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ABSTRACT
Integrated operation of surface water and groundwater resources is one of the most important challenges facing
water resources researchers. Integrated use is, in fact, the exploitation of surface and groundwater resources in
order to increase the amount of available water and the sustainable use of available water resources. Therefore,
one of the main goals of the present study is to simulate the interaction of surface water and groundwater by
creating a dynamic couple between the WEAP surface water model and the MODFLOW groundwater model
in the Miandarband plain. In this regard, the Soil Moisture Hydrological method was used to simulate the
unsaturated zone of the soil. The results of simulation of surface and groundwater interaction were presented
and the conditions for the use of water resources in the area was investigated for the continuous current policy.
One of the most important achievements of this research is the simulation of saturated and unsaturated zones
of the soil using complete hydroclimatology balance components as a coupled model of surface and
groundwater. In the period of 6 years, the highest amount of aquifer recharge in the Miandarband plain, is about
10 to 19 million cubic meters in November to March. In some of these months, in addition to rainfall, the
aquifer recharge is due to the infiltration of irrigation water. The highest rate of groundwater drowdown (7.5
meters) is related to the northern part of the plain and the average drowdown in the whole plain at the end of
the 6-year operation period (October 2007 to September 2013) will be about 4 meters.
Keywords: River and Aquifer Interaction, Soil Unsaturation Zone, Recharge Rate, WEAP-MODFLOW.
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1

 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
(تاریخ دریافت -1399/11/14 :تاریخ بازنگری -1400/1/24 :تاریخ تصویب)1400/3/29 :

چکيده
بهرهبرداری تلفیقی از منابع آبسطحی و زیرزمینی یکی از مهمترین چالشهای پیش روی محققین منابع آب می باشد.
استفاده تلفیقی در واقع ،بهرهبرداری از منابع آبسطحی و زیرزمینی به منظور افزایش میزان آب قابل دسترسی و استفاده
پایدار از منابع آب موجود است .بنابراین از اهداف اساسی مطالعه جاری ،شبیهسازی برهم کنش آبسطحی و زیرزمینی با
استفاده از ایجاد اتصال دینامیکی بین مدل آبسطحی  WEAPو مدل آبزیرزمینی  MODFLOWدر دشت میاندربند
میباشد .در این راستا برای شبیهسازی منطقه غیر اشباع خاک از روش هیدرولوژیکی رطوبت خاک استفاده گردید .نتایج
حاصل از برهم کنش آب سطحی و زیرزمینی ارائه شده و شرایط موجود بهرهبرداری از منابع آب منطقه در صورت ادامه
سیاستهای موجود مورد بررسی قرار گرفت .یکی از مهمترین دستاوردهای این تحقیق ایجاد شبیهسازی ناحیه اشباع و
غیراشباع خاک با استفاده از مولفههای بیالن کامل هیدروکلیماتولوژی به صورت یک مدل متصل شده آبسطحی و
زیرزمینی است .نتایج نشان داد در یک دوره  6ساله بیشترین مقدار تغذیه آبخوان در سطح دشت میاندربند کرمانشاه در
ماههای آبان تا فروردین در حدود  10تا  19میلیون متر مکعب است .در برخی از این ماهها عالوه بر بارندگی مقداری از
تغذیه ناشی از نفوذ آب آبیاری میباشد .بیشترین میزان افت تراز سطح آبزیرزمینی به مقدار  7/5متر مربوط به ناحیه
شمالی دشت و میزان متوسط افت در کل دشت در انتهای دوره بهرهبرداری  6ساله (مهر  86تا شهریور  )92حدود  4متر
خواهد بود.
واژههای کليدی :اندرکنش رودخانه و آبخوان ،ناحیه غیر اشباع خاک ،نرخ تغذیه.WEAP-MODFLOW ،

مقدمه
به منظور افزایش میزان آب قابل دسترسی و استفاده پایدار از
منابع آبی بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی و
تبادل بین رودخانه و آبخوان از مهمترین موضوعات منابع آبی به
شمار میروند .در چهار دهه اخیر تکنیکهای تحلیل سیستمها
در برنامهریزی و مدیریت منابع آب مورد توجه محققان مهندسی
منابع آب قرار گرفتهاست .انواعمدلهای بکار رفته در این گونه
مسائل به سه دسته مدلهای شبیهسازی ،بهینهسازی و ترکیب
شبیهسازی و بهینهسازی تقسیم می شوند .مدل شبیهسازی به
طور کلی برمبنای" اگر آنگاهها "است .به این معنی است که تحت
یک طراحی و یا سیاست بهرهبرداری  ،به احتمال زیاد در هر زمان
و یک مکان چه روی خواهد داد .روشهای شبیهسازی برای حل
مدلهایی از تحلیل سیستمهای منابع آب است که دارای روابط و
قیدهای غیر خطی هستند ،از طرفی منابع آبهای سطحی و
زیرزمینی ،سیستمهای پیوسته ای هستند که به طور دائم با هم
در ارتباط می باشند ( Sophocleous, 2002; Brenot et al.,
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 .)2015برای مدیریت تغییرات تراز آب زیرزمینی از طریق تلفیق
آب سطحی و زیرسطحی در قسمتهای مختلف دشت ارومیه از
مدل  MODFLOWاستفاده شد .در این تحقیق برای ساماندهی
و سنجش واکنش منابع آبزیرزمینی در صورت اعمال سناریوهای
مختلف مدیریتی و اجرایی ،از مدلسازی توزیعی بر اساس بسته
ورودی تغذیه استفاده شد (.)Jonoubi et al., 2013
در برخی تحقیقات ،اتصال مدلهای آب سطحی و
زیرزمینی بر اساس شبیهسازی ناحیه اشباع و غیر اشباع صورت
گرفته است .شبیهسازی همزمان منطقه اشباع و غیر اشباع خاک
می تواند تبادل بین آبهای سطحی و زیرزمینی را در فواصل
زمانی و مکانی مختلف با شبیهسازی بیالن کامل
هیدروکلیماتولوژی در هر منطقه از طریق یک مدل لینک شده
آب سطحی و زیرزمینی محاسبه نماید ( ;Engeler et al., 2011
 .)Zeinali et al., 2020a; Zeinali et al., 2020bمزیت روشهای
شبیهسازی در توانایی آنها برای حل مسائل مربوط به سیستمهای
پیوسته منابع آب سطحی و زیرزمینی است که دارای روابط و
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معادالت پیچیده هستند ( .)Rugel et al., 2016در هر حال نیاز
به یک یا چند ابزار شبیهسازی که بتواند سیستمهای پیچیده را
بر اساس واقعیت موجود شرح داده و به کاربر اجازه شرکت در
توسعه مدل را به منظور افزایش اعتماد در فرآیند مدلسازی
بدهد ،وجود دارد ( Hu et al., 2016; Ivkovic, 2009; Pahar and
) .)Dhar, 2014; Bayesteh and Azari, 2021پیش بینی تراز آب
زیرزمینی بدون استفاده از مدلهای شبیهسازی معموال بصورت
یک سری میانگین بوده و نقشه توزیعی برای دشت ارایه نمی دهد
(.)Guzman et al., 2019; Nadiri et al. 2019
در بسیاری از تحقیقات استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی
و زیرزمینی با استفاده از یک مدل ریاضی در دشت با اعمال
محدودیتهای مدیریتی و هیدرولوژیکی منجر به افزایش بهره-
وری آب شده است ( Zibaei et al. 2013; Shamsaei and
.)Forghani, 2011; Nazri et al., 2012
جزئیات سیستم واقعی و رفتار آن ممکن است بسیار
پیچیده تر از آن چیزی باشد که در مدل در نظر گرفته شده است.
اگر سیستم مورد مطالعه بیشتر از حد مورد نیاز ساده سازی گردد
ممکن است نتوانیم اطالعات مورد نیاز را از مدل بدست آوریم
( Bear, 2010; Eastoe et al. 2010; Ramírez-Hernández et
 .)al., 2013از این رو شبیهسازی سیستم آبهای زیرزمینی و
سطحی بصورت منفرد بدون توجه به ارتباط دینامیک آن ها منجر
به بروز پاسخهایی خواهد شد که با عملکرد واقعی سیستم متفاوت
خواهد بود .مدلهای شبیهسازی در دو بخش آب سطحی و
زیرزمینی ،پاسخهایی را تولید می کند که از قوانین حاکم بر
فرآیندهای سیستمی این دو منبع تبعیت می کنند ( Gorelick,
 .)1983لذا برنامهریزی صحیح در این زمینه مستلزم تهیه مدل
مفهومی مناسب برای آگاهی از نحوه برهمکنش آب سطحی و
زیرزمینی در منطقه و تخمین و محاسبه پارامترها و عوامل
سطحی و زیرزمینی موثر بر آن میباشد ( Weitz and Demlie,
 .)2013در این راستا ) Graham et al. (2015یک مدل مفهومی
رودخانه -آبخوان توسعه دادند که قادر بود تاثیر مقادیر متفاوت
رهاسازی جریان از سد را بر میزان تبادل رودخانه و آبخوان مورد
ارزیابی قرار دهد Sanz et al. (2011) .به بررسی اثر برداشت از
آب زیرزمینی بر دبی رودخانه با استفاده از مدل
 MODFLOW2000پرداختند.
مطالعه روند پیشرفت مدلهای ریاضی نشان می دهد
مجموعه ای از عوامل مانند شرایط محیطی شامل دما و شوری
آب ،عوامل هیدرولیکی مانند مقاطع رودخانه و سطح خیس شده
و پارامترهای هیدرولیکی آبخوان ،نحوه توزیع و برداشت آب در
حوضه و عوامل توپوگرافی و زمینشناسی و غیره در میزان تبادل
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آب سطحی و زیرزمینی موثر هستند

( Fleckenstein et al.,

.)2010; Luo and Sophocleous, 2011; Zampieri et al., 2012
شبیهسازی هم زمان آبهای سطحی و زیرزمینی یکی از
روشهای مفید و قدرتمند برای تعیین تبادل رودخانه و آبخوان و
همچنین محاسبه دقیق تر میزان تغذیه و تخلیه از آبخوان می
باشد .بنابراین از اهداف اساسی این تحقیق ،بررسی اثر برهمکنش
آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از شبیهسازی سیستمی آنها
و ایجاد اتصال دینامیکی بین منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه
توسط مدلهای ریاضی مربوطه میباشد .در این مدل لینک شده
بر خالف مدلهای پیشنهادی که تاکنون ارائه شده ،تمامی اجزاء
دخیل در سیستم آب سطحی و زیرزمینی در منطقه مطالعاتی
شبیهسازی می گردد .طوری که دادهها و اطالعات بین این دو
سیستم در گردش بوده و این گردش در هر یک از گامهای زمانی
اتفاق میافتد .این امر باعث میشود تا محققین منابع آب درک
بهتری از موضوع داشته و با شناسایی اجزاء دخیل در برنامهریزی
تلفیقی منابع آب ،از ذخایر منابع آب سطحی و زیرزمینی با
حداکثر مطلوبیت استفاده نمایند .عالوه بر این در بسیاری از
تحقیقات انجام شده اندرکنش آبسطحی و زیرزمینی در نظر
گرفته نمیشود ،که دراین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
به عنوان نکته آخر در تمام منابع بسته تغذیه به عنوان یک بخشی
از مدل آبزیرزمینی تعریف میشود ،ولی در این تحقیق میزان
تغذیه در کل دشت پس از اتصال آبسطحی و زیرزمینی ،با
استفاده از مدل رطوبت خاک محاسبه میشود .این امر باعث می
شود میزان تبادل رودخانه و آبخوان به عنوان یکی از پارامترهای
مهم در بیالن آب دشت در طول مسیر رودخانه قابل محاسبه
باشد .از اهداف دیگر این تحقیق بررسی سهم هریک از منابع آب
سطحی شامل نفوذ از سطح دشت و رودخانهها در تغذیه آبخوان
و استخراج پارامترهای تاثیر گذار در این زمینه میباشد.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه دشت میاندربند در غرب ایران واقع در
محدوده استان کرمانشاه است (شکل  .)1این دشت از مرزهای
شرقی به خطالراس نه چندان مرتفع حوضه آبریز گاماسیاب و
بابرجستگیهایی از دشت بیستون جدا میگردد ،از جنوب به
ارتفاعات کوه چرمی و کوه سفید ،از شمال به ارتفاعات کوه پرو
و کوه خلج و از غرب به برجستگیهای کوه ویس و محدوده دشت
روانسر-سنجابی محدوده میگردد .دشت میاندربند یکی از
دشتهای حاصلخیز در محدوده استان کرمانشاه بوده که هم از
لحاظ آبهای سطحی و هم از لحاظ آب زیرزمینی در سالهای قبل
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از غنای خوبی برخوردار بوده است .بند انحرافی رازآور واقع در 50
کیلومتری جاده کرمانشاه به کامیاران برای تأمین آب دشت میان-
دربند احداث شده است .در منطقه مورد مطالعه عالوه بر آب
سطحی ،منبع دیگر تامین آب منطقه ،چاههای عمیق و نیمه
عمیق در سطح دشت می باشد .بر اساس آمار و اطالعات دریافتی
از بخش آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ،تعداد
چاههای بهرهبرداری در منطقه مطالعاتی  1598حلقه می باشد.
از هر دو منبع آب سطحی وزیرزمینی برای تامین نیاز مصارف
گوناگون کشاورزی ،شرب و صنعت در منطقه مورد نظر استفاده
می شود .یکی از مشکالتی که همواره قابل طرح بوده است بررسی

نقش چاههای بهرهبرداری در تخلیه و کاهش آبدهی رودخانهها
بخصوص در حوضههای سرشاخه رودخانه کرخه است که همواره
از طرف وزارت نیرو مورد تاکید بوده است .در صورت ایجاد
گرادیان هیدرولیکی باال بین سطح آب رودخانه و تراز سطح آب
زیرزمینی در اثر کاهش تراز در آبخوان ،دبی نشت رودخانه به
آبخوان افزایش پیدا می کند .لذا ارایه مدلی دینامیک برای
محاسبه اندرکنش رودخانه و آبخوان و میزان تغذیه یا تخلیه
رودخانه و آبخوان در بازههای مختلف بخصوص در مناطقی مانند
میاندربند ک ه رودخانه عبوری از آن از سرشاخههای رودخانه کرخه
محسوب می شود بسیار حائز اهمیت است.

شکل  -1موقعيت محدوده مطالعاتی ،رودخانهها ،ايستگاههای هيدرومتری و سينوپتيک

ساخت مدل آب سطحی WEAP

به طور کلی اطالعات ورودی به مدل شامل دو دسته میباشند.
بعضی از این پارامترها به عنوان پارامترهای عمومی بیان شده
است که شامل طول دوره برنامهریزی ،تعیین سال پایه ماه،
تنظیمات مدل ،شروع شبیهسازی ،گامهای زمانی و غیره میباشد.
با توجه به آمار و اطالعات موجود ،طول دوره شبیهسازی 6سال
در نظر گرفته شد که شروع آن از مهرماه  1386و پایان آن
شهریورماه  1392میباشد .گامهایزمانی شبیهسازی ،ماهیانه و

واحد محاسباتی ،متریک میباشد .به صورت کلی ماه شروع
شبیهسازی در مدل ،مهرماه میباشد .سپس سریهای زمانی
دادههای ثبت شده هیدرولوژیکیو هواشناسی و اطالعات مربوط
به نیاز ماهیانه مصارف ،اطالعات رودخانهها و محلهای برداشت،
ضرایب و پارامترهای موردنیاز و غیره بصورت فایلهای متنی با
قابلیت فراخوانی خودکار به مدل معرفی شدند .از طرفی به دلیل
اینکه پراکنش مناسبی از ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی
در محدوده مورد مطالعه (دشت میاندربند) در دسترس نیست،
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رودخانهها و سر شاخهها از ایستگاههای هیدرومتری بیار و
سرآسیاب واقع بر رودخانه رازآور استفاده شد .مقادیر میانگین
آبدهی در محل این ایستگاهها در طول دوره شبیهسازی در شکل
( )2نشان داده شده است.

از اینرو از اطالعات و آمار ایستگاههای مجاور محدوده مطالعاتی
موردنظر استفاده شده است و با استفاده از آمار این ایستگاهها
پارامترهای اقلیمی در هر یک از دشتهای مطالعاتی برآورده شد.
میانگین پارامترهای هواشناسی مورد استفاده در مدل در جدول
( )1نشان داده شده است .برای شبیهسازی صحیح جریان در

پارامتر

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

جدول  -1ميانگين پارامترهای هواشناسی مورد استفاده در مدل در دشت در طول دوره شبيهسازی

بارندگی)(mm

18/3
18
47
3/7
262

74/4
11/3
65
3/8
199

95/6
5/5
74
3/6
157

68/2
2/4
76
3/8
145

78
2/4
78
4/1
147

18/1
6/5
65
4/3
169

94/3
11/1
62
4
210

86/3
15/9
59
17/9
247

51/6
21/9
41
4/1
339

0/7
26/8
41
4
355

0/8
27/9
39
4
341

0/2
23/8
37
3/9
323

دما )(◦ c
رطوبت نسبی )(%
سرعت باد )(m/s
ساعات آفتابی )(hours

8

4
2

دبی (مترمکعب در ثانيه)

بیار

سرآسیاب
6

0

شکل  -2ميانگين آبدهی ماهيانه رودخانه رازآور در محل ايستگاههای موجود بر آن

محاسبه روند هيدرولوژيکی (روش رطوبت خاک)

مدل رطوبت خاک برای شبیهسازی روند هیدرولوژیکی واقعی
دشت مطالعاتی در این تحقیق بکار رفت .این مدل چرخه کامل
هیدرولوژیکی که شامل بارش ،ذوب برف در صورت وجود ،آب
آبیاری ،تبخیر و تعرق ،آب مصرفی گیاهان ،نگهداشت خاک و
شرایط رطوبتی آن ،میزان نفوذ ،میزان جریان افقی در خاک،
رواناب حاصل از بارش و آب برگشتی آبیاری با در نظر گرفتن
پارامترهای اقلیمی مانند دما ،سرعت باد ،ساعات آفتابی ،رطوبت
هوا و موقعیت جغرافیایی و نوع کاربری منطقه میباشد ،را
شبیهسازی میکند ( .)Sieber and Purkey, 2015این روش به
دلیل استفاده از طیف وسیعی از پارامترهای دخیل در چرخه
هیدرولوژیکی و همچنین قابلیت آن در تخمین میزان تغذیه
حاصل از بارش و آب آبیاری و میزان تبادل رودخانه و آبخوان که
(رابطه )1

1- Bucket

مورد استفاده در مدل آب زیرزمینی میباشد ،برای شبیهسازی
انتخاب شد.
بدنه این مدل شامل دو محدوده 1بوده که در یکی معادالت
و پارامترهای مربوط به پروفیل سطحی و اولیه خاک (منطقه غیر
اشباع) تحلیل میشود و در محدوده پایین تر روابط مربوط به نفوذ
عمقی در قسمت ثانویه خاک (منطقه اشباع) مورد استفاده قرار
می گیرد .در این تحقیق بدلیل استفاده همزمان از مدل آب
زیرزمینی و اتصال دینامیکی آن با مدل آب سطحی ،ناحیه اشباع
توسط مدل  MODFLOWشبیهسازی شده و نتایج آن به این
مدل ارسال میگردد .لذا در این تحقیق ،مدل رطوبت خاک ،ناحیه
باالیی ( منطقه غیر اشباع) را شبیهسازی مینماید.
معادله اصلی موازنه آب در این مدل بصورت زیر تعریف می
شود:
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 2z 2
RRF
1, j
j
)  P (t ) z
f k
z2 
e
1,
j
j s , j 1, j
3

که در آن:
𝑗 شماره هر منطقه از کل 𝑁 منطقه است.
𝑗‚ 𝑍1ذخیره نسبی نسبت به کل ذخیره موثر در منطقه
ریشه خاک در هر ماه از شبیهسازی است و بصورت عددی بین
صفر و یک تعیین میشود.
𝑗𝑑𝑅 کل ذخیره موثر آب در منطقه ریشه (بر حسب میلی
متر) مربوط به منطقه 𝑗 در زمان 𝑡 است.
در قسمت اول معادله 𝑃𝑒 (𝑡) ،میزان بارش موثر کل در زمان
𝑡 است که شامل ذوب برف نیز میباشد و با استفاده از معادالت
زیر محاسبه میشود:
(رابطه )2
(رابطه )3
(رابطه )4

(رابطه )5

Pe  Pi mc  mr
mr  Aci mc
Aci  Aci1  (1  mc ) Pi


Ti  Ts
0


mc  1
if
Ti  Tl

 Ti  Ts T  T  T
s
i
l

Tl  Ts

در معادالت فوق:
𝑐𝑚 ضریب ذوب برف است.
𝑖𝑇 دمای مشاهداتی ثبت شده منطقه در ماه  iام است.
𝑙𝑇 و 𝑠𝑇 به ترتیب دمای ذوب برف و دمای انجماد در منطقه
است.
𝑗𝑃 میزان بارش کل ماهیانه ثبت شده در منطقه (میلی
متر) است.
در قسمت دوم معادله 𝑃𝐸𝑇 ،میزان تبخیر و تعرق پتانسیل
گیاه مرجع (میلی متر) به روش پنمن مانتیث و 𝑗‚𝑐𝐾 ضریب
گیاهی مربوط به هر کدام از گیاهان منطقه و کاربریهای مختلف
است .در قسمت سوم معادله فوق 𝑅𝑅𝐹𝑗 ،فاکتور دوام رواناب در
هر ماه و برای هر کاربری منطقه است .هر چه این فاکتور بیشتر
شود میزان رواناب سطحی کاهش مییابد .قسمت چهارم و پنجم
معادله فوق به ترتیب مربوط به جریانات داخلی منطقه غیر اشباع
و میزان نفوذ عمقی به منطقه اشباع است .در این قسمتها 𝑗‚𝑠𝐾
هدایت هیدرولیکی ناحیه ریشه در شرایط اشباع (پس از بارندگی
یا آبیاری) بر حسب میلی متر در ماه میباشد 𝑓𝑗 .ضریب جزئی
هدایت است که بستگی به خاک ،کاربری منطقه و شرایط

1, j

5z

dz

1, j
 P (t )  PET (t ) k
() (t
j
e
c, j
dt
(1  f ) k
z2
j
s , j 1, j
Rd

توپوگرافی دارد .این ضریب بین صفر و یک بوده و بیان می کند
چه سهمی از جریان آب در منطقه ریشه در شرایط اشباع بصورت
افقی حرکت کرده و چه سهمی بصورت عمودی نفوذ می کند.
مجموع رواناب مستقیم سطحی و رواناب زیرسطحی در اثر
جریان داخلی در هر منطقه بر حسب واحد حجم از معادله زیر
محاسبه میشود.
(رابطه )6

N

) RT (t )   A j ( Pe (t ) z1, j j  f j k s , j z12, j
RRF

j 1

𝑗𝐴 مساحت هر منطقه است.
در حالت اتصال دینامیکی بین آب سطحی و زیرزمینی،
میزان تغذیه به آبخوان بر حسب واحد حجم در ماه طبق معادله
زیر محاسبه میشود.
N

R   A j (1  f j )k z

2
s , j 1, j

(رابطه )7

j 1

وقتی که از مدل آب زیرزمینی استفاده نمیشود بجای
پارامتر تغذیه ،میزان نفوذ عمقی بر حسب میلی متر از معادله زیر
محاسبه میشود.
(رابطه )8

N
dz2
 ( (1  f j )k s , j z12, j )  k s 2 z 22
dt
j 1

S max

در معادله اخیر قسمت دوم مربوط به جریان پایه ای است
که در قسمت عمیق و اشباع خاک به سمت رودخانه حرکت می
کند 𝐾𝑧2 .هدایت اشباع ناحیه عمیق خاک بر حسب میلی متر بر
ماه و  𝑍2ذخیره نسبی آب در قسمت عمیق یا ثانویه خاک است
و بر حسب جزئی از کل ظرفیت نگهداشت آب خاک در منطقه
عمیق تعریف میشود .به منظور درک بهتر مساله ،نحوه عمل مدل
رطوبت خاک در دو پروفیل اولیه و ثانویه خاک بطور شماتیک در
شکل ( )3نشان داده شده است (سایبر وهمکاران  .)2015به دلیل
تغییرات رطوبتی خاک در طول دوره شبیهسازی و تاثیر عوامل
گوناگون مانند بارش ،آبیاری ،دما ،تبخیر ،بافت خاک ،پوشش
گیاهی و غیره بر آن ،ضرایب مدل رطوبت خاک برای هر ماه در
طول دوره شبیهسازی واسنجی شد.
ساخت مدل آب زيرزمينی

براساس جهت عمومی جریان آب زیرزمینی در کل دشت میان-
دربند جهت شبکه بندی در راستای شمال شبکه 500×500متر
در نظر گرفته شد .لذا شبکه بندی مدل با تعداد 3363سلول
(57ردیف و59ستون) بافواصل 500متر ساخته شدکه
شامل 1070سلول فعال و  2293سلول غیر فعال بود .در این

(علمی – پژوهشی)

کامکار و همکاران :برآورد تغذيه و تبادل جريان بين رودخانه و آبخوان 1785 ...

مطالعه برای شبیهسازی مرزهای ورودی و خروجی دشت میان-
دربنداز بسته مرز بار عام 1استفاده شد .در این بسته دبی جریان
ورودی یا خروجی متأثر از گرادیان هیدرولیکی در مرز و
کاندکتانس سلول مرزی می باشد .با استفاده از مقاطع ژئوفیزیکی
تهیه شده و لوگ اطالعات چاهها نقشه سنگ کف دشت تهیه شد.
همچنین نقشه  DEMدشت برای استفاده در مدل آب زیرزمینی
ترسیم گردید (شکل  .)5در مدل  MODFLOW-2000برای
شبیهسازی چاههای بهرهبرداری در دشت میاندربند ( 1598حلقه
چاه) از بسته  WELLاستفاده شد و سلولهای چاه مشخص
گردید .هر کدام از سلولهای چاه در بدنه مدل لینک شده به
مصارف مربوط (کشاورزی ،شرب و صنعت) متصل شدند .تغذیه
دشت یکی از پارامترهای مهم در مدل آب زیرزمینی میباشد.
معموال به دلیل ویژگیهای مختلف خاکشناسی ،زمینشناسی،
پوشش گیاهی ،شدت بارندگی و شیب زمین ،در نقاط مختلف
میزان تغذیه آبهای زیرزمینی متفاوت میباشد .در مدل
 MODFLOWبرای در نظر گرفتن تغذیه از بسته  RCHاستفاده

میگردد .اما در حالت اتصال دینامیک آب سطحی و زیرزمینی
این پارامتر توسط روش رطوبت خاک محاسبه شده و به بدنه آب
زیرزمینی وارد شد .برای تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی
آبخوان از روش زونبندی استفاده گردید .زون بندی منطقه برای
هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه بر اساس لوگ حفاری چاههای
مشاهداتی ،اکتشافی و پیزومتری و همچنین مقاطع ژئوفیزیکی
تهیه شده از منطقه انجام گرفت .با توجه به جنس خاک و رسوبات
هر زون مقادیر اولیه هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه تخمین زده
شد .در نهایت پس از انجام فرآیند واسنجی ،برای هر زون مقدار
بهینه شده هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه لحاظ شد .در بخش
شبیهسازی آب زیرزمینی ،پس از آزمونهای واسنجی و صحت
سنجی مدل و اطمینان از دقت آن ،پهنهبندی نهایی پارامترهای
اصلی مدل یعنی هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه مطابق با شکل
( )5تهیه شد .این متغیرها به صورت آرایههای ماتریسی متناسب
با شبکه بندی مدل درآمده و در بستههای متناسب با هر کدام
گنجانده شد.

ET=PET×(5z1-2z12)/3

Precipitation,
Including snowmelt

Irrigation

Surface runoff=(Precip+Irrig)× z1RRF
)Direct runoff (only if z1> 100%

Bucket 1

)(%
z1

Soil water capacity
)(mm

× Interflow = (Root zone cond.
pref. flow dir) × z12

× Percolation = Root zone cond.
(1- pref. flow dir) × z12

Bucket 2

)(%

Deep water capacity
)(mm

Base flow=Deep cond. × z22

z2

شکل  -3اجزای مدل رطوبت خاک بطور شماتيک

1- General Head Boundry
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شکل  -5ارتفاع سنگ کف ،DEM ،زون بندی  Kو زونبندی Sy

کدنويسی بستههای مدل MODFLOW 2005

در این مرحله بعد از اینکه واسنجی مدل انجام شد و ضرایب
هیدرودینامیک بدرستی تخمین زده شدند ،بستههای مدل آب
زیرزمینی ( RIV ،MFN ،PCG ،OC ،BA6 ،LPF ،DISو غیره)
با استفاده از مدل ریاضی  MODFLOW 2005برای اتصال به
مدل آب سطحی کد نویسی شد .بستههای نامبرده که همهی
اطالعات موردنیاز مدل آب زیرزمینی را در بر داشت ،در درون
پوشه آب زیرزمینی متصل شده به مدل  WEAPقرارداده شد .بعد
از اینکه تمام بستهها ساخته شد و اطالعات مورد نیاز مدل تکمیل
گردید ،واسنجی و صحتسنجی مدل در دو حالت ماندگار و
غیرماندگار صورت گرفت .برای انجام عملیات واسنجی و صحت
سنجی از دادههای ثبت شده پیزومتری مربوط به چاه مشاهده ای
در کل دشت استفاده شد .واسنجی مدل برای یک دوره  4ساله و
از مهر  86تا شهریور  90انجام ،و همچنین صحت سنجی مدل به
مدت دو سال و از مهر  90تا شهریور  92انجام شد.
اتصال مدلهای آب سطحی و زيرزمينی

با اتصال صحیح  WEAPبا ، MODFLOWمطابق شکل ()6
دادهها و نتایج بصورت پویا میتوانند بین این دو مدل گردش
کنند .این بازخورد بین دو مدل آب سطحی و زیرزمینی در هر

گام زمانی محاسباتی اتفاق میافتد .برای این کار اقدام به تهیه
یک فایل لینکی در محیط  GISشد که در آن مطابق با شکل ()7
با همپوشانی شبکه آب زیرزمینی بر محدوده مطالعاتی ،هر یک از
الیههای تعریف شده در  WEAPبه سلولهای متناظر که آن
سطح را پوشش میداد متصل گردید .لذا سلولهای متناظر با
زیرحوضهها و کاربری هر یک از آنها ،سلولهای چاهها ،سلولهای
مصارف موجود (کشاورزی ،شرب ،روستایی و  ،)...سلولهای
متناظر با محدوده آبخوان ،سلولهای رودخانهای و بستههای تهیه
شده  MODFLOWو غیره ،همگی در فایل لینکی تعریف شدند.
طوری که همه اجزای متناظر این فایل هم در مدل آب سطحی
و هم در مدل آب زیرزمینی موجود بود .با اتصال درست ،میتوان
اثرات تغییر تراز در سطح آب زیرزمینی و یا تغییر تراز مخزن آب
سطحی را بر کل سیستم مشاهده کرد که این موضوع به خوبی
مورد آزمون قرار گرفت .پس از آن در حالت اتصال دو مدل ،بار
دیگر عملیات واسنجی برای مدت  4سال (مهر  86تا شهریور )90
و صحت سنجی برای مدت  2سال (مهر  90تا شهریور  )92برای
کل سیستم انجام شد .فایل نهایی مورد آزمون قرار گرفته ،در
طول دوره شبیهسازی) مهر 86تا شهریور )92به عنوان فایل
ارتباطی بین مدلهای آب سطحی و زیرزمینی عمل نمود.
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در هر ماه

شبيهسازی آب زيرزمينی MODFLOW -

شبيهسازی آب سطحیWEAP -

 تراز آب زیرزمینی (هد) جریانات جانبی بین آبخوانها جریان آب زیرزمینی به سطحی جریان آب سطحی به زیرزمینی -تغییرات حجم ذخیره آبخوانها

 مقادیر نفوذ به آب زیرزمینی (تغذیه) مقادیر تخلیه (پمپاژ) برای هر کدام از مصارف تراز رودخانه مقادیر رواناب سطحی -مقاطع رودخانه ای و بازهها

در ماه بعد
شکل  -6چرخش دادهها و نتايج در مدل لينک شده آب سطحی و زيرزمينی در هر ماه در طول دوره شبيهسازی

نحوه بررسی اندرکنش آب رودخانهها و آبخوان ميان دربند

برای بررسی اندرکنش آب رودخانهها و آبخوان میان دربند ،بیالن
آب در شرایط اتصال دینامیک مدلها انجام شد .در محاسبه
بیالن ،مقادیر برداشت از هر کدام از منابع سطحی و زیرزمینی،
مصارف مختلف ،مقادیر رواناب و برگشت آب کشاورزی و فاضالب
به هر کدام از سیستمهای رودخانهای ،مقادیر نشت از رودخانهها

به آب زیرزمینی و بالعکس ،مقدار نفوذ عمقی (تغذیه آب
زیرزمینی) ،بارندگی روی دشت ،شرایط رطوبتی خاک و غیره در
نظر گرفته شد .تبادل بین رودخانه و دشت با توجه به عرض
مقطع ،تراز سطح آب رودخانه در بازه بین دو مقطع ،تراز بستر،
ضریب قابلیت انتقال بستر ،سطح آب زیرزمینی ،برداشت از
رودخانه یا آبخوان و غیره در تمامی بازهها محاسبه شد.

شکل  -7محدوده مدل تلفيقی آب سطحی و زيرزمينی در محدوده مطالعاتی در حالت اتصال پويا

نتايج و بحث
قبل از اتصال مدلهای آب سطحی و زیرزمینی ،مدل آب
زیرزمینی برای پارامترهای اصلی مدل یعنی هدایت هیدرولیکی و

آبدهی ویژه ،واسنجی و صحت سنجی شد .در این مرحله برای
مقایسه آماری مقادیر محاسباتی و مشاهداتی تراز آب زیرزمینی
در محل چاهکهای مشاهدهای در دشت میاندربند از آماره
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متوسط خطای مطلق ،1استفاده شد .نتایج حاصل از این بررسی
در شکل ( )8نشان داده شده است .نتایج کالیبراسیون و صحت
سنجی مجدد مدل پس از اتصال دو مدل آب سطحی و زیرزمینی
در حالت غیرماندگار (شکل  ،)9نشان داد مدل با دقت خوبی قادر

به پیش بینی تغییرات تراز آب زیرزمینی در اثر تنشهای وارد
شده به آن است طوری که مقدار  RMSEدر تمامی ماههای
شبیهسازی کمتر از  1و بطور متوسط کمتر از  0/8می باشد.

شکل  -8اجزای مدل عددی تهيه شده و تراز آب زيرزمينی دشت در حالت ماندگار
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شکل  -9مقادير آماره ميانگين قدرمطلق خطای تراز آب در مدل مادفلو در حالت غيرماندگار در طول دوره الف -واسنجی ب -صحت سنجی

مطابق با شکل ( )10تراز سطح آب زیرزمینی در پایان دوره
شبیهسازی (سپتامبر  )2016در حالت اتصال پویای مدل آب

1 - Absolute Mean Error

سطحی و زیرزمینی بصورت سه بعدی شبیهسازی شد .بیشترین
و کمترین تراز سطح آب به ترتیب در قسمتهای شمالی و جنوبی

(علمی – پژوهشی)
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دشت میباشد .همچنین بیشترین و کمترین میزان افت سطح آب
زیرزمینی نسبت به ابتدای دوره شبیهسازی  ،به ترتیب مربوط به

نواحی شمالی و جنوبی دشت بوده است.

رد
ستون
شکل  -10تراز آب زيرزمينی در پايان دوره شبيهسازی در مدل لينک شده -سپتامبر 2016

ميزان تغذيه و تبادل رودخانه رازآور با آبخوان

مقدار بارندگی روی دشت و تغذیه ناشی از بارندگی و آب آبیاری
در سطح کل دشت با استفاده از شبیهسازی ناحیه غیر اشباع
خاک (مدل رطوبت خاک) در طول دوره شبیهسازی محاسبه شد
که در شکل ( )11نشان داده شده است .بیشترین مقدار تغذیه
آبخوان از طریق سطح دشت در طول دوره  6ساله در ماههایی
است که میزان بارندگی روی دشت زیاد است .در برخی از این
ماهها عالوه بر بارندگی مقداری از تغذیه ناشی از نفوذ آب آبیاری
است .اما در ماههای گرم سال (ژوئن تا سپتامبر) تغذیه تنها از
طریق نفوذ آب آبیاری صورت می گیرد .این مقدار تغذیه ناشی از
نفوذ از سطح دشت بوده و شامل تبادل رودخانهها با آبخوان نمی
شود .در این تحقیق مقدار تغذیه از طریق سطح دشت با توجه به
شبیهسازی ناحیه غیر اشباع خاک (مدل رطوبت خاک) برای
تمامی سلولهای دشت محاسبه شده و با توجه با ارتباط
دینامیکی این مدل با مدل آب زیرزمینی ،مقدار تغذیه محاسباتی
جایگزین بسته تغذیه در مدل  MODFLOWمی گردد .اما در
مطالعات ) Hadded et al (2013ناحیه غیر اشباع خاک مدل
سازی نشده و تغذیه روی دشت در مدل  MODFLOWو تحت
عنوان بسته تغذیه محاسبه شده است .در مطالعات Sanz et al.
) (2011نیز با وجود اینکه مقدار تغذیه به سه روش و در خارج از
مدل آب زیرزمینی محاسبه شد اما در نهایت مقادیر محاسبه شده

تحت عنوان نواحی همگن در بسته تغذیه مدل
وارد شد .میزان تبادل رودخانهها با آبخوان بر اساس میزان جریان
رودخانه ،مقاطع و خصوصیات هیدرولیکی رودخانهها بطور
جداگانه در مدل رطوبت خاک و  MODFLOWمحاسبه شد .در
این تحقیق با توجه به ارتباط دینامیکی مدل آب سطحی و
زیرزمینی ،تبادل رودخانه و آبخوان در تمامی سلولهای رودخانه
ای محاسبه شد .در حالی که در مطالعه )Hadded et al. (2013
ارتباط هیدرولیکی و اندرکنش بین آبخوان و رودخانه شبیهسازی
نشده است.
همچنین ) Luo and Sophocleous (2011تبادل بین
رودخانه و آبخوان را بدون ایجاد اتصال دینامیک منابع آب سطحی
و زیرزمینی و فقط با استفاده از روابط خطی و نمایی بصورت بازه
ای تخمین زدند Graham et al. (2015) .نیز تنها بر اساس یک
مدل مفهومی ساده و دادههای  8چاهک مشاهده ای متوالی تا
فاصله  330متری واقع در یک طرف رودخانه میزان نشت از
رودخانه به آبخوان را محاسبه نمودند .میزان آب تبادلی بین
رودخانههای گاوهرود و برازآور و آبخوان در ماههای مختلف
متفاوت بوده و در هر بازه متناسب با دبی رودخانه ،و میزان پخش
آب روی دشت ،در طول شبیهسازی است .بر این اساس میزان
تبادل نشت بین رودخانه و کل آبخوان در محدوده مطالعاتی
محاسبه شد که در شکل ( )12ارائه شده است.
MODFLOW
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شکل  -12ميزان تبادل آب بين رودخانه رازآور در نيمههای بااليی و پايينی دشت مياندربند در طول دوره شبيهسازی ()MCM/Month

شکل ( ) 12مقادیر بیشترین و کمترین میزان تبادل بین
رودخانه و آبخوان در طول دوره  6ساله را به خوبی نمایش
میدهد .در این رودخانه به دلیل باالتر بودن تراز سطح آب
رودخانه نسبت به دشت ،تبادل بین رودخانه رازآور در نیمههای
باالیی و پایینی دشت میاندربند به صورت نشت از رودخانه به
آبخوان صورت می گیرد و هیچ جریانی از آبخوان به رودخانه در
طول دوره شبیهسازی صورت نمی گیرد .طبق شکل()13
بیشترین و کمترین میزان میانگین ماهانه آب قابل تبادل در
رودخانه رازآور به نیمه پایینی دشت میاندربند مربوط به اسفند
و مهر می باشد .این امر به دلیل افزایش یا کاهش دبی این رودخانه
در اثر افزایش یا کاهش بارندگی در این ماههاست .همچنین
بیشترین میزان میانگین آب قابل تبادل در رودخانه رازآور نیمه
باالیی دشت میان دربند مربوط به ماههای اردیبهشت و خرداد
است .علت این امر رهاسازی بیشتر جریان سد گاوشان واقع در
باالدست رودخانه و انتقال آن به رودخانه رازآور در این ماهها برای
تامین نیاز اراضی پایین دست می باشد .کمترین میزان تبادل در
این بخش همچنان در مهرماه اتفاق افتاده است.

اجزای بيالن در محيط اشباع (اليه آبدار)

یکی از مزیتهای مدل متصل شده این است که بیالن آب
زیرزمینی در طول دوره بهرهبرداری با در نظر گرفتن کلیه عوامل
سطحی و زیرسطحی موثر بر آن قابل محاسبه بوده و تغییرات
حجم ذخیره آبخوان بصورت دینامیک و بازخوردی در هر ماه از
دوره بهرهبرداری قابل رویت است .در صورت تغییر هر کدام از
عوامل جوی و اقلیمی ،تغییر الگوی کشت ،الگوی بهرهبرداری از
آب سطحی و زیرزمینی و غیره اثر آن سریعا به کل سیستم منتقل
شده و می توان نتایج حاصل از آن را مورد تحلیل قرار داد .پس
از اجرای مدل برای مدت  6سال در شرایط وضع موجود
بهرهبرداری  ،اجزای بیالن در محیط اشباع (الیه آبدار) توسط مدل
محاسبه شد .متوسط ماهیانه پارامترهای بیالن در شکل ()14
نشان داده شده است .مطابق با این شکل در هر سال بطور متوسط
در حد فاصل ماههای آبان تا اواخر اردیبهشت تغییرات ذخیره
آبخوان مثبت و در بقیه ماهها منفی است .اما در کل دوره
بهرهبرداری ( 72ماه) بیالن آب منفی بوده و بطور مداوم از حجم
ذخیره آبخوان کاسته می شود .این موضوع منجر به افت سطح
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آب زیرزمینی در بخشهایی از آبخوان گردیده است.
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شکل  -14اجزای بيالن آب در محدوده آبخوان

تغييرات افت سطح آب زيرزمينی

از دیگر مزایای مدل متصل شده مشاهده تغییرات تراز آب
زیرزمینی در کل سلولهای فعال دشت در طول دوره بهرهبرداری
است .این امر به کاربر اجازه می دهد تغییرات افت در کل آبخوان
تحت تاثیر هر سیاست بهرهبرداری را مشاهده نماید .همچنین
این امکان وجود دارد که بطور موردی در هر یک از سلولهای هم
مرز با رودخانه ،مناطق مرزی تحت تاثیر جریانات ورودی و
خروجی به آبخوان و یا سلولهای موجود در محل تجمع چاههای
بهرهبرداری میزان افت تراز آب زیرزمینی قابل مشاهده باشد.
بطور نمونه میزان افت در قسمت شمالی (جریانات خروجی از

دشت و تجمع چاههای بهرهبرداری ) ،مرکزی (محل تجمع چاه-
های بهرهبرداری ) و جنوبی(تجمع کمتر چاهها و مجاورت با
رودخانه) بررسی شدهاست که بیشترین میزان آن به مقدار 7/5
متر مربوط به ناحیه شمالی بود .نتایج نشان داد میزان متوسط
افت تراز سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن کل سطح آبخوان
میاندربند در انتهای دوره بهرهبرداری  6ساله (مهر 86تا شهریور
 )92حدود  4متر خواهد بود.

نتيجهگيری
امکان شبیهسازی ناحیه اشباع و غیراشباع خاک با استفاده از
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مولفههای بیالن کامل هیدروکلیماتولوژی در قالب یک مدل
متصل شده آب سطحی و زیرزمینی یکی از مهمترین
دستاوردهای این تحقیق است .در این حالت اثر تغییرات هر یک
از پارامترهای هواشناسی ،خاک ،بهرهبرداری از منابع آب و
اقدامات مدیریتی سریعا به کل سیستم منتقل شده و نتایج آن
قابل مشاهده بود .در مراحل واسنجی و صحت سنجی مدل تلفیقی
آب سطحی و زیرزمینی در حالت اتصال دینامیک مشخص شد،
پارامترهای گستردهای نظیر ضریب کاندکتانس بستر رودخانه،
ضریب نگهداشت خاک ،مقدار تغذیه و تخلیه دشت ،هدایت
هیدرولیکی و آبدهی ویژه آبخوان و غیره دخالت دارند که در این
میان مدل به مقدار تغذیه و هدایت هیدرولیکی منطقه اشباع و
غیر اشباع حساسیت بیشتری داشت .در این مدل متصل شده اثر
تغییرات بهرهبرداری از منابع آب ،هر یک از پارامترهای
هواشناسی ،خاک و اقدامات مدیریتی به کل سیستم فورا منتقل
میگردد و نتایج آن قابل رویت میباشد،به گونهای که یکی از
مهمترین دستاوردهای این تحقیق ایجاد شبیهسازی ناحیه اشباع
و غیراشباع خاک با استفاده از مولفههای بیالن کامل
هیدروکلیماتولوژی به صورت یک مدل متصل شده آب سطحی و
زیرزمینی اجرا میگردد .نحوه عملکرد و ارزیابی تأثیر پارامترهای
موثر در فرآیند اندرکنش آبهای سطحی و زیرزمینی ،برای
مقیاسهای منطقهای اعمال شده است و همچنین پایگاههای
اطالعاتی مربوط به مختصات ،آنالیزهای آماری دادهها ،تعداد الیه-
ها و مشخصات کلی مورد نیاز در تشکیل یک مدل مفهومی
تعیین گردیده است .در واقع از جمله قابلیت مدلهای شبیهساز
آب سطحی به عنوان نمونه درمدل ،WEAPبه دلیل کاربر دوست

بودن مدل مورد نظر در این تحقیق از مدل  WEAPبرای شبیه-
سازی منابع آب سطحی حوضه به کار رفته است ،که در واقع
جزئیات حوضه را به گونههای دقیقتر مدلسازی کرده است.
همچنین استفاده از مدلهای  WEAPو  MODFLOWدر کنار
یکدیگر به علت وجود یک الگوریتم بهینهسازی در تخصیص منابع
آب در مدل WEAP ،استفاده از تکنیکهای شبیهسازی و بهینه-
سازی به گونهایی محسوب می گردد .با توجه به کالیبراسیون
مدل ،شبیهسازی بهرهبرداری از منابع آب موجود در حوضه مورد
بررسی ،با استفاده از مدل  WEAPدر دوره آماری مورد نظر به
طور قابل قبولی انجام یافته است و نتایج حاصل از شبیهسازی
انطباق قابل قبولی را با شرایط واقعی نشان میدهد .در طول دوره
 6سال بیشترین مقدار تغذیه آبخوان در سطح دشت در ماه بهمن
است و به این علت که در این ماهها میزان بارندگی روی دشت
زیاد بوده است .در ماههای گرم سال تغذیه دشت تنها از طریق
نفوذ آب آبیاری انجام می گیرد .بر اساس نتایج مدل تلفیقی ،در
رودخانه رازآور در نیمه باالیی و پایینی دشت میاندربند ،تبادل
به صورت ن شت از رودخانه به آبخوان به دلیل باالتر بودن تراز
سطح آب رودخانه صورت می گیرد .بیشترین میزان میانگین آب
قابل تبادل در رودخانه رازآور توسط آبخوان مربوط به ماههای
بهمن تا اردیبهشت بوده است .به دلیل این که در این ماهها
افزایش دبی این رودخانه در اثر بارندگیهای فصلی اتفاق افتاده
است .همچنین کمترین میزان میانگین آب قابل تبادل در رودخانه
رازآور توسط آبخوان میاندربند مربوط به ماههای تیر تا شهریور
است.
"هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد"
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