شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از کد  GMSجهت مدیریت منابع آب

نگارنذه
زهرا خلق رکرآباد

حًضٍی آتزیش سايٌ  -تزتتحیذریٍ تا گستزٌای در حذيد  2504کیلًمتز مزتع تیه طًلَای
جغزافیایی 58̊ 27/تا  59̊ 08/شزقی ي عزضَای جغزافیایی  35̊ 02/تا  35̊ 03/شمالی در شمال کًیز
ومک ،در جىًب شُز مشُذ ياقع شذٌ است .تا تًجٍ تٍ محذيد تًدن وشيالت جًی ي پتاوسیل مىاتع آتی،
تُزٌتزداری تیريیٍ اس مىاتع آب سیزسمیىی ،افشایش فعالیتَای کشايرسی ،افشایش جمعیت ي خشکسالیَای
اخیز سطح آب سیزسمیىی ي حجم مخشن آتخًان دشت سايٌ تٍ تزتیة ساالوٍ حذيد  0/68متز ي  47میلیًن
متز مکعة کاَش داشتٍ استَ .یذريگزاف معزف دشت ویش وشان میدَذ کٍ سطح آب در طی سالُای -68
 67تا  82-83حذيد  9/5متز افت داشتٍ است .تا گذشت سالَا اس ممىًعیت تًسعٍ تُزٌتزداری اس دشت
سايٌَ ،ىًس متأسفاوٍ افت سطح آب سیزسمیىی تا شذت تیشتزی وسثت تٍ سالَای پیش ادامٍ دارد .اس آوجا کٍ
افت سطح آب سیزسمیىی عاليٌ تز عًاقة کمی ،عًارض کیفی ویش تذوثال خًاَذ داشت ،لذا تٍ مىظًر اعمال
مذیزیت صحیح تز يضعیت استخزاج اس مىاتع آب سیزسمیىی جُت جلًگیزی اس ادامٍ ريوذ تحزاویتز شذن
يضعیت آتخًان دشت سايٌ ،مطالعٍ ي تزرسی آتخًان دشت مذکًر الشامی میتاشذ .در ایه تحقیق سعی شذٌ
است تا مذل ریاضی آتخًان دشت سايٌ تا استفادٌ اس کذ  GMSتُیٍ ي راَکارٌَای مذیزیتی مىاسثی تزای آن
ارائٍ شًد .وتایج مذل وشان میدَذ کٍ اگز تزداشت آب اس آتخًان دشت تٍ صًرت سیاست فعلی تا تًجٍ تٍ
شزایط اقلیمی حاکم تز مىطقٍ ادامٍ یاتذ ،تا مُز ماٌ سال  1392در حذيد چُار متز تزاس سطح آب سیزسمیىی
افت خًاَذ ومًد .کٍ ایه امز تاعث خشک شذن چاٌَا در تخشَای شمالی ي مزکشی دشت خًاَذ شذ .تا
تًجٍ تٍ ایىکٍ وتایج حاصل اس تاسرسی تعذی تٍ پیشتیىی صًرت گزفتٍ وشدیک است تىاتزایه اعتثار مذل ي
وتایج تذست آمذٌ تاییذ میشًد.
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