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 خالصه

 اشد.بیا تغذیه میرداشت و ببینی اثر های زیرزمینی در وهله اول نیازمند شناخت عملکرد آبخوان در شرایط طبیعی و سپس پیشمدیریت منابع آب

در  صفهان استفاده گردید. مدل ابتداوچک-لسازی کمی دشت آبخوان آستانه، برای مدGMSدر نرم افزار  MODFLOWدر این پژوهش از کد 

 هدر این مرحل ایت هیدرولیکیهداجرا گردید، ، انتخاب برای حالت پایدار ها داشتکه کمترین نوسانات را نسبت به بقیه ماه 89شهریور ماه سال 

برای مدلسازی  S0.9MR , نتایج  گردید که  و اجرا حالت ناپایدار مدل برایگام زمانی  24در  91تا شهریور  89از شهریور و سپس الیبره ک

 ایجی که حاصلاس ماهانه استخراج گردید و نترداشت آب زیرزمینی بصورت روابط رگرسیونی و در مقیب-آمد. در ادامه رابطه بین افتبدست 

از روابط  از برداشت می باشد.و رابطه مستقیمی افت متاثر  ن دادنشا که RMSE= (0.002-0.031), MAE= (0.0018-0.027) ,شد،

 د.استفاده کر یرزمینیزاستخراج شده می توان در مدل بهینه سازی تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی به جای شبیه سازی عددی مدل آب 

 

 

 GMS ،MODFLOWمدلسازی آب زیرزمینی، کوچصفهان،_آستانهکلمات کلیدی:

 

 

  مقدمه .1

 
 هاانوسیو اق اهایدر در در دنیادرصد از منابع آب موجود 97که درحدود  دید میخواه ،داشته باشیم ایبر منابع آب موجود در دن یاگر مرور

درصد از منابع آب  کید تنها در حدود ووج نیا است، با افتهیتجمع  یدر مناطق قطب خچالهایبصورت  زیمتمرکز شده است و در حدود دو درصد ن

آن آب  نیمنابع تام نیانسان ها مهمتر یدرصد آب موجود برا کی. از ]1[ردیسان قرار گنا اریدر اخت میاستفاده مستق یموجود در جهان ممکن است برا

وجود  نی. با ادهدیم لیدخالت دارند تشک یدرولوژیه کلیس را که فعاالنه در ییدرصد از مجموعه آبها چهارآب ها فقط حدود  نیا باشد،یم ینیرزمیز

 شیالبته با افزا .]1[باشد یم شتریبه مراتب ب رانیا دردرصد  نیا،هستند ینیرزمیز یآب ها نیبه هم یاز نظر آب شرب متک ایدن تیدرصد جمع 50حدود 

 رییاثر تغ ،صنعت شیافزا تیرشد جمع لیبه دل ریاخ یدر سال ها ینیزمریز یها. منابع آبخواهد شد شتریمقدار درصد ب نیا ندهیدر حال و آ تیجمع

از  یریو جلوگ ینگهدار ت،یریمد یبرا ،شده است  آبخوانحجم  کاهش تراز آب زیرزمینی و دیشد افت رویه موجب یبرداشت ب، یخشکسال، میاقل

عددی آب زیرزمینی ما را برای شناخت بهتر از منابع  یمدلساز .میداشته باشکافی از این منابع شناخت الزم است  ینیرزمیاز منابع آب ز هیور یبرداشت ب

 Hong Wanبه همین منظور تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است.  .کندتر یاری میتر وتصمیم گیری درستآب موجود و مدیریت صحیح

et al  ه آب زیرزمینی پرداختند، آنها برای آنکه تاثیر شدت بارش بر روی سفره آب سفر رودخانه و در چین به بررسی اثر شدت بارش بر 2015در سال

به بررسی تبادل و ارتباط بین  Lixin Yi et al. ]2[ برای مدلسازی آب زیرزمینی استفاده کردند MODFLOWزیرزمینی را استخراج کنند از کد 

برای شبیه  GMSی در نیانجین چین پرداختند، آنها در این پژوهش از نرم افزار آب دریا و آب زیرزمینی و نفوذ آب شور در منطقه ساحلی دریای بوها

-MODFLOW، با استفاده از نرم افزار رسان و همکارانالکساند   .]3[سازی سفره آب زیرمینی و تبادل بین آب شور و شیرین استفاده کردند

DCM یها یریبدست آمده نشان از بهبود تطابق اندازه گ جیکردند. نتا یا مدل سازبارتون انگلستان ر یچشمه ها هیسفره ادواردز ناح ینیرزمیآب ز 

در  یدشت کشاورز کیکه   نادگایدر سفره لئون ش ینیرزمیآب ز انی، جرپالما و همکاران .]4[چشمه ها دارد یخروج یو دب ینیرزمیسطح آب ز

 هیپا انیدهد که پمپاژ سبب کاهش جر یمدل نشان م نیکردند. ا یساز هیمادفلو شب داریو پا داریناپا یاست را با استفاده از مدل ها کاراگواین یشمال غرب
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 یشود. برا یم یرسد، بحران یحد خود م نیبه باالتر یاریکه آب یخشک، وقت یامر در طول دوره ها نیدارد. ا یدر پ رارودخانه  یشده و کاهش دب

 هیدشت نقده و اشنو ی، منابع آبزال نژاد. ]5[منابع آب منطقه مورد نظر باشد تیریمد یبرا یقوتواند ابزار  یارائه شده، م یمدل عدد ،یتوسعه کشاورز

و  1373 یسالها یاست و سفره آزاد مدل برا لومترمربعیک 475 ینمود. مساحت محدوده مورد بررس یساز هیمادفلو  شب یوتریرا با استفاده از کُد کامپ

وجود  یو محاسبات یمشاهدات یبارها نیب یدهد که تطابق خوب یمنشان  جیشده و نتا یماهه واسنج کی یها روزه و دوره کی یزمان یدر گامها 1374

 ریتأث ه،یاشنو-نقده یدشتها ینیرزمیمنابع آب ز یوتری، با ارائه مدل کامپدادمهر .]6[واقع شده است یدامنه قابل قبول کیدر  یآمار یدارد و پارامترها

 .]7[کرد یمناسب بررس یها ویتاالب ها را با اعمال سنار نیدشت ها، نقش زهکش سد حسنلو بر ا نیدر ا ینیرزمیآب ز به یمتک یمتقابل تاالبها

مدل ریاضی سفره آب زیرزمینی دشت مختاران بیرجند را تهیه کردند. نتایج  GMSدر محیط  MODFLOWاکبرپور و همکاران با استفاده از مدل 

آبخوان هرگونه برداشت بیشتر موجب تشدید روند خسارت فعلی به منابع آب زیرزمینی و تا حدی غیر اقتصادی شدن نشان داد که باتوجه به شرایط 

به بهینه سازی ضرایب هیدرودینامیک  GMSدر نرم افزار  MODFLOWو همکاران با استفاده از کد  . ملکی]8[دشوبرداری از آبخوان میبهره

   .]9[ برای سلول استفاده نمودند 500در  500وبعدی و از ابعاد دشت شاهرود پرداختند که مدل حاصل د

بخوان آ تدا کوچصفهان، اب-هبه منظور ارزیابی منابع آب زیرزمینی و تبادل بین آب سطحی و زیرزمینی در محدوده آستان در تحقیق حاضر نیز

ین ااز نوآوری  خوان ارائه خواهد گردید.برداشت از آب-افت و سپس روابط رگرسیونی شده، مدلسازی GMSبا استفاده از مدل عددی  مذکور دشت 

ر دایگزین مدل شبیه سازی جبرداشت حاصل از شبیه سازی آب زیرزمینی اشاره کرد که می تواند  - توان به استخراج روابط رگرسیونی افتتحقیق می

 .ه مقدار برداشت و افت را مدیریت کردمدل تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی گردد. همچینین می توان با روابط استخراج شد

 

 هامواد و روش. 2
 

 محدوده مطالعاتی

رمربع ذکر کیلو مت 1100ستان گیالن و بر روی مخروط افکنه رودخانه سپیدرود تشکیل شده که مساحت آن حدود اکوچصفهان در -دشت آستانه  

نه سپیدرود روط افکاهای رودخانه سپیدرود از سمت جنوب بازشدگی مخمرزهای سطحی این دشت در قسمت شمال دریای مازندران و دلت شده است.

رحی که شکوچصفهان به -باشد. محدوده دشت آستانه و از سوی غرب به دشت فومنات می رچابکس -به جلگه گیالن ،از سمت شرق به دشت الهیجان

 ستانهآ ،الهیجان، تدشت رش کت مهندسین مشاور جاماببندیهای شرمب )تماب( انجام گرفته و در تقسیدرباال ذکر شد،توسط سازمان تحقیقات منابع آ

ر دب زیرزمینی . تراز آدگیرفعلی رودخانه سپیدرود را دربر میهای قدیمی و ه در حقیقت کل مساحت مخروط افکنهلنگرود در نظر گرفته شده کو 

خارج می  و از دسترس بخیر شدهتار زیادی آب زیرزمینی ساالنه از آبخوان باشد، لذا مقدهای آبخوان باال بوده و نزدیک سطح زمین میبعضی از قسمت

ی استفاده برای آبیار کشی شدهو حتی در قسمتی نیز کشاورزان مجبور از آب زهشود و یا در مناطقی باعث زه آب شده و به ریشه گیاه آسیب می رساند 

دل بین آب وجب تبامساحل نیز اگر بخوبی برداشت آب زیرزمینی صورت نگیرد ت الزم نمی باشد در قسمت شمالی و نزدیک کنند که دارای کیفی

 د.شور و شیرین خواهد شد. به همین دلیل مطالعه و تحقیق در این دشت الزم و ضروری می باشد تا مدیریت بهتر صورت گیر
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 صفهانوچک-محدوده مطالعاتی آستانه -1کلش
 

 

 

 هواشناسیاطالعات 

 

های بات مربوط به تغذیه آببرای انجام محاس 1392تا  1389از سال  ستگاه بارانسجی در دشت می باشدیآستانه که معرف اایستگاه ت اطالعا      

  .برای ایستگاه آستانه نشان میدهد 1391-92 تا 1389-90بارش ماهانه را برای سال  2ش استفاده شد. شکلزیرزمینی از طریق بار
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 1391-1389صفهان وچک-بارش ماهانه استگاه آستانه -2شکل

 
رودخانه  یاز تالقنه . این رودخاداشاره کر درودیبه رودخانه سف توانیآن م نیمهمتر از دارند که انیجر یمحدوده مطالعات در  یادیز  یهارودخانه  

 .دیآیشاهرود و قزل اوزن بوجود م

 
 زمین شناسیاطالعات 
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 ونواخت نبوده های ساحلی است که در سطح و عمق زمین یکات ناپیوسته آبرفتی و ماسهبکوچصفهان شامل رسو-شناسی دشت آستانهختمان زمینسا   

 تغییراتی در آن مشاهده میشود.                                                       

گ ه اعتبار لوآبخوان ب شود.کفگاهی در آن آثار گیاهی مشاهده میو سیلت توام بوده و سقف آبخوان در بیشتر مواد رس است که گاهی با ماسه  

ه خلوط با ماسمگون آن ونامسیر سفید رود و دلتاهای گ زمین شناسی چاههایی با عمق بیش از صد متر، رس است که درحواشی به صورت خالص و در 

 باشد.                          و شن می

 ن قسمت آن دریقتریای نامتقارن است که عمهای موجود  به صورت گوهت و دادهان به اعتبار اطالعاکوچصفه-ی آبخوان دشت آستانهشکل هندس  

کم  احیه عمیق ونمابین  شود. مرزت به طرف شرق از عمق آن کاسته میای غربی بوده که تا کوچصفهان ادامه داشته و سپس به سرعمجاورت دیواره

                                                               منطبق بر گسل احتمالی است.                                                                     عمق آبخوان 

شیب  ار و همچنیندلل و فرج خرفتی و ای، متالطم و بینابین، با توجه تشکیالت آبان در محیط متخلخل، از قبیل ورقههای مختلف جریاز بین رژیم  

این  ون دارسی دران از قانتوشود، لذا میجریان ورقه ای  در نظر گرفته می کوچصفهان، رژیم –هیدرولیکی موجود در محیط اشباع آبخوان آستانه 

                                                باشد.   ، رژیم جریان متالطم میشود که در سازندهای آهکی و کارستیسیستم استفاده کرد. متذکر می

ز محدوده ه در قسمتی اهای آزاد و نیمه تحت فشار است به این صورت ککوچصفهان شامل آبخوان –ت آستانه شناسی آبخوان دشساختمان زمین   

ن شود و ایمینشارمحسوب فقسمت زیرین آن تحت اشد، باین الیه از دو طرف باز می دشت یک الیه غیر قابل نفوذ وجود دارد ولی با توجه اینکه 

 شود.اند اثبات میدر آن قسمت و در دو الیه حفر شدههایی که موضوع با مقایسه سطح آب در چاه
 

 مدلسازی عددی و ورودی اطالعات موردنیاز

 

-دشت آستانه ینیرزمیتراز آب ز سازیشبیه یقرار گرفته است برا GMSکه در قالب نرم افزار  MODFLOW یمطالعه از کد عدد نیدر ا   

 داریاپان و داریپا در حالت انیجر یسه بعد یساز هیکه قادر به شب باشدیاز نوع تفاضل محدود م MODFLOWصفهان استفاده شده است. کد کوچ

  .باشدیم رارا دا

 یاهچاه تیوقعم یشناس نیمشامل نقشه ز یشناس نیو زم یکیلوژدروی،اطالعات ه بارش زانیشامل م یکیدرولوژیاطالعات ه، ابتدا مطالعه نیدر ا    

 ،ینیزمریاز آب ز ریتبخو  هیغذت زانیم ،یاو مشاهده یبرداربهره یهاچاه تیموقع تهیه گردید سپسو مرز آبخوان مورد نظر  یمنطقه، نقشه توپوگراف

ساخته  ومی مشخص ودر مدل مفهمنطقه   یکیدرولویه تیمانند هدا یکیدرولوژیه یهایژگیموجود و و یهارودخانه تیها و موقعزهکش تیموقع

زی در برای صحت از مدلسا ،دیردگ برهیکال  یکیدرولیه تیهدا ریمقاد اجرا و  داریحالت پا یبرا 89سال  وریشهر از اطالعاتمدل ابتدا  ،در ادامه. شد

اصل از مدل و حبین بیالن  یبل قبولمشابهت قا قایسه گردید، نتایج مقایسه نشان از م یاآب منطقه النیمحاسبه شده مدل با گزارش ب النیبحالت پایدار، 

 .دیگرد برهیکالب ذخیره مقادیر ضری و اجرا داریحالت ناپا یبرا 91-92و  90-91 یسال آب یمدل برا . در پایانداشتای بیالن گزارش آب منطقه

و  یجبهه ورود ،یحطساز آب  برگشتی آبیاریآب  ،یشرب، صنعت و کشاورز یهااز چاه یاز بارش، آب برگشت هیتغذ شامل:آبخوان  یهایدوور   

 .آبخوان از رودخانه هیمقدار تغذ

ل آبخوان با منطقه، تباد  موجود در یهازهکش خروجی ازمقدار ،یجبهه خروج ،یبهره بردار هایبرداشت از چاه زانیشامل: م آبخوان یهایخروج   

 .باشد یم ینیرزمیاز آب زریمقدار تبخ موجود و یرودخانه ها

 

 توسعه مدل مفهومی

 

متر بوده و  250تا  8باشد. ضخامت الیه در حدورد سیلت و رس می ز شن، ماسه،ابندی آن بیشتر صفهان از نوع آزاد و دانهکوچ-آبخوان دشت آستانه   

یت انتقال قابل (یدرودفکنه سف)مخروط ا در منطقه ورودی دشتایشات پمپاژ، باشد. با استفاده از نتایج آزمجهت جریان نیز از جنوب به سمت شمال می

ر روز و در خط ساحلی مترمربع د 1675در قسمت شمال دشت  حدود مربع،  متر 1787در قسمتهای میانی قابلیت انتقال مترمربع در روز ،  2000

 شود.مترمربع در روز برآورد می 626حدود 
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 نتایج. 3

 

 

( حدود 4در شکل) .شود تعریف آبخوان مدل در مرزی شرایط که است الزم زیرزمینی، آبهای جزئی دیفرانسیل معادله عددی حل ورمنظ به     

 و خروجی نمایش داده شده است. آبخوان و مرزهای ورودی

 با مدل میباشد.   محاسبات عشرو زمان در معلوم اولیه شرایط به نیاز جزئی دیفرانسیل معادالت حل جهت محدود، تفاضالت  روش تئوری بنابر       

 مدلهای برای اولیه شرطماید.  ن محاسبه قبل گام اطالعات از استفاده با را بعدی گام در شرایط تواند می معلوم زمانی و مکانی اولیه شرایط داشتن

 از صفر زمان در آب حسط تراز تهیه منظور بهت. اس مدل های شبکه تمام برای شروع زمان در سفره آب سطح تراز بودن معلوم زیرزمینیآب کمی

 .شود می استفاده1389سالشهریور در ایمشاهده هایچاه آب سطح تراز آمار

 

 

 
 های ورودی و خروجیههمحدوده آبخوان و جب -4شکل 

 

 

 مشاهده های چاه میشود.  تعیین باشند یم ای مشاهده چاه که کنترل نقاط تعدادی توسط کوچصفهان - آستانه دشت آبخوان ایستابی سطح نوسانات   

 ارائه (5در شکل) دشت ای همشاهد هایچاه توزیع نحوه اند.  شده پراکنده زیرزمینی آب سفره محدوده تمام در که هستند چاه حلقه 53 آبخوان ای

 در. میشود یفتعر مسیر مختلف قاطن در رودخانه بستر از آب نفوذپذیری قابلیت و آب سطح تراز مدل، به هارودخانه ورود  .است شده

   .اندشده داده نشان کوچصفهان -آستانه دشت هایرودخانه(6)شکل
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 ای ابخوان آستانه کوچصفهاناههای مشاهدهچموقعیت  -5شکل 

 

 

 موجود در محدوده آبخوان هایموقعیت رودخانه -6شکل

در ناپایدار  دل برای حالتمسپس ، هدایت هیدرولیکی کالیبره میگردد اجرا و مقادیر تغذیه و ابتدا برای حالت پایدار د از ساخت مدل مفهومی، مدلبع  

یرزمنی مدل شده در حالت ( تراز آب ز8نتیجه حاصل واسجی برای حالت ناپایدار و شکل )(، 7اجرا و کالیبره میگردد. شکل )ماهه  24گام زمانی 

 ناپایدار را نشان میدهد.

 

  
 دل در حالت ناپایدارمای بعد از اجرای مشاهدهچاههای  -7شکل

 

 یداراسازی شده برای حالت ناپب زیرزمینی شبیهتراز آ -8شکل 

  

شکل های  اند و دردهشمقایسه  چاه مشاهده ای و محاسبه ای باهم هایدادههمچنین نتایج حاصل از مدل به طور تصادفی چند گام زمانی انتخاب شده و 

لب سط مدل در قاسازی شده توبیهدر ادامه نتایج نیز مقادیر تراز آب زیرزمینی مشاهده شده با تراز آب زیرزمینی ش ورده شده است.آ 12و  11، 10، 9

 (.16و  14،15، 13ای نمودار و به طور تصادفی در چند گام زمانی آورده شده است )شکل
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 1زمانی ای و محاسبه ای در گام مشاهده هایمقایسه داده -9شکل

 6ای و محاسبه ای در گام زمانی مشاهده هایمقایسه داد -10شکل 

 

  

 15ای و محاسبه ای در گام زمانی مشاهده هایمقایسه داده -11شکل

  
 22ای و محاسبه ای در گام زمانی مشاهده هایمقایسه داده -12شکل

 

 

  

در گام  سازی شده شیهای و تراز آب زیرزمینی مشاهده -13شکل

 1زمانی 

 

در گام  سازی شدهبیهشای و تراز آب زیرزمینی مشاهده -14شکل

 6زمانی 
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در گام  سازی شدههای و شبیتراز آب زیرزمینی مشاهده -15شکل

 15نی زما

 

در گام  بیه سازی شدهشای و تراز آب زیرزمینی مشاهده -16شکل

 22زمانی 

 

 

 پمپاژ-استخراج روابط رگرسیونی حاصل از افت

 

ف بر روی مدل اعمال گردید و مقدار برداشت مختل 100در حدود در این پروژه برای تاثیر میزان برداشت از آب زیرزمینی بر وری تراز آب زیرزمینی 

 هایدر شکل تایج آنخروجی آن بصورت روابط رگرسیونی بین افت ترازآب زیرزمینی و مقدار برداشت بصورت ماهانه استخراج گردید و ننتایج 

 .بصورت نمونه آورده شده است 20،19،18،17

  
 ماههریورش پمپاژ-رابطه رگرسیونی افت -17شکل

 
 ماه مپاژ اردیبهشتپ-رابطه رگرسیونی افت -18شکل 
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 ماه آذر پمپاژ-رابطه رگرسیونی افت -20شکل ماه بهمنژ پمپا-رابطه رگرسیونی افت -19شکل

 

 

 روابط رگرسیونی، ضریب تبیین و مقدار خطای از میانگین نیز آورده شده است 1همچنین در جدول

 

 ماه 12پمپاژ در -نی افتنتایج رابطه رگرسیو -1جدول 

 

    روابط رگرسیونی ماه 
 0/026 0/03 0/993 00 مهر

 0/0028 0/025 0/994  آبان

 0/002 0/002 0/996  آذر

 0/004 0/005 0/996  دی

 0/0018 0/002 0/996  بهمن

 0/002 0/002 0/996  اسفند

 0/012 0/014 0/995  فروردین

شتاردیبه   0/994 0/021 0/019 

 0/018 0/021 0/994  خرداد

 0/023 0/027 9/925  تیر

 0/027 0/030 0/992  مرداد

 0/026 0/031 0/992  شهریور

 

 

 

 گیرینتیجه. 3

 

ر دو حالت برای هصفهان استفاده شد، مدل کوچ-ی مدلسازی کمی آبخوان آستانه، براGMSدر نرم افزار  MODFLOWدر این پژوهش از کد 

باالی نرم افزار در  بدست آمد که نشان از قابلیت 0.99 وددر حد 2Rو مقدار   0.9 وددر حد RMSEپایدار و ناپایدار اجرا و کالیبره گردید، مقدار

ب زیرزمینی نزدیک سطح آ در برخی مناطق از آبخوان نشان داد که شبیه سازی آب زیرزمینی در دشت مورد نظر . باشدمدلسازی محدوده مورد نظر می

توان با برداشت بیشتر در این ناحیه از تبخیر جلوگیری کرد و همچنین شود که میمیلیون مترمکعب تبخیر می 16باشد و ساالنه در حدود سطح زمین می
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ل کرد و از زهکشی مجدد رتشود که با برداشت بیشتر میتوان عمق آب را کنی میشها، زهکدر قسمتی از آبخوان نیز آب زیرزمینی بوسیله زهکش

با قابل قبول بود و نشان داد که افت رابطه مستقیم  1زیرزمینی نیز با توجه به جدول  برداشت از آب-صل از روابط بین افت. نتایج حاجلوگیری کرد

و خیز سطح آب  توان مقدار افتبه طور که با کمک روابط حاصل می ،باشددارد و متاثر از میزان برداشت از آب زیرزمینی میبرداشت از آبخوان 

سازی شود و در مدل بهینه . همچنین روابط رگرسیونی حاصل می تواند جاگیزین مدل شبیهزان برداشت کنترل کردتوجه به می در هر ماه را با زیرزمینی

 سازی آب زیرزمینی شود.، جایگزین مدل عددی شبیهسازی تلفیقی از منابع اب سطحی و زیرزمینی
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