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چکیده

آبخوان دشت زرندیه ،به وسعت حدود  3266کیلومترمربع در استان مرکزی واقعشده است .برای شناخت بهتر ،حفاظت و
مدیریت بهینه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی اقدام به ساخت مدل ریاضی آبخوان به کمک کد  MODFLOWتحت رابط
 GMS 1.3شد .نخست ،مدل مفهومی و سپس مدل ریاضی عددی مبتنی بر آن ساخته و بر اساس تغییرات سطح آب با استفاده
از آمار سطح ایستابی  34حلقه چاه پیزومتری منطقه ،در یک گام زمانی یکماهه برای حالت پایدار (مهر  )3101و یک دوره 32
ماهه (آبان  3101تا مهر  ،)3116این مدل برای حالت ناپایدار ،به دو روش دستی و اتوماتیک واسنجی شد .در این مرحله مقادیر
اولیه هدایت هیدرولیکی ( )Kبهینه گردید .در پایان واسنجی در حالت پایدار میزان  RMSبه  3/202متر و در حالت ناپایدار این
میزان  2/342متر برآورد شد که کمتر از مقدار خطای مجاز مدل  ± 2/2متر بوده و قابلقبول است .صحتسنجی مدل در یک
دوره زمانی  32ماهه از آبان  3116تا پایان مهر  3113با مقدار  RMSبرابر با  2/40متر نشان داد مدل قابلیت و توانایی پیشبینی
وضعیت آینده آبخوان را دارد .در ادامه اقدام به پیشبینی شرایط آینده آبخوان گردید و نتایج نشان داد که طی  1سال آینده
( ،)3463-3110با ادامه روند کنونی برداشت چاههای بهرهبرداری ،در بعضی از قسمتهای آبخوان دچار افت میشود.
واژههای کلیدی :حساسیتسنجی ،مدلسازی آب زیرزمینی ،مدیریت و برنامهریزی ،واسنجی.GMS ،
هیدروژئولوژیکی است که از قوانین فیزیک و ریاضی کمک

مقدمه

مدلهای ریاضی آب زیرزمینی از سال ( 3066میلادی)

میگیرد (قدرتی .)3113،در ساخت یک مدل استفاده از

مورداستفاده قرار گرفتهاند .مدل ریاضی دربردارندهی

فرضیات ساده کننده ضروری است ،زیرا شرایط طبیعی

مجموعهای از معادلههای دیفرانسیل میباشد که جریان را

بهقدری پیچیدهاند که امکان شبیهسازی دقیق آنها با مدل

تحت حاکمیت خود دارد .قطعیت پیشبینیهای انجامشده بر

فراهم نمیگردد (وزارت نیرو .)3104 ،استفاده از مدلهای

اساس مدلهای آب زیرزمینی در ارتباط با این مسئله است،

ریاضی شبیهسازیشده از سال  3141در مطالعات آبخوانهای

که مدل تا چه حد بتواند شرایط واقعی را تخمین بزند .در این

ایران متداول شد و آبخوانهای متعددی توسط پژوهشگران

رابطه ،مدل ریاضی در صورت شناخت درست و بهشرط آماده

مختلفی موردبررسی قرار گرفت .ازجمله تحقیقات صورت

بودن زمینه ،میتواند بهعنوان یک ابزار کارا در اختیار مدیران

گرفته در این زمینه میتوان به تحقیق دهقانی (،)3103

قرار گیرد .مدل ریاضی آب زیرزمینی شبیهسازی یک سامانه

شفیعی مطلق ( ،)3104ناصری ( ،)3102میرعباسی و
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همکاران ( ،)3100جمعهنیا ( ،)3100آذریبخشی (،)3101

مدلسازی شد و نتایج باهم مقایسه گردید .نتایج نشان داد که

مهدوی و همکاران ( ،)3112مهدیروست و همکاران (،)3114

مدل مفهومی مادفلو با ضریب تبیین  6/1010در مرحله تست

آقاجانی و همکاران ( ،)3112آریاییمهر و همکاران (،)3110

نسبت به فرا مدل شبیهساز بیان ژن با ضریب تبیین  6/111با

جعفری و همکاران ( )3111و نخعی و صابری ( )3101اشاره

اختلاف بسیار جزئی دارای عملکرد بهتری میباشد.

کرد که در دشتهای مختلف در ایران به مدلسازی آبخوان-

) Chenini and Benmammou (2010برای نشان دادن قابلیت

های آب زیرزمینی پرداختهاند .در این مورد ،مدل  GMSیکی

 GISدر مناطق خشک مطالعهای را در راستای تغذیه مصنوعی

از پیشتازهای مدل سهبعدی در مسائل آب زیرزمینی است که

و توسعه منابع آب زیرزمینی منطقهای در کشور تونس انجام

قابلیت شبیهسازی شرایط ناپایدار و انواع گستردهای از

دادند .یک مدل آب زیرزمینی ،MODFLOW-2001 ،برای

خصوصیات هیدروژئولوژیکی را دارد GMS .ابزاری توانمند در

تخمین اثر چنین شارژ آب بر رفتار پیزومتریک سیستم

تخمین سرعت به تعادل رسیدن آبخوان در مقابل تغییرات

هیدرولوژیکی استفاده شد .علاوه بر این ،این شبیهسازیها به

اقلیمی و اختلال محیط زیست است

مدیریت منابع آب زیرزمینی در منطقه موردمطالعه کمک کرد.

(Yicheng et al,

)2015زم زم و رهنما ( )3113در مورد تهیه مدل کمی و کیفی

مرزبندی پهنههای مصنوعی مبتنی بر  GISکه در این مطالعه

دشت رفسنجان با مدل مادفلو و  MT3DMSبررسی انجام داده

توسعهیافته است بر اساس شرایط منطقی و استدلال است،

و پس از واسنجی مدل وضعیت آبخوان برای  2و  2سال آینده

بهطوریکه تکنیکهای مشابه ،با اصلاحات مناسب ،میتواند در

را پیشبینی کردهاند .بر این اساس پارامترهای کمی و کیفی

جاهای دیگر ،بهویژه در سیستمهای آبخوان مشابه در مناطق

در آینده نیز روند افزایشی خواهد داشت .برای جلوگیری از آن

خشک که وقوع آب زیرزمینی محدود است ،اتخاذ شود.

باید فعالیت کشاورزی کاهش و در مقابل تغذیه آبخوان افزایش

مدلسازی جریان آب زیرزمینی برای اندازهگیری و

یابد .کرد و همکاران ( )3110بهینهسازی برداشت آب از

کالیبراسیون حالت پایدار با استفاده از نرمافزار

آبخوان دشت اردبیل با مادفلو انجام دادند .بدین منظور پایگاه

MODFLOWدر حوضه رودخانه ماهش هند انجام شد .از این

ArcGIS

نرمافزار یک مدل مفهومی برای واسنجی دادههای سالهای

تشکیل و روشهای کریجینگ و منطق فازی برای تهیه انواع

 2631الی  2634استفاده شد .نتایج نشان داد که این آبخوان

نقشههای پهنهبندی ،به کار گرفتند .پس از تعیین هندسه

در حال حاضر در تعادل میباشد ).(Khadri and Panda, 2016

آبخوان ،پارامترهای ورودی و خروجی ،سیستم جریان آب

مطالعات انجامگرفته نشان میدهد که استفاده از مدلهای

دادهای ،شامل دادههای کیفی و کمی در محیط

زیرزمینی و پارامترهای هیدرولیکی ،از

ریاضی برای شبیهسازی رفتار آبخوان در پاسخ به تنشهای

کد MODFLOW

) ،(2005بهوسیله نرمافزار  PMWINورژن  ، 0برای مدلسازی

وارده به سیستم دارای قابلیت بالایی است؛ بنابراین در این

جریان آب زیرزمینی در آبخوان دشت اردبیل استفاده کردند.

تحقیق سعی خواهد شد از مدل برای پیشبینی اثرات ناشی

نتایج بهدستآمده برای تعادلبخشی سطح ایستابی آبخوان

از بهرهبرداری بیرویه بر آبخوان دشت زرندیه استان مرکزی و

نشان داد که ،بیشترین بهرهبرداری مربوط به شرق آبخوان و

همچنین ارائه راهکارهای مدیریتی استفاده شود .قابلذکر است

کمترین بهرهبرداری مربوط به مرکز دشت میباشد .گلابی و

که در محدوده مطالعاتی دشت زرندیه ،تاکنون تحقیقی در

همکاران ( ،)3111عملکرد مدل مفهومی مادفلو و فرا مدل

خصوص پیشبینی و مدیریت آبخوان با استفاده از مدل ریاضی

شبیهساز بیان ژن در مدلسازی هیدروگراف معرف آبخوان

انجام نگرفته است .هدف اصلی این مطالعه شبیهسازی آبخوان

دشت لور-اندیمشک بررسی کردند .از اطلاعات آماری ماهانه

دشت زرندیه با استفاده از مدل ریاضی (نرمافزار  )GMSو

سطح پیزومترها برای  2سال آبی ( 00-01تا  )12-11مربوط

سپس ارزیابی رفتار کمی و بررسی پیشینه و آینده آبخوان با

به سطح ایستابی  0پیزومتر آبخوان دشت لور-اندیمشک،

استفاده از مدل ساختهشده میباشد .هدف ثانویه این مطالعه

استفاده شد .با استفاده از مدل مفهومی آب زیرزمینی مادفلو

ارزیابی تطابق مدل ریاضی با شرایط طبیعی آبخوان میباشد

و فرا مدل شبیهساز بیان ژن ،هیدروگراف معرف آبخوان

تا مشخص گردد که آیا در این آبخوان مدل ریاضی میتواند
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جهت کمک به مدیریت آبخوان به کار رود یا خیر .این امر طی

و تنها رودخانه فصلی این دشت سه رود نام دارد که از به هم

فرآیند صحت سنجی مدل بررسی میگردد.

پیوستن مسیلها در شمال غرب دشت تشکیل شده و پس از
گذشتن از منطقه از دهانه غربی دشت خارج شده و به رودخانه

مواد و روشها

شور متصل میشود .تغذیه اصلی دشت از ارتفاعات غربی و

منطقه مورد پژوهش

جنوب غربی صورت میگیرد .یک حوضه بسته عمیق که از

دشت زرندیه در شمال استان مرکزی است .شهرهای

رسوبات میوپلیوسن پرشده است که بر روی این تشکیلات

مامونیه ،زاویه ،خشکرود و پرندك از مراکز جمعیتی و صنعتی

رسوبات آبرفتی دوران چهارم باضخامت زیادی رسوبگذاری

محدوده مطالعاتی زرند است ،منطقه موردبررسی با وسعتی

شده است .سنگ کف منطقه در قسمت اعظم دشت شامل

معادل  1013/111کیلومترمربع واقع در حوضه آبریز اصلی

رسوبات میوپلیوسن است و در کنارهها شامل تشکیلات ائوسن

فلات مرکزی و جزئی از زیر حوضه آبریز دریاچه نمک قم بوده

است .جنس سنگ کف در قسمتهای جنوبی و جنوب غربی

که  3120/112کیلومترمربع آن را دشت و 3162/102

دشت تماماً آذرین است و احتمال ًا حد شمالیتر از آسیابک و

کیلومترمربع آن را کوهستان در برمیگیرد و از شمال و شرق

زمانآباد و مامونیه تا قسمت جنوبی گسل سرتاسری شمال

به حوضه آبریز رودخانه شور و از غرب و جنوب به حوضه آبریز

زاویه با توجه به نتایج ژئوفیزیک از تشکیلات میوپلیوسن که

رودخانه قرهچای منتهی میشود (سازمان آب منطقهای

در مرکز دشت بیرونزدگی دارد ،میباشد (شکل .)2

مرکزی .)3113 ،شکل ( )3موقعیت دشت زرندیه را نشان می-
دهد ،در این دشت شیب عمومی زمین از شمال غرب به جنوب

دادههای مورد استفاده

شرق میباشد .با بررسی لاگ چاههای و انجام آزمایشات

برای ساخت مدل عددی آبخوان برای منطقه مورد

صحرایی از قبیل آزمون پمپاژ و آزمایشات آزمایشگاهی از قبیل

پژوهش نیاز به داشتن اطلاعات لازم در مورد وضعیت

دانهبندی و آزمایش بار ثابت و افتان مقادیر خصوصیات

زمینشناسی ،شرایط اقلیمی ،وضعیت توپوگرافی ،وضعیت

هیدرودینامیکی آبخوان محاسبه ) (T,K,S,Rو از این طریق

بهرهبرداری و تغذیه آبخوان و نیز هرگونه عواملی که در

نوع آبخوان مشخص شد و بر این اساس نوع آبخوان دشت از

تغییرات سطح ایستابی مؤثر میباشد؛ در این فصل منطقه

نوع آزاد است (شرکت آب منطقهای استان مرکزی،3113 ،

موردپژوهش معرفی و عوامل مذکور بررسی و اطلاعات لازم ارائه

 .)3110با ترسیم نقشه تراز آب زیرزمینی از طریق اندازهگیری

میشود .در این تحقیق از دادههای بارندگی و تبخیر دورهی

سطح آب چاههای مشاهدهای مشخص شد که جهت جریان

آماری طی ( )3116-3101این مرحله ،دادهها و اطلاعات

آبهای زیرزمینی هماهنگ با شرایط توپوگرافی محدوده بوده

موردنیاز از پایگاههای اطلاعاتی و گزارشات مختلف جمعآوری

و از غرب و جنوب غربی بهطرف شرق و جنوب شرقی دشت

و سپس پردازش گردیده و برای مدلسازی و ورود به نرمافزار

میباشد .در دشت زرندیه هیچگونه رودخانه دائمی وجود ندارد

 GMSآماده شد.
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شکل  -0موقعیت دشت زرندیه در استان مرکزی و ایران.

شکل  -2زمینشناسی منطقه مورد پژوهش (برگرفته از نقشه زمینشناسی چهارگوش ساوه ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی
کشور).
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مراحل اجرای مدل GMS

 3101تا مهرماه  )3116با  32دوره تنش یکماهه ( 32گام

یکی از پیشرفتهترین و کاملترین بستههای مدلسازی

زمانی) ،اجرا و واسنجی شده است .لایهی چاههای بهرهبرداری

آب زیرزمینی ،نرمافزار  GMSاست که انواع مختلف مدلهای

در مدل مفهومی شامل سه گروه کشاورزی ،شرب و صنعتی

عددی را پشتیبانی میکند GMS .برای هر یک از مراحل

است .با توجه به نوع کاربری هر چاه برای محاسبه میزان تخلیه

شبیهسازی آب زیرزمینی ،شامل توصیف منطقه مورد پژوهش،

خالص از آن ،ضریب مناسبی به هر کدام اختصاص داده شده

تهیه مدل مفهومی ،ایجاد شبکه ،زمینآمار ،واسنجی ،مجسّم-

است .بر همین اساس مقداری از آب استحصالشده که طی

سازی ،تحلیل حساسیت و نمایش گرافیکی و غیره ابزار مناسب

پدیده برگشت به آبخوان برمیگردد؛ از میزان دبی چاهها کم

را فراهم میآورد GMS .هم از مدل تفاضل محدود و هم از

شده و دبی نهایی بهعنوان میزان تخلیه خالص در محاسبات

مدل عناصر محدود پشتیبانی میکند .در واقع  ،GMSیک رابط

بکار گرفته شد .درصد میزان آب برگشتی به آبخوان را با توجه

گرافیکی کاربر میباشد که شامل تعدادی کدهای تحلیلی نظیر

به نوع کاربری چاه در مدل بهصورت جدول ( )3تعریف می-

،SEAM3D

گردد (گزارش آب منطقهای استان مرکزی سال .)3113

،NUFT

همانگونه که در جدول دیده میشود درصد آب برگشتی در

 UTCHEMو غیره است .مدل مفهومی که مهمترین و

کشاورزی ،صنعتی و شرب به ترتیب  16 ،32و  06درصد

اساسیترین مرحله در تهیه مدل جریان آب زیرزمینی است.

محاسبهشده است .آب برگشتی کشاورزی به آبخوان ،به روش،

بدین منظور مدل با هدف ساده کردن شرایط واقعی منطقه

نوبت ،نحوه آبیاری ،جنس و نفوذپذیری خاك و نوع گیاه

مورد پژوهش و سازماندهی دادههای صحرایی بهمنظور

بستگی دارد ،که مقدار آن را با تعیین مازاد آب موردنیاز گیاه

تجزیهوتحلیل سیستم تعریف میگردد .در این تحقیق ،مدل

از آب مصرفی در مزارع میتوان محاسبه نمود .در این

ریاضی دشت زرندیه به روش مدل مفهومی با استفاده از

محاسبات دقت برخی مؤلفههای ورودی بیلان آب زیرزمینی

نرمافزار  GMSکه در واقع یک رابط بین کد  MODFLOWو

ازجمله نفوذ از بارندگی و جریان سطحی ،تغذیه از آب برگشتی

 GISمیباشد ،تهیه گردیده است .در این مرحله نقشه

مصارف ،بهدقت تخمین نفوذپذیری ،ضریب ذخیره آبخوان،

توپوگرافی ،تراز سنگ کف ،اطلاعات هواشناسی مانند؛ بارندگی

قابلیت انتقال و ضرایب آب برگشتی آبخوان بستگی دارد.

و تبخیر بهمنظور محاسبه نرخ تغذیه آبخوان و آمار و اطلاعات

درنتیجه با توجه به شرایط محدوده بیلان میانگین درصد آب

مربوط به چاههای بهرهبرداری شامل موقعیت ،نوع مصرف و

برگشتی از کشاورزی در حدود  32درصد تخمین زدهشده

تخلیه سالانه بهمنظور تخلیه آبخوان و از چاههای مشاهدهای

است .میزان نفوذ از مصارف صنعتی برحسب نوع دفع پساب

برای ترسیم نقشه تراز آب زیرزمینی و تعیین محدودههای

آنها متفاوت است .روش دفع پساب در منطقه عمدتاً از طریق

ورود و خروج آب زیرزمینی و برای پردازش آن از نرمافزارهایی

چاههای جذبی صورت میگیرد و با در نظر گرفتن شرایط آب

مانند؛  GISو  Excelو برای ساخت مدل مفهومی از نرمافزار

و هوایی منطقه ضریب نفوذ از این نوع مصارف برابر  16درصد

 GMSاستفاده شده است .برای بهکارگیری و راهاندازی این

در نظر گرفته شد .طبق آمار و اطلاعات موجود ،میزان حجم

نرمافزارها نیازمند داشتن و جمعآوری دادههای زیاد و مختلفی

آب برگشتی در بخش شرب با توجه به نوع خاك (نفوذپذیری،

میباشد .این دادهها از ادارات مختلفی مانند هواشناسی ،وزارت

تخلخل ،بافت و دانهبندی و  )...ژئومورفولوژی و توپوگرافی

نیرو ،سازمان آب منطقهای و سازمان زمینشناسی کشور

دشت و همینطور با در نظر گرفتن نوع سیستم شبکههای دفع

دریافت شده است .در این تحقیق با توجه به اینکه برداشتها

پساب ،بهطور تخمینی میتوان گفت که  06درصد پساب

از منابع آبی بهصورت ماهانه صورت میگیرد؛ دوره و پله زمانی

برگشتی به آبخوان بازمیگردد.

برای حالت پایدار و ناپایدار نیز بهصورت ماهانه انتخاب شده

در منطقه موردپژوهش بهمنظور تهیه نقشههای قابلیت انتقال

است .در شرایط پایدار ،مدل برای یک دوره تنش یکماهه

و آبدهی ویژه برای استفاده در مدل مفهومی؛ دادههای حاصل

(مهر  )3101و در شرایط ناپایدار ،برای یک دوره یکساله (آبان

از آزمایشات پمپاژ و دانهبندی را با دادههای حاصله از لاگ

،MODFLOW
،MODPATH

،MT3DMS
،SEEP2D

،RT3D
،FEMWATER
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حفاری تلفیق نموده و سپس با استفاده از

مراجعه به جداول استاندارد (جدول  )2مشخص شد و سپس

نرمافزارGIS

درونیابی گردید .مرزهای آبخوان شامل مرزهای جانبی،

این مقادیر وارد مدل گردید؛ تا در مراحل واسنجی بهوسیله

مرزهای فوقانی (متشکل از لایه توپوگرافی سطح زمین) و

خود مدل به بهترین شکل بهینه گردد .بدیهی است که این

مرزهای تحتانی آبخوان (متشکل از سنگ کف) میباشد.

مقادیر ،در مرحله واسنجی مدل ،در حد مجاز قابلتغییر

مرزهای جانبی آبخوان خود شامل مرزهای فیزیکی بدون

خواهند بود.

جریان و مرزهایی با بار هیدرولیکی عمومی جریان ()GHB

شبکهبندی منطقه مدل ،اولین نقطۀ شروع در طراحی واقعی

میباشند .در مدل ،مرزهای آبخوان دشت موردپژوهش ،از نوع

مدل رایانهای است .در  MODFLOWکه مدلی از نوع تفاضل

مرزهایی با بار هیدرولیکی عمومی ) (GHBدر نظر گرفتهشده

محدود است ،شبکه مدل توسط دو دسته خط موازی که عمود

و در شبیهسازی ،از این نوع شرایط مرزی استفادهشده است.

بر هم هستند ،تشکیل میشود .بلوكهای تشکیلدهنده

به دلیل شرایط هیدرولوژی منطقه (نبود رودخانههای دائمی و

خطوط مذکور ،سلول نامیده میشوند .مرکز هر سلول ،گره

یا دریاچه) و با توجه به سطح آب پیزومترها ،تغذیه اصلی دشت

(نقطهای که در آن محاسبات بار هیدرولیکی صورت میگیرد)

(ورودی دشت) از ارتفاعات غربی و جنوب غربی انجامگرفته و

نامیده میشود .فرض بر آن است که خواص هیدرولیکی و

جهت کلی آب از غرب و جنوب غرب به سمت شرق و شمال

هیدروژئولوژیکی ،در محدودۀ یک سلول یکنواخت است؛

شرق (خروجی دشت) است (شکل .)2

درنتیجه ،هر سلول توسط گره وابسته به آن مشخص میشود.

لایه اطلاعاتی هدایت هیدرولیکی که یکی از مهمترین لایهها

این نوع شبکه مورداستفاده در  ،MODFLOWمرکز شبکهای

درروند مدلسازی آب زیرزمینی به شمار میرود؛ از نقشه

(خانهای) نامیده میشود ازلحاظ عملی ،بهتر است که ابعاد کلی

قابلیت انتقال آبخوان در نرمافزار  GMSتهیه شد .به این منظور

شبکه مدل ،بزرگتر از منطقه تخمینی مدل باشد؛ زیرا برای

GMS

مثال ممکن است در اولین اجرای مدل مشخص شود که

فراخوانده شد و در ادامه ضخامت اشباع آبخوان ،با استفاده از

مرزهای هیدرولیکی بیشازاندازه نزدیک انتخاب شدهاند و یا

گزینه  Data Calculatorدر نرمافزار  ،GMSاز تفریق نقشه

آبخوان (یا آبخوانهای) مجاور را باید در منطقه مدل قرار داد.

رقومی تراز سنگ کف از نقشه تراز آب آبخوان برای مهرماه

تغییر اندازه شبکه (طولهای کلی در جهت ستونها یا ردیف-

سال  3101محاسبه شد و در پایان ،با استفاده از همان گزینه،

ها) ،پس از ایجاد آن مستلزم واردکردن مجدد سایر پارامترها

از تقسیم نقشه رقومی قابلیت انتقال به ضخامت آبخوان ،ضریب

است .همچنین در این مرحله آرایههای مرزی شامل نوع

هدایت هیدرولیکی اولیه آبخوان برآورد شد و بدین ترتیب با

سلولها (فعال و غیرفعال) نیز تعیین میشوند .پس از شبکه-

استفاده از روش درونیابی کریجینگ بهکل محدوده مورد

بندی محدوده مطالعاتی ،لازم است که اطلاعات گردآوریشده

پژوهش تعمیم داده شد .این پارامتر در حین واسنجی ،جهت

مربوط به آبخوان به هر یک از سلولها اختصاص یابد تا براساس

بهدست آوردن بهترین انطباق بین دادههای مشاهداتی

معادله حاکمه ،روابط ریاضی مربوط به جریان آب زیرزمینی،

(دادههای صحرایی) و محاسباتی (محاسبهشده توسط مدل)؛

برای هر سلول حل گردد .لذا این اطلاعات در قالب لایههای

در دامنهی مجاز خود تغییر یافتهاند .آبدهی ویژه ،یکی از

اطلاعاتی بهصورت مجزا و با استفاده از آرایهها به کد رایانهای

مهمترین پارامترهای مدلسازی در حالت ناپایدار میباشد که

معرفی میشوند .پس از بازبینی مدل شبیهسازیشده ،مدل

مقادیر این پارامتر با استفاده از تلفیق دادههای حاصل از

اجراشده و مقادیر مجهول با استفاده از مدل محاسبه میگردد.

فایل متنی تهیهشده در نرمافزار  GISبه نرمافزار

آزمونهای پمپاژ ،چاهنگارههای مشاهدهای و اکتشافی و با
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جدول  -0در صد میزان آب برگشتی به آبخوان (گزارش آب منطقهای استان مرکزی.)0930 ،
نوع چاه

کشاورزی

صنعتی

شرب

درصد میزان آب برگشتی

 32درصد

 16درصد

 06درصد

جدول  -2درصد مقادیر آبدهی ویژه ،نگهداشت ویژه و تخلخل برای مواد مختلف ( .)Singhal, 2010

واسنجی

مشخصات زمینشناسی

نگهداشت ویژه )Sr (%

آبدهی ویژه )Sy (%

تخلخل )ŋ (%

گراول
شن
سیلت
رس
تپه شنی
لُس
سنگها
سنگ شنی
دولومیک ،سنگآهک
شیل
سنگ سیلتی
تیل (یخ نهشته)
سنگ کریستالی شکسته
سنگ کریستالی هوازده شده
بازالت

1-32
2-32
32-46
22-42
3-2
26-16
2-26
2-22
6-2
2-42
32-16
-

32-16
36-16
2-26
3-2
22-12
32-26
2-22
6/2-36
6/2-2
3-0
4-30
6-1
2-2
36-26
2-36

20-14
12-26
46-26
46-06
46-42
42-26
32-16
36-22
6-36
2-26
16-12
6-2
2-36
26-46
2-16

مهمترین و سادهترین مقدار واسنجی را سطح آب زیرزمینی

1

بهمنظور بررسی دقت و صحت راهحل ،لازم است که ارقام

تشکیل میدهد ،چون علاوه بر سهولت اندازهگیری آن ،خطای

محاسبه شده با ارقام اندازهگیری شده مقایسه شوند .واسنجی

اندازهگیری نیز کم بوده و همچنین واسنجی آن آسانتر انجام

عبارت است از تصحیح مقادیر ورودی تا مرحلهای که ارقام

میشود.

محاسبه شده با ارقام اندازهگیری شده صحرایی مطابقت پیدا

میزان واسنجی3

کند .در حالت کلی ،اولین مرحله در واسنجی مدل ،طراحی

تعیین هدف واسنجی شامل مقدار واسنجی و خطای

یک مدل جریان ماندگار میباشد که جهت به دست آوردن

مربوط به آن میشود .مقدار خطای مجاز واسنجی با مقدار

توزیع مقادیر ارتفاع آب در گرهها مورداستفاده قرار گرفته و

واسنجی در ارتباط است .درصورتیکه مقدار واسنجی ،بار

این مقادیر بهعنوان شرایط اولیه در مرحله شبیهسازی جریان

هیدرولیکی انتخاب شود خطای آن در حد چند متر و کمتر از

غیرماندگار بهکار برده میشوند .مرحله واسنجی از دو بخش،

آن منظور میشود؛ ولی اگر بیلان آب بهعنوان مقدار واسنجی

شامل تعیین معیار واسنجی و تبیین میزان واسنجی ،به شرحی

انتخاب شود ،خطای آن بایستی در حد چند یا کمتر از

که در ادامه بیان گردیده ،تشکیل میگردد.
معیار واسنجی

یکمیلیون مترمکعب در سال باشد .روال معمول آن است که
معیار واسنجی را پیشتر از انجام عمل واسنجی تعیین می-

2

اولین قدم در واسنجی ،تعیین معیار واسنجی است .این

کنند .در یک واسنجی خوب و قابلقبول ،خطاهای بار

مقدار عبارت است از مقدار مشاهدهشده که میتواند بار

هیدرولیکی محاسبهشده باید نسبت به بار هیدرولیکی کل،

هیدرولیکی ،جریان هیدرولیکی و یا بیلان آب زیرزمینی باشد.

کوچک و قابل صرفنظر کردن باشد .معیار واسنجی ممکن

1

3

Calibration
Calibration Criteria

Calibration Value

2
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است بر مبنای میانگین خطا ،میانگین خطای مطلق و یا جذر

همچنین واسنجی آسانتر آن نسبت به دیگر پارامترها بهعنوان

میانگین مربعات خطا باشد .در این معیارها که از اختلاف بین

معیار اصلی واسنجی انتخاب شده است .بهمنظور نمایش میزان

دادههای بار هیدرولیکی اندازهگیری شده و شبیهسازیشده

خطا برای واسنجی مدل ،از روش مقایسه ترسیمی و مقایسه

توسط مدل ،محاسبه میشوند بهصورت زیر هستند:

محاسبات آماری (بهخصوص ریشه میانگین مربع اختلافها)

میانگین خطا:4

استفاده گردید .پارامترهای مورداستفاده در روند مدلسازی،

n

همواره با خطاهایی نظیر خطاهای دستگاهی (مانند تعیین

1
ME= ∑ (hm -hs )i
n

()3

موقعیت جغرافیایی چاههای بهرهبرداری و پیزومتری)،

i=1

میانگین خطای مطلق:2

خطاهای انسانی (مانند خطای قرائت سطح آب زیرزمینی) و

n

1
| MAE= ∑|(hm -hs )i
n

()2

خطاهای نرمافزاری (مانند خطای میانیای بین نقاط معلوم

i=1

جذر میانگین مربعات خطا:0

جهت ترسیم منحنیهای همپتانسیل) است .همچنین از طرفی
در این تحقیق برای ترسیم نقشه سنگ کف از نقشهها و

n

1
RMSE= ∑ (hm -hs )2i
n

پروفیلهای ژئوفیزیکی استفاده شده است که میتواند یکی از

که در آنها 𝑛 تعداد نقاط که مقایسه در آنها انجامشده

عوامل بروز خطا باشد؛ بنابراین میزان خطای قابلقبول مربوط

است ℎ𝑠 ،بار هیدرولیکی اندازهگیری شده در نقطه یا گره 𝑖 ام،

به بار هیدرولیکی در این تحقیق ،با توجه تجربیات حاصله از

و 𝑚 ℎبار هیدرولیکی شبیهسازیشده در نقطه یا گره 𝑖 ام.

مدلسازی و مشورت با کارشناسان مربوطه ± 2/2 ،متر در نظر

()1

i=1

گرفته شده است (.)Anderson and Woessner, 1992

شرایط واسنجی

واسنجی مدل را میتوان برای شرایط ماندگار ،غیرماندگار

روشهای اجرای فرآیند واسنجی

بهطورکلی دو راه برای انجام واسنجی وجود دارد:

و یا هر دو انجام داد .اگرچه واسنجی حالت ماندگار ،عمل ًا در
مدلسازی دارای ارجحیت است ،ولی بنا به دلایل زیر ،باید

الف) تنظیم دستی پارامترها بهصورت سعی و خطا

7

واسنجی دستی و به روش سعی و خطا ،اولین روش

تلاش کرد که واسنجی حالت غیرماندگار نیز ،وجود داشته
باشد.

مورداستفاده است و هنوز مورد تأیید بسیاری از کاربران می-

الف) جریان آب زیرزمینی بهطور طبیعی غیرماندگار و اغلب

با شد .در این روش ،واسنجی مدل با اجرای مکرر مدل و با

در معرض تغییرات مصنوعی (ساخته دست انسان) است؛

تغییر مقادیر پارامترهای ورودی بهصورت پیشرو انجام میگیرد

ب) هدف معمول مدل ،پیشبینی است که از لحاظ تعریفی

تا اینکه یک انطباق رضایتبخش بین نتایج مدل و مشاهدات

وابسته به زمان میباشد؛

صحرایی به دست آید .دراثنای واسنجی دستی شرایط مرزی،

ج) واسنجی حالت ماندگار ،شامل خواص ذخیرهای آبخوان که

مقادیر پارامتر و تنشها برای هر اجرای متوالی مدل تا رسیدن

برای پیشبینی (حالت غیرماندگار) لازم است ،نمیباشد.

به برازش بارهای هیدرولیکی با اهداف واسنجی ،تطبیق داده

د) در  MODFLOWفرض میشود چگالی آب ثابت بوده و آب در

شوند .اولین مرحله واسنجی ،زمانی خاتمه مییابد که برازش

سه جهت  xو  yو  zمیتواند حرکت کند و شرایط برای تمام
سلولهای مدل بهصورت همگن در نظر گرفتــه میشود (Yang

ترسیمی خوبی بین بارهای هیدرولیکی محاسبه شده و اندازه-
گیری شده روی نقشه تراز آب زیرزمینی مشاهده شود.

).et al., 2009

ب) تخمین پارامتر بهصورت خودکار

در این تحقیق ،تراز سطح آب زیرزمینی به علت سهولت

واسنجی خودکار ،0فناوری جدیدی است که برای به حداقل

اندازهگیری و خطای کم ایجاد شده در حین اندازهگیری و

رساندن عدم قطعیتهای مرتبط با ذهنیت استفادهکننده از

4

7

)Mean Error (ME
)Mean Absolute Error (MAE
)Root Mean Squared Error (RMSE

Trial & Error
Autocalibration

5
6
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پیشبینی11

مدل ،بسط یافته است .به علت اینکه این روش شامل بخش
قابلملاحظهای از معلومات آماری است و اساساً درك و شهود

زمانی که مدل ترجیحاً در دو حالت ماندگار و غیرماندگار

را مستثنی میسازد ،رواج آن نسبتاً کند است .اغلب کدهای

صحتسنجی گردید ،از آن میتوان برای پیشبینی که هدف

رایانهای مربوط به واسنجی خودکار ،به دنبال مجموعه

بیشتر فرایندهای مدلسازی است ،استفاده کرد .پیشبینی،

پارامترهای بهینهای هستند که مجموع مربعات انحراف بین

پاسخ سیستم به تنشهای هیدرولیکی وارده را مشخص می-

مقادیر محاسباتی و اندازهگیری شده در آنها به حداقل یک

نماید.

کاهش یابد .ازجمله کدهایی که برای واسنجی خودکار استفاده

نتایج و بحث

میشود ،میتوان به  PESTو  UCODEاشاره نمود.

با توجه به اطلاعات موجود دربارهی آبخوان ،مساحت

صحتسنجی9

محدودهی مدلسازی و آزمونهای انجامشده ،برای این تحقیق

هدف از تعیین صحت مدل ،ایجاد اطمینان بیشتر در مدل

شبکه با  2621سلول فعال با ابعاد  266متر در  266متر

با استفاده از مجموعه مقادیر پارامترهای واسنجیشده و

بهعنوان شبکه بهینه انتخاب شد .البته جهت تعیین بهترین

استرسها برای دوبارهسازی مجموعه دوم اطلاعات صحرایی

شبکه (شبکه بهینه) ،هندسه آبخوان توسط سلولهای مربعی

است .اگر پارامترهایی مدل واسنجی شده نظیر شرایط مرزی،

با ابعاد  166 ،466 ،266 ،066و  266متر در قالب اولین اجرا،

تنشها و توزیع خصوصیات هیدروژئولوژیکی (نفوذپذیری،

شبیهسازی گردید .معیار مقدار خطای هر نوع شبکه ،ریشه

قابلیت انتقال ،تخلخل مؤثر) صحیح باشند ،مجموعه دادههای

میانگین مربعات خطای حاصل از هر شبیهسازی بوده است.

مستقل صحرایی باید بهطور نزدیک شرایط مرزی و تنشهای

پس از تخصیص صحیح پارامترهای مختلف به سلولهای

جدید مدل را برازش کنند .اگر مدل اجراشده با شرایط

محدوده مدلسازی و انتخاب کد ریاضی ،بهمنظور شناسایی

تغییریافته مذکور ،توزیع بار هیدرولیکی را ایجاد کند که بهطور

مشکلات و خطاهای احتمالی؛ مدل ساختهشده توسط ابزار

نزدیک با مجموعه دادههای مذکور سازگار باشد ،مدل صحت-

 Model Checkerموجود در نرمافزار  ،GMSبررسی شد .پس

سنجی شده است.

اجرای آزمایشی مدل و رفع خطاهای احتمالی آن ،مدل برای
اولین برای واسنجی شد .این تحقیق ،واسنجی مدل در طی دو

تحلیل حساسیت10

دوره پایدار و ناپایدار انجامشده است .لازم به ذکر است که

با توجه به اینکه شناخت کامل سیستم آبهای زیرزمینی

دورههای واسنجی مدل ،در حالت پایدار؛ طی یک دوره تنش

با استفاده از دادههای اندك موجود ،امکانپذیر نمیباشد،

یکماهه و حالت ناپایدار؛ طی یک دوره تنش یکساله (شامل

بنابراین طبیعی است که عدم قطعیتهایی ناشی از تخمین

 32گام زمانی) ،انجامشده است .واسنجی مدل در هر دو حالت

پارامترهای آبخوان ،تنشها و شرایط مرزی (به دلیل کم بودن

(پایدار و ناپایدار) ،هم بهصورت دستی و هم بهصورت اتوماتیک

دادههای اولیه) وجود داشته باشد .درجه اهمیت پارامترهای

(بهوسیله کد نرمافزاری  )PESTانجام پذیرفت.

موردنظر و تأثیر بازه عدم قطعیت آن بر نتایج شبیهسازی را
میتوان با استفاده از تحلیل حساسیت ارزیابی نمود .آنالیز

واسنجی مدل در حالت ناپایدار

حساسیت نشان میدهد که چه پارامتر یا پارامترهایی اثر

در طی واسنجی مدل در حالت پایدار پارامترهای مختلفی

بیشتری روی نتیجه میگذارد .درنتیجه به پارامترهایی با اثر

نظیر هدایت هیدرولیکی و شرایط مرزی و بهطورکلی

بیشتر روی نتیجه مدل ،باید در فرایند واسنجی توجه بیشتری

پارامترهایی که درجه اطمینان به صحت آنها پایین میباشد؛

شود.

تغییر داده شد .با توجه به تأثیر بالای هدایت هیدرولیکی در
امر واسنجی مدل ،ابتدا مقادیر این پارامتر تغییر داده شد .در
Verification
Sensitivity Analysis

9

Prediction

10
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تغییر و اصلاح مقادیر هدایت هیدرولیکی ،از لاگ چاههای

کاهشیافته است .با توجه به مقادیر آنالیز باقیماندهها (تفاضل

پیزومتری و مقادیر هدایت هیدرولیکی رایج برای مواد مختلف،

سطح آب اندازهگیری شده و سطح آب محاسباتی) مشاهده

در منطقه استفاده گردید .با توجه به اینکه مقادیر هدایت

میشود که تمامی مقادیر اختلافهای موجود بین مقادیر

هیدرولیکی در محدوده مشخصی تغییر مینماید ،همزمان

مشاهدهای و محاسبهشده ،در حد قابل قبولی قرار دارند ،در

شرایط مرزی شامل نوع مرز و سلولهای فعال و غیرفعال

جدول  ،4مقادیر آنالیز باقیماندهها ارائهشده است .در پایان

محدوده مرزی هم نیز تغییر داده شده است .طی مرحله

واسنجی مدل در حالت پایدار ،ضریب هدایت هیدرولیکی

واسنجی ،پارامترهای ذکرشده ،در طول چندین مرتبه اجرای

مهمترین پارامتری است که مقدار بهینهی آن بهدستآمده

مدل تغییر داده شد تا انطباق مناسبی بین بارهای هیدرولیکی

است.

محاسبه شده و مشاهداتی حاصل گردید؛ بدین معنی است که

در شکل  4پیزومترها بهصورت دایرههای توپر نمایش دادهشده

سطح آب محاسباتی در پیزومترها در محدوده خطای مجاز

و در قسمت راهنمای نقشه دایرههای توپر با عنوان چاههای

قرار گرفتند (شکل .)1

مشاهدهای  Observation Wellsنمایش دادهشده است.

جدول  ،1مقایسه به روش محاسبات آماری (با استفاده از معیار

همچنین بر روی این نقشه در کنار پیزومترها ابزار هدف

 ،)RMSدر اولین اجرای مدل و نیز در مدل واسنجی شده

واسنجی نمایش دادهشده است که همه آنها بهصورت ستون

نهایی را نشان میدهد .با توجه به مقدار خطای  RMSدر

سبزرنگ شده مقادیر بهینه ضریب هدایت هیدرولیکی واسنجی

جدول مذکور ،مشاهده میشود که مقدار  RMSدر پایان

شده است.

واسنجی به مقدار  3/202متر رسیده و از حد مجاز خطا

شکل  -9نتیجه واسنجی مدل در حالت پایدار.
جدول  -9مقایسه نتایج واسنجی مدل در حالت پایدار به روش محاسبات آماری (روش آماری.)RMS
دوره واسنجی

مقدار  RMSبه متر

اولین اجرا

21/030

پایان واسنجی (آخرین دوره)

3/202
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جدول  -0مقادیر آنالیز باقیماندهها تفاضل سطح آب اندازهگیری شده و سطح آب محاسباتی در مرحله واسنجی طی دوره پایدار (مهر
.)93
نام

طول جغرافیایی (متر)

عرض جغرافیایی (متر)

بار آبی مشاهداتی (متر)

بار آبی محاسبهشده (متر)

بار آبی باقیمانده (متر)

پیزومتر 3
پیزومتر 2
پیزومتر 1
پیزومتر 4
پیزومتر 2
پیزومتر 0
پیزومتر 1
پیزومتر 0
پیزومتر 1
پیزومتر 36
پیزومتر 33
پیزومتر 32
پیزومتر 31
پیزومتر 34

416024
420011
411062
422136
422111
421214
420361
421113
404030
401102
410006
412114
404462
416231

1131012
1161122
1123312
1131131
1162311
1161231
1132362
1131111
1132100
1131201
1132126
1162203
1164110
1161044

3364/2
3423/1
3620/2
3631/2
3613/02
3606/10
3612/10
3642/11
3364/23
3321/14
3321/2
3311/10
3301/12
3261/23

3362/00
3421/611
3621/44
3633/10
3613/14
3606/21
3612/21
3641/41
3362/63
3322/32
3306/60
3311/14
3300/01
3260/62

-3/14
3/10
3/22
-3/22
-6/40
-6/00
-6/00
6/21
6/11
3/21
6/010
-6/64
-3/62
-3/31

شکل  -0مقادیر بهینه هدایت هیدرولیکی در ضخامت (مترمربع بر روز) طی واسنجی حالت پایدار.

تمام پیزومترها در محدودهی مجاز خطا قرار گرفتند (شکل

واسنجی مدل در حالت ناپایدار

پس از ورود دادهها به مدل مفهومی در حالت ناپایدار،

 .)2شکل  ،0خلاصه میزان خطاهای رخ داده در ماههای مختلف

مدل جهت بررسی صحت دادهها برای اولین بار اجرا گردید.

دورهی واسنجی ناپایدار را نمایش میدهد .مقادیر آبدهی ویژه،

برای رفع خطای ایجادشده ،مدل مورد واسنجی قرار گرفت.

در پایان واسنجی مدل (حالت ناپایدار) بهینه گردیده است؛ این

برای واسنجی مدل از هر دو روش دستی (سعی و خطا) و

مقادیر را میتوان در شکل  1مشاهده نمود .جدول  ،2مقایسه

اتوماتیک (توسط کد  (PESTاستفاده گردید .با توجه به اینکه

به روش محاسبات آماری (با استفاده از معیار  ،)RMSدر اولین

طی واسنجی مدل در حالت پایدار ،پارامتر هدایت هیدرولیکی

اجرای مدل و نیز در مدل واسنجی شده نهایی را نشان میدهد.

بهینه میگردد؛ در طی واسنجی حالت ناپایدار مقدار این

با توجه به مقدار خطای  RMSدر جدول مذکور ،مشاهده

پارامتر ثابت بوده و دچار تغییر نمیگردد .مهمترین پارامتری

میشود که مقدار  RMSدر پایان واسنجی به مقدار 2/342

که طی واسنجی مدل در حالت ناپایدار بهینه میشود؛ آبدهی

متر رسیده و کاهشیافته است.

ویژه آبخوان است .در پایان واسنجی مدل در حالت ناپایدار
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شکل  -5نتیجه نهایی واسنجی مدل در حالت ناپایدار (اولین گام زمانی دوره تنش).

شکل  -6نمودار خلاصه مقادیر ریشه میانگین مربعات خطا در ماههای مختلف دوره واسنجی ناپایدار.

شکل  -7مقادیر آبدهی ویژه بهینهشده در انتهای واسنجی ناپایدار.
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جدول  -5مقایسه نتایج واسنجی مدل در حالت پایدار به روش محاسبات آماری (روش آماری .)RMS
دوره واسنجی

مقدار RMS

اولین اجرا
پایان واسنجی (آخرین دوره)

21/030
3/202

نسبت به تغییرات نرخ پمپاژ چاهها ،ضریب آبگذری مرزها ،به-

آنالیز حساسیت پارامترهای مدل

منظور از انجام آنالیز حساسیت ،تشخیص میزان

ترتیب در مراحل بعدی میزان حساسیت قرار دارند .بیشترین

تأثیرپذیری خروجیهای مدل ،در اثر تغییر ورودیهای آن

مقدار خطای  RMSثبتشده در این مرحله ،مربوط به افزایش

است .در این تحقیق ،آنالیز حساسیت مدل در دو حالت پایدار

مقادیر هدایت هیدرولیکی است .همچنین در حالت ناپایدار

و ناپایدار ،نسبت به پارامترهایی که قطعیت کمتری دارند؛

بیشترین حساسیت مدل به پارامتر آبدهی ویژه میباشد و نرخ

انجام گرفت است .در حالت پایدار ،پارامترهای هدایت

پمپاژ از چاههای بهرهبرداری ،هدایت هیدرولیکی و ضریب

هیدرولیکی ( ،)Kضریب آبگذری مرزها ( )Cو میزان پمپاژ از

آبگذری مرزها ،به ترتیب در مراحل بعدی میزان حساسیت قرار

چاههای بهرهبرداری ( ،)Qبه میزان  36 ،26و  16درصد به دو

دارند .نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل نشان میدهد که

صورت کاهشی و افزایشی تغییر داده شد؛ و در حالت ناپایدار،

نقطه صفر تغییرات برای پارامترهای مذکور بهترین حالت

علاوه بر پارامترهای حالت پایدار ،پارامتر آبدهی ویژه ( )Syنیز

اجرای مدل میباشد چون در این حالت میزان خطای

به مشابه حالت پایدار تغییر داده شدند؛ و برای تمامی این

محاسبهای دارای کمترین مقدار است .مدل واسنجی شده،

حالات ،مدل اجرا گردید .در نهایت ،نتایج آنالیز حساسیت در

کمترین میزان خطای  RMSرا نشان میدهد و بهنوعی میتوان

شکل  0آورده شده است.

گفت صحت آن نیز قابلتأیید میباشد.

RMS

با توجه به شکل  0در حالت پایدار مدل نسبت به تغییرات
هدایت هیدرولیکی بیشترین حساسیت را دارد و پسازآن

شکل  -9نتایج آنالیز حساسیت در حالت پایدار ( )aو ناپایدار (.)b

شرایط مرزی ،ثابت در نظر گرفتهشده است؛ درواقع ،از همان

صحتسنجی مدل شبیهساز

در این تحقیق ،بهمنظور آزمون صحت عملکرد ،مدل برای

مقادیر دوره واسنجی ناپایدار استفاده گردید .پارامترهایی مانند

یک دوره زمانی  32ماهه از آبان  3116تا پایان مهر ،3113

تغذیه از بارندگی ،تخلیه از چاههای بهرهبرداری و مقادیر سطح

متفاوت از دوره زمانی واسنجی اجرا گردیده است .لازم به ذکر

آب چاههای پیزومتری ،با توجه به آمارهای موجود ،متغیر

است که پارامترهای هدایت هیدرولیکی ،ضریب ذخیره و

میباشند؛ مطابق با دورۀ آماری صحت سنجی وارد مدل گردید.
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درنهایت مدل برای صحتسنجی اجرا گردید .در این مرحله

شکل  ،1خلاصهای از مقادیر خطاهای رخ داده در دوره

نیز معیار خطا ،ریشه میانگین مربعات خطا و میزان خطای

صحتسنجی را نشان میدهد .همانگونه که در شکل 36

مجاز جهت تأیید صحت مدل ±2/2 ،متر در نظر گرفته شد.

نشان دادهشده؛ مدل بهخوبی توانسته است؛ شرایط موجود در

بدین ترتیب ،مقادیر بار هیدرولیکی محاسبهشده و مشاهداتی

این دوره (دوره صحتسنجی) را شبیهسازی کند؛ بنابراین با

مورد مقایسه قرار گرفت .مقدار ریشه میانگین مربعات خطاهای

این اوصاف میتوان گفت که مدل شبیهسازیشده ،قابلیت و

شبیهسازی در پایان صحتسنجی برابر با  2/40برآورد شد؛

توانایی پیشبینی وضعیت آینده آبخوان را دارد.

شکل  -3نمودار مقادیر خطاهای ( )RMSایجادشده در طول دوره صحتسنجی.

شکل  -01نتیجه صحت سنجی مدل شبیهسازیشده.

موردپژوهش و بهمنظور بهدست آوردن بارش احتمالی در

پیشبینی وضعیت آینده آبخوان

یکی از اهداف مهم در این پژوهش ،پیشبینی وضعیت

هرماه از سال در دوره پیشبینی ،از میانگین  32ساله بارش

آبخوان در برابر تنشهای هیدرولیکی وارده است .بدین منظور،

استفادهشده است .پارامترهایی مانند هدایت هیدرولیکی،

پس از مرحله صحتسنجی و کسب اطمینان نسبی از درستی

ضریب ذخیره و شرایط مرزی ،ثابت بوده و همانند مرحله

مدل ساختهشده؛ اقدام به پیشبینی شرایط آینده آبخوان به

صحتسنجی به مدل وارد شدند .لازم به ذکر است که به دلیل

مدت  1سال ،از مهر  3110تا مهر  3463شد .با نگرش به عدم

ممنوعیت برداشت در این دشت؛ اضافه برداشتی در چاهها

اطلاع از استرسهای احتمالی آتی حاکم بر آبخوان
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منظور نشده و با فرض تداوم روند فعلی ،برداشت مرحله پیش-

محدوده مورد پژوهش بهمرور از ابتدای دوره تا انتهای دوره

نگری ،ثابت در نظر گرفتهشده است .بعد از واردکردن

پیشبینی شاهد افت سطح آب زیرزمینی بیشتری خواهیم بود؛

پارامترهای تأثیرگذار در فرآیند پیشبینی ،مدل اجراشده و

این افزایش افت در نواحی مرکزی و نزدیک به غرب آبخوان

سپس نتایج آن ،بهصورت منحنیهای همپتانسیل آب

(که محدوده با تمرکز بالای چاههای بهرهبرداری میباشد) و

زیرزمینی ارائهشده است.

بهخصوص محدوده جغرافیایی غرب و شمال غرب روستای

شکلهای  33و  32خطوط همپتانسیل آب زیرزمینی در ابتدا

حسینآباد بیشتر و مشهودتر است.

و آخرین دوره پیشبینی را نشان میدهد؛ که نتایج نشان می-
دهد که با ادامه روند کنونی برداشت از آبهای زیرزمینی در

شکل  -00نقشه تراز آب زیرزمینی آبخوان موردپژوهش در ابتدای دورهی پیشبینی (مهر .)0939

شکل  -02نقشه تراز آب زیرزمینی آبخوان موردپژوهش در ابتدای دورهی پیشبینی (مهر .)0010

داده کاهشی بوده است .برای جلوگیری از این امر ،راهکارهای

نتیجهگیری

مدیریتی مانند کاهش میزان برداشت از آبخوان و تعدیل آن

پیشبینی وضعیت آبخوان برای سه سال آتی با استفاده

متناسب با بیلان دشت سفارش میشود .همچنین میتوان با

از مدل طراحیشده ،نشان میدهد که با ادامه روند فعلی

استفاده از طرح پروژههای تغذیه مصنوعی ،در فصول بارش

برداشت از آب زیرزمینی ،آبخوان موردپژوهش در قسمتهای

جهت جلوگیری از هدر رفت نزولات جوی اقداماتی انجام نمود.

مرکز و نزدیک به غرب دچار افت بیشتری خواهد شد و روند

همچنین میتوان برای کاهش برداشت از آبخوان ،طرح پروژه

ممنوعیت دشت ادامه پیدا خواهد کرد؛ همچنین میزان نشست

استفاده از پساب (تصفیه فاضلاب) را اجرا نمود .از راههای

زمین افزایش مییابد .در تحقیقات اصغری و همکاران

پیشنهادی دیگر؛ بهبود الگوی کشت جهت کاهش مصرف آب

( ،)3104کاظمی آذر ( )3102و آقاجانی و همکاران ()3112

در بخش کشاورزی است .برای جلوگیری از افت بیشتر آبخوان

نیز سطح آب زیرزمینی در مناطق مختلف موردبررسی قرار
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و نشست زمین ،استفاده از روشهای نوین آبیاری مثل آبیاری

کارشناسی ارشد ،دانشکده آب ،دانشگاه شهید باهنر

قطرهای و بهینهسازی مصرف آب در بخش کشاورزی ،افزایش

کرمان.

راندمان کاربرد و انتقال آب و جلوگیری از حفر چاههای جدید

کرد ،م ،.اصغری مقدم ،ا ،.نخعی ،م ،3110 ،.مدلسازی عددی

پیشنهاد میشود .بدر خاتمه ،پایش دقیق تغییرات کمی و

آبخوان دشت اردبیل و مدیریت آن با استفاده از

کیفی آبخوان با افزایش تعداد پیزومترها و نمونهبرداری منظم

بهینهسازی برداشت آب زیرزمینی ،مجله هیدروژئولوژی،

از آب آبخوان سفارش میشود.

.301-321 :)3(4
گلابی ،م.ر ،.زینعلی ،م ،.نیکسخن ،م.ح ،.آذری ،ا.3111 ،.

منابع

آقاجانی ،م .3112 ،.بررسی کمی منابع آب زیرزمینی دشت

بررسی عملکرد مدل مفهومی مادفلو و فرا مدل شبیهساز

میانه با استفاده از نرمافزار ، GMSپایاننامه کارشناسی

بیان ژن در مدلسازی هیدروگراف معرف آبخوان (مطالعه

ارشد .دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز.

موردی :دشت لور-اندیمشک) .مجله هیدروژئولوژی:)2(1 ،
.42-11

آریاییمهر ،ج .3110 ،.پسابازبینی مدل ریاضی کمی آبخوان
دشت همدان-بهار ،استان همدان .پایاننامه کارشناسی

زمزم ،ع ،.و رهنما ،م .3113 ،.ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با

ارشد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.

مدل ریاضی ( MT3DMSمطالعه موردی :دشت
رفسنجان) .مجله پژوهش آب ایران.261-261 :)36(0 ،

آذریبخشی ،ط ،.سامانی ،ن .3101 ،.ارزیابی هیدرودینامیکی
و بیلان آبی دشت ساری نکا با استفاده از کد کامپیوتری

وزارت نیرو .3104 ،.پیشنویس راهنمای تهیه مدل ریاضی

 ،MODFLOWبیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

آبهای زیرزمینی .معاونت امور آب و آبفا .دفتر مهندسی

سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،دانشگاه

و معیارهای فنی ،نشریه شماره .111

ارومیه.

شفیعی مطلق ،خ .3104 ،.کاربرد مدل ریاضی آب زیرزمینی

اصغری ،ك ،.سوری نژاد ،ج ،.ذواالانوار ،ع .3104 ،.پیشبینی

در مدیریت آبخوان دشت حصاروئیه .پایاننامه کارشناسی

عملکرد بهینه آبخوان دشت برخوار به روش شبیهسازی-

ارشد ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،

بهینهسازی ،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،

زاهدان.

.24-31 :)1(1

دهقانی قهفرخی ،ا .3103 ،.مطالعه هیدروژئولوژی و مدیریت

قدرتی ،م .3113 ،.مدلهای ریاضی آبهای زیرزمینیٔ،آموزش

آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از مدل شبیهسازی

کاربردی مدل  . GMSانتشارات سیمای دانش.

جریان آب زیرزمینی .پایاننامه کارشناسی ارشد،
زمینشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان.

شرکت سهامی آبمنطقهای استان مرکزی ،3113،گزارش
مطالعات و بررسیهای ژئوالکتریکی دشت زرندیه محدوده

جعفری ،ع.م .3111 ،.مطالعه و بررسی کمی و کیفی آب

مطالعاتی .4362

زیرزمینی شهرستان سپیدان با استفاده از

نرمافزار GMS

 ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد

شرکت سهامی آبمنطقهای استان مرکزی ،3110 ،.گزارش

مرودشت دانشکده فنی و مهندسی.

توجیهی تمدید ممنوعیت توسعه بهرهبرداری از منابع آب
زیرزمینی محدوده مطالعاتی زرندیه.

جمعهنیا ،ج .3100 ،.تهیه مدل جریان آب زیرزمینی دشت

کاظمی آذر ،ف .3102 ،.مدلسازی آب زیرزمینی دشت

حصاروئیه و مکانیابی طرح تغذیه مصنوعی به کمک مدل

رفسنجان و بررسی اثرات استخراج آب زیرزمینی .پایاننامه

ریاضی و  .GISپایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
سیستان و بلوچستان ،زاهدان.
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