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  1چکیده

 گلـستان  اسـتان  در گرگانرود آبریز حوضه از بخشی کیلومترمربع 365 حدود وسعت با گل زرین دشت
 منطقـه  ماننـد  پربـاران  منـاطق  در کـه  حالی در. شود می تأمین البرز ارتفاعات از آن تغذیه عمده که باشد می

 و ریــزي برنامـه  اهمیـت  حـال  ایـن  بـا  اسـت،  مطـرح  انآبخـو  در نـسبی  تقریبـاً  تعـادل  مـسأله  مطالعـاتی، 
 ابـزار  یـک  عنـوان  به مدل بنابراین. رسد می نظر به ضروري آب، کم مناطق همانند مدیریتی هاي گیري تصمیم
 مدل پژوهش این در .گردید واقع استفاده مورد مدیریتی، مختلف هاي گزینه بررسی براي صرفه با و کارآمد

 دو در ،GMS7.1 افـزار  نـرم  از استفاده با گل زرین دشت آزاد آبدار الیه در ینیزیرزم آب حرکت ساز شبیه
 نـشان ) 1389-90 (سـاله  یـک  دوره یک در نیز مدل سنجی صحت. گردید تهیه غیرماندگار و ماندگار حالت

 و برخوردارنـد  خـوبی  توافق از مشاهداتی مقادیر با مدل توسط شده بینی پیش ایستابی سطح مقادیر که، داد
 منظـور  بـه  شـده،  تعیـین  مـدل  صـحت  از اطمینان از پس. آمد دست هب 98/0 برابر خطا میانگین جذر معیار

 این در. گردید مطرح منطقه در بارش میزان کاهش بر مبنی سناریویی آتی هاي سال در آبخوان بهتر مدیریت
 مطالعـاتی،  منطقـه  در بارش میزان کاهش صورت در زیرزمینی آب سفره افت میزان تعیین هدف با سناریو
   حـدود  زیرزمینـی  آب سـطح  بهـار،  فصل در بارش مقادیر درصدي 10 کاهش صورت در که گردید معلوم

   .باشد می تري بیش مقدار تابستان در افت به نسبت که داشت، خواهد بیشتري افت متر سانتی 17
  

   GMSگل، مدیریت، مدل مفهومی،   دشت زرین:کلیدي هاي واژه
                                                

  meftah_20@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
ترین ذخایر آب شیرین قابل استفاده انـسان مطـرح           عنوان یکی از مهم    ي زیرزمینی همواره به   ها آب

 مـورد  قنـوات  و هـا  چـشمه  ق،یـ عم مـه ین و قیـ عم يها چاه حفر قیطر از طور عمده بهاین منابع  . است
ـ  در ینیرزمیز يها آب تیریمد از هدف). 1965 ست،یو يد (رندیگ یم قرار يبردار بهره  در محـل،  کی
 و داخـل  در کننـدگان  اسـتفاده  يازهـا ین رفـع  يبرا ینیرزمیز يها آب از ممکن استفاده نیتر شیب واقع

 ریاخ يها سال در رو، نیا از). 2001 نزلباش،ی و ک  انگیچ( باشد  یم مطالعه مورد منطقه از خارج احتماالً
ـ  ،حرکـت  یچگـونگ  یبررسـ  در عی ارزان و سـر  یروشـ عنـوان     به ،ینیرزمی آب ز  یاضی ر مدل  و النیب

  ).1997 ک،یکرس( داشته است یتوجه  قابلشرفتیپ ینیرزمی زيها  از آبيبردار بهره تیریمد
 یچگـونگ  کـه  باشـد  یم لیفرانسید معادالت از يا مجموعه ،ینیرزمیز آب یاضیر مدل قتیحق در

 یارسد قانون از که يافراد نیاول). 1975 ،تیک يپر (دارد خود تیحاکم تحت را ینیرزمیز آب انیجر
 هـستند کـه از      4 و فرشهایمر  3، بوسینسکیو 2، تیم 1تیدوپ نمودند، استفاده ینیرزمیز آب يساز مدل براي

از جملـه   ). 2002 بنت، و ژنگ( استفاده کردند    ینیرزمیز آب انیجر يساز هیشب يبرا یاضیر يها لمد
 ياریبس در اکنون هم و باشد ی م ینیرزمی در مطالعات آب ز    ی خوب اری بس يها تیقابل يدارا که ییها مدل

 هـاي  روش بـه  هعمـد طـور     به که باشد می GMS5 مدل رد،یگ یم قرار استفاده مورد جهان يکشورها از
  . پردازد یم ینیرزمیز يها آب یفیک و یکم يساز هیشب به محدود ياجزا و محدود تفاضل يعدد

 شرقی شمال در اقعو Bou-Areg دشت آزاد آبخوان سازي مدل منظور به) 2008( همکاران و یاوتی
 مختلـف  شـرایط  در MODFLOW افـزار  نـرم  از اسـتفاده  با را محدود تفاضل بعدي سه مدل مراکش

 آبخـوان  هیـدرولیکی  هـد  کـه  داد نـشان  ایـشان  نتایج. نمودند اجرا متفاوت هاي تنش و هیدرولوژیکی
  . است وابسته کشاورزي برگشتی آب و بارندگی طبیعی نفوذ به موردنظر

 اولـین  و گـردد  برمـی  مـیالدي  1967 سـال  بـه  مستقیم طور به ریاضی هاي مدل کاربرد یزن ایران در
 و ملکـی ). 2005 ساعتساز، و سازان چیت (است بوده ورامین آبخوان گردید، تهیه آن مدل که آبخوانی
 براي GMS افزار نرم از استفاده با را شاهرود دشت زیرزمینی آب جریان سازي مدل) 2011 (همکاران

ــد انجــام ســاله یــک دوره یــک ــدرودینامیک ضــرایب و دادن ــد اصــالح را شــاهرود دشــت هی . کردن
                                                
1- Dupit 
2- Theim 
3- Boussinesq 
4- Forchheimer 
5- Groundwater modeling system 



  و همکارانیابارش فرزانه

 283

 مـدل  وسـیله  بـه  را دشت سفید ایستابی سطح تغییرات سازي مدل) 2011 (همکاران و مهابادي انصاري
GMS مدل کارگیري به با که داد نشان نتایج. دادند انجام GMS، منطقـه  یـک  در زیرزمینـی  آب پاسخ 
 اثر در زیرزمینی آب سطح تغییرات روند بررسی و شده سازي شبیه خوبی به سرد و خشک ماقلی داراي
  .گیرد می صورت آتی دوره در موجود هاي طرح و مختلف سناریوهاي براساس تغذیه شرایط در تغییر
ـ ته منظـور  بـه  و گرفت صورت گلستان استان در گل نیزر آبخوان شناخت هدف با پژوهش نیا  هی
 GMS7.1 افـزار  نرم از آن بر حاکم یکینامیدرودیه خواص یبررس و دشت ینیرزمیز آب انیجر مدل

 منـابع  يدارا ،يجو خاص طیشرا در گرفتن قرار لیدل به مطالعه مورد منطقهاگرچه   .است شدهاستفاده  
 و منابع نیا از مناسب يبردار بهره در تیریمد عدم لیدل به اما باشد، یم یسطح يها آب از یتوجه قابل

 یلیمـسا  با حاضر حال در دشت، ینواح از یبعض در ینیرزمیز آب مخازن از باال يبردار بهره نیهمچن
 حدود افت گل نیزر آبخوان ریاخ سال 20 در که يا گونه به شده، مواجه ینیرزمیز آب سطح افت مانند

 نامناسـب  تیعوضـ  با سهیمقا در ساله، 20 افت مقدار نیا اگرچه. است کرده تجربه را يمتر یسانت 90
ـ  افـت  از يریجلـوگ  و بهتر تیریمد منظور به اما نبوده، ریگ چشم رانیا يها دشت از ياریبس  و تـر  شیب

 یتیریمد ریتداب و گل نیزر دشت ینیرزمیز آب انیجر مدل هیته آبخوان، سمت به شور آب سفره هجوم
  . رسد یم نظر به يضرور الزم

  
    ها روش و مواد
 درگنبـد،    -گرگـان  عیوس دشت از یبخش مطالعه مورد منطقه :مطالعه مورد منطقه ییایجغراف تیموقع
 گرفتـه  قرار آزادشهر و گرگان يشهرها فاصل حد در که باشد یم گل نیزر دشت نام به گلستان، استان
 معتـدل  مـه ین مرطـوب  تا معتدل خشک مهین مناطق جزء دشت، نیا آمبرژه یمیاقل يبند طبقه طبق. است

 طـول  بـه  گل نیزر یمیداود در دشت، رودخانه      رودخانه موج  نیتر یاصل). 1 لشک (شود یم محسوب
 یبارندگ متوسط. است گرفته قرار آباد یعل شهرستان یشرق جنوب در که باشد یم لومتریک 24 حدوددر  

 محاسـبه  گـراد  یسانت درجه 17 حدود ساالنه يدما متوسط و متر یلیم 709 برابر دشت سطح در ساالنه
 نیب ییایجغراف تیموقع نظر از و بوده لومترمربعیک 365 حدود مطالعه مورد آبخوان عتوس. است شده
   تـا  قـه ی دق51 درجـه و    36 يها  و عرض  ی شرق قهی دق 5 درجه و    55  تا قهیدق 41 و درجه   54 يها طول

    . واقع شده استی شمالقهی دق12 درجه و 37
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  . ایران در مطالعه وردم منطقه جغرافیایی موقعیت -1 شکل
  

ـ یرزمیز آب ستمیس کی يساز مدل يبرا ازین مورد اطالعات و ها داده: نیاز مورد اطالعات و ها داده  ین
 و هـا  داده گل نیزر آبخوان يساز مدل يبرا. رندیگ یم يجا یکیدروژلوژیه و یکیزیف چارچوب دو در

 و يا مـشاهده  ،یاکتشاف يها چاه یشناس سنگ يها لوگ،  1:100000 یشناس نیزم نقشه ،مانند یاطالعات
ـ  م،ی سـطح  يهـا  ، آمـار آب   1:25000 ی توپـوگراف  نقـشه  ،يبردار بهره  مطالعـات  جی نتـا ،ی بارنـدگ زانی
ـ  نـرخ تبخ ی و زمـان ی مکانراتیی انتقال، تغتی نقشه قابل،ینیرزمی اطالعات سطح آب ز    ک،یزیژئوف  و ری

 شـرکت  با مراجعـه بـه      گل نیزر آبخوان ستمیس تشناخ براي يبردار  بهره يها تعرق، و نرخ پمپاژ چاه    
  .شدند يآور جمع گلستان استان يا منطقه آب

 بـه  توجـه  بـا  مناسـب  مفهـومی  مـدل  تهیه سازي، مدل در مراحل ترین مهم از یکی: یمفهوم مدل هیته
 توزیع و سازي مدل محدوده شامل، گل زرین دشت آبخوان مفهومی مدل ساختار. باشد می سفره طبیعت

 و بـرداري  بهـره  هاي چاه تخلیه ،)ویژه آبدهی و هیدرولیکی هدایت (هیدروژئولوژیکی پارامترهاي لیهاو
 و آبخـوان  بـه  سـطح  از تغذیـه  میزان ها، چشمه و قنوات مشاهداتی، هاي چاه ها، آن برگشتی آب میزان

 در ،GIS بـا  اطارتب توانایی در GMS افزار نرم باالي قابلیت به توجه با). 2 شکل (است مرزي شرایط
. شـدند  فراخوانی GIS افزار نرم از استفاده با مفهومی مدل ساخت به مربوط اطالعات ههم مرحله این
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 مختلف،  1هاي بسته صورت به مربوطه اطالعات باید مفهومی مدل ساخت هنگام به که است ذکر شایان
   .شود وارد به مدل... اي و تعرق، بسته چاه مشاهده  بسته تغذیه، بسته تبخیرمانند

  

  
  

  . مطالعه مورد منطقه يمرزها و یمفهوم مدل -2 شکل
  

 تـوان  یمـ  را گـل  نیزر دشت آبخوان کننده هیتغذ عوامل :گل نی زر آبخوان کننده هی تخل و هی تغذ عوامل
 و شـرب  پـساب  و يکـشاورز  یبرگشت آب از هیتغذ دشت، سطح در يجو يها زشیر از یناش هیتغذ

ـ یرزمیز يهـا  انیجر قیطر از هیتغذ ن،یهمچن و دشت سطح در يجار يها آب نفوذ زین و صنعت  يورود ین
 مـدل  گـردد کـه بـر مبنـا       مـی  اعمال مدل در هایی الیه جمع حاصل براساس معموالً زین سطحی تغذیه. دینام

 دسـت آمـده   بهتواند در برگیرنده درصدي از بارندگی، آب برگشتی         می و اند تفهیمی تعریف و مشخص شده    
 و تعریـف  ها  مسیل طریق از نفوذي آب باالخره و منطقه در صنعت و شرب پساب نیچن و هم  يرزاز کشاو 
  . دیصورت جداگانه بر مدل اعمال گرد  بهها بسته از کی هر منظور نیا يبرا. گردد اعمال

) 3 شکل (گیرد می صورت قنات و چشمه چاه، طریق ازه  عمدطور    به نیز گل زرین آبخوان از تخلیه
 از تخلیـه  سبب که هستند دیگري عوامل نیز، خروجی زیرزمینی هاي جریان و زهکشی تعرق، تبخیر و

  . شوند می گل زرین آبخوان
 گیـرد  می صورت مشاهداتی چاه 13 در گل زرین دشت در نیز زیرزمینی آب سطح تراز گیري اندازه

. است شده استفاده 1383-90 هاي سال در ها چاه این آب سطح تراز ماهیانه آمار از سازي مدل براي که
  . دهد  می نمایش را مربوطه تیسن هاي گون پلی و مشاهداتی هاي چاه موقعیت 4 شکل

                                                
1- Coverage 
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   .گل زرین دشت در موجود برداري بهره منابع شبکه -3 شکل
  

  
  

   .تیسن هاي گون پلی و مشاهداتی هاي چاه موقعیت -4 شکل
  

ـ ته از پس: مدل اياجر و طراحی  تیوضـع  بـه  توجـه  بـا  مطالعـه،  مـورد  منطقـه  از یمفهـوم  مـدل  هی
 اي  شـبکه  مطالعه، مورد منطقه وسعت و آب منابع نقشه پتانسیل،  هم هاي  نقشه توپوگرافی، ،یشناس نیزم
ستون براي محدوده مـورد نظـر تهیـه     104 سطر و 96 مترمربع شامل  300×300 ابعاد به هایی  سلول با

هاي زمانی الزم، تعیـین شـرایط اولیـه و         پس از طراحی شبکه مدل، انتخاب پریودها و گام         .شده است 
ـ  انجام منفصل شبکه به هیدرودینامیکی و فیزیکی ي   پارامترها ههم مقداردهیشرایط مرزي و     . شـود  یم

 هی و تغذ  هیثر در تخل  ؤ عوامل م  ههم و   دی گرد لیتبد MODFLOW ي به مدل عدد   یسپس مدل مفهوم  
 يسـاز   وارد شـدند و مـدل     يصورت خودکار به مدل عدد      به یکینامیدرودی ه بیان، مرزها و ضرا   آبخو

 .  صورت گرفتهیال  آبخوان آزاد تککی يبرا
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  بحث و نتایج
 در سـازي  مدل ،MODFLOW عددي مدل به آن تبدیل و مطالعه منطقه مفهومی مدل تهیه از پس

 سـازي،  مدل ماندگار شرایط در .است شده تهیه گل نزری آبخوان براي غیرماندگار، و ماندگار حالت دو
 و موجـود  اطالعـات  و آمـار  بـه  توجـه  با غیرماندگار، شرایط در و) 89 اردیبهشت (ماهه یک دوره در

 صـورت  فـصلی  هـاي  تـنش  با) 1383-88 آبی سال (ساله 5 دوره یک براي سیستم، بر وارد هاي تنش
   .گرفت

 مربوط  ری مقاد ي بر رو  ی مرحله ماندگار تمرکز اصل    در :غیرمانگار و ماندگار شرایط در مدل واسنجی
 مجـدد  اجراهـاي  طـول  در k از اولـین اجـراي مـدل، پـارامتر     پس بوده است و یکیدرولی ه تیبه هدا 

 تـا  و مـرزي  شرایط و تغذیه مانند مدل، دیگر پارامترهاي. است شده داده تغییر خطا و یسع صورت هب
 بـین  مناسـبی  برازش تا شدند داده تغییر مدل اجراي مرتبه ده چندین طول در ز،ین کف سنگ يحدود

 از واسـنجی    دست آمـده    به نتایج   5شکل  . شود حاصل شده گیري اندازه و شده محاسبه هیدرولیکی بار
تـر    در بـیش دهـد،  ی نشان مـ   جیکه نتا طور همان. دهد   می شیمدل را در رژیم پایدار، در قلمرو مدل نما        

 جذر اری مرحله، معنیدر ا. تر از هدف واسنجی است مانده کم و دقت نتایج بیش  قیها خطاي با    پیزومتر
ـ  هیدرولیکی هدایت بیضر .است شده محاسبه متر RMSE(، 486/0( مربعات خطا   نیانگیم  دسـت  هب

 بیضـر  نیا و بوده متفاوت دشت مختلف ینواح در ماندگار، حالت در مدل ونیبراسیکال از پس آمده
  .است ریمتغ دشت مختلف نقاط در روز در متر 8/12-1/178 بین محدوده در

  

  
  

  

   .دشت بعدي سه نماي و جریان جهت پایدار، حالت در شده سازي شبیه ایستابی سطح نقشه -5شکل 



  1393) 6(، شماره )21(هاي حفاظت آب و خاك جلد  نشریه پژوهش

 288

 بـر  یاصل تمرکز) رماندگاریغ (مرحله نیا در ماندگار، مرحله در k نمودن پارامتر برهی توجه به کال با
 در موجـود  يا مـشاهده  چاه 13 يبرا فصل 20 در ه،یتغذ و ژهیو ی آبده يمترها پارا شدن برهیکال يرو

 نشانگر که آمد، دست هب 98/0 از تر کم سال 5 يبرا خطا مربعات نیانگیم جذر مقدار. است بوده دشت
 در را یمـشاهدات  يهـا  چـاه  تیوضـع  6 شـکل . اسـت  آبخوان تیوضع يساز هیشب در یقبول قابل دقت

 بـه  مربـوط  ریمقـاد  رمانـدگار، یغ حالت در مدل ونیبراسیکال از پس .دهد یم شیانم مختلف يودهایپر
ـ ا که آمد، دست هب دشت مختلف ینواح در زین نهیبه ژهیو یآبده بیضر ـ  محـدوده  در پـارامتر  نی  نیب
   .کند یم رییتغ دشت مختلف ینواح در درصد 09/0-07/0
  

  
  

   .هجدهم پریود: ج یازدهم، پریود: ب دوم، پریود: الف مختلف، زمانی پریودهاي در پیزومترها وضعیت -6شکل 
  

 تـا  اسـت؛  سـنجی  صـحت  یا تأیید نیازمند مدل ناپایدار، حالت در مدل واسنجی از بعد :یسنج صحت
 تحـت  چـه  چنـان  باشـد،  شـده  واسـنجی  مناسبی دقت با مدل که صورتی در. کرد اطمینان آن به بتوان
 براي. کند هیارا را قبولی قابل نتایج باید گیرد؛ قرار لیبراسیونکا دوره هاي تنش از غیر مختلف هاي تنش
 در. است شده سنجی صحت فصلی هاي تنش با 90 شهریور تا 89 مهر از ساله یک دوره یک منظور این
 در قبـولی  قابـل  دقـت  نـشانگر  کـه  آمـد،  دست هب 984/0 خطا مربعات میانگین جذر مقدار مرحله این

   . است آبخوان وضعیت سازي شبیه
 بـا . اسـت  آینـده  در شـرایط  بینی پیش توانایی ها، مدل فرد به منحصر خصوصیات از :آبخوان مدیریت
 مـشاهده  امکانات و هزینه ترین کم صرف با را مختلف کارهاي راه اعمال نتیجه توان می مدل از استفاده

 غیرماندگار، و ماندگار بخش دو در مدل نمودن کالیبره و افزار نرم به اطالعات کامل ورود از پس. نمود
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 آینـده  در نظـر  مورد زیرزمینی آب سفره بر وارد مختلف هاي استرس تأثیر نحوه بینی پیش به قادر مدل
  .باشد آبخوان به تغذیه تغییرات نوع از توانند، می نظر مورد هاي استرس. باشد می

 مطالعـاتی  منطقـه  در بـارش،  مقـادیر  در تغییـر  هدف با سناریو این :منطقه در بارش کاهش سناریوي
 آتـی،  هـاي  سـال  در هـا  بارنـدگی  کـاهش  صورت در آبخوان شرایط بینی پیش منظور به و گردید مطرح
 افـت  نقـشه  سـپس  و شـد  داده کاهش درصد 20 و 10 میزان به ها گون           پلی از یک هر در بارش مقادیر
 مالحظـه  افـت  هـاي  نقـشه  بـه  وجـه ت بـا ). 7 شکل (گردید ترسیم GIS محیط در زیرزمینی آب سطح

 زیرزمینـی  آب سـطح  تـراز  میـزان  در تـري  بیش تأثیر بهار فصل در بارش مقادیر در تغییر که گردد می
 طور به زیرزمینی آب سطح بارش، مقادیر در کاهش درصد 10 هر ازاي به و دارد تابستان فصل به نسبت

 منطقـه  کـل  در تابـستان  فـصل  در متـر  سـانتی  8 میزان به و بهار فصل در متر سانتی 17 میزان به متوسط،
 مقـادیر  کـاهش  بـه  مـدل  بـاالي  حساسیت که است ذکر به الزم. داشت خواهد افت افزایش مطالعاتی

 نـوع  از منطقـه  هـاي  بـارش  عمـده  کـه  اسـت  رو ایـن  از تابـستان  فـصل  به نسبت بهار فصل در بارش
 دیگر سویی از. کند می ایجاد مدل در را تري بیش حساسیت آن مقادیر در تغییر و بوده بهاره هاي ریزش
 و اسـت  داشـته  دشـت  مرکزي نواحی در را تأثیر ترین بیش بارندگی مقدار در کاهش که گردید معلوم

 در زیرزمینـی،  آب سـفره  شدید افت از جلوگیري براي مصنوعی تغذیه هاي طرح که گردد می پیشنهاد
   . گیرد صورت است، داشته تري بیش افت زیرزمینی آب سطح که دشت از نواحی

  

  
  

   .بارندگی در کاهش مختلف مقادیر ازاي به تابستان و بهار فصول در زیرزمینی آب سطح افت هاي نقشه -7شکل 
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  گیري نتیجه
 اسـتان  در گـل  زریـن  دشـت  آزاد آبدار الیه در زیرزمینی آب حرکت ساز شبیه مدل پژوهش این در

 و مانـدگار  حالت دو در مدل کالیبراسیون از پس. گردید تهیه GMS7.1 افزار نرم از استفاده با گلستان
 گردید معلوم سنجی، صحت از دست آمده   به نتایج براساس و شد انجام مدل سنجی صحت غیرماندگار،

 محاسـبه  و اي مشاهده مقادیر بین اندکی تفاوت و است برخوردار قبولی قابل دقت از شده تهیه مدل که
 و) 2005 ساعتساز، و سازان چیت (جمله از پژوهشگرانی نتایج با نتایج که رددا وجود مدل توسط شده

 مـدیریت  منظـور  بـه  شده، تهیه مدل صحت از اطمینان از پس. دارد مطابقت) 2011 (ملکی و همکاران 
 از دسـت آمـده     به نتایج براساس. شد مطرح منطقه در بارندگی میزان کاهش بر مبنی سناریویی آبخوان،
 آب سـطح  بهار، فصل در بارش درصدي 10 کاهش صورت در که گردید معلوم مدل در شبار سناریو

 میـزان  تـرین  بیش شاهد دشت مرکزي نواحی و کرد خواهد پیدا افت متر سانتی 17 حدود تا زیرزمینی
 وجـود  بـر  عالوه نواحی، این در باال افت میزان اصلی دلیل که بود، خواهد زیرزمینی آب سفره در افت
 از تـر  بـیش  دشـت  از نـواحی  این تغذیه که است دلیل این به باال، برداشت نرخ با برداري بهره هاي چاه

 قـرار  زیرزمینـی  هـاي  جریـان  تـأثیر  تحـت  تـر  کم و شود می تأمین سطحی هاي جریان و جوي نزوالت
 هـاي  طـرح  اجـراي  به نیاز و بارش مقادیر در کاهش صورت در که گردد می پیشنهاد بنابراین. گیرد می

 بـه  شـور  آب هجوم از جلوگیري و زیرزمینی آب سفره شدید افت از جلوگیري براي مصنوعی تغذیه
 اقـدامات  اسـت،  داشته تري بیش افت زیرزمینی آب سطح که دشت مرکزي نواحی در حساس، نواحی

    .گیرد صورت الزم
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Abstract1 

Zarringol plain with an area about 365 km2 is part of the Gorganrood catchment 
in Golestan province in which Alborz mountains is the main water source to this 
aquifer. However in places with high amount of precipitation, most of the aquifers 
seem to be under equilibrium condition, but planning and management decisions 
are still important as well as arid places. In this regard, the model could be an 
efficient tool to evaluate different management options. In this study, the variation 
of groundwater level was simulated by GMS7.1 in steady state (1 month) and 
unsteady state (5 years). The results showed that the model can be used with high 
accuracy (RMSE=0.98) and in this condition, the calculated water levels by model 
are very close to observed values. After ensuring the accuracy of the model, for 
managing the aquifer in better way in future, a scenario was considered. This 
scenario aimed to determine the variation of groundwater according to reducing 
precipitation, the results showed that the 10% reduction in amount of spring 
rainfall results to reduction of water level by 17 cm, which is much more than 
reduction of water level in the summer.   
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