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 خالصه

ند  اهداف نی ایفا می کزیرزمیهایزیرزمینی امروزه نقش قاطعی را در توسعه و کاربرد خط و مشی ها و تدابیر مستدل و منطقی آبازی آبسهای ریاضی شبیهروش

یریت دصمیم گیری متیند بهینه های گوناگون بیالن دشت اردبیل است که فرازیرزمینی و مؤلفهزمینی دشت اردبیل درک کمی جریان آباصلی تهیه مدل آب زیر

افزار  ود، توسط نرمفاضل محدزیرزمینی در آبخوان دشت اردبیل به وسیله مدل سازی عددی تآبخوان براساس آنها خواهد بود در این تحقیق سیستم جریان آب

GMS7.1 ها و تعریفسازی داده، آنالیز حساسیت بر مدل اعمال گردید. که مدل ریاضی با بهینه86-92سازی شده است پس از واسنجی مدل سال آبی شبیه 

 ی دهد.متری را ارائه های مناسبسازی آبخوان نشان می دهد. و دادههای متفاوت هیدروژئولوژیکی توانایی باالیی را در شبیهزون

 

 واسنجی  سازی،مدل  ،دشت اردبیل ،تفاضل محدود ،آبخوانکلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه  

 
باشد.  نه ممکن میرین هزیب کشور تعادل بر قرار کردن بین تقاضای آب و منابع آب موجود با کمتیکی از اهداف بلند مدت مدیریت راهبردی آ

ای مدیریتی هه روشبرای پاسخ گویی به نیاز روز افزون تقاضای آب درکشور، در نظر گرفتن راهبردهای مناسب در بخش های مختلف توسع

یاد به زه وابستگی ی کشور کدیریتی مناسب برای شناخت و در نتیجه مدیریتی منابع آبهای مکارآمد جدید می تواند راهگشا باشد. یکی از راه

 های زیرزمینی دارد، استفاده از مدل ریاضی عددی می باشد.آب

 یه سازی کند.ا شبیت موجود رشد واقعمیزان سودمند یا قابل استفاده بودن یک مدل وابسته به این است که معادله ریاضی تا چه اندازه توانسته با   

دقیقه  55درجه  37ول شرقی و دقیقه ط 41درجه  48دقیقه تا  46درجه و  47سازی شامل محدوده مطالعاتی اردبیل می باشد که این منطقه مدل   

درجه  18 ی متوسط ساالنهمیلی متر بر سال و دما 318دقیقه عرض شمالی واقع شده است دشت اردبیل با میانگین بارندگی  48درجه تا  38تا 

کیلومتر مربع می  782ساحت سانتی گراد براساس اقلیم نمای دومارتن اصالح شده، درتیپ اقلیم نیمه خشک قرار دارد. محدود مدل آبخوان به م

  (.1پیزومتر حفر شده در دشت را پوشش می دهد )شکل  38باشد به طوری که 

بع و مساحت دشت آن کیلومتر مر 3781از این مقدار مساحت کوهستانی آن  کیلومتر مربع است. که 4790مساحت حوضه آبریز اردبیل حدود 

 1350و در سال وزارت نیر اولین مطالعات آب در دشت اردبیل توسط  دفتر بررسی منابع آب زیر زمینی کیلومتر مربع می باشد. 1009حدود در 

ت شرکت رفته اسگوفیزیکی دشت اردبیل مورد بررسی قرار در طی این مطالعات خصوصیات هیدروژئولوژی،هیدرولوژی، اقلیم شناسی و ژئ

ورت دستی ص( را به 1352-1374مهندسین مشاور بند آب  مدل ریاضی جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل درسال طی دوره آماری )

آبی  ره بیالن سالاردبیل و دو شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو مطالعات نیمه تفصیلی حوضه آبریز دشت 1384درسال  محاسبه کرده است.

 مطالعات تعیین کمبودهای مدل ریاضی و تهیه مدل کمی و کیفی 1391درسال ست آورده است. را به د 1381-1380تا  1365-1366

شت د زیرزمینی ک آبهایمحدوده مطالعاتی اردبیل توسط شرکت آبان رود تدبیر به منظور دست یابی به مدیریت پایدار، شبیه سازی هیدرولی

 .انجام داده است GMSکه گنجانده شده در نرم افزار Modflow اردبیل با استفاده از کد 
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 موقعیت جغرافیای محدوده مطالعاتی، دشت اردبیل -1شکل 

 

 بحث

 

ی اطالعات آوری تمامپس از گرد [.1]های صحرایی استهدف از تهیه مدل مفهومی ساده کردن شرایط واقعی مورد مطالعه و سازماندهی داده

ز اا استفاده دی آبخوان ببرداری و شرایط مرزی( مدل مفهومی سه بعهای بهرههای پیزومتری، سنگ کف، توپوگرافی سطحی، چاهموجود )داده

 یک الیه طراحی گردید متر در 250×  250های به ابعاد (. برای محدوده مورد مطالعه، شبکه با سلول2تهیه شده )شکل  .GMS7نرم افزار 

 (.3)شکل 

 

 

                        
 

 مشخصات شبکه بندی  -3 شکل     مدل مفهومی تهیه شده  -2شکل 
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ی باشد که مزیرزمینی رودی آبهای وبنا به نتایج مطالعات هیدروژئولوژی و استفاده از نقشه هم تراز عمده ترین منبع تغذیه آبخوان جبهه    

ا از ناحیه جنوب غربی و زیرزمینی عمدتو تعیین خطوط جریان، تغذیه آب 91-92زیرزمینی در سال آبی آب براساس میزان میانگین تراز سطح

عات و مناطق تغذیه و (. مرز های مدل در سرتاسر حاشیه ارتفا4جنوب شرقی و غرب و تا حدودی شمال شرقی وارد محدوده مدل می شود)شکل 

روند کلی جهت [. 2]ست سازی شده اشبیه  Time Variants Specified Headو  Wellبا عنوان  های نرم افزاری تخلیه با استفاده از بسته

اشد تغییر بدشت می  زیرزمینی از جنوب غربی، جنوب شرق، غرب و شمال شرقی به مرکز و از آنجا به سمت شمال شرقی که خروجیجریان آب

  .(5)شکلمی کند

 

 
 

 عمق سطح ایستابی ی همنقشه -5شکل   راز سطح ایستابی ت - 4شکل

 
-. در این روش ابزاراستفاده شده است Conceptual model approachاز روش مدل مفهومی  GMSافزار برای ایجاد کردن مدل جریان در نرم   

ت ز قبیل هدایارهای الیه امتها و تغذیه سطحی، پاربه کاربرده می شود. موقعیت منابع تغذیه و تخلیه مانند موقعیت چاه Mapو ماژول  GISهای 

شبکه ایجاد و  م این مرحلهز اتمااهیدرولیکی، مرزهای مدل و اطالعات دیگر مورد نیاز برای مدل سازی در سطح مدل مفهومی به نرم افزار داده شده بعد 

 .[3]مدل مفهومی به مدل شبکه تبدیل گردید

( به مدل وارد شده برای اعمال توپوگرافی سطح زمین و تراز سطح 86-92ب اولیه و )میانگین درگام بعدی اطالعات ارتفاع باال و پایین الیه و سطح آ  

و بعد از آن توسط  وارد GMSاستفاده شده که توسط یک فایل متنی به  Scatter pointای پراکنده های شبکه، از اطالعات نقطهآب به سلول

 صورت خودکار به هر سلول تخصیص داده شد.و به  Kriggingیابی به روش افزار درونامکانات نرم

( پست ترین ارتفاعات 6ل به مدل وارد شده است )شک txtاستخراج شده و توسط فایل  SRTMهای  اطالعات رقومی توپوگرافی سطح زمین از داده   

با توجه به [. 4]است  متر واقع شده 1500متر و بیشتر توپوگرافی در گرداگرد محدوده مورد مطالعه نزدیک به  1310در شمال شرقی دشت حدود 

-هگ میآن و سنگ برداری و مطالعات ژئوفیزیک نقشه سنگ کف آبخوان که از جنس مارن سنگ آذریهای بهرهاطالعات حفاری دشت و عمق چاه

وگرافی سطحی تبعیت از توپتغییر می کنند. توپوگرافی سنگ کف تا حد زیادی  1300تا 1140( سنگ کف آبخوان از تراز 7باشد تهیه شده )شکل 

 می کند.



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 1396  شهریور  16و  15

 

 

متر و شرایط سانتی 30ی در آبخوان زیرزمینافت سطح آب 86-92گیری سطح آب های اندازهدهد که طی دورههیدروگراف معرف آبخوان نشان می

وجود برای سطح آب مس آمار ( براسا91-92( حاکم برآبخوان، مدل برای سال آبی )steady strteنزدیک به پایدار می باشد. به دلیل شرایط )

 ، مدل مفهومی به مدل عددی تبدیل شد. MODFLOW ای، اجرا و واسنجی شده برای آغاز شبیه سازی توسطمشاهده

های شبکه از سلولسلول 2016های تعیین تعداد بین مناطق فعال و غیر فعال مدل به صورت خودکار مشخص و با استفاده از اطالعات یکی از پوشش 

 (.8گرفته شده است )شکل  در نظر فعال

 

 
 

 دشت کف ی ارتفاع سنگنقشه -7شکل سطحی  توپوگرافی ینقشه -6 شکل

 

    

 

 
 

 مدل برداریهای بهرهچاه -9مدل شکل  های فعالسلولشبکه  -8شکل 
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شد. روش آبیار  سازیشبیه Recharge packageمقدار تغذیه سطحی شامل نفوذ آب برگشتی کشاورزی، شهری، بارندگی توسط بسته تغذیه     

طقه خصوصیات من وجه بهغالب منطقه، روش غرقابی است و در این روش تمام آب مصرفی در بخش کشاورزی مورد استفاده موثر قرار نمی گیرد با ت

فی قلیم منطقه  شیب توپوگرااوپوگرافی و درصد و مقدار بارندگی با توجه به ت 30مورد مطالعه و براساس نظر کارشناسی، مقدار آب برگشتی کشاورزی 

 .[5]درصد لحاظ شد 70درصد و مقدار آب برگشتی شرب و فاضالب شهری را  20و نفذپذیری دشت 

کعب برروز و تعداد  که در م 21600. و با دبی متوسط (9)شکل برداری که دارای ساعت کارکرد می باشدبهرهحلقه چاه 2178های مربوط به داده   

 اند به صورت یک الیهاکندهمتر مکعب بر روز که در محدوه مورد مطالعه پر 70092منبع چشمه وقنات با متوسط دبی تخلیه  13محدوده مورد مطالعه 

زون  10اسنجی مدل می باشد و و ایجاد شده است بر اساس مطالعات هیدروژولوژی، جنس دانه بندی آبرفت که اغلب ریز دانه GIS در ساختار

(zoneبرای هدایت هیدرولیکی در نظر گرفته شد )[6]. 

 

 

 واسنجی مدل آب زیرزمینی دشت اردبیل  
      

ربر می ر اختیار کادف واسنجی ای را برای توقدر مدل پیش از واسنجی باید دارای یک مبنای کمی از خطای قابل قبول باشد که این مقدار، دامنه   

هیدرولیکی در محدوده و قلمره درصد تغیرات بار 10گیری شده بایستی کمتر از سازی شده و اندازهاختالف بین بار هیدرولیکی شبیه "ارد. معموالگذ

ی اسبهحیزومتر و موگراف هر پ. خطای قابل قبول به هدف مدل بستگی دارد. این مقدار در تهیه مدل اردبیل براساس شدت نوسان در هیدر[7]مدل باشد 

 ن خطا یا معیار واسنجی% تا یک متر در نظر گرفته شده است. هدف از واسنجی به حداقل رساند1انحراف معیار در دامنه نوسانات یک ساله بین 

(calibration criterion.می باشد ) 

 

 

 ارزیابی نتایج واسنجی

 

ا رسم بشد، بدین صورت که باسازی شده میهیدرولیکی محاسبه شده و شبیهدر نمایش بصری میزان خطا در اختالف بار  GMSاز مزایایی انترفاز    

 .[8](calibration targetیک هدف واسنجی )

 (.10در مجاورت هر یک از پیزومترها می تواند به وضعیت واسنجی پس از هر اجرای مدل پی پرد)شکل    

 ای قابل قبولا در محدوده خطای می باشد. و اگر خطآن منطبق بر مقادیر مشاهدهباشد: مرکز ( نمایانگر خطای واسنجی میcolored barمیله رنگی )

رنگی زرد و در صورتی که مقدار  % خطای قبل قبول باشد میله200ی قابل قبول و کمتراز قرار گیرد میله به رنگ سبز خواهد بود و اگر خطا در محدوده

 قرمز خواهد شد.% خطای قابل قبول باشد میله زنگی 200خطا بیشتر از 

 

 
 

 هدف واسنجی -10شکل 
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(، تطابق خوب سطح آب scattergramای برای شرایط پایدار ارائه شده است نمودار پراکندگی  )پرازش مقادیر محاسباتی و مشاهده 11در شکل     

ه یک است که گویای بخط رگرسیون نزدیک ( برای R2ای و شبیه سازی شده توسط مدل را نشان می دهد. مربع ضریب همبستگی )زیرزمینی مشاهده

 واسنجی مطلوب می باشد.

( در نتایج 12یانگین خطاها )شکل ( و انواع م1سازی شده )جدول گیری شده و شبیهبه منظور ارزیابی دقیق نتایج واسنجی مدل، اختالف بارهای اندازه 

 واسنجی استفاده شده است.

 نجی عبارت اند از:سه روش  معمول برای نشان دادن معیار واس

 ME(Mean error)خطای میانگین یا 

                                                   ME = 1/n Σni=1 (hm-hs)I                  
                 MAE(mean absolute Error)              MAE = 1/n Σni=1 | (hm-hs)i   خطای میانگین مطلق یا

  (RMSEمربعات خطاها ) جذر میانگین
                                          RMSE = [ 1/n Σni=1 [ (hm-hs)i 2 ]1/2                         

 سازی شده می باشد.( بار هیدرولیکی شبیهhsشده )گیری( بار هیدرولیکی اندازهhm( تعداد پیزومترها،  ) (nکه 

 

 
 

 برای سطح آب زیرزمینی نمودار پراکندگی  -11شکل 

 

 

 ی واسنجی مدل پایدارمقادیر انواع خطاها در پایان دوره -12 شکل
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ت نرمال صورطاها بهرتی که خدرصو ی برای مدل کالیبره شده مؤثر است.انتخاب هریک از معیارهای خطای فوق الذکر بر مقادیر پارامترهای انتخاب   

 یار خطا می باشد.بهترین مع  RMSEتوزیع شده باشند، خطای

ار کمی و ی نیز یک معیامشاهده وای های کنتوری بار هیدرولیکی محاسبهای بین نقشهبر مقایسه تراز آب برای هرکدام از پیزومترها، مقایسهعالوه  

رمز رنگ و ضخیم مربوط وط ق(. خط10هایی می دهد)شکل بصری از شباهت بین الگوها فراهم می کند و در مورد توزیع مکانی خطا در واسنجی ایده

 محدوده مدل ده برایای و خطوط سیاه رنگ و نازک مربوط به بار آبی شبیه سازی شده می باشد سطح ایستابی شبیه سازی شبه سطح آب مشاهده

 مفهومی سیستم جریان انطباق خوبی دارد.

 

 

 

 

 

 ای دشت اردبیلهای مشاهدههها در چاای و اختالف آنای و محاسبهقادیر بار آبی مشاهدهم -1جدول 
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Name X Y Z
Observation 

head (m)

Observation 

head inteval

Computed 

head (m)

Residual 

(m)

سه راهي طالب قشالقي 258434 4253510 1302.98 1292.36 3 1291.892 -0.5
انزاب پايين 267194 4249043 1308.41 1303.78 3 1303.795 0.0

اراضي جبه دار 257316 4250381 1308.92 1305.28 3 1306.459 1.2
روبروي فرودگاه 273588 4246965 1312.15 1310.87 3 1311.118 0.2

تازه كندشريف آباد 261900 4246860 1314.89 1310.09 3 1312.294 2.2
گلي جديد 282223 4246116 1315.75 1310.65 3 1312.931 2.3

اراضي كركرق 267484 4244429 1318.93 1310.28 3 1310.524 0.2
سعيد آباد 284499 4242474 1319.52 1311.94 3 1308.307 -3.6

ينگجه جگركندي 279706 4249457 1320 1316.9 3 1318.211 1.3
سلطان آباد 268566 4242376 1320.94 1310.69 3 1311.345 0.7

كنازق 277430 4249869 1322.07 1318.09 3 1321.706 3.6
قره لر 273238 4241540 1322.64 1306.14 3 1308.372 2.2

اراضي ميرزا رحيملو 274727 4239697 1324.49 1306.76 3 1308.965 2.2
كلخوران شيخ 263521 4241389 1329.86 1323.37 3 1325.52 2.2

قره حسنلو 277302 4237382 1332.23 1305.07 3 1308.084 3.0
خليفه لو شيخ 280892 4238104 1332.95 1301.43 3 1301.628 0.2

اراضي قره حسنلو آقاباقر 274378 4237231 1333.05 1308.37 3 1308.51 0.1
آقا باقر قصاب تپه 270117 4236310 1339.53 1308.85 3 1305.605 -3.2

اراضي مرني 286657 4236131 1347.95 1305.19 3 1308.565 3.4
سه راهي مهماندوست 266888 4232475 1348.32 1330.01 3 1327.219 -2.8

صومعه روبروي مرغداري 258472 4243678 1349.39 1337.13 3 1339.309 2.2
سه راهي مرني 280991 4234044 1354.45 1311.6 3 1310.75 -0.9

پيراقوم 273082 4231267 1356.27 1313.69 3 1314.652 1.0
اراضي كمي آباد 268200 4231187 1358.88 1330.84 3 1327.834 -3.0
اراضي رضي آباد 269710 4229429 1361.66 1327.97 3 1331.745 3.8

تپراقلو 277371 4230529 1373.45 1314.65 3 1318.868 4.2
اراضي آراللوي بزرگ 273659 4225686 1389.53 1362.22 3 1362.369 0.1

اراضي خليل آباد 281201 4227644 1391.88 1346.61 3 1343.696 -2.9
آراللوي كوچك 273531 4223968 1400.7 1386.59 3 1382.874 -3.7

خليل آباد 278226 4226228 1401.69 1345.97 3 1347.331 1.4
نوران 254850 4235250 1406.85 1402.28 3 1404.703 2.4
باروق 253450 4243550 1412.44 1402.17 3 1402.56 0.4
ايميتچه 252980 4239740 1434.22 1427.31 3 1428.55 1.2

اراضي نوشهر كركان 278047 4222244 1447.45 1434.52 3 1433.12 -1.4
كلخوران فوالدلو 280020 4221640 1456.82 1455.85 3 1452.252 -3.6

اراضي نوشهر 274370 4221560 1460.45 1430.88 3 1427.23 -3.7
نوشهر 273467 4218486 1505.61 1473.19 3 1476.787 3.6 
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 92مهر  ایو مشاهدهای ی تراز آب محاسبهمقایسه -10شکل

 
 

 آبخوان دشت اردبیل مدل هیدرولوژیکی بیالن
 
مچنین یزومتری و هپیدروگراف هبیالن هیدرولوژیکی میانگین ساالنه محاسبه شده توسط مدل در رژیم پایدار را نشان می دهد. با توجه به  2جدول    

 بیالن محاسبه شده توسط مدل، نشان دهنده تغیرات حجم در آبخوان می باشد.
 

 سازي شده توسط مدل در انتهاي دوره واسنجيالصه بيالن حجمي شبيهخ -2جدول

 جریان خروجی جریان ورودی جریان خروجی جریان ورودی پارامتر

 M3/d MCM تخلیه/تغذیه

-26111 233339 عنوان ثابت  10/85  53/9-  

-115170 122413 رودخانه ها  68/44  04/42-  

-62352 92500 چاه ها  76/33  76/168-  

56/79 0 155581 تغذیه  00/0  
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 نتیجه گیری  

 

خوان مقدار خطا ادامه یافت. آب جی مدل تا رسیدن به کمترینسازی و واسنجی شده واسنمدل  GMS7.1آبخوان دشت اردبیل با استفاده از نرم افزار    

ق و ب، شمال، شراز جنو زیرزمینی از شیب توپوگرافی تبعیت می کند کهدشت اردبیل از نوع آزاد، آبرفتی  و یک الیه می باشد. جهت جریان آب

غییر می کند که بیشتر ت 180متر تا  20آبخوان از نزدیک  غرب به سمت مرکز دشت و از آنجا به سمت شمال غربی دشت می باشد. ضخامت اشباع آب

ت جود گسل در قسمومتر است. باتوجه به ضخامت آبخوان و تغیرات سریع سطح ایستایی آب  احتمال  80های دشت ضخامت اشباع نزدیک به بخش

شت را به ده موجود در رودخان وبرداری های بهرهأثیر چاهجنبوب دشت وجود دارد. نقشه پراکندگی پیزومترها نشانگر این است که پیزومترهای موجود ت

متر  9تا  1بین  ت هیدرولیکیات هدایبندی سازند آبرفتی و نتایج واسنجی در مدل پایدار، تغیرخوبی نشان می دهد. با توجه به نتایج آزمون پمپاژ، دانه

یشتری نشان بمتر حساسیت ن پارادبیل لحاظ شده است و مدل نسبت به تغییرات ایبرروزبه دست آمده است که بیشترین مقدار این پارامتر در شرق شهر ار

فتی درشت های آبرانهرای پادگهای جنوبی دشت که دابیشترین مقدار تغذیه آبخوان دشت اردبیل از بخشمی دهد. و نتایج بیالن مدل نشان می دهد که

شترین ی شود. و بیمرانجام اردبیل، وجود سد خاکی و کانال آبیاری اراضی روستایی نیادانه، مسیر ورود رودخانه ها به دشت، خروجی فاضالب شهر 

 خانه قره سو در شمال غربی دشت صورت می گیرد.داری و زهکشی توسط  انتهای رودهای بهرهتخلیه از طریق چاه
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