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چكيده
شبیهسازی عددی نوسانات سطح آبهای زیرزمینی ابزاری کارآمد جهت مدیریت منابع آب است .در این پژوهش تغییرات سطح ایستایی
آبخوان شهداد در استان کرمان با استفاده از نرمافزار  GMSو مدل  MODFLOWشبیهسازی و موردبررسی قرار گرفت و تغییررات سرطح
ایستابی آبخوان بیانگر افت سطح ایستابی در قسمت شمال ،شرق ،جنوب و قسمتی از نواحی مرکزی آبخوان است .بررای واسرنجی مردل از
دادههای اندازهگیری شده ماهانه تراز آب در سالهای  1392تا  1393و برای صحت سنجی از آمار ماهانه سال آبری  1395-1393اسرتفاده
شد .تخمین پارامترهای آبخوان شامل هدایت هیدرولیکی ،ضریب ذخیره و میزان تغذیه با روش مدلسازی معکوس و استفاده از کد PEST
انجام پذیرفت .مقدار ضریب تبیین در مرحله صحت سنجی ،برای مدل  0/95به دست آمد که بیانگر انطباق قابلقبول دادههای مشاهداتی و
محاسباتی در دوره صحت سنجی و قابلیت مدل در پیشبینی تغییرات سطح ایستابی آبخوان است .با انجام آنالیز حساسریت ،مشرخ شرد
مدل نسبت به پارامتر دبی خروجی از چاههای بهرهبرداری بیش از تغذیه سطحی و ضریب هدایت هیدرولیکی حساسیت دارد و جهت کاهش
افت سطح ایستابی الزم است میزان برداشت ماهانه از چاههای بهرهبرداری  30درصد کاهش یابد.
واژههاي کليدي :آبخوان شهداد ،دشت شهداد ،شبیهسازی ،نرمافزار GMS

مقدمه
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آب زیرزمینی همواره بهعنوان یک منبع تأمین آب شیرین جایگاه
ویژهای در مطالعرات منرابع آب دارد .منرابع آب زیرزمینری مهر تررین
بخرش از آبهرای شریرین قابرلاسرتفاده و در دسرترس بشرر اسررت.
خشکسالیها و کاهش بارش در سالهای اخیر چرخهی تجدید پرذیر
آبهای زیرزمینی را با مشکل مواجه ساخته است .دو عامرل ،افرزایش
سطح توقعات بشر و توسعه بخش کشاورزی ،منجرر بره افرت سرطح
آبخوانهای آب زیرزمینی شده است .تحقیقات انجامشده در رابطه برا
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پردیس دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
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آبخوانهای کشور نشران مریدهرد کره میرزان برداشرت از آبهرای
زیرزمینی بیشتر از میزان تغذیه آنها بوده و باعث افرت سرطح آب در
اکثر آبخوانها شده است (محمد جانی و همکاران .)1393 ،به همرین
جهت برای جلوگیری از ادامه افت سطح ایستابی ،مدیریت بهرهبرداری
و حفاظت از آبهای زیرزمینی باید بهعنروان یرک اصرل در مردیریت
منابع آب قرار گیررد؛ بنرابراین شرناخت و عملکررد در بیشرتر مسرالل
هیدرولوژیکی و مطالعات منابع آب زیرزمینی ،در دسترس بودن آمار و
اطالعات این منابع از اهمیت باالیی برخوردار است و بهمنظور ارزیابی
اثرات ناشی از توسعه در شرایط موجود و اراله روشهای مردیریتی برر
منابع آب زیرزمینی ،چه ازنظر کمی و چه کیفی ،شبیهسازی ریاضری و
کامپیوتری این منابع ،ابزاری قوی در بهرهبرداری بهینه از ایرن منرابع
محسوب میگردد .یکی از مناسبترین ابزارها برای کنترل و مردیریت
افت ایجادشرده ،اسرتفاده از نررمافرزار  GMSو مردل شربیهسراز آب
زیرزمینی  MODFLOWاست .ایرن نررمافرزار قابلیرت تلفیر کرد
 MODFLOWبررا  GISرا دارد .ایررن نرررمافررزار توسررط سررازمان
زمین شناسی ایالت متحده آمریکا ( )USGSدر سال  1984تهیره شرده
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است .این مدل جریان را بهصورت سهبعدی و به روش تفاضل محدود
برای حالت پایدار و ناپایدار شبیهسرازی مرینمایرد (قردرتی و ثعبرانی،
 .)1390در ایران و جهان تاکنون مطالعات زیادی درزمینرهی تغییررات
سطح ایستایی آبخوانها و پیشبینی سطح آبخوان در دهههرای آتری
انجامشده است.
مدل وسیلهای جهرت ارالره یرک بیران تفهیمری یرا ترسریمی از
سیست های فیزیکی با استفاده از معادالت ریاضی است .اگرر بره نحرو
مطلوبی تنظی و ساختهشده باشد میتواند وسیلهای قابلقبرول جهرت
پیشبینیهای الزم بهمنظور مدیریت بهرهبرداری از منرابع آب در نظرر
گرفته شود (بریور و همکاران .)2008 ،امیری و همکراران بره بررسری
تغییرات سطح آب زیرزمینی آبخوان راین در استان کرمان با نرمافرزار
 PMWINو مدل  MODFLOWپرداختند و به این نتیجره رسریدند
که با کاهش  30درصدی برداشت از آبخوان ،سطح ایستابی به تعرادل
مریرسرد ) .(Amiri et al., 2019پنراهی و همکراران بره بررسری
شبیهسازی نوسانات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی آبخروان زنجران
در بازه زمانی  15ساله پرداختند و نقشه بهدستآمده بررای سرطح آب
زیرزمینی در سالهای موردمطالعه نشاندهنده افت شردید سرطح آب
درنتیجه ادامره برداشرت از سرفره آب زیرزمینری ایرن آبخروان اسرت
) .(Panahi et al., 2018همچنین ذاکری و همکاران ،آبخوان دشرت
زنجان را با اسرتفاده از مردل  MODFLOWشربیهسرازی نمودنرد و
نشان دادند که میزان تخلیه ساالنه آب از این آبخوان بیشتر از ذخیرره
ساالنه آب است و این امر نشاندهنده برداشت بیرویره از آبخروان و
استفاده از ذخیره آب موجود در آن است که با ادامه این روند آبخروان
دشت بهطور کامل نابود خواهد شد و تراز محاسبهشرده توسرط مردل
نشاندهنده حرکت آبهای زیرزمینی در جهرت شریب لالرب منطقره
است (ذاکری و همکاران .)1396 ،هاشمی و همکاران در سال ،1391
جریان آب زیرزمینی در شبکه آبیراری و زهکشری شهرسرتان البررز را
مدلسازی نمودند و اثرات احداث شبکه آبیاری و زهکشری برر رفترار
آبهای زیرزمینی منطقره و ارزیرابی شراخ هرایی جهرت توسرعه و
بهرهبرداری پایدار مورد ارزیابی قراردادند (هاشمی و همکاران.)1391 ،
قبادیان و همکاران ،تأثیر احداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان
بر منابع آب زیرزمینی دشت میان دربند استان کرمانشاه را با استفاده از
نرم افزار GMSبررسی نمودند و نتایج نشاندهنده افرزایش سرطح آب
زیرزمینی  1/8متر پس از یک سال 3/2 ،متر بررای پرنج سرال و 5/2
متر پس از ده سال بود که با اجرای این طرح در آینده اراضری زه دار،
میشود (قبادیران و همکراران .)1393 ،عقلمنرد و همکراران ،مطالعره
کاربردی بر روی آبخوان بیرجند انجام دادند و با مدل MODFLOW
آبخوان موردنظر را تجزیهوتحلیل نمودند و به این نتیجه رسیدند که با
بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی و مطالعه جامع منابع آب منطقره،
راهکارهای مناسب موجب پیشررفت منطقره و بهررهبررداری بهینره از
منابع آب میشرود ) .(Aghlmand et al., 2019در پژوهشری دیگرر
عقلمند و همکاران ،با استفاده از نرمافزار  GMSمحدودههرای مسرتعد
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برررای حفررر چرراههررای شرررب جدیررد را شناسررایی نمودنررد (عقلمنررد و
همکاران .)1398 ،همچنین جعفر زاده و همکاران ،بره بررسری اثررات
تغییر اقلی بر سطح آب زیرزمینی با استفاده از مردل مفهرومی بریالن
دشت بیرجنرد پرداختنرد و در ایرن پرژوهش در ابتردا جهرت بررسری
پیامدهای کمی گرم شدن جهانی هوا ،با اسرتفاده از بهتررین خروجری
مدلهای گردش عمومی اثر تغییر اقلی بر بارش بررآورد گردیرد و در
ادامه به منظور تحلیل وضعیت کمی آبخروان دشرت بیرجنرد ،از مردل
مفهومی بیالن استفاده شد و نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آب
زیرزمینی آبخوان دشت بیرجند در بازه مطالعه شده برا رونردی نزولری
مواجه خواهد گردید (جعفر زاده و همکاران .)1398 ،همچنین حسرینی
و همکاران ،سطح آب زیرزمینی را با اسرتفاده از یرک شربکه ع ربی
الگوریت ژنتیکی ترکیبی در دشت شبستر تخمین زدند و دریافتند کره
با استفاده از این الگوریت میتوان به بازسازی دورههای طوالنیمردت
از آمار مفقودشده پرداخرت و سرناریوهای آینرده را شربیهسرازی کررد
) .(Hosseini et al., 2014آشررتیانی و همکرراران در سررال ،2016
باهدف جلوگیری از کاهش سطح آب زیرزمینی به تعیین میزان تغذیره
آبخوان و انتخاب محل مناسرب تغذیره پرداختنرد و مشرخ شرد در
قسمت جنوب لرب دشت دامغان نوسانات سطح آب زیرزمینری کمترر
است و بهعنوان سایت مناسب جهت تغذیه آبخوان مریتروان در نظرر
گرفت ) .(Ashtiani et al., 2016همچنین بیات و همکاران ،آبخوان
بهار دشت همدان را مورد بررسی قراردادند و نتایج پهنهبنردی سرطح
آب زیرزمینی آبخوان روند کاهش سطح آب زیرزمینی از بخش لررب
به شرق آبخوان را نشان داد که همسو با گرادیران هیردرولیکی اسرت
(بیات و همکاران .)1396 ،لالمی و همکاران ،با شبیهسازی نوسرانات
سطح آب زیرزمینی با نرمافزار  GMS6.0در آبخروان دشرت سراری-
نکا واقع در جنوب محدوده بهشهر -بندر گز پرداختره و نترایج بریالن
آبی نشان داد که سطح آب زیرزمینی این آبخوان در حالت تعادل قرار
دارد(لالمرری و همکراران .)1392 ،امینرری و همکرراران ،بررا اسررتفاده از
نرمافزار  GMSشبیهسازی کمی در دو حالرت پایردار و ناپایردار بررای
آبخوان دشت بابل-بابلسر انجام دادند و نتایج نشان داد کره وضرعیت
دشت آبخوان بابل -بابلسر با شرایط روند برداشت در زمان این مطالعه
دارای افت سطح آب زیرزمینی در سالهای آتی خواهد برود (امینری و
همکاران .)1396 ،همچنین امیدی نیا و همکراران در سرال  1395بره
بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت برخوار اصفهان با اسرتفاده
از نرمافزار  GMSپرداختنرد و نترایج مردل نشراندهنرده افرت سرطح
ایستابی در نواحی شمالی ،لربی و برخی نواحی مرکزی دشت با ادامه
روند برداشت در زمان مطالعه است (امیردی نیرا و همکراران.)2016 ،
بخیت ،سیست هیدرولوژیکی آبخوان آزاد رفح در م ر را بررسی نمود.
وی با اسرتفاده از مردل  MODFLOWبره شربیهسرازی جریران آب
زیرزمینی این آبخوان در دو حالت پایدار و ناپایردار پرداخرت و پرس از
کالیبراسیون خودکار مدل با کد  PESTدر نرمافرزار  ،GMSتغییررات
شوری این آبخوان در اثر پیشروی آبشور دریا را برا اسرتفاده از مردل
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 MT3DMSشبیهسازی نمود .نتایج این مطالعه حاکی از افرت سرطح
ایستایی این آبخوان از  1/9تا  8/4متر است ) .(Bakhit, 2015یاوتی
و همکاران ،به شبیه سازی آبخوان  Bou-Aregدر مراکش با اسرتفاده
از مدل  MODFLOWپرداختند .نترایج ایرن مطالعره نشران داد کره
نوسانات سطح ایستایی در طول دوره شبیهسازی 16سراله وابسرته بره
تغییرات ف لی میزان تغذیه ،ناشی از برارش و نفروذ آبیراری بره ایرن
آبخوان است و در این پژوهش واکنش سیست آبخوان تحرت شررایط
مختلف را با تعریف سناریوهای مختلف پیشبینی نمودند (Yaouti et
) .al., 2008سوپیز و همکراران بامطالعره آبخروان حروزه کرریتس در
چاینا ،کریت-یونان ،به بررسی خ وصریات آبخروان ازجملره هردایت
هیدرولیکی آبخروان پرداختنرد و راههرای مناسرب مردیریت آبهرای
زیرزمینی را در منطقره شناسرایی و ارالره نمودنرد (Soupios et al.,
) .2007ان اری فر و همکاران ،با ترکیب تفسیر دادههای گمانرهای و
روش حل معکوس ،میزان هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویرژه آبخروان
بندر گز در شمال ایران به علت عدم دسترسی بره دادههرای پمپراژ در
منطقه تخمین زدند و الگوی توزیع مکانی مقادیر هدایت هیدرولیکی و
آبدهی ویژه آبخوان حاکی از کاهش در جهت جنوب به شمال آبخوان
داشت و این نتیجه همخوانی مناسب با رسوبات و دانهبنردی آبخروان
داشت ) .(Ansarifar et al., 2020میر احمدی بهمنظور ارزیرابی اثرر
احداث سرد زیرزمینری برر تغذیره م رنوعی آبهرای زیرزمینری ،بره
مدلسازی جریان آب زیرزمینی آبخوان زیر حوضه سد زیرزمینری راور
با استفاده از مدل ریاضی  GMSبرای یک دوره چهاردهسراله از ابتردا
سال آبی  1382-1381ترا  ،1395-1394پرداخرت و درنهایرت مردل
صحتسنجی شده برای پیش بینی وضعیت آینده آبخروان برا در نظرر
گرفتن سناریوهای پیشبینی مختلف ،به مدت چهرار سرال ( 1395ترا
 )1399انجام شد (میر احمدی .)1397 ،چیتسازان و همکاران ،مطالعه
موردی بر روی دشت دامنهداران در لرب استان اصفهان انجام دادنرد
و با بررسی تغییرات سطح ایستابی آبخوان به این نتیجه رسریدند کره

کاهش  50درصدی برداشت آب ،نقش مهمی در کراهش فرونشسرت
زمین این دشت دارد ) .(Chitsazan et al. 2020در تحقیر حاضرر
آبخوان شهداد که در محدوده مطالعاتی دشت شرهداد قررار دارد و بره
دلیل تحقیقات محدود در این منطقه ،این آبخروان انتخراب شرد و برا
استفاده از نررمافرزار  GMSو مردل  MODFLOWتغییررات سرطح
ایستایی آبخوان شهداد شبیهسازی شد و تغییررات سرطح ایسرتابی در
قسمتهای مختلرف آبخروان برر اسراس نترایج حاصرل از نررمافرزار
موردبررسی قرار گرفت و تغییرات سطح آب به مدت  10سال پرس از
زمان شبیهسازی پیشبینی شد.

منطقه مورد مطالعه
دشت شهداد زیر حوضره لررب کرویر لروت اسرت .وسرعت کرل
محدوده مطالعاتی شهداد  5545کیلومتر مربع اسرت و دشرت شرهداد
دارای چندین آبخوان ازجمله آبخوانهای شهداد ،دشتک کوهپایه ،دره
آبرفتی چهار فرسخ–اندوهجرد و در مرحله بعدی پهنه بسیار کروچکی
بنام جوشران ،هسرت و برا توجره بره اطالعرات ثبرتشرده ،موقعیرت
ایستگاههای سینوپتیک و برارانسرنجی منطقره و وسرعت آن و قررار
گرفتن بخشی از دو رودخانه شهداد و اندوهجرد در آبخوان شهداد ،این
آبخوان جهت مطالعه انتخاب شد .آبخوان شهداد در سیسرت U.T.M
در زون  40کره زمین واقرعشرده و در محردوده طرول جغرافیرایی 57
درجه و  15دقیقه تا  58درجه شرقی و عرض جغرافیرایی  30درجره و
 10دقیقه تا  30درجه و  35دقیقه شمالی قرار دارد .محردوده انتخرابی
آبخوان شهداد به وسعت  472کیلومترمربع بوده و ارتفاع آن از سرطح
دریا از  270تا  440متر متغیر است .شکل  1موقعیت جغرافیایی دشت
شهداد در کشور ایران و استان کرمران و محردوده مطالعراتی آبخروان
شهداد در این دشت نشان دادهشده است.

(ب)
(الف)
شكل  -1موقعيت جغرافيایی دشت شهداد در استان کرمان (الف) و آبخوان شهداد در دشت شهداد استان کرمان (گزارش پيشنهاد ممنوعيت
محدوده مطالعاتی شهداد)1397 ،
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دشت شهداد ازلحاظ اقلی هواشناسی جز مناط کویری با درجره
حرارت باال (گرم و خشک) است .میزان بارندگی ساالنه در این دشرت
 102میلیمتر و در مناط پست کویر شهداد که آبخوان شهداد در این
قسمت قرارگرفته است 40 ،میلیمتر است .بیشترین میزان بارندگی در
ماههای آذر لغایت اردیبهشت و کمترین مقردار آن در دیگرر مراههرای
سال یعنی ماههای خررداد ترا آبران اسرت .همچنرین متوسرط دمرای
درازمدت سالیانه و متوسط تبخیر در این منطقه به ترتیب برابرر 30.8
درجه سانتیگراد و  3246میلیمتر است (گزارش پیشرنهاد ممنوعیرت
محدوده مطالعاتی شهداد .)1395-1396 ،قسمتهای لررب و شرمال
لرب دشت شهداد که درواقع ارتفاعات نواحی شررقی و شرمال شررق
شهرستان کرمان است ،عامل اصلی تغذیه سرفرههرای آب زیرزمینری
دشت شهداد بهحساب میآید .مه تررین رودخانرههرایی کره در ایرن
محدوده مطالعاتی جریان دارنرد ،رودخانرههرای شرهداد و انردوهجرد
می باشد .در این محدوده مطالعاتی مسیلهای ف لی زیادی وجود دارد
که هر یک بهطرور مجرزا وارد کفره تبخیرری کرویر لروت مریشرود.
بهطورکلی کلیه مسیلها و رودخانه موجود در این محردوده مطالعراتی
پس از طی مسیری در جهت شررق وارد پهنره تبخیرری کرویر لروت
میشروند (گرزارش پیشرنهاد ممنوعیرت محردوده مطالعراتی شرهداد،
 .)1397رودخانه شهداد از رودخانههای منفرد حوزه آبریرز کرویر لروت
است که از ارتفاعات بلند پلوار واقع در شرق کرمان سرچشمه گرفته و
به کویر لوت خت میشود و در شهرستان شهداد جاری اسرت .شراخه
اصلی آن از دامنه کوه  5773متری برا براال واقرع در  23کیلرومتری
شمال کرمان سرچشمه میگیرد و در بستری از لرب به شرق جریران
مییابد و روستاهای درب آسیاب ،حجرتآبراد و علریآبراد را مشرروب
نموده و وارد دهستان تیرزین میشود .برا دوشراخه دیگرر از روسرتای
شریفآباد و دره صعب العبوری میگذرد .سرانجام در حروالی روسرتای
باقوک وارد دشت شهداد میگرردد .رودخانره شرهداد در ایرن منطقره
دوشاخه کوچک دیگر خود را به نامهای خرشگی و جفتان را ضرمیمه
نموده و وارد شرهر شرهداد مریشرود .پرس از عبرور از ایرن شرهر در
ریگزارهای شرقی آن وارد کویر لوت میشود .این رودخانه دارای آب
دالمری اسرت )رسرتمی و همکراران .)2015 ،رودخانره انرردوهجرد ،در
جنوب دشت شرهداد جراری اسرت و قسرمت انتهرا آبهرای شرمالی
کوههای عظی پلوار را جمعآوری و پرس از مشرروب نمرودن منراط
اطراف مسیر وارد کویر لوت مینماید .از تالقی دوشاخه کوچرک خرود
به نامهای جنتآباد و دهندورودی در لرب دهستان سریر تشرکیل
می شود .پس از جریان در جهرت شررق و مشرروب نمرودن دهسرتان
سیر شاخهای به نام بندرجوشان و هشتادان را دریافت مرینمایرد .از
مسیر کوهستانی خارجشده و وارد زمینهای جنوبی شهداد مریگرردد.
اراضی روستاهای انردوهجرد ،پیرلیرب هنرزا و اکبرآبراد را مشرروب و
سپس وارد کویر لوت میشود (گرزارش پیشرنهاد ممنوعیرت محردوده

مطالعاتی شهداد.)1392 ،
شبيهسازي جریان آب زیرزمينی آبخوان با نرمافزار GMS

در ایررن تحقیرر برررای شرربیهسررازی آبخرروان شررهداد از کررد
 MODFLOWدربسته نرمافزاری  GMSاستفاده شده اسرت .معادلره
حاک بر جریان در محیط متخلخل اشباع با رابطره دیفرانسریل جزلری
زیر توصیف میشود:
()1
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که در آن 𝑥𝑥𝐾  𝐾𝑦𝑦 ،و𝑧𝑧𝐾 ضرایب هیدرولیکی در راسرتاهای
 z,y,xبرحسب واحد طول بر زمان W ،میزان تخلیه برحسب حج h ،
سطح آب برحسب واحد طول Ss ،ذخیره ویژه مواد متخلخل و  tزمان
است .معادله ( )1جریان آب زیرزمینی را در شرایط لیر متعادل در یک
محیط لیر همگن و تحت شرایط ناپایدار در راستای محورهای اصرلی
توصیف میکند .همچنین مشخ ات جریان یا شررایط مرزهرای یرک
سیست آبخوان و مشخ ات شرایط سطح اولیره سیسرت جریران آب
زیرزمینی را بهصورت ریاضی نشان مریدهرد .در جریرانهرای پایردار
سمت راست رابطه ( )1برابر صرفر خواهرد برود (قردرتی و همکراران،
 .)1395اولین گام در مدلسازی توصیف مدل مفهرومی اسرت (خیرا
خلقررری .)1381 ،در ابتررردا دادههرررای هواشناسررری ،هیررردرولوژی و
هیدرولوژیکی گزارشات پیشنهاد ممنوعیت محدوده مطالعراتی شرهداد
مورد بازبینی قرار گرفت و پرس از بازسرازی و اصرالح آمرار موردنیراز
شبیهسازی با نرمافزار  SPSSو  ،EXCElاز طری سرامانه اطالعرات
جغرافیالی  )Shape file( GISبه محیط مدل منتقل شدند .این دادهها
شامل تعیین مرز آبخوان ،تراز ارتفاعی سنگ کف ،تراز ارتفاعی سرطح
زمین ،چاههای بهرهبرداری ،قنوات ،چشمهها ،رودخانرههرا ،چراههرای
مشاهدهای ،الیه قابلیت انتقال و الیه تغذیه سرطحی اسرت و سرپس
دادههای  GISبه مدل مفهومی تبدیل میشوند .جهرت تعیرین رقروم
ارتفاعی سنگ کف از اطالعات ثبتشده مطالعات ژلوالکتریک آبخوان
و چاههای عمی موجرود در منطقره موردمطالعره ،نقشره رقروم کرف
آبخوان تهیه شد و از آنجالی که دادههای موجود پراکنده میباشند ،برا
درونیابی مقادیر پارامتر برای هر سلول محاسبه شرد .آمرار چراههرای
مشاهدهای در این منطقه بهصورت ماهیانه برداشت و ثبتشده بود که
این اعداد اصرالح و اعرداد اشرتباه حرذف شردند و پرس از بازسرازی
مورداستفاده قرار گرفتند همچنین آمار قنوات ،چشرمههرا و چراههرای
بهرهبرداری مورد بازبینی و بازسازی آماری قرارگرفتره اسرت .در ایرن
منطقه بیشرترین کراربرد چراههرای بهررهبررداری مربرو بره بخرش
کشاورزی و پسازآن شرب است .در ادامه جهت شبیهسرازی آبخروان
شررهداد مرردل مفهررومی ایجرراد و تمررامی اطالعررات موردنی راز برررای
مدلسازی از طری پوششها به مدل داده شرد .در ایرن مردلسرازی
پوششهایی که با توجه به شرایط آبخوان ایجاد شرد ،شرامل شررایط
مرزی ،هدایت هیردرولیکی ،قابلیرت انتقرال ،چراههرای مشراهدهای و
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بهرهبرداری ،تغذیه آبخوان ،ضریب ویژه آبخوان و موقعیت رودخانههرا
بود .دشت شهداد دارای  199چاه بهرهبرداری 83 ،قنات و  27چشرمه
است و در محدوده آبخوان شرهداد ده چراه مشراهدهای وجرود دارد و
تعداد چاههای بهرهبرداری که در محدوده این آبخوان قرارگرفته است،
 65چاه است (گزارش پیشنهاد ممنوعیت محردوده مطالعراتی شرهداد،
 .)1397در ادامه مسیر جهت مشرخ کرردن مرزهرا ابتردا محردوده
موردمطالعه با توجه به مرز تعیینشده آبخوان در گرزارشهرای مرکرز
مطالعات سازمان آب منطقهای کرمران در نظرر گرفتره شرد .در طری
فرایند شبیهسازی با توجه به نقشههای توپروگرافی و زمرینشناسری و

رس خطو هر پتانسریل و هر عمر آب زیرزمینری برا اسرتفاده از
نرم افزار  ،Surferتغییرات الزم در مرزها اعمال و شبکهبندی محدوده
مورد مطالعه انجام شد .مرزهای ورودی آبخوان ،در قسرمت شرمال و
شمال لرب و مرزهای خروجی نیز در سمت شرق ایرن آبخروان قررار
دارد .پسازاینکه مدل مفهومی با ایجاد شربکهای بره ابعراد 159×153
سلول که اندازه ابعاد هر سلول  250×250مترر مربرع اسرت ،آبخروان
موردنظر در یکالیه تهیه گردید کره نتیجره آن ایجراد  7838سرلول
فعال برای آبخوان بود .شرکل  2نمرالی از شربکهبنردی منطقره را در
مخت ات  UTMنمایش میدهد.

شكل  -2موقعيت آبخوان شهداد به همراه مرزهاي ورودي و خروجی ،رودخانهها ،چاههاي مشاهدهاي (با شماره جانمائی شدهاند) و چاههاي
بهرهبرداري در نرمافزار GMS

در این مرحله نیاز به تعیین رقوم ارتفاعی کرف و سرطح ایسرتابی
آبخوان است و از آنجالی که دادههای موجود پراکنرده مریباشرند ،برا
میانیابی مقادیر پارامتر برای هر سلول انجام شد و با توجه به مطالعات
ژلوالکتریک محدود ،از اطالعات چاههرای عمیر موجرود در منطقره
موردمطالعه ،نقشه رقوم کف آبخوان تهیه شد و در مراحل شبیهسرازی
دادههای مربوطه اصالح شد .آمار چاههای مشاهدهای در ایرن منطقره
بهصورت ماهیانه برداشت و ثبتشرده برود .در ایرن منطقره بیشرترین
کاربرد چاههای بهرهبرداری مربو بره بخرش کشراورزی و پرسازآن
شرب است.

روش تحقيق
از مه تررین و حسراستررین پارامترهرا در تهیره مردل ،هردایت
هیدرولیکی تشکیالت آبخوان است که تا حد امکان طراحی مدل باید
با استفاده از مقادیر واقعی این پارامتر که در صرحرا و ترجیحرا توسرط
آزمایشهای پمپاژ به دستآمده صورت گیرد (ظهررهونرد و همکراران،
 .)1388آبرفتهای دشرت شرهداد بره دلیرل شررایط مورفولروژیکی و

زمینشناسی حاک بر منطقه ازنظر خ وصیات دانهبندی ذرات نهشرته
شده و میزان هدایت هیدرولیکی دارای شرایط متفراوتی مریباشرند و
همین تفاوت در پارامترهای مذکور موجرب شرده ترا ضرریب قابلیرت
انتقال ( )Tدر محدوده آبخروان از طیرف گسرتردهای برخروردار باشرد
به طورکلی در محدوده آبخوان شهداد بازه متفراوتی از قابلیرت انتقرال
مشاهده می شود .به این جهت پوشش ضرایب قابلیت انتقال آبخروان،
با استفاده از داده های مطالعات منابع آب زیرزمینی دشت شهداد نقرا
بهصورت پراکنده به مدل وارد و سرپس برا درونیرابی الیره رسرتری
مقاومت عرضی کل آبخوان حاصل شد .مطاب شکل  ،3نقشه قابلیت
انتقال در این نرمافزار ایجاد شد .همانطور کره در ایرن شرکل نشران
دادهشده است در بخشهای شمالی آبخوان ضریب قابلیرت انتقرال در
حدود  560متر مربع در روز ،در بخشهای لربی و قسرمتی از بخرش
مرکزی آبخوان در حدود  300متر مربع در روز و در بخشهای جنوبی
و در نزدیکی رودخانه اندوهجرد ،با توجه به وجرود رسروبات ریرز ترر،
ضریب قابلیت انتقال در حدود  25متر مربع در روز است.
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جهت محاسبه هدایت هیدرولیکی ،مقادیر قابلیت انتقرال از نقشره
خطو ه ارزش قابلیت انتقال حاصل از درونیابی در مردل و مقرادیر
ضخامت آبرفت دشت شهداد از گرزارش مطالعرات منرابع آب کرمران
برداشت شد و با اسرتفاده از رابطره ( ،)2مقرادیر هردایت هیردرولیکی

آبخوان محاسبه و در نرمافزار  GMSوارد شد .در جدول  ،1پنج مرورد
از مقادیر محاسبهشده ،بهطور نمونه درجشده است.
T=K.b
()2

جدول  -1محاسبه هدایت هيدروليكی آبخوان
طول جغرافيائی

عرض جغرافيائی

ضریب قابليت انتقال

ضخامت آبخوان

ضریب هدایت هيدروليكی

UTM

UTM

573350
571260
581310
574260
594810

3380760
3364250
3362620
3361310
3353090

(مترمربع در روز)
560
400
280
320
75

(متر)
50
95
65
100
30

(متر در روز)
11.2
4.21
4.31
3.2
2.5

جهت تخمین ضرایب جریان بازگشتی از م ارف اصرلی (شررب،
صنعت و کشاورزی) در سطح حوزه آبخیز ،درزی و همکاران ،ضرریب
بازگشررت برره آب زیرزمینرری را  0/25تررا  ،0/3طررالبی حس رینآبرراد و
همکاران ،بین  0/2و  0/3پیشرنهاد نمرودهانرد (کرامتری و همکراران،
 .)1388در محاسبات میزان تخلیه چاههای بهرهبرداری ،برا توجره بره
شرایط آبخوان ازنظر زمینشناسی و اقلی گرم و خشک ،روش سرنتی
آبیاری در منطقه و بافت خاک منطقه میزان آب برگشتی کشاورزی را
 28درصد کل آبی که از زیرزمین تخلیه میشود ،در نظر گرفته شرد و
در هنگام واردکردن میزان تخلیه چاههای بهرهبرداری در مدل عددی،
مقدار آنها  28درصد کاهش داده شد .در بحث تغذیه سطحی ،منرابع
اصلی تغذیهی آبخوان دشت شهداد شامل نفوذ بارندگی ،آب برگشرتی
کشاورزی و رودخانههای ف لی میباشند .در شبیهسازی مدل عرددی
مقدار تغذیه سطحی توسط پوشش تغذیه سطحی به مدل اعمال شد و

با توجه به متغیر بودن بارندگی و متغیر برودن میرزان آورد سراالنه در
دوره چهاردهساله ( 1381تا  )1397مقدار تغذیه سطحی ( )SRبرحسب
متر از روابط زیر محاسبه شد.
𝑃
(=𝑉
𝐹𝐼 ∗ ) ∗ 𝐴 ∗ 106 + 𝑊 ∗ 106
()3
1000
𝑉
( = 𝑅𝑆
(
()4
𝐴∗106
بهطوریکه در معادله ( P ،)3بارنردگی سراالنه حوضره برحسرب
میلیمتر A ،مساحت زیر حوضه برحسرب کیلرومتر مربرع IF ،ضرریب
میزان آب برگشتی به آب زیرزمینی و  Wآورد ساالنه برحسب میلیون
متر مکعب است که بر اساس رابطه کتاين محاسربهشرده اسرت .برا
توجه به اینکه در منطقه آبخوان شهداد ،میزان تبخیر باالست و بافرت
خاک سبک است ،ضریب  10 ،IFدرصد در نظر گرفته شد و از آنجالی
که سطح آب زیرزمینی در عمقی بیش از  4متر از سرطح زمرین قررار
دارد ،تبخیر از آب زیرزمینی در مدل در نظر گرفته نشد .جهرت انجرام
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مدلسازی در این تحقی پنج گام اصلی طی شد .گام اول مدلسازی
در حالت پایدار است که جهت محاسبات آن در مردل MODFLOW
از روش تکرار  PCG2استفاده شد و مدلسازی در حالت پایردار بررای
دادههای مهرماه سال آبی  1382-1381صورت گرفت و در گرام دوم
جهت بهینه شدن پارامترهرا و کراهش خطاهرای گرام اول ،اقردام بره
واسنجی مدل و رسیدن به یک برازش مناسب بین دادهها با استفاده از
کد  PESTدر مدل  MODFLOWشد .در ایرن مرحلره پارامترهرای
هرردایت هی ردرولیکی ،تغذی ره سررطحی و هرردایت هی ردرولیکی افقرری
لیرهمسان جهت واسنجی مدل در حالت پایردار در نظرر گرفتره شرد.
مدلسازی گام سوم و چهارم ه مشابه گام اول و دوم صورت گرفرت
با این تفاوت که در گام سوم شربیه سرازی بررای حالرت ناپایردار و از
سالهای آبی  1382-1381تا سرال آبری  1393-1392و برا در نظرر
گرفتن تغییرات ایجادشرده در آبخروان انجرام شرد .همچنرین در گرام
چهارم جهت انجام واسنجی برای حالرت ناپایردار ،پارامترهرای تغذیره
سطحی و ضریب آبدهی ویژه مدنظر قرار گرفتند .جهت تأییرد اجررای
مدل ،نیاز به صحت سنجی بود که به همین منظور در گام پرنج بره
صحت سنجی مدل پرداخته شد و برای این گام دادههرای سرال آبری
 1395-1393مدنظر قرار گرفت.

نتایج
پس از مرحله کالیبراسریون شررایط پایردار بره بررسری تغییررات
ضریب هدایت هیدرولیکی این منطقه پرداخته شرد .تغییررات هردایت
هیدرولیکی آبخوان در محدوده  0/6تا  12/2برحسب مترر برر روز بره
دست آمد برهطروریکره در قسرمت جنروبی کمتررین مقردار هردایت
هیدرولیکی و در شمال و شمال شرق بیشترین مقدار را دارد .همچنین
آبدهی ویژه آبخوان در محدوده مطالعاتی 0/13 ،تا  0/165با نرمافرزار

محاسبهشده که کمترین میزان آبدهی ویژه در مرکز و لررب آبخروان
است که در شکل  4آمده اسرت .برر اسراس نترایج برهدسرتآمرده از
شبیه سازی پس از مرحله واسنجی ناپایدار و طب خروجیهای حاصل
از نرمافزار متوسط آبدهی ویرژه در منطقره آبخروان شرهداد  0/15بره
دست آمد .تغذیه آبخوان شهداد از دو رودخانره شرهداد و انردوهجرد و
حوزه آبریز کویرهای درانجیر-سالند اسرت و مطراب نقشره ترراز آب
زیرزمینی حاصل از نرمافزار ،جهت جریران آب زیرزمینری از شرمال و
شمال لرب به سمت شرق و جنوب شرق آبخوان است.
مقدار ضریب تبیین در دوره صحت سنجی برای مدل کمی ،0/95
خطای میانگین  0/28متر ،خطای میانگین مطلر  0/38مترر و جرذر
میانگین مربعات خطاها ( 0/47 )RMSEمتر به دسرت آمرد ،بنرابراین
مدل واسنجی شده بهخوبی توانسته است شرایط حاک برر آبخروان را
شبیهسازی کند و میتوان از آن برای پیشبینری تغییررات سرطح آب
زیرزمینی آینده استفاده نمود .در شکل  5و  6تراز سرطح ایسرتابی آب
زیرزمینی (مشاهداتی و محاسباتی) به طور نمونه در دو چاه مشاهدهای
شماره  1که در قسمت شمال آبخوان و شماره  10در جنروب آبخروان
قرار دارد ،نشان دادهشده است.
نترایج شربیهسرازی در آبخروان نشراندهنرده کراهش سرطح آب
زیرزمینی در قسمتهای شرمال ،جنروب و شررق آبخروان و افرزایش
سطح آبخوان در مناط مرکزی و لرب آبخوان بود .افزایش ترراز آب
زیرزمینی را میتوان تا حدی به علت وجود چهار آببند خاکی موجرود
بررر روی رودخانرره شررهداد و افررزایش دبرری رودخانرره شررهداد پررس از
سیالبها و وجود مخرو افکنهها در این منطقه مرتبط دانست و این
امر نیاز بره تحقیر بیشرتری دارد .تغییررات سرطح آب زیرزمینری در
مهرماه سال  1381و مهرماه  1395حاصرل از نررمافرزار در شرکل 7
نشان دادهشده است.

شكل  -4نقشه خطوط همتراز هدایت هيدروليكی آبخوان شهداد وضوح نقشه تا حد امكان افزایش یافت
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شكل  -6تراز سطح ایستابی آب زیرزمينی (مشاهداتی و محاسباتی) چاه مشاهدهاي شماره  ،10در جنوب آبخوان

تغییرات سطح آب زیرزمینی در شکل  7حراکی از کراهش سرطح
آب در بیشتر نواحی آبخوان است و تغییرات تراز سرطح آب زیرزمینری
در  14سال نشاندهنده افت سطح ایستابی در نواحی شرمال ،شررق و
جنوب آبخوان است و در لرب آبخوان و مرکرز در محردوده رودخانره
شهداد افزایش سطح آب بخ وص در ماههای آذرماه تا اردیبهشتماه
وجود دارد که این امر میتواند متأثر از بارندگی و افزایش دبی رودخانه
شهداد است .در شکل  8این تغییرات در شمال ،جنوب ،شرق ،جنروب
شرق ،لرب و مرکز آبخوان نشان دادهشده است.
آناليز حساسيت
آنالیز حساسیت درواقع به معنی مشخ نمودن حساسریت مردل
نسبت به پارامترهای مختلرف آن اسرت .در خرالل آنرالیز حساسریت،
مقادیر واسنجی شرده پارامترهرای هیردرودینامیکی ،مقرادیر تغذیره و
شرایط مرزی برهصرورت سیسرتماتیک تغییرر داده مریشرود .بزرگری
تغییرات بار هیدرولیکی نسبت به مقادیر بار هیدرولیکی واسنجی شده،
معیار حساسیت حل مسئله نسبت به آن پارامتر خاص است .دراینبین
عواملی که عکسالعمل مدل به تغییراتشان بیشترِ بوده یا بره عبرارتی
مدل نسبت به آن ها حساسریت بیشرتری نشران مریدهرد از اهمیرت
بیشتری برخوردارند ،زیرا با تغییر کمتر در این پارامترها میتروان گرام

بزرگتری در جهت نزدیکتر شدن به مقرادیر مشراهدهای برداشرته و
خطاها را به حداقل رساند (میر احمدی .)1397 ،به همین منظور جهت
شناسایی حساسیت بخش هرای مختلرف آبخروان نسربت بره عوامرل
ورودی ،ابتدا منطقه موردمطالعه به زونهایی تقسی شد بهنحرویکره
در هر ناحیه فقط یک چاه مشاهدهای وجرود داشرته باشرد .سرپس برا
استفاده از بسته  PESTدر نرمافزار  GMSبا تغییرر عوامرل ورودی از
قبیل ضریب هدایت هیدرولیکی ،آبدهی ویژه و میزان تغذیه ،میزان بار
آبی محاسبه شد و توسط مدل با مقادیر مشراهداتی مقایسره گردیرد و
مقادیر خطای  RMSEمحاسربه گردیرد .تغییرر عوامرل ورودی بررای
میزان افزایش و کاهش  10 ،5و  20درصد انجام شرد و نترایج آنرالیز
حساسیت در چاههای مشاهدهای نشان داد کره حساسریت برداشرت از
چاههای بهرهبرداری دو و نی برابر هدایت هیردرولیکی و یرک و نری
برابر تغذیه سطحی است .درواقع میتوان گفت در ایرن مردل عرددی
تغییرات پارامتر دبی خروجی از چاههای بهررهبررداری ترأثیر بیشرتری
نسبت به دو پارامتر دیگر داشرته اسرت .نمودارهرای آنرالیز حساسریت
مربو به دو ناحیه که چاه مشاهدهای شرماره  3در شرمال آبخروان و
شماره  6در مرکز آبخوان قرار داشتند ،در شکل  9آورده شده است.
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شكل  -7وضعيت تغييرات سطح ایستایی آب زیرزمينی دشت شهداد در مهرماه سال  1381و مهرماه 1395

پيشبينی سطح آب زیرزمينی
با تعریف سه سناریو برای آینده آبخروان دشرت شرهداد ،ترراز آب
زیرزمینی برای یرک دوره  10سراله ،بررای هرر یرک از سره سرناریو
پیشبینی گردید .به دلیل آنکه میرزان تغذیره تقریبرا لیرقابرلکنتررل
است ،در همه این سناریوها مقدار تغذیه مطاب روند گذشرته در نظرر
گرفته شد ،ولی میزان برداشت از آب زیرزمینی در سناریوهای مختلف
به مقدار  20 ،10و  30درصد کاهش دادهشرده اسرت .پرس از اعمرال
گزینههای مدیریتی مختلف به مدل و اجرای آن ،نتایج پریشبینریهرا
بهصورت تراز آب زیرزمینی حاصل شد .در شکل  ،10بهعنروان نمونره
نتایج اعمال سناریوهای ذکرشده در چاه مشراهدهای شرماره  8نشران
دادهشده است.
بهطورکلی متوسط تراز سرطح آب زیرزمینری در چراه مشراهدهای
شماره  ،1با ادامه روند کنونی برداشرت از چراههرای بهررهبررداری در
آبخوان شهداد در سرال  10( 1405سرال پرس از دوره شربیهسرازی)،

 319/51متر به دست آمد که نسبت به سالهرای  1381و  1395بره
ترتیب  2/39و  0/66متر افت داشته است .این مقدار با اعمرال گزینره
اول ،دوم و سوم بره ترتیرب برابرر  320/27 ،319/88و  320/38مترر
حاصل شد .بهعبارتدیگر کراهش برداشرت بره میرزان  30درصرد از
چاههای بهرهبرداری تا سال  ،1405میانگین سرطح ایسرتایی آبخروان
نسبت به ادامه روند کنونی برداشتها ،بره مقردار  0/87مترر افرزایش
مییابد و این تأثیر در نه چاه مشاهدهای دیگر نیز مشرهود اسرت و در
دیگررر نررواحی آبخرروان کرراهش برداشررت  30درصرردی از چرراههررای
بهرهبرداری موجب افزایش سطح آب در بازه  0.5تا  1/8متر میشرود.
بر اساس اطالعات بهدستآمده از شبیهسازی با کراهش برداشرت 30
درصد از چاههای بهرهبرداری آبخوان به تعادل نسبی خواهد رسید .برا
توجه به نتایج حاصل از اعمال سناریوهای مختلف ،میتوان گفت کره
با یک برنامهریزی صحیح و کنترل برداشت آب زیرزمینری از آبخروان
دشت شهداد ،میزان افت در این آبخوان را تا حد قابلتوجهی کراهش
داد.

بررسي نوسانات سطح آب زیرزميني آبخوان شهداد

شكل  -8تغييرات تراز سطح آب زیرزمينی در نواحی مختلف آبخوان شهداد

شكل  -9نتایج آناليز حساسيت در دو ناحيه مربوط به چاههاي مشاهدهاي در شمال و مرکز آبخوان
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شكل  -10تغييرات سطح آب چاه مشاهدهاي شماره  1در سناریوهاي مختلف

نتيجهگيري
بررسی تغییرات سطح ایستابی ده چاه مشاهده ای آبخروان دشرت
شهداد ،از سال  1381تا  ،1395نشان داد که ترراز سرطح ایسرتابی در
قسمتهای شمال ،جنروب ،شررق و جنروب شررقی آبخروان برهطرور
میانگین  0/2تا  5متر کاهش سطح آب و در قسرمتهرای مرکرزی و
لرب آبخوان به طور متوسط بین  0/1ترا  0/6مترر افرزایش پیرداکرده
است و این امر میتواند به واسطه تأثیر رودخانه شهداد باشرد .در ایرن
تحقی نتایج حاصل از آنالیز حساسیت نشان داد کره حساسریت مردل
نسبت به پارامتر دبی خروجی از چاههای بهرهبررداری حردود  2برابرر
ضریب هدایت هیدرولیکی و  1/5برابر پرارامتر تغذیره اسرت .درواقرع
میتوان گفت در این مدل عرددی تغییررات پرارامتر دبری خروجری از
آبخوان چاههای بهرهبرداری تأثیر بیشتری نسبت به دو پرارامتر دیگرر
داشته است .نتایج پیشبینی سالهای  1385تا  ،1405نشان داد که با
کاهش  30درصد برداشت از چاههرای بهررهبررداری تغییررات سرطح
ایستابی روند کاهشی با شیب کمتر را دارد و نتایج شبیهسازی آبخوان
دشت شهداد بیانگر این است برداشرت بریشازحرد و افرت سرطح آب
آبخوان دشت شهداد بهخ وص در نواحی جنوبی و شرقی آن میتواند
بخش کشراورزی منطقره را تحرت ترأثیر قررار دهرد و اثرر اقت رادی
زیان باری را برای سراکنین آن بره وجرود آورد .بررای مقابلره برا ایرن
وضعیت باید میزان برداشت از آبخوان کراهش یابرد ترا برین تغذیره و
تخلیه آبخوان تعادل برقرار گردد .همچنین درصورتیکه تهیه مدل برا
دادههای اولیه کاملتر و دقی ترر نقرش بسرزایی در افرزایش دقرت و
کارایی مدل جهت مدیریت منرابع آب آبخروان دشرت شرهداد خواهرد
داشت.
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Abstract
Numerical simulation of groundwater table variations can be an effective tool for water resources
management. In this study, water table variations of Shahdad aquifer located in Kerman provience, were
simulated using Groundwater Modeling System (GMS) software and MODFLOW model.Changes in the aquifer
water level indicate a decrease in the aquifer in the northern, eastern, southern, and some central parts of the
aquifer. The developed model was calibrated using the monthly water level measurements for the period of
2012-2013 and then validated using the monthly statistics for the water year 2015-2016. Aquifer properties
including hydraulic conductivity, storage coefficient, and recharge rate were estimated by inverse modeling with
PEST Code. The coefficient of determination for the validation stage was calculated as 0.95, demonstrating the
good consistency of observed and predicted data and the ability of the model to predict future aquifer water table
variations. A sensitivity analysis showed that the model is more sensitive to the well discharge than to surface
recharge or hydraulic conductivity. Monthly reduction of discharge from wells by 30 percent can stop this
phenamena.
Keywords: GMS software, Shahdad aquifer, Shahdad plain, Simulation
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