآوردهاي از  سازي شبيهبر روي آن 
وضعيت پخش آلودگي در آبخوان يا زمان رسيدن آلودگي به نقاط مختلف آن و تغييـرات غلظـت    بيني پيشدر آبخوان و 

  .نمود گيري بهرهي كيفي ها مدلاز  توان ميي مختلف آبخوان ها شبخآلودگي در زمان در 

  امكانات تهيه مدل مناسب -3- 9

و بـا در نظـر   ) Cells(براي هر يك از اجـزاي مـدل    زيرزمينيلي بيالن آب ك طور بهي رياضي ها مدلآمد  كه طوري به
اثـر نادرسـت    تـوان  ميي آبخوان زياد هستند پارامترهاچون تعداد . كند ميگرفتن تعداد كم و بيش زياد پارامتر محاسبه 

در حقيقـت  . را بر قـرار نمـود   انتخاب نمودن تعدادي پارامتر با نادرست در نظر گرفتن تعداد ديگر پارامتر جبران و موازنه
به نـام   اين برآوردها چيزي كمك بهنيز برآوردهايي انجام و  توان ميي الزم ها دادهبراي هر آبخوان و حتي در صورت نبود 

ي هـا  دادهپيش از پيشنهاد تهيه مـدل بايـد وضـعيت آبخـوان و     . مدل تهيه كرد ولي اين مدل به هيچ وجه درست نيست
  .كارشناس ورزيده بررسي شده و امكان تهيه مدل از دو ديدگاه زير تعيين گرددموجود آن توسط 

  دوره آماري مورد نياز -9-3-1
 هـا  آنمشخص نشده و بسـياري از   زيرزمينيي ها آبدر مطالعات  ها آبخواني گوناگون ها ويژگيآمد تمام  كه طوري به

ـ  مـي مدل درسـتي نبـوده و ن   شود ميمدلي كه بر پايه اين برآوردها تهيه . گردد مياوليه برآورد  طور به ي هـا  واكـنش د توان
تصـحيح  . را تصـحيح نمـود   گيري اين مدل بايد آنكار بهبه همين دليل پيش از . نمايد سازي شبيهواقعي  طور بهآبخوان را 
ي هـا  واكـنش ي مـدل بـا   ها واكنشبا مقايسه تاريخ گذشته آبخوان و  كمك بهي برآورد شده در مرحله تنظيم و پارامترها

ي انجام شده بر روي آبخوان در كوتاه مدت چندان تغييـر  ها كنش. گيرد ميگرديده صورت  گيري اندازهواقعي آبخوان كه 
در حقيقت در كوتاه مدت . وجود ندارد مدت نكرده و به همين دليل امكان تنظيم خوب و كامل مدل در دوره تنظيم كوتاه

از اي  پـاره ي انجام شده بر روي آبخوان تغيير زيادي نكرده و شايد نتوان خطاهاي انتخاب نادرست ها كنشاينكه  به دليل
  . ي مدل را تعيين كردپارامترها

  :به مورد زير اشاره كرد توان ميبراي مثال 
در سـال   مترمكعـب مليون  300كه مقدار پمپاژ از اين آبخوان حدود  1346مدلي براي آبخوان دشت قزوين در سال 

درصـد آب مصـرفي در    20مقدار برگشت آب آبياري در مطالعات آن زمان برابـر  . بود با دوره تنظيم سه ساله تهيه گرديد
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همان مـدل بـراي دوره چهـل سـال گذشـته       اگرولي . نظر گرفته و در مدل منظور شد و مدل با اين ضريب تنظيم يافت
ژئولوژيكي آبخوان در اين دوره تغييرات زيادي كرده و برداشت از آن بـه بـيش   دوباره تنظيم پيدا كند چون شرايط هيدرو

  .آيد دست نمي نتايج درستي بهاز يك ميليارد رسيده با اعمال اين ضريب برگشت 
ين دوره زمـاني كـه بـراي    تـر  كم. آمده بهتر و اعتبار بيشري دارد دست بهباشد، مدل  تر بيشهر قدر دوره تنظيم مدل 

 5البته بايد اين مدل نگهداري و درآينـده و هـر   . گردد ميسال برآورد  5قابل قبول بايد در نظر گرفت حدود تنظيم مدل 
بدين ترتيب مـدل آبخـوان   . سال افزايش داد 5را  دوره تنظيم آن تدريج به تر بيشي ها دادههمراه با گردآوري  بار يكسال 

ي گذشته آبخـوان  ها سالي مربوط به ها دادهو  باشد مير دسترس ي مورد نياز احتمالي دها بررسيمنطقه هميشه و براي 
  .كنترل و وارد رايانه گردد،گردآوري ها دادهي گوناگون هر بار نياز نباشد كه اين ها بررسيتا براي  گردد مينيز نگهداري 

  ها دادهامكانات تهيه مدل از ديدگاه  -9-3-2
هـا از   شرح داده شد و اين داده ي مختلف اين ضابطهها شبخد در مورد نياز هستن ها آبخوانهايي كه براي تهيه مدل  داده

داده شـناخته شـده   . هـاي بـرآوردي تقسـيم گرديـد     هاي شناخته شده و داده ديدگاه دقت و كاربرد در مدل به دو گروه داده
ها پايه تنظـيم   گيرد و اين داده صورت نمي ها آنعنوان پارامترهاي معلوم مدل بوده و در زمان تنظيم مدل تغييري بر روي  به

را در نقاط مختلف تعيين كرد بايد  ها آنتوان مقادير  هايي كه بسادگي نمي داده. رود شمار مي مدل و تدقيق ساير پارامترها به
  .د شدبرآورد شود واين مقادير در دوره تنظيم مدل تصحيح خواه ها آنهاي الزم حدود تغييرات مقادير  كمك بررسي به

ي گفته شده وجود داشته باشد و همچنـين آمـار الزم از   ها دادهبنابراين براي تهيه يك مدل قابل قبول بايد دو دسته 
اي و پيزومتـري و جريـان    مشاهدهي ها چاه دري سطح آب ها گيري اندازه(ي آبخوان ها واكنشو ) تغذيه و تخليه( ها كنش

  .در دست باشد) سال 5حداقل ( براي دوره تنظيم مورد نياز) ها آب زهكش
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Abstract 

Groundwater model is a suitable tool to simulate natural system of groundwater, water resources planning 
and to prediction the effect of operation programs on an aquifer. Groundwater model is prepared based on 
available aquifer data. So, if the data are incomplete or wrong, the model results will be erroneous and 
perhaps deceptive. In many cases, when preparing groundwater models, necessary data are not collected, 
recorded and analyzed properly and completely. Inevitably, the model is prepared based on initial estimates 
that do not have enough accuracy. This criterion has been provided as a guide for collecting required data of 
models completely.  

This criterion is codified in nine chapters. History of preparing an aquifer model in Iran and statistical 
problems are discussed in chapter one. The second chapter is allocated to an overview of aquifers boundaries 
types and errors resulting from incorrect selection of boundaries in results. 

Besides presentation of types of required data for preparing the initial model (such as construction, 
hydraulic and hydrodynamics properties and different ways of recharge and discharge of unconfined, 
confined and other types of aquifers), the required data for setting model such as amounts of types of 
recharge and discharge and its hydraulic properties in different time steps are specified and methods of 
collecting and analyzing them are mentioned in chapter. 

Chapter four talks about types of aquifers pollutants, the dispersion of pollutants and effective parameters 
on pollutants transfer in groundwater and the required data for setting a qualitative model such as changes in 
the amount of the intended pollutant in different parts of the aquifer. In the following, the softwares for 
studying ways of pollutant entrance to aquifers have been discussed. 

For easier utilization of this criterion, in chapter five to nine, a summary of the required data for preparing 
the aquifer model with one or more confined or unconfined layers is presented in tabular form. Also, the 
methods of collecting, recording and analyzing each data have been described and model data have been 
classified in terms of accuracy. Finally, management solutions for preparing models, has been discussed. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  نشريهاين 

هاي  به عنوان راهنمايي جهت گرداوري داده
تهيه مدل آب زيرزميني تـدوين   مورد نياز براي
ــده اســت ــه  . گردي ــر پاي مــدل آب زيرزمينــي ب

از . شـود  ها تهيـه مـي   هاي موجود از آبخوان داده
ها به شكل مناسبي  كه اين داده رو در صورتي اين

ـ     ه ثبت و تجزيه و تحليل نشـده باشـند نتـايج ب
. دست آمده از مدل نيز، قابل اعتماد نخواهد بود

مناسـب بـراي گـردآوري     راهنمـايي  نشريهاين 
هاي مورد نيـاز بـه طـور كامـل، پيوسـته و       داده

  .باشد همسان مي


