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مقاله پژوهشی

شبيهسازي عددي مسیر جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت همدان–بهار
مریم بیات ورکشی ،*،1روژین فصیحی ،1حمید زارع ابیانه
 -1گروه علوم و مهندسی خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران
 -2گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
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واژگان کلي�د ی :آلودگی آبخ��وان ،گرادیان

هیدرولیکی ،جریان آب زیرزمینی

زمينه و هدف :آب زيرزميني جز منابع بس��يار مهم براي ادامه حيات موجودات زنده اس��ت .از اينرو
مدلس��ازي آب زيرزميني اهميت ويژهاي در مديريت و برنامهريزي هر منطقه دارد .در اين پژوهش با
استفاده از اطالعات زمين شناسي ،هيدروليکي و هيدرولوژيکي ،به شبيهسازي عددي مسیر جریان آب
زیرزمینی آبخوان دشت همدان  -بهار با استفاده از نرمافزار  GMSپرداخته شد.
روش بررس�ی :در این بررس��ی ،ابتدا مدل سهبعدي هيدرولوژيکي دشت همدان  -بهار تهيه و سپس
جريان در دشت با کد عددي  MODFLOWشبيهسازي گردید .پس از شبيهسازي جريان ،کاليبره
کردن مدل به روش سعي و خطا انجام گرفت .تخمين مسیر جریان آب زیرزمینی نیز با استفاده از کد
عددي  MODPATHصورت گرفت .نهايتا مناطق تسخير چاههاي مورد مطالعه و جهت حرکت آب
زیرزمینی با زمان حرکتهاي مختلف ترسيم گرديد.
یافتهها :اختالف س��طح آب مشاهده شده و شبیهس��ازی شده در محدوده مجاز  ± 35 mبهعنوان
دامنه مطلوب بود .تخمين مس��یر جریان آب زیرزمینی با کد عددي  MODPATHنشان داد که در
حرکت رو به جلو ،طوالنيترين مسير انتقال جریان  43400 mو در حرکت رو به عقب 8270/674 m
بهعنوان طوالنيترين مس��ير انتقال جریان مش��خص گرديد .نتايج شبيهسازي انتقال مسیر جریان آب
زیرزمین��ی گوياي اين واقعيت بود که انتقال جریان از مرز آبخوان به س��مت مرکز و خروجي آبخوان
همسو با گراديان هيدروليکي بود.
نتیجهگیری :در مجموع میتوان اظهار داش��ت ،ادامه روند فعلي جریان آب زیرزمینی ،افزايش سطح
آلودگي آبخوان را در پي خواهد داش��ت که خس��ارتهاي جبران ناپذيري به سفره آب زيرزميني وارد
خواهد نمود.

Please cite this article as: Bayatvarkeshi M, Fasihi R, Zareabyaneh H. Numerical simulation of groundwater flow path in Hamedan-Bahar aquifer.
Iranian Journal of Health and Environment. 2018;11(1):49-62.
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شبيهسازي عددي مسیر جریان آب ...

مقدمه

برداش��ت از چاهه��ا و هدايت هيدروليکي بيش��ترين تاثير را بر

هيدروليک آب زيرزميني دارند .در مطالعهاي ديگر ،شبيهسازي

در مطالعات هيدروژئولوژي مدلس��ازي جري��ان آب زيرزميني

آبخوان دش��ت قوچان بهکمک تحلیل حساس��يت در نرمافزار

یک��ی از روشهای پيشبيني رفتار سيس��تم آبهاي زيرزميني

 GMS 7.1نش��ان داد مدل طراحی شده بيشترين حساسيت

اس��ت .اس��تفاده از مدله��اي آب زيرزمين��ي و تکنيکه��اي

را ب��ه هدايت هيدروليکي آبخوان و جنس س��نگ کف داش��ت

شبيهس��ازي بهعن��وان يکي از راههاي نظ��ارت ،کنترل و اعمال

( .)10نتایج مطالعات سطح ايستابي دشت بيرجند ( ،)11دشت

مديريت منابع آب اس��ت ( .)1بهعالوه مدله��ا ميتوانند براي

بزمان  -سردگان ( )12و دشت مختاران بيرجند ( )13با استفاده

تخمي��ن پارامترهاي هيدروليکي و پيشبيني رفتار يک آبخوان

از کد عددي  MODFLOWدر نرمافزار  GMSنشاندهنده

در مقاب��ل تغييرات آب و هوايي و پمپاژ اس��تفاده ش��وند (.)2

افت شديد سطح ايستابي بهدليل برداشت بيرويه آب زيرزميني

فعاليتهاي کش��اورزي ،صنعتي و ش��هري عالوه بر افت شديد

است .نتايج پژوهش  Yariو همکاران ( )14در بررسي اثر تخليه

س��طح آب آبخوانها ،آاليندههاي مختلفي را به آبخوانها وارد

و تغذيه شبکه آبياري و زهکشي دشت زرينهرود بر سيستم آب

مينماين��د ( .)3ارائه راهکارهاي موثر مديريتي و حفاظتي براي

زيرزميني با مدل  MODFLOWنش��ان داد که در ش��رايط

جلوگيري از کاه��ش کيفي آبهاي زيرزمين��ي ،ضروري بنظر

کنون��ي اختالف زيادي بين تغذيه و تخليه آب زيرزميني وجود

میرس��د ( .)4مدلس��ازي انتقال آلودگي آبه��اي زيرزميني

ن��دارد Marofi .و هم��کاران ( )15با بررس��ی کاربرد ابزارهای

در س��الهاي اخير مورد توج��ه قرار گرفته و در همین راس��تا

پش��تیبانی تصمیمگیری طرح تغذیه مصنوعی در آبخوان دشت

مدله��اي عددي مختلف��ي براي تحليل آلودگي توس��عه يافته

هم��دان  -به��ار ،اظهار داش��تند منطق بولی��ن و اپراتور ضرب

اس��ت ( .)5در مطالعه  Ziaeiو همکاران ( )6در دشت بجنورد

جب��ری فازی در محی��ط سیس��تم اطالع��ات جغرافیایي رتبه

به کمک نرمافزار  GMSنش��ان دادند با کامل نش��دن ش��بکه

مناسبی در اجرای تغذیه مصنوعی آبخوان دارا استJabbari .

فاضالب ش��هری س��طح آب زیرزمینی در چند سال آینده باال

و همکاران ( )16آبخوان دش��ت س��اری  -نکا را با اس��تفاده از

آمده و بخش وسیعی از شهر مستغرق میشودGhobadian .

مدل  MODFLOWشبیهس��ازی نمودند ،نتایج آنها نش��ان

و همکاران ( )7شبيهس��ازي آبخوان دشت مياندربند کرمانشاه

داد که قس��متهای جنوبی دش��ت تغذیه کننده و قسمتهای

در ش��رايط غيرماندگار را ب��ه کمک نرمافزار  GMS 6.5انجام

شمالی دشت تخلیه کننده جریان است Qiu .و همکاران ()17

دادند .نتایج آنان نش��ان داد اجراي شبکه آبياري و زهکشي سد

با شبيهسازي جریان آب زیرزمینی حوضه دره رودخانه جيلين

گاوش��ان موجب کاهش برداشت از چاههاي آب و بهتبع افزایش

در چين در محیط نرمافزار  GMSدریافتند مقدار برداش��ت از

سطح آب آبخوان شد Banejad .و همکاران ( )8با شبیهسازی

منطقه بيش از تغذيه اس��ت .بررس��ي رفتار آبخوان غيرمحصور

آبخوان دش��ت نهاوند بهصورت س��هبع��دي در محیط نرم افزار

بو – آرگ در کش��ور مراکش با مدل  MODFLOWنش��ان

 GMS 7.1اظهار داش��تند که جهت حرکت آلودگي از اطراف

داد نوس��انات س��طح آب زیرزمینی به تغييرات فصلي تغذيه از

دشت به س��مت مرکز دش��ت اس��ت Tandiseh .و همکاران

( )3با بررس��ي ويژگيهاي هيدروژئولوژيکي شهر مشهد و تاثير

( )19در تلفيق مدل  MODFLOWو برنامه سامانه اطالعات

اجراي طرح جمعآوري فاضالب بر سطح آب زيرزميني با روش

جغرافياي��ي در آبخوانی از ش��مال چين ،گوي��اي بحرانی بودن

عددي تفاضالت محدود در نرمافزار  GMS 7.1نش��ان دادند

وضعيت منابع آب زيرزميني بهواس��طه برداش��ت بيرويه است.

س��طح آب زيرزمين��ي پس از اجراي طرح کاهش يافته اس��ت.

 )20( Herzogبا اس��تفاده از کد عددی  MODFLOWدر

 Eftekharو همکاران ( )9با شبيهس��ازي آبخوان دشت نيريز

نرمافزار  GMSتاثير سيستم تخليه فاضالب شهري بر آبهاي

اس��تان فارس در نرمافزار  GMS 7.1نش��ان دادند دو مولفه
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بارش و آبياري بس��تگي دارد ( .)18مطالعه  Wangو همکاران

مریم بیات ورکشی و همکاران

زيرزميني منطقه ش��هري کامپاال در اگاندا را مورد بررسي قرار

منابع آب سطحي با افزايش برداشت از سفرههاي آب زيرزميني

زیرزمینی تغیی��ر میکند Laronne .و هم��کاران ( )21تاثير

مخ��ازن آب زيرزمين��ي بهم��وازات اس��تفاده از نهادههای کود

مواجه ش��ده اس��ت .افزاي��ش بيرويه برداش��ت و کاهش حجم

داد و نتیج��ه گرف��ت ک��ه در طول فصول مختل��ف ،جریان آب

و س��م کش��اورزی ،کاهش کيفيت آب را نيز بهدنبال داش��ته

ساختارهاي زمينشناس��ي بر جريان آبهاي زيرزميني آبخوان

اس��ت .در حالیکه تغیی��رات کمی و کیفی آب اين دش��ت در

صح��راي جودين در فلس��طين را مورد ارزيابي ق��رار دادند .در

بخشهاي کشاورزي و شرب منطقه و از دیدگاه زیستمحیطی

اي��ن مطالعه نحوه جريان آبهاي زيرزمين��ي و نفوذ آن از يک

اهميت بهس��زایی دارد .بنابراين با شبيهس��ازي عددي آبخوان

آبخ��وان به آبخوان ديگر م��ورد ارزيابي ق��رار گرفت Kim .و

همکار ( )22تاثير شبکه نوين آبياري بر اليه آبدار نوبيان کشور

دش��ت ميتوان پيچيدگيهاي دش��ت را جهت مديريت منابع

 MODFLOWبررس��ي نمودن��د Pourhaghi .و همکاران

مش��خص نمودن نح��وه گس��ترش جری��ان آب زیرزمینی طي

آب زيرزميني بهصورت س��اده بي��ان نمود .هدف از این پژوهش

مص��ر و پيشبين��ي روند باال آمدن س��طح ايس��تابي را با مدل

گامه��اي زماني متفاوت و یافت��ن مکانهاي در معرض آلودگي

( )23با کاربرد مدل  MODFLOWدر شبیهس��ازي آبخوان

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿ
ﺿﺮورت ﻣﺪلﺳﺎززي آﺑﺨﻮان ﺑﻪﻣﻨﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ،آﺑﺨﻮان دﺷﺖ ﻫﻤﺪان  -ﺑﻬﺎر ﻣﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
است.
آبخوان
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ه
شبی
طریق
از
آينده
ادوار
در
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سطح
افت
مقدار
که
داشتند
دﺷﺖاظهار
دلفان
لرس��تان -
دشت
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻗﺮار
اﺧﻴﺮ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮدد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي ﺮ
ﺘﺮﻳﻦ دﺷﺖﻫﺎي اﺳﺘﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،ﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤ ﻦ
ﻫﻤﺪان  -ﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜ
آبدهی
درصدي
س��الﺶآینده ،با
زیرزمینی طی
ﺳﻄﺤﻲ
ﺖ .اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲروﻳﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻣﺨﺎزن آب
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣ
 20آآب زﻳ
کاه��شﻫﺎي
ﺑﺮداﺷﺖ از ﺳﻔﺮه
ﺖ
10ﺑﺎ اﻓﺰاﻳ
بهرﻳهﺮزﻣﻴﻨﻲ
چاههاي ز
هاﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ددر ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ
ش ﻧﻴ
آب ارا
ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴ
ﺸﺎورزي ،ﺶ
ﺳﻢ ﻛﺸ
ﻛﻮد و
چشمگیريﻧﻬﺎده
ﻣﻮازات اﺳﺘﻔﺎدده از
برداري،ﻪ
موادﻔﻴوﺖرو
نمود.
خواهد
ﻫﺎيپیدا
بهبود
ﺑﻪبهطور
ﺳﺰاﻳﻲ دارد.
ﻄﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪﺳ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آب اﻳﻦ دﺷﺖ در ﺑﺑﺨﺶﻫﺎي ﻛﺸﺎوورزي و ﺷﺮب ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ و از دﻳﺪﮔﮔﺎه زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄ
مطالعه
 موقعيت منطقه موردنتایج مطالع��ه  Saeediو همکاران ( )24با بهینهس��ازی مدل
ﻣﺪﻳﺮ
ﺟﻬﺖ
را
ﺖ
دﺷﺖ
ﻫﺎي
ﻴﺪﮔﻲ
دﺷﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻴﭽﻴ
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻋﺪدي آﺑﺨﻮان ﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺷ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪﺻﻮﻮرت ﺳﺎده
آب
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺮﻳﺖ
دش��ت همدان  -بهار با وس��عت  880 km2بين طول ش��رقي
شبیهساز کمی و کیفی آبخوان در محیط نرم افزار  GMSنشان
زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻳﺎﺎﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎن
ﺴﺘﺮش ﺟﺮﻳﺎن آآب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﮔﺎمﻫﺎي ﻧ
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد .ﻫﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋووﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻧﻤﻮدن ﻧﺤﻮه ﮔﺴ
´ 48°17ت��ا ´ 48°33و ´ 34°49تا ´ 35°02عرض ش��مالي در
در
هاي
الکتریکی در
غلظت
هدایتﻲ در ادوار
ﺳﺎزي آﺑﺨﻮان اﺳﺖ.
منتخب ،ي
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻴﻪ
آﻳﻨﺪهچاازه ﻃ
ﺮض آﻟﻮدﮔ
گرادیان در ﻣﻌﺮ
داد که ﻫﺎي

ارتفاع  1800 - 1700 mاز س��طح دريا قرار دارد .حوضه آبريز

صورت اعمال سیاست برداشت بهینه نسبت به عدم اجراي این
روشﻫﺎ
ﻣﻮاد و ش

سیاست ،به میزان  12درصد کاهش خواهد داشت.
-

اين دش��ت موسوم به س��يمينهرود با وس��عت  2459 kmدر
2

ﻣﻮﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

دامنه ش��مالي ارتفاعات الوند واقع هس��تند .گس��ترش سطحي

س��ازی آبخوان بهمنظور
در این مطالعه با توجه به ضرورت مدل 2

ﺷﺮﻗﻲ ´ 48°17ﺗﺎ ´ 48°33و ´ 34°49ﺗﺎ ´ 35°022ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ در
ﺳﻌﺖ  8880 kmﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺷ
دﺷﺖ ﻫﻤﺪان  -ﺑﻬﺎر ﺑﺎ وﺳ

2
داﻣﻨﻪ1579 km2
ارتفاعات
وسعت
468
دشت
آبخوان
دارد.بهار
هم��دان -
آبی- ،آبخوان
مدیریت بهینه
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
 22459در
ﻌﺖ 2وkm
kmوﺳﻌ
ﻤﻴﻨﻪرود ﺑﺎ
اصليﺳﻴﻤ
موردآﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ ﺖ
دﺷﺖ
ﺣﻮﺿﻪ
ارﺗﻔﺎع m
دش��ت درﻳﺎ ﻗﺮﺮار
 1800ااز ﺳﻄﺢ
منابع1700

2
اﺳﺖ.ناحيه شمالي
آباد از
ک
خروجي وحوضه
مهمترين
يکي
عنوان
واﻗﻊبهار به
دشت
کوش��79
اراضي km2
اس��ت4 km.
468
ﺑﺨﻮان اﺻﻠﻲ دﺷ
ﺮش ازﺳﻄﺤﻲ آﺑ
ﮔﺴﺘﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
همدان  -ﻊ
ﺎﻋﺎت اﻟﻮﻧﺪ
گرفت .ارﺗﻔﺎ
توجه قرار ﺷﻤﺎﻟﻲ
157
وﺳﻌﺖدرارﺗﻔﻔﺎﻋﺎت
ﺷﺖ

ﻫﺎي ﻛﺒﻮ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺎﺑﺎ
کمبوددارد و ﺳﻔﺮه آآب
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮارر
آﺑﺎد از
طيﻲ ﻛ
در اراﺿ
ﺣﻮﺿﻪ
اس��تان ﻮ
دشتهاي ﺧﺮوﺟﻲ
ارﺗﺒﺎط
ﻛﻮﺷﻚ
کبودرآهنگ و
وﻧﺪهاي
ﻗﻬﺎوت
ﻮدرآﻫﻨﮓ ودش��
زيرزميني با
دﺷﺖآب
س��فره
ق��رار دارد و
ﺣﻴﻪدليل
ﻧﺎﺣبه
اخير
هاي
س��ال
همدان،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻫﺪ.
ﺷﺖ ﻣﻮرد ﻌﻪ
ﺷﻜﻞ  1ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﺷ
ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژژﻳﻜﻲ دارد .ﻞ

ﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﻨﺎﺳﻲ ،ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﻨﺎﺳﻲ آﺑﺨﻮان ددﺷﺖ ﻫﻤﺪان  -ﺑﻬﺎر ﻣﻮرد
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠ
ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ررا ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻒ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺪول  1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده،
اﺳﺘﻔﺎده ر
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اﻃﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ااﺳﺘﻔﺎده

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
منطقه ﻣﻣﻮرد
موقعيتﻣﻨﻄﻘﻪ
شکل-1-1ﻣﻮﻗﻗﻌﻴﺖ
ﺷﻜﻞ
مورد مطالعه

شبيهسازي عددي مسیر جریان آب ...

ب��ارش ثب��ت ش��ده در هر ي��ک از ايس��تگاههاي مريانج ،س��د

قهاوند ارتباط هيدروژئولوژيکي دارد .ش��کل  1موقعيت دش��ت

اکباتان ،صالح آباد و کوش��ک آباد نيز بهترتي��ب برابر ،465/61

مورد مطالعه را نشان ميدهد.

 -اطالعات مورد استفاده

 318 ،355/71و  247/88 mmاست.

جنس خاکهاي دشت عمدتا رس ،شن ،ماسه ،سيلت ،شيست،

بهمنظور انجام این مطالعه مجموعهای از اطالعات هواشناس��ی،

اس��ليت ،مارن و فيليپ اس��ت که حاصل س��ازندهاي آبرفتي و

هیدرولوژی و زمین شناس��ی آبخوان دشت همدان  -بهار مورد

شيس��تهاي همدان در دورههاي کواترنري و ژوراس��يک است

اس��تفاده ق��رار گرفت .جدول  1مش��خصات متغیره��ای مورد

( .)25براي س��اخت مدل س��هبعدي زمينشناس��ي از اطالعات

استفاده ،توصیف و منبع تهیه هر یک از آنها را نشان میدهد.

هيدروژئولوژيکي الگ  9گمانه اکتش��افي در محدوده مطالعاتي

دادههاي روزانه بارندگي ايس��تگاههاي بارانسنجي مريانج ،سد

اس��تفاده ش��د .اطالعات هر الگ ش��امل مختصات جغرافيايي،

اکباتان ،صالحآباد و کوش��کآباد واقع در س��طح دش��ت طي

جنس اليههاي تش��کيلدهنده چاه اس��ت .براي تعيين جنس

س��الهاي  1370 - 1394ب��راي محاس��به مي��زان تغذيه آب

س��نگ کف از اطالعات زمينشناس��ي س��ازمان زمين شناسي

زيرزميني از س��ازمان هواشناسی استان همدان تهیه و استفاده

کشور مربوط به دشت استفاده گرديد .براين اساس جنس سنگ

گردي��د .نم��ودار  1ميانگين بارش هر يک از ايس��تگاهها را طي

کف شيس��ت تعيين گرديد که در  400متري سطح زمين قرار

سالهاي مورد بررسي نشان ميدهد.

دارد .بنابراين ضخامت اليه آبخوان تشکيلدهنده مدل400 m ،

کمتري��ن ب��ارش ثبت ش��ده ط��ي دوره م��ورد مطالع��ه برابر

در نظر گرفته شد .ش��کل  2مقطعي از اليههاي تشکيل دهنده

 151/5 mmدر ايس��تگاه کوش��کآباد و بيش��ترين آن معادل

محدوده دشت را نشان ميدهد.

 735 mmدر ايس��تگاه مريانج بهثبت رس��يده است .ميانگين

جدول  -1مشخصات متغیرهای مورد استفاده

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺤﻨﻲ )(CN
ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻣﺘﻮﺳﻂ دادهﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رواﻧﺎب و ذﺧﻴﺮه ﺑﻪﻋﻨﻮان ورودي
ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رواﻧﺎب از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﺮوهﻫﺎي
ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺑﺮاي دو ﻧﻮع ﺧﺎك ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ،ﺳﻴﻠﺖ و رس وارد
ﻣﺪل ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﺳﻪﺑﻌﺪي زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻻگ  9ﮔﻤﺎﻧﻪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ،ﺟﻨﺲ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭼﺎه اﺳﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﻛﻒ و ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺨﻮان از اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻄﺢ آب  15ﭼﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ
آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر
آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

دادهﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺎرانﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﻳﺎﻧﺞ ،ﺳﺪ اﻛﺒﺎﺗﺎن ،ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد و ﻛﻮﺷﻚ آﺑﺎد واﻗﻊ در ﺳﻄﺢ دﺷﺖ ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻫﺎي  1370 - 1394ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺗﻬﻴﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
دوره یازدهم /شماره اول/
1397از اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻫﺮ بهارﻳﻚ
ﻧﻤﻮدار  1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش
ijhe.tums.ac.ir
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ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ

ﺟﺪول  -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

مریم بیات ورکشی و همکاران





 

 

 



(mm)  





نمودار  -1ميانگين بارش ايستگاههاي مورد مطالعه طي دوره 1370 – 1394

(26
ﺑﻬﺎر )
ﻫﻤﺪان -
دﺷﺖ
ﻣﺤﺪوده آﺑ
ﻧﻴﻤﺮﺮخ
ﺷﻜﻞ 2
آﺑﺮﻓﺘﻲ
ﺑﺨﻮان
(26
ﺑﻬﺎر )
ﻫﻤﺪان -
دﺷﺖ
ﻣﺤﺪوده آﺑ
ﻧﻴﻤﺮﺮخ
ﺷﻜﻞ-2-
آﺑﺮﻓﺘﻲ
ﺑﺨﻮان
شکل  -2نيمرخ محدوده آبخوان آبرفتي دشت همدان  -بهار ()26

ﺑﻮدنآﻧﻬﺎآﻧﻬﺎﺑﺎ ﺑﺎآزﻣﻮن
ﺮﻣﺎلﺑﻮدن
ﺮﻣﺎل
Run-Testو( وﻛﻨﺘﺮل
(Run-Test
R
ﺗﺴﺖ )
آزﻣﻮنرانران ﺖ
آزﻣﻮن
ﮕﻨﻲدادهﻫﺎ
ﮕﻨﻲ
ت،ﺻﺤﺖ
ت،
آورياﻃﻼﻋﺎت
آوري
ﭘﺲﭘﺲاز از ﻊ
آزﻣﻮن
ﻛﻨﺘﺮلﻧﺮ ﻧﺮ
R
ﺗﺴﺖ )
ﺖ
دادهﻫﺎﺑﺎ آﺑﺎ آ
ﺻﺤﺖﻫﻤﮕﻫﻤﮕ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻤﻊ ﻊ
ﺟﻤﻊ
ﺷﻜﻞ 3ﻣﺮاﺣﻞ
ﮔﺮدﻳﺪ.ﺷﻜﻞ 3
آﺑﺨﻮانﮔﺮدﻳﺪ.
ﺠﺎم
ﻣﺪل ن
ﺗﻬﻬﻴﻪﻣﺪل
اﻗﺪامﺑﻪ ﺑﻪﺗﻬﻬﻴﻪ
ﺠﺎمﺷﺪ.ﺷﺪ.در درﮔﺎمﮔﺎمﺑﻌﺪﺑﻌﺪاﻗﺪام
(Kolmogoاﻧﺠ
(Kolmogo
ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف )orov-Smirnoov
ﻣﺮاﺣﻞ
آﺑﺨﻮان ن
اﻧﺠ
ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف )orov-Smirnoov
دﻫﻫﺪ.
ﻧﺸﺎن
اﻧﺠﺎم ﻪ
اﻧﺠﺎم
دﻫﻫﺪ.
ﻣﻲﻣﻲ
ﻧﺸﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻪ

اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻐﺬﻳﻪ آ
ﻣﻴﺰان
رود و
ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ
رودﺧﺎﻧﻧﻪ
ﺸﻤﻪ
ﺳﺮﭼﺸ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻮر
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﻣﺪل ﻣ
ﻟﻌﺎﺗﻲ ،از
ﻣﺤﺪوده
ﭘﺲ از ﻦ
ﭘﺲ از
اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻐﺬﻳﻪنآن
ﻣﻴﺰان
رود و
ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ
رودﺧﺎﻧﻧﻪ
ﻫﺎيﻫﺎي
ﺸﻤﻪ
ﺳﺮﭼﺸ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻮر
ﺑﻪ ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﻣﺪل ﻣ
ﻟﻌﺎﺗﻲ ،از
ﻣﻄﺎﻟﻣﻄﺎﻟ
ﻣﺤﺪوده
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻞﭼﺎهﻫﺎ
ﻞ
ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺤﻞ
ﻨﻄﻘﻪﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪﻪ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫ
ﺪروﻟﻴﻜﻲ،
ﺷﺮاﻳﻂ
ﻬﻮﻣﻲﺟﻬﺖ
ﻬﻮﻣﻲ
ﻔﺎده ازﻣﺪل
ﻔﺎده از
ﮔﺮدﻳﺪ.اﺳﺘﻔ
ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﺪروﻟﻴﻜﻲ،ﺗﻐﺬﻳﻪﻪ،
ﺮﻳﻒ
ﭼﺎه وﻫﺎ و
ﻣﺤﻞ
ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲﻣﻨ ﻣﻨ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫ
ﺷﺮاﻳﻂﻫﻴﺪﻫﻴﺪ
ﺟﻬﺖﺗﻌﺮﺗﻌﺮ
ﻣﺪلﻣﻔﻬﻣﻔﻬ
اﺳﺘﻔ
ﺮﻳﻒ
دوره یازدهم /شماره اول /بهار 1397
ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺠﺰا
ﭘﻮﺷﺶ
ﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از
ﻫﻴﺪروژﺋﻮ
ﻣﺪل
اﻃﻼﻋﺎتﻪ
اﻃﻼﻋﺎت
ورود
ﺟﻬﺖ و
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ،
ﻣﺪل
اﺳ.
اﺳ
)ﻣﻴﺰان
ﺗﻐﺬﺬﻳﻪ
ﺳﺖ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
53
ﭘﻮﺷﺶ
ﺎﻣﻞﺎﻣﻞ
ﺷﺎ ﺷﺎ
ﻣﺠﺰا
ﭘﻮﺷﺶ
دو ﭘدو ﭘ
ﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از
ﻫﻴﺪروژﺋﻮ
ﻣﺪل
ﺑﻪ ﻪ
ﺑﻪ
ورود
ﺟﻬﺖ و
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ،
ﻣﻔ ﻣﻔ
ﻣﺪل
در در
ﺳﺖ.
)ﻣﻴﺰان
ﺗﻐﺬﺬﻳﻪ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ijhe.tums.ac.ir
اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻴﻼنب
ﺑﻴﻼن
روش
ﺤﺎﺳﺒﻪﺗﻐﺬﻳﻪ زاز
ﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮاي
ﮔﺮدﻳﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده
ﺎﻫﺪاﺗﻲ
ﺳﻄﺢب
ﺳﻄﺢ
ﻃﻼﻋﺎت
آﺑﺨﻮان( و
ورودي
اﺳﺘﻔﺎده
آب ب
آب
روش
ﺗﻐﺬﻳﻪ زاز
ﻣﺤﻣﺤ
ﺑﺮاي
ﮔﺮدﻳﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده
ﺎﻫﺪاﺗﻲ
ﻣﺸﺎﻣﺸﺎ
ﭼﺎهﭼﺎه
1515
آب
آب ب
ﻃﻼﻋﺎت
اﻃ اﻃ
آﺑﺨﻮان( و
ﺑﻪ ﺑﻪ
ورودي
آبآب
ﺗﻔﺎﺿﻞ
ﺑﺎرش و
ﺣﺎﺻﻞ از ش
ﺣﺎﺻﻞ از
ب
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻖ
ﺗﻐﺬﻳﻪ از
ﻣﻨﻈﻮر ،ر
ﻣﻨﻈﻮر،
ﺑﺮايﻦ
ﺑﺮاي
ﺑﺮاي
ﮔﺮدﻳﺪ )
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺎرش
ﻣﻘﺪار
آن از
ﺗﻔﺎﺿﻞ
ﺑﺎرش و
ش
ﺎب ب
ﺎب
رواﻧرواﻧ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻃﺮﻳﻖ
ﻃﺮﻳﻖ ﻖ
ﻣﻘﺪار
ﻣﻘﺪار ر
اﻳﻦ ﻦ
اﻳﻦ
ﺑﺮاي
ﮔﺮدﻳﺪ.(7.)(7
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺎرش
ﻣﻘﺪار
آن از
ﺷﺪ.ﺷﺪ.
ﻤﺎره
ﺗﺒﺪﻳﻞﺑﻪ ﺑﻪرواﻧﺎب
ﺣﻮﺿﻪﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻳﻚﺣﻮﺿﻪ
ﺳﻄﺢﻚ
ﺑﺎرشدر درﺳﻄﺢ
ﺗﻤﺎم ش
اﻳﻨﻜﻪﺗﻤﺎم
اﻳﻨﻜﻪ
ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎﻓﺮض ا
ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎ
(CNاﺳﺘﻔﺎده ﮔ
(NCN
ﻤﺎرهﻣﻨﺤﻨﻲ )
ﻧﺎب ازروش
ﻧﺎب از
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
رواﻧﺎب
ﻳﻚﻚ
ﺑﺎرشش
ﻓﺮض ا
اﺳﺘﻔﺎده ﮔ
ﻣﻨﺤﻨﻲ)N
روشﺷﻤﺷﻤ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪرواﻧرواﻧ
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١

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻧﺠﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ
3
ﺷﻜﻞ
مطالعه
انجام
مراحل
شکل
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻧﺠﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ
-3--3
ﺷﻜﻞ

 (Run-Testو ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺮﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن
R
ﺗﺴﺖ )
آآزﻣﻮن ران ﺖ
آﺑﺨﻮان ﮔﺮدﻳﺪ .ﺷﻜﻞ  3ﻣﺮاﺣﻞ
ن
ﺠﺎم ﺷﺪ .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻬﻴﻪ ﻣﺪل
ﺠ
شبيهسازي عددي مسیر جریان آب ...

پ��س از جم��عآوری اطالعات ،صحت همگن��ی دادهها با آزمون

تراز ثابت ،در نظر گرفته ش��د .م��دل با در نظر گرفتن اطالعات

کولموگروف اسمیرنوف ( )Kolmogorov-Smirnovانجام

( .)28در نهايت از بسته  LPFدر کد عددي ،MODFLOW

توپوگراف��ي منطقه و تراز اوليه آبه��اي زيرزميني اجرا گرديد

ران تس��ت ( )Run-Testو کنترل نرمالب��ودن آنها با آزمون

براي حل جريان آب زيرزميني و تخمین س��طح آب ،اس��تفاده

ش��د .در گام بعد اق��دام به تهیه مدل آبخوان گردید .ش��کل 3

شد .اين بسته ،هر ساختار هيدرولوژيکي را جداگانه شبيهسازي

مراحل انجام مطالعه را نشان میدهد.

پ��س از تعيين مح��دوده مطالعاتي ،از م��دل مفهومي بهمنظور

و جريان در هر س��لول را محاس��به و در س��طح آبخوان تعيين

استفاده گرديد .اس��تفاده از مدل مفهومي جهت تعريف شرايط

و ماسه 45 ،و برای سيلت و رس  3 m/dayدر نظر گرفته شد

مينمايد ( .)29مقادير اوليه هدايت هيدروليکي افقي براي شن

تعيين سرچش��مههاي رودخانه س��يمينهرود و ميزان تغذيه آن

( .)30بهمنظور تهیه مدل س��ه بعدی هیدروژئولوژیکی ،ش��بکه

هيدروليکي ،تغذي��ه ،خصوصيات هيدرولوژيک��ي منطقه مانند

سهبعدي اوليه در جهت  xو  yو  zتهيه گرديد .شبکه ساخته

مح��ل چاهها و رودخانهها اس��ت .در مدل مفهومی ،جهت ورود

شده شامل  150سلول در جهت افقي  xو  150سلول در جهت

اطالعات به مدل هيدروژئولوژيکي از دو پوش��ش مجزا ش��امل

افقي  yو پنج اليه در جهت عمودي  zاس��ت .شکل  ،4مراحل

پوش��ش تغذيه (ميزان آب ورودي به آبخوان) و اطالعات سطح
 -ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ساخت مدل سهبعدي را از مدل زمينشناسي تا تصحيح اليه

آب  15چاه مش��اهداتی استفاده گرديد .براي محاسبه تغذيه از

سطحي با اطالعات ارتفاعي نشان ميدهد.

مقدار تغذيه از
ﻣﻴﺰان اين
ش��د .براي
آبﻧﻪاستفاده
بيالن
منظور،اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻐﺬﻳﻪ آن
ﺳﻴﻤﻴﻨﻪرود و
رودﺧﺎﻧ
روشﻫﺎي
ﺸﻤﻪ
ﻮﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﭼﺸ

تفاض��لﻫﺎ و
ﻞ ﭼﺎه
بارش وﻣﺤﻞ
ﻨﻄﻘﻪاز ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫ
ﺪﺪروﻟﻴﻜﻲ ،ﺗﻐﺬﻳﻪﻪ،
آن از مقدار
حاصل
محاس��به رواناب
طري��ق

شبيهس��ازي حرک��ت آب زيرزمين��ي توس��ط ک��د ع��ددي

ﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺠﺰا ﺷﺎ
ﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از دو
ﻪ ﻣﺪل ﻫﻴﺪروژﺋﻮ
)ﻣﻴﺰان
محاسبه ﺗﻐﺬﺬﻳﻪ
روش شماره
رواناب از
براي
ﭘﻮﺷﺶ (.)7
محاسبه ﭘگرديد
بارش

 MODFLOWدر قالب نرمافزار  ،GMSصورت گرفت .اين

ف��رض ب
آب
روش ﺑﻴﻼن
ﺗﻐﺬﻳﻪ زاز
ﺤﺎﺳﺒﻪ
()CNﻣﺤ
ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺮاي
اﺳﺘﻔﺎده بارش در
اینکه تمام
گرديد .با
اس��تفاده
ﺎﺎﻫﺪاﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎدهمنحنی

کد عددي ،مدل تفاضل محدود است که توانايي شبيهسازي سه

ب ﺣﺎﺻﻞ از ش
ﺑﺎرش و ﺗﻔﺎﺿﻞ آن از ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ) .(7ﺑﺮاي
ﻳﻚ ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ رواﻧﺎب
ﺑﺎرش در ﺳﻄﺢ ﻚ
ﺮدﻳﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮض ااﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم ش
معادالت  1و  2محاسبه شد (:)27
):(27

سطح يک حوضه تبديل به رواناب ميگردد ،مقدار رواناب طبق
2

()1

P

SP

بع��دي جريان در حالت پاي��دار را دارد ( .)18در اين پژوهش از
نرمافزار  GMS 7.1با قابليت گرافيکي باال ،بهمنظور شبيهسازي
س ه بعدي جريان در حالت پايدار ،استفاده شد .در اين نرمافزار

کاربر ميتواند با ساخت مدل مفهومي ،شبکهبندي و حل معادله

=Q

جريان ،نتايج را مش��اهده کند ( .)31نتايج مدل واسنجي شده
بهعنوان داده اوليه وارد کد عددی  MODPATHگرديد .اين

254000
2
()2
CN
N
٥
ﺴﺐ  S ،mmﺿﺮﺮﻳﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎك اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﺪار  CNاز
ش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴ
ﺳﺖ آﻣﺪ.
داﻣﻨﻪ  69ﺗﺎ  81ﺑﻪدﺳ
ﻲ ﺧﺎك در ﻪ
ﻣﺮزﻫﺎي
ت
ﺻﻮرت
ﻣﻨﻈﻮر،
ﻣﺮزي
ﺧﻄﻮط
دﺷﺖ ،ﺑﻪ
بارش ساالنه
P ،mm
حسب
ساالنه بر
رواناب
مقدار
ﺑﺪﻳﻦآنQ :
ﻳﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪﺪ.که در
ﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺪل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻣﺮز ﺑﺎ ﺗﺮاز ﺛﺎﺑﺖ
ﻦ اﻃﻼﻋﺎت
بر حس��ب  S ،mmضريب نگهداشت خاک است .مقدار  CNاز
 ،MOﺑﺮاي
ددﻳﺪ ) .(28در ﻧﻬﻬﺎﻳﺖ از ﺑﺴﺘﻪ  LPFدر ﻛﺪ ﻋﺪددي ODFLOW
=S

کد توسط  Pollockدر س��ال  )32( 1994ارائه شده که قادر

به نمايش حرکت رو به جلو و رو به عقب (منشا آلودگي) ذرات
است .در اين مطالعه مس��يرهاي جريان آب زيرزميني محاسبه

و نهايت��ا مناطق تس��خير چاههاي مورد مطالع��ه (حرکت رو به
حرکتهاي مختلف ترس��يم گرديد .روش رديابي ذرات ش��کلي

نقشههاي کاربري اراضي منطقه و گروههاي هيدرولوژيکي خاک

ي و ﺟﺮﻳﺎن
ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ،ﻫﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻴﺪرروﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي
ﺷ
آمد.
دست
ه
ب
81
تا
69
دامنه
در
اﻓﻘﻲ ﺑﺮاي ﺷﻦ و ﻣﺎﺎﺳﻪ 45 ،و
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اوﻟﻴﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻲ
ﺮ
ﻳﻳﺪ ).(29
مرزي نمايش
ش��رايط
با
بايد
مدل
هيدرولوژيکي
خصوصي��ات
ي اوﻟﻴﻪ در
ﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻫﻴﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
صورت مرزهاي
دشت ،به
مرزي
منظور،
داده
خطوطﺟﻬﺖ
ﭘﻨﺞ ﻻﻳﻪ
اﻓﻘﻲ  yو
ﺳﻠﻮل در
بدين150
شوند x .و
ﺟﻬﺖ اﻓﻘﻲ
 1500ﺳﻠﻮل در ﺟ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻻﻳﻪ
مح��ل ورودﺢ
ﺳ
ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺑﺎ
جريانﺷﻨوﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎ
ب��دون زﻣﻴﻦ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪي را از ﻣﺪل
صورت مرز با
م��دل به
رودخانه به

دوره یازدهم /شماره اول /بهار 1397

ijhe.tums.ac.ir

از مدلس��ازي حرکت آالينده اس��ت ک��ه در آن حرکت جرمي

آب زيرزميني بررسي ميش��ود .برای این منظور ،برنامه مذکور
ي��ک ذره فرضي مانند يک مولک��ول آب را در نظر ميگيرد که
از يک نقطه مش��خص ،مطابق با س��رعت محاسبه شده جريان

54
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عق��ب) و جه��ت حرکت آالين��ده (حرکت رو به جل��و) با زمان

ن ﺑﺮاي ﺳﺎل
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل از ﻳﻚ ﺷﺒﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﺒﺒﻴﻪﺳﺎزي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻋﻤﻤﻞ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن
ﻄﺒﺎق ﺑﺮاي
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ اﻓﻘﻲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﻄ
ﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻫﺪﺪاﻳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻘ
ﻔﺎده ﺷﺪ .دﻗﺖ
اﺳﺘﻔﺎ
ﻋﻨﻮان دادهﻫﺎي
ﺳﺎل  1389ﺑﻪﻋﻨ
از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻄﺢ آب ﭼﺎهﻫﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳ
ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ همکاران
مریمﻣبیات ورکشی و
 ،(MAEﻣﻴﺎ
ﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ )E
) ،(NRMSEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄ
(
ل
ﻧﺮﻣﺎل
ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻄﺎي
ﺸﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻊ
آﻣﺎري رﻳ ﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )r
ﺷﺪ.به حرکت
ش��روع
زماني( معين
آب زيرزمين��ي و در ي��ک دوره
یافتهها

ميکند ( .)33از طريق انتخاب و تعيين تعدادي از ذرات آب در

براس��اس دادههاي موجود ،متوس��ط بارش رس��يده به آبخوان

(حريم حفاظتي) مش��خص ميگردد .در نهای��ت ،برای کاليبره

معادل��ه  ،1مق��دار روان��اب ني��ز 0/498 – 0/460 mm/day

اطراف يک چاه و رديابي معکوس ،مرز خارجي منطقه تس��خير

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

طي دوره  24س��اله 0/95 mm/day ،بهدس��ت آمد .با اعمال

ﻫﺎهي
ﺑﺮاﺳﺎس وداده
 0/95 mm/dayﺑﻪد
m
آﺑﺨﻮان ﻃﻲ دوره  24ﺳﺎﻟﻪ،
ن
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرش رﺳﻴﺪه ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﻮد،
روش��يﻣ متداول
عنوان
خط��ا ب
ک��ردن مدل ،از روش س��عي
محاس��به گرديد .بنابراين مقدار تغذيه با کس��ر بارش از رواناب،
254000
)(2
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ﺳﻄﺢ آب ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺷﺪه
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ﺑﻌﺪي ﺑﻪ
ﺳﻪس�هي
شناسی ،ﺷ
ﻣﺤﺪودﺷﺪن
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ش�دن نقشه زمینشناسی سهبعدی به ش�بکه سهبعدی و تصحیح
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ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
ﻲ ،ب :ﺷﺒﻜﻪ ﺳ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ي
)اﻟﻒ :ﻣﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮ
ﺪي
ﺳﻪ ﺑﻌﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل
ﺖ
ﻞ  -4ﻣﺮاﺣﻞ
زﻣﻴﻦ مدل
هيدروژئولوژيکي (الف:
ﻮژﻳﻜﻲبعدي
مدل سه
مراحل ساخت
شکل -4

سطحی با
ﺷﻜﻞﮔﺮ5
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺷﺒﻴﻪﻪﺳﺎزي ﺷﺪ
ه
ﺳﻄﺢ آب
ﺑﻴﻦ ﺢ
ﺎﻳﺴﻪ
ﺪدي ،ﻣﺪل
ﻣﻘﺎﻛﺪ ﻋﺪ
 اﻳﻦﺮﻓﺖ.
 ،GMﺻﻮرت
ارتفاعی)اﻓﺰار MS
اطالعات ﻗﺎﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮم
 MODFLدر
الیه LOW
ﻛﺪ ﻋﺪدي
ﺳﺎزي ﺣﺮﻛﺖ آب زﻳﺮززﻣﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺪ

شکل  -5مقايسه بين سطح آب مشاهده شده و شبیهسازی شده
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار را دارد ) .(18در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺮم اﻓﺰار 7.1
ﺟﺮﻳﺎن در ﺖ
ﻞ ﻣﺤﺪﺪود اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺟ

اﻓﺰار ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺟﺮﻳﺎن ددر ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ددر اﻳﻦ ﻧﺮم ر
 Gﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷ
ﺧﺖ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻣﻲ ،ﺷﺒﻜﻪﺑﻨﺪي و ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن ،ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ ) .(31ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﺪل واﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺑﺎ ﺳﺎﺧ
ﻛﺪ ﺗﻮﺳﻂ  Polllockدر ﺳﺎل  (32) 1994ﻪ
 MODPATHﮔﺮدﻳﺪ .اﻳﻦ ﺪ
M
اوﻟﻴﻪ ووارد ﻛﺪ ﻋﺪدي
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
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شبيهسازي عددي مسیر جریان آب ...

س��طح و گراديان آب بر روي حرک��ت افقي ذرات که طي دهها

بين  ± 35تا  ± 70 mباش��د در محدوده خطاي متوس��ط با

س��ال انجام ميش��ود ،اين شبيهس��ازي نيز براي حالت پايدار و

رنگ زرد است .رنگ قرمز نيز بيانگر خطاي بيش از ± 70 m

براي س��ال  1389انجام گرفت .مشابه حرکت رو به جلو ذرات،

است .براساس نتايج شکل  ،5اختالف سطح آب شبیهسازی شده

در حرکت رو به عقب نيز با گذش��ت زمان مس��افت بيش��تري

و مش��اهده ش��ده در  60درصد از چاهها در دامنه خطاي کم و

از دش��ت متاثر از آلودگي خواهد بود .نتايج شبيهس��ازي رو به

در  40درصد چاهها در محدوده خطاي متوس��ط قرار دارند .در

عقب ذرات نش��ان ميدهد که طوالنيترين مسير حرکت ذرات

مجموع ميتوان اظهار داشت ،کاليبراسيون مدل در شبيهسازي

آالينده از مرکز هر چاه به سمت مبدأ جریان است که طي ،50

سطح آب زيرزميني آبخوان مورد مطالعه در محدوده قابل قبول

 100و  1000س��ال آينده بهترتي��ب  2099/93 ،1267/83و

است .مقادير آمارههاي خطاسنجي ME ،MAE ،NRMSE

 8270/m674خواهد بود (شکل .)7

و ضريب همبس��تگي ( )rدر مرحله کاليبراسيون بهترتيب 2/2
درصد 27/78 m ،33/30 m ،و  0/904بهدست آمد.

بحث

مق��دار جريان ورودي و خروجي به آبخوان در س��ال  ،1389در

مقدار تغذیه حاصل از کالیبراسیون در راستای مطالعه Yaouti

جدول  2ارائه شده است .مقادير مثبت و منفي بهترتيب بيانگر

و هم��کاران ( )18در آبخوان بو  -آرگ مراکش با بافت مش��ابه

ميزان آب ورودي و خروجي از آبخوان است.

اس��ت .آن��ان مقدار تغذی��ه آبخ��وان در شبیهس��ازی جریان را

حال��ت پایدار بیانگر آن اس��ت ک��ه جری��ان ورودی با جریان

 0/5 mm/dayگ��زارش نمودن��د )20( Herzog .نی��ز مقدار

خروجی آبخوان در یک س��طح باش��د .بنابراین ،همانگونه که

هدایت هیدرولیکی منطقه شهری کامپاال در اگاندا با بافت رس

از جدول  2مش��اهده ميگردد ،درص��د تفاضل جریان ورودی و

را پس از کالیبراسیون مدل ،بین  5 m/dayتا  10گزارش کرد

خروجی آبخوان ناچیز و نزدیک به صفر ( -1/06درصد) اس��ت

ک��ه با نتایج این مطالعه همخوانی دارد .آمارههای خطاس��نجی

که با فرض حالت پايدار مطابقت دارد .ش��کل  ،6شبيهس��ازي

مرحله کالیبراس��یون در مطالعه حاضر بیانگر عملکرد مناسب

مس��یر جریان آب زیرزمینی توس��ط رديابي ذرات در محدوده

مدل در شبیهس��ازی آبخوان دشت همدان  -بهار استZiaei .

آبخوان با زمان انتقال  100 ،10و  1000سال را نشان ميدهد.

و هم��کاران ( )6درصد خطای نرمافزار  GMSدر شبیهس��ازی

همانگون��ه که در ش��کل  6مالحظه ميگ��ردد ،جهت حرکت

حوضه آبری��ز بجنورد را  14درصد گزارش نمودند Jabbari .و

جریان نيز همسو با گراديان آبهاي زيرزميني به سمت شمال

همکاران ( )16با  3/5درصد خطا ،مقادیر س��طح آب زیرزمینی

شرقی در حرکت اس��ت .دليل اين امر تفاوت ارتفاعي در مرزها

آبخ��وان دش��ت س��اری را ب��ا ک��د ع��ددی MODFLOW

و مرکز اس��ت که باعث ايجاد گرادي��ان و هدايت ذرات به مرکز

شبیهس��ازی نمودند .با توجه به س��طح آب شبیهسازی شده و

دشت ميشود .از طرفي ،شکل  6بيانگر آن است که با گذشت

مش��اهده شده در شکل  ،5مدل تمايل به تخمين بيشتر از حد

زمان ،حرکت آالينده افزايش يافته و سطح بيشتري از دشت را

س��طح آب دارد .اي��ن نتيجه در راس��تاي مطالعه  Banejadو

تحت تاثير قرار خواهد داد .براساس نتايج شکل  ،6طوالنيترين

مسير طي شده در زمان انتقال  100 ،10و  1000سال بهترتيب

دارد .درص��د تفاضل جری��ان ورودی و خروجی آبخوان ناچیز و

 14747/6 ،6009/81و  43400 mخواهد بود.

نزدی��ک به صف��ر بود .اين نتيجه در راس��تاي گزارش  Yangو

بهمنظور تش��خيص مبدا جری��ان از تکنيک شبيهس��ازي روبه

هم��کاران ( )29و  Banejadو همکاران ( )8مبني بر اختالف

عقب حرکت ذرات اس��تفاده ش��د .بدين منظور  9چاه انتخابي

ناچي��ز مقادير ورودي و خروجي آبخ��وان در حالت پايدار دارد.

در مح��دوده آبخوان قرار گرفت و ب��راي بازه زماني  100 ،50و

 Yaoutiو هم��کاران ( )18نی��ز با اج��رای نرمافزار  GMSدر

 1000ساله شبيهسازي شد .به دليل عدم تاثير تغييرات ماهانه
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همکاران ( )8مبني بر بيش برآورد سطح آب در نرمافزار GMS

-894803/239
ﺗﺮاز ﺛﺎﺑﺖ
587731/408
ﺗﺮاز ﺛﺎﺑﺖ
0
ﺗﻐﺬﻳﻪ
297627/715
ﺗﻐﺬﻳﻪ
-894803/239
ﻛﻞ ﺧﺮوﺟﻲ
885359/124
ﻛﻞ ورودي
همکاران
ورکشی و
ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ آﺑﺨﻮان در ﺳﺎل  ،1389در ﺟﺪول  2اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺜﺒﺖ و مریم
ﺑﻴﺎنﮔﺮ
بیاتﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان آب ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ از آﺑﺨﻮان اﺳﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻴﺎنﮔﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ آﺑﺨﻮان در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺟﺪول 2
درﺻﺪ( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺎﻟﺖ
/06) 1389
سالﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﻧﺰدﻳﻚ
ﻧﺎﭼﻴﺰ و
ﺧﺮوﺟﻲ آﺑﺨﻮان
ورودي و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد ،درﺻﺪ ﺗﻔﺎﺿﻞ
)(m-31/day
آبخوان در
خروجي به
آب ورودي و
ﺟﺮﻳﺎنمقادير
جدول -2
ﺟﺪول  -2ﻣﻘﺎدﻳﺮ آب ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ آﺑﺨﻮان در ﺳﺎل (m3/day) 1389
ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﺷﻜﻞ  ،6ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ردﻳﺎﺑﻲ ذرات در ﻣﺤﺪوده آﺑﺨﻮان ﺑﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ،10
ﺧﺮوﺟﻲ
ورودي
 100و  1000ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  6ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﮔﺮادﻳـﺎن آب
-894803/239
ﺗﺮاز ﺛﺎﺑﺖ
587731/408
ﺗﺮاز ﺛﺎﺑﺖ
ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻔﺎوت ارﺗﻔﺎﻋﻲ در ﻣﺮزﻫـﺎ و ﻣﺮﻛـﺰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد
0
ﺗﻐﺬﻳﻪ
297627/715
ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﮔﺮادﻳﺎن و ﻫﺪاﻳﺖ ذرات ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ دﺷﺖ ﻣﻲﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﻲ ،ﺷﻜﻞ  6ﺑﻴﺎنﮔﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺣﺮﻛﺖ آﻻﻳﻨـﺪه اﻓـﺰاﻳﺶ
-894803/239
ﻛﻞ ﺧﺮوﺟﻲ
885359/124
ﻛﻞ ورودي
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از دﺷﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻜﻞ  ،6ﻃﻮﻻﻧﻲﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﻃـﻲ ﺷـﺪه در زﻣـﺎن
ﭘﺎﻳﺪار100
اﻧﺘﻘﺎل ،10
ﺧﻮاﻫﺪ
43400
 14747و
/6 ،6009
ﺗﺮﺗﻴﺐ /81
ﺑﻮد.ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺟﺪول 2
ﺳﻄﺢ
در ﻳﻚ
ﺧﺮوﺟﻲmآﺑﺨﻮان
ﺟﺮﻳﺎن
ورودي ﺑﺎ
ﺳﺎلﻛﻪﺑﻪﺟﺮﻳﺎن
1000اﺳﺖ
ﺑﻴﺎنوﮔﺮ آن
ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد ،درﺻﺪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺟﺮﻳﺎن ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ آﺑﺨﻮان ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ) -1/06درﺻﺪ( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﺷﻜﻞ  ،6ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ردﻳﺎﺑﻲ ذرات در ﻣﺤﺪوده آﺑﺨﻮان ﺑﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ،10
 100و  1000ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  6ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﮔﺮادﻳـﺎن آب
ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻔﺎوت ارﺗﻔﺎﻋﻲ در ﻣﺮزﻫـﺎ و ﻣﺮﻛـﺰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد
ﮔﺮادﻳﺎن و ﻫﺪاﻳﺖ ذرات ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ دﺷﺖ ﻣﻲﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﻲ ،ﺷﻜﻞ  6ﺑﻴﺎنﮔﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺣﺮﻛﺖ آﻻﻳﻨـﺪه اﻓـﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از دﺷﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻜﻞ  ،6ﻃﻮﻻﻧﻲﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﻃـﻲ ﺷـﺪه در زﻣـﺎن
اﻧﺘﻘﺎل  100 ،10و  1000ﺳﺎل ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  14747/6 ،6009/81و  43400 mﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
) 10ﺳﺎل(

) 100ﺳﺎل(

) 1000ﺳﺎل(

شکل  -6شبيهسازي مسير جريان ذرات انتخابي قرار گرفته در اطراف دشت به صورت حرکت روبه جلو براي شرايط پايدار

ﺷﻜﻞ  -6ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ذرات اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻃﺮاف دﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻛﺖ روﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮاي
ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪار

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺒﺪا ﺟﺮﻳﺎن از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي روﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺣﺮﻛﺖ ذرات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  9ﭼﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در
ﻣﺤﺪوده آﺑﺨﻮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ  100 ،50و  1000ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻄﺢ
و ﮔﺮادﻳﺎن آب ﺑﺮ روي ﺣﺮﻛﺖ اﻓﻘﻲ ذرات ﻛﻪ ﻃﻲ دهﻫﺎ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ،اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﺮاي ﺳﺎل
) 1000ﺳﺎل(
) 100ﺳﺎل(
) 10ﺳﺎل(
 1389اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ذرات ،در ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از دﺷﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ از
ﺑﺮايﭼﺎه
ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺮ
آﻻﻳﻨﺪه
ﺻﻮرتذرات
ﻣﺴﻴﺮﺑﻪﺣﺮﻛﺖ
ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻲدﻫﺪ
ذرات ذرات
ﺟﺮﻳﺎنﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺳﺎزي رو
ﺳﺎزيﺷﺒﻴﻪ
ﺷﺒﻴﻪﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻟﻮدﮔﻲ
ﻣﺴﻴﺮ
ﺷﻜﻞ -6
روﺑﻪازﺟﻠﻮ
ﺣﺮﻛﺖ
دﺷﺖ
ﻃﻮﻻﻧﻲف
ﮔﺮﻓﺘﻪﻛﻪدر اﻃﺮا
ﻧﺸﺎنﻗﺮار
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  2099/93 ،1267/83و  8270/674 mﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
آﻳﻨﺪه ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﺪأ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ  100 ،50و  1000ﺳﺎل
ﭘﺎﻳﺪار
ﺷﺮاﻳﻂ
)ﺷﻜﻞ .(7

اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺨﻮان در ﺷﺒﻴﻪﺳـﺎزي ﺟﺮﻳـﺎن را  0/5 mm/dayﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ (20) Herzog .ﻧﻴـﺰ ﻣﻘـﺪار ﻫـﺪاﻳﺖ
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮي ﻛﺎﻣﭙﺎﻻ در اﮔﺎﻧﺪا ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ رس را ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺪل ،ﺑﻴﻦ  5 m/dayﺗﺎ  10ﮔﺰارش ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ
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ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﺪل در
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد .آﻣﺎرهﻫﺎي ﺧﻄﺎﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ
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ijhe.tums.ac.irﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ
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شبيهسازي عددي مسیر جریان آب ...

طرفي عبور فاضالب ش��هري ،تجمع مراک��ز صنعتي و مراکز

به س��مت غرب آبخوان اس��ت .از آنجا که کش��تارگاه صنعتي

و هم��کاران ( )35مهمتري��ن عوامل موثر بر آلودگي حاش��يه

و بهب��ود کيفيت آب زيرزميني دش��ت مذک��ور دارند (،)35

بيروي��ه از کودهاي مرغي و ش��يميايي ،فاضالب ش��هرهاي

دارند ،اي��ن نتيجه منطقي به نظر ميرس��د .بنابراین با اتخاذ

همدان و بندس��وم بهار که بهترتي��ب نقش مهمي در تخريب

دامپروري ،تش��ديدکننده آلودگي هستند (Bahmani .)34

بهترتي��ب در غ��رب و ش��مالغرب مح��دوده مطالعاتي قرار

جنوبي آبخوان همدان  -بهار را کش��اورزي سنگين و استفاده

سیاستهای مدیریت مناسب میتوان از پیشروی آلودگی در

هم��دان و به��ار ،کش��تارگاه صنعت��ي و واحده��اي صنعتي

سطح آبخوان جلوگیری بهعمل آورد Gorgani .و همکاران

واقع در حاش��يه جنوبي آبخوان دانس��تند .پیشبینی مس��یر

( )1نی��ز بهتری��ن روش کنترل آلودگی آبخوان را شناس��ایی

حرکت جریان آب زیرزمینی بیانگر آن اس��ت که با استمرار

منابع آالینده و مناطق آسیبپذیر دانستند.

ش��رايط موجود ،وضعيت آبخوان از نظ��ر آلودگي در وضعيت

الزم به ذکر اس��ت در این مطالعه جري��ان آب زيرزميني صـرفا

بحران��ي خواهد ب��ود .همانگون��ه ک��ه  Nasseryو همکار

بـر مبنـاي مدل عددي انجام ش��ده است .حال اينكه بهمنظور

( )36اظهار داش��تند ميزان آلودگي دش��ت هم��دان  -بهار،

بيش��تر مربوط به استفاده از کودهاي ش��يميايي و همچنين

بررس��ي انطباق نتايج شبيهسازي با ش��رايط واقعي ،در صورت

اس��ت .بنابراين مديريت آبخوان ميبايس��ت براساس مصرف

مقدار آنها در چاههاي بعدي ،امکان مقایسه نتايج واقعي با نتايج

تزريق مواد شيميايي با نيمه عمر پايين در محل چاههـا و پايش

ضخامت کم آبرفت و وجود رس��وبات ريزدانه (سيلت و رس)

مدل فراهم میش��د .لیکن بهدلیل وج��ود محدودیتها ،امکان

کش��اورزي اس��توار گردد .اين نتيجه در مطالعه Bahmani

بررسی در ش��رایط واقعی میسر نیس��ت .ضمن آنکه با افزایش

و همکاران ( )35نيز گزارش ش��ده است .اگرچه Mohebbi

و هم��کاران ( )37میانگی��ن کیفی��ت آب زیرزمینی اس��تان

تعداد چاههای مورد بررس��ی ،دقت شبیهسازی افزایش خواهد

نکته ضروری بهنظر میرس��د که عدم توجه و س��وء مدیریت

مربوطه است.

یافت که این امر مس��تلزم مس��اعدت همه جانبه س��ازمانهای

هم��دان را در وضعیت خوب گ��زارش نمودند ،لیکن ذکر این
مناب��ع آب فعلی ،میتواند خس��ارات جبران ناپذیری به منابع

نتيجهگيري

آب زیرزمین��ی طی س��الهای آینده وارد نمای��د .در مجموع

با اس��تفاده از نرمافزار  GMSمدل شبيهس��ازي ش��ده آبخوان

ب��ا اطالع از مس��ير حرکت آلودگ��ي و شناس��ايي مکانهاي

دشت همدان  -بهار در حالت پایدار تهيه شد .نتايج شبيهسازي

آل��وده ميتوان ب��ا اقدام��ات مديريتي از انتق��ال آن به نقاط

جريان آبخوان نشان داد که اختالف بين سطح آب شبیهسازی

ديگ��ر دش��ت جلوگي��ري نمود .بهدلي��ل تاثي��ر آلودگي کود

ش��ده و مشاهده ش��ده براي اغلب نقاط در بازه قابل قبول بود.

ش��يميايي و کودهاي حيواني ب��ر روي کیفیت آب زيرزميني

نتايج شبيهسازي مسیر جریان آب زیرزمینی گوياي اين واقعيت

و س��طحي ،کاهش ميزان کود مصرفي توس��ط کشاورزان در

ب��ود که انتقال جریان از مرز آبخوان به س��مت مرکز و خروجي

واحد س��طح در کاه��ش ميزان اين آلودگيه��ا ميتواند موثر
باش��د Nozari .و همکار ( )38اصالح الگوي کش��ت منطقه

مش��خصکننده زمان و نحوه انتقال جریان به س��طح چاههاي

را راه��کاري مناس��ب براي کاهش برداش��ت آب زيرزميني و

مطالعاتي بود .همچنين بررسي وضعيت آبخوان نشان داد ادامه

آلودگي آن دانس��تند .به اعتقاد  Barikaniو همکاران ()39

روند فعلي ،افزايش سطح آلودگي آبخوان را در پي خواهد داشت

و ب��ا توج��ه به محدوديت برداش��ت از مناب��ع آب زيرزميني،

که خس��ارتهاي جبران ناپذيري را به سفره آب زيرزميني وارد

الزم اس��ت تا تغييري در الگوي کش��ت منطقه صورت پذيرد.

مس��ير جریان آب زیرزمینی اکثر چاهه��اي انتخابي ،از مرکز
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خواهد نمود.
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Background and Objective: Groundwater resources are very important for
the survival of living beings. Hence, groundwater modeling has a special
importance in water management and planning of each region .In this study,
numerically simulation of Hamedan–Bahar aquifer flow path was done by
GMS software using geological, hydraulic and hydrologic information.
Materials and Methods: First, a 3D hydrogeological model of the aquifer
was prepared and then the aquifer flow was simulated by MODFLOW
numerical code. The model was calibrated using a trial and error method.
Estimation of groundwater flow path was done with MODPATH numeric
code. Finally, the capture area was studied and piezometers and direction of
groundwater movement in different time were built.
Results: The results of calibration showed that the difference between
observed head and computed head was in allowable range ( ± 35 m).
Estimation of pollution with MODPATH numeric code indicated that in
forward moving, the longest way of pollution transport was 43400 m and
in backward moveing, the longest way of flow transport was 8270.65 m.
The results of the groundwater flow path indicated that the flow transport
direction was from southwest to northeast in line with the hydraulic gradient.
Conclusion: It can be concluded that the current trend of groundwater flow
will increase aquifer pollution level, which will damage groundwater aquifer.

Keywords: Aquifer pollution,

[ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-09 ]

Hydraulic gradient, Groundwater flow

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

*Corresponding Author:
m.bayat.v@malayeru.ac.ir

Please cite this article as: Bayatvarkeshi M, Fasihi R, Zareabyaneh H. Numerical simulation of groundwater flow path in Hamedan-Bahar aquifer.
Iranian Journal of Health and Environment. 2018;11(1):49-62.

