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چکیده
افزایش بیرویۀ جمعیت در کشور ،محدودیت منابع آبهای سطحی و بهرهبرداری بیش از اندازه از آبخوانها باعث وارد آمدن
خسارتهای جبرانناپذیری به منابع طبیعی کشور در سالهای گذشته شده که توجه به مدیریت یكپارچۀ منابع آب را ضروری
کرده است .امروزه ،مدلهای هیدرولوژیكی یكپارچه با امكان تجزیهوتحلیل آبهای زیرزمینی و سطحی باا وضاوز زماانی و
مكانی باال اجرای بهتر و دقیقتر این مدیریت را امكانپذیر ساختهاند .این مطالعه با هدف درک تعامالت آبهای زیرزمینای باا
آبهای سطحی در آبخوان دشت شازند در استان مرکزی با اساتفاده از مادل  MODFLOW-OWHMتحات رابا کااربری
گرافیكی  ModelMuseشبیهسازی شده است .در این مطالعه از بستۀ  SFRبرای شبیهسازی جریان رودخاناه و تباادالت آن باا
آبخوان استفاده شد .واسنجی مدل به صورت دستی برای مهرماه  1389تا شهریور  1390انجام گرفت .نتایج شبیهساازی مادل
نشان داد رودخانههای دشت شازند سهم بسیار اندکی در تغذیه و تخلیۀ آبخوان دارند و بیشترین نفوذ از رودخانه باه آبخاوان
در ماه فروردین با  1982مترمكعب بر روز و کمترین میزان در شهریورماه با  373مترمكعب بر روز اتفاا مایافتاد .بیشاترین
سهم در تغذیۀ آبخوان در بیشتر ماههای سال نفوذ ناشی از بارش است و بیشترین سهم تخلیاه نیاز در مااههاای خشا
مربوط به تخلیه از چاهها و در باقی ماهها شار وابسته به هد است .از اینرو ،این مطالعه میتواند ی

ساال

پایۀ قوی برای مطالعاات

بیشتر برای ارزیابی تغییرات اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی و استراتژیهای مدیریت منابع آب در کشور باشد.
کلیدواژگان :مدل یكپارچۀ هیدرولوژیكی ،تبادل آبهای سطحی و زیرزمینی ،مدل عددیMODFLOW-OWHM ،
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مقدمه
تعامل بین آبهای زیرزمینی و آبهای سطح ی (بط ننطو
مثال ،رودخان  ،نهر ،دریاچ  ،تطابب ،چمط و یطره) جنبطۀ
مه ی ز چرخۀ آب ست ،زیر میتو ند بر ستفاده ز منابع آب
توسط نسا ها تأثیر بگذ رد [ .]1چرخطۀ هیطدرولوژیکی ،کطل
مج ون سیستمها و فر یندهای پیچیدۀ درو هطر سیسطتم،
یعنی ت سفر ،سحح زمین و زیرسطحح ر د طا مطیکنطد .بطا
ینحال ،لب ت قیقات گذشت مبادلۀ بین پویطایی آبهطای
سح ی و زیرزمینی ر نادیده گرفت یا ساده کطرده سطت [-2
 .]4ما در ده های خیر محالعات تعامالت آبهای سح ی و
زیرزمینی در زمینۀ مدیریت منابعآب توج ویژه ی ر ب خود
جلب کرده ست .ب دلیل ین و قعیت ک سیستمهای جریا
آبسح ی و زیرزمینی ،در بسیاری ز مو رد ،با یکدیگر ن طل
میکنند .ب ننو مثال ،برد شت آبهای زیرزمینی میتو نطد
جریا پای ر کاهش دهطد و بطر هیطدرولوژی رودخانط تطأثیر
منفی بگذ رد .ب نکس ،برد شت آبهطای سطح ی مطیتو نطد
تغذیۀ آبهای زیرزمینی ر کاهش دهد .نالوه بر ین ،آبهای
سططح ی م طیتو ننططد ز آبهططای زیرزمین طی مططالب بگیرنططد و
ه ینطور کیفیت آبهای زیرزمینی توسط آبهای سطح ی
نیز مختل میشود [.]5
پیمرفت روز فطزو مکانطات در م اسطبات بانطه شطده
ست ک سیستمهای جریا بطا هطم در دو حطوزۀ فضطایی و
زمانی تجزی وت لیل شوند .تجزیط وت لیطل جریطا آبهطای
سططح ی و زیرزمینطی ز طریطق مططدلهططای یکپارچط نجططا
میشود .مدلهطای هیطدروژئولوژیکی یکپارچط  ،فر ینطدهای
بازخوردی ر در نظر میگیرند ک بر زما و میطز تبخیطر و
تعرق ،رو ناب سح ی ،جریا یر شطبا و فعطل و نفعطابت
آبهای زیرزمینی تأثیر میگطذ رد [ .]6بطر سطا طالنطات
 ،)2019( NGWAمدلهای هیدروژئولوژیکی یکپارچ بست
ب معادلۀ حاکم مورد ستفاده بر ی شبی سازی جریطا هطای
شبا و یر شبا و سحح یکپارچگی در زیرسیسطتمهطا ،بط
س دست تقسیم میشوند [ .]7مطدلهطای کطامالا یکپارچط
(مثل  )]8[ ،MIKE SHEکط هطمزمطا معادلطۀ حطاکم بطر
آبهای سح ی (معادلۀ  Saint Venantکط جریطا ناپایطد ر
در سحح زمین ر توصیف میکنطد) و جریطا آب زیرزمینطی
(معادلۀ  )Richardsحل مطیکنطد )2 .مطدلهطای هطمبسطتۀ
خودکار ک مناطق جد گان ی ز سیستمهای هیطدرولوژیکی
و هیدروژئولوژیکی ر شبی سازی کطرده و آ هطا ر ز طریطق
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پیوندهای شر یط مرزی یکپارچ میکند (مانند ،GSFLOW
[ )3 .)]6مدلهای همبستۀ دستی ک ز مدلهطای جد گانطۀ
آبهای سح ی و زیرزمینی سطتفاده مطیکننطد و بط ططور
مسططتقل تنظطیم شططده و بططا د دههططای ممططاهده ی ممططتر
کالیبره شده ند (مثل .)]9[ ،SWAT-MODFLOW
مطططططدل  MODFLOW-OWHM1نطططططونی مطططططدل
هیدرولوژیکی یکپارچۀ مبتنی بر  MODFLOWست ک تطا
ب مروز کاملترین نسخ ز ین خانو ده سطت کط بط ططور
کامططل حرکططت و سططتفاده ز آبهططای زیرزمین طی ،آبهططای
سح ی و آبهای و ردشده ر ب هم متصطل مطیکنطدMF- .
 OWHMجازۀ شبی سازی ،تجزی وت لیل و مطدیریت کلیطۀ
مؤلف های حرکت و ستفاده ز آب ر در یک چارچوب نرض
و تقاضا میدهد .ین مدل گزین های بیمتری ر بر ی خو ص
هیططدرولیکی و تبخیططر نسطططبت بطط سطططایر نسطططخ هطططای
 MODFLOWفر هم میکند Bushira .و ه کطار ()2017
محالعطط ی بططر ی در پویططایی فعططل و نفعططابت آبهططای
زیرزمینی و سح ی در حوضۀ رودخانۀ کلر دو در مکزیک بطا
ستفاده ز مطدل  MODFLOW-OWHMنجطا د دنطد .در
ین مدل تعطامالت آبهطای سطح ی و زیرزمینطی ز طریطق
بست های رودخان  ،جریا منحق یر شبا  ،چطاه ،زهکمطی،
شر یط مرزی جریا و بستۀ مماهدۀ تر ز شطبی سطازی شطد.
نتایج شبی سازی آ ها در حالت پاید ر نما د د منابع صلی
تأمین آبهطای زیرزمینطی آبخطو مطورد محالعط  ،نمطت ز
جریططا رودخانطط  ،ورود آب ز کمططاورزی و جریططا هططای
زیرسح ی ز زهکش ست .ه چنین ،ممخص شد آبهطای
زیرزمینی تقریباا ز ت امی جهات ب س ت خلیج کالیفرنیا در
جری طا سططت [ Ebrahim .]5و ه کططار ( )2019سیسططتم
جریا آب زیرزمینی ر با سطتفاده ز مطدل MODFLOW-
 OWHMبر ی منحق ی در در آفریقطای جنطوبی کط در آ
برد شت آب زیرزمینی بر ی آبیاری طی سالهای گذشت دو
بر بر شده بود ر شبی سازی کردند .یک مدل بطار رو نطاب
نیز با ستفاده ز سیستم مدلسازی بطار ط رو نطاب PRMS
ساخت شد و با دبی خروجطی حوضط کطالیبره شطد .تبطادل
جریا بین رودخان و آبخو نیز با ستفاده ز پکطیج SFR2
شبی سازی شد .تبخیر و تعرق شبی سطازیشطده در PRMS
ک تططر ز مططدل  MODFLOW-OWHMبططود و ه طینطططور

1. One Water Hydrologic Flow Model
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جریا رودخانۀ شبی سازیشده ،با ینحال ه بستگی خوبی
بین رو نابهای شبی سازیشده در هر دو مطدل وجطود د رد.
نتایج نما د د میز تغذیط ز  1/3تطا  44/5میلطیمتطر در
سال متفاوت سطت کط بخطش ثطابتی ز بارنطدگی نیسطت و
رودخان میز  1/1درصد ز بارنطدگی سطابن ر بط آبخطو
نتقال میدهد ک نما دهندۀ وجود سیستم متغیر ست ک
ت ت تأثیر تغییر قلیم و تغییر ت نسانی آسطیبپطذیر سطت
[ Azeref .]10و ه کطططار ( )2020در ت قیقططی ز مطططدل
 MODFLOW-OWHMدر حوضط ط ی در تیط طوپی بط طر ی
بررس طی پاسططس سیسططتم آبهططای سططح ی و زیرزمین طی ب ط
تغیی طر ت آت طی سططتفاده کردنططد .سططناریوهای بررس طیشططده
نبارت ند ز :تأثیر فز یش برد شت آبهطای زیرزمینطی و ثطر
کاهش تغذی  .هنگطامی کط میطز برد شطت آب زیرزمینطی
فططز یش مطییابططد ،نمططت جریطا ز آبخططو بط رودخانط و
خروجی زیرسح ی ب طور قابل توجهی کاهش مییابطد .در
ین محالع ز دست د د آب زیرزمینطی ز طریطق تبخیطر و
تعرق در منحقۀ محالع شده نیز کطاهش یافتط سطت .نتطایج
مدل نما میدهد سیستم آبخو نسبت ب تغییطر هطد یت
هیدرولیکی بسیار حسا ست .طبطق نتطایج تطأثیر فطز یش
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برد شت ز چاه ب میطز  50 ،25و  100درصطد منجطر بط
کاهش تطر ز آبهطای زیرزمینطی بط میطز  12/15 ،6/77و
 24/37متر و کاهش نمت ز رودخان ب مقد ر 2/18 ،1/04
و  4/46درصد خو هد شد ،در حطالی کط کطاهش تغذیط بطا
ه ا درصدها منجر ب کاهش تطر ز آبهطای زیرزمینطی بط
میز  6/34 ،4/27و  11/25متر و کاهش نمطت بط مقطد ر
 8/05 ،4/19و  15/55درصد خو هد شد [.]11
در ت قیقات گذشت سیستمهای جریا آب سطح ی و
زیرزمینی بیمتر ب صورت جد گانط مطورد تجزیط وت لیطل
قر ر گرفت ند و محالعاتی ک ب صورت توأمطا بط بررسطی
تبادل آبهای سطح ی و زیرزمینطی پرد ختنطد ،بیمطتر بطا
مدل  SWAT–MODFLOWنجا شده ک ت رکطز صطلی
آ بر آبهای سح ی ست ،ما در ین محالع شبی سازی
ک طی بططا مططدل جدیطد  MODFLOW-OWHMبططا هططد
ت لیل تبادبت بین آبخو و رودخان در حوضۀ مورد نظطر
ک در سالهای خیر شاهد نقصا شدید آبهای سح ی و
ه چنین ،فت آبهای زیرزمینی بوده ،نجا شده ست .در
شکل  1روند کلی ین ت قیق ر ئ شده ست.

شکل  .1روند کلی مطالعه

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار 1401

202

روش کار (مواد و روشها)
منطقۀ مطالعهشده

م ططدودۀ محالعططاتی شططازند در حوض طۀ آبریططز قططرهچططای ز
زیرمج ونۀ حوضۀ آبریز سفیدرود سطت .یطن م طدوده بطا
وسططعتی حططدود  984/73کیلططومتر مربططع در حططد فاصططل
طولهای جغر فیایی  49درج و  16دقیق تا  49درجط و
 52دقیقۀ شرقی و نرض جغر فیایی  33درج و  43دقیق
تا  34درج و  11دقیقطۀ شط الی و قطع شطده سطت .یطن
منحق ز ش ال ب دشت ک یجا (بلو شطر ) ،ز شطرق و
شط ال شططرقی ب ط شهرسططتا ر  ،ز جنططوب ب ط سططتا
لرستا و ز رب ب شهرستا های مالیر و بروجرد م دود
ست .در شکل  2موقعیت آبخو شازند در ستا مرکطزی
و یر نما د ده شده ست.
منحقۀ شازند ز سردترین مناطق ستا مرکطزی سطت.
هو ی ین منحق ب نلت وجطود کوهسطتا و رتفطا 1920
متری ز سحح دریا تابستانی خنک و زمسطتانی بسطیار سطرد
د رد .میانگین دمای ین منحقط در گطر تطرین فصطل سطال
حد کثر  33درجۀ سطانتیگطر د و در سطردترین فصطل سطال
حد کثر  -25درجۀ سانتیگر د ست .باتوج بط و قطع شطد

م دودۀ محالعاتی شازند در د من های شرقی رشت کوههطای
ز گطر  ،بیمططتر بططار هططای آ ناشططی ز تططودههططای هططو ی
بار ز یی ست ک ز س ت رب ،ش ال رب و جنوب رب
کمورما ر ت ت تأثیر قر ر میدهند .ین تطودههطا در گطذر
خود ز د من های ربی کوههای ز گر بیمتر رطوبت خطود
ر ز دست میدهند و ب ه ین دلیل ،در د من هطای شطرقی
آ بار های ک تری ر بانه میشوند .میانگین بلنطدمطدت
بارندگی بر ی کل منحق حدود  456میلیمتر در سال ست.
رودخانۀ قرهچای ک یکی ز رودخان های مهم حوضطۀ آبریطز
مرکزی ست ز رتفانات جنوب شازند و د من های شط الی و
ش ال شرقی کوههای ز گر سرچم میگیرد و م طدودۀ
محالعاتی شازند و شر در سرشاخۀ ین رودخان قر ر د رند .ز
ل اظ آب زیرزمینی در دشت شازند هرچط ز سط ت طرب،
جنططوب ططرب و شط ال ططرب بط سط ت شططرق نزدیطکتططر
میشویم ،ب ن ق آب زیرزمینی فزوده میشطود .بطر سطا
آخرین سال آماربرد ری چاهها  85درصد ،قنو ت  9درصطد و
چم ط هططا  61درصططد ز ک طل تخلی طۀ منططابع آب زیرزمینططی
م دودۀ محالعاتی شازند ر شامل شطده نطد (دفتطر محالعطات
پایۀ منابع آب ،شرکت سهامی آب منحق ی مرکزی).

شکل  .2نقشۀ منطقۀ مطالعاتی
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جمعآوری داده

د دههای مختلطف ز منطابع مختلطف ج طعآوری ،ه گطن و
د ا شد .د دههای هو شناسی شامل بار و تبخیطر بطر ی
دو یستگاه بار سنجی شطازند و تبخیرسطنجی قطدمگاه در
ططرب و شططرق منحقط ج ططعآوری شططد .د دههططای آبططدهی
رودخان بر ی چهار یستگاه هیدرومتری موجود در منحقط
ب نا های بازن  ،زنا ،توره و پلدوآب ه ر ه با پروفیطلهطای
رودخان و مصار مستقیم ز آ ها گردآوری شد .موقعیطت
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قر رگیططری یسططتگاههططای هیططدرومتری و هو شناسططی و
شاخ های صلی رودخانط در منحقط در شطکل  3ن طایش
د ده شده ست .موقعیطت  17چطاه ممطاهده ی موجطود در
منحق ه ر ه با تر ز آب زیرزمینی آ ها و مقادیر برد شطت
ز چاهها ب منظور کماورزی ،صطنعت و شطرب ج طعآوری
شد .ه چنین ،نقم های زمطینشناسطی ،هیطدروژئولوژی و
نقمۀ رقو رتفطانی 1منحقط نیطز ز سطازما هطای مربوطط
دریافت شد.

شکل  .3موقعیت ایستگاههای هیدرومتری ،هواشناسی ،چاههای مشاهدهای و شاخههای اصلی رودخانه

توصیف مدل هیدرولوژیکی

1

بر ی شبی سازی آبهای زیرزمینطی و تبطادل آ بطا آبهطای
سح ی در ین محالع ز نسخۀ دو مدل  MF-OWHMکط
یک مدل هیدرولوژیکی یکپارچط مبتنطی بطر MODFLOW
2
ست و توسط سازما زمین شناسی یطابت مت طدهآمریکطا
طر حی شده ،ستفاده شده سطت .مطدل  MF-OWHM2بطر
سططا مططدل پرکططاربرد  ]13 ,12[ MODFLOWجریططا
آبهای زیرزمینی ر در طیف وسیعی ز مقیا های مکطانی و
زمانی شبی سازی میکند MF-OWHM2 .شامل یطک مطدل
آب سح ی ست ک مکا شبی سازی تقسیم بار ب نفوذ،
1. DEM
2. U.S.G.S

رو ناب سح ی ،تبخیطر و تعطرق و آبیطاری ر فطر هم مطیآورد
[ MF-OWHM2 .]14جریططا ن ططودی و فقططی آبهططای
زیرزمینی ر بطا سطتفاده ز رو تفاضطل م طدود 3معطادبت
س بعدی آبهای زیرزمینی م اسب مطیکنطد و بطرهمکطنش
آبهای زیرزمینی و آبهای سح ی ر تخ ین میزنطد .یطن
جریا ها بر سا خصوصطیاتی ماننطد هطد یت هیطدرولیکی،
ضخامت بیۀ شبا و شر یط آبوهطو یی م اسطب مطیشطوند
[ .]15 ,13بر ی م اسبۀ جریا بطین رودخانط و آبخطو  ،ز
قانو د رسی با فرض جریا یکنو خت بین رودخان و آبخو
در یک مقحع ز رودخان ستفاده میشود .جریا بط صطورت
ر بحۀ  1م اسب میشود:
3. Finite Difference
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ک در یطن ر بحط  QLحجطم جریطا بطین یطک مقحطع ز
رودخان و آبخو ) Ksb ،(L3/Tهطد یت هیطدرولیکی بسطتر
رودخان ) W ،(L/Tنرض رودخان ) L ،(Lطول قس تی ز
رودخان در تبطادل بطا آبخطو ) M ،(Lضطخامت رسطوبات
بستر رودخان ) hs ،(Lهد رودخان ک با ضاف کرد ن ق
رودخان ب رتفا بستر رودخان ب دست میآیطد ) (Lو ha
هد آبخو زیر بستر رودخان ) (Lست .در ین ر بح نمت
در سر سر بستر رودخان میتو ند بست بط هطد رودخانط و
هد آبخو در هر مرحلۀ زمانی م اسب شود .حجم آبی ک
ز رودخان ب آبخو نمت میکند ،با ضرب میز نفوذ در
مساحت خیسشدۀ رودخان م اسطب مطیشطود .مسطاحت
خیسشدۀ رودخان م کن ست ثابت باشطد یطا بطر سطا
بعاد مقحع یا دبی تعیین شود.
توسعۀ مدل مفهومی
شرایط مرزی

در ین محالع  ،م دودۀ منحقط بطا تعیطین شطر یط مطرزی
ممخص شد ک مرزهای هیدروژئولوژیکی طبیعطی سطامان
ب ننو مرزهای مطدل در نظطر گرفتط شطدند .زیرحوضطۀ
شازند ب صورت گودی ی ست ک طر آ ر کوهها فطر
گرفت ست و رو نابهطای سطح ی جطاری شطده ز ططر
مناطق کوهستانی ب دشت ،موجب ت نمینی آبرفطتهطا در
دشت شازند شده و در نهایت ،آبخو آبرفتی تمکیل شده
ست .جریا های ورودی منحق شامل تغذیۀ آب زیرزمینی
ز بارندگی ،رو ناب و دیگر منابع آب سح ی ست .جریطا
خروجی نیز شامل چم ها ،تغذیۀ جریطا هطای سطح ی،
تبخیططر و پ پططاژ ز چططاههططا بططر ی مقاصططد مختلططف سططت.
بست های شر یط مرزی ک در ین محالع ستفاده شده ند،
نبارت ند ز :بستۀ  CHDکط بطر ی شطر یط مطرزی بطا بطار
هیططدرولیکی معلططو سططت و بططر ی جبهطط هططای ورودی و
خروجی ستفاده شده ست ،بستۀ تغذیۀ  RCH1کط بطر ی
تغذیۀ آبخو ز طریق بارندگی و نفوذ ستفاده شده ،بستۀ
 WELLک یک بستۀ شر یط مرزی ثابت ست و پ پطاژ یطا
تزریق آب زیرزمینی ر نما میدهد و بستۀ  SFRک بر ی
مسیریابی جریا رودخان ستفاده شده ست.
1. Recharge Package

پمپاژ آب زیرزمینی

پ پاژ آب کماورزی و برد شت بر ی تأمین آب آشامیدنی و
صنعتی بر سا مقادیر گز ر شده و برآوردشده ممخص
شد .در م دودۀ دشت شازند تعد د  32حلقط چطاه شطرب،
 35حلق چاه با مصر صنعتی و  756حلق چاه با کاربرد
کماورزی وجود د رد .ب طور کلی ،پ پاژ آبهای زیرزمینی
بر ی مصر شرب و صنعت در مقایس با پ پطاژ کمطاورزی
ند بود .آب پ پاژشده ز چاههطای بهطرهبطرد ریشطده در
دشططت شططازند مع ططوبا در م ططدودۀ ه ططا چططاه سططتفاده
میشطود ،بط ه طین دلیطل متوسطط تغذیطۀ حاصطل ز آب
برگمتی چاههای بهرهبرد ری ز میز تخلیطۀ آ هطا کسطر
شده و ندد حاصل ب ننو تخلی ب مدل ن ال شد.
تبادل بین رودخانه و آبخوان

تبادل بین آبخو و رودخان با ستفاده ز  SFRشبی سطازی
شد .جریا رودخان در ین بست بطا سطتفاده ز شطبک ی ز
کانالها مسیریابی میشود ،ب گون ی ک جریا ه یمط در
ر ستای مسیر کانطالهطا سطت و مقطد ر تغذیط و تخلیط بط
آبخو نیز در هر گا زمانی ثابت فرض میشود .کانطالهطای
رودخانۀ م دوده ب چهار شاخۀ صلی تقسیم شدند ک ه
در شط ال منحقط بط هططم مطیپیوندنططد و ز منحقط خططار
میشوند ک در شکل  3ممخص شطده سطت .هطر شطاخ ز
رودخان ب ننو یک  Segmentدر مدل در نظر گرفت شده
و هر  Segmentب تعطد دی  Reachتقسطیم مطیشطود .یطن
صحالب ب قس تی ز یک رودخان  ،کانطال یطا تطابب شطاره
د رد ک با یک سلول تفاضل م دود خاص بر ی مدلسطازی
جریا در رتباط ست .هطر  reachخصوصطیات خطاص خطود
شامل میطز جریطا ورودی ،تبخیطر و بطار  ،پار مترهطای
هیدرولیکی ،هندسۀ مقحع و ...ر د رد .ه چنطین هطر reach
میتو ند با یکطی ز گزینط هطای فعطال ،یطر فعطال یطا ثابطت
ممخص شود .شکل  4قس تی ز  reachهای یطک رودخانط
ر نما مطیدهطد کط بطر سطا سطلولهطا شط ارهگطذ ری
میشوند .مقاطع کانال رودخان ه ط همطتنقحط ی فطرض
شدند .بر ی بارندگی و تبخیر مسطتقیم ز کانطال رودخانط ز
طالنات نزدیطکتطرین یسطتگاه هو شناسطی بط هطر شطاخ
ستفاده شد و میز هر یک ب و حد متطر بطر روز و رد مطدل
شططد .بططر ی پططار متر جری طا و ردشططده ز بابدسططت 2ز آمططار
2. Flow into upstream end
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یسططتگاههططای هی طدرومتری موجططود سططتفاده شططد و بططر ی
شاخ هایی ک یستگاه هیدرومتری روی آ موجود نبطود یطا
با بتد ی شاخ فاصل د شت ،ز رو دبی مسطاحت ،مقطد ر
دبی در بتد ی هر شاخ ب دسطت آمطد .پطار متر رو نطاب در
مدل نما دهندۀ مقد ر آب میا حوض ی تمطکیلشطده در
هر زیرحوض ست ک شاخۀ مورد نظر در آ وجود د رد کط
بططر ی ی طن پططار متر نی طز ز ه ططا طالنططات یسططتگاههططای
هیدرومتری ستفاده شده و دبی در نتهای زیرحوض ز دبطی
در بتد ی زیرحوض کسر شد .بر ی مصار نیطز ز طالنطات
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موجود برد شتهای مستقیم ز رودخان ستفاده شد ،ما ین
پار متر ب صورت مستقیم و رد مدل ن یشود و باید بر ی هر
شاخ ز مقد ر دبی و ردشده ز بابدست کسر شطود و ت طت
ننطططو پطططار متر  FLOWو رد مطططدل شطططود .بطط منظطططور
پار متریز سیو  ،شاخ های رودخان ب دو قس ت بابدست و
پاییندست تقسیم شد ،هد یت هیدرولیکی ،ن ق رودخانط و
ضریب زبری کانال بر ی هر گروه و رد شد .بر ی رتفا بسطتر
رودخان و پهنای بستر نیز ز نقمۀ رقطو رتفطانی و پروفیطل
رودخان ستفاده شد.

شکل  .4نمایش Reachهای رودخانه در مدل

گسستهسازی مدل

در آبخو دشت شازند شبک بندی بعاد سطلولهطا× 300 ،
 300در نظر گرفت شده ست .مدل ،دشت شازند ر ب 62
سحر و 118ستو تقسیم میکنطد .بنطابر ین ،شطبک بنطدی
آبخو محالع شده شامل  7316سلول بطا بعطاد  300متطر
ست .در ین محالع  ،آبخو شازند تکبی در نظر گرفتط
شده کط ضطخامت آبرفطت حطد کثر تطا  120متطر سطت و
ه چنین ،بیۀ مفروض ب صورت قابل تبطدیل بطین حالطت
آز د و ت ططت فمططار در نظططر گرفتطط شططده سططت .دورۀ

شبی سازی دوره ی یکسال ست کط ز مهطر  1389آ طاز
میشود و تطا پایطا شطهریور  1390د مط د رد .دورههطای
تنش نیز ب صورت یکماه در نظر گرفت شطده کط ه طۀ
پار مترها بر ی هر ماه و رد مدل شد.
یافتهها
مططدل هی طدرولوژیکی در دو مرحلط بططر ی د دههططای جری طا
رودخان و سحح آب زیرزمینی در  17چاه مماهد تی موجود
در منحق و سطنجی شطده سطت .در ولطین مرحلط جریطا
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مماهد تی رودخان در یستگاه پلدوآب در مقایس با جریا
رودخانۀ شبی سازیشده بطا سطتفاده ز هطد یت هیطدرولیکی
بستر رودخان و سنجی شطده سطت سطت .ک تطرین مقطد ر
هططد یت هی طدرولیکی بسططتر رودخان ط متعلططق ب ط بابدسططت
رودخان های زنا و چم ن ارت و بیمترین آ نیطز مربطوط
ب پاییندست رودخانۀ توره در خروجی حوض ست .دومین
مرحلۀ ن لیات و سنجی نیز با ستفاده ز هد یت هیدرولیکی
آبخو نجا گرفت .دقت در تعیین ین پار متر تأثیر زیطادی
در دقططت سططایر نو مططل د رد .بیمططترین میططز هططد یت
هیططدرولیکی در نططو حی میططانی دشططت سططت و در نزدیططک
رتفانططات ک تططرین مقططد ر خططود ر د رد .بططر سططا نتططایج
ب دستآمده ز دورۀ و سنجی در ت ا چطاههطای ممطاهد تی
دشت ،سحح آب شبی سازیشده بط سطحح آب ممطاهد تی
تقریباا نزدیک ست و جذر میانگین مربعات خحا 1بطر ی دورۀ
ماندگار (مهرماه)  1/67متر ب دست آمده ست.
شططکل  5ن ططود ر مقایس طۀ جری طا رودخان ط در حالططت
مماهد تی و شبی سازیشده ر نما میدهد .بر ی جطر ی
مططدل در مرحل طۀ یرمانططدگار ز د دههططای آبططا  1389تططا
شهریور  1390ستفاده شد .پطس ز جطر ی مطدل در یطن
مرحل  ،نتایج نما د د طر حی مدل در ین بازه زمانی نیطز
قابل قبول بوده و مقد ر خحا در م دودۀ خحای قابل قبول
قطر ر گرفتط سططت .ن طود ر مقایسطۀ سططحح آب زیرزمینطی
مماهده ی با شبی سازی در حالت یرماندگار در شطکل 6
ر ئ شده ست .شاخصهای آمطاری ی کط مطورد سطتفاده
قر ر گرفتند ،نبارت ند ز :ضطریب تعیطین ،2درصطد خحطای
محلق 3و جذر میانگین مربعات خحا ک در قس ت جریطا
رودخان درصد خحطای محلطق ه یطت بیمطتری د رد کط
نتایج حاصل ز ین قس ت در جدولهای  1و  2ر ئ شطده
ست و در قس ت سحح آب زیرزمینی نیطز جطذر میطانگین
مربعات خحا ه یت بیمتری د رد و نتایج آ در جطدول 3
قابل مماهده ست.
ه چنین ،بستۀ  SFRیطن قابلیطت ر د رد کط در هطر
قس ت ز هر شاخۀ رودخان مقد ر جریا تبادلیافت بطین
آبخو و رودخان ر نما دهد .بنابر ین ،بطر سطا نتطایج
ین بست در بیمتر ماهها ،بیمطترین نفطوذ ز رودخانط بط

1. RMSE
2. R2
3. MAPE

آبخو در ش ال شاخۀ چم ن ارت صورت مطیگیطرد و
بیمترین نمت ز آبخطو بط رودخانط در شطاخۀ تطوره در
رب منحق تفاق می فتد ک با توج ب زیطاد بطود تطر ز
آب زیرزمینی در ین ناحی ین نتیج قابل قبول ست.
بیالن منابع آب

بودج آبهای زیرزمینی فر یندی ست بر ی تعیین ک طی
شر یط ورودی و خروجی در مدلسازی آبهای زیرزمینی.
بر سا جدول  ،3مقد ر  115777متر مکعب بطر روز آب
ب سیستم آبهای زیرزمینی متصل مطیشطود و بطا مقطد ر
 257610متططر مکعططب بططر روز ز یطن سیسططتم در شططر یط
ماندگار خار میشود .درصد ناسطازگاری صطفر سطت کط
نما میدهطد مطدل ت طت شطر یط مانطدگار خطوب ن طل
میکند .بیال در یطن شطر یط  -0/262مترمکعطب بطر روز
سططت .شططکل  7ن ططود ر درصططد ورودیهططا ر بططر ی حالططت
ماندگار نما میدهد .بر سا جطدول  ،4نتطایج مطدل در
دو زده ماه سال ر نما میدهد .نفوذ ز رودخان ب آبخو
ک ترین سطهم ورودی ر در ه طۀ مطاههطای سطال د رد .در
فصلهای پاییز ،زمستا (ب جطز مطاه سطفند) و بهطار ،شطار
ثابت ورودی بیمترین سهم ر در تغذیۀ آبخو د رد ،ما در
فصل تابستا و ماه سفند نفوذ ز بار بیمتر ز شار ثابت
ورودی ست .در فصل تابستا و ماه مهطر برد شطت ز چطاه
بیمترین سهم ر در تخلیۀ آبخو د رد ،ما در فصطلهطای
پاییز (ب جز ماه مهر) ،زمستا و بهطار شطار ثابطت خروجطی
سهم بیمتری نسبت ب برد شت ز چاه در تخلیطۀ آبخطو
د رد .ب طور کلطی ،در مطاههطای پطاییز و زمسطتا نفطوذ ز
رودخان ب آبخو بیمتر ز نمت آب ز آبخو ب رودخان
ست و در ماههای بهار و تابستا نکطس سطت .بیمطترین
سرنت نفوذ ز رودخان ب آبخو متعلق ب ماه فروردین با
مقد ر  1982مترمکعب بر روز و ک ترین سطرنت بر بطر بطا
 373مترمکعب بطر روز در مطاه شطهریور سطت .ه چنطین،
بیمترین سرنت نتقال آب ز آبخطو بط رودخانط 2296
مترمکعب بر روز در ماه فروردین و ک ترین سرنت متعلطق
ب ماه آبا و بر بر با  382مترمکعب بر روز ست .ه چنین،
بیال در ه ۀ ماهها بط جطز فطروردین و ردیبهمطت منفطی
ست.
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شکل  .5مقایسۀ جریان رودخانه در حالت شبیهسازیشده و مشاهداتی در ایستگاه پلدوآب (سال 1389ـ )1390

جدول  .1مقایسۀ نتایج شبیهسازی جریان رودخانه
ماه

مقدار مشاهداتی (مترمکعب بر ثانیه)

مقدار شبیهسازی (مترمکعب بر ثانیه)

مهر
آبا
آذر
دی
به ن
سفند
فروردین
ردیبهمت
خرد د
تیر
مرد د
شهریور

0,04
0,10
0,09
0,23
0,31
0,82
2,64
1,31
0,68
0,25
0,09
0,03

0,07
0,10
0,12
0,34
0,46
0,99
2,42
1,10
0,49
0,19
0,08
0,02

جدول  .2خطاهای آماری شبیهسازی آب سطحی
پارامتر خطا

مقدار

2

0,977
0,21
0,126

ضریب تعیین ) (R
درصد خحای محلق )(MAPE

مجذور میانگین مربعات خحا ()RMSE
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شکل  .6مقایسۀ سطح آب زیرزمینی مشاهدهای و شبی هسازی در حالت غیرماندگار
جدول  .3نتایج شبیهسازی سطح آب زیرزمینی در حالت ماندگار و غیرماندگار
ماه

R2

RMSE

MAPE

مهر
آبا
آذر
دی
به ن
سفند
فروردین
ردیبهمت
خرد د
تیر
مرد د
شهریور

0,998
0,998
0,998
0,998
0,998
0,998
0,998
0,997
0,997
0,998
0,998
0,997

1,67
1,61
1,51
1,49
1,33
1,31
2,16
2,08
1,94
1,64
2,00
2,66

0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0005
0,0005
0,0009
0,0007
0,0008
0,0007
0,0008
0,0008

شکل  .7درصد ورودیهای آب زیرزمینی در حالت ماندگار

209

سلطانی و همکاران :شبیهسازی تبادالت آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل ... MODFLOW-OWHM
جدول  .4نتایج شبیهسازی بودجهبندی آب

ماه

مهر
آبا
آذر
دی
به ن
سفند
فروردین
ردیبهمت
خرد د
تیر
مرد د
شهریور

میزان شار

میزان نفوذ از

میزان نفوذ از

میزان شار

میزان برداشت

ثابت ورودی

بارش

رودخانه

ثابت خروجی

از چاه

(مترمکعب بر

(مترمکعب بر

(مترمکعب بر

(مترمکعب بر

(مترمکعب بر

روز)

روز)

روز)

روز)

روز)

141279
140295
139566
138035
137548
133703
89325
63466
66040
69976
73083
75876

115777
388361
374751
494293
453575
1166184
29381373
42292516
2827847
271469
70384
984

552
611
643
901
1025
1458
1982
1406
1041
742
538
373

39927
40278
40609
41166
41530
42884
112071
187310
169648
156358
147238
139892

216728
216728
216728
7677
7677
7677
482389
487332
487332
706716
706716
706716

نتیجهگیری
فز یش سریع قدرت م اسطباتی ر یانط هطای شخصطی و در
دستر بود سیستمهای مدلسازی کاربرپسطند ،مکطا
شبی سازی سیستمهای سطح ی و زیرزمینطی در مقیطا
بزرگ ر فر هم کرده ست [ .]5در ین محالعط بط منظطور
در سیستم آبهای زیرزمینطی و تبطادل آ بطا آبهطای
سح ی در دشت شازند ز مدل هیدروژئولوژیکی یکپارچطۀ
س بعدی  MODFLOW-OWHMستفاده شد ک مدل در
یک دورۀ زمانی یکماه در حالت ماندگار (مهرماه )1389
و یططک دورۀ یططکسططالۀ آبططی 1389ططط  1390در حالططت
یرماندگار شبی سازی شطد .مطدل بطا سطتفاده ز هطد یت
هیدرولیکی بستر رودخانط و هطد یت هیطدرولیکی آبخطو
و سططنجی شططد و نتططایج شططبی سططازی بططا د دههططای جریطا
رودخان و سحح آب زیرزمینی مقایس شد ک با توجط بط
شاخصهای آماری ر ئ شده نتایج شبی سازی قابطل قبطول
بود .نتایج شبی سازی نما د د رودخان های دشت شطازند
سططهم بسطیار نططدکی در تغذیط و تخلیطۀ آبخططو د رنططد و
بیمترین میز نفوذ ز رودخان ب آبخو متعلطق بط مطاه
فروردین ست ک با توجط بط دبطی رودخانط در یطن مطاه
منحقی ست و بیمترین سهم در تغذیۀ آبخطو در بیمطتر
ماههای سال تغذیۀ ناشی ز بار ست و بیمطترین سطهم

میزان نشت از
آبخوان به

بیالن

رودخانه

(مترمکعب بر

(مترمکعب بر

روز)

روز)
954
328
364
591
597
1441
2296
1435
980
743
578
408

-0,262
-1,96E-2
-3,18E-2
-9,43E-3
-2,02E-2
-6,89E-3
1,06E-3
5,17E-5
-1,05E-5
-2,56E-5
-8,29E-5
-1,67E-4

تخلی نیز در ماههای خمک سال مربوط ب تخلی ز چاهها
و در باقی ماهها شار و بست ب هد ست .ه چنین ،با توج
ب نتایج روندیابی رودخان و تبادبت آ با آبخو بر ی هر
شاخۀ رودخان  ،بیمترین نفطوذ ز رودخانط بط آبخطو در
شاخۀ رودخانۀ توره در ش ال رب منحق و ه چنطین ،در
ش ال منحق در بابدسطت شطاخۀ چمط ن طارت تفطاق
می فتد .سهم ب سز ی بار در تغذیۀ آبخو نما دهنطدۀ
یک سیستم طبیعی نسانی با و بستگی زیاد ب یطک منبطع
بسیار متغیر ،آسیبپذیر سطت کط بطا توجط بط تغییطر ت
آبوهو یی نیاز ب مدیریت فعال آبهطای زیرزمینطی کطامالا
ممهود ست .بنابر ین ،پیمنهاد میشود ین مدل در کنطار
مدلهای تغییر قلیم بر ی بررسی وضطعیت آینطدۀ آبخطو
ستفاده شود .ه چنین ،میتو سناریوهایی نظیر فطز یش
برد شت ز چاهها یا کاهش تغذی ز بار ر بطر ی رزیطابی
تأثیر آ ها بر میز تبادبت بین آبخو و رودخانط ماننطد
پژوهش  Azerfو ه کار ( )2020ب کار بطرد و یطا نظیطر
ت قیق  Fowlerو ه کار ( )2016نر فز ر بهین سازی با
ین مدل ب منظور مطدیریت بهتطر منطابع آب تلفیطق کطرد
[ .]16 ,11ستفاده ز مدلهای مماب دیگر ک بر ی رتباط
تلفیقی آبهای سح ی و زیرزمینی موجود ست و مقایسۀ
نتایج آ ها با ین پژوهش نیز پیمنهاد میشود.
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