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چکیده
برگشت تراز آب زيرزميني به تراز مطلوب با استفاده از راهکارهاي تعادلبخشي از اهداف اصللي سياسلتگلااران آب کشلور
است .يکي از راهکارهاي طرح يادشده ،تغايۀ مصنوعي اسلت کله بلهمنظلور کمليکلردن ميلنان اثربخشلي آن ،بلا اسلتفاده از
شاخصهاي پايداري در آبخوان ارزيابي شد .براي نخستينبار پايداري سيستم آب زيرزميني ،با استفاده از ترکيب سه شلاخص
اعتمادپايري ،آسيبپايري و مطلوبيت و با درنظرگرفتن اثر سناريوي تغايۀ مصنوعي ارزيابي شد .به اينمنظلور بلا اسلتفاده از
مدل  MODFLOWاثر تغايۀ مصنوعي شوراب سيوجان بر وضعيت آبخلوان بيرجنلد طلي يل

دورۀ نُلهسلاهه شلهيهسلازي و

پيشبيني وضعيت آبخوان تا افق  1121در شرايط نرمال اقليمي در سه سناريوي برداشت آب انجام گرفت .نتلاي شلهيهسلازي
نشان داد سيستم آبخوان در بخش انتهايي ،که چاه مشاهدهاي خوسف قرار دارد ،با توجه به مسير حرکت تغايۀ آب زيرزميني،
اختالف کم بين تراز مطلوب و تراز آب زيرزميني و ضخامت کم ناحيۀ اشهاع ،بيشترين پايداري را بهميلنان  22درصلد داشلته
است .بررسي شاخصها در منطقه تحت تأثير تغايۀ مصنوعي در آبخوان نشان ميدهد اجراي طرح تغايلۀ مصلنوعي توانسلته
بين  21تا  22درصد با توجه به سناريوي کاهش ،ثابتبودن برداشت و افنايش برداشلت مقلدار شلاخص پايلداري سيسلتم را
بههود دهد .شاخص ارائهشده در اين تحقيق با توجه به قابليت توزيعيبودن و امکان بررسي اثر سناريوهاي مختلف ،مليتوانلد
در ساير آبخوانها و در تصميمگيري به کار برده شود.
کلیدواژگان :آسيبپايري ،اعتمادپايري ،تغايۀ مصنوعي ،شاخص پايداري سيستم ،مطلوبيت.

* نویسندۀ مسئول
-

Email: Banihabib@ut.ac.ir
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مقدمه
استفاد ۀ بتش ا ظرفشت منتدب ب یر مشنت ر یت
منطقه مشکالت مفعد و گده جبرانندپتيیر مدننتد افت
ساره و کده حجم ببخوان ] ،[3-1کتده کشاشت ب
] ،[6-4تهدجم جبهه هد ب شتور ستدح و کتویر ]7
و [8و نشست متتش ] 9و  [11را بتتر مطتتشس یست بن
منطقه تطمشل م کند .بد توجه بته افت ستارههتد ب
یر مشن  ،طرحهد تعد ل بخش ببختوان ر ننتد ستدل
اخشر اجرا شده اس که یک ا بنهد اسفاد ه ا طرحهتد
تغيی تۀ مصتتنو استت  .استتفاد ه ا طتترحهتتد تغيیتتۀ
مصنو مشکالت یس مطشط را ر منطقۀ تط تأثشر
طرح کده م هتد ] 11و  .[11بتهطتور ک ت  ،منتدط
خشک که پفدنستشل مندستب ا نظتر شتدت بدرنتدگ و
پفدنسشل کم ا نظر ناتو و تغيیتۀ ب هتد یر مشنت
ارند مسفعد اجرا طرحهد تغيیۀ مصتنو انتد ].[13
ار یدب مندست بترا طترح تغيیتۀ مصتنو مت توانتد
اثربخش ای راهکدرهد برا برندمۀ احشتد و تعتد لبخشت
ببخوان هد را نشدن هد .ار یدب هد انجدم شده ر خصوص
اجرا طرحهد تغيیۀ مصنو معطتو بته استفاد ه ا
م کتر سشستفم ستطط ،
تصدویر متدهواره ا ر پتدی
تغششرات و تنوع ر مطصوالت کشدور ] ،[14پراکن و
تو ی بلو گ ر پدیش س طرح تغيیۀ مصنو ]،[11
فعدلش هد مشکروارگدنشسمهتد ] [18-16و کتده مشتاان
ناو پيیر اراض ] [19بو ه اس  .همدن گونه که مشدهده
م شو بششفر ار یدب هد انجدم شده رو ستدخفدر و اثتر
کشا طرح اس و تد کنون بررس کم تغيیۀ مندب ب
یر مشن  ،که هتد الت طترحهتد تغيیتۀ مصتنو
اس  ،انجدم نشده اس  .بندبرای  ،بهمنظتور ار یتدب یت
طرح مندب ب  ،بهخصوص تغيیۀ مندب ب یر مشنت بتد
اسفاد ه ا طرح تغيیۀ مصنو  ،ا شدخص برا سنج
کدرای بن استفاد ه مت شتو  .تط شتل مهندست ار و و
اسفاد ه ا شدخص بد اسفاد ه ا شبشهسد م تواند رک
لطشط ا موضوع را بشدن کند .بندبرای  ،تط شل و ار یدب
یت سشستفم بستشدر اهمشت ار و یکت ا راهکدرهتد
ار یدب سشسفم تط تأثشر طرح تغيیۀ مصنو  ،اسفاد ه
ا شدخص و ارائۀ بن برا پدیتدار است  .شتدخصهتد
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ر خصوص پدیدار سشس فم مندب ب ارائه شده
مفعد
1
اس که ا بن جم ه م تتوان بته شتدخص ،[11] CWSI
شدخص پدیدار  [11]1WSIو شدخص جتدم خشکستدل
] [11اشدره کر  .تط شل کم ببختوان بتهمنظتور بررست
وضعش بت ببخوان تط ا متدل ستندریو بتد استفاد ه ا
مدل د  MODFLOWانجدم شده که مطدلعدت ید
ر ای خصوص انجدم شده اس  .قدیر و همکدران ][13
MODFLOW
ر سدل  1116بد اسفاد ه ا متدل تد
ورۀ 31
شبشه سد وضعش پدیدار ببخوان را برا ی
سدله ( ) 1111-1981بد رنظرگرفف احداث کدنتدل بترا
توسعۀ ببشدر شبشه سد کر ند .نفدیج شبشهستد بنهتد
نشدن ا توسعۀ بخت کشتدور ستب کتده حجتم
یندمش ببخوان م شو و مشاان پدیدار ببخوان کده
م یدبد .همچنش تعشش مشاان بر اشت و سشدست هتد
بهره بر ار ا ببخوان نشتا ستدبقۀ مطدلعتدت گستفر ها
ار  ،بهطور که لتد ق طتبو و همکتدران ] [14ر
سدل  1394بد اسفاد ه ا مدل شتبشهستد -بهشنتهستد بتد
تعریف سه تدب کمبو ندش ا دم تتأمش نشد هتد ،افت
سطح ایسفدب و شدخص الالحشتدۀ کمبتو برندمتههتد و
سشدس هد بهره بر ار ا ببخوان را برا تصمشمگشتر
بد اسفاد ه ا جبهۀ پدرتو بترا مفولشتدن و تصتمشمگشتران
معرف کر ند .همچنش هدششموتو و همکتدران ] [11ر
ستتدل  1981شتتدخص انعطتتد پتتيیر را بتترا ار یتتدب
سشسفم مندب ب ارائه ا ند .اسفاد ه ا ای شدخص برا
ار یدب ی سشسفم ب یر مشن بد توجه به تط تتأثشر
بو ن ببخوان ا وامل مخف ف ،دم تغششرپتيیر ستری
ترا ب یر مشن نسب به مشاان تقدضد و تادوت ماهتوم
مخان تأمش ب ر سشسفم سد و سشسفم ب یر مشن
سب م شو که شدخص انعطد پيیر قدب شت استفاد ه
ر سشسفم ب یر مشنت را نداشتفه بدشتد .بنتدبرای  ،بتد
الالح شتدخص انعطتد پتيیر پششتنهد هدشتشموتو و
همکدران ] [11بهمنظتور مشتخصکتر ن اثربخشت یتد
پدیتتدار سشستتفم ب یر مشنتت  ،شتتدخص پششتتنهد
پدیتدار سشستفم ب یر مشنت ارائتته شتده است  .ایت
شدخص بد توجه بته رنظرگترفف سشستفم ببختوان بتر
1. Canadian Water Sustainability Index
2. Watershed Sustainability Index
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اسدس اف ب یر مشن و برگش تترا ب ببختوان بته
ترا مط و ب یر مشن ر ببخوان براسدس سندریوهد
تعد لبخش  ،تعریف مت شتو  .ایت شتدخص بتهلتورت
تو یع ر ببخوان ار یدب م شو و ای امکدن را م هد
کتته ر بختت هتتد مخف تتف ببختتوان ،شتتدخصهتتد
ا فمد پيیر  ،بسش پيیر و مط وبش سشسفم ستنجشده
شو  .اسفاد ه ا ای شدخصهد تالوه بتر مشتخصکتر ن
منطقۀ اثربخش هر طرح تعد ل بخشت  ،مشتاان پدیتدار
سشسفم را بد توجه به شدخصهد نشدن م هد .تد کنون ا
شدخصهد کم برا ار یدب سشسفم هد ب یر مشن
و اثربخش سندریو تعد لبخش اسفاد ه نشده اس  .ر
ایت پت وه بتتد استتفاد ه ا شتتدخص پششتتنهد  ،بتترا
بررس اثر سندریوهد مخف ف و ار یدب تغششرات ترا ب
یر مشن م تتوان متدیری ببختوان و تصتمشمگشتر را
ا.
بسدنتر و کدرای اجرا طرح را افاای
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده و طرح تعادلبخشی

ببخوان بشرجند ر مطدو ۀ کتویر لتوت ر شترا ایتران بتد
مستتدح  111کش ومفرمرب ت  ،بتتد مشتتدنرش بدرنتتدگ 114
مش مفر ر ی اق تشم خشت و ستر قترار ار  .بررست
تغششرات حجم ببخوان و اف ب یر مشنت طت ورۀ 11
سدله تد سدل بب 1393ت  1394نشدن م هد ای ببختوان
اف شدید سطح ب یر مشن ار و ط ای مدت بتش
ا  11مش شتتون مفرمکع ت ا حجتتم استتفدتش ببختتوان ب
بر اش شده اس ] .[16ای بطران بب ندش ا بر اشت
ب رویۀ ب ر ایت ببختوان و ببختوانهتد مشتدبه ،لتاوم
اجرا طرحهد تعد لبخش را تأیشد کتر ه است  .برندمتۀ
تعد لبخش و احشد ب یر مشن براسدس بتشالن منات
ببخوانهد کشور و اف شدید ستارههتد ب یر مشنت
تدوی شد .و ارت نشرو بهمنظور احشتد و تعتد لبخشت ب
یر مشن ر کشور ،برندمۀ تعد لبخش ببخوانهد را ر 11
پتترو ۀ کتتالن م ت بتتد هتتد ت تأمش و بد گش ت تتترا ب
یر مشن طرحریا کر  .براسدس بمدر ارائهشده طت ورۀ
1371ت  1391حتدو  71و ر ستدلهتد قبتل ا بن 31
مش شدر مفرمکع مد ا بر اش ا ببخوانهد وجتو اشتفه
اس  .اجرا  411پرو ۀ تغيیۀ مصنو و پخت ستشال
ر مطدو ههتد ممنو ته و مطدلعته و اجترا پترو ههتد
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ببخشا ار  ،و پرو ه ا مجمتوع  11پترو ۀ برندمتۀ احشتد و
تعتد لبخشت منتتدب ب یر مشنت است کتته بتته تغيیتۀ
ببخوانهد بد اسفاد ه ا رواند سطط و استفاد ۀ بهشنته ا
بن مربوط م شو ].[17
ر ای مطدلعه اثربخش مکدن بهستد طترح تغيیتۀ
مصنو شورا سشوجدن ر مطدو ۀ مطدلعتدت بشرجنتد،
که یک ا مطدو ههد بطران ر شترا کشتور است  ،بتد
تکشه بر برندمۀ احشد و تعد لبخش ببخوان ار یدب م شتو .
طرح تغيیۀ مصنو شتورا ستشوجدن ر ندحشتۀ شتمدل
مرکا ببخوان بشرجند ر روستفد شتورا و ر فدلت ۀ 18
کش ومفر غر بشرجنتد و ر هشت کش تومفر روستفد
شورا واق شده اس  .مطدو ها که برا پخ ستشال
ر نظر گرففه شده است حتدو هتاار هکفتدر و ر ندحشتۀ
خروج حوضه و بد رنظرگرفف رواند بته مشتاان 118/1
مفرمکع بر ثدنشه اس  .حوضۀ ببخشا شتورا بشرجنتد بتد
وسعف معد ل  61/41کش ومفرمرب ضری رواند ستدلشدنه
 1/117ار  .ا مجموع  11/11مش شون مفرمکع کتل ب
ورو به حوضته  1/13مفرمکعت بن بتهلتورت جریتدن
سطط ا حوضه خدرج م شو و بتدق تبخشتر شتده و یتد
ناو م کند .مطتل اجترا تغيیتۀ مصتنو  111مفتر
حدششۀ غرب رو خدنۀ شتوررو ر بخت شتمدل شت و
حدو  1کش ومفر جنو شرا روسفد شوررو به لطتد
انه رش بو ن ببرف و مطدو بو ن رلد موا انتهریتا
نسب به سدیر منتدط ببرفت پششتنهد شتد .ر شتکل 1
مطل سدخفرده تغيیۀ مصنو نشدن ا ه شده اس .
تعریف تراز مطلوب آب زیرزمینی

براسدس برندمۀ احشد و تعد لبخش ب یر مشن  ،تترا ب
یر مشن ر ببخوانهد بدیتد طت  11ستدل (نهتدر برندمتۀ
پنجسدله) به ترا ب یر مشن اولشه برگر ] .[17بتر ایت
اسدس بدید  111مش شدر مفرمکع کسر ببخوانهتد طت
 11سدل و بهطور مفوسس سدالنه پتنج مش شتدر مفرمکعت
جبران شو ] .[17بررس تغششرات تترا ب یر مشنت ر
ندههد مشدهدها نشدن م هد سطح ب رففتدر نوستدن
ار و ای رففدر بد توجه به روند ا ههد ستشکل نوستدن را
نشدن م هد .بهطور که ر ش مدهتۀ نخست ستدل بتد
بر اشت ا منتتدب ب  ،افت تتترا ب یر مشنت را شتتدهد
هسفشم و ر ش مدهۀ وم سدل ،بد تغيیۀ ندش ا نتاوالت
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شکل  .6حوضۀ طرح تغذیۀ مصنوعی شوراب و پاییندست طرح

بسمدن تترا ب بتدال گ ار  .همچنتش تط شتل رففتدر
نوسدن ترا ب یر مشن توستس جتو هتد ] [18ر ستدل
 1114بد اسفاد ه ا سر فوریه شبشهستد و پتش بشنت
شد .ر ای شبشهسد تغششرات ترا ب یر مشن تدبع ا
مقدار اولشه ،روند و نوسدندت فص بهلورت ی تدب سر
فوریه معرف شد .بد توجه بته رففتدر سشستفم ببختوان ،کته
سشکل نوسدن ار  ،ای رففدر نوسدن ترا ب را مت تتوان
بد بسس ستر فوریته و بتهلتورت حدلتل جمت تعتدا
ندمفنده ا تواب نوسدن ستد ه (سشنوست  ،کسشنوست یتد
تدب نمدی مخف س) بشدن کر (رابطۀ .)1
()1



1
F  x   a0    a n .cos  nx      b n .sin  nx  
2
n 1
n 1

) F(xتدب سشرندل X ،مقدار ترا ب  a0 ،اندا ۀ سشرندل
بد فرکدنو لتار و و تتدب سشنوست و کسشنوست  ،توابت
نوسدن اس  .نمد شمدتشک ا ترا مط و ب یر مشن
ا ه شده اس .
ر هشدروگرا ببخوان ر شکل  1نمدی
شاخصهای پایداری آبخوان

شتدخص انعطتد پتيیر ترکشبت برگرففته ا ستته شتتدخص
ا فمد پيیر  ،بسش پيیر و برگش پتيیر است و بترا
ار یدب کتدرای بهترهبتر ار بهشنته و پدیتدار ا مختد ن ب
استتفاد ه م ت شتتو ] .[11تتتد کنتتون ر مطدلعتتدت ب هتتد
یر مشن  ،برا ار یدب بهرهبتر ار پدیتدار ببختوان ،ا ایت

شدخصهد استفاد ه نشتده است  .بنتدبرای  ،ر ایت مطدلعته
شدخص پدیدار سشسفم ب یر مشن برا ار یدب فنت ر
مطدلعدت سشسفم ببخوان معرف م شو  .شدخص پدیتدار
ببخوان شدمل ا فمد پيیر  ،بستش پتيیر و مط وبشت بته
نتتوان شتتدخصهتتد ار یتتدب فن ت پدیتتدار سشستتفم ب
یر مشن معرف و اسفاد ه م شوند .بد اسفاد ه ا رابطۀ  1و
رنظر اشف سته شتدخص ا فمد پتيیر  ،بستش پتيیر و
مط وبش  ،شدخص پدیدار سشسفم برا هر سندریو طترح
تعد لبخش را م توان مطدسبه کر  .شدخص به س بمده ا
رابطۀ  1بش لار تد ی اس  .هرنه مقدار ای شتدخص بته
ی نا ی تر بدشد ،مشاان پدیتدار سشستفم بششتفر خواهتد
بو  .ا ای شدخص م توان برا سهول ر مقدیسه ،ار یتدب
و تصمشمگشر بتش ستندریوهد مخف تف تعتد لبخشت ر
تصمشمگشر و برندمهریا اسفاد ه کر ].[19
()1

EL  3 EL .EL 1   EL 

شدخص ا فمد پيیر ببخوان به ای ماهتوم است کته
سندریو اجرا تغيیۀ مصنو تد نه حد م تواند ببخوان
را بتته حدل ت اولش تۀ (تتترا مط تتو ب یر مشن ت ) ختتو
برگر اند .برگش به حدل اولشتۀ ببختوان ،براستدس هتد
طرح تعد لبخش به نوان ترا ب ید حجم ب است کته
هد بن برگش ترا ب یر مشن به ترا اولشۀ بن تتد 11
ستتدل بینتتده ر برندمتتۀ ششتتم توستتعه استت  .بنتتدبرای ،
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ا فمد پيیر کمت سشستفم ببختوان بتهلتورت رابطتۀ 3
معرف م شو  .ای ماهتوم ر شتکل  1نشتدن ا ه شتده
اس  .بهبشدن یرر ،ر هر ی ا گدمهتد متدن (مدهدنته)
که ترا ب یر مشنت بتدالتر ا تترا مط تو قترار گشتر ،
نسب به کل وره مطدسبه م شو .
n EL
N EL

()3

 EL 

کتته ر بن  nELتعتتدا ورههتتدی استت کتته تتترا ب
یر مشنت بتدالتر ا تترا مط تو (تترا تعتد ل) بدشتد و
NELتعدا کل ورههدس .
بسش پيیر بشتدنکننتدۀ مشتاان کمبتو ر سشستفم ب
یر مشن اس ] [31که شدت شکس هد سشسفم را نشتدن
م هتد .ایت شتدت شکست مت توانتد براستدس مشتدنرش
مدکایمم کمبو هد ر ی ورۀ مفوال شکس ر سشستفم یتد
احفمدل بششفرشدن کمبو ر ی یتد ننتد وره ا یت حتد
معش و ید مشدنرش شکس هتد بشتدن شتو ] 11و  .[31مشتاان
بسش پيیر ببخوان ا نظتر کمت بتد استفاد ه ا رابطتۀ  4ر
ببختتوان بتتد توجتته بتته تغششتترات تتترا ب ببختتوان ط ت ورۀ
شبشهسد مطدسبه شده اس  .مشاان شکست یت سشستفم
ب یر مشن ت ر اجتترا ستتندریو تعتتد لبخش ت براستتدس
کمبو بش اخفال ترا ب یر مشن بد ترا مط و ر تعتدا
ورههدی که ای ترا پدیش تر ا ترا مط و اس نستب بته
کل اخفال بش ترا ب یر مشن بدون ا مدل سندریو تد تترا
مط و ر نظر گرففه م شو  .شکل  1ماهوم بسش پيیر را
بد توجه به پدرامفرهد اسفاد هشده ر رابطۀ  4نشدن م هتد.
بر ای اسدس ر گدمهد مدن که ترا ب یر مشن پدیش تتر
ا تتترا مط تتو بدشتتد ،سشستتفم ببختتوان ارا کمبتتو و
بسش پيیر اس که ر شکل  1ای فدل ه ید کمبتو بتد رنت
خدکسفر نشدن ا ه شده اس  .ای ترا ر ورۀ پتش بشنت
مدلسد مطدسبه م شو و شدخص به س م بید.
n

)  (W  W
s

t

()4
)

ر ای رابطه  : Wtترا ب
مدن  : Ws ،ترا ب

i 1
n

 (W  W

Pr

یر مشن مط و

t

 EL 

i 1

ر هر گدم

یر مشن شبشهسد شده ر هتر ورۀ

مدن بترا هتر ستندریو WPr ،تترا ب یر مشنت بتدون
ا مدل سندریو و  :nتعدا ورههدی که تترا ب یر مشنت
پدیش تر ا ترا مط و قرار م گشر  ،اس  .ر شرایط کته

ترا ب
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یر مشن بدالتر ید برابر بد ترا مط و بدشد ،مقتدار

)  (Ws  Wtلار ر نظر گرففه م شو .
استتفاد ه ا شتتدخص برگشت پتتيیر بتترا ار یتتدب یت
سشستتفم ب یر مشنتت قدبتتل تعریتتف نشستت  .شتتدخص
برگش پيیر به ماهوم برگش سشسفم ا حدل شکس بته
حدل پشرو ید مط و اس و ر ب هد یر مشن بد توجته
به نوسدندت و روند ک ترا ب  ،م موس نشس  .تغششرات تترا
ب ر ندههد مشدهدها مدنند ترا ب ر پشت یت ستد،
تدب سریع ا جریدندت ورو و خروج نشس بهطور کته
مشتتاان تغششرپتتيیر حجتتم ستتارۀ ب یر مشنت نستتب بتته
منطن رضه و تقدضد مربوط به بهرهبتر ار ا یت ستد کتم
اس  .بهطور ک  ،ببخوان را م تتوان مدننتد مختان ارا ب
ر نظر گرف  ،امد مشدبه مخان ستد نشست کته ر بن اضتدفۀ
تأمش نشد بب ر ی گدم مدن ستب خشت شتدن مختان
سد م شو  .ای تغششرات کم ستب مت شتو کته ا ماهتوم
شکس و پشرو کمفتر استفاد ه شتو و استفاد ه ا ماهتوم
برگشت پتتيیر و رابطتۀ ارائتتهشتتده بتترا بن ،ر بخت ب
یر مشن لطشح نبدشد .بندبرای  ،بتد استفاد ه ا ایت ماهتوم،
شتدخص مط وبشت ب یر مشنت تعریتتف مت شتو  .ر ایت
شدخص ،برگش ترا ب یر مشنت بته حدلت تترا مط تو
تط ی سندریو ید بدون ا متدل ستندریو بته نتوان شتدخص
مط وبش سشسفم معرف م شو  .بد توجه بته افت منتدب ب
یر مشن  ،بهمنظتور جبتران کمبتو ب  ،ا ستندریو تغيیتۀ
مصنو اسفاد ه شتد .اثتر ستندریو و مشتاان برگشت ب ر
ببخوان تد ترا مط و ب یر مشنت  ،بتد استفاد ه ا شتدخص
مط وبش سنجشده شد .ای شدخص برمبنتد رلتد برگشت
ترا ب یر مشن تد ترا مط و ر هر ستندریو بتد استفاد ه ا
رابطۀ  1به س م بید .ر شکل  1ماهوم شدخص مط وبشت
نشتتدن ا ه شتتده است  .همتتدن طتتور کتته ر شتتکل  1یتتده
م شو  ،رلد بدالبمدن ترا ب یر مشن نسب بته تترا ب
یر مشن شبشهسد شده و ترا مط تو بته نتوان شتدخص
مط وبش بد خسنش نشدن ا ه شده اس .
()1





 R r
EL  100*  EL EL
R R
pr
 EL

ر ای رابطه  rELبشدنکنندۀ ترا ب یر مشن پتو ا
اف  REL ،ترا ب یر مشن ر تترا مط تو و  R prتترا
ب یر مشن مشدهدات ید پش بشن شتده (بتدون اجترا
سندریو تعد لبخش ) اس .
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مدلسازی آبخوان

استتفاد ه ا متتدل ماهتتوم ببختتوان بتتد توجتته بتته قدب شتت
تو یع بو ن نفدیج ،م تواند اثربخش ببخوان را ر هر بخ
ا ببخوان نشدن هد .ر ای تطقش اثتر ستندریو بهستد
ر سه حدل کده بر اش ب  ،دم
طرح تغيیۀ مصنو
تغششر بر اش ب و افاای بر اش (ا امۀ وضعش کنتون )
بتترا  11ستتدل بتتت (افتت  )1414بتتد استتفاد ه ا متتدل
 MODFLOWمدلسد شد .ورۀ بمدر مدلسد شدمل
ش سدل برا واسنج و سه سدل برا لط سنج مدل
ا سدل بب 1381ت  1386تد سدل بب 1393ت  1394بو ه و

گدم مدن شبشهسد بهلورت مدهدنه و مهرمده ( 1381ایت
انفخد براسدس کمفری تغششرات پدرامفرهد ببخوان ،ترسشم
هشتتدروگرا ببختتوان ،جم ت بور اطال تتدت پدی تۀ منطقتته و
بهرو بو ن اطال دت بتو ه است ) بترا شتبشهستد حدلت
مدندگدر متدل انفختد شتده است  .متدل ماهتوم ببختوان
بشرجند (شکل  )3بر اسدس وامتل تأثشرگتيار و متؤثر مدننتد
مندب تغيیته و تخ شتۀ ببختوان ،متر مطتدو ۀ متدلستد ،
مندط تغيیه و تبخشر و تعرا و همچنش اسفرات گرافت ر
مدل  MODFLOWبد شبکهبند  111مفتر ر و حدلت
مدندگدر و غشرمدندگدر اجرا شد.

مطلوبيت

آسيب پذيري
اعتمادپذيري

شکل  .1شاخص های پایداری آبخوان با استفاده از هیدروگراف مشاهداتی ،شبیهسازی و تراز مطلوب

شکل  .9مدل مفهومی آبخوان بیرجند
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واسنج مدل مدندگدر ر ببخوان بشرجند و پو ا شبشهستد
اولشه ،واسنج مدل کم ببخوان بترا پتدرامفر ببتده ویت ه
( )Syببخوان برا مدت ش سدل انجدم شتد .مشتاان خطتد
مدل ر حدل مدندگدر و غشرمدندگدر مطدب جتدول  1مطدستبه
شد .مشدنرش مجيور خطد بش ترا ب یر مشن مشدهدهشتده
بد شبشهسد شده ط ش سدل کمفتر ا  84ستدنف مفتر ر
همتتۀ پشاومفرهتتد استت کتته قتت مندستت متتدل را بتترا
لط سنج و پش بشن نشدن م هد.
یک ا الیل و ضرورتهد اسفاد ه ا ی مدل مندست ،
کنفرل و بررس رففدر هشدرولشک ببخوان ر مقدبل بر اش هتد
و اطال دت مدنهد گيشفه اس که بدیتد تطتدب کتدف بتش
نفدیج مشدهدها و نفدیج به ست بمتده ا متدل وجتو اشتفه
بدشد .طول مدن تطدب برا لط سنج  ،بسفر به و دمل
نوع ببخوان و ستشر تتدریخ ببختوان ار  .بته ایت منظتور ،ا
لتتط ستتنج متتدل غشرمدنتتدگدر بتترا ستته ستتدل پدیتتدن
متتدلستتد استتفاد ه شتتده اس ت کتته ق ت مندس ت بتترا
پش بشن وضعش بتت ببختوان را نشتدن مت هتد .شتکل 6
لط سنج نفدیج را برا سدل پدیدن (سدل نهم) مدلستد
نشدن م هد .نفدیج مندس لط ستنج بشتدنکننتدۀ قت
مندس مدل ر فرایند واسنج است  .نفتدیج لتط ستنج
نشدن هندۀ کمفری اخفال بتش تترا ب ر شتبشهستد و
مشدهدات اس .

یافتهها
واسنجی و صحتسنجی مدل کمی

یک ا وامل مهم ر اجرا قش مدل ،شندسدی وامتل
حسدس و واسنج ای وامل برا بته ست بور ن نفتدیج
بهشنه اس  .بد توجه به اجرا مدل ر و حدل مدنتدگدر و
غشرمدندگدر و دمل هدای هشتدرولشک و ضتری ببتده
وی ه به نوان وامل حسدس مشخص شده و براسدس ایت
و دمل ،مدل به و لورت سع و خطد و روو اتومدتشت
 PESTبد اسفاد ه ا اطال دت هتدای هشتدرولشک  ،ببتده
وی ۀ لوگهد حادر موجو ر منطقه ،نفدیج ب مدی هد
پمپد و بربور قدب ش انفقدل ،نوع سد ندهد مش شندست
و مطدلعدت پششش واسنج شده اس  .نفدیج نشتدن ا بتد
حرک به سم خروج ببخوان ،ا مشاان ضتری خشتره
کدسفه م شو که جنو سد ندهد مش شندس نشتا ایت
نفشجه را تأیشد م کند .شکلهد  4و  1نفدیج نهدی مشاان
هدای هشدرولشک و ببده وی ه را نشدن م هند.
مبند خطد شبشهسد برا مدلسد اختفال کمفتر
ا  11سدنف مفر بش سطح ب مشدهدهشده و شبشهسد شده
اس که نفتدیج کمفتر ا  1رلتد است  .همچنتش ر متدل
غشرمدندگدر مشدنرش مجيور خطد یعن اختفال بتش تترا ب
یر مشن مشدهدهشده بد ترا ب یر مشن شتبشهستد شتده
ر ک شۀ  11پشاومفر مدل کمفر ا  11سدنف مفر اس  .پتو ا

شکل  .3آبدهی ویژۀ واسنجیشده در مدل کمی

شکل  .4هدایت هیدرولیکی واسنجیشده در مدل کمی

جدول  .6میزان خطای مدل کمی در دو حالت ماندگار و غیرماندگار
پارامتر خطا

مدل ماندگار

مدل غیرماندگار

مشدنرش خطد
مشدنرش مط خطد
مشدنرش مجيور خطد

1/148
1/169
1/111

-1/138
1/181
1/831
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شکل  .1نتایج صحتسنجی مدل کمی آبخوان

پیشبینی و تعیین تراز آستانۀ آب زیرزمینی

پو ا لتط ستنج متدل کمت ببختوان و تأیشتد قت
مندس  ،پش بشن تترا ب ر متدل تتد ستدل  ،1414کته
پدیدن طرح احشد و تعد لبخش ببخوانهد اس  ،براسدس سه
سندریو کده  ،افاای و ثدب بتو ن بر اشت ب انجتدم
شد .انفخد ورۀ  11سدله بترا پتش بشنت وضتعش ب
یر مشن بد توجه به هد طرح تعد لبخش و مفتأثربو ن
م شدت سد ها بر وضعش ببختوان طت ورۀ مشتدنمتدت
اس  .همچنش تکرار شترایس اق شمت گيشتفه بترا ورۀ
بینده (سدل بب 1394ت  1391تد 1413ت  ،)1414ر نظتر
گرففه و شبشهسد شد .بهمنظور تعشش تترا مط تو ب
یر مشن ر هر نده مشدهدها و ببخوان ،ا برا و ستر
فوریه و روند ترا ب یر مشن اسفاد ه شد .به ای منظتور
ترا انفهدی مط و ب یر مشن هتر نتده مشتدهدها بتد
توجه به هد برندمۀ احشد و تعد لبخش ببخوانهد تعشش و
بد اسفاد ه ا سر مدن ترا ب یر مشنت ثبت شتده ر
ندههتد مشتدهدها و ببختوان و بترا و بن بتد نترمافتاار
 ،MATLABتدب سر فوریه اسفخراج و بتد تط شتل شتش
روند ستر متدن تترا ب  ،تترا مط تو ب یر مشنت
به س بمد .سپو ،ا مشاان تترا مط تو بترا ار یتدب
شدخص پدیدار سشسفم ب یر مشن اسفاد ه شد .رابطتۀ
 ،6منطن برا و ا هشدۀ ترا مط و برا کل ببخوان را
نشدن م هد .ر شکل  7تغششرات تترا ب یر مشنت ر
ببخوان ر سه سندریو بر اش ب  ،به همراه ترا مط و
نشا ارائه شده اس  .تط شل نفدیج هشدروگرا نشدن م هد

روند بهرهبر ار ا ببخوان ط  11ستدل بینتده ،اخفالفت
حتتدو  1مفتتر بتتش تتترا ب یر مشنت مشتتدهدات و تتترا
مط و را ایجد م کند.

WT  1382  0 / 356 * Cos 0 / 165X  
0 / 148 *Sin 0 / 165X  
0 / 106 * Cos 0 / 33X  

()6

0 / 114 *Sin 0 / 33X  

0 / 11* Cos 0 / 495X  
0 / 087 *Sin 0 / 495X 

ر ای رابطه  WTترا ب مط و
گدم مدن اس .

ر گتدم متدن

وX

پیشبینی وضعیت هیدرولوژیکی تغذیۀ مصننوعی تنا سنال
6444

بررستت وضتتعش هشتتدرولو یک بدال ستت طتترح تغيیتتۀ
مصنو شورا  ،بتد رنظرگترفف تکترار شترایس اق شمت
گيشفه برا ورۀ  11سدلۀ بینده تط شل شد .بنتدبرای  ،بتد
توجتته بتته مشتتاان بدرنتتدگ ر ورۀ  11ستتدل قبتتل و
لطد کر ن روند بدرندگ ر منطقه ،مشاان بدرنتدگ بترا
ورۀ بینده پش بشن شد .ای طترح ،سته حوضتچه بترا
خشرۀ ب ار که حجم بنهد حدو  411هتاار مفرمکعت
اس که بهطور مفوسس ر سدلهد نرمدل ا نظر بدرنتدگ
حداقل ی بدر سرریا مت شتو ] .[31ضتری ناتو ب ا
مخان مطدو ۀ پخ  11رلد ] [31ا الم شده اس کته
ر
بد انجدم  18ب مدی ناو پيیر  ،ر اخل مخان پخ
سه شرایس رطوبف مفادوت خدک ای د بهطور مفوستس
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شکل  .1تغییرات تراز آب زیرزمینی آبخوان طی  64سال پیشبینی به همراه تراز مطلوب آب زیرزمینی

 11رلتتد بتتربور شتتده اس ت  .همچنتتش بتتد توجتته بتته
بدروهد رخ ا ه ر  19و  31بهم متده  1391و ببرشتر
هر و منطقۀ پخ  ،بر اسدس حجم اولشه و حجم پتنج رو
بعد ،ترا ب ر مختان و رنظرگترفف مشتاان تبخشتر بتد
اسفاد ه ا بمدر تبخشتر ا تشتف ر ایستفرده ستشنوپفش
بشرجند ،ضری ناو  11رلد مطدسبه شد.
ارزیابی کارایی فنی سناریوی بهسازی تغذیۀ مصنوعی

پو ا بررس مشاان تغيیۀ ندشت ا بهستد طترح تغيیتۀ
مصنو شتورا ستشوجدن ،ستر متدن تغيیته ر متدل
 MODFLOWا مدل شد .بد ا مدل مشاان تغيیه ر مدل ،اثر
بن رو ندههد مشدهدها تط تأثشر (پدیش س طرح) و
هشدروگرا ببخوان بررست و شتدخصهتد پدیتدار بترا
ندههد مشدهدها که تطت تتأثشر بن قترار اشتفند و نشتا
بتترا ببختتوان مطدستتبه شتتد .مطتتدب جتتدول  1اثربخش ت
ستتندریو تغيی تۀ مصتتنو  ،رو نتتده مشتتدهدها شتتمدل
مطمدیه ،که ر پدیش س اجرا طرح تغيیتۀ مصتنو و
ر نا ی تری مکدن به بن اس  ،تأثشر مندسب اشفه است
ر ستندریو
بهطور که مط وبش طترح تغيیتۀ مصتنو
ثدب بو ن مشاان بر اش ب برا ای نتده مشتدهدها 14
رلتتتد ،مشتتتاان بستتتش پتتتيیر  41رلتتتد و شتتتدخص
ا فمد پيیر  31رلد اس  .بر ای اسدس شدخص پدیدار
ر ای نده مشدهدها تط تأثشر بهسد تغيیتۀ مصتنو
 31رلد اس  .بد توجه به جهت حرکت ب یر مشنت و
مطل طرح تغيیۀ مصنو  ،اثر ای ستندریو تعتد لبخشت
(تغيیۀ مصنو ) رو نهدر نده مشدهدها خوسف ،رکتدت،

نصرببد و فدشت نشتا م متوس است  ،بتهطتور کته نتده
مشدهدها خوسف ،که تط تأثشر جریدن ب یر مشن ایت
طرح و کل ببخوان اس  ،بششفری مشاان پدیدار سشسفم را
نشدن م هد .ستطح بتدال ب یر مشنت ر ایت ندحشته،
اخفال کمفر ا ی مفر بش ترا ب یر مشن بدون ا مدل
ستندریو بتد تترا مط تتو و قرار اشتف ر منطقتۀ خروجت
ببختتوان ا جم تته تتوام است کتته ایت نتتده مشتتدهدها
بهسر واکن نشدن مت هتد و تترا ب یر مشنت بتدال
م بید .ر سدیر ندههد مشدهدها ببخوان شدخص پدیدار
سشسفم ب یر مشن ندنشا اس  .شتکل  8هشتدروگرا ب
یر مشن ببخوان را تط ا متدل ستندریو بهستد طترح
ر سه سطح بر اش ب و ترا مط تو ب
تغيیۀ مصنو
یر مشن نشدن م هد .نفدیج نشدن م هد بهستد طترح
ر و سدل ابفدای ر هر سه حدل بر اش
تغيیۀ مصنو
ب بهلورت مط و رو ببخوان اثر اش و پو ا بن ترا
ب یر مشن پدیش تتر ا تترا مط تو ب یر مشنت قترار
گرف  .بررس شتدخصهتد ا فمد پتيیر و مط وبشت ب
یر مشن بد ا مدل سندریو بهسد تغيیۀ مصتنو نشتدن
ا مسشر جریدن ب یر مشن ا مطل تغيیتۀ مصتنو تتد
خروج ببخوان ر اطترا نتده مشتدهدها خوستف تطت
تأثشر حجم ب تغيیهشده قرار ار  .بد توجه به ضخدم کتم
ندحشۀ اشتبدع و اختفال کتم تترا ب یر مشنت مط تو و
شبشهسد شده ر اطرا نده مشدهدها خوسف بششتفری
ر ای مطدو ه اس  .پراکن تتو یع
تأثشر تغيیۀ مصنو
شدخصهد ا فمد پيیر  ،بسش پتيیر و مط وبشت بترا
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منطقۀ پدیش س طرح بد اسفاد ه ا روابس  1تتد ( 4منطقتۀ
تط تأثشر طترح تغيیتۀ مصتنو ) و پدیتدار سشستفم ب
یر مشن ر پدیش س طرح تغيیۀ مصنو بتد استفاد ه ا
رابطۀ  1مطدسبه و بهلورت شکل  9ترسشم شده اس .
بد توجه به جه حرک ب یر مشن و اثربخشت یتد
منطقتۀ اطتترا نتتده مشتتدهدها خوستتف نستتب بتته ستتدیر
نتتدههتتد مشتتدهدها شتتبشهستتد  ،جریتتدن ر متتدل ب
یر مشن بد استفاد ه ا متدل حرکت امتالح MODPATH
انجدم و مسشر انفقدل ب ا مطل تغيیتۀ مصتنو بتهطتر
خروج ببخوان شبشهستد شتد .تط شتل وضتعش انفقتدل
حرک امالح بشدنکنندۀ انفقدل حجم ید ب یر مشنت بته
طر ای نده مشدهدها بتو  .شتکل  11نفتدیج خروجت ا

مدل  MODPATHو مسشر جریدن تغيیهشده ا طرح تغيیۀ
مصنو را نشدن م هد .بندبرای  ،ضتخدم کتم ،نوستدندت
کم ب یر مشن و نبو نده بهرهبتر ار ر ایت منطقته ا
ببختتوان ،ستتب یتتد بو ن شتتدخص پدیتتدار ر ای ت نتتده
مشدهدها شده اس  .بر ای اسدس انفخد منطقتۀ مندست
برا تغيیۀ مصتنو مت توانتد ستطح بهترهور ا تغيیتۀ
هد .براسدس شکل  11مشدهده م شو
مصنو را افاای
که بششفر حجم تغيیۀ مصنو بته طتر نتده مشتدهدها
خوسف منفقل م شو  .ا بنجد که ر ببخوانهد کویر ر
خروج ببخوان بد غ ظ ید امالح مواجته هستفشم ،حجتم
ید ا ب به جبهههد ب شور اضدفه م شو .

جدول  .1ارزیابی پایداری آبخوان با بهسازی طرح تغذیۀ مصنوعی شوراب سیوجان

اعتمادپذیری

آسیبپذیری

مطلوبیت

شمدل مطمدیه

پایداری

خوسف

فدش
مطدو ه
تأثشرپيیر

افاای
دم تغششر
کده
افاای
دم تغششر
کده
افاای
دم تغششر
کده

اعتمادپذیری

تقد

افاای
دم تغششر
کده
افاای
دم تغششر
کده
افاای
دم تغششر
کده

1/14
1/11
1/111
1/18
1/6
1/64
1/19
1/3
1/33

-1/77
-1/71
-1/71
-1/74
-1/71
-1/7
-1/63
-1/19
-1/11

1/18
1/11
1/14
1/9
1/97
1
1/11
1/14
1/3

1/14
1/16
1/19
1/11
1/11
1/18
1/19
1/31
1/37

نصرببد

آب

آسیبپذیری

آب

پیزومتر

برداشت

مطلوبیت

نام پیزومتر

برداشت

نام

پایداری

سناریوی

سناریوی بهسازی تغذیۀ مصنوعی

سناریوی

سناریوی بهسازی تغذیۀ مصنوعی

1/19
1/1
1/11
1/371
1/39
1/41
1/19
1/31
1/33

-1/88
-1/81
-1/83
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-1/8
-1/77
-1/74

1/11
1/17
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1/13
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1/13
1/16
1/18
1/31

1/18
1/1
1/13
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1/19
1/19
1/11
1/14
1/17
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بحث و نتیجهگیری
 یکت ا، اسفاد ه ا طرح تغيیۀ مصتنو و پخت ستشال
سندریوهد برندمۀ احشد و تعد لبخش ببخوانهد اس کته ر
 ار یدب. سدلهد اخشر توسس و ارت نشرو ر حدل انجدم اس
 بدید،سندریو تغيیۀ مصنو بد توجه به تو یع بو ن اثر بن
 ب ته. بتتد استتفاد ه ا ی ت شتتدخص تتتو یع ستتنجشده شتتو
ای منظور ا شدخص پدیدار سشستفم ب یر مشنت کته ا
 بد ت اش سته،ماهوم شدخص انعطد پيیر الهدم گرففه شده
. بسش پيیر و مط وبش اسفاد ه شد، شدخص ا فمد پيیر
 و تکتترارMODFLOW بتتد استتفاد ه ا متتدل ب یر مشن ت
 بهستتد ستتندریو تغيی تۀ،شتترایس گيشتتفه بتترا بینتتده
 ستدله ر متدل11 مصنو شورا سشوجدن برا ی ورۀ
 نفتدیج متدل بتد استفاد ه ا.ا مدل و مدلستد انجتدم شتد
شدخص پدیدار سشسفم ب یر مشن نشدن ا پدیش س
اجرا طرح تط تأثشر ید تغيیۀ ندش ا ایت طترح قترار
ار و ر نده مشدهدها شمدل مطمدیته شتدخص پدیتدار
 تط شل ستدیر نتدههتد. رلد افاای م یدبد31 ببخوان به
مشدهدها بد ا مدل طرح تغيیۀ مصنو نشدن ا بتد توجته
به موقعش نتده مشتدهدها خوستف ر مستشر جریتدن ب
یر مشن ت و مستتشر جریتتدن ب یر مشن ت ندش ت ا تغيی تۀ
 بششفری مشاان شدخص پدیدار سشسفم به مشاان، مصنو
. رلد ر سندریو دم تغششر بر اش ب م رسد11
استتفاد ه ا ایتت شتتدخصهتتد بتتد توجتته بتته قدب شتت
 بهترهبتر ار و مکتدنیتدب،تو یع بو ن بن امکدن توستعه
ر
مندس و بهشنه برا اجرا طرحهد تغيیتۀ مصتنو
 نفدیج ای تطقش و ارائۀ شدخص.ببخوانهد را فراهم م کند
پدیدار سشسفم ب یر مشن بد توجه به بررست تتو یع
اثر سندریو و ار یدب اثر بن م تواند برا ببخوانهد یرتر
بد وضعش مشدبه بهخصوص برا طرحهتد تعتد لبخشت
. ار یدب و بسش شندس شو
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