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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effects of the Garmsiry water transfer project (97 MCM per year
from Sirvan River) on the behavior of the Mehran aquifer. For this purpose, the Groundwater Modeling System
(GMS 7.1), which is one of the most suitable tools to simulate the groundwater level, was used. To develope
the GMS model, input data including; aquifer boundary, Digital Elevation Model (DEM), bedrock level,
groundwater level, groundwater withdrawal from wells, hydraulic conductivity, and groundwater recharge
layers were prepared by ArcGIS 10.4. These layers were used to conceptual model construction using the
MODFLOW codes in GMS interface. For steady and transient state calibration, and validation of the model,
groundwater level changes resulting from the model are compared with piezometric measurements for the
period Oct-2016, 2016-2017, and 2017–2018, respectively. The results showed a good accuracy in calibration
and validation model, respectively, between the simulated and observed groundwater levels (ME=0.12,
RMSE=0.84) and (ME=0.57, RMSE=1.4). Three scenarios including, 10, 15, and 20 percent of agricultural
water return were conducted to evaluate the effects of Garmsiry water transfer project. The results showed that
the groundwater level of Mehran aquifer will be increased 1.43, 2.22, and 3 meter per year in scenarios 1 to 3,
respectively. This issue is very important along with the low storage coefficient of the Mehran plain aquifer,
and can be a warning for severe drainage problems in the near future. The results of this study showed that the
central and southern parts of the plain would have drainage problems less than ten years after the operation of
the irrigation network.
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بررسی اثرات انتقال آب سامانه گرمسيری بر رفتار آبخوان دشت مهران با استفاده از نرمافزار GMS
3

آرزو عزيزيان ،1مهدی محمدی قلعهنی ،2حمزهعلی عليزاده* ،1صادق عليمردای

 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.
 .2گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.
 .3مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقهای استان ایالم ،ایالم ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/8/5 :تاریخ بازنگری -1400/9/13 :تاریخ تصویب)1400/9/17 :

چکيده
هدف از این مطالعه بررسی اثرات انتقال حدود  97میلیون مترمکعب آب رودخانه سیروان از طریق سامانه گرمسیری بر
رفتار آبخوان دشت مهران میباشد .برای این منظور از سیستم مدلسازی آب زیرزمینی ( )GMSکه یکی از قویترین
ابزارهای شبیهسازی رفتار کمی و کیفی آبهایزیرزمینی میباشد ،استفاده شد .بهمنظور تدوین مدل شبیهسازی ،ابتدا
اطالعات محدوده مرز آبخوان ،توپوگرافی سطح زمین ،تراز سنگ کف ،موقعیت و تراز سطح آب در پیزومترها ،موقعیت و
میزان تخلیه از چاههای بهرهبرداری ،الیه هدایت هیدرولیکی و تغذیه به وسیله نرام افزار  ArcGISتهیه و از طریق سیستم
 GMSفراخوانی شد .در گام بعدی الیههای ایجاد شده و مدل مفهومی به مدل عددی  MODFLOWدر نرم افزار GMS
انتقال یافته و اجرا گردید .واسنجی مدل در حالت جریان پایدار ،واسنجی مدل در حالت غیرپایدار و صحتسنجی مدل به
ترتیب با استفاده از اطالعات مهرماه  ،1395سال آبی  1395-96و سال آبی 1396-97انجام شد .نتایج حاصل از واسنجی
( ME=0.12و  )RMSE=0.84و صحتسنجی ( ME=0.57و  )RMSE=1.4مدل نشان دهنده دقت مدل در شبیهسازی رفتار
کمی آبخوان بود .برای بررسی اثرات انتقال آب سامانه گرمسیری مدل با سه سناریوی برگشت آب کشاورزی  15 ،10و 20
درصد اجرا شد .نتایج نشان داد که انتقال آب سامانه گرمسیری در این سه سناریو به ترتیب 2/22 ،1/43و  3متر در سال
تراز آب زیرزمینی دشت را افزایش میدهد .این مسئله با توجه به ضریب ذخیره اندک آبخوان دشت مهران از اهمیت زیادی
برخوردار بوده و میتواند به عنوان هشداری برای مشکالت شدید زهکشی در آینده نزدیک باشد .نتایج این تحقیق نشان
میدهد که در صورت بهرهبرداری از شبکه کمتر از  10سال آینده بخشهای مرکزی و جنوبی دشت دچار مشکالت ماندابی
خواهند شد.
واژههای کليدی :تراز آب زیرزمینی ،شبیهسازی ،تغذیه ،هدایت هیدرولیکی.

مقدمه
افزایش شتابان جمعیت ،افزایش سطح رفاه و صنعتی شدن کشور
باعث افزایش فزاینده تقاضا در همه بخشهای مصرف شامل
شرب ،صنعت ،کشاورزی و خدمات شده است .از طرف دیگر
محدودیت منابع آب و توزیع نامناسب زمانی و مکانی ریزشهای
جوی باعث ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضای آب شده است .یکی
از روشهای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا ،انتقال آب از یک
حوضه پر آب با تقاضای آب کمتر به یک حوضه کم آبتر با
تقاضای آب بیشتر (انتقال آب بین حوضهای) میباشد .تاکنون
طرحهای انتقال آب زیادی در سراسر جهان اجرا و به بهرهبرداری
رسیده است .تا سال  2010حجم آب انتقال یافته از طریق
طرحهای انتقال آب بین حوضهای به بیش از 540میلیارد
مترمکعب معادل  14درصد کل آب مصرفی در جهان رسیده است
* نویسنده مسئولH.alizadeh@ilam.ac.ir :

( .)Gupta et al., 2010پیشبینی شده است که تا سال 2025
بیش از  25درصد منابع آب مصرفی جهان از طرحهای انتقال آب
تامین شود ( .)Gohari et al. 2013با توجه به ماهیت پیچیده
چرخه هیدرولوژی ،طرحهای انتقال آب دارای پیامدهای
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی متعددی در هر دو حوضه
مبدا و مقصد میباشند ( .)Pueppke et al. 2018مهمترین اثرات
مثبت طرحهای انتقال آب در حوضههای مقصد ،تامین آب ( Sun
 ،)et al. 2021بهبود شرایط کمی و کیفی آبخوانها Ye et al.
) ،)2014افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی ( Su and Chen,
 )2021و بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی ( )Wu et al., 2020و در
حوضههای مبدا ،کنترل سیالب ( )Zhuang, 2016و حفاظت از
آب و خاک ( )Su and Chen, 2021میباشد .مهمترین اثرات منفی
طرحهای انتقال آب در حوضه مبدا ،ایجاد تعارضات اجتماعی
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( ،)Zhang et al., 2019کاهش آورد رودخانهها
) ،2018تغییر کمیت و کیفیت آب آبخوانهای زیرزمینی ( Yuan
 )et al. 2020و در حوضه مقصد تحریک تقاضا و افزایش مصرف
آب و توسعه گونههای مهاجم اکولوژیکی ( Gallardo and
 )Aldridge, 2018میباشد .طرحهای انتقال آب ذاتا پروژههای
پرخطری هستند زیرا به سرمایهگذاریهای هنگفت مالی،
مطالعات گسترده و زمانبر ،مدت زمان اجرای زیاد و جلب حمایت
عمومی و سیاسی نیاز دارند و ممکن است دارای حاشیههای عمده
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی باشند (.)Flyvbjerg, 2014
بنابراین با توجه به تغییر توازنی که طرحهای انتقال آب در
حوضههای مبدأ و مقصد ایجاد میکند ،باید بهصورت یکپارچه و
از لحاظ پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی مورد بررسی
قرار گیرند .یکی از مهمترین الزامات طرحهای انتقال آب بررسی
مالحظات زیست محیطی در هر دو حوضه دهنده و گیرنده آب
میباشد .اثرات زیستمحیطی طرحهای انتقال آب به طور گسترده
در کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است ( Morais,
 2008و  .)Zhuang, 2016در برخی از این مطالعات شاخصها و
مدلهای مختلفی برای ارزیابی کمی اثرات زیستمحیطی
پیشنهاد شده ()Roozbahani et al., 2020; Quan et al., 2016
و در برخی دیگر صرفا به بررسی میدانی ()Ye et al., 2014
پرداخته شده است .از طرفی دیگر آبهای سطحی و زیرسطحی
سیستمهای پیچیده و همراه با تاثیرگذاری متقابل هستند .این دو
سیستم از مهمترین اجزا سیکل هیدرولوژی میباشند .کمیت و
کیفیت آبهای زیرزمینی ارتباط نزدیکی با مقادیر متناظر آب
های سطحی دارند ( .)Sun et al. 2021بنابراین در طرحهای انتقال
آب لحاظ اندرکنش بین منابع آب سطحی و زیرزمینی ضروری
میباشد .بسته نرمافزاری  GMS1یکی از قدرتمندترین نرم
افزارهای شبیهسازی رفتار کمی و کیفی آبهای زیرزمینی می
باشد .از بسته نرمافزاری  GMSدر مطالعات زیادی از جمله بررسی
اثرات تغییر اقلیم (Boughariou et al., 2018؛ Tizro et al., 2019
و  ،)Sayed et al., 2020طرحهای انتقال آب بین حوضهای ( Zhu
 ،)et al., 2018اجرای شبکه فاضالب شهری ( Al-Taiee and
 Abdulghani,2006و  ،)Kheirandish et al., 2020برنامهریزی
آبیاری ( ،)Lyazidi et al., 2020مدت زمان بهرهبرداری از چاهها
( )Jalut et al., 2018و اثرات طرحهای تغذیه مصنوعی ( Javadia
 )et al., 2021بر رفتار کمی و کیفی آبهای زیرزمینی مورد
بررسی قرار گرفته است .پروژههای انتقال آب رودخانه سیروان و
سایر رودخانههای حوضه آبریز مرزی غرب به دشتهای
(Zhu et al.,

1 Groundwater Modeling System

گرمسیری استان ایالم و کرمانشاه از مهمترین پروژههای عرضه
محور کشور هستند که با هدف مهار آبهای مرزی ،افزایش
اشتغال در مناطق مرزی و افزایش استقالل مواد غذایی در دست
اجرا میباشد (RegionalWater Company of Kermanshah,
) .2012لیکن انتقال حجم عظیم منابع آب ممکن است در
بلندمدت باعث ایجاد مشکالت زیستمحیطی اساسی از جمله باال
آمدن سطح آبهای زیرزمینی در آبخوان دشتهای تحت پوشش
شود .هدف اصلی از این مطالعه ،بررسی اثرات انتقال آب
رودخانههای مرزی غرب کشور موسوم به سامانه گرمسیری بر
رفتار کمی آبخـوان دشت مهران با استفاده از نرم افزار  GMSمی
باشد.
مواد و روشها

طرح ساماندهی رودخانههای حوضه مرزی غرب موسوم به سامانه
گرمسیری با هدف کنترل و ساماندهی آبهای مرزی در
استانهای ایالم و کرمانشاه در دست اجرا میباشد .وسعت شبکه
آبیاری پایاب سامانه گرمسیری در استانهای ایالم و کرمانشاه
حدود  90000هکتار میباشد .پروژه شامل احداث چندین سد
مخزنی و انحرافی روی رودخانه سیروان و انتقال آب به دشتهای
گرمسیری استانهای کرمانشاه و ایالم میباشد .در مسیر انتقال
آب رودخانه سیروان ،ساماندهی رودخانههای مرزی گدارخوش،
کنجانچم ،گاوی ،چنگوله ،دویرج و میمه نیز مد نظر قرار گرفته
است .با اجرای طرح انتقال آب این رودخانه به دشتهای
گرمسیری ساالنه از خروج  928میلیون متر مکعب آب از کشور
جلوگیری میشود .طرح انتقال آب گرمسیری از سد داریان با
حجم مخزن  338میلیون متر مکعب شروع شده و سپس با تونل
 48کیلومتری نوسود با قطر دهانه  9متری و قابلیت انتقال 70
مترمکعب در ثانیه به دشت ازگله انتقال داده میشود .اراضی تحت
پوشش سامانه گرمسیری در استان ایالم شامل دشتهای لیگ،
گدارخوش ،مهران ،زرین آباد ،دهلران و موسیان جمعا به مساحت
 47000هکتار میباشد ( (Regional Water Company of
 .Kermanshah, 2012در شکل ( )1موقعیت آبخوان دشت مهران
واقع در حوضه آبریز مرزی غرب کشور به همراه چاههای
بهرهبرداری و مشاهدهای ارائه شده است .مساحت محدوده
مطالعاتی ،دشت و آبخوان مهران به ترتیب حدود 380 ،5466
و 270کیلومترمربع میباشد.
مراحل مدلسازی آب زیرزمینی دشت مهران با استفاده از
بسته نرم افزاری  GMSدر شکل ( )2ارائه شده است.
اطالعات مورد استفاده شامل اطالعات ماهانه هواشناسی
ایستگاه سینوپتیک مهران ،اطالعات ماهانه ایستگاههای
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هیدرومتری تنگ باجک ،کنجانچم و رستمآباد ،اطالعات ماهانه
تراز آب زیرزمینی  19چاه مشاهدهای ،اطالعات تخلیه  215چاه
بهرهبرداری ،ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان (قابلیت انتقال،
هدایت هیدرولیکی ،آبدهی ویژه) ،ضخامت آبخوان و الیههای
اطالعاتی مانند توپوگرافی منطقه ،توپوگرافی سنگ کف،
رودخانهها و مشخصات اراضی شبکه گرمسیری در محدوده مورد
مطالعه میباشد .اطالعات توپوگرافی محدوده ،سنگ کف آبخوان،
تراز آب زیرزمینی ،هدایت هیدرولیکی و الیههای تغذیه آبخوان
در قالب الیههای اطالعاتی در محیط نرمافزار  ArcGIS 10.4از
آب منطقهای استان ایالم دریافت و جهت ورود به مدل آب
زیرزمینی ،آماده شد .بر اساس این اطالعات ،ارتفاع سطح زمین
در محدوده آبخوان مهران از  130متر در غرب محدوده تا 340
متر در شمال شرقی محدوده نسبت به سطح آزاد دریا 1تغییر
میکند (شکل  .)3ارتفاع سنگ کف آبخوان مهران از منفی 50
متر در مرکز آبخوان تا  120متر نسبت به سطح دریا در اطراف
مرز آبخوان مهران متغیر میباشد .به عبارتی بیشترین ضخامت
آبخوان مهران در قسمت مرکزی دشت مهران میباشد .میزان
قابلیت انتقال آبخوان مهران از نواحی شمالی ،شرقی و جنوبی به
سمت غرب و مرکز دشت افزایش یافته به طوری میزان قابلیت
انتقال از حدود  50متر مربع در روز در شمالشرق دشت ،به بیش
از 4600متر مربع در روز در مرکز و نزدیک غرب دشت میرسد
(.)Ministry of Energy, 2008
در شکل ( )4موقعیت چندضلعی تیسن چاههای مشاهدهای

و تراز آب زیرزمینی آبخوان مهران ارائه شده است .حداکثر و
حداقل سطح آب زیرزمینی در آبخوان مهران به ترتیب در چاههای
مشاهدهای شرق و غرب محدوده و برابر  260تا  140متر نسبت
به سطح دریا میباشد.
در شکل ( )5الیه تغذیه در محیط  ArcGISارائه شده
است .تغذیه آبخوان مهران شامل تغذیه از بارندگی ،آبهای
سطحی و آبهای بازگشتی از مصارف شرب ،صنعت و کشاورزی
در محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شده است .ضریب تغذیه
ناشی از بارندگی  10درصد (اطالعات ایستگاه سینوپتیک مهران)
و در کل محدوده آبخوان مهران یکسان در نظر گرفته شد .یکسان
فرض کردن بارندگی در کل محدوده آبخوان مهران با توجه به
فاصله داشتن سایر ایستگاههای سینوپتیک از محدوده آبخوان
مهران و دقیق نبودن میانیابی و تغذیه ناچیز آب زیرزمینی از
بارندگی انجام شد.
تغذیه از آبهای سطحی شامل مقدار تغذیه از رودخانه
گاوی با توجه به اختالف دبی اندازهگیری شده بین دو ایستگاه
هیدرومتری تنگ باجک و رستمآباد محاسبه شد .با توجه به بافت
درشت محدوده رودخانه گاوی درصد تغذیه از این رودخانه برابر
 30درصد در نظرگرفته شد (.)Ministry of Energy, 2013
ضرایب آب بازگشتی از مصارف شرب و صنعت و کشاورزی با
توجه به بیالن آب زیرزمینی آبخوان مهران به ترتیب برابر  60و
 15درصد درنظر گرفته شده است (;Dawes et al., 2012
)Ministry of Energy, 2013

شکل  -1موقعيت چاههای مشاهدهای و بهرهبرداری در آبخوان مهران
)1 Meter Above Sea Level (MASL
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شکل  -2مراحل مدلسازی آب زيرزمينی دشت مهران

شکل  -3نقشه توپوگرافی آبخوان دشت مهران

ا رات آن رو
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شکل  -4موقعيت چاههای مشاهدهای و تيسنبندی آبخوان مهران

شکل  -5موقعيت اليه تغذيه در محيط ArcGIS

برای تهیه مدل مفهومی آبخوان مهران 5 ،الیه برای مدل
شامل الیههای مرز آبخوان ،چاههای پیزومتری ،چاههای بهره
برداری ،هدایت هیدرولیکی و الیه تغذیه در محیط  ArcGISتهیه
و به مدل  GMSوارد شدند .در ادامه با توجه به وضعیت زمین-
شناسی ،توپوگرافی ،نقشههای هم پتانسیل منابع آب و وسعت
منطقه مورد مطالعه ،شبکهای با ابعاد  250×250متر برای آبخوان

مهران تشکیل شد .اندازه سلولهای شبکهبندی مدل آب
زیرزمینی در تحقیقات مشابه از  10متر ( )Klaas et al., 2017تا
 4000متر ( )Refsgaard, 1997متغیر است ،که در تحقیق حاضر
مشابه تحقیقاتی مانند ( Mondal and Singh, 2009; Sarvari et
 )al., 2019برابر  250متر در نظر گرفته شد.
برای تعیین شرایط جبهههای ورودی و خروجی به نرم افزار
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 MODFLOWروشهای بار ثابت 1و بار عمومی 2وجود دارد .روش
بار عمومی با توجه به ثابت نوبدن شرایط مرزی در طول زمان
مزیتهایی نسبت به روش بار ثابت دارد ( .)Lu et al., 2015پس
از ورود دادهها به مدل و اصالح آنها با تشکیل ماتریس خطا،
شرایط اولیه و مرزی مدل شامل تعیین جبهههای ورودی و
خروجی با استفاده از روش بار عمومی انجام شد .در نهایت
اطالعات مدل مفهومی به مدل عددی  MODFLOWانتقال یافته
و مدل واسنجی و صحتسنجی شد.
مدل آبخوان دشت مهران برای سال آبی 1395-96
واسنجی و برای سال آبی  1397-98مورد صحتسنجی قرار
گرفت .دوره ماندگار مهر  1395و دوره غیرماندگار برای سال آبی
 1395-96اجرا شد .واسنجی دوره پایدار با استفاده از تغییر در
جبهههای ورودی و خروجی و اصالح الیه هدایت هیدرولیکی
انجام شد .با توجه به نقشی که هدایت هیدرولیکی روی سرعت و

الف)ناحيهبندی اليه هدايت هيدروليکی اوليه

جهت جریان آب زیرزمینی و به تبع آن افزایش دقت مدل GMS

دارد ،تعداد پلیگونهای زیادی برای وارد کردن مقادیر هدایت
هیدرولیکی درنظر گرفته شد .به طوریکه تعداد این پلیگونها از
 10عدد در الیه اولیه به  122پلیگون افزایش پیدا کرد (شکل .)6
حریم رودخانه گاوی به علت داشتن ظرفیت باالتری از قابلیت
هدایت هیدرولیکی با ترسیم بافری  250متری از دو طرف به
صورت پلیگونهای مجزایی ترسیم شد تا امکان متغیر در نظر
گرفتن هدایت هیدرولیکی در آنها وجود داشته باشد .محدوده
حریم رودخانه گاوی بر اساس عرض تقریبی این رودخانه و با
توجه به اندازه سلولهای شبکهبندی برابر با  250متر در نظر
گرفته شد .همچنین به منظور واسنجی مقادیر هدایت هیدرولیکی
در مناطق مختلف آبخوان ،تغییرات هدایت هیدرولیکی از
باالدست به پاییندست حوضه مشابه با الیه هدایت هیدرولیکی
محاسبه شده و به صورت افزایشی مورد نظر قرار گرفت.

ب) ناحيهبندی اليه هدايت هيدروليکی نهايی

شکل  -6ناحيهبندی اليه هدايت هيدروليکی اوليه و نهايی آبخوان مهران

ازکد  PESTموجود در سیستم  GMSبرای تخمین و
تصحیح هدایت هیدرولیکی استفاده گردید .در کد PEST
پارامترهای منطقه با استفاده از روشهای معکوس بهینه میگردد
(.)Berehanu et al., 2017
برای بررسی اثر انتقال آب سامانه گرمسیری بر رفتار
آبخوان مهران ،ابتدا موقعیت اراضی طرح مطابق شکل ()7
مشخص شد .سپس پلیگونهای منطقه مورد نظر در محیط GIS
تهیه و الیه ایجاد شده به همراه مقادیر تغذیه به نرم افراز GMS
اضافه شد .مقدار تغذیه در اراضی جدید شامل آب برگشتی از
حجم آب انتقالی از سامانه ( 15درصد) ،نفوذ از بارندگی ،آب
برگشتی کشاورزی ،تغذیه از رودخانه و روانابهای سطحی می

باشد .حجم این تغذیهها بر اساس بیالن آب زیرزمینی در آبخوان
مهران محاسبه و وارد مدل شده است ( Ministry of Energy,
.)2013
میزان آب انتقالی از طریق رودخانه سیروان به دشت مهران
حدودا  97میلیون مترمکعب میباشد که از این مقدار حدود 78
میلیون مترمکعب وارد اراضی محدوده آبخوان مهران میشودکه
شامل اراضی کنجانچم،گاوی ،شمال شهرک اسالمی و جنوب
شهرک اسالمی میباشد ( (Regional Water Company of
 ..Kermanshah, 2012اراضی چاالب و چنگوله در محدوده دشت
ولی خارج از مرز آبخوان قرار دارند .جدول ( )1مساحت خالص
طرح و حجم آب مصرفی را نشان میدهد.

)1 Constant Head Boundary (CHB

)2 General Head Boundary (GHB
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جدول  -1حجم آب مصرفی سامانه گرمسيری در آبخوان مهران (برحسب ميليون مترمکعب)
منطقه شبکه

مساحت خالص ()ha

مساحت آبگیری از سامانه ()ha

حجم آب مصرفی (میلیون مترمکعب)

کنجانچم
گاوی
شمال اسالمیه
جنوب اسالمیه
چاالب
چنگوله

3600
3000
3000
2700
1100
1000

1250
1667
3000
2700
1100
1000

11/88
15/00
27/00
24/30
9/90
9/00

مجموع

14800

10717

97/08

شکل  -7اراضی تحت پوشش سامانه انتقال آب در دشت مهران

نتايج و بحث
در شکل ( )8مقادیر هدایت هیدرولیکی محاسباتی آبخوان مهران
و مقادیر هدایت هیدرولیکی واسنجیشده ارائه شده است .هدایت
هیدرولیکی محاسباتی آبخوان از تقسیم الیه قابلیت انتقال بر الیه
ضخامت آبخوان محاسبه شد ( .)Mace et al., 1999بر این اساس
مقادیر هدایت هیدرولیکی بین یک تا  35متر بر روز متغیر می
باشد .بیشترین مقادیر ضریب هدایت هیدرولیکی در آبخوان
مهران مربوط به قسمتهای جنوبی دشت ،اطراف رودخانه گاوی
و قسمتهای غربی منتهی به مناطق خروجی آبخوان میباشد .از
این حیث نتایج این تحقیق با نتایج Qamari Qaleh et al.,
( )2019همخوانی دارد.
در جدول ( )2مقادیر خطای مدل در دو مرحله قبل و بعد
از واسنجی در دوره پایدار را برای  19چاه مشاهدهای آبخوان

مهران ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که میانگین خطا،
میانگین قدرمطلق خطا و ریشه میانگین مربعات خطا در مرحله
قبل از واسنجی به ترتیب برابر  13/301 ،-0/784و  16/122متر
بوده و بعد از واسنجی بهترتیب به مقادیر  0/540 ،0/098و 0/684
متر کاهش پیدا کرده است .مهمترین دالیل افزایش دقت مدل
واسنجیشده شامل واسنجی و تفکیک مکانی دقیق الیه هدایت
هیدرولیکی آبخوان و تعیین شرایط اولیه و مرزی مناسب برای
مدل در حالت واسنجیشده میباشد .ارزیابی مدل با استفاده از
میلههای رنگی هم نشان داد که خطای مدل در تمامی پیزومترها
به غیر از چاه مشاهدهای ( 7زردرنگ) فراتر از  200درصد خطای
قابل قبول (میلههای قرمزرنگ) بوده است .لیکن خطای مدل در
مرحله بعد از واسنجی خطا در تمامی پیزومترها در حد خطای
قابل قبول (میلههای سبز) میباشد.
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شکل  -8مقادير هدايت هيدروليکی محاسباتی (شکل الف) واسنجیشده شده آبخوان دشت مهران (شکل  -7ب)
جدول  -2خطای مدل در دو مرحله قبل و بعد از واسنجی در دوره پايدار
آماره

قبل از واسنجی

بعد از واسنجی

قدر مطلق میانگین خطا )(MAE

-0/748
13/301
16/122

0/098
0/540
0/684

میانگین خطا ()ME
ریشه میانگین مربعات خطا )(RMS

واسنجی مدل در شرایط ناپایدار با تغییر در مقادیر آبدهی
ویژه آبخوان انجام شد .شکل ( )9مقادیر آبدهی ویژه واسنجی شده
در آبخوان مهران نشان میدهد .در این مطالعه بر اساس دادههای

هدایت هیدرولیکی آبخوان ،مقدار ضریب ذخیره در مرحله
واسنجی دوره ناپایدار از حدود  0/01تا  0/18محاسبه شد.
 )2019( Qamari Qaleh et al.,دامنه تغییرات ضریب ذخیره
آبخوان مهران را  0تا  0/175محاسبه کردند که با نتایج این
تحقیق مشابهت دارد .نتایج حاکی از حداکثر بودن ضریب ذخیره
در اطراف شهرک اسالمیه و جنوب غربی آبخوان میباشد.

شکل  -9مقادير ضريب آبدهی ويژه واسنجیشده آبخوان مهران

در جدول ( )3مقادیر خطای مدل در برآورد تراز آب
زیرزمینی در دوره ناپایدار (سال آبی  )1395-96ارائه شده است.

نتایج جدول ( )3نشان میدهد که میانگین خطا ،میانگین
قدرمطلق خطا و ریشه میانگین مربعات خطا در دوره ناپایدار به
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ترتیب برابر  0/670 ،0/117و  0/838متر بدست آمده است.
جدول  -3خطای مدل در دوره ناپايدار
آماره

مقدار

میانگین خطا ()ME

0/117

قدر مطلق میانگین خطا )(MAE

0/670

ریشه میانگین مربعات خطا )(RMS

0/838

همانطور که پیشتر اشاره شد ،صحتسنجی مدل
درآبخوان مهران برای سال آبی  1396-97انجام شده است .نتایج
اجرای مدل در تمامی گامهای زمانی دوره صحتسنجی (-97
 )1396نشان میدهد که مقادیر خطای بین تراز آب مشاهدهای
و محاسباتی در  19چاه مشاهدهای آبخوان مهران کمتر از حداکثر
خطای مجاز میباشد و رنگ تمامی میلههای خطا برای این 19
چاه مشاهدهای به صورت سبز و یا زرد میباشد.
در جدول ( )4مقدار شاخصهای آماری مدل توسعه یافته
در دوره صحتسنجی ارائه شده است .مقدار میانگین خطا،
میانگین قدرمطلق خطا و ریشه میانگین مربعات خطا در دوره
صحتسنجی بهترتیب برابر  1/119 ،0/568و  1/405متر بدست
آمده است که بیانگر دقت مدل میباشد.
) Rastegar and Paimozd (2020مقادیر ریشه میانگین
مربعات خطا را در مدلسازی تراز آب زیرزمینی دشت کرمان در
دورههای پایدار ،ناپایدار و صحتسنجی به ترتیب برابر ،1/29
 2/70و  4/3متر بدست آوردند که بیشتر از خطای برآوردی در
تحقیق حاضر میباشد.
) Jamalizadeh et al. (2020با شبیهسازی تراز آب
زیرزمینی در آبخوان رفسنجان مقادیر ریشه میانگین مربعات خطا
را در دورههای پایدار ،ناپایدار و صحتسنجی به ترتیب برابر
 1/16 ،0/0004و  3/18متر گزارش کردند که در مقایسه با نتایج
تحقیق حاضر در دوره پایدار کمتر و در دورههای ناپایدار و
صحتسنجی بیشتر میباشد.
GMS

جدول  -4مقادير معيارهای خطای مدل آبخوان مهران در دوره صحتسنجی
()1396-97
مقادیر معیار خطای مدل
قدر مطلق میانگین خطا )(MAE

0/568
1/119

میانگین خطا ()ME
ریشه میانگین مربعات خطا )(RMS

1/405

اثرات انتقال آب سامانه گرمسیری روی تراز آب چاههای
مشاهداتی طی یک سال ( 12ماه) با لحاظ سه سناریوی متفاوت
از درصد آب برگشتی حاصل از مصارف کشاورزی ( 15 ،10و 20
درصد) مورد بررسی قرار گرفته است .در شکل  10تغییرات تراز

آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای آبخوان مهران به ازای سه
سناریوی مختلف ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که بیشترین
افزایش تراز آب زیرزمینی به ازای اعمال سناریوهای انتقال آب
سامانه گرمسیری به ازای اعمال سناریو یک در چاههای
مشاهدهای کمربندی ،حسینآباد و شمال چوجفت به ترتیب برابر
با  6/34 ،7/79و  6/05متر اتفاق میافتد .همچنین نتایج نشان
میدهد که تأثیر انتقال آب سامانه گرمسیری بیشتر روی منطقه
مرکزی آبخوان مهران خواهد بود و قسمتهای ورودی و خروجی
آبخوان کمتر تحت تأثیر انتقال آب قرار خواهند گرفت .همچنین
کمترین تغییر در تراز آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای
آبخوان مهران در چاه مشاهدهای پارک رضاآباد و برابر  0/01متر
به ازای اعمال سناریوی سوم ( 10درصد آب برگشتی) رخ داده
است .به طور کلی افزایش تراز سطح آب زیرزمینی در تمامی
چاههای مشاهدهای مطابق با انتظار با افزایش درصد ضریب آب
برگشتی کشاورزی از سناریوی سوم به سناریوی اول افزایش پیدا
میکند .به طوریکه در کل آبخوان مهران با محاسبه تغییرات در
هیدروگراف معرف آبخوان ،میتوان نتیجه گرفت که انتقال آب
سامانه گرمسیری با لحاط ضرایب برگشت آب  15 ،20و  10درصد
در سال به ترتیب  2/22 ،3/00و  1/43متر تراز آب زیرزمینی
دشت را افزایش میدهد .با توجه به ضریب ذخیره اندک آبخوان
دشت مهران انتقال آب بینحوضهای به دشت مهران از اهمیت
زیادی برخوردار بوده و میتواند به عنوان هشداری برای مشکالت
شدید زهکشی در آینده نزدیک باشد .نکته قابل ذکر دیگر اینکه
متاسفانه با انتقال آب سامانه گرمسیری قرار است بخشی از
چاههای واقع در اراضی ساحل چپ و راست گاوی و جنوب
اسالمیه مسدود شود .که این مسئله میتواند مشکالت ماندابی
شدن را تشدید نماید.
در شکل ( )11با در نظر گرفتن افزایش ساالنه تراز آب
زیرزمینی با ضریب آب برگشتی  20درصد (سناریوی اول) ،مدت
زمان ماندابی شدن مناطق مختلف آبخوان مهران نشان داده شده
است .نتایج نشان می دهد که انتقال آب سامانه گرمسیری به
آبخوان مهران باعث ماندابی شدن برخی مناطق مرکز و جنوب
آبخوان مهران (محدوده جنوب اسالمیه) در طی کمتر از  5سال
خواهد شد (دایرههای قرمز رنگ) .همچنین برخی دیگر از مناطق
مرکزی دشت مهران (دایرههای نارنجی رنگ) با لحاظ سناریوی
اول حدود  5تا  10سال آینده با مشکل ماندابی شدن روبرو
خواهند شد .مناطق مرزی دشت مخصوصا شمالغرب و
جنوب شرق دشت که کمترین اثرپذیری را از انتقال آب خواهند
داشت طی بازه  20سال آینده با مشکل ماندابی شدن مواجه
نخواهند شد.
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شکل  -10تغييرات تراز آب زيرزمينی در چاههای مشاهدهای آبخوان مهران در ازای سه سناريوی مختلف

شکل  -11مدت زمان ماندابی شدن مناطق مختلف آبخوان مهران با لحاظ سناريوی اول انتقال آب سامانه گرمسيری

نتيجهگيری
این مطالعه با هدف بررسی اثرات انتقال حدود  97میلیون
مترمکعب آب رودخانه سیروان از طریق سامانه گرمسیری بر رفتار
آبخوان دشت مهران انجام شد .نتایج نشان داد که انتقال آب

سامانه گرمسیری با لحاظ ضرایب برگشت آب  15 ،20و  10درصد
در سال به ترتیب 2/22 ،3و  1/43متر تراز آب زیرزمینی دشت
را افزایش میدهد .این مسئله با توجه به ضریب ذخیره اندک
آبخوان دشت مهران از اهمیت زیادی برخوردار بوده و میتواند به
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 نتایج این.پیشبینی اثرات جانبی این طرحها ضروری میباشد
تحقیق نشان میدهد که در صورت بهرهبرداری از شبکه (احتماال
 سال آینده بخشهای مرکزی و جنوبی10 ) کمتر از1400 آذرماه
.دشت دچار مشکالت ماندابی خواهند شد
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

عنوان هشداری برای مشکالت شدید زهکشی در آینده نزدیک
 نکته قابل ذکر دیگر اینکه متأسفانه با انتقال آب سامانه.باشد
گرمسیری قرار است بخشی از چاههای واقع در اراضی ساحل چپ
 این مسئله چون در.و راست گاوی و جنوب اسالمیه مسدود شود
اجرای پروژه لحاظ شده است مسائل ماندابی شدن را تشدید می
، با توجه به صرف هزینههای هنگفت طرحهای انتقال آب.کند
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