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 GMSس با استفادٌ اسزيستان مذل مفًُمي آب سيزسمیىي آبخًان دشت تُیٍ 
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 چکیذٌ

 رابد  شدام  يد     GMS .اَمیت سيادی پیدذا ردزدٌ اسدت    GISَای َیذريصئًلًصيکي ي َیذريلًصيکي با َای اخیز تلفیق مذلدر سال

 GISَا با استفادٌ اس ابشارَای خًدرار دادٌ يريد در ايه بزوامٍ،. باشذمي Modflowرارتًگزافیکي راربز ي تعذادی رذ تحلیلي اس جملٍ 

 GMS راب مًجًد در  Modflowابتذا مذل مفًُمي دشت تًس  بستٍ وزم افشاری در ايه پضيَش، . وزم افشار امکاوپذيز استمًجًد در 

آبخدًان  ساسی مطلدًب  وتايج حاص  شذٌ، حاري اس شبیٍ. اوجام شذي  ديرٌ مشخص تُیٍ گزديذ ي پس اس آن ياسىجي مذل مذرًر بزای 

 .باشذای ميَای مشاَذٌوذک مقاديز مشاَذاتي ي محاسباتي تزاس سطح ايستابي چاٌي اختالف ا دشت سزيستان

 ياسىجي سزيستان، ،GMS ،Modflow ،GISمذل مفًُمي، : ياصگان رلیذی

 مقذمٍ

یا  اوتراااز    GMS .اَمیات زیاادی پیاذا کاردٌ اظات      GISَای َیذريشئًلًشیکی ي َیذريلًشیکی تاا  َای اخیر تلفیك مذلدر ظال

از عریاك  تاًان  را مای  GMSدر  Modflowی  مذل  .تاؼذمی Modflowاز جملٍ ي تؼذادی کذَای تحلیلی  راایکی کارترکارتًگ

 ي درظالًل   تٍ صاًرت ظالًل تاٍ     ،ممادیر پارامترَای مذليارد کردن در ريغ ؼثکٍ، . تُیٍ کرد 2ريغ مذل تفُیمیي  1ريغ ؼثکٍ

َاذ  از   .(1382 ،ؼُعاًاری ) ؼًدمی اوجام GMSمًجًد در  GISاز اتسارَای تا اظتفادٌ  يتٍ صًرت خًدکار ، ريغ مذل تفُیمی

ي ياظىجی آن  ذل مفًُمی آتخًان دؼت ظريظتانظاخت م َای ایه ورم ااسار ترایایه پصيَػ، تررظی مًردی ترخی از لاتلیت اوجام

 .تاؼذمی ردر حالت پایذا

 

 مًاد ي ريشُا

ؼارلی   53˚ 30´تا 52˚ 40´یجغراایای در عًلي را تؽکیل دادٌ ٌ آتریس دریاچٍ مُارلً ػ ؼرلی حًزمحذيدٌ مغالؼاتی ظريظتان، تخ

ي  دؼات  آن را کیلاًمتر مرتاغ  1067/ 60مىغماٍ ماوکًر،    معااحت  از کل .لرار گراتٍ اظت ؼمالی  29˚ 30´تا 29˚جغراایاییي ػرض

متر، در جىًب غرب محذيدٌ ي حذالل آن  2970محذيدٌ  حذاکثر ارتفاع در ایه. کیلًمتر مرتغ را ارتفاػات تؽکیل دادٌ اظت 40/573

 .دَذ، مًلؼیت مىغمٍ را وؽان می1ؼکل  .تاؼذمی ظمت دریاچٍ مُارلً متر، در خريجی محذيدٌ تٍ 1460

 .در زیر، مراحل ظاخت مذل مفًُمی دؼت ظريظتان، تٍ صًرت خالصٍ تیان ؼذٌ اظت
 

 

 
1
- grid approach 

2
- conceptual model approach 
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  مًقعیت دشت سزيستان .1شک 

  

ظااخت ومؽاٍ ظاىف کاط مىغماٍ ي تخمایه       . اظتفادٌ ؼذرای تُیٍ ومؽٍ تًپًگراای دؼت، از ومؽٍ تًپًگراای ظازمان ومؽٍ ترداری ت

از  .اوجام گردیذَای اکتؽاای َای حفاری چاٌالگاعالػات دريویاتی َای ؼثکٍ دؼت، تا اظتفادٌ از ضریة َذایت َیذريلیکی ظلًل

ترای يريد  .اوذمحعًب ؼذٌ تٍ ػىًان مىغمٍ تثخیری ،(مُارلًحًالی دریاچٍ )متر  5کمتر از تاتی ػمك ظغح ایعمىاعك تا ظًی دیگر، 

ترداری تُرٌ َایچاٌ. اظت ٌؼذ اظتفادٌ مىغمٍومؽٍ کارتری اراضی از ، تٍ مذل ترداریَای تُرٌممادیر تغویٍ واؼی از آب ترگؽتی چاٌ

ؼامال  )مرزَای يريدی  .يارد مذل گردیذتٍ ػىًان ممادیر ايلیٍ ویس ای مؽاَذٌ چاٌ 22لیٍ ي آمار ظغح آب تٍ ػىًان وماط تخآتخًان، 

تؼیایه   ومؽٍ تراز ظغح ایعتاتی مىغماٍ،  مغاتكآب زیرزمیىی ( ؼمال غرتی ي جىًب غرتی)ي خريجی ( ؼرلی، ؼرلی ي جىًب ؼرلی

 .در وظر گراتٍ ؼذ 1382مُرماٌ ديرٌ  ترای ياظىجی حالت ماوذگار، .اوذؼذٌ

 

 وتايج ي بحث

َای دريویاتی ؼذٌ، ياظىجی مذل از عریاك تصاحیح  پارامترَاای مختلفای از     پط از ایجاد مذل ايلیٍ ي تصحیح خغاَای واؼی از الیٍ  

، میاسان خغاای   4ؼاکل . اوجام گرات ترداری ترای حالت پایذارَای تُرٌتغویٍ واؼی از آب ترگؽتی چاٌ ي  جملٍ َذایت َیذريلیکی

متار   2ي متار   1کمتار از  اختال   ، تٍ ترتیة ومایاوگرزرد ي ظثسَای میلٍ) دَذای را وؽان میَای مؽاَذٌلاتل لثًل در َر ی  از چاٌ

 .(ای ي محاظثاتی اظتر مؽاَذٌتیه ممادی

ممایعاٍ میاان دي ؼاکل ماوکًر،     . دَىاذ ی، تٍ ترتیة تراز ایعتاتی مؽاَذاتی ي محاظثاتی را ترای حالت پایذار وؽان م3ي 2َای ؼکل

مماادیر مؽااَذاتی ي    (RMSE )ریؽٍ میاوگیه مرتؼات خغاا  َمچىیه  ممذار. تیاوگر ؼثیٍ ظازی لاتل لثًل تراز ایعتاتی آتخًان اظت

ر دؼات  رحلاٍ پایاذا  م تاؼذ کٍ وؽان دَىذٌ دلت خًب ؼثیٍ ظاازی متر می 016/1 ،ای َای مؽاَذٌظغح ایعتاتی چاٌ محاظثاتی تراز

وجاتی جُرمی )ي ( 1382ؼُعًاری، ) ُایاوغثاق وعثتاً مغلًب تارَای آتی مؽاَذاتی ي محاظثاتی، در پصيَؽ .تاؼذمی GMSتًظظ 

                                                               . گسارغ ؼذٌ اظت( 1388ي َمکاران، 
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 َای شبکٍ دشتشذٌ در سلًل حاسبٍتزاس ايستابي م .3ک ش                                                      َای شبکٍ دشتتزاس ايستابي مشاَذٌ شذٌ در سلًل .2ک ش 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ایَای مشاَذٌقبًل در َز ي  اس چاٌ میشان خطای قاب  .4شک 

 

 وتیجٍ گیزی رلي
زمیىاٍ  دارواذ،   GISتا اظاتفادٌ از  جریان آب زیرزمیىی را ًاوایی مذلعازی َای گراایکی کٍ تتٍ کارگیری راتظمغاتك وتایج ایه پصيَػ، 

  .ظازدرا امکاوپویر می ي وعثتاَ دلیك ی  مذل مفًُمی مىاظةایجاد 
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Abstract 

In recent years, conjunction of hydrologic and hydrogeologic models with GIS has became 

important. GMS has a cartographical user-interface, and some analytical codes such as 

MODFLOW. In GMS, data can be automatically enterd to the MODFLOW by the aid of GIS tools. 

In this study, the conceptual model of Sarvestan aquifer is developedby MODFLOW, using the 

GMS. Then the model is calibrated for a specified period. The results show a good match between 

the distribution of observed and simulated hydraulic heads in the aquifer. 
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