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Abstract
Rising water demands and over-extraction of groundwater
have caused critical status in more than 50% of the aquifers in
Iran. Simulating complex condition of such aquifers and
selecting an appropriate management approach are required to
compensate drawdown. Therefore, this study aimed to provide
a management approach for the Ravansar-Sanjabi aquifer in
Kermanshah, an aquifer under a severe stress during last
decades, using the MODFLOW model. After calibrating and
evaluating the model, as well as providing a spatial distribution
map for the actual drawdown during the period of 2007-2015,
the aquifer is divided into four drawdown zones, including 0 to
5, 5 to 10, 10 to 20, and 20 to 45 meters. Several options of
combining scenarios were then applied to compensate the
drawdown in each of the zones. The first scenario included the
continuation of the last eight-year condition of sources, sinks
and recharge of the aquifer, which resulted in a 7.2 m decline
during the next eight years. In the second and third scenarios,
with the effects of drought and wet conditions, the results
showed that groundwater level would decline by 8.4 and 5.2
m, respectively. The results of the first three scenarios showed
that the effect of climate fluctuations is not the main factor
affecting the groundwater level decline. In the fourth scenario
different combinations of 10% to 70% reduction in pumping
rates were applied and the results showed that the combination
of 10% reduction in zone1 and 20% reduction in other zones
provides the best results in improving aquifer conditions.
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چکیده
افزایش تقاضا و بهرهبرداری بیش از حد از آبخوانها در ایران باعث شده تا
 برای جبران و توقف. درصد آنها در شرایط بحرانی قرار گیرند90 بیش از
 نیاز به مدیریت جامع منابع آب بوده که،افت تراز سطح آب زیرزمینی
الزمهاش شبیهسازی شرایط پیچیده و انتخاب رویکرد مدیریتی مناسب
 لذا پژوهش حاضر با هدف ارائهی رویکرد مدیریتی مبتنی بر شرایط.میباشد
 انجام شدهMODFLOW  با استفاده از مدل،یک آبخوان تحت تنش شدید
 متر افت در19  که، سنجابی کرمانشاه- بدین منظور آبخوان روانسر.است
 پس از واسنجی و ارزیابی مدل و نیز تهیه. انتخاب شد، سال داشته29 طول
 آبخوان به چهار پهنه افت،1926-51 نقشه توزیع مکانی افت واقعی دوره
 متر تفکیک و سپس گزینههای19  تا20  و20  تا10 ،10  تا9 ،9  تا0 شامل
مختلفی از ترکیب سناریوها برای جبران افت هر کدام از این پهنهها اعمال
 مصارف و تغذیه، سناریوی اول شامل شرایط هشت سال اخیر منابع.شد
. متر افت طی هشت سال آتی خواهد بود7/2 آبخوان بوده که نتایج حاکی از
 نتایج نشان،در سناریوهای دوم و سوم با تأثیر شرایط خشکسالی و ترسالی
 نتایج سه سناریوی. متر افت خواهد نمود9/2  و2/1 داد که سطح آب بهترتیب
اول نشان داد تأثیر نوسانات اقلیمی عامل اصلی تأثیرگذار بر افت سطح آب
 درصدی کاهش70  تا10  نتایج سناریوی چهارم با ترکیبهای متفاوت.نیست
 درصدی در20 نرخ بهرهبرداری نشان داد ترکیب ده درصدی در پهنه یک و
.سایر پهنهها بهترین نتیجه را در بهبود وضعیت آبخوان فراهم مینماید
، بهرهبرداری بیش از حد، مدلسازی، سناریوهای مدیریتی:كلمات كلیدی
.MODFLOW  مدل، سنجابی-روانسر
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 -0مقدمه
بحران آب در مناطق خشک و نیمهخشک به یک مسأله مهم تبدیل
شده است که در این میان آبهای زیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین
مؤلفههای منابع آب تحت افت شدید قرار گرفتهاند .بنابراین چنین
شرایطی نیاز ضروری به مطالعه جامع منابع آب زیرزمینی را بیش از
پیش آشکار میسازد ( .)Mahmoudi et al., 2017افزایش تقاضای
آب برای مصارف مختلف از یک طرف و تغییرات اقلیمی از طرف دیگر،
تأمین آب از منابع آب شیرین را با مشکالتی مواجه ساخته است
( .)Gleeson et al., 2012مدیریت ضعیف منابع در دسترس و رشد
جمعیت ،تأمین نیاز آبی و دسترسی این منابع را در دراز مدت با چالش
و عدم قطعیت مواجه ساخته است ( .)Sophocleous, 2010برداشت
بیرویه از آبخوانها باعث برهمخوردن تعادل بین نرخ تغذیه و تخلیهی
این آبخوانها و در نتیجه افت شدید سطح ایستابی آنها شده که خود
باعث مشکالتی از قبیل کاهش منابع آب شیرین ،هجوم آب شور و نیز
نشست زمین شده است .همچنین ،بهرهبرداری بیرویه از آبخوانها
تأثیرات نامطلوبی بر ذخیره آنها گذاشته ( Praveena and Aris,
 )2010بهطوریکه خشکسالیهای پیاپی و تغییرات احتمالی اقلیمی
میتواند موضوع را بحرانیتر نماید .بنابراین شناسایی ،ارزیابی و احیای
سیستمهای آب زیرزمینی توجه محققان را امروزه به خود جلب کرده
است .این موارد به همراه پیچیدگی سیستم آبهای زیرزمینی نشان
میدهد که روشهای مدیریتی سنتی نمیتوانند جوابگوی فراهم بودن
منابع آب در آینده باشد .با این وصف شبیهسازی چنین سیستمهای
پیچیدهای ،استفاده از مدلسازی سیستم را اجتنابناپذیر مینماید.
بنابراین ،از مدلهای عددی میتوان جهت شبیهسازی سیستمهای
پیچیده و درک آسانتر و بهتر آن برای ارزیابی امکان اجرای
سناریوهای مدیریتی استفاده نمود ( Martínez-Santos et al.,
 .)2010مدلسازی در پژوهشهای مختلفی برای تعیین سناریوهای
مدیریتی منابع آب زیرزمینی مانند بررسی استخراج بیرویه جهت
کشاورزی و ارزیابی در دسترس بودن آب زیرزمینی ( Xuesen et al.,

مطالعات مدلسازی صورت گرفته در رابطه با بررسی شرایط زمانی و
مکانی آبهای زیرزمینی و احیای آبخوانها دو فاکتور عمده را شامل
میشود .این فاکتورها بررسی نرخ تغذیه و نرخ بهرهبرداری از آبخوانها
بوده است .بطور مثال نتایج بررسی سناریوهای مدیریتی در یک دورهی
 90ساله در حوضه آبریز آرلینگتون 1با استفاده از مدل MODFLOW
نشان داد که پمپاژ طوالنی مدت از چاههای منطقه بدون تغذیه
مصنوعی آبخوان ،باعث کاهش ذخیره تجدیدپذیر آن شده است
( .)Manghi et al., 2012مدل عددی  FEFLOWدر شبیهسازی
تغییرات منطقهای آبهای زیرزمینی در منطقهای در شمال غربی چین
با اعمال سه سناریوی مدیریتی و اثر آن بر میزان افت سطح آب در
آبخوان مورد استفاده قرار گرفته است ( .)Feng et al., 2010در
سناریوی یک که ادامه روند موجود بوده است ،برای یک دوره طوالنی
 20ساله سطح آب زیرزمینی بیش از  90متر افت نشان داد .در سناریوی
دوم ،که با کاهش مساحت مناطق کشاورزی تعریف شد ،کاهش افت
آب بیشتر از سناریوی سوم یا ذخیره آب آبیاری (سناریوی سوم ذخیره
آب با افزایش راندمان آبیاری است) بوده است .در مطالعهی ذکر شده
شرایط مرزی مدل بصورت ثابت در نظر گرفته شده و نیاز به بررسی
شرایط آبخوان با تعریف شرایط مرزی متغیر نسبت به زمان ،ضروری
دانسته شده است .از مدل عددی  FEFLOWجهت شبیهسازی جریان
آب زیرزمینی و مدل دوبعدی  SINMجهت بررسی نفوذ جبههی شور
برای پیشبینی شرایط آبخوان استفاده شده است (.)Gad et al., 2015
در دو سناریوی که یکی ادامه وضع موجود و دیگری تعریف نرخ مجاز
پمپاژ برای آبخوان بود نتیجهگیری شد که نرخ افت در دومی به 90
درصد افت سناریوی یک که  10متر بوده کاهش مییابد .این فاکتورها
(بررسی تغذیه و بهرهبرداری) با بررسی اثرات تغییرات اقلیمی نیز مورد
مطالعه قرار گرفتهاند ( Andreas et al., 2014; Duran-Encalada
 .)et al., 2017; Boughariou et al., 2018بیشتر مطالعات فوق از
یک روش کلی جهت بررسی اثرات فاکتورهای بهرهبرداری ،تغذیه و
تغییرات اقلیمی بر منابع آب زیرزمینی استفاده کردهاند .برای مثال اثر
تغذیه یا کاهش بهرهبرداری بر احیای افت ایجاد شده با در نظر گرفتن
افت متوسط کل آبخوان صورت پذیرفته است .این در حالی است که
بخشهایی از آبخوان در نتیجهی بهرهبرداری بیشتر و همچنین شرایط
هیدروژئولوژیکی نامناسب ،دارای افت بیشتری خواهد بود .از طرف
دیگر قابلیت کاربرد سناریوهای مدیریتی وابسته به شرایط
زمینشناسی ،هیدروژئولوژی و هیدرولوژیکی مرتبط با هر منطقه
میتواند متفاوت باشد .از اینرو ،مطالعه حاضر با استفاده از مدل عددی
 MODFLOWدر جهت بررسی سناریوهای قابل کاربرد و جلوگیری

2005; Feng et al., 2010; Zhang et al., 2012; Janatrostami
 ،)et al., 2014فرونشستهای زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی

( )Uddameri and Kuchanur, 2007و نفوذ آب شور دریا به
آبخوانهای ساحلی ( Sherif et al., 2012; Kourgialas et al.,
 )2015در سراسر جهان انجام شده است .همچنین ،مدلسازی به
عنوان ابزاری در پیشبینی شرایط آبخوان ،تبادل بین منابع آب و یا
اثرات تغییرات اقلیمی بر این منابع در جهت بهبود اهداف مدیریتی
آبخوان نیز مورد استفاه قرار گرفته است ( ;Allen et al., 2004
;Vazquez-Sune et al., 2006; Abboa and Gev, 2008
Mori, 2009; Akram et al., 2012; Sidiropoulos et al.,
;2012; Manghi et al., 2012; Sidiropoulos et al., 2015
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این برفها باعث تغذیه سازندهای کارستی اطراف آبخوان آبرفتی
میشوند .روانسر رودخانه اصلی منطقه میباشد که از سه شاخه نهر
اصلی ،نهر چپ و نهر راست تشیکل شده و از باختر به خاور جریان
دارد .این رودخانه با خروج از منطقه و دریافت رودخانه مرک ،رودخانه
قرهسو را تشکیل داده که از سرشاخههای اصلی روخانه کرخه در جنوب
غرب ایران میباشد.

از افت بیشتر آبخوان تحت شرایط تنش شدید با پهنهبندی افت آن،
لحاظ نوسانات اقلیمی و تعریف شاخصی تحت عنوان بازیافت افت
( )Recovery Indexصورت پذیرفته است.
 -8مواد و روشها
 -0-8معرفی منطقه ،زمینشناسی و هیدروژئولوژی

برای این پژوهش دشت روانسر -سنجابی در استان کرمانشاه با
مساحتی بالغ بر  960کیلومتر مربع انتخاب شده است .این دشت در
حدفاصل  16درجه و  91دقیقه تا  16درجه و  16دقیقه طول جغرافیایی
شرقی و  91درجه و  26دقیقه تا  91درجه و  11دقیقه عرض جغرافیایی
شمالی و با ارتفاع متوسط  1920متر از سطح دریا واقع شده است
(شکل  .)1منطقه مورد مطالعه دارای آب و هوای نیمهخشک تا
نیمهمرطوب بوده و بارندگیهای آن عمدتاً در زمستان و بهار رخ
میدهند .متوسط بارندگی و درجه حرارت ساالنه منطقه بهترتیب 907
میلیمتر و  11/5درجه سانتیگراد میباشد (.)Eghlim Tarh, 2008
بارندگی در ارتفاعات بیشتر به شکل برف رخ داده و آب حاصل از ذوب

از دیدگاه هیدروژئولوژی ،آبخوان روانسر -سنجابی یک آبخوان آزاد
بوده که در بخشی از محدودههای آبخوان در اثر وجود رسوبات ریزدانه
به صورت موضعی محبوس میشود .آبخوان یاد شده دارای ضخامت
بیشینه حدود  210متر در مرکز دشت بوده که به سمت حاشیه کاهش
مییابد ( .)Zamikav Gostar, 2011مواد آبرفتی تشکیل دهنده
آبخوان در بخشهای مرکزی ریزدانه بوده و به سمت حواشی آبخوان
درشت دانه میشوند .تراز سطح آب زیرزمینی این آبخوان بین 1917
تا  1992متر از سطح آبهای آزاد به ترتیب از بخشهای جنوب غربی
به بخشهای شرقی در تغییر است.

Fig. 1- Location of Ranvansar-Sanjabi catchment in Kermanshah province (a) and boundary of Ravansar)Sanjabi catchment and aquifer (b

شکل  -0موقعیت حوضه آبريز روانسر -سنجابی در استان كرمانشاه ( ،)aمحدوده حوضه آبريز و آبخوان روانسر -سنجابی ()b
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سازند مشرف به دشت که سراسر آن را پوشش دادهاند غالباً ریزدانه یا
با دانهبندی متوسط میباشند .همچنین ،رسوبات آبرفتی حاشیه دشت
نیز به دلیل نزدیکی به کوهپایه از دانهبندی نسبتاً درشتتری برخوردار
هستند.

عمق سطح آب زیرزمینی در بخشهای مرکزی آبخوان حدود  6متر
بوده و به سمت ارتفاعات به حدود  60متر میرسد .منحنی تراز سطح
آب زیرزمینی در ارتفاعات به هم نزدیک شده و به سمت مرکز دشت
از هم فاصله میگیرند که خود نشاندهنده تغذیه آبخوان از سازندهای
کارستی حاشیه دشت میباشد .جهت جریان آب زیرزمینی از شمال و
جنوب غرب به سمت مرکز و شرق منطقه میباشد .جریان آبهای
زیرزمینی از مرزهای شرقی آبخوان خارج شده و در بخشهایی تأمین
کننده بخشی از جریان پایه رودخانه قرهسو میباشد .از دیدگاه
زمینشناسی این منطقه در پهنه سنندج -سیرجان جای گرفته است.
این پهنهبندی بر این اساس است که در اغلب نواحی واحدهای رسوبی
و دگرگونی رانده و گسلیده سنندج -سیرجان و توده آهکی نابرجای
بیستون برونزدگی دارد .قدمت کهنترین سنگهای منطقه به تریاس
میرسد و نهشتههای آهکی مزوزوئیک و پادگانههای آبرفتی جوان
کواترنری گستردهترین واحدهای منطقه میباشند (شکل  .)2بهعالوه
همانطور که شکل  2نشان میدهد ،سازندهای اطراف دشت غالباً
آهکی ،مارنی و مارنی -آهکی بوده و آبرفتهای حاصل از فرسایش

 -8-8جمعآوری و تأمین دادهها و اطالعات مورد نیاز

دادههای مورد نیاز در مطالعه حاضر شامل دادههای بلند مدت تراز
سطح آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای منطقه در طول دوره 1970
تا  ،1951دادههای هواشناسی و هیدرولوژی ،منابع و مصارف آب در
طول سالهای آماری  1929-21و  ،1926-27الگ چاههای حفاری
شده در دشت ،دادههای ژئوفیزیک ،نقشه رقوم ارتفاعی و زمینشناسی
منطقه مورد مطالعه میباشد .دادهها و اطالعات مورد نیاز از آرشیو
شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه و سازمان نقشهبرداری ایران در
طول دوره  1970-51جمعآوری شده است.

)Fig. 2- Geological map of the study area (Eghlim Tarh, 2008

شکل  -8نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه ()Eghlim Tarh, 2008
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( ;Candela et al., 2014

مطالعات مختلفی اثبات شده است
 .)Switzman et al., 2015اطالعات سطح آب در  21چاه مشاهدهای
موجود در دشت ،توپوگرافی سطح و کف آبخوان ،منابع و مصارف،
رودخانهها ،تغذیه پخش شده و پارامترهای هیدرولیکی با استفاده از
رابطهای مربوطه به هر بخش که از قابلیتهای نرمافزار  GMSاست،
به مدل فراخوانی شده است .منطقهای از آبخوان به وسعت 276
کیلومتر مربع و بصورت تک الیه مدلسازی شد .بدین منظور محدوده
مدل به  191ردیف و  179ستون و با ابعاد سلول  200در  200متر
تفکیک شد .با توجه به نوسانات زیاد تراز سطح آب زیرزمینی در
آبخوان ،انتخاب ابعاد سلولهای نسبتا کوچک جهت بررسی بهتر توزیع
تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان ضرورت داشت .جهت حل معادالت
تفاضلهای محدود از بسته حل پیش شرط گرادیان مزدوج 2استفاده
شده است .برای تعیین شرایط مرزی در مدل سعی شد تا مرزهای مدل
در محدودهای از آبخوان که دارای اطالعات کامل سطح آب توسط
پیزومترها در دسترس است در حلقه بیرونی پیزومترها بسته شود ،به
عبارت دیگر مرز مدل حد کوه و دشت نیست .بدینمنظور با استفاده از
تراز سطح آب زیرزمینی ،مرزهای ورودی و خروجی مدل بهصورت
شرایط مرزی بار عمومی تعیین گردید .همچنین مرزهای باالیی
(سطح) و پایینی (کف) آبخوان به ترتیب بهصورت مرز سطح آب
زیرزمینی با مولفهی تغذیه از باال و مرز نفوذناپذیر تعریف شدند.

همچنین دو پیمایش صحرایی جهت ارزیابی پیشبینیهای مدل در
چاههای مشاهدهای صورت پذیرفت .در جدول  ،1مقادیر منابع و
مصارف (شامل برداشت از چاهها ،تغذیه از بارندگی ،آبراههها و آب
برگشتی از کشاورزی) و همچنین تغییرات متوسط ساالنه تراز سطح
آب زیرزمینی آبخوان برای سال آبی  1926-27ارائه شده است .با
توجه به باالبودن عمق سطح آب زیرزمینی در آبخوان (بیش از  6متر)،
مولفهی تبخیر از سطح آبخوان در نظر گرفته نشد .همچنین ،بر اساس
نتایج آزمایشات پمپاژ صورت گرفته در  1حلقه چاه اکتشافی در آبخوان،
مقدار قابلیت انتقال بین  900تا  1100مترمربع در روز برآورد شده
است .با توجه به تعداد اندک چاههای اکتشافی در آبخوان امکان تهیهی
مدل مفهومی چندالیه از آبخوان بر اساس لوگ حفاری این چاهها
وجود نداشت .بنابراین آبخوان روانسر -سنجابی در مطالعه حاضر به
شکل تک الیه در نظر گرفته شده است.
 -9روشها
 -0-9مدلسازی ،واسنجی و صحتسنجی مدل

روش کار مورد استفاده در این مطالعه استفاده از مدلسازی عددی
آبخوان آبرفتی میباشد .بدین منظور ابتدا با استفاده از دادهها و
اطالعات جمعآوری شده مدل مفهومی منطقه مورد مطالعه ساخته شد.
جهت شبیهسازی آبخوان دشت روانسر -سنجابی از مدل
عددی  )Harbaugh et al., 2000( MODFLOWاستفاده شده
است .مدل مذکور قابلیت شبیهسازی جریان در شرایط پایدار و ناپایدار
را داشته و دارای گزینههای مختلفی جهت انتخاب شرایط مرزی و
ورود دادههای مورد نیاز است .توانایی شبیهسازی مؤلفههای آب
زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک توسط مدل مذکور توسط

پس از ساخت مدل مفهومی و نسبت دادن آن به سلولهای شبکه،
ابتدا یک دوره یک ماهه از سال آبی ( 1929-21دارای آمار منابع و
مصارف آب) ،انتخاب شد که تنشهای موجود بر آبخوان حداقل بوده
است.

Table 1- Monthly values of water resources and demand during 2007-2008

جدول  -0مقادير ماهانه منابع و مصارف سال آبی 0980-82
Average
groundwater
)level (m
1316.92
1319.56
1319.43
1318.33
1318.44
1318.73
1319.27
1319.69
1319.32
1318.5
1317.61
1316.87
-

)Inflow (MCM
Surface and
Rainfall
subsurface Flow
0.09
9.86
0.09
8.07
1.17
7.99
0.23
7.82
1.25
7.23
1.04
7.43
0.07
7.00
0.22
5.93
0.01
5.24
0.00
4.36
0.00
3.16
0.15
2.97
4.32
77.04

Return
flow
0.32
0.29
0.18
0.07
0.08
0.11
1.00
3.47
4.24
3.67
3.75
3.86
21.04

Subsurface
flow
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.80
2.04
1.76
0.57
0.09
0.09
0.06
5.45

)Outflow (MCM
Domestic
consumption
0.22
0.19
0.12
0.11
0.14
0.18
0.22
0.29
0.34
0.36
0.31
0.27
2.76
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Agricultural
demand
0.95
0.90
0.56
0.00
0.00
0.00
4.34
16.48
20.18
17.25
17.81
18.50
96.96

Month
October
November
December
January
February
March
April
May
June
July
August
September
Total

دورهی آماری  1970تا  1951در نظر گرفته شد و شاخص بارش
استاندارد شده محاسبه شد .سپس بمنظور بررسی اثر سناریوها ،ابتدا
نقشه تراز سطح ایستابی مهر  1951از نقشه مشابه در مهر  1926کسر
گردید تا نقشه مقدار افت در بخشهای مختلف آبخوان در طی دوره
افت شدید آن حاصل گردد و نقشه افت حاصله به چهار پهنه تفکیک
گردید (شکل  .)9در پهنه یک مقدار بهرهبرداری ساالنه معادل 29/29
میلیون متر مکعب بوده که نرخ افت در این پهنه بین صفر تا پنج متر
متغیر بوده است .در پهنه دو ،مقدار بهرهبرداری معادل  27/11میلیون
متر مکعب در سال بوده و نرخ افت بین پنج تا  10متر بوده است .در
پهنه سه ،نرخ افت بین  10تا  20متر بوده و مقدار بهرهبرداری ساالنه
 15/92مترمکعب در سال بوده است .در نهایت در پهنه چهارم ،مقدار
افت بین  20تا  19متر بوده و بهرهبرداری ساالنه  27/91مترمکعب
بوده است .قابل ذکر است که نرخ افت در هر پهنه مربوط به کل
دورهی شبیهسازی شده (هشت سال) بوده است .بر اساس نقشه
پهنهبندی افت در سطح آبخوان ،چهار سناریوی اصلی (برخی با چند
حالت مختلف) تعریف گردید تا اثر تغییرات اقلیمی و کاهش نرخ
برداشت بر افت تراز سطح آب زیرزمینی و روند افزایشی آن بررسی
گردد.

بنابراین ماه خرداد که مقدار بارندگی در این دوره تقریباً صفر و مقدار
سطح آب در رودخانهها طی این ماه نیز ناچیز بوده است جهت واسنجی
شرایط پایدار انتخاب گردید .به منظور واسنجی مدل ابتدا از روش سعی
و خطا و سپس از روش خودکار در دامنه خطای قابل قبول  ±1متر
استفاده شد .جهت واسنجی مدل در شرایط ناپایدار ،از آمار منابع و
مصارف آب ماهانه دوره یک ساله سال آبی  1926-27استفاده شد و
مدل برای یک سال اجرا و واسنجی شد .سپس مدل واسنجی شده با
آمار منابع و مصارف سال  ،1929-21برای شرایط ناپایدار اجرا و
صحتسنجی گردید .در این مرحله  12دوره تنش و گام زمانی تعریف
شد.
با توجه به در اختیار داشتن سطح آب پیزومترها در دورهی افت شدید
آبخوان ( )26-51و نیز کنترل صحرایی تراز سطح آب در پیزومترها،
عالوه بر واسنجی و ارزیابی ،مدل طی دورهی هشت ساله فوق نیز بر
اساس منابع و مصارف آب مطابق با دورهی  ،26-27با تعریف  56گام
زمانی اجرا و سطح تراز آب زیرزمینی شبیهسازی شده با دادههای
مشاهدهای مقایسه شد .کیفیت واسنجی و صحتسنجی مدل بهوسیله
خطاهای آماری اندازهگیری شده است و سه معیار بدین منظور استفاده
شد :میانگین خطا ( ،)MEمیانگین مطلق خطا ( )MAEو مجذور
میانگین مربعات خطا ( )RMSEاست.
 -8-9تعريف سناريو

پس از واسنجی و صحتسنجی مدل ،بمنظور بررسی اثرات اقلیمی بر
وضعیت آبخوان و همچنین جهت تصمیمگیری در مدیریت برداشت از
آبخوان و جلوگیری از افت بیشتر آن ،چند سناریو در مدل لحاظ گردیده
و نتایج تا سال  2029مورد بررسی قرار گرفته است .بمنظور بررسی
اثرات اقلیمی از شاخص بارش استاندارد شده ( )SPIاستفاده شد.
شاخص بارش استاندارد شده ،کسری بارش را برای مقیاسهای زمانی
چندگانه ( 6 ،12 ،21 ،12و  9ماهه) محاسبه میکند .این مقیاسهای
زمانی تأثیر خشکسالی را بر منابع آبی متفاوت منعکس میکند .چون
بارش برای مقیاسهای زمانی کمتر از  12ماه نرمال پراکنده نمیشود،
یک سازگاری و روشی ایجاد میشود که به شاخص بارش استاندارد
شده اجازه میدهد که به صورت نرمال توزیع شود .یک واقعه
خشکسالی هنگامی اتفاق میافتد که شاخص بارش استاندارد شده به
صورت منفی تداوم یافته و شاخص بارش استاندارد به  -1یا کمتر از
آن برسد ،واقعهی خشکسالی هنگامی که شاخص بارش استاندارد شده
مثبت شود خاتمه مییابد .بزرگی تجمعی خشکسالی هم ممکن است
اندازهگیری شود .برای وقایع ترسالی ،شاخص بارش استاندارد به  1یا
بیشتر از آن میرسد .در مطالعه حاضر مقیاس زمانی  12ماه در طول

Fig. 3- Drawdown zoning map of Ravansar-Sanjabi
)aquifer (2007-2015

شکل  -9نقشه پهنهبندی افت تراز سطح آب زيرزمینی در
آبخوان روانسر -سنجابی ( 0980تا )0961
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شاخصی بنام شاخص بازیافت )RI( 9تعریف شد .شاخص بازیافت
شاخصی بیبعد بوده که هدف از آن تعیین حالت بهینه بیشترین
بازگشت نرخ افت در مقابل کمترین کاهش نرخ بهرهبرداری از آبخوان
است .بنابراین ،سناریوی با مقدار  RIکوچکتر حالت بهینهتر میباشد.
بدینمنظور مقدار کاهش بهرهبرداری به مقدار متوسط کاهش ذخیره
ساالنه در دوره شبیهسازی شده تقسیم شد .همچنین مقادیر افت
حاصل از اجرای هر سناریو به افت کل در طول دوره شبیهسازی تقسیم
تا بیبعد گردد .سپس مقادیر بیبعد کاهش بهرهبرداری بر مقادیر بیبعد
افت در هر حالت تقسیم تا  RIحاصل شود (جدول .)2

در سناریوی اول شرایط کنونی آبخوان با فرض برداشت معادل نرخ
کنونی و اینکه شرایط هیدرولوژیکی در طول مهر  1926تا شهریور
 1951در طول دوره مهر  1951تا شهریور  1102تکرار گردد،
شبیهسازی گردید (شکل .)a-1
در سناریوی دوم و سوم نرخ بهرهبرداری مشابه سناریوی اول ،ولی
شرایط هیدرولوژیکی متفاوت در نظر گرفته شد (شکل  b-1و .)c-1
بدین منظور با استفاده از شاخص  SPIخشکسالیها و ترسالیها طی
دوره  1970تا  1951تعیین و به ترتیب دورههای خشک و تر در
سناریوهای دوم و سوم اعمال شد .هدف از اعمال این دو سناریو بررسی
اثر نوسانات اقلیمی (دورههای خشک و یا تر) بر تغییرات سطح آب
زیرزمینی میباشد.

 -1بحث و نتايج
 -0-1واسنجی و ارزيابی مدل

پس از واسنجی مدل به روش دستی و کاهش خطای مدل ،از مقادیر
بدست آمده جهت مقادیر اولیه برای واسنجی خودکار ( )PESTاستفاده
شد و مقدار خطای مدل به حداقل کاهش داده شده است .پارامترهای
واسنجی شده در این مرحله شامل توزیع و بزرگی هدایت هیدرولیکی
( )Kو آبدهی ویژه ( )Syمدل بوده است.

در سناریوی چهارم چندین حالت از ترکیبهای مختلف کاهش نرخ
بهرهبرداری با ادامه روند کنونی شرایط اقلیمی تعریف تا بهترین حالت
تأثیر کاهش نرخ بهرهبرداری بر توزیع مکانی جبران افت در پهنههای
مختلف بدست آید .در این سناریو مقدار نرخ پمپاژ در هر پهنه در چند
مرحله کاهش و با مقدار بازگشت افت (احیا) مقایسه شد .بدین منظور

)Fig. 4- The assumed hydrological index (precipitation) and pumping rate in scenario 1 (a), 2 (b) and 3 (c

شکل  -1فرضیات شاخص هیدرولوژيکی (بارندگی) و نرخ پمپاژ در سناريوهای  )b( 8 ،)a( 0و )c( 9
Table 2- Drawdown recovery resulted by decreased withdrawal rates for several states and related recovery
)index (RI

جدول  -8بازيافت افت با كاهش نرخ بهرهبرداری از پهنههای مختلف برای حالتهای متفاوت و شاخص بازيافت مربوطه ()RI
RI
)(-

Drawdown
)recovery (m

0.580
0.625
0.661
0.567
0.577
0.581
0.609
0.607
0.619
0.622

3.12
5.79
8.22
5.63
7.19
8.98
9.27
10.64
11.16
12.8

Decrease in
withdrawal
)(MCM/year
8.6
17.2
25.8
15.16
19.7
24.77
26.8
30.7
32.8
37.8

Decreases in withdrawal rates (MCM/year) for each zone

State

Zone 1= zone 2=zone 3=zone 4= -10%
Zone 1= zone 2=zone 3=zone 4= -20%
Zone 1= zone 2=zone 3=zone 4= -30%
Zone 1=-10%, zone 2=zone 3=zone 4= -20%
Zone 1=-10%, zone 2=-20%, zone 3=zone 4= -30%
Zone 1=-10%, zone 2=-20%, zone 3= -30%, zone 4= -50%
Zone 1=-20%, zone 2=-20%, zone 3= -30%, zone 4= -50%
Zone 1=-20%, zone 2=-20%, zone 3= -50%, zone 4= -50%
Zone 1=-20%, zone 2=-30%, zone 3= -50%, zone 4= -50%
Zone 1=-20%, zone 2=-20%, zone 3= -50%, zone 4= -70%

4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
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همچنین تحلیل بیالن آب زیرزمینی جهت ارائه تصویر بهتری از
تغییرات مؤلفههای بیالن در شرایط متفاوت ارائه شده است .شکل 5
مؤلفههای بیالن شبیهسازی شده در طول دورهی  1926تا  1951را
نشان میدهد .مطابق با شکل مذکور ،تغییرات در مقدار خالص جریان
(ورودی  -خروجی) ساالنه در مرزهای ورودی و خروجی آب زیرزمینی1
انطباق زیادی با تغییرات بارندگی داشته است .بدینصورت که در
سالهای تر مقدار خالص جریان در مرزها افزایش یافته و در سالهای
خشک بتدریج کاهش یافته است .این انطباق بخوبی نشانگر نفوذ
بارندگی در ارتفاعات و سازندهای کارستی منطقه و در نهایت تغذیه از
مــرزهای آبخـــوان است .مقدار متوسط خالص جریان مرزی
( )inflow-outflowساالنه حدود  11میلیون مترمکعب محاسبه شده
است .مقدار ذخیره خالص ساالنه دارای روند کاهشی مشابه با جریان
مرزی بوده است .این موضوع میتواند بدان معنی باشد که یکی از
مولفههای کنترلکنندهی تغییرات ذخیرهی آبخوان مقدار جریان
ورودی یا خروجی از مرزهای آبخوان است .همچنین مقدار ذخیره در
طول سال آبی  1922-25بیشترین مقدار بوده است که مقدار بارندگی
افزایش چشمگیری در این سال داشته است .مقدار خالص ذخیرهی
تجمعی آبخوان حدود  222میلیون متر مکعب در طول دوره شبیهسازی
بوده که مقدار متوسط آن ساالنه  92میلیون متر مکعب محاسبه شده
است .رودخانهها و شبکهی آبراهههای منطقه در بیشتر بخشهای
مرکزی و خروجی آبخوان به عنوان زهکش عمل کردهاند (این نتایج
با مشاهدات صحرایی تأیید شده است) .مقدار خالص زهکشی از آبخوان
توسط این مؤلفهها بطور متوسط ساالنه حدود  6/9میلیون متر مکعب
بوده است.

خالصه خطاهای آماری در انتهای دوره واسنجی در شرایط پایدار و
ناپایدار در جدول  9ارائه شده است .همچنین ،شکل  9نتایج واسنجی
مدل را بر اساس مقایسه مقادیر مشاهدهای و شبیهسازی شده در طول
دورهی هشت ساله نشان میدهد .با توجه به شکل  9در اکثر
پیزومترهای آبخوان انطباق مناسبی بین مقادیر اندازهگیری شده و
شبیهسازی شده وجود دارد و مدل توانایی پیشبینی تراز سطح آب
زیرزمینی را در آبخوان و در دراز مدت داشته است .نتایج حاصل شده
در باال زمانی حاصل گردید که منطقه مورد مطالعه به چند پهنه با
هدایت هیدرولیکی متغیر بین  0/1تا  120متر در روز و آبدهی ویژه
بین  0/01تا  0/22تقسیم گردید (شکل  a-6و  .)b-6پس از
بهینهسازی پارامترهای هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه ،مدل مورد
صحتسنجی قرار گرفت .از این رو مدل برای یک دوره مجزا با آمار
منابع و مصارف مجزا ( )1929-21اجرا شد .نتایج حاصل از
صحتسنجی مدل بصورت مقایسه سطح آب محاسبهای در مقابل
مشـــاهدهای برای چهار ماه مهر ،دی ،فروردین و تیر ســال آبی
( )1929-21ارائه شده است (شکل  .)7نتایج حاصل از ارزیابی مدل در
این مرحله نشان داد که مقادیر پارامترهای واسنجی شده ،نتیجه قابل
قبولی را در این دوره نیز ارائه داده است.
 -8-1تحلیل نتايج شاخص بارش استاندارد ( )SPIو بیالن آب
زيرزمینی

تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص  ،SPIدر طول سالهای 1970
تا  1951نشان میدهد که چهار سال تر 12 ،سال نرمال و  7سال
خشک طی این مدت وجود داشته است که بر افت سطح آب زیرزمینی
تأثیرگذار بوده است .از بررسی هیدروگراف واحد آبخوان در طول این
دوره و مقایسه با تحلیل خشکسالی منطقه (شکل  ،)2افت سطح آب
زیرزمینی از سال  1975بعد از سه سال خشک شروع شده و در طی
سالهای  1921-21تقریبا افتی وجود نداشته و شرایط آبخوان پایدار
بوده است .افت شدید سطح آب زیرزمینی از سال  1929با افزایش
اضافه برداشت از آبخوان جهت مصارف کشاورزی شروع شده است .با
توجه به شکل  2نرخ افت از این سال به بعد  1/99میلیمتر بر سال
بوده است.

 -9-1تحلیل نتايج سناريوها

همانطور که اشاره شد ،چهار سناریو با فرضیات متفاوت شرایط اقلیمی
برای سناریوهای یک ،دو و سه و کاهش نرخ بهرهبرداری برای
سناریوی چهار در مدل لحاظ گردید .در سناریوی یک فرض گردید که
شرایط اقلیمی موجود در دورهی شبیهسازی ،برای هشت سال آینده
نیز تکرار گردد و بهرهبرداری از آبخوان با همان روند دورهی
شبیهسازی صورت گیرد.

Table 3- Statistical errors on performance of model during calibration and verification stages

جدول  -9مقادير خطاهای آماری اجرای مدل در مرحله واسنجی و صحتسنجی
Root Mean Sq. Error
0.97
2.85
1.05

Mean Abs. Error
0.45
1.35
0.62

Mean Error
-0.39
0.064
-0.02
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Fig. 5- Simulated head against observed head

شکل  -0بارهیدرولیکی شبیهسازی شده در مقابل بار هیدرولیکی مشاهده شده
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Fig. 6- Calibrated parameters over Ravasar-Sanjabi aquifer, a: hydraulic conductivity (m d -1) and b: specific
yield

شکل  -0توزيع پارامترهای واسنجی شده در آبخوان روانسر -سنجابی :a ،هدايت هیدرولیکی (متر در روز) و  :bآبدهی ويژه

Fig. 7- Simulated and observed groundwater level for verification stage during 2004-2005

شکل  -2تراز سطح آّب شبیهسازی شده و مشاهدهای در مرحله صحتسنجی سال آبی 0989-81

و تر 1/1 ،متر افت بیشتری حاصل شده است .اعمال سناریوی سوم با
روند بهرهبرداری مشابه دورهی شبیهسازی و انتخاب سالهای تر به
عنوان شاخص هیدرولوژیکی ،نشان داد که سطح آب زیرزمینی در
پایان دوره  9/2متر افت خواهد داشت .با مقایسه نتایج سه سناریو
می توان نتیجه گرفت که تغییرات اقلیمی ،که با شاخص هیدرولوژیکی
بارندگی در مدل لحاظ شده است بخشی از افت سطح آب زیرزمینی را
حاصل گردیده است .اما نمیتوان این عامل را به عنوان فاکتور اصلی
افت سطح آب زیرزمینی در منطقه دانست.

نتایج حاصل از اعمال سناریوی یک نشان داد که تراز سطح آب
زیرزمینی با ادامه روند کنونی بهرهبرداری همچنان روند افزایشی افت
خود را حفظ خواهد نمود (شکل  .)10بهطوریکه تراز سطح آب
زیرزمینی به میزان حدود  50سانتیمتر در سال افت خواهد داشت .به
عبارت دیگر عمق سطح آب زیرزمینی هفت متر در پایان دوره هشت
ساله افزایش مییابد .در سناریوی دوم که با لحاظ نرخ بهرهبرداری
دورهی شبیهسازی و شرایط اقلیمی سالهای خشک موجود در آمار
بلند مدت اجرا گردید ،نتایج نشان داد که سطح آب زیرزمینی  2/1متر
افت خواهد داشت .در مقایسه با سناریوی یک با توالی سالهای خشک
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Fig. 8- Annual average values of groundwater levels, annual precipitation and standardized precipitation
index (SPI)

)SPI(  بارندگی ساالنه و شاخص خشکسالی،) مقادير متوسط ساالنه سطح آب زيرزمینی (هیدروگراف واحد آبخوان-8 شکل

Fig. 9- Water budget components and hydrological conditions during the simulation period

 مؤلفههای بیالن و شرايط هیدرولوژيکی در طول دورهی شبیهسازی شده-6 شکل

0962  زمستان،0  شماره، سال چهاردهم،تحقیقات منابع آب ايران
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Fig. 10- Average yearly water table variation resulted by scenarios 1, 2 and 3

شکل  -00تغییرات ساالنه هیدروگراف واحد آبخوان حاصل از اعمال سناريوهای يک ،دو و سه

توجه به شکل مذکور ،اعمال حالتهای چهارم و پنجم توانسته افت
بیشتر آبخوان را متوقف نموده و شرایط نسبتاً پایداری را حاکم نماید.
بنابراین ،حالتهای حالتهای چهارم و پنجم ( 1-1و  ،)1-9عالوه بر
بیشینه بازیافت افت در مقابل کمترین کاهش نرخ بهرهبرداری ،از افت
بیشتر در آبخوان نیز جلوگیری مینمایند .با توجه به شکل  11اگرچه
برخی حالتها ،همانند  1-5 ،1-2و  1-10توانستهاند روند افزایشی را
در تراز سطح آبخوان ایجاد و یا به نوعی احیای افت در آبخوان را
تسریع بخشند ،اما چنین حاالتی که نیاز به کاهش چشمگیر نرخ
بهرهبرداری از آبخوان را دارند ،به دالیل مشکالت اجرایی و اجتماعی
بیشتر نمیتوانند حالت بهینه باشند.

مطابق با نرخ افت در هر پهنه ،سناریوی چهارم در راستای حصول نرخ
بهرهبرداری بهینه از هر پهنه اعمال شد .در این سناریو مقدار نرخ
بهرهبر داری مرحله به مرحله کاهش داده شد و مقدار بازگشت افت
(احیا) در هر مرحله مورد بررسی قرار گرفت (جدول  .)2بدین منظور
 10حالت مختلف با کاهش نرخ بهرهبرداری متفاوت از هر پهنه در نظر
گرفته شد .نتایج نشان داد که از میان حالتهای مختلف ،حالت چهارم
و پنجم در جدول ( ،2یعنی  1-1و  )1-9کمترین شاخص بازیافت ()RI
را داشته است .حالت سوم ( )9-1با کاهش ساالنه  29/2میلیون متر
مکعب (مجموع تمام پهنه ها) دارای کمترین مقدار بازگشت افت یا
بزرگترین شاخص بازیافت ( )RI=0.661بوده است .این در حالی است
که مقدار کاهش بهرهبرداری در این حالت بیشتر از حالتهای چهارم
و پنجم بوده است اما بازگشت افت کمتری داشته است .این موضوع
نشان دهندهی آن است که جهت کاهش بهرهبرداری از آبخوانهای
تحت افت شدید ،بهتر است که افت در آبخوان پهنهبندی شده و سپس
نرخ بهرهبرداری در مناطق دارای افت بیشتر ،کاهش بیشتری نسبت
به سایر مناطق داشته باشد .به عبارت دیگر با کاهش یکسان
بهرهبرداری از سطح آبخوان ممکن است نتیجه معنیداری در بازیافت
افت آبخوان نداشته باشد .در حالت دهم بیشترین بازیافت افت (12/2
متر) با بیشترین کاهش در نرخ بهرهبرداری از پهنهها ( 97/2میلیون
متر مکعب در سال) حاصل گردیده است اما شاخص بازیافت در این
حالت نشان میدهد که بازیافت افت مناسبی در نتیجه چنین کاهش
برداشتی از آبخوان حاصل نشده است .لذا این حالت نمیتواند بهینه در
نظر گرفته شود .همانطور که ذکر شد حالت بهینه ،حالتی است که
بیشترین بازیافت افت به ازای کمترین کاهش نرخ بهرهبرداری را
حاصل نماید و از طرف دیگر از افت بیشتر در آبخوان نیز جلوگیری
نماید .مقدار تغییرات سطح آب زیرزمینی (هیدروگراف واحد) با اعمال
حالتهای مختلف این سناریو ترسیم و در شکل  11ارائه شده است .با

 -0نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی سناریوهای مدیریتی مختلف جهت
متوقفسازی افت در آبخوانهایی که با روند شدید افت سطح آب
زیرزمینی مواجه هستند انجام شد .بنابراین آبخوان روانسر -سنجابی
در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بررسی هیدروگراف
واحد آبخوان در طی دورهی زمانی  1970تا  1951نشان داد که تراز
سطح آب زیرزمینی حدود  19متر افت داشته است که از این مقدار1 ،
متر مربوط به  16سال اول دوره و  11متر مربوط به  2سال آخر دوره
مذکور بوده است .از مدل  MODLOWجهت شبیهسازی آبخوان
استفاده و مدل برای دورهی با بیشترین افت ( 2سال) اجرا و واسنجی
گردید .نتایج حاصل از واسنجی مدل نشان داد که انطباق مناسبی بین
سطح آب شبیهسازیشده و مشاهدهشده حاصل گردید و خطاهای
آماری در شرایط ناپایدار شامل میانگین خطا ( ،)0/061میانگین مطلق
خطا ( )1/99و مجذور میانگین مربعات خطا ( )2/29در پایان دورهی
شبیهسازی بوده است.
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Fig. 11- Annual average water table variation resulted by different states of scenario 4

شکل  -00تغییرات متوسط ساالنه سطح آب زيرزمینی (هیدروگراف واحد) حاصل از اعمال حالتهای مختلف سناريوی چهار

کاهش بهرهبرداری از آبخوانهای تحت افت شدید ،بهتر است که افت
در آبخوان پهنهبندی شده و سپس در مناطق دارای افت بیشتر ،نرخ
بهرهبرداری کاهش بیشتری نسبت به سایر مناطق داشته باشد.

بر این اساس مقادیر پارامترهای واسنجی شده مدل در بخشهای
مختلف بین  0/1تا  120متر در روز برای هدایت هیدرولیکی و بین
 0/01تا  0/22برای آبدهی ویژه متغیر بوده است .همچنین مقدار
ضریب همبستگی مقادیر بار هیدرولیکی مشاهدهشده و اندازهگیریشده
در مرحلهی صحتسنجی بین  0/52تا 0/55متغیر بوده است .از مدل
واسنجیشده جهت بررسی نتایج اعمال سناریوهای مختلف برای
دورهی زمانی  1951تا  1109استفاده گردید .در سناریوی اول شرایط
کنونی آبخوان با فرض تکرار شرایط هیدرولوژیکی سالهای  1926تا
 1951اعمال و نتایج نشان داد که با ادامهی این روند ساالنه سطح آب
زیرزمینی حدود  50سانتیمتر افت خواهد نمود و عمق آب در پایان
این دوره  7متر کاهش پیدا خواهد کرد .نتایج اعمال سناریوی دوم با
فرض تکرار سالهای خشک نشان داد که افت سطح آب زیرزمینی به
 2/1متر خواهد رسید .اعمال سناریوی سوم با فرض تکرار سالهای
تر منتج به افت  9/2متری سطح آب در پایان دوره شد .مقایسه این
سه سناریو نشان داد که عامل تغییرات اقلیمی در افت آبخوان دخالت
داشته است اما فاکتور اصلی افت شدید آبخوان نبوده است .از اینرو
سناریوی چهارم با هدف کاهش نرخ بهرهبرداری در پهنههای مختلف
و در چند حالت متفاوت اعمال و نتایج مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
اعمال این سناریو نشان داد که در حالت کاهش  10درصدی
بهرهبرداری از پهنه یک و کاهش  20درصدی از سایر پهنهها بهترین
نتیجه را از نظر بازیافت افت در مقابل نرخ کاهش پمپاژ داشته است.
همچنین ،نتایج نشان داد که حالتی که بیشترین کاهش نرخ
بهرهبرداری اعمال شده ( 97/2میلیون متر مکعب در سال) ،اما مقدار
بازیافت افت بهینه نبوده است .نتایج این مطالعه نشان داد که جهت

 -0تقدير و تشکر
مطالعه حاضر تحت حمایت مالی شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه
و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری انجام پذیرفته است .لذا
نویسندگان قدردان حمایتهای مالی و تدارکاتی شرکتهای فوقالذکر
میباشند.
پینوشتها
1- Arlington
2- Preconditioned Conjugate-Gradient
3- Recovery Index
4- GHB
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