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چکيده
برداشت بيرويه از سفرههاي آب زيرزميني در کشور سبب افت شديد سطح ايستابي آبخوان و از بين رفتن اليههاي آبدار
زمين گرديده است .در اين پژوهش به منظور بررسي وضعيت تراز آب زيرزميني آبخوان مرودشت -خرامه ،واقع در استان
فارس در رابطه با برداشت بيرويهي آبهاي زيرزميني از دادههاي  10حلقه چاه پيزومتري در بازهي زماني (-9111
 )9101با استفاده از مدل  Modflowشبيهسازي انجام گرفت .همچنين نتايج حاصل از محاسبهي بيالن آبي تعداد7011
حلقه چاه بهرهبرداري در حوضه حاکي از آن است که ميزان  0011ميليون مترمکعب آب از ذخيرهي ثابت آبخوان در
بازهي  01ساله کاسته شده است .با توجه به نقشههاي درونيابي تهيه شده بيشترين ميزان افت آب زيرزميني مربوط به
مناطق درودزن ،رامجرد و شول اتفاق افتاده است .از اين رو با آمار سازمان آب منطقهاي فارس مبني بر وجود چاههايي
با آبدهي باال در اين مناطق هماهنگي دارد .با استناد به نقشههاي تهيه شده از آبخوان مرودشت با توجه به آبرفتي بودن
سفرهي آب زيرزميني اثر افت سطح آب را ميتوان با فاصله مکاني کم مشاهده کرد .از سوي ديگر در نقشههاي ميانيابي
ضريب پارامتر هدايت هيدروليکي بيانکنندهي اين است که ميزان افت تراز آبخوان در مناطق شمالغرب ،مرکز و جنوب
شرق حوضه داراي بيشترين مقدار ميباشد که با 00درصد خطاي نسبي مؤيد مدلسازي مناسب است .در نهايت با انجام
دو سناريوي کاهش  01و  01درصدي ،ميزان تغييرات آب زيرزميني در طي سالهاي  9191 -9101پيش بيني شد و
نتايج نشان داد که در سناريوي اول بيشترين ميزان افت با  90/10متر و کمترين افت نيز به ميزان  9/010متر است .در
سناريوي دوم نيز افت به ميزان  0/090متر کاهش يافته و سطح ايستابي به  91/01متر رسيده است.
کلمات کليدي :بيالن آبخوان ،سناريوهاي مديريتي ،تراز آب زيرزميني ، Modflow ،حوضهي مرودشت-خرامه ،استان
فارس.
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آبهاي زيرزميني در بسياري از مناطق جهان مهمترين منبع تأمين آب هستند که در مصارف آب شرب،
کشاورزي ،صنعت و اکوسيستمهاي مرتبط مورد استفاده قرار ميگيرند .با اين حال ،فقدان کنترل فعاليتهاي
انساني بر روي آن و تغييرات اقليمي ميتواند باعث تخريب اين منابع با ارزش گردد .با توجه به پتانسيل و
اطمينانپذيري منابع آب زيرزميني جهت تأمين آب بخصوص در مناطق خشک کشور ،بهرهبرداري از اين منابع
در دو دههي اخير رشد شاياني داشته است .کشور ايران با قرار گرفتن در ناحيه خشک و نيمهخشک در چند
سال اخير با بحران جدي آب مواجه گرديده است که اين موضوع باعث گشته که بسياري از آبخوانهاي کشور
در شرايط بحراني قرار گرفته و جزء دشتهاي ممنوعه اعالم گردند .دشت مرودشت در حوضه آبخيز بختگان
يکي از مناطق حاصلخيز واقع در استان فارس ميباشد که عواملي مانند افزايش سطح زيرکشت و
خشکساليهاي اخير به قدري باعث افزايش برداشت از منابع آبهاي زيرزميني شده است که مسئولين را بر آن
داشت است که اين دشت را از نظر برداشت منابع آب جزء مناطق ممنوعه اعالم کنند (سازمان آب فارس،
 .)0020در اين وضعيت بحراني ارزيابي منابع آب براي مديريت و برنامهريزي صحيح نياز است .يکي از روشهاي
ارزيابي منابع آب استفاده از مدلهاي عددي جريان آبزيرزميني است که برجستهترين آن مدل

0Modflow

است (مک دونالد و هابارگ .)0221 9،اين مدل يک شبيهساز سه بعدي براي جريان آب زيرزميني از طريق
روش عددي تفاضالت محدود است که جريان آب زيرزميني را تحت شرايط پيچيده و با فرآيندهاي گوناگون
هيدرولوژيک شبيهسازي انجام ميدهد (ژو و لي ،011 :9100 ،0ميلست 0و همکاران090 :9100 ،؛ السالما 0و
همکاران )9100 ،و در مديريت سطح آب زيرزميني و استخراج آن کاربرد دارد (لئو 1و همکاران910 :9101 ،؛
لئو و همکاران .)900 :9111 ،اولين تحقيق در زمينه مدلسازي آبزيرزميني توسط استلمان )0201( 7با به
کار بردن روش تفاضل محدود انجام گرفت و براي حل معادالت ديفرانسيل حاکم بر جريانهاي ناپايدار دو بعدي
در آبخوانهاي ناهمگن (به ذکر از توسلي )0077 ،نيز ميتوان از اين روش استفاده کرد .نتايج مثبت حاصل از
اين مدل باعث شد که اکثر تحقيقات در زمينه مدلسازي آب زيرزميني با استفاده از شبيهسازي مدل Modflow
انجام شود .در بعضي تحقيقات دو يا چند کد براي مدلسازي برداشت آب زيرزميني توسط مدل & SWAT

1 Modflowو براي تخمين ميزان کاهش تراز آب زيرزميني استفاده ميشود( .وي ليو 2و همکاران091 :9191 ،؛
کودربرت 01و همکاران 027 :9102؛ ليو و همکاران012 :9102 ،؛ مولينا00و همکاران 11 :9102؛ وي و همکاران،
 )12 :9102به اين شيوه توانستند نشان دهند که خشکسالي هواشناسي باعث خشکسالي هيدرولوژيکي ميشود.
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مدل  Modflowممکن است در ترکيب با مدلهاي ديگر در زمينههاي ديگر منابع آب کارآييهاي بيشتري را
نيز نشان دهد .براي مثال بررسي تأثير کاهش تراز آب زيرزميني بر روي کيفيت آب نمونهاي از آن است که
پژوهشگراني مانند موستازا کالدو 0و همکاران ( )9101اوندوک 9و همکاران ( ،)9101تيان 0و همکاران (،)9100
ژانگ ،)9107( 0هستر 0و همکاران ( ،)9101و ويسنر 1و همکاران ( )9107با استفاده از آن رابطهي مستقيمي
را بين کاهش تراز آبخوان و افزايش ميزان امالح در آب به دست آوردند .بعضي از پژوهشگران دو مدل Modflow

و AWHM7را با هم به کار گرفتند تا با استفاده از سه فاکتور مانند تغذيهي آبزيرزميني ،رواناب سطحي و
تبخير و تعرق رابطهي ميزان برداشت آب از چاههاي کشاورزي را با ميزان تغذيهي آب زيرزميني در سناريوهاي
مختلف نشان دهند (آلتر 1و همکاران017 :9191 ،؛ بويس 2و همکاران19 :9191 ،؛ هانس 01و همکارن،
092:9100؛ دگراف00و همکاران010 :9100 ،؛ کاندن09و مکس ول .)9107 ،پيشبيني مدلهاي انتقال و
جريانهاي زيرسطحي پيچيده و غيرخطي (يان00و همکاران019:9100 ،؛ هو 00و همکاران 10 :9100 ،تي سيا
00و همکاران ،)70 :9100 ،بررسي مشکالت ناشي از شوري خاک و سطوح ايستابي (انصاري090 :9190 ،؛
مالريس01 :9109 ،01؛ شيشر07و همکاران )02 :9100 ،و ارزيابي کيفيت آبهاي زيرزميني در رابطه با آبهاي
سطحي (کاستا 01و همکاران19 :9101 ،؛ ايندکس 02و همکاران07 :9101 ،؛ تيان 91و همکاران)00 :9101 ،
کاربردهاي ديگري است که براي روش  Modflowميتوان بر شمرد .مشخص شدن اين کاربردها همزمان با
وقوع بحرانهاي مختلف آبي براي پژوهشگران ايران فرصتي را فراهم نمود تا از آن براي ارزيابي منابع آب در
زمينههاي گوناگون بهره ببرند .اين ارزيابيها نتايج قابل توجهي را دربارۀ ميزان کاهش تراز آبهاي زيرزميني و
علل آن نشان دادهاند .تحقيقات دربارهي ميزان کاهش آبهاي زيرزميني در مناطق مختلف ايران ارقام متفاوتي
را ارائه داده است .شهبازي و همکاران ( )07 :9190با استفاده از مدل  Modflowدر دشت ايذه بر طبق سه
سناريو اقليمي مجموعاً  0/0متر کاهش را نشان دادند .در پژوهشي ناظمي و همکاران ( )01 :9190نيز با
مقايسهي  01حوضهي آبخيز ايران حوضهي آبخير بختگان واقع در استان فارس را با کاهش  70کيلومتر معکب
حجم آب زيرزميني در رديف پر بحرانترين مناطق ايران از نظر کمبود آب معرفي کردند .اين محققان برداشت
بيرويه را در اين دشت دليل اصلي کاهش حجم آب زيرزميني اعالم کردند .همچنين از داليل ديگر کاهش تراز
آب زيرزميني به کمبود بارش و وقوع خشکساليهاي اخير است که در تحقيقات (رحيمي و همکاران:9102 ،
19- Endecs
20- Tiyan

13- yan
14- Huo
15- Tiseya
16- Marlis
17- Shisher
18- Kasta

7- Awhm
8- Alter
9- Bueis
10- Hans
11- Degraph
12- Kanden

1- Mostaza
2- Oundouc
3- Tiyan
4- Zhang
5- Hester
6- Visner

051

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،92سال هشتم ،زمستان  ،0011صص 002-079
)Hydrogeomorphology, Vol. 8, No. 29, Winter 2022, pp (149-172

10؛ فاروجي و همکاران00 :9102 ،؛ بياتي و همکاران00 :9101 ،؛ تيموري019 :9191 ،؛ علياري و همکاران،
 )71 :9102به آن پرداخته اند به طوري که حتي اين تشخيص در دشت کرمان تا حداقل  07درصد تغييرات
آب زيرزميني را توسط شاخص  SPIقابل پيشبيني و قابل توجيه ميگرداند (محمدي و همکاران.)01:9107 ،
در دشت قزوين نيز نتايج نشان ميدهد که از سال  0011تا  0020افت ساالنه  0/0متري سطح ايستابي به
داليل کاهش بارندگي ،کاهش آبهاي سطحي و برداشت از چاههاي کشاورزي بيان ميگردد (ميسماريان و
همکاران .)00:9101 ،در هر حال ابعاد بحران آب تنها به کمبود آب ختم نشده و دامنهي اثرات آن به فرونشيني
و تخريب زمينها کشيده ميشود که نمونهي آن در منطقه شول واقع در دشت مرودشت به اثبات رسيده است
(رهنمايي و همکاران )09:9100،و همچنين ميتوان به پژوهش آندرياني و همکاران ( )09:9102در رابطه با
فرونشست زمين اشاره نمود .اين در حالي است که به عنوان اولين گام مديريتي هنوز در بسياري از دشتهاي
در معرض بحران هنوز روابط دقيقي که بتواند توزيع جغرافيايي تغييرات تراز آبخوانها را در رابطه با برداشت
آبهاي زيرزميني نشان دهد ،صورت نگرفته است.
با توجه به تحقيقات صورت گرفته تاکنون ،پژوهش مشابهي در حيطه اثرات تغيير تراز آب زيرزميني با تأکيد بر
سناريوهاي پيشبيني در حوضهي مرودشت – خرامه در استان فارس انجام نشده است و با توجه به دقت
خروجي در مطالعات پيشين در حيطه محاسبات عددي مدلهاي تراز آب زيرزميني در اين تحقيق،
ال تئوريک توسعهي مدل مفهومي
دشت مرودشت در بازهي زماني سال  9111تا  9102بر اساس يک روش کام ً
جريان آب زيرزميني ،مقدار تغييرات قائم آبخوان بر طبق تغييرات سلولي شبکهي تفاضل محدود با استفاده از
مدل  Modflowجريان به صورت غيرخطي تهيه شد؛ و به منظور تعيين عامل اساسي به وجودآورندهي اين
تغييرات ،از روش و تحليل آماري-مکاني استفاده گرديد .بزرگترين عامل اثرگذار در تغييرات تراز آب زيرزميني
شناسايي شد و در نهايت در محيط صفحات گسترده ،رابطهي رگرسيوني نقاط مورد بررسي واقع گرديد .با
ترکيب اثرات برداشت بيرويهي آب بر سناريوهاي محتمل ،ميزان کاهش تراز آبخوان براي سالهاي آينده در
مناطق مختلف اين حوضه در قالب يک مدل پيشبيني و تعيين شد تا از اين طريق بتوان درجات مختلف بحران
را در بخشهاي مختلف حوضه نشان داد و در نهايت بتوان براي جلوگيري از گسترش مناطق بحراني در سالهاي
آينده راهکارهاي مديريتي مناسب در منطقه برنامهريزي و اجرا کرد.

-2مواد و روش
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-1-2محدودهي مورد مطالعه

محدودي مرودشت -خرامه واقع در حوضهي آبريز درياچه بختگان در استان فارس ميباشد که از نظر
زمينشناسي در پهنهً تکتونيکي رشته کوههاي زاگرس چينخورده قرار دارد .آبخوان مرودشت خرامه در
مختصات جغرافيايي ˝ 09˚ 07ʹ 90تا ˝ 00˚ 91ʹ 00طول شرقي ˝ 92˚ 01ʹ 12تا ˝ 01˚ 91ʹ 70عرض شمالي
واقع شده است .مساحت کل اين محدودهي مطالعاتي  0291/0کيلومتر مربع بوده که از اين ميزان 9019/71
کيلومترمربع دشت و  0190/0کيلومتر مربع را ارتفاعات تشکيل داده است .اين ارتفاعات داراي امتداد
شمالغربي ،جنوبشرقي است .دشتهاي اين حوضه که نواحي پست بين ارتفاعات را تشکيل ميدهند ،غالب ًا از
روند ارتفاعات تبعيت ميکنند .اين حوضه داراي ميانگين بارش ساالنه  911/00ميانگين ساالنه درجه حرارت
 07/0سانتيگراد ميباشد .از نظر هيدرولوژي در اين حوضهي رودخانهي کر ،يک رودخانه اصلي و دائمي ميباشد
که از ارتفاعات شمالغرب حوضه سرچشمه گرفته و طول آن تا درياچه بختگان  000/0کيلومتر و مساحت
آبخوان کر  0071/001کيلومترمربع است .بر اساس آماربرداري  0021تعداد  7011چاه بهرهبرداري و تعداد 10
چاه مشاهدهاي در حوضه وجود دارد (سازمان آب فارس .)0021 ،رودخانهي کر در آبخوان مرودشت پس از
تالقي با رودخانهي سيوند در نهايت به درياچه بختگان سرازير ميشود .تراکم شبکهي آبراههها نيز در سطح
حوضهي آبريز مورد مطالعه بسيار متفاوت است .در رسوبات نرم و فرسايشپذير ،مثل سازندهاي گروه فارس،
پابده و گورپي تراکم آبراههها بيشتر ،جريانهاي سطحي و موقتي در منطقه داراي بستري پهن هستند و اغلب
آنها به صورت همگرا از حاشيه به مرکز دشت جريان يافته و در نهايت به سدهاي درودزن و سيوند واقع در
منطقه سرازير ميشوند .ولي در سطح سازندهاي سخت از تراکم کمتري برخوردار هستند .بستر اين رودخانه در
برخي نقاط بر روي اين سازندها داراي شکستگيها و درز و شکاف فراوان است که غالباً به شکل درههاي ژرف
 Vمانند نمايان است .توسعه و تراکم فشرده شبکهي آبراههها در سرشاخههاي شمالغربي و غرب حوضهي
رودخانهي کر در حد فاصل تنگ براق و دشت درودزن به علت گسترش رسوبات نرم و فرسايش سازند گورپي،
سبب ايجاد ناحيهاي بسيار ناهموار شده ،موجب انتقال حجم زيادي از رسوبات به درياچهي سد درودزن ميگردد.
چينخوردگيهاي باريک و فشرده و بهمريختگي طبقات و گسلهاي تراستي متعدد و مخروطافکنههاي فراوان
مانند دشتک و گنبدهاي نمکي واقع در شمال شرق درودزن که حاصل رسوبات سازند هرمز در منطقه است از
خصوصيات بارز ژئومورفولوژيکي در حوضهي آبريز رودخانهي کر ميباشد .در شمال حوضه سازندهاي آهکي
گسترش غالب داشته و اغلب پرتگاهها و ستيغ کوههاي بلند را تشکيل داده است که مهمترين آن تنگ براق
است ،که حاصل فرسايش آبهاي روان ميباشد (نبوي .)0070 ،در کنار طاقديسهاي بلند و مرتفع حوضه،
ناوديسهاي کشيده و عريضي نيز وجود دارند که بهوسيلهي رسوبات حاصل از فرسايش ارتفاعات اطراف پر شده
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و دشتهاي اين حوضه را به وجود آوردهاند،که يکي از گستردهترين دشتهاي حاصلخيز ايران به نام مرودشت
در اين حوضه قرار دارد (شکل.)0

شکل ( :)1موقعيت حوضهي آبريز مرودشت – خرامه
Figure (1): Location of Marvdasht-Kharameh basin

-2-2روش تحقيق
-2-2-1مواد و روش

در پژوهش حاضر ،از دادهها و اطالعات منطقه مورد مطالعه که شامل اطالعات مربوط به  10حلقه چاه پيزومتري
براي شبيهسازي مدل مادفلو و  7011حلقه چاه بهرهبرداري براي تخمين ميزان تخليهي آب زيرزميني در بازهي
زماني ( )9101 -9111از سازمان مديريت منابع آب استان فارس جمعآوري شد و مورد استفاده قرار گرفت
(آماربرداري سازمان آب فارس .)0021 ،براي شبيهسازي جريان آب زيرزميني مدل عددي  Modflowدر محيط
نرمافزار  0GMSتوجه به کاربرد و جامعيت آن انتخاب شد .پس از جمعآوري دادههاي مورد نياز ،مدل مفهومي
منطقه که به صورت فرم هندسي و براساس پارامترهايي که بر آبخوان بيشترين تأثيرپذيري را دارند تعيين شد.
براي تهيه مدل مفهومي ،محدودهي دشت به صورت فايل GIS9وارد نرمافزار شد .سپس خصوصيات ديگر آبخوان
مانند مرزهاي تراوا و ناتراوا که با استفاده از پارامترهاي خواص ليتولوژيکي ،ويژگيهاي زمينشناسي و مشخصات
2- Geographic
Information System

1- Ground Modeling
system
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سازندهاي مرزي در منطقه و همچنين دبي ورودي و خروجي به سلول هاي مرزي در محدوده تعيين شد و با
انطباق تمام پارامترهاي ذکر شده نقشه ميانيابي مرزهاي تروا و ناتروا در آبخوان تهيه شد .مرزهاي شبيهسازي
شده در اين مدل شامل مرز بدون جريان براي مرزهاي شرق ،غرب و جنوب آبخوان و مرزهاي جريان وابسته به
بار هيدروليکي براي مرزهاي ورودي در شمال ،شمال غرب و خروجي در جنوب شرق آبخوان تعيين شددر ادامه
با استفاده از  0DEMسي متري استان فارس نقاط ارتفاعي (توپوگرافي سطح زمين) تهيه شد .سپس نقاط
ارتفاعي را به نرمافزار  GMSوارد کرده و در نهايت با استفاده از روش کريجينگ نقشهي پهنهبندي توپوگرافي
سطح زمين تهيه شد .به جهت توسعهي مدل مفهومي ،نياز به تخمين دقيقي از تغييرات ضخامت آبخوان
(توپوگرافي سنگ کف) در حدود ناحيهي اشباع بود .براي اين منظور اطالعات عمق چاههاي عميق و باالتر از
حد معين و دادههاي به دست آمده از مطالعات ژئو الکتريک که در محدودهي دشت انجام شده بود با هم تلفيق
گشت و براي تعيين ضخامت آبخوان در اليههاي متفاوت مورد استفاده قرار گرفت .پس از آن عمق چاههاي
بهرهبرداري و نيز دادههاي به دست آمده از اکتشافات ژئوفيزيک ،به صورت فايلهاي متني وارد محيط GMS
شد .سپس به روش ميانيابي کريجينگ ،نقشهي پهنهبندي ضخامت سنگ کف با کم کردن ضخامت آبخوان از
اليهي توپوگرافي سطح زمين تهيه شد.
در ادامه ،اطالعات جمعآوري شده در مدل مفهومي شامل مقادير پارامترهاي فيزيکي (ضخامت اليهي آبدار،
ضريب تخلخل و غيره) و هيدروديناميکي (ضريب هدايت هيدروليکي و قابليت انتقال) در آبخوان و همچنين
مقادير تغذيه (نفوذ ناشي از بارش و آب برگشتي ناشي از مصارف) و تخليه از آبخوان (پمپاژ چاهها) به مدل
رياضي منتقل شد و هر کدام توسط نماد مختص به خود نمايش داده شد .در نهايت محاسبات مربوط به هر
سلول انجام شد و نتايج در قالب نقشههاي شبيهسازي شده مشخص شد .پس از تبديل مدل مفهومي به شبکه
و تعيين ساير خواص سلولهاي شبکه ،به اجراي اوليه مدل براي حالت پايدار اقدام شد که در حالت اوليه امکان
دارد مدل در مراحل ابتدايي اجرا نتايج قابل قبولي را ارائه ندهد ،به عنوان مثال احتمال دارد بين دادههاي
مشاهداتي سطح تراز و دادههاي محاسباتي اختالف زيادي وجود داشته باشد ،که باعث ايجاد خطاي باال در
نتايج نرمافزار ميشود .در مدل  Modflowاين فرضيات با اجرا کردن مرحلهي کاليبره مدل انجام شد .به اين
صورت که تعدادي از پارامترهاي آبخوان به عنوان پارامتر کاليبراسيون در نظر گرفته شد و نتايج مربوط به
دادههاي محاسباتي تا حد ممکن و بهينه به دادههاي مشاهداتي نزديک شد و با توجه به اين پارامترها کاليبره
مدل انجام شد .پس از کاليبره کردن مدل در حالت پايدار ،مدل در حالت ناپايدار نيز با توجه به نوع کاربري و
مشخص کردن تعداد گامهاي زماني کاليبره و اجرا شد .پس از انجام کاليبراسيون مدل مرحلهي صحتسنجي،
1- Digital Elevation
Model
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که مهر تأييدي براي انجام مدلسازي هم در شرايط پايدار و ناپايدار است نيز انجام شد .در ادامه براي تحليل
حساسيت پارامترهايي که واسنجي شدهاند از پارامترهايي مانند هدايت هيدروليکي ،آنيزوتروپي ،پارامتر تغذيهي
سطحي ،پارامتر شبکهي آبراههاي ،مرزهاي تراوا و آبدهي ويژه استفاده شد .به اين صورت که پارامترهاي واسنجي
که مورد آناليز حساسيت قرار گرفته بودند به دليل داشتن ميزان خطاي کم و قابل قبول صحت آنها تأييد شد.
همچنين از معيارهاي مختلف جهت ارزيابي برآورد مدل ميتوان به ميانگين خطاي اريب ( ،)MBEميانگين
خطاي مطلق ( )MAEو جذر ميانگين مربع خطا ( )RMSEخطاي نسبي ( )NRMSDاشاره کرد .معادالت
مربوط به هرکدام به قرار معادالت ( 0تا  )0ميباشد :که در اين روابط  nتعداد دورههاي مشاهداتي z* ،مقادير
شبيهسازي و  zمقادير مشاهداتي هستند.
()0
()9
()0
()0

] ∑ni=1[Zi∗ − Zi
= MBE
n
|] ∑ni=1|[Zi∗ − Zi
= MAE
n
∑ni=1 √[Zi∗ − Zi ]2
= RMSE
n
RMSD
= NRMSD
ymax − ymin

پس از تهيهي مدل آبخوان منطقهي مورد مطالعه ،محاسبات الزم در نرمافزار  GMSو کد  Modflowانجام شد.
طول دوره ده ساله ( )9101 -9111بر پايهي حداکثر دادههاي موجود قابل تدقيق و بازسازي در نظر گرفته شد.
موتور محاسباتي  PCGUبا  011تکرار  Outerو  Innerبا حد بحراني تغييرات همگرايي  1/10و همچنين حد بحراني
خطاي همگرايي  1/10مترمکعب در روز انتخاب شد .پس از ورود همه دادههاي مورد نياز مدل و اجراي مدل
جريان آب زيرزميني براي بازهي زماني 20ماهه از سال  9100 -9111پارامترهاي هدايت هيدروليکي ،مقادير
تغذيه و ضريب هدايت بستر رودخانهها و زهکشها به عنوان پارامترهاي واسنجي انتخاب شدند که با تغيير آنها
در محدودهي مجاز مقادير نهايي به دست آمد .جهت عمليات واسنجي در شرايط غيرماندگار از  71درصد و
واسنجي  01درصد دادههاي پيزومتري در طول بازههاي زماني 091ماهه از سال  9100تا  9101استفاده شد.
در ادامه صحتسنجي مدل واسنجي شده در دادههاي بلندمدت  9101 -9111ماهه بر اساس ارتفاع مقادير بار
هيدروليکي مورد ارزيابي قرار گرفت .شايان ذکر است که براي شبيهسازي ارتباط هيدروليکي رودخانه و آبخوان
(مانند نرخ تغذيهي آب زيرزميني يا نرخ نشت از رودخانه) از بسته رودخانه مادفلو استفاده شد .در اين بسته،
تبادالت حجمي آب بين رودخانه و آبخوان با استفاده از هدايت بستر رودخانه و قانون دارسي و با توجه به تراز
سطح آب زيرزميني و تراز سطح آب در رودخانه محاسبه ميشود .در نهايت به منظور ايجاد رابطه بين تراز
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آبخوان و برداشت بيرويه آب ،پس از تهيهي مدلسازي کمي اقدام به پيشبيني شرايط آينده تراز آب زيرزميني
با استفاده از سناريوهاي کاهش  01و  01درصد در بازهي زماني ( )9191-9101مدل مورد برازش قرار گرفت.
 -3يافتههاي پژوهش

نتايج حاصل از شبيهسازي کاهش تراز آب زيرزميني حوضهي مرودشت-خرامه نشان داد ،که اين مدل با قدرت
تغييرپذيري مکاني باال تأثير پارامترهاي مختلف را بر تراز آب زيرزميني در نقاط مختلف آبخوان بخوبي مشخص
ميکند .در منطقهي مورد مطالعه تعداد  7011حلقه چاه بهرهبرداري و  10چاه پيزومتري با کاربريهاي متفاوت
کشاورزي ،شرب و صنعت قرار گرفته است که به جز در نواحي جنوبي دشت در ساير نقاط پراکنده شدهاند.
تمرکز اين چاهها در نواحي مرکزي به دليل زمينهاي مسطح و در نواحي شمال غربي به دليل باالتر بودن سطح
آبهاي زيرزميني ،بيشتر است .در ادامه ،با توجه به نقشهي درونيابي شبکهي آبراههها و مرزهاي تراوا و ناتروا
(شکل9و )0از روش پايهاي که در آن موازي بودن خطوط هم مقدار در حاشيهي آبخوان با مرزها بيانگر مرزهاي
تروا است براي صحتيابي استفاده شد و نتايج نشان داد ،که با توجه به قدرت تغييرپذيري مکاني باال تأثير
پارامترهاي مختلف بر تراز آب زيرزميني در نقاط مختلف آبخوان با ميزان بار هيدروليکي رابطهي مستقيم دارد.

شکل ( :)2مرزهاي تراوا ناتراوا
Figure (2): Borders of Trava Natrava

شکل ( :)3شبکهي آبراهه
Figure (3): Waterway network

با استفاده از ميانبابي چاههاي مشاهداتي پارامترهاي هدايت هيدروليکي افقي ،ناهمسانگردي افقي ،تغذيه از
سطح ،آبدهي ويژه ،مرزهاي تراوا و شبکهي آبراههاي بهينهسازي شدند .همچنين با توجه به نقشهي هدايت
هيدروليکي آبخوان عمق سنگ کف در قسمتهاي مختلف متفاوت و از  00متر تا  011متر متغير است و به
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طور کلي عمق زياد سنگ کف در مراکز دشت است .همچنين در بازديدهاي ميداني نيز به وضوح ميتوان اين
مسئله را مشاهده کرد که اکثر چاههايي که در امتداد قناتهاي قديمي در حاشيه ارتفاعات زده شده است به
دليل پايين رفتن سطح آبخوان و باال بودن عمق سنگ کف در اين مناطق خشک شدهاند .به طوري که نتايج
واسنجي تغذيه در مدل نيز نشان ميدهد که مدل در نقاط پر شيب دشت نتوانسته نوسانات سطح آب را به
خوبي نشان دهد و در نقاط خروجي آب نيز واريانس خطاي مدل باال است .بنابراين به نظر ميرسد شيوهي حل
خطي اين مدل ،قادر به شبيهسازي اي ن بخش از آبخوان نبوده است .با توجه به نقشههاي منطقه در مناطق
مرکزي مانند رامجرد شرقي و غربي دشت چاههاي بهره برداري تعداد قابل مالحظه اي را در اين مناطق دارا
ميباشند و افت تراز آب زيرزميني زياد نيز اتفاق افتاده است .نکته قابل توجه در اين مورد اين است که ،ميزان
افت تراز آبخوان در رسوبات ريزدانهاي مناطق مرکزي دشت باال بوده است و نشاندهندهي اين است که بحران
در اين قسمت از حوضه در حال پيشروي است .در نهايت در آبخوان مرودشت با توجه به آبرفتي بودن سفرهي
زيرزميني اثر افت سطح آب را ميتوان با فاصلههاي مکاني کم مشاهده کرد .با توجه به عدم يکنواختي ميزان
کاهش تراز آب زيرزميني در دشت مرودشت به دليل تغييرات در سنگ کف ،ايجاد شکستگيهاي وسيع و درز
و ترکهاي ناشي از کاهش آب زيرزميني در سطح زمين محتمل است و اين پديده باعث خسارت جبرانناپذير
ميشود (شکل  0و .)00

شکل ( :)4کليدي پايلوتهاي پارامتر هدايت هيدروليکي
Figure (4): Key numbers of hydraulic conductivity
parameter pilots

شکل ( :)5ميانيابي پارامتر هدايت هيدروليکي افقي
Figure (5): Intermediate horizontal hydraulic
conductivity parameter
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شکل ( :)6اعداد کليدي پايلوتهاي پارامتر تغذيه از سطح
Figure (6): Key numbers of surface feeding
parameter pilots

شکل ( :)7توزيع پيوسته پارامتر تغذيه از سطح
Figure (7): Continuous distribution of the feed
parameter from the surface

شکل ( :)8اعداد کليدي پايلوتهاي ناهمسانگردي افقي
Figure (8): Key numbers of horizontal
anisotropy pilots

شکل ( :)9ميانيابي ناهمسانگردي افقي هدايت هيدروليکي
Figure (9): Horizontal hydraulic conductivity
anisotropy interpolation
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شکل ( :)11اعداد کليدي پايلوتهاي آبدهي ويژه
Figure (10): Key numbers of special discharge
pilots

شکل ( :)11ميان يابي پارامتر آبدهي ويژه
Figure (11): Specification of specific discharge
parameter

با توجه به نقشههاي ميانيابي که در باال نشان داده شده است (شکل 0و )00ضريب پارامتر هدايت هيدروليکي
بيانکنندهي اين است که ميزان افت تراز آبخوان در مناطق شمالغرب ،مرکز و جنوب شرق حوضه که با رنگ
آبي نشان داده شده است داراي بيشترين مقدار ميباشد .بنابراين ميزان حساسيت پارامتر ضريب هدايت
هيدروليکي افقي به دليل باال بودن ميزان چاههاي بهرهبرداري که تعداد آن به  7011حلقه چاه تا آخرين
سرشماري يعني سال  0021در حوضه است نشاندهندهي برداشت بيرويه آب زيرزميني توسط چاههاي
ال گوياي گسترش و بحراني بودن اين مناطق به دليل افزايش برداشت از آبزيرزميني است
کشاورزي که کام ً
(شکل 09و.)07
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شکل ( :)12تحليل حساسيت پايلوتهاي ناهمسانگردي
Sensitivity analysis of calibration parameters
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شکل ( :)13تحليل حساسيت پايلوتهاي هدايت هيدروليکي
Sensitivity analysis of calibration parameters

شکل ( :)14تحليل حساسيت پايلوتهاي آبدهي ويژه
Sensitivity analysis of calibration parameters

شکل ( :)15تحليل حساسيت پارامتر تغذيه از سطح
Sensitivity analysis of calibration parameters

شکل ( :)16تحليل حساسيت مرزهاي تراوا
Sensitivity analysis of calibration parameters

شکل ( :)17تحليل حساسيت شبکهي آبراههاي
Sensitivity analysis of calibration parameters
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به منظور بررسي اهميت هر يک از پارامترهاي واسنجي و استخراج سهم هر يک در کاهش خطاي کل از تحليل
حساسيت در شبيهسازي مدل استفاده شد که نتايج خروجي پارامترهاي موثر در واسنجي آبخوان مرودشت واقع
در استان فارس در اشکال باال ( شکل09و )07نشاندهندهي تأثير حدأکثري تغذيه از سطح و همچنين تأثير
اندک هدايت هيدروليکي افقي بود .هم چنين با توجه نتايج مرحلهي واسنجي بر آبدهي ويژه ،پارامترهاي
مرزهاي تراوا و شبکهي آبراههاي ،داراي بيشترين اثر کاهش خطا در آخرين مرحلهي تکرار بدست آمد که بر
همين اساس ،و با ويرايشهاي صورت گرفته بر مرزهايي با بار هيدروليکي پويا در حدود پارامترهاي با حساسيت
زياد ،خطاي کل واسنجي در آخرين مرحله از مراحل چهارگانه واسنجي به حداقل مطلوب کاهش يافت که اين
رقم با تقسيم  RMSEمعادل با  9/00بر حدود  99/10متر ،متوسط اختالف بيشينه از کمينه با تعداد  10حلقه
چاه مشاهداتي در منطقه ،معادل 00درصد مدلسازي مناسب و نتيجه مطلوب حاصل شد (جدول.)0
جدول ( :)1ميانگين خطا در واسنجي ناپايدار
Table (1): Mean error in unstable calibration
ميانگين خطا در واسنجي
ارزش

-0/01

خطا کلي

0/70

خطاي مشاهده اي

9/00

خطاي نسبي

همچنين شکل  01نيز مقادير ضريب تشخيص و معادله خط برازش شده بين دادههاي مشاهداتي و محاسباتي
را نشان ميدهد .در اين شکل هر کدام از  10حلقه چاه مشاهداتي توسط يک نماد مشخص شدهاند .دادههاي
مشاهداتي (محور افقي) و محاسباتي (محور عمودي) ترسيم شده است که ميزان همبستگي بااليي بين دادههاي
مشاهداتي و محاسباتي ديده ميشود و نشاندهندهي مدلسازي مطلوب ميباشد.
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شکل ( :)18خطاي مقادير محاسباتي در مقابل دادههاي مشاهداتي در مرحله صحتسنجي
Figure (18): Error of computational values versus observational data in the validation stage

نتايج مدلسازي درتعداد 0حلقه چاه مشاهداتي که به صورت تصادفي و با پراکندگي جامع در قسمتهايي از
سطح دشت که داراي کاهش تراز آب و بيشترين تعداد چاه بهرهبرداري قرار دارد انتخاب گرديد که نشان دادن
رنگ زرد مشخصه خطا و رنگ سبز مقدار واسنجي را مطلوب نشان ميدهد .در اين نمودارها محور افقي گامهاي
زماني و محور عمودي تراز سطح آب را نمايش ميدهد (شکل02و.)90

شکل ( :)19خطاي واسنجي در چاه شماره 22
Figure (19): Steady state wells 22

شکل ( :)21خطاي واسنجي در چاه شماره 31
Figure (20): Steady state wells 30
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شکل ( :)21خطاي واسنجي در چاه شماره72
Figure (21): Steady state wall 72

شکل ( :)22خطاي واسنجي در چاه شماره53
Figure (22): Steady state well 53

شکل ( :)23نمايش خطاي واسنجي در حالت پايدار در موقعيت چاههاي مشاهداتي
Figure (23): Steady state calibration error in the position of observation wells

-4تحليل نتايج

عمده مطالعات صورت گرفته در حيطه بررسي کاهش تراز در دشتهاي کشور ،تنها به تغييرات کمي ساختار
زمين پرداخته است؛ براي نمونه ميتوان به مطالعات رنجبر و احتشامي ( )9102اشاره کرد .با اين حال ايجاد
يک مدل تصميمساز نيز براي نمونه در مقالهي صفاري و همکاران ( )20 :0020ترکيب روشهاي محاسباتي
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سنجش از دور بدون اعتباريابي احتماالتي بوده است .همچنين رشوند و همکاران ( )9102از يک روش معادالتي
به منظور ايجاد يک امکان پيشبيني استفاده کردند ،با اين حال در نهايت آنچه براي مديران اجرايي کارآمد
ميباشد ،ترکيب پارامترهاي موثر بر کاهش تراز آب با شرايط پيشبيني احتماالتي شاخص محور ميباشد .در
اين مطالعه و با بررسي پژوهشهاي اخير در محدودهي دشت مرودشت ،اقدام به تهيه يک شبيهساز تصميمگيري
بر پايهي روشهاي خطي بر روي مدل کاهش تراز آب زيرزميني انجام شده است .نتايج حاصل از مدلسازي
کمي آبخوان مرودشت نشان داد که پارامتر ناهمسانگردي هدايت هيدروليکي ،در نواحي مرکزي آبخوان داراي
بيشترين مقدار است که ميتوان به آبخوان منطقهي شول و بندامير اشاره کرد (شکل .)1در حالي که هدايت
هيدروليکي افقي ،در چهار پايلوت با توزيعهاي جنوب ،مرکز و شمال داراي بيشترين مقدار ميباشد .بيشينه
مقدار هدايت هيدروليکي افقي در آبخوانهاي مناطق درودزن ،رامجرد ،بندامير ،خرامه کامال ً مشهود است
(شکل  .)0در نهايت دو پارامتر تغذيه از سطح و آبدهي ويژه به ترتيب در نواحي مياني و شمالي آبخوان به دليل
قرارگيري سدهاي درودزن ،سيوند در آن مناطق داراي ارزش باالتري بودند (شکلهاي  1و .)01نکتهي قابل
توجه از منظر توزيع بيشينه مقادير اين پارامترها مشخصکنندهي اين مطلب ميباشد که در اجراي مدل
بيشترين سلولها به صورت خشک در آبخوان مشخص شده است .در هر چهار پارامتر مورد نظر بيشترين سلول
خشک ،مربوط به منطقه رامجرد ميباشد .بنابراين تمايل به تأمين آب از دست رفته در ازاي افت صورت گرفته
با اين پارامترهاي نهايي قابل انتظار بود.
در ادامه نتايج حاصل از محاسبه بيالن آبي در آبخوان مرودشت که در طي بازه زماني( )0021-0017انجام
گرفت حاکي از آن است که ميزان  0011ميليون مترمکعب آب از ذخيرهي ثابت آبخوان کاسته شده است
(شکل 90و )90در نتيجه مقدار آب ورودي به ناحيه عالوهبر وابستگي به شرايط فيزيکي آبخوان مرودشت ،نظير

011

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،92سال هشتم ،زمستان  ،0011صص 002-079
)Hydrogeomorphology, Vol. 8, No. 29, Winter 2022, pp (149-172

ضرايب هيدروديناميکي و ثقل ،به مقدار دبي پمپاژ چاههاي بهرهبرداري وابستگي مستقيم دارد .بنابراين با
افزايش برداشت از آبخوان تغيير در مقدار حجم جريان تبادلي از پارامترهاي موثر در بيالن قابل انتظار خواهد بود.

شکل ( :)24حجم ذخيره ورودي و خروجي در دورهي مطالعاتي
Figure (24): Amount of input and output storage

شکل ( :)25حجم برداشت شده توسط چاههاي بهرهبرداري
Figure (25): The amount of volume harvested

نمودار شکل  91سه سناريوي اجراي 01ساله مدل جريان آب زيرزميني و مقدار متوسط ساالنه افت آب
زيرزميني در محدودهي دشت مرودشت را براي هر مورد نشان داده است .در سناريو اول امتداد شرايط حاضر
بر پايه دبي در آخرين سال بهرهبرداري (مدل سازي) و با تثبيت شرايط مرزي و تثبيت روند تغييرات خطي و
غيرخطي پارامترهاي مدل را نشان داده شده است .دو سناريو ديگر که به ترتيب  01درصد 01 ،درصد کاهش
برداشت از چاههاي کشاورزي را نشان ميدهد .بنابراين ميتوان مشاهده کرد که روند تغييرات در سالهاي
 9101تا  9191بر خالف دورهي ابتدايي مدل عالوه بر شيب کلي تند سناريوها ،داراي يک جهش شديد نيز
بوده است .علت اين موضوع به عبور از نقاط شکست آبخوان و تخريب بي بازگشت پتانسيل تغذيهي سفره آب
زيرزميني بازميگردد .شاخص محاسباتي نشان ميدهد که افزايش تخريب ساختار عمودي زمين درست در
مناطقي رخ داده است که در سناريوهاي پيشبيني به عنوان زونهاي پر خطر و با ممنوعيت بهرهبرداري در
بسياري از مطالعات دستهبندي شده بودند .اين نواحي که عمدتاً در بخشهاي مرکزي با اعمال طرحهاي احيا و
مديريت آبخوان از سوي شرکتهاي تابعه کنترل شده است ،همچنان در صورت وقوع تعييرات منفي اقليمي ،با
گذر از مرز بحراني وارد فضاي شکست و نقطهي غيرقابل بازگشت خواهد شد .نقطهي شکست در هر منطقه
شرايطي است که بافت آبرفتي تا حد زيادي پتانسيل بازيابي خود را در گردش فصلي براي افزايش تراز آب
زيرزميني با تخريب خلل و فرج از دست بدهد .اين مناطق در اين پژوهش در شديدترين کالس به صورت مکاني
قابل شناسايي است .در دشت مرودشت نيز به علت آنومالي هاي اقليمي در چند سال اخير ،به وضوع برداشتهاي
مازاد و عموم ًا خارج از پروانه چاههاي بهرهبرداري افزايش يافته است که دورهي پيشبيني تشديد اين شرايط را
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گواهي ميدهد و همانگونه که انتظار ميرود هر چه ميزان برداشت آب زيرزميني افزايش يابد به تبع آن تراز
آبخوان نيز افت بيشتري خواهد داشت .بنابراين در صورت ادامه اين روند ايجاد فرونشست و شکستگيهاي وسيع
و گسترش درز و ترکهاي ناشي از کاهش آب زيرزميني در سطح زمين محتمل است.
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شکل ( :)26سناريوي پيشبيني کاهش برداشت آب در آبخوان مرودشت -خرامه
Figure (26): Predictive scenario of water withdrawal reduction in Marvdasht-Kharameh aquifer

 -5نتيجهگيري

نتايج بدست آمده در اين پژوهش حاکي از آن است که مدلسازي تراز آب زيرزميني آبخوان مرودشت -خرامه
توسط تحليل رگرسيون و مدل  Modflowبا  11درصد پيوستگي انجام شد .از بين پارامترهاي مؤثر تنها اليه
نقطهاي شده عمق آبخوان داراي همبستگي  01درصد ميباشد .نتايج حاصل از واسنجي مدل در دو حالت
ماندگار و غير ماندگار ،نشاندهندهي اين است که بخشهاي مياني دشت مانند دشت رامجرد و بندامير داراي
باالترين مقادير هدايت هيدروليکي و آبدهي ويژه هستند از اين رو با آمار سازمان آب منطقهاي فارس مبني بر
وجود چاههايي با آبدهي باال در اين مناطق هماهنگي دارد.
همچنين با بررسي سناريو کاهش  01و  01درصدي برداشت آب زيرزميني از منطقه مشخص گرديد که اين
سناريوها نيز تنها مسکني بر کاهش سطح آب زيرزميني در منطقه خواهد بود و بهتر است در کنار آن از
سناريوهاي ديگري نظير آمايش سرزمين و تغيير الگوهاي آبياري و کشت در منطقه نيز مورد بررسي قرار گيرد.

011

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،92سال هشتم ،زمستان  ،0011صص 002-079
)Hydrogeomorphology, Vol. 8, No. 29, Winter 2022, pp (149-172

نتايج نشان داد که در سناريوي اول بيشترين ميزان افت با  90/10متر و کمترين افت نيز به ميزان  9/010متر
است .در سناريوي دوم نيز افت به ميزان  0/090کاهش يافته و سطح ايستابي به  91/01متر رسيده است .در
آبخوان مرودشت با توجه به آبرفتي بودن سفره زيرزميني اثر افت سطح آب را ميتوان با فاصله مکاني کم
مشاهده کرد.
نتايج تحقي ق حاضر نشان داد که در دشت مرودشت ،ميزان برداشت بي رويه آب زيرزميني رابطهي مستقيمي
با افت آبهاي زيرزميني دارد بنابراين الزم است تا در مصرف آبهاي زيرزميني به خصوص در زمينهي کشاورزي
نظارت بيشتري صورت گيرد و ميزان بهرهبرداري متناسب با ميزان تغذيه باشد زيرا تداوم روند استفاده از آبهاي
زيرزميني عالوه بر مسائل و مشکالت مربوط به کم آبي ميتواند منجر به مخاطرات جبرانناپذير ناشي از
فرونشست زمين در منطقه شود هم چنين ميتوان از مدلهاي شبيه ساز تغييرات عمودي ساختار زمين با
لحاظ تصاوير ماهوارهاي استفاده کرد.
تقدير و تشکر

بدين وسيله از دانشگاه رازي و شرکت مديريت منابع آب ايران براي فراهم کردن امکانات و دادههاي الزم به
منظور انجام اين تحقيق قدرداني ميشود.
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