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چکیده
سدسازی یکی از متداولترین برنامههای توسعه بهرهبرداری از منابع آب است که با تغییر در چرخه هیدرولوژی از چالشبرانگیزترین مباحث مدیریت
منابع آب محسوب میشود .در این پژوهش با مدلسازی جریان آب زیرزمینی آبخوان نیشابور توسط کد مادفلو در محیط نرمافززار  ،GMSتزث یر بهزره-
برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای تثمین آب شرب شهر نیشابور (آبگیری از سد بار و چاههای بهزرهبزرداری در بخزشهزای مختلز
آبخوان ارزیابی شده است .بر پایه بیالن آبی تهیهشده برای چهار دوره آبگیری سد ( 3131لغایت  3131و مدل ریاضی آبخوان ،تشدید افت سزط آب-
زیرزمینی حداکثر به میزان  3/13متر در آبخوان نیشابور به وقوع پیوسته است .همچنین در صورت انتقال آب برای مصرف شرب شهر نیشابور و کزاهش
بهرهبرداری چاههای آب شرب ،تخفی شدت افت به میزان  3/3و  2/11متر برای دو سناریوی :انتقال آب آبگیری شده (شرایط واقعی و انتقال آب برابر
با تخصیص مصوب رخ میدهد .عالوه بر این تشدید باالآمدگی سزط آب زیرزمینزی در گسزتره شزهری بزه میززان  0/23و  0/31بزرای دو سزناریوی
مورداشاره تحقق مییابد .نتایج پژوهش نشان داد ،ساخت سد بار تث یر قابلتوجهی در تغییرات سط آب زیرزمینی در بخشهای مختل آبخزوان دارد و
دامنه تث یر با مدلسازی بهخوبی قابل ارزیابی و پیشبینی است.
واژههای کلیدی :بهرهبرداری تلفیقی ،سد بار ،مدلسازی آب زیرزمینیGMS ،
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 47درصد گستره استان خراسزان رضزوی دارای اقلزیش خشز و
سایر مناطق آن واجد اقلیش نیمهخش میباشد ،همچنین بزیش از 53
درصد تثمین نیازهای آبی بر منابع آب زیرزمینی متکزی اسزت (وزارت
نیرو . 3134 ،از سوی دیگر عدم قطعیتهای حاکش بر شرایط اقلیمزی
منطقه ،باعث افزایش ریس و ناپایداری منابع آب شده است .در حال
حاضر تمامی آب شرب شهر نیشابور توسط چاههای حفرشده در شمال
شهر تثمین میشود و در آینده نیز بخشی از آن توسزط سزد بزار (کزه
منبعی ناپایدار میباشزد تزثمین خواهزد شزد .افزت شزدید سزط آب
زیرزمینی و کسری مخزن آبخوان آبرفتی نیشابور پیامدهایی از جملزه:
کاهش توان آبدهی چاهها ،ک شکنی و جابجایی پیاپی چاهها ،افزایش
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هزینههای پمپاژ آب ،کاهش آبدهی و خش شدن قناتهزا ،نشسزت
سط زمین و تخریب محیطزیست را به همزراه داشزته اسزت .بهزره-
برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی بهمنظزور تزثمین نیزاز
آبی رو به افزایش شهر نیشابور ،فرصتها و چالشهزای بسزیاری بزه
همراه دارد که مهشترین آنها تث یر بر منابع آب زیرزمینزی در گسزتره
موردمطالعه است.
لزوم مدیریت بهرهبرداری تلفیقی با هدف ارتقای راندمان ،قابلیزت
اطمینان تثمین آب و کاهش هزینههای تمامشده بزرای سیسزتشهزای
منابع آب ،به ا بات رسیده است .ایزن رویکزرد ،اسزتراتژی کلیزدی در
پشتیبانی منابع آب زیرزمینی و اکوسیستشهای وابسته به آن ،همچنین
سازگاری منابع آب سطحی با تغییرات اقلیش در آینده و تغییزر کزاربری
اراضی محسوب میشود ( . Hanson et al., 2012در مناطق خشز
و نیمهخش که نوسانات شدید فصلی و سالیانه در منابع آب سزطحی
وجود دارد ،بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب متداول است ( Pulido et
 . al., 2016متثسفانه منابع آب زیرزمینی غیرقابل دید مسزتقیش مزی-
باشند و مدتزمان الزم برای رسیدن به شزرایط آسزتانه بحزران ،اگزر
شناخته شود ،بسیار بیشتر از چهارچوبهای زمانی تصمیشگیزریهزای
اجتماعی -اقتصادی و سیاسی است .لزاا علزیرغزش اهمیزت بزاال ،در
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فرایند مدیریت منابع آب ،در نظر تصمیشسازان کشاهمیت جلزوه مزی-
نماید ( . Jakeman et al., 2016به دلیل تفاوت در ماهیزت فیزیکزی
منابع آب سطحی و زیرزمینی ،ظرفیت ذخیزره ،نزرخ تغایزه و تخلیزه،
کیفیت آب و نوع و هزینههای اجرای سزازههزای الزم ،بهزرهبزرداری
هماهنگ از این منابع بهگونهای که باالترین فایزده از تلفیزق ایزن دو
حاصل آید ،یکی از ضروریات مدیریت جامع منابع آب است ( Buras,
 . 1963; Burt, 1967; Coe, 1990ضزع نگزرج جزامع پیرامزون
بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب موجب شزده توسزعه بهزرهبزرداری از
منابع آب سطحی ،بزهویزژه بزه شزکل سدسزازی ،تزث یر گسزترده بزر
اکوسیستشها و منابع آب زیرزمینی گااشته و منجزر بزه شزکلگیزری
رویکرد سد زدایی در سزط جهزانی شزود (. Rostami et al., 2017
تحقیقات بسیاری در خصوص بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب سطحی
و زیرزمینی و تث یر آن بر پایداری آبخوانها انجام شزده اسزت کزه در
ادامه به پارهای از آنها اشاره میشود.
تثمین آب شهر نیکویا و روسزتاهای موجزود از آبخزوان مشزتر
نیکویا -پنینسوال واقع در شمال غرب کاستاریکا ،با سیستش تلفیقی آب
سطحی-زیرزمینی و میزان تغایه آبخوان بزا مقایسزه میززان نفزوذ در
دورههای ترسالی و خش سالی ،مورد بررسی قرار گرفته است .در این
تحقیززق بهززرهبززرداری تلفیق زی بززا هززدف ارتقززای تززابآوری شززرایط
اجتماعی-اقتصادی منطقه ،متناسب با دورههای خش و مرطوب هزر
سال آبی ،ارائه شده است ( . Hund et al., 2018بزا هزدف برقزراری
ارتباط پویا میان منابع آب سطحی و زیرزمینی پیوند میان مزدلهزای
 MODFLOWو  WEAPبا هدف تثمین آب شزهر آدیسزابابا ایجزاد
شده است ( . Birhanu et al., 2018نیاز آبی شهر آدیسزابابا بزا سزه
سناریوی رشد جمعیت به ترتیب 1/5 ،7/1 :و  2/5درصد تا افق 2023
محاسبه گردیده است .برقراری ارتباط پویا میان منزابع آب سزطحی و
زیرزمینی عالوه بر کم به تثمین آب شهر ،تث یر تغییزرات طبیعزی و
شرایط انسانی بر منابع تثمین آب را نشان داد .نتایج این تحقیق آشکار
کرد منابع آب سطحی و زیرزمینی تثمین آب شهر آدیسزابابا در آینزده
تحت تنش شدید و خیلی شدید قرار خواهد گرفت .در پژوهشی مشابه
با ارتباط متقابل پویا میان مدلهای  MODFLOWو  WEAPبزرای
اراضی کشاورزی دشت میاندواب ،از واسنجی چند هدفه با اسزتفاده از
دبی رودخانه و دادههای سط آب زیرزمینی چاههای مشاهدهای ،بهره
گرفته شده است .نتایج این پزژوهش نشزان داد ،مزدل تلفیقزی SW-
 Surface water-Groundwater( GWابزززاری مززر ر در تحقیززق
پیرامون سناریوهای مدیریتی تغییر در تولید محصزوالت کشزاورزی و
جریان آب خروجزی بزه دریاچزه ارومیزه را در اختیزار قزرار مزیدهزد
( . Dehghanipour et al., 2019همچنین مدلسازی نشان داد نیزاز
آبی محصوالت تحت شرایط خش سالی بزه دلیزل ظرفیزت محزدود
پمپاژ و افت شدید سط آب زیرزمینی ،تثمین نخواهد شد.
بهمنظور بررسی میزان تابآوری سیسزتش جریزان آب سزطحی و

زیرزمینی در شرایط توسعه بهرهبرداری و پمپاژ آب زیرزمینزی از مزدل
هیززززدرولوژی تلفیقززززی Penn-State Integrated ( PIHN
 Hydrologic Modeدر سط حوضه آبریزز رودخانزه هزاو واقزع در
منطقه پیدومن آمریکا بهره گرفتزه شزده اسزت (. Seo et al., 2017
مدل برای دو حالت پمپاژ و بدون پمپاژ اجرا و واسزنجی شزده اسزت.
نتایج تحقیق نشان داد تبادل آبی آبخوان و رودخانه همچنزین تزرمیش
آبخوان ،به دورههای خش و مرطوب بسیار حساس است و پمپاژ آب
بر میزان تبخیر و جریان پایه رودخانه تث یرگزاار مزیباشزد .نمونزهای
دیگر از بهرهبرداری تلفیقی از منزابع آب بزا هزدف ارتقزای تزابآوری
سیستش ،میتوان به پژوهش انجامشده در ایالت کالیفرنیا اشاره کرد .در
این پژوهش ،بهرهبرداری تلفیقی با بهرهگیری از پسزاب و تغییزر دوره
بهرهبرداری از آب سطحی (دوره مرطوب و زیرزمینزی (دوره خشز
میتوان تث یر قابلتوجهی بر کاهش پمپاژ آب و امکان احیای آبخزوان
فراهش آورد ( . Scanlon et al., 2016همچنین بهرهبرداری تلفیقی از
منابع آب در آریزونا توانست حدود  23درصد از تلفزات آب آبخزوان را
حفززک کنززد .در مجمززوع بززهکززارگیری بهززرهبززرداری تلفیقززی CU
( Conjunctive Useو مززززدیریت تغایززززه آبخززززوان MAR
( Management Aquifer Rechargeمنجر بزه ارتقزای تزابآوری
سیستش در برابر خش سالی در ایزن منزاطق شزد ( Scanlon et al.,
 . 2016با توسعه مدل بهزرهبزرداری تلفیقزی از منزابع آب سزطحی و
زیرزمینی در واحد هیدروژئولوژیکی نج آبزاد ،افزت بهینزه سزط آب
زیرزمینی در آبخوان برابزر  0/35متزر و مقزدار بهینزه Total ( TDS
 Dissolve Solidبرای منطقه برابر  3223میلیگرم در لیتر محاسزبه
شد (حیدری و همکاران . 3133 ،ساختار مدلسزازی ،از مزدل شزبیه-
سازی جریان ( MODFLOWو مزدل شزبیهسزازی انتقزال آالینزده
( MT3DMSتشکیل شده است .با توجه بزه دشزواری ادغزام مزدل
شبیهسازی غیرخطی در ی مدل مدیریتی ،از مدل جزایگزین شزبکه
عصبی مصنوعی  Artificial Neural Network( ANNبرای رابزط
شبیهسازی-بهینهسازی استفاده شده است.
مدیریت بهینه آبخوان خرمآباد با مدلسازی جریان آب زیرزمینی
توسط کد مادفلو در محزیط نزرمافززار Groundwater ( GMS10.2
 Modeling Softwareتحت تث یر سه سناریوی :کزاهش برداشزت،
احداث سد زیرزمینی و اجرای طرح تغایه مصنوعی با ارائزه شزاخص-
های فنی پایداری و بهرهبرداری اصالحشده ،مورد ارزیابی قرار گرفتزه
است (شیخیپور و همکاران . 3134 ،نتایج تحقیق نشان داد ،کزاهش
 30درصد بهرهبرداری بهترین سناریو میباشد .همچنزین در پزژوهش
انجامشده بهمنظور بررسی ا رات احداث سد سلمان فارسی بر آبخزوان
دشت قیر و کارزین نشان میدهد ،این سد با تغییر نظام هیدرولوژیکی
رودخانه قره آغاج ،نتوانسته تث یر دورههای خش سالی را بر نوسزانات
سط آب زیرزمینی تسزکین دهزد (رنجبزر و امینزی . 3131 ،در ایزن
تحقیززق  30دوره خشز سززالی بززا نززرمافزززار  ARCHYDROمززورد
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پردازج قرار گرفته است.
با توجه به وضعیت بحرانی آبخوان آبرفتی نیشابور پزژوهشهزای
بسیاری با هدف مدیریت بهرهبرداری و تعادلبخشی انجام شده اسزت
(ایزدی و همکزاران3132 ،؛ نظریزه و همکزاران3134 ،؛ امزامیفزر و
همکاران . 3134 ،با این وجزود ضزع نگزرج جزامع و یکپارچزه در
خصوص بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب وجود دارد .در ایزن پزژوهش
بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی بزرای تزثمین آب
شرب شهر نیشابور و ا رات آبگیری و انتقال آب سزد بزار بزر آبخزوان
بررسی شده است .در ایزن راسزتا مزدلسزازی جریزان آب زیرزمینزی
آبخوان نیشابور توسط کد مادفلو در محیط نرمافزار  GMS7.4تهیه و
واسنجی گردیده و تث یر احداث سد بر آبخوان ارزیابی شده است.

مواد و روشها
ساخت سد بر رژیش (سیستش جریان رودخانه و متعاقب آن بر نظام
تغایه حاکش بر آبخوان تث یرگاار است .ایزن تغییزر عمومزا بزا کزاهش
تغایه در ناحیه پایاب رودخانه و افزایش در نقاط مصرف اتفاق میافتد.
بدون تردید بررسی تث یر طرحهای توسعه منزابع آب (در ایزن تحقیزق
سد بار بر آبخوان و بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب بدون بهرهگیزری
از ابزار مدلسازی امکانپایر نیست .در ایزن پزژوهش ابتزدا تغییزر در
رژیش جریان رودخانه بار با توجه به میزان آبگیری طی دوره چهارساله
 3132لغایت  3131و بیالن مخزن سد ،محاسبه شده است .سپس بزا
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مدلسازی آبخوان با تغییر در میزان تغایه ،تث یر سزد بزار بزر آبخزوان
بررسی گردیده است .لاا ابتدا بزه نحزوه مزدلسزازی آب زیرزمینزی و
معادالت حاکش اشاره شده سپس بیالن سد بار و شبیهسزازی آبخزوان
آورده شده است.
مدلسازی ،شبیهسازی خصوصیات زمانی و مکانی ی سیستش یا
بخشهایی از آن بهصورت فیزیکی یزا ریاضزی مزیباشزد ( Kersic,
 .)1998در صورتی که مدل آب زیرزمینی بهصزورت مناسزب تهیزه و
واسنجی شده باشد ابزار مناسبی در مدیریت آبخوان محسوب میشود.
گام اول در مدلسازی آب زیرزمینزی ،در مفهزومی از ویژگزیهزای
فیزیکی مسئله است و گام بعدی ترجمه فیزی سیستش بزه معزادالت
ریاضزی مزیباشزد ( . Kumar and Singh, 2015در مزدلسزازی
ریاضی ،شبیهسازی جریان آب زیرزمینی بهصورت غیرمستقیش با یز
معادله حاکش (تحلیلی یا عددی صورت میگیزرد .مزدلهزای عزددی
توانایی حل معادالت دیفرانسیل حاکش بر جریان و انتقزال جزرم بزرای
سیستشهای پیچیزده آب زیرزمینزی را دارنزد .ایزن مزدلهزا معزادالت
دیفرانسیل را بهصورت تقریب حل نموده و الزم است محدوده مزدل-
سازی از نظر زمانی و مکانی گسسته سازی گردد .بسته به نوع هزدف
و میزان پیچیزدگی مزدل ،مراحزل گونزاگونی بزرای مزدلسزازی آب
زیرزمینی توسط محققزین مختلز ارائزه گردیزده اسزت .در شزکل 3
نمونهای از مراحل تهیه مدل آورده شده اسزت ( Bear and Cheng,
. 2010

هدف از مد سازی
مع آوری داده های صحرایی
توسعه مد مفهومی
تعیی پارام رهای مد

توسعه مد عددی
ش یه سازی و پی

بینی

تحلی ح اسیت و عد طعیت

واسنجی و صحت سنجی

مجموعه داده های رو ی ب ه به اهداف مد سازی

شکل  -1مراحل تهیه مدل عددی ()Bear and Cheng, 2010

اولین گام در توسعه مدل ریاضی تعیین معادله عمومی حزاکش بزر
رفتار سیستش میباشد .معادله سهبعزدی جریزان (رابطزه  3در محزیط
متخلخل اشباع برای آبخوان تحتفشار ،ناهمگن ،ناهمسزان و تحزت
شرایط ناپایدار عبارت است از:

(3

∂
∂h
∂
∂h
∂
∂h
(K xx ) +
(K yy ) + (K zz ) − Q
∂X
∂X
∂Y
∂Y
∂z
∂Z
∂h
= Ss
δt
کزززه در آن Kzz ،K yy ،Kxx :هزززدایت هیزززدرولیکی در جهزززت

محورهززای  y ،xو  zکززه بززه مززوازات محورهززای اصززلی هززدایت
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هیدرولیکی فرض میشوند h ،بزار پیزومتزری Q ،شزار گزار حجمزی
جریان بهصورت تغایه/تخلیه و  Ssضریب ذخیره ویژه میباشد.
 MODFLOWی مدل آب زیرزمینی سهبعدی تفاضل محدوده
میباشد که استاندارد بینالمللی برای شبیهسازی و پیشبینزی جریزان
آب زیرزمینی و ارتباط هیزدرولیکی آب زیرزمینزی -آب سزطحی را در
نظر میگیرد .شکل اولیه مدل (ارائه شده در سال  3357صزرفا واجزد
کزززد شزززبیهسزززازی جریزززان آب زیرزمینزززی ( MOFLOWبزززود
( . McDonald and Harbaugh, 1988در حززززال حاضززززر
 MODFLOWواجد ساختار مدوالر بزا یز سزاختار ارتقزا یافتزه بزا
قابلیت شبیهسازی جامع نسبت به مدل اولیه میباشزد (اضزافه شزدن
کدهای ردگیری حرکت ذرات  ،MODPATHشبیهسازی انتقال جرم
 MT3DMSو غیره( .نرمافزار  GMSی رابط گرافیکی جامع مزدل
سازی آب زیرزمینی است که کد  MODFLOWرا بهصزورت پزیش
پردازنده و پس پردازنده پشتیبانی میکند (نظری و جودوی. 3131 ،
گستره موردمطالعه

گستره موردمطالعه بخش شمالی محدوده مطالعاتی نیشابور اسزت
که از خط الراس ارتفاعات بینالود با امتداد شمال غرب-جنوب شرق و
پهنه دشت تا کال شور را شزامل مزیشزود (بخزش مرکززی آبخزوان
آبرفتی نیشابور با مساحت  313کیلومترمربع که تحت تث یر سزد بزار و
منابع تثمین آب شرب شهر نیشابور است  .این گستره بخشی از حوضه
آبریز کویر مرکزی است که در حدفاصل طولهزای جغرافیزایی ΄ 13و
 35°تا ΄ 30و  33°و عرضهای جغرافیایی ΄ 1و  11°تزا ΄ 13و 11°
واقع میباشد (شکل  . 2رواناب سطحی مازاد ارتفاعات بینالود پزس از
جاری شدن بر روی پهنه دشت ،به کالشور در مرکز دشت مزیریززد.
میانگین بارج در سط ارتفاعات برابزر  117و در پهنزه دشزت برابزر
 210/5میلیمتر است .همچنین میانگین تبخیزر سزاالنه از تشزت بزه
ترتیب برابر  3513و  1217میلیمتر است (وزارت نیرو . 3134 ،حوضه
آبریز رودخانه بار با مساحت  210کیلومترمربع در شمال غرب گسزتره
موردمطالعه قرار دارد .جریانات سطحی مازاد ایزن حوضزه توسزط بنزد
انحرافی به سد خارج بستر بار انتقال و بزرای تزثمین آب شزرب شزهر
نیشابور و کارخانه فوالد ذخیره میشود.
محدوده مطالعاتی نیشابور در حد فاصزل دو پهنزه زمزینشناسزی
بینالود و ایران مرکزی قزرار دارد .عمزده واحزدهای سزنگی ارتفاعزات
بینالود را واحدهای دگرگونی :شیلهای تیره دگرگزونشزده ،فیلیزت و
اسلیت به سن تریاس ( TRjmتشکیل دادهاند (فیلیزتهزای مشزهد .
واحد مارنی و مزارنی گچزدار نئزوژن ( Nmبزا نفوذپزایری انزد در
حاشیه شمالی دشت ،عالوه بر نقش سنگ ک آبخوان به مانند سدی
ارتباط هیدروژئولوژیکی ارتفاعات و آبخوان آبرفتی را محدود کردهانزد.
در نوار شمالی تا ناحیه میانی پهنه دشت ،مخروط افکنزههزای وسزیع

قرار دارند .آبرفتهای میان دشتی با ضخامت اشباع زیاد و در انتها نیز
رسوبات ریزدانزه پایزان دشزتی در حاشزیه کزالشزور ،هیزدروژئولوژی
آبخوان را کنترل میکنند.
جمعیت شهر نیشابور طی  10سال گاشته از  23/5هززار نفزر بزه
 243هزار نفر رسزیده اسزت (بزا متوسزط رشزد سزاالنه  7/3درصزد .
همچنین پیشبینی میشود تا سال  3720جمعیت این شهر به بیش از
 700000نفر برسد (وزارت نیرو . 3134 ،توسعه بهرهبزرداری از منزابع
آب زیرزمینی با حفر چاههای عمیق و نیمه عمیزق ،توسزعه اراضزی و
احداث بندهای انحرافی و سر دهانهها در ارتفاعات ،باعث افت سزط
آب زیرزمینی حدود ی متر در سال در آبخزوان آبرفتزی شزده اسزت
(شکل  . 1منابع فعلی تثمین آب شرب شهر نیشابور شزامل  32حلقزه
چاه بهرهبرداری میباشد که در شمال شهر و بر روی مخزروط افکنزه
فاروب-رومان قرار دارند .هیدروگراف چاه مشاهدهای راه باغرود که در
گستره چاههای تثمین آب شرب قرار دارد  ،افت ممتد ساالنه  3/1متر
در دوره  20ساله اخیر را نشان میدهد (شکل  . 7این شکل نشزان از
تابآوری اند و مزدیریت ضزعی تغایزه آبخزوان ( MARدر ایزن
ناحیه است (دورههای مرطزوب و خشز فصزلی و سزالیانه بزر رونزد
هیدروگراف بی تث یر است  .کاهش آبدهی چاهها به طور میزانگین 2/3
درصد در سال محاسبه شده و ک شکنی و جابجایی چزاههزا همزواره
انجام میشود .اتکای به ی سیستش تثمین آب برای شرب شهر باعث
کزززاهش ظرفیزززت جزززاب پزززایری ( Absorptiveو تزززابآوری
( Resilienceسیستش شده است (. Hund et al., 2018
رودخانه بار از دامنه جنوبی ارتفاعات بینالود سرچشمه میگیرد .دو
ایستگاه هیدرومتری بار اریه و طاغان بر روی آن ساخته شزده اسزت.
آب این رودخانه صرف تثمین نیازهزای زیسزتمحیطزی ،کشزاورزی و
تغایه آبخوان آبرفتی نیشابور میشود و در نهایت به کال شور نیشابور
میریزد .آبدهی رودخانه بار در محل بند انحرافی سزد بزار بزهصزورت
سری بلندمدت ماهانه بر مبنای آمار روزانه ایستگاههای آبسنجی بزار
اریه و طاغان تعیین شده است .ایستگاه بار اریه از سال آبی 3123-10
و ایستگاه آبسنجی طاغان از سال آبزی  3131-34دارای آمزار دبزی
روزانه میباشند .میانگین آبدهی ساالنه رودخانه بار در محل ایسزتگاه
بار اریه برابر  0/33مترمکعب در انیه و در ایستگاه طاغان برابر 0/37
مترمکعب در انیه است .تکمیل آمار دو ایسزتگاه بزه روج نسزبتهزا
(علیزاده 3137 ،و یکسانسازی آمار دو ایستگاه از سال  3173لغایزت
 3131با توجه به تغییرات میزان بارج صزورت گرفتزه اسزت .در حزد
فاصل دو ایستگاه هیدرومتری و بند انحرافی سد بار ،نیاز آبزی اراضزی
موجود با کسر بهرهبرداری توسط نهرهای :منقان ،دهقره و زیر جزوی
محاسبه و رواناب مازاد در محل بند انحرافی تعیین شده است (شزکل
-3ال  .در شکل -3ال روند کاهشی جریان رودخانزه بزار بزه دلیزل
توسعه بهرهبرداری در سط حوضه و دورههای خش سزالی ناشزی از
تغییر اقلیش ،کامال مشخص است .نتیجه محاسبه بیالن آبی مخزن سد

تأثير سد بار بر آبخوان دشت نيشابور در بهرهبرداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زیرزميني

برابر حجش آب مخزن به دست آمده است (شکل -3ب .

برای چهار دوره آبگیری مخزن ( 3131لغایت  3131در جدول  3ارائه
شده است .با محاسبه بیالن ،نرخ روزانه نشزت آب از مخززن سزد در

شکل  -2موقعیت محدوده مطالعاتی نیشابور ،ساختگاه سد بار و راه دسترسی
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شکل  -3هیدروگراف معرف آبخوان گستره موردمطالعه
جدول  -1بیالن مخزن سد بار طی چهار دوره آبگیری (میلیون مترمکعب)
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شکل  -4هیدروگراف چاه مشاهدهای راه باغرود

 :V1حجش آب مخزن در آغزاز دوره :V2 ،حجزش آب مخززن در
خاتمه دوره :ΔV ،تغییرات حجش آب مخزن :Qin،جریان آب سطحی
ورودی :P ،بارج بر روی سط مخززن :SUMin ،مجمزوع ورودی،

 :Evapo.تبخیر از سط آب مخزن :Qfoolad،تنظزیش آب کارخانزه
فوالد :Seepage ،نشت آب مخزن و  :SUMoutمجموع خروجزی از
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شکل -5الف -سری زمانی رواناب سطحی رودخانه بار در محل بند انحرافی و ب -نرخ نشت آب از مخزن سد بار

شبیهسازی آبخوان گستره موردمطالعه

مدلسازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان گستره موردمطالعه بزا
استفاده از کد مادفلو در قالب نرمافزار  GMSصورت گرفته است .پس
از تعیین گستره مدلسازی اولین گام ،تهیه مدل مفهومی است .تعیین
هندسه و مزرز آبخزوان ،موقعیزت و میززان تخلیزه توسزط منزابع آب،
ضرایب هیدرودینامیکی ،توپوگرافی سط زمین و سنگ ک  ،پوشزش
تغایه و تعیین شرایط مرزی با تهیه مدل مفهزومی تبیزین شزده و بزا
بهرهگیری از نرم افزار  GISبرای گستره مدلسازی تعری شده است.
فرایند حل معادله عمومی جریان در روج تفاضل محدود در دو حالزت
شرایط پایدار و ناپایدار به روج تکرار صورت میپزایرد ( Langevin
 et al., 2017و الزم است گستره مزدلسزازی بزه لحزاک مکزانی و

زمانی گسسته سازی شود .به همین منظور گستره مدلسازی آبخزوان
در شبکه از نوع مرکز سلولی به ابعاد  300×300در  332سزتون و 10
ردی  ،سلول بندی شده است .در شرایط پایدار پهنهبندی مقدار قابلیت
انتقال بر اساس دادههای آزمایش پمپاژ و الگ حفاری چاههای بهره-
برداری برای گستره مدل مشخص و بزا اسزتفاده از پودمزان  GISبزه
مدل وارد شده است.
شرایط مرزی محدوده مزدلسزازی بزدین ترتیزب اسزت کزه بزه
استثنای ناحیه جنوب شرقی محدوده که واجد مرز نفوذناپزایر و فاقزد
تبادالت آبی است ،سایر نواحی آبخوان دارای تبادالت آبی بوده و مرز
با بار عمزومی  General Head Boundary( GHBدر نظزر گرفتزه
شده است .بهمنظور مدلسازی برای شرایط ناپایزدار ،گسسزته سزازی

تأثير سد بار بر آبخوان دشت نيشابور در بهرهبرداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زیرزميني

زمانی برای پنج سال آبی  3133-32لغایت  3133-31شامل  10دوره
تنش منطبزق بزا قرائزت ماهیانزه سزط آب زیرزمینزی در چزاههزای
مشاهدهای ،برای مزدل تعریز شزده اسزت .عمزده بهزرهبزرداری در
محدوده مدلسزازی توسزط  3347حلقزه چزاه بهزرهبزرداری صزورت
میگیرد که با در نظر گرفتن تغییرات فصلی آنها به مدل وارد گردیده
است .تغایه آبخوان شامل :نفوذ بارج (بر پایزه اطالعزات  2ایسزتگاه
تبخیرسنجی 3 ،ایستگاه سینوپتی و  32ایستگاه بارانسزنجی بزارج
مر ر محاسبه شده  ،نفوذ سیالبها (با استفاده از دادههای پنج ایستگاه
هیدرومتری :اندراب ،بار اریه ،طاغان ،عیشآباد و خرو ،رواناب ماهیانزه
حوضهها و زیر حوضهها محاسبه و درصدی از آن بهعنوان نفوذ منظور
گردیده  ،آب برگشتی مصارف (بزرای مصزارف بخزشهزای شزرب و
صنعت برابر  40درصد و برای کشاورزی  20درصد لحزاک گردیزده و
تغایه مصنوعی (برابزر  50درصزد آب هزدایتشزده بزه طزرح تغایزه
مصنوعی فاروب-رومان در تغایزه آبخزوان منظزور شزده مزی باشزد.
تغییرات سط آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای و تغییرات ماهیانه
سط آب در گرههای مرزی در طول دوره ناپایدار تعیین و برای مزدل
تعری شده است .یکی از پوششهای مهش در شزرایط ناپایزدار مقزدار
ضریب ذخیره است که با توجه به وجود آبخوان آزاد با استفاده از نتایج
اطالعات 2 :حلقه چاه اکتشافی 7 ،مورد آزمایش پمپاژ و الگ چاههای
بهرهبرداری همچنین مطالعات قبلزی انجزام شزده در سزط محزدوده
(ایزدی و همکاران ، 3132 ،پوشش آبدهی ویزژه تهیزه و بزرای مزدل
تعری شده است.

مشاهداتی در سط اطمینان  0/33بهصورت هدفهای واسنجی برای
تمامی چاههای مشاهدهای محاسبه شده است .نتیجه واسنجی نشزان
میدهد تمامی هدفهای واسنجی در بازه قابلقبول قرار دارند (شزکل
 . 1عالوه بر این روج آماری محاسبه معیارهای واسنجی نشزان داد،
نتیجه شبیهسازی به مشاهدهای نزدی است و واسزنجی مزورد تائیزد
میباشد (جدول  . 2در شکل  4پهنهبندی هدایت هیدرولیکی و آبدهی
ویژه واسنجی شده برای گستره موردمطالعه ارائه شده است.

نتایج و بحث
مدیریت تلفیقی بهرهبرداری از منزابع آب (آبخزوان ،رودخانزههزا،
مخازن ،آب تصفیه شده مصارف ،آب شوریزدایی شده مجموعهای از
انتخابها را فراهش میآورد که بهنوبه خود امنیت باالتر ،انعطافپایری
بیشتر و تابآوری بیشتر را برای منزابع موجزب مزیشزود ( OECD.,
 . 2017در گستره موردمطالعه ،وجزود مخزروط افکنزه وسزیع و بسزتر
نفوذپایر رودخانه بار نشان از نقش مهش تغایه آبخوان توسط سیالب-
ها و جریان این رودخانه بر آبخزوان آبرفتزی نیشزابور دارد .بزهمنظزور
بررسی تث یر ساخت سد بار بر آبخوان آبرفتی نیشابور ،دوره پزنجسزاله
 3133لغایت  3131مورد پایش قزرار گرفتزه اسزت .اگرچزه نوسزانات
سط آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای تقیآباد ،اقبالیه و قلعزه آقزا
حسن که در پایاب رودخانه بار قرار دارند ،تث یر ساخت سد بر آبخزوان
را بهخوبی نشان میدهند ،ولی بهمنظزور کمزی سزازی میززان تزث یر،
پیشبینی و خصوصا تث یر بر آبخوان در نواحی مصرف (شهر نیشزابور
مدلسازی آبخوان نیشابور انجام شده است (شکل  . 5تزاکنون انتقزال
آب شرب برای شهر نیشابور به دلیل نهایی نشدن مسزیر خزط انتقزال
آب ،عملیاتی نشده و با انتقال آب مزیتزوان بهزرهبزرداری از آبخزوان
توسط چاههای بهرهبرداری را کاهش داد و از توسعه شدید بهرهبرداری
از آبخوان کاست .پس از تهیزه مزدل ،دو سزناریوی شزرایط واقعزی و
سناریوی تثمین آب شهر برابر با مصوبه تخصیص آب (انتقال سزاالنه
 4میلیززون مترمکعززب آب بززرای شززرب شززهر نیشززابور از سززد بززار
موردبررسی قرار گرفته است .سناریوی شرایط واقعی مبتنی بر آبگیری
مخزن در دوره چهارساله  3131لغایت  3131و بیالن آبی تهیزه شزده
برای آن میباشد.

واسنجی مدل

تغییر دادههای ورودی غیرقطعی از جمله :پارامترها ،شرایط مرزی
و تنشهای هیدرولوژی  ،برای انطباق بین دادههزای شزبیهسزازی و
مشاهدهای در دامنه مقادیری معقول و محتمل ،فرایند واسنجی نامیده
میشود ( . Spitz and Moreno., 1996در تحقیق پیش رو از هر دو
روج سعی و خطا و تخمین پارامتری ،برای واسنجی مدل جریزان در
شرایط پایدار و ناپایدار استفاده شده است .در طی فراینزد واسزنجی از
تحلیل حساسیت بهمنظور اطمینان از نزدی شدن تغییرات به اهزداف
واسنجی بهره گرفته شده است .بهمنظور بررسی کمی نتایج واسنجی،
میزان خطای محاسباتی و مشاهدهای با مقایسه باقیماندهها با بازه بزار

جدول  -2معیارهای خطای مدلسازی جریان در شرایط پایدار و ناپایدار
Unsteady

Steady

Equation

Calibration Criteria

0/333

-0/050

1
ME = ∑(hm − hs )i
n

Mean error

1/030

1/093

1
⃒ MAE = ∑ ⃒(hm − hs )i
n

1/315

1/260

n

i=1
n

1/2
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Mean abs. error

i=1
n

1
)] RMSE = ( ∑[(hm − hs )i 2
n
i=1

Root mean sq. error
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شکل  -6مدل واسنجی شده و هدفهای واسنجی آبخوان گستره موردمطالعه

ب

ال

شکل -7الف -هدایت هیدرولیکی و ب -ضریب ذخیره واسنجی شده آبخوان در گستره مدلسازی

در این شرایط میزان تخصیص آب برابر با آب مازاد و آبی کزه بزا
کاهش تلفات برای شرب شهر نیشابور امکان تخصیص دارد ،در نظزر
گرفته شده است .بررسیها نشان میدهد در دوره چهارسزاله آبگیزری
سد ،تنها ی سوم جریان رودخانه بار در محل بند انحرافی به مخززن
سد انتقال داده شده است .لاا سناریوی دوم مبتنی بر این فرض اسزت
کززه بتززوان مصززوبه تخصززیص را محقززق کززرد و سززاالنه  4میلیززون
مترمکعب آب از سد بار برای شرب شهر نیشابور انتقال داد.
نتیجه مدلسازی و اعمال سناریوهای مورداشاره نشان مزیدهزد،
ساخت سد بار تث یر منفی بر آبخوان بهصورت تشدید افزت سزط آب
زیرزمینی در نواحی غربی (پایاب سد و تسکین بخشی از افزت شزدید
سط آب زیرزمینی در ناحیه مرکزی و شزمال شزهر نیشزابور دارد .در
شکلهای  3و  30تث یر ساخت سد بار بهصورت تغییر رونزد نوسزانات
سط آب زیرزمینی در چاههزای مشزاهدهای نشزان داده شزده اسزت.
آبگیری سد بار و تخصیص آن برای شزرب شزهر نیشزابور منجزر بزه

تشدید افت سط آب زیرزمینی تا پایان سال آبی  3133-31در چزاه-
های مشاهدهای تقیآباد ،اقبالیه و قلعه آقزا حسزن بزه میززان،0/33 :
 0/31و  3/13متر شده است .همچنین ساخت سد منجر به ترمیش افت
سط آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای راه باغرود و صال آبزاد بزه
میزان 3/3 :و  0/23متر برای شرایط واقعی و  2/11و  0/31متر برای
تثمین آب بر پایه مصوبه تخصیص مزیشزود .بزا توجزه بزه موقعیزت
قرارگیری چاه مشاهدهای صال آباد در جنوب شهر نیشابور ،انتقزال آب
سد بار منجر به تشدید باالآمزدگی سزط آب زیرزمینزی و مشزکالت
مربوطه در ناحیه شهری خواهد شد.
بر پایه نتایج مدلسازی ،شعاع تث یر آبگیری سزد بزار بزر آبخزوان
نیشابور تحت دو سناریوی شرایط واقعزی و مصزوبه تخصزیص مزورد
بررسی قرار گرفته است (شکلهای -33ال و -33ب  .بزا توجزه بزه
این شکلها پهنه نسبتا وسیعی از غزرب آبخزوان آبرفتزی نیشزابور بزا
تشدید افت سط آب زیرزمینی مواجه خواهزد شزد .در مقابزل بخزش

تأثير سد بار بر آبخوان دشت نيشابور در بهرهبرداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زیرزميني

مرکزی آبخوان و گستره شهر نیشابور و شمال آن شاهد کاهش شدت
افززت سززط آب زیرزمینززی خواهززد بززود .در صززورت تحقززق مصززوبه

044

تخصیص شاهد تسکین بیشزتر افزت سزط آب زیرزمینزی و کسزری
مخزن آبخوان ،خصوصا در شمال شرق شهر نیشابور خواهیش بود.

شکل  -8گستره شبکه مدل و موقعیت چاههای مشاهدهای آبخوان نیشابور

نتیجهگیری
با بهرهگیری از مدلسازی آبخوان نتایجی کمزی از تزث یر سزاخت
سد بار بر آبخوان آبرفتی نیشابور به دست آمده است .آبگیری سد بزار
منجر به کاهش رواناب و تغایه آبخوان در ناحیه غربی دشزت خواهزد
شد .بیشترین تث یر منفی ساخت سد بار در گستره چاه قلعه آقزا حسزن
بهصورت تشدید افت به میزان  3/13متر تا پایان سال آبی 3133-31
رخ خواهد داد .از سوی دیگر انتقزال آب بزرای شزرب شزهر نیشزابور،
کاهش بهرهبرداری چاههای تثمین آب شرب و تسکین بخشی از افزت
شدید سط آب زیرزمینی آبخوان را باعث مزیشزود .بیشزترین تزث یر
مثبت بر بحرانیتزرین ناحیزه آبخزوان (چزاه مشزاهدهای راه بزاغرود

بهصورت تخفی شدت افت بزه میززان  0/31و  2/11متزر بزرای دو
سناریوی شرایط واقعی و تثمین بر پایه مصوبه تخصیص مشاهده می-
شود .عالوه بر این مدلسازی آبخوان نشان میدهد باالآمدگی سزط
آب زیرزمینی که یکی از چالشهای کنونی مدیریت شزهری نیشزابور
است ،با انتقال آب از سد بار تشدید خواهد شد .نتایج پژوهش ،کزارایی
مدلسازی در بهرهبرداری تلفیقزی از منزابع آب سزطحی و زیرزمینزی
بهصورت تعیین دامنه تث یر توسزعه بهزرهبزرداری از منزابع آب بزر آب
زیرزمینی را به خوبی نشان میدهد .آبگیری سد بزار عزالوه بزر تزث یر
کمی بر نوسان سط آب زیرزمینزی ،ا زرات کیفزی قابزلتزوجهی بزر
آبخوان خواهد گااشت.
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Abstract
Dam construction is one of the most common development programs for the use of water resources, which is
considered one of the most challenging topics in water resources management due to changes in the hydrological
cycle. In this study, by modeling the Neyshabur aquifer using GMS software, the effects of conjunctive use of
surface water and groundwater resources for drinking water supply in Neyshabur city (water intake of dam and
exploitation wells) have been evaluated in different parts of the aquifer. The results show that based on the water
balance prepared for the four periods of dam intake (from 2014 to 2017) and the mathematical model of the
aquifer, the intensification of groundwater level drop occurred up to 1.35m in the Neyshabur aquifer. Moreover,
in the case of transferring water for drinking in Neyshabur city and reducing the exploitation of drinking water
wells, reduction of drop intensity between 1.1 and 2.66 m will be observed for two scenarios, namely water
transfer based on water intake and approved allocation. In addition, the intensification of groundwater level rise
in the urban area will be realized by 0.25 and 0.93 m for the two mentioned scenarios, respectively. The results
of research reveald, Bar dam construction has significant impact on water table fluctuations in parts of aquifer
and range of impact can be well assessed and predicted by modeling.
Keywords: Bar Dam, Conjunctive Use, Groundwater Modeling, GMS

1- PhD student of Hydrogeology, Department of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2- Professor of Hydrogeology, Department of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3- Assistant professor of Hydrogeology, Department of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
(*- Corresponding Autho Email: H-Nassery@sbu.ac.ir)

