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ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریت منابع آب دشت تاالر با استفاده از
مدلسازی آب زیرزمینی و سیستمهای یکپارچه منابع آب
مجتبی خوش روش ،1اسماعیل نیکزاد طهرانی

2

تاریخ ارسال9311/91/91:
تاریخ پذیرش9317/33/93:
مقاله برگرفته از طرح پژوهشی میباشد.

چکیده
آبهای زيرزميني بهعنوان يکي از منابع مهم و عمده تامينآب شرب و کشاورزی بهويژه در مناطق شمالکشور مطرح

اجتنابناپذير نموده و

ميباشد.همچنين افزايش فاصله بين عرضه و تقاضا ،توجه جدی به مباني تخصيصبهينه آب را
مينمايد .بنابراين  شناخت عوامل مهم تغذيه و تخليه آب زيرزميني از
مديريت عرضه و تقاضای آب را ضروری 
يباشد .در اين پژوهش از مدل
فاکتورهای اساسي در مديريت صحيح جامع منابع آب از جمله بخش کشاورزی م 
يهسازی و مدل مديريت تخصيص در حوضه آبريز رودخانه تاالر ،واقع در استان مازندران استفاده شد .ابتدا آب
شب 
يهسازی شد و سپس بهمنظور مديريت تخصيص
زيرزمينيمنطقهمورد مطالعه بااستفاده از مدل  MODFLOWشب 
يهسازی و تخصيص منابع آب()WEAP
آب درمنطقه موردمطالعه،اطالعات حاصل از مدل آب زيرزميني به مدل شب 
مدلسازی ،سناريوهای معرفيمختلفي اعمال
برنامهريزی و مديريت منطقه تحت مطالعه درمحيط 

انتقال يافت.برای
شد و تاثير آنبر وضعيت عرضه و تقاضا و تغييرات ذخيره آب زيرزميني و افت سطحايستابي موردبررسي قرار گرفت.
سازیشدهوجود
يه 
مشاهدهایوشب 

نتايجواسنجيمدلMODFLOWنشاندادکهانطباقخوبيبينسطحايستابي
داردبهطوریکهميزانRMSEبرایجريانهایماندگاروغيرماندگاربهترتيب0/333و0/98بهدستآمد.همچنين
نتايجمدلWEAPبراساسسناريویبروزخشکسالينشاندادکهمنطقهبا00ميليونمترمکعبکاهشحجممخزن
همزمان
مراتببحراني ترخواهدبود.نتايجنشاندادکهباتلفيق  


روخواهدشدکهدرنتيجهوضعيتمنابعآببه
روبه
بهدستخواهد
مدلآبزيرزمينيومدليکپارچه مديريتمنابعآب،نتايجقابلاعتمادتریدردشتموردمطالعه 
آمد .
کلمات کلیدی :تخلیه ،تغذیه ،سطح ایستابی .WEAP ،GMS
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مقدمه
دغدغهها در بسياری از

امروزه يکي از مهمترين 
کشورهایجهانبهخصوصکشورهایخاورميانهتامين
يباشد .برای
آب در راستای تداوم توسعه پايدار م 
بسياری از جنبههای توسعه اقتصادی و اجتماعي،
مصارف کشاورزی ،شهری ،صنعتي و توليد برقآبي
تامين آب امری ضروری و مولفهای اساسي از
بهعنوان
یکهآب 
يشود .بهطور 
يطزيست محسوبم 
مح 
يکيازباارزشترين منابعطبيعيومهمترين مسالهو

چالشدر قرنحاضرميباشد (باراني .)0398،کاهش
سطحسفرههای آبزيرزمينيدرسراسرايرانبهدليل

استخراج بيش از اندازه و حفر چاههای بدون پروانه
معضلياستکههمگانبرآناتفاقنظردارند.ايندر

حالياستکهاز900ميلياردمترمکعببارشمتوسط
ساالنهکشور،فقط 39ميلياردمترمکعبآنبهمصرف
آنبهصورترواناباز
يرسد ومابقي 
تغذيهآبخوانهام 

يشود (صداقت .)0383 ،مديريت
دسترس خارج م 
منابع آب بهعنوان اصليترين راهکار ممکن در جهت
رفعمعضالتناشيازافتکميتوکيفيتآبمطرح
است .لذا طبيعتپيچيدهمسايلآبنيازمندروشهای
جديدی است که ديدگاههای فني ،اقتصادی،
زيستمحيطي ،اجتماعي و منطقي را در يك قالب

همپيوستهگردآورینمايد.اينتعريفدرواقعمفهوم
به 

مديريتجامعآباستکهاصليترينروشدرراستای
ينالمللي
دستيابيبهمنابعپايدارآبدرسطحمليوب 
است (عليزاده .)0399 ،طي ساليان اخير ،تمايل به
نگرشومطالعهيکپارچهدرتوسعهطرحهایمنابعآب
افزايشيافتهونيازها،مسايلکيفيواقتصادیوساير
موارد مربوط به منابع آب در کنار هم موردتوجه قرار
گرفته است (آذران فر و جاللي .)0399 ،مديريت
تخصيص آب با استفاده از روش تحليل سناريوها و
برنامهريزی تکاملي يکي از راههای مناسب برای باال

بردنظرفيت تامين آب و استفادهبهينه از آب موجود
يباشد .يعني با اعمال مديريت مناسب بر سدهای
م
ينهی
ياستهای به 

موجود و مخازن زيرزميني،اتخاذ س
يشبيني مناسب از
آنها و همچنين پ 
بهرهبرداری از 

طرحهای
يتوانبدون اجرای 
ميزان تقاضا در آينده ،م 
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افزايش داده و جلوی خسارت ناشي از تخصيص
نامناسب آب را گرفت (سلطاني.)0399،مدلهایآب
دادههای
يدهد تا بتوان 
زيرزميني ابزاری در اختيار م 
يژگيهای عددیبرای سامانه آب
موجودرا تبديل به و 
زيرزميني نمود ،چنين مدلي تا حد زيادی نماينده
سامانه آب زيرزميني خواهد بود و اين  مکان را به
يدهد تا بتواند واکنش سامانه در برابر
کارشناس م 
بهصورت عددی نشان
تنشهای هيدرولوژيکي پمپاژ را 

يهسازی يك سامانه
دهد.مدل رياضي آب زيرزمينيشب 
هيدروژئولوژيکي است که از قوانين فيزيك و رياضي
لسازی آبخوان و
يگيرد .در اين راستا مد 
کمك م 
سيستمهای منابع آب ،ضروری است که از سامانه
اطالعات مکاني ( )GISاستفاده شود تا بتوان اطالعات
ورودی و خروجي مدل را بهصورت مدون و در قالب
سطوح اطالعات مختلف تهيه و ارايه نمود .سامانه
مجموعهای است که بهرهگيری از

اطالعات مکاني 
امکاناتعلمي،دستيابيبهاطالعات،پردازشدادههاو
يسازد.
استخراج نتايج را در کمترين زمان ،ممکن م 
يانذکراستکهتحليلهایهيدروژئولوژيکيباتوجه
شا 
به خصوصيات پديدههای مورد بررسي نسبت به نتايج
يباشد .معموال
مکاني و زماني دادهها ،بسيار حساس م 
يهسازی
اطالعاتموجودقبلازاستفادهازمدلهایشب 
نيازبهپيشپردازشومديريتدارد؛بنابرايناستفادهاز
مدلسازیسيستمهای
GISجزءالينفكشبيهسازیو 
بهحساب ميآيند .راسکين و همکاران در
منابع آب  
پژوهشي برای بررسي داليل کاهش سطح آب درياچه
آرال ،مدل  WEAPرا به کار بردند .مشکل اصلي،
هایبيرويه


اهشترازآبدرياچهآرالدراثربرداشت
ک
آبوتوسعهکشاورزیدرباالدستبود.دراينراستابا
استفاده از مدل  WEAPمطالعهای صورت گرفت که
هدف آن ارزيابي وضعيت موجود بيالن آب و تحليل
سناريوهای مديريتي بود .سناريوهای مديريتي عبارت
بودند از تغيير الگوی مصرف ،مديريت بهتر سيستم و
توسعه منابع جديد آب (.)Raskin et al., 1992
ابريشمچي و همکاران با استفاده از مدل سناريوهای
مديريتمنابعآب ،حوضهآبريزرودخانهکرخهرا مورد
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ارزيابيقراردادند.شاخصهایمديريتوتوسعهمنابع
آب مورد ارزيابي شامل مديريت تقاضا در بخشهای
خانگيوصنعت،بهرهبرداریازمخزن،افزايشراندمان
يتهایتخصيصآب،گسترشاراضي
آبياری،تغييراولو 
آبيوافزايشبرداشتازآبهای زيرزميني بود.نتايج

نشان داد که مديريت تقاضا و افزايش راندمان آبياری
اثرات مهمي بر روی پوشش تقاضای آب داشتند،
بنابراين ترکيبي از مديريت تقاضا ،افزايش راندمان
آبياری و بهرهبرداری از سدهای در حال ساخت
پيشنهادشد( .)Abrishamchi et al., 2007دکنداپا
و همکاران حوضه آبريز ولتا را با استفاده از مدل
مدلسازی کردند .نتايج ارزيابي شبيهسازی
  WEAP
مدل نشان دادند که ضريب نش-ساتکليف برای
ايستگاههای هيدرومتری مختلف بين  0/93تا 0/93
متغيربود(.)De DeCondappa et al., 2009سينگو
همکاران در تحقيقي با استفاده از مدل WEAP
مدلسازی بارش-رواناب را برای حوضه رودخانه

ماهانادی در هندوستان انجام دادند .نتايج برای 3
ايستگاه هيدرومتری نشان داد که اختالف بين مقادير
دبيهای مشاهداتي و شبيهسازی شده کمتر از 00
درصد بود ( .)Singh et al., 2014سعيدی نيا و
همکاران در سال  0391با انجام مدلسازی ماهانه
منابعآب،بااستفادهازمدل  WEAPاثراتطرحهای
انتقال آب بين حوضهای کارون را مورد بررسي قرار
دادند که بر اساس آن ،نتايج نشان داد خروجي
هایبهشتآبادوکوهرنگدرافقآيندهبافرض

رودخانه
هایتوسعهمنابعآبتعريفشده بهمرحله

اينکهطرح
برداریبرسند،بهطورمتوسطنسبتبهشرايطعدم

بهره
توسعهحوضهباالدست 01،درصدکاهشخواهديافت.
براتي()0319تغذيهمصنوعيوطبيعيآبخواندشت
امام زاده جعفر گچساران را با استفاده از مدل

 MODFLOWارزيابي کرد .از نتايج عمده حاصل از
اينتحقيقميتوانبهتغييرپارامترهایضريبذخيره،

ضريب انتقال و ضريب نفوذ بارش که توسط شرکت
مهندسين مشاور مهاب قدس تخمين زده شده بود و
نيزپيشبينينوساناتسطحايستابيبادرنظرگرفتن

تغذيهمصنوعيدردشتاشارهنمود.رضاييوسرگزی
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()0399اثراتاجرایتغذيهمصنوعيرابررویآبخوان
دشت گوهرکوه با استفاده از مدل عددی
هاپسازشبيهسازی


بررسيکردند.آن
 MODFLOW
جريانآبزيرزمينيبهترينمحلرابرایاعمالتغذيه
مصنوعي در نظر گرفتند .آنها نتيجه گرفتند که
واکنش آبخوان در برابر اعمال تغذيه مصنوعي مثبت
است و تغذيه مصنوعي اثرات مخربي بر روی آبخوان
ندارد .دانائيان  به ارزيابي آب زيرزميني و شبيهسازی
اثراتمخازنتغذيهمصنوعيدردشتابراهيمآباديزدبا

استفاده از نرمافزار  MODFLOWپرداخت .وی جهت
مطالعهتاثيرتغذيهمصنوعيمنابعآبزيرزمينينوعي
شبيهسازی برگشتي انجام داد .نتايج نشان داد که

اجرای تغذيه مصنوعي ميزان تخليه از خروج اصلي و
قناتبغدادآبادراکهدرکنارخروجيواقعشدهاست،
کاهش ميدهد ( .)Danaeian, 1997شمسايي و
اميربيکي ( )0393به مديريت بهرهبرداری آبهای
زيرزميني يزد با استفاده از نرمافزار MODFLOW
پرداختند.آنهابهايننتيجهرسيدندکهآنچهمدلبا

شرايط بهرهبرداری فعلي نشان ميدهد اين است که
هایمشاهدهایپسازيكسال،افتيبيشاز


اکثرچاه
ميدهند.
سانتيمتر تا  0/9متر را نشان  

 00
درصورتيکه هيچگونه چاه جديدی به سيستم آبخوان

يزد اضافه نشود ،اين افت پس از پنج سال برداشت
متوالي به بيش از پنج متر در بعضي از نقاط دشت
خواهدرسيد.هدف اصلي از انجام اينپژوهش،برقراری
ارتباط بين مدل  WEAPو  MODFLOW2000با
استفادهازسيستمهایاطالعاتمکانيدرسيستمهای
يباشد که با برقراری ارتباط ميزان ذخيره
منابعآبم 
دردشتتاالر ،معادلهبيالن وسطح آبزيرزميني مورد
ينههای
يگيرد .همچنين به ارزيابي گز 
بررسي قرار م 
مختلف مديريتمنابعآب در حوضهآبريزرودخانهتاالر
با استفاده از مدل  WEAPپرداخته خواهد شد .اين
ينههای مختلف مديريت منابعآب
مدل با شناساييگز 
تحت سناريوهای مختلف و به دنبال آن کمك به
يادهسازیراهکارهای اثربخش برای حل
شناسايي و پ 
بسياری از مسايل مربوط به منابع آب در حوضهآبريز
کمكمينمايد .

رودخانهتاالر
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مواد و روشها
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قائمشهر-
منطقهموردمطالعهدرمحدودهمطالعاتي 
جويبار و دشت تاالر واقع شده است .محدوده مورد
قائمشهر–جويبارباکد
مطالعهجزومحدودهمطالعاتي 
طولهایجغرافيايي 90 91تا93 99
 0900بين 

( 330090تا 310990متر)شرقيو 33 03تا30

 9009001( 33تا  9093091متر) شمالي ميباشد
که اين محدوده در شرق حوضه تلفيق بين محدوده
ساری– نکادرشرقوبابل– آملدرغرببامساحت
نزديك به  3399/0کيلومترمربع واقع شده است که
 839/9کيلومترمربع آن دشت و بقيه (0900/3
کيلومترمربع) شامل ارتفاعات ميباشد (شکل  .)0با
توجه به شرايط اقليمي حوضه آبريز رودخانه تاالر و
ينساخت
خصوصياتسنگشناسي،ريختشناسي وزم 

کوههایمنطقهورژيمهيدرولوژيکيرودخانهووضعيت

قائمشهر -جويبار
ينشناسي حوضه،دشتمطالعاتي 
زم 
منحصربهفرددرايناستانتشکيلشده

باخصوصياتي 
است که بهعنوان بهترين و مناسبترين ميدان
يباشد.درسالهای
بهرهبرداریمطرحومورداستفادهم 

اخيرباتوجهکاهشنزوالتآسمانيوبرداشتبيرويه

آبهای زيرزميني ،محدوده مطالعاتي موردنظر با افت
سطحآبزيرزمينيروبهروشدهاستکهشناختکامل
فاکتورهای تاثيرگذار و روابط بين منابع و مصارف در
يكحوضهالزاميميباشد .



شکل ( :)9موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

آمادهسازی دادهها و اطالعات موردنیاز مدل
 MODFLOWدر محیط ArcGIS

مدلسازی جريانآبوانتقالآنبهمدل
بهمنظور  

نرمافزار  GMSاستفاده شده که بايد ابتدا
 WEAPاز  
دادهها
اطالعاتورودیآنپردازششود.دراينراستا 
ينشناسي و
نقشههای زم 
و اطالعاتي ازجمله  ،
توپوگرافي ،آمار بارندگي ،ميزان نرخ تبخير و تعرق،
بهرهبرداری ،اطالعات سطح آب
چاههای  
اطالعات  
نقشههای قابليت انتقال حاصل از آزمون
زيرزميني  ،
رودخانههای موجود و آبهای سطحي از

پمپاژ ،آمار 
منطقهای مازندران تهيه شد .با استفاده از

شرکت آب 
محدودهیموردمطالعه،

یشده،وسعت 
اطالعاتگردآور 
يهها ،شرايط
يههای آبدار موجود ،ضخامت ال 
تعداد ال 
مرزی ،توپوگرافي ،ضرايب هيدروديناميکي و
يمبندیزمانيمشخصگرديد.تماميايناطالعات
تقس 
وورودیهابااستفاده از GISودرمحيط ArcGIS
،10موردتحليلوپردازشقرارگرفتوخروجيآندر
مدلهای آب زيرزميني و سيستم منابع آب
مورداستفاده قرار گرفت .برخي از دادههای ضروری

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال نهم • شماره سی و سوم• پاییز 9317

83

جهتشبيهسازیمدلMODFLOWوکاربردآندر



نرمافزارGMSدرجدول0آوردهشدهاست .

جدول ( :)9دادههای ضروری برای شبیهسازی مدل MODFLOW

ردیف

داده موردنظر

کاربرد در نرمافزار GMS

9

نقشهتوپوگرافي 

جهتشبيهسازیTop Layers


1

آماربارشوتبخيروتعرق 

جهتمحاسبهتغذيهوتبخيروتعرق 

3

هایبهرهبرداری 

اطالعاتچاه

جهتتخمينميزانتخليه 

4

آماررودخانهوآبسطحي 

جهتتخمينزهکشوتغذيهتوسطرودخانه 

5

آمارچاههایپيزومتری 

جهتمحاسبهStarting Headوشرايطمرزیآبخوان 

1

نقشهقابليتانتقال 

جهتمحاسبههدايتهيدروليکي 

7

نقشهضخامتآبخوان 

جهتشبيهسازیBottom Layers



مدلسازی محدوده
دراينپژوهش،هدفاصلياز 
ينههای مختلف مديريت منابع
رودخانهتاالر،ارزيابيگز 
يف شدهشامل 00)0درصد
آب تحت سناريوهای تعر 
صرفهجوييدرمصرفآبکشاورزی)0کاهشبرداشت

از آب زيرزميني  )3وضعيت منابع آب در صورت
خشکسالي و به دنبال آن کمك به شناسايي و
يادهسازی راهکارهای اثربخش برای حل بسياری از
پ 
مسايل مربوط به منابع آب در حوضه آبريز رودخانه
تاالر ميباشد .نخستين گام بعد از تعيين هدف ،تهيه
مدل مفهومي سيستم آبخوان ميباشد .مدل مفهومي
شامل تعيين محدوده آبخوان ،شرايط مرزی ،ميزان
تغذيه سطحي ،تخمينهای اوليه از پارامترهای
هيدروليکيآبخوان(هدايتهيدروليکيوآبدهيويژه)،
چاههای بهره-
ميزان استخراج آب زيرزميني از طريق  
چاههای
آنها و  
برداری و چشمهها و آب برگشتي از  
يباشد .
مشاهداتيم 

طراحی و اجرای مدل  MODFLOWو  WEAP
پس از کامل شدن مدل مفهومي ،با توجه به
اطالعات پايه آبهای زيرزميني و همچنين به اين
منظور که بتوان به جوابهای قابل قبولي با حداقل
بهطور يکنواخت
گرهها دست يافت ،ابعاد شبکه  
تعداد  
 900متردر 900متردرنظرگرفتهشدکهدرنتيجه
شبکهبندی منطقه شامل  31ستون و  90رديف شد.

برایحلمعادلهديفرانسيلجزئيعالوهبرشبکهبندی
کوچكتر 

مکاني،زماننيزبايدبهدورههایزماني


تقسيمشود.لذادرمنطقهموردمطالعه،دورههایتنش
باتوجهبهدادههایهيدروژئولوژيکيدردسترسمنطقه
و هدف مدلسازی انتخاب شدند .در نهايت شبکه
يهشده
يههایته 
مجموعهایازال 

 MODFLOWشامل
يههای سطح و کف آبخوان ،تغذيه ،هدايت
از جمله ال 
هيدروليکي و  ...ميباشد .شکل  0مدل مفهومي و
مرزهایمنطقهمورد مطالعه رانشانميدهد.با توجه
به هدف از انجام اين پژوهش که مديريت منابع آب با
استفاده از مدلهای  WEAPو MODFLOW
يباشد ،ميبايست مدل  MODFLOWبه صورتي
م
ايجادشودکهبامشخصاتموردنيازبرایاتصالبهمدل
 WEAPهماهنگ باشد .مدل  ،WEAPاطالعات
موردنياز خود را از اولين گام زماني مدل
گامهایزمانيبعدی
MODFLOWدريافتميکندو 
ينمايد؛بنابرايندشت
راباتوجهبهايناطالعاتاجرام 
تاالر در يك دوره زماني يكماهه در حالت پايدار
(شهريور  )0383برای انجام واسنجي و بهينهسازی
پارامترهاوپس از آن،دريكدورهزمانييكماههدر
حالتناپايدار(مهر)0383توسطمدلMODFLOW
ومابقيشرايطناپايدارتاپايانسالآبي 0389توسط
شبيهسازیشد.پسازواسنجيمدلدر
مدل  WEAP
شرايط ماندگار ،مدل برای  30روز (مهرماه  )83در
حالتناپايداراجراشد.کليهدادههایموردنيازدرمدل
ناپايدار که وابسته به زمان ميباشند ،برای دوره تنش
موردنظر به مدل وارد شد و مدل برای حالت ناپايدار
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يانهای ورودی و
اجرا شد .پس از تصحيح مقدار جر 
هيدروليکي ،مدل واسنجي شد .در شرايط
دادههای موجودو
غيرماندگار،آبدهيويژهباتوجهبه 
شرايط دشت منطقهبندی و به چهار منطقه
يمبندیشد.همچنينروشحلمعادالتدرمدل
تقس 
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بهصورت غيرمستقيم و به سه روش
  ،MODFLOW
بوده که در اجرای اين مدل از روش  PCG2استفاده
شدهاست .

شکل ( :)1مدل مفهومی و مرزهای منطقه مورد مطالعه

نتایج و بحث
اجرای مدل MODFLOW

واسنجی مدل در شرایط پایدار و ناپایدار :مدلجريان
بهمنظور کم کردن مجهوالت معادله
در شرايط پايدار  
حاکم بر سيستم جريان آب زيرزميني و استفاده از
نتايجآندرتهيهمدلجريانحالتناپايدارساختهشد.
ازنتايجمدلواسنجيشدهحالتپايدارآبخواندشت
تاالر برای تخمين پارامترهای هدايت هيدروليکي و
تغذيهدرمدلحالتناپايداراستفادهشدهاست.داده-
هایپايهورودیبرایاجرایمدل MODFLOWدر
جدول  0ارايه شده است .در اولين اجرای مدل در
يهای
همخواني چنداني بين روند منحن 
حالت پايدار  ،
مشاهدهایوجودنداشتکهاحتماالبه

ترازمحاسباتيو
دليلعدمقطعيتپارامترهایمربوطبهشرايطمرزی،
ميزان تغذيه و هدايت هيدروليکي ميباشد .لذا اين






پارامترها برای رسيدن به انطباقي نزديك بين سطوح
محاسبهای تنظيم و

مشاهدهای و 

تراز آب زيرزميني 
تعديلشد .ريشهميانگينمربعاتخطادرحالتپايدار
مقداری برابر با  0/333دارد که اين عدد مقدار قابل
قبوليازخطاميباشد .
در واسنجي مدل انطباق خوب تراز مشاهداتي و
محاسباتي در پيزومترها و همچنين بهدست آوردن
ريشهميانگينمربعاتخطایبرابربا،0/333حاکياز
يباشد
قابلقبول مدل رودخانه تاالر م 
شبيهسازی  
(شکلهای9و.)9جدول،0خالصهخطاهایواسنجي
مدل را در شرايط مختلف نشان ميدهد .همچنين
برازش مقادير محاسباتي و مشاهداتي در پايان مرحله
واسنجي مدل در حالت ناپايدار برابر  R2=0.89به-
سازانوساعتساز()0399


دستآمدکهبانتايجچيت
دارد.
همخواني
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شکل ( :)3وضعیت پیزومترها بعد از واسنجی در حالت
پایدار
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شکل ( :)5نقشه سطح ایستابی شبیهسازیشده در حالت
پایدار
جدول ( :)1خالصه خطاهای واسنجی مدل در حالت پایدار
شرایط

Mean
Error

حالت

 -0/093

Mean
Abs.
Error
0/099

Root Mean
Sq. Error
0/333



پایدار
حالت

 0/03

0/30

0/98



ناپایدار

اجرای مدل WEAP

شکل ( :)4نقشه سطح ایستابی مشاهداتی در حالت پایدار

بهمنظور انجام مدلسازی ،ابتدا بايستي منابع و

مصارفوسايرعواملتاثيرگذارموردبررسيقرارگرفته
و سپس به محيط مدل معرفي شود .در محدوده
مطالعاتي تاالر ،مصارف آب به دستههای شرب،
بهمنظور
کشاورزی و صنعت تقسيمبندی شده است  .
بهکارگيریدقتبيشتردرمدل،هريكازاينمصارف

تاحدامکانتفکيكشدند.برايناساس،نيازکشاورزی
بهچهاردسته،نيازشرببهچهاردستهتقسيمشدو
يك گره نيز بهعنوان نياز صنعت در نظر گرفته شد.
منابعفراهمکننده آبدرمحدودهموردمطالعهنيزبه
ها،سفرهآبزيرزميني،آببندانهاو


هایرودخانه
دسته
هاتقسيمبندیشدهاست.عالوهبربررسيمراکز

چشمه
کنندههای آب در محدوده مورد مطالعه،

نياز و تامين
تعيين روابط هيدروليکي بين آنها نيز از اهميت
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بسياری برخوردار است .جدول  3دادههای موردنياز
برای شبيهسازی در مدل  WEAPرا نشان ميدهد.
دورهآماریشبيهسازیشدهدرشرايطناپايدارتاپايان
شبيهسازیشد .
سالآبي0389توسطمدل WEAP
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جدول ( :)3دادههای موردنیاز جهت شبیهسازی در مدل
WEAP


ردیف

مدل WEAP

9

بهعنوانورودیWEAP
خروجيمدل MODFLOW

1

نيازشرب 

3

نيازکشاورزی 

4

نيازصنعت 

5

حجمآببندانها 

1

مصرفازچاههاوآبهایسطحي 

اتصال  WEAPو MODFLOW

بهمنظور ايجاد ارتباط بين مدلهای

 MODFLOWو  WEAPاز نرمافزاری بهنام
LinkKitchenبهرهگرفتهشد.پسازايجادارتباطبين
سلولهای MODFLOWوگرههای،WEAPدراولين
گام زماني WEAP ،اطالعات را از MODFLOW
دريافت کرده  و با استفاده از اطالعات خود برای گام
زماني دوم محاسبات را انجام ميدهد و مدل
 MODFLOWجديدی ايجاد ميکند .پس از اين،
تمامي محاسبات بر اساس کدهای MODFLOW
ايجاد شده توسط  WEAPصورت گرفت و تا آخرين
گام زماني ادامه مييافت .شکل  3نحوه تامين آب از
منابعمختلفرادرماههایمختلفسالآبينشانمي-
دهد .بر اساس اين شکل ،پس از رودخانه سرخرود،
آبخوانآزادموجوددردشت ،منبعاصليتامينکننده
بندانها
آب است؛ و پس از آن رودخانه شاهرود و آب 
قراردارند .

شکل ( :)1نحوه تامین آب در ماههای مختلف

سناریوی اول 13 :درصد صرفهجویی در مصرف
آب کشاورز
به ازای هر هکتار شاليزار ساليانه حدود 8000
مترمکعب آبدرکشتاولو 1000مترمکعب آبدر
يشود(آمارنامهکشاورزی.)0389،
کشتدوممصرفم 
در کشت دوم بدون نشا ،اين مقدار در حدود 3000
يشود.با
مترمکعب درطولدورهکشتتخمينزدهم 
توجه به اينکه در محدوده مورد مطالعه ،تقريبا بخش
زيادی کشت به برنج اختصاص دارد و اين محصول،
پرمصرفترين محصوالت در ميان محصوالت

يکي از 
کشاورزیازنظرمصرفآباست،کاهشالگویآبياری
يتوانداز
بهمنظور کاهشمصرفآب،م 
واتخاذروشي 
هدررفتحجمقابلتوجهيآبجلوگيریکند.بهاين
منظور ،گزينه دومي که در نظر   گرفته شده،
صرفهجوييدرمصرفآببهميزان 00درصداست.به

اينمعنيکهازحدود 000ميليونمترمکعب مصرف
کشاورزی ،در هر سال حدود  90ميليون مترمکعب
کاستهخواهدشد.
در اين مورد ،محدوديت تامين آب کشاورزی که
ميزانآندرسناريویمرجعوسناريویاولبهترتيب
 00و 9ميليونمترمکعببود،به 3ميليونمترمکعب
ئمشهر نيز،با
رسيدهوعالوهبراينمصرفآبشرب 
انتقال از حاشيه دريا به سمت مناطق مرکزی دشت،
محدوديتبرداشتينخواهدداشت .شکل 1ذخيرهآب
زيرزميني پس از اعمال اين سناريو در مقايسه با
سناريوی مرجع را نشان ميدهد .نتايج اين تحقيق با
يافتههای موحديان و صمدی ( )0380همخواني دارد
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کهباکاهشسطحزيرکشتگياهانپرمصرفشرايط
بهتری را برای مخزن سد در دوران خشكسالي به
همراهدارد.

اقليميوکاربردمدل WEAPافزايشنيازتاميننشده
بخشکشاورزیدرمنطقهقرهسودردورهآتيرانشان
ميدهد .

مرجع شکل ( :)7مقایسه حجم آب موجود در آبخوان در

شکل ( :)8نسبت تغییرات حجم مخزن آب زیرزمینی در

سناریوی اول با سناریوی

سناریوی دوم :وضعیت منابع آب در صورت بروز
خشکسالی 

باتوجهبهبررسيسطحآبزيرزمينيدرمنطقه،
تفاوت افت ايجاد شده در اثر خشکسالي با سناريوی
يرسد .اين تفاوت در
مرجع مقدار چنداني به نظر نم 
يرسدعلت
يرسد.بهنظرم 
برخيمناطقتايكمترم 
اينامروابستگيبيشترتغييراتسطحآبزيرزمينيبه
برداشت،نسبتبهوابستگيآنبهعواملهيدرولوژيکي
است.درسناريوهایقبليکهبرداشتازآبزيرزميني
کاهش داشت ،تفاوت بيشتری در تغييرات سطح آب
همانطور کهدرشکل 9نشان
زيرزمينيمشاهدهشد  .
دادهشدهاست،حجمآبموجوددرآبخوان،درصورت
بروزخشکساليعالوهبرمقداریکهدرسناريویمرجع
بهعنوانکاهشذخيرهاستاتيكمشاهدهشد،حدود00

ميليون مترمکعب ديگر نيز کاهش خواهد داشت .اين
ميزان در نتيجه کاهش تغذيه به آب زيرزميني است.
نتايج اين بخش از پژوهش با نتايج تحقيق مالمير و
همکاران ( )0389همخواني دارد .آنها سناريوهای
اقليمي  A2را شبيهسازی کردند که با افزايش 0/3
يگراددردماوکاهش0/11درصدبارندگي
درجهسانت 
روبهرو بوده است .همچنين نتيجه گرفتند که در
وضعيت سطح زير کشت کنوني ،تحت سناريوهای

سناریوی خشکسالی در مقایسه با سناریوی مرجع

سناریوی سوم :کاهش برداشت آب از منابع آب
زیرزمینی
همانطور که پيشتر گفته شد ،سي درصد نياز
يشود.
کشاورزی از منابع آب زيرزميني تامين م 
همچنين در سناريوی مرجع مشاهده شده که اين
قابلتوجه
ميزانبرداشتازآبزيرزمينيباعثکاهش 
ذخيره استاتيك آبخوان شده است .به همين دليل،
کاهش برداشت از آب زيرزميني و جبران آن توسط
يتواندازسناريوهایمناسبباشد.البته
منابعسطحيم 
يرساختهای

بايددرنظرداشتکهبهاينمنظوربايدز
مناسبيجهتتامينآبسطحيموردنيازايجادشود.
به اين منظور ،سناريويي تعريف شد که مصرف آب
بهمنظور کشاورزی 09درصددرنظرگرفته
زيرزميني 
شدهاست .
نشاندهنده
بررسي سطح آب زيرزميني در منطقه  ،
کاهش بسيار نامحسوس در سطح آب زيرزميني در
طول دوره سناريو است .به اين معني که در نتيجه
کاهش برداشت از آب زيرزميني تنها به ميزان 09
درصد ،سطح آب در آبخوان از افت بيرويه حفظ
يشود.همانطورکهقبالاشارهشد،بهعلتبرداشت
م
زياد آب شرب ،آب شور دريا در حال نفوذ است.
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يقتر و
جلوگيری از اين مشکل ،نيازمند مطالعه دق 
بررسيجامعاينمشکلميباشد .

ازاهدافاصليايجادسناريوباموضوعکاهشبرداشت
از آب زيرزميني ،جلوگيری از برداشت از ذخيره
استاتيك آبخوان ميباشد .به اين منظور ،رابطه حجم
آب اين سناريو با سناريوی مرجع در شکل زير آورده
شدهاست .
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سال نهم• شماره سی وسوم• پاییز 9317
برداریم• پاییز
بیست وهن
شبيه •
سازی وهشتم
بهينهسال
مشاره مدل بهره
سازی ،يك
های  
6931
تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني ارايه نمودند.
برایاينمنظوربراساسمدلچندهدفه–NSGAII

و با اتصال ديناميك مدلهای  WEAPو
 MODFLOWاهداف بيشينهکردناطمينانپذيری
تاميننيازهاوکمينهنمودنافت ترازآبزيرزمينيرا
مورد ارزيابي قرار دادند و نشان دادند که رابطه
رودخانهها و آبخوانها از يك مکان به مکان ديگر
متفاوت است و با اعمال اين مدلها ميتوان مديريت
منابعآبرابهبودبخشيدومخاطراتمحيطزيسترا
کاهشداد( .)Azari et al., 2015
نتیجهگیری 

شکل ( :)1تغییرات حجم آب زیرزمینی در سناریوی کاهش
برداشت از آب زیرزمینی نسبت به سناریوی مرجع


يشود ،حجم
همانطور که در شکل  8مشاهده م 
آبيکهازاستحصالآنبااعمالاينسناريوجلوگيری
ميشود ،تقريبا برابر با ميزاني است که در سناريوی
مرجع از ذخيره استاتيك برداشت شده بود .بر اين
اساسبااعمالاينسناريوحجمآبآبخواندرابتدای
مدلسازی  1100ميليون مترمکعب تخمين زده شده

که با اعمال اين سناريو در پايان دوره مدلسازی به
نشاندهنده
يرسد که  
 1900ميليون مترمکعب م 
جلوگيری از برداشت از ذخيره استاتيك سفره است.
البتهاگرباکاهشبرداشتآبازآبخوان،الگویکشت
وآبياریتغييرینداشتهباشد،بامحدوديتسايرمنابع
آبي مواجه خواهيم بود .نتايج اين بخش از پژوهش با
نتايج مطالعه کرمانشاهي و همکاران همخواني دارد
( .)Kermanshahi et al., 2013آنها با بررسي
سناريوهای تغيير الگوی کشت و کاهش سطح زير
کشت وهمچنينتلفيقيازايندونتيجهگرفتندکهبا
اعمالاينسناريوها،ميانگينساالنهآبياریبهترتيب،8

 00و  09درصد کمتر خواهد شد و متعاقبا از رقم
ميانگين کسری ساالنه مخزن بهترتيب  9 ،03و 09
يشود.آذریوهمکارانباترکيبمدل-
درصدکاستهم 

اينپژوهشبا هدف بهرهگيریازسيستماطالعات
يهسازیمنابعآبزيرزمينيدشتتاالرو
مکاني درشب 
بررسي شرايط مديريت منابع آب صورت گرفته است.
بهکارگيری مدل شبيهسازی
بههمين منظور با  
 MODFLOWولينكآنبهمدل،WEAPمصارف
و همچنين منابع آب دشت تاالر مورد ارزيابي قرار
ينشناسي
دادههایزم 
گرفت.دراينراستابااستفادهاز 
يهشدهدرنرمافزار،ArcGIS 10
وهيدروژئولوژيکيته 
مدلجرياندشتساختهوواسنجيشد.سپساثر00
درصد صرفهجويي در مصرف آب کشاورزی و وضعيت
منابع آب در صورت بروز خشکسالي در محدوده
مطالعاتيبررسيشد.تغييرالگویکشتازشاليزاربه
باغات ،کاهش برداشت بيرويه از آب زيرزميني و
استفادهازسيستمهایآبيارینوين(قطرهای)ميتواند
در جلوگيری از بروز خشکسالي موثر باشد .نتايج
سناريوهانشاندادکهبيشتريناثرمنفيبهآبخوانآب
زيرزميني،درنتيجهاضافهبرداشتکشاورزیميباشد.

همانطور که در سناريوی کاهش برداشت از آب
زيرزميني مشاهده شد ،با کاهش برداشت از آب
زيرزميني به نصف ،مشکل کاهش ذخيره استاتيك از
يرود .اين بدان معني است که در حال حاضر
بين م 
برداشتازآبخواندوبرابرآبدهيمجازاست.درصورت
بروزخشکساليدرمنطقهکهاحتمالآننيززياداست،
مراتببحرانيترخواهدبود.دراثر


وضعيتمنابعآببه
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و آبهای سطحي نيز پاسخگوی نياز روزافزون
يتواندمنجربهبرداشت
کشاورزینخواهدبود.اينامرم 
آبهای زيرزميني و تخريب بيشتر
بيش از حد از  
يان ذکر است که ادامه روند فعلي
آبخوان شود .شا 
هاامکانپذير


رودخانه
کشاورزی،درصورتکاهشدبي
نخواهدبود.بهطورکليبابرداشتآبزيرزمينيوشور
شدن آبخوان طي چند سال آينده ،منابع تامين آب
شرببهويژهشهرقائمشهروشهرهایاطرافازدست
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Evaluation of Different Scenarios of Water Resources Management in
Talar Plain using Groundwater Modeling and Integrated Water
Resources Systems
Mojtaba Khoshravesh1, Esmaeil Nikzad-Tehrani2

Abstract
Groundwater is considered as one of the main sources of drinking water supply and agriculture,
especially in the north of Iran. Also, increasing the distance of supply and demand will
inevitably pay attention to the principles of optimal water allocation and this make necessary the
management of water supply and demand. Therefore, recognizing the important factors of
recharge and discharge of groundwater is one of the fundamental factors in the proper
management of comprehensive water resources, including agricultural sector. In this research,
the simulation model and allocation management model were used in the Talar basin basin,
Mazandaran province. At first, the groundwater of study area was simulated using the
MODFLOW, and then the information from the groundwater model was transferred to the
WEAP model for water allocation in the study area. In order to plan and manage the study area
in the modeling environment, different scenarios were applied and its impact was investigated
on the supply and demand status and changes in groundwater storage and water table. The
results of MODFLOW calibration showed that there is a good correlation between observed and
simulated water level so that the RMSE for steady and non-steady flows was 0.336 and 0.49,
respectively. Also, the results of the WEAP model based on the drought scenario showed that
the area with will face to decrease of 10 million cubic meters in reservoir volume, which water
resources condition will be more critical. The results showed that by combining the groundwater
model and integrated water resource management model, more reliable results would be
obtained in the studied plain.
Keywords: Discharge, GMS, Recharge, Water table, WEAP.
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