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 1دکتري علوم و مهندسي آبخیزداري موسسه تحقیقات آب ایران (محقق مرکز ملي تحقیقات و مطالعات باروري ابرها) ،دانشیار ،دانشکده
منابع طبیعي و محیط زیست ،دانشگاه فردوسي مشهد 9 ،استادیار هیدروژئولوژي ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شاهرود 6 ،دانشیار ،مهندسي آب
دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تهران ،پردیس ابوریحان 7 ،استادیار ،پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزي ،تهران ،ایران 1 ،دانشجوي دکتري هیدروژئولوژي ،دانشکده علوم ،دانشگاه شاهرود و  5دانشجوي دکتري مهندسي آب ،دانشکده
کشاورزي ،دانشگاه صنعتي اصفهان و کارشناس مرکز ملي تحقیقات شوري
تاریخ دریافت1996/22/12 :

تاریخ پذیرش1996/27/15 :

چکیده
بررسي اثرات خشکسالي بر منابع آب دشتهاي کشور در مدیریت بهینه منابع آب در بخش کشاورزي و منابع طبیعي
بسیار حائز اهمیت ميباشد .مدل آبهاي زیرزمیني ميتواند بهعنوان یک ابزار ارزشمند در مدیریت منابع آب زیرزمیني
بهکار رود .لذا بررسي بیالن آب زیرزمیني تحت تأثیر خشکسالي هواشناسي به کمک مدلهاي ریاضي از جمله اهداف
کاربردي و مهم در توسعه پایدار منابع طبیعي و محیط زیست ميباشد .تویسرکان از دشتهاي مهم استان همدان است
که منبع اصلي تأمین آب باغات و کشتزارهاي وسیع آن چاههاي حفر شده در دشت ميباشد .هدف از تحقیق حاضر
بررسي اثرات خشکسالي هواشناسي بر تغییرات بیالن آب زیرزمیني به کمک مدلسازي ریاضي با استفاده از مدل
 MODFLOWدر نرمافزار  GMSميباشد .به این منظور پس از محاسبه شاخص بارش استاندارد و تعیین سالهاي
خشک و تر در منطقه مطالعاتي و انتخاب سه سال شاخص بهعنوان سال نرمال ( ،)1935ترسال ( )1933و خشکسال
( )1939به بررسي بیالن آب زیرزمیني در این سه سال پرداخته شده است .در همین راستا سال نرمال بهعنوان سال
واسنجي مدل و سالهاي ترسال و خشکسال بهعنوان صحتسنجي مدل استفاده شد .نتایج نشان داد که مدل
 MODFLOWبه خوبي توانسته است سطح ایستابي چاههاي مشاهداتي را در سال نرمال ،ترسال و خشکسال (بهترتیب
با ریشه خطاي استاندارد  )2/99 ،2/37 ،2/59پیشبیني نماید .بررسي تطابق شاخص خشکسالي هواشناسي و
هیدرولوژیکي نشان داد که خشکسالي هواشناسي به تنهایي نميتواند بر تغییرات افت سطح آب زیرزمیني تأثیر بگذارد
و استفاده بيرویه از چاههاي بهره برداري و برداشت از آنها تاثیر زیادي بر تغییرات آب زیرزمیني خواهد داشت .نکته
قابل توجه آنکه بر اساس نتایج حاصله خشکسالي هواشناسي بر تغییرات بیالن آب زیرزمیني به شدت تأثیرگذار بوده
است.
کلمات کلیدی :سطح ایستابي ،شاخص بارش استاندارد ،مدلسازي ،MODFLOW ،منابع آب
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مقدمه
آبهاي زیرزمیني بهعنوان یک منبع مهم تامین
آب شیرین جایگاه ویژهاي در مطالعات منابع آب دارد،
بهطوري که بررسي نوسانات سطح آب زیرزمیني و
بیالن آن براي برنامهریزي بهرهبرداري یک ضرورت
اساسي به نظر ميرسد .مدل آبهاي زیرزمیني
ميتواند بهعنوان یک ابزار ارزشمند در مدیریت منابع
آب زیرزمیني بهکار رود .در همین راستا ،استفاده از
مدلهاي ریاضي آب زیرزمیني از جمله MODFLOW
براي تعیین بیالن آب و بررسي تراز سطح ایستابي
مفید خواهد بود ) Omuscuو همکاران .)2227 ،در
ارتباط با بررسي تغییرات سطح ایستابي و بیالن آب
زیرزمیني در منابع داخلي و خارجي تحقیقات
متعددي صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره
ميشود .در تحقیق دیگري که بهوسیله  Shirafkanو
 )2219( Jafariصورت گرفت به بررسي بیالن آبي
دشت بهاباد استان یزد پرداخته شد .نتایج این تحقیق
نشان داد که میزان افت سطح ایستابي دشت در
قسمتهاي شمالي  12سانتيمتر و در قسمتهاي
جنوبي  62سانتيمتر در سال  1935بوده است .طي
تحقیقي که بهوسیله  Taie Semiromiو همکاران
( )2212صورت گرفت به بررسي اثر تغذیه مصنوعي
بر توزیع مکاني و زماني خشکساليهاي هیدرولوژیک
با استفاده از شاخص حالت پیزومتریک ( )PSIپرداخته
شد .نتایج نشان داد که تغذیه سیالب به طور مصنوعي
تنها در سالهاي اولیه بر کاهش افت سطح آب
زیرزمیني موثر بوده ،در سالهاي بعدي در اثر برداشت
بيرویه چاه تأثیر چنداني نداشته است.
در تحقیقي که  Nikbakhtو همکاران ( )2212بر
روي بیالن آبي دشت عجب شیر آذربایجان انجام
دادند به این نتیجه رسیدند که تبدیل سامانه آبیاري
سنتي به سامانه تحت فشار باعث افزایش سطح
ایستابي دشت تا ارتفاع  33سانتيمتري خواهد شد .در
تحقیقي که بهوسیله  Yangو همکاران ( )2212بر
روي یکي از آبخوانهاي چین صورت گرفت ،با استفاده
از یک مدل عددي انتقالي به بررسي سطح ایستابي
دشت از سال  1997تا  2222پرداختند ،نتایج نشان
داد که شعاع مخروط افت در چاهها افزایش و سطح
ایستابي دشت پائین افتاده است .طي تحقیقي که به-
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وسیله  Ashraf Mohammadi Qaleneyو
( )2212صورت گرفت با استفاده مدلسازي آب
زیرزمیني و با کمک ابزارهاي تصمیمگیري در منطقه
چاج در حوضه ایندوس پاکستان به این نتیجه رسیدند
که عوامل تغییر اقلیم و بهرهبرداري زیاد از منابع آب
زیرزمیني اثرات طوالني مدتي روي سامانه آب
زیرزمیني در منطقه مورد مطالعه ميگذارند .در
Mohammadi
تحقیق صورت گرفته بهوسیله
 Qaleneyو همکاران ( ،)2211به بررسي عوامل
اقلیمي بر افت سطح ایستابي دشت ساوه پرداختند .با
استفاده از آمار چاههاي مشاهداتي ،بهرهبرداري،
چشمه و قنوات دشت و رابطه آن با ایستگاههاي باران-
سنجي و شاخص خشکسالي و ایستگاههاي
هیدرومتري حوضه ،مشخص شد رابطه همبستگي
مناسبي بین کاهش دبي رودخانه ،شاخص خشکسالي
هواشناسي  SPIو سطح ایستابي دشت وجود دارد.
در تحقیقي که  Gaurو همکاران ( )2211بر روي
آبخوان رودخانه بنگانگا در هند انجام دادند از مدل
ترکیبي  MODFLOWو  GISبراي تعیین زونهاي
مستعد آب زیرزمیني استفاده کردند .به این منظور از
نقشه کاربري اراضي ،توپوگرافي ،زهکشي ،خاك و
زمین شناسي و عامل شیب براي تعیین زونهاي
مستعد آب زیرزمیني استفاده شد .نتایج نشان داد که
افزایش تخلیه آب چاهها در زونهاي مستعد تنش
زیادي بر سطح آب آبخوان نخواهد داشت و نهایتاً به
این نتیجه رسیدند که استفاده تلفیقي از این دو مدل
براي ارزیابي منابع آب زیرزمیني منطقه و استحصال
آب موثر خواهد بود .در تحقیق دیگري که بهوسیله
 Praveenaو همکاران ( )2212صورت گرفت به
بررسي دو آبخوان در حوضه باالسر 1هندوستان با
استفاده از شبیهسازي با مدل  MODFLOWپرداختند
و پاسخ مدل را نسبت به پنج سناریوي پمپاژ با
وضعیت پوشش موجود ارزیابي کردند.
استراتژي مدیریتي امید بخش را براي آبخوانهاي
مورد بررسي شامل کاهش  72درصدي پمپاژ آبخوان
دوم در منطقه پایین دست رودخانه موجود در منطقه
و افزایش  172درصدي پمپاژ آبخوان اول و دوم در
Ahmad

Balasore

1
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نقاط با پتانسیل باال بیان کردند در پژوهشي که
 )2212( Qusheiبر روي بیالن آبي دشت دامغان
سمنان انجام داد به این نتیجه رسید که سطح آب
دشت در طي  16سال حدود  96متر افت داشته است
و همچنان ممنوعیت استفاده از آب زیرزمیني در این
دشت باید رعایت شود .در همین راستا  Holmaو
همکاران ( )2229با استفاده از مدلهاي
استوکاستیکي و تعییني 1اثرات تغییر اقلیم روي
2
پتانسیل تغذیه آبهاي زیرزمیني منطقه کالتیشال
انگلستان را با هدف بهبود شیوههاي مدیریت بر این
منابع بررسي نمودند .بر اساس نتایج حاصله آنها
توصیه نمودند که مدلسازي استوکاستیکي در سامانه-
هاي آب زیرزمیني حسّاس از قابلیّت باالتري برخوردار
ميباشد.
در تحقیقي که بهوسیله  El Yaoutiو همکاران
( )2223در آبخواني در مصر صورت گرفت به بررسي
تغییرات آب دشت به کمک مدل  MODFLOWو
نرم افزار  GMSپرداختند .واسنجي در سال  1992و
اعتبارسنجي و صحتسنجي مدل از سال  1992تا
 2221صورت گرفت .نتایج نشان داد که تغییرات
سطح سفره بستگي به تغییرات فصلي تخلیه ناشي از
نفوذ طبیعي بارش و آبیاري دارد .بنابراین هدف
تحقیق حاضر بررسي اثرات خشکسالي بر تغییرات
سطح ایستابي و بیالن آب زیرزمیني دشت تویسرکان
همدان بهوسیله مدل عددي  MODFLOWميباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :دشت تویسرکان در قسمت
جنوبي استان همدان واقع شده است .مساحت دشت
تویسرکان  116کیلومتر مربع بوده و میانگین بارش
این دشت  622میليمتر است .از ویژگيهاي رسوبات
دشت ميتوان به دانهبندي مناسب آن که عمدتا حاوي
گراول ،ماسه و سیلت با درصد بسیار کمي از ذرات
ریزدانه رسي است اشاره نمود .با افزایش عمق از مقدار
ذرات ریز دانه به شدت کاسته ميشود .این رسوبات
آبرفتي توانسته است آبخوان بسیار مناسبي براي حفظ

Deterministic
Coltishall

1
2

و نگهداري آبهاي زیرزمیني ایجاد کند .جنس این
ذرات رسوبي از اجزاي گرانیت (آرن) با درصد فراوان
کوارتز است .سنگ کف این رسوبات آبرفتي مناسبي را
در تمامي دشت ،سنگهاي نفوذ ناپذیر گرانیت،
هورنفلس ،شیست و اسلیت تشکیل ميدهد .در این
دشت تعداد  1269حلقه چاه بهرهبرداري و  17چاه
مشاهداتي و سه چاه پیزومتري موجود ميباشد .بخش
اعظم مصارف چاههاي بهرهبرداري براي امور کشاورزي
منطقه استفاده مي شود .در شکل  1دشت تویسرکان
به همراه پراکنش چاههاي مشاهداتي و خطوط هم
پتانسیل سطح ایستابي براي سال آبي  35-33دیده
ميشود.
روش تحقیق :در این تحقیق بهمنظور مدلسازي آب
زیرزمیني از مدل ریاضي  MODFLOWدر نرمافزار
 GMSاستفاده شد .براي این منظور سه دسته کلي
دادههاي ورودي نیاز ميباشد ،که عبارتند از
خصوصیات فیزیوگرافي حوضه (مرز آبخوان ،توپوگرافي
سطح و کف و ضخامت آبخوان) ،ضرایب
هیدرودینامیک دشت (ضریب ذخیره و هدایت
هیدرولیکي) و اطالعات هیدرواقلیمي (رواناب و بارش)
و هیدروژئولوژیکي (تغذیه ،ورودي و خروجي جریان
زیرقشري از دشت ،برداشت از چاههاي بهرهبرداري و
تراز سطح ایستابي) ميباشد .با توجه بهاینکه اطالعات
چاههاي بهرهبرداري در دسترس ،مربوط به سال آبي
 35-33است ،براي واسنجي مدل در شرایط پایدار و
ناپایدار از همین سال استفاده شد .به این منظور از
میانگین سه ماه بهمن ،اسفند و فرودین که بر اساس
هیدروگراف معرف دشت سطح ایستابي تقریباً ثابتي
در سال داشت بهعنوان دوره پایدار 9و از دادههاي
سطح ایستابي  12ماه سال آبي  35-33بهعنوان دوره
ناپایدار 6استفاده شد .براي صحتسنجي مدل از داده-
هاي سطح ایستابي در سالهاي آبي  35-31و 39-33
استفاده شد .آمارههاي خطا بعد از واسنجي و صحت-
سنجي مدل بررسي شد و مقادیر خطاي استاندارد،
خطاي مطلق و میانگین خطا براي هر سه دوره تعیین
شد.

Steady
Unsteady

3
4
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شکل  -1پراکنش چاههاي مشاهداتي در دشت تویسرکان و نقشه هم پتانسیل سطح ایستابي در سال آبي 35-33
اطالعات هیدرواقلیمي و هیدروژئولوژي

بستههاي تنش
خصوصیات فیزیوگرافي حوضه

تهیه نقشههاي مورد نیاز،DEM :
مرز حوزه ،مرز آبخوان-توپوگرافي

تراز سطح ایستابي

ضرایب هیدرودینامیک
چاه

نقشه ضریب ذخیره

رودخانه

تغذیه

نقشه هدایت هیدرولیکي

سطح و کف آبخوان
اجراي مدل
آنالیز حساسیت

واسنجي

واسنجي

پایدار

ناپایدا
ر
صحت

سنجي
پیشبیني

شکل  -2مراحل اجراي مدل آب زیرزمیني در نرمافزار جي ام اس

تبخیر و تعرق
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در مرحله بعد با استفاده از شاخصهاي خشکسالي
هواشناسي و هیدرولوژیکي سالهاي خشک و تر
تفکیک شدند و به مقایسه و بررسي بیالن آب
زیرزمیني در سه سال متوالي  31تا  39بهترتیب
بهعنوان سالهاي خشک ،نرمال و تر پرداخته شد.
شکل  2روند نماي اجراي مدل  MODFLOWدر
نرمافزار  GMSرا نشان ميدهد .در زیر جزئیات روش
تحقیق بیان شده است.
در مدل  MODFLOWبراي حل معادله جریان
آب زیرزمیني از طریق تفاضلهاي محدود ،به روش-
هاي مختلف عددي نیاز است .زیرا هر روش عددي به
تنهایي براي تمامي مسائل آب زیرزمیني مناسب
نیست .با استفاده از پردازشهاي چندگانه ،ميتوان
مسائل را بهطور صحیح حل کرد .اما ساعت اجرا و
فضاي حافظه مورد نیاز در روشهاي حل گوناگون،
متفاوت است .تقریب تفاضلهاي محدود براي هر پله
زماني ،بهصورت یک سري از معادالت همزمان ،به فرم
معادله  1که در زیر شکل ماتریسي آن آمده است،
نتیجه ميدهد ( Obuobieو همکاران.)2212 ،
() 1
] [A ][h]  [q
که در آن ]A[ ،ماتریس ضرایب تراز آب ]h[ ،بردار
مقادیر تراز آب و [ ]qبردار مقادیر ثابت است .بهطور
کلي دو نوع حلکننده مستقیم و تکراري وجود دارد.
در راه حل مستقیم ،یک سري از معادالت همزمان از
طریق یک الگوریتم جبري آماده حل ميشوندکه به
لحاظ تئوري حل دقیقي ميباشد .اما در بیشتر
وضعیتها ،بهدلیل دقت محدود کامپیوتر جواب دقیقي
نميدهد .حذف گوسي روش شناخته شده براي راه
حل مستقیم ميباشد .در راه حل تکراري ،چندین حل
تقریبي از معادالت حل شده ساخته ميشود .هر حل
تقریبي ،یک تکرار نامیده مي شود .تکرار پي در پي،
دقت حل را بهبود ميبخشد .در نهایت یک حل کننده
تکراري مناسب ،حلکنندهاي است که همگرا به جواب
صحیح ميباشد .هدف ،کمینهکردن تعداد تکرارهاي
الزم براي دستیابي به حلي با دقت قابل قبول است .در
حل مسائل آب زیرزمیني که معادله جریان بهصورت
غیرخطي در ميآید ،ماتریس [ ]Aخود تابعي از مقادیر
ارتفاع آب است .دراین حالت از روش تکراري پیکارد
استفاده ميشود .در این روش براي محاسبه ماتریس
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[ ،]Aاز تراز آب در پله زماني قبلي استفاده شده و
سپس معادله بهصورت خطي در آمده و حل ميشود
( Remainو همکاران.)2223 ،
بیالن آب زیرزمینی :عبارتست از تفاضل مجموع
آبهاي ورودي و خروجي از آبخوان که طبق رابطه
( )2این تغییرات حجم مثبت و یا منفي باشد.
()2
Qin Qout  S
که در آن Qin ،و  Qoutبهترتیب مجموع جریانهاي
ورودي و خروجي از محدوده مورد نظر بوده و ±ΔS
تغییرات ذخیره ميباشد.
آمارههای خطا :همانطور که ذکر شد طي فرایند
واسنجي و صحتسنجي مدل آب زیرزمیني براي
تعیین دقت مدل آمارههاي خطا تعیین شدند .به این
منظور از دو آماره خطاي مطلق و ریشه خطاي
استاندارد استفاده شد .آماره  RMSE1یا مقدار جذر
میانگین مربعات خطا ،بیانگر میزان خطاي برآورد
متغیرها نسبت به مقدار مشاهداتي است که بر اساس
ریشه مربعات خطا مورد محاسبه قرار ميگیرد و
فرمول آن به شرح زیر است.
2

()9

1 n

RMSE  ( 
[Des  Do  )0.5
 n i 1




که در آن Des ،مقدار سطح ایستابي شبیهسازي
شده خروجي از نرمافزار Do ،مقدار سطح آّب
مشاهداتي چاههاي مشاهداتي دشت و  nتعداد دادهها
ميباشد.
() 6
() 7





1 n
MAE  
Qi
 n i 1
ei  X e  X o



که در آن Xe ،مقدار دبي شبیهسازي شده،
مقدار دبي مشاهداتي ایستگاه هیدرومتري و  nتعداد
دادهها ميباشد.
Xo

شاخصهای خشکسالی :در این تحقیق دو شاخص
خشکسالي هیدرولوژیکي و یک شاخص هواشناسي
مورد بررسي قرار گرفت که در زیر هر یک به اختصار
معرفي ميشوند.
شاخص استاندارد بارش ( :)SPIاین شاخص براي
هر منطقه بر اساس ثبت بارندگيهاي طوالني مدت آن
Relative Root Mean Square Error

1
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محاسبه ميشود .در ابتدا توزیع آماري مناسب بر آمار
بلند مدت بارندگي برازش داده ميشود که معموال این
توزیع گاما در نظر گرفته ميشود ،سپس تابع تجمعي
توزیع با استفاده از احتماالت مساوي به توزیع نرمال
تبدیل ميشود ( .)1999 ،McKeeشدت و تداوم
خشکساليهاي اقلیمي در مقیاسهاي کوتاهمدت و
خشکساليهاي هیدرولوژیکي در مقیاسهاي بلند
مدت بهوسیله این شاخص برآورد ميشود .رابطه
شاخص  SPIبهصورت زیر است.


X X
SPI  i
S

()1

که در آن SPI ،شاخص استاندارد بارش Xi ،مقدار


بارندگي در سال مورد نظر X ،میانگین طوالني مدت
بارندگي ساالنه و  Sانحراف از معیار ميباشد .طبقات
مختلف  SPIبر اساس نتایج  McKeeو همکاران
( )1999در جدول  1ارائه شده است .از آنجایي که
عالوه بر خشکسالي یا کاهش مقدار بارش ،برداشت
بیش از حد از منابع آب زیرزمیني عامل مهمي در
کاهش سطح آب زیرزمیني است؛ لذا ،کاهش سطح
ایستابي آب زیرزمیني را نميتوان به تنهایي با یکي از
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شاخصهاي اقلیمي مانند  SPIمورد بررسي قرار داد
( Shahidو  .)2212، Hazarikaاز این رو نیاز است که
مقادیر پمپاژ از آب زیرزمیني دشت تویسرکان در
سالهاي مختلف بههمراه مقادیر  SPIو شاخص
خشکسالي آب زیرزمیني ( )SWIمورد مطالعه قرار
گیرد.
شاخص سطح آب استاندارد ( :)SWIشاخص سطح
آب استاندارد در سال  2226بهوسیله  Bhuiyanو
همکاران ( )2221براي پایش نوسانات سطح سفرههاي
آب زیرزمیني در بررسي خشکساليهاي هیدرولوژیک
ارائه شده که با روش زیر محاسبه ميشود.
()5

Wij Wim

SWI 


که در آن wij ،سطح ایستابي چاههاي مشاهداتي i
تا  wim ،jمیانگین ماهانه آنها و  انحراف از معیار
ميباشد .مقادیر مختلف  SWIبراي تعیین شدت

خشکسالي هیدرولوژیکي در جدول  1آورده شده است
( Bhuiyanو همکاران .)2221 ،مقادیر مثبت SWI
نشان دهنده خشکسالي و مقادیر منفي نشان دهنده
عدم خشکسالي و شرایط نرمال ميباشد.

جدول  -1طبقهبندي شدت شاخصهاي  SPIو SWI
طبقه خشکسالي

مقادیر SPI
()1999 ،McKee

مقادیر SWI
()2221 ،Bhuiyan

بدون خشکسالي
خشکسالي مالیم
خشکسالي متوسط
خشکسالي شدید
خشکسالي بسیار شدید

<2
 2تا -2/99
 -1تا -1/69
 -1/7تا -1/99
 -2و کمتر

>2
 2تا 2/99
 1تا 1/69
 1/7تا 1/99
 2و بیشتر

شاخص حالت پیزومتریك ( (PSI1مدیریت موثر در
خشکسالي به طور عمده وابسته به انتخاب مناسب
شاخصها و آستانهها ميباشد ( 2 Steinemannو
 )2227 ، Cavalcantiدر تحقیق حاضر شاخص PSI
9
به عنوان یکي از ابزار پایش خشکسالي آب زیرزمیني
مورد استفاده قرار گرفت .شاخص  PSIشاخصي مي-

1

Piezometric State Index
Steinmann
3
Groundwater Drought
2

باشد که براي تعیین خشکسالي هیدروژئولوژیک مورد
توجّه قرار گرفته است؛ این شاخص به صورت روابط 3
و  9بیان ميشود.
()3

 1   V V min 
PSI a     i

 2  V mean V min 

()9

 1   V V mean 
PSIb     i

 2  V max V mean 

که در آنها PSI a ،و  PSIbشاخصهاي حاالت
پیزومتریک بوده که بین صفر تا یک متغیر است و
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بهترتیب در شرایطي که Vi ،کوچکتر از  Vmeanو
 Viبزرگتر و یا مساوي  Vmeanباشد مورد استفاده
قرار ميگیرد؛  Viارتفاع سطح ایستابي در زمان مورد
مطالعه

V

وa x، mean

Vm

وi n

 Vmبهترتیب ارتفاع

متوسط ،بیشینه و کمینه سطح پتانسیومتریک براي
کلّیه سري دادههاي ثبت شده ميباشد .در این
شاخص شدّت خشکسالي آب زیرزمیني به صورت
مندرج در جدول  2طبقهبندي ميشود.

جدول  -2طبقهبندي شدت خشکسالي آب زیرزمیني بر اساس شاخص PSI
شاخص PSI

2-2/17

2/17 –2/9

2/9 –2/7

شدت خشکسالي

حداقل تاریخي

شرایط خطرناك

شرایط هشدار

نتایج و بحث
در شکل  6هیدروگراف معرف دشت تویسرکان به
همراه مقدار بارش ماهانه از سال  59تا سال  92دیده
ميشود .با توجه به شکل افت محسوس سطح ایستابي

2/7-1
شرایط نرمال

در سالهاي اخیر دیده مي شود به طوريکه هر چند
در سال  39-33بارش نسبت به دو سال قبل از آن تا
حدودي افزایش یافته اما سطح ایستابي افزایش نیافته
است.

شکل  -4هیدروگراف معرف دشت تویسرکان (سالهاي واسنجي و اعتبارسنجي با دایره نشان داده شده است)

در شکل  ،7نمایي از مدل واسنجي شده آب
زیرزمیني دشت تویسرکان در شرایط پایدار و ناپایدار
مشاهده ميشود ،در این شکل آمارههاي خطا در باالي
تصویر و تطابق سطح ایستابي مشاهدهاي و محاسبه
شده که نشاندهنده توانایي مدل در شبیهسازي قابل
قبول جریان آب زیرزمیني در آبخوان ميباشد.
جدول  ،9آمارههاي خطاي مدل در شرایط
واسنجي در حالت پایدار و ناپایدار و صحتسنجي را
نشان ميدهد .همانطور که در جدول  1مشاهده مي-
شود ،آمارههاي خطا در تمامي دورهها اعداد پائین
بوده ،همبستگي مقادیر مشاهداتي و شبیه سازي شده
باال ميباشد .کمترین میانگین خطا مربوط به شرایط

ناپایدار سال نرمال (واسنجي) بوده ،کمترین میزان
خطاي مطلق و خطاي استاندارد نیز مربوط به شرایط
پایدار سال  35-33ميباشد که بهترتیب مقادیر 2/19
و  2/59را نشان ميدهد .مقادیر خطاي کم تمامي
دورهها نشان دهنده واسنجي مناسب مدل ميباشد.
شکل 1همبستگي مقادیر شبیهسازي شده و
مشاهداتي سطح پیزومتریک چاههاي دشت تویسرکان
در محیط جي ام اس را نشان ميدهد .این شکل نیز
تائید کننده میزان همبستگي باالي سطح ایستابي
چاههاي مشاهداتي و شبیهسازي شده در دشت
تویسرکان ميباشد.
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الف) واسنجي در شرایط پایدار
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ب) واسنجي در شرایط ناپایدار

شکل-5نمایي از مدل واسنجي شده دشت تویسرکان در شرایط پایدار و ناپایدار به همراه آمارههاي خطا
جدول -3آمارههاي خطاي مدل در شرایط واسنجي و صحتسنجي مدل
آمارههاي خطا

شرایط پایدار (سال نرمال)

شرایط ناپایدار (سال نرمال)

سال خشک

سال تر

میانگین خطا
میانگین مطلق خطا
میانگین خطاي استاندارد
ضریب همبستگي

2/19
2/19
2/59
%93

2/27
2/55
2/31
%95

2/17
2/39
2/99
%97

2/63
2/15
2/37
%92

شکل  -6همبستگي مقادیر شبیهسازي شده و مشاهداتي سطح ایستابي چاههاي دشت تویسرکان

در شکل  ،5شاخص خشکسالي حالت پیزومتریک
در قیاس با سطح ایستابي دشت تویسرکان را نشان
ميدهد .در تمامي سالها به جز سال 1932شاخص
حالت پیزومتریک همخواني مناسبي با تغییرات سطح
ایستابي چاههاي پیزومتري دشت تویسرکان دارد.

بنابراین ،شاخص حالت پیزومتریک به خوبي ميتواند
تغییرات سطح ایستابي دشت را نمایش دهد و بهعنوان
شاخص خشکسالي مناسبي در دشت تویسرکان که
بتواند تغییرات سطح ایستابي را نمایش دهد ،ميباشد.
تحقیقات  )2211( Solymani Motlaqو  Bhuiyanو
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همکاران ( )2221نیز قابلیت شاخص حالت
پیزومتریک در نمایش وضعیت پیزومترها را تایید
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نموده است.

شکل  -7تغییرات زماني شاخص خشکسالي حالت پیزومتریک در قیاس با سطح ایستابي دشت تویسرکان

در شکل  ،3تطابق شاخص بارش استاندارد و
شاخص سطح آب استاندارد در دشت تویسرکان طي
سالهاي  1959تا  1939بررسي شده است .همانطور
که در روش تحقیق اشاره شد ،هر چه شاخص سطح
آب استاندارد به یک نزدیکتر ميشود ،به این معني
است که افت در سطح آب زیرزمیني دیده ميشود و
بنابراین در جاهایي که شاخص بارش استاندارد مثبت
ميباشد قاعدتاً شاخص سطح آب استاندارد باید عدد
منفي را نشان دهد ،البته به شرط اینکه خشکسالي
هواشناسي و هیدرولوژیکي تطابق داشته باشد .با توجه
به نمودار تطابق این دو شاخص هواشناسي از سال
 1959تا سال  1937مناسب نبوده که نشان از تاخیر
اثرات خشکساليهاي هواشناسي بر خشکساليهاي
هیدرولوژیکي دارد .اما از سال  1931تطابق خوبي بین
دو شاخص بارش استاندارد و سطح آب استاندارد دیده
ميشود .بهطوري که هر چند سال  ،1932سال نرمال
رو به خشکسالي رخ داده است ولي اثر آن در
خشکسالي آب زیرزمیني در سالهاي  1932به بعد
دیده ميشود و یا هر چند در سال  1932ترسالي
هواشناسي رخ داده است ولي خشکسالي آب زیرزمیني
دیده ميشود .در یک جمعبندي کلي ميتوان نتیجه
گرفت که خشکسالي آب زیرزمیني دشت تویسرکان

در مقیاس زماني ساالنه و در نظر گرفتن میزان بهره-
برداري با خشکسالي اقلیمي ،تقریباً بهطور همزمان از
سال  1931انجام شده است .شایان ذکر است که با
احتمال وجود تطابق زماني هر دو خشکسالي اقلیمي و
هیدرولوژیکي در یک سال ،ممکن است تأخیر شش تا
نه ماهه با توجه به بافت خاك منطقه (شني رسي) و
نفوذپذیري باالي آن و عمق آب نزدیک به سطح زمین
داشته باشد .از آنجایي که سطح ایستابي دشت فقط
تحت تاثیر آب بارش بهعنوان تغذیه نبوده ،میزان
برداشت از چاههاي بهرهبرداري نقش بسیار موثري در
سطح ایستابي خواهد داشت .بنابراین ،ميتوان به این
نتیجه رسید که هر چند در سال  1937وضعیت
ترسالي بوده ،مقدار بارندگي مناسب بوده است .ولي
برداشت از سطح سفره زیاد بوده بهطوري که تغذیه
اضافي نتوانسته است که افت سطح ایستابي را جبران
نماید .این موضوع با مطالعه  )2211( Imaniو
)2211( Solymani Motlaqمطابقت دارد .بهطوري که
سلیماني مطلق و ایماني نیز در مقایسه تغییرات دو
شاخص بارش استاندارد و سطح آب استاندارد به این
نتیجه رسیدند که برداشت چاههاي بهرهبرداري بیش
از بارش (تغذیه) مي تواند بر خشکسالي و افت آب
زیرزمیني موثر باشد.
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شکل  -8بررسي تطابق شاخص بارش استاندارد و شاخص سطح آب استاندارد

جدول  ،5بررسي اثر خشکسالي هواشناسي بر
بیالن آب زیرزمیني دشت تویسرکان را نشان ميدهد.
میزان وروديها شامل تغذیه و ورودي زیرزمیني و
خروجيها بهطور کلي شامل برداشت و خروجي
زیرزمیني در نظر گرفته شده است .بیالن آب براي سه
سال که عبارتند از نرمال  ،1935سال خشک  1931و
سال تر  1933محاسبه و ضریب تغییرات مورد بررسي
قرار گرفت .همانطور که در جدول مشخص ميباشد،
میزان ضریب تغییرات آب زیرزمیني در سال 1931
که سال خشکي ميباشد  -9/6میلیون مترمکعب در

سال به کمک مدل  MODFLOWتعیین شد ،در سال
 1935که سالي نرمال بوده است ،ضریب تغییرات
 96/9میلیون مترمکعب و در سال  1933بهعنوان
ترسال ضریب تغییرات  72/1میلیون مترمکعب در
سال ،در مدل شبیهسازي شده است .بنابراین ،میزان
تغذیه ناشي از بارش و رواناب تأثیر بهسزایي در
تغییرات بیالن آبي زیرزمیني خواهد داشت.
 Solymani Motlaqو همکاران ( )2211نیز به این
نتیجه رسیدند که در سالهاي خشکسالي هواشناسي
بیالن آب زیرزمیني دشت افت ميکند.

جدول  -7بررسي اثر خشکسالي هواشناسي بر بیالن آب زیرزمیني دشت تویسرکان
سال

خشک (سال)35-39

نرمال (سال)33-35

تر (سال)39-33

وروديها
(مترمکعب در روز)
تغذیه
ورودي زیرزمیني
جمع
تغذیه
ورودي زیرزمیني
جمع
تغذیه
ورودي زیرزمیني
جمع

76927/9
92991/21
35395/21
112222
29617/7
139617/7
197222
99211/1
223611/19

نتایج تحقیق حاضر کارایي مدل واسنجي شده
 MODFLOWدر سال نرمال براي استفاده در سال-
هاي مختلف ترسالي و خشکسالي با دقت باال را نشان

خروجيها
(مترمکعب در روز)
برداشت
خروجي زیرزمیني
جمع
برداشت
خروجي زیرزمیني
جمع
برداشت
خروجي زیرزمیني
جمع

72951/3
66916/16
95997/96
59292/6
22629/9
99171/9
59292/6
15969/5
91132/11

ضریب تغییرات
(میلیون مترمکعب در سال)
-9/6

96/9

72/1

داد .بهطوري که در هر سه دوره آمارههاي خطا پائین
و درصد همبستگي سطح ایستابي شبیهسازي شده و
مشاهداتي باال و قابل قبول بوده است .بهطور مثال

1991 ،1  شماره،9 جلد

.نشده و نميتواند افت سطح ایستابي را جبران نماید
در نهایت آنکه بهدلیل عدم تفکیک میزان بهرهبرداري
از میزان کمبود بارش نميتوان بهطور قطعي میزان
تأخیر خشکسالي آب زیرزمیني را نسبت به خشکسالي
 بیالن آبي محاسبه شده بهوسیله.اقلیمي تعیین کرد
 و بررسي ضریب تغییرات نشانMODFLOW مدل
داد که هر چند تطابق کامل بین خشکسالي
هواشناسي و خشکسالي هیدرولوژیکي و سطح ایستابي
 لیکن میزان تغییرات بارش و،دشت وجود ندارد
خشکسالي ميتواند تأثیر بهسزایي در تغییرات بیالن
 البته.آب زیرزمیني دشت در همان سال داشته باشد
در صورتيکه دادههاي برداشت از چاههاي بهرهبرداري
در سالهاي بیشتري در دسترس بود و امکان اجراي
مدل آب زیرزمیني در سالهاي بیشتري براي تعیین
 با اطمینان و قطعیت،بیالن آب زیرزمیني وجود داشت
 نتیجه حاصل شده از تأثیر خشکسالي بر،بیشتري
 براي سایر سالها قابل تعمیم،بیالن آب زیرزمیني
.بود
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92 همبستگي سطح ایستابي شبیه سازي شده از
 درصد در شرایط ناپایدار تغییر93 درصد در سال تر تا
 در شرایط پایدار2/59  ریشه خطاي استاندارد از،کرده
 این، همچنین. در سال تر تغییر یافته است2/99 تا
تحقیق ميتوان به کارایي مناسب شاخص خشکسالي
( در نمایش وضعیت سطحPSI( حالت پیزومتریک
 از طرف دیگر بررسي.ایستابي آبخوان اشاره نمود
تطایق شاخص خشکسالي استاندارد بارش و شاخص
خشکسالي سطح آب استاندارد نشان داد که هر چند
در سالهاي انتهایي دوره تطابق مناسبي بین این دو
 ولي در سالهاي،شاخص خشکسالي دیده ميشود
اولیه تطابق خوبي بین این دو شاخص نیست که از دو
جنبه قابل بررسي است اول اینکه تاثیر خشکسالي
هواشناسي با تأخیر بر سطح ایستابي دشت تأثیر گذار
 میزان برداشت از چاههاي،خواهد بود و از جنبه دیگر
بهرهبرداري به قدري بر تغییرات سطح ایستابي دشت
-موثر خواهد بود که حتي ترسالي (افزایش بارش به
عنوان تغذیه دشت) باعث جبران برداشت بيرویه
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