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ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the effects of the Garmsiry water transfer project (97 MCM per year 

from Sirvan River) on the behavior of the Mehran aquifer. For this purpose, the Groundwater Modeling System 

(GMS 7.1), which is one of the most suitable tools to simulate the groundwater level, was used. To develope 

the GMS model, input data including; aquifer boundary, Digital Elevation Model (DEM), bedrock level, 

groundwater level, groundwater withdrawal from wells, hydraulic conductivity, and groundwater recharge 

layers were prepared by ArcGIS 10.4. These layers were used to conceptual model construction using the 

MODFLOW codes in GMS interface. For steady and transient state calibration, and validation of the model, 

groundwater level changes resulting from the model are compared with piezometric measurements for the 

period Oct-2016, 2016-2017, and 2017–2018, respectively. The results showed a good accuracy in calibration 

and validation model, respectively, between the simulated and observed groundwater levels (ME=0.12, 

RMSE=0.84) and (ME=0.57, RMSE=1.4). Three scenarios including, 10, 15, and 20 percent of agricultural 

water return were conducted to evaluate the effects of Garmsiry water transfer project. The results showed that 

the groundwater level of Mehran aquifer will be increased 1.43, 2.22, and 3 meter per year in scenarios 1 to 3, 

respectively. This issue is very important along with the low storage coefficient of the Mehran plain aquifer, 

and can be a warning for severe drainage problems in the near future. The results of this study showed that the 

central and southern parts of the plain would have drainage problems less than ten years after the operation of 

the irrigation network. 
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 GMSافزار بررسی اثرات انتقال آب سامانه گرمسيری بر رفتار آبخوان دشت مهران با استفاده از نرم

 3، صادق عليمردای1*علی عليزاده، حمزه2نیمهدی محمدی قلعه ،1آرزو عزيزيان

 .، ایالم، ایراندانشگاه ایالم گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،. 1

 .، اراک، ایراندانشگاه اراک ی،عیو منابع طب یآب، دانشکده کشاورز یمهندسگروه علوم و . 2

 .ایالم، ایالم، ایران ای استانآب منطقهشرکت  هیدفتر مطالعات پامدیر . 3

 (17/9/1400تاریخ تصویب:  -13/9/1400تاریخ بازنگری:  -5/8/1400)تاریخ دریافت: 

 چکيده 

 بر یریگرمس سامانه قیطر از روانیس رودخانه آب مترمکعب ونیلیم 97 حدود انتقال اثرات یبررس مطالعه نیا از هدف

 نیتریقو از یکی که (GMS) ینیرزمیز آب یسازمدل ستمیس از منظور نیا یبرا. باشدیم مهران دشت آبخوان رفتار

ابتدا  ،یسازهیمدل شب نیتدو منظوربهاستفاده شد.  باشد،یم ینیرزمیزیهاآب یفیک و یکم رفتار یسازهیشب یابزارها

 و تیموقع زومترها،یو تراز سطح آب در پ تیتراز سنگ کف، موقع ن،یسطح زم یاطالعات محدوده مرز آبخوان، توپوگراف

 ستمیس قیو از طر هیته ArcGISنرام افزار  لهیبه وس هیو تغذ یکیدرولیه تیهدا هیال ،یبرداربهره یهااز چاه هیتخل زانیم

GMS یبه مدل عدد یشده و مدل مفهوم جادیا یهاهیال یشد. در گام بعد یفراخوان MODFLOW  در نرم افزارGMS 

مدل به  یسنجو صحت داریرپایمدل در حالت غ یواسنج دار،یپا انیمدل در حالت جر ی. واسنجدیو اجرا گرد افتهیانتقال 

 یحاصل از واسنج جیانجام شد. نتا1396-97 یآب سال و 1395-96 ی، سال آب1395مهرماه  اطالعاتبا استفاده از  بیترت

(ME=0.12  وRMSE=0.84 )یسنجصحت و (ME=0.57  وRMSE=1.4) رفتار یسازهیشب در مدل دقتدهنده  نشان مدل 

 20و  15، 10 یبرگشت آب کشاورز یویسنار سهمدل با  یریاثرات انتقال آب سامانه گرمس یبررس یبرا. بود آبخوان یکم

سال  درمتر  3و 22/2 ،43/1 بیترت به ویسنار سه نیا در یرینشان داد که انتقال آب سامانه گرمس جینتاشد.  اجرادرصد 

 یادیز تیاندک آبخوان دشت مهران از اهم رهیذخ بیمسئله با توجه به ضر نی. ادهدیم شیدشت را افزا ینیرزمیآب ز تراز

ان نش قیتحق نیا جیباشد. نتا کینزد ندهیدر آ یزهکش دیمشکالت شد یبرا یبه عنوان هشدار تواندیبرخوردار بوده و م

 یدشت دچار مشکالت مانداب یو جنوب یمرکز یهابخش ندهیسال آ 10از شبکه کمتر از  یبردارکه در صورت بهره دهدیم

 د شد. خواهن

 سازی، تغذیه، هدایت هیدرولیکی. تراز آب زیرزمینی، شبیه کليدی: هایهواژ
 

 مقدمه
شور شدن ک یرفاه و صنعت سطح شیافزا ت،یشتابان جمع شیافزا

مصرف شامل  یهاتقاضا در همه بخش ندهیفزا شیباعث افزا

 گریو خدمات شده است. از طرف د یشرب، صنعت، کشاورز

 یهازشیر یو مکان ینامناسب زمان عیمنابع آب و توز تیمحدود

 یکی. است شده آب یتقاضا و عرضه نیب شکاف جادیا باعث یجو

 کیآب از  انتقال تقاضا، و عرضه نیب شکاف کاهش یهاروش از

تر با حوضه کم آب کیبه  کمتر آب یتقاضا با آب پرحوضه 

. تاکنون باشدی( میاحوضه نی)انتقال آب ب شتریآب ب یتقاضا

 یبرداربهره به در سراسر جهان اجرا و یادیانتقال آب ز یهاطرح

 قیطر از افتهی انتقال آب حجم 2010 سال تااست.  دهیرس

 اردیلیم 540از شیب به یاحوضه نیب آب انتقال یهاطرح

 است دهیرس جهان در یمصرف آب کل درصد 14 معادل مترمکعب

                                                                                                                                                                                                 
     H.alizadeh@ilam.ac.irنویسنده مسئول: *

(Gupta et al., 2010 .)2025 سال تا که است شده ینیبشیپ 

 آب انتقال یهاطرح از جهان یمصرف آب منابع درصد 25 از شیب

 دهیچیپ تیماه به توجه با(. Gohari et al. 2013) شود نیتام

 یامدهایپ یانتقال آب دارا یهاطرح ،یدرولوژیه چرخه

در هر دو حوضه  یمتعدد یطیمحستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد

اثرات  نی(. مهمترPueppke et al. 2018) باشندیم مقصد و مبدا

 Sun) آب نیتام مقصد، یهاانتقال آب در حوضه یهامثبت طرح

et al. 2021 ،)ها آبخوان یفیو ک یکم طیشرا بهبودYe et al. 

 ,Su and Chen) یصنعت و یکشاورز داتیتول شیافزا ،((2014

در  و( Wu et al., 2020) یو رفاه یاقتصاد طیشرا بهبود( و 2021

حفاظت از  و( Zhuang, 2016) البیکنترل س مبدا، یهاحوضه

 یاثرات منف نیمهمتر. باشدیم( Su and Chen, 2021آب و خاک )

 یاجتماع تعارضات جادیا مبدا،انتقال آب در حوضه  یهاطرح

mailto:Ha.alizadeh@ilam.ac.ir
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(Zhang et al., 2019 ،)اهرودخانه آورد کاهش (Zhu et al., 

 Yuan) ینیرزمیز یهاآبخوان آب تیفیک و تیکم رییتغ ،(2018

et al. 2020 )مصرف  شیتقاضا و افزا کیتحر مقصددر حوضه  و

 Gallardo and) یکیاکولوژ مهاجم یهاگونه توسعه وآب 

Aldridge, 2018 )یهاپروژه ذاتا آب انتقال یهاطرح. باشدیم 

، یمال هنگفت یهایگذارهیبه سرما رایهستند ز یپرخطر

 تیو جلب حما ادیز یمطالعات گسترده و زمانبر، مدت زمان اجرا

عمده  یهاهیحاش یدارند و ممکن است دارا ازین یاسیو س یعموم

(. Flyvbjerg, 2014) باشند یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد

 رد آب انتقال یهاطرح که یتوازن رییتغ به توجه با نیبنابرا

 و کپارچهی صورتبه دیبا کند،یم جادیا مقصد و مبدأ یهاحوضه

 یبررس مورد یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد یداریپا لحاظ از

 یبررس آب انتقال یهاطرح الزامات نیترمهم از یکی .رندیگ قرار

 آب رندهیگ و دهنده حوضه دو هر در یطیمح ستیز مالحظات

 ردهگست طور به آب انتقال یهاطرح یطیمحستیز اثرات. باشدیم

 ,Morais) است گرفته قرار مطالعه مورد مختلف یکشورها در

 و هاشاخص مطالعات نیا از یبرخ در(. Zhuang, 2016 و 2008

 یطیمحستیز اثرات یکم یابیارز یبرا یمختلف یهامدل

( Roozbahani et al., 2020; Quan et al., 2016) شده شنهادیپ

( Ye et al., 2014) یدانیم یبررس به صرفا   گرید یبرخ در و

 یرسطحیز و یسطح یهاآب گرید ی. از طرفاست شده پرداخته

دو  نیهستند. ا متقابل یرگذاریتاثو همراه با  دهیچیپ یهاستمیس

 و تیکم. باشندیم یدرولوژیه کلیاجزا س نیاز مهمتر ستمیس

بمتناظر آ ریبا مقاد یکینزدارتباط  ینیرزمیز یهاآب تیفیک

انتقال  یهادر طرح نی(. بنابراSun et al. 2021) دارند یسطح یها

 یضرور ینیرزمیو ز یمنابع آب سطح نیآب لحاظ اندرکنش ب

 نرم نیقدرتمندتر از یکی 1GMS یافزارنرم بسته. باشدیم

یم ینیرزمیز یهاآب یفیو ک یرفتار کم یسازهیشب یافزارها

 یاز جمله بررس یادیدر مطالعات ز GMS یافزارنرم. از بسته باشد

 Tizro et al., 2019 ؛Boughariou et al., 2018) میاقل رییتغ اتاثر

 Zhu) یاحوضه نیب آبانتقال  یهاطرح(، Sayed et al., 2020 و

et al., 2018)، یشهر فاضالب شبکه یاجرا (Al-Taiee and 

Abdulghani,2006 و Kheirandish et al., 2020 ،)یزیربرنامه 

ها از چاه یبردار(، مدت زمان بهرهLyazidi et al., 2020) یاریآب

(Jalut et al., 2018) یمصنوع هیتغذ یهاطرح اثرات و (Javadia 

et al., 2021مورد  ینیرزمیز یهاآب یفیو ک ی( بر رفتار کم

 و روانیانتقال آب رودخانه س یهاپروژهقرار گرفته است.  یبررس

 یهاغرب به دشت یمرز زیحوضه آبر یهارودخانه ریسا

                                                                                                                                                                                                 
1 Groundwater Modeling System 

عرضه  یهاپروژه نیو کرمانشاه از مهمتر المیاستان ا یریگرمس

 شیافزا ،یمرز یهاآب مهار هدف با که هستندمحور کشور 

 دست در ییغذا مواد استقالل شیافزا و یمرز مناطق در اشتغال

h, (RegionalWater Company of Kermansha باشدیم اجرا

منابع آب ممکن است در  میانتقال حجم عظ کنیل .(2012

اال از جمله ب یاساس یطیمحستیمشکالت ز جادیبلندمدت باعث ا

تحت پوشش  یهادر آبخوان دشت ینیرزمیز یهاآمدن سطح آب

اثرات انتقال آب  یبررس مطالعه، نیا از یشود. هدف اصل

بر  یریغرب کشور موسوم به سامانه گرمس یمرز یهارودخانه

یم GMSان دشت مهران با استفاده از نرم افزار وآبخـ یرفتار کم

 . باشد

 هامواد و روش

غرب موسوم به سامانه  یحوضه مرز یهارودخانه یطرح سامانده
در  یمرز یهاآب یهدف کنترل و سامانده با یریگرمس
. وسعت شبکه باشدیو کرمانشاه در دست اجرا م المیا یهااستان

و کرمانشاه  المیا یهادر استان یریسامانه گرمس ابیپا یاریآب
 سد نیپروژه شامل احداث چند .باشدیهکتار م 90000حدود 
 یهاو انتقال آب به دشت روانیس رودخانه یرو یو انحراف یمخزن
انتقال  ریدر مس. باشدیم المیکرمانشاه و ا یهااستان یریگرمس

گدارخوش،  یمرز یهارودخانه یسامانده روان،یآب رودخانه س
 هگرفتمد نظر قرار  زین مهیو م رجیچنگوله، دو ،یکنجانچم، گاو

 یهارودخانه به دشت نیطرح انتقال آب ا ی. با اجرااست
متر مکعب آب از کشور  ونیلیم 928ساالنه از خروج  یریگرمس
با  انیاز سد دار یریانتقال آب گرمس. طرح شودیم یریجلوگ

 لتون با سپس و شده شروع مکعب متر ونیلیم 338حجم مخزن 
 70 انتقال تیقابل و یمتر 9 دهانه قطر با نوسود یلومتریک 48

 تحت یاراض. شودیم داده انتقال ازگله دشت به هیثان در مترمکعب
 لیگ، هایدشت شامل المیا استان در یریگرمس سامانه پوشش

 مساحت به جمعا  موسیان و دهلران آباد، زرین مهران، گدارخوش،

 Regional Water Company of)) باشدیهکتار م 47000

Kermanshah, 2012. آبخوان دشت مهران  تیموقع (1)شکل  در
 یهاچاه همراه به کشور غرب مرزی آبریز حوضه در واقع
محدوده . مساحت است شده ارائه یامشاهده و یبرداربهره

 380، 5466دشت و آبخوان مهران به ترتیب حدود  ،یمطالعات
 . باشدمی کیلومترمربع 270و

دشت مهران با استفاده از  ینیرزمیآب ز یسازمدل مراحل

 است.  شده ارائه (2)شکل  در GMS یبسته نرم افزار

 یاطالعات ماهانه هواشناس شامل استفاده مورد اطالعات

 هایایستگاه ماهانه اطالعات، مهران سینوپتیک ایستگاه
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ماهانه  اطالعات، آبادرستم و کنجانچم باجک، تنگ هیدرومتری

 چاه 215 هیتخل اطالعات ای،مشاهده چاه 19 ینیرزمیتراز آب ز

 انتقال، تیآبخوان )قابل یکینامیدرودیه بیضرا برداری،بهره

 یهاهی(، ضخامت آبخوان و الژهیو یآبده ،یکیدرولیه تیهدا

سنگ کف،  یمنطقه، توپوگراف یمانند توپوگراف یطالعاتا

ها و مشخصات اراضی شبکه گرمسیری در محدوده مورد رودخانه

. اطالعات توپوگرافی محدوده، سنگ کف آبخوان، باشدیمطالعه م

های تغذیه آبخوان تراز آب زیرزمینی، هدایت هیدرولیکی و الیه

از  ArcGIS 10.4افزار ممحیط نر دراطالعاتی  هایهیدر قالب ال

 آب مدل به ورود جهتو  افتیدر المیاستان ا یاآب منطقه

 نیسطح زم ارتفاعاطالعات،  نی. بر اساس اشد آماده زیرزمینی،

 340غرب محدوده تا  درمتر  130در محدوده آبخوان مهران از 

 رییتغ 1سطح آزاد دریا به نسبت محدوده یشرق شمال درمتر 

 50 یسنگ کف آبخوان مهران از منف ارتفاع(. 3)شکل  کندیم

 اطراف دربه سطح دریا  نسبتمتر  120متر در مرکز آبخوان تا 

 ضخامت بیشترین عبارتی به. باشدیم ریمتغ مهران آبخوان مرز

 میزان. باشدمی مهران دشت مرکزی قسمت در مهران آبخوان

به  یقابلیت انتقال آبخوان مهران از نواحی شمالی، شرقی و جنوب

سمت غرب و مرکز دشت افزایش یافته به طوری میزان قابلیت 

شرق دشت، به بیش متر مربع در روز در شمال 50انتقال از حدود 

 رسدمتر مربع در روز در مرکز و نزدیک غرب دشت می 4600از

(Ministry of Energy, 2008.)  

ای های مشاهدهچاه سنیت یموقعیت چندضلع (4)شکل  در

 و حداکثرارائه شده است.  مهران آبخوان ینیرزمیو تراز آب ز

 هایآب زیرزمینی در آبخوان مهران به ترتیب در چاه سطح حداقل

 نسبتمتر  140تا  260ای شرق و غرب محدوده و برابر مشاهده

 .باشدیم دریا سطح به

 شده ارائه  ArcGIS طیمح در هیتغذ هیال(  5شکل ) در

های آب ،یآبخوان مهران شامل تغذیه از بارندگ هیتغذ. است

 کشاورزی و صنعت شرب، مصارف از بازگشتی هایسطحی و آب

 هیتغذ بیضر. است شده گرفته نظر در مطالعه مورد محدوده در

( مهران کینوپتیس ستگاهیدرصد )اطالعات ا 10بارندگی  از یناش

 انیکسر نظر گرفته شد. و در کل محدوده آبخوان مهران یکسان د

 به توجه با مهران آبخوان محدوده کل در بارندگی کردن فرض

 وانآبخ محدوده از سینوپتیک هایایستگاه سایر داشتن فاصله

 زا زیرزمینی آب ناچیز تغذیه و یابیمیان نبودن دقیق و مهران

 . شد انجام بارندگی

 رودخانه از تغذیه مقدار شامل سطحی هایآب از تغذیه

 گاهایست دو بین شده گیریاندازه دبی اختالف به توجه با گاوی

 افتب به توجه با. شد محاسبه آبادرستم و باجک تنگ هیدرومتری

 برابر رودخانه این از تغذیه درصد گاوی رودخانه محدوده درشت

(. Ministry of Energy, 2013) شد نظرگرفته در درصد 30

 با کشاورزی و صنعت و شرب مصارف از بازگشتی  آب ضرایب

 و 60 برابر ترتیب به مهران آبخوان زیرزمینی آب بیالن به توجه

 Dawes et al., 2012;) است شده گرفته درنظر درصد 15

Ministry of Energy, 2013)
 

 
 مهران آبخوان در یبرداربهره و یامشاهده یهاچاه موقعيت -1 شکل

                                                                                                                                                                                                 
1 Meter Above Sea Level (MASL) 
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 م  آور  داده  ا  بار      روا اب  ت  ي  و ترا  آب 
 ير  ي  

 در  حي  GMSاي اد  ي   ا    رد  يا  ورود  ب      

ArcGIS  ا     ي  ت  ي    ي    اي   ي رو ي   و ...

 ا        رو   GMSاي اد و ا  ا  ت  يمات او ي      
 ه  آ اده  ا         ه   ...      د  و 

ب       ا   حي   GMSورود داده  ا  او ي    رد يا  
ArcGIS   و  اخ   ي   ا در     آب  ير  ي

ورود داده  ا   اخ ار آب  ان شا   ت    را    ترا  آب 
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 م  آور  داده  ا  ت    را         ين          
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 دشت مهران  ینيرزميآب ز یمدلسازمراحل  -2 شکل

 

 
 مهران دشت آبخوان یتوپوگراف نقشه -3 شکل
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 مهران آبخوان یبندسنيت و یامشاهده یهاچاه تيموقع -4 شکل

 

 
 ArcGIS طيدر مح هيتغذ هيال تيموقع -5 شکل

 

مدل  یبرا هیال 5آبخوان مهران،  یمدل مفهوم هیته یبرا

بهره یهاچاه ،یزومتریپ یهامرز آبخوان، چاه هایالیهشامل 

 هیته ArcGIS طیدر مح هیتغذ الیه و یکیدرولیه تیهدا ،یبردار

-نیزم تیوارد شدند. در ادامه با توجه به وضع GMSو به مدل 

 عتوس و آب منابع لیپتانس هم یهانقشه ،یتوپوگراف ،یشناس

 آبخوان برای متر 250×250 ابعاد با یاشبکه مطالعه، مورد منطقه

بندی مدل آب های شبکهمهران تشکیل شد. اندازه سلول

 تا( Klaas et al., 2017متر ) 10زیرزمینی در تحقیقات مشابه از 

 حاضر تحقیق در که است، متغیر( Refsgaard, 1997) متر 4000

 Mondal and Singh, 2009; Sarvari et) مانند تحقیقاتی مشابه

al., 2019 متر در نظر گرفته شد.  250( برابر 

های ورودی و خروجی به نرم افزار تعیین شرایط جبهه برای
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MODFLOW روشدارد.  وجود 2و بار عمومی 1های بار ثابتروش 

 زمان طول در مرزی شرایط نوبدن ثابت به توجه با عمومی بار

 پس(. Lu et al., 2015) دارد ثابت بار روش به نسبت هاییمزیت

 خطا، ماتریس تشکیل با آنها اصالح و مدل به هاداده ورود از

 و ورودی هایجبهه تعیین شامل مدل مرزی و اولیه شرایط

 تینها در. شد انجام عمومی بار روش از استفاده با خروجی

 یافته انتقال MODFLOWاطالعات مدل مفهومی به مدل عددی 

 .شد سنجیصحت و واسنجی مدل و

 1395-96 آبی سال برای مهران دشت آبخوان مدل

سنجی قرار مورد صحت 1397-98و برای سال آبی  واسنجی

 آبی سال برای ارو دوره غیرماندگ 1395گرفت. دوره ماندگار مهر 

 در رییبا استفاده از تغ داریدوره پا یواسنج. شد اجرا 96-1395

 یکیدرولیه تیهدا هیو اصالح ال یو خروج یورود یهاجبهه

و  سرعت یرو یکیدرولیه تیکه هدا یانجام شد. با توجه به نقش

 GMSدقت مدل  شیو به تبع آن افزا ینیرزمیآب ز انیجهت جر

 تیهدا ریوارد کردن مقاد یبرا یادیز یهاگونیدارد، تعداد پل

از  هاگونیپل نیتعداد ا کهیدرنظر گرفته شد. به طور یکیدرولیه

(. 6کرد )شکل  دایپ شیافزا گونیپل 122به  هیاول هیعدد در ال 10

 تیقابل از یباالتر تیظرف داشتن علت به یگاو رودخانه میحر

 به طرف دو از یمتر 250 یبافر میترس با یکیدرولیه تیهدا

 رنظ در ریمتغ امکان تا شد میترس ییمجزا یهاگونیپل صورت

 محدوده. باشد داشته وجود آنها در یکیدرولیه تیهدا گرفتن

رودخانه گاوی بر اساس عرض تقریبی این رودخانه و با  حریم

متر در نظر  250بندی برابر با های شبکهتوجه به اندازه سلول

 یکیدرولیه تیهدا ریمقاد یواسنج منظور به نیهمچنگرفته شد. 

 از یکیرولدیه تیهدا راتییتغ آبخوان، مختلف مناطق در

 یکیدرولیه تیهدا هیال با مشابه حوضه دستنییپا به باالدست

 .گرفت قرار نظر مورد یشیافزا صورت به و شده محاسبه
 

  
 بندی اليه هدايت هيدروليکی نهايیب( ناحيه بندی اليه هدايت هيدروليکی اوليهالف(ناحيه

 مهران آبخوان يینها و هياول یکيدروليه تيهدا هيال یبندهيناح -6 شکل

 

و  نیتخم یبرا GMS ستمیدر س موجود PEST کداز

 PESTکد  در. دیاستفاده گرد یکیدرولیه تیهدا حیتصح

 ددگریم نهیمعکوس به یهامنطقه با استفاده از روش یپارامترها

(Berehanu et al., 2017.) 

 رفتار بر یریگرمس سامانه آب انتقال اثر یبررس یبرا 

 (7)طرح مطابق شکل  یاراض تیموقع ابتدا مهران، آبخوان

 GIS طیمنطقه مورد نظر در مح یهاگونیمشخص شد. سپس پل

  GMSبه نرم افراز هیتغذ ریشده به همراه مقاد جادیا هیو ال هیته

برگشتی از  آبشامل  دیجد یدر اراض هیاضافه شد. مقدار تغذ

 آب ،یبارندگ از نفوذ ،درصد( 15) سامانه از یانتقال آب حجم

یم یسطح یهارواناب و رودخانه از هیتغذ ،یکشاورز یبرگشت

ها بر اساس بیالن آب زیرزمینی در آبخوان . حجم این تغذیهباشد

 ,Ministry of Energy) است شده مدل واردمهران محاسبه و 

2013 .) 

 مهران دشت به روانیس رودخانه قیطر از یانتقال آب زانیم

 78 حدود مقدار نیا از که باشدیم مترمکعب ونیلیم 97 حدودا 

 شودکهیم مهران آبخوان محدوده یاراض وارد مترمکعب ونیلیم

 جنوب و یاسالم شهرک شمال ،یکنجانچم،گاو یاراض شامل

 Regional Water Company of)) باشدیم یاسالم شهرک

Kermanshah, 2012.چاالب و چنگوله در محدوده دشت  ی. اراض

مساحت خالص  (1)خارج از مرز آبخوان قرار دارند. جدول  یول

 .دهدیرا نشان م یطرح و حجم آب مصرف
 

                                                                                                                                                                                                 
1 Constant Head Boundary (CHB) 2 General Head Boundary (GHB) 
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 (مترمکعب ونيليم)برحسب  مهران آبخوان در یريگرمس سامانه یمصرف آب حجم -1 جدول

 (میلیون مترمکعبحجم آب مصرفی ) (ha) سامانه آبگیری ازمساحت  (haمساحت خالص ) منطقه شبکه

 88/11 1250 3600 کنجانچم

 00/15 1667 3000 گاوی

 00/27 3000 3000 شمال اسالمیه

 30/24 2700 2700 جنوب اسالمیه

 90/9 1100 1100 چاالب

 00/9 1000 1000 چنگوله

 08/97 10717 14800 مجموع

 
 تحت پوشش سامانه انتقال آب در دشت مهران یاراض -7 شکل

 

 نتايج و بحث 

آبخوان مهران  یمحاسبات یکیدرولیه تیهدا ری( مقاد8شکل ) در

 تیهدا. است شده ارائه شدهیواسنج یکیدرولیه تیهدا ریمقاد و

 هیال بر انتقال تیقابل هیال میتقس از آبخوان یمحاسبات یکیدرولیه

اساس  نیا بر(. Mace et al., 1999) شد محاسبه آبخوان ضخامت

یم ریمتغمتر بر روز  35تا  کی نیب یکیدرولیه تیهدا ریمقاد

 آبخوان در یکیدرولیه تیهدا بیضر ریمقاد نیشتریب. باشد

 یگاو رودخانه اطراف دشت، یجنوب یهاقسمت به مربوط مهران

 از. باشدیم آبخوان یخروج مناطق به یمنته یغرب یهاقسمت و

 ,.Qamari Qaleh et al جینتا با قیتحق نیا جینتا ثیح نیا

 .دارد یهمخوان( 2019)

مدل در دو مرحله قبل و بعد  یخطا ریمقاد( 2جدول ) در

آبخوان  یاچاه مشاهده 19 یرا برا داریدر دوره پا یاز واسنج

خطا،  نیانگیکه م دهدینشان م جیمهران ارائه شده است. نتا

مربعات خطا در مرحله  نیانگیم شهیقدرمطلق خطا و ر نیانگیم

متر  122/16و  301/13، -784/0برابر  بیبه ترت یقبل از واسنج

 684/0و  540/0، 098/0 ریبه مقاد بیترتبه یبوده و بعد از واسنج

 مدل دقت افزایش دالیل ترینمهم. است کرده دایپ کاهش متر

 تهدای الیه دقیق مکانی تفکیک و واسنجی شامل شدهواسنجی

 یبرا مناسب مرزی و اولیه شرایط تعیین و آبخوان هیدرولیکی

 از استفاده با مدل یابیارز. باشدمی شدهواسنجی حالت در مدل

 زومترهایپ یمدل در تمام یخطا که داد نشان هم یرنگ یهالهیم

 یدرصد خطا 200)زردرنگ( فراتر از  7 یااز چاه مشاهده ریبه غ

 ردمدل  یخطا کنیلقرمزرنگ( بوده است.  یهالهیقابل قبول )م

 یخطا حد در زومترهایپ یتمام در خطا یواسنج از بعد مرحله

 .باشدیم( سبز یهالهی)م قبول قابل
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 (ب -7)شکل  مهران دشت آبخوان شده شدهیواسنج( الف)شکل  یمحاسبات یکيدروليه تيهدا ريمقاد -8 شکل

 

 داريپا دوره در یواسنج از بعد و قبل مرحله دو در مدل یخطا -2 جدول

 بعد از واسنجی قبل از واسنجی آماره

 748/0- 098/0 (ME)میانگین خطا 

 301/13 540/0  (MAE)میانگین خطاقدر مطلق 

 122/16 684/0 (RMS)ریشه میانگین مربعات خطا 

 

 یهآبد ریدر مقاد رییبا تغ داریناپا طیمدل در شرا یواسنج

شده  یواسنج ژهیو یآبده ریمقاد (9)آبخوان انجام شد. شکل  ژهیو

 یهامطالعه بر اساس داده نی. در ادهدیدر آبخوان مهران نشان م

در مرحله  رهیذخ بیآبخوان، مقدار ضر یکیدرولیه تیهدا

محاسبه شد.  18/0تا  01/0از حدود  داریدوره ناپا یواسنج

Qamari Qaleh et al., (2019 )رهیذخ بیضر راتییتغ دامنه 

 نیا جینتا با که کردند محاسبه 175/0 تا 0 را مهران آبخوان

 رهیذخ بیضر بودن حداکثر از یحاک جینتا. دارد مشابهت قیتحق

 .باشدیم آبخوان یغرب جنوب و هیاسالم شهرک اطراف در

 

 
 آبخوان مهران  شدهیواسنج ژهيو یآبده بيضر ريمقاد -9 شکل

 

 آب تراز برآورد در مدل یخطا ریمقاد( 3جدول ) در

. است شده ارائه( 1395-96 یآب)سال  داریناپا دوره در ینیرزمیز

 نیانگیم خطا، نیانگیم که دهدیم نشان( 3) جدول جینتا

 هب ناپایدار دوره در خطا مربعات نیانگیم شهیر و خطا قدرمطلق
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 . است آمده بدست متر 838/0و  670/0، 117/0برابر  بیترت
 

  داريمدل در دوره ناپا یخطا -3 جدول

 مقدار آماره

 117/0 (ME) میانگین خطا

 670/0 (MAE) قدر مطلق میانگین خطا

 838/0 (RMS) ریشه میانگین مربعات خطا

 

 GMSمدل  یسنجاشاره شد، صحت شتریکه پ همانطور

 جیانجام شده است. نتا 1396-97 یسال آب یدرآبخوان مهران برا

-97) یسنجدوره صحت یزمان یهاگام یتمام درمدل  یاجرا

 یاتراز آب مشاهده نیب یخطا ریمقادکه  دهدمی نشان( 1396

آبخوان مهران کمتر از حداکثر  یاچاه مشاهده 19 در یو محاسبات

 19 نیا یخطا برا یهالهیم یو رنگ تمام باشدیمجاز م یخطا

 . باشدیزرد م ایبه صورت سبز و  یاچاه مشاهده

 افتهی توسعه مدل یآمار یهاشاخص مقدار( 4) جدول در

خطا،  نیانگیمشده است. مقدار  ارائه جیسنصحت دوره در

مربعات خطا در دوره  نیانگیم شهیقدرمطلق خطا و ر نیانگیم

متر بدست  405/1و  119/1، 568/0برابر  بیترتبهسنجی صحت

 . باشدیدقت مدل م انگریآمده است که ب

Rastegar and Paimozd (2020) نیانگیم شهیمقادیر ر 

سازی تراز آب زیرزمینی دشت کرمان در مربعات خطا را در مدل

، 29/1سنجی به ترتیب برابر های پایدار، ناپایدار و صحتدوره

در  یبرآورد یاز خطا شتریمتر بدست آوردند که ب 3/4و  70/2

 . باشدیحاضر م قیتحق

Jamalizadeh et al. (2020) آب تراز سازیشبیه با 

 خطا مربعات نیانگیم شهیر مقادیر رفسنجان آبخوان در زیرزمینی

 برابر ترتیب به سنجیصحت و ناپایدار پایدار، هایدوره در را

 جنتای با مقایسه در که کردند گزارش متر 18/3 و 16/1، 0004/0

 و ناپایدار هایدوره در و کمتر پایدار دوره در حاضر تحقیق

 .باشدمی بیشتر سنجیصحت
 

 یسنجصحت دوره در مهران آبخوان مدل یخطا یارهايمع ريمقاد -4 جدول

(97-1396) 

 مقادیر معیار خطای مدل

 568/0 (ME)میانگین خطا 

 119/1  (MAE)قدر مطلق میانگین خطا

 405/1  (RMS)ریشه میانگین مربعات خطا

 

 یهاتراز آب چاه یرو یریانتقال آب سامانه گرمس اثرات

متفاوت  یویماه( با لحاظ سه سنار 12سال ) کی یط یمشاهدات

 20و  15، 10) یحاصل از مصارف کشاورز یاز درصد آب برگشت

تراز  راتییتغ 10شکل  در.  است گرفته قرار یبررس مورد( درصد

سه  یآبخوان مهران به ازا یامشاهده یهادر چاه ینیرزمیآب ز

 نیشتریب که دهدینشان م جیمختلف ارائه شده است. نتا یویسنار

انتقال آب  یوهایاعمال سنار یبه ازا ینیرزمیتراز آب ز شیافزا

 یهادر چاه کی ویاعمال سنار یبه ازا یریسامانه گرمس

رابر ب بیبه ترت چوجفت شمالو  آبادحسین کمربندی، یامشاهده

 نشان جینتا نیهمچن. افتدیم اتفاق متر 05/6و  34/6 ،79/7با 

 نطقهم یرو شتریب یریگرمس سامانه آب انتقال ریتأث که دهدیم

 یخروج و یورود یهاقسمت و بود خواهد مهران آبخوان یمرکز

 نی. همچنگرفت خواهند قرار آب انتقال ریتأث تحت کمتر آبخوان

 یامشاهده یهادر چاه ینیرزمیدر تراز آب ز رییتغ نیکمتر

متر  01/0پارک رضاآباد و برابر  یاآبخوان مهران در چاه مشاهده

درصد آب برگشتی( رخ داده  10سوم ) یویاعمال سنار یبه ازا

 یدر تمام ینیرزمیتراز سطح آب ز شیافزا یاست. به طور کل

آب  بیدرصد ضر شیمطابق با انتظار با افزا یامشاهده یهاچاه

 دایپ شیاول افزا یویسوم به سنار یویاز سنار یکشاورز یبرگشت

در  راتییدر کل آبخوان مهران با محاسبه تغ کهی. به طورکندیم

گرفت که انتقال آب  جهینت توانیمعرف آبخوان، م دروگرافیه

درصد  10و  15، 20برگشت آب  بیبا لحاط ضرا یریسامانه گرمس

 ینیرزمیمتر تراز آب ز 43/1و  22/2، 00/3 بیدر سال به ترت

اندک آبخوان  رهیذخ بی. با توجه به ضردهدیم شیدشت را افزا

 تیای به دشت مهران از اهمحوضهدشت مهران انتقال آب بین

مشکالت  یبرا یبه عنوان هشدار تواندیبرخوردار بوده و م یادیز

 نکهیا گریباشد. نکته قابل ذکر د کینزد ندهیدر آ یزهکش دیشد

ز ا یقرار است بخش یریمتاسفانه با انتقال آب سامانه گرمس

و جنوب  یچپ و راست گاو احلس یع در اراضواق یهاچاه

 یمشکالت مانداب تواندیمسئله م نیمسدود شود. که ا هیاسالم

 . دینما دیشدن را تشد

( با در نظر گرفتن افزایش ساالنه تراز آب 11شکل ) در

درصد )سناریوی اول(، مدت  20زیرزمینی با ضریب آب برگشتی 

زمان ماندابی شدن مناطق مختلف آبخوان مهران نشان داده شده 

دهد که انتقال آب سامانه گرمسیری به نشان می جیاست. نتا

ز و جنوب آبخوان مهران باعث ماندابی شدن برخی مناطق مرک

سال  5آبخوان مهران )محدوده جنوب اسالمیه( در طی کمتر از 

های قرمز رنگ(. همچنین برخی دیگر از مناطق خواهد شد )دایره

های نارنجی رنگ( با لحاظ سناریوی مرکزی دشت مهران )دایره

سال آینده با مشکل ماندابی شدن روبرو  10تا  5اول حدود 

غرب و خصوصا شمالخواهند شد. مناطق مرزی دشت م

شرق دشت که کمترین اثرپذیری را از انتقال آب خواهند جنوب

 مواجه شدنمشکل ماندابی  با ندهیآسال  20 بازه یطداشت 

 شد.  نخواهند
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 مختلف یويسنار سه یازا در مهران آبخوان یامشاهده یهاچاه در ینيرزميز آب تراز راتييتغ -10 شکل

 

 
 گرمسيری سامانه آب انتقال اول سناريوی لحاظ با مهران آبخوان مختلف مناطق شدن ماندابی زمان مدت -11 شکل

 

 گيری نتيجه
 ونیلیم 97اثرات انتقال حدود  یمطالعه با هدف بررس نیا

تار بر رف یریسامانه گرمس قیاز طر روانیمترمکعب آب رودخانه س

نشان داد که انتقال آب  جیآبخوان دشت مهران انجام شد. نتا

درصد  10و  15، 20برگشت آب  بیبا لحاظ ضرا یریسامانه گرمس

دشت  ینیرزمیمتر تراز آب ز 43/1و 22/2، 3 بیدر سال به ترت

اندک  رهیذخ بیمسئله با توجه به ضر نی. ادهدیم شیرا افزا

به  تواندیبرخوردار بوده و م یادیز تیمهران از اهمآبخوان دشت 



  پژوهشی( -)علمی  1400 بهمن،  11، شماره 52، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 2908

 کینزد ندهیدر آ یزهکش دیمشکالت شد یبرا یعنوان هشدار

ه متأسفانه با انتقال آب سامان نکهیا گریباشد. نکته قابل ذکر د

ساحل چپ  یواقع در اراض یهااز چاه یقرار است بخش یریگرمس

مسئله چون در  نیمسدود شود. ا هیو جنوب اسالم یو راست گاو

یم دیشدن را تشد یپروژه لحاظ شده است مسائل مانداب یاجرا

انتقال آب،  یهاهنگفت طرح یهانهی. با توجه به صرف هزکند

 نیا جی. نتاباشدیم یها ضرورطرح نیا یاثرات جانب ینیبشیپ

از شبکه )احتماال  یبردارکه در صورت بهره دهدینشان م قیتحق

 یو جنوب یمرکز یهابخش ندهیسال آ 10از  ( کمتر1400آذرماه 

 خواهند شد.  یدشت دچار مشکالت مانداب

 "گونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود نداردهيچ"

REFERENCES 
Al-Taiee, M.T. and Abdulghani A. H. (2006). 

Simulation and prediction of groundwater paths 

and flow vectors at Mosul city. Al-Rafidain 

Engineering Journal, 14(4), 73-81. 

Berehanu, B., Ayenew, T. and Azagegn, T. (2017). 

Challenges of Groundwater Flow Model 

Calibration Using MODFLOW in Ethiopia: With 

Particular Emphasis to the Upper Awash River 

Basin. Journal of Geoscience and Environment 

Protection, 5, 50-66. 

Boughariou, E., Allouche, N., Jmal, I., Mokadem, N., 

Ayed, B., Hajji, S., Khanfir, H. and Bouri, 

S.(2018). Modeling aquifer behaviour under 

climate change and high consumption: case study 

of the Sfax region, southeast Tunisia. Journal of 

African Earth Sciences, 141, 118-129. 

Dawes, W., Ali, R., Varma, S., Emelyanova, I., 

Hodgson, G., & McFarlane, D. (2012). Modelling 

the effects of climate and land cover change on 

groundwater recharge in south-west Western 

Australia. Hydrology and Earth System 

Sciences, 16(8), 2709-2722. 

Flyvbjerg, B. (2014). What you should know about 

megaprojects and why: an overview. Project 

management journal, 45, 6 – 9.  

Gallardo, B. and Aldridge, D.C. (2018). Inter-basin 

water transfers and the expansion of aquatic 

invasive species. Water Research, 143, 282–291. 

Gohari, A., Eslamian, S., Mirchi, A., Abedi-Koupaei, J., 

Massah Bavani, A. and Madani, K. (2013). Water 

transfer as a solution to water shortage: a fix that 

can backfire. Journal of Hydrology, 491, 23–39. 

Gupta, N., Pilesjo, P, and Maathuis, B. (2010). Use of 

geoinformatics for inter-basin water transfer 

assessment. Water Resource, 37(5), 623–637. 

Jalut, Q., Abbas, N. and Mohammad, A. (2018). 

Management of groundwater resources in the Al-

Mansourieh zone in the Diyala River Basin in 

Eastern Iraq. Groundwater for Sustainable 

Development, 6, 79-86.  

Jamalizadeh, M., Bazrafshan, O., Mahdavi Najafabadi, 

R., Azareh, A. and Rafiee Sardoei, E. (2020). 

Forecasting of Groundwater Fluctuations Using 

Time Series and GMS Models (Case Study: 

Rafsanjan Plain). Iranian journal of 

Ecohydrology, 7(1), 97-109. (In farsi) 

Javadia, S., Saatsaz, M., HashemyShahdany, M., 

Neshat, A., Milan, S. and Akbari,S. (2021). A new 

hybrid framework of site selection for 

groundwater recharge. Geoscience Frontiers, 

12(4), 101144. 

Kheirandish, M., Rahimi, H., Kamaliardakani, M. and 

Salim, R. (2020). Obtaining the effect of sewage 

network on groundwater quality using MT3DMS 

code: Case study on Bojnourd plain. Groundwater 

for Sustainable Development, 11, 100439. 

Klaas, D. K., Imteaz, M. A., & Arulrajah, A. (2017). 

Evaluating the impact of grid cell properties in 

spatial discretization of groundwater model for a 

tropical karst catchment in Rote Island, 

Indonesia. Hydrology Research, 48(6), 1757-

1772. 

Lu, C., Xin, P., Li, L., & Luo, J. (2015). Seawater 

intrusion in response to sea-level rise in a coastal 

aquifer with a general-head inland 

boundary. Journal of Hydrology, 522, 135-140. 

Lyazidi, R., Hessane, M.A., Moutei, J.F. and Bahir, M. 

(2020). Developing a methodology for estimating 

the groundwater levels of coastal aquifers in the 

Gareb-Bourag plains, Morocco embedding the 

visual MODFLOW techniques in groundwater 

modeling system. Groundwater for Sustainable 

Development, 11, 100471. 

Mace, R. E., Smyth, R. C., Xu, L., Liang, J., & Fisher, 

W. L. (1999). Transmissivity, hydraulic 

conductivity, and storativity of the Carrizo-Wilcox 

Aquifer in Texas. Texas Bureau of Economic 

Geology, Austin, TX, 76. 

Ministry of Energy, 2008. National statistics of surface 

and groundwater resources and consumption in the 

study area of Ilam province report, Volume 4, 

Mehran study area, p. 75. 

Ministry of Energy, 2013. Explanatory report of the 

proposal to extend the ban on the development of 

the Mehran plain aquifer. Ilam Regional Water 

Organization, p. 87. 

Mondal, N. C., & Singh, V. S. (2009). Mass transport 

modeling of an industrial belt using visual 

MODFLOW and MODPATH: A case 

study. Journal of Geography and regional 

Planning, 2(1), 001-019. 

Morais, P. (2008). Review on the major ecosystem 

impacts caused by damming and watershed 

development in an Iberian basin (SW Europe): 

focus on the Guadiana estuary. InAnnales de 

Limnologie-International Journal of Limnology, 

44(2), 105-117. 

Pueppke, S.G., Nurtazin, S.T., Graham, N.A. and Qi, J. 

(2018). Central Asia’s Ili River ecosystems a 

wicked problem: unraveling complex 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674987121000086#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674987121000086#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674987121000086#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674987121000086#!


 2909 ... برعزيزيان و همکاران: بررسی اثرات انتقال آب سامانه گرمسيری  پژوهشی( -)علمی 

interrelationships at the Interface of water, energy, 

and food. Water, 10 (5), 541.  

Qamari Qaleh, Y., Karimi, H. and Saeedi, M. (2019). 

Prediction the aquifer behavior of Mehran plain 

(Ilam Province) using GMS model. Iranian 

Journal of Advanced Applied Geology, 8(2), 1-2. 

(In Farsi).  

Quan, Y., Wang, C.X., Yan, Y., Wu, G. and Zhang, H.X. 

(2016). Impact of Inter-Basin water transfer 

projects on regional ecological security from a 

Telecoupling perspective. Sustainability, 8 

(2),162. 

Rastegar, A. and Paimozd, S. (2020). Investigating 

Climate Change Effects on Groundwater-Level 

Decline in Kerman Plain via GMS Model. Desert 

Ecosystem Engineering Journal, 9(26), 43-60. (In 

farsi) 

Refsgaard, J. C. (1997). Parameterisation, calibration 

and validation of distributed hydrological 

models. Journal of hydrology, 198(1-4), 69-97. 

Regional Water Company of Kermanshah. (2012). 

Integrated studies of resources and consumption of 

the tropical basin of Kermanshah provinces, report 

on the current state of agriculture in Ilam province, 

first phase. (In Farsi).  

Roozbahani, A., Ghased, H. and Shahedany, M.H. 

(2020). Inter-basin water transfer planning with 

grey COPRAS and fuzzy COPRAS techniques: A 

case study in Iranian Central Plateau. Science of 

the Total Environment, 726, p.138499. 

Sarvari, S., Ziaei, A. N., & Joodavi, A. (2019). 

Investigation of River‐aquifer Interactions in 

Bojnourd Plain Using Reach Measurements and 

Numerical Modeling. Water and Soil, 33(5), 671-

683. 

Sayed, E., Riad, P., Elbeih, S.F., Hassan, A.A. and 

Hagras, M. (2020). Sustainable groundwater 

management in arid regions considering climate 

change impacts in Moghra region, 

Egypt. Groundwater for Sustainable 

Development, 100385. 

Su, Q. and Chen, X. (2021). Efficiency analysis of met 

coupling of water transfer based on the parallel 

data envelopment analysis model: A case of the 

South–North Water Transfer Project-Middle 

Route in China. Journal of Cleaner Production, 

15,127952. 

Sun, S., Zhou, X., Liu, H., Jiang, Y., Zhou, H., Zhang, 

C. and Fu, G. (2021). Unraveling the effect of 

inter-basin water transfer on reducing water 

scarcity and its inequality in China. Water 

Research, 194,116931. 

Tizro, A.T., Fryar, A.E., Pour, M.K., Voudouris, K.S. 

and Mashhadian, M.J. (2019). Groundwater 

conditions related to climate change in the semi-

arid area of western Iran. Groundwater for 

Sustainable Development, 9, 100273. 

Wu, M.M., Ge, W., Wu, Z.N., Guo, X., Di, D.Y. and 

Huang, S.Q. (2020). Evaluation of the benefits of 

urban water resource utilization based on the 

catastrophe and emergy methods. Water 

Resources Management, 34(6), 1843-1853. 

Ye, A.Z., Duan, Q.Y., Chu, W, Xu, J. and Mao, Y.N. 

(2014). The impact of the South-North Water 

Transfer Project (CTP)’s central route on 

groundwater table in theHai River basin, North 

China. Hydrological processes, 28(23), 5755-

5768. 

Yuan, R., Wang, M., Wang, S. and Song, X. (2020). 

Water transfer imposes hydrochemical impacts on 

groundwater by altering the interaction of 

groundwater and surface water. Journal of 

Hydrology, 583, 124617. 

Zhang, S., Taiebat, M., Liu, Y., Qu, S., Liang, S. and 

Xu, M. (2019). Regional water footprints and 

interregional virtual water transfers in China. 

Journal of Cleaner Production, 228, 1401-1412. 

Zhu, X., Wu, J., Nie, H., Guo, F., Wu, J., Chen, K. and 

Zeng, X. (2018). Quantitative assessment of the 

impact of an inter-basin surface-water transfer 

project on the groundwater flow and groundwater-

dependent eco-environment in an oasis in arid 

northwestern China. Hydrogeology 

Journal, 26(5), 1475-1485. 

Zhuang, W.)2016). Eco-environmental impact of inter-

basin water transfer projects: a 

review. Environmental Science and Pollution 

Research, 23(13), 12867-12879.

 


