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*چکیده
 

 در درست یماتاتخاذ تصم ینهمچن و ها آن بهتر درک و یاتواقع نمايش برای هامدل از استفاده امروزه :هدف و سابقه

 متخصصانتوسط  که است يرزمینیآب ز يانجر سازی یهشب مدل ها،مدل ينا از يکی متداول است. یاربس ها،يدهپد مورد

 يابی، ارزمطالعه ينهدف از ا .است شده ثابت یزن ها آن يجنتا صحت و دقت و شودیم استفاده کشورها از بسیاری در

آبخوان آزاد و سطح  يستابیسطح ا ییراتجاجرود بر تغ رودخانه يزآبر آبخوان و حوضه یفعل يريتیمد یهاطرح یرتأث

واکنش  نحوهتوان  یم ی،عدد یهابا استفاده از مدل است. یعدد سازی مدلبا استفاده از  ،آبخوان محصور یزومتريکپ

  کرد. ینیب یشپرا  يريتیمختلف مد يوهایسنار ياآبخوان، با روند حاکم  يهآبخوان نسبت به برداشت و تغذ
 

 GMSافزار  از نرم Modflowاستفاده از کد  با یندشت ورام آبخوان هیدرولیکی رفتار مطالعه، اين در :ها روشو  مواد

و  شدند یحهیدرودينامیکی تصح ضرايب مدل، واسنجی از پس شد. سازی شبیه یرماندگارغدر دو حالت ماندگار و 

 بینی یشپ يريتی،مد يویدو سنار یبرا ينده،آ های سال برای آبخوان یکم رفتار ،آمده دست بهسپس با استفاده از مدل 

جاجرود به  رودخانهآب از  یآبخوان ورامین است. بدين معنا که ورود یفعل یشرايط کم یانگراول ب يویشد. سنار

 یانگردوم، ب يویفاضالب جنوب تهران، به دشت وارد شود. سنار خانه یهتصفاز  یکه آب بدون آن يابدادامه  یندشت ورام

مقادير  يو،مربوطه است. در اين سنارهای شده توسط ارگانهای انجامريزیوضعیت آبخوان در صورت تحقق برنامه

 دلیل به یشود ولیم یندشت ورام فاضالب جنوب شرق تهران وارد منطقه خانه از خروجی تصفیه يافته یصتخص

 جاجرود وارد دشت نخواهد شد. رودخانه سطحی آب منابع از توجهی قابل بخش ماملو، مخزنی سد اجرای
 

 پیشین های سال همانند زيرزمینی آب سطح افت وضعیت(، یاول )روند فعل يویاز سنار یخروج یها نقشهدر  :ها یافته

قطع  رغم یعلفاضالب تهران و  خانه گیری از آب خروجی از تصفیه با توجه به بهره دوم سناريوی در ولی دارد، ادامه

افت  ينچند ا آبخوان کاسته خواهد شد هر يرزمینیجاجرود به دشت، از نرخ افت سطح آب ز رودخانه یآب ورود

، شده يزیر برنامههای  دهد که با اجرای طرح اول و دوم نشان می يویمدل در سنار یاجرا کماکان ادامه دارد. مقايسه

 که در برخی از مناطق یا گونه به يافت،در نواحی شمالی دشت کاهش خواهد  يژهو بهی آبخوان بخشی از مشکالت کم
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اول(، حدود  يویحاصل از سنار يج)نتا 1420تا سال  یدشت، از افت آب زيرزمینی مورد انتظار در روند جار یشمال

که ساالنه  یا گونه به ،دوم همچنان بیالن آب زيرزمینی دشت منفی است يویمتر کاسته شده است. در سنار 40 تا 30

  .يابد یمآبخوان کاهش  یرهمیلیون مترمکعب از ذخ 100حدود 
 

 يویو سنار یاول، روند فعل يویسنار) موردنظر يویدهد که در هر دو سنارمی نشان سازی شبیه نتايج :گیری یجهنت

ادامه  يستابیبوده و روند افت سطح ا یدشت منف يرزمینیآب ز یالندر دست اجرا(، ب یها طرح یدوم، پس از اجرا

 يناول، کاسته خواهد شد. بنابرا يویدوم، نسبت به سنار يویدر سنار يستابیسطح ا خواهد داشت، اما از سرعت افت

 از آب ورود طرح بر عالوهبايد  ین،توقف روند افت سطح آب در آبخوان دشت ورام منظور بهگفت که  توان یم

 يهمنبع تغذ ترين یاصل عنوان بهجاجرود ) آبخوان دشت از رودخانه يهتغذ ین،فاضالب تهران به دشت ورام خانه تصفیه

 .يابدآبخوان( همچنان ادامه  یعیطب

 

 عددی یساز مدل ،مديريتی سناريوی ،ورامین دشت آبخوان ،يرزمینیآب ز :کلیدی هایواژه

 

 همقدم

 دنیکش ريتصو به برای ها مدل از استفاده امروزه

 ماتیتصم اتخاذ نیهمچن و ها آن بهتر درک و اتیواقع

 از یکي .است متداول اریبس ،هاهديپد مورد در درست

 است ینیرزميز آب انيجر سازیهیشب مدل ها،مدل نيا

 استفاده کشورها از یاریبس در متخصصان توسط که

 شده ثابت زین ها آن جينتا صحت و دقت و دشو یم

ابزاری مهم  ینیرزميز آبسازی عددی مدل .(7) است

توانند  یمها مدل ني. ااستها آبخوان تيريبرای مد

 نیهمچن و یکیدرولیه پارامترهای نیبرای تخم

با استفاده از  .(13) استفاده شوند آب منابع تيريمد

واکنش آبخوان نسبت  نحوهتوان یم ،یعدد یها مدل

 ايبا روند حاکم  ،آبخوان هيبه برداشت و تغذ

 د.کر ینیبشیپ را یتيريمختلف مد یوهايسنار

با استفاده از  يرزمینیآب ز یکم سازی یهشبامروزه 

 یشپ یافزارها نرمهمراه با استفاده از  Modflowکد 

 Modflowکد است.  يافته  گسترشپردازنده،  پسو 

در مناطق  يرزمینی،آب ز يانجر سازی یهشب یبرا

 دشت جمله از کار رفته است. هب ايران از یمختلف

استان  گل ينزردشت  ،(8) بیرجند دشت، (6) بجنورد

 ،(5) کاشمر دشت ،(10) زنجان دشت ،(1) گلستان

همدان  تويسرکان تشد و (11) سبزوار روداب شتد

 انجام شده است. (12)

 توجه قابلهای  دلیل ظرفیت بهدشت ورامین 

 توسعه  نهیزم در ژهيو بهاقتصادی و اجتماعی، 

 شیپ سال 50از  ،کشاورزی و صنعتی یها تیفعال

بر  یاديو مطالعات ز بوده موردتوجههمواره تاکنون 

 تر شی. ب(16 و 4) استگرفته  انجامدشت  نيا یرو

با استفاده از  و (15) آب تیفیک یرو بر مطالعات نيا

 یکم یبررس رو نيا از .است بوده یآمار یها روش

 ،یاضير یهابا استفاده از مدل دشت نيا ینیرزميز آب

 نیتأم لیدل به نده،يآ در آبخوان رفتار ینیبشیپ جهت

 از ،یدنیو آشام کشاورزی آب از ایعمده بخش

 رفتار ،مطالعه اين در .است برخوردار یخاص تیاهم

 از کد استفاده با نیورام دشت آبخوان هیدرولیکی

Modflow افزار نرم از GMS  و  ماندگاردر دو حالت

 مطالعه، نيهدف از ا شد. یساز هیشب رماندگاریغ

آبخوان و  یفعل یتيريمد یهاطرح ریتأث یابيارز

سطح  راتییجاجرود بر تغ رودخانه زيآبر حوضه

آبخوان  کيزومتریآبخوان آزاد و سطح پ یستابيا

است. با  یعدد یساز مدلمحصور، با استفاده از 
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واکنش  نحوهتوان  یم ،یعدد یهااستفاده از مدل

آبخوان، با روند  هيآبخوان نسبت به برداشت و تغذ

 .کرد ینیب شیپرا  یتيريمختلف مد یوهايسنار ايحاکم 

 دشت هیدرودينامیکی ضرايب مدل، واسنجی از پس

رفتار  ،آمده دستبهو سپس با استفاده از مدل  حیتصح

 یويدو سنار یبرا ،ندهيآ یها سال یآبخوان برا یکم

 که نيبه ا با توجه .شد ینیب شیپ، موردنظر یتيريمد

مدل، منتهی به سال آبی  رماندگاریغ دورهسازی  شبیه

اين  است، اجرای مدل در شرايط آينده، از 87-1386

انجام  1420تا سال  1388 از سال یعنيسال به بعد، 

 شده است.

 

 ها روشو  مواد

 یشرقجنوب در نیورام دشت :مطالعه مورد منطقه معرفي

 واقع رانيا یمرکز ريکو یغرب شمالدشت تهران و 

 یها کوه یجنوب یهادامنه در دشت نيا. است شده

 منطقه مساحت. است شده واقع ران،يا یلالبرز، شما

 منطقه. است لومترمربعیک 1595 حدود مطالعه مورد

 08′و  55° 29′ يیایجغراف یهاطول نیب مطالعه مورد
 58′و  28° 49′ يیایجغراف یها عرض و یشرق °56
 نيا متوسط ارتفاع. (9)شده است  واقع یشمال °29

موقعیت دشت  1شکل  .است متر 1024 حدود هیناح

 .دهد یمورامین در ايران و استان تهران را نشان 

 
 

  .تهران استان و ایران در ورامین دشت موقعیت -1شکل 

Figure 1. Location of Varamin Plain in Iran and in Tehran Province. 

 

بینی  پیشجهت  :آبخوان سازی یهشب یوهایسنار

 یويدو سنار یآت یها سالی آبخوان در وضعیت کم

هدف از بررسی اين در نظر گرفته شده است.  ريز

منابع  توسعه یها طرح یاجرا ریتأث یابيارزسناريوها، 

 مربوط به اول یويسناراست.  نیدشت ورامبر  یآب

. اين سناريو که شرايط استشرايط موجود  ادامه

شده  سازی شبیهآن مشابه وضعیت  اولیه مرزی و

آبخوان ورامین است.  یی فعلکمگر شرايط انی، باست

چنان ادامه يابد،  بدين معنا که اگر وضعیت کنونی هم

مخاطراتی آتی با چه  یها سالآبخوان ورامین در 

وضعیت  انگریب ،دوم یويسنارمواجه خواهد شد. 

شده  انجامهای  ريزی برنامهصورت تحقق آبخوان در 
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. در اين شرايط، مقادير است مربوطههای ارگان توسط

 شرقفاضالب جنوب خانه از خروجی تصفیه افتهي صیتخص

دلیل  بهو  شود یم مطالعه مورد منطقهتهران وارد 

از منابع  یتوجه قابلاجرای سد مخزنی ماملو، بخش 

 مطالعه مورد منطقهجاجرود وارد  آب سطحی رودخانه

میلیون  203 حدود ،بنابراين در افق طرحنخواهد شد. 

فاضالب تهران  خانهاز خروجی تصفیه مترمکعب

 اختصاصجهت مصارف کشاورزی دشت ورامین 

نیز به  مترمکعبمیلیون  65و حدود  افتي خواهد

 4و  3، 2شماره های  حوضچهمصنوعی در  تغذيه

 انتقال خواهد يافت.

 یساز یهشب منظور به :یرزمینيآب زجریان  یساز یهشب

افزار  جريان آب زيرزمینی آبخوان ورامین از نرم

GMS (Ver: 7.1) مدل،  یاجرا. مراحل استفاده شد

بندی  ، تقسیممطالعه مورد بندی محدوده شبکه شامل

مکانی و زمانی، تعريف مرزهای مدل و چگونگی 

های مختلف  تخصیص مقادير پارامترهای اولیه به گره

 .استمدل 

 

 بحث و نتایج

 ماندگارمدل در جریان  یمرز یطو شرا شرایط اولیه

 یرماندگارغو 

مرزها به دو نوع کلی مرزهای فیزيکی  :یمرز طیشرا

شوند. مرزهای  بندی می و مرزهای هیدرولیکی طبقه

نفوذناپذير  فیزيکی عارضهيک وجود  لیدل بهفیزيکی 

شوند.  بزرگی از آب سطحی تشکیل می يا توده

خط تقسیم آب زيرزمینی و  مانندمرزهای ديگر، 

شرايط   جهینت درو  هستندنامرئی خطوط جريان، 

مرزهای هیدرولیکی  و شوندیمهیدرولوژيکی تشکیل 

 .(2) شوند نامیده می

که تا شمالی  بخشآبخوان دشت ورامین در 

آبدار آزاد   هيال  کياز  ،يابد های دشت گسترش می میانه

تر  جنوبیهای  آمده است. آبخوان در بخش به وجود

های  تراوا بین آبرفت کم هيالدلیل وجود  به، دشت

هیدرولیکی  یها یژگيوآبدار با   هيدوالبه  ،دانه درشت

 دانه درشت هيال. (2)شکل  دشو متفاوت تقسیم می

  سمت جنوب( بهدشت  انهیمدر اين بخش )از  يیباال

از نوع  نيريز دانه درشت هيالآزاد و  آبخواناز نوع 

 .(14) است صورحم آبخوان

آزاد و  آبخوان نیب واقعیِ مرز نیآبخوان ورامدر 

له أمسمشخص نیست و اين  یدرست به محصور آبخوان

مشکل ايجاد  محصورآبخوان  قیدق تیموقع در تعیین

شمالی دشت،  هیناحدر  مشکل، نيحل ا یبراد. کن می

 هي)ال 2 هيالهیدرولیکی و هیدرودينامیکی  یها یژگيو

 (محصور آبخوان) 3 هيال و (آبخوان دو نیب یناتراوا

مساوی فرض شده  آزاد( آبخوان) 1 هيالدر مدل، با 

دشت، در  یشمال هیناحکه عمالً در  معنا نياست؛ بد

مرز  .داشت میآبخوان آزاد خواه کي شده هیتهمدل 

زيرين از  معلوم و مرز اليه یدبآبخوان آزاد از نوع 

است. اين مقادير  شده  فيتعرفعال  یها سلولنوع 

 حین واسنجیو  اند شدهبرآورد اولیه  صورت به

 . (14) اند شده  حیتصح

آبخوان،  یمرزها نوع نییبعد از تع :شرایط اولیه

 ینیرزميو ز یسطح هیتخلو  هياطالعات مربوط به تغذ

 یمختلف مدل مفهوم (Coverage) یها پوششوارد 

و  یبردار بهره یها چاهاطالعات بعد،  در مرحلهشد. 

اطالعات  کردن واردشد. بعد از  مدل وارد یزومتریپ

آبخوان  هیاولاجرا شد. شرايط  یمدل کم ،ها پوشش

راز سطح ، همان تماندگارمدل در حالت  یاجرا یبرا

 ،1384 مهر ابتدای ،تنظیم دورهآب زيرزمینی در آغاز 

، رماندگاریغمدل در حالت  بیترت نیهم. به است

زمانی  فصلی در فاصله صورت بهتنش های  دوره یبرا

  تنظیم و اجرا شد. 1384-1387
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از  یيک یواسنج :آبخوان يتنظیم مدل کم و يواسنج

 یعددمدل  يکتهیه  در مراحل ترينمشکل و ينتر مهم

 یکدهااز  یيک PESTاست.  یزيرزمین آب سازی یهشب

 توسطکه است  اپارامتره تخمین یبرا مناسب بسیار

 يجادا MODFLOW یبرا (1994) همکاران و یدوهرت

 به بودن متصل و کاربرد سهولت به توجه د. باش

MODFLOWیکدها ديگر به نسبت کد ، اين 

در  یلدل ینبه هم .(3) دارد تری یعوسکاربرد  موجود

 .شد استفاده یواسنج یبرا PEST کد از ،پژوهش ينا

 تيهدا، ماندگارحالت  یواسنج هنگام بعدی، در گام

 یآبده، رماندگاریغحالت  یواسنج نیحو  یکیدرولیه

اساس  . برندآبخوان تصحیح شد رهیذخ بيو ضر ژهيو

 آبخوان ژهيوآبدهی د که ، مشخص شیساز هیشبنتايج 

 رهیذخضريب ر است. متغی 20/0تا  03/0 از آزاد

 .استر متغی 008/0تا  002/0 از زین محصور آبخوان

 و همبستگی بین مقادير سطح آب مشاهداتی

 تابستان یبرا یبعد از واسنجآزاد  در سفره، محاسباتی

 باالمقادير فوق بسیار همبستگی . گرديد محاسبه 1387

تطبیق باالی مدل  دهنده نشان( و 993/02R) است

همبستگی بین است.  یرماندگارغجريان در رژيم 

 محاسباتی در سفره و مقادير سطح آب مشاهداتی

 1387تابستان  یبرا یبعد از واسنج یزن محصور

 است باالمقادير فوق بسیار همبستگی . گرديد محاسبه

(987/02R ) تطبیق باالی مدل در  دهنده نشانو

 است. یرماندگارغرژيم جريان 
 

 آتي یها سالدر  آبخوان يکم ییراتتغبیني  پیش

شرايطی  ينتر مهم: اول یویاز سنارحاصل  یجنتا -

 یبردار بهرهعدم  ،است اعمال شده اول يویسنارکه در 

عدم اجرای و  سازیشبیه از سد ماملو در کل دوره

 (4و  3، 2 یهاحوضچهمصنوعی ) های تغذيه طرح

 به شبکه کانال ورامین شبکهانتقال آب از طريق . است

. استبر ثانیه  مترمکعب 2 حدود ،ینورام یاریآب

 ی،کشاورزاهداف  برای یازموردن آب يرمقاد همچنین،

 مشابه دوره ،آن کننده ینتأمو صنعت و منابع  آشامیدن

وضعیت افت سطح  3 و 2 یها شکلاست.  سازی یهشب

و  1400 یها سالدر  یزومتریپو سطح  زيرزمینی آب

 .دهند یم نشان ،1387نسبت به تابستان  را 1420

 

 
 در آبخوان محصور  یزومتریکاول در آبخوان آزاد )سمت راست( و افت سطح پ یویافت سطح آب زیرزمیني در سنار -2شکل 

  .1387با تابستان  یسهدر مقا 1400)سمت چپ( در سال 
Figure 2. Groundwater level drop in the first scenario in the unconfined aquifer (right) and piezometric level 

drop in the confined aquifer (left) in the year 2021 compared to the summer of 2008. 
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در آبخوان محصور  یزومتریکافت سطح پ یزاناول در آبخوان آزاد )سمت راست( و م یویافت سطح آب زیرزمیني در سنار -3شکل 

 .1387با تابستان  یسهدر مقا 1420)سمت چپ( در سال 

Figure 3. Groundwater level drop in the first scenario in the unconfined aquifer (right) and piezometric level 

drop in the confined aquifer (left) in the year 2041 compared to the summer of 2008. 

 

، دوم یويسناردر  :دوم یویسنارحاصل از  جینتا -

فاضالب  خانه از خروجی تصفیه افتهي صیتخصمقادير 

و  شود یم مطالعه مورد منطقهشرق تهران وارد  جنوب

از  یتوجه قابلاجرای سد مخزنی ماملو، بخش  لیدل به

 دودهجاجرود وارد مح منابع آب سطحی رودخانه

مدل  ی. در اجرا(1396)سال  نخواهد شد مطالعه مورد

اين شرايط، مقادير آب برگشتی ناشی سازی  شبیهبرای 

د. شو صارف آب سطحی به مدل اعمال میاز م

 ،یآب کشاورزهمچنین در اين سناريو، نیازهای 

 ،های انجام شده بینی و صنعت برابر با پیش دنیآشام

رفته شده است. گدر نظر  هاريزیبرنامه بعد از تحقق

تحوالت  ینیب شیپ یمدل برا ،اتیفرض نيبا اعمال ا

وضعیت  5و  4 یها شکلد. دشت دوباره اجرا ش یمک

در  و،يسنار نيزيرزمینی در ا یها افت سطح آب

را  1420و  1400دو افق  یآبخوان آزاد و محصور برا

 .دهد یمنشان 

 

 
 در آبخوان محصور  یزومتریکدوم در آبخوان آزاد )سمت راست( و افت سطح پ یویافت سطح آب زیرزمیني در سنار -4شکل 

 .1387با تابستان  یسهدر مقا 1400)سمت چپ( در سال 

Figure 4. Groundwater level drop in the second scenario in the unconfined aquifer (right) and piezometric 

level drop in the confined aquifer (left) in the year 2021 compared to the summer of 2008. 
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در آبخوان محصور  یزومتریکافت سطح پ یزاندوم در آبخوان آزاد )سمت راست( و م یویافت سطح آب زیرزمیني در سنار -5شکل 

  .1387با تابستان  یسهدر مقا 1420)سمت چپ( در سال 

Figure 5. Groundwater level drop in the second scenario in the unconfined aquifer (right) and piezometric 

level drop in the confined aquifer (left) in the year 2041 compared to the summer of 2008.  

 

افت روند  ،یسازیهشببا استفاده از  پژوهش يندر ا

 یها سال یبرا يوسناراساس دو  بر ینیزميرسطح آب ز

 یها نقشهدر که  طور همان .است شده ینیبیشپ یآت

( 3و  2 یها شکل)اول  يویدر سناراز مدل  یخروج

شود، وضعیت افت سطح آب زيرزمینی  مشاهده می

های  و شاخص داردپیشین ادامه  یها سال همانند

 نيباالتراست.  یابيرد قابل وضوح بهناپايداری آبخوان 

 شمال دشت افت سطح آب زيرزمینی در محدوده

 در شکل که طور همانپیوندد و  به وقوع می نیورام

 مهین) وسیعی از آبخوان ، گسترهشودیم دهيد 10

افت متر  20بیش از سال آتی  30طی  دشت( یشمال

کاهش میانگین  طور به ،اين شرايط. در داشتخواهد 

میلیون  127 ساالنه برابر باآبخوان ورامین  رهیذخ

های  قطعیتاز عدم  جدا. بودخواهد  مترمکعب

شرايط موجود  ادامه کل درموضعی در نتايج مدل، 

 .شد خواهدآبخوان  یناپايداری کم بموج

در از مدل  یخروج یهادر نقشهکه  طور همان

 شود، مشاهده می( 5و  4 یها شکل)دوم  يویسنار

گیری از  ی آبخوان با توجه به بهرهوضعیت کم

 یتنسبت به وضع ،فاضالب خانه خروجی تصفیه

 ، هرداردتری شرايط مناسب اول( يوی)سنار موجود

 و داردکماکان ادامه  يستابیچند که روند افت سطح ا

در اين شرايط  .خواهد بودبیالن آبخوان منفی 

شمالی  بخشترين افت سطح آب زيرزمینی در  بیش

دشت،  ی. در مناطق جنوبپیوندد آبخوان به وقوع می

دو آبخوان آزاد و  نیب رينفوذناپذ اليه وجوددلیل  به

با اندک  آبخوان آزاد ، سطح آب زيرزمینیمحصور

 لیدل به ،دوم یويسنارمواجه خواهد شد. در  افزايش

 درو  شهر پاکدشت از سد ماملو یدنیآشام آب نیتأم

سطح  افت نرخ، یدنیآشام آب یها چاهحذف  جهینت

 افتهي کاهشپاکدشت اندکی  در جنوب شهر یستابيا

 .است

نشان  اول و دوم یويسنارمدل در  یاجرا مقايسه

ی ، بخششده یزير برنامههای  دهد که با اجرای طرح می

در نواحی شمالی  ژهيو بهی آبخوان از مشکالت کم

در برخی از  که یا گونه به، افتيخواهد دشت کاهش 

 1420تا سال  مورد انتظارافت آب زيرزمینی مناطق 

متر  40الی  30 اول(، حدود یويحاصل از سنار جي)نتا
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 شيافزارغم  یعلدوم،  یويدر سنار است. افتهي کاهش

 هيتغذطرح  یفاضالب تهران و اجرا خانه هیتصفآب 

بوده چنان بیالن آب زيرزمینی منفی  هم ،یمصنوع

میلیون  100حدود که ساالنه  یا گونه به است

 ين،بنابراد. ابيیم کاهشآبخوان  رهیذخ ،مترمکعب

جاجرود به دشت  از رودخانه آب کاهش تخصیص

ورامین، بايد متناسب با افزايش منابع آب خروجی 

 يناالب جنوب تهران باشد، در غیر فاض خانه یهتصف

ی توجه قابلافت  ،مدت کوتاهبدون شک در  صورت

 ینفرونشست زم یجهدرنتدر نواحی شمالی آبخوان و 

 به وقوع خواهد پیوست.
 

 یکل گیري یجهنت

و  هيمديريت تغذهای  طرحاجرای  ،یطورکل به

تواند  میتنها در صورتی  ن،یدر آبخوان ورام مصرف

زيرزمینی در آبخوان  آب سطح یکاهش روند موجب

به  یورود یها آبدرصد  یتوجه قابل طور بهد که شو

های  روشگیری از را کاهش ندهد. قطعاً بهره آبخوان

بهبود  بر یچندان ریتأثدوم(،  یوي)سنار یفعل یمديريت

طرح ورود  بر عالوهآبخوان نخواهد داشت.  تیوضع

 هيتغذ ديبا نیتهران به دشت ورام خانه هیتصففاضالب 

 یِعیطب هيمنبع تغذ عنوان به جاجرود دشت از رودخانه

 .ابديچنان ادامه  هم مناسب
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Abstract

*
 

Background and Objective: Nowadays, use of models to illustrate the facts and better 

understanding them, as well as make accurate decisions about phenomena is very common. One 
of these models is the groundwater flow simulation model used by experts in many countries 

and the accuracy and accuracy of their results have been proven. The object of this study is to 

evaluate the effect of current management plans of aquifer and Jajrood River basin on changes 

of the water table of unconfined aquifer and piezometric level of confined aquifer by numerical 
simulation. Using numerical models, it can be predicted that with the governing process or 

different management scenarios, how the aquifer reacts to abstraction and recharge.  

 
Materials and Methods: In this study, hydraulic behavior of Varamin Plain aquifer was 

simulated using the Modflow code in GMS software in stable and unstable states. After 

calibrating the model, hydrodynamic coefficients were corrected, then using the resulted model, 

quantitative behavior of the aquifer was predicted for two management scenarios in the future 
years. The first scenario expresses the existing quantitative conditions of the Varamin Aquifer. 

That is, water do not flow to the plain from southeast wastewater treatment plant of Tehran, but 

water flows to the Varamin aquifer from Jajrood River. The second scenario indicates situation 
of the aquifer if the planning are carried out by the relevant organizations. Under this scenario, 

assigned values from discharging of the southeast wastewater treatment plant of Tehran enter 

the study area, though due to the implementation of Mamlou storage dam, a significant portion 
of the surface water resources of Jajrood River will not enter the plain.  

 

Results: According to the maps resulted from the first scenario, the groundwater level decline 

continues as in previous years, but in the second scenario, considering the utilization of 
wastewater treatment plant discharge, despite the cutting off the water entering from the Jajrood 

River to the plain, the groundwater decline rate will decrease, although this decline continues. 

Comparison of the model implementation under first and second scenarios shows that with the 
implementation of planned projects, part of the aquifer’s quantitative problems, particularly in 

the northern areas of the plain, will be decreased, so that in some northern areas the expected 

decline in groundwater (results of the first scenario) has decreased about 30 to 40 meters by 
2041. In the second scenario, the balance of groundwater in the plain is negative, with an annual 

decline of about 100 million cubic meters of aquifer storage.  

                                                
* Corresponding Author; Email: valivand.f@gmail.com 
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Conclusion: The results of simulation show that in both scenarios (current trend and after 

implementation of ongoing plans), the balance of groundwater in the plain is negative and 
decline in water table will be continued, however in comparison to the first scenario, decline 

rate of water table under the second scenario will be decreased. It can be stated that in order to 

stop the decline in water level in Varamin aquifer, in addition to water entering plan from 

Tehran wastewater treatment plant to Varamin plain, recharge of the aquifer from Jajrood River 
(as the main source of aquifer natural recharge) should be continued. 

 

Keywords: Groundwater, Management scenario, Numerical modeling, Varamin plain aquifer   
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