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مقايسهي نتايج حاصل از پيش بيني شبيه سازي عددي و واقعيت سطح آب زيرزميني
(مطالعه نمونه اي دشت حاجي آباد)
فردين بوستاني*1

چکيده
در مرحله بررسي بعدي يا  post auditپيش بيني يك شبيه عددي ،مقايسه ي پيش بيني شبيه با دادههاي صحرائي واقعي،
حداقل چند سال بعد از انجام آن صورب ميگيرد .اين بررسي ،اطالعات با ارزشي را در رابطه با استفاده از شبيه عددي در پيش
بيني تنشهاي وارده به سامانه آبخوان فراهم نموده و ميتواند به عنوان يك راهنما جهت بهبود توانايي شبيه در پيش بيني به
كار رود .در اين مطالعه پيش بيني شبيه عددي آب زيرزميني آبخوان حاجي آباد ارزيابي شده است .آبخوان حاجيآباد جزء زير
حوضه كل محسوب شده و در قسمت جنوبي محدوده ي مطالعاتي حاجيآباد قرار گرفته است .اين محدوده در فاصله ي 160
كيلومتر شمال بندرعباس واقع شده است .شبيه عددي اين آبخوان در حالت ناپايدار براي سال آبي  1386-1387اجرا گرديده
است .شبيه مذكور براي پيشبيني سطح آب دريك بازه ي زماني  5ساله ( )1389-1394به كار گرفته شده است .با توجه به در
دسترس بودن دادههاي واقعي سطح آب در اين دوره ( ،)1391-1394نتايج حاصل از شبيه سازي با سطح واقعي آب زيرزميني
در چاههاي مشاهدهاي مقايسه گرديدند .نتايج نشان ميدهند كه به طور متوسط  1/35متر خطا در پيش بيني سطح آب صورت
گرفته است .مهمترين عامل اين خطا را ميتوان به انجام پيش بيني شبيه براي حالت ترسالي نسبت داد ،اين در حالي است كه
در واقعيت شرايط خشکسالي بر منطقه حکمفرما بوده است .عوامل موثر ديگر در اين خطا ناشي از طراحي نادرست شبيه مفهومي
 ،در نظر نگرفتن عدم قطعيت شبيه مفهومي در شبيه سازي محدوده ي مطالعاتي بوده است.
کليد واژه ها :بررسي بعدي پيش بيني ،آب زيرزميني ،شبيه هاي عددي ،عدم قطعيت شبيه مفهومي

 1دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شيراز ،باشگاه پژوهشگران و نخبگان ،شيراز ،ايران
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مقدمه
منابع آبي در هر كشوري از اهميت بااليي برخوردارند
و مديريت منابع آب يکي از مسائل مهم قرن حاضر به شمار
ميرود .شناخت و بهرهبرداري صحيح از اين منابع ميتواند
در توسعه ي پايدار فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي تاثير
بسياري داشته باشد .امروزه منابع آب با فشارهاي اساسي
ناشي از كاربريهاي مختلف زمين و تغييرات آب و هوايي
روبهرو هستند ،حقيقتي كه در نمونه هاي بسياري از
پروندههاي سياسي و قوانين مربوط به آب جلب توجه كرده
است(آالهو و همکاران2015 ،؛ ايزدي و همکاران2014 ،
ايزدي و همکاران .)2015 ،مديران منابع آب همواره با
وظيفه ي دشوار تامين نياز رو به رشد براي آب سالم مواجه
هستند ،اين در حالي است كه ذخاير آبي ثابت و در برخي
مواقع رو به كاهشاند .آبهاي زيرزميني معموال به عنوان
منابع مناسب و قابل دسترس براي تامين نياز آبي،
مخصوصا در طول دورههاي خشکسالي بهرهبرداري
شده(جونز و همکاران .)2015 ،بهره برداري از اين منابع
باعث ايجاد تغييراتي درآبخوانها مي شود كه براي مديريت
آبخوان ،بايستي روند اين تغييرات و اثرات ناشي از آن را در
حال و آينده بررسي كرد .شبيه سازي عددي آبهاي
زيرزميني ابزاري مهم در مديريت آبخوانهاست .اين شبيه-
ها ميتوانند براي تخمين فراسنج هاي آبي منطقه،
ساختارهاي زمين شناسي و پيش بيني چگونگي تغيير
رفتار يك آبخوان در مقابل تغييرات آب و هوايي و آبکشي
استفاده شوند(رگلي و همکاران .)2003 ،تاكنون شبيه ها
براي بررسي طيف وسيعي از شرايط هيدرولوژيکي به كار
گرفته شدهاند .معموال شبيه هاي جريان آب زيرزميني
براي محاسبه سرعت و جهت حركت آب زيرزميني در ميان
آبخوان هاي آزاد و تحت فشار استفاده ميشوند .در دهه ي
اخير مطالعات زيادي با استفاده از نرم افزار هاي حرفهاي
آب زيرزميني از جمله،Visual MODFLOW
،SEAWAT ،GSFLOW ،GMS ،MODFLOW
 FEFLOWو يا تلفيقي از تعدادي از آنها ،صورت گرفته
است(يانگ و همکاران .)2012
سابقه ي استفاده از شبيه هاي رياضي در دنيا به دهه
ي  60ميالدي برمي گردد .در سال  1345براي اولين بار
محققان ايراني با اين شبيه ها آشنا شدند و تا سال 1357
حدود  39آبخوان با اين روش مطالعه شده(قاسمي،
 .)1979از ابتداي فراگير شدن استفاده از شبيههاي

كامپيوتري بحث هاي زيادي در موافقت و مخالفت با آنها
در بين متخصصين درگرفت كه تا به امروز نيز ادامه
دارد(جودوي .)1394 ،در دهههاي اخير استفاده از شبيه
هاي عددي در تحليل مسائل آب زيرزميني و مديريت
منابع آب گسترش زيادي يافته است .پرسشي كه طي اين
سالها همواره مطرح بوده اين است كه نتايج حاصل از اين
شبيه سازيها تا چه حد به واقعيت نزديك بوده و تا چه
اندازه ميتوان به پيشبينيهائي كه آنها ارائه ميدهند
اطمينان كرد.
شبيههاي آب زيرزميني معموال براي كمك به
طراحي تاسيسات مهندسي ،فاضالب ،معدن كاري ،تامين
آب يا ديگر موقعيت هائي كه نياز به پيش بيني حركت آب
زيرزميني ،جريان آب و يا تغييرات در سطح آب زيرزميني
است ،به كار ميروند .طراحي شبيهها معموال بر اساس
پيش بيني عملکرد سامانه در آينده صورت ميگيرد.
معموال در شبيه سازي ،دقت پيش بيني به دليل طوالني
بودن زمان پيش بيني و هزينه بر بودن ،به ندرت بررسي
ميشود .اين در حالي است كه مطالعاتي كه به ارزيابي
شبيه پرداخته اند متوجه وجود خطا در پيش بيني شبيه
شدهاند(كارلسن و همکاران 2012؛ آندرسون و لو2003 ،؛
كونيکو و ساين1990 ،؛ گود و كونيکو1990 ،؛ كونيکو و
پرسون1986 ،؛ كونيکو .)1986
استيوارت و النگوين( )1999به ارزيابي پيش بيني
شبيه عددي يك آبخوان نيمه محدود پرداختند .هدف اين
مطالعه پيش بيني ميزان افت برداشت روزانهي پانزده
ميليون مترمکعب از آب آبخوان  Floridanبود .شبيه براي
يك دورهي  30روزه در سال  1891واسنجي گرديد و براي
پيش بيني در سالهاي  1980تا  1992استفاده شد.
ارزيابي پيش بيني نمايانگر قابليت ضعيف اين شبيه در
پيش بيني است .اين محققان داليل اين خطا را در پيش
بيني عوامل زير اعالم نمودند -1 .در نظر گرفتن شرايط
پايدار در اجرا و واسنجي كردن شبيه كه با واقعيت شبيه
همخواني ندارد  -2در نظر گرفتن ضخامت يکنواخت براي
آبخوان در حالي كه اين آبخوان داراي يك ضخامت متغير
در بخشهاي مختلف خود است.
آندرسون و لو( )2003به ارزيابي پيش بيني شبيه با
هدف طراحي برداشت آب از آبخوان در محدودهي سايت
تجهيزات نظامي پرداخته اند .در اين مطالعه از  36حلقه
چاه مشاهدهاي جهت بررسي بعدي پيش بيني شبيه

مجله ی مهندسی منابع آب  /سال دوازدهم  /شماره  / 40بهار 1398

استفاده گرديد .ارزيابي پيش بيني در اين محدوده نشان
ميدهد كه اندازهي افت سطح آب بيش از ميزان واقعي
پيش بيني گرديده است .جهت پي بردن به دليل اين
موضوع شبيه با دادههاي جديد مجددا واسنجي گرديد كه
نتايج نمايانگر وجود خطا در دادههاي هدايت آبي بود.
كارلسن و همکاران( )2012به ارزيابي پيش بيني
شبيه انتقال يك بعدي پرداختند .اين شبيه تغييرات
كيفيت آب را در آبخواني واقع در آمستردام شبيه سازي
ميكند .بررسي پيش بيني شبيه نشان داد كه شبيه به
خوبي واكنشهاي اكسايش را پيش بيني كرده  ،ولي در
شبيه شازي واكنشهاي تبادلي موفق نبوده است .واسنجي
مجدد شبيه براي پي بردن به عامل اصلي اين مشکل نشان
داد كه طراحي اوليهي شبيه داراي مشکل بوده است  ،با
تغيير تعداد مسير جريان اين مشکل شبيه حل گرديد.
البته الزم به ذكر است كه در صورت طراحي صحيح
شبيه مفهومي محدودهي مطالعاتي امکان صحيح بودن
نتايج پيش بيني شبيه نيز وجود خواهد داشت ،به عنوان
مثال بركيك و همکاران( )2013به بررسي پيش بيني
شبيه آب زيرزميني كه با هدف بررسي ميزان آبکشي
طوالني مدت طراحي گرديده بود ،پرداختند .ارزيابي پيش
بيني شبيه نشان داد كه شبيه طراحي شده براي ارزيابي
اندازهي آبکشي آب زيرزميني مناسب بوده است ،به طوري
كه اين شبيه ميزان آبکشي  60ليتر بر ثانيه را پيش بيني
نموده است.
با توجه به اهميت باالي نتايج پيش بيني شبيه در
مديريت آبخوان ،اين مطالعه به ارزيابي پيش بيني شبيه
عددي محدودهي مطالعاتي دشت حاجيآباد پرداخته است.
نتايج حاصل از پيش بيني در شبيه سازي عددي اين
محدوده مطالعاتي براي يك دورهي  5ساله (-1394
 )1389با سطح آب واقعي مشاهدهاي در دشت مزبور طي
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اين دوره زماني مقايسه شد و در نهايت نتايج اين مقايسه
تحليل و ارزيابي قرار گرديد .در شبيه سازي صورت گرفته
از شناسه رايانهاي  MODFLOWو نرم افزار  GMSبه
عنوان پيش پردازنده و پس پردازنده براي شناسه رايانهاي
 MODFLOWاستفاده شده است
مواد و روشها
محدودهي مطالعه شده
دشت حاجيآباد جزء زير حوضهي رودخانه كل
محسوب گشته و در قسمت جنوبي محدودهي مطالعاتي
حاجيآباد قرار گرفته است (شکل  .)1وسعت دشت (حد
كوه و دشت) برابربا  45كيلومتر مربع و وسعت حوضهي
آبخيز مستقيم آن  162/1كيلومتر مربع است .اين دشت
در فاصله  160كيلومتر شمال بندرعباس ،در حد فاصل
و
تا َ56ْ-00
جغرافيايي َ55ْ-35
طولهاي
عرضهاي َ 28ْ-17تا َ 28ْ-21شمالي واقع گرديده كه از
شمال به ارتفاعات كوه بيبي دختران ،از غرب به جادهي
سيرجان – بندرعباس ،از شرق با ارتفاعات آنفوزه كوه و از
جنوب به تپههاي جوش سنگي محدود گرديده و به صورت
ناوديسي با محور تقريبي شرقي غربي با طول متوسط 11
كيلومتر و عرض متوسط  4كيلومتر است.
شبيه مفهومي دشت حاجيآباد
با توجه به اينکه اولين گام در مطالعات شبيه سازي
تهيه شبيه مفهومي ميباشد در ابتدا با كمك مدولهاي
شبيه  GMSو نرمافزار  GISشبيه مفهومي آبخوان تهيه
گرديد .در اين مرحله موقعيت منابع تغذيه و تخليه مانند
موقعيت چاهها و تغذيه سطحي ،فراسنج هاي اليهاي از
قبيل هدايت آبي و آبدهي ويژه ،مرزهاي شبيه واطالعات

شکل -1موقعيت منطقه مطالعه شده
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ديگر الزم براي شبيه سازي در سطح شبيه مفهومي
براي نرم افزار معرفي ميگردد .بعد از اتمام اين مرحله،
شبکه شبيه سازي ايجاد ميشود و نهايتاً شبيه مفهومي به
شبيه شبکهاي ( )grid modelتبديل و محاسبات مربوط به
معادالت تفاضل محدود براي اين شبکه حل خواهند شد.
اليههاي مختلف ايجاد شده در شبيه مفهومي شامل مرز
آبخوان ،موقعيت منابع تغديه و تخليه در دشت و مناطق
مختلف هدايت آبي است.
مرز آبخوان ))aquifer boundary
با توجه به نقشهي زمينشناسي  1:50000دشت
حاجيآباد و نتايج مطالعات ژئوفيزيك انجام شده درآن
دشت حاجيآباد ،ميتوان اظهار داشت كه دشت مذكور
روي سازند بختياري قرار گرفته است .در ناحيه شرقي
دشت مرز آبخوان بر مبناي موقعيت آخرين چاه مشاهدهاي
موجود و شرايط زمين شناسي (ارتفاعات سازند بختياري)
منطقه انتخاب گرديده است .همچنين ،مرز آبخوان در
ناحيه شمالي دشت و در مجاورت سنگهاي كربناته سازند
آسماري  -جهرم كوه بيبي دختران ،كامالً متصل به
ارتفاعات تعيين گرديده و در مرز جنوب و غرب دشت مرز
با توجه به ارتفاعات حاصل از سازند جوش سنگ بختياري
منطقه انتخاب شده است .مرز انتخابي با توجه به
زمينشناسي منطقه  ،همچنين محدودهي فعاليتهاي
كشاورزي و توزيع مکاني چاههاي مشاهدهاي در شکل2
ارائه گرديده است.
موقعيت منابع تغذيه و تخليه در دشت (sources
)& sinks
آبخوان آبرفتي دشت حاجيآباد با ضخامت اشباع
حداقل  6و حداكثر  76متر (با توجه به نتايج حاصل از
مطالعات ژئوفيزيك و دادهاي حاصل از حفر چاههاي
اكتشافي و بهرهبرداري) در خلل وفرج ته نشسب آبرفتي
كواترنري تشکيل شده است .اين آبخوان عمدتا ًاز طريق
رواناب حاصل از بارندگي روي سازندهاي مجاور (عمدتاً
سازند بختياري در غرب و شرق و سازند آسماري  -جهرم
در شمال دشت) ،همچنين ورودي آبزيرزميني از سوي
سازند آسماري -جهرم ،رواناب حاصل از بارندگي و آب
برگشتي كشاورزي ،همچنين رودهاي حاجيآباد و مرادآباد
تغذيه ميشود .استحصال آبزيرزميني در اين منطقه
عمدتاً از طريق چاههاي بهرهبرداري (صنعت ،شرب،

كشاورزي) و مقدار اندكي خروجي زيرزميني ،تبخير از
سطح آبزيرزميني و زهکش انتهاي دشت صورت ميگيرد.
• چاهها
استخراج آبزيرزميني در دشت حاجيآباد عمدتاً از
طريق چاههاي بهرهبرداري و آن هم عموماً براي مصارف
كشاورزي و تعدادي هم براي شرب و صنعت صورت
ميگيرد .طبق آخرين آماربرداري در سال ، 1388چاههاي
بهرهبرداري به تعداد  108حلقه چاه كه حجم تخليه ساالنه
آنها  7/26ميليون متر مکعب است (شکل .)3
• مرزهاي ورودي و خروجي آبزيرزميني به
آبخوان
با توجه به نقشه هم ارتفاع سطح آبزيرزميني دشت
حاجي آباد الگوي كلي حركت آبزيرزميني از شمال
وشمال غرب به سمت جنوب وجنوب شرق آبخوان است.
اين الگو نشان دهندهي اين است كه تغذيه از سمت
ارتفاعات حاشيه دشت ،به خصوص در منطقهي شمال و
شمالغرب آن مشهود است .اين موضوع با توجه به تمركز
و تراكم چاههاي بهرهبرداري نيز قابل تاييد است (شکل .)3
در حاشيهي شرقي دشت ،اگرچه بر اساس خطوط هم
ارتفاع سطح آبزيرزميني به طور مستقيم نميتوان
تغذيهاي را براي آبخوان در نظر گرفت ،ولي بر اساس
مشاهدههاي صحرايي و بازديدهاي انجام شده از دشت اين
منطقه نيز به دليل شرايط پستي وبلندي و دانهبندي
مناسب ميتواند در مواقع بارش و سيالبي منبع ورودي آب
زيرزميني مناسبي براي آبخوان دشت حاجيآباد باشد .اين
موضوع در اجراي حالت ناپايدار شبيه مدنظر قرار گرفته
است .پس از مشخص شدن مرزهاي ورودي و خروجي
آبزيرزميني به آبخوان ،اين مرزها به كمك بسته جريان
مخصوص ) )specified headبراي تشکيل شبيه مفهومي
آبخوان به نرم افزار  GMSمعرفي شدند .بر اساس نقشههاي
تراز آبزيرزميني شيب آبي تقريباً بين حداكثر  8در هزار
و حداقل  2در هزار به ترتيب در نواحي تغذيهي دشت و
انتهاي آن مشاهده ميشود.
• تغذيه آبه وسيله آب برگشتي چاههاي
بهرهبرداري و رواناب حاصل از بارندگي در دشت
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با توجه به نتايج جلد دوم گزارش مطالعات
نيمهتفصيلي آبهاي زيرزميني دشت حاجيآباد(،)1386
ضريب نفوذ از بارندگي براي دشت حاجيآباد  ، %12ضريب
نفوذ از آب برگشتي كشاورزي  %26و ضريب نفوذ آب
برگشتي چاههاي بهرهبرداري صنعت و شرب  %58در نظر
گرفته شده .اين ضرايب به عنوان مقادير اوليه به شبيه ارائه
شده اند كه درطي فرايند واسنجي ممکن است دچار
تغييرات اندكي شوند .به دليل اينکه آب برگشتي چاههاي
صنعت و شرب به صورت چاههاي جذبي و به شکل تغذيه
نقطهاي است براي اعمال تأثير آب برگشتي چاههاي
صنعت و شرب به آبخوان با توجه به ضريب آب برگشتي
شرب و صنعت ،به مقدار  %58از مقدار تخليهي چاههاي
بهرهبرداري صنعت و شرب كاسته شده است.
نام رودخانه

ضريب تراوش

ارتفاع كف
رودخانه در ابتدا

رودخانه مرادآباد
رودخانه حاجي
آباد
رودخانه انتهاي
دشت
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• تغذيه از رودخانههاي موجود در دشت
حاجيآباد
در دشت حاجيآباد  2رود وجود دارد )1 .رودخانه
مرادآباد كه از شرق دشت شروع شده و تا جنوب دشت
ادامه دارد )2 ،رود حاجيآباد كه از غرب دشت شروع شده
و تا جنوب دشت ادامه دارد .براي ترسيم رود ها در شبيه
مفهومي از بسته رودخانه ) (riverدر نرم افزار GMS
استفاده گرديد ،نيازهاي اين بسته براي شبيه سازي رود
شامل ارتفاع كف رودخانه و سطح آب در ابتدا و انتهاي آن
و ضريب تراوش كف رود است .مقادير محاسبه شده ضريب
نشت براي رود حاجي آباد و مرادآباد در جدول  1ارائه
گرديده اند.
ارتفاع كف رودخانه در انتها مقدار تغذيه از رودخانه به آبخوان

35

992

917

0.455

35

943

917

2.6

10

917

910

0.114

شکل -2مرز آبخوان دشت حاجی آباد

شکل  -3نمايی کلی از شبيه مفهومی تهيه شده در دشت حاجی آباد
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• قناتهاي موجود در دشت
با توجه به گزارش بيالن هيدروژئولوژي دشت
حاجيآباد ،در محدوده دشت حاجيآباد تعداد  6رشته
قنات وجود دارد كه مادر چاه همگي آنها در خارج از
محدودهي مطالعه شده قرار داشته و تنها آب دو رشته از
قناتها به محدودهي دشت حاجيآباد وارد شده است.
مجموع برداشت آب اين دو رشته قنات در دورهي بيالن
 1372-1387برابر با  26/236ميليون مترمکعب بوده
است(گزارش بيالن دشت حاجي آباد.)1388 ،
• تبخير از سطح آبزيرزميني
مکانهاي تبخيري به مکانهايي اطالق ميشود كه
سطح آبزيرزميني كمتر از  5متر عمق دارد .با بهرهگيري
از نقشه متوسط حداقل و حداكثر عمق سطح آبزيرزميني
در دورهي بيالن (سالهاي  )1372-1387در گزارش
بيالن هيدروژئولوژي دشت حاجيآباد( )1388مقدار تبخير
از سطح آبزيرزميني در عمقهاي مختلف محاسبه گرديده
است ،كه در اين مطالعه به طور متوسط  1ميليمتر در روز
در نظر گرفته شده است .با توجه به متوسط اختالف ارتفاع
سطح زمين با سطح آبزيرزميني و محدوديتهاي نرمافزار
 ،GMSبراي تبخير از سطح آبزيرزميني ،آبخوان دشت
حاجيآباد به مناطق مختلف تقسيم شده است كه در
شکل 3ارائه گرديده اند.
• زهکشي آبخوان دشت حاجيآباد
در محل خروجي دشت ،رودخانه حاجيآباد قرار
گرفته است كه به صورت طبيعي دشت را زهکشي كند .بر
اساس اندازهگيريها و مطالعات انجام شده ،متوسط حجم
آب خروجي ساالنه رودخانه حاجيآباد در محل ايستگاه
حاجيآباد  5/75ميليون مترمکعب محاسبه گرديده است.
• مناطق مختلف هدايت آبي
براساس آزمونهاي مختلف آبکشي با دبي ثابت و
آبکشي پلهاي در چاههاي اكتشافي ضرايب آب پوياني
سفره شامل ضريب قابليت انتقال  ، Tضريب نفوذپذيري
 ،Kو ضريب ذخيره  Sمحاسبه گرديده است(جلد دوم
مطالعات نيمه تفصيلي آبهاي زيرزميني دشت حاجيآباد
 .)1386به كمك اين مقادير ،و همچنين توزيع مکاني و با
توجه به دانهبندي آبرفت دشت ميتوان دشت حاجيآباد را

به مناطق مختلف از نظر تغييرات هدايت آبي تقسيم كرد
(شکل .)3با توجه به مقدار ضريب نفوذ پذيري محاسبه
شده از آزمايش آبکشي و دانه بندي و لوگ زمين شناسي
چاه هاي پيزومتر و اكتشافي مقدار اوليه هدايت آبي به
منطقه هاي مختلف دشت داده شده به طوري كه آبخوان
در مناطقي با آبرفت دانه درشت (شمالغرب و شرق دشت)
بيشترين مقدار هدايت آبي و در مناطقي كه آبرفت
دانهبندي ريز دارد (جنوب دشت) كمترين مقدار هدايت
اختصاص داده شده كه بعداً آبه وسيله شبيه اين مقادير K
بهينه خواهند گرديد.
تشکيل شبيه رياضي دشت حاجيآباد
تشکيل شبکهي (سلول) شبيه براي دشت
شبکهبندي منطقهي شبيه ،نقطهي شروع طراحي
واقعي شبيه رايانهاي است .شبکه دشت حاجيآباد شامل
 40سطر و  70ستون و 2800سلول است و دشت داراي 1
اليه آبخوان آزاد است .ابعاد سلولها بر اساس مقدار
دادههاي در دست (تعداد چاههاي مشاهدهاي و اكتشافي و
مساحت دشت) و هم پوشاني با منطقه مطالعه شده انتخاب
گرديده است .پس از اينکه شبيه مفهومي به شبيه عددي
در مادفلو تبديل شد نرمافزار  GMSبا استفاده از اطالعات
اليهاي در شبيه مفهومي كه مرز آبخوان را در آن مشخص
شده است ،به طور خودكار سلولهاي داخل مرز مشخص
شده آبخوان را سلولهاي فعال و سلولهاي خارج از مرز
آبخوان را سلولهاي غير فعال در نظر ميگيرد .پس از آن
در صورت لزوم ميتوان سلولهاي فعال و غيرفعال را در
شبکه اصالح نمود .در نهايت  1316سلول در شبکهي فعال
در نظر گرفته شدند.
فراسنج هاي شبيه تفاضل محدود دشت حاجيآباد
براي اجراي شبيه و در واقع محاسبات شبيه تفاضل
محدود در گرههاي شبکه ساخته شده ميبايست فراسنج
هايي جهت محاسبات براي شبيه معرفي و تعريف شوند.
اين فراسنج ها عبارتند از :
 زمان شبيه كه شامل پلهها و دورههاي زماني جهتمحاسبات است.
 هندسهي آبخوان كه شامل تغييرات مکاني ابعادشبيه است.
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 ويژگيهاي هيدروژئولوژيك در هر سلول يا منطقهدر شبيه بايد مشخص شود.
زمان شبيه
شبيه عددي اين آبخوان در حالت ناپايدار براي سال
آبي  1386-1387اجرا گرديده است.
در تهيه شبيه دشت حاجيآباد دورههاي تنش
( )stress periodدر ابتداي هر ماه انتخاب شدند زيرا آمار
بارندگي و تخليه از چاهها و آمار چاههاي مشاهدهاي به
صورت ماهانه است و در نهايت تخليه و تغذيه به دشت در
ابتداي هر ماه تغيير ميكند .پس هر ماه به عنوان يك
دورهي تنش براي محاسبه به شبيه معرفي ميشود و چون
در طول يك ماه هيچ اطالعاتي مبني بر تغيير شرايط
آبخوان موجود نيست ،بازهي گام زماني ) (time stepبرابر
بازهي دورهي تنش قرار داده شده است .براي اجراي شبيه
در دورهي ناپايدار در  1سال (سال آبي 12 ،)86-87
دورهي تنش و  12گام زماني تعريف شده است.
هندسهي مکاني آبخوان
اطالعات رقومي مرز فوقاني و تحتاني آبخوان شامل
طول و عرض و ارتفاع در هر سلول از شبکه ايجادگرديده و
بايد به شبيه داده شود .براي اين منظور و به طور جداگانه،
حد باالي آبخوان ) ،(top of layerحد پاييني آبخوان
) (bottom of layerو سطح ايستابي اوليه )(starting head
به شبيه معرفي ميشوند .براي معرفي حد بااليي و پاييني
و سطح آب آبخوان از بستهي درون يابي نرم افزار GMS
استفاده شد ،و با توجه به نتيجهي اعتبار سنجي روشهاي
درون يابي مشخص گرديد روش درون يابي مثلث بندي
خطي كمترين ميزان خطا را در بين ساير روش هاي درون
يابي دارد ،اما نتيجهاي را كه ارائه ميكند بسيار غير منطقي
و غير منطبق بر واقعيت است ،در نتيجه درون يابي با
كاربردكريجينگ انتخاب گرديد.
تعيين حد باالي سفره )(top of layer

در آبخونهاي آزاد ،مانند آبخوان دشت حاجيآباد،
حد بااليي سفره را حداكثر ميتوان منطبق بر ارتفاع سطح
زمين در نظر گرفت .براي تعيين و معرفي حد باالي آبخوان
در دشت حاجيآباد از دادههاي گزارش ژئوفيزيك اين
منطقه و نقشههاي پستي وبلندي رقومي گرديده استفاده
شد ،به طوري كه ارتفاع سطح زمين در دشت حاجيآباد
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كه با كمك نقشهي هم ارتفاع رقومي شده ) (DEMايران
تأييد گرديده است و به عنوان سطح فوقاني آبخوان به شبيه
معرفي شدند ،با توجه به ترسيم انجام شده براي سطح
فوقاني آبخوان ،ارتفاع بخش فوقاني از حداكثر  1000متر
در قسمت غرب و حاشيه دشت تا حداقل  897متر در
قسمت جنوبغرب دشت تغيير ميكند.
تعيين حد پاييني آبخوان)(bottom of layer

حد پاييني آبخوان دشت حاجيآباد با استفاده از
تلفيق نتايج مطالعات ژئوفيزيك و دادههاي حاصل از
حفاري چاههاي اكتشافي و مشاهدهاي و عميقترين
چاههاي بهرهبرداري و اعمال نظرات كارشناسي حاصله از
شرايط هيدروژئولوژيکي دشت مشخص گرديد و آبه وسيله
نرمافزار  GMSدرونيابي و به شبيه وارد شده است .بر اين
اساس ارتفاع سنگ كف از حداقل  835متر تا حداكثر 910
متر به ترتيب در مركز و شمالشرق دشت تغيير ميكند
(شکل .)21-3
سطح اوليه آبزيرزميني )(starting head

براي وارد كردن سطح آبزيرزميني ،از دادههاي
ارتفاع سطح آب در چاههاي مشاهدهاي استفاده شده است
و اين دادهها آبه وسيله  GMSبراي كل دشت درونيابي
گرديده ،سپس به شبيه وارد شدند .ارتفاع سطح
آبزيرزميني در مهر  1386از حداكثر  923متر تا حداقل
 906متر به ترتيب در شمال غرب و جنوبغرب دشت
تغيير ميكند.
ويژگيهاي هيدروژئولوژيك
شبيه آبخوان دشت حاجيآباد از يك اليه تشکيل
شده و فراسنج هاي مورد نياز براي شبيه سازي آن هدايت
آبي افقي و آبدهي ويژه بودند كه به شبيه وارد شدند .با
توجه به اينکه آبدهي ويژه رابطه مستقيمي با مقدار هدايت
آبي دارد ،مناطق انتخاب شده براي آبدهي ويژه منطبق با
مناطق هدايت آبي انتخاب شدند به طوري كه مناطقي از
آبرفت كه دانه درشت است داراي بيشترين مقدار آبدهي
ويژه ،و مناطقي از آبرفت كه دانه ريز است ،كمترين مقدار
آبدهي ويژه را دارند .مناطق انتخاب شده با موقعيت و تراكم
چاههاي بهرهبرداري نيز مقايسه شدهاند .همچنين اين
مناطق با اطالعات دانهبندي و چاه نگار چاههاي مشاهدهاي
موجود در اين مناطق و يا نزديك به آنها كنترل شدهاند.
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واسنجي )(calibration

پس از ايجاد شبيه رياضي دشت حاجيآباد ،بايستي
فراسنج هاي آب زمين شناسي از جمله مقادير هدايت آبي
و آبدهي ويژه بهينه شوند كه به اين عمل واسنجي
) (Calibrationشبيه گفته ميشود .از  6حلقه چاه
مشاهداتي در دشت حاجيآباد براي فرآيند واسنجي و
صحتسنجي شبيه دشت حاجيآباد استفاده شده است .در
ابتدا واسنجي شبيه در حالت پايدار در مهر 86صورت
گرفت .بعد از آن در بازه زماني يك سال اقدام به اجراي
شبيه در حالت ناپايدار گرديد .براي اين حالت دورهي
زماني مهر 1386تا شهريور 1387به مدت يك سال آبي در
نظر گرفته شده است.
صحتسنجي شبيه )(verification

صحتسنجي شبيه پس از واسنجي آن انجام
ميگيرد ،به عبارت ديگر ،تأييد كنندهي درستي و دقت
محاسبات شبيه است .پس از آنکه شبيه براي دو سال
واسنجي شد و مقادير هدايت آبي و آبدهي ويژه بهينه
گرديدند ،سپس دادههاي سال بعد كه شامل :نفوذ از
بارندگي وآب برگشتي چاههاي بهرهبرداري ،تخليه از
چاههاي بهرهبرداري ،ورودي و خروجي به آبزيرزميني،
تبخير از سطح آبزيرزميني ،زهکشي در انتهاي دشت و
سطح آب چاههاي مشاهدهاي هستند به شبيه وارد ميشود
(دورهي صحتسنجي شبيه از مهر  1387تا شهريور 1389
بوده است) .پس از انجام محاسبات در شبيه ،سطح آب
محاسبه شده آبه وسيله شبيه با سطح آب مشاهده شده
مقايسه گشته و دقت شبيه تعيين ميشود .در مرحلهي
صحتسنجي با مقادير هدايت آبي و آبدهي ويژه تغيير داده
نميشوند و فقط تنشهاي هيدروژئولوژيکي مختلف در يك
دورهي جديد به شبيه اعمال گرديده و نتيجهي محاسبات
شبيه با اندازهگيريهاي سطح آب مقايسه ميشوند.
بحث و نتيجه گيري
واسنجي
واسنجي در حال پايدار در شبيه آب زيرزميني
آبخوان دشت حاجي آباد با موفقيت انجام گرفت و نتايج
نشان داد كه به حد خطاي قابل قبول ( 0/5متر) رسيده
است .

پس از اجراي شبيه در حالت پايدار و بهينهسازي
فراسنج هاي آبخوان به خصوص هدايت آبي  ،شبيه مادفلو
را با تغيير سادهاي در يکي از ابزارهاي آن از حالت پايدار
به حالت ناپايدار تبديل كرده و پس از وارد كردن دادهها به
فرم ناپايدار و براي بازه زماني يك سال اقدام به اجراي
شبيه در حالت گذرا يا ناپايدار ميشود .براي اين حالت
دورهي زماني مهر 1386تا شهريور 1387به مدت يك سال
آبي در نظر گرفته شده است.
براي تعيين ميزان دقت واسنجي شبيه در حالت
ناپايدار ،سطح آب مشاهده گرديده در چاههاي مشاهدهاي
و سطح آب محاسبه شده آبه وسيله نرم افزار  GMSدر هر
پله زماني با هم مقايسه گشتند .براي نمونه در اينجا در
شکل  4نقشه تراز سطح آب مشاهده اي در مقابل سطح
آب محاسبه اي براي خرداد  87ارائه شده است.
صحتسنجي شبيه
پس از عمل صحتسنجي ،هيدروگراف سطح آب
مشاهدهاي و محاسبهاي براي تمام چاههاي مشاهدهاي
ترسيم و ديده شد كه سطح آب محاسبه گرديده آبه وسيله
شبيه در تمام چاههاي مشاهدهاي انطباق خوبي با سطح
آب مشاهدهاي دارند .در اينجا براي نمونه نمودار مقادير
سطح آب مشاهدهاي در مقابل سطح آب محاسبه شده در
چاهه مشاهدهاي شماره  1دشت حاجيآباد پس از
صحتسنجي آبخوان حاجيآباد نشان داده شده
است(شکل)5
پيشبيني متوسط سطح آب در مناطق مختلف دشت
در  5سال ( )1389-1394با حفظ شرايط تخليه
وتغذيهي سال  1389با استفاده از شناسه نرم
افزاري

MOD FLOW

براي پيشبيني سطح آب در اين دورهي  5ساله ،پس
از اينکه شبيه براي 1سال (از مهر  86تا مهر  )87واسنجي
و  2سال (از مهر  87تا مهر  )89صحتسنجي شده،
دادههاي موجود مربوط به فراسنج هاي تغذيه و تخليه
بدون هيچگونه تغييري براي  5سال (تا شهريور  )94به
شبيه اضافه گرديده اند .شبيه با دادههاي  5سال (-1394
 )1389اجرا شده ،سپس نمودار تغييرات سطح آب براي
گمانههاي مختلف ترسيم شده است كه در ادامه ارائه مي-
گردد (شکل  6تا .)11الزم به ذكر است كه سال  1389تر
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سالي بوده و پيشبيني صورت گرفته آبه وسيله شبيه با
فرض ادامه روند ترسالي تا سال  1390صورت گرفته است.
مقايسه سطح آب مشاهدهاي در مناطق مختلف
دشت و نتايج حاصل از شبيه سازي در بازهي
زماني 5ساله ()1389-1394
همان گونه كه ذكر شد شبيه سازي بر اساس نتايج
آماربرداري تا سال  1389صورت گرفته است .شبيه مذكور
براي پيشبيني سطح آب در يك بازه زماني  5ساله
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( )1389-1394به كار گرفته شده است .با توجه به در
دسترس بودن دادههاي واقعي سطح آب اين دوره (-1394
 ، )1391ميتوان نتايج حاصل از شبيه سازي را با سطح
آب چاههاي مشاهدهاي مقايسه كرد .بدين منظور ،سطح
آب مشاهدهاي طي اين دورهي  5ساله براي هريك از چاه-
هاي مشاهدهاي در نمودار تغييرات سطح آب كه آبه وسيله
شبيه ارائه گرديه ،رسم شدهاند .اين نمودارها تغييرات
سطح آب از سال  1389تا  1394را نشان ميدهند و در
شکل  6تا  11ارائه شدهاند.

شکل -4منحنی های تراز سطح آب مشاهده ای و محاسبه شده آبه وسيله شبيه درخرداد 1387

شکل -5مقادير سطح آب مشاهدهای در مقابل سطح آب محاسبه شده برای چاه مشاهدهای شماره ()1

124

مقايسهی نتايج حاصل از پيش بينی شبيه سازی عددی و واقعيت سطح آب زيرزمينی (مطالعه نمونه ای دشت حاجی آباد)

نقاط سبز رنگ سطح آب واقعي در اين بازه زماني 5
ساله و خط ممتد قرمز رنگ پيشبيني سطح آب آبه وسيله
شبيه را نشان ميدهند .خط ممتد نيز سطح آب مشاهدهاي
است كه شبيه سازي بر اساس آن صورت گرفته است.

مجذور ميانگين مربعات خطا( ،)RMSEمتوسط خطاي
مطلق( )ARMو ضريب همبستگي ( )R2براي نتايج حاصل
از شبيه سازي عددي در قياس با سطح آب واقعي نيز براي

شکل  -6سطح آب مشاهدهای و محاسباتی آبه وسيله شبيه

شکل  -7سطح آب مشاهدهای و محاسباتی آبه وسيله شبيه برای

برای چاه مشاهدهای ()1

چاه مشاهدهای ()2

شکل  -8سطح آب مشاهدهای و محاسباتی آبه وسيله شبيه
برای چاه مشاهدهای ()3

شکل  -10سطح آب مشاهدهای و محاسباتی آبه وسيله
شبيه برای چاه مشاهدهای ()5

شکل  -9سطح آب مشاهدهای و محاسباتی آبه وسيله
شبيه برای چاه مشاهدهای ()4

شکل  -11سطح آب مشاهدهای و محاسباتی آبه وسيله
شبيه برای چاه مشاهدهای ()6
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شکل  -12ميانگين بارش در دورهی  45ساله محدودهی حاجی آباد

هر يك از چاههاي مشاهدهاي محاسبه شده و بر روي
نمودار مشخص گرديده است .همان طور كه از اين شکلها
مشخص است ،همه چاههاي مشاهداتي بين سالهاي 91
تا  94وضعيت خشکسالي و افت سطح آب زيرزميني را
نشان ميدهند ،اين در حالي است كه پيش بيني با توجه
به وضعيت سال  89براي حالت ترسالي صورت گرفته
است(شکل .)12
در همهي چاههاي مشاهداتي به طور متوسط به
مقدار  1/35متر خطا در پيش بيني سطح آب صورت گرفته
است .چاه مشاهداتي شمارهي  5كمترين ميزان مجذور
ميانگين مربعات خطا و متوسط خطاي مطلق را نشان مي-
دهد .مقادير اين متغير در اين چاه مشاهداتي به ترتيب
برابر است با  0/69و 0/5متر .در حالي كه چاه مشاهداتي

شماره  2با مجذور ميانگين مربعات خطا  2/4و متوسط
خطاي مطلق  2متر بيشترين ميزان خطاي پيش بيني را
نشان ميدهد.
وضعيت بارش در محدودهي مطالعاتي حاجي آباد
آمار بارش در  5سال اخير در ايستگاه هاي هواشناسي
اين محدوده مطالعاتي شامل ايستگاههاي حاجي آباد و
باغات  ،در جدول  2نشان داده شده است .الزم به توضيح
است كه ايستگاه حاجي آباد از سال  1393تعطيل شده
است .شکل12بيانگر تغييرات بارش اين محدوده در يك
دورهي  45ساله است ،در اين نمودار از ميانگين متحرک
 5ساله استفاده شده است .همان گونه كه مشاهده ميشود،
در  5سال اخير محدوده تحت تاثير خشکسالي بوده است.

جدول -2آمار بارش در  5سال اخير در ايستگاه های هواشناسی محدودهی مطالعاتی شامل حاجی آباد و باغات

بارندگي ايستگاه باغات (ميليمتر)

بارندگي ايستگاه حاجي آباد
(ميليمتر)

سال آبي

101
227.5
204

89.2
204.6
208.3

90-91
90-92
92-93

153

-

93-94

نتيجه گيري
شبيه عددي آب زيرزميني آبخوان حاجي آباد در سال
آبي  1386-1387جهت پيشبيني سطح آب زيرزميني
دريك بازهي زماني  5ساله ( )1389-1394شبيه سازي
گرديده است .ارزيابي پيش بيني اين شبيه عددي با توجه

به دادههاي واقعي سطح آب در دورهي (،)1391-1394
نشان از خطاي پيشبيني در اين شبيه عددي است .به
گونهاي كه نتايج نشان ميدهند ،به طور متوسط به ميزان
 1/35متر سطح آب باالتر از حالت واقعي پيشبيني شده
است .اين خطاي ميتواند ناشي از موارد زير باشد
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اولين و مهمترين دليل عدم انطباق نتايج را ميتوان
نقصان و كمبود اطالعات آماري دانست .تعداد كم چاههاي
مشاهدهاي و آرايش نامناسب آنها ،و همچنين با توجه به
تعداد زياد چاههاي بهرهبرداري و فاصلهي آنها از چاههاي
مشاهدهاي امکان اينکه سطح آب در چاههاي مشاهدهاي
متاثر از چاههاي بهرهبرداري باشد بسيار زياد است.
همچنين باتوجه به نبود اطالعات حاصل از آزمون آبکشي
در برآورد مقدار ضريب هيدرو ديناميك به اطالعات حاصل
از وضعيت دانهبندي آبرفت در چاه نگار زمينشناسي چاه
اكتشافي اكتفا شده كه اين امر خود در برآورد نهايي باعث
ايجاد خطا ميشود عالوه بر آن تعميم اين مقادير به كل
محدوده باعث افزايش خطا در نتايج نهايي شده است.
 -1در شبيه سازي صورت گرفته عدم افزايش
برداشت از منابع آب زيرزميني از مفروضات شبيه سازي
بوده است حال آنکه با وجود ممنوعه بودن محدوده از سال
1383در  5سال اخير افزايش قابل توجهي در ميزان
برداشت صورت گرفته است .در عين حال ذكر اين نکته
ضروري است كه با توجه به مشکالت اقتصادي و اجتماعي
و حتي مسائل سياسي باعث شده اعمال مديريت كاهش
برداشت با موفقيت روبرو نشده و اين امر باعث افت بيشتر
سطح آب شده است.
شبيه سازي با فرض تداوم روند ترسالي در سال 90
اجرا گرديده است ،حال آنکه محدوده حاجي آباد در اين
بازه زماني در دوره خشك سالي قرار داشته است( با توجه
به اينکه بين سالهاي  88تا  90آب زيرزميني داراي يك
روند افزايشي بوده است ،براي پيشبيني سطح آب در
سالهاي آينده با حفظ شرايط فعلي(ادامهي روند ترسالي)
پس از اينکه شبيه براي 1سال (از مهر  86تا مهر )87
واسنجي و  2سال (از مهر  87تا مهر  )89صحتسنجي
شده است ،دادههاي موجود مربوط به فراسنج هاي تغذيه
و تخليه بدون هيچگونه تغييري براي  5سال آينده (تا
شهريور  )94به شبيه اضافه گرديده اند .اين در حالي است
كه در واقعيت روند افزايشي سطح آب زيرزميني به دليلي
خشکسالي اتفاق نيافتاده ،و سطح واقعي آب زيرزميني از
سال  91تا  94شروع به افت نموده است.
مرز جريانهاي ورودي و خروجي كه در اين مطالعه
كال به صورت مرز با جريان مشخص در نظر گرفته شده
است در حالي كه بهتر بود مرز ارتفاعات مرز با جريان متغير
وابسته به جريان تعريف ميگرديد.

 -2برآورد نادرست از ضخامت آبخوان
ناديده گرفتن عدم قطعيت شبيه مفهومي ،به گونه
اي كه اين روش بيان مينمايد كه در هر منطقه امکان
تعريف چندين شبيه مفهومي محتمل وجود دارد .بعد از
اجراي چندين شبيه مفهومي و انجام پيشبيني در هر
شبيه به صورت جداگانه در نهايت پيش بيني متوسط انجام
ميگيرد كه امکان خطاي كمتري را دارد .در ضمن اين
مجموعه شبيه عددي با اطمينان باال قابليت استفاده را در
مديريت آبخوان دارد(شبيه مفهومي يك نمايندهاي از
سامانه هيدروژئولوژيکي است كه بيانگر چگونگي رفتار و
عملکرد آن سامانه و در برگيرنده تفسيرهاي كيفي و ذهني
است) .توسعهي چارچوب شبيه مفهومي شامل چيدمان
همهي دادههاي موجود در منطقهي مطالعه شده و نگاه
انتقادي در رفتار سامانه است .توسعهي يك چارچوب قوي
از شبيه مفهومي جنبهاي مهم در كاهش عدم قطعيت در
شبيه آب زيرزميني است .با توسعهي درک درست ازرفتار
سامانه قبل از استفاده از شبيه رياضي در يك سامانه  ،باعث
ميشود تا كاربر شبيه از پذيرش خروجيهاي شبيه ،كه
ارائه دهندهي خصوصيات واقعي سامانه نيست ،اجتناب
نمايد .چارچوب شبيه مفهومي شامل :وضعيت چينه
شناسي منطقه ،ساختارهاي زمين شناسي ،واحدهاي آب
چينه ،موقعيت سيماهاي آب سطحي(رود ،درياچه و
زهکش) و موقعيت چاهها است .از همه مهمتر ،شبيه
مفهومي ارتباط بين سيماها را شرح ميدهد .چون امکان
شناخت كامل خصوصيات فيزيکي يك سامانه غير ممکن
است ،عدم قطعيت شبيه مفهومي ايجاد ميگردد .شناخت
محدوديتهاي چارچوب شبيه مفهومي ميتواند جايي را
كه كاربر شبيه بايد از شبيه رياضي براي به كميت درآوردن
عدم قطعيت استفاده كند نشان دهد .چون سامانه آب
زيرزميني پيوسته و در زيرزمين واقع شده است ،تعيين
همهي خصوصيات آن دشوار است ،بنابراين ،اين عدم
قطعيت به وسيلهي عامل هاي مختلفي از جمله موقعيت
نادرست آبخوان شبيه (موقعيت ،نوع ،تعداد اليه ،توزيع و
 ،)...براورد غير منطقي از شرايط مرزي شبيه و تخليه و
تغذيه و تقريبي از تغييرات مکاني آب زيرزميني حاصل
ميشود .در كل زماني كه يك شبيه مفهومي منفرد جريان
و يا انتقال جرم با موفقيت در مقابل دادههاي مشاهداتي
واسنجي ميگردد ،عدم قطعيت شبيه مفهومي ناديده
گرفته شده و تجزيه و تحليل عدم قطعيت فقط با در نظر
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