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چکیده
خشکسالیهای اخیر و استفادۀ بیرویه از آب زیرزمینی بهویژه برای مصارف کشاورزی از مشکالت بارز بسیاری از دشتهاای
کشور است .بحران آب گریبانگیر تمامی دشتهای کشور شده است و بهعلت کااه

مناابع آب ساطحی و خشکساالیهاای

پیدرپی بهناچار بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی بهصورت غیرمجاز فزونی یافته است .در این میان اطالع از وضاعیت بایالن
آبی دشتها میتواند در مدیریت مناسب منابع آب منطقه کمک کند .دشت تویسرکان یکی از دشتهاای مها اساتان همادان
است که زمینهای کشاورزی وسیعی دارد و هر ساله به وسعت آنها افزوده میشود و به تبع آن فشار به مناابع آب زیرزمینای
هر ساله افزای

مییابد .بنابراین ،هدف از تحقیق حاضر بررسی بیالن آبی دشت تویسرکان در سال آبای 1387اا  1388بارای

مدیریت بهینۀ منابع آب بهویژه برای مصارف کشاورزی است .به ایان منواور بعاد از ترسای خطاو ها پتانسای دشات باه
شناسایی ورودیها و خروجیهای دشت اقدام و بیالن آب زیرزمینی بهصورت دستی محاسبه شد .در گام بعدی باا اساتفاده از
تعیین تغییرات حج ذخیره ،صحت محاسبات بیالن دشت تعیاین شاد .درنهایات ،باا تعیاین نقشاههاای ورودی الزم و تهیاۀ
اطالعات اولیه مدل عددی مادفلو در نرمافزار  GMSران شد .نتایج نشان داد که بیالن دشت منفی و کساری مخازن باه میازان
 -12/2میلیون مترمکعب در سال آبی 1387ا  1388است .نتایج بیالن آب دستی و تغییرات حج سطح ایستابی دشات ،نتاایج
مدل آب زیرزمینی مادفلو را تأیید کرد.
کلیدواژگان :بیالن آب زیرزمینی ،دشت تویسرکان،

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
دانش کافی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در یک منطقه
میتواند در مدیریت بهینۀ منابع آب مفید و مؤثر باشهد و به
کارشناسان و مدیران در جهت افزایش بهرهوری کمک کنهد.
بیالن آب زیرزمینهی از جمهه رارامهریهای مهؤثر و ضهروری
برای دشت است و از جمه اطالعات رای و اساسهیای اسهت
ک باید برای تصمیمگیرییای کالن در مهدیریت منهابع آب
ب آن توج شود .در زمینۀ بیالن آب زیرزمینهی در دالهو و
لارج کشور تحقیقات وسیعی انجام شده است ک در زیر به
تعدادی از آنیا اشاره میشود :نیکبخت و یمکارانش ] [6به
بررسی بیالن آبی دشت عجبشیر آذربایجان ب کمک مهدل
ریاضی آب زیرزمینی رردالهند .نهایج نشهان داد که تبهدیو
سیسهم آبیاری سنهی ب سیسهم تحت فشار سهبب افهزایش
سطح ایسهابی دشت تا ارتفاع  88سانهیمههری لوایهد شهد.
محمدی قهع نی و یمکارانش ] [7در رژویشی ب بررسی اثهر
عوامو اقهیمی بر افت سطح ایسهابی دشت ساوه رردالهند .با
اسهفاده از آمار چاهیای مشایداتی ،بهرهبرداری چشهم یها و
قناتیای دشت تغییرات بیالن آبی دشهت بررسهی شهد .در
مرحهههۀ بعههد بهها بررسههی رابطههۀ سههطح ایسهههابی دشههت بهها
ایسهگاهیای بارانسنج و شالص لشکسالی و ایسههگاهیهای
ییههدرومهری حوض ه ب ه ایههر نهیج ه رسههیدند ک ه رابطههۀ
یمبسههگی مناسههبی بهیر کههایش دبهی رودلانه  ،شههالص
لشکسالی  SPIو سطح ایسهابی دشت وجود دارد .فهاتحی و
یمکارانش ] [4طی رژویشی ب بررسی اثر تغذیهۀ مصهنوعی
بر توزیع مکهانی و زمهانی لشکسهالییهای ییهدرولوکیک بها
اسهفاده از شالص حالت ریزومهریهک  )PSIرردالهنهد .به
ایر منظور از مدل ریاضی مادفهو اسهفاده شهد .نههایج نشهان
داد ک تغذیۀ سیالب ب طور مصنوعی تنها در سالیای اولی
بر کایش افت سطح آب زیرزمینی مؤثر بوده و در سالیهای
بعدی بر اثر برداشت بیرویۀ چاه تأثیر چندانی نداشه اسهت.
رورمحمدی و یمکارانش ] [1در تحقیقی ب بررسهی کهارایی
شههبکۀ عصههبی مصههنوعی و سههرییههای زمههانی آریمهها) در
ریشبینی سطح آب زیرزمینی رردالهند .ایر تحقیق که در
یکی از دشتیای حوضۀ آبخیز بخهگان فارس صورت گرفت
از آمار سطح ایسهابی  35چاه در دورۀ آماری 1381ه 1389
اسهفاده کردند .نهایج ایر تحقیق کارایی و دقت زیهاد یهر دو
تکنیک شبکۀ عصبی و سری زمانی آریمها را در رهیشبینهی
سههطح ایسهههابی چههاهیههای منطق ه نشههان داد .در رههژویش
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شیرافکر و جعفری ] [3بیالن آبی دشت بهابهاد اسههان یهزد
بررسی شد .نهایج ایهر رهژویش نشهان داد که میهزان افهت
سطح ایسهابی دشت در قسمتیای شمالی  60سانهیمههر و
1
در قسمتیای جنوبی  40سانهیمهر بوده است .ریسیناراس
و یمکارانش ] [15ب ارزیابی و ارائۀ راهکاریایی برای تعهدیو
تأثیرات  87چاه بهرهبرداری واقع در اراضی کشاورزی دشهت
اسماریدا 2یونان ب مساحت  46/75کیهومهرمربهع رردالهنهد.
جریان آب زیرزمینی در ایر آبخوان ب واسطۀ وجود  3سهال
دادهیای صحرایی از طریق مدل مادفهو 3شبی سازی شهد .در
ایر زمین  4گزینۀ مدیریهی مد نظر قرار گرفت و یر یک در
مههدل اعمههال شههدند .بههرمبنههای ایههر سههناریویهها بههیالن آب
زیرزمینی دشت شبی سازی شد ک نهایج نشهان داد کهایش
 33درصدی میزان برداشت مناسهبتهریر گزینهۀ مهدیریهی
است .یمچنیر در صورت اعمال ایر گزین تخهیۀ آبخوان ب
رودلانههۀ واقههع در نزدیکههی آن ،بعههد از یههک دورۀ  20سههال
ب میزان بسیار کمی کایش مهییابهد .دیهیه  4و یمکهارانش
] [10در رژویشی ب بررسی دو روش شبکۀ عصبی مصنوعی
رس انهشار و شبکۀ عصبی مصهنوعی شهعاعی رردالهنهد .در
ایر رژویش از دادهیای ییدرواقهیمی برای ریشبینی سهطح
ایسهابی دشت اسهفاده شد .درنهایت ،ب ایر نهیجه رسهیدند
ک شبکۀ عصبی نوع رهسانهشهار کهارایهی مناسهبتهری در
تعییر سطح ایسهابی منطق دارد .اکانون 5و کهه  [13] 6بها
اسهفاده از مدل مفهومی آب زیرزمینی به بررسهی تغییهرات
سطح ایسهابی دشهی در فنالند رردالهند .در ایر رژویش بها
اسهفاده از تعییر رابطۀ بیر بارش و دمها بها تغییهرات سهطح
ایسهابی توانسهند تهأثیرات تغییهرات اقهیمهی بهر سهطح آب
زیرزمینی در ایر دشهت را در دورۀ 2010هه  2039بررسهی
کنند .نهایج ایر رژویش نوسانات شهدید سهطح ایسههابی در
زمسهان را در ایر حوض تحت تأثیر تغییرات اقهیمهی نشهان
داد .چنینی 7و مامو [9] 8به بررسهی نقهاط مسههعد تغذیهۀ
مصنوعی با اسههفاده از تکنیهکیهای  GISدر حوضهۀ آبریهز
مکنسی رردالهند .شبی سازی سطح ایسهابی در ایر حوضه
نیز ب کمک مدل مادفهو با اسههفاده از چهاهیهای ریزومههری
1. Pisinaras
2. Ismarida
3. MODFLOW
4. Dillip
5. Okkonen
6. Kløve
7. Chenini
8. Mammou
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صورت گرفت .نهایج ایر رژویش نشان داد ک نقهاط مسههعد
تغذیۀ مصنوعی در حوض نقاط مناسبی بودند ک توسط آب
زیرزمینی نهایج آن تست شهد .گهور 1و یمکهارانش ] [11در
رژویشههی روی آبخههوان رودلانههۀ بنگانگهها در ینههد از مههدل
ترکیبهی مهادفهو و  GISبهرای تعیهیر زونیهای مسهههعد آب
زیرزمینی اسهفاده کردند .به ایهر منظهور از نقشهۀ کهاربری
اراضی ،توروگرافی ،زیکشی ،لاک و زمیرشناسهی و فهاکهور
شیب برای تعییر زونیای مسههعد آب زیرزمینهی اسههفاده
شد .نهایج نشان داد ک افزایش تخهیۀ آب چاهیا در زونیای
مسهعد ،تنش زیادی بر سطح آب آبخهوان نخوایهد داشهت و
درنهایت ب ایر نهیج رسیدند ک اسهفادۀ تهفیقی از ایهر دو
مدل برای ارزیابی منابع آب زیرزمینهی منطقه و به دسهت
آوردن آب مؤثر لواید بود .در رژویشی ک توسهط رچهایی و
رانگنو [14] 2صورت گرفت ب ارائۀ یک مهدل ریاضهی بهرای
حرکت آبیای شور سطحی به صهورت افقهی و عمهودی در
شالیزاریای برنج رردالهند .مدل عددی ارائ شهده به وسهیهۀ
دیفرانسیو محدود حو و کارایی آن تأیید شد .نهایج رژویش
نشان داد ک مدل ارائ شده میتوانهد حرکهت آب زیرزمینهی
شور ب صهورت افقهی و عمهودی را به لهوبی نمهایش دیهد.
جینان 3و یمکارانش ] [12ب بررسی تأثیرات تغییر اقهیم بهر
سطح ایسهابی در دشتیای شمالی کشور فنالند رردالهنهد.
طبق نهایج ب دستآمده کایش بارش و افزایش دمها در دورۀ
2060ه  2090سبب افهت  20درصهد سهطح ایسههابی ایهر
دشت میشود .در رژویشی آل  4و یمکارانش ] [7ب بررسهی
مدلیهای تهوزیعی در ارزیهابی زیکشهی آب زیهرقشهری در
مقیاس حوض یای آبخیز رردالهند .ایر رژویش ک در یکی
از حوض یای آبخیهز مرکهزی یندوسههان صهورت گرفهت از
مدلی ب نام دریرمد 5برای بررسی آب زیکشی زیهرقشهری و
مههدلسههازی جریههان سههطحی ،تغذی ه و میههزان نیهههرات آب
اسهفاده شده است .ایر رژویش در  600شهبکۀ سههولی و از
سال  1985تها  2009صهورت گرفهه اسهت .ضهریب نهشه
ساتکهی نشان داد ک جریان سطحی ریشبینیشده توسهط
ایر مدل دقت زیادی داشه اسهت  87درصهد) .نههایج ایهر
رژویش یمچنیر نشان داد ک مدل دریرمد برای ارزیهابی و

1. Gaur
2. Poch and Pongnoo
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مدیریت آبیای زیرزمینی و جریهان زیرقشهری در مقیهاس
حوضههۀ آبخیههز مناسههب اسههت .نهههایج رههژویش یانهه  6و
یمکههارانش ] [18روی یکههی از آبخههوانیههای چههیر ک ه بهها
اسهفاده از یک مدل عددی انهقالی ب بررسی سطح ایسههابی
دشت از سال  1995تا  2000رردالهند ،نشان داد ک شهعاع
مخروط افت در چاهیا افزایش و سطح ایسهابی دشت رهاییر
افهاده است .اشرف و احمد [8] 7با اسههفادۀ مهدلسهازی آب
زیرزمینی و با کمک ابزاریای تصمیمگیری در منطقهۀ چهاج
در حوضۀ اینهدوس راکسههان به ایهر نهیجه رسهیدند که
فاکهوریههای تغییههر اقهههیم و بهههرهبههرداری زیههاد از منههابع آب
زیرزمینی تأثیرات طوالنیمدتی روی سیسهم آب زیرزمینهی
در منطقۀ مطالع شده میگذارند .سهین  [17] 8به بررسهی
مههدلسههازی آب زیرزمینههی بههرای مههدیریت منههابع آب در
منطق ای در یند رردالت .ایر رژویش در منطقۀ یاریانا ک
منطقۀ مردابی با مشهکو شهوریزایهی ثانویه اسهت صهورت
گرفه اسهت .در ایهر مقاله از مهدل آب زیرزمینهی SGMP
برای شبی سازی آب زیرزمینی اسههفاده شهده اسهت .نههایج
مدل نشان داد برای راییر افهادن سطح آب زیرزمینهی بایهد
5ه  20درصههد تغذیههۀ سههاالن کههایش یابههد و بههرای کههایش
شورشدن آب منطق باید برداشت از سفره افهزایش و میهزان
آبیاری محصوالت براساس نیاز آبی گیایان باشهد .درنهایهت،
اینک مدل  SGMPمیتوانهد در مهدیریت بهینهۀ منهابع آب
منطقه کمههک شههایانی کنههد .سههارا 9و یمکههارانش ] [16به
بررسی بیالن آب زیرزمینی توسط مدلیای اتورگرسهیون در
حوضۀ آبخیز کریسهالیر در کانادا رردالهند .در ایر رهژویش
سناریوریای مخههفی بهرای مخهروط افهت آب زیرزمینهی در
نظههر گرفههه شههد .نهههایج نشههان داد کهه نههایمگنییههای
زمیرشناسی منطق تأثیر زیادی بهر سهطح ایسههابی دشهت
دارد .بررسی منابع باال نشهان مهیدیهد که مهدل مفههومی
مادفهو ب لوبی مهیتوانهد در تعیهیر بهیالن آب زیرزمینهی و
شبی سازی سطح ایسهابی چاهیای ریزومههری دشهت مفیهد
باشد عالوه ب ر ایهر مهدل مفههومی مهادفهو نسهبت به سهایر
روشیا یمچون بیالن دسهی ،شبکۀ عصبی و یها اسههفاده از
منوی آب زیرزمینی نرمافزار  arcmapدقهت بسهیار زیهادتری
دارد چراک تمامی معادالت مربوط ب حرکهت آب در لهاک
6. Yang
7. Ashraf and ahmad
8. Singh
9. Sarah
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اقدام شد .سهسس بها اسههفاده از عمهق سهطح ایسههابی در
چاهیای مشایدهای و ارتفاع دیانۀ ریزومهر از سهطح دریها،
نقشۀ یمرهانسیو سطح آب دشت ترسیم شد .با توجه به
ایهههر اطالعهههات جههههت جریهههان ترسهههیم و ورودییههها و
لروجییای دشت مشخص شدند .سسس جریان ورودی از
مرز ،نفوذ ناشی از بهارش و آب برگشههی ناشهی از آبیهاری
ب ه عنههوان ورودییههای دشههت و جریههان لروجههی از مههرز،
زیکشههی آب زیرزمینهی و تخهیهۀ چههاهیههای بهههرهبههرداری
ب عنوان لروجییای دشت محاسب شد .سسس با اسههفاده
از مقادیر کو ورودییا و لروجییهای دشهت ،بهیالن آبهی
دشت محاسب و با مقدار تغییرات حجم ذلیره مقایس شد
حاصو ضهرب میهزان افهت در مسهاحت در آبهدیی ویهژۀ
دشت) تا صحت بیالن ارزیهابی شهود .در شهکو  1مراحهو
انجام رژویش در رابط با ایر بخش نشان داده شده است.

معادالت دارسی) را در شرایط مرزی در نظر میگیرد .یدف
از رههژویش حاضههر بررسههی بههیالن آب زیرزمینههی دشههت
تویسرکان توسط مدل ریاضی آب زیرزمینهی مهادفهو توسهط
نرمافزار  GMSاست.
روش پژوهش
حوضۀ آبخیز تویسرکان در جنهوب شهرقی اسههان یمهدان
واقع شده است .میزان بارش ایر حوض  350میهیمههر در
سههال اسههت .دشههت تویسههرکان در مرکههز حوضههۀ آبخیههز
تویسرکان واقع شده است .ایهر رهژویش شهامو دو بخهش
کهی است ک در زیر مفصو بیان میشود.
 .1ابهدا برای آشنایی با تمامی ورودییا و لروجییای
دشت بیالن زیرزمینی اولی بدون واردکردن دادهیا ب مدل
بررسی شد .ب ایر منظور رس از جمعآوری دادهیای اولیۀ
ییدروکئولوکیکی دشت تویسرکان ،ب تهیۀ نقش یهای رایه
شامو مدل رقومی ارتفاع ،رراکنش چاهیها ،مهرزدشهت و....

دریافت دادههای هیدرولوژیکی

تهیۀ نقشۀ همپتانسیل سطح آب

تهیۀ نقشۀ مرز آبخوان

تعیین جهت جریان دشت

تعیین مرزهای خروجی
دشت

تعیین مرزهای ورودی
دشت
جریان ورودی از
مرز

نفوذ ناشی از
بارش

آب برگشتی
آبیاری

جریان
خروجی از
مرز

زهکشی
آب
زیرزمینی

تعیین تغییرات حجم ذخیره

تعیین بیالن آبی دشت
کنترل صحت
محاسبات

شکل  .1روند نمای تعیین بیالن دستی آب زیرزمینی دشت تویسرکان

چاههای
بهره برداری
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در معادل هۀ  1فرمههول کهههی بههیالن آب اسهههفادهشههده،
مشایده میشود.
)1
(QIn  Qp  QI  QSW )  (Qout  QD  Qex )  
ک در ایر فرمول  QINحجم جریهان ورودی زیرزمینهی به
بیالن Qp ،حجم آب نفوذی از ریزشیای جهوی QI ،حجهم
آب ورودی از زمهههیریهههای کشهههاورزی Qsw ،حجهههم آب
نفوذیافه از رساب برگشتشدۀ کارلانجات و صهنایعQout ،
حجم آب زیرزمینی لروجی از محدودۀ بهیالن QD ،حجهم
آب زیکشیشده از آبخوان QEX ،حجهم آب تخهیه شهده از
چاهیا و  :∆Vتغییرات حجم ذلیرۀ آبخوان است.
برای رسم ییدروگراف دشت و تعییر تغییهرات حجهم
ذلیره از فرمول  2اسهفاده شد در ایر بخش ابههدا توسهط
رهیگونیای تیسر مساحت تحت تأثیر یر چاه ریزومههری
تعییر و سسس میانگیر سهاالنۀ ارتفهاع سهطح آب حوضه
تعییر شد.
)2

) (Ai  h
A

h 

در مرحهۀ بعدی به کمهک معادلهۀ  3تغییهرات حجهم
ذلیره در طول سال آبی 1387ه  1388ب دست آمهد .در
ایر معادل  Syآبدیی ویژه است ک با توج ب ویژگییهای
بافت لاک دشت ضریب  0/03اوبوبی و یمکاران)2012 ،
در نظر گرفه شد :A ،مساحت کو دشت و  :∆hمیزان افت
یا لیز سطح ایسهابی چاهیای دشت است.
)3
V  A * Sy * H
جریههان لروجههی و ورودی در محههدودۀ بههیالن :دشههت
تویسرکان یک لروجی و  4ورودی دارد که بها توجه به
معادلۀ دارسی ک در زیر آمده است ،میزان جریهان ورودی
و لروجی از مرزیا محاسب میشود.
)4
Q W .I .T
در ایر معادل  Qدبی ورودی یها لروجهی از مهرز:W ،
عرض لولۀ جریهان و  :Tضهریب قابهیهت انهقهال در دشهت
است.
تغذیۀ ناشی از نفوذ بارش و تغذیۀ ناشی از آب برگشهی
از دیگر جریانیای ورودی ب دشت یسههند که جداگانه
محاسب شدند .برای تعییر میزان نفوذ بارش در دشهت بها
توج ب بافت لاک دشت ضریب  15درصد در نظر گرفهه
شد و برای تغذیۀ ناشی از آب برگشهی ضهریب  20درصهد
در نظر گرفه شد .برای تعییر تخهو و سایر ضرایب نیهز از
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بافهت لهاک اسهههفاده شهد .بهرای تعیههیر تخهیهۀ ناشههی از
چاهیای بهرهبرداری و قنهاتیها از میهزان دبهی یهر چهاه و
ساعات کارکرد آنیها در طهول سهال آبهی 1387هه 1388
اسهفاده شد .مورد دیگری که بایهد به عنهوان لروجهی از
دشت بررسهی مهیشهد تخهیهۀ ناشهی از زیکهش رودلانهۀ
موجود در دشت بود ک با توجه به میهزان دبهی رایه در
فصو لشک و نقشۀ جهت جریان ک زیکشی را از حوضه
نشان میدید ،تعییر شد .به ایهر صهورت تمهامی اجهزای
بیالن آب زیرزمینی تعییر و معادلۀ بیالن تعییر شد.
 .2بعد از تعییر بیالن دسهی آب زیرزمینی و شهنالت
کامو ورودییا و لروجییای دشهت ،به مهدلسهازی آب
زیرزمینی اقدام شد .در ایر راسها از مدل ریاضی مادفهو در
نرمافزار جی ام اس  )GMSاسهفاده شد .برای ایر منظهور
س دسهۀ کهی دادهیای ورودی نیاز است ،ک عبارتانهد از
لصوصیات فیزیوگرافی حوضه مهرز آبخهوان ،تورهوگرافی
سطح و ک و ضخامت آبخهوان) ،ضهرایب ییهدرودینامیک
دشت ضریب ذلیهره و یهدایت ییهدرولیکی) و اطالعهات
ییدرواقهیمی و ییدروکئولوکیکی تغذی  ،ورودی و لروجی
جریان زیرقشری از دشت ،برداشت از چاهیای بهرهبهرداری
و تراز سطح ایسهابی) .با توج ب اینک اطالعات چهاهیهای
بهرهبرداری در دسهرس ،مربوط ب سال آبی 1387ه 1388
است ،برای کالیبراسیون مدل در شرایط رایدار و نارایهدار از
یمیر سال اسهفاده شد .ب ایر منظور از میانگیر س مهاه
بهمر ،اسفند و فروردیر ک براسهاس ییهدروگراف معهرف
دشت سطح ایسهابی تقریباً ثابهی در سال داشت به عنهوان
دورۀ رایدار  )steadyو از دادهیای سطح ایسههابی  12مهاه
سال آبی 1387ه  1388ب عنوان دورۀ نارایدار )unsteady
اسهفاده شد .برای صحتسهنجی مهدل از دادهیهای سهطح
ایسهابی در سهالیهای آبهی 1388هه  1389اسههفاده شهد.
آمارهیای لطا بعد از کالیبراسهیون و صهحتسهنجی مهدل
بررسی شد و مقهادیر لطهای اسههاندارد ،لطهای مطههق و
میانگیر لطا برای یر س دوره تعییر شد.
یافتههای پژوهش
نهایج بیالن آب زیرزمینی ب صورت دسهی :یمانطهور که
در قسمت روش تحقیق بیان شد ،ابهدا محاسبات بیالن آب
زیرزمینی در دشت ب صورت دسههی انجهام شهد .بنهابرایر،
ابهدا نهایج بهیالن دسههی و سهسس نههایج مهدلسهازی آب
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تویسرکان از سال  1379تا  1389را نمایش میدیهد .یهر
چند افت مهوسط دشت با توج به نمهودار 0/32 ،مههر در
سال بوده است ،لیکر در سال آبی 1387ه  1388ایر افت
حدود  2/4مهر در سال بوده است و دلیو آن لشکسالیای
است ک در سال آبی 1386ه  1387بها توجه به نمهودار
بارش) رخ داده است.

زیرزمینههی ارائهه لوایههد شههد .در شههکو  2الهه نقشههۀ
یمرهانسیو دشت تویسرکان در ماه اردیبهشت سال 1388
مشایده میشود .با توج ب لطهوط جریهان ترسهیمشهده
عمود بر منحنییهای یهمرهانسهیو) دشهت تویسهرکان 4
ورودی و یک لروجی دارد .ورودییا ب ترتیهب بها عالمهت
 I4 ،I3 ،I2 ،I1نمایش داده شهده و لروجهی بها عالمهت O
نمایش داده شده است .شکو 2ب ییدروگراف واحد دشهت
ال )

o

KM

ب)

شکل  .2الف) نقشۀ همپتانسیل دشت تویسرکان در ماه اردیبهشت سال 1388؛ ب) هیدروگراف واحد تویسرکان از سال  1379تا [2] 1389
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با توج ب بافت لاک دشت تویسرکان و نهایج آزمایش
رمساک در یکی از چاهیای ریزومهریک دشهت ،آبهدیی ویهژۀ
تقریبی  )0/03در نظر گرفه شد .با اسههفاده از فرمهول 3
میزان تغییرات حجم دشت تویسرکان در سال آبی 1387ه
 1388ب میهزان  -12/8میهیهون مههرمکعهب بهوده اسهت.
ب طورکهی ،روند نمودار شیب کامالً نزولی داشه ک نشهان
از افت شدید سفرۀ آب زیرزمینهی در سهالیهای الیهر در
دشههت تویسههرکان اسههت .یمههانطههور که در بخهش روش
تحقیق بیان شد ،سال آبی 1388ه  1389به عنهوان سهال
صحتسنجی در نظر گرفه شد .بنابرایر ،با توج ب میزان
افت  0/68سطح ایسهابی دشت در ایر سال بها توجه به
ییدروگراف واحد) ،و در نظر گهرفهر آبهدیی ویهژه 0)/03
میزان تغییرات حجم -3/73 ،میهیون مههرمکعهب در سهال
بوده است .جدول  1مشخصات لول یای ورودی و لروجهی
جریان براساس نقشۀ یمرهانسیو اردیبهشتمهاه را نمهایش
میدید .با توج ب جدول مجموع ورودییا از مرز آبخهوان
 44/32میهیون مهرمکعب و مجموع لروجهی از مهرز 3/56
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میهیون مهرمکعب در سال آبی 1387ه  1388است .جدول
 1مشخصات رارامهریای بیالن دشت تویسرکان را نمهایش
میدید .یمانطور ک مشخص است بیشهریر سهم ورودی
ب دشت جریان زیرزمینی ورودی ب محهدودۀ بهیالن بهوده
ک ب میزان  44/2میهیون مهرمکعب است .تغذیۀ ناشهی از
آب برگشهی آبیاری از چهاه ،چشهم و قنهاتیها در دشهت
 19/1میهیون مهرمکعب بوده است و تغذیۀ ناشی از بهارش
کمهریر سهم در جریهانیهای ورودی به دشهت را شهامو
میشود .درمجموع  71/5میهیون مهرمکعب آب ورودی به
دشت در سال آبی 1387ه  1388است .دربارۀ رارامهریهای
لروجی از دشت با توج ب یمیر جدول ،لروجهی ناشهی
از رمساک چاهیای بهرهبرداری و قناتیا بیشههریر سههم در
لروجی آب از دشت را داشه اند ک ب میزان  80میهیهون
مهرمکعب است .جریان لروجی از مرز دشت  3/56میهیون
مهرمکعب و جریان لروجی ناشی از زیکشی آب زیرزمینی
صفر است .درمجموع آب لروجهی از دشهت در ایهر سهال
 83/5میهیون مهرمکعب بوده است.

جدول  .1مشخصات لولههای ورودی و خروجی جریان براساس نقشۀ همپتانسیل اردیبهشتماه
نوع
جریان

ورودی

لروجی

عالمت روی نقشه

عرض جریان

قابلیت انتقال

شیب هیدرولیکی

دبی جریان 1دارسی

()m

()m3/day

()m/m

()m3/day

6005
5837
2972
4577
1531

323
1400
1300
1060
850

0/014
0/007
0/005
0/004
0/007

27986
56103
19848
17225
9756

I1
I2
I3
I4
O

جدول  .2مشخصات پارامترهای بیالن دشت تویسرکان
نوع جریان

ورودی

لروجی

پارامتر

مقدار (میلیون مترمکعب)

تغذیۀ ناشی از نفوذ بارش

8/26

جریان زیرزمینی ورودی ب محدودۀ بیالن

44/2

تغذیۀ ناشی از آب برگشهی

19/1

جریان لروجی از محدودۀ بیالن

3/56

لروجی ناشی از زیکشی آب زیرزمینی

0

لروجی ناشی از رمساک چاهیای بهرهبرداری و قناتیا

80

بیالن تفاوت ورودییا و لروجییا)

 .1با اسهفاده از فرمول دارسی محاسب شده است.

جمع (میلیون
مترمکعب)
71/5

83/5
-

-12
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با توج ب اعداد ارائ شده در باال و بررسی رارامهریهای
ورودی و لروجی دشت میتوان ب ایر نهیجه رسهید که
بیالن در دشهت تویسهرکان در سهال آبهی 1387هه 1388
منفی و ب میهزان  12میهیهون مههرمکعهب لروجهییها از
ورودییا بیشهر بوده است .بیر عدد ب دستآمده مربوط ب
تغییههرات حجههم در دورۀ بههیالن  )-12/8و مقههدار بههیالن
ب دستآمده از ورودییا و لروجییا ب میزان  0/8میهیون
مهههرمکعههب الهههالف اسههت کهه مههیتوانههد بهه عهههت در
دسهرسنبهودن اطالعهات کهافی از دشهت و تقریبهیبهودن
بسیاری از فاکهوریا باشد .نهایج لروجی از مدل بهیالن آب
زیرزمینی :واحهدیای تقسهیمی در دشهت تویسهرکان روی
نقشۀ رقومی ارتفاع در شکو  3ال نشان داده شهده اسهت.
تقسیمبندی انجامشده براساس ویژگی بافهت لهاک ،نقشهۀ
زمیرشناسی و کاربری اراضهی صهورت گرفهه اسهت .ایهر
رهیگونبندی برای تمامی ورودییای مربوط ب مدلسازی
آب زیرزمینی در نظر گرفه شد .درواقهع  12واحهد کهاری
بههرای دشههت تویسههرکان در نظههر گرفهه شههد و بههرای یههر
رهیگون اعداد مربوط ب یدایت ییدرولیکی ،ضریب قابهیت
انهقال ،ضریب ذلیره و تغذی معرفی شد .ایر تقسیمبندی
برای اجرای دقیقتر مدل آب زیرزمینی اسهفاده شد .شکو
 3ب نقشۀ قابهیت انهقهال دشهت تویسهرکان نمهایش داده
شده است .یمانطور ک در نقشه مشهخص اسهت میهزان
قابهیت انهقال در قسمتیای شمالی دشت کمههریر و یهر
ال )
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چ ب سمت مرکز دشت نزدیک میشود ،بیشهر میشهود و
درواقع بیشهریر مقدار قابهیت انهقال در مرکز دشت اسهت،
یر چ ب انههای دشت نزدیکتر میشویم از میزان قابهیت
انهقال کاسه و کمهر میشود .ب طهورکههی ،دشهت از نظهر
میزان قابهیت انهقال به سه بخهش قابهیهت انهقهال زیهاد،
مهوسط و کم است ک ب ترتیهب در مرکهز ،انههها و ابههدای
دشت تویسرکان است .شکو  4ال توزیهع مقهادیر یهدایت
ییدرولیکی ضریب آبگذری) را در دشت تویسرکان نشهان
میدید .بیشهریر ضریب آبگذری مربوط ب مرکز دشهت و
در حاشی یا ضریب آبگذری کمهر است .شکو  4ب نقشهۀ
آبدیی ویژۀ دشت تویسرکان در یر یهک از رههیگهونیهای
مشخصشده نشان داده شده است .ذلیهرۀ ویهژه در مرکهز
بیشهریر و در حاشی کمهر است .در شهکو  5اله نقشهۀ
تغذی شامو :نفوذ ناشی از بارش ،آب برگشهی چاه ،و نفوذ
از ک رودلان ) دشت تویسهرکان نشهان داده شهده اسهت.
یمانطور ک در نقشه نشهان داده شهده اسهت بیشههریر
میزان تغذی مربوط ب مرکز دشت و کمهریر میزان تغذیه
مربوط ب کنارهیای دشت است .شهکو  5ب نقشهۀ سهطح
ایسهابی اولیۀ دشت تویسرکان را نمایش میدید .از نقشهۀ
یادشده چنیر اسهنباط میشود که سهطح ایسههابی اولیهۀ
معرفیشده ب مدل آب زیرزمینی ،در ابهدای دشت زیهاد و
ب تهدریج در مرکهز کهم مهیشهود و در انهههای دشهت به
کمهریر مقدار لود میرسد.
ب)

شکل  .3الف) واحدهای تقسیمی در دشت تویسرکان روی نقشۀ رقومی ارتفاع؛ ب) نقشۀ قابلیت انتقال دشت تویسرکان (مترمربع در روز)
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ب)

شکل  .4الف) نقشۀ هدایت هیدرولیکی دشت تویسرکان (متر بر روز)؛ ب) نقشۀ آبدهی ویژۀ دشت تویسرکان (بدون واحد)

ال )

ب)

شکل  .5الف) نقشۀ تغذیۀ دشت تویسرکان؛ ب) نمایی از نقشۀ سطح ایستابی

شکو  6ال و ب نقشۀ رهن بندی شدۀ رارامهر یهدایت
ییدرولیکی و آبدیی ویهژه توسهط مهدل  GMSدر حالهت
نارایدار را نمایش میدید .مقایسۀ نقشهۀ ورودی به مهدل

مقههادیر اولی هۀ ریشههنهادی ب ه مههدل) و لروجههی نقش هۀ
تولیدشده توسط مهدل) ،نشهان مهیدیهد مهدل به لهوبی
کالیبره شده است.
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ب)

ال )

شکل  .6الف) نقشۀ توزیع هدایت هیدرولیکی براساس خروجی مدل ( GMSمتر بر روز)؛ ب) نقشۀ توزیع آبدهی ویژۀ خروجی مدل
 GMSسال آبی 1387ـ ( 1388بدون واحد)

جدول  3بررسی بیالن آب زیرزمینی دشت تویسهرکان
توسط مهدل در شهرایط رایهدار ،نارایهدار و اعهبارسهنجی را
نمایش میدید .مدل کالیبرهشده در حالت رایدار مربوط ب
سال آبی 1387ه  1388بوده و یمانطور تغییرات ذلیهرۀ
آن در جدول نشان داده شده است  -0/2میهیون مهرمکعب
در سال است .ازآنجاک در شرایط رایدار ،بیالن باید صهفر و
مجمههوع ورودییهها و لروجههییهها مسههاوی باشههد ،نهیج هۀ
مدلسازی بیالن آب زیرزمینی در شرایط رایهدار تغییهرات
ذلیره را نزدیهک صهفر بهرآورد کهرده اسهت که نشهان از
کالیبراسیون مناسب مهدل اسهت .در حالهت رایهدار چهون
بسههیاری از رارامهریهها یهها اعمههال نمههیشههود یهها بههر فههرض
ثابتبودن اعمال میشود ،باید نهایج بیالن و عدد تغییهرات
ذلیره صفر باشد یعنی لروجییها و ورودییها در شهرایط
رایدار یکسان باشد .ازآنجاک نهیجۀ تغییرات ذلیهرۀ مهدل
کالیبرهشده در ایر رژویش عدد رایینی اسهت بها لطهایی
ک در جدول  5ذکر میشود) مهدل به طهور قابهو قبهولی،
کالیبره می شود و کارایی مناسبی لوایهد داشهت ،درواقهع
مدل فقط کمهی دچهار کهمبهرآورد شهده اسهت .در حالهت
نارایدار ب عهت در نظر گرفهر رارامهریا ب صورت مهغیر در
ایر رژویش  12ماه سال آبی 1387ه  )1388تها حهدودی
به شههرایط واقعههی نزدیههک شههده و مقههادیر لروجههییهها و

ورودییا ب دشت تویسرکان مهفاوت و نزدیک به شهرایط
واقعی بوده و ب تبع مقدار تغییرات ذلیره عددی منفهی یها
مثبت لوایهد بهود .شهایان ذکهر اسهت بسهه یهای تهنش
ب صورت مایان و برای مقادیر تغذی و چاهیای بهرهبرداری
مهفاوت در نظر گرفه شد .یمانطور ک در جدول  4نشان
داده شده است بیالن آب زیرزمینهی دشهت تویسهرکان در
حالت نارایدار به میهزان  -12/5میهیهون مهرمکعهب بهوده
است .نهایج مدل ریاضی اعهبارسهنجیشهده نشهان داد که
دشت در سهال 1388هه  1389تغییهرات ذلیهره و بهیالن
منفی دارد .میزان تغییرات ذلیرۀ لروجهی از مهدل GMS
در سال آبی 1388ه  -4/08 1389میهیون مهرمکعهب در
سههال) مشههاب تغییههرات حجههم سههفره  -3/73میهیههون
مهرمکعب در سال) است که نشهاندینهدۀ اعهبهارسهنجی
مناسب مدل است .در جدول  4ب تفکیک میزان ورودییا
و لروجییای مدل در یهر سه شهرایط رایهدار ،نارایهدار و
اعهبارسنجی نشان داده شده است .شایان ذکر است ب عهت
اینک تنها آمار بهرهبهرداری از چهاهیها فقهط در سهال آبهی
1387ه  1388موجود بهود ،در سهال اعهبهارسهنجی یعنهی
سال آبی 1388ه  1389از یمیر اطالعهات اسههفاده شهد.
بنابرایر ،میهزان برداشهت در شهرایط نارایهدار و سهال آبهی
1388ه  1389برابر در نظر گرفه شد.
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جدول  .3بررسی بیالن آب زیرزمینی دشت تویسرکان توسط مدل در شرایط پایدار ،ناپایدار و اعتبارسنجی
تغییرات ذخیره
ورودیها (میلیون مترمکعب در سال)

سال

خروجیها (میلیون مترمکعب در سال)

(میلیون مترمکعب
در سال)

حالت رایدار س ماه
بهمر ،اسفند،
فروردیر)
حالت نارایدار سال
1387ه )1388
اعهبارسنجی سال
1388ه )1389

تغذی

19/9

برداشت

-26/1

ورودی زیرقشری

10/2

لروجی زیرقشری

-4/2

جمع

30/1

جمع

-30/3

تغذی

28/3

برداشت

80

ورودی زیرقشری

43/1

لروجی زیرقشری

-3/9

جمع

71/4

جمع

-83/9

تغذی
ورودی زیرقشری
جمع

36/72
43/1
79/82

برداشت
لروجی زیرقشری
جمع

80
-3/9
-83/9

-0/2

-12/5

-4/08

جدول  .4آمارههای خطای مدل در شرایط کالیبراسیون و صحتسنجی مدل
آمارههای خطا
1

میانگیر لطا
میانگیر مطهق لطا
3
میانگیر لطای اسهاندارد
4
ضریب یمبسهگی
2

شرایط پایدار

شرایط ناپایدار

اعتبارسنجی

(سه ماه)

(سال 1387ـ )1388

(سال 1388ـ )1389

0/19
0/69
0/73
%98

0/05
0/77
0/86
%97

0/48
0/67
0/85
%97

جدول  4آمارهیای لطای مدل در شرایط کالیبراسیون
در حالت رایدار ،نارایدار و صحتسنجی را نشهان مهیدیهد.
یمانطور ک در جدول  5مشایده میشود آمارهیای لطها
در تمههامی دورهیهها اعههداد رههاییر و یمبسهههگی مقههادیر
مشایداتی و شبی سازی شده باالسهت .کمههریر میهانگیر
لطا مربوط ب شرایط نارایدار سال 1387ه  )1388بوده و
کمهریر میزان لطای مطهق و لطای اسهاندارد مربوط به
شرایط رایدار سهال 1387هه  1388که به ترتیهب مقهادیر
 0/69و  0/73را نشان میدید .مقادیر لطهای کهم تمهامی
دورهیهها نشههاندینههدۀ کالیبراسههیون مناسههب مههدل آب
زیرزمینی دشت تویسرکان است.
بحث و نتیجهگیری
از بررسههی بههیالن آب زیرزمینههی دشههت تویسههرکان چنههیر
نهیج گیری میشود ک مدل کالیبرهشده در حالهت رایهدار و
نارایدار با دقت زیادی توانسه است سطح ایسهابی چهاهیهای
ریزومهههری را شههبی سههازی کنههد .درمجمههوع ییههدروگراف
چاهیای ریزومهری دشهت تویسهرکان نشهان داد که سهطح

ایسهههابی دشههت تویسههرکان رو بهه کههایش اسههت ،نهههایج
مدلسازی بیالن آب زیرزمینی نیهز نشهان داد که تغییهرات
ذلیرۀ ناشی از بیالن آبی دشت منفهی اسهت و سهیر نزولهی
ییدروگراف دشت ،کهایش سهطح ایسههابی و بحهران آب را
نشان داد .افزایش روزافزون زمیریای کشاورزی دالو دشت
و اطراف آن ب افت سطح آب زیرزمینی دشهت منجهر شهده
است .با توج ب کایش بارش و لشکسالییای الیر ،اراضی
زیر کشت دیم در منطق کایش و کشاورزان ب کشت آبی و
اسهفاده از آب چاهیا و قناتیا رو آوردهاند که مهیتوانهد به
افت شدید سفره و بروز بحران آبی در دشت منجر شود.
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