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  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
هـا در   به كارگيري مناسـب و مسـتمر آن   امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از

ناپذير ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهـان   ها را ضروري و اجتناب پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آن
 تخصصي واگذار شده است.  -امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني 

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخش آب 
اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور براي نيل بـه ايـن    و آبفا از اهميت ويژه

هـاي   تخصصي با عنوان كميته –آبفا اقدام به تشكيل مجامع علمي  هاي اصلي صنعت آب و هدف، با مشخص كردن رسته
  تخصصي نموده كه نظارت بر تهيه اين استانداردها را به عهده دارند. 

  گردد: استانداردهاي صنعت آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين مي
 ومي و خصوصي نظران شاغل در بخش عم ها و تجارب كارشناسان و صاحب استفاده از تخصص  
 خذ معتبر و استانداردهاي بينĤالمللي  استفاده از منابع و م  
 ها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحـدهاي مطالعـه، طراحـي و     هاي اجرايي، سازمان گيري از تجارب دستگاه بهره

  ساخت 
 ها  برداري و ارزشيابي طرح ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره  
 ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  ريكا پرهيز از دوباره  
 كننده استاندارد  توجه به اصول و موازين مورد عمل سازمان ملي استاندارد و ساير موسسات معتبر تهيه  

طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور به منظور تسـهيل در امـر اسـتفاده از اسـتانداردها، تـدوين و يـا       
صصي مرتبط با استانداردها را نيز در دستور كار خود داشته و نشريه حاضر در راستاي نيل بـه  ترجمه نشريات و كتب تخ
  اين هدف تهيه شده است. 

ها به نوعي در ارتباط با تهيه اسـتانداردهاي صـنعت آب و    نظراني كه فعاليت آن آگاهي از نظرات كارشناسان و صاحب
  باشد، موجب امتنان خواهد بود. آبفا مي

در قالـب نشـريه داخلـي طـرح تهيـه       1396تهيه شده است و در سال  1387كر است نشريه مذكور در سال شايان ذ
 ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور تنظيم شده است.
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  ن]- 174[نشريه شماره » هاي زيرزميني راهنماي تهيه مدل رياضي آب«تهيه و كنترل 

  :كننده تهيهاعضاي گروه 
  ليسانس هيدروليك فوق تحقيقات آبموسسه  اصغر بهلولي

  زيرزميني  آبليسانس فوق موسسه تحقيقات آب  حميد رضا جهاني
  زيرزميني دكتراي آب تهراندانشگاهكشاورزيدانشكده  مجيد خياط خلقي

  دكتراي هيدروليك موسسه تحقيقات آب  كالهدوزانمرتضي
  دكتراي منابع آب كارشناس آزاد  فريدون قاسمي

  ليسانس هيدروليك فوق موسسه تحقيقات آب  لطفي آزادفرشاد
  دكتراي هيدروليك موسسه تحقيقات آب  بايرامعلي محمدنژاد
  زيرزميني دكتراي آب دانشگاه شهيد بهشتي  حميدرضا ناصري
  زيررزميني  آبليسانس فوق ايرانشركت مديريت منابع آب  جواد برادرياوري
  ليسانس منابع آب فوق تحقيقات آبموسسه  بيگي عبدالباسط هالل

  گروه نظارت:
  دكتراي منابع آب دانشگاه خواجه نصرالدين طوسي  عبدالوحيد آغاسيمرحوم

  شناسي ليسانس زمين كارشناس آزاد  فيروزه امامي
  ليسانس منابع آب فوق كارشناس آزاد  تبار صلويعبدالرحيم

  آب زيرزمينيدكتراي  دانشگاه صنعتي اميركبير  همايون كتيبه 

  :)طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشورمديريت منابع آب كميته تخصصي (اعضاي گروه تاييد كننده 
 دكتراي منابع آب مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري بهرام ثقفيان

 شناسي ليسانس زمين شركت مديريت منابع آب ايران فضلعلي جعفريان

 ليسانس مهندسي هيدرولوژي فوق سدمهندسين مشاور بهانشركت عباسقلي جهاني

 دكتراي علوم و مهندسي آبياري خمينيالمللي امامدانشگاه بين كارآراسته پيمان دانش

طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب خاني فاطمه قبادي حمزه
 كشور

 آب -دكتري مهندسي عمران 

 فوق ليسانس آب زيرزميني ايرانشركت مديريت منابع آب حسن نقوي
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  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3   )محدود هاي تفاضل عددي روش بر تاكيد با( زيرزميني هاي آب جريان رياضي مدل - اولفصل 

  5  مقدمه -1-1

  5  تعريف مدل -1-1-1

  5  هاي آب زيرزميني و مسايل موجود در اين زمينه در كشور تاريخچه مدل -1-1-2

  8  مدل آب زيرزميني به عنوان يك ابزار مديريتي -1-1-3

  10  اطالعات مورد نياز در مطالعات مدل رياضي آب زيرزميني -1-2

  10  هواشناسي -هاي منابع آب  داده -1-2-1

  15  پارامترها -1-2-2

  16  سازي انتقال و ذخيره آوري،  منابع آب زيرزميني در فرآيند جمعخطاهاي آمار پايه  -1-3

  18  سازي پروتكل مدل -1-4

  21  هاي جريان آب زيرزميني انواع مدل -1-5

  21  هاي فيزيكي مدل -1-5-1

  21  هاي تشابهي مدل -1-5-2

  24  هاي مختلف ها با روش مدل -1-5-3

  24  هاي رياضي مدل -1-5-4

  24  بر اساس رابطه علت و معلول -1-5-5

  25  بر اساس نوع فرآيند -1-5-6

  25  بر اساس ابعاد مكاني -1-5-7

  26  براساس وضعيت تخلخل محيط جريان -1-5-8

  26  براساس نوع روش حل معادالت -1-5-9

  27  سازي بر اساس هدف مدل -1-5-10

  28  مدل مفهومي -1-6

  28  هيه مدل مفهومياهداف ت -1-6-1

  29  مراحل مختلف تهيه مدل مفهومي -1-6-2

  32  هاي رياضي ريزي پويا در مدل هاي حل عددي معادالت و روش برنامه روش -1-7

  32  هاي محدود روش تفاضل -1-7-1



 

  ث

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان
  35  روش اجزا محدود -1-7-2

  38  ريزي پويا روش برنامه -1-7-3

  39  هاي مورد نيازرهاي نرم افزا ويژگي -1-8

  40  هاي مهم در انتخاب كد و رابط گرافيكي نكته -1-8-1

  41  هاي مختلف برنامه بخش -1-8-2

  46  تر بندي گستره مدل به اجزاي كوچك معيارهاي تقسيم -1-9

  47  بندي منطقه مدل اهداف تقسيم -1-9-1

  47  معيارهاي مهم در طراحي شبكه منطقه مدل -1-9-2

  49  هاي مدل ها بر روي گره ها و توزيع آن يابي داده ميان -1-10

  49  تطبيق پارامترها با نوع مدل -1-10-1

  50  يابي يابي يا ميان درون -1-10-2

  53  شرايط مرزي و شرايط اوليه -1-11

  53  شرايط مرزي -1-11-1

  55  انواع اصلي شرايط مرزي -1-11-2

  56  تشخيص انواع شرايط مرزي -1-11-3

  58  ايجاد مرزهاي فرضي (مصنوعي) براي محدود كردن سامانه -1-11-4

  59  ارتباط شرط مرزي و روش محاسبات -1-11-5

  60  شرايط اوليه -1-11-6

  62  جي مدل در شرايط ماندگار و غيرماندگارواسن -1-12

  65  انتخاب دوره تنش و گام زماني مناسب -1-13

  65  انتخاب دوره تنش مناسب جهت واسنجي مدل -1-13-1

  65  انتخاب گام زماني مناسب با توجه به نوع مساله و مدل انتخاب شده -1-13-2

  65  هاي محدود روش تفاضل -1-13-3

  67  روش اجزاي محدود -1-13-4

  68  تغييرات گام زماني در طول محاسبات -1-13-5

  68  اعمال عوامل تغذيه و تخليه در شبكه و در هرگام زماني -1-14

  68  تغذيه و تخليه در سامانه آب زيرزميني -1-14-1

  70  هاي پمپاژ و تزريق چاه -1-14-2
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  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان
  70  هاي تفاضل محدود مدلتغذيه و تخليه در  -1-14-3

  73  تغذيه و تخليه در روش اجزاي محدود -1-14-4

  74  جريان از سطح ايستاب -1-14-5

  74  هاي عبوري از سطح ايستابي تخمين جريان -1-14-6

  75  سازي بيالن آب مدل -1-14-7

  76  نشت -1-14-8

  78  بيني مدل قطعيت در پيشارزيابي عدم  -1-15

  78  لزوم ارزيابي عدم قطعيت -1-15-1

  78  هاي ارزيابي عدم قطعيت روش -1-15-2

  79  تحليل حساسيت -1-15-3

  82  روش مونت كارلو -1-15-4

  84  هاي آب زيرزميني موارد ويژه ارزيابي عدم قطعيت درمدل -1-15-5

  84  دهي مجازعدم قطعيت در آب -1-15-6

  85  هاي سامانه عدم قطعيت در تنش -1-15-7

  86  عدم قطعيت در پارامترهاي آبخوان -1-15-8

  86  هاي كاهش عدم قطعيت روش -1-15-9

  86  ارائه نتايج (گزارش نهايي مدل) -1-16

  86  سازي ها در مدل ثبت مراحل مختلف فعاليت -1-16-1

  87  گزارش نهايي -1-16-2

  93  گيري و پيشنهادات نتيجه -1-16-3

  93  ها پيوست -1-16-4

  95    زيرزميني هاي آب كيفي رياضي مدل -دومفصل 

  97  هاي زيرزميني سازي كيفي آب مباني مدل -2-1

  97  اي آلودگي غيرمتمركز يا توزيعي يا آلودگي با منبع غيرنقطه -2-1-1

  98  اي آلودگي متمركز يا موضعي يا آلودگي با منبع نقطه -2-1-2

  99  آلودگي خطي -2-1-3

  101    سازي كيفي آبخوان اهداف مدل -2-1-4



 

  ح

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان
  102  هاي زيرزميني سازي كيفي آب فرآيند مدل -2-1-5

  104  تهيه مدل مفهومي -2-1-6

  106  هاي زيرزميني ديده انتقال امالح و معادالت پايه كيفيت آبپ -2-2

  108  پديده انتقال -2-2-1

  109  پخشيدگي -2-2-2

  111  ها خروجي ورودي و -2-2-3

  111  واكنش شيميايي -2-2-4

  112  جذب راديواكتيو -2-2-5

  113  رايط اوليهش -2-2-6

  114  حل عددي معادالت انتقال و پخش آلودگي در آبخوان -2-2-7

  115  الگرانژين -نگرش تلفيقي اولرين  -2-2-8

  115  نگرش الگرانژين -2-2-9

  115  جايي و پخشيدگي پديده جابه -2-2-10

  125  انتخاب مدل عددي و نرم افزار مناسب براي آبخوان -2-3

  126  هاي انتخاب مدل مناسب معيار -2-3-1

  132  هاي مدل و پارامترشرايط مرزي، شرايط اوليه، عوامل تغذيه و تخليه  بندي،  شبكه -2-4

  133  بندي آبخوانشبكه -2-4-1

  134  بندي مكاني بندي مكاني يا تقسيم شبكه - 2- 4- 2

  138  بندي زماني بندي زماني يا تقسيم شبكه -2-4-3

  140  شرايط مرزي -2-4-4

  141  شرط مرزي غلظت معلوم -2-4-5

  141  شرط مرزي تغييرات غلظت معلوم -2-4-6

  141  در حمل مواد  نقش شرايط مرزي مدل كمي -2-4-7

  143  هاي جريان و آلودگي مقايسه بين شرايط مرزي در مدل -2-4-8

  144  سازي جريان و حمل مواد مساله مقياس در شبيه -2-4-9

  144  شرايط اوليه -2-4-10

  145  عوامل تغذيه و تخليه -2-4-11

  146  ها مديريت داده -2-4-12
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  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان
  147  پس پردازش پيش پردازش،  -2-4-13

  GIS(  148(استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي  -2-4-14

  151  هاي ورودي مدل پارامتر -2-4-15

  159  هاي زيرزميني و تحليل حساسيت واسنجي مدل كيفي آب -2-5

  161  روش سعي و خطا -2-5-1

  162  روش خودكار واسنجي -2-5-2

  164  سنجي مدل صحت -2-5-3

  164  در مديريت آبخوان د مدل كيفي كاربر -2-6

  165  ارائه نتايج و گزارش نهايي مدل با ذكر يك مطالعه موردي -2-7

  168  بررسي يك نمونه مطالعه موردي -2-7-1

  173    موردي مطالعه -سومفصل 

  175  عنوان -3-1

  175  خالصه -3-2

  175  مقدمه و كليات -3-3

  177  شناسي و هيدروژئولوژي وضعيت زمين -3-4

  177  شناسي زمين -3-4-1

  178  توپوگرافي و ريخت شناسي -3-4-2

  178  هيدروژئولوژي -3-4-3

  180  طراحي مدل -3-5

  180  معرفي كد و رابط گرافيكي -3-5-1

  180  و مدل عددي رابطه بين مدل مفهومي  -3-5-2

  182  واسنجي -3-5-3

  182  آناليز حساسيت -3-5-4

  187  رزيابي مدلا -3-5-5

  188  بيني پيش -3-5-6

  189  هاي مدل محدوديت -3-5-7

  189  نتيجه گيري و پيشنهادها -3-5-8
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  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  191  سازي سد هاي كارگاه در كاركنان و كار ايمني و حفاظت براي پيمانكار برنامه مطالب فهرست -1پيوست 

  197  نامه واژه -2پيوست 

  203  مراجعمنابع و 

  
  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  9  زيرزميني هاي آب با مرتبط گوناگون مسايل در مدل كاربرد موارد -1-1 جدول

  42  زيرزميني هاي آب بعدي سه سازي مدل كد چند معرفي -2-1 جدول

  MODFLOW  43 كد گرافيكي هاي رابط هاي ويژگي -3-1 جدول

  MODFLOW  45 براي موردنياز آبخوان پارامترهاي حداقل -4-1 جدول

  47  ها سلول تعداد و اندازه بر موثر عوامل -5-1 جدول

  72  نامنظم هاي شبكه براي) re( چاه موثر شعاع محاسبه - 6-1 جدول

  88  مدل گزارش ساختار -7-1 جدول

  152  شناسي زمين مختلف سازندهاي در هيدروليكي هدايت ضريب -1-2 جدول

  155  شناسي زمين مختلف سازندهاي در ويژه آبدهي درصد مقادير -2-2 جدول

  156  شناسي زمين مختلف سازندهاي در تخلخل درصد مقادير -3-2 جدول

  159  تحقيقات از بعضي در حاصل تجارب براساس  Kd(ml/g) مقادير -4-2 جدول

  180  )سال در مكعب متر ميليون حسب بر( بردسير دشت گستره در زيرزميني آب بيالن -1-3 جدول

  181  بردسير دشت مدل مشخصات -2-3 جدول

  185  شده محاسبه-ب شده سازي شبيه -الف زيرزميني آب بيالن هاي مولفه -3-3 جدول

  186  ناماندگار رژيم در مدل مشخصات -4-3 جدول

  189  مدل بيني پيش سناريوي سه به مربوط مشخصات خالصه -5-3 جدول

 



 

  ذ

 

  ها و نمودارها فهرست شكل
  صفحه  عنوان
  7  مختلف هاي سال در كشور در شده تهيه هاي مدل تعداد -1-1 نمودار

  20  سازي مدل پروتكل -2-1 نمودار

  22  زيرزميني هاي آب در ها مدل انواع -3-1 نمودار

  29   بلوكي نمودار شكل به مفهومي مدل يك از مثالي -1-1 شكل

  31  اي چينه -آب واحدهاي تفكيك براي الكتريكي (log) ژئوفيزيكي نمودار از استفاده -4-1 نمودار

  34  محدود تفاضل شبكه -5-1 نمودار
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 1  مقدمه

 
  مقدمه

  مقدمه
باعـث   هـا  ناآبخـو بيش از انـدازه از  برداري  بهرههاي سطحي و  ، محدوديت منابع آبكشوررويه جمعيت در  افزايش بي

عالوه بر افت شـديد سـطح آب   شده است. گذشته هاي  ناپذيري به منابع طبيعي كشور در سال آمدن خسارات جبران وارد
 كننـد كـه بـراي    تحميـل مـي   هـا  انهاي مختلفي را به آبخو  هاي كشاورزي، صنعتي و شهري آالينده  ، فعاليتها نادر آبخو

به عنوان يك اصـل و پايـه    بايدهاي زيرزميني  ي و حفاظت از آببردار ، مديريت بهره و كيفي از ادامه افت كمي جلوگيري 
در اين رابطه، مدل رياضي در صورت شناخت درست و به شرط آماده بـودن زمينـه،    هاي كشور قرار گيرد. ريزي در برنامه

  تواند به عنوان يك ابزار كارا در اختيار مديران قرار گيرد. مي
سـامانه هيـدروژئولوژيكي اسـت كـه از قـوانين فيزيـك و رياضـي كمـك          يـك  سازي شبيهمدل رياضي آب زيرزميني 

در   باشند. مـدل مفهـومي   مي (mathematical) و مدل رياضي (conceptual)  گيرد. دو مولفه اساسي آن مدل مفهومي مي
وجـه بـه   هـاي رياضـي اسـت كـه بـا ت      اي از فرمـول  باشد. مدل رياضي، مجموعه از سامانه مي اي تصوير ساده شدهحقيقت 

بخشد. بديهي است كه مدل به خودي خود  يندهاي فيزيكي فعال در درون سامانه آبخوان مقدار ميافرضيات خاص، به فر
دهنـده رفتـار آبخـوان     ولي رفتار يـك مـدل معتبـر تقريبـا نشـان      شود، نميجزييات واقعي سامانه آب زيرزميني را شامل 

هـاي عـددي بـراي     هاي موجود را تبـديل بـه ويژگـي    دهد تا بتوان داده يباشد. مدل آب زيرزميني ابزاري در اختيار م مي
سـامانه آب زيرزمينـي خواهـد بـود و ايـن امكـان را بـه          سامانه آب زيرزميني نمود. چنين مدلي تا حد مقبولي نماينـده 

آبيـاري يـا   مثـل   1(hydrological stresses)هاي هيدرولوژيكي  بتواند واكنش سامانه در برابر تنش كهدهد  كارشناس مي
  پمپاژ را به صورت عددي نشان دهد. 

و كيفي در مديريت آبخـوان در حـال    سازي كمي  خوشبختانه در كشور ما نيز در چند سال گذشته اهميت نقش مدل
هـاي آبريـز كشـور را     انـدركاران مـديريت حوضـه    گسترش بوده است. در اين ميان آنچه توجه جدي كارفرمايان و دسـت 

اسـت. شـكي    ها انبرداري آبخو هاي نمونه و كيفي و شبكه وم گسترش و بازنگري جدي در سامانه پايش كمي طلبد، لز مي
هـاي زيرزمينـي    هاي رياضـي آب  هاي مورد نياز براي مدل كننده اصلي داده برداري، تامين هاي پايش و نمونه نيست شبكه

بوده اسـت. بنـابراين    ها آنها يا نادرست بودن  ص دادههاي تهيه شده نق از داليل عمده ضعف مدل يباشند و يك كشور مي
باشد كه با  برداري مناسب براي آبخوان منطقه مي تر از تهيه مدل رياضي درهر حوضه، ايجاد يك سامانه پايش و نمونه مهم

  اندازي شده باشد. توجه به نيازهاي مدل، طراحي و راه

  هدف -
  عبارتند از: هاي زيرزميني  رياضي آبمدل  از تهيه اهداف عمومي

 (توليد داده) ارتقاي دانش هيدروژئولوژيك  
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 آبخوان)و كيفي  كمي سازي آبخوان (ارزيابي رفتار  شبيه  
 هاي كاربردي براي رسيدن به اهداف خاص (طراحي مهندسي) حل طراحي راه  
 هاي موجود) مديريت منابع (ارزيابي سياست  
 هاي مديريتي) گيري اي (براي كمك در تصميم هاي توسعه دروژئولوژيكي يا طرحهاي هي بيني اثرات گزينه پيش  
 گيري و خطرپذيري) ها و تصميم آناليزهاي حساسيت و عدم قطعيت (به منظور راهنمايي در گردآوري داده 

  گردد: سازي آب زيرزميني به دو منظور انجام مي هاي مدل توان گفت به طور كلي فعاليت مي
  نمايد.  بيني مي كه وضعيت آينده آبخوان را پيش (prediction)بيني  پيش  -الف
در سـامانه  ميـزان آب موجـود    ،چون تعيين مرزهـاي آبخـوان   كه به مواردي هم (interpretation)تفسير سامانه   -ب

  پردازد. ميميزان نفوذ 

  دامنه كار -
با توجـه   هاي زيرزميني شامل تهيه مدل مفهومي  و كيفي آب دامنه كار در دو بخش راهنماي تهيه مدل رياضي كمي 

باشـد. در   هاي عددي به ويژه روش تفاضل محدود در تهيه مدل رياضي آبخوان مـي  هاي موجود و استفاده از روش به داده
زيرزمينـي و بـرآورد پارامترهـاي گونـاگون آن روشـن بـوده و        هاي تهيه بيالن آب اين راهنما فرض بر اين است كه روش
شيرين، تراوش در چون سطح تماس آب شور و  هاي تخصصي هم سازي چنين مدل بنابراين به آن پرداخته نشده است. هم

  باشند. موضوع بحث در اين راهنما نمي محيط غير اشباع و غيره



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1 فصل1

هاي زيرزميني  مدل رياضي جريان آب
هاي  عددي تفاضل(با تاكيد بر روش 

  محدود)





 5  )محدود هاي تفاضل عددي روش بر تاكيد با( زيرزميني هاي آب جريان رياضي مدل - اول فصل

 
 

 هاي محدود) هاي زيرزميني (با تاكيد بر روش عددي تفاضل مدل رياضي جريان آب -فصل اول 

  مقدمه -1-1

يـك سـامانه هيـدروژئولوژيكي اسـت كـه از قـوانين فيزيـك و رياضـي كمـك           سازي شبيهمدل رياضي آب زيرزميني 
در   باشند. مـدل مفهـومي   مي (mathematical) و مدل رياضي (conceptual)  اساسي آن مدل مفهوميگيرد. دو مولفه  مي

هـاي رياضـي اسـت كـه بـا توجـه بـه         اي از فرمـول  باشد. مدل رياضي، مجموعه از سامانه مي اي تصوير ساده شدهحقيقت 
خشد. بديهي است كه مدل به خودي خود ب يندهاي فيزيكي فعال در درون سامانه آبخوان مقدار ميافرضيات خاص، به فر

دهنـده رفتـار آبخـوان     ولي رفتار يـك مـدل معتبـر تقريبـا نشـان      شود، نميجزييات واقعي سامانه آب زيرزميني را شامل 
هـاي عـددي بـراي     هاي موجود را تبـديل بـه ويژگـي    دهد تا بتوان داده باشد. مدل آب زيرزميني ابزاري در اختيار مي مي

سـامانه آب زيرزمينـي خواهـد بـود و ايـن امكـان را بـه          ميني نمود. چنين مدلي تا حد مقبولي نماينـده سامانه آب زيرز
آبيـاري يـا   مثـل   1(hydrological stresses)هاي هيدرولوژيكي  بتواند واكنش سامانه در برابر تنش كهدهد  كارشناس مي

  پمپاژ را به صورت عددي نشان دهد. 

  تعريف مدل -1-1-1
ش يك پديده حقيقي و يا نمايش مادي يك پديده است كه هدف آن واضح ساختن رفتـار پديـده   مدل به مفهوم نماي

هـاي مختلـف تعريـف     هاي زيرزميني، مدل توسط محققين به صـورت  باشد. در مبحث آب حقيقي تحت شرايط خاص مي
داند كـه سـعي دارد    مدل را بياني از يك واقعيت مي ]17 [باشند. دومنيكو شده است كه تمام تعاريف در مفهوم مشابه مي

تري نسبت به سامانه واقعي داشته باشد. يـك سـامانه    اي شرح دهد كه همواره پيچيدگي كم مفاهيم و رفتار آن را به گونه
يفي اين و ك  هاي فيزيكي و شيميايي است. بيان كمي اي از فرآيندها و پديده واقعي مانند يك آبخوان، متشكل از مجموعه

گيرد. تعريف مدل بايـد مبتنـي بـر وضـعيت      ها صورت مي ها و شناخت رفتار سامانه از طريق معادالت حاكم و مدل پديده
ورودي و  ياطالعاتي درباره پارامترهـاي فيزيكـي مرزهـا   و هندسي دقيق سامانه مورد مطالعه (به عنوان مثال اليه آبدار) 

  هاي آن سامانه باشد. خروجي

  هاي آب زيرزميني و مسايل موجود در اين زمينه در كشور لتاريخچه مد -1-1-2
مـيالدي   50و  40هاي  آغاز گرديد. در دهه 2با معادله تايس 1935هاي زيرزميني از سال  دوره جديد هيدرولوژي آب

هاي نظـري در   نمودند. از همين زمان بود كه روش ارائهها  زمينه حل مسايل جريان چاهروابطي را در  4و هانتوش 3ژاكوب
هاي تجربي در قالـب معـادالت رياضـي مـورد      ها و روش هاي زيرزميني بسيار معمول گرديد و اكثر فرمول حل مسايل آب
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2- Theis 
3- Jacob 
4- Hantush 
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، يـك  3ايـاالت متحـده   شناسي در سازمان زمين 2و اسكيويتزكي 1ميالدي بنت 1950تجزيه و تحليل قرار گرفت. در دهه 
ها بـود و بـر اسـاس روش     سكوپ ها و اسيلو اي از مقاومت سازي الكتريكي كه مجموعه آبخوان را با استفاده از شبيهسامانه 

كه تفكيك  استسازي مذكور در آن  يكي از مزاياي شبيه .]14[ سازي الكتريكي نمودند مدل ،كرد تفاضل محدود عمل مي
قيـد و شـرط    مدل بـي  شد كه اين مساله موجب مي شود فته ميدر نظر گرزماني صورت نگرفته و زمان به صورت پيوسته 

مـيالدي باعـث    1970و  1960هـاي   گر سريع و كامپيوترهـاي ديجيتـال در دهـه    هاي حساب ماندگار باشد. وجود ماشين
دانان و مهندسـين مخـازن نفـت     رياضي 1950هاي زيرزميني مدل شود. در دهه  گرديد كه بسياري از مسايل پيچيده آب

هاي حل عددي را براي معادله جريان در صنعت نفت مورد آزمايش قرار دادند و از آن زمان به بعد اين روش نيز بـه   روش
 ،شـد  هاي تشابهي براي حل جريان يك سيال منفرد استفاده مـي  ها پيوست. اين در حالي بود كه هنوز مدل مجموعه مدل

هاي عددي سير تكاملي  كه مدل شده شود. اين نارسايي موجب توانست براي مسايل چند فازي به آساني استفاد ولي نمي
هـاي تشـابهي تقريبـا كنـار گذاشـته شـد و        به بعد استفاده از مدل 1970خود را تا امروز طي كنند. به طوري كه از دهه 

مختلف توسط نويسي  ي برنامهها انهاي زيادي به زب و برنامه شدشناسي بسيار متداول  هاي عددي در حل مسايل آب روش
  افراد مختلف نوشته شد.

انجـام   (FAO)بار جهـاني  وخورشيدي توسط سازمان خوار 1348سازي در ايران براي اولين بار در سال  مطالعات مدل
و در ادامـه تعـدادي مـدل بـا همكـاري مشـاورين        شـد شده است. در پي اين مطالعات مدل رياضي دشت ورامين تهيـه  

هـاي   نامـه  هـا در قالـب پايـان    به بعد تعداد زيادي آبخوان در سراسر كشور توسط دانشگاه فرانسوي تهيه شده است. از آن
سـازي   اي شـبيه  ي آب منطقـه هـا  انو سـازم اي  هاي پژوهشي در مراكز تحقيقاتي و شركت هاي مشاوره دانشجويي و طرح

زيـر نظـر    1378دهـد كـه تـا سـال      هايي را نشـان مـي   اطالعات مربوط به تعداد و زمان تهيه مدل )1-1( نموداراند.  شده
 ]4 [اي كشور تهيه شده است.  ي آب منطقهها انسازم

                                                       
1- Bennett 
2- Skivitzke 
3- USGS 
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 ]4[ف هاي مختل هاي تهيه شده در كشور در سال تعداد مدل - 1- 1 نمودار

رو بوده است كـه از جملـه ايـن     بههاي زيرزميني در ايران از ديرباز تاكنون با مشكالتي رو مطالعات مربوط به مدل آب
  توان به موارد زير اشاره نمود: مشكالت مي

 ها كـه   هاي آبرفتي دشت نبود شناخت كافي و ناقص بودن اطالعات موجود در مورد خصوصيات فيزيكي نهشته
  باشد.  هاي زيرزميني مي ترين مخزن آب اصلي

 هـا بـراي بـرآورد     شناسي در محدوده دشت نبود آمار و اطالعات كامل و منظم از پارامترهاي هواشناسي و اقليم
  هاي بيالن آب  مولفه

 مدل  نبود يك شبكه پيزومتري مناسب يا ناكافي بودن تعداد پيزومترها در محدوده دشت به منظور واسنجي  
 ها انها به منظور شناخت خصوصيات فيزيكي و هندسي آبخو ي دشت هاي اكتشافي كافي در محدوده نبود چاه 

  )وقعيت سنگ كف تخلخل و ...كي در عمق و در عرض م(اعم از ضخامت تغييرات خصوصيات فيزي
 ها و در نتيجه نبود اطالعات كـافي از ضـرايب هيـدروديناميك     هاي پمپاژ كافي در محدوده دشت نبود آزمايش

   ها انآبخو
 با آبرفت جهت تعريف شرايط  ها آنها و ارتباط  عدم شناخت كافي از رفتار هيدروليكي سازندهاي حاشيه دشت

  سب مرزي منا
 ي آبرفتـي  هـا  اني سـاحلي و بعضـي از ديگـر آبخـو    هـا  انعدم شناخت كافي از مرز آب شور و شيرين در آبخو

  ها  دشت
 بـا آب   ...)هـا و   هـا زهكـش   هـا رودخانـه   چـه هـاي سـطحي (دريا   نبود اطالعات كافي از ارتباط هيدروليكي آب

  زيرزميني 
 مدل  ي آبرفتي به منظور استفاده در واسنجيها اننبود آمار و اطالعات كافي و دقيق جهت تهيه بيالن آبخو  
 هاي زيرزميني  برداري از آب نبود آمار و اطالعات كافي و دقيق در رابطه با نحوه و ميزان بهره  
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 آب  عدم شناخت كافي از خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي منطقه غيراشباع جهت برآورد ميزان نفوذ سطحي
  و ...برگشتي تبخير و تعرق 

  هاي شهري و صنعتي  اطالعات كافي در برآورد ميزان آب برگشتي كشاورزي فاضالبنبود  
  نبود يك دستورالعمل جامع و مناسب به منظور راهنمايي در تهيه مدل  
    سـازي   نبود نيروي با تجربه و متخصص و عدم رعايت تركيب مناسب تخصص هاي مورد نيـاز در پـروژه مـدل

  (تيم كاري)
 ارت كافي بر مراحل و نتايج تهيه مدل ظعدم ن  
 هـاي دسـت    و شـركت  هـا  انو تحقيقاتي بـا سـازم    هاي علمي كافي و مناسب بين محيط نبود يك ارتباط علمي

  هاي زيرزميني  اندركار در مطالعات آب
 ها اننبود يك رفتار سنجي مناسب پيوسته و دقيق از آبخو  

  مديريتيمدل آب زيرزميني به عنوان يك ابزار  - 1-1-3
هاي آب زيرزميني بـه   مدل آب زيرزميني يكي از ابزارهاي مديريتي است كه براي حل موارد پيچيده مرتبط با سامانه

هاي اقتصادي ـ اجتماعي و ديگر ابزارهاي    نبوده و با مدل حوضه). اين ابزار تنها مولفه در مطالعه 1-1رود (جدول  كار مي
ابـزار بسـيار    ،ل به درستي تهيه شده باشد و در شرايط مناسب بـه كـار گرفتـه شـود    باشد. اگر مد مديريتي در ارتباط مي

هاي دقيق و قابل اعتماد بايد در دسـترس بـوده و تـيم كـاري      منظور داده براي اينقدرتمندي در حل مساله خواهد بود. 
اشند. ارتبـاط و بحـث و گفتگـو در    مطالعات مدل نيز بايد شامل افراد توانا و آگاه در هيدروژئولوژي و هيدرولوژي محلي ب

  سازي با اهميت است. هاي مدل ي ابزارها و مهارت سازي و كارفرما نيز به اندازه رابطه با نتايج مدل بين تيم مدل
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  مسايل گوناگون مرتبط با آب هاي زيرزميني  موارد كاربرد مدل در -1-1جدول 
  مسايل مورد بررسي  ها هدف  هاي مختلف زمينه

  سطحيتاسيسات 

 ي سطحيهاناسيسات بر روي شبكه جرياايجاد ت
اي در داخل و يا خارج از محدوده  سدهاي ذخيره -

  آبخوان
  هاي آبرساني  شبكه كانال -
هايي كه آبخوان را تغذيـه   برداشت آب از رودخانه -

  كنند.  مي
  پوشش نهرها -
  تاسيسات تغذيه مصنوعي  -

 
دست سـدها و محـل    باالدست و پايينتغييرات سطح پيزومتري آبخوان در  -

  هاي تغذيه مصنوعي پروژه
  هاي نفوذي از كانال هاي آبرساني  بده -
  تاثير پوشش نهرها در تغذيه آبخوان و تغييرات سطح پيزومتري  -
ي سطحي و ها ناتغييرات ناشي از افزايش و يا كاهش تغذيه آبخوان از جري -

  تغذيه مصنوعي 
  استفاده از تاسيسات سطحي كنترل تغذيه آبخوان با -

  تاسيسات زيرزميني
  ايجاد سدهاي زيرزميني 

  تغييرات سطح پيزومتري -
  تغييرات بده هاي خروجي زيرزميني  -
  تغييرات بيالن آبخوان -
  جلوگيري از نفوذ آب با كيفيت پايين -

  تغييرات سطح پيزومتري -  هاي زيرزميني  ايجاد مجاري و زهكش
  هاي زهكشي  بده -

  آب شهري

  برداشت از آبخوان با بده معلوم 

  برداري از آبخوان شامل:مديريت بهره
  هاي برداشت  محل -
  افت سطوح پيزومتري ناشي از عمل برداشت  -
هـاي   هـا و قنـات   هاي موجود و چشـمه  تاثير عمل برداشت در روي بده چاه -

  مجاور
روي  چنين پيش آبخوان و همامكان تداخل آب هاي آلوده سطحي به داخل  -

بـرداري و در نتيجـه خطـر كـاهش      جبهه هاي آب شور در مناطق مورد بهره
  كيفيت آب

  تغذيه آبخوان از فاضالب شهري و صنعتي

  هاي قابل تزريق بده-
بينــي بــاال آمــدن ســطح آب زيرزمينــي و خطــرات بــاتالقي شــدن   پــيش -

  هاي شهري  محدوده
  بررسي كيفيت آب زيرزميني -
  ي شهريها زبالهو تعيين محل مناسب براي دفن  ها زبالهتاثير نفوذ شيرابه  -

 برداشت آب آشاميدني  نواحي ساحلي
  محل مناسب برداشت با حداقل نفوذ آب شور به آبخوان آب شيرين -  بررسي تغييرات سطح تماس آب شور و شيرين

  آب كشاورزي
  هاي كشاورزي آبياري محدوده

از آبخـوان بـراي تـامين نيازهـاي آبـي       برداري بهرهبررسي امكانات توسعه -
  كشاورزي 

   برداري بهرهميزان آب قابل  -
  نهايي مناسب برداشت از آبخوان -
براثـر   هـا  زمينتغذيه آبخوان از آب آبياري و بررسي خطرات باتالقي شدن  -

  باال آمدن سطح آب زيرزميني 
  كشاورزي هاي نامناسب براي بررسي آب -

  هاي زهكشي  افت سطح آب آبخوان در نتيجه ايجاد شبكه-  زهكشي اراضي 
  ها  هاي زهكشي و مشخصات زهكش تعيين بده -
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شود كه كارفرما يك كادر اجرايي فني مركب از كارشناسان هيدروژئولوژيست مجرب و كارشناس مـدل آب   توصيه مي
هـا   هـاي پيشـنهادي و گـزارش    هاي موجود و نيز مرور طـرح  فني، ارائه داده زيرزميني در اختيار داشته باشد تا در مراحل

چنين بتوانند نتـايج   همكاري نمايد. اعضاي اين كادر بايد از اطالعات هيدروژئولوژي محلي كافي نيز برخوردار باشند و هم
  هاي خود را با ديگر كارشناسان پروژه در ارتباط قرار دهند.  بررسي

كافي برخوردار بوده تا (در چارچوب مالي و زمـاني مـوردنظر) از آن در     پروژه بايد از مهارت و تجربهكادر اجرايي فني 
  طراحي مدل و تفسير نتايج آن استفاده نمايد.

  هاي مورد نياز عبارتند از: برخي از مهارت
 شناخت منطقه مورد مطالعه و هيدرولوژي سامانه آبخوان  
 نرم افزار مهارت در طراحي مدل و استفاده از  
 هـا در   ها و عـدم قطعيـت   ها و حل تناقض براي گردآوري داده ها انو ارگ ها انتوانايي در برقراري ارتباط با سازم

  ها  داده
باشـد. اگـر مطالعـات مـدل بـه وسـيله        هاي موجود مورد نياز مي پيش از آغاز هر گونه مطالعات مدل، آرشيوي از داده

ي ها انهايي كه در اختيار ارگ گيرد، محل و چگونگي دسترسي به داده اي انجام مي قهي آب منطها انگروهي خارج از سازم
ها بايد پيش از تهيه هر گونه طرح مدل بـه   بايد پيش از تهيه طرح اوليه مطالعه تعيين شود. اين داده ،گوناگون قرار دارند

ها  سازي مورد نياز بررسي شود. داده براي مسايل مديريتي و نوع مدل ها آنصورت كلي مورد ارزيابي قرار گيرند تا تناسب 
ها ممكن است اهداف مطالعه مورد بازبيني قـرار   . گاه پس از بررسي دادهستارائه شده ا 4-1 بندو اطالعات مورد نياز در 

  يابند. تغيير ،باشند اي كه مورد نياز مطالعات مي ها به گونه آوري داده هاي جمع گرفته يا شبكه
سـامانه آب زيرزمينـي    هاي در دسترس و مـدل مفهـومي   خوان با مجموعه داده سازي بايد هم روش انتخابي براي مدل

هـاي   چنين ضروري است مدل به اندازه كافي قابليت انعطاف داشته باشد تا در صورت دسترسي بـه داده  موجود باشد. هم
  و ازآن براي مديريت بلند مدت سامانه آبخوان استفاده نمود. تر تبديل نمود تر بتوان آن را به مدلي كامل بيش

  آب زيرزميني  رياضي مطالعات مدل  در اطالعات مورد نياز  -1-2

هـاي منـابع آب و هواشناسـي و پارامترهـاي      اطالعات مورد نياز مطالعات مدل رياضي آب زيرزميني به دو بخش داده
  شوند. ميشناسي و توپوگرافي تفكيك  هيدروديناميكي، زمين

  هواشناسي - منابع آبهاي  داده -1-2-1
   هاي سازه منابع آب هستند: هاي پايه و داده ها شامل داده اين داده
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  هاي پايه داده -1-2-1-1

هاي پايـه منـابع آب    شوند. داده گيري مستقيم حاصل مي هايي هستند كه از طريق مشاهده و اندازه هاي پايه داده داده
   شوند: بندي مي آب سطحي و هواشناسي طبقه در سه بخش منابع آب زيرزميني، منابع

  هاي پايه منابع آب زيرزميني داده -

  عمق سطح آب زيرزميني ●

شود. نتـايج   آيد و معموال به واحد متر بيان مي دست مي  اي به هاي مشاهده گيري سطح آب در چاه ها از اندازه اين داده
هاي هم عمق سـطح آب زيرزمينـي در طـول دوره     اي، منجر به تهيه نقشه منحني هاي مشاهده گيري در شبكه چاه اندازه

 چنين به صورت نمودار تغييـرات عمـق سـطح آب زيرزمينـي     . اين داده همشود ميهاي زماني  زماني مدل و به تعداد گام
  شود. اي براي استفاده در مدل آماده مي هاي مشاهده چاه

  اي منابع آب زيرزميني آبدهي لحظه ●

هـا از طريـق مراجعـه     سارها و زهكش ها، چشمه ها، چشمه برداري، قنات عميق) بهره هاي (عميق و نيمه اي چاه آبدهي لحظه
  شود. د. واحد آن معموال به ليتر بر ثانيه بيان ميشو گيري مستقيم به وسيله لوازم مناسب تعيين مي صحرايي و اندازه

 اي منابع آب انتخابي آبدهي لحظه ●

(چاه، چشمه، قنات، زهكش) تعدادي به عنـوان معـرف انتخـاب و بـه صـورت       ها انكننده آبخو از مجموع منابع تخليه
چنين ساعات  گيري هم آيد. حين اندازه مياي به عمل  گيري آبدهي لحظه اندازه ها آناي (معموال ماهانه و يا فصلي) از  دوره

شود. ايـن ارقـام در مرحلـه بعـدي طـي فرآينـدي بـه آبـدهي          گيري يادداشت مي كاركرد روزانه منبع در طي دوره اندازه
  به محاسبه ميزان تخليه منابع آب زيرزميني خواهند شد.  اي منابع آب زيرزميني پيوند خورده و منجر لحظه

   بع آب سطحيهاي پايه منا داده -

  ارتفاع اشل ●

هايي كه اين ابزار نصب گرديده به صورت روزانه در دو نوبـت و در مواقـع سـيالبي هـر دو      ارتفاع اشل بر روي رودخانه
دسـت آمـده در مرحلـه بعـدي      شود. ارقام به متر بيان مي . واحد آن معموال به سانتيشوداشت دساعت يك بار قرائت و ياد

  يا تغذيه جريان سطحي خواهند شد. تخليه طي فرآيندي تبديل به

 ليمينگراف ثبات ●

متـر   كند. واحد آن معموال به سانتي ها نصب شده و تغييرات ارتفاع سطح آب را ثبت مي اين وسيله در ساحل رودخانه
  يا تغذيه جريان سطحي خواهند شد. دست آمده در مرحله بعدي طي فرآيندي تبديل به تخليه  است. ارقام به
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  هاي پايه هواشناسي داده -

 هاي جوي ريزش ●

ها  ه. براساس اين دادشود ميگيري  هاي معمولي و ثبات اندازه سنج شود در باران متر بيان مي اين داده كه به واحد ميلي
خيـز،   عـالوه در منـاطق بـرف    هباران تهيه خواهد شد. ب هاي هم هاي مختلف نقشه منحني در مرحله بعدي در طي پردازش

  شود. گيري مي سنجي اندازه هاي برف اع و چگالي برف در ايستگاهارتف

 دما  ●

هـاي كليمـاتولوژي و    هاي تبخيرسنجي وزارت نيرو و ايستگاه واحد آن در كشور ما درجه سانتيگراد بوده و در ايستگاه
شك، دماي تـر، دمـاي   گيري دما شامل دماي معمولي، دماي خ شود. اندازه گيري مي سينوپتيك سازمان هواشناسي اندازه

  باشند.  حداكثر، دماي حداقل مي

 باد ●

شود. واحـد آن   گيري مي هاي كليماتولوژي و سينوپتيك سازمان هواشناسي اندازه سرعت و جهت وزش باد در ايستگاه
  شود.  گيري مي هاي هواشناسي وزارت نيرو نيز سرعت باد اندازه معموال كيلومتر در ساعت است. در ايستگاه

 تبخير از تشت  ●

. واحـد  شـود  گيري مي هاي هواشناسي وزارت نيرو و سازمان هواشناسي اندازه ارتفاع تبخير به صورت روزانه در ايستگاه
  معروف است. Aگيري تبخير به تشت كالس  متر است. ظرف اندازه آن به ميلي

 نم نسبي ●

يرو و سازمان هواشناسـي بـه صـورت روزانـه ثبـت      هاي هواشناسي وزارت ن اين داده به درصد بيان شده و در ايستگاه
  .شود مي

 هاي هواشناسي  ساير داده ●

گيرنـد   اي مورد نياز مطالعات مدل مورد استفاده قرار مـي  هاي سازه هاي هواشناسي كه در تامين برخي داده ساير داده
   عبارتند از:
o  آفتابيروزهاي  
o  تشعشع  
o رطوبت خاك 
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  هاي سازه داده -1-2-1-2

ها  شوند. اين داده هاي مختلف حاصل مي هاي پايه و طي پردازش هايي هستند كه با استفاده از داده دههاي سازه دا داده
   باشند: بندي مي هاي پايه در سه بخش منابع آب زيرزميني، منابع آب سطحي و هواشناسي قابل طبقه نيز همانند داده

  هاي سازه منابع آب زيرزميني داده -

 ارتفاع مطلق سطح آب زيرزميني  ●

اي و با استفاده از ميزان تـراز سـطح زمـين در آن نقطـه      هاي مشاهده گيري سطح آب در چاه اين داده از طريق اندازه
هاي تـراز   اي، نقشه منحني هاي مشاهده شود. با استفاده از تراز مطلق سطح آب زيرزميني در سطح شبكه چاه محاسبه مي

چنين به صورت نمودار تغييرات تـراز سـطح آب در    شود. اين داده هم خطوط هم پتانسيل) تهيه ميسطح آب زيرزميني (
آبنمود معرف (هيدروگراف معـرف) سـطح     . شكل ديگر اين داده،شود مياي براي استفاده در مدل آماده  هاي مشاهده چاه

در محاسبات بيالن آب زيرزميني بـه كـار    آب زيرزميني در طول دوره انتخاب شده براي مطالعات مدل است، كه معموال
  شود. گرفته مي

 منابع آب زيرزميني  تخليه ●

اي و بـا اسـتفاده از    گيـري آبـدهي لحظـه    هـا از طريـق انـدازه    ها و قنات سارها، زهكش ها، چشمه چشمه  ها، تخليه چاه
واحد آن معموال به متر مكعب در روز يـا  شود.  گيري آبدهي منابع آب انتخابي محاسبه مي دست آمده از اندازه هاي به داده

  شود.  در ماه يا در سال بيان مي

 حجم آب ورودي و خروجي از مقاطع زيرزميني  ●

منطبق با مرزهاي محدوده مدل خواهند بود. حجـم   ضروري است ،در مطالعات مدل رياضي مقاطع ورودي و خروجي
ح آب زيرزميني و با در نظـر گـرفتن ميـزان ضـريب قابليـت      هاي هم تراز سط آب ورودي و خروجي با استفاده از منحني

انتقال و يا با در نظر گرفتن ضخامت آبخوان و ضريب هدايت هيدروليكي محاسبه شده و معموال به متر مكعب در روز يـا  
  شود.  در ماه و يا در سال بيان مي

 فته از سطح زمين به درون آبخوان:حجم آب نفوذ يا ●

) يا با دخالـت انسـان (مصـرف آب در سـطح     ...درياچه و  رودخانه، ست كه به طور طبيعي (بسترمنظور هر گونه آبي ا
   اين موارد عبارتند از: كند. ) به درون زمين نفوذ مي... ها، تغذيه مصنوعي و يمزارع، باغات، شهرها و آباد

o  نفوذ از آب آبياري در سطح باغات و مزارع  
o نفوذ از باران و برف  
o  آبياري در انهارنفوذ آب  
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o ها  ها و رودخانه ي سطحي در بستر مسيلها اننفوذ از جري  
o ،ها (معموال شامل نفوذ واداري است) باتالق  نفوذ از كرانه و بستر دريا، درياچه هاي طبيعي  
o هاي جذبي و ...) نفوذ از مصارف خانگي و شهري (چاه  
o ها و ...) كارخانه  ها، نفوذ از مصارف صنعتي (كارگاه  
o وذ از طريق طرح هاي تغذيه مصنوعي و پخش سيالبنف  

مقدار نفوذ با توجه به ميزان و زمان آب در دسترس و نفوذپذيري سطح زمين محاسبه شده و واحد آن معموال متر مكعـب  
 ،باشـد  هاي سطحي مي هاي فوق از آب ي از آببخشكه منشا  وجود اين با شود كه در روز يا در ماه يا در سال است. يادآوري مي

  اند. هاي سازه منابع آب زيرزميني قرار داده شده كنند در مقوله داده مي كه درون آبخوان نفوذ ولي با توجه به اين

 و سنگ كف: سازندهاي حاشيه دشت تغذيه و تخليه از طريق  ●

. از شـود  بـرآورد مـي  محاسبه حجم چنين آبي معموال بسيار مشكل بوده و اغلب با مجهول قرار دادن در معادله بيالن 
هـايي كـه    ها و به طور كلي آب گونه آب ها و سنگ كف غالبا ناشناخته هستند، از اين گسل سازندها، جا كه خصوصيات آن

نـام   »آب با منشـا نـامعلوم  «يا  »آب مجهول«ند با عنوان شو اي منتسب نمي در معادله بيالن به هيچ پارامتر شناخته شده
  شود. برده مي

  :سازه منابع آب سطحيهاي  داده -

 حجم جريان سطحي:  ●

كنـد و   كانال و ... عبور مـي   رودخانه،  شامل حجم آبي است كه در يك فاصله زماني از مقطع مشخصي از بستر مسيل،
گيـري در اشـل، لمينگـراف، مقطـع      شـود. ايـن آب از طريـق انـدازه     به متر مكعب در روز يا در ماه يا در سـال بيـان مـي   

  شود. هاي مختلف حاصل مي و بر اساس پردازش …و گيري  اندازه

  هاي سازه هواشناسي داده -

 ارتفاع بارش  ●

هاي هـم بـاران    نحنيعبارت از توزيع ارتفاع بارش در سطح محدوده مطالعات مدل رياضي است كه به صورت نقشه م
هـاي هـم بـاران     متوسط درازمدت و نقشـه شوند شامل نقشه هم باران  هايي كه در اين رابطه تهيه مي . نقشهشود مي ارائه
  باشند. ها و دوره هاي زماني انتخاب شده در مطالعات مدل مي گام

 حجم بارش:  ●

  آيد. باران حاصل مي هاي هم حجم بارش از طريق پردازش نقشه
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 تبخير و تعرق: ●

گيـري تبخيـر در    ج انـدازه هـاي هـم تبخيـر و تعـرق بـا اسـتفاده از نتـاي        ها يـا زون  اين داده به صورت نقشه منحني 
  . شود هاي الزم ارائه مي هاي تجربي و با پردازش هاي هواشناسي يا به روش ايستگاه

  پارامترها - 1-2-2
در محدوده مطالعات مدل رياضي از جملـه   زير سطح زمينپارامترهاي مورد نياز مدل به خصوصيات فيزيكي سطح و 

   شوند. اين پارامترها عبارتند از: .. مربوط ميمورفولوژي و .  توپوگرافي،  شناسي، هاي زمين ويژگي

  ضريب هدايت هيدروليكي -
هـاي غيرمسـتقيم    بـرداري و يـا از طريـق روش    هاي اكتشافي يا بهره از طريق تجزيه و تحليل نتايج آزمايش پمپاژ چاه

شـود و   هاي ضريب هدايت هيدروليكي براي استفاده در مدل آماده مـي  آيد. اين پارامتر در قالب نقشه منحني دست مي به
  خوان است. گانه در آب شامل ضريب هدايت هيدروليكي در جهات سه

    يا ضريب آبدهي ويژه ضريب ذخيره -
هـاي غيرمسـتقيم    بـرداري و يـا از طريـق روش    هاي اكتشافي يا بهره از طريق تجزيه و تحليل نتايج آزمايش پمپاژ چاه

  .شود هاي ضريب ذخيره براي استفاده مدل آماده مي حاصل شده و به صورت نقشه منحني

  ضريب قابليت انتقال -
نسبت بـه تهيـه نقشـه      هاي مختلف آبخوان محاسبه نشده باشد، چه ضريب هدايت هيدروليكي قبال براي قسمت چنان

نقشـه ضـريب هـدايت     هاي مختلف آبخـوان،   ضريب قابليت انتقال اقدام و سپس با توجه به ضخامت اليه آبدار در قسمت
  شود.  هيدروليكي تهيه مي

  ضريب نشت -
اي از پيزومترهاي  هاي اكتشافي با آرايش ويژه  از طريق تجزيه و تحليل نتايج آزمايش پمپاژ چاهاين پارامتر نيز معموال

ي هـا  انهاي ضريب نشت بـراي آبخـو   شود. براي استفاده از اين پارامتر در مطالعات مدل نقشه منحني مجاور محاسبه مي
  شود. نشتي تهيه مي

  تراز سطح زمين -
  شود. هاي آزاد تهيه مي از سطح آبباشد كه بر مبناي ارتفاع  مي شامل نقشه توپوگرافي سطح زمين
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  تراز سنگ كف -
آزاد تهيـه   يهـا  شامل نقشه توپوگرافي سنگ كف آبخوان (آزاد و تحت فشار) است كه بر مبنـاي ارتفـاع از سـطح آب   

  شود.  مي

  تراز سقف اليه تحت فشار  -
هاي آزاد  ي تحت فشار بوده و بر مبناي ارتفاع از سطح آبها انخوشامل نقشه توپوگرافي سطح زيرين اليه پوشاننده آب

  شود.  تهيه مي

  ها و ...  حوضچه  ها، كانال ها، تراز بستر رودخانه -
نقشه توپـوگرافي بسـتر حوضـچه و ... بـر مبنـاي ارتفـاع از سـطح          كانال،  اين پارامتر به صورت مقطع طولي رودخانه،

  گيرد.  اده مدل قرار ميهاي آزاد تهيه و مورد استف آب

  ها و ...  حوضچه  ها، ها،كانال تراز سطح آب رودخانه -
ارتفاع مطلـق سـطح آب حوضـچه و ... بـر       كانال، اين پارامتر به صورت مقطع طولي سطح آب در بستر آبدار رودخانه،

  گيرد. هاي آزاد تهيه و مورد استفاده مدل قرار مي مبناي ارتفاع از سطح آب

  حداكثر عمق تبخير  -
بندي حداكثر عمق تبخير از سطح آب زيرزميني تهيه و براي استفاده در مـدل آمـاده    اين پارامتر به صورت نقشه زون

  .شود مي

  حوضچه ها و ... ها، ها،كانال هدايت هيدروليكي بستر رودخانه -
  .شود بندي مي ي زونهدايت هيدروليككانال و ... بر اساس ميزان   در اين رابطه بستر رودخانه،

  سازي   انتقال و ذخيره  آوري، خطاهاي آمار پايه منابع آب زيرزميني در فرآيند جمع -1-3

كننـد در   ها و اطالعات منـابع آب زيرزمينـي بـروز مـي     سازي داده انتقال و ذخيره  آوري، خطاهايي كه در فرآيند جمع
خطاهـاي    افـزاري،  افـزاري و سـخت   خطاهـاي نـرم    غيرانسـاني، هاي موضوعي مختلفي از قبيـل خطاهـاي انسـاني و     قالب

بنـدي هسـتند    خطاهاي مجرد و متداخل و ... قابل طبقه  خطاهاي طبيعي و غيرطبيعي،  تيك،سيستماتيك و غيرسيستما
بنـدي نشـده از خطاهـا، در ايـن مرحلـه       ليست طبقه ارائهاين  وجـود هاي ميداني دارد. با   كه نياز به فرصت كافي و بررسي

 تـوان بـر اسـاس يـك     گونـه خطاهـا را مـي    هاي اين تواند مبناي مناسبي براي اقدامات بعدي در اين زمينه باشد. ريشه مي
   نمود: ارائهبندي ساده به صورت زير  طبقه
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  هاي انساني  خصوصيات و ويژگي -الف
  ،سازي انتقال و ذخيره  آوري، ول) جمعوتكنسين و كارشناس مسسطح اعتقاد و انگيزه عامل (آمارگر  
 از اهداف و اهميت استفاده از آمار و اطالعات و  آوري سطح آگاهي عوامل جمع ...  
 و  آوري سطح سواد و دانش عوامل جمع . ..  
 و  آوري و رواني عوامل جمع  حدود صحت و سالمتي جسمي ...  

  گيري  لوازم اندازه -ب
 فرسوده بودن   
 استفاده  در حينم خوردن واسنجي ابزار ه  به  
 ابزار در مرحله ساخت  به هم خوردن واسنجي  
  خرابي نامحسوس  
  كيفيت ساخت بودن غيراستاندارد  
 گيري  تاثير شرايط آب و هوايي بر روي ابزار و لوازم اندازه  

  سازي  سازوكار ثبت و ذخيره -ج
 ها خطا در ورود داده   
 ها و منابع آب  ي كامپيوتري ايستگاهها فايلهاي سنتي و  مدارك در پروندهگذاري اشتباه  جاي  
 كپي ي كامپيوتري حين انتقال وها فايلجايي مكاني و   به ها حين جا خوردگي پرونده  هم  هريختگي و ب  هم  هب  
 ها و منابع آب  اشتباه در ثبت دستي موقعيت و مشخصات فني ايستگاه  
 ها و منابع آب  مشخصات فني ايستگاه اشتباه در تايپ موقعيت و  
 ها  هاي كمكي تايپ داده خطاي سيستماتيك ناشي از استفاده از برنامه  

  گيري  ها و نقاط اندازه ساختمان و تجهيزات ايستگاه -د
 اي  پيزومتر و مشاهده اكتشافي،  هاي  استفاده از مصالح نامناسب و غيراستاندارد در ساختمان چاه  
 اي  هاي مشاهده ار چاهگرفتگي شبكه جد  
 اي  هاي مشاهده مسدود بودن لوله جدار چاه  
 برداري در زمان آماربرداري  هاي بهره عدم تنظيم موتور چاه  
 اي آبدهي  گيري دوره هاي انتخابي در زمان اندازه عدم تنظيم موتور چاه  
 برداري در زمان آماربرداري  هاي بهره معيوب بودن پمپ چاه  
  اي آبدهي  گيري دوره برداري در زمان اندازه هاي بهره چاهمعيوب بودن پمپ  
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 ها  ها و قنات پارشال فلوم و ...) در دهانه چشمه گيري ثابت (دريچه،  غيرفني بودن مقاطع اندازه  
 ها در زمان آماربرداري  تركار قنات و كار وجود ريزش و گرفتگي در بخش خشكه  
 اي آبدهي  گيري دوره ها در زمان اندازه كار قناتتر و كار وجود ريزش و گرفتگي در بخش خشكه  

  محاسبه و پردازش  -  ه
 يند تحليل نتايج عمليات رديابي آخطا در فر  
 پيمايي  يند تحليل نتايج عمليات ژئوفيزيك و چاهآخطا در فر  
 هاي آزمايش پمپاژ هاي نامناسب در تحليل داده استفاده از روش  
 هاي مختلف هيدروژئولوژي نقشهيند ترسيم نمودارها و آخطا در فر  
 يند محاسبات مربوط به آبنمود معرف (هيدروگراف معرف)آخطا در فر  
 يند محاسبه تخليه منابع آب زيرزميني آخطا در فر  
 اي  هاي مشاهده يند محاسبه تراز سطح آب چاهآخطا در فر  
 اي  اهدهپيزومتر و مش  هاي اكتشافي، بندي نمونه خاك چاه يند تشخيص دانهآخطا در فر  
 يند محاسبه عوامل تغذيه و تخليه كننده آبخوان آخطا در فر  
 و شناسي زميناز جمله به دليل نقص و كمبود اطالعات ( ها انساختمان آبخو  مدل مفهومي هيهخطا در ت …(  
 كننده  ي مطبق در تعيين مقادير تغذيه و تخليهها انخطاي ناشي از اختالط آبخو  
 گيري سطح آب و فشار پيزومتريك  ي مطبق در اندازهها انخطاي ناشي از وجود آبخو  
 ي مطبق در محاسبه ضرايب هيدروديناميكي ها انخطاي ناشي از وجود آبخو  
 آزمايش   پيمايي، رديابي، ژئوفيزيك، چاه  هاي اكتشافي، كاران عمليات حفاري اطالعات اشتباه توسط پيمان ارائه

  پمپاژ و ... 
 شوندگان در حين آماربرداري  اطالعات اشتباه توسط پرسش ارائه  
 هاي فني در مورد مطالعات دفتري، صحرايي و عمليات اكتشافي عدم توجه كامل به دستورالعمل  
  و ساير  

  1سازي پروتكل مدل -1-4

سـنجي   سازي شامل تمام مراحل تهيه يك مدل يعني تعريف هدف مراحل انتخاب كد كامپيوتري صحت پروتكل مدل
 ارائـه نحـوه  سـازي و   باشد. در مورد مراحل مختلـف مـدل   بيني مي تحليل حساسيت و پيش ،واسنجي مدل ،طراحي مدل
سازي بين محققين اختالف نظرهايي وجود دارد. اهميت انتخاب يك پروتكل مناسب در درجه اول به دليل  الگوريتم مدل

                                                       
1-Modeling protocol 
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شده  ارائهي متعددي تاكنون توسط محققين ها الگوريتمباشد.  سازي مي نقش آن در سرعت دادن به پيشرفت مراحل مدل
شده هر كدام داراي نقاط ضعف و قوتي  ارائههاي  وان نتيجه گرفت الگوريتمت با مروري بر منابع قابل دسترس مي است كه

در  دقيـق و درسـتي   هاي نمونه نيز اطالعات هاي كشور كه حتي در مورد دشت باشند. با توجه به وضعيت آماري دشت مي
هاي مختلف بايد  نيز چندان قابل اعتماد نبوده و با روشهاي كشور  در خصوص دشتاطالعات موجود . باشد دسترس نمي

سازي كه بـا شـرايط موجـود همـاهنگي داشـته باشـد،        لذا استفاده از يك الگوريتم مدل ،مورد كنترل و اصالح قرار گيرند
يابي به آمار و اطالعات قابـل   وريتم بايد مدنظر داشت اين است كه دسترسد. نكاتي را كه در مورد الگ ضروري به نظر مي

هـايي   پذير نبوده و در طي پروژه بايد در مقاطع زمـاني مختلـف نظـارت    استفاده در يك مقطع زماني كوتاه و خاص امكان
د خطـا در مـدل   زيـرا وجـو   شود،صورت گيرد و حتي در صورت نياز بازديدهاي صحرايي و اصالح مشخصات منابع انجام 

در  فـوق دور از ذهن نيست. بـا توجـه بـه مطالـب      ،به علت وجود خطا يا اشتباه در آمار يا اطالعات موجود قبلي  مفهومي
  .، اميد است كه مفيد واقع شودشده است ارائه سازي مطالعات و مراحل مدل الگوريتم )2-1(نمودار 
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  ]4[سازي  پروتكل مدل -2- 1 نمودار
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  جريان آب زيرزميني  هاي  انواع مدل -1-5

يندها آو كيفي فر  هاي فيزيكي است كه بيان كمي اي از فرآيندها و پديده يك سامانه آب زيرزميني متشكل از مجموعه
زيرزمينـي    آب هـاي  گيرد. در شـناخت رفتـار سـامانه    ها صورت مي و شناخت رفتار سامانه از طريق معادالت حاكم و مدل

  ).3-1 نمودارهاي رياضي استفاده شده است ( هاي فيزيكي و مدل از قبيل مدل ها تاكنون از انواع مختلف مدل

   1هاي فيزيكي مدل -1-5-1
هاي مـذكور مـدل    اشاره نمود كه يكي از مدل 2هاي محيط متخلخل توان به مدل هاي فيزيكي مي ترين مدل از عمومي

ته به همگني يا غيرهمگنـي محـيط   كه بس باشد با دانه بندي مشخص مي ماسهمتشكل از مخزن محتوي  اي ماسهمخزن 
شود. شكل مخزن نيز بستگي به شكل هندسي و شـرايط محـيط    بندي ساخته مي داخل مخزن به صورت همگن يا با اليه

سـازي   اي و در شـبيه  بـه صـورت اسـتوانه    اي  ماسـه سازي حركت آب در اطراف يك چاه پمپاژ شكل مخزن  دارد. در شبيه
تر حركـت آب در   شود. گاهي براي رديابي دقيق ارتباط رودخانه با آبخوان مجاور شكل آن به صورت مستطيلي انتخاب مي

  ]19[. اند شناخته شده 3شود كه به نام مدل شفاف استفاده مي ماسهداخل مخزن از ذرات شيشه به جاي 

  هاي تشابهي مدل -1-5-2
هـاي زيرزمينـي و سـامانه     ه و تطابق جز به جز اجزاي معادالت حـاكم بـر سـامانه آب   هاي تشابهي بر اساس تشاب مدل

ها بر اساس شباهت معادله حاكم بر جريان آب در محيط متخلخـل بـا    باشد. به عبارت ديگر اين مدل موردنظر استوار مي
طه بين ورودي و خروجـي و رابطـه   معادله حاكم بر انتشار حرارت جريان الكتريسيته و ديگر قوانين فيزيك و بر اساس راب

هـاي زيرزمينـي اسـتفاده     هاي تشابهي كه تاكنون بـراي مطالعـه مسـايل آب    شود. مدل سازي مي بين علت و معلول شبيه
هـاي گونـاگون    هاي بـا روش  و مدل 5هاي تشابهي الكتريكي مدل 4هاي سيال گرانرو اند عمدتا در سه گروه اصلي مدل شده

  گيرند. قرار مي
  

                                                       
1-Physical models 
2-Porous media models 
3-Transparent model 
4-Viscous fluid models 
5-Electrical analog models 
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  ]3[ها در آب هاي زيرزميني  انواع مدل -3- 1 دارنمو

  
  
  



 23  )محدود هاي تفاضل عددي روش بر تاكيد با( زيرزميني هاي آب جريان رياضي مدل - اول فصل

 
 

  هاي سيال گرانرو  مدل -الف
ماندگار و دوبعدي يك سيال گرانرو بين دو  1اي پديده استوار است كه جريان ورقه هاي سيال گرانرو بر اين اساس مدل

نمايد. سرعت متوسط جريان يك  تبعيت مي )h=0) 2الپالس  از يكديگر دارند از معادله  اي كه فاصله بسيار كمي صفحه
  د:شو ديگر از روابط زير محاسبه ميكنرو بين دو صفحه افقي نزديك به يسيال گرا
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hباشد. وجه تشابه بين روابط باال قانون دارسي مي yسرعت سيال در جهت 
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باشد. هدايت هيدروليكي كانال  مي 

بين صفحات كه در روابط باال آورده شده است به صورت
2b

k
12





  باشد.  مي 

گرانرو عموما بسته به وضعيت پديده مورد مطالعه و هدف مطالعه در دو وضعيت عمـودي يـا افقـي مـورد      مدل سيال
اي نسبت بـه افـق قـرار     چنين بسته به شيب سامانه مورد مطالعه، مدل ممكن است در هر زاويه گيرد. هم استفاده قرار مي

هـاي زيرزمينـي    هاي عمودي در مطالعات تغذيـه آب  مدلدار). كاربرد  گيرد (مانند جريان آب زيرزميني در يك اليه شيب
اي  هاي افقي در مطالعات اثرات منطقـه  هاي مانند آن و كاربرد مدل ها نشت از سدهاي خاكي و پديده نفوذ آب از رودخانه

  باشد. اي مي ي چند اليهها انآبخوتبخير و تعرق و جريان در  ،پمپاژ
باشد تا پارامترهـا   مي 2رو افقي يا عمودي نياز به انتخاب فاكتورهاي مقياسدر طراحي يك مدل سيال گران كلي طور  به

  .]19 [ شودو متغيرهاي مدل به مقياس واقعي سامانه مورد مطالعه تبديل 

  هاي تشابهي الكتريكي  مدل -ب
ونگي شـوند. تفـاوت ايـن دو نـوع مـدل در چگـ       تهيه مـي  گسسته وهاي تشابهي الكتريكي در دو سامانه پيوسته  مدل

هاي پيوسته، خواص اليه آبدار پيوسته بـه وسـيله يـك مـايع      با يكديگر است. در سامانه ها آنپارامترهاي مكاني و ارتباط 
هاي گسسته خواص پيوسته اليـه آبـدار    شود. در سامانه كه پيوستگي مكاني دارد مدل مي يا جامد رسانا رساناي الكتريكي
شود. در مدل جامد رسانا معموال از كاغـذهاي آغشـته    تريكي در يك شبكه مدل ميي الكها اناي از الم به وسيله مجموعه

معموال از يك مايع تقريبا نيمه هادي مثل  ،شود ولي در مدل مايع رسانا استفاده مي Teledeltosبه گرافيت (رسانا) به نام 
  .]3[ ود.ــش مي سولفات مس استفاده

                                                       
1- Laminar Flow  
2- Scale Factor 
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  هاي مختلف  ها با روش مدل -1-5-3
هـاي زيرزمينـي مـورد     تواننـد بـراي مطالعـه مسـايل آب     سازي هستند كه مي هاي شبيه شامل ساير روشها  اين مدل

  :]19[ ها عبارتند از استفاده قرار گيرند. اين روش
 1مدل غشايي گسترده   
 2مدل الگويي موير   
 3كن مدل كاغذ خشك   
 4هاي كامپيوتري تركيبي مدل   

  هاي رياضي  مدل -1-5-4
اي از عبارات رياضي و جمالت  يف مدل رياضي بيان شد، يك مدل رياضي شامل مجموعهتر در تعر طور كه پيش همان

ها  سازي نمود. اين مدل شوند تا بتوان از طريق آن رفتار سامانه موردنظر را شبيه باشد كه با يكديگر تركيب مي منطقي مي
  .]3[ شوند بندي مي هاي مختلف طبق موارد ذيل تقسيم از ديدگاه

  ه علت و معلول بر اساس رابط -1-5-5
 5هاي معين مدل   
 6هاي تصادفي مدل   

كننـد و در واقـع    هاي معين متغيرها از يك قاعده مشخص يا از يك رابطه شناخته شده فيزيكـي پيـروي مـي    در مدل
گونه متغير تصادفي در مدل وجود ندارد. بنابراين مدل مذكور براي  باشد و هيچ رابطه بين علت و معلول كامال مشخص مي

  سري داده مساوي يا مشابه همواره نتايج مساوي و يا مشابه خواهند داد. دو 
هاي تصادفي وجود دارد و در واقع رابطه بين علت و معلول كـامال از يـك رابطـه فيزيكـي      هاي تصادفي مولفه در مدل

نون خاصـي پيـروي   باشـد. بنـابراين متغيرهـا داراي توزيـع احتمـاالتي بـوده و از قـا        تبعيت ننموده و كامال مشخص نمي
  نند.ك نمي

  

                                                       
1-Stretched membrane model 
2- Moire pattern model 
3- Blotting paper model 
4- Hybrid computer models 
5- Deterministic or chance independent models 
6- Stochastic or chance dependent models 
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  بر اساس نوع فرآيند -1-5-6
 1هاي تجربي مدل   
 2هاي مفهومي مدل  

 3هاي كامال فيزيكي مدل   
ينـدهاي فيزيكـي داخلـي    اهاي تجربي بر اساس رابطه مشخص بين ورودي و خروجي سـامانه اسـتوار بـوده و فر    مدل

هـاي   گيرد. در واقع مدل براساس تجزيه و تحليل تبديل ورودي و خروجـي در سـري   مورد توجه قرار نمي ها آنسامانه در 
  شود (مانند هيدروگراف واحد).  زماني بيان مي

يعني روابطي كه در مدل  ،شود بيان مي حوضهبراساس در نظر گرفتن بعضي از فرآيندهاي فيزيكي   هاي مفهومي مدل
يكي نيستند كه تمام فرآيندهاي فيزيكي سامانه را مدنظر قرار دهند اين مدل هم براساس تجربه و قدر فيز به كار رفته آن

  باشد. مي حوضههم با در نظر گرفتن فرآيندهاي فيزيكي 
شـود. تمـام    دهد بر اساس يك پديده فيزيكي تعريف مي هاي كامال فيزيكي هر فرآيندي كه در سامانه رخ مي در مدل

  باشند. گيري مي هوم فيزيكي داشته و قابل اندازهپارامترهاي مدل مف

   4بر اساس ابعاد مكاني -1-5-7
 5هاي دوبعدي سطحي مدل   
 6هاي دوبعدي نيمرخ يا قائم مدل   
 7بعدي هاي شبه سه مدل   
 8بعدي كامل هاي سه مدل   
و  11آزاد، آبخـوان  10آبخوان تحت فشار نشتي ،9هاي دوبعدي سطحي به چهار گروه آبخوان تحت فشار يا محبوس مدل

  شوند. تقسيم مي 12آبخوان تركيبي

                                                       
1- Empirical or Black Box Models 
2- Conceptual or Gray Box Models 
3- Fully Physical Based or White Box Models 
4- Spatial Dimension 
5- Two Dimensional Areal Models 
6- Two Dimensional Profile Models 
7- Quasi Three Dimensional Models 
8- Three Dimensional Models 
9- Confined Aquifer 
10-Leaky Confined Aquifer 
11-Unconfined Aquifer 
12-Mixed Aquifer 
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  براساس وضعيت تخلخل محيط جريان  - 1-5-8
 1ها با تخلخل يگانه مدل  

 2ها با تخلخل دوگانه مدل   
 3ها با درز و شكاف مدل   
 اي  ها با تخلخل شبكه مدل  

  براساس نوع روش حل معادالت  -1-5-9
 هاي تحليلي  مدل 

 هاي عددي  مدل  
  گيرد.  مستقيم و غيرمستقيم صورت مي هاي عددي به دو روش حل مدل
و  شود هاي غيرمستقيم (تكراري) متداول محدوده مورد مطالعه به تعدادي سلول يا اجزاي محاسباتي تقسيم مي در روش

ت هـم در داخـل   شود كـه ايـن معـادال    ها جانشين مي معادله حاكم بر پديده موردنظر به وسيله روابط تقريبي بر روي سلول
هاي روش معادله انتگرال روش انتگرال مرزي  باشند. در روش اجزاي مرزي كه به نام و هم در شرايط مرزي صادق مي حوضه

شود و تغييرات كميت فيزيكي موردنظر (بـه   به تعدادي اجزا تقسيم مي حوضهسطوح خارجي يا مرزهاي  ،باشد نيز مطرح مي
باشـد كـه    . اساس اين روش بر استفاده از يك تابع تقريبي ميشود تعيين مي ار روي اين اجز) دhعنوان مثال بار هيدروليكي 

در معادالت حاكم بر ميدان مورد مطالعه صادق باشد ولي در روابط شرايط مرزي صدق نكند. در اين صورت معادالت حـاكم  
هاي غيرمستقيم متعددي  د. تاكنون روشصفر خواهد شد و فقط حل معادالت شرايط مرزي باقي خواهد مان حوضهدر داخل 

  عبارتند از:   ها آنهاي زيرزميني مطرح شده است كه برخي از  سازي آب توسط محققين در مدل
 هاي محدود  روش تفاضل  
 روش تفاضل محدود جامع   
 روش انتگرال مرزي   
  روش اجزاي تحليلي  
  روش اجزاي محدود  

هاي  ، روشها آنن تري  مختلفي تاكنون مطرح شده است كه از رايجهاي  هاي اجزاي محدود نيز روش در مجموعه روش
  شوند.  ها محسوب مي جزو اين روش least-squareو  Galerkin collocationهاي  باشد. روش مي مانده وزني باقي

هاي مستقيم متعددي براي حل دستگاه معادالت خطي وجود دارد. معموال حل عددي معادله حاكم بـر حركـت    روش
 Nمعادلـه و   Nهاي متداول عددي منجر به حل يـك دسـتگاه معـادالت خطـي شـامل       هاي زيرزميني با كاربرد روش آب

                                                       
1- Mixed aquifer 
2-Double porosity or continum models 
3- Discrete fracture models 
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زيرا  ،زياد نباشد (N)باشد كه تعداد معادالت  پذير مي هاي عددي مستقيم عمال زماني امكان شود. كاربرد روش مجهول مي
  با افزايش تعداد معادالت: 

  باشد.  مي N2يابد كه اين افزايش متناسب با  كامپيوتر به طور قابل توجهي افزايش مي مورد نياز حافظهميزان   -الف
  يابد.  افزايش مي N3حجم محاسبات نيز متناسب با   -ب

كه باعث افـزايش خطاهـاي    . دوم اينشود ميافزايش حجم محاسبات نخست باعث افزايش حافظه مورد نياز كامپيوتر 
 ،باشـد  داراي اهميـت مـي   ماندگاري ناها انشود. اين مساله به ويژه در بررسي جري اعداد ميمحاسباتي ناشي از گرد شدن 

زيرا در اين روش بار هيدروليكي محاسبه شده در هر گام زماني به عنوان شرايط اوليه بـراي گـام زمـاني بعـدي در نظـر      
هاي زماني افزايش  ادالت و تعداد فاصلهشود. در نتيجه جمع شدن اشتباهات سيستماتيك به سرعت با تعداد مع گرفته مي

  شود.  هاي نادرست مي يابد و منجر به جواب مي
 يبه اجزا حوضهمورد مطالعه لزوما  هضهاي زيرزميني به علت ناهمساني و ناهمگني و وسعت حو معموال در مسايل آب

مـدل بـراي يـك دوره     كـه بايـد   شود باعث ايجاد يك دستگاه معادالت خطي بزرگ ميامر اين  .شود تقسيم مي تر كوچك
شود. در نتيجـه تعـداد معـادالت خطـي بـه حـدي زيـاد         هاي زماني كوتاه و متعدد طراحي مي زماني نسبتا طوالني با گام

هـاي   روش ،هـا  شود و به ناچـار بـاوجود مزايـاي ايـن روش     ناپذير مي هاي مستقيم امكان شود كه عمال استفاده از روش مي
روش حـذف   ،هاي زيرزمينـي  سازي آب هاي مستقيم در مدل ترين روش شوند. يكي از عمومي ميغيرمستقيم ترجيح داده 

  باشد. مي 1گوس

  سازي  بر اساس هدف مدل -1-5-10
 هاي شناسايي  مدل  
 بيني  هاي پيش مدل  
 هاي مديريتي  مدل  
شـوند.   اده مـي هاي شناسايي عموما براي تجزيه و تحليل و تخمين مقادير پارامترها و تعريف شرايط مرزي اسـتف  مدل

  مناسب هستند.  ،هايي در مواردي كه اطالعات اندك و يا غيرمطمئن باشند چنين تجزيه و تحليل
هـاي   بيني به منظور بررسي پاسخ سامانه آب زيرزمينـي نسـبت بـه تغييـرات بـار هيـدروليكي، تـنش        هاي پيش مدل

آب زيرزميني كـه بـا كمـك    جريان مسايل سامانه  شوند. ها به كار گرفته مي هيدروليكي و هيدرولوژيكي و غلظت آالينده
  باشد:  شود شامل موارد زير مي هايي تجزيه و تحليل مي چنين مدل
 افت درازمدت در مجاورت يك چاه پمپاژ  
 اي در آبخوان  افت درازمدت ناحيه  
 افت كوتاه مدت در نزديكي چاه پمپاژ  

                                                       
1- Gauss Elimination Methods 
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  افت كوتاه مدت در آبخوان  
 تاثير متقابل آبخوان و قنات  
 قدار تاثير چاه پمپاژم  
 هاي سطحي  كاهش يا افزايش در جريان آب سطحي و تراز آب  
  منابع آب سطحي  برداري بهرهتغييرات تراز آب زيرزميني ناشي از  
 ي ساحليها انهاي زيرزميني آبخو از آب برداري بهرهروي تدريجي آب شور دريا ناشي از  پيش  
 ها  سدها زهكش نشست در  
  زيرزميني ناشي از تغذيه مصنوعيتغييرات تراز آب  
اجـرا   ،ريزي ته اند و شامل مراحل برنامهباشند اخيرا توسعه ياف سازي عددي مي هاي مديريتي كه تركيبي از شبيه مدل

  باشد. توسعه و استخراج منابع آب مي ،و تدابير كنترلي مربوط به اكتشاف

  مدل مفهومي -1-6

ترين مرحلـه در مطالعـات    سازي و در حقيقت مهم يند مدلآم در فرسازي دومين گا اهداف مدل معموال پس از تعيين
اي از  يك تصوير ساده شده از دنياي واقعي است. ايـن مـدل خالصـه     باشد. مدل مفهومي مي  مدل تهيه يك مدل مفهومي

رخ  ي (نيمهاي سامانه هيدروژئولوژيكي است كه ضمن برخورداري از دقت الزم معموال به صورت توصيفي و گرافيك ويژگي
). مـدل  1-1باشـد (شـكل    هـاي اصـلي سـامانه مـي     دهنده ويژگـي  ارائهوژئولوژي و يا نمودار بلوكي) شناسي هيــدر زمين

هاي صـحرايي و تعبيـر و تفسـيرهاي هيـدروژئولوژيكي      پايه مدل رياضي است و خود بر پايه اطالعات اوليه داده ، مفهومي
  باشد.  استوار مي

  اهداف تهيه مدل مفهومي -1- 1-6
  توان به موارد زير اشاره كرد: مي  هاي تهيه مدل مفهومي ترين هدف از مهم
 يابي به دانش صحيح از وضعيت هيدروژئولوژيك منطقه  دست  
  تشريح مساله آب زيرزميني براي تهيه يك مدل عددي  
  كمك در انتخاب يك مدل عددي مناسب  
 سازي منطقي مساله به كمك فرضيات مناسب ساده  

چنين معمـوال هـيچ وقـت     باشد و هم پذير نمي سامانه واقعي امكان ،بازسازي كامل و سازي اين كه در شبيهبا توجه به 
اي را اعمال  فرضيات ساده كننده  هاي كاملي براي توصيف دقيق يك سامانه وجود ندارد، ناگزير بايد در مدل مفهومي داده

سـازي   سازي كند. ساده هده بودن، رفتار سامانه را به خوبي شبياي تهيه شود كه ضمن سا بايد به گونه  نمود. مدل مفهومي
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سـازي   نظر را در برنداشته باشد. از سوي ديگـر سـاده   ممكن است منجربه تهيه مدلي شود كه اطالعات مورد بيش از حد
هاي  جي دادهيا واسن 1هاي زياد شده يا سبب شود در مراحل تخمين پارامتر تر از حد ممكن است منجربه اعمال هزينه كم

 ،هـاي مـدل دقـت الزم وجـود نداشـته باشـد       بينـي  شـود در پـيش   كافي در دسترس نباشند. يكي از عواملي كه باعث مي
  است. اشتباهات و نواقص موجود در مدل مفهومي

سـازي فرآينـدي    مناسب لزوما كاري نيست كه در مرحله نخست مطالعات صورت پذيرد. مـدل  تهيه يك مدل مفهومي
هـاي   پويا است كه در آن به تناسب ادامه مطالعات و افزايش دانش نسبت به سامانه و افزوده شدن بر حجم دادهپيوسته و 

ها افـزوده يـا    به آنگيرد و  ميدهنده آن دوباره مورد بررسي قرار  نيز تكامل يافته و فرضيات تشكيل  موجود، مدل مفهومي
  . شود كاسته شده و يا اصالح مي

جريان ورودي رودخانه 

جريان خروجي رودخانه

رسوبات سطحي1اليه   :
:  ماسه سنگ2اليه 

سنگ كف3اليه   :

جريان خروجي 
آب 

زيرزميني 

رودخانه
تغذيه از بارندگي

سطح ايستابي

گسل

برداشت از چاه 

منطقه تحت آبياري 

تبخير و تعرق 

جريان ورودي
آب 

زيرزميني 

  
  ]20[به شكل نمودار بلوكي  مثالي از يك مدل مفهومي - 1-1شكل 

 

  مراحل مختلف تهيه مدل مفهومي -2- 1-6

  تعريف مرزهاي سامانه -الف
نخستين گام در تهيه مدل مفهومي، مشخص كردن محدوده منطقه مورد مطالعه اسـت. ايـن كـار بـه معنـي تعيـين       

ها  اي كه بار هيدروليكي يا بده يا تركيبي از آن شرايط مرزي دارند به گونههاي عددي نياز به  باشد. مدل مرزهاي مدل مي

                                                       
1-Parameter Estimation 
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در طول مرزهاي سامانه مشخص باشد. معموال مرزهاي هيدروژئولوژيك طبيعي سامانه بايد به عنوان مرزهاي مدل در نظر 
رحـال در  ه باشـد. بـه   ژيكي مـي گرفته شوند. با اين وجود گاه نياز به محدودتر كردن منطقه در درون مرزهاي هيدروژئولو

  مرزهاي واقعي هيدروژئولوژيكي بايد مشخص شده باشند.  تهيه مدل مفهومي

   1اي چينه - تعيين واحدهاي آب -  ب
هـاي   رخ هـا و نـيم   شناسـي (شـامل نقشـه    اي از تركيـب اطالعـات زمـين    چينـه  -براي مشخص كـردن واحـدهاي آب  

شـود. بـه    هاي هيدروژئولوژيكي سازندها استفاده مـي  ا اطالعات مربوط به ويژگيها) ب ها و گمانه شناسي و نمودار چاه زمين
باشـند. گـاه ممكـن     هاي هيدروژئولوژيك يكسان مي شناسي با ويژگي اي سازندهاي زمين چينه -بيان ساده واحدهاي آب 

شناسـي دربردارنـده    يندهند و يا يك سازند زم تشكيل اي را چينه - شناسي تشكيل يك واحد آب د زميناست چند سازن
  باشد. اي  واحد آب چينهچند 

بـراي  اي  هـاي ويـژه   اي در منطقه وجود داشته باشد بايـد از روش  از سازندهاي ماسه هاي ضخيمي در مواردي كه توالي
اي مناسـب   از مرزهـاي چينـه   اي استفاده نمود. در چنين مواردي شايد استفاده چينه - تشخيص و تفكيك واحدهاي آب

هـا همخـواني مناسـبي بـا نمـودار       شناسـي آن  هاي رسوبي مختلف براسـاس چينـه   بندي اليه تقسيم )4-1 نمودار( .نباشد
اي صـرف نظـر    اي ممكن است از مرزهاي چينـه  ها ندارد. بدين ترتيب براي تشخيص واحدهاي آب ـ چينه  الكتريكي اليه

چنـين   هـاي مـدل هـم    استفاده شود. براي تشـخيص اليـه  دست آمده از نمودار الكتريكي   كرده و مستقيما از اطالعات به
هـاي هيـدروژئولوژيكي    اي به منظور تشخيص واحدهاي با ويژگـي  هاي مربوط به بارهاي هيدروليكي ناحيه توان از داده مي

در  تواند به خوبي هاي مختلف در سطح منطقه مي يكسان استفاده نمود. براي مثال نمودار فراواني تراز سطح آب در گمانه
  اي مختلف باشند، كمك كند. هاي مختلف بار هيدروليكي كه نشان دهنده واحدهاي آب ـ چينه تفكيك گروه

باشد كه تشخيص شكل هندسي و موقعيت آن با توجه به  اي مهم مي چينه - سنگ كف آبخوان ازجمله واحدهاي آب
  گيرد. صورت مي اطالعات پايه در تهيه مدل مفهومي

                                                       
1- Hydrostratigraphic units 
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  ]5[ اي چينه - الكتريكي براي تفكيك واحدهاي آب (log)اده از نمودار ژئوفيزيكي استف -4- 1نمودار 

  تهيه بيالن آب  - ج
جهـت هـاي جريـان و نقـاط خروجـي آن       ،هاي ورودي به سامانه آب ، دهنده يك مدل مفهومي تشكيل اجزاياز ديگر 

ـ  ،بارنـدگي ي ورودي شـامل تغذيـه آب زيرزمينـي از    ها ان). جري2-1(شكل  باشد مي ب و ديگـر منـابع آب سـطحي    اروان
ي زيرزميني ها انباشد. جري تبخير و تعرق و پمپاژ مي، ي سطحيها انها تغذيه جري باشد. جريان خروجي شامل چشمه مي
توانند هم به صورت ورودي و هم به صورت خروجي از سامانه آب زيرزميني باشند. به منظور نشان دادن اهميـت هـر    مي

دسـت آمـده از     هاي بـه  تهيه يك بيالن آبي بر پايه داده ،ندشو ها كه منجر به تغيير در ذخيره سامانه مي ولفهيك از اين م
سـازي شـده بـه وسـيله      اين بيالن محاسبه شده با بيالن شبيه ،يند واسنجي مدلآدر فر. استمطالعات صحرايي ضروري 

  مدل مقايسه خواهد شد.

  جريان  سامانهتعيين  - د
دهد. اطالعات هيدرولوژيكي براي پي بـردن بـه    را تشكيل مي  اي چارچوب مدل مفهومي چينه - دهاي آبتعيين واح

روانـاب   ،تبخيـر  ،آيد كه شـامل اطالعـات مربـوط بـه بارنـدگي      كار ميه چگونگي حركت آب زيرزميني در درون سامانه ب
هاي سـطح آب بـه منظـور     گيري باشد. اندازه مي  هاي بارهاي هيدروليكي و اطالعات هيدروشيمي چنين داده سطحي و هم

هاي سـطحي   و منابع آب ها انجريان آب زيرزميني موقعيت مناطق تغذيه و تخليه و ارتباط بين آبخو ين جهت عموميعيت
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هاي هيدرولوژيكي فيزيكي صورت پـذيرد. امـا    گيرد. تشخيص سامانه جريان ممكن است به تنهايي بر پايه داده صورت مي
نيز استفاده شود. از اين گونـه    هاي رديابي و هيدروشيمي در صورت امكان از دانسته  راي تقويت مدل مفهوميبهتر است ب

  ميزان تغذيه و تخمين بده جريان آب زيرزميني استفاده نمود. تعيين منشا ،توان در تشخيص جهت جريان آب ها مي داده
كربنـات كلـر سـديم     هاي اصلي (سولفات بي كاتيون، ها نيونمعموال شامل غلظت آو فيزيكي هاي شيميايي  گيري اندازه

 ،هاي پايـدار  توان از آناليزهاي عناصر نادر، ايزوتوپ باشد كه بسته به نوع مطالعه مي مي PHكلسيم و منيزيوم) دماي آب و 
  ناپايدار و نيز تركيبات آلي نيز استفاده نمود.

  هاي رياضي در مدلريزي پويا  و روش برنامههاي حل عددي معادالت  روش -1-7

اند، شـامل جـايگزيني    كار گرفته شدهه هاي عددي كه در حل مسايل جريان آب زيرزميني ب در حالت كلي تمام روش
هـا   باشـند. معمـوال ايـن روش    معادله ديفرانسيل مورد نياز توسط يك معادله جبري يا يك سـامانه معـادالت جبـري مـي    

نمايند. در حل نهايي بايد سـامانه معـادالت حـل     ادالت خطي را جايگزين معادله ديفرانسيل مورد نظر مياز مع  يا سامانه
هاي عددي كه تاكنون در حل معادالت ديفرانسيل حاكم بر جريان آب زيرزميني تاكنون بـه كـار    ترين روش . معمولشود
  اند عبارتند از:  رفته

 هاي محدود  روش تفاضل  
 روش اجزاي محدود  
 وش اجزاي محدود جامعر  
 روش انتگرال مرزي  
 روش اجزاي تحليلي  

باشـند. بنـابراين در ادامـه بحـث بـا       تر مي ها معمول محدود و اجزاي محدود نسبت به ديگر روش  كه دو روش تفاضل
  هاي تفاضل محدود و اجزاي محدود صورت خواهد گرفت.  ها مروري بر روش صرف نظر از تئوري و اثبات روش

  هاي محدود لروش تفاض -1-7-1
باشد. تئوري اين روش كامال شناخته شده است  ترين روش حل عددي معادالت مي محدود تقريبا قديمي  روش تفاضل

تر شده است. اصول رياضي روش مذكور بر اساس جـايگزيني متفـاوت    ها بيش ايانهر  ها با توسعه قابليت و كاربرد عملي آن
  باشد.  ايانهاي كه قابل حل توسط ر باشد. به گونه از معادالت جبري مي  يا هجزيي معادالت ديفرانسيل به وسيله سامان

در ( tچنين تقسيم زمان به فواصل زمـاني كوتـاه    تر و هم به اجزاي كوچك حوضهاساس اين روش مبتني بر تجزيه 
باشـد كـه    و جانشين نمودن معادله ديفرانسيل جزيي حاكم به وسـيله دسـتگاه معـادالت خطـي مـي      ماندگار)يرغجريان 

  باشد: ار به شرح زير ميگدناغيرم ار وگدنامي ها انماتريس آن براي جري
در  (T)باشد. با معلوم بـودن مقـدار قابليـت انتقـال      مي A.H = Bار دستگاه معادالت خطي به صورت گدنامدر جريان 

هـا مقـدار    آيد. با معلوم بودن شرايط مرزي و مقدار تغذيه يا تخليه در گـره  دست مي  به Aي شبكه عناصر ماتريس ها گره
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مقـدار عناصـر    Bو مـاتريس سـتوني    A. بنابراين با معلوم بودن عناصـر مـاتريس   شود نيز مشخص مي Bماتريس ستوني 
  آيد.  دست مي  باشد به ختلف شبكه ميهاي م در گره (h)كه مقادير بار هيدروليكي  Hماتريس ستوني 

  0ار دستگاه معادالت خطي به صورتگدناغيرمدر جريان 0(t k t) (t (k 1) t)A.H B     باشـد كـه بـا معلـوم      مـي
آيد. با معلوم بـودن   دست مي به Aهاي شبكه عناصر ماتريس  در گره (S,T)بودن مقدار ضرايب هيدروديناميك 

مشـخص   Bمقدار ماتريس سـتوني   )t( شرايط اوليه شرايط مرزي و ميزان تخليه يا تغذيه در هر گام زماني
در هـر   Hمقدار عناصر ماتريس ستوني  Bو ماتريس ستوني  Aد. بنابراين با معلوم بودن عناصر ماتريس شو مي

  آيد.  ه دست ميب kگام زماني 
هـاي   و روش 2جـوردن  -1هـاي مسـتقيم متـداول از قبيـل روش گـوس      دستگاه معادالت خطي فـوق از طريـق روش  

بـه   Dو  Cبـه دو مـاتريس    Aهاي غيرمستقيم مبتني بر تجزيه مـاتريس   شود. اساس روش غيرمستقيم (تكراري) حل مي
  د داشته باشد. وجو C-1باشد به طوري كه ماتريس معكوس  مي A = C - Dصورت 

  نوشت:  )3-1( توان به صورت رابطه را مي A.H = Bدستگاه معادالت  به اين ترتيب كه

)1 -3(  C. H = D. H + B  
  باشد.  مي )4-1(و تكرار محاسبات طبق رابطه 

)1 -4(  C. H m = D. H m-1 + B  
يابـد تـا    قـدر ادامـه مـي    نمايـد. عمـل تكـرار محاسـبات آن     شماره تكرار محاسبات را مشخص مي mكه در اين رابطه 

هـا در حـد قابـل     هاي درست نزديك باشد يا اخـتالف آن  به اندازه كافي به جواب H1 H2 ... Hmدست آمده   هاي به جواب
  قبول باشد. 

 )5-2(مثبت به وسيله سري تيلور به وسيله رابطـه   و در جهت X0حول نقطه  h، تغييرات تابع 5-1نمودار با توجه به 
  ثابت باشد). tچنين  و هم y z صورت گيرد و در جهات xتنها در امتداد  h(با فرض كه تغييرات تابع  شود بيان مي

)1 -5(  
2 2

n
0 0 o2

h ( x) h
h(x x, y,z, t) h(x , y,z, t) x (s, y,z, t) (x , y,z, t) ... O( x)

x 2! x

  
        

 
    

  الصه شده است. خ 3تحت عنوان خطاي گرد كردن O (Δx)nكه ادامه سري تيلور در 
بيـان   6-1و در جهت منفـي بـه وسـيله سـري تيلـور توسـط رابطـه         xoحول نقطه  hتغييرات تابع  1-1مشابه رابطه 

  د.شو مي

)1 -6(  
2 2

n
0 0 o2

h ( x) h
h(x x, y,z, t) h(x , y,z, t) x (s, y,z, t) (x , y,z, t) ... O( x)

x 2! x

  
        

 
  

                                                       
1- Gauss  
2- Jordan 
3-Truncation erro 
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) به سـه روش مختلـف تخمـين    h(مشتق تابع  xoحول نقطه  hمقدار تغييرات تابع  )6-1) و (5-1( حال با حل روابط
  شود:  زده مي
  مركزي اختالفتخمين  

)1 -7(  o 0 oh(x x, y,z, t) h (x x, y,z, t)h

x 2 x

    


 
    

 رو تخمين اختالف پيش  

)1 -8(   o oh(x , y,z, t) h(x x, y,z, t)h

x x

  


 
  

 تخمين اختالف پسرو  

)1 -9(  o oh(x , y,z, t) h(x x, y,z, t)h

x x

  


 
    

i 

i +1,j 

i ,j-1 

i-1 i ,j X0

1x
  

  شبكه تفاضل محدود - 5- 1 نمودار

باشد اگرچـه   تر مي مناسب hدر بين سه روش مذكور روش تخمين اختالف مركزي جهت تخمين مقدار تغييرات تابع 
  باشد. پذير نمي توسط اين روش امكان hدر مجاورت مرزهاي شبكه تخمين مقدار تابع 

محاسـبه   )10-1(هـا از طريـق رابطـه     xدر جهت محور  و xoحول نقطه  h، مشتق دوم تابع )5-1( نموداربا توجه به 
  شود. مي

)1 -10(  
2

o o o o o o
2 2

h(x x, y ) 2h(x , y ) h(x x, y )h

x ( x)

     


 
  

  شود. محاسبه مي )11-1(ها از طريق رابطه yدر جهت محور  xoحول نقطه  hبه همين روش مشتق دوم تابع 

)1 -11(  
2

o o o o o o
2 2

h(x , y y) 2h(x , y ) h(x , y y)h

y ( y)

     


 
    

 )12-1(آنگاه شكل دوبعدي معادله الپالس بـه صـورت رابطـه     (Δx = Δy)بنابراين با فرض آن كه شبكه مربعي باشد 
  د.شو بيان مي

)1 -12(  
2 2

o o o o o o o o o o
2 2 2

h(x x, y ) 4h(x , y ) h(x x, y ) h(x , y y) h(x , y y)h h
0

x y ( x)

            
  

  
  

  كه: و نتيجه آن
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)1 -13(  o o o o o o o o o oh(x , y ) (h(x x, y ) h(x x, y ) h(x , y y) h(x , y y)) / 4               
ـ  اي مطرح مي باشد به نام عملگر پنج نقطه كه در واقع بيان تفاضل عددي معادله الپالس مي )12- 1(رابطه  يـن  ه اباشد. ب

  باشد. در هر گره از شبكه برابر با متوسط مقادير تابع مذكور در چهار گره اطراف گره مورد نظر مي hمعني كه مقدار تابع 

  روش اجزا محدود -1-7-2
هاي غيرمستقيم عددي متداول است كه در حل عـددي معادلـه حـاكم بـر حركـت       روش اجزاي محدود يكي از روش

مورد بررسي به اجزاي چندضلعي بـه انـدازه كـافي كوچـك      حوضهشود. در اين روش ابتدا  هاي زيرزميني استفاده مي آب
هر جز را بتوان خطي در نظر گرفت. چند ضـلعي  ) در داخل hشود تا جايي كه تغييرات تابع مجهول (پتانسيل  تقسيم مي

باشد زيـرا   شود مثلث مي تر انتخاب مي ترين نوع چندضلعي كه بيش هاي مختلف انتخاب نمود. متداول  توان به شكل را مي
چنين چند ضلعي مثلثي  توان يك شبكه مناسب منطبق بر مرزهاي نامنظم حوزه ايجاد نمود. هم با اجزاي مثلثي بهتر مي

اي كـه   توان متفاوت انتخاب نمود به گونـه  هاي مختلف شبكه را مي د. اندازه اجزا در قسمتشو تري مي جربه روابط سادهمن
تـر و در نتيجـه    اجـزا كوچـك   ،باشد تر مورد توجه مي تر وجود دارد و بيش تر و دقيق كه اطالعات بيش حوضهدر نقاطي از 
تـر و   بـزرگ  باشد اجزا تر مورد توجه مي تر است و كم طي كه اطالعات كمد و برعكس در نقاشو تر انتخاب مي شبكه فشرده

  دهد. مثالي از يك شبكه با اجزا مثلثي را نمايش مي )6-1نمودار (شود.  تر در نظر گرفته مي شبكه گسترده

1 

2 

3 

7 

1 
2 

3 
4 

11 

  
  ي اجزا محدود مثلثي شبكه -6- 1 نمودار

هـاي   شـود. معمـوال ابتـدا گـره     اي مشخص مـي  دهند كه هر يك با شماره شكيل ميهاي شبكه را ت ها گره وس مثلثئر
گذاري اجـزا   شود. سپس شماره انجام مي حوضههاي روي مرزهاي  سپس اين عمل براي گره ،شود گذاري مي داخلي شماره

  داراي يك شماره خواهد شد. ين ترتيب هر جزه اگيرد ب صورت مي
ها در شبكه منطبق بر موقعيت پيزومترها در  گيرد كه تا حد امكان موقعيت گره صورت مياي  بندي به گونه نحوه شبكه

  توان مثلث ها را منطبق با تغييرات ضرايب هيدروديناميك به طور مناسب انتخاب كرد. چنين مي ه باشد. همضحو
و  مانـدگار جريان  ادله عموميباشد. مع به عنوان تابع مجهول در هر گره از شبكه مي (h)هدف نهايي محاسبه پتانسيل 

  باشد. مي) 14-1(دوبعدي در يك سامانه آب زيرزميني مطابق رابطه 
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)1 -14(  x y
h h

(T ) (T ) q
x x y y

   
 

   
    

  باشد. به صورت رابطه زير مي eمعادله فوق براي يك جز  1تابع ابر

)1 -15(  2 2
e x y

h h1E [T ( ) T ( ) ] qh dxdy2 x y

  
   

  
  

 hkو  hi hjبر حسـب   )16-1( در داخل هر جز خطي فرض گرديد مشتق رابطه hكه تغييرات پتانسيل  با توجه به اين

  خطي خواهد بود به طوري كه رابطه زير برقرار است.

)1 -16(  e

i i

EE

h h




   

چـه ايـن    باشند. چنـان  با هم مشترك مي iشود كه در راس  كه عالمت مجموعه در رابطه فوق مربوط به تمام اجزايي مي
) در آن مجهول است يك معادلـه خطـي حاصـل    hكه تابع مجهول (پتانسيل  iمشتق برابر صفر قرار داده شود براي هر گره 

ين ترتيب يك دستگاه ه اسازد. ب هاي نزديك مرتبط مي را با مقدار پتانسيل در گره (hi)د كه مقدار پتانسيل در آن گره شو مي
  شود. ها) كه به صورت ماتريس نوشته مي تعداد گره Nشود ( مجهول تشكيل مي Nمعادله و  Nدالت خطي شامل معا

)1 -17(  N,N N,1 N,1[A]    .  [H]   [B]    
 N1[H]باشـند. عناصـر مـاتريس     مي N× 1ماتريس هاي ستوني با بعد  N1[B]و  N1[H]يك ماتريس مربعي و  NN[A]كه 

باشند. بنـابراين بـا حـل رابطـه      مقاديري معلوم مي N1[B]باشند و عناصر ماتريس  ها مي هاي مجهول در روي گره پتانسيل
  باشد: آيد. حل رابطه شامل دو مرحله مي دست مي هاي مختلف به ) در گرهhمزبور مقادير تابع مجهول (پتانسيل 

  تشكيل دستگاه معادالت خطي  
  حل دستگاه معادالت  
  شود: به ترتيب زير تشكيل مي iاه معادالت خطي براي يك جز و براي يك گره دستگ

  از شبكه: eالف ـ نحوه تشكيل دستگاه معادالت خطي مربوط به يك جز 
  شود.  ) مطابق شكل زير در نظر گرفته ميk j i(مثلث با رئوس  eيك جز 

ei

X 

j

k 

Y 

xjxk xi 

yk 

yi 

yj 

  
  از يك شبكه اجزاي محدود eجز  -7- 1 نمودار

                                                       
1- Functional 
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eگاه مشتقات آن e e

k j i

E E E
, ,

h h h

  
  

  شود: به صورت دستگاه زير نوشته مي hkو  hI hjهاي  بر حسب پتانسيل 

)1 -18(  

e

i
x k j k j y k j k j

e
x i k k j y j k k j

j e
x j i k j y j i k j

e

k

x k j i k y k j i k x k j j i y k j j i

E

h k (y y )(y y ) k (x x )(x x )   
E 1

 k (y y )(y y ) k (x x )(x x )     
h 2A

k (y y )(y y ) k (x x )(x x )  
E

h

k (y y )(y y ) k (x x )(x x ) k (y y )(y y ) k (x x )(x x )

k


     


     


    



         
i i

x i k i k y i k i k x i k j i y i k j i j j

x j i i k y j i i k x j i j i y j i j i k k

h Q

(y y )(y y ) k (x x )(x x ) k (y y )(y y ) k (x x )(x x ) h Q

k (y y )(y y ) k (x x )(x x ) k (y y )(y y ) k (x x )(x x ) h Q

          

         

  

  شود.  باشد كه از طريق رابطه زير محاسبه مي مي مساحت جز Aeدر دستگاه فوق، 
)1 -19(  e j i k i j i k iA (x x )(y y ) (y y )(x x )         

  :iب ـ نحوه تشكيل معادالت مربوط به يك گره
  شود.  رو در نظر گرفته مي همطابق شكل روب iبه عنوان مثال گره 

l 

k 

n 

m 

j 

i 

  
  در يك شبكه اجزا محدود iگره  -2- 2شكل 

  شود: آنگاه رابطه زير حاصل مي

)1 -20(  e e1 e3 e4

i i i i i

E E E EE

h h h h h

   
   

    
    

ها از معادالتي نظير دستگاه معـادالت فـوق معادلـه     با جايگزين نمودن عبارت هاي طرف دوم رابطه توسط مقادير آن
 hn)هـاي مجـاور    را با پتانسيل گره i (hi)آيد كه يك رابطه خطي بين مقدار پتانسيل در گره  دست مي  به iمربوط به گره 

hm hl hk hj) كـه بـا   شود  يك دستگاه معادالت خطي نظير دستگاه معادالت فوق حاصل مي به اين ترتيبسازد.  برقرار مي
هـاي مسـتقيم    آيد. براي حل اين دستگاه عمومـا از روش  دست مي  هاي مختلف شبكه به در گره hحل آن مقدار پتانسيل 

  شود. مانند روش حذفي گوس استفاده مي
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  ريزي پويا روش برنامه -1-7-3
ي حاصـل  هـاي زيرزمينـ   هايي كه در انتهاي فرآيند حـل معـادالت آب   روشي است براي حل ماتريسريزي پويا  برنامه

ريـزي از   باشد. كلمـه برنامـه   اي مي گيري چند مرحله سازي مسايل تصميم يك روش رياضي براي بهينهاند. اين روش  شده
هاي متوالي در چند مرحله جـدا   گيري نظر رياضي به معني انتخاب كردن بخش بهينه منابع و كلمه پويا به معني تصميم

به وسيله ميراب زاده بـراي   1970در سال كه ر توسط بلمن به كار برده شده است ريزي پويا براي اولين با باشد. برنامه مي
  .]2[ هاي متخلخل به كار گرفته شده است حل معادله جريان در محيط

اي  گيـري يـك مرحلـه    اي از مسايل تصـميم  اي به دنباله مرحلهگيري چند زي پويا يك مساله تصميمري در روش برنامه
كه به طـور متـوالي حـل     مساله يك متغيره Nاي از  متغيره به صورت دنباله Nي كه يك مساله د. بدين معنشو تجزيه مي

  باشد. مي تر مساله فرعي از حل مساله اصلي آسان Nد كه معموال حل شو مي ارائهشود  مي
  بندي نمود:  توان به سه دسته تقسيم اي را مي گيري چند مرحله مسايل تصميم

  باشد.  گونه مسايل مقدار متغير وضعيت اوليه معلوم مي مسايل با مقدار اوليه: در اين  -الف
  باشد.  گونه مسايل مقدار متغير وضعيت نهايي معلوم مي مسايل با مقدار نهايي: در اين  -ب
  باشند. گونه مسايل مقادير متغيرهاي ورودي و خروجي هر دو معلوم مي مسايل كران دار: در اين  -ج

  ريزي پويا در مواردي است كه: كاربرد برنامه
  وضعيت سامانه مورد مطالعه به علت وجود حوادث طبيعي و غيرقابل كنترل با زمان تغيير كند.  -الف
  زمان آينده تغيير دهد.  Nتصميم در ارتباط با يك سامانه وجود داشته باشد كه وضعيت سامانه را در  Nتعداد   -ب
  گام زماني تحت تاثير وضعيت سامانه در گام زماني قبلي باشد و توسط آن مشخص شود. وضعيت سامانه در هر   -ج

ريزي پويا نياز به استفاده از اصل بهينگي دارد. طبق اصـل بهينگـي يـك خـط مشـي (يـا        حل يك مساله به روش برنامه
دست آمده از   با توجه به وضعيت به مانده بايد باشد كه تصميمات باقي اي از تصميمات) بهينه داراي اين خاصيت مي مجموعه

  اولين تصميم، يك خط مشي بهينه را تشكيل دهند. بنابراين تامين اصل بهينگي نياز به تامين دو شرط اساسي دارد:  
 پذيري توابع موجود تفكيك  
 پذيري بردار وضعيت تفكيك 

  پذيري توابع تفكيك -
  :معموال بدين صورت است كه F(x)پذيري تابع  تفكيك

)1 -21(  1 1 2 2 3 3 n nF(x) f ( ) f ( ) f ( ) ... f ( )            
ناپـذير بـه نظـر     برخي از توابع كه ظاهرا تفكيك و ندتوابع تفكيك شده معموال هر كدام فقط به يك متغير بستگي دار

  پذير نمود. ضرب يا جايگزيني يك تابع تفكيك توان از طريق جايگزيني حاصل رسند را مي مي
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  پذيري بردار وضعيت  تفكيك -
ام فقـط نيـاز بـه مشـخص بـودن      iدر مرحله  xIگيري  معني است كه براي تصميمه اين ي بردار وضعيت بپذير تفكيك

باشـد.   باشد و نيازي به وضعيت هاي پيش از آن مرحلـه نمـي   اي بالفاصله ماقبل از شروع آن مرحله مي وضعيت در مرحله
گيري فعلي دارد و  بستگي به وضعيت و تصميمگيري فقط  اين بدان معني است كه وضعيت بعدي در هر مرحله از تصميم

  ها و تصميمات گذشته را ناديده گرفت. توان كليه وضعيت مي
پـذير خوانـده    شـود كـه معـادالت برگشـت     ريزي پويا مـي  تامين اصول فوق موجب استفاده از نوعي معادالت در برنامه

كنند. به طور  رات نسبت به يكديگر كاربرد پيدا ميهاي مختلف با اندكي تغيي شوند. به طوري كه اين معادالت در روش مي
اي كه مرحله يكـم در   شوند به گونه گذاري مي گيري در روش برگشت به عقب به طور معكوس شماره مثال مراحل تصميم

  گيري در واقعيت است.  گيري بوده و مرحله دوم نشان دهنده اولين مرحله تصميم واقع آخرين مرحله تصميم
هـا در زيـر    باشد. بعضي از مزيت هاي متداول عددي مي هاي اساسي نسبت به روش يزي پويا داراي مزيتر روش برنامه

  اند. مطرح شده
 گرايي بستگي بـه يـك سـري     باشد كه سرعت هم گرايي مطرح مي هاي عددي غيرمستقيم سرعت هم در روش

ريزي پويـا   اشد. در صورتي كه برنامهب عوامل و ضريب دارد كه تعيين اندازه بهينه اين ضرايب چندان ساده نمي
  باشد.  گرايي در آن مطرح نمي گرايي و سرعت هم باشد و بحث هم يك روش عددي مستقيم مي

  هـاي غيرمسـتقيم    باشـند، روش  هايي كه داراي شكل هندسي پيچيده و شرايط مـرزي متفـاوت مـي    حوضهدر
تري  ريزي پويا توانايي بيش شرايطي روش برنامهباشند در حالي كه در چنين  گرايي كم مي (تكراري) داراي هم

  دارد. 
      معموال در مسايل جريان آب زيرزميني شرايط مرزي و ميزان تغذيه يا تخليه از آبخـوان كـامال شـناخته شـده

هاي مختلف بـراي تعريـف شـرايط مـذكور مسـاله بـراي        هاي غيرمستقيم معموال با فرضيه لذا در روش ،نيست
هـاي   ريزي پويا نيازي به حل مساله براي حالـت  شود. در صورتي كه در روش برنامه يهاي مختلف حل م حالت

  باشد.  فرضي مختلف نمي
 هاي غيرمستقيم متداول همواره الزم است كه در شروع محاسبات مقادير اوليـه بـار هيـدروليكي     در روش(h) 

تـري داشـته باشـد تعـداد      اختالف بيشها تعريف شود كه هر چقدر اين مقادير با مقادير واقعي  براي تمام گره
 باشد. چنين نمي ريزي پويا اين تر خواهد بود در حالي كه در روش برنامه تكرار محاسبات بيش

  نياز   هاي مورد هاي نرم افزار ويژگي -1-8

نامند. كد يا  مي يا رايانهيا برنامه  دهد كد براي حل مدل رياضي مورد استفاده قرار ميايانه مجموعه دستوراتي را كه ر
،  اي از شرايط مـرزي و اوليـه، شـبكه    و كلي است، حال آن كه يك مدل شامل مجموعه  ي يك مفهوم عموميا  يانهاربرنامه 
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باشد. يك كد در شرايط معمولي (كه نيازي بـه   هاي هيدرولوژيكي مربوط به يك منطقه خاص مي مقادير پارامتري و تنش
  شود. شود ولي براي هر بار كاربرد مدل، يك مدل جديد تهيه مي ر تهيه ميباشد) تنها يك با اصالح آن نمي

 1با قابليت دسترسي بـراي همگـان   ي، دو نوع كد وجود دارد: كدهاي عموميا ايانههاي ر از نظر ميزان استفاده از برنامه
يقاتي خاصي توسعه يافته و كدهاي اختصاصي كه معموال براي مصارف ويژه و به سفارش مراكز تحق 22MT3مانند برنامه 

  .باشد و در دسترس همه نمي

  هاي مهم در انتخاب كد و رابط گرافيكي نكته -1-8-1
  براي استفاده در مدل رياضي آب زيرزميني مسايل زير بايد مورد نظر قرار گيرند: 2در انتخاب كد و رابط گرافيكي

 و قوت آن مشخص شده باشد.  اين برنامه قبال در چند منطقه مورد استفاده قرار گرفته و نقاط ضعف  
 هاي به دست آمده از حل تحليلي چند مساله مقايسه شده و درستي و دقـت   جواب هاي حاصله از آن با جواب

  آن تاييد شده باشد. 
  .در صورت استفاده از برنامه اختصاصي ضرورت آن توجيه شود  
  جريان از مرزها، از منابع تغذيه و تخليـه و  برنامه موردنظر شامل مادولي براي محاسبه بيالن آب باشد تا بتوان

هاي سطحي را محاسبه نمود و آن را بـا بـيالن دسـتي     چنين ميزان تغذيه از سطح ايستابي و تخليه به آب هم
  مقايسه كرد. 

 اي محسوس و قابـل درك بـراي    خروجي مدل به گونه ارائهناسب براي تا جاي ممكن داراي امكانات نمايشي م
  كارشناسان باشد. 

  اي كه بتوان به منظور باال بردن دقت مدل  را داشته باشد به گونه رايانهامكان استفاده از حجم بااليي از حافظه
  تعداد كافي سلول و اليه براي مساله موردنظر تعريف نمود. 

  سامانه اطالعات جغرافيايي   يها فايلتا جاي ممكن امكان خواندن(GIS) .را دارا باشد  
  بعـدي هندسـه و    (سامانه جريـان دوبعـدي يـا سـه      هاي ارائه شده در مدل مفهومي سازي ويژگي توانايي شبيه

ها شرايط  ها زهكش هاي گسلي بارندگي تبخير و تعرق چاه هيدروليك آبخوان چندگانه و اليه نفوذناپذير سامانه
  رامترها نسبت به زمان و مكان) را داشته باشد.مرزي و تغييرات پا

  سازي سامانه جريان غير اشباع را داشته باشد. بسته به شرايط مساله، توانايي شبيه  
 بعدي استفاده شود.  سه   حداقل از برنامه مدل شبه ي در جهت قائم،ها اندر صورت اهميت جري  

                                                       
1-Public domain codes 

). رابـط گرافيكـي   MODFLOWگيـرد (مثـل    له مورد استفاده قـرار مـي  امنظور از كد برنامه كامپيوتري است كه به منظور حل عددي مس -2
كار گرفته و نقش پـيش پردازنـده و پـس پردازنـده را بـر روي      ه كامپيوتري مزبور را به عنوان موتور اصلي بافزاري است كه برنامه  عبارت از نرم

). در اين قسمت دو مفهوم كد و رابط گرافيكي بـه  Processing MODFLOWيا  Visual MODFLOWنمايد (مانند  هاي مدل ايفا مي داده
  اند. گرفته صورت توام و تحت عنوان برنامه مورد استفاده قرار
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  را بـه شـكل    اللي، از برنامه هايي كه تخلخل مضاعفدار يا انح در صورت وجود جريان در محيط درز و شكاف
  كند، استفاده شود. سازي مي اي معادل شبيه يك محيط متخلخل دانه

  اي استفاده شود كه تاثير چگالي را  گيرد از برنامه كه جريان در مناطقي با شوري يا دماي باال صورت مي چنان
  نمايد. سازي مي نيز شبيه

چون در دسترس بودن رابط گرافيكي آن و خدمات پس از فـروش   مواردي هم ،ن استدر گزينش نهايي يك كد ممك
 افزار نيز موثر باشد.  نرم

پيش از استفاده از برنامه براي يك مساله خاص، بهتر است برنامه را براي يك مسـاله سـاده بـا جـواب معلـوم كـه در       
ي هـا  فايـل تواند كاربر را با سـاختار   اي براي اين مساله مي دادهي ها فايلاجرا نمود. ساخت  ،افزار وجود ندارد راهنماي نرم

  ورودي مناسب براي برنامه آشنا سازد. 
هاي زيرزميني را مورد اشاره قرار داده است. از جمله كـدهايي   هاي برخي از كدهاي موجود در زمينه آب ويژگي) 2- 1(جدول 

توسط  كه باشد مي MODFLOWها برخوردار بوده كد  زد هيدروژئولوژيستاي داشته و از مقبوليت بااليي ن كه كاربردهاي گسترده
هـا   هاي آن اند كه برخي از ويژگي هاي گرافيكي گوناگوني براي اين كد تهيه شده شناسي آمريكا ارائه شده است. رابط سازمان زمين

براي همه موارد تخصصي مطالعـه مـدل    توان آن را آورده شده است. دليل اصلي مقبوليت اين كد (هر چند نمي )3- 1(در جدول 
هاي هيـدروژئولوژيكي مختلفـي در    هاي تحليلي گوناگوني ارزيابي و كنترل شده و سامانه حل پيشنهاد نمود) اين است كه براي راه

  باشد. چنين نرم افزارهاي مختلف آن ارزان و در دسترس همگان مي سازي نموده است. هم سراسر جهان را شبيه
تـوان بـراي    دولي آن اشاره نمود. بـدين ترتيـب كـه مـي    توان به ساختار م مي MODFLOWهاي ديگر  يازجمله ويژگ

هاي جديدي براي مسـايل مربـوط    دولچنين م فعال يا غيرفعال نمود. هم فرآيندهاي خاص هيدرولوژيكي مدول خاصي را
باشند. اين داليل سبب  هاي عددي جديد در حال توسعه مي به جريان (مثل اندركنش جريان رودخانه با آبخوان) يا روش

افزار برتر مورد استفاده قرار گيرد. حـداقل پارامترهـاي مـورد     به عنوان نرم ها ناسوي بسياري از سازماز  MODFLOWشده 
  شده است. ارائه) 4- 1(ين برنامه در جدول نياز براي ا

  هاي مختلف برنامه بخش -1-8-2
  باشند: به ترتيب زير مي MODFLOWهاي مختلف برنامه  دولم

  مدول چگالي  -
هاي مختلف متفـاوت   در سلول» اليه چگالي«گيرد كه چگالي آب در يك  صورت مي  دول چگالي هنگامياستفاده از م

ي وابسته به چگالي به كمك تصحيح بارهاي هيدروليكي به بارهاي هيـدروليكي  ها انجريسازي جريان،  باشد. در شبيه مي
شـود توزيـع    شـوند. فـرض مـي    براي سامانه معادالت جريان تعريف مـي  )آب شيرين (يا بارهاي هيدروليكي چگالي مرجع

  ماند. سازي ثابت مي ها در طول شبيه چگالي و مقادير قابليت انتقال بين گره
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   زهكشمدول  -
  شود. سازي مي در اين مادول اثر زهكش بر سامانه آب زيرزميني شبيه

  ]18[ بعدي آب هاي زيرزميني سازي سه معرفي چند كد مدل - 2-1جدول 
قيمت   عرضه كننده توسعه دهنده و پشتيباني  مشخصات مدل نام كد

  )2000(سال
روش 
  حل

توانايي در ارتباط رودخانه با 
  آب زيرزميني

MODFLOW بعدي جريان سه شبهUSGS* USGS SS CV $  200  FD 
ها در اين زمينه  از بهترين كد
 باشد مي

MODFLOW – 
SURFACT 

بعدي جريان شبه سه
 و انتقال محلول

HYDROGEOLOGIC* 
$ MODFLOW (  HGL SS CD(بر اساس  6000  FD عالي 

MODFLOWT 
بعدي نيمه سه

جريان و انتقال 
 محلول

HYDROSOLVE HS1-
GeoTrans* HIS SS CV*  FD عالي 

MT3D بعدي انتقال شبه سه
 USEPA* Papadopouls*SS CV  FD محلول

MOC MT3D Path3D 
Modpath  همگي براي سامانه

 MODFLOWجريان از 
بعدي انتقال شبه سه MOC3D  كنند. استفاده مي

 USGS* USGS SS CV  FD محلول

AQUIFEM-Nبعدي جريان شبه سهLloyd Townley*SS $  1500  FE قابل قبول 

AQUA3D بعدي جريان شبه سه
 و انتقال محلول

 SS $  3200  FE خوب  

FEMWATER 
بعدي جريان شبه سه

 و انتقال محلول
 SS  FE قابل قبول 

SUTRA 
بعدي جريان شبه سه

انتقال محلول و 
 دوبعدي جريان

HIS-*GTSSCV HIS-GT SS CV  FE قابل قبول 

MODFLOW جريان بعدي شبه سهUSGS* USGS SS CV $ 200 FD 
ها در اين زمينه  از بهترين كد
 باشد مي

MODFLOW – 
SURFACT 

بعدي جريان شبه سه
 و انتقال محلول

  HYDROGEOLOGIC*
 عالي MODFLOW (  HGL SS CD $ 6000 FD(بر اساس

MODFLOWT  
بعدي  نيمه سه

جريان و انتقال 
 محلول

HYDROSOLVE HS1-
GeoTrans* HIS SS CV*  FD عالي 

MT3D  بعدي انتقال شبه سه
 USEPA* Papadopouls*SS CV  FD محلول

MOC MT3D Path3D 
Modpath  همگي براي سامانه

 MODFLOWجريان از 
بعدي انتقال شبه سه  MOC3D كنند. استفاده مي

 USGS* USGS SS CV  FD محلول

AQUIFEM-N  بعدي جريان شبه سهLloyd Townley*SS $  1500  FE قابل قبول 

AQUA3D 
بعدي جريان شبه سه

$ SS  و انتقال محلول  3200  FE خوب  

FEMWATER 
بعدي جريان شبه سه

 قابل قبول SS  FE  و انتقال محلول

SUTRA 
بعدي جريان شبه سه

انتقال محلول و 
 دوبعدي جريان

HIS-*GTSSCV HIS-GT SS CV  FE قابل قبول 

PMwin: Processing Modflow for windows                    VM:Visual Modflow
GV: Groundwater Vistas                                                GMS: Groundwater Modeling System 

  افزار هاي فروش نرمشركت*
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  ]18[بعدي آب هاي زيرزميني سازي سه معرفي چند كد مدل - 2-1جدول ادامه 

ارزيابي با   رابط گرافيكي  چگالي آب  مشخصات مدل  كدنام 
  مطالعات موردي

MODFLOW  در حال توسعه بعدي جريانشبه سه PMwin GV VM GMS  بلي  
MODFLOW –

SURFACT در حال توسعه  بعدي جريان و انتقال محلول شبه سه  GV  سازگار با)Pmwin GMS VM بلي  
MODFLOWT خير محلولبعدي جريان و انتقالنيمه سه GV  سازگار با)Pmwin GMS VM بلي  

MT3D خير بعدي انتقال محلولشبه سه Pmwin GV VM GMS  بلي  
MOC3D خير بعدي انتقال محلولشبه سه Pmwin GV VM GMS بلي  

AQUIFEM-N بلي بلي خير بعدي جريانشبه سه  
AQUA3D موجود استدر خود برنامه خير بعدي جريان و انتقال محلولشبه سه   

FEMWATER تواند از  ميبلي بعدي جريان و انتقال محلولشبه سهGMS استفاده كند   

SUTRA 
بعدي جريان انتقال محلول وشبه سه

  بلي در خود برنامه موجود است بلي دوبعدي جريان
PMwin: Processing Modflow for windows                                     VM: Visual Modflow
GV: Groundwater Vistas                                          GMS: Groundwater Modeling System 

  افزار هاي فروش نرمشركت*

  MODFLOWهاي گرافيكي كد  هاي رابط ويژگي - 3-1جدول 

 Groundwater نرم افزار
Vistas  

Modflow 
Surfact  

Processing 
Modflow  

Visual 
Modflow  

Groundwater 
Modeling 

System  
Groundwater 

Vistas  
Groundwater 

Vistas  
  خير  خير  GV  MS-VMS PVWin VM GMS نام مخفف
قيمت
 MT3D 3000 - 6000 $  1600 $  1600 $  6000 $  1400  $  تقريبي

MODPATH MT3D MODPATH 

توسعه 
دهنده و 
 پشتيباني

ESIESI HydroGeologic Chiang & 
Kinzelbach

Waterloo 
Hydrogeologic

US Dept. of 
Defence EMSI 

Brigham 
Young Univ. 

MT3DMS RT3D 
MOC3D 
PATH3D 

ModflowT 
Surfact Modflow 

MT3DMS RT3D 
MOC3D PATH3D 
ModflowT Surfact 

Modflow 

توسعه دهنده  ESI SS CV ESI HGL SSكننده توزيع
CV SS  

توسعه دهنده و 
CV SS  EMSI CV SS 

2000 Pest  و
UCODE  را
  كند پشتيباني مي

2000 Pest وUCODE

  كند را پشتيباني مي

توانايي در 
محيط 
  غيراشباع

بلي به كمك 
Modflow-

Srufact بلي به
كمك 

Modflow-
Srufact  

بلي. (معادله 
ريچارد) با 

سازي جريان  شبيه
  فاز هوا

  خير  خير

افزار  با نرم
Modflow  خير
افزار  ولي با نرم

FemWater بلي 

ي شبكه و هافايل
 SURFERهاي  داده

خواند و ارسال  را مي
ي ها فايلكند.  مي

DXF HPGL 
را ارسال  BMPو

كند. انيميشن  مي
 Tecplotبعدي با  سه

ي شبكه و ها فايل
را  SURFERهاي  داده

خواند و ارسال  مي
 DXFي ها فايلكند.  مي

HPGL وBMP  را
كند. انيميشن  ارسال مي

  Tecplotبعدي با  سه

توانايي در 
هاي  ناجري

 اي دانسيته
  در حال توسعه  در حال توسعه

نرم افزار 
دانسيته 
PMWin 

افزار  بلي با نرم  خير
FemWater  

  بلي  بلي
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  MODFLOWهاي گرافيكي كد  هاي رابط ويژگي -3-1جدول ادامه 
 Groundwater  افزار نرم

Vistas Modflow SurfactProcessing 
ModflowVisual Modflow Groundwater 

Modeling System 
جريان در محيط درز و 

  خير  خير  خير  بلي  خير  دارشكاف

انتقال محلول و رديابي 
 MT3D MODPATH MT3D Modpath MOC3D HT3DMS  ذرات

MT3D PMPath99  MT3D Modpath  
MT3D Modpath 
Moc3D RT3D 

SEAM3D  
نرم افزارهاي اضافي مورد 

  نياز
MT3DMS RT3D 

MOC3D PATH3D 
ModflowT Surfact 

Modflow 
RT3D MT3D 

MOC3D Path3D   MT3DMS MT3D99 
RT3D  

FemWater Seep2D 
SEAM3D  

 UCODEو  2000Pest  خودكار واسنجي
  كند را پشتيباني مي

2000Pestو
UCODE  را
 كندپشتيباني مي

Pest UCODE  WinPest  را پشتيباني
  محدود  كند مي

شكل ورودي و خروجي و
  SURFERسازگاري با 

ي شبكه و ها فايل
را  SURFERهاي  داده
كند. خواند و ارسال مي مي

 DXF HPGLي ها فايل
كند.  را ارسال مي BMPو

بعدي با  انيميشن سه
Tecplot  

ي شبكه وهافايل
را  SURFERاي  داده
خواند و ارسال  مي
ي ها فايلكند.  مي

DXF HPGL BMP
كند.  را ارسال مي
بعدي با  انيميشن سه

Tecplot 

ي شبكه ها فايل
SURFER  و

Georeferenced raster 
graphic  

اي  ي شبكه و دادهها فايل
SURFER خواند و را مي
ي ها فايلكند.  ارسال مي

DXF EMF  وESRI  را
كند. انيميشن  ارسال مي

 Visualبعدي با  سه
Groundwater  

 GISهاي  كارآيي
ArcView Arc/Info) (

  DXFارسال  خواندن و
)AutoCad  يا

MicroStation(  

  بلي خير بلي بلي بلي  اصالح تلسكوپي شبكه
پالن در مدل جريان پالن پالن و نيمرخ پالن و نيمرخ  انداز نمايشيچشم

و نيمرخ در رديابي ذرات 
انيميشن محدود 
  بردارهاي جريان

ها و نيمرخ هدها افتپالن   پالن و نيمرخ
و بردارهاي سرعت و 

  انيميشن

  محدود خير خير خودكار خودكار آناليز حساسيت پارامترها
وضعيت كنوني توسعه 

  مدل
در حال توسعه به ويژه در

هاي  ناقسمت جري
  اي دانسيته

در حال توسعه براي
هاي  سازي آب مدل

سطحي و زيرزميني 
توانايي براي جريان 

جريان در غيراشباع و 
دار محيط درز و شكاف

(تخلخل دوگانه و 
شكستگي منفصل 

اي هاي دانسيته ناجري
  و تجزيه بيولوژيكي

در حال توسعه براي 
افزودن نرم افزار 

MODBRANCH  براي
سازي اندركنش  شبيه

  رودخانه ـ آبخوان

در حال توسعه براساس   در حال توسعه
با  Modflowبرنامه 
هاي افزوده شده اينترفيس

هاي ديگر  براي مدل
توانايي محاسبات 

هاي اضافه ماتريسي مادول
براي محاسبات زمين 

بعدي الگ آماري دو و سه
هاي  ها دياگرام گمانه

هاي هم  اي منحني نرده
و ... (iso-surface)سطح 

ابزارهاي عالي در طراحي  توضيحات
و ويرايش مدل و 

همچنين در محاسبات 
 Scrollمهندسي داراي 

bar و help  قوي و
  پشتيباني فني كامل

هاي باال وليتوانايي
بسيار گران. از 

هاي مهم آن  ويژگي
توان به توانايي  مي

سازي جريان  مدل
غيراشباع (شامل فاز 

سازي  هوا) شبيه
ماندگار فرآيندهاي 

dewatering 
rewetting  شامل

ارتباط هيدروليكي 
هاي معلق  نابين آبخو

و سطح ايستابي 
هاي  ژگيزيرين و وي

GV.اشاره نمود 

ابزارهاي عالي براي 
طراحي و ويرايش مدل 
محاسبات ماتريسي ولي 

 scroll bar helpبدون 
قوي و پشتيباني فني 

به  PMWinنسخه چهار 
رايگان در دسترس 

  باشد. مي

 Scroll bar helpبدون 
ضعيف پشتيباني فني 

ضعيف، محاسبات 
أي، توانايي  ماتريسي پايه

براي ويرايشي ضعيف 
  هاي منفرد سلول

توانايي عالي در توسعه و 
ها  هاي گمانه نمايش داده

solids Modeling  با
اندركنش قوي زمين 

. بسيار قوي GISآماري و 
و  در توسعه مدل مفهومي

هاي برگرداندن آن به داده
Modflow  وFemwater



 45  )محدود هاي تفاضل عددي روش بر تاكيد با( زيرزميني هاي آب جريان رياضي مدل - اول فصل

 
 

  MODFLOWحداقل پارامترهاي آبخوان موردنياز براي  - 4-1جدول 

 آب گذري  آبخوان وضعيت
T  

هدايت
هيدروليكي

 Khافقي

هدايت
هيدروليكي 

 KVعمودي

نشت 
  عمودي
Vcont 

ضريب شكل هندسي اليه
  ذخيره

S  

آبدهي 
  ويژه
Sy  

تخلخل (براي 
اليه  رديابي ذرات)

  بااليي
اليه 
  پاييني

  )D2آبخوان محبوس (
Steady state  

Transient  
Solute Transport  

 
*  
*  
* 

 
(*)  
(*)  
(*) 

    
  
(*)  
(*)  
*  

  
(*)  
(*)  
*  

  
  
*  
*  

  
  
(*)  
(*)  

  
  
  
*  

  )D3آبخوان محبوس (
Steady state  

Transient  
Solute Transport  

 
*  
*  
* 

 
(*)  
(*)  
(*) 

 
(*)  
(*)  
(*) 

 
*  
*  
* 

  
(*)  
(*)  
(*)  

  
(*)  
(*)  
(*)  

  
  
*  
*  

  
  
(*)  
(*)  

  
  
  
*  

  )D2آبخوان آزاد (
Steady state 

Transient 
Solute Transport  

 
  
(*)  
(*) 

 
*  
*  
* 

    
  
*  
*  
*  

  
*  
*  
*  

  
  
  
*  
*  

  
  
  
*  

 )3Dآبخوان آزاد و محبوس (
Steady state 

Transient 
Solute Transport  

 
(*)  
(*)  
(*) 

 
*  
*  
* 

 
(*)  
(*)  
(*) 

 
(*)  
(*)  
(*) 

  
*  
*  
*  

  
*  
*  
*  

  
  
*  
*  

  
  
*  
*  

  
  
  
*  

  *: حداقل پارامتر مورد نياز 
  (*): پارامتر جايگزين

  تعرقمدول تبخير و  -
  كند.  سازي مي اين زير برنامه اثرات تعرق گياهي و تبخير مستقيم از آبخوان را شبيه

   (General – Head Boundary)مدول -
  رود. كار مي  هب (Cauchy boundary condition)سازي مرزهاي وابسته به بار هيدروليكي  براي شبيه GHBزير برنامه 

  مدول سد جريان افقي -
هاي مصنوعي را  هاي عمودي و يا ديواره شناسي با تراوايي كم مانند گسل افقي اثر ساختارهاي زمين مدول سد جريان

  كند. سازي مي كنند شبيه كه از جريان افقي آب زيرزميني جلوگيري مي

   اي مدول ذخيره بين اليه -
باشد. آب زيرزمينـي در   ها فعال نمي حالتي ماندگار كاربرد ندارد و بنابراين در اين ها انسازي جري اين مدول در شبيه

خـاك و آب   پـذيري  آزاد شـده متناسـب بـا تـراكم     شـود. حجـم آب   شرايط افت بار هيدروليكي از ذخيره آبخوان آزاد مي
د. افزايش تنش موثر روي اسـكلت  شو ميافزايش تنش موثر كاهش فشار آب و به  شد، زيرا افت بار هيدروليكي منجربا مي

اي، حجم آب آزاد شده از ذخيـره   د. زير برنامه ذخيره بين اليهشو ر شكل و متراكم شدن زمينه خاك ميخاك باعث تغيي
پذير در آبخوان را كه ناشي از برداشـت   هاي ريزدانه تراكم را محاسبه كرده و تراكم (تحكيم) االستيك يا غيراالستيك اليه

  نمايد. سازي مي باشد، شبيه از آب زيرزميني مي
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  غذيه مدول ت -
  رود. كار ميه سازي تغذيه توزيع شده در سامانه آب زيرزميني ب اين زير برنامه براي شبيه

   مدول مخزن -
بـراي مـواردي   شود. زير برنامه مخزن  سازي مي هاي آب سطحي بر سامانه آب زيرزميني شبيه در اين مدول اثر مخزن

  باشد.  هر سلول ميتر از سطح  شده كه سطح مخازن در منطقه بسيار بزرگ ارائه

  مدول رودخانه   -
  شده است. ارائهانند رودخانه، درياچه و مخزن هاي سطحي م سازي جريان بين يك آبخوان و آب اين مدول براي شبيه

   رمدول رونديابي نه -
هـاي   ي سـطحي و آب هـا  انسازي اندركنش جري ي سطحي و شبيهها اناين مدول براي برآورد جريان در نهرها و جري

  شده است.  ارائهزيرزميني 

  )(Time –Variant Specified – Headمدول  -
دهد كه بـراي   هاي با بار هيدروليكي ثابت مي اين امكان را به سلول TVSHدول ماندگار مناهاي رژيم  سازي براي شبيه

  هر گام زماني مقادير مختلفي داشته باشند. 

  مدول چاه  -
  شده است. ارائهپمپاژ بر سامانه آب زيرزميني چاه  سازي اثر اين مادول براي شبيه

  تر بندي گستره مدل به اجزاي كوچك معيارهاي تقسيم -1-9

هاي حل عددي اشاره شده است براي حل معادالت ديفرانسيل جزيي بايد محيط را بـه   طور كه در قسمت روش همان
لعاتي با استفاده از خطوط مـوازي عمـود بـر    هاي محدود معموال منطقه مطا تر تقسيم كرد. در روش تفاضل اجزاي كوچك

شود. در روش اجـزاي محـدود يـا     تقسيم مي (سلول) چهار ضلعي جزهم يا غير عمود در فضاي منحني الخط به تعدادي 
هـا   تر باشـد تعـداد سـلول    ها كوچك د. هر قدر ابعاد سلولشو ضلعي تقسيم ميادي المان چندحجم محدود، منطقه به تعد

تري مورد نياز بوده و حجم  هاي ورودي بيش ها، داده يابد. با افزايش تعداد سلول قت محاسبات افزايش ميتر شده و د بيش
هاي مورد  البته در مناطق دور از محل ،تر خواهد شد ها و نيز حجم عمليات محاسباتي به مراتب بيش سازي داده كار آماده

كند. از  ها كمك چنداني به افزايش دقت محاسبات نمي ازه سلولي فاقد آمار و اطالعات، كوچك كردن اندها انو مك توجه
هايي با ابعـاد بـزرگ باعـث ايجـاد خطـا و عـدم        چون ناهمگني آبخوان) انتخاب سلول سوي ديگر (با توجه به مسايلي هم

  اند. شده ارائه) 5-1(شود. عوامل موثر بر اندازه سلول در جدول  يابي به نتايج با دقت قابل قبول مي دست
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  بندي منطقه مدل اهداف تقسيم -1-9-1
  گيرد:  تر با توجه به اهداف زير صورت مي بندي محدوده مدل به اجزاي كوچك تقسيم به طور كلي

 گرايي حل مدل  افزايش پايداري و هم  
  افزايش دقت مدل  
  كاهش پراكندگي عددي  
 چون حافظه، ظرفيت و زمان اجراي مدل هاي محاسباتي هم كاهش محدوديت  
 سازگاري عددي 

  ]20[ها  سلولو تعداد عوامل موثر بر اندازه  -5-1 جدول
  اثر عامل بر اندازه شبكه  عامل

  تر بندي كوچك اندازه منطقه مدل و مناطق با شبكه اهداف مطالعه
  اندازه منطقه مدل  مناطق بحراني و طول دوره موردنظر

  تر كوچكبندي  مناطق با شبكه موقعيت مناطق تغذيه و تخليه
  جهت يابي و اصالح شبكه  ناهمگني و غيريكنواختي

  ها و منطقه مدل اندازه سلول سرعت انتشار ذرات و ضريب تاخير
  سازي مرز ها براي شبيه محدوديت اندازه سلول مرزهاي طبيعي
  ها  ي سلولها اندازهمحدوديت نسبت  پايداري عددي
  ها  محدوديت در اندازه سلول دقت عددي
  ها  محدوديت در تعداد كل سلول زمان محاسبه

  تر تر در مناطق با گراديان هيدروليك بيش بندي كوچكشبكه دقت ميدان جريان
  تر تر در مناطق با گراديان هيدروليك بيش بندي كوچكشبكه دقت پراكندگي غلظت

  معيارهاي مهم در طراحي شبكه منطقه مدل - 1-9-2
  سازي است بايد به معيارهاي زير توجه نمود: ترين مراحل مدل كه از حساسبه طور خالصه در طراحي شبكه مدل 

 اي طراحي شود كه تمام محدوده مطالعاتي را دربرگيرد. معموال هـر چـه وسـعت منطقـه مـدل       شبكه به گونه
تـر   اين فواصـل كوچـك   ،تر باشد تر و هر چه دقت عددي مورد نياز بيش بندي بزرگ تر باشد فواصل شبكه بيش

 هـاي محاسـباتي در حافظـه،    ها منجر به اعمال محدوديت شوند. افزايش بيش از اندازه تعداد سلول انتخاب مي
  ظرفيت و زمان اجراي مدل خواهد شد.

 هاي اجـراي   باشند (محدوده تر موردنظر مي هايي كه بيش بندي در محدوده بسته به هدف مطالعه، فواصل شبكه
  شوند.  تر انتخاب مي هاي بحراني) كوچك هطرح يا محدود

 سلول توان اندازه ابعاد  مي )Δx  وΔy  وΔzمدل يكنواخت (و البته نه مساوي با هم) شبكه  ) را در تمام گستره
تـر نمـود. بنـابراين معمـوال      توان اندازه سلول را در مناطق بحراني كوچك در نظر گرفت ولي در اين حالت نمي

  نامنظم انتخاب نمود. بندي را بايد  شبكه
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 ها) ارتباط هيـدروليكي   ها يا درياچه چون رودخانه در مناطقي در درون محدوده مدل كه منابع آب سطحي (هم
  شوند.  ها ريزتر انتخاب مي با آبخوان دارند سلول

  دارد در مناطقي كه تغييرات محسوسي در مقادير پارامترهاي هيدروژئولوژيك يا ارتفاع سطح آب آبخوان وجود
  شوند.  ها نزديك به هم در نظر گرفته مي (محيط غيريكنواخت) تا جاي ممكن گره

 شود.  تر انتخاب مي ها كوچك اندازه سلول ،تر باشد هر چه تراكم نقاط تغذيه و تخليه بيش  
     هـا   فواصـل گـره   ،در مناطقي كه گراديان هيدروليكي (يا شيب تغييرات پارامترهـاي كيفيتـي) شـديدتر اسـت

  شود.  تر انتخاب مي كوچك
 ها  توان ابعاد سلول يابي به نتايج بهتر مي براي دست ،تر و با كيفيت بهتري در دسترس باشد ها بيش هر چه داده

  شوند.  ها بزرگ انتخاب مي تر انتخاب نمود. در غير اين صورت سلول را كوچك
 ها بـه طـور كامـل در محـدوده      لولس ،باشد جايي كه معموال مرزهاي آبخوان به صورت خط مستقيم نمي از آن

اي انتخـاب شـود كـه حـداكثر      ها در مرزها به گونـه  بهتر است اندازه سلول به اين جهت،گيرند.  مدل قرار نمي
  برقرار باشد. محدوده مطالعاتي نزديكي بين شكل هندسي گستره مدل و شكل هندسي 

 سلولي بزرگ به بعد سلولي كوچـك بـراي    محدود، فاكتور گسترش شبكه يا نسبت بعد  هاي تفاضل براي شبكه
سـلول بـه    حـداقل و  حـداكثر تر باشد. نسبت سيما يا نسبت بـين ابعـاد    بيش 5/1هاي كنار هم، نبايد از  سلول

تـر شـود. در    بـيش  10هـاي محـدود نبايـد از     هـاي تفاضـل   باشـد و در شـبكه   صورت ايده آل برابر با واحد مي
  .] 5 [تر باشد  نبايد بيش 5هاي اجزاي محدود اين نسبت از  شبكه

  يابي شبكه بايد در نظر داشت:  چنين فاكتورهاي زير را در جهت هم
 و هـا  بركـه  ،هـا  شناسي منطقه: عوامل كليـدي همچـون رودخانـه    عوامل هيدرولوژيك، هيدروژئولوژيك و زمين 

گذارد بهتر است به  اي دارند. براي مثال يك زون گسلي كه بر جريان آب زيرزميني اثر مي ها اهميت ويژه گسل
  ها قرار گيرد.  موازات و يا عمود بر محورهاي سلول

    جهت غالب جريان آب زيرزميني: براي كاستن از پراكندگي عددي كه حاصل تجزيه بردار سـرعت جريـان آب
هاي شبكه اسـت، بايـد شـبكه را بـه مـوازات محـور جريـان غالـب آب          محورهاي سلول زيرزميني در راستاي

 د،زيرزميني در منطقه مـدل وجـود دار   هاي گوناگوني براي جريان آب زيرزميني قرار داد. در صورتي كه جهت
  بهتر است جهت يابي شبكه به موازات جريان در مناطق بحراني باشد. 

هـايي در راسـتاي    جايي كه هدايت هيدروليكي در مدل به صورت مولفـه  كي: از آنهاي هيدرولي غيريكنواختي ويژگي
شود با قرار دادن شبكه به موازات تانسورهاي هدايت هيدروليكي دقت محاسباتي  هاي محاسباتي بيان مي محورهاي سلول

  يابد. افزايش مي
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  هاي مدل ها بر روي گره ها و توزيع آن يابي داده ميان -1-10

اين نوشتار مـورد اشـاره قـرار گرفتـه       هاي گذشته هاي زيرزميني در بخش سازي آب ي مورد نياز در مدلها انواع داده 
هـاي مناسـب بـراي     آوري و اصالح، بايد به عنوان مقادير پارامتري يا متغير بـا روش  هاي صحرايي پس از جمع داده است.
  باشد. ي گوناگون در گستره مدل بسيار مهم ميها تعريف شوند. چگونگي توزيع داده ها انها/الم ها يا سلول گره

  تطبيق پارامترها با نوع مدل -1-10-1
هاي صحرايي به شبكه بايد در نظر داشت تطبيق پارامترها با نوع مدل است. مـثال   هاي كه در انتقال داده نخستين مسال

اي باشـد كـه معمـوال بـه سـادگي       گيري هدايت هيدروليكي بايد به صورت نقطه رخ، اندازه بعدي و نيم هاي كامال سه در مدل
بعدي به مقادير ميانگين در راسـتاي قـائم     سه  بعدي و شبه اي دو هاي منطقه دست آورد. در مدل  توان آن را در صحرا به مي

اي يـا بـه صـورت     هـاي نقطـه   گيـري  ها را به صورت غيرمستقيم با ميانگين گرفتن از نتايج انـدازه  توان آن باشدكه مي نياز مي
  دست آورد.  به ،هايي كه در تمام ضخامت اشباع آبخوان نفوذ كرده باشند هاي پمپاژ در چاه كمك آزمايش مستقيم به
 -هاي آبخوان را براي هـر يـك از واحـدهاي آب     توان ويژگي هاي صحرايي با نوع مدل تطبيق شد، مي كه داده هنگامي

بنـدي   تقسـيم هـايي   تعريف نمود. شـبكه بـه پهنـه    ،اند ص شدهمشخ  اي (هيدرواستراتيگرافيك) كه در مدل مفهومي چينه
هاي مشابهي از آبخـوان   ها ويژگي ها و گره اي در هر پهنه سلول چينه -شود كه بسته به گسترش مكاني واحدهاي آب  مي

  ).3-1 را دارا هستند(شكل
اي  كه واحـدهاي آب ـ چينـه    يشود. هنگام اي براي هرگره يا سلول تعريف مي چنين ضخامت هر واحد آب ـ چينه  هم 

تـداخل   1در مقياس محلي تعريف شوند ممكن است در يك سلول يا المان دو يا چند واحد رسوبي به صورت بين انگشتي
يـابي   هاي همه واحدهاي رسوبي موجود در سلول يا المان، بايـد بـراي درون   نمايند. در اين حالت به منظور اعمال ويژگي

  استفاده كرد. 2بندي وجود داشته باشد از ميانگين رياضي ين هندسي و اگر اليهمقدار پارامتر از ميانگ
كند. مقدار اين بار هيدروليكي مقـدار بـار هيـدروليكي     هاي محدود بار هيدروليكي را در گره محاسبه مي مدل تفاضل

هـاي هيـدروليكي    و تنش هاي آبخوان باشد. در يك شبكه بلوك ـ مركز، ويژگي  متوسط براي سلول تفاضل محدود نيز مي
  ).4-1شود (شكل  به صورت معمول براي بلوك اطراف گره تعريف مي

توان هم براي گره و هم براي المان تعريف نمود. البته بـا توجـه بـه     هاي آبخوان را مي هاي اجزاي محدود، ويژگي در مدل
يابي مقـدار آن بـراي نقـاط مختلـف المـان       تا به كمك درون تعريف ويژگي براي گره انجام شود ،ناهمگني محيط بهتر است

ها براي المان و برخي براي گره و برخي براي يك سلول يـا   ) برخي از ويژگيSUTRAمحاسبه شود. در برخي از كدها (مثل 
ها را هم براي گـره و هـم    ويژگي AQUIFEM-N يا AQUIFEM-1شود. در مدل  منطقه تحت تاثير پيرامون گره تعريف مي

                                                       
  هاي رسوبي در راستاي افقي گويند. تداخل بين انگشتي به تغييرات در بافت يا جنس سازند -1
  به مجذور حاصل ضرب دو عدد ميانگين هندسي و به ميانگين حاصل جمع آن دو ميانگين رياضي گويند. -2



 رزمينيهاي زي راهنماي تهيه مدل رياضي آب  50

 

ي مثلثـي خطـي تعريـف    هـا  انباشد. در صورت استفاده از الم توان تعريف كرد و اين انتخاب بر عهده كاربر مي براي المان مي
  باشد. مي ها انتراز تعداد الم ها در اين نوع شبكه كم خواهد بود چون تعداد گره ها انتر از الم ها ساده ها براي گره ويژگي
از آن گذشـته،   باشـد.  هـا  انكند، تعريف پارامترها بايد براي الم هاي آبخوان از نظر مكاني سريع تغيير مي قتي ويژگيو

  منطبق باشد. ها انخط مرزي بين دو نوع محيط متخلخل هميشه بايد بر مرزهاي الم

   يابي يا ميان يابي درون - 1-10-2
باشـند   هاي صحرايي معمـوال پراكنـده مـي    ر نياز دارد و دادهجايي كه مدل براي هر گره، سلول يا المان به مقدا از آن

ها در منطقـه   گيري در تعيين گسترش مكاني داده يابي بين نقاط اندازه باشد. درون تعريف پارامترها براي شبكه دشوار مي
روش  يابي خطي، نتوان به روش درو مي ها آنيابي وجود دارند كه از جمله  هاي گوناگوني براي درون نمايد. روش كمك مي

تـر بـودن و دقـت مناسـب      ينگ با توجـه بـه رايـج   جنگ اشاره نمود. در اين ميان، كرييجوزني فاصله معكوس و روش كري
كننـده در تعريـف مقـدار بـراي      اهميت زيادي دارد. البته هميشه تجربه و قضاوت هيدروژئولوژيكي عامل نهـايي و تعيـين  

  باشد. ها مي گره

  
هاي با نسبت آنيزوتروپي  هيدروژئولوژيكي يكسان. در اين نقشه پهنه هاي هايي با ويژگي بندي منطقه به بخش مثالي از پهنه -3-1شكل 

 (Kx/Ky) عمودي
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  هاي محدود.  هاي يك شبكه تفاضل براي سلول (K)مثالي از تعريف مقادير هدايت هيدروليكي  - 4-1شكل 

 ]5[ اند ها تعريف شده بندي براي سلول شناسي و با توجه به دانه زمين (logs) از نمودارهاي Kمقادير ميانگين 

  يابي خطي  درون -الف
دهند. ايـن   را مي 1هاي نامنظم اي از مثلث يل شبكهبندي شده و تشك ي برداشت شده مثلث در اين روش نقاط پراكنده

  باشد: نمايد. معادله صفحه تشكيل شده به وسيله سه ضلع مثلث به ترتيب زير مي شبكه نقاط پراكنده را به هم متصل مي
)1 -22(  Ax + By + Cz + D = 0 

  z = f(xy) = - (A/C) x - (B/C) y - D/C  يا 
اي اسـت   ي صـفحه  شوند. اين رابطه، معادلـه  هاي مثلث محاسبه مي با توجه به مختصات راس Dو  A، B، Cكه در آن 

هـا   ي مثلـث  يابي در خارج از محـدوده  رود. در اين روش، برون ي مثلث به كار مي در هر نقطه zي مقدار  كه براي محاسبه
  امكان ندارد.

  
  
  

                                                       
1- Triangular Irregular Network 
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  1وزني فاصله معكوس يابي درون -ب
يابي  د. در اين روش فرض بر اين است كه صفحه درونباش يابي نقاط پراكنده مي براي درون  هاي رايج اين روش يكي از روش

باشـد و وزن   يابي شده يك ميانگين وزني از نقاط پراكنده مي تر متاثر از نقاط نزديك خواهد بود تا نقاط دور. صفحه درون بيش
  يابد. يابي شده با نقطه پراكنده كاهش مي تعريف شده براي هر نقطه پراكنده، با افزايش فاصله بين نقطه درون

  ينگ جكري -ج
يابي آماري براي انتخاب بهترين تقريـب   باشد كه يك روش درون يابي مي هاي درون ترين روش ينگ يكي از رايججكري

 يبسـتگ  شـود كـه هـم    ابع تصادفي فـرض مـي  خطي بدون انحراف براي متغير مورد نظر است. در اين روش، متغير يك ت
شود. واريوگرام نموداري است كه تغييـرات در متغيـر را نسـبت بـه مكـان       مشخص مي وسيله يك واريوگرامه مكاني آن ب
يري وجود داشته باشـد.  گ تري بين نقاط اندازه رود در فواصل مكاني كم تطابق بيش ). انتظار مي5-1 (شكل دهد نشان مي

تغير را در نظر گرفته و خطاي ينگ ساختار مكاني مجيابي در اين است كه كري هاي درون ينگ با ديگر روشجاختالف كري
كه پيش از  زند. چنين تخميني از خطا هنگامي تخمين مي يابي شده يابي را به صورت انحراف استاندارد مقادير درون درون

چنـين مقـادير    ضـروري اسـت. كريگينـگ هـم     ،شـود  هاي قابل قبول تغيير پارامترها تعريـف مـي   مدل محدوده واسنجي
تـرين   هـاي درون يـابي ماننـد انطبـاق كـم      گيري را برخالف برخي از ديگر روش در نقطه اندازهگيري شده صحرايي  اندازه

  دارد. مربعات محفوظ نگاه مي

  
  دهنده نشان 2و 1باشد. واريانس فاصله يا تابع واريوگرام مي (h)فاصله و hنمونه يك واريوگرام كه در آن  -5-1شكل 

  ]5[باشند  ابعاد عمودي و افقي پديده هيدروژئولوژيكي مي
هاي قابليـت انتقـال و بـار     يابي داده كار گرفته شد. اين روش در درونه نخستين بار در رابطه با ذخاير فلز ب ينگجكري

گيـري   رهاي هيدروليكي انـدازه يابي با هاي درون كار گرفته شده است. با اين روش ميتوان منحني  هيدروليكي نيز بارها به
  سازي شده مقايسه نمود. هاي شبيه مدل با منحني شده را تهيه نمود و حاصل كار را در مرحله واسنجي

                                                       
1- Inverse Distance Weighted Interpolation 

 عمودي

 افقي

 افقي گسترش

گسترش
 عمودي
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 تـوان بـه   هـا مـي   ينگ وجود دارنـد كـه از ميـان آن   جناليزهاي زمين آماري از جمله كريافزارهاي گوناگوني براي آ نرم
GEOEASE1  وGEOKRIG ي برنامـه   يـابي مـورد اسـتفاده    هـاي درون  چنـين يكـي از روش   ينگ همجاشاره نمود. كري

SURFER 5[ باشد هاي كنتوري مي براي تهيه نقشه[.  
ها استفاده شود، بايد توجه داشـت كـه    ها يا سلول گذشته از اين كه از چه روشي براي تعريف مقادير پارامترها در گره

شناسي در محدوده قابل قبـولي   منطقي بوده و مقادير از نظر وضعيت زمينها بايد از نظر هيدروژئولوژيكي  پراكندگي داده
مقادير هدايت هيـدروليكي نزديـك    ارائهيابي، نتيجه به صورت  ات درونقرار داشته باشند. براي مثال اگر پس از يك عملي

 ،يـابي ديـد   روش درون هم نشان داده شود، پيش از آن كه علت خطـا را در  اي مجاور به هم براي دو محيط رسي و ماسه
  ها را كنترل نمود. هاي صحرايي و روش برداشت آن بايد داده

  شرايط مرزي و شرايط اوليه -1-11

سـازي   در اين قسمت با معرفي شرايط مرزي و شرايط اوليه، مسايل مهم مربوط به تعيين اين شرايط در هنگام شـبيه 
  شود.  هاي زيرزميني تشريح مي آب

  شرايط مرزي -1-11-1
سـازي   شود تا اندركنش بين محدوده شبيه  شود كه بر شبكه مدل اعمال مي هايي گفته مي محدوديت شرايط مرزي به

شـود. انتخـاب    و محيط اطراف مدل را نشان دهد و به كمك آن نتيجه تغييرات محيط بر روي محدوده مدل مشاهده مي
توانـد باعـث ايجـاد خطاهـاي قابـل       باشد. وجود خطا در آن مي ها مي درست شرط مرزي يك گام حياتي در طراحي مدل

هاي فيزيكي و نـوع اطالعـات    سازي شود. انتخاب نوع شرط مرزي بستگي به مدل مفهومي، ويژگي توجهي در نتايج شبيه
  :]5[ شوند سازي به دو دسته اصلي تقسيم مي شان در محدوده شبيه صحرايي موجود دارد. شرايط مرزي بسته به موقعيت

  گيرند( همانند شرط مرزي چاه). داخلي كه در داخل محدوده مدل قرار ميشرايط مرزي  -الف

  گيرند. سازي قرار مي شرايط مرزي خارجي كه در مرز تقسيم و يا لبه محدوده شبيه -ب
هـاي   شـوند. مرزهـاي فيزيكـي آب    مرزهاي خارجي خود به دو دسته كلي مرزهاي هيدروليكي و فيزيكي تقسـيم مـي  

آيـد. در   بـه وجـود مـي    ،هاي سطحي حضـور دارنـد   هاي وسيع آب  هاي نفوذناپذير و يا پهنه ه اليهزيرزميني در مناطقي ك
مـثال در   ،شـوند  در نظـر گرفتـه مـي    ود مرزهاي فيزيكي مشخص، مرزها با توجه به شرايط هيدروليكي موجـود نبصورت 

تـوان   ري و يا تخمين، مشخص باشد مـي گي صورتي كه در يك محل مقادير بار هيدروليكي و يا شار جريان از طريق اندازه
گرفت. سه نوع شرط مرزي هيدروليكي اصلي بار هيـدروليكي،   آن منطقه را به عنوان يك شرط مرزي هيدروليكي در نظر

                                                       
1- Geostatistical Environmental Assessment Software 
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توان به صورت  ها را مي هاي زيرزميني وجود دارد كه همه آن سازي آب جريان و جريان وابسته به بار هيدروليكي در شبيه
غير با زمان بر مرزها اعمال نمود. مرزهاي هيدروليكي شامل مرزهاي باز محدوده سـامانه و مرزهـاي خطـوط    ثابت و يا مت
شود (مرز بدون جريـان). چنـين    به عنوان يك مرز هيدروليكي معلوم تعيين مي AFمرز  )6-1(باشد. در شكل  جريان مي

  سه برابر عمق اليه نفوذپذير باشد.بند حداقل  دهد كه فاصله مرز از پرده آب رخ مي  حالتي هنگامي

  
  به عنوان يك مرز بدون جريان در امتداد خطوط جريان AFنمايش مرز  - 6-1شكل 

نمـايش داده  ) 7-1(توان مطرح كرد يك سامانه آب زيرزميني اسـت كـه در شـكل     مثال ديگري كه در اين زمينه مي
 شده است.

  
  نمايش مرز تقسيم و مرز بدون جريان در امتداد خطوط جريان -7-1شكل 

باشـد. ايـن محـل را     زمين مي آب به دو طرف جريان دارد كه در واقع خط تقسيم آب زير A در نقطه )7-1(در شكل 
توان مرز بدون جريان در نظر گرفت. اين مرز اگر چه يك مرز غير قابل نفوذ نيست ولي عملكرد آن همانند يـك مـرز    مي

يك مرز بـدون جريـان مثـل     ،گيرد ر ميكه مرز در امتداد خطوط جريان قرا نيز با توجه به اين Bنفوذناپذير است. در مرز
شود و به صورت تـابع  شيب سطح آب به صورت خطي در نظر گرفته مي )8-1(شكل  در باشد. مييك مرز غير قابل نفوذ 

oh(x, y) Cx Y  شود. مي ارائه  
هـا   تري به آن بايد توجه بيش توانند از نظر محل و ميزان تاثير متغير باشند، كه مرزهاي هيدروليكي مي با توجه به اين

  هايي نيست.  شرايط فيزيكي داراي چنين پيچيدگيداشت. در حالي كه 

خطوط هم بار

 مخزن خطوط جريان

C AB
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  نمايش رياضي مرزها -8-1شكل 

ها به شرايط مرزي هيدروليكي ترجيح داده  فيزيكي با توجه به قطعيت در عملكرد آن  معموال استفاده از شرايط مرزي
استفاده از ديگر شرايط مرزي اجبـاري   ،ولي در صورتي كه امكان استفاده از مرزهاي فيزيكي وجود نداشته باشدشود،  مي

بايد از شرايط هيدروليكي كه بر اساس وضـعيت سـامانه جريـان     ،است. در صورتي كه امكان اعمال شرايط فيزيكي نباشد
زي بايد دقت نمود تـا در اثـر اعمـال شـرايط مـرزي، تفـاوت       استفاده نمود. در انتخاب اين شرايط مر ،قابل تعيين هستند

  افتد به وجود نيايد. چه در طبيعت اتفاق مي آشكاري بين نتايج مدل و آن
هاي مهم در تعيين محل اعمال شرايط مرزي اين است كه مرزهاي مدل بايد به اندازه كافي از منـاطقي كـه    از توصيه

هـاي فيزيكـي انتخـاب     دور باشند و تا حد امكان منطبق بر پديـده  ،كي هستندتحت تاثير تغييرات شديد شرايط هيدرولي
شود تغييرات ايجاد شده در شبكه داخلي تاثير قابـل تـوجهي بـر روي مرزهـا نداشـته باشـد.        شوند. اين احتياط باعث مي

  باشد. چنين در طراحي مرزها بايد دقت نمود تا اثر ناشي از شرايط مرزي با واقعيت تطبيق داشته  هم

  انواع اصلي شرايط مرزي  - 1-11-2
  شوند: هاي آب زيرزميني هستند، به سه دسته زير تقسيم مي خارجي مدل  شرايط مرزي اصلي كه در واقع شرايط مرزي

  شرط مرزي بار هيدروليكي معلوم: -نوع اول 
يا متغيـر بـا زمـان     ي وجود دارد كه تراز آب و يا بار هيدروليكي مشخصي به صورت ثابتاين نوع شرط مرزي در نهاي

  ها كه داراي بار هيدروليكي معلوم هستند. ها يا مخازن و رودخانه وجود داشته باشد. مثل نواحي ساحلي، درياچه
در  شـوند.  هاي زيرزميني اين نوع مرزها مرز با بار ثابت و يا مرز وابسته به بار هيدروليكي خوانده مي در بحث مدل آب

  شوند. خوانده مي Essential يا Stableيا Dirichletهاي  نام بحث رياضي، اين نوع مرزها به

  :شرط مرزي جريان معلوم -نوع دوم 
در اين نوع شرط مرزي، مشتق بار هيدروليكي كه در واقع بده در واحد عرض جريان در مرز سامانه (امتداد عمـود بـر   

باشـد كـه در آن    رط مرزي جريان معلوم ميباشد، داراي مقدار مشخصي است. مرز بدون جريان نيز يك نوع ش عرض) مي
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ي جانبي خروجـي و ورودي و يـا هـر نـوع     ها انها، تبادل آب از طريق تبخير، جري شود. چشمه بده صفر در نظر گرفته مي
ها  ها نيز از اين نوع شرط مرزي هستند كه البته در اكثر مدل ي مجاور يا چاهها انمنبع تغذيه و يا جذب جريان مثل آبخو

  شوند. انه تعريف ميجداگ
هـاي   هـا بـه نـام   ، ايـن نـوع مرز  در بحث رياضي شود. هاي زيرزميني به اين نوع مرزها مرز تغذيه گفته مي در مدل آب

Unstable  ياNautural  ياNeumen شوند. خوانده مي  

  شرط مرزي جريان وابسته به بار هيدروليكي:  - نوع سوم
در مرز با توجه به بار هيدروليكي موجود در آن مرز طبـق يـك رابطـه كـه     در اين نوع شرط مرزي ميزان بده عبوري 

شـود.   د. به اين نوع شرط مرزي، شـرط مـرزي مخـتلط نيـز گفتـه مـي      شو تواند توسط كاربر مشخص شود، تعيين مي مي
ـ   ي مجاوركه جريان تبادلي بين آنها انها و آبخو هاي نشتي يا زهكش رودخانه ه اخـتالف بـار   ها با آبخوان اصلي وابسـته ب

 Cauchy هـاي   در بحث رياضي، اين نـوع مرزهـا بـه نـام     گيرند. جزو اين دسته از شرايط مرزي قرار مي ،هيدروليكي است
  .شوند خوانده مي Newtonيا   Unstableيا

  تشخيص انواع شرايط مرزي  -1-11-3
قابـل مشـاهده    هاي موجود فيزيكي و هيدروليكي موثر بر سامانه مورد مطالعه كه در مدل مفهومي با توجه به مشخصه

  توان نوع شرط مرزي مناسب را انتخاب نمود.  باشد، مي مي
ناپـذير  توانند به عنوان مـرز نفوذ  مي ،دهند كه معموال مرز زيرين سامانه مدل را تشكيل مي هاي سنگي نفوذناپذير اليه

الزم نيست حتما يـك اليـه    ،كه مرز بين دو محيط به عنوان يك شرط مرزي نفوذناپذير فرض شود مطرح شوند. براي آن
 2كافي است اختالف تواني ضرايب هدايت هيدروليكي دو محيط در طرفين مـرز حـداقل    بلكه سنگي وجود داشته باشد،

رز حداقل صد برابر محيط خـارجي باشـد. ايـن اخـتالف ضـريب      كه ضريب هدايت هيدروليكي محيط داخل م باشد يا اين
چه جريان در اليه بـا ضـريب هـدايت     شود. به نحوي كه چنان هدايت هيدروليكي باعث شكست امتداد خطوط جريان مي

ـ  ئتـر (نفوذناپـذيرتر) بـه صـورت قـا      باالتر در امتداد افق باشد، امتداد جريان در اليه با ضريب هدايت پايين ود. م خواهـد ب
تواند بـه عنـوان يـك     چنين اگر گراديان هيدروليكي در امتداد عرض يك مرز از محدوده مدل ناچيز باشد، آن مرز مي هم

هـاي بـا    سازي جريان در اليه شود كه شبيه مرز بدون جريان در نظر گرفته شود. در مورد تعيين محدوده مدل توصيه مي
  يه نفوذناپذير تحتاني ادامه پيدا كنند.ضريب هدايت متفاوت در عمق تا محل وجود يك ال

مـرز را   ،مثل يك رودخانه و يا درياچـه در مـرز وجـود داشـته باشـد     با بار هيدروليكي معلوم منبع يك در صورتي كه 
توان به صورت مرز جريان با بار هيدروليكي معلوم در نظر گرفت. بايد در نظر داشت كه انتخاب هر يك از اين شـرايط   مي

  ين بستگي دارد كه كدام يك از مقادير جريان و يا بار هيدروليكي مقدار مشخصي دارند. مرزي به ا
هـا   هاي سطحي گسترده را كه مرتبط با آبخوان بوده و تلفات آب تاثير قابل توجهي بـر تـراز سـطح آب آن    ذخاير آب

  گرفت.  سازي به عنوان يك شرط مرزي بار هيدروليكي معلوم در نظر توان در شبيه مي ،ندارد
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توان به عنوان يك مرز بدون  ي ساحلي را ميها انهاي شور و شيرين در آبخو برخي نواحي گسلي و مرز جداكننده آب
جريان در نظر گرفت. اين مساله بستگي به ميزان پخشيدگي جريان بين دو محيط دارد كه خود وابسته به ميزان شـوري  

  آب است. 
ها بستگي  كه ميزان جريان نفوذي از آن گيرند، با توجه به اين وده مدل قرار ميهاي نشتي كه در محد در مورد رودخانه

در ايـن   باشـند.  ها يك شرط مرزي جريان وابسته به بار هيدروليكي مي توان گفت اين رودخانه به بار هيدروليكي دارد مي
  آيد. دست مي  به) 23-1(حالت مقدار بده ناشي از نشت طبق معادله 

)1 -23(  L Z
source

Q K
(h h)

A b


 


  

  :23-2در معادله كه 
QL3 : بده حجمي(m m.s)  
A2: سطح سلول(m )  

hsource (درياچه يا رودخانه) بار هيدروليكي منبع :(m)  
h  تغذيه: بار هيدروليكي آبخوان در زير منبع(m)  

ZK ضريب هدايت هيدروليكي در امتداد قائم و بين منبع و آبخوان : m s و  
b ضخامت اليه بين منبع تغذيه و آبخوان : m باشند. مي  

  گيري، محاسبه و يا تخمين، مشخص نمود.  توان از طريق اندازه را مي hsourceو  b،zKمقادير
حالـت جريـان از داخـل     ها نيز نوعي شرط مرزي جريان وابسته به بار هيدروليكي هستند با اين تفاوت كه در اين زهكش

آيـد   به وجود مي  گيرد و جريان هنگامي تراز آب زهكش در معادله قرار مي hsource و به جاي افتد محيط به خارج اتفاق مي
مشخصـات فضـاي بـين زهكـش و آبخـوان       bو zKتـر باشـد. در ايـن حالـت     از تراز زهكش بيش )23- 1( در معادله h كه
  باشند. مي

يك سامانه جريان معموال هم شامل شرايط مرزي بار هيدروليكي معلوم و هـم شـامل شـرايط مـرزي جريـان معلـوم       
باشد. اما در برخي حاالت، ممكن است كليه شرايط مرزي به صورت جريان باشد و در واقع شرط مرزي بار هيدروليكي  مي

آب زيرزميني نمـايش داده شـده اسـت، مـرز      وضهحكه يك  )9-1(به صورت مشخص وجود نداشته باشد. مثال در شكل 
شرط مرزي جريـان بـه    EDوجود دارد و تنها در محدوده  EABCDدر محدوده  حوضهبدون جريان در كل مرز خارجي 

 برقرار است. حوضهشكل جريان زيرسطحي 



 رزمينيهاي زي راهنماي تهيه مدل رياضي آب  58

 

 
  مرزي جريان شرط EDمرز بدون جريان و محدوده  EABCDمحدوده  - 9-1 شكل

گيـري آن از   شـود، زيـرا انـدازه    بار هيدروليكي نسبت بـه شـرط مـرزي جريـان تـرجيح داده مـي      مرزي   معموال شرط
  تر است. مناسب مرزي در هنگام واسنجي  چنين اين شرط تر بوده و هم گيري جريان راحت اندازه

  ايجاد مرزهاي فرضي (مصنوعي) براي محدود كردن سامانه - 1-11-4
كه به طور مشخص مرز جريان يا بار هيدروليكي هستند مثل تـراز آب  توان مرزهايي را يافت  سازي گاهي مي در شبيه

مرزهاي واقعي سامانه هستند. اما گـاهي در نظـر گـرفتن ايـن مرزهـا       ،يك درياچه و يا يك اليه نفوذناپذير كه اين مرزها
ب محل مرزهايي كـه در  ديگري انتخاب كند. در انتخا  ساز بايد مرزها را در محل مستلزم هزينه زيادي است. بنابراين مدل

آينـد، دو گزينـه را    مجاورت مرزهاي واقعي سامانه قرار ندارند و در واقع براي محدود كردن ابعـاد سـامانه بـه وجـود مـي     
  توان در نظر گرفت: مي

 مرزهاي دور (با فاصله غيرموثر): -

هـاي داخلـي    وند كـه اثـر تـنش   سازي غيرماندگار بهتر است مرزها به قدري دور از مركز مدل انتخاب ش هنگام شبيه 
اسـت كـه در مجـاورت مـرز بارهـاي        سامانه فرصت كافي براي رسيدن به مرزها را پيدا نكنـد. در ايـن حالـت فـرض آن    

سازي يك مخـروط افـت در اثـر     سازي تغيير نكند. به عنوان مثال بهتر است در شبيه هيدروليكي و جريان در حين شبيه
سازي تمام شود. به كمك حل تحليلـي   شبيه ،ط ايجاد شده در وسط سامانه به مرزها برسدكه اثر مخرو پمپاژ، قبل از اين
را تخمـين زد. در چنـين حـاالتي     ،كه مخروط ايجاد شده بر مرز اثر بگذارد توان زمان مورد نياز براي اين در اين مورد مي

يز انتخاب كرد و در مناطق مرزي با توجه به ها را خيلي ر توان سلول براي بهينه كردن محاسبات در محدوده مورد نظر مي
  عدم تغييرات قابل توجه، سلول را درشت در نظر گرفت.
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 : مرزهاي هيدروليكي -

ها قرار داد.  غير از محل واقعي آن مكانيتوان مرزهاي هيدروليكي را در  سازي، مي تر كردن محدوده شبيه براي كوچك
ين ترتيـب  ه ازي بار هيدروليكي معلوم و يا جريان معلوم باشد. مرزهايي كه بتواند به صورت شرط مر اين شرط مرزي مي

  گيرند. معموال مرزهاي مصنوعي نام مي ،شوند انتخاب مي

  ارتباط شرط مرزي و روش محاسبات -1-11-5
هـاي محـدود بـا     سازي مرزها وابستگي شديدي به نوع شبكه و روش عددي مورد استفاده دارد. در روش تفاضل شبيه
گيرنـد در حـالي    هيدروليكي معلوم مستقيما بر روي مركز حجم كنترل (نقاط) قرار مي مرزهاي با بار، جم كنترلمبناي ح

هـاي   نحوه اعمـال شـرط مـرزي در روش    )10-1( در شكل گيرد. كه مرزهاي جريان در لبه خارجي حجم كنترل قرار مي
 داده شده است. مختلف عددي در يك مثال نشان

تواند در قسمت بـااليي حجـم كنتـرل بـه صـورت تغذيـه آب        حدود شرط مرزي جريان آب ميهاي تفاضل م در روش
هـاي   الف). در مـدل  -11-1 ي زيرسطحي اعمال شود (شكلها انهاي حجم كنترل به صورت جري زيرزميني و يا به كناره

  ب). -11-1 يابد (شكل اجزاي محدود بده جريان به قسمتي از مرز كه بين دو گره واقع است اختصاص مي

1
2

3
4

1
1

2

3

7 )(د

(ج)

(ب) 

خط جريان 

كوهستان رودخانه  خط جريان 

آبخوان 

(الف) 
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2

3

4

6
1

2
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7  (و)
  

  هاي محدود و اجزا محدود شبكه دو بعدي تفاضل - 10-1 شكل
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  :محدوده مساله -الف
شود. رودخانه در ارتباط مستقيم  مرز بدون جريان در محدوده كوهستاني و در امتداد خطوط جريان در نظر گرفته مي

  شود. ن يك شرط مرزي بار هيدروليكي در نظر گرفته ميشود و به عنوا با آبخوان بوده توسط آن تغذيه مي

  :مركز -هاي محدود بلوك شبكه تفاضل -ب
ها اعمـال   ها در نظر گرفته شده. مرز رودخانه به عنوان مرز بار هيدروليكي معلوم بر گره مرز بدون جريان در لبه بلوك

  تر از محدوده مدل در نظر گرفته شده است. شده است. شبكه بزرگ

  :مركز -هاي محدود گره بكه تفاضلش -ج
  شود. ها اعمال مي مرز بدون جريان و مرز بار هيدروليكي هر دو بر گره

  :محدود مثلثي يشبكه اجزا -د
  ها اعمال شده است. هر دو نوع شرط مرزي بر روي گره

  :محدود چهار ضلعيي شبكه اجزا -  ه
  است.ها اعمال شده  هر دو نوع شرط مرزي مستقيما بر روي گره

  
  نحوه اعمال شرط مرزي جريان -11-1شكل 

  شرايط اوليه  -1-11-6
منظور از شرايط اوليه مقادير متغيرهاي مجهول درون محدوده مدل (مانند بارهيدروليكي و جريان) در لحظه ابتدايي 

رماندگار الزم است شرايط اوليه مشخص باشد. معموال مدل بـراي يـك حالـت    هاي غي سازي باشد. در شبيه سازي مي شبيه
گيرد. يك شـيوه   سازي غيرماندگار مورد استفاده قرار مي شده و نتايج آن به عنوان شرايط اوليه در شبيه ماندگار واسنجي 

دل بـراي توليـد مقـادير بـار     باشـد. اسـتفاده از مـ    هاي صـحرايي مـي   مناسب ديگر در تعيين شرايط اوليه استفاده از داده
شود. در صورتي كه  هيدروليكي باعث سازگاري شرايط اوليه، شرايط مرزي هيدرولوژيكي و پارامترهاي مربوط به مدل مي

هاي زماني اوليه مدل تنها بـه شـرايط    در گام ،گيري شده صحرايي به عنوان مقادير اوليه استفاده شود اگر از مقادير اندازه

هاي اجزاي محدوددر مدل -بهاي تفاضل محدوددر مدل -الف
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گيـري شـده     دهد، بلكه مدتي را صرف تعديل توزيع بارهـاي هيـدروليكي انـدازه    العمل نشان نمي ه عكسمرزي اعمال شد
هاي هيدرولوژيكي مدل و پارامترهاي آن با مقادير اوليه بار هيدروليكي تعادل برقرار شود.  اي كه بين داده كند به گونه مي

  شود. ناميده مي شدن مدل  اين مرحله اصطالحا گرم
مورد استفاده قرار گيرد كه عبارت از شرايط ماندگار سـاكن و شـرايط    ،تواند شرايط اوليه به صورت ماندگار ميدو نوع 

  باشد. مي ماندگار شبه ديناميك
 (شـكل  در شرايط ماندگار ساكن، بار هيدروليكي در كل محدوده مدل ثابت بوده و هيچ جرياني در سامانه وجود ندارد

ـ   سازي افت آب مورد استفاده قرار مي ساكن براي شبيهالف). حالت ماندگار -1-12 يـن معنـي كـه مـثال بـراي      ه اگيـرد. ب
سازي افت بار هيدروليكي ناشي از پمپاژ آب از يك نقطه، شرايط اوليه در آن محدوده شرايط ماندگار ساكن در نظر  شبيه

  شود.  گرفته مي
ي اصلي كه در اثـر گراديـان بـار هيـدروليكي بـه وجـود       ها انتواند بين جري اين نوع شرايط اوليه (ماندگار ساكن) نمي

هاي محاسباتي  ها مناسب نباشد. اغلب برنامه سازي ين دليل ممكن است در بعضي شبيهه ااي برقرار نمايد. ب رابطه ،آيند مي
ه است محاسبات را بر پايه توزيع بار هيدروليكي اوليه كه توسط كاربر تعيين شد AQUIFEM-1و يا  MODFLOWمثل 

  دهند. انجام مي

  
  نمايش شماتيك شرط اوليه - 12-1 شكل

شود. نتيجـه   ماندگار تعيين ميسازي  هاي غيرماندگار به وسيله شبيه سازي معموال توزيع بار هيدروليكي پيش از شبيه
تواند به صورت  ب). تحت اين شرايط بار هيدروليكي مي -12-1 اين عمل ايجاد شرايط ماندگار شبه ديناميك است(شكل

X1 TIME

h(X1)

X1 TIME

h(X1)

X1 TIME

h(X1)

ماندگار ساكن -الف

ايديناميك دوره -ج

نيمه ديناميك -ب
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ولي باز هم تغييرات زماني بـراي جريـان و بـار     ،مكاني متغير باشد و جريان ورودي و خروجي سامانه مقدار يكساني دارند
  شود.  ها بر پايه اين نوع شرايط اوليه انجام مي سازي ارد. اغلب شبيههيدروليكي وجود ند

باشد. اين نوع شرايط اوليـه كـه قابـل اسـتفاده در      نوع ديگري از شرايط اوليه وجود دارد كه با دو نوع باال متفاوت مي
. ايـن شـرايط داراي يـك    ج) -12-1 (شـكل  شـود  اي ناميده مي باشد، شرايط ديناميك دوره ماندگار ميناهاي  سازي شبيه

آيند. به عنوان مثـال اگـر يـك دوره كـه      اي سطح آب به وجود مي سري بارهاي هيدروليكي است كه در اثر نوسانات دوره
هاي ميانگين ساالنه موجـود باشـد، بـا توجـه بـه تشـابه همـه         دهد براي سري نوسانات ماهانه بار هيدروليكي را نشان مي

هـاي   ي يكسان از مقادير بار هيدروليكي خواهد بود به شكلي كه هر يك ماه خاص در سالها، هر دوره شامل يك سر سال
كه بار هيـدروليكي بـه صـورت     طور كه مشخص است شرايط اوليه با توجه به اين متوالي مقدار تقريبا يكساني دارد. همان

گار است، چرا كـه هـر دوره سـاالنه بـه     باشد. از طرفي شرايط آغازين يك نوع شرايط ماند ماهانه متغير است ديناميك مي
  ماند. باقي مي ماندگارطوركلي 

اي (مثال نرخ تغذيه متوسـط ماهانـه)    هاي دوره تواند از طريق اجراي مدل با يك سري ورودي اين نوع شرايط اوليه مي
اي  وليد شرايط اوليـه دوره يابد. ت ادامه مي ،اي منظم يابي به يك الگوي دوره توليد شود. اين روند محاسبات تا هنگام دست

  نمود مشاهده شده واسنجي شود.بايد مدل براي يك آب سازي غيرماندگار دارد و در اين بين حتما ديناميك نياز به شبيه
تواند براي تعيين مقادير اوليه متغيرها به عنوان شرايط اوليه استفاده  در محاسبات غيرماندگار، يك روش ديگر نيز مي

به عنوان   باشد. نتايج مدل غيرماندگار هنگامي استفاده از يك توزيع دلخواه و سپس اجراي مدل غيرماندگار ميشود و آن 
تواند بـه عنـوان شـرايط     گيري شده همساز شود. سپس اين نتايج مي شرايط اوليه قابل قبول خواهد بود كه با نتايج اندازه

  ها مورد استفاده قرار گيرد. نظر در مدلبيني نتيجه مورد  ها جهت پيش سازي اوليه در شبيه

  واسنجي مدل در شرايط ماندگار و غيرماندگار -1-12

شود، بايد به خوبي تعريف شود. اين  بيني رفتار يك سامانه آب زيرزميني انتخاب مي هر مدلي كه براي شناخت و پيش
بـاره پارامترهـاي فيزيكـي آن    عـاتي در سامانه مورد مطالعه اطال تعريف بايد مبتني بر وضعيت هندسي دقيق اليه آبدار يا

سامانه كه بر اساس مطالعـات صـحرايي     هاي آن باشد. تمام اين اطالعات بايد از مدل مفهومي ها و خروجي ورودي ،مرزها
چه اطالعات مذكور در دسترس نباشد بايـد براسـاس تجربـه و     دست آيد. چنان  به ،آزمايشگاهي و دفتري تهيه شده است

مدل در واقـع انطبـاق    . پس عمل واسنجيشونداصالح  حدس زده شوند و سپس در طي فرآيند واسنجي شناخت سامانه
در  )از قبيـل بـار هيـدروليكي پمپـاژ و تغذيـه     (سازي با مقادير مشاهده شده مربوط به رفتار سامانه آبخـوان   مقادير شبيه
  گذشته است.
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باشـد و يـا بـه روش خودكـار توسـط نـرم        1و خطـا  سعيروش  تواند به پذير است. يا مي واسنجي مدل به دو شيوه امكان
گير بـودن آن اسـت ولـي از مزايـاي آن ايـن       به روش سعي و خطا وقت . از معايب واسنجي]11[شودافزارهاي مربوطه انجام 

  خواهد بود.   شده از درصد بااليي برخوردار است كه اگر توام با تطبيق با واقعيت باشد آنگاه اطمينان به پارامترهاي واسنجي
باشد. اين مقـدار عبـارت از مقـدار مشـاهده شـده اسـت كـه         مي واسنجي مدل تعيين مقدار واسنجي اولين مرحله در

تـرين نـوع مقـدار     تـرين و سـاده   مهـم و يا بيالن آب زيرزمينـي باشـد.    يدروليكي جريان يا شار هيدروليكيتواند بار ه مي
تري همـراه اسـت و    كم تر بوده و با خطاي گيري آن ساده دهد. چون اندازه واسنجي را تراز سطح آب زيرزميني تشكيل مي

  باشد.  تر مي آن راحتنيز واسنجي 
 و خطـاي مربـوط بـه آن    قـدار واسـنجي  است كه شامل نوع م ر واسنجي مدل تعيين اهداف واسنجيدومين مرحله د

 هيدروليكي به عنـوان مقـدار واسـنجي   دارد. اگر بار  ر خطا بستگي به نوع مقدار واسنجيباشد. خطاي واسنجي يا معيا مي
بيالن آب به عنـوان   شود. ولي اگر جريان هيدروليكي يا تر از آن منظور مي خطاي آن در حد چند متر و كم ،انتخاب شود

سـت  تر از يك يا چند ميليون متر مكعب در سال باشد. البتـه الزم ا  د خطاي آن بايد در حدكمشوانتخاب  مقدار واسنجي
بـه دسـته    سـازي در حـين واسـنجي    كه تمام موارد ذكر شده مدنظر قرار گيرند زيرا ممكن اسـت در يـك فرآينـد مـدل    

ولي ميزان جريان ورودي  ،سازي شده و مشاهده شده بر هم منطبق شوند هايي دست يافت كه بار هيدروليكي شبيه جواب
  اشد. و خروجي از مرزها و بيالن آب در مدل با واقعيت منطبق نب

ها عبارت اسـت   مانده ها توام باشد (آناليز باقي مانده مدل بايد با مرحله آناليز باقي ،واسنجيجهت  سعي و خطادر روش 
سازي شده و مقدار مشاهده شده آن و تجزيه و تحليل اخـتالف موجـود).    از محاسبه اختالف بين پارامترها يا متغير شبيه

تـر شـود نشـان     يك سري محاسبات آماري صورت پذيرد. هر چقدر اين اختالف كوچـك  ها بايد بر اساس مانده آناليز باقي
اسـت. ولـي در عمـل بـه حـداقل رسـاندن ايـن اخـتالف در تمـام           تر به اهداف واسنجي يابي بيش دهنده انطباق و دست

مطلق خطا و جـذر  معيارهاي آماري متعددي از قبيل ميانگين خطا ميانگين قدر  هاي شبكه تقريبا غيرممكن است. سلول
  تواند مورد بررسي قرار گيرد.  ميانگين مربعات خطا وجود دارد كه مي

كـه كـدام    هاي مختلف شبكه براي تشخيص ايـن  پارامتر موردنظر در بخش منظور بررسي چگونگي ميزان واسنجيبه 
سطح واسنجي و توزيع خطا را توان  مي ،اند قوي همراه بوده ها با واسنجي ضعيف و كدام بخش ها از مدل با واسنجي بخش

  توان سطح واسنجي را بسته به ميزان واسنجي نمايش داد.  منظور مي براي اينبررسي نمود. 
انـد و   در پايان مرحله واسنجي سامانه تحت بررسي داراي مدلي خواهد بود كه تمام پارامترهاي آن به خوبي تعريـف شـده  

ني رفتار آبخوان در آينده استفاده نمود. البته نبايد انتظار داشت كه مدل واسنجي بي توان با اطمينان از آن براي پيش اكنون مي
هايي را انتظار داشت. اين موضوع ناشي از آن است كه براي  بلكه بايد تفاوت ،شده همواره پاسخ منطبق بر واقعيت را نتيجه دهد

  ،ها بايد به منظور كاهش اين تفاوت شود. رسيدن به مدل يك سامانه واقعي فرضيات متعددي در نظر گرفته مي

                                                       
1-Trail & Error 
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  تر باشد و سازي شده نزديك مدل ساخته شده تا حد امكان به سامانه شبيه  -الف
  هاي واقعي در عمل واسنجي استفاده شود.  از حداكثر داده  -ب

 باشد، )24-1(در صورتي كه معادله حاكم بر سامانه مورد مطالعه به صورت رابطه 

)1 -24(  x y
h h h

(T ) (T ) N(x, y, t) R(x, y, t) P(x, y, t) S
x x y y t

    
    

    
  

باشد) به منظور استفاده از اين معادلـه بـراي   به ترتيب مقدار تغذيه طبيعي تغذيه مصنوعي و پمپاژ مي Pو  N R(كه 
شناختـه شده باشنـد تا بتــوان  N(x y t)و  Tx (x y) ،Ty (x y)، S (x y)بيني رفتــار سامانه الزم است پارامترهاي  پيش

كه در روش حل نمود. در صورتي  P(x y t)و  R(x y t)نسبت به مقادير معلوم  h(x y t) پاسـخ نامعلـوم سامانهن را براي آ
چـه   باشـند و آن  براي دوره زماني در گذشته شناخته مي P(x y t)و  h(x y t)، R(x y t)مقادير  واسنجي يا مساله معكوس

باشد تا بتوان از مدل در حل  مي N(x y t)و  Tx (x y)، Ty (x y)، S (x y)مقاديري براي پارامترهاي  ،شود كه جستجو مي
  مساله كمك گرفت. 

توان از آن براي تعيين پارامترهاي مدل استفاده نمود. در هنگـام   هاي متعددي است كه مي روش آزمون پمپاژ يكي از
بيني رفتار  اي به منظور پيش هاي ناحيه مدل توانند در هاي پمپاژ مي هاي ديگر نتايج آزمون ها از راه عدم دسترسي به داده

  يك آبخوان مورد استفاده قرار گيرند. 
يكـي از   PESTباشـد. نـرم افـزار     هاي واسنجي مدل روش واسنجي خودكار مي يكي از روش شدگونه كه مطرح  همان

واسـنجي مـدل بـه دو    افزارهايي است كه براي واسنجي خودكار يك مدل تهيه شده است. در واسنجي خودكار عمـل   نرم
گيرد. در روش مستقيم پارامترهاي مجهول (به عنوان مثال بار هيدروليكي) به  طريق مستقيم و يا غيرمستقيم صورت مي

ها  باشد براي تمام گره بدين صورت كه بايد مقدار بار هيدروليكي كه مجهول مي ،نمايد صورت يك متغير مستقل رفتار مي
بـه   رو نمايد كه مساله به صـورت پـيش   يغيرمستقيم مشابه با روش سعي و خطا عمل م تعريف شود. در صورتي كه روش

  شود.  طور تكراري حل مي
هاي مختلفـي از   ين معني كه مجموعهه اباشد. ب ها مي مشكل تعدد پاسخ ،ها يكي از مشكالت موجود در واسنجي مدل

 (k)رتيب هر تركيبي از نرخ جريان و هدايت هيـدروليكي  ين ته امقادير پارامترها ممكن است باعث نتايج يكساني شوند. ب
تواند نتايج تقريبـا يكسـاني را    مي ،در مدل كه داراي نسبتي مشابه با نسبت نرخ جريان به هدايت هيدروليكي واقعي باشد

  هاي مختلفي توسط محققين پيشنهاد شده است.  ايجاد نمايد. براي حل اين مشكل روش
هاي آزمايش پمپـاژ و يـا    شامل داده ،شوند ار استفاده ميغيرماندگاي واسنجي مدل در حالت هايي كه بر مجموعه داده

هـا   چنين معمـوال مـدل   باشد. هم مي ،گيرند هاي چندين ساله بار هيدروليكي كه تغييرات و نوسانات فصلي را دربرمي داده
سـازي   ار به عنوان مقادير اوليه در شبيهگدنامسپس نتايج حاصل از واسنجي  ،شوند ار واسنجي ميگدنامابتدا براي شرايط 

گيري شده به عنوان شرايط اوليه در مدل  كه مقادير بار هيدروليكي اندازه روند. يا اين ار به كار ميگدناغيرممدل در حالت 
ـ امشوند. بايد در نظر داشت كه در حالت اول يعني در حالتي كه مقادير حاصل از واسـنجي   ار وارد ميگدناغيرم ار بـه  گدن
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شـود، هرچنـد ايـن     الزاما شرايط واقعي سامانه در نظر گرفتـه نمـي   ،شوند ار وارد ميگدناغيرمعنوان مقادير اوليه در مدل 
  باشد. سازي مطرح مي روش به عنوان يك روش قابل قبول در مدل

  و گام زماني مناسب تنشانتخاب دوره  -1-13

  مناسب جهت واسنجي مدل تنشانتخاب دوره  -1-13-1
  شود: هاي زيرزميني دو نوع فاصله زماني استفاده مي بهاي آ در مدل
 1دوره تنش   
 2گام زماني   

تواند بسـيار پيچيـده باشـد چـون شـرايط هيـدرولوژيك از قبيـل بـارش جريـان           هاي تنش مي تعريف و انتخاب دوره
تواند باعث پيچيدگي  ها مي ارديگر داشته باشند. اين رفتكرفتاري كامال مستقل از ي ،توانند هاي پمپاژ مي ها و رژيم رودخانه

  ها براي ورود به مدل شوند.  در پردازش داده
باشد. اگرچـه   ها به عنوان يك دوره مناسب مي هاي تنش ماهانه با در نظر گرفتن متوسط مقدار نرخ تنش انتخاب دوره

  ه شود. هاي واسنجي شد هاي تنش ماهانه باعث ايجاد مشكالتي در مقايسه با داده ممكن است كه دوره
تـوان بـراي ايجـاد     چنين مـي  هاي تنش مجزا انتخاب نمود. هم ها دوره توان براي انواع مختلف تنش مي موارددر اغلب 

تـر در نـرم افـزار     هاي زماني كوچـك  ي متفاوت استفاده نمود. اين بلوكها انهاي زماني با مدت زم هاي زماني از بلوك گام
Modflow هاي تنش و در نرم افزار  به نام دورهPLASM  به نامwithdrawal rate schedules اند. معرفي شده  

  شده انتخاب گام زماني مناسب با توجه به نوع مساله و مدل انتخاب -1-13-2
زمينـي    هـاي زيـر   هـاي آب  هاي عددي مورد استفاده در مـدل  در اين قسمت به نحوه انتخاب گام زماني در انواع روش

سـازي   روش گسسـته   تـر  عبـارت مناسـب   ده يـا بـه  ام زماني به روش عددي مورد اسـتفا عموما انتخاب گشود.  پرداخته مي
هاي عددي معمول براي تقريب عـددي   تر گفته شده است، روش طور كه پيش گردد. همان معادالت حاكم بر پديده بر مي

  باشند. زاي محدود ميهاي محدود و روش اج هاي زيرزميني عبارت از روش تفاضل معادالت حاكم بر آب

  هاي محدود روش تفاضل -1-13-3
توان پارامترها را از نظر  هاي محدود به سه حالت مي هاي زيرزميني به روش تفاضل در معادله گسسته شده حركت آب

  :سطح زماني تعريف نمود

                                                       
1-Sterss period 
2-Time step 
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  1حالت صريح -الف
   2يا ضمنحالت غير صريح  -ب
   3حالت نيمه صريح -ج

باشـد كـه در    انتخاب گام زماني متفاوت بوده و تابع شرايط و ضوابط خاص خود مي هاي باال روش در هر يك از حالت
  شود. ادامه به شرح آن پرداخته مي

  حالت صريح  -الف
خواهـد بـود. بـه عبـارت ديگـر در معادلـه        (n)در حالت صريح سطح زماني انتخابي براي پارامترها سطح زماني فعلي 

هـاي   گردنـد. در نتيجـه در معادلـه حركـت آب     در سطح زماني معلوم تعريـف مـي  زميني كليه مقادير  هاي زير حركت آب
تـرين روش حـل بـا اسـتفاده از      آيد. حالت صريح ساده دست مي ماند كه به راحتي به زيرزميني فقط يك مجهول باقي مي

  باشد.  هاي محدود مي روش تفاضل
هـاي   ي شـرط پايـداري در معادلـه حركـت آب    باشـد. بـراي بررسـ    مساله مهم در اين روش بررسي شرط پايداري مي

  شود: زيرزميني معادله به صورت ساده شده زير در نظر گرفته مي

)1 -25(  
n n n n n

i 1, j i 1, j i, j 1 i j,1 i, jn 1 n
i, j i, j2 2

h h h h R t4T t 4T t
h (1 )h ( )( )

4 SSa Sa

        
      

  كه د ر آن:
 h بار هيدروليكي :  
t زمان :  

S ضريب ذخيره :  
T ضريب قابليت انتقال :  
A : طول و عرض هر سلول  

  توان به صورت زير بيان نمود: يشرط پايداري در روش صريح را م

  ) براي جريان دوبعدي26- 1(
20.25S a

t
T

   

  ) براي جريان يك بعدي27- 1(
20.5S a

t
T

   

اي باشد كـه شـرط فـوق برقـرار      هاي محدود بايد به گونه در نتيجه انتخاب گام زماني در حالت صريح از روش تفاضل
X. اگر شود Y   :شرط پايداري به ترتيب زير خواهد بود  

                                                       
1-Explicit 
2-Implicit 
3-Semi-Implicit 
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 يك بعديجريان براي  )28- 1(
2 2

T t t
( )( ) 0.25
4 X Y

 
 

 
  

  دو بعدي جريان براي )29- 1(
2 2

T t t
( )( ) 0.5
4 X Y

 
 

 
   

  آمده پايدار باشد. نتيجه عملي اين شرط اين است كه گام زماني بايد بسيار كوچك در نظر گرفته شود تا جواب به دست

  حالت غير صريح -ب
در اين حالت سطح زماني انتخابي براي پارامترها سطح زماني آينده n 1      خواهد بود. بـه عبـارت ديگـر در معادلـه

حاكم در  حالت معادله  جا كه در اين ند. از آنشو هاي زيرزميني كليه مقادير در سطح زماني مجهول تعريف مي حركت آب
باشد، بنابراين حل معادله به سهولت حالت قبل نيست و يك سامانه معادالت  بندي داراي پنج مجهول مي هر گره از شبكه

  .شودزمان بايد حل  هم
باشد و در نتيجـه   بررسي شرط پايداري در اين حالت نشان داده است كه روش غير صريح بدون قيد و شرط پايدار مي

ست كه در اين حالت دقت حل عددي به ا اني در اين روش شرطي وجود ندارد. ذكر اين نكته ضروريبراي انتخاب گام زم
هاي  چنين اطالعات قابل دسترس براي گام و هم )y∆و (x∆، فواصل مكاني (t∆) مقدار در نظر گرفته شده براي گام زماني

  دست آورد. ساسيت بهانتخابي بستگي دارد و مقدار مناسب را در اين حالت بايد از آناليز ح

  حالت نيمه صريح -ج
در اين حالت براي بيان بار هيدروليكي در معادالت حاكم از تركيبي از دو حالت صريح و غير صـريح بـه صـورت زيـر     

 شود: استفاده مي

)1 -30(  n n 1h h (1 )h        
  كه در آن:

h بار هيدروليكي :  
n  سطح زماني :  
باشد) مي5/0صريح برابر با  : ضريب وزن (در حالت نيمه  

براي حالـت صـريح    ،باشد 1برابر با  چه برابر با صفر باشد براي حالت غير صريح و چنان رابطه باال در صورتي كه
بندي پنج مجهول وجود دارد  له گسسته شده براي هر گره از شبكهباشد. در اين روش نيز مانند غير صريح در هر معاد مي

اسـت كـه در ايـن روش      توان مساله را حل نمود. تفاوت اين روش با روش غير صريح اين كه همانند حالت غير صريح مي
  گيرد. هاي ديگر مورد بررسي قرار مي د. كنترل روش پايداري مساله در قسمتشوبايد پايداري كنترل 

  اجزاي محدود روش  -1-13-4
تر  توانند به صورت صريح و ضمني مورد استفاده قرار گيرند كه روش صريح معموال كم هاي اجزاي محدود نيز مي روش

عموما قيد و شرطي براي انتخاب گام  ،آيد. بنابراين معموال با توجه به ضمني بودن روش حل، پايدار بودن روش كار مي به
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ي مقدار گام زماني است. لذا با آناليز حساسيت بايد گام زمـاني بـه    ددي كنترل كنندهكند و دقت حل ع زماني ايجاد نمي
  تر از آن در نتايج تاثير چنداني نداشته باشد. اي انتخاب شود كه مقادير كوچك گونه

  تغييرات گام زماني در طول محاسبات  -1-13-5
  توان به دو صورت در نظر گرفت: گام زماني را در طول محاسبات مي

  ابت ث -الف
  متغير -ب

كنـد كـه معمـوال     ر آن تغيير نميدر حالتي كه گام زماني به صورت ثابت در نظر گرفته شود، در طول محاسبات مقدا
  كنند. سازي از اين حالت استفاده مي اي مدلبر

افزاينده باشد. بـا اسـتفاده از    ،كند كه ممكن است سازي تغيير مي در گام زماني متغير، مقدار گام زماني در طول مدل
يابـد. معمـوال از ايـن حالـت در      گام زماني متغير، زمان تخصيص يافته براي انجام محاسبات توسط كامپيوتر كـاهش مـي  

ي به خصوصي با اهميت بوده و نتايج حاصـل در تمـام محاسـبات    ها اند كه نتايج محاسبات در زمشو مواقعي استفاده مي
پمپـاژ كـه افـت قابـل       ي اوليـه ها انسازي مخروط افت در پيرامون چاه پمپاژ در زم مثال، در شبيهمورد نظر نيست. براي 

شـود. در اسـتفاده از    تر گرفته مـي  بزرگ t∆ ،گيرد ي بعد كه افت آهسته صورت ميها انتر و در زم كوچك t∆ ،توجه است
  تفاده نمود.گام زماني متغير، براي بررسي دقت محاسبات بايد از آناليز حساسيت اس

  اعمال عوامل تغذيه و تخليه در شبكه و در هرگام زماني -1-14

شود. تغذيه و تخليه از عوامـل بسـيار    آب ورودي به سامانه آب زيرزميني تغذيه و آب خروجي از آن تخليه خوانده مي
ها) و يا آبـي   زهكشها و  تواند به صورت طبيعي (نظير چشمه باشد. تخليه مي سازي آب زيرزميني مي مهم و موثر در مدل
نيـز ممكـن اسـت از     ناخـو باشد. تخليه مصـنوعي آب  شود، ور يا به دريا و درياچه وارد ميي مجاها انكه از آبخوان به آبخو

هـا،   تواند به صورت طبيعي از طريق نفـوذ آب بـاران، رودخانـه    ها انجام شود. تغذيه نيز مي ها و زهكش ها، قنات طريق چاه
هـاي تزريـق و    مصنوعي توسـط چـاه  تغذيه باشد يا به صورت  ناخويز آب برگشتي آبياري به اليه آبها، مخازن و ن درياچه
سازي آب زيرزميني در يك منطقه الزم است كليـه منـابع تغذيـه و     شود. در هر حال براي مدل هاي تغذيه انجام  حوضچه

  تخليه موجود در آن محل مشخص و به دقت مورد بررسي قرار گيرند.

  آب زيرزميني سامانهتغذيه و تخليه در  - 1-14-1
  در يك مدل ممكن است آب به دو طريق به سامانه وارد يا از آن خارج شود:

  شود. از طريق مرزها كه توسط شرايط مرزي براي مدل تعريف مي -الف
  گيرد. اي كه در داخل شبكه صورت مي از طريق تغذيه و تخليه -ب
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تواننـد در داخـل دامنـه حـل مسـاله، بـراي        مـي  ،شـوند  مرزي اسـتفاده مـي   سازي شرايط همه عواملي كه براي شبيه
سازي تغذيه يا تخليه آب يا مرزهاي داخلي نيـز مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد. بـراي مثـال، شـرايط وابسـته بـه بـار             شبيه

در ايـن   .ار روندهاي موجود در داخل شبكه به ك ها و زهكش ها، درياچه سازي رودخانه هيدروليكي ممكن است براي شبيه
  هاي داخلي مورد بررسي قرار گرفته است. فصل، تغذيه و تخليه

بـراي نشـان دادن تغذيـه و     كـه  دهـاي مـرزي اسـتفاده شـدن     كه براي نشان دادن تغذيه و تخليهعوامل انتخابي مدل 
هاي پمپاژ يا  ه صورت چاهي مرزي بها انهاي تفاضل محدود جري روند. براي مثال، در مدل كار ميه هاي دروني نيز ب تخليه
ت كه تغذيـه و تخليـه هـاي    خاطر داش شود و البته بايد به شوند، تعريف مي هاي تزريقي كه در طول مرز قرار داده مي چاه

  شرايط مرزي نيستند.  دروني جز
قـت،  واضح است كه تغذيه در داخل يك شبكه شرط مرزي نيست، اما گاهي اوقات ممكن است در اثر اشتباه يا عدم د

هاي دروني در نظر گرفته شود. براي مثال تغذيه آب زيرزميني و تزريق آب به اليه آبدار، در  انواع ديگري از تغذيه و تخليه
 هاي دوبعدي سطحي و كه در مدل آيد در حالي بعدي، يك شرط مرزي به حساب مي رخ و كامال سه هاي نيم برخي از مدل
سازي جريان در اليه بااليي مدل اسـتفاده   ها از فرض دوپويي براي شبيه خ كه در آنر و نيم  بعدي سه هاي شبه نيز در مدل

  باشد.  ي تغذيه مي شده است، يك مولفه
شـود، امـا    هاي بار هيدروليكي مشخص معموال براي نشان دادن شرايط مرزي بار هيدروليكي مشخص استفاده مي گره

ها يا انواع ديگري از تغذيه و تخليه  ها، زهكش رودخانه  ها، درياچه هاي تعريف شده، جهت نشان دادن ممكن است اين گره
  ).13-1در درون شبكه نيز استفاده شوند (شكل 

  
  اچه در داخلهاي بار هيدروليكي تعريف شده جهت نشان دادن رودخانه و دري گره - 13-1شكل 

  ها بندي آن و نمايش روش صحيح شبكه بعدي شبكه اجزاي محدود دو

  درياچه

  رودخانه
  صحيح

 غلط
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  هاي پمپاژ و تزريق چاه -1-14-2
اي بوده و بـا اسـتفاده از يـك گـره نشـان داده       ي نقطه هاي پمپاژ و تزريق در مدل به صورت منابع تخليه و تغذيه چاه

بعدي،   شود. در يك مدل كامال سه شود. نرخ پمپاژ يا تزريق بر حسب واحد حجم آب در زمان براي هر گره تعريف مي مي
بعدي يا مدل دو بعدي سطحي، گره ضـخامت اليـه     يك مدل شبه سه گره براي نشان دادن يك نقطه از فضا است. اما در

كنـد.   شـود كـه چـاه در كـل ضـخامت اليـه آبـدار نفـوذ مـي          ها فرض مي دهد. بنابراين در اين مدل آبدار را نيز نشان مي
رخ  مدل نيمگيرد، زيرا جريان شعاعي به چاه در يك  رخ به سادگي صورت نمي سازي پمپاژ يا تزريق در يك مدل نيم شبيه

  پذير نيست. معمولي امكان

  هاي تفاضل محدود  تغذيه و تخليه در مدل -1-14-3
تزريق و يا  ناخوهايي كه آب را به اليه آب باشد. بنابراين چشمه و چاه هاي تفاضل محدود، گره معرف سلول مي در مدل

  ود.ش كنند، با سلولي كه شامل نقطه تغذيه يا تخليه است نمايش داده مي از آن خارج مي
تـر   ن دادن دقيـق باشد. جهت نشـا  تر از ابعاد سلول مي سازي منطقه، قطر يك چاه معموال خيلي كوچك در شبكه مدل
سازي واقعي منطقـه عمومـا بـه     ها در نزديكي چاه كوچك باشد اما در مدل ي سلول اي، بهتر است اندازه اثرات تغذيه نقطه

تر از قطر واقعـي چـاه درنظـر گرفـت. گراديـان بـار        ها را كوچك ن سلولتوا ندرت مي  باشد و به ي درشت نياز ميها سلول
كه متوسط بار هيدروليكي در سلول تقريبا برابر گره  طوري  هاي شبكه كوچك است، به تر سلول هيدروليكي در عرض بيش

تواند اين گراديان را  نميباشد. مدل تفاضل محدود  باشد. اما گراديان بار هيدروليكي در نزديكي گره چاه نسبتا زياد مي مي
نمايـد. بـار    جاي گـره، آب را از تمـام سـلول خـارج و يـا بـه آن تزريـق مـي         سازي نمايد. زيرا مدل به طور دقيق شبيه  به

سازي خوبي از بار هيدروليكي چاه نيست، امـا بارهـاي هيـدروليكي     شبيه ،شود هيدروليكي كه از طريق مدل محاسبه مي
  صحيح هستند. ،باشند تغذيه و تخليه مي ها كه دور از منابع گره

سازي نمايد. يك روش براي تخمـين بـار    ) از چاه به خوبي شبيهreتواند بار هيدروليكي را تا فاصله مشخصي ( مدل مي
تواند براي شـرايط شـبه    براي شرايط ماندگار است كه مي 1هاي با مبناي معادله تيم هيدروليكي در چاه استفاده از فرمول

  جايي آب از ذخيره نزديك چاه پمپاژ صفر باشد نيز به كار رود. ر در شرايطي كه نرخ جابهماندگا
توان فرض كرد كه بعد از يك مدت زمان كوتاه، كاهش آب از ذخيره در مجاورت چاه  ماندگار ميناهاي  سازي در شبيه

 هـاي دو  سـازي  بايد در نظر داشت كـه شـبيه  توان معادله تيم را در اين موارد به كار گرفت.  ناچيز است و براين اساس مي
بـار هيـدروليكي در    رونـد.  نمايند به كار مي هايي كه كامال در اليه آبدار نفوذ مي بعدي براي چاه بعدي سطحي يا شبه سه

  توان با استفاده از معادله تيم به صورت زير محاسبه نمود: چاه را مي

)1 -31(  WT e
w i, j

w

Q r
h h Ln( )

2 T r
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  كه در آن:
QwT بده كل پمپاژ يا تزريق از چاه =  

hw = بار هيدروليكي در چاه 

hIj = محاسبه شده توسط مدل تفاضل محدود براي گره چاه هيدروليكي بار  
re برابر  هيدروليكي گيري شده از گره در جايي كه بار = فاصله شعاعي اندازهhij باشد (شعاع موثر چاه) مي  
T  انتقال قابليت = ضريب  

r w  =شعاع چاه  
 هيدروليكي بار ماندگار با يكناسازي  ) در طول يك شبيهhwآب در چاه ( هيدروليكي بار براي محاسبه )31-1(معادله 

رود. در صـورت وجـود يـك شـبكه مـنظم در پيرامـون چـاه         تخميني به كار مي re) و يك hijمحاسبه شده توسط مدل (
  ).14-1(شكل  a 208/0=re توان نشان داد كه مي

 

a 
Qwt/

a 
Qwt/

i+1,j i-1,j i ,j 

i,j -1 

i,j +1 

  
  بده پمپاژ يا  كه بعدي در مجاورت يك گره پمپاژ يا تزريق شبكه مدل دو - 14-1شكل 

  باشد. مي QwTتزريق برابر 

N،iاي با ضريب گسترش ثابت  براي شبكه 1, j i, jN x / x   باشد: صورت زير مي  به محاسبه شعاع موثر  

)1 -32(  ij
e

x
r c





  

  .شده است ارائه Nبر حسب مقادير انتخابي  )6-1(در جدول  Cمقادير 
)داراي مقادير ثابت بوده ولي با هم مساوي نيستند، yو xبراي يك شبكه نامنظم كه x y)  و  برابر حداكثر

)xنسبت سيما ( y  ا (يy
x


 (توان نوشت: باشد، مي مي  

)1 -33(  e
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r E
 




  

  شده است. ارائه )6-1(در جدول  براي مقادير انتخابي Eمقادير 
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  ]5[منظم هاي نا ) براي شبكهreمحاسبه شعاع موثر چاه ( - 6-1جدول 
  حالت كارتزين
  ))(اثر نسبت سيما(

  حالت متقارن
  (اثر شبكه غيريكنواخت)

E ابعاد شبكه  C  N  
002/1  23*21 1/1 606531/0  0/0  
008/1 25*21 2/1 606024/0  1/0  
017/1  27*21 3/1 604518/0  2/0  
028/1  29*21 4/1 602035/0  3/0  
041/1  31*21 5/1 598614/0  4/0  
077/1  36*21 75/1 594302/0  5/0  
118/1  29*15 0/2 589156/0  6/0  
204/1  36*15 5/2 583235/0  7/0  
290/1  43*15 0/3 576603/0  8/0  
375/1  50*15 5/3 569323/0  9/0  
456/1  57*15 0/4 561457/0  0/1  
535/1  64*15 5/4 553068/0  1/1  
610/1  71*15 0/5 544214/0  2/1  
754/1  43*8 0/6 534953/0  3/1  
887/1  50*8 0/7 525338/0  4/1  
012/2  57*8 0/8 515420/0  5/1  
129/2  64*8 0/9 505246/0  6/1  
240/2  71*8 0/10 494862/0  7/1  

e
,

r E
 




  

Xمقدارثابت   
 مقدارثابت    

 
 
 
 
 
 
  

    
i, j

er C





i 1, j

i, j

N 



  

484308/0  8/1  
473623/0  9/1  
462843/0  0/2  
441125/0  2/2  
419385/0  4/2  
397814/0  6/2  
376572/0  8/2  
355786/0  0/3  
306432/0  5/3  
261541/0  0/4  
186447/0  0/5  
129980/0  0/6  
089093/0  0/7  
060262/0  0/8  
040327/0  0/9  
026751/0  0/10  

  
  آيد: دست مي  صورت زير به  به )11-1(اي مشابه با معادله  ، معادلهادله تيم براي شرايط آبخوان آزادبا اصالح مع
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شود، زيرا اثرات نفـوذ   هاي پمپاژ يا تزريق در نظر گرفته نمي چاه 1سازي هاي دو بعدي اثر نفوذ جزيي معموال در شبيه

1جزيي محدود به شعاعي
2

x y1.5(k / k ين ترتيب خطاهاي ايجاد شده در ه اباشد. ب برابر ضخامت اشباع شده آبخوان مي (
سازي معادالت، عموما بـا   گسسته هيدروليكي چاه با بلوك تفاضل محدود و خطاهاي ديگر توليد شده در اثر اثر تقريب بار

  روند. اند، از بين مي خطاهاي ناشي از نفوذ جزيي كه لحاظ نشده
تـوان در هـر    هاي پمپاژ يا تزريق را مـي  سازي اثرات نفوذ جزيي وجود دارد زيرا گره بعدي امكان شبيه هاي سه در مدل

هاي تفاضل محدود  شود. با استفاده از مدل دل تعريف ميچنين محل چاه براي م اي قرار داد. نرخ پمپاژ يا تزريق و هم اليه
توان اثرات پمپاژ از يك چـاه را كـه در بـيش از     و با توجه به اين كه نرخ پمپاژ براي هر اليه در نظر گرفته شده است، مي

  سازي نمود. يك آبخوان نفوذ كرده شبيه
ي تحت نفـوذ   اي براي هر اليه هاي جداگانه بايد دبي ،يا براي در نظر گرفتن بده پمپاژ يا تزريق براي يك چاه چنداليه

WT(Qكه كل نرخ پمپاژ يا تزريق براي چاه  طوري  چاه تعريف كرد، به هـاي   هاي پمپاژ يا تزريق از اليه برابر مجموع نرخ (
,iمجزا j,k( Q ) تـوان بـا اسـتفاده از رابطـه زيـر بـه صـورت تقريبـي          باشد. نرخ هاي پمپاژ يا تزريق براي هر اليه را مي

  :] 5 [محاسبه كرد
)1 -35(  i, j,k i, j,k WT i, j,kQ T (Q / T )   

,iكه در آن j,kT برابر ضريب انتقال يك اليه وi, j,kTهـاي تحـت نفـوذ چـاه      همـه اليـه   برابر مجموع ضرايب انتقال
,iتقريبي است زيرا در اين رابطه بـه ايـن مسـاله كـه     )35-1(باشند. بايد به خاطر داشت كه رابطه  مي j,kQ  تـابعي از هـد

i, j,k(h   باشد، توجه نشده است. بوده و در طول حل مجهول مي (
جايي آب در اليه آبدار در نظر گرفتـه   ها فقط يك مسير جريان براي جابه ه در آنبا معادالت تفاضل محدود مرسوم ك

بـار هيـدروليكي در    ايننمايد مدل نمود. بنابر يه نفوذ ميتوان چاهي را كه به بيش از يك آبخوان يا يك ال شده است، نمي
  شد.با هاي تحت نفوذ مي اي تركيبي از بار هيدروليكي در همه اليه يك چاه چنداليه

  تغذيه و تخليه در روش اجزاي محدود -1-14-4
سازي به روش اجزاي محدود نرخ پمپاژ يا تزريق در صورت قرار گرفتن چاه در گره، در خود گره در نظـر گرفتـه    در مدل

در حالـت   شود. هاي الماني كه شامل چاه است تقسيم مي شود. اگر تغذيه يا تخليه در يك گره قرار نگيرد جريان بين گره مي
سـازي   تـوان شـبيه   هاي اجزاي محدود مـي  ين دليل با مدله اشود. ب ها خارج مي ها از گره ديگر آب به جاي سطح اطراف گره

هـاي   تـر از مـدل   اي را به ويژه زماني كه چاه مستقيما روي گره قرار داده شده باشد بـا دقتـي بـيش    هاي نقطه تغذيه و تخليه
نمايـد و   را مستقيما در چاه پمپاژ يـا تزريـق محاسـبه مـي     هيدروليكي محدود، بارهاي اجزاي  تفاضل محدود انجام داد. مدل

  باشد. نمي ،هاي تفاضل محدود اشاره شد هاي تصحيح كه در مدل بنابراين در اين روش هيچ نيازي به استفاده از روش

                                                       
1-Partial Penetration 
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  جريان از سطح ايستاب -1-14-5
نمايد به شرطي كه مدل براي  ه داخلي عمل ميي عبوري از سطح ايستابي به صورت يك منبع تغذيه يا تخليها انجري

رزي است. در هـر  از سطح ايستابي يك شرط م عبارت ديگر جريان ي استفاده نمايد. بهيمحاسبه سطح آب از فرضيات دوپو
  وارد نمود. ها اناز مقادير جري ارائهمورد بايد يك 

  ي عبوري از سطح ايستابيها انتخمين جري - 1-14-6
باشد. تغذيه عبارت است از حجم آب نفوذ يافته كه به سـطح   دو صورت تغذيه و تخليه مياز سطح ايستابي به   جريان

  شود. تخليه عبارت است از آب زيرزميني كه از سـطح  رسد و شامل بخشي از سامانه جريان آب زيرزميني مي اليه آب مي
  شود.  ليه ميايستابي به سوي باال حركت كرده و مستقيما به سطح زمين يا ناحيه غير اشباع تخ

هـاي   نشده است. هر چند در اين رابطـه روش  ارائهاي محاسبه تغذيه آب زيرزميني كنون روش كاربردي مطمئني برتا
دليـل فقـدان يـك روش بـراي       انـد. بـه   ها به موفقيـت محـدودي دسـت يافتـه     تر آن اما بيش ،زيادي پيشنهاد شده است

ي يكنواخـت   رصدي از ميانگين بارندگي ساالنه به عنوان يك نرخ تغذيهكردن توزيع مكاني تغذيه و تخليه، معموال د كمي
  شود. شود. نرخ تغذيه اغلب در طول واسنجي تعديل مي از سطح ايستابي در نظر گرفته مي

هـاي زيرزمينـي وجـود دارد. مـثال در يـك       در نرخ تغذيـه آب   دهد كه تغييرات زماني و مكاني مهمي تجربه نشان مي
صـورت بـاال رونـده     آب زيرزميني مناطق مختلفي وجود دارد كه جريان خالص از سطح ايستابي در اين مناطق بـه حوضه 

ي آب زيرزمينـي را   هضـ درصـد گسـتره حو   30تـا   5ي آب زيرزمينـي بـين    هاي تخليـه  ). گاه پهنه15-1باشد (شكل  مي
  .]5[ پوشاند مي

 تراوش رويه

سنگ بستر 

خط تقسيم جريان 

  
  تراوش، رويهچون  ها هم در حوزه آب زيرزميني كه برخي از آن همناطق تخلي - 15-1شكل 

  .]5[دهند  شرايط مرزي سامانه آب زيرزميني را تشكيل مي
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  سازي بيالن آب مدل -1-14-7
بقـاي جـرم   نيز اشاره شده است، بررسي تبادالت آب در يك محدوده كه بر اصل   طور كه در فصل مدل مفهومي همان

هايي كه در يك زمان معين وارد يـك محـدوده خـاص     شود. طبق اين تعريف كليه آب بيالن آب خوانده مي ،استوار است
 شـود.  شـود را شـامل مـي   هاي مختلـف از محـدوده خـارج     شود و يا به صورت رسد يا ذخيره مي د، يا به مصرف ميشو مي

 شود، محدوده بـيالن گوينـد   آوري و معادله بيالن براي آن برقرار مي معاي را كه اطالعات پايه بيالن در مورد آن ج منطقه
باشـد. مقطـع زمـاني را كـه در طـول آن       كه اين محدوده در بسياري از موارد در مدل آب زيرزميني محدوده آبخوان مـي 

ي متفـاوت يـك مـاه، يـك     هـا  گيرند، دوره بيالن گويند. بيالن آب را براي دوره ي عوامل بيالن مورد ارزيابي قرار مي كليه
  توان تهيه نمود. هاي مرطوب، خشك و متوسط مي فصل، يك سال آبي و يا چندين سال متمادي شامل سال

هاي متفاوت آب ورودي و خروجي و تغييرات ذخيره در منابع آب زيرزميني يا يك اليه  در بيالن آب زيرزميني، مولفه
  باشد: لي بيالن آب زيرزميني به صورت زير ميهاي ك گيرند. مولفه آبدار مورد بررسي قرار مي

  عوامل تغذيه: - الف
 نظرذ از بارندگي در سطح محدوده موردنفو  
 ها در محدوده مورد مطالعه ها و بركه ها، درياچه تغذيه طبيعي اليه آبدار از رودخانه  
 ي و فاضالب شهريها، از طرح تغذيه مصنوعي، پساب صنعت تغذيه مصنوعي از طريق آب آبياري، از رودخانه  
 ي مجاورها انتغذيه از سنگ كف، سازندهاي حاشيه دشت و آبخو  
 جريان آب زيرزميني ورودي به محدوده طرح  

  :عوامل تخليه - ب
 .تبخير از آب زيرزميني: در اين مورد بايد تبخير و تعرق را در محل تعيين نمود  
 گيرد. ها صورت مي ها و بركه ها، درياچه رودخانه ها به ها و زهاب صورت چشمه  تخليه طبيعي از اليه آبدار: به  
 هـاي   هـا، زهكـش   هـا، قنـات   تخليه مصنوعي از منابع آب زيرزميني: شامل آب خارج شده از منطقه توسط چاه

  باشد. مصنوعي و غيره مي
 ي مجاورها انآبخوو  سازند حاشيه دشته شامل: سنگ كف، يرزميني خروجي از محل مورد مطالعجريان آب ز  

سطح ايستابي و  با داشتن نقشه كنتور توان توزيع مكاني نرخ تغذيه و تخليه را افزارهاي بيالن آب، مي استفاده از نرم با
صورت دو بعدي   توان به چنين مي ضريب هدايت هيدروليكي و ضخامت اليه اشباع تخميني محاسبه كرد. اين روش را هم

ي بيالن آب را داشته باشد، بـه كـار بـرد. بـراي كليـه       زيرزميني كه امكان محاسبهبعدي با استفاده از هر مدل آب   يا سه
بـين    شود. با محاسبه بـيالن آب، جريـان   مربوطه تعريف مي دير بار هيدروليكي از نقشه كنتورهاي سطح ايستابي، مقا گره

يـان ورودي و خروجـي بـراي هـر     آيد. اختالف بـين جر  دست مي  هاي مجاور در مدل به ايستابي و سلول  هاي سطح سلول
  دهد. صورت عمودي در سطح ايستابي رخ مي  اي است كه به سلول، برابر تغذيه و يا تخليه
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شوند. در اين حالـت بـا    تعيين مي هيدروليكي هاي بار هاي شبكه به صورت گره هاي دو بعدي، همه گره  سازي در شبيه
شوند. قسمت بيالن آب مدل، فقط  محدود يا اجزاي محدود حل نمي توجه به معلوم بودن بار هيدروليكي معادالت تفاضل

بعـدي،   رخ و سـه  هاي نـيم  سازي آيد. در شبيه رود كه به كمك آن تغذيه به دست مي يي به كار ميها انبراي محاسبه جري
هاي سـطح   رهي جريان براي گ زيرا در اين حالت پيش از محاسبه ،شوند معادالت تفاضل محدود يا اجزاي محدود حل مي

  هاي زير سطح ايستابي را محاسبه نمود. در گره هيدروليكي ايستابي، بايد بار
تعيين شده را به صورت بخشي از  هيدروليكي هاي بار ي بين گرهها انتوان در هر مدل جريان كه جري اين روش را مي

رسـم   صـورت خطـوط كنتـور    به شده و بـه محاسها به وسيله مدل  نمايد، به كار برد. جريان در گره بيالن آب محاسبه مي
  ).16-1 د (شكلشو ام نقشه تغذيه يا تخليه حاصل ميشود و سرانج مي

استفاده نمـود. سـپس    ها انتوان جهت تعيين توزيع محلي جري دست آمده از اين روش را مي الگوي تغذيه يا تخليه به
در سـطح ايسـتابي    هيدروليكي بار ازي براي محاسبهس صورت شرايط مرزي جريان معين در شبيه  به ها انتوان از جري مي

ي محاسبه شده با اين روش كامال به مقادير فرضي ضريب هدايت هيدروليكي ها اناستفاده نمود. بايد توجه داشت كه جري
 اند. خطاهـاي موجـود در   يابي از نقشه كنتوري سطح ايستابي به دست آمده و بارهاي هيدروليكي بستگي دارد كه با درون

ي هـا  انباعث ايجاد خطاي زيادي در جريـ  ،ضريب هدايت هيدروليكي و بارهاي هيدروليكي تخمين زده شده ممكن است
  .شودتخميني 

   
ه آب زيرزميني و يك ناحيه فرعي از آن كه بهضنقشه سطح آب يك حو-الف

  صورت ورودي بيالن استفاده شده است.
ه ضسازي بيالن آب براي حو نقشه تغذيه و يا تخليه توليد شده با مدل-ب

  آب زيرزميني و يك ناحيه فرعي در نظر گرفته شده

 .]5[سازي بيالن آب  نمونه نقشه توليد شده نواحي تغذيه با استفاده از مدل - 16-1شكل 

  نشت -1-14-8
تـر از ضـريب هـدايت     هيدروليكي عمودي آن كـم نشت عبارت است از حركت آب از ميان يك اليه كه ضريب هدايت 
آبخوان و مخـزن موجـود روي طـرف ديگـر اليـه       هيدروليكي آبخوان است. با توجه به اختالف نسبي بين بار هيدروليكي

). عالوه بر اين، جهت و حجم نشت ممكن است 17-1نشتي، نشت ممكن است به آبخوان وارد يا از آن خارج شود (شكل 
تواند يك آبخوان غير محبوس، رودخانـه و   كننده مي تغيير نمايد. مخزن تغذيه هيدروليكي سازي همانند بار شبيهدر طول 

  يا درياچه باشد.
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هـاي   هاي دو بعـدي سـطحي، نشـت از اليـه     سازي باشد. در شبيه مي هيدروليكي بار نشت يك نوع شرط مرزي وابسته به
هـاي   سـازي نفـوذ   شود. استفاده از مولفه نشت روش مناسبي براي شـبيه  مي سازي ي نشت شبيه كننده با يك مولفه محبوس

ي نشـت، مخـزن    سـازي بـا اعمـال مولفـه     هاي دو بعدي سطحي است. در يـك شـبيه   ها در مدل ها و درياچه جزيي رودخانه
د شـو  از آن كم مـي  هاي مربوطه اضافه و يا شود، بلكه نشت به گره صورت مشخص در شبكه نمايش داده نمي  كننده به تغذيه

 شود. در غير ايـن  در مخزن باشد آب از مدل خارج مي هيدروليكي بار تر از در آبخوان بيش هيدروليكي ). اگر بار17- 1(شكل 
*د. در هر حالت حجم نشتشو صورت نشت به آن اضافه مي  صورت آب به 

L(Q   شود: به صورت زير محاسبه مي (

)1 -36(  * source
L z

h h
Q K ( )wL

b




  

  
 تصوير شماتيك از نمايش نشت - 17-1 شكل

2برابر (w)مخزن تغذيه كه روي آبخوان قرار دارد. در اين مثال عرض مخزن تغذيه  -الف xهيـدروليكي  بار باشد. مي 

,iدر آبخوان زير مخزن تغذيه برابر هيدروليكي بار و Sourcehبرابر تغذيهدر مخزن  j,kh رسوب بين مخزن  باشد. مي
  تغذيه و آبخوان با عالمت هاشور مشخص شده است.

كـه  دهـد  نمايد. اين مثـال حـالتي را نشـان مـي     سازي رودخانه كه به صورت يك مخزن تغذيه عمل مي گسسته  -ب
w   باشد. تر از حالت نشان داده شده در شكل الف مي است اين حالت بسيار معمول  

 مخزن آب سطحي

 آبخوان آبخوان
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z(Kباشد. نسـبت  ضخامت آن اليه مي bضريب هدايت هيدروليكي عمودي اليه نشتي و zKكه در آن / b )   كتور فـا
هيدروليكي در مخزن  بار sourcehباشند. به ترتيب عرض و طول مخزن تغذيه مي Lو  w شود. پارامترهاي نشت ناميده مي

zK،souurcel,w,hشود. مقـادير  بار هيدروليكي در آبخوان است كه توسط مدل محاسبه مي hتغذيه و  ,b بايـد تعيـين    را
*. نشت كرده و در مدل استفاده نمود

L(Q رود. مخـزن   بايد به نشت سطحي تبديل شود كه در باالي سـلول بـه كـار مـي     (
). نـرخ  17-1ي مـدل باشـد (شـكل    هـا  انها يا الم تر از بلوك عنوان مثال درياچه يا رودخانه) ممكن است باريك تغذيه (به

كنـد   عبـور مـي   w Lايد طوري تطبيق داده شود كه حجم آب ناشي از منبع تغذيه كه از ميان سـطح  ) بL( نشت سطحي
x( برابر حجم آب موجود در سطح سلول يا المان y صورت: ) باشد. در اين  

)1 -37(  *
LQ L x y   يا*

LL Q / x y    
به مدل معرفـي   wو  Lطور مقادير  بايد فاكتور نشت و همين  MODFLOWعنوان مثال در صورت استفاده از مدل   به

اي براي  نيز گزينه AQUIFEM-1 ). مدل17-1شود. سپس در كد اصلي براي هر رودخانه تطبيق الزم انجام گيرد (شكل 
به اندازه ابعاد سـلول هسـتند و اگـر     Lو  wود كه ش فرض مي PLASMهاي باريك دارد. در مدل  در نظر گرفتن رودخانه

بايد مقدار فاكتور نشت سازگار ،غير از اين باشد z
m

K
b


 صورت زير محاسبه شده و به مدل معرفي شود. به  

)1 -38(  z z
m

K K Lw
( )

b b x y

 


   
  

  بيني مدل ارزيابي عدم قطعيت در پيش -1-15

  لزوم ارزيابي عدم قطعيت -1-15-1
بيني معمـوال بـا    باشد. اين پيش بيني وضعيت سامانه در آينده مي ي زيرزميني پيش ها هاي آب اصلي اجراي مدلهدف 

افتـد   شود با آنچه در طبيعت اتفاق مـي  سازي انتخاب مي كه براي مدل  زيرا الگوريتمي ،هاي ذاتي همراه است عدم قطعيت
هاي خيلي پيچيـده بـا    افزار فرضياتي وجود دارد. حتي در مدل نرم لگوريتم به يكاا يكي نيست و به عالوه در تبديل دقيق

هايي وجود دارد. بـه عنـوان    عدم قطعيت ،شود سازي استفاده مي هايي كه براي مدل واسنجي خوب، در اطالعات و ورودي
يـاري عـدم   بيني رژيـم آب و هـوايي و تغييـرات در تنـاوب آب     چنين پيش مثال در شرايط مرزي اعمال شده به مدل و هم

بيني نتايج هر مـدل بـا توجـه بـه اهـداف       عدم قطعيت در پيش ارائه ،چه ذكر شد هايي وجود دارد. با توجه به آن قطعيت
  است.   خاص آن الزامي

  هاي ارزيابي عدم قطعيت روش -1-15-2
و  هاي مختلفي وجود دارد. دو روش مرسوم، روش تحليل حساسيت سازي روش به منظور ارزيابي عدم قطعيت در مدل

  باشد كه در ادامه مورد بحث قرار گرفته است. كارلو مي روش مونت
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  تحليل حساسيت -1-15-3
تري  بيشبيني رفتار سامانه آبخوان تاثير  هدف از تحليل حساسيت اين است كه مشخص شود كدام پارامترها در پيش

شود. اگر پارامترها به ترتيب اثر  ميبيان   دارند. بدين منظور تاثير تغييرات كوچك پارامترها در نتايج مدل به صورت كمي 
سـازي، كـدام    هـا در مـدل   د كه براي كاهش اثـر عـدم قطعيـت   شو مشخص مي ،بيني نتايج مدل مرتب شوند آنها در پيش

  تري برآورد شوند. پارامترها بايد با دقت بيش

  روند انجام تحليل حساسيت -الف
ها را بررسـي نمـود.    بيني توان عدم قطعيت پيش حساسيت ميهاي با پيچيدگي كم و واسنجي نشده با تحليل  در مدل

هـاي   هاي زيادي در نتـايج خواهـد شـد. در مـدل     ين معني كه عدم قطعيت در پارامترهاي كليدي باعث عدم قطعيته اب
ولي ميـزان عـدم قطعيـت در     ،دهد سازي نشان مي پيچيده و واسنجي شده، تحليل حساسيت اهميت پارامترها را در مدل

واسـنجي خـارج شـده و     مدل از حالـت   ،شود كند. زيرا فرآيند تحليل حساسيت باعث مي درستي مشخص نمي يج را بهنتا
  ارتباط درست بين پارامترهاي سامانه از بين برود.

هاي خيلي پيچيده مقادير پايـه   ابتدا بايد مقادير پايه پارامترها تعيين شود. در مدل ،به منظور انجام تحليل حساسيت
تـر بـا يـك تخمـين      هاي با پيچيدگي كـم  واسنجي صورت گرفته است. در مدل ها  امترها همان مقاديري است كه با آنپار

تحليل با ايـن پارامترهـا    ،د. پس از مشخص شدن مقادير پايه پارامترهاشو معقول، مقادير پايه براي پارامترها مشخص مي
شود. در مرحله بعد بـراي هـر پـارامتر بـا      هر پارامتر تكرار ميسازي با تغييرهاي كوچك در  گيرد. سپس شبيه صورت مي

ها در مقادير پايـه پـارامتر    شود. سرانجام ضريب تغيير در پارامتر، ضريب حساسيت تعيين مي تقسيم مقدار تاثير به مقدار
شـوند و   مرتب مي ها داراي يك واحد شوند. پس از بدون بعد شدن، ضرايب به ترتيب مقدارشان شوند تا تمام آن ضرب مي

  تري روي نتايج دارند. شود كه كدام پارامترها اثر بيش بدين ترتيب معلوم مي

  هاي ساده تحليل حساسيت براي مدل -ب
توان حساسيت مدل را  مي ،چنين زمان اجراي مدل كم است كه تعداد پارامترها و هم هاي ساده به دليل اين براي مدل

  ين ترتيب يك تحليل حساسيت كامل انجام داد.ه اپارامترها بررسي نمود و بهاي ممكن براي  براي تمام محدوده

  هاي با پيچيدگي متوسط تحليل حساسيت در مدل -ج
هاي با پيچيدگي متوسط ضرايب حساسيت حداقل بايد براي بهترين و بدترين شرايطي كه هر پارامتر  سازي براي مدل

ن ضرايب را تنها براي بدترين شرايط هر پارامترتعيين نمـود. بهتـر اسـت در    توا تواند ايجاد كند، تعيين شود. البته مي مي
جاي بررسي تغييرات هر پارامتر به صورت مستقل تغييرات تركيبي از پارامترها كـه محـدوده مشخصـي      صورت امكان به

مـوثر و در نتيجـه    دارند، مورد بررسي قرار گيرد (مثال بده به جاي سرعت و سطح). اين عمل باعـث كـاهش پارامترهـاي   
  تسريع در محاسبات خواهد شد.
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  هاي پيچيده و واسنجي شده تحليل حساسيت در مدل -د
هاي پيچيده تحليل حساسيت براي تمام پارامترهاي موثر به زمـان زيـادي نيـاز دارد. در ايـن حالـت تحليـل        در مدل

تـوان دو   هاي بحراني كافي است. مـثال مـي   محدودهحساسيت كامل الزم نيست و يك تحليل روي پارامترهاي كليدي در 
ها به صورت غيـر خطـي    درصد افزايش و سپس كاهش در پارامترها انجام داد. در صورتي كه تاثير در جواب 10تحليل با 

هـا در   ست كه ضرايب حساسيت بسـتگي بـه مقـدار پارامترهـا و درصـد تغييـرات دارد. در ايـن مـدل        ا باشد به معني آن
بهتر است عمليات آناليز حساسيت همزمان بـا آن انجـام شـود. البتـه      ،گيرد واسنجي با سعي و خطا صورت مي كه  صورتي

هايي غيـر   هاي عددي پيچيده بهتر است از روش ها در مدل بيني الزم به يادآوري است كه براي ارزيابي عدم قطعيت پيش
هـا قابـل قبـول     بيني كه با چه احتمالي پيش اين مسالهدر روش تحليل حساسيت، از تحليل حساسيت استفاده شود. زيرا 

هـا بـا نمـودار نمـايش داده      توان به جاي محاسبه ضـرايب حساسـيت، حساسـيت    مشخص نيست. در اين موارد مي ،است
شود. به اين شكل كه ابتدا پارامترهاي موثر و محدوده تغييرات آنها مشخص شده و سپس براي هر پارامتر در محدوده  مي
چنين نمـودار تغييـرات معيـار قابـل      بيني مدل مشخصه و هم شود. سپس نمودار تغييرات پيش رات آن مدل اجرا ميتغيي

  .]8[شود  واسنجي رسم مي قبول بودن 
). با 18-1گيرد(شكل  يكي از چهار نوع قرار مي ه تغييرات هر پارامتر، حساسيت جزبا توجه به ميزان حساسيت نتايج ب

د كه عدم قطعيت در تعيين پارامتر مورد نظر تاثير شو حساسيت در كدام نوع قرار گرفته است مشخص ميكه  توجه به اين
كه تاثير تغييـرات پـارامتر مـورد نظـر روي      به دليل اين 2 و 1هاي  قابل توجهي روي نتايج خواهد گذاشت يا خير. در نوع

 هنگـامي  3د باز هم تاثير زيادي روي نتـايج نـدارد. نـوع    كه پارامتر مورد نظر خوب برآورد نشو نتايج كم است، در صورتي
هـاي واسـنجي شـده مشـكلي پـيش نخواهـد آمـد. در         گيرد كه مدل واسنجي نشده باشد و در مـدل  مورد توجه قرار مي 

واسنجي، در محـدوده تغييـرات پـارامتر     ها براي  قرار گيرد به دليل يكسان نبودن ورودي 4ها در نوع  كه حساسيت صورتي
هايي از  گذارد و در قسمت بيني مدل مي ولي تغييرات پارامتر تاثير زيادي روي نتايج پيش ،واسنجي مدل قابل قبول است 

  بيني قابل قبول نخواهد بود. محدوده پارامتر ورودي نتايج پيش
                واسنجي تغيير در 

   غير قابل توجه قابل توجه

  1نوع   2نوع 

ش
ر پي

ر د
غيي

ت
 

ني
بي

  
جه

 تو
ابل

يرق
غ

 
ابل

ق
 

جه
تو

 

  4نوع   3نوع

  انواع حساسيت در يك مدل كاليبره شده - 18-1شكل 

داشـتن سـطح آب    شـده كـه در آن هـدف نگـه     ارائـه مثالي از زهكشي يك گودبرداري تر شدن اين بحث  براي روشن
ر چهـار نـوع   هـا د  در آن حساسيتواسنجي براي چهار پارامتر كه  تر از يك مقدار حداكثر است. نتايج مدل و اعتبار  پايين

شود كه در محدوده تغييرات  ). در مورد آبدهي ويژه ديده مي20-1و  19-1هاي  شده است (شكل ارائهممكن قرار گرفته، 
واسـنجي مـدل    تر اسـت و   متر كم 1مانده) از حداكثر  گيري شده (ترازآب) با نتايج مدل (باقي پارامتر اختالف نتايج اندازه
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تر است. بنـابراين،   چنين تراز آب محاسبه شده به وسيله مدل از حداكثر الزم براي گودبرداري كم باشد. هم ميقابل قبول 
كـه   اي پايين با وجود ايـن  در محدوده تغييرات آبدهي ويژه نتايج مدل قابل قبول است. در مورد بار هيدروليكي اليه ماسه

ولي نتايج در محدوده قابل قبـول قـرار دارد. در مـورد     ،اعتبار ندارد واسنجي مدل در قسمتي از محدوده تغييرات پارامتر 
باشـد.   تر مي تراز آب از تراز حداكثر بيش ،واسنجي مدل اعتبار ندارد اي كه  هدايت هيدروليكي اليه رس در همان محدوده

اعتبـار خواهـد بـود. هـدايت     نتـايج قابـل    ،در مورد اين پارامتر در صورتي كه مدل براي اين پارامتر كـاليبره شـده باشـد   
واسنجي قابـل قبـول اسـت و در قسـمتي از محـدوده تـراز آب        اي باال در محدوده تغييرات پارامتر  هيدروليكي اليه ماسه

زيـرا   ،تر است. در مورد اين پارامتر بايد دقت زيادي صورت گيـرد  محاسبه شده به وسيله مدل از مقدار حداكثر الزم بيش
  نتايج مدل واسنجي شده ممكن است قابل اعتبار نباشد.

سطح زمين

سطح فعلي آب 

گودبرداري

اليه ماسه اي باال 

اليه رس 

اليه ماسه اي پايين 

تراز 

  
  مشخصات هندسي مثال گودبرداري –19-1شكل 
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  1حساسيت نوع 2حساسيت نوع

  
  3حساسيت نوع 4حساسيت نوع

  انواع حساسيت در مثال گودبرداري -20-1شكل 

  باشد) گيري شده با نتايج مدل مي اختالف نتايج اندازهمانده  (منظور از باقي

  روش مونت كارلو -1-15-4
هاي عددي پيچيده اسـت. ايـن روش يـك روش     روش مونت كارلو يك روش مرسوم براي آناليز عدم قطعيت در مدل

گيـري آن منـوط بـه داشـتن اطالعـات كـافي در مـورد دانـش متغيرهـاي تصـادفي و روش            استوكستيك است و به كـار 
ها يك متغير تصـادفي   گيري شود كه هر پارامتر ورودي در مشاهدات و اندازه باشد. در اين روش فرض مي كستيك مياستو

). آلگوريتم روش مونـت كـارلو در   21-1باشد(شكل  است كه داراي يك تابع توزيع احتمال و يك تابع تجمعي احتمال مي
  نشان داده شده است. )22-1(شكل 

505

510

515

520

525

0 0.1 0.2 0.3 0.4

ــاال بدهي ويژه اليه ماسه اي ب

(  
m

ب (
ز آ

ترا
ثر 

اك
حد

حداكثر تراز آب قابل قبول 

0

0.5

1

1.5

2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

ــاال بدهي ويژه اليه ماسه اي ب

(  
m

 ) 
ده

مان
اقي
ر ب
دا
 مق
كثر

دا
ح

حداكثر باقيمانده قابل قبول 

505

510

515

520

525

505 510 515 520 525

(m)هيدروليكي اليه ماسه اي پايين بار 

(  
m

ب(
ز آ

ترا
ثر 

اك
حد

حداكثر تراز آب قابل قبول

0

0.5

1

1.5

2

505 510 515 520 525

( m ) هيدروليكي اليه ماسه اي پايين بار 

(  
m

 ) 
ده

مان
اقي
ر ب
دا
 مق
كثر

دا
ح

حداكثر باقيمانده قابل قبول 

505

510

515

520

525

0 0.1 0.2 0.3 0.4

(ms/ هيدروليكي اليه رس ( هدايت 

(  
m

 ) 
ب
ز آ

ترا
ثر 

اك
حد

حداكثر تراز آب قابل قبول 

0

0.5

1

1.5

2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

(ms/ هيدروليكي اليه رس ( هدايت 

(  
m

ه (
اند

قيم
ر با

دا
 مق
كثر

دا
ح

حداكثر باقيمانده قابل قبول

505

510

515

520

525

505 510 515 520 525

(ms/ هدايت هيدروليكي اليه ماسه اي باال(

(  
m

ب (
ز آ

ترا
ثر 

اك
حد

حداكثر تراز آب قابل قبول

0

0.5

1

1.5

2

505 510 515 520 525

(ms/ هيدروليكي اليه ماسه اي باال( هدايت 

(  
m

ه (
اند

قيم
ر با

دا
 مق
كثر

دا
ح

حداكثر باقيمانده قابل قبول

آ



 83  )محدود هاي تفاضل عددي روش بر تاكيد با( زيرزميني هاي آب جريان رياضي مدل - اول فصل

 
 

0

0.5

0 x,متغير تصادفي
f(

x)
, ال  

تمـ
ع اح

زيـ
تو

a 

P(x=a)

0

1

0 x,متغير تصادفي

f(
x)

, ي 
جمع

ع ت
وزي

ت

a

P(x<a) 

ب

الف

  
  : تابع توزيع تجمعي براي يك متغير تصادفيب ،:تابع توزيع احتمالالف - 21-1شكل 

گام اول در تحليل اين روش اين است كه تابع توزيع احتمال يا تابع تجمعي احتمال براي متغيرهاي ورودي فرض و يا 
ات هيـدرولوژيكي شـامل توزيـع نرمـال،     هاي توزيع احتمـال معمـول در مطالعـ    ها تعيين شود. تابع گيري با توجه به اندازه

باشد. توزيع بعضي از پارامترها مانند هدايت هيدروليكي معموال  نرمال، نمايي، يكنواخت، مثلثي، پواسن و بتا مي لگاريتمي
  شود. شود و توزيع بعضي ديگر از پارامترها مانند تخلخل معموال نرمال فرض مي نرمال فرض مي  لگاريتمي

ساختن ورودي هاي تصادفي براي 
 هر پارامتر ورودي

اجراي مدل براي سري هاي
مختلف پارامتر ها 

 

خروجي  تكميل هسيتوگرام

تابع توزيع تجمعيتشكيل
خروجي مدل

خير كنترل همگرايي 
سري هاي جديد

  
  كارلو لگوريتم آناليز به روش مونتا -22-1شكل 
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گام دوم اين است كه مقدار هر پارامتر ورودي مستقل، به صورت تصادفي و با توجه به تابع توزيع احتمال تعيين شود. 
شود و سپس اين عـدد بـه    انتخاب مي 1و  0به اين منظور به كمك يك مولد عدد تصادفي براي هر پارامتر يك عدد بين 

شود. پس از تعيين يـك   ريانس آن به مقدار احتمالي پارامتر تبديل ميكمك تابع توزيع احتمال و با توجه به ميانگين و وا
هاي مختلفي از پـارامتر   شود تا سري بار) تكرار مي 50سري پارامتر ورودي به صورت احتمالي اين مرحله به دفعات (مثال 

  .شودو نتايج تعيين ورودي آماده شود. گام بعد اين است كه به كمك هر سري پارامتر ورودي يك بار مدل اجرا شود 
شود و تعـداد نتـايج    سازي، بازسازي و رسم مي هاي خروجي پس از هر بار شبيه در گام چهارم نمودار هيستوگرام داده

گرايـي تـابع احتمـال     . در گام پنجم همشود ين ترتيب تابع توزيع احتمال تعيين ميه اشود. ب در هر محدوده مشخص مي
تحليـل، تـابع   هاي جديدي از پارامترهاي ورودي انتخاب شده و پـس از   گرايي سري همشود. به منظور كنترل  كنترل مي

كه اختالف بين دو نمودار قابل توجه باشد، آناليز همگرا نشده است و بايد نمـودار   د. در صورتيشو توزيع جديدي رسم مي
گرايـي   تا اطمينـان حاصـل شـود هـم    و دوباره از گام دوم به بعد تكرار شود  شودجديدي به كمك كل نتايج تحليل رسم 

توان  د. به كمك اين تابع، ميشو گرايي، تابع تجمعي احتمال خروجي تعيين مي صورت گرفته است. پس از اطمينان از هم
  سازي تعيين نمود. ريسك انتخاب يك مقدار را به عنوان نتيجه مدل

  هاي آب زيرزميني موارد ويژه ارزيابي عدم قطعيت درمدل - 1-15-5

  دهي مجاز در آبعدم قطعيت  -1-15-6
مقدار بده قابل برداشت از آبخوان است كه باعث تغييرات غير قابل قبول در شرايط هيدروليكي و زيست  1آبدهي مجاز

شود و بستگي به ميزان ميانگين تغذيه درازمدت آبخوان دارد. ميانگين تغذيـه دراز مـدت معمـوال بـه طـول       محيطي نمي
ست. به منظور كاهش عدم قطعيت در ميانگين تغذيه درازمدت، پـس از تعيـين   گيري و شروع آن حساس ا زمان ميانگين

گيري صورت  هاي ممكن كه اطالعات وجود دارد ميانگين گيري، براي تمام دوره يك دوره حداقل قابل قبول براي ميانگين
  د.شو ال رسم ميگيرد و نتايج حاصله مرتب شده و احتمال وقوع حاالت مختلف تعيين شده و تابع توزيع احتم مي

دهد كه انتخاب يك مقدار تغذيه ميانگين ساالنه و آبدهي مجاز براي آبخوان با چه ريسـكي   اين ديد را مي ،تابع توزيع
گيري مناسب است. ويژگي اصلي روش اين اسـت كـه    همراه است. محدوديت اصلي اين روش انتخاب طول زمان ميانگين

  كند. بيان مي  به صورت كميبراي هر آبدهي مجاز، عدم قطعيت آن را 

                                                       
1-Sustainable Yield 
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  هاي سامانه عدم قطعيت در تنش -1-15-7
هـاي   بيني سازي و مقايسه پيش هاي مدل، با بررسي نتايج پس از تكميل زمان شبيه بيني تعيين عدم قطعيت در پيش

كـي از  بيني با واقعيت اختالف داشته باشـد. ي  پذير است. ممكن است نتايج پيش چه در واقعيت رخ داده امكان مدل با آن
  باشد. مي ،چه در واقعيت اتفاق افتاده است هاي اعمال شده به مدل با آن خواني تنش داليل اين اختالف عدم هم

  هاي سامانه كاهش عدم قطعيت در تنشهاي  روش -الف
 سـازي در   هاي اعمال شده به مـدل ايـن اسـت كـه شـبيه      هاي كاهش عدم قطعيت ناشي از تنش يكي از روش

هاي مختلفي از پاسـخ آبخـوان    ها انجام گيرد. با اين روش محدوده هاي مختلف تنش حالتمحدوده وسيعي از 
  بيان كرد. توان به صورت كمي ولي احتمال وقوع هر حالت را نمي ،نشان داده خواهد شد

 طور كه  كارلو همان باشد. در روش مونت هاي سامانه مي كارلو روي تنش يك روش ديگر استفاده از تحليل مونت
گيري شده به صورت تصـادفي   مقدار هر تنش از يك تابع توزيع احتمالي فرض شده يا اندازه ،شد ارائهتر  شپي

 ،هـا تـابع زمـان و مكـان هسـتند      هاي عددي خيلي پيچيده كه تنش شود. اعمال اين روش در مدل انتخاب مي
  بسيار مشكل است.

 هاي زماني است. به عنوان مثال فرض شود در  يك روش عملي تر انتخاب پارامترها به صورت تصادفي از سري
سـازي   مـاه و مـاه شـروع شـبيه     36سـازي   ها يك ماه است. مدت زمان شبيه سازي دوره زماني تنش يك شبيه

دسـت آوردن اطالعـات فـروردين اولـين سـال        سال اطالعات موجود است. براي بـه  30فروردين است و براي 
د و اطالعـات فـروردين آن سـال مـورد     شـو  انتخاب مـي  30تا  1ين سازي، به طور تصادفي يك عدد از ب شبيه

شـود و اطالعـات ارديبهشـت آن سـال مـورد       گيرد. سپس يك عدد تصادفي ديگر انتخاب مي استفاده قرار مي
 100سازي تكميل شود. تحليل بـه دفعـات (مـثال     كند تا شبيه گيرد و اين روند ادامه پيدا مي استفاده قرار مي

شـوند و   شود. سپس نتايج مرتب مي گيرد و در هر حالت نتايج تعيين مي ورودي هاي مختلف صورت ميبار) با 
آمد را  توان احتمال وقوع هر پي بع ها ميشود. به كمك اين تا هاي توزيع تجمعي رسم مي براي هر شاخص تابع

  تر شود. بيش هاي پيچيده در اين روش بايد تعداد اجراها بيان كرد. براي مدل  به صورت كمي

  طوالني  هاي سازي شبيه -ب
تر  كارلو مناسب بيني ماندگار به كمك روش مونت سال) يك پيش 10سازي طوالني باشد (مثال بيش از  اگر زمان شبيه

هـاي خشـك، متوسـط و     هاي مختلف در حالت توان به كمك تحليل ها را مي در تنش  است. در اين حالت اثر عدم قطعيت
هاي توزيع تجمعي دراز مدت و با توجـه بـه    ها از تابع د. براي تحليل در سه حالت فوق بهتر است تنشمرطوب بررسي كر

تري  بيني مناسب ماندگار پيشنادرصد تعيين شوند. با توجه به پاسخ سامانه ممكن است روش  80و  50، 20هاي  احتمال
  از روش ماندگار بدهد.



 رزمينيهاي زي راهنماي تهيه مدل رياضي آب  86

 

  عدم قطعيت در پارامترهاي آبخوان -1-15-8
ت در پارامترهاي آبخوان (مانند تخلخل و ضريب هدايت هيدروليكي) نيز از عواملي اسـت كـه باعـث عـدم     عدم قطعي

تـوان از روش مونـت    سـازي مـي   شود. به منظور انتخاب پارامترهاي آبخوان براي شبيه هاي مدل مي بيني قطعيت در پيش
يابي  براي تحليل كامل است. محدوديت ديگر دست هاي اين روش نياز به زمان زياد كارلو استفاده كرد. يكي از محدوديت

  باشد. به توابع توزيع احتمالي براي پارامترهاي مختلف در حالتي است كه اطالعات كم مي

  هاي كاهش عدم قطعيت روش -1-15-9
تـري روي نتـايج مـدل     د كـه كـدام پارامترهـا تـاثير بـيش     شـو  به كمك آناليز عدم قطعيت و حساسيت مشخص مـي 

اهد شد و بايـد تخمـين بهتـري از    هاي مدل خو بيني عيت در اين پارامترها باعث عدم قطعيت در پيشگذارند. عدم قط مي
  نمود. ارائهها  آن

هاي اضافي براي تعيين بهتـر پارامترهـاي    گيري روش مستقيم كاهش عدم قطعيت در پارامترهاي ورودي، انجام اندازه
عـدم   ،هاي جديد تا چه اندازه توانسته است گيري نمود كه اندازهتوان بررسي  كارلو مي كليدي است. به كمك تحليل مونت

تـر بـراي    هـاي بـيش   گيـري  ها انجام انـدازه  هاي نتايج مدل را كاهش دهد. روش غير مستقيم كاهش عدم قطعيت قطعيت
ره نمـود و  توان مدل را بهتر كاليب سازي معكوس مي ها به كمك مدل گيري هاي مدل است. پس از انجام اين اندازه خروجي

  مقادير پارامترهاي ورودي را بهتر تعيين نمود.

  ارائه نتايج (گزارش نهايي مدل) -1-16

توان گفـت   ارائه نتايج مدل در قالب يك گزارش كامل و مفيد حايز اهميت فراوان است. در اهميت گزارش نويسي مي
 خواهد بود. تهيه گزارش، بخش مهمـي  ارزش بي ،نشود ارائهمهم باشد، اگر نتايج آن درست يك مدل هر قدر هم موفق و 

سـزايي در شناسـاندن   ه نويسي مدل تاثير ب ساز است. لذا آشنايي و تسلط كارشناسان به اصول فني گزارش از كار هر مدل 
  شود. مدل به ديگران داشته و باعث تسهيل استفاده از آن در آينده مي

گزارش به صورت گويا، كامل و بدون مطالب اضـافي تهيـه   در نوشتن هر گزارش بايد مخاطب مورد توجه قرار گيرد تا 
بلكـه شخصـي بـا معلومـات      ،نيسـت   هـاي مربـوط بـه مـدل آب زيرزمينـي مخاطـب يـك فـرد عـامي          شود. در گـزارش 

را بـه    مهندسي و آشنا به كليات مطالب است. مهم اين است كه نويسنده گزارش بتواند موضوع مـدل و هـدف آن   عمومي
شـن و گويـايي از   داده و سرانجام نتيجـه رو  ارائهدست آمده را   شناسي و نتايج نهايي به د و سپس روشنحو ساده بيان كن

  نمايد. ارائهسازي  كار مدل

  سازي ها در مدل ثبت مراحل مختلف فعاليت -1-16-1
سـازي   در طول پيشرفت كار مدل، احتمال تغييرات زيادي در مقادير پارامترها، شرايط مرزي و حتي اسـتراتژي مـدل  

اي كـه بـراي ثبـت     بين اجراهاي اوليه و اجراهاي پاياني مدل وجود دارد. در صورت ثبت ايـن تغييـرات در جـدول ويـژه    
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مقادير زيادي زمـان و انـرژي در انتخـاب نهـايي پارامترهـا و       توان از اتالف سازي در نظر گرفته شده، مي هاي مدل فعاليت
  شرايط مرزي جلوگيري نمود.

ـ     سازي در طول مطالعه منجر هاي مدل ثبت فعاليت ه به فراهم آوردن امكان بازسازي و اجراي دوباره مـدل در آينـده ب
چنـين باعـث كـاهش     شد. اين كـار هـم  ساز و كمك در تهيه گزارش نهايي مدل خواهد  ويژه براي افرادي غير از تيم مدل

تـوان تغييـر داد و در صـورت عـدم      هاي فراواني در تركيب مقادير پارامتري را مي گردد زيرا حالت زمان واسنجي مدل مي
چـون هـدف از هـر اجـراي      ثبت تغييرات مزبور، امكان اعمال تغييرات بعدي به صورت مرتب نخواهد بود. لذا مواردي هم

ي ورودي، داليل منطقي اين تغييرات و تاثير آن بر نتايج مدل بايد بـه صـورت يـك جـدول يـا      ها ايلفمدل، تغييرات در 
. بهتر است هر سري از اجراهاي مختلف مدل را به نام خاصـي ثبـت نمـود.    شودسازي ثبت  نمودار پيشرفت عمليات مدل

بـراي ارزيـابي مـدل، سـري      »ج«ر، سري ماندگانابراي حالت  »ب«براي اجراهاي حالت ماندگار، سري  »الف«مثال سري 
  براي آناليز حساسيت و غيره. »  ه«ها، سري  بيني براي پيش »د«

 شـود اي گردآوري  سازي بايد در بايگاني ويژه ها و مدارك مورد استفاده در مراحل مختلف مدل ي نقشه چنين كليه هم
  ده استفاده نمود. ها و يا اجراهاي بعدي مدل در آين ها در بازسازي تا بتوان از آن

  زارش نهاييگ - 1-16-2
گزارش نهايي مدل بايد شامل هدف از تهيه مدل، معادالت حاكم، شرايط اوليه و مرزي، پارامترهـاي آبخـوان، شـبكه    

، آنـاليز حساسـيت، نتـايج    اطق تغذيه و تخليه، نتـايج واسـنجي  مورد استفاده در مدل عددي با موقعيت دقيق مرزها و من
هـاي صـحرايي كـه بـراي تهيـه مـدل        چنين فهرستي از فرضيات اعمال شـده و داده  ها باشد. هم بيني سازي و پيش شبيه

ورد اسـتفاده قـرار   مفهومي، تعيين محدوده مقادير پارامترها، محاسبه شرايط اوليه، واسنجي مدل و تخمين بيالن آبـي مـ  
  ):7-1(جدول  باشد شود. ساختار گزارش نهايي به ترتيب زير مي ارائهاند،  گرفته

  عنوان گزارش -1-16-2-1

باشد. عنوان بايد گوياي علت و هدف  اولين گام در تهيه يك گزارش فني مدل، انتخاب يك عنوان مناسب براي آن مي
اصلي از انجام مطالعات و بيانگر كارهاي انجام شده باشد. براي مثال اگر هدف از انجام يك مطالعـه مـدل آب زيرزمينـي،    

سـازي اثـر پمپـاژ     شـبيه «آبخوان منطقه قزوين باشد، در اين صورت انتخاب عنـوان   بررسي اثر پمپاژهاي مختلف بر روي
  خواهد بود. »هاي زيرزميني آبخوان قزوين مدل رياضي آب«تر از عنوان  مناسب »هاي آب در منطقه قزوين چاه

  خالصه جامع -1-16-2-2
هـا   اي از عدم قطعيت د. خالصهباش هاي مطالعه مي ، اهداف آن و يافته اي از روش توسعه مدل اين قسمت شامل خالصه

 ارائه) …هاي تكميلي،  ها (شامل كارهاي تكميلي صحرايي، مدل هاي برخورد با آن هاي به وجود آمده و روش و محدوديت
  شود. مي
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  مقدمه - 1-16-2-3

هاي آب و هـوايي   در اين بخش ضمن معرفي موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه، توضيحاتي كلي در مورد ويژگي
  شود. مي ارائهمنطقه   و اقليمي

  چنين بايد موارد زير را در بر داشته باشد: مقدمه هم
  بيان موضوع، هدف از انجام مطالعات و سيماي كلي طرح -الف
  بندي داليل براي تهيه گزارش طبقه -ب
  كار رفته ه هاي كلي ب توضيح روش -ج
  مروري بر مطالعات انجام شده -د

م شده توسـط  هاي زيرزميني انجا سازي آب شده، مرور مختصري بر مطالعات مدلدر قسمت مروري بر مطالعات انجام 
هـاي اسـتفاده از هـــــر     سازي و كاربردهاي آن، فرضيـــات انجام شده و محدوديت سابقه مدل ديگران در منطقه شامل

سـي و ارزيـابي نقـاط    سازي، ذكر موفقيت يا عدم موفقيت مدل در رسيدن به اهداف مورد نظر و بيـان علـل آن، برر   مدل
بايد هاي جديد و ويژه مدل حاضر  قابليت ارائههاي قبلي و  مدل حاضر با مدل ضعف و قوت مطالعات قبلي، ذكر وجه تمايز

شـود. در صـورت    تا جاي ممكن از ذكر جزييات مطالعات قبلي پرهيز و به صورت كلي به آن پرداختـه مـي   بررسي شود و
ها، مزايا و معايـب و سـاير پارامترهـاي مهـم مـدل، بـراي مـدل حاضـر و          يات، محدوديتها، فرض امكان جدولي از قابليت

  ند.شوهاي قبلي تنظيم و با هم مقايسه  مدل

  ساختار گزارش مدل - 7-1جدول 
  شرح  عنوان رديف

  انتخاب عنوان دقيق منطبق با هدف طرح و نتايج مورد انتظار  عنوان پروژه 1

  خالصه جامع  2
ها و  اي از عدم قطعيت هاي مطالعه. خالصه توسعه مدل اهداف موردنظر و يافتهاي از روشخالصه
ها (مثل كارهاي صحرايي با مطالعات مدل  هاي احتمالي مقابله با آن هاي به وجود آمده و روش محدوديت

  .).تكميلي يا .

شناسي  مروري كلي بر روشمعرفي اهداف مطالعه منطقه مورد مطالعه مروري بر كارهاي مرتبط گذشته   مقدمه  3
  كار (فلوچارت حل مساله)

وضعيت هيدروژئولوژيكي و مدل   4
  مفهومي

شناسي ساختماني منطقه هيدروژئولوژي منطقه (پارامترهاي شناسي و زمينشناسي چينهمروري بر زمين
هاي  يا روشمنطقه به صورت بلوك دياگرام   هاي آن ...) معرفي دقيق مدل مفهومي آبخوان بيالن و مولفه

  هاي جريان اي ويژگي گرافيكي ديگر، معرفي واحدهاي آب چينه
  هاي مربوطه رخ شناسي، توپوگرافي منابع آب هيدروژئولوژي ...) و نيم ها (زمين نقشه ارائه

طراحي   5
  مدل

معرفي كد و رابط
  گرافيكي

غيرهمگاني بودن يا هاي مختلف آن در صورت  معرفي كد انتخاب شده و رابط گرافيكي مربوطه و بخش
  تغيير در كد توجيه انتخاب و تغييرات اعمال شده

بهمدل مفهومي تبديل
  مدل عددي

بندي زماني و مكاني گستره مدل تعريف مرزها  به مدل عددي (تقسيمشرح چگونگي تبديل مدل مفهومي
  ها در پارامترها و تنشها) توجيه انتخاب ابعاد مدل عدم قطعيت  ها و سلول تعريف پارامترها براي گره

  واسنجي و ارزيابي
اي و  اي بين مقادير مشاهده شرح روند واسنجي و اهداف آن به صورت نمودارهاي گرافيكي مقايسه

سازي شده يا  سازي شده شرح خطاهاي حاصله شرح تغييرات اعمال شده در مقايسه بيالن شبيه شبيه
  محاسبه شده
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  ساختار گزارش مدل -7-1جدول ادامه 
  شرح  عنوان رديف

    
  ها شرايط مرزي و معيارهاي واسنجي  ثبت حساسيت نتايج به نوسانات مقادير پارامترها اندازه سلول آناليز حساسيت

هاي هيدرولوژيكي آينده (منابع خطا در توصيف عدم قطعيت در مدل واسنجي شده و عدم قطعيت در تنش  بيني پيش
  سازي سناريوهاي مختلف به منظور آشكار ساختن عدم قطعيت در وقايع آينده بيني) شبيه پيشسازي  شبيه

هاي احتمالي  بيني و روش هاي پيشسازي واسنجي مدل شبيهها در رابطه با مدل مفهوميعدم قطعيت  هاي مدل محدوديت  6
  هاي بعدي ...) سازي مدلها  تر آناليز داده هاي بيش آوري داده برطرف نمودن آن ها (جمع

   بررسي و تفسير نتايج 7

ها و  آوري داده دست آمده در مطالعات مدل پيشنهادهاي ضروري در رابطه با جمعنتايج مهم بهارائه  گيري و پيشنهادها نتيجه  8
  هاي مديريتي و كارهاي بعدي پيشنهاد براي طرح  تر براي اصالح واسنجي و مدل مفهومي اطالعات بيش

  اند. ها كه در گزارش استفاده شده ها گزارش ها نرم افزارها و راهنماهاي آنها مقالهمشخصات كليه كتاب نامه كتاب 9
  كار رفته در گزارشههاي تخصصي ب معادل فارسي و التين واژه نامه واژه 10

هاي خام و پردازش شده به صورت جدولي يا  در بدنه گزارش دادهارائهيرقابلهاي فني غكليه بحث  ها پيوست  11
  نمايشي متن كد مورد استفاده

  وضعيت هيدروژئولوژيكي و مدل مفهومي -1-16-2-4

شناسـي و هيـدروژئولوژيكي و مـدل     در اين قسمت اطالعات مربوط به سـامانه آب زيرزمينـي شـامل وضـعيت زمـين     
شود. نقشه منطقه كه شامل اطالعات توپوگرافي و منابع  مي ارائههاي مربوط به آن  ازيس همراه با فرضيات و ساده مفهومي

  د.شو مي ارائهنيز در اين قسمت  ،باشد هاي سطحي مي آب
هـاي محـيط رسـوبي بـوده و همـراه بـا نقشـه         شناسـي و ويژگـي   شناسي بايد شـامل اطالعـات چينـه    اطالعات زمين

اي و نيـز شـرح كامـل     چينـه -د. مفهـوم واحـدهاي آب  شـو  ارائـه شناسي  ن چينهوهاي مربوطه و ست رخ شناسي، نيم زمين
پارامترهاي هيدروژئولوژيكي مانند تخلخل، ضريب ذخيره، هدايت هيدروليكي و بحث تغييرات مكـاني ايـن پارامترهـا در    

اي مورد قبول بـراي  ه محدوده هاي تخمين مقادير پارامترها، و چنين روش باشد. هم منطقه طرح مربوط به اين قسمت مي
  گيرد. ها مورد بحث قرار مي آن

به دست آمده و پيش از تهيه مدل موجود   شده در اين بخش (كه از اطالعات پايه مدل مفهومي ارائهكليه پارامترهاي 
اسـنجي  ي واسنجي باشند. تغييراتي كه در مرحله و شده در مرحله ارائهبل تشخيص از مقادير پارامتري بوده) بايد كامال قا

  گيرند. هاي بعدي گزارش مورد بحث قرار مي مدل در پارامترها اعمال شده در بخش
رخ)  هاي كافي روي نـيم  گيري شده صحرايي بايد به صورت نقشه (و در صورت وجود داده مقادير بار هيدروليكي اندازه

هـا،   ها، زهكش ها، چشمه ير رودخانهنشان داده شوند. مسيرهاي جريان آب زيرزميني و موقعيت مناطق تغذيه و تخليه نظ
  شود. هاي پمپاژ روي نقشه مشخص مي مناطق آبياري شده و چاه

 ارائـه بعدي جريان   شناسي، پارامترهاي هيدروژئولوژيكي و سامانه سه منطقه بايد براساس وضعيت زمين  مدل مفهومي
شود. نمـايش   شناسي مشخص مي و وضعيت زمين. مرزهاي هيدروليكي و فيزيكي سامانه نيز از تفسير سامانه جريان شود

(بخـش   4-1نمـودار  چه كه در  بعدي همانند آن  اي و سامانه جريان به صورت دو يا سه چينه-شماتيكي از واحدهاي آب
هـاي   ي داده چنـين بـر پايـه    خواهـد شـد. هـم    ارائـه   مدل مفهومي) نشان داده شده است به عنوان حاصل مدل مفهـومي 
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يا تخمـين هـر    ماندگار) همراه با شرحي بر چگونگي برآورد در شرايط ماندگار (و در صورت امكان غير صحرايي، بيالن آب
  .شوند ارائهصورت جدولي   خواهد شد. اطالعات مزبور بايد به ارائهي بيالن،  مولفه

  طراحي مدل - 1-16-2-5

پارامترهاي مورد استفاده در اين قسمت شرح مختصري از كد انتخاب شده، كاربردهاي عملي مدل، رابطه بين مقادير 
كار رفته در تهيه مدل مفهومي، تشريح روند حل مسـاله بـه صـورت دقيـق، ابـزار مـورد       ه در مدل عددي و پارامترهاي ب

ايج مـدل و آنـاليز   يابي به اهداف تعريـف شـده، اهـداف و روش كـار واسـنجي، نتـ       استفاده، درجه موفقيت مدل در دست
  قرار داد.نظر  ي كه در ذيل آمده است، مدبايد مواردبخش ن شود. در اي مي ارائهحساسيت مدل 

  معرفي كد انتخاب شده -
هاي موجود، نحـوه اجـراي مـدل، نحـوه      در اين قسمت مدل عددي انتخاب شده، داليل انتخاب آن از ميان ديگر مدل

تعريـف پارامترهـاي خروجـي،    تعريف پارامترها و ايجاد فايل ورودي سامانه، نحوه دريافت اطالعات خروجـي از سـامانه و   
افزارهاي تكميلي جهت اجراي برنامـه (شـامل پـيش     جهت اجراي كد مورد نظر و نرم ،سامانه سخت افزاري مورد استفاده

شود. در صورت اعمال تغيير يا اصالح در كد اصلي (بنا بـه اهـداف پـروژه) بايـد      پردازنده و پس پردازنده) توضيح داده مي
كننـدگان و غيـره در ايـن قسـمت      اطالعات مربوط به كد شامل نام، نسخه، راهنماي استفاده، تهيه .شودموارد تغيير ذكر 

  شود. مي ارائهاجراي برنامه به صورت شماتيك هاي اساسي  شود. در پايان گام ارائه مي

  كننده معادالت حاكم و فرضيات ساده -
د. با استفاده از يـك سـري   شو مي ارائهدر اين قسمت معادالت حاكم بر مساله و روابط موجود به صورت كامل و دقيق 

كه تـاثير   تر تحليل نمود، بدون اين تر و در زمان كم توان مسايل پيچيده را با هزينه كم فرضيات ساده كننده در مسايل مي
سـازي مسـاله و تطبيـق     قسمت تمام فرضيات در نظر گرفته شده جهت سادهسزايي در تحليل داشته باشد. لذا در اين ه ب

  د.شو آن با مدل انتخاب شده بيان مي

  سازي زماني و مكاني گسسته -
سازي معادالت (به عنوان مثال روش تفاضل محدود يا اجزاي محدود) باشد، بايـد   سازي شامل گسسته اگر روش شبيه

شود كه  اي انجام مي سازي زماني و مكاني به گونه . گسستهشودزي معادالت تشريح سا شبكه مورد استفاده و نحوه گسسته
هـا،   هـا، درياچـه   هـا ماننـد رودخانـه    هاي منابع آبي و سـازه  زماني و مكاني پارامترهاي هيدروليكي، ويژگي بتواند تغييرات

ني، تغذيه از طريق نفـوذ، تغييـرات سـطح    ها مانند پمپاژها، تبخير و تعرق از آب زيرزمي ها و سدها و تنش ها، چاه زهكش
شده منطبق بر   نقشه (با مقياس) شبكه گسسته ارائهو غيره را به مدل منعكس كند. ي ديگر ها انرودخانه، تراوش از آبخو

سـازي در زمـان نيـز انجـام شـود. در هـر دو مـورد         ماندگار بايد گسسـته  منطقه مورد مطالعه ضروري است. در حالت غير
  بايد مطرح شوند. ،اند سازي مورد نظر بوده ي زماني و مكاني، معيارهايي كه در گسستهساز گسسته



 91  )محدود هاي تفاضل عددي روش بر تاكيد با( زيرزميني هاي آب جريان رياضي مدل - اول فصل

 
 

  تعريف شرايط مرزي و شرايط اوليه -
ها بـه   چنين نحوه انتخاب شرايط مرزي و نحوه اعمال آن ي غيرماندگار و همها اندر اين قسمت شرايط اوليه براي جري
  شود.  مدل به صورت كامل و دقيق تشريح مي

  ها ها و گره تعريف پارامترها براي سلول -
هاي هيدروژئولوژيكي در  بندي منطقه براساس ويژگي چگونگي تعريف متغيرها و مقادير پارامتري و نيز معيارهاي پهنه

  اين قسمت توضيح داده خواهد شد.

  واسنجي و ارزيابي مدل -
مـورد بررسـي قـرار     ها در نتايج، ا و نيز تاثير آنو بزرگي خطاه اواسنجي شرح داده شده و منش يندآدر اين قسمت فر

كه اين تغييرات چگونه در واسنجي مورد استفاده قرار  ها و نيز اين تغيير در مقادير پارامترها، مرزها و تنش گيرد. ضمنا مي
  د.شو ارائهواسنجي  ها براي آخرين و تنش شود. در پايان بايد فهرستي نهايي از مقادير پارامترها گيرند، توضيح داده مي مي

سازي شده به صورت نمودارهاي روشـن و   گيري شده در صحرا با مقادير بارهاي شبيه مقادير بارهاي هيدروليكي اندازه
تري در ايجاد خطاهاي مدل دارند، بايـد مشـخص شـوند.     هايي از شبكه كه نقش بيش شوند. بخش گويا با هم مقايسه مي

شود. جهت ارزيابي بهتر  هاي صحرايي نيز مقايسه مي ي داده ن آبي محاسبه شده بر پايهسازي شده با بيال بيالن آبي شبيه
  هاي صحرايي استفاده كرد. توان از گروه ديگري از داده مدل و تعيين درجه اعتبار آن مي

  آناليز حساسيت -1-16-2-6

اين قسمت از گزارش،  دهد. در آناليز حساسيت تطابق يا عدم تطابق مدل واسنجي شده را با اهداف واسنجي نشان مي
شود. بحـث   حساسيت نتايج نسبت به تغيير مقادير پارامترها، اندازه و ابعاد شبكه، شرايط مرزي و حدود واسنجي بيان مي

  باشد، ضروري است. ها و جداول گويا كه نشان دهنده نتايج آناليزها مي و توجيه آناليز حساسيت همراه با يك سري شكل

  بيني پيش -1-16-2-7

هـاي   يابي بـه اطالعـات كـافي بـراي تخمـين تـنش       طمينان از واسنجي شدن مدل و نيز پس از دستپس از حصول ا
توان از مدل  سامانه اعمال خواهند شد، مي) و هيدرولوژيكي كه در آينده به …مصنوعي (پمپاژ، تغذيه مصنوعي، زهكشي 

بينـي و عـدم    هاي پـيش  نيز بايد محدوديتهاي مزبور استفاده نمود. در اين بخش  بيني واكنش سامانه به تنش براي پيش
ـ ارا ،ها (چه خود تنش و چه دوره زماني در نظر گرفته شده) و نيز فرضيات در نظر گرفته شده قطعيت در تنش . شـوند ه ئ

ي محتمل بـراي تعيـين    چنين تعدادي سناريو بيني انجام شود. هم يك آناليز حساسيت بايد روي مدل پيش براي اين امر
هـاي كنتـوري    توان به صورت نمودار يا نقشه سازي را مي سازي نمود. نتايج شبيه ر اتفاقات آينده بايد شبيهعدم قطعيت د

  نمايش داد.
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  هاي مدل محدوديت -1-16-2-8

هـاي   دست آمده، محـدوديت   هاي به ها در جواب سازي و اثرات اين محدوديت هاي روش مدل در اين بخش محدوديت
كننده و ميزان قابل اعتماد بودن واسـنجي و حساسـيت مـدل بـه پارامترهـاي       كاربرد عملي مدل براساس فرضيات ساده

  گيرد. گوناگون مورد بحث و بررسي قرار مي

  بررسي و تفسير نتايج -1-16-2-9

شود.  مي ارائههاي كنتور  ر، جدول و يا نقشهسازي مساله مورد نظر به صورت نمودا در اين مرحله نتايج حاصل از شبيه
  زير توجه كرد:جا بايد به نكات  در اين

  نتـايج بـه    ارائـه ر تعداد اعـداد زيـاد باشـد) و    اطالعات خروجي مدل به صورت عدد (مخصوصا اگ ارائهپرهيز از
  هاي گويا و روشن صورت نمودار و شكل

 اطالعات غيرمفيد  ارائهگويي و  نتايج و پرهيز از كليمختصر و مفيد  ارائه  
 يح عوامل موثر در پديده مورد مطالعهنمودارهاي درختي تا حد امكان جهت تشر ارائه  
 هاي مختلف در صورت موجود بودن اي گزينه هاي مقايسه منحني ارائه  
 هاي صحرايي و مطالعات قبلي  هاي مقايسه پارامترهاي مدل شده با داده منحني ارائه  
 هاي مختلف ها و معايب گزينه جداول مزيت ارائه  

  فسير نتايجت - 1-16-2-10

سازي مساله مورد بحـث و بررسـي قـرار گرفتـه و نتـايج بـا دقـت تفسـير          مدل و شبيهدر اين قسمت نتايج حاصل از 
  شود: شوند. در اين قسمت موارد زير در نظر گرفته مي مي

 شده در نتايج ارائهروي هر نمودار منحني يا نقشه تفسير  ارائه  
 تفسير متناسب با آن ارائهتغييرات ناگهاني در نتايج و  دقت روي نقاط داراي  
 شـبكه   دو حالت مختلـف از نظـر انـدازه    سي وابستگي مساله به اندازه شبكه: براي اين منظور حل مساله بابرر

شده و نتيجه در اين  ارائهج داشته) بايد در قسمت نتايج نتاي ارائهن شبكه كه دقت قابل قبولي در (شامل آخري
  قسمت تفسير شود.

 هاي صحرايي تايج مطالعات ديگر و دادههاي احتمالي بين نتايج مدل و ن توجيه علل اختالف  
  شده براي هر پارامتر مدل شده ارائهتعيين صحت و دقت نتايج  
 هاي آن تعيين حدود كاربرد عملي نتايج و علل محدوديت  
 كننده مدل و دقت نتايج حاصله بررسي رابطه بين فرضيات ساده  
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  گيري و پيشنهادات نتيجه -1-16-3
روشني توضيح داده   آمده تهيه و اطالعات مورد نياز براي سامانه مديريتي بهدر اين قسمت فهرستي از نتايج به دست 

  شود. مي
و تكميـل آن    هاي صحرايي مورد نياز براي بهسازي مدل مفهومي چه واسنجي موفقي انجام نشده باشد بايد داده چنان
ت پيشـنهادات الزم جهـت بهبـود    چنين الزم اسـت در ايـن قسـم    نمود. هم ارائهيابي به يك واسنجي موفق را  تبراي دس

  شود. ارائهجواب مانده  االت بيوبه اهداف پروژه و نيز پاسخ به سمطالعات آينده و نيل 

  ها پيوست - 1-16-4
شـوند. معمـوال    مـي  ارائهها  رسد در قسمت پيوست نظر ميآن در گزارش اصلي غيرضروري به  ارائهمطالب مفيدي كه 

ها، جداول و نمودارهايي كه داراي اهميـت اسـت    باشند. عكس طالب اصلي ميكننده م ها پشتوانه اطالعاتي تكميل پيوست
) تـراز سـطوح آب،   Logها ( ولي آمار و اطالعات خام، شرح و بسط مشتقات رياضي، نمودار چاه ،آيند در گزارش اصلي مي

گيـري   رهـاي انـدازه  هـا و ابزا  ي ورودي و برخي توضيحات ضروري در مورد دسـتگاه ها فايلجزييات محاسبات بيالن آب، 
هايي  آوري اطالعات و نيز مثال هاي استاندارد جمع ، مطالب كمكي، فرمها آنپارامترهاي هيدروژئولوژيكي و نتايج واسنجي 

برنامه تغيير يافتـه در  چنين در صورت اعمال تغييرات در مدل عددي، متن  آيد. هم براي كمك به خواننده در پيوست مي
  شود. مي ارائهپيوست 
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  هاي زيرزميني مدل رياضي كيفي آب -ومدفصل 

  ي زيرزمينيها آبي كيفي ساز مدلمباني  -2-1

را در يك و انتقال مواد محلول در واقع فرم رياضي معادالت بيالن و حركت ي زيرزميني ها آبدر آلودگي مدل رياضي 
معـادالت   بـه صـورت  ، معـادالتي  1فـرض پيوسـتگي محـيط   و بـا   هـا  آندهد كه با تلفيـق   نشان ميمحيط آب زيرزميني 

ي مختلـف،  هـا  روششود. اين معادالت در نقاط مختلف يك آبخوان نوشته شـده و از طريـق    مي نتيجه جزييديفرانسيل 
  شوند. حل ميگوناگون ي ها انو زم ها انمكبراي 
كيفـي   سـامانه در  جزيـي ديگر حل معادالت ديفرانسيل  به عبارتي زيرزميني و يا ها آبآلودگي ي رياضي در ها مدل 

باشـد،   كه روش دقيق حل معادالت روش تحليلـي مـي   ينا انجام شود. با 3و عددي 2تحليليدو صورت ه ب تواند ميآبخوان 
طبيعـي و   به صورتهاي متفاوت چه   شناسي، برداشت و تغذيه زمين سازندهاي، غيرهمگني   آبخوان سامانهولي پيچيدگي 
ـ شوند كه حل تحليلي معاد باعث مي هاي مختلف  وجود آالينده به خصوصو چه مصنوعي  سـاده و   شـرايط جـز در   هالت ب

ي هـا  آب ي رياضـي در  هـا  مـدل ي عـددي در تهيـه   هـا  روشاسـتفاده از  به همين جهـت   پذير نباشد. حالت خاص، امكان
  باشد. ميمعمول  ها روشاز ساير  تر بيشاي كه دارند،  ه هاي ويژ  قابليت به دليلزيرزميني 

آوريم. لذا باتوجه به متغير بودن و  دست  هاي آن شناخت كافي به ه يندقبل از تهيه مدل يك آبخوان الزم است از سامانه آال
 شود. به طور خالصه در زير بحث مي   ها و چگونگي آلوده شدن آبخوان هاي آبخوان، ابتدا در مورد انواع آالينده  تنوع آلودگي

 4اي عي يا آلودگي با منبع غيرنقطهيا توزيآلودگي غيرمتمركز  -2-1-1

ر راسـ توزيـع و آلـودگي در س   ،گسـترده  به طورو يا دشت    ها در سطح آبخوان اي، آالينده نقطه غيربا منبع آلودگي در 
اسـتفاده   به صورتهايي كه در بخش كشاورزي  توان آالينده مثال مي به طورشود.  غيرمتمركز پخش مي به صورتآبخوان 
  دهد را نام برد. ي رخ ميهاي گياه ها و سموم دفع بيماري كش ، علفشيمياييهاي  از كود

بـه   تـر  سـريع به مراتب نزديك به سطح زمين و كم عمق باشد    زماني كه آبخوان به خصوصفرآيند اين نوع آاليندگي 
شود. در نتيجه اين فرآيند، آبخوان در مـدت زمـان كوتـاهي آلـوده شـده و در پـي آن خطـرات         آب زيرزميني منتقل مي

توان منـاطقي چـون سـاحل دريـاي خـزر در شـمال،        مثال مي به عنوانسازد.  وارد ميي را به محيط زيست ناپذير جبران
  يي مانند دشت سيستان، دشت سلماس، دشت جنوب تهران، بعضي از مناطق غرب و جنوب كشور را نام برد.ها دشت

در كشـاورزان   تر كـه  توليد بيشبه منظور هاي شيميايي  غيرمنطقي استفاده از كود و  از طرف ديگر فرهنگ غيرعلمي
افـزايش  باعـث  كـرده و  باشد، باعث شده است كه استفاده از مواد شيميايي در كشاورزي به طور تصـاعدي رشـد    رايج مي

  شود.روزافزون آلودگي آب زيرزميني 

                                                       
1- Continum Approach 
2- Analytical 
3- Numerical 
4- Non – Point Source Pollution 
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در بعضي  تواند ميسنگ كف آبخوان، جنس باشد،  فوق كه عامل اصلي آن انسان و بخش كشاورزي مي مسالهعالوه بر 
نـوع سـنگ كـف از نئـوژن      صـورتي كـه  در مثال  به طورعمل كند. غيرمتمركز و توزيعي عنوان يك آالينده به  از مناطق

 شـيميايي شود كه بر اثر فعل و انفعاالت  باعث ميي زيرزميني ها آبارتباط آن با  ،باشد ميحاوي امالح تبخيري اي  ه واريز
بـرداري از آبخـوان و    كه افزايش بهـره  ضمن اين آب آبخوان شور شده و در نتيجه از كيفيت آن كاسته شود. به طور مداوم

  . بخشدآلودگي را تسريع اين  تواند ميتخليه بيش از حد آن، 
اصـولي گسـترش    غيـر  به طوردر شهرهايي كه  به خصوصهاي بزرگ،  ي اخير به دليل آلودگي هوا در شهرها سالدر 
هاي تهـران، مشـهد، اصـفهان،     اند، مانند شهر آورده به وجوداي مانند ترافيك و ازدياد جمعيت را  ه عديد مسايلد و ان يافته

ها به همراه آب برگشتي ناشي از بارندگي به آب زيرزميني رسيده و در  هاي طوالني، اين آلودگي تبريز و... پس از بارندگي
نزديـك بـه      آبخواندر صورتي كه سطح  ،يل وجود عناصر شيميايي خاصشود. اين نوع آلودگي به دال سطح آن پخش مي

هاي بزرگ بخشي از آب شـرب   كه در اكثر شهر دهد. با توجه به اين قرار مي تاثيرتحت  سريعاسطح زمين باشد، آبخوان را 
سـالمتي انسـان    شود، لذا باعث كاهش كيفيت آب آبخـوان شـده و بـراي    مي تامينو يا اكثريت آن توسط آب زيرزميني 

 باشد. خطرناك مي

   1اي يا آلودگي با منبع نقطهآلودگي متمركز يا موضعي  - 2-1-2
بـه طـور تـدريجي    اي،  نقطههاي موضعي بر اثر وجود منبع آالينده  هاي غيرمتمركز و توزيعي، آلودگي برخالف آلودگي

  باشد.  مي   آبخوانورود آلودگي از نقطه آالينده به سمت  به صورتو فرآيند عملكرد آن كرده را آلوده    آبخوان
هاي ايـران رايـج    در اغلب شهرها و روستاي بسيار دور ها اناز زمكه هاي اصلي   در اين مورد شايد بتوان يكي از آالينده

در  به خصوص. دانست   ي جذبي و نشت آب آلوده از آن به داخل آبخوانها چاهدفع فاضالب خانگي توسط  سامانهاست را 
هاي فاضالب   شود. گرچه در حال حاضر پروژه محسوب مي   آبخوانهاي اصلي   مناطق پرجمعيت، اين نوع آلودگي از آالينده

باشد ولـي بـه دليـل طـوالني بـودن اجـراي آن و        هاي بزرگ در ايران در دست مطالعه و اجرا مي شهري در بعضي از شهر
توان شهري را به طور كامل از نظر شبكه فاضـالب پوشـش داد.    ميسختي ي، به رويه محدوده شهر چنين گسترش بي هم

كه از نظر  باشند. اين آلودگي با اين ميفاضالب ي ها چاههاي   شهري در معرض خطر آلودگيي ها انآبخودر نتيجه هميشه 
و داشته دي از اين نقاط وجود ولي در جايي كه تعداد زيا ،شود اي محسوب مي آن، جز آلودگي متمركز و نقطه سامانهنوع 

  توزيعي نيز در نظر گرفت. از نوع توان اين آلودگي را  مي نوع آالينده نيز يكسان باشد
ي اخير با روند صنعتي شدن بعضـي از شـهرها ماننـد اراك، يـزد، تبريـز،      ها سالدر   خانگي،فاضالب ي ها چاهعالوه بر 

شـود. ايـن كـار     به داخل آبخوان هدايت مـي فاضالب ي ها چاهاز طريق  نعتي كارخانجاتي صها پساب، .قزوين .. ،اصفهان
ـ ي ها پساببه علت عدم نظارت دقيق به وضعيت دفع  متاسفانه و واضـح و   هروز در حـال گسـترش بـود    هكارخانجات روزب

                                                       
1- Point source pollution 
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كـرده و  هاي صنعتي خسارات شديدي به پيكره كيفي آبخوان وارد  آلودگي به خصوصآشكار است كه ادامه روند آلودگي 
  هاي منفي زيست محيطي را به وجود خواهد آورد. در نتيجه پيامد

Septic Tank  در بسـياري از   اخيـرا دانست. اين نوع مخازن كوچـك كـه    هاي موضعي  آلودگيتوان از نوع  ميها را نيز
شـوند،   به منظور محلي براي انباشتن فاضالب احـداث مـي  هاي بزرگ  در شهرهاي مسكوني   مجتمع وهاي ساختماني  برج

 -با توجه به نوع و فرهنگ بسـاز  با اين وجودكند.  هاز احداث آن را برآورد نهايينفوذناپذير بوده تا بتواند هدف بايد  قاعدتا
اين نوع مخـازن  گونه تضميني جهت اجراي كامل و فني  ، هيچتر سريعو  تر بيشبفروشي در جامعه به منظور كسب درآمد 

  عمل كند.  تواند ميبه عنوان يك منبع آالينده در مواقعي كوچك وجود ندارد، لذا 
ذخيره كردن مـواد نفتـي   مثال براي  به طورتوان مخازن كوچك سطحي را كه  ، ميآبخوانهاي متمركز   از نوع آالينده

و سـاير    هـاي اتمـي    اهي براي انباشتن زبالـه ، ممكن است جايگ1گونه مخازن سطحي كوچك ايننام برد.  ،شوند احداث مي
با اينكه فرآيند پديده نشت از اين نوع مخازن به حركت آلودگي به سمت آبخوان بسـيار كنـد صـورت    . باشد مواد آالينده

عمـق ظـاهر    در مناطقي با آب زيرزميني كـم  تواند ميدر اثر گذشت ساليان متوالي، اين نوع آلودگي  به طور كلگيرد،  مي
  آورد. به وجوده و عوامل بسيار خطرناكي را براي انسان شد

ي هـا  چـاه و سپس از طريـق   2كنند را در اعماق زمين ايجاد مي اي ه ذخير يمخازنابتدا در بعضي از مناطق و كشورها، 
سـطوح   ازو  مسـتقيما كـه   كنند. اين مخازن به علت ايـن  مواد آلوده صنعتي را به اين مخازن زيرزميني هدايت مي، تزريق

  ايفا كنند. آبخوان توانند نقش بزرگي در آلودگي  لذا مي ،مختلف در ارتباط با خاك هستندجانبي 
بـه عبـارت ديگـر     شـود و  انتقال داده مـي  آبخوانها توسط انسان به  آلودگيدر اكثر موارد، كه ذكر گرديد،  گونه همان

شـود. در بعضـي از مواقـع، در اثـر وقـوع       هاي متمركز، به طور مصنوعي انجام مي آلودگيتوان بيان داشت كه اكثريت  مي
از يك محل به محل  رايي به وجود آيد كه آلودگي ها شكافحوادث غيرمترقبه مانند زلزله، حركات تكتونيكي داخل زمين 

  د.صورت پذير موضعي و يا توزيعي به صورتكند كه اين امر ممكن است  ميديگر منتقل 

  خطيلودگي آ -2-1-3
توان آلودگي خطي را نيز نام بـرد. ايـن نـوع آلـودگي زمـاني رخ       آالينده توزيعي و موضعي، مي سامانهالوه بر دو نوع ع
كارخانجات و يا فاضالب شهري)  پسابكننده  اي آلوده است (چه از نظر شوري و چه به عنوان دريافت هدهد كه رودخان مي

شود و يا رودخانه كارون در حـوالي   ، رودخانه قشالق كه هرزآب سنندج به آن اضافه ميمانند رودخانه شور استان مركزي
باشد و يا نهر فيروزآباد در جنوب تهران كه كليـه   كارخانجات ميي ها پسابشهري و كننده فاضالب  شهر اهواز كه دريافت

                                                       
1- Land fills 
2- Burial 
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در مسير رودخانه بـه علـت بـه وجـود     كنند. در اين صورت  سطحي شهر تهران را دريافت مي روانابي شهري و ها آبهرز
  گيرد.  آبخوان به صورت خطي در معرض آلودگي قرار مي مرتبا 1آبخوانآمدن پديده هيدروليكي تداخل رودخانه ـ 

 ب كارخانجـات و يـا حتـي هـرزآب شـهري     ي از فاضـال يبه دليـل رهـا    هاي ايران، ي اخير، در بعضي از شهرها سالدر 
  كنند.  هدايت شده و در طي عبور در مسير قنات، آبخوان را آلوده ميخشك و مترو هاي  به داخل پوكه قنات ها آبهرز

هـاي زهكشـي را نـام بـرد.       در پـروژه  هـا  زهكشتوان نشت آلودگي از طريق  مي ،آبخوانخطي از ديگر حاالت آلودگي 
ب محـيط را بـراي كشـاورزي    تا بـا تخليـه آ   ،شوند به علت باال بودن سطح آب احداث مي ها كه در حالت معمولي زهكش

ي مـواد شـيميايي   كـارگير  بـه هـاي كشـاورزي و     در اكثر مواقع دريافت كننده آب آلوده ناشـي از فعاليـت    و مساعد كنند
، مقدار آبي را كه به آب آبياري اضافه كرده تا وظيفـه آبشـويي خـاك را انجـام     هاي شور خاكاز طرف ديگر در باشند.  مي
كشاورزي، به شـوري نيـز    شيمياييعالوه بر مواد  ها زهكشآب  صورت اين. در 2شود منتقل مي ها زهكشنيز به اين  دنده

 آبخـوان هاي تبخيري (در صورت وجود) و يا رودخانه در ارتباط با   در مسير خود تا رسيدن به حوضچهباشند كه  آلوده مي
  شود.  به آبخوان منتقل مياين آلودگي گرفته و در نتيجه قرار 
خطي بـه صـورت   . اين نوع آلودگي اشاره نمود 3شيرين پديده تداخل آب شور و به توان يمهاي خطي   آالينده ز ديگرا

  گفته شد.ي حاوي آب آلوده ها زهكش و رودخانهدر مورد وار است و نه به صورتي كه  قائم و منحني
دليـل فـراهم بـودن     باشد. به مي دنيا ي ساحليها انآبخوپديده تداخل آب شور و شيرين يكي از مشكالت اساسي در 

 به صورتهاي ساحلي  آب شرب شهر تامينامكانات زندگي و شغلي در بنادر و سواحل و در نتيجه تراكم جمعيت در آن، 
گيـرد،   توسط آب زيرزميني صورت مي اكثراآب در اين مناطق  تامين كه يك مشكل مهم بروز نموده است. باتوجه به اين

 آبخـوان بهه شوري به سمت جي رو پيش مرتباشده و  5، از آبخوان باعث تشديد پديده تداخل4برداري بيش از حد لذا بهره
هاي  باعث از دست رفتن تدريجي منابع آب شيرين در شهر ،مسالهگيرد. بديهي است تداوم اين  شيرين ساحل صورت مي

  ساحلي خواهد شد. 
اطـراف   ،دشت شبستر واقع در سـاحل شـرقي درياچـه اروميـه    توان  در ايران، مياز اين پديده را  متاثراز مناطق حاد 

القعر كويرها، سواحل درياي خزر و سواحل جنوبي ايران نام برد. در بعضـي   خط   هحاشيدر  به خصوصهاي مركزي   درياچه
ناپذيري به بخش كشاورزي و باغات و در نتيجه به بـار   ات جبرانكه باعث خسارحدي بوده ي شوري به رو پيشاز مناطق 

  اقتصادي و اجتماعي شده است.  مسايلآمدن 
در سـاليان    كننـد،  مـي دشت عمل  يكننده كليه جريانات سطحي و زيرزمين هاي مركزي كه به عنوان دريافت ريدر كو
 و ي اخير به علت عـدم تغذيـه كـافي   ها سالدر  بوده،و مركز كوير گراديان هيدروليكي از اطراف به سمت درياچه گذشته 

و در معكـوس شـده   برداري زياد از آبخوان، گراديان هيدروليكي از سمت كوير به سـمت منـاطق كشـاورزي     تخليه و بهره
                                                       

1- River–Aquifer Interaction 
2- Leaching Requirement 
3- Sea Water Intrusion 
4- Over–Exploitation 
5- Intrusion 
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 گونـه  ايـن ين آمـدن كيفيـت آب زيرزمينـي    يوجود دارد. گرچه يكي از عوامل پاتداخل آب شور و شيرين احتمال نتيجه 
  باشد. شناسي منطقه نيز مي تشكيالت زمين ،ها دشت

حفاظت از آبخوان از منـابع  جهت مناسبي ريزي  برنامهبايد  الذكر، بر اساس نوع آلودگي آبخوان با توجه به مسايل فوق
  گيرد. صورت  آالينده 

    آبخواني كيفي ساز مدلاهداف  - 2-1-4
از ابتـدا  كـه   بـه ايـن صـورت   ي روشن باشد. ساز مدلهدف از بايد ي كيفي يك آبخوان، ساز مدلقبل از شروع  معموال

هـاي مـديريت    ، نيازتواند مي ي چه انتظاري از مدل وجود دارد و نتايج آن تا چه مقدارساز مدل پاياندر مشخص باشد كه 
و كيفـي يـك آبخـوان،      ي كمـي سـاز  مـدل ين هـدف  تـر  مهمتوان بيان داشت كه  ميكلي  به طوربرآورده كند. را  آبخوان
هاي توزيعي، موضعي و خطـي و    باشد. اين مديريت با توجه به نوع آالينده جهت مديريت آبخوان مي يبه نتايج يابي دست

ي هـا  چاهحفاظت از ريزي از  برنامهباشد. از طرف ديگر  ي آلودگي متفاوت ميرو پيشه هروند آلودگي نسبت به زمان و جب
اهداف مـدل   در ضمره تواند ميآب شرب به طور خاص  تامينبرداري  بهرهي ها چاهبرداري به طور عام و يا تعدادي از  بهره

هـاي   چـاه طراحـي شـبكه    و 1كارهـايي جهـت رفـع آلـودگي     راه ارائـه گيـري در مـورد    كه تصميم كيفي باشد. ضمن اين
  با استفاده از نتايج مدل كيفي صورت پذيرد. تواند مينيز  2برداري كيفي نمونه

بـه   يـابي  دسـت ي ساز مدلشود و منظور از  ي بدون هدف خاصي انجام ميساز مدلشود كه  مشاهده مي بعضا متاسفانه
و نگرفتـه  ي صورت ساز مدلنتيجه مشخصي نيست. بديهي است كه در اين صورت دقت الزم جهت انجام مراحل مختلف 

  شود. گويي چيز ديگري نگاشته نمي جز كليه گزارش ب پاياندر 
 زير برشمرد: به صورتي كيفي را ساز مدلوان اهداف ت خالصه مي به طور 

  تحقيقاتي -
سازي  چنين امكان شبيه هاي مدل و هم پارامتر سري يكبه  يابي دست صرفاهاي تحقيقاتي،  ي در كارساز مدلانتظار از 

شد. ضمن اينكه در با باشد و توقع كاربردي شدن آن بالفاصله پس از اتمام تحقيقات نمي با روابط رياضي جديد مي سامانه
تـوان در   تدريج ايـن روابـط را مـي     هاز آزمايشگاهي و اخذ نتايج مثبت، ب تر بزرگهاي   صورت آزمون اين روابط در مقياس

ر روش حل عددي و چه منظـور كـردن   ظهاي فعلي چه از ن افزار كه نرم گونه همانكار گرفت.   هسازي كيفي آبخوان ب شبيه
  باشد. ايشگاه و صحرا ميتحقيق در آزم ها سال، نتيجه آبخوانروابط فيزيكي حاكم بر 

  
  

                                                       
1- Decontamination 
2- Monitoring 
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  مطالعاتي -
در يك منطقه، هدف بررسي و پيگيري آلـودگي   اجراييولين وي آب و مسها اندر بعضي مواقع بسته به سياست سازم

كيفي  سامانهباشد. در اين مطالعات، هدف اصلي شناخت  ها در حال حاضر مي در گذشته و ارزيابي وضعيت آالينده آبخوان
  .شود ارائهعدد، رقم و نقشه  بايد به صورتها از گذشته تا حال  آالينده تاثيرآبخوان است و چگونگي 

بـوده و الزمـه آن انجـام مطالعـات پايـه       مطالعات، مقياس طبيعي و محل انجام آن، يك دشت خاص گونه اينمقياس 
  باشد. ي رياضي آن در گام دوم ميساز مدلاول و  مرحلهكيفي منطقه در 

  مديريتي -
بينـي رونـد آلـودگي و     ين هدف از تهيه مدل رياضي كيفي يك آبخوان در يك منطقه، پيشتر مهمهدف ديگر و شايد 

هـاي گونـاگوني     گيري توجه به تصميم موارد با گونه اينباشد. در  اري ميبرد هاي مختلف با نحوه بهره  آالينده تاثيرچگونگي 
بررسـي قـرار    مـورد  آبخـوان العمـل آن بـرروي كيفيـت     شود، عكـس  برداري و يا تغذيه آبخوان اعمال مي كه در مورد بهره

  بيني كرد. يشتوان وضعيت آينده آب زيرزميني يك منطقه را از نظر كيفي پ توجه به اين هدف، مي گيرد. با مي
ي كيفـي آبخـوان اخـذ نمـود كـه      ساز مدلتوان بهترين نتيجه را از  با توجه به اين اهداف، بديهي است در صورتي مي

و سـپس در   ي چيسـت؟ سـاز  مـدل از نظر كيفي چيست و هـدف از   آبخواندر ابتداي امر مشخص شود كه مشكل  دقيقا
  ي انجام شود.ساز مدلتا فرآيند راسهمين 

توان نتايج اخـذ شـده از مـدل را ارزيـابي كـرده و       مي به سهولتي، ساز مدلبا پيگيري اهداف از پيش تعيين شده در 
  تصميمات الزم را در مورد مديريت آبخوان انجام داد.

  ي زيرزمينيها آبي كيفي ساز مدلفرآيند  -2-1-5
هاي زيرزميني، ابتدا بايـد هـدف    ي آببه طور كلي همانطوري كه قبال ذكر گرديد قبل از شروع تهيه مدل رياضي كيف

توان از اين مدل جهت مديريت كيفي آبخـوان   كه پس از تهيه مدل، چگونه مي به خصوص آن. دشواز تهيه مدل مشخص 
 پي آن تهيه مطالعات پايه كيفيت آبخوان مـورد  سازي، تعريف اهداف و در استفاده كرد. بنابراين اولين گام در فرآيند مدل

كند، در نظر گـرفتن جزييـات و دقـت     ارائهسازي  تواند در روند مدل شناخت اهداف ميترين كمكي كه  . مهمباشد نظر مي
و انتخـاب  بندي منطقـه   ، شبكههاي مورد نياز  سازي بايد انجام گيرد. مثال داده ه درجه از دقت، مدلكه با چ بوده و اينكار 

  د. نباش  ميكامال متاثر از اهداف مدل ، براي منطقهو يا مدل مناسب حل معادالت روش مناسب 
ي هـا  آبو يـا مـدل رياضـي جريـان در       كه پيش نياز مدل كيفي آبخوان، تهيه مدل كمـي  در گام دوم با توجه به اين

بايد تهيه شود. اين مدل به عنوان منبعـي از اطالعـات موردنيـاز در مـدل       باشد، لذا در اين گام، مدل كمي زيرزميني مي
و كنـد. بـه همـين جهـت مـدل       مـدل عمـل مـي    هـاي   ي بيالن آب در هر يك از گرهها  سرعت جريان و دادهكيفي مانند 

چنين گزارش فني مدل رياضي جريان بايد با دقت كامل تهيه شده و در دسترس باشد تا بتـوان از آن بـه سـهولت در     هم
  روند تهيه مدل كيفي استفاده كرد. 
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 ،چـه در طبيعـت وجـود دارد    تهيه شود. اين مدل با توجه به آنبايد  آبخوانآلودگي  پس از اين مرحله، مدل مفهومي
بايد طوري تهيـه شـود كـه     قاعدتا ،شناسي و خصوصيات طبيعي آبخوان ي جريان، فرآيند حمل مواد، زمينها مولفهمانند 

ب آنيز بر اساس مطالعات پايه كيفيـت   مفهومي، تهيه مدل ر نتيجهدباشد.  سامانهكامل از  نسبتاو يا حداقل  يمعرف كامل
 ارائـه كيفـي آبخـوان    سـامانه از مناسبي ناخت اوليه و ش تواند ميخالصه  طوره ب  مفهوميگيرد. مدل  ميزيرزميني صورت 

 سـامانه ول در و خروجـي مـواد محلـ   ورودي ها و  اليندهنوع آ پخشيدگي، ضرايب هاي هيدروديناميك آبخوان دهد. پارامتر
ـ و   مفهوميآبخوان، از مواردي هستند كه با استفاده از مطالعات پايه، در تهيه مدل  آن در تهيـه مـدل رياضـي    اس ر اسـ ب

  باشد.  موثربسيار  تواند مي
آن هاي موجود و كيفيت   بررسي داده ،دقت كردبه آن چه در اين مرحله و حتي در مرحله انجام مطالعات پايه بايد  آن

ي مـوثر مـدل نقـش   هـاي    ورودي به عنوانكه بعدها است   ارقاميهاي آماري مناسب جهت مطمئن شدن از  و انجام آناليز
  باشد.  ي ميساز مدلفرآيند گير  و وقتاز مراحل حساس اين مرحله ، دارند

باشـد، بايـد    ياضي ميمبناي مدل ركه ي زيرزميني ها آبآلودگي   پس از انجام اين مرحله، در گام بعدي معادالت پايه
آلـودگي  دانشگاهي و تحقيقـاتي دنيـا در مـورد    مراكز كه اين معادالت، بر اساس تحقيقاتي كه در مورد بررسي قرار گيرد 

تـالش   هـا  سـال حاصـل   ،و هر يك از معادالت در نظر گرفتـه شـده در يـك مـورد خـاص     اند  تهيه شده ،انجام شده است
نسبت به معـادالت  كاملي شناخت  بايد ساز مدلشخص در اين مرحله  با اين وجودباشد.  هاي مختلف تحقيقاتي مي  اكيپ

  داشته باشد. را آلودگي در آبخوان 
ي، در سـاز  مـدل چنين اهـداف   و معادالت حاكم بر جريان كيفي آبخوان و هم  ر گام بعدي با توجه به مدل مفهوميد

افـزاري   شود. نـرم  افزار پرداخته مي به بسط و توسعه يك نرم وقت كافي و اكيپ قوي و توانا ،صورت امكان و داشتن بودجه
كـه   و بـا توجـه بـه ايـن     فـوق كند. در اكثر مواقع بـه دليـل عـدم وجـود شـرايط       تاميني را ساز مدلهاي  كه بتواند نياز

استفاده كرد. بنـابراين در ايـن مرحلـه، از بـين      ها آنتوان از  لذا مي  مناسب وجود دارند، كارآيييي با قابليت و افزارها نرم
  ي انتخاب شود.ساز مدلافزار مناسبي جهت  نرمبايد ي موجود، ها مدل

هـاي كوچـك     منطقـه بـه شـبكه   ي سـاز  مدلچنين اهداف  و همآبخوان  سامانهبر اساس طبيعت ، پس از انتخاب مدل
نحـوه انتقـال مـواد، شـرايط اوليـه (بـراي        ،شناسـي  ينپس از آن شرايط مرزي با توجه به خصوصيات زم شود. تقسيم مي

هاي مورد نياز به مـدل   پارامتر ،شود. با معلوم بودن موارد فوق، آمار و اطالعات تعيين مي )غيرماندگاري در حالت ساز مدل
  شود.  كيفي داده مي
باشـد. بنـابراين در    اندازي مي راه كه اين مرحله با دقت و حوصله به نحو احسن انجام گرفت، مدل آماده اجرا و پس از اين

گيـرد. بـديهي    نظر صـورت مـي   هاي مدل با آبخوان مورد شود و پس از اجرا، تنظيم و تطبيق پارامتر گام بعدي مدل اجرا مي
 شود. در ادامه اين گام، با توجه به اهميت تعيين اثـر هـر   انجام مي غير ماندگاراست كه اين مرحله نيز در دو حالت ماندگار و 

هـاي كيفـي بـه     به خصـوص در مـدل  ن كار باشد. اي يك از پارامترها در نتايج مدل، انجام آناليز حساسيت ضروري و الزم مي
تواند تاثير زيادي بـر روي   دليل عدم اطمينان از پارامترها و ضرايب موردنياز در مدل، از اهميت بااليي برخوردار است كه مي
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گيـري در مـورد    زماني كه بخواهيم از مدل كيفي در جهت مـديريت و تصـميم   نتيجه درنتايج حاصل از مدل داشته باشد و 
  هاي مختلف بر روي مدل الزم است.   پارامتر اثر  انجام آناليز حساسيت و آگاهي از  آبخوان استفاده شود،

ي سه سال برا ،سال مدل هر سنجي شود. به اين صورت كه بعد از صحت بايدپس از تحليل حساسيت مدل تهيه شده 
 اي ارزيابي شود. در صورتي كه ارزيابي مثبت بود اين مـدل،  هاي مشاهده و يا حداقل يك سال با گام زماني ماهانه و داده

ي آينده با وجود ها سالباشد كه در  ها در آينده آبخوان مي آالينده اتبيني اثر آماده استفاده جهت مديريت آلودگي و پيش
  استفاده كرد.  يمديريت كاربردهاي توان به روز كرده و از آن جهت مدل را مي، تر بيشآمار و اطالعات 

  ها بايد تهيه شود.  نقشههمراه گزارش فني مدل   دست آوردن نتايج و بحث و تفسير آن،ه در انتهاي اين بخش و پس از ب
  شده است.  ارائه )1-2(ي زيرزميني در شكل ها آبي كيفي ساز مدلروند 

  
  ي زيرزمينيها آبي كيفي ساز مدلفلوچارت فرآيند  - 1- 2شكل 

  تهيه مدل مفهومي -2-1-6
  مدل مفهوميتهيه ي كيفي، پس از مشخص بودن اهداف مدل و انجام مطالعات پايه در اين مرحله ساز مدلطبق روند 

  :ودموارد زير بايد مشخص شمفهومي، در تهيه يك مدل  معموالبه عنوان پيش نياز مدل رياضي ضروري است. 
  فرم هندسي محدوده آبخوان  
  آبخوان از نظر همگني و ناهمگني شناسي زميننوع تشكيالت  

اهداف مدلسازيمشخص كردن
 هاي زيرزمينيانجام مطالعات پايه كيفيت آب

 هاي زيرزمينيتهيه مدل رياضي جريان آب

 تهيه مدل مفهومي آلودگي آبخوان آب زيرزميني

هاي زيرزميني براساسآلودگي آبسازيانتخاب و يا توسعه يك نرم افزار جهت شبيه
 معادالت پايه حاكم بر كيفيت آبخوان

 ي مدل، تطبيق و تنظيم مدل (در شرايط پايدار و ناپايدار)اجرا
  سنجي مدلانجام آناليز حساسيت و صحت 

 هابندي، تعيين شرايط مرزي و اوليه و ورود دادهشبكه

 استفاده از مدل كيفي جهت مديريت آلودگي آبخوان

تهيه گزارش فني مدل

 هاي زيرزمينيمدل رياضي آلودگي آب
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  ي)بعد  سه(به صورت يك، دو و يا  مسالهنحوه بررسي  
 اي و يا متالطم هتعيين رژيم جريان به صورت ورق  
  توزيعي)اي، خطي نقطه(آلودگي نوع منبع تعيين ،   
 ها و نحوه توزيع آن نوع آالينده  
  حالت (غلظت) در آبخوان  متغيرتغيير مكاني و زماني بررسي  
  آبخوان كيفي  سامانهتغذيه و تخليه مواد محلول در  
  خارج از محدوده خود دارد. با و ارتباطي كه از نظر كيفيت، آبخوان،  مرزيشرايط  

 آبخـوان ه بـه طبيعـت   بـا توجـ  مناسـب    ي، انتخاب مدل مفهوميساز مدلين مراحل فرآيند تر مهمبدون شك يكي از 
، باعـث بـاال رفـتن هزينـه     گيرانـه  نگـرش سـخت  نگري بيش از حد به موضوع، منجربه نتـايج غيرواقعـي و    هباشد. ساد مي

  شود.  ايجاد مشكالت عديده در مرحله تنظيم مدل مي به خصوصو  تر بيشهاي   ي و نياز به دادهساز مدل
ولـي   .ي و منابع موجود و آمار و اطالعات صحرايي داردساز مدل بديهي است كه تهيه مدل مفهومي، بستگي به اهداف

بـه  ي زيرزميني نسـبت بـه مـدل    ها آبي كيفي ساز مدلدر   مدل مفهوميتهيه كه  است  اين ،توان بيان داشت چه مي  آن
  باشد. ي زيرزميني ميها آبي جريان در ساز مدلدر   تر از تهيه مدل مفهومي تر و پيچيده مراتب مشكل

پيچيدگي  به دليلي تهيه شود ولي بعد سهدر مقياس بايد  قاعدتا  جا الزم است كه مدل مفهومي اين نكته در اين ذكر
بـه  هـاي مختلـف آن     چه در درون يك آبخوان و اليـه  در آبخوان و عدم شناخت كامل ما به آن شيمياييفعل و انفعاالت 

، آزمايشات ژئوفيزيكايران و محدوديت  شرايطدر  به خصوصاين امكان وجود ندارد   غالباگذرد،  از نظر كيفي مي خصوص
بعـدي    سـه در مقيـاس  را   تشكيل مدل مفهوميبرداري كيفي از اعماق مختلف آبخوان  و نمونهآبخوان  آلودگي دررديابي 

ـ    كه اين مدل، به عنوان راهنمـا د  . از طرف ديگر به دليل اينكردم با خطا خواهد اتو كـار گرفتـه    هر تهيـه مـدل رياضـي ب
موارد،  گونه اينبنابراين در  ي خواهد شد.ساز مدلباعث ايجاد اشتباه در روند شود، لذا گاه با تهيه نادرست و ناقص آن  مي

در  المثـ  بـه طـور  در مقياس دوبعدي تهيه شود ولي اطالعاتي از چگونگي اثرات شـرايط مـرزي     بهتر است مدل مفهومي
. در شـود ) ذكـر  آبخوانهاي كشاورزي، شهري و صنعتي) و سنگ كف (در عمق   آاليندهوجود  به خصوص(محور عمودي 

مـواد محلـول   خشـك  مانده  باقيرا تهيه كرد،   مدل مفهوميبتوان  مقياس دوبعدي شايد بهترين پارامتري كه براساس آن
(T.D.S)  حدود زيادي روند تغييـرات كيفـي آبخـوان را از نظـر     تا  تواند ميباشد. در واقع تهيه نقشه مربوط به اين پارامتر

  مكاني نشان دهد. 
لـودگي آبخـوان ناشـي از تـداخل     آيك چاه تزريقي باشد و يا مثال  به طورآلودگي،  در صورتي كه منشا ،بديهي است

ها در بعضي از  پيچيده آالينده سامانهاز تر  به مراتب ساده  باشد، در اين حالت، تهيه مدل مفهومي آبخوانرودخانه آلوده با 
  باشد. مي ها انآبخو

سـاحل    دهـد (ماننـد سـاحل دريـاي خـزر،      ها كه پديده تداخل آب شور و شيرين رخ مـي  در سواحل درياها و درياچه
.)، شايد بتوان بـا انجـام يـك    .در سيستان و. سابوريدرياچه هامون هاي ايران،  نواحي پست بعضي از كويردرياچه اروميه، 
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 آبخـوان سـمت  شـور بـه   آب ي رو پيش، روند (z, y, x)هاي كيفي در اعماق مختلف آبخوان با مختصات   گيري ري اندازهس
  باشد. موثربسيار  ،تواند مي در تهيه مدل مفهومي به خصوصشيرين در خشكي را مالحظه كرد كه اين امر 

به  EC توان با تبديل مي در دسترس باشد، گاه (EC)هاي كيفي، مقدار هدايت الكتريكي  در صورتي كه فقط از پارامتر
T.D.S آورد. دست به، پارامتر اخير را  

بـه  ، (T.D.S)دقيق باشد و لذا بهتر است كه پارامتر باقيمانده خشك  تواند ميهاي باالي آبخوان، اين روش ن  در شوري
را رسـم كـرده و از آن در تهيـه مـدل      T.D.Sتوان نقشـه هـم    ي مختلف ميها انمكبرداري شود و در  نمونه طور مستقل

  استفاده كرد.  مفهومي
يا افـزايش  در مناطق كشاورزي) و  به خصوصافزايش نيترات (مثال  به طورمشكل منطقه،  كه صورتي دربديهي است 

توزيـع مكـاني و     و نقشـه ارقـام  كلي فرق خواهد كرد و به طور مساله ،ناطق شهري و صنعتي) باشد(در مهاي سنگين  فلز
 به عنوان نقشه مبنا جهت تهيه مدل مفهوميبايد  مثال نيترات و يا آرسنيك)، به طوربه آن آالينده خاص ( مربوطزماني 

  كار گرفته شود.   هب 
ي زيرزميني مورد بحث قرار گيـرد كـه در فصـل    ها آبپس از تهيه مدل مفهومي، الزم است معادالت پايه در آلودگي 

  .شده هاي زيرزميني ارائ آب سامانهل معادالت و روابط رياضي پديده انتقال مواد محلول در فصم به طوردوم، 

  ي زيرزمينيها آبپديده انتقال امالح و معادالت پايه كيفيت  -2-2

  شود: انجام ميي زيرزميني توسط سه عامل اساسي زير ها آبحركت مواد محلول در فرآيند 
  زمينيحركت آب زيرانتقال مواد توسط   -الف
  پخشيدگي مواد محلول   -ب
هايي چون راديواكتيو يا نفتي و يا غيره  و در صورت وجود آالينده محدوده آبخوان ها در  خروجي آالينده ورودي و  -ج

  بديهي است كه هر يك از موارد خاص نيز به اين سه عامل فوق اضافه خواهد شد.
و توسط چاه پمپاژ و يا چاه تزريق و يا جريـان طبيعـي    زيرزمينيهاي  آبي رياضي در آلودگي ها مدلدر تقال مواد نا

 به صورتتوان  باتوجه به سه عامل فوق، مي كيفي را در يك آبخوان بيالن معادله گيرد.  صورت مي آبخوانبه آب مصنوعي 
  زير نوشت:

 جايي موادانتقال و جابه

  

 پخشيدگي مواد

  

 آبخوانورودي و خروجي مواد محلول در محدوده 

  

 تغييرات غلظت در آبخوان
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و  معادله اصلي انتقال مواد در آبخوان براساس تلفيق معادل بقاي جرم (پيوسـتگي)، معادلـه بقـاي حركـت (مـومنتم)      
بعدي آبخوان و در حالت غيرماندگار به صـورت زيـر    آيد. اين معادله در سامانه سه دست مي معادله بقاي انرژي (برنولي) به

  باشد: مي

)2 -1(
 

N
s

ij i s k
i j i k 1

qC C
D (v C) C R

t x x x 

             
 

  كه در آن:
 C 3= غلظت مواد محلول در آب زيرزميني(ML )  
t =  زمان(T) 

 xi=  جهات مختلفx  وy  وz  در سامانه مختصات كارتزيني(L) 

Dij 2= ضريب پخشيدگي هيدروديناميكي 1(L T )  
i 1= سرعت حركت آب زيرزميني(LT )  
qs 1ها، منفي، ها، مثبت وخروجي = بده ورودي و خروجي در واحد حجم، ورودي(LT )  
Cs 3 و خروجي  = غلظت آب ورودي(ML )  
 (بدون بعد) تخلخل =  

N

K
K 1

R

 3واكنش شيميايي= ترم 1(ML T )   

  شود: ترم واكنش شيميايي به صورت زير نوشته مي

)2 -2(
  

N
b b

K
K 1

C
R (C C)

t

 
   

    

  آن:كه در 


b
  (ML-3)= چگالي خاكدانه ها  
C غلظت مواد جذب شده در محيط متخلخل =(MM-1)  
  شيميايي= ضريب ثابت فروپاشي آالينده راديواكتيو يا ضريب ثابت تبادل (T-1) 

  زير بنويسم: به صورت) را 2-2ت معادله (راسبخش اول سمت  كه صورتيدر 

)2 -3(  b C b C C
t t C

         
  آيد: ميمعادله به صورت زير در كنيم،  ) جاگذاري 1-2) را در معادله (3-2) و (2-2و معادالت (

)2 -4(
 

s b b b
ij i s

i i i

qC C C C
D (v C) C C C

t x x x C t

                             
 

را به صورت زيـر   R) را به سمت چپ منتقل كرده و فاكتور تاخير 4-2كه ترم چهارم سمت راست معادله ( در صورتي
  در نظر بگيريم:
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)2 -5(  b C
R 1

C

 
 

 
  

  هاي زيرزميني حاصل خواهد شد. هاي كيفي آب معادله اساسي مدل

)2 -6( s b
ij i

i j i

qC C
R D ( C) Cs C C

t x x x

                        
  

  باشد: از طرف ديگر معادله انتقال مواد با معادله جريان آب زيرزميني از طريق رابطه زير مرتبط مي

)2 -7( ii
i

i

K h

x


  

 
  

Kii 1= تانسور هدايت هيدروليكي(LT )  
h  پتانسيل هيدروليكي =)L(  
  

  باشد: زير مي به صورتي جريان آب زيرزميني بعد سهضريب هدايت هيدروليكي آبخوان در معادله 

)2 -8( ii s
i i

h h
K q S

x x t

   
     

  

S (بدون بعد) ضريب ذخيره =  
  باشد. مي مولفه 9ي داراي بعد سه سامانهدر  Kii شود كه پارامتر ضريب هدايت هيدروليكي يادآوري مي

  پديده انتقال - 2-2-1

)،6-3ت معادله (راسترم دوم سمت 
ix
( C)i


     در واقع همان ترم انتقال است كه نشان دهنده حركت و انتقـال مـواد

  باشد. محلول با سرعت حركت آب زيرزميني مي
لـول  جـايي مـواد مح   هاي زيرزميني به دليل حركت آب آبخوان، پديده انتقال و جابه در بسياري از مسايل آلودگي آب

گيرد. ايـن عـدد بـه صـورت زيـر       مورد استفاده قرار مي 1ار اين پديده، عدد بدون بعد پكلتآيد. براي تعيين مقد پيش مي
  شود: تعيين مي

)2 -9( e
L

P
D


  

  كه در آن:
 1= قدر مطلق سرعت حركت آب يا نشت(LT )  
L  برابر با عرض شبكه  معموال= طول مشخصه كه(x)  انتخابي است)L(  
D  1پخشيدگي= ضريب(L2T )  

                                                       
1- Peclet number 
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باشد، مانند مسايل تداخل آب شور و شيرين داراي  تر از پديده پخشيدگي مي عدد پكلت در جايي كه پديده انتقال سريع
به سمت صفر ميل كرده و در نتيجـه عـدد    Dر مقدار عددي بااليي است. در مسايلي كه فقط انتقال خالص وجود دارد، مقدا

  نيز بستگي دارد. 9- 2در رابطه  Lو يا  (x)شود. ضمن اينكه اين عدد به مقدار عرض شبكه  نهايت مي پكلت بي

  پخشيدگي -2-2-2

  پخشيدگيمكانيسم  -
آب گر، پخش شدن يك ماده آلوده در يك منطقه بـا سـرعت حركـت     هاي زيرزميني در واقع نشان پخشيدگي در آب

باشد. به طوركلي پخشيدگي، يك پديده مكانيكي است كه در نتيجه حركت آب در خـاك در يـك مقيـاس     زيرزميني مي
كه حركت آب زيرزميني بسـيار كـم    دهد و با پخشيدگي مولكولي و تغييرات غلظت همراه است. در صورتي ميكرو رخ مي

  نظر كرد. توان از پخشيدگي مولكولي صرف باشد مي
  شود: به صورت زير تفكيك مي پخشيدگي)، ترم 10-2(در معادله 

)2 -10( 
j

2 2 2C C C CD D D Dx y zijx x 2 2 2x y zi

 
 
 
 

          
 

در يك مدل كيفي، هنـوز   پخشيدگيرسد، ولي پديده  نظر ميه ساده و قابل فهم ب پخشيدگياگر چه مفهوم مكانيسم 
هاي مختلفـي از ايـن    باشد. با اينكه نگرش ها و مراكز تحقيقاتي دنيا مطرح مي موضوع تحقيقاتي در اكثر دانشگاه به عنوان

بـه  ) هنـوز  6-2معادله (با اين وجود دهد،  قرار مي تاثيرتحقيقات حاصل شده است كه حتي فرم ظاهري اين ترم را تحت 
  رود. كار مي هي زيرزميني بها آبمعادله اساسي آلودگي  عنوان

 پخشيدگيضريب  -

  باشد: ي زير ميها مولفههيدروديناميكي در يك محيط متخلخل يكنواخت داراي  يدگيپخشضريب 

)2 -11-1(  
22 2
yx z

xx L T TD D *
 

      
  

  

)2 -11-2(  
2 2 2
y x z

yy L T TD D*
  

   
  

  

)2 -11-3(  
22 2
yz x

yy L T TD D
 

      
  

  

)2 -11-4(  x y
xy yx L TD D ( )

 
    


  

)2 -11-5(  x z
xz zx L HD D ( )
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)2 -11-6(  y z
yz zy L HD D ( )

 
   


  

  كه در آن:
L  =طولي  پخشيدگي(L)  
T  =عرضي  پخشيدگي(L)  
D*  2موثرمولكولي  پخشيدگي= ضريب 1(L T )  

x ،y ،z  =ي سرعت در جهات ها مولفهz،y،x 1(LT )  

 1= قدر مطلق سرعت(LT )   آيد: مي دست بهكه از رابطه زير  

12پخشيدگي (قابل ذكر است كه تانسور  2 2 2
x y z( )      (  هـاي طـولي و عرضـي در      پخشـيدگي  به صـورت كه

در نظـر   پخشيدگيپارامتر  5بايد اند، براي محيط همگن معتبر است و براي محيط غيرهمگن،  معادالت فوق تعريف شده
در نظـر گـرفتن ايـن مقـدار پـارامتر       عمـال ي كيفيـت آب زيرزمينـي،   ساز مدلهاي كاربردي  گرفته شود. در طبيعت كار

شود  به همان دو ضريب طولي و عرضي كاهش يافته و فرض مي پخشيدگي ضرايبميسر نيست. براين اساس  پخشيدگي
  در محيط غيرهمگن نيز صادق است. ضرايبكه مقادير اين 

 پخشـيدگي عرضـي، خـود بـه دو پـارامتر      پخشيدگي، به منظور برطرف كردن اين مشكل، ضريب ها مدلبعضي از  در
)عرضي افقي 

TH
)عرضي عمودي  پخشيدگيو  (

TV
  شود: زير تفكيك مي به صورت (

)2 -12-1(  
22 2
yx z

xx L TH TVD D *
 

      
  

  

)2 -12-2(  
2 2 2
y x z

yy L TH TVD D *
  

      
  

  

)2 -12-3(  
22 2
yz x

zz L TV TVD D *
 

      
  

  

)2 -12-4(  x y
xy yx L THD D ( )

 
   


  

)2 -12-5(  x z
xz zx L TVD D ( )

 
   


  

)2 -12-6(  y z
yz zy L TVD D ( )

 
   


  

) 12-2معادالت ( صورت اينعرضي افقي و عمودي يكسان باشند، در  پخشيدگي ضرايب كه صورتيبديهي است كه در 
  ساده خواهد شد.) 11-2معادالت ( به صورت
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  ها ورودي و خروجي -2-2-3

qsسومين ترم از معادله اصلي، Cs
سـازي كيفـي    توده مواد محلول ورودي و خروجي در محيط شبيه گر بيان، در واقع 

  يك آبخوان است. 
 بـه صـورت  و يـا   اي نقطـه  به صورتي زيرزميني، ورودي و خروجي توده مواد محلول يا ها آبكلي در آلودگي به طور 

كارخانجـات   ي فاضـالب، هـا  چـاه ي خانگي، ها چاهچاه تزريق ( مثالشوند. در يك منطقه وسيع  توزيعي (پخشي) ظاهر مي
ين هسـتند  ه و داراي آبي با كيفيت بسـيار پـاي  ها فعال شد ي خاكيشو يي كه بر اثر نياز آبها زهكش مثال( ها زهكش و...)،

يي كه فاضـالب  ها رودخانه به خصوصها ( شوند) و رودخانه اهش كيفيت آب آبخوان ميكه پس از نفوذ به آبخوان، باعث ك
تـوان   شوند)، را مـي  كارخانجات به آن ريخته و يا پس از عبور از سازند خاصي، داراي كيفيت نامطلوبي مي پسابشهرها و 
)، شـيميايي  (آب آبياري همراه با كـود  آبخوانكه تغذيه در سطح  اي و يا خطي در نظر گرفت. ضمن اين هاي نقطه  ورودي

مواد را حل  با آن، شيمياييهاي مارني و آهكي و تبادل  پس از عبور از سازند ها دشتهاي مشرف به   آبراهه تغذيه طبيعي (
كه سطح آب آن بـه زمـين    ييها انآبخوتبخير و تعرق در  به صورتكنند) و يا تخليه ( پخش مي آبخوانكرده و در سطح 

  شوند. ورودي و خروجي بخشي ظاهر مي به عنواناست)، نزديك 
براي منابع ورودي، الزم است كه مقدار غلظت آب زيرزميني مشخص شود ولي براي منـابع خروجـي، مقـدار غلظـت     

جز شـرايط خـاص كـه غلظـت خروجـي       هگيرند. البته ب هاي خروجي) در نظر مي (در مرز آبخوانخروجي را همان غلظت 
مثال مرسوم است كه مقدار غلظت آب تبخير شده را برابر بـا غلظـت    به طورمتفاوت باشد.  آبخوانلظت خيلي با مقدار غ

  باشد. آب شيرين در نظر بگيرند كه اين مغاير با غلظت آبخوان در حالت طبيعي مي

  شيمياييواكنش  -2-2-4
در  شيمياييطي مواد جذب خطي و يا غيرخ به صورتي كيفي آب زيرزميني ها مدلدر  شيمياييالعمل  عكس معموال

  آيد. آبخوان پديد مي
كلي پديده جذب در فرآيند انتقال بين انحالل ماده آلوده در آب زيرزميني (فاز تحليل) و جذب ماده آلوده در  به طور

هاي تحليلـي و جـذبي    شود كه شرط تعادل بين غلظت فاز فرض مي معموالآيد.  مي به وجودمحيط متخلخل (فاز جذب)، 
هـاي   هـاي فـاز    خـواني دارد. ارتبـاط غلظـت    با سرعت حركت آب هم تقريباالعمل جذب، سريع بوده و  و عكس وجود دارد

ي كـارگير   بهي انتقال و آلودگي با ها مدلدر  معموال  گويند. جذب ايزوترمي جذب ايزوترم مي اصطالحاتحليلي و جذبي را 
در نظـر   2و النگميـر  1به صورت خطي، فراندليچ  جذب ايزوترمي، سه نوع ها مدلشود. در بعضي از  اعمال مي تاخيرفاكتور 

  شود. گرفته مي

                                                       
1- Freundlich 
2- Langmuir 
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  تبديل شود: (C)به غلظت محلول  ) مستقيماC( شود كه غلظت جذبي جذب ايزوترم زماني خطي فرض مي
)2 -13( dC = K C  

3ضريب توزيع Kdكه در آن  1 a(L M ) شود: زير تعريف مي به صورتنيز  تاخيرباشد. فاكتور  مي  

)2 -14( b b
d

C
R 1 1 K

C

  
   

 
  

  شود: زير بيان مي به صورتايزوترم فراندليچ، يك جذب غيرخطي است كه 
)2 -15(  a

cC = K C  

  كه در آن:
Kf ضريب ثابت فراندليچ =   
a باشد. = توان فراندليچ (بدون بعد)، مي  

  تجربي هستند. ضرايب aو  Kf ضرايب
بـراي   تـاخير باشد. فـاكتور   برابر با يك شود، ايزوترم فراندليچ همان ايزوترم خطي مي a كه صورتيبديهي است كه در 

  شود: زير تعريف مي به صورتايزوترم فراندليچ 

)2 -16(  a 1b b
f

C
R 1 1 aK C

C
 

   
  

  

  شود: زير بيان مي به صورتاز طرف ديگر ايزوترم النگمير نيز 

)2 -17(  f

f

K .SC
C

1 K C



  

  كه در آن:
Kt 3= ضريب ثابت النگمير 1(L M )  
S 1= غلظت كل موجود در فاز جذبي(MM ) باشد. مي  

  ايزوترم النگمير به صورت زير است: در تاخيرفاكتور 

)2 -18( b b t
2

t

K SC
R 1 1

C (1 K C)

  
          

  

  جذب راديواكتيو -2-2-5

گر فرسايش توده در نشان در معادله اصلي انتقال مواد، ترم bC C
   فاز محلول(C)   و فـاز جـذبي )C(  بـا ،

  باشد. نسبت ثابت تابعي از نصف عمر مواد راديواكتيو مي معموالباشد.  مي نسبت ثابت 

)2 -19( 2

1
2

(ln )

t
   

  نامند. مي ديگر مدت زماني كه الزم است تا غلظت باندازه نصف غلظت كل مواد راديواكتيو برسد را ثابت  به عبارت
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  شرايط اوليه - 2-2-6
ي زيرزمينـي، تغييـرات تـدريجي غلظـت را در آبخـوان      اه آبذكر گرديد، معادله اصلي مدل آلودگي  كه  همان طوري

باشـد.   است براي حل آن، شرايط اوليـه الزم مـي   جزييدهد. با توجه به اين معادله كه از نوع معادله ديفرانسيل  نشان مي
  شود: زير نوشته مي به صورت اين شرايط در محيط 

)2 -20(  C (x, y, z, t) = C  (x, y, z)t 0  
oC (xyz)باشد. مي مسالهمعلومات  به عنوانباشد كه  توزيع غلظت اوليه مي  

  شرايط مرزي
عالوه بر شرايط اوليه، يك معادله ديفرانسيل جزيي در حالت غيرماندگار به شرايط مرزي نيز نياز دارد تا بتوان به عنـوان  

  باشد: هاي زيرزميني به صورت زير مي گي آبنقاط شروع كننده، عمليات حل را آغاز كرد. به طوركلي شرايط مرزي در آلود
 كه در آن، غلظت در روي مرز معلوم است. 1شرط مرزي ديريكله  
 گراديان (تغييرات) غلظت در روي مرز معلوم است. 2شرط مرزي نيومن  
  شود. شي ناميده ميك  شرط اصطالحاتلفيقي از شرايط ديريكله و نيومن كه  

ه مقدار غلظت معلـوم اسـت و مقـدار آن در طـول گـام زمـاني مـدل تغييـري         ك است  ايندر شرط ديريكله، فرض بر 
  :به صورتكند  نمي
)2 -21(  C (x, y, z, t) = C  (x, y, z)  

oCكه در آن (xyz) باشد. مقدار غلظت معلوم در روي مرز مي  
مثال در  به طوركه يك منبع آالينده با يك غلظت مشخص  است  اينگر  ي كيفي، مرز با غلظت معلوم بيانها مدلدر 

جا  ورودي به محدوده مدل و يا يك منبع دريافت كننده مواد آلوده با غلظت معين در خروجي آبخوان وجود دارد. در اين
بـه  مرز  ي جريان، شرايط غلظت ثابت را در روي يكساز مدلبار هيدروليكي ثابت در شبكه  لزوماكه  است  ايننكته مهم 

 .نيايد به وجودآيد و يا  به وجوددر طبيعت  ،آورد و اين اتفاق ممكن است نمي وجود

  :به صورتست كه تغييرات غلظت در روي مرز مشخص است، ن ادهنده اي شرط مرزي نيومن، كه نشان

)2 -22(  ij
C

D q(x,  y,  z,  t)           t 0
x


 


    

,q(xباشد كه در آن مي y,z, t)   آب زيرزمينـي   سـامانه وارد و يـا از   سـامانه مقدار بده با غلظت مشخصي است كه بـه
,q(xگونه بده جريـان پيـدا نكنـد،    مرز غيرقابل نفوذ باشد و هيچ كه صورتيشود. بديهي است كه در  خارج مي y,z, t) 0 

  خواهد شد.

                                                       
1- Dirichlet 
2- Neuman 
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  :به صورتباشد،  مي در شرط سوم، در روي مرز، هم غلظت و هم تغييرات غلظت معلوم

)2 -23(  ij i
C

D C g(x,  y,  z,  t)           t 0
xj


   


    

,g(xدر رابطه اخير مقدار y,z, t)،   باشـد كـه در روي يـك مـرز      جريـان مـي   پخشـيدگي در واقع بيانگر بده انتقـال و
,g(xمـرز غيرقابـل نفـوذ باشـد، مقـدار      كه  صورتيباشد. بديهي است كه باز در اين مورد نيز در  مشخص مي y,z, t) 0 

  خواهد شد.
بـه  ) 23-2غلبـه كـرده و معادلـه (    پخشـيدگي مقدار بده انتقال بر بده  معموالآبخوان،  سامانهدر ورودي و يا خروجي 

  شود. زير خالصه مي صورت
)2 -24(  iC = g(x, y, z, t)  

  يگزين ترم ورودي يا خروجي شود.درمعادله اصلي مدل كيفي آب زيرزميني، جا تواند ميمعادله اخير 

  حل عددي معادالت انتقال و پخش آلودگي در آبخوان -2-2-7
براين است كه  شود. در نگرش اولرين فرض ميالگرانژين انجام  -با سه نگرش اولرين، الگرانژين و تلفيق اولرين معموال

ي هـا  تفاضـل تـوان روش   مـي  ها روشين اين تر مهمي انجام شود كه از ساز مدلاس شبكه مكاني ثابت در راسحل عددي ب
را نام برد. به اين صورت كه در هر شبكه، مقدار آلودگي (پارامتر وابسـته)،   (FEM)و روش اجزا محدود  (F.D.M)محدود 

آيـد. نگـرش    مي دست  بهها  هاي مستقل معادله، در ساير شبكه و متغير ضرايبي عددي و با معلوم بودن، ها روشاس راسب
و ساده بودن معادالت جريان نسبت بـه معـادالت    تر كممشكالت  به دليلي زيرزميني ها آبي جريان ساز مدلاولرين در 

آميز بوده است. در آلودگي، كاربرد اين نگـرش بـا خطاهـايي از قبيـل      آلودگي، كاربرد زيادي دارد و نتايج كار هم موفقيت
 تـر  كوچـك خطاها را با  گونه اينكه  باشد، ضمن اين عددي و يا نوسانات مصنوعي ناشي از روش حل همراه مي پخشيدگي

در حل عددي آلودگي، از ايـن   ترجيحاتوان برطرف كرد ولي  ها و يا گام زماني كوچك تا حدودي مي انتخاب كردن شبكه
يير شود. در نگرش الگرانژين، معادله آلودگي در شبكه مكاني تغيير شكل يافته و يا مختصات تغ استفاده مي تر كم ها روش

بلكه  ،شوند ها ثابت فرض نمي شود. به اين صورت كه برخالف نگرش اولرين، شبكه يافته در يك شبكه مكاني ثابت حل مي
توان بيان داشت كه در نگرش اولرين، خصوصيات هر شـبكه از نظـر    ديگر مي به عبارتامكان تغيير شكل يافتن را دارند. 

شود ولي در روش الگرانژين مسير حركـت ذره و نـه    طريق عددي حل ميهيدروديناميكي آن از  ضرايبكيفي با داشتن 
 بهشود تا با داشتن روند پيگيري بتوان مقدار متغير وابسته را در نقاط مختلف  خود ذره آلوده از طريق عددي پيگيري مي

ود و حـل مسـتقيم   شـ  خالصه در نگرش الگرانژين انتقال مواد توسط تعداد زيادي ذرات بررسـي مـي   به طورآورد.  دست 
كه نگرش الگرانژين در تحليل انتقـال ذره آلـوده بـه واقعيـت      گيرد. باوجود اين انجام نمي پخشيدگيـ   جايي جابه معادله
شوند،  در يك زمان حل مي پخشيدگيمعادالت انتقال و  كه زماني  به خصوصو  پخشيدگياست ولي در  تر نزديك تر بيش

 به وجـود هاي ثابت و يا مختصات ثابت در نگرش الگرانژين باعث   م در نظر گرفتن شبكهعد .آورد مي به وجودمشكالتي را 
هـاي    ي غيريكنواخت و يا ورودي و خروجيساز مدلمحدوده  كه زماني به خصوصشود،  آمدن ناپايداري در حل عددي مي
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تـوان   در نگرش الگرانژين، مي ها روشين تر مهمآب زيرزميني حاكم باشد. از  سامانهاي به  ه مرزي پيچيد شرايطمختلف و 
  هاي تصادفي را نام برد. يا روش قدم Random Walk Methodروش 

  الگرانژين - نگرش تلفيقي اولرين  -2-2-8
آوردن يـك روش حـل    به وجودهاي اولرين و الگرانژين و با تلفيق اين دو نگرش سعي بر  ي مزاياي نگرشكارگير بهبا 
الگرانژين، ترم انتقـال معادلـه آلـودگي بـا اسـتفاده از       -ارد. در روش تلفيقي اولرين و با حداقل خطاي محاسباتي د موثر

  شود. معادله آلودگي از طريق نگرش اولرين حل مي پخشيدگينگرش الگرانژين و ترم 
د. شو هاي تصادفي ارائه مي الگرانژين، ابتدا نگرش الگرانژين با توضيح روش قدم -قبل از توضيح روش تلفيقي اولرين 

ي آب سـاز  مـدل كه در اكثـر كتـب    اين به دليلمحدود)  اجزاي محدود و ها تفاضلي اولرين (ها روشضمن اينكه از ذكر 
  شود. زيرزميني وجود دارد، خودداري مي

  نگرش الگرانژين -2-2-9
عـددي در حـل قسـمت     پخشـيدگي ي اولـرين داراي مشـكالتي از قبيـل نوسـانات و     ها روشكه حل عددي  جا از آن

يي ها آن، ها روشكار برده شده است. در ميان اين  هي جايگزيني براي آن بها روشباشد،  امالح مي (advection) جايي جابه
ي الگرانژين، انتقال امـالح را بـا در نظـر    ها روشاند.  ي كسب كردهتر بيشاند، موفقيت  كه بر اساس ديدگاه الگرانژين بوده

كننـد. در نتيجـه،    حـل نمـي   مسـتقيما را  پخشيدگي -جايي  جابهادله گرفتن تعداد زيادي ذرات متحرك حل نموده و مع
 يهـا  روشهسـتند. از بـين    مـوثر امـالح   جايي جابهعددي نشده و براي حل معادله  بخشيدگي ي الگرانژين دچارها روش

  شود. مي ي الگرانژين در اين مبحث توضيح دادهها روشهاي مهم   و بعضي از ويژگيهاي تصادفي  روش قدم الگرانژين، 

  1يتصادف هاي گامروش  -الف
بـا رسـم    پخشـيدگي و  جايي جابهشود كه در مورد پديده  استفاده مي 2الگوي تعقيب ذرات ، ازهاي تصادفي در روش قدم

 جـا  جابـه شود كه در اثـر حركـت آب زيرزمينـي، ايـن ذره      شود. سپس فرض مي شكل در صفحات آينده توضيح داده مي
شـود. در ايـن    سـازي مـي   با اضافه كردن تغيير مكـان تصـادفي ذره، شـبيه    پخشيدگيعمل  جايي جابهشود. بعد از هر  مي

  شود. فرآيند، جذب سطحي با تصحيح سرعت و جرم ذرات منظور مي

  پخشيدگيو  جايي جابهپديده  -2-2-10
كنـد كـه ابتـدا يـك      مدل كالسيك آب زيرزميني، پديده انتقال امالح در محيط متخلخل را بدين صورت فـرض مـي  

افتد. سپس در اثر عمـل   جريان اتفاق مي ذرات با سرعتي برابر سرعت متوسط آب زيرزميني و در جهت عمومي جايي جابه
                                                       

1- Random walk method, RWM 
2- Particle tracking technique 
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ايـن   هـاي تصـادفي   گـام شـود. در روش   اوليه اضافه مي جايي جابهدهد كه به  يك تغيير مكان تصادفي رخ مي پخشيدگي
د. در واقع مسير حركـت ذره  شو جرم نسبت داده شده، دنبال مي ديدگاه با قراردادن تعداد زيادي ذره كه به هر كدام يك

  زير: به صورتشود.  پيگيري مي

)2 -25(  n 1 n
p px x x z    

nكه در آن
px وn 1

px  دهد،  موقعيت ذره را قبل و بعد از يك گام انتقال نشان ميx  ذره در اثر پديده  جايي جابهمقدار
  است. پخشيدگي به واسطهتصادفي ذره  جايي جابه Zبوده و  جايي جابه

تـوان گوسـي و يـا نرمـال در نظـر       ، توزيع ذرات محلول را مـي (z)پخشيدگي تصادفي ناشي از  جايي جابهبراي تعيين 
آنـي در   به صـورت ه يك جرم ن اين موضوع اگر حل تحليلي حالت يك بعدي در نظر گرفته شود كدگرفت. براي نشان دا

  باشد، در نتيجه داريم: Vيكنواخت و برابر  به صورتوارد شده و سرعت  x=0مقطع 

)2 -26(    20 x vtC
C x, t exp

4Dt4 Dt

 
  

   
 

كه در آن
0

M
0 ( V )

C  اي به جرم  ه غلظت اوليه است كه در اثر تزريق آاليندM  آيـد،   مـي  دسـت  بـهV0    حجـم محـيط
) مشـابه رابطـه تـابع    26-2رابطه ( شود،  مالحظه مي كه همان طوريباشد.  طولي مي پخشيدگيضريب  D=Tمتخلخل و 

  :به صورت  باشد، مي xچگالي احتمال با توزيع نرمال متغير تصادفي 

)2 -27(  
 2

x 22

x1
f exp

22

  
  

   
  

توان روابـط زيـر    ) مي27-2) و (26-2باشد. با مساوي قرار دادن معادالت ( انحراف معيار مي ميانگين و  كه در آن 
  آورد: دست  بهرا 

)2 -28(    x 0f x C x, t C  
 µ = vt 

L2 vt    
ميـانگين آن   كـه  طـوري   بهذرات را با توزيع نرمال در نظر گرفت  جايي جابهتوان  دهد كه مي ) نشان مي27-2معادله (

تصادفي در اثـر   جايي جابهسرعت متوسط جريان بوده و انحراف آن از ميانگين برابر مقدار  به واسطهامالح  جايي جابهبرابر 
  ).2-2باشد(شكل  مي پخشيدگيعمل 

  



 117  زيرزميني هاي آب كيفي رياضي مدل -دوم فصل

 
 

  Mاي به جرم  ه اي آاليند انتقال امالح در يك جريان يكنواخت پس از ورود لحظه -2- 2شكل 

  يكنواخت و نرمال باشد) به صورتذرات پس از اعمال جرم آالينده  گيديپخش(توزيع 
  آيد: مي دست  به) از رابطه زير 25-2در معادله ( Zبراي يك گام زماني، مقدار 

)2 -29(  2Z=N(0, )  
)2 -30(   n 1 n 2

p px x x N 0,       
,2N(0كه در آن )،  با توزيـع نرمال بوده كه داراي ميانگين صـفر و انحـراف معيـار   يك عدد تصادفيL2 vt   

,2N(0باشد. مقدار مي ) توان با توليد اعداد تصادفي، ايجاد كرد. را مي  
  ت.طولي و هم عرضي در نظر گرف پخشيدگي به واسطهتصادفي را هم  جايي جابهدر حالت دو بعدي، بايد 

  زير نشان داد: به صورتهاي تصادفي را   جايي جابهتوان اين  مي

)2 -31(  
 

 

2
L L

2
T T

Z N 0,

Z N 0,

 

 

  

  تصادفي در جهت طولي و عرضي بوده و برابر هستند با: جايي جابه ZTو  ZLكه در آن 
L L

T T

2 vt

2 vt

  

  

 

  داريم: yو  xبنابراين در محاسبات مسير ذرات در دو جهت 

)2 -32(  
n 1 n
p p L T

n
p L T

x x x z sin z cos

x y
        x x z z

l l

      

 
    

 

  

n 1 n
p p L T

n
p L T

y y y z cos z sin

y y
        y y z z

l l

      

 
    

 

  

x = vxt ،y = vyt،كه در آن    2 2
l x y     ،  امـالح   جـايي  جابـه زاويه بين جهت(l)   و محـورy   هـا

  ).3-2(شكل باشد  مي
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  ناشي از سرعت متوسط جريان و جايي جابهبرداري  جمع به صورتذرات  جايي جابهنمايش  - 3- 2شكل 

  در جهات طولي و عرضي پخشيدگيتصادفي ناشي از  جايي جابه

طـور همزمـان حركـت      باشد. وقتي كه تعداد زيادي ذره با مشخصات مشابه به ) يك معادله تقريبي مي32-2معادله (
  شكل زير است: به صورتكند كه در جريان يك بعدي  تبعيت مي 1پالنك -فوكر از معادله  (f)كنند، تابع چگالي آنها 

)2 -33(     
2

L2

f
D f vf

t xx

  
 

 
  

  زير است: به صورت جايي جابه -پخشيدگيباشد. از طرف ديگر، شكل استاندارد معادله  مي DL = LVكه در آن 

)2 -34(  L
C C

D vC
t x x x

      
    

  

  زير نوشت: به صورتتوان  ) را مي33-2ثابت نباشد، مشابه نيستند. معادله ( DL كه زماني) تا 34-2) و (33-2معادله (

)2 -35(  L
L

Df f
D v f

t x x x x

                     
  

  توان نوشت: اگر يك عامل تصحيح به عامل سرعت اضافه شود، مي

)2 -36(  'LD
v v v

x


  


  

ديگر، براي  به عبارت) خواهد شد. 34-2در معادله ( (c)) معادله غلظت 33-2در معادله ( (f)سپس تابع چگالي ذرات 
هاي تصادفي بايد براي محاسبات سرعت حركت  صحيح با استفاده از روش قدم به طور جايي جابه -پخشيدگيحل معادله 

تـوان از آن   استفاده كرد. اگر اين مشتق كوچك باشد، مـي  پخشيدگيذرات از سرعت نشت به اضافه مشتق مكاني ضريب 
نسبت به مكان مقـدار   پخشيدگيضريب  كه جاييدر تواند ميحال، خطاي حاصل از حذف اين عامل  كرد. با اين ظرن صرف

  مثال نزديك منابع تغذيه و تخليه) قابل مالحظه باشد. به عنوانكند ( زيادي تغيير مي
  تصحيح مورد نياز براي عامل سرعت عبارتند از:  در محيط دو بعدي،

                                                       
1- Planck - Fokker 
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)2 -37(  
xy' xx

x x

yx yy'
y y

DD
v v

x y

D D
v v

x y


  

 
 

  
 

  

  رود. كار مي ه) ب34-2در معادله ( yو  xي سرعت نشت براي محاسبه ها مولفهجاي ه عوامل تصحيح شده سرعت ب
 معمـوال آيـد.   مـي  دسـت   بـه هاي تصادفي، غلظت با محاسبه جرم ذرات متحرك در يك زمان مشـخص   در روش قدم

  معادله جريان حل شده است، ها آنمحدود كه در  اجزاهاي شبكه   ي شبكه تفاضل محدود يا گرهها سلولها بر روي  غلظت
كه تعـداد ذرات در   فرض اين آيد. با مي دست  بهگردند. غلظت در هر سلول با استفاده از يك ميانگين حسابي  محاسبه مي

  ر است با:براب tباشد، غلظت در هر سلول در زمان  NPmبرابر  tدر زمان  mسلول 

)2 -38(   
mNP

m p
m p 1

1
C t M

v 

   

باشد. اگر غلظت بر حسب  تخلخل مي و  mحجم سلول  m ،Vmدر داخل سلول  Pجرم مربوط به ذره  MPكه در آن 
  زير ساده كرد: به صورتتوان  ) را مي38-2كسري از جرم بيان شود، معادله (

)2 -39(   
mNP

m p
p 1

C t f


   

شود. جرم و يا كسـر جـرم اختصـاص يافتـه بـه هـر ذره        حمل مي Pكسري از جرم است كه توسط ذره  fpكه در آن 
هـاي تصـادفي دارد. ذرات جديـد در اثـر منـابع       بستگي به مقدار كلي جرم و تعداد كل ذرات استفاده شده در روش قـدم 

شـوند،   مي اتي كه در مناطق تخليه جمعشود. ذر بسته به حجم و غلظت جريان ورودي، به ميدان اضافه مي  ورودي امالح،
  .شوند از ميدان خارج مي

  هاي تصادفي ي روش قدمها محدوديتمزايا و  -
اعمـال روش بـراي تهيـه برنامـه كـامپيوتري       و شـود  هـاي عـددي حـذف مـي      پخشـيدگي هاي تصادفي  در روش قدم

  بـه محاسـباتي داراي رانـدمان بـااليي اسـت      كـرده و از نظـر   ارضـا جرم را  بقاباشد. اين روش قانون  سازي ساده مي شبيه
  توان بدون استفاده از تعداد زيادي ذرات، نمايش داد. توزيع جرم را مي كه طوري

باشـد كـه از جـرم حمـل      هاي تصادفي طبيعت گسستگي بسيار باالي ميدان غلظت مي اولين مشكل در ارتباط با قدم
تعـداد ذرات قـرار دارد. تجربـه و قضـاوت      تاثيرشدت تحت   هكه ب آيد و دليل آن اين است مي دست  بهشده توسط ذرات 

 مولفـه هاي تصادفي در زمـاني كـه    ي الگرانژين، روش قدمها روشباشد. همانند ساير  مهندسي براي تفسير نتايج الزم مي
  به حركت ذرات وابسته است، كامالكه اين روش  آن به دليلعالوه،   هشود. ب  سهم بزرگي دارد، دچار مشكل مي پخشيدگي

  شود. ميدان جريان و يا در مناطق نزديك به منابع تغذيه، تخليه دچار مشكل  نامنظم بندي شبكه حالت ممكن است در
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  الگرانژين -نگرش اولرين 
  شود. زير بسط داده مي به صورت)، ترم انتقال 1-2ي زيرزميني، (ها آبدر اين روش، در معادله اصلي كيفيت 

)2 -40( si
i i i

i i i i

qC C
( C)  C C

x x x x

  
      

    
 

) و تقسيم كردن هر دو طرف معادله به فاكتور تاخير، معادله اصلي به صورت 6-2با جايگزيني معادله اخير در معادله (
  آيد. زير در مي

)2 -41(   s b
iij s

i j i

qC 1 C C
  D C C C C

t R x x x R R

                      
 

iكه در آن
i

R


   دهد. يافته ذره آلوده را نشان مي تاخيرسرعت  

Cجزييباشد كه در آن مشتق  )، يك معادله از نوع اولرين مي41-2معادله (

t

 
  

را در  (C)، دامنـه تغييـرات غلظـت    

  تواند به صورت زير نوشته شود. فرم الگرانژين نيز ميه ب) 41-2دهد. معادله ( يك مكان خاص نشان مي

)2 -42(  s b
ij s

ii

C qDC 1
D (C C ) C C

xDt R x R R

              
 

iبا جايگزيني مشتق جزيـي  جا در اين
DC C C

Dt t x

 
  
 

DCتـوان مسـاله را حـل كـرد.     بـه مشـتق معمـولي مـي     

Dt
 ،

عبـارت ديگـر منحنـي مشخصـه       باشد. به در روي يك مسير حركت ذره آلوده مي (C)دهنده دامنه تغييرات غلظت  نشان
  شود. روي ذره آلوده پيگيري مي سرعت پيش

DCتوان مشتق رو، مي هاي محدود با ديفرانسيل پيش با اعمال آلگوريتم تفاضل

Dt
  را به صورت زير نوشت: 

)2 -43(  
n 1 n
i iC CDC

Dt t

 



  

  در آن: كه
n 1
iC  مقدار متوسط غلظت مواد محلول در زمانt+1  

n
iC مقدار متوسط غلظت مواد محلول در زمانt  
t فاصله زماني بينt وt 1.  

  توان به صورت زير خالصه كرد: مي) را 42-2)، معادله (43-2با توجه به معادله (
)2 -44(  n 1 n

i iC C t RHS(C)      
  باشد. ) مي42- 2هاي سمت راست معادله ( گر تقريب تفاضل محدود يا جز محدود در ترم در واقع نمايان RHS (C)مقدار 

مقدار غلظت  صورت اينبخواهيم تقريب تفاضل محدود را انجام دهيم در  از روش صريح كه صورتيبديهي است كه در 
n، يعنيtدر زمان 

iC مقدار غلظت در زماند و در صورت استفاده از روش ضمنيشو كار برده مي هب ،t+1،n 1
iC   .خواهد بود

ـ ها آبي پيشرفته كيفيت ها مدلالگرانژين در اكثر  -لگوريتم اصلي روش اولرينا به عنوان) 44-2معادله (   هي زيرزميني ب
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n، ترمها مدل گونه اينشود. در  كار برده مي
iC ) روش ه ب ،شود كار گرفته مي  ه) كه براي بخش انتقال معادله ب44-2معادله

از  گيـرد  در نظـر مـي  پخشـيدگي ورودي و خروجـي   ترم دوم معادله اخير، كه اثرات  كه صورتيشود در  الگرانژين حل مي
ذره آلـوده نيـز از روش    شـيميايي هـاي   العمل د. محاسبات مربوط به عكسشو الگرانژين برآورد مي - روش تلفيقي اولرين

  شود. بندي اولرين انجام مي ي محدود با شبكهها تفاضل
 - لفيقـي اولـرين  ي مختلف الگرانـژين بـراي تقريـب كـردن تـرم انتقـال بـه روش ت       ها روشبر اين اساس، استفاده از 

  شود: الگرانژين به سه صورت زير انجام مي
  1مشخصهروش خطوط  
 2روش اصالح شده خطوط مشخصه  
 3هروش هيبريد خطوط مشخص  

ات هـر روش  جزييـ شود. بـديهي اسـت كـه بـراي اطـالع از       توضيح داده مي ها روشخالصه هر يك از  به طوردر زير 
  ي مختلف مراجعه كرد.ها كتابتوان به  مي

  روش خطوط مشخصه -
شـود كـه تعـدادي از ذرات مـاده آلـوده در جريـان آب        سـازي، فـرض مـي    در روش خطوط مشخصه در شروع شـبيه 

  شوند. زيرزميني، به صورت تصادفي و يا با يك الگوي تعيين شده ثابت توزيع مي
گيـرد.   ت ميشود كه حركت ذرات آلوده برروي يك مسير مشخص از جريان صور در روش خطوط مشخصه، فرض مي

اين فرض فقط به منظور سهولت در قانونمند كردن حركت ذره آلوده در محيط متخلخل در نظر گرفته شده است. در اين 
شـود.   روش، توزيع آلودگي در آب يا به صورت تصادفي و يا به صورت يك الگوي از پيش تعيين شده در نظر گرفتـه مـي  

شود. اين ذرات در جهت حركت آب زيرزمينـي   ، مشخص ميyو  xتزين غلظت و موقعيت مكاني هر ذره در مختصات كار
  شود. به راه خود ادامه داده و در هر فاصله زماني كوتاه، مشخصات آن تعيين مي

m،*n، متوسط غلظت در سلول nدر پايان فاصله زماني 
mCاي كه در داخـل سـلول    ه ، از روي غلظت ذره آاليندm   قـرار

  شود: شود. فرايند اين كارطبق معادله زير توضيح داده مي ارد، برآورد ميد

)2 -45(  mNP
n n
i p m 

m P 1

1
C C             if      NP

NP




    

  كه در آن:
NPm  تعداد ذرات در درون سلول =m  

                                                       
1- Method of characteristics (MOC) 
2- Modified method of characteristics (MMOC) 
3- Hybrid method of characteristics (HMOC) 
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n
pC غلظت =p  امين ذره در زمان گذشتهn  

  ، يك غلظت وزني ها سلولپس از برآورد مقدار غلظت براي تمام 
n
mC  اسراسب*n

mC  و غلظت در زمان گذشتهnشود. ، به ترتيب زير محاسبه مي  

)2 -46(  *n̂ n n
m m mC C (1 )C      

n*باشد. مقدار فاكتور وزني بين صفر و يك مي كه درآن 
mC ) و يا تغييرات غلظت به 46- 2براي محاسبه ترم دوم معادله (

  رود. كار مي ) به44- 2خروجي و فعل و انفعاالت شيميايي ترم سمت راست معادله ( - علت پديده پخشيدگي، ورودي
)2 -47(  ˆn 1 n

m mC t RHS(C )     
هاي  جا به دليل فرآيند ين است كه در ايندهنده ا )، نشان33-2به عبارت ديگر در نظر گرفتن غلظت وزني در معادله (

خروجي آب زيرزميني و يا فعل و انفعاالت شيميايي كه در مسير حركـت ذره آلـوده    -مختلفي مانند پخشيدگي، ورودي 
شود كه طبيعتا تابعي از مقدار اثر هر يك  ممكن است رخ دهد، به جاي در نظر گرفتن غلظت، از غلظت وزني استفاده مي

  باشد. هاي اخير برروي ذره آلوده مي از فرآيند

n*در واقع جمع جبري غلظت) n+1(در زمان  mغلظت در سلول 
mC و ترمn 1

mC  باشد. غلظت همه ذرات متحرك  مي
. به همين ترتيب، محاسبات آلودگي در محـيط متخلخـل از دو   شود اصالح و به هنگام مي مرتبا پخشيدگيتوجه به تغيير  با

بـه  ) 4-2يابـد. شـكل (   ادامه مي ،شود و اين محاسبات تا آخرين زمان در نظر گرفته شده مشخصه انجام ميروش خطوط 
  دهد. خالصه روند روش خطوط مشخصه را نشان مي طور

اي ايـن روش، آزادي بـيش از حـد در توليـد     توجـه بـه اصـول و مبنـ     يكي از معايب بزرگ روش خطوط مشخصه، با
هـاي   مشـكالت جـدي در شـماي حـل روش     اباشد كه خود، سـر منشـ   محاسبات و در نتيجه ايجاد پخشيدگي عددي مي

، كند بودن محاسبات و حجم زياد محاسبات ذرات متحرك به خصوص MOCترين عيب روش  معمول عددي است. بزرگ
  باشد. مي (x y z)بعدي   در حالت سه

هـا   الگرانژين، ممكن است در بعضي حالت -هاي اولرين مانند ساير روشخطوط مشخصه  عالوه بر عيب فوق در روش
هـا   گونه روش تواند ناشي از اصل و مبناي اين داري در بيالن يك سلول ايجاد شود. دليل اصلي اين خطا مي اختالف معني

  اند. ه شدهباشد كه به طور كلي براساس قانون بقاي جرم بنا نهاد
دار) با پراكنـدگي يكنواخـت در داخـل     نخسيتن گام در روش خطوط مشخصه، قراردادن تعدادي ذره مشخصه (نشانه

ذره نشـانه   9تا  4باشد. تجربه نشان داده است كه براي حل معادله انتقال در سامانه دوبعدي، انتخاب  هاي مدل مي  شبكه
آن، غلظت كيفيت شيميايي ذره، معادل غلظـت   yو  xبه وسيله مختصات  نتيجه خوبي داده است. موقعيت هر ذره شبكه

پيمايد، متناسب با سـرعت   شود. مسافتي كه هر ذره در هر گام زماني مي اي كه در آن قراردارد، تعيين مي آب مركز شبكه
  )4-2(شكل  باشد. آن و مدت گام زماني مي
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 موقعيت ذره در ابتداي گام زماني  
  موقعيت جديد ذره 
  جهت جريان آب زيرزميني  

  ..... مسير حركت ذره
  حركت جريان آب و ذره در روش خطوط مشخصه -4- 2شكل 

  روش اصالح شده خطوط مشخصه
بـه همـين منظـور ايـن روش      ،حجم عمليات بود ، زرگ روش خطوط مشخصهگرديد، اشكال بذكر   قبالكه  گونه همان

كه تعداد زيادي ذرات متحرك با غلظت و مختصات معين در داخل  جاي اين  ه. به اين ترتيب كه در اين روش بشداصالح 
شـود و محاسـبات    نظر گرفتـه مـي   ) درها سلولها ( هاي شبكه  دار فقط در روي گره سلول در نظر گرفته شود، ذرات نشانه

شود. در اينجا، ذره به سمت عقب برگشته تا موقعيـت خـود را در    فقط در روي اين نقاط انجام مي (n+1)براي گام زماني 

n*تقريبي از غلظت به عنوانغلظت با آن موقعيت  حالت اينپيدا كند. در  nزمان 
mC اين صورت:شود. به  در نظر گرفته مي  

)2 -48(  *n n n
mn p mC C (x ) C (x d)    

  كه در آن:
xp  موقعيت برگشتي ذره كه در زمان =t  از گرهm .به عقب برگشته است  
xm  موقعيت گره =m    
d  ذره مشخصه يا فاصله بين مسير ذره از  جايي جابه= فاصلهxm  تاxp   
*n

mC  غلظت در نقطه =xp  در زمانn شود مي يابي ميانتوجه به نقاط مجاور خود  اين غلظت با (معموال(  
  شود. مي ارائه) 5-2شماي روش اصالح شده خطوط مشخصه در شكل (
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  tدر زمان  mموقعيت جديد ذره پس از برگشت از نقطه  
  )mموقعيت ذره در ابتدا (در روي گره  
 جهت جريان آب زيرزميني  
  مسير حركت ذره .....
  حركت جريان آب و ذره در روش اصالح شده خطوط مشخصه - 5- 2شكل 

كنـد در   ي محـدود اسـتفاده مـي   هـا  تفاضل، فقط از يك ذره براي هر شبكه (سلول) شده روش خطوط مشخصه اصالح
توجه به اين مزيت مهـم،   گرفت. با تعداد زيادي ذره در هر شبكه مورد استفاده قرار مي خطوط مشخصه در روش كه حالي
 توانـد  ميي، بعد  سهي بزرگ است و يا حالت ساز مدلكه محدوده  هايي حالتحتي در اصالح شده  خطوط مشخصه روش

  مورد استفاده قرار گيرد.

  روش هيبريد خطوط مشخصه
 -از طريق معادلـه اولـرين   شده   خطوط مشخصه اصالحو  خطوط مشخصهي ها روشمالحظه گرديد،  كه  همان طوري

غلظـت آالينـده و    تـاثير بـودن جبهـه    آهسـته ي فوق تابعي از سريع يا ها روششوند. انتخاب هريك از  الگرانژين حل مي
باشد. عالوه بر دو روش مذكور، روش هيبريد نيز وجود دارد كه در واقع تلفيقـي از دو روش   چنين حافظه كامپيوتر مي هم

 ها روشباشد. در اين روش سعي شده است كه از نقاط قوت هر يك از  مي خطوط مشخصه اصالح شدهو  خطوط مشخصه
خطـوط   روش ،جبهه آاليندگي سـريع اسـت   مثال،  به طوركه  اس اينراسبخودكار استفاده كرده و با يك شماي تطبيقي 

 خطـوط مشخصـه  ديگر، اگر جبهه آالينـدگي سـريع باشـد، روش     به عبارترا حل كند.  مسالهرا انتخاب كند و  مشخصه
 آهسـته جبهـه آالينـدگي    كـه  حـالي شوند. در  در اطراف هر جبهه توزيع ميخودكار  به طورانتخاب شده و ذرات متحرك 

 nبه زمان خودكار،  به طورها  دار در نقاط گره انتخاب شده و ذرات نشانه شده خطوط مشخصه اصالحاصله روش باشد، بالف
ناپديـد   شيمياييالعمل  پخشيدگي و عكسكه جبهه  شوند. در فرآيند حل در روش هيبريد به محض اين برگشت داده مي
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خطوط و  خطوط مشخصه جهت انتخاب بين دو روش شوند. به منظور داشتن معيارهايي ي قطع ميرو پيششود، عمليات 
  شود. نهايت در نظر گرفته مي از صفر تا بي اي براي عدد پكلت دامنه شده مشخصه اصالح

ي زيرزميني، ها آبي آلودگي ساز مدلعلت پيچيدگي ه كه ب است  ايناين مبحث قابل ذكر است، انتهاي چه كه در  آن
چنان در مراكز تحقيقـاتي و دانشـگاهي    هم مسالهلي تحقيقات در زمينه تئوري شوند و ي مذكور توصيه ميها روشگرچه 

  دنيا ادامه دارد.

  انتخاب مدل عددي و نرم افزار مناسب براي آبخوان -2-3

سال پيش در اكثر مراكز تحقيقـاتي،   30ي زيرزميني از حدود ها آبدر و آلودگي با توجه به نياز حل معادالت جريان 
با پيشرفت كامپيوتر از نظر حافظـه و سـرعت،    به خصوصي عددي آغاز شد. ساز مدلدانشگاهي و مهندسين مشاور دنيا، 

ي سـاز  لمدالمللي  مركز بين ،1. در اين ميان انجمن ژئوفيزيك آمريكاشدي مختلف عددي فراهم ها روشامكان استفاده از 
، مراكـز تحقيقـاتي در فرانسـه، آلمـان،     3شناسي امريكا در ايالت كلرادو امريكا، سازمان تحقيقات زمين 2هاي زيرزميني آب

كه رونـد   اند. از طرف ديگر با اين هاي دنيا در اين زمينه داشته ين فعاليت را نسبت به ساير كشورتر بيشانگليس و استراليا 
  شوند. ميتهيه در مواقع خاص ي تحليلي نيز ها مدل، مسالهبنا به ضرورت  هداشته و دارد، گا ادامه مرتباي عددي ساز مدل

هاي  ين توجه بخشتر بيشبيني قرار دارند، همواره  ي پيشها مدلكه در گروه  هايي مدل، ها مدلدر ميان انواع مختلف 
خـوب   شناسـايي و  آبخـوان  سـامانه سازي  بر شبيه كه عالوه باشندقادر  ها مدلاند. چه، اين  را متوجه خود ساخته اجرايي

  يا نه. كنند ارائهلودگي هاي مختلف از قبيل پمپاژ، تغذيه و آ  را در برابر تنش آبخوانالعمل  آبخوان، عكس
احتمـاالتي (چنـد    بـه صـورت  قطعي (يك عدد) و در موارد بسيار اندك،  به صورت بيني پيشي ها مدلدر اكثر موارد، 

بينـي   ي پـيش هـا  مـدل كنند. با توجه به غيرهمگنـي آبخـوان در طبيعـت، در     بيني مي عدد) سطح آب در آبخوان را پيش
  گيرند. توزيعي در محدوده مورد مطالعه مورد استفاده قرار مي به صورتهاي آبخوان  پارامتر هاي زيرزميني آب

جز در حـاالت خـاص   ه گيرند. ب توسط قانون دارسي مورد بررسي قرار ميها، جريان آب در محيط متخلخل  در اكثر مدل
يك،  از نظر مكاني بسته به ماهيت مساله ممكن است ،نحوه برخورد با طبيعت ،دار و كارستيك هاي درز و شكاف مانند سازند
غيراشـباع، اشـباع و حـاالت    هاي   هاي زيرزميني ممكن است، براي محيط هاي آب بعدي در نظر گرفته شوند. مدل دو و يا سه

ي تحت فشار يا آزاد تهيـه شـوند. در هـر    ها انيك فازي (يك نوع سيال) چند فازي (آب+هوا،آب شور و شيرين) و براي آبخو
هاي زيرزميني قادر هستند كه در محيط غيرهمگن و غيريكنواخت كـاربرد داشـته    هاي تهيه شده در آب حالت اكثريت مدل

  آبخوان عمل كنند.غيرماندگار تواند در دو حالت ماندگار و  نظر زماني نيز ميها از  باشند. اين مدل

                                                       
1- American Geophysical Union "AGU" 
2- IGWMC 
3- USGS 
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 آلـودگي هاي زيرزميني، معادالت ديفرانسيل جزيي پديد آمده در  هاي عددي در آب كه قبال ذكر گرديد، مدل همان طوري
در هـاي محـدود اجـزا محـدود      تفاضـل هايي ماننـد   معموال روشكنند.  هاي مختلف حل مي محيط متخلخل را از طريق روش

هاي زيرزميني  هاي كيفي آب هاي تصادفي در مدل شود و خطوط مشخصه و قدم هاي زيرزميني استفاده مي آب هاي كمي مدل
  سازي كيفي مورد استفاده قرار گيرد. كه ممكن است روش اجزا محدود نيز در مدل شود. ضمن اين استفاده مي

ي صـ خاكه بتوان مدلي را جهت آبخوان  منظور اين  هي زيرزميني، بها آبكيفيت وجود در ي مها مدلبا توجه به كثرت 
  شود. هاي زير بايد در نظر گرفته مي يارانتخاب و از آن استفاده كرد، مع

  هاي انتخاب مدل مناسب معيار -2-3-1
صـيات  در نظـر گـرفتن خصو  بـا  اسـت كـه    يي مـدل اكـار انتخـاب مـدل،   هـاي   ين معيـار تـر  مهـم بدون شك يكي از 

ي هـا  آبدر بحـث آلـودگي و كيفيـت     در شرايط طبيعي مورد استفاده قرار گيرد.بتواند آبخوان و كيفي هيدروژئولوژيكي 
هـاي ناشـي از كشـاورزي ماننـد       هاي مختلف مانند شوري، آلودگي  ي بسياري وجود دارند كه در زمينهها مدلزيرزميني، 

مورد استفاده قـرار   تواند ميچنين اتمي،  هاي فاضالب شهري و صنعتي و هم هاي نفتي، آلودگي  نيترات، پتاسيم و آلودگي
 بايـد الزم را داشـته باشـد    كـارايي باشـد و   مساله گوي پاسختواند ه توجه به نوع مشكل، مدلي كه ب با بديهي استگيرند. 

  انتخاب شود.
ن در هر گره، اين مدل بايد قابليت تلفيـق  از طرف ديگر با توجه به نياز مدل كيفي به پارامتر سرعت آب و مقادير بيال

  را داشته باشد.  با مدل كمي
طوري كه مدل فقط خاص يك مساله و در يك منطقه نباشد بلكه بتواند  ،توان عموميت مدل دانست معيار ديگر را مي

بـود و از آن  صورت فقـط مخـتص يـك منطقـه خواهـد        اين گو باشد. در غير در شرايط مختلف با اندك اصالحاتي جواب
  توان در ساير نقاط استفاده كرد. نمي

و حاالت واقعي كه مدل در آن مورد اسـتفاده واقـع شـده اسـت      ها آزمون، ربرهااس تعداد كاراستوان ب اين معيار را مي
در  معمـوال گيـرد.   مدل نيـز در ايـن معيـار، مـورد نظـر قـرار مـي        ييداسنجي و ت موفقيت مدل، صحت در نتيجهسنجيد. 

ها و ساير موارد پشتيباني مـدل در دسترسـي عمـوم     نسرچه راهنماي مدل، رفكتابداشته باشد،  مدل عموميت كه يصورت
يي بـه  هـا  مدلاندازي و تنظيم مدل هدايت كند. در مقابل، ممكن است  در راه تر سريعقرار خواهد گرفت تا كاربر را هرچه 

) تهيه شوند كـه  تر بيشسال و  10يا  5 مثالدر مدت زيادي (سفارش خاص توسط مراكز تحقيقاتي و يا مهندسين مشاور 
  گيرد. در دسترس عموم قرار نمي جنبه خصوصي داشته و

بـديهي  باشـد.   افـزار مناسـب مـي     هاي مهم در انتخاب نرم بر موارد فوق، معيار سهولت كاربرد مدل يا يكي از معيار عالوه
 ارائـه تنظـيم و   و ها خروج داده ،ها سازي اعم از ورود داده مراحل مختلف مدلمدلي كه بتواند با دقت قابل قبول، در است كه 
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و  1هاي تلفيق با سـامانه اطالعـات جغرافيـايي     كه قابليت  ضمن اين شود. پيچيده و مشكل نباشد، ترجيحا پيشنهاد مي ،نتايج
  در انتخاب مدل مناسب موثر باشد.تواند عالوه بر موارد فوق  نتايج به صورت گرافيكي از مواردي است كه مي ارائه

  شود: توضيح داده مي به اختصار ها آنو خصوصيات  ها مدلبه منظور انتخاب مدل مناسب آبخوان، در زير بعضي از 

   PETRASIMمدل  -
 2003فوريه  -شركت خصوصي كننده:  تهيه  
 و حرارت جريان و آلودگي -ي بعد سهو بعدي  دو  
  ،گاز و  -آب چند فازهNAPL  
 هاي محدود خطوط مشخصه تفاضل روش  
 در دسترس عموم  

  HYDROTHERMمدل  -
 شناسي آمريكا  زمينات قتحقيسازمان كننده:  تهيه(USGS) 1996   
 سازي جريان و حرارت شبيه -بعدي  سه  
  77زبان فرترن  -محدود هاي  تفاضلروش  
  ي گرمها انآبخوكاربرد در  
 در دسترس عموم  

  SEAWATمدل  -
 شناسي آمريكا  زمينات قتحقي: سازمان كننده تهيه(USGS) ،2000  
  كاربرد براي تداخل آب شور و شيرين  
  تلفيق Mudflow+ MT3DMS  
 هاي مدل  در آلودگي يكي از روش -هاي محدود  در جريان، روش تفاضلMT3D 77، زبان فرترن  
 در دسترس عموم  

- MF2K - GWT  
 شركت خصوصيكننده:  تهيه  
  تلفيقي از دو مدلGround Water Transport  وModflow-2000 (MF2K)  

                                                       
1- GIS: Geographic information system 
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 بعدي جريان و آلودگي  دو و سه 

 آلودگي از  -جريان روش تفاضل محدودMOC3-  77زبان فرترن  
 در دسترس عموم  

- FRACMAN  
 2002شركت خصوصي در سال  :كننده تهيه  
 دار هاي درزو شكاف  جريان و حمل مواد در محيط  
 بعدي دو و سه  
 قابليت باالي گرافيكي - در دسترس عموم  

- SHARP  
 شناسي آمريكا  زمينات قتحقيسازمان كننده:  تهيه(USGS) 1996  
 جريان و آلودگي  
 77زبان فرترن  -هاي محدود دو بعدي، روش تفاضل  
  ي ساحلي در بررسي تداخل آب شور و شيرينها اندر آبخوكاربرد  
 در دسترس عموم  

  AQUAمدل  -
 1981سال  -در كشور ايسلند كننده مهندسين مشاور  تهيه  
 جريان و آلودگي -بعدي  دو بعدي و سه  
  77زبان فرترن  -روش اجزا محدود   
 ي آبگرمها انهاي اروپائي و در آبخو كاربرد به خصوص در كشور  
 در دسترس عموم  

  ASMمدل  -
 1986 -كننده: دانشگاه كاسل آلمان  تهيه  
  جريان و آلودگي -دو بعدي  
 زبان  -هاي محدود  روش تفاضلQbasic   
 اي. تر در جنبه آموزشي كاربرد دارد و نه حرفه بيش  
 در دسترس عموم  
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  CFESTمدل  -
 1987-، آمريكا 1و آزمايشگاه هاي اتمي  ات دفع زبالهقكننده: مركز تحقي تهيه  
 هاي فاضالب  جريان و آلودگي -بعدي  سه  
  زبان فرترن  -روش اجزا محدودIV  
 در چند مورد خاص در امريكا كاربرد  
 .حالت خصوصي داشته و در دسترس عموم قرار ندارد  

  LEWASTEو  FEMWATERمدل  -
 كننده: آزمايشگاه  تهيهOak Ridge National Laboratory - 1987  1989و  
 جريان و آلودگي -غيراشباع  -محيط اشباع  -بعدي  دو بعدي و سه  
  زبان فرترن  -روش اجزا محدودIV   
 در اروپا و آمريكا كاربرد زياد -ها برروي آبخوان  ربرد در تحقيقات اثرات فاضالبكا  
 در دسترس عموم  

  FTRANSمدل  -
 كننده: شركت مهندسين مشاور  تهيهGeotrans  1983 -آمريكا  
  يك اليه و چند اليه -دار محيط درز و شكاف - هاي اتمي  جريان و آلودگي -دوبعدي  
  زبان فرترن  -روش اجزا محدودIV   
 .كاربرد جنبه خاص  
 .حالت خصوصي داشته و در دسترس عموم قرار ندارد  

  HST3Dمدل  -
 شناسي آمريكا  كننده: سازمان تحقيقات زمين تهيه(USGS) - 2001  
 جريان و آلودگي -بعدي  سه  
  77زبان فرترن  -آلودگي روش خطوط مشخصه -ضمنيهاي محدود  روش تفاضلجريان  
  ي آب گرمها انتداخل آب شور و شيرين و آبخو -راديو اكتيو -كاربرد در حاالت مختلف از قبيل فاضالب  
 در دسترس عموم  

                                                       
1- Pacific northwest laboratory 
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  MOC  MOCDENSEمدل  -
 شناسي آمريكا  كننده: سازمان تحقيقات زمين تهيه(USGS) 1978 ،1989 ،1999.  
 جريان و آلودگي -بعدي  دوبعدي و سه  
  (خطوط مشخصه) ن فرترن زبا -روشIV   
  اي. هاي نقطه  در حاالت مختلف آلودگي به خصوص پيگيري آاليندهكاربرد  
 در دسترس عموم  

  MT3Dمدل  -
  2000، 999، 1989آمريكا  - 1كننده: شركت مهندسين مشاور پاپادوپولوس و شركاء تهيه.  
 امكـان تلفيـق بـا     -جريـان و آلـودگي    -بعدي  دوبعدي و سهMudflow      حـل معـادالت جريـان توسـط روش

 هاي محدود تفاضل

 هاي خطوط مشخصه  معادالت آلودگي روشMOC  و فرم اصالح شده آن(MMOC)   
  هاي اخير هاي دنيا، به خصوص در سال كاربرد وسيع در حل مسايل آلودگي آبخوان در اكثر كشور  
  شناسـي   ه سـازمان تحقيقـات زمـين   كـ  ابتدا در دسترس عموم قرار نداشت ولي بعد از اين(در دسترس عموم

  )مدل، عموميت يافت. ورد،آ دست  آمريكا امتياز اين مدل را به

  NAMMUمدل  -
  مركز تحقيقاتيAERE  1984 -انگلستان  
 جريان و آلودگي -بعدي   يك، دو و سه  
  77زبان، فرترن  -روش اجزا محدود   
 كاربرد در شرايط خاص و آلودگي ناشي از راديو اكتيو  
  بوده و در دسترس عموم قرار ندارد.خصوصي  

  SUTRAمدل  -
 شناسي آمريكا  كننده: سازمان تحقيقات زمين تهيه(USGS) 1984 ،1999،2001   
  جريان و آلودگي -دو بعدي  
  77زبان، فرترن  -روش اجزا محدود   
 هاي اشباع و غيراشباع  كاربرد وسيع در تداخل آب شور و شيرين و در محيط  
 در دسترس عموم  

                                                       
1- Papadopoulos and associates 
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  SWIFTمدل  -
 كننده:  تهيهSandia National Laboratories  1991 -آمريكا  
 جريان و آلودگي -بعدي   يك، دو و سه  
 زبان، فرترن  -هاي محدود  روش تفاضلIV   
  كاربرد به خصوص در مراكز تحقيقاتي اروپا و آمريكا - دار درز و شكافهاي آبرفتي و  سازندكارآيي در  
 در دسترس عموم  

  VERAمدل  -
 1982 -كننده: آزمايشگاه مكانيك خاك دلفت هلند  تهيه  
 جريان و آلودگي -بعدي   سه  
 زبان، فرترن  -درآلودگيخطوط مشخصه روش  هاي محدود براي جريان و روش تفاضلIV   
 كاربرد در مسايل خاص آلودگي به خصوص راديو اكتيو  
 خصوصي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد  

  RANDOM WALKمدل  -
 1999و  1981كننده: مركز تحقيقات دانشگاه ايالتي ايلي نويز آمريكا،  تهيه  
  جريان و آلودگي -يك و دو بعدي  
 زبان، فرترن  -هاي تصادفي در آلودگي روش قدمبراي جريان هاي محدود  روش تفاضلIV  
 كاربرد وسيع در آمريكا به خصوص در آلودگي ناشي از فاضالب  
 .در دسترس عموم  

و  NAPLماننــد  شــيمياييهــاي آلــودگي نفتــي و   ي خاصــي در زمينــههــا مــدلالــذكر،  ي فــوقهــا دلمــعــالوه بــر 
CHEMTRANS ي آناليتيكي مانند ها مدلچنين  و هم … وPATHS  وSTANMOP(2003) اند كه بسته  نيز تهيه شده

  مورد استفاده قرار گيرند. ،توانند ي ميساز مدلبه اهداف 
، Windowsعامل  سامانههاي جديد   با به بازار عرضه شدن نسخه به خصوصسي)، شم 1374ميالدي ( 1995از سال 

ي موجـود  ها مدلهاي خصوصي در آمريكا با تطبيق  بعضي از شركت، Win XPو  Win 2000و  Win 98و  Win 95مانند 
وسـيعي   بـه طـور  خدمات بعد از فروش  ارائه و ها آنهاي گرافيكي   عامل و باال بردن جنبه سامانهي زيرزميني با اين ها آب
  كردند. ارائهي زيرزميني به دنيا ها آبي ساز مدلهاي مختلفي در زمينه  افزار نرم

ــور  ــه ط ــي  ب ــال م ــو مث ، PMWIN ،GMS ،MT3D ،Aqua3D ،Aqua chem ،MT3D99 ،FEFlow ،Aquaseaان ت
Two dan ،Win Flow ،Win Tran ،HST3D ،SUTRA  وModflow/Moc3D ــان   …و ــرد. در مي ــام ب ــدلرا ن ــا م ي ه

هـاي مختلـف    ي زيرزميني در كشورها آبدر كيفيت ين كاربرد را تر بيشكه  ييها مدلمختلف نامبرده در باال، بدون شك 
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باشـد.   مـي  SUTRAو  MT3Dي ها مدل، تحقيقاتي، دانشگاهي و مهندسين مشاور داشته است، اجراييدنيا اعم از مراكز 
 بااليي كاراييباشد، پس از  هاي مهندسين مشاور در آمريكا مي يكي از شركتتحقيقات در  ها سالكه نتيجه  MT3Dمدل

قرار گرفـت و از آن بـه بعـد توسـط ايـن سـازمان        شناسي آمريكا ازمان تحقيقات زمينكه از خود نشان داد مورد توجه س
در دو محيط غيراشباع و اشباع  سازي و كيفي است و قابليت شبيه  يك مدل كمي SUTRA. مدل شدگسترش و تصحيح 

 بـا توجـه بـه قابليـت بـاال و داشـتن زيـر       تهيه شده است.  مريكاشناسي ا را دارد. اين مدل توسط سازمان تحقيقات زمين
اين دو مـدل  باشد،  ي زيرزميني ميها آب سامانهيك  دهنده تشكيلگوناگون ي ها حالتهاي مختلف كه دربرگيرنده   برنامه
  .دنباش در محيط اشباع و تشكيالت آبرفتي مي سامانهك كيفي يي ساز مدلاملي از نظر ك هاي تقريبا مدل

بـه بعـد توسـط سـازمان      2000از سال  اصالح شده،  هاي جديد مدل روش خطوط مشخصه و خطوط مشخصه  نسخه
 آبخـوان اي بـه   ه آلوداي ماده  به بازار عرضه شده است. اين مدل در مواردي كه تزريق نقطه شناسي آمريكا تحقيقات زمين

  شود كاربرد دارد. اعمال مي
خـاص منطقـه را از نظـر آلـودگي      مسـاله چه كه در مرحله انتخاب مدل بايد دقت كرد، اين است كه مدل بتوانـد   آن

مورد استفاده قرار گيرد. به همـين جهـت مـدت     تواند ميي نساز مدلنتايج  صورت ايني زيرزميني حل كند، درغير ها آب
بـل بـراي يـك منطقـه     از ق توانـد  مياي انتخاب نوع مدل مناسب منطقه الزم است. بديهي است كه هيچ مدلي نزماني بر

مدل آن از قبل تعيين شده است و بـديهي اسـت     اين صورت بدون توجه به ماهيت كيفي آبخوان، ديكته شود، چراكه در
الـذكر از نظـر كـاربرد،     كه سه مدل فوق ، با ايننخواهد شد. به همين جهت تاميني ساز مدلكه در چنين مواردي اهداف 

وجـه   يچهـ  انـد و بـه   گرديده ارائهرساني در اين نوشتار  و اطالعجهت آگاهي  صرفاباشد. ولي  مي ها مدلتر از ساير  معروف
  اي، توصيه كرد. را از قبل از انجام تهيه مدل براي منطقه ها آنتوان  نمي

  هاي مدل اوليه، عوامل تغذيه و تخليه و پارامتر شرايطط مرزي، شراي بندي،  شبكه -2-4

ها و اطالعـات موجـود آبخـوان     از داده هاندازي مدل با استفاد هاي زيرزميني، راه سازي آب يكي از مراحل مهم در مدل
، معموال آمار و اطالعـات كـافي وجـود    سعت آبخوانو و شناسي باشد. به طور كلي به دليل پيچيدگي در ساختار زمين مي

و تجزيـه شـيميايي آب    آزمايش پمپـاژ  و انجام اي، اكتشافي هاي مشاهده چاهمتراكم  هاي گزاف ايجاد شبكه  ندارد. هزينه
بودجه ناكافي و عـدم  )، …ها و كننده آبخوان (به خصوص در موارد خاص مانند آناليز شيميايي از نظر فلزات سنگين، پاك

اندازي مدل بـا كمبـود    ايران، در مرحله راهي ها انآبخوتطبيق سامانه اداري با امور تحقيقات، باعث شده است كه در اكثر 
تري از آبخوان موجود باشـد، مـدل تهيـه شـده از دقـت       آمار مواجه شويم. بديهي است كه هر چقدر آمار و اطالعات بيش

  بود.تري برخوردار خواهد  بيش
افـزار مناسـب)، ابتـدا بايـد منطقـه مطالعـاتي بـه         يند تهيه مدل رياضي كيفي آبخوان (پس از انتخاب نرمآدر ادامه فر

شرايط مرزي تعيين شوند. از طرف ديگر با انتخاب گام زمـاني   هاي كوچك تقسيم و سپس باتوجه به مدل مفهومي   شبكه
هـاي   بايد تعيين شود. مرحله بعـدي تعيـين و اعمـال پـارامتر     غيرماندگار سازي در رژيم  مناسب، شرايط اوليه نيز در مدل

  كرد: ارائهوار  تيب زير و به صورت فهرستتوان به طور خالصه مراحل فوق را به تر باشد. مي ورودي مورد نياز مدل مي
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 بندي محدوده مورد مطالعه شبكه 

  مرزي شرايطتعيين 

  نيي زماها گاماوليه و انتخاب  شرايطتعيين  
 (طبيعي و مصنوعي) عوامل تغذيه و تخليه 

 هاي ورودي پارامتر  
 هاي مدل پارامتر  
 هاي جريان پارامتر  
  ضريب هدايت هيدروليكي(K)  
 آبدهي ويژه  
 هاي كيفي پارامتر  
  آبخوانغلظت آب  
 غلظت آالينده ورودي  
 طولي و عرضي پخشيدگي ضرايب  
 تخلخل  

يند تهيـه  اشود كه در فر باشد. بنابراين فرض مي مي  كيفي، مدل كمينياز مدل  كه پيش توجه به اين بديهي است كه با 
، سطح آب، ضـريب ذخيـره   آبخوان، ضخامت آبخوانهدايت هيدروليكي، قابليت انتقال  ضرايبهايي چون  داده  مدل كمي

  داده شود. و... از قبل تعيين و به مدل كمي )آزاد آبخوانتحت فشار)، آبدهي ويژه (در  آبخوان(در 

  بندي آبخوان كهشب - 2-4-1
منطقـه   كـرد، بايـد  هاي زيرزمينـي را از طريـق عـددي حـل      در آلودگي آبكه بتوان معادالت ديفرانسيل جزيي  براي اين

و  xتر  به فواصل كوچك zو  yو  xهاي  هاي كوچك تقسيم كرد. به عبارت ديگر محور  سري قطعات و شبكه مطالعاتي را به يك
y  وz ديگر در تهيه مدل رياضي آبخوان در رژيم غيرماندگار باتوجه بـه تغييـرات متغيـر وابسـته      شوند. از طرف قسمت مي

تقسيم شود. با توجـه   (t)هاي زماني  سري گام به يك (T)(مانند غلظت و يا سطح آب)، نسبت به متغير زمان، بايد دوره تنش 
  شود. كار توضيح داده مي  كات اساسي اينبندي (چه مكاني و چه زماني)، لذا در اين بخش ن به اهميت اين تقسيم
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  1بندي مكاني بندي مكاني يا تقسيم شبكه - 2- 4- 2
 ،بندي افقـي و عمـودي الزم اسـت    ي شبكهبعد  سهبندي افقي و در مقياس  بعدي، شبكهكه در مقياس دو  اين به دليل

  گيرد. بندي افقي مورد بحث قرار مي لذا ابتدا شبكه

 ي افقيبند شبكه 

بايد ي زيرزميني را در يك منطقه وسيع و با روش عددي حل كرد، ها آبكه بتوان معادالت پايه آلودگي  به منظور اين
مـرزي اسـت    شـرايط هاي ريزتري تقسيم كرد تا بتوان گام به گام معادالت را از نقطه شروع كه همـان     منطقه را به شبكه

مطالعاتي با استفاده از دو دسته خطوط موازي عمـود   منطقه معموال هاي محدود تفاضلدنبال نموده و حل كرد. در روش 
، احجام محـدود منطقـه بـه تعـدادي     اجزا محدودشوند. در روش  برهم به تعدادي شبكه مستطيلي و يا مربعي تقسيم مي

  شود. مثلثي) تقسيم مي معموالضلعي (چند بخش
ره كامپيوتر (مـورد اخيـر در حـال حاضـر     مورد بررسي و محدوديت ذخي مسالهي، مقياس ساز مدلهاي    در اكثر پروژه

 پسابهاي   اي كارخانه مثال در منطقه به طوركنند.  وجود دارد)، مواردي هستند كه اندازه و ابعاد شبكه را ديكته مي تر كم
 متر 200فاصله اين كارخانه تا رودخانه  كه صورتيكند. در  هدايت مي آبخوانصنعتي خود را از طريق يك چاه تزريقي به 

در اين بايد باشد و بخواهيم روند حركت اين آالينده را از طريق آبخوان به داخل رودخانه پيگيري كنيم، ابعاد شبكه مدل 
اي را بخـواهيم در   ه حركت يك ماده آاليند كه صورتيدر  اين است كهمتر باشد و حالت عكس  200از  تر كممنطقه خاص 

  انتخاب شوند. تر بزرگبهتر است ابعاد شبكه  صورت ايننيم. در كيلومترها دورتر از نقطه شروع آن كنترل ك
يابد. ضمن  ها زيادتر شده و دقت محاسبات افزايش مي باشند، تعداد شبكه تر كوچكها  كلي هر قدر ابعاد شبكه به طور

چنـين   محاسـباتي و هـم  ي مورد نياز خواهد بود و حجم عمليات تر بيشهاي ورودي   ها داده كه با افزايش تعداد شبكه اين
  هاي ورودي زيادتر خواهد شد.  حجم پردازش داده

در محـدوده داخلـي منطقـه،     معموالكه  صورت  اينها ممكن است يكنواخت و يا متغير باشد. به  در جهت افقي شبكه
، ممكـن  پوشش دادن كامل منطقـه در مـدل   به دليلهاي هيدرولوژيكي  شوند و در نزديك مرز ها منظم طراحي مي شبكه

  ها متغير انتخاب شوند. است شبكه
 به شرح خطاهاي موجود ي زير زيرزمينيها آبسازي جريان و آلودگي  هاي يكنواخت در شبيه  طراحي و اجراي شبكه

  :باشد ميزير 
 هاي يكنواخـت و مـنظم     در شبكه معموالهاي قطع محاسبات در حل عددي معادالت جريان و حمل مواد  خطا

  باشد. هاي متغير مي  از شبكه تر كم

                                                       
1- Spatial Discretization 
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 يـابي  ميـان براي برآورد پارامترها با استفاده از مقادير مشاهده شـده، از روش   معموالهاي مدل  در ورود پارامتر 
در  يـابي  ميـان اند و قادر بـه   هاي يكنواخت تهيه شده  براي شبكه يابي، ميانهاي  افزار كنند. اكثر نرم استفاده مي

  هاي نامنظم نيستند.  شبكه
 به مستقيم  به طور تواند ميهاي منظم يك مدل   ادير محاسبه شده سطح آب و غلظت مواد محلول در شبكهمق

كه نياز به  ي)، انتقال داده شود بدون اينياطالعات جغرافيا سامانه( GISهاي گرافيكي و  افزار داده در نرم عنوان
برروي نتايج و  يابي ميانست خطاي ناشي از ممكن ا صورت اينمجدد داشته باشد. چه در  يابي ميانيك فرايند 

  منفي بگذارد. تاثيرچنين نقشه حاصل  هم
كه، در حالت خاص و در صـورت    ها يكنواخت در نظر گرفته شود. ضمن اين توجه به داليل مذكور، بهتر است شبكه با

از روش  اگـر  حالـت   ايـن حي كرد. در ها را غيريكنواخت و نامنظم طرا توان در نزديك مرزها و نقاط بحراني، شبكه نياز مي
نسـبت بـه شـبكه قبلـي      2يـا   5/1يي مانند ها ضريباس راسي محدود استفاده شود، بهتر است كه ابعاد شبكه بها تفاضل
  شوند. تر يا كوچك تر بزرگ

سازي حمل مواد محلـول در   ها يكنواخت طراحي شوند، در شبيه بهتر است شبكه مورد كه  فوق و اين مسايلعالوه بر 
محدود استفاده كنيم، يك معيار ديگـري بـه منظـور     اجزاي محدود و ها تفاضلي كالسيك ها روشبخواهيم از  كه صورتي

شود. ايـن معيـار    حمل مواد، در نظر گرفته مي جزيييند حل معادالت ديفرانسيل آعددي در فر پخشيدگيحداقل كردن 
  كند: زير تعيين مي به صورتاس عدد پكلت راساندازه شبكه را ب

)2 -49(  x
e

xx

x
P

D

 
  

  كه در آن:
Pe :  مقدار عدد پكلت در محورx  
x :  آبخوانسرعت آب در  
x :  اندازه شبكه در محورx  

Dxx و در جهت محور  آبخوانمواد محلول در  پخشيدگي، ضريبx باشد (فرمول اخير در مورد جهـات   ميy ،z  عينـا 
  قابل استفاده است).

باشد، مقدار عـدد پكلـت هـم زيـاد      تر بزرگدهد، هرچقدر مقدار ابعاد شبكه  ) نشان مي49-2رابطه ( كه  همان طوري
 شـيدگي پخشود براي كاهش خطـاي   يابد. به همين دليل توصيه مي عددي افزايش مي پخشيدگيخواهد شد و در نتيجه 

يابـد كـه    طـوري كـاهش مـي    ، خطاي محاسباتي Pe2با مقدار  معموالانتخاب شود.  تر كوچك (x)عددي، مقدار شبكه 
  توصيه شده است. 4از  تر كم، عدد پكلت SUTRAمانند  ها مدلكرد. در بعضي  نظر صرفتوان از آن  مي

بـه  باشـد.   كاربردي توام با خطـا مـي   مسايلكلت، در با استفاده از معيار عدد پ صرفااز طرف ديگر تعيين اندازه شبكه 
) 49-2توان مخرج كسر رابطـه (  پذير نيست و در نتيجه نمي امكان سادگي  به پخشيدگي ضرايببرآورد  اكثراكه  اين دليل

  درستي و دقيق تعيين كرد.  هرا ب Dxxيعني 
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  بندي عمودي هشبك -
بندي عمودي نيز  بخواهيم انجام دهيم، شبكه zو  x ،y بعد سهي را در ساز مدل كه صورتيبندي افقي، در عالوه بر شبكه

بنـدي   توان شبكه باشد. از نظر تئوري مي بندي، همگني و غيرهمگني آبخوان مي مورد نياز خواهد بود كه اساس اين شبكه
هاي مختلفي را تشـكيل    هاز نظر قابليت هدايت هيدروليكي الي كه صورتييكنواخت انجام داد و يا در  به صورتعمودي را 

 ،هـاي كوچـك    كلي تقسيم عمودي آبخـوان بـه شـبكه   به طوريكنواخت انجام شود.  طور  بهبندي  بدهند، در هر اليه شبكه
هاي حمل مواد و بـيالن ورودي   هيدروديناميك و پارامتر ضرايبهاي الزم مانند   داده ،شود باعث مي هستند كه تقسيماتي

  باشد. غيرعملي مي تقريبانياز باشد كه در عمل كار بسيار مشكلي خواهد بود و و خروجي هر شبكه، مورد 
آورد كـه بايـد پيوسـتگي عمـودي      هاي مختلف، اين تفكر را به وجود مـي   از طرف ديگر تقسيم عمودي آبخوان به اليه

شبكه حل كرد. كه اين قيد خود آبخوان از نظر يك سامانه آب زيرزميني برقرار باشد تا بتوان معادالت را به طور شبكه به 
صورت كه تمام  و هميشه برقرار نخواهد بود. به اين  است كه در دنياي پيچيده آب زيرزميني، لزوما هاي مهمي يكي از معيار

ها به طور ناگهاني خشك شوند (در  كه اين شبكه اند، بايد اشباع باشند. در صورتي هايي كه در مرز فوقاني قرار گرفته شبكه
نخواهند داشت. حالت عكس اين مساله هم ممكن  برداشت و يا خروجي زيرزميني)، محاسبات از نظر فيزيكي مفهومي  اثر

گونـه   اشـباع در نظـر گرفتـه شـود. ايـن      است اتفاق بيافتد، به اين نحو كه نقاطي از سطح فوقاني كه اكثرا خشـك اسـت،   
ي بعدي خواهد شد. به همـين جهـت   ها انو زم ها انآن در مك اشتباهات منجر به ورود خطا در ابتداي محاسبات و تكثير

توانـد در نقـاط مختلـف داراي ضـخامت و      بندي عمودي وجود دارد كه در اين نگرش هر اليه مي نگرش ديگري در شبكه
مثال  كه هر شبكه به صورت مستقل با ابعاد مختلف، به عنوان يك آبخوان عمل كند. به طور طوري  ابعاد مختلفي باشد، به

 سـه   شود بلكه بـه صـورت شـبه    بعدي انجام نمي  طور سه  سازي به ، در واقع مدلMudflow ،MT3Dهايي مانند  در مدل
  گيرد. صورت مي 1بعدي 

  هاي مهم در طراحي شبكه مكاني مدل معيار -الف
ي، سـاز  مدلين مراحل تر حساسكه يكي از  اين به دليلولي  ،رسد نظر ميه ظاهر ساده به گرچه طراحي شبكه مدل ب

  :شده استبندي منطقه مطالعاتي است، در زير نكات اساسي و كاربردي در تعيين اندازه شبكه ذكر  شبكه
 هرچقـدر وسـعت    معموالها طوري طراحي شوند كه تمام محدوده مطالعاتي را در بر گيرند.  االمكان شبكه حتي

هـا كوچـك    مورد نيـاز باشـد، شـبكه    تر بيشدقت  بندي بزرگ و هرچه باشد فواصل شبكه تر بزرگمنطقه مدل 
  شوند. انتخاب مي

     هرچه اطالعات و آمار ورودي مدل از نظر توزيع مكاني در دسترس باشد و كيفيت اين آمار نيـز در حـد قابـل
  انتخاب كرد. تر كوچكها را  توان ابعاد شبكه براي اخذ نتايج بهتر، مي صورت  اينقبول باشد، در 

                                                       
1-Quasi three dimensionals 
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 بندي در مناطقي كه مورد تحقيـق و مطالعـه خاصـي اسـت ماننـد منـاطق        بسته به اهداف مدل، فواصل شبكه
  شوند. انتخاب مي تر كوچكبحراني (از نظر كيفي) 

 االمكـان   هاي هيـدروديناميكي و كيفـي مـدل وجـود دارد، حتـي      در مناطقي كه تغييرات محسوسي در پارامتر
  شوند. ها نزديك به هم در نظر گرفته گره

 شود كه فواصل  در مناطقي كه گراديان (شيب) هيدروليكي زياد است و يا گراديان غلظت زياد است، توصيه مي
  انتخاب شوند. تر كوچكها  شبكه

 هـا را   تـوان ابعـاد شـبكه    تر مي ا كيفيت بهتري در دسترس باشد، براي اخذ نتايج دقيقبو  تر بيشها  هرچه داده
  انتخاب كرد. تر كوچك

  انتقال داده شود و هدف حفاظت مناطق مجاور از آلودگي  آبخوانآلودگي از طريق چاه جذبي به  كه ورتيصدر
  كنند. انتخاب مي تر كوچكرا   ها زيادتر و ابعاد آن تعداد شبكه صورت اينباشد، در 

  تـاثير وان را تحـت  ارتباط هيدروليكي داشته باشد و از نظر كيفي آبخ آبخواناي با  ه آلود  رودخانه كه صورتيدر 
  هاي مجاور رودخانه بايد داراي ابعاد كوچك باشند.  شبكه صورت اينقرار دهد، در 

 در  آبخـوان هـاي تحتـاني     باالزدگي آب شور از اليه 1رداشت بيش از حد از آبخوان پديدهعلت به ب كه صورتيدر
  انتخاب شوند. تر بايد كوچكهاي واقع در اين منطقه و اطراف آن   منطقه خاصي از آبخوان رخ دهد، شبكه

 بـه  هـاي داخـل كـوير رخ دهـد       پديده تداخل آب شــور و شيـرين در كنار سواحل و يا درياچـه  كه صورتيدر
  انتخاب شوند. تر وچكبايد كها  در ناحيه مرز تداخل (خط جداسازي آب شور و شيرين) شبكه خصوص

كيلـومتر در   2متر تـا   500ها از  ي زيرزميني با توجه به وجود اطالعات و آمار، ابعاد شبكهها آبي ساز مدلدر  معموال
يكنواخت و يك اندازه انتخاب شود و يا متغير باشـد. البتـه ممكـن اسـت در      به صورتيا  تواند ميشوند كه  نظر گرفته مي

كـه   متر نيز كـاهش يابـد. ضـمن ايـن     100از  تر كمها حتي به  ، در نقاط خاص ابعاد شبكهتر بيشهاي   صورت داشتن داده
  كنند. هستند كه ابعاد شبكه را ديكته مي مسالهي و مقياس ساز مدلبيان شد، اهداف  قبال كه همان طوري

بندي مـدل كمـي    تقل از شبكهتواند مس بندي نمي است كه اين شبكه  بندي مكاني در مدل كيفي اين نكته مهم در شبكه
و كيفي مورد نياز باشد، در اين صورت با توجه به شـرايط طبيعـي    كه در يك آبخوان انجام مدل كمي  باشد و بلكه در صورتي 

  و هم براي مدل كيفي قابل اجرا باشد. بندي را بايد طوري انتخاب كرد كه هم براي مدل كمي  حاكم بر آبخوان، شبكه
طراحـي    هايي كه در مـدل كمـي   ، از همان شبكهMT3D، SUTRA ،FTWORKSهاي كيفي مانند  در بعضي از مدل

دي شـبكه  به تعدا  ه مدل كميك، هر شبها مانند خطوط مشخصه كه در بعضي از مدل ورتيشود. در ص اند، استفاده مي شده
  شوند. تقسيم مي ريزتر به عنوان زير شبكه

                                                       
1- Upconing 
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 ي زمانيبند تقسيمبندي زماني يا  شبكه -2-4-3

شوند كـه هـر    تقسيم مي )T(هاي تنش   سري دوره سازي به يك سازي حالت غيرماندگار، طول كلي زمان مدل در شبيه
اي اسـت كـه در آن پمپـاژ،     ه شوند. دوره تنش در واقع دور قسمت مي (t)تر  هاي زماني كوچك ها به گام يك از اين دوره

سازي و تهيـه مـدل رياضـي، واضـح اسـت كـه        يرد. در فرآيند شبيهگ تغذيه و يا ارتباط هيدروليكي با رودخانه صورت مي
تر انتخاب شود، مدت زمان الزم جهت محاسبات نيز افزايش خواهد يافت. از طرف  كوچك )t(هرچقدر مقدار گام زماني 

س تـامين  سازگاري حل معادالت افزايش نخواهد يافت بلكه بايـد در فرآينـد حـل براسـا     ديگر با كاهش گام زماني، لزوما 
يابـد و يـا بـالعكس. در     هاي آن بايد دريافت كه آيا سـازگاري حـل معـادالت افـزايش مـي      و معيار دهاشرايط پايداري، قي

بندي ضمني براي حل معادالت  كه معموال از فرمول توجه به اين هاي كمي)، با هاي زيرزميني (مدل سازي رياضي آب شبيه
گونه شرطي جهت انتخاب گام زماني  لذا هيچ  الت بدون قيد و شرط پايدار است،شود، فرآيند حل معاد جريان استفاده مي

كه به منظور سرعت بخشيدن به مراحل حل،  توانيم به طور دلخواه انتخاب كنيم. ضمن اين وجود ندارد و گام زماني را مي
صورت كه در يـك دوره زمـاني     ه اينكنند. ب )، استفاده مي5/1و  1(بين  1معموال از گام زماني تضريبي  هاي كمي در مدل

)T( مقدار گام زماني ،)t( ـ  سازي با استفاده از يك ضريب افزايش مي در حين شبيه كـه   جـاي ايـن  ه يابد. به طور مثال ب
هـاي   شود. اين عمل به خصـوص در گـام   به آن ضرب مي 5/1عدد  tبالفاصله پس از هر  ،باشد t=  1و 2و 3و 4و 000

  بخشد. يند حل را بسيار تسريع ميآفر  زماني دورقمي
  معمـوال  تواند هم در رژيم ماندگار و هم در رژيم غيرماندگار در نظـر گرفتـه شـود،     سازي جريان كه مي برخالف شبيه

باشد. حتي زمـاني   سازي حمل مواد در طبيعت به صورت غيرماندگار است و همواره غلظت آبخوان تابعي از زمان مي شبيه
يك جريان آالينـده    ن از يك رژيم ماندگار تبعيت كند. طبعا در شرايط خاص، به طور مثال در حالتي كهكه جريان آبخوا

  توان رژيم آاليندگي را ماندگار در نظر گرفت. صورت مي آلوده كند، در اين  به طور دائم و ثابت بخشي از آبخوان را مرتبا
سـري گـام    سـازي بـه يـك    حالت غيرماندگار، زمان كل شبيه سازي كيفي در ذكر گرديد، در شبيه  گونه كه قبال همان

چنين غلظت ورودي به  ، مقدار بده جريان و همtاست كه در زمان كوتاه   شود. فرض بر اين زماني كوتاه مدت تقسيم مي
  سازي ثابت خواهد ماند. محدوده مدل
باشـد و   سـازي جريـان آب زيرزمينـي مـي     مدلتر از  هاي زماني انتخابي به مراتب كوتاه سازي حمل مواد، گام در شبيه

هاي محدود و يا اجزا محدود براي حل معادالت استفاده كنيم، عدد كورانت بـه صـورت    كه بخواهيم از روش تفاضل زماني
 باشد: زير، معياري جهت انتخاب گام زماني مي

)2 -50(  x
r

x

x
C

 



  

  كه در آن:
Cr: (بدون بعد) عدد كورانت  

                                                       
1- Multiplier 
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x:  گام مكاني(L)  
t:  گام زماني(T)  
x:  سرعت آب)LT-1(  
  توجه به اين رابطه مقدار گام زماني برابر خواهد بود با: با

)2 -51(  r
x

x
t C


 


  

، مقدار گام زماني فقط تابعي از گام مكاني و سرعت حركت آب = Cr) 1كه با در نظر گرفتن عدد كورانت برابر با يك (
  د:باش مي

)2 -52(  
x

x
t


 


  

داشت جذبي (تاخير جهت جذب شدن) وجود داشته باشد، گـام زمـاني از طريـق      بعدي كه ترم نگه  در يك مدل سه
  آيد: دست مي  رابطه زير به

)2 -53(  r
x y z

x y z
t R.C .min( , , )

  
 

  
  

  باشد. داشت جذب خطي مي فاكتور نگه Rكه در آن 
ر سـازي كيفـي آبخـوان مـورد اسـتفاده قـرا       اولـرين در شـبيه   -الگرانژين و يا روش تلفيقي الگرانژينزماني كه روش 

  آورد. اي را در ايجاد خطا در محاسبات به وجود نمي هگيرد مقدار گام زماني، مسال مي
ـ   جـايي  جابـه تقريـب تـرم    به عنـوان كه تعقيب مسير ذره آلوده  اين به دليلبا وجود اين،  ودگي اسـتفاده  در معادلـه آل

  طوري انتخاب شوند كه باعث ناسازگاري حل معادالت نشوند.بايد ي زماني مدل كيفي، ها گامشود،  مي
شـود،   وقتي كه از روش اولر، رسته يك براي حل معادله ديفرانسيل معمولي براي تعقيب مسير ذره آلوده استفاده مـي 

رسـته  (هايي با رسته باالتر مانند رانگ كوتا  كه با استفاده از روش تر باشد. درصورتي معموال عدد كورانت نبايد از يك بيش
  اسب خواهد بود.من 2و  1، انتخاب عدد كورانتي بين )چهارم

انتخـاب   تـر  كوچـك ي زمـاني  ها بايد گامشود،  صريح استفاده  كامالسازي حمل مواد زماني كه از روش حل  در شبيه 
 جايي جابه، ترم MT3Dالگرانژين مانند روش خطوط مشخصه و يا در مدل  -مثال در روش تلفيقي اولرين به عنوانشود. 

شود.  محدود حل مي اجزاي محدود صريح و يا از روش ها تفاضلاز روش  شيدگيپخاز روش تعقيب مسير ذره آلوده و ترم 
  كوچك انتخاب شود.بايد برقراري شرط پايداري  به دليل، مقدار گام زماني يدر چنين حالت

شود، حداكثر گام زماني براي يك حـل   ي محدود حل ميها تفاضلبا روش بلوك مركزي  پخشيدگيبراي مثال وقتي 
  ي برابر خواهد بود با:بعد  سهي ساز بيهشپايدار در 

)2 -54(  
2 2 2

xx yy zz

0.5R
t

D /( x) D /( y) D /( z)
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Dzكه در آن  z Dy y Dx x در جهت پخشيدگي ضرايب x ،y  وz و باشد.  ميR تعريف شـده   قبالداشت كه  فاكتور نگه
  .است

  سازي دو بعدي، مقدار گام زماني برابر است با: در شبيه

)2 -55( 
2 2

xx yy

0.5R
t

D /( x) D /( y)
 

  
  

به  )t(ي، مقدار گام زماني بعد  سهسازي  در شبيه و بندي صريح دهد، در فرمول معادله اخير نشان مي كه همان طوري
كه مشهود است گام زماني رابطه عكس با  سازي دوبعدي باشد. از طرف ديگر چنان از گام زماني در شبيه تر كممراتب بايد 

  انتخاب شوند. تر كوچك، گام زماني بايد باشدباال  پخشيدگيمقادير ضريب  كه جاييدارد، بنابراين در پخشيدگي ضرايب
ي زيرزمينـي از روش  هـا  آبهـاي معادلـه اصـلي كيفيـت      ، ساير ترمپخشيدگيعالوه بر ترم  كه صورتيبديهي است در

  الزم اعمال شود. شرايط پايداري با رعايت قيدهايصريح حل شوند، بايد 
  عدد كورانت نقش اساسي دارد. ي كيفي، ها مدلن بيان داشت كه در تعيين گام زماني در توا خالصه مي به طور

  ط مرزييشرا -2-4-4
و اسـتفاده از  غلظـت  مـرزي از نظـر    شرايطي زيرزميني مستلزم تعيين ها آبآلودگي  جزييحل معادالت ديفرانسيل 

  د بود.نقابل حل خواهغيراين معادالت  صورت  اين باشد. در غير اطالعات موجود در اين مرزها مي
طبيعـي ماننـد    شـرايط باشـد.   ي زيرزمينـي مـي  هـا  آبي ساز مدلترين مراحل در  تعيين شرايط مرزي يكي از مشكل

نظر در مدل  چنين مناطق تغذيه و تخليه آبخوان، در اغلب موارد خيلي دورتر از محدوده مورد هاي غيرقابل نفوذ و هم مرز
هـاي   مرزي، بسط و توسعه محدوده مدل تا سـرحد  شرايطرسد، بهترين كار در كاهش خطاي تعيين  نظر ميه قرار دارد. ب

  نيست. پذير امكانحجيم شدن محدوده كاري،  به دليلاست كه در اكثر موارد  آبخوانطبيعي 
ر آبخـوان، انتخـاب محـدوده وسـيعي را د    غلظـت آلـودگي در   گيري  از طرف ديگر، عدم وجود يك شبكه خوب اندازه

ي سـاز  مـدل  ي با اطالعات و آمار انـدك، نـه تنهـا كمكـي بـه اهـداف      ساز مدلكند. محدوده بزرگ  ي توجيه نميساز مدل
شـود. لـذا محـدوده بـيالن و مـدل در       در نتـايج مـي  ،  باال رفتن عدم قطعيت هواسطه ب تر بيشخطاي  كند بلكه باعث نمي
  متفاوت است. آبخوانحاالت با محدوده  تر بيش

در  كـه  حـالي خطـوط مسـتقيم نيسـتند در     به صـورت  عموما آبخوانهاي  ، مرزشدذكر  كه همان طورييگر از طرف د
هـاي   بـر مـرز   كـامال هاي مـدل   شوند و در نتيجه مرز خط مستقيم در نظر گرفته مي به صورتهاي مدل  ي، مرزبند شبكه

زمـاني   ،دارد. بديهي است كـه ايـن تفـاوت   وجود  جزييمنطبق نبوده و بين اين دو تفاوت  آبخوانطبيعي محدوده بيالن 
  خيلي پيچيده باشد. شناسي زمينساختار خاص  به دليلمرزي  شرايطشود كه تعيين  ي ميتر بيشاهميت  حايز

  ي زيرزميني وجود دارد:ها آبي كيفي ساز مدلكلي سه نوع شرط مرزي در  به طور
  ديريكله) شرايطغلظت مشخص (  -الف
  نيومن) شرايطجريان توزيع آلودگي مشخص (تغييرات غلظت مشخص يا   -ب
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  شي)شرايط كُتلفيق دو شرط الف و ب (  -ج

  شرط مرزي غلظت معلوم - 2-4-5
در مخـازن نفتـي كـه داراي غلظـت مشخصـي        مـثال باشد.  در اين نوع شرط مرزي، غلظت آب در روي مرز معلوم مي

بخواهيم نحوه نفوذ و يا نشت اين مخـازن را بـه درون آبخـوان از طريـق مـدل بررسـي كنـيم، در         كه صورتيدر ،باشد مي
مثـال در اراضـي كشـاورزي تحـت      بـه طـور  توانيم غلظت مشخص در نظر بگيريم. يا  شرط مرزي فوقاني را مي صورت اين

چـاه   كـه  صـورتي در نظر گرفـت. در  توان سطح فوقاني آبخوان را مرز با غلظت مشخص ، ميشيميايي آبياري همراه با كود
موارد نيز مرز  گونه اينها، غلظت مشخص خواهد شد. بنابراين در  باشد، باتوجه به نوع آالينده آبخوانجذبي عامل آلودگي 

  شود. با غلظت معلوم و مشخص انتخاب مي

  شرط مرزي تغييرات غلظت معلوم -2-4-6
باشـد و در نتيجـه مقـدار جريـان      ف مرزي مشخص مـي در اين نوع شرط مرزي، مقدار تغييرات غلظت در نقاط مختل

بـه  مواد در حين ورود يا خروج از يك گره مـرزي (يـا    پخشيدگيكه ميزان  اين به دليلمعلوم است. در عمل،  پخشيدگي
نـدرت  ه وع شرط مرزي بن ي اينساز مدلدر فرآيند   معموالباشد،  ديگر تغييرات غلظت در دو مرز) بسيار ناچيز مي عبارت

  شود. تفاده مياس
است با حذف ترم تغييرات غلظت معلوم (شرط نوع  »ب«و  »الف« شرايطبه همين دليل شرط نوع سوم كه تلفيقي از 

  شود. دوم) تبديل به شرط نوع اول يعني مرز با غلظت معلوم مي
كنند،  چه را كه توصيه مي آن  ي كيفي،ها مدلمرزي در  شرايطالمللي در تعيين  قابل ذكر است كه در اكثر مراجع بين

ديريكله و با غلظت معلوم است در نظر گرفتن غلظت متغير نسبت به مكان در شرايط خاصي  شرايطشرط نوع اول يعني 
بـه  مقدار آمار غلظـت،   بايد غيرماندگار شرايطآلودگي، در  جزيياز طرف ديگر براي حل معادالت ديفرانسيل  ،وجود دارد

  پذير نيست. خاص، امكان شرايطجز در ه ب عمالباشد كه  وجود داشته اي لحظه صورت

  در حمل مواد  مرزي مدل كمي شرايطنقش  -2-4-7
هاي كمي)، مرز با بده معلوم اسـت. بـه ايـن     هاي زيرزميني (مدل سازي جريان آب يكي از شرايط مرزي رايج در شبيه

ينـد تهيـه   آشود. اين نوع شرط مرزي در فر سازي مبادله مي صورت كه همواره مقدار آبي بين خارج و داخل محدوده مدل
هاي مرزي بايد محاسبه و به مدل داده شود. اين بده در هر يك   ميزان بده آب در هر يك از شبكه مدل براي يك منطقه، 

ولي از يك دوره به دوره ديگر تنش متفاوت خواهد بود. حالت خاص اين نـوع شـرط مـرزي،     ،ثابت (T)هاي تنش   از دوره
هـاي    باشد. در اين حالت مقدار بده در كليه دوره باشد كه نشان دهنده عدم تبادل آب در مرز مدل مي بده صفر ميمرز با 

  شود. تنش برابر صفر منظور مي
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شرط ديگر مرزي، مرز با بار هيدروليكي معلوم است، به اين صورت كه مقدار پتانسيل هيـدروليكي در مـرز و در دوره   
شد. بديهي است كه مقدار بار هيدروليكي وابستگي شديد به فرايند تبادل مقدار آب در ناحيه با تنش معلوم و مشخص مي

باشـد. در ايـن حالـت     مرزي دارد. مقدار جريان مرزي، خود تابعي از تفاضل سطح آب در داخل و خارج منطقه مـدل مـي  
  شود: ر محاسبه ميسازي براي هر مرحله زماني با استفاده از رابطه زي مقدار بده تبادل در شبيه

)2 -56(  cond s aqQs K (h h )   
  كه در آن:

hsآب آبخوان در خارج منطقه   : سطح(L)  
Haqسطح آب آبخوان در داخل منطقه : (L)   

Kcond ) 2: ضريب تبادل در ناحيه مرزي 1L T(  
Qs3( : بده تبادل 1L T(  

ترين آن مرز با بده صفر است. در اين حالت گراديـان هيـدروليكي صـفر بـوده و در نتيجـه       هاي فوق، ساده از بين مرز
از مرز بـه   جايي جابهشود. در چنين وضعيتي، پديده انتقال و  سرعت در آن صفر و مقدار بده تبادل برابر با صفر مي مولفه

  شود. انتقال مواد از داخل و يا بالعكس انجام نمي ي صورت گرفته و در نتيجهساز مدلداخل محدوده 
 كـه  طـوري جريـان آب در آن بسـيار كنـد صـورت گيـرد (      جـايي  جابهمرزها نفوذپذير باشد و  چه چناناز طرف ديگر، 

مواد محلول برابر صفر در  پخشيدگيدر اين حالت نيز مقدار  ،كردن باشد) نظر صرفگراديان هيدروليكي بسيار كم و قابل 
اندك بودن آن  به دليلبرابر صفر نيست ولي  پخشيدگي لزوما  شود. گرچه از نظر تئوري در مرز با بده صفر، گرفته مي نظر

مواد محلول برابـر   پخشيدگيباشد. بنابراين در اكثر حاالت مرز با بده صفر در مدل كمي، مرز با  كردن مي نظر صرفقابل 
  شود. صفر در نظر گرفته مي

كه در ناحيه مـرزي بـا    هاي مركزي با اين در كوير به خصوصيط خاص مانند بعضي از مناطق ايران در شرا ،دقت شود
پيوندد، ولـي   وقوع نمي  هروند رد و بدل شدن جريان آب زيرزميني در آن ب قاعدتاشويم كه  سازند غيرقابل نفوذ مواجه مي

توجـه بـه وجـود     اس نوع آن) وجود دارد. باراسند (بو مواد جامد ساز آبخوانبين آب  شيمياييامكان برقرار شدن واكنش 
توان بيان  حاالت خاص نمي گونه اينكند. بنابراين در  تغيير مي آبخوانغلظت آب  مرتباي، در ناحيه مرزي هاي مسالهچنين 

مناطق  گونه نايي در ساز مدلصفر است. در فرآيند  لزوماهاي غيرقابل نفوذ و با بده صفر، تبادل كيفي نيز  كرد كه در مرز
  بيايد: به وجود ،دو حالت ممكن است

انـدك و قابـل    ها در نقاط مختلف ناحيه مرزي نشان دهد كه تغيير غلظت آب در مـدل كمـي،    برداري اگر نمونه  -الف
  توان مرز با غلظت صفر در نظر گرفت. حالت مرز با بده صفر را به سهولت مي در اين .نظر كردن باشد صرف

ها در نقاط مختلف ناحيه مرزي گواه اين باشد كه تغييرات غلظت در آن منطقه زياد است (چـه   رداريب اگر نمونه  -ب
هـاي    صورت بايد مقدار غلظـت پـس از آزمـايش شـيميايي نمونـه      تغييرات مكاني و چه تغييرات زماني)، در اين

  عرفي كرد.برداشت شده تعيين و معلوم شود تا بتوان به مدل كيفي مرز با غلظت معلوم را م
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اين مقدار يا از قبل محاسبه و به مدل داده شـود  بايد  صورت اينجريان بين ناحيه مرزي برقرار باشد در   كه صورتيدر 
  مقدار آن در هر زمان و هر شبكه متفاوت خواهد بود. طبيعتاسازي محاسبه شود.  يند شبيهآو يا در حين فر

مرزها، با توجه به وجود بده تبادل، همواره غلظت مواد نيز به همراه جريان از مرزهـا بـه داخـل محـدوده      گونه ايندر 
مرز مدل جريان با مدل آلودگي در حالت شرط مرزي غلظت معلوم (شـرط نـوع    كه صورتيدر  باشد. ي برقرار ميساز مدل

چنين حالتي ميزان مواد محلول ورودي و خروجي در  در  شي)، منطبق باشدكاول، ديريكله و يا بخشي از شرط نوع سوم، 
  باشد. ، غلظت معلوم ميCbخواهد بودكه در آن  Qs Cbهر گره برابر با 

  افتد. غلظت در روي مرز معلوم نباشد، دوحالت اتفاق مي كه صورتيدر 
معلوم است (يا از قبـل  اي از آبخوان صورت گيرد در اين حالت بده خروجي  هدر يك شبكه مرزي، تخلي كه زماني  -الف

محلول از منطقه مدل برابر با  باشند) و ميزان خروجي مواد معلوم بوده و يا توسط مدل محاسبه شده و معلوم مي
QsCa ) .خواهد بودCa باشد). غلظت محاسبه شده در آب زيرزميني در شبكه مزبور مي  

نيز مقدار بده تغذيه يا معلوم است و يـا در   حالت اين در يك شبكه مرزي تغذيه وجود داشته باشد، در  كه زماني  -ب
د. ميزان ورودي مواد محلول به محدوده داخلـي مـدل برابـر بـا     شو سازي محاسبه و معلوم مي شبيه حين فرآيند

Qs.Cs .خواهد بود  
)Cs  غلظت آب ورودي به هر شبكه است). مقدارCs     اي كـه پتانسـيل دريافـت آب را دارد،     بايـد از قبـل بـراي شـبكه

  مشخص و معلوم باشد.

  ي جريان و آلودگيها مدلمقايسه بين شرايط مرزي در  -2-4-8
بـر فرآينـد    ها آنولي اثر  ،و كيفي وجود دارد  ي كميها مدلكه از نظر ظاهري تشابهي بين شرايط مرزي  با وجود اين

مثال مرز با غلظت معلوم در معادالت كيفـي مشـابه مـرز بـا بـار هيـدروليكي        به طور. سازي معادالت يكسان نيست شبيه
يند ورود مواد محلول از ناحيه مرزي در بررسـي آلـودگي نسـبت بـه     آفر كه صورتيباشد. در  معلوم در معادالت جريان مي
هاي مختلف (بيولوژيكي، فيزيكي،  راه از طريق تواند ميكه مواد محلول  اين به دليلتر است.  مدل جريان به مراتب پيچيده

  قرار دهند. تاثيررا تحت  سامانه) شيميايي
باشد. مقـدار آب ورودي   شرايط مرزي بده معلوم در معادالت جريان نيز مانند غلظت معلوم در معادالت حمل مواد مي

ينـد  آط بخشـي از فر تابعي از گراديـان هيـدروليكي اسـت. در صـورتي كـه در مـدل كيفـي فقـ          و خروجي در مدل كمي
قـادر نيسـت    تنهـايي ديگر شرط مرزي در حمل مـواد، بـه    به عبارتشود.  پخشيدگي توسط گردايان غلظت محاسبه مي

دقيق و كامل مقدار  به طوركه بتوان  ميزان كامل مواد محلول ورودي و يا خروجي از مرزها را مشخص كند. به منظور اين
در معادالت جريان و شرط مرزي تلفيقي غلظـت    رد بايد شرط مرزي، بده معلوم،حمل مواد را در نواحي مرزي محاسبه ك

فراهم باشد. به بياني ديگر شرط مرزي ديريكلـه در مـدل جريـان و شـرط       گراديان غلظت معلوم در مدل كيفي، معلوم و
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سازي  ول را در فرآيند شبيهمرزي كُشي در مدل آلودگي بايد برقرار باشد تا بتوان ميزان كامل ورودي و خروجي مواد محل
  محاسبه كرد.

  سازي جريان و حمل مواد مقياس در شبيه مساله -2-4-9
روي نتايج  بر  مهمي تاثير تواند ميي است كه مسايلسازي معادالت جريان و حمل مواد يكي از  مقياس در شبيه مساله

ي هـا  دشـت اي و يـا در   هاي منطقـه   ي زيرزميني اغلب در مقياسها آبخروجي مدل داشته باشد. مدل رياضي جريان در 
ي در مقيـاس موضـعي   ساز مدلبا توجه به هدف  اكثرامدل رياضي آلودگي آبخوان  كه حاليشود. در  وسيع تهيه مي نسبتا

 هايي شبكه و كيفي، منجر به محاسبات غيرضروري در  با ابعاد يكسان در مدل كمي هايي شبكهباشد. طراحي  مورد نياز مي
از آالينده خاصـي اسـت را جـدا كـرده و      متاثراي كه  ، ناحيهها مدلشود. در بعضي از  مي مشكل آلودگي ندارند،  اصوالكه 
گيرند. به اين ترتيب در محاسبات معادالت آلـودگي   را مرز با مقدار عبوري صفر براي مواد محلول در نظر مي هاي آن مرز

  ).MT3D شود (مانند مدل  اير مناطق مدل فقط محاسبات جريان انجام ميفقط اين بخش نقش دارد و در س
از آلـودگي زيـر    متـاثر شـوند و در نـواحي    طراحـي مـي   تـر  بـزرگ هـا   ابعاد شبكه  ، در مدل جريانها مدلدر بعضي از 

  .MOC) مثال در مدل به طور( ناطق معادالت آلودگي حل شودتوان ايجاد كرد كه فقط در اين م هايي را مي شبكه
هاي جريان و آلودگي به اين نحو اسـت كـه    سازي و تطبيق مقياس در مدل نگرشي ديگر در مورد مساله مقياس در مدل

شـود تـا    شـود (شـرايط مـرزي سـعي مـي      تر انتخاب مـي  اي)، بزرگ هاي مدل جريان (در مقياس منطقه  در ابتدا اندازه شبكه
يـابي   )، بعد از اين مرحله، يك مدل موضعي جريان با شرايط مـرزي ميـان  هاي طبيعي منطقه بسط داده شود اليه مرز منتهي

شـود).   اي و موضعي ايجـاد مـي   شود (در واقع يك پل ارتباطي بين دو مدل با مقياس منطقه اي، تهيه مي شده از مدل منطقه
يگر در اين نگرش ابتـدا  شود. به عبارت د سازي آلودگي در مقياس موضعي انجام مي سپس معادالت حمل مواد حل و يا مدل

  شود. اي، يك مدل موضعي جريان تهيه و سپس براساس آن مدل آلودگي در مقياس موضعي تهيه مي براساس مدل منطقه

  اوليه شرايط -2-4-10
غيرمانـدگار  آبخوان در حالـت   سامانهسازي  ي زيرزميني به منظور شبيهها آبو كيفي   ي كميها مدلاوليه در  شرايط

منـتج شـده از   غيرمانـدگار  اوليه در حالت  شرايطآبخوان   سازي كمي دانيم، در شبيه مي كه طوري همانباشد.  ضروري مي
بـه  ي دارد. ساز مدلاوليه در واقع بستگي به اهداف  شرايطي كيفي، تعيين ها مدلباشد. در  مي ماندگارسازي حالت  شبيه
  زير باشد: هاي به صورتسازي كيفي يك آبخوان  مثال ممكن است هدف از شبيه طور

 و شناخت بهتر رژيم كيفي آبخوان آگاهي  
 ي از يك آالينده در گذشته تا حالارزيابي روند آلودگي ناش  
 راساس عملكرد يك آالينده فعليدر آينده ب سامانهبيني آلودگي  پيش  

آل،  ايـده  طشـراي متفاوت در نظر گرفته شود. بهترين حالت و يا  تواند مياوليه  شرايطبر اين اساس، مشخص است كه 
ي گوناگون وجود داشـته  ها اندر نقاط مختلف و زم و  آبخوانشده كيفيت آب در سطح  گيري  هاي اندازه  كه داده است  اين
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ي هـا  چـاه )، مقادير غلظت را در 1370-1380 مثالي مختلف (ها سالو  ها ماهبراي   اي، مثال، در يك منطقه به طورباشد. 
زمان شـروع محاسـبات در    به عنوانتوان  يك سال و يا يك ماه را مي صورت ايناشد. در برداري كيفي در دسترس ب نمونه

چنـين   معمـوال اس روش عددي مناسب) محاسبه شـود.  راسي بعدي (بها اناس آن مقدار غلظت در زمراسنظر گرفت تا ب
جز در بررسي آلودگي  هف) بي مختلها اني مختلف يك آبخوان و در زمها انمكبرداري در  حالتي (وجود شبكه وسيع نمونه

برداري  ي نمونهها چاهدر بخش كوچكي از يك دشت بزرگ ميسر نيست. بنابراين بهتر است با در دست داشتن غلظت در 
مقـادير   هيـدروژئولوگ طـرح،  و با تبـادل نظـر بـا     ينگجكريي معمول مانند ها روشكردن آن توسط  يابي ميانموجود و 

اوليه براي شـروع محاسـبات در    شرايطآيد. با در دست داشتن نقشه هم غلظت،  دست  بهغلظت را در كليه نقاط آبخوان 
يـا هـدايت الكتريكـي     )Cl(كلر  )،TDS(توان نقشه مجموع امالح خشك  مثال مي به طورباشد.  مهيا مي غيرماندگارحالت 

  د.هاي مبنا به مدل وارد كر  داده به عنوانرا در يك ماه و يا يك سال خاص  (EC)آب 
را در مقابـل   آبخـوان العمـل   ي زمـاني بعـدي عكـس   هـا  گـام توان در  ها، مي آالينده تاثيربا اعمال اين نقشه به مدل و 

 سازي بررسي كرد. ها برروي غلظت اوليه آبخوان با استفاده از مدل شبيه آالينده

تغييـرات كيفـي آب آبخـوان در     قابل ذكر است كه درتعيين سال مبنا و يا شرايط اوليه بهتر است در صورتي كه روند
ي هـا  مـاه تغييرات پارامتر كيفي موردنظر در طي  كه سالي را به عنوان مبنا انتخاب كرد ،ي مختلف در دست باشدها سال

  مختلف آن سال قابل مالحظه نباشد.

  عوامل تغذيه و تخليه -2-4-11
مـد    ي كمـي هـا  مدلدهد كه در  مي تخليه و تغذيه آبخوان در واقع مكانيسم آب ورودي و خروجي از آبخوان را نشان

يكـي   به عنـوان غلظت مواد محلول آن  به خصوصي كيفي آگاهي از ميزان تغذيه و تخليه و ها مدلگيرد. در  نظر قرار مي
در  معمـوال گذارد. ميزان جريـان ورودي و يـا خروجـي     مي تاثيرروي محاسبه غلظت در ساير نقاط  هاي مدل بر  از ورودي

  شود. مدل تصحيح مي واسنجييند اد كه در حين فرشو زيرزميني محاسبه و برآورد مي يها آبمطالعات پايه 
  پيوندد. وقوع ميه كلي تغذيه و تخليه در محدوده منطقه مدل به دو صورت خارجي و داخلي ب به طور
 مقـدار آن   شـود.  هاي منطقه وارد و يـا خـارج مـي    تغذيه و تخليه خارجي، منظور مقدار آبي است كه از ناحيه مرز

باشد كه باتوجـه بـه سـه     شناسي و تفسير هيدروژئولوگ طرح از جريان حاكم بر آبخوان مي براساس شرايط زمين
  نوع شرايط مرزي، بار هيدروژئوليكي معلوم، بده معلوم و بده وابسته بار هيدروليكي مقدار آن متفاوت خواهد بود.

 بـه طـور  باشـد.   آبخوان در محدوده مدل مي سامانهجي تغذيه و تخليه داخلي كه منظور مقدار ورودي و خرو) 
تبخير و  به صورت، تغذيه طبيعي ناشي از بارندگي و يا آبياري، تخليه ها زهكشمثال، چاه پمپاژ يا چاه تزريق، 

  آبخوان درياچهرودخانه و يا  -آبخوان  سامانهخروجي در  -ورودي
شرط مـرزي در سـطح    به عنوان تواند مين مانند تبخير و نشت ي، تغذيه و تخليه از سطح زميبعد  سهسازي  در شبيه

مرزي و تخليـه و تغذيـه داخلـي     شرايطافزارها تفاوت چنداني در نحوه اعمال  كلي در اكثر نرمشود. به طورفوقاني منظور 
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و يـا يـك   يك منبع ورودي (چـاه تزريـق)    به عنوان تواند مي، يك چاه MT3Dو  Mudflowمثال در  به طوروجود ندارد. 
  برداري) و يا شرط مرزي با بده معلوم و يا با غلظت معلوم در يك شبكه مرزي مدل منظور شود. منبع خروجي (چاه بهره
مثال  به طورشود.  سازي مي شبيه ،هيدروليكي خروجي مانند شرط مرزي بده تابع بار - يند وروديآدر بعضي مواقع فر

توان نام  و يا تخليه توسط تبخير مستقيم از سطح آب آبخوان را مي آبخوان - رودخانه سامانهدر  آبخوانتخليه و زهكشي 
تـوان حـداكثر مقـدار آب     ، ابتـدا مـي  آبخـوان موارد با توجه به آمار آبدهي رودخانه و يا سطح آب  گونه ايندر  معموالبرد. 

  كرد.مدل، اين مقدار را تصحيح  واسنجي را برآورد كرد و سپس در فرآيند  آبخوانخروجي 

  غلظت آب ورودي و خروجي -
معلـوم باشـد، غلظـت آب    بايـد  هاي محـدوده مـدل    كه غلظت در مرز گونه همانسازي كيفي آبخوان،  يند شبيهآدر فر

  الزم است كه از قبل مشخص شده باشد. هاي مدل  ورودي در هر يك از شبكه
بـرداري و برداشـت آب    اي كه در آن بهـره  هغلظت آب برداشتي (خروجي) برابر با غلظت محاسبه شده در شبك  معموال

غلظـت   Caبـده چـاه و    Qw(كه در  Qw Caبرداري، غلظتي معادل  شود. بنابراين يك چاه بهره وجود دارد، درنظر گرفته مي
كند. از طرف ديگر يك چاه تزريقـي غلظتـي    باشد)، از آبخوان خارج مي اي كه چاه وجود دارد، مي همحاسبه شده در شبك

از قبـل  بايـد  ، غلظـت آب تزريـق شـده كـه     Csاز طريـق چـاه و    آبخوانبده تزريق شده به  QW(كه در آن  Qw Csمعادل 
از  ي زيرزمينـي هـا  انجريـ كند. به همين ترتيـب، غلظـت آبـي كـه توسـط       تحميل مي آبخوانمشخص شده باشد)، را به 

شود. در حالتي كه  در نظر گرفته مي ه مدلبراساس غلظت محاسبه شدشود،  محدوده آبخوان به خارج از مرزها منتقل مي
جريان نفوذ آب از سطح زميني به آبخوان وجود دارد، (نفوذ ناشي از بارندگي، آبياري يا نشت از مخازن مواد نفتي، نشـت  

كـه بـرآورد    . ضـمن ايـن  شودمشخص بايد رودخانه) در اين صورت ميزان غلظت ورودي به آبخوان  و ها از محل دفن زباله
پس به محيط اشـباع پيچيـده   گذر آب از سطح زمين به محيط غيراشباع و س به دليليي ها حالتغلظت در چنين  مقدار
، بيولوژيكي و فيزيكي برآورد و دقيق غلظت ورودي شيمياييهاي مختلف  ينداانجام داد. فر به سهولتتوان  را نمي باشد مي

  سازد. از طريق نفوذ را به داخل آبخوان مشكل مي
اي و يـا تـوزيعي و    مهم در اين بحث، اين است كه باتوجه به نوع آالينده و فرآيند ورود آب به يك آبخوان (نقطهنكته 

توان غلظت آب نفوذي  بديهي است كه نمي صورت اينيا خطي)، مقدار غلظت ورودي نسبت به زمان متغير خواهد بود. در 
ي كيفي، پارامتر غلظـت يكـي از عناصـري اسـت كـه در      ها مدلر كه د به آبخوان را همواره ثابت در نظر گرفت. ضمن اين

  شود. مدل تصحيح و براي منطقه تنظيم ميواسنجي يند افر

  ها مديريت داده -2-4-12
متفـاوت نتـايج، مـديريت     ارائـه ها در هر يك و  وه پذيرش دادهسازي و نح هاي شبيه افزار و نرم ها مدلتوجه به تنوع  با
ها بـه دو   برخوردار است. پردازش و مديريت داده به سزاييي زيرزميني از اهميت ها آبي ي كيفساز مدلها و فرآيند  داده

  شود. شوند كه در زير توضيح داده مي پردازش تقسيم مي پردازش و پس مرحله پيش
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  2پس پردازش ، 1پيش پردازش -2-4-13
نتـايج   ارائـه دازش و پـر  پـيش  اصـطالحا هاي ورودي و نحـوه ورود آن بـه يـك مـدل عـددي،        سازي داده يند آمادهافر
  شود. پردازش ناميده مي هاي مختلف پس  سازي شبيه

بعـدي، حجـم    سازي جريان و حمل مواد در آبخوان در مقياس سـه  هاي ورودي مورد نياز در شبيه  كه داده جايي از آن
گيرنـده در   تصـميم  ساز در حين تهيه مدل و بـه افـراد مـدير و    ها به شخص مدل اي دارند، لذا مديريت داده قابل مالحظه

  ها الزم است: مرحله در پيش پردازش داده 5كند. به طور كلي  ارزيابي نتايج كمك شاياني مي
ها، ضـخامت اليـه و اعمـال     هاي مكاني مانند فاصله شبكه  بندي افقي و عمودي براي داده شبكه شمايطراحي  -1

  شرايط مرزي.
  كه و يا گره هيدروليكي و حمل مواد براي هر شب ضرايبپياده كردن  -2
يكسـان بـراي منـاطق خاصـي (از طريـق      بـه طـور   هـا و يـا    يكنواخت به شـبكه  به طور ضرايب كه صورتي در -3

بـراي   ضرايبگيري شده مقدار اين  و اندازه اي مشاهدهبندي)، داده نشود، الزم است با استفاده از نقاط  منطقه
  مكاني محاسبه شوند. يابي ميانها از طريق  كليه شبكه

بندي زماني نيز بايد انجام شود. سپس  بندي زماني و يا تقسيم ، شبكهغيرماندگاردر صورت تهيه مدل در رژيم  -4
  .شودهاي مربوط به آن به مدل اعمال   اوليه و داده شرايط

علـوم كـردن غلظـت    هاي ورودي و خروجي اعم از محل، مقدار و ميزان تبادل هيدروليكي و م  آوري دبي جمع -5
  وروديمواد محلول 

مثال اگر محدوديتي بـراي پايـداري    به طورحل ( هاي مربوط به آن راه حل مناسب و برآورد پارامتر انتخاب راه -6
  تخاب گام زماني مناسب اعمال شود.)ها و ان بايد اين محدوديت در طراحي فاصله شبكه ،روش حل است

 بـه طـور  و يـا   Excel، Acces ،Wordچـون  افزارهـايي   دستي و بـا اسـتفاده از نـرم    به طورپردازش ممكن است  پيش
  .شودسازي، انجام  برنامه به برنامه اصلي شبيه زير سري يكاتوماتيك توسط افزودن 

 تـر  بيشاين روش   مبتدي لذا براي افراد ها برخورد دارد،  با داده  مرتبادر روش دستي  ساز مدلكه شخص   اين به دليل
بـراي افـراد مجـرب، باتوجـه بـه       كـه  صـورتي حاكم بر آبخوان پيـدا كنـد. در   نهساماشود تا شناخت مناسبي از  توصيه مي

  ي را تسريع خواهد كرد.ساز مدلروند خودكار روش  ي مختلفها انآبخودر ها آنكاري  تجربه
در  توانـد  ميشود. اين پردازش در دو مرحله  سازي انجام مي بهتر نتايج شبيه ارائهكه براي  پردازش عملياتي است  پس

  باشد. موثريند تهيه مدل رياضي آبخوان مفيد و آفر

                                                       
1- Preprocessing 
2- Post Processing 
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سازي شده و مشاهده شده را مقايسه كند.  ساز بايد بتواند به سهولت نتايج شبيه شخص مدل  در مرحله واسنجي،  -الف
 ارائـه بنابراين هر چقدر نتايج بهتـر  تا براساس آن بتواند در مورد تعويض و يا انتخاب نهايي پارامتر قضاوت كند. 

  شود. تر انجام مي ه و در دسترس باشد، اين مرحله سريعشد
هـاي مختلـف     العمـل گزينـه   كه از مـدل جهـت ارزيـابي عكـس     است  اينپس از تهيه مدل، در اكثر مواقع توقع   -ب

خـوب نتـايج حاصـل از     ارائـه مـوارد نيـز    گونه اينو كيفي آبخوان استفاده شود. در   برداري و يا تزريق كمي بهره
  به شخص مدير در انتخاب گزينه بهتر كمك كند. تواند ميمختلف مدل  هاي اجرا

  برروي آن عمليات پس پردازش را انجام داد، عبارتند از: تواند ميين موارد خروجي مدل كه تر مهم
 ي هـا  چاهمانده تفاوت بين بار هيدروليكي و يا غلظت محاسبه شده توسط مدل و مشاهده شده در  مقادير باقي

  برداري كيفي و يا نمونه اي مشاهده
  هاي مختلف چاههيدروگراف و يا منحني غلظت در  
 باشد. نقشه پتانسيل هيدروليكي و هم غلظت براي منطقه مدل و يا بخشي از منطقه كه مورد توجه خاص مي  
 بيالن جريان و مواد محلول در يك منطقه كوچك  

كـه ورودي و   اي منطقـه كي از كل منطقه مدل، در بيالن ورودي و خروجي جريان و مواد محلول در يك منطقه كوچ
جـامع و يكپارچـه بـراي منطقـه اعمـال       بـه طـور  مقدار بـيالن   ها مدلشود كه اكثر  گيرد. (متذكر مي خروجي صورت مي

هيـدروژئولوژيك، ايـن مقـدار در مقيـاس موضـعي       شـرايط بهتر است با توجه به پستي و بلندي و  كه صورتيدر  ،شود مي
  محاسبه شود).

  ي خاصها انان و مواد محلول در زمجري تاثيرمسير جريان، زمان عبور و منطقه تحت  -7
توان بـه   آمده در يك پروژه را مي دست بهرسد ولي تجارب  نظر ميه گير ب وقت ظاهراها  گرچه پردازش و مديريت داده

كـه بـا پيشـرفت كـامپيوتر و وجـود       ي خواهـد شـد. ضـمن ايـن    تر كمبه زمان  ،ها انتقال داد و در نتيجه منجر ساير پروژه
  و با زمان قابل قبولي انجام داد. به سهولتتوان  هاي مختلف، اين مرحله را مي افزار نرم

  (GIS)ي سامانه اطالعات جغرافياياستفاده از  -2-4-14
و  هـا  دادهبه اطالعات، پردازش  يابي دستگيري از امكانات علمي،  اي است كه بهره ي مجموعهياطالعات جغرافيا سامانه

اطالعـات   سـامانه از بهتـر اسـت   ي آبخـوان  ساز مدلتا در راسسازد. در اين  ين زمان، ممكن ميتر كماستخراج نتايج را در 
مدون و در قالب سطوح اطالعـات مختلـف    به صورتتا بتوان اطالعات ورودي و خروجي مدل را  شوداستفاده  جغرافيايي

  نمود. ارائهو تهيه 
هاي مورد بررسـي نسـبت بـه نتـايج       هاي هيدروژئولوژي با توجه به خصوصيات پديده  حليلدانيم ت مي كه همان طوري
ي نيـاز بـه   سـاز  شـبيه ي هـا  مدلاطالعات موجود قبل از استفاده از  معموالباشد.  ، بسيار حساس ميها دادهمكاني و زماني 

 نـام ه وم كامپيوتر، ابزار قدرتمند ديگري بهاي اطالعاتي به موازات پيشرفت عل  پيش پردازش و مديريت دارد. توسعه بانك
مـيالدي،   1990آورد. تـا قبـل از سـال     مـي  به وجـود را در اختيار قرار داده، كه اين امكان را  يسامانه اطالعات جغرافياي
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 سـامانه هـاي ايـن     تـدريج كـه قابليـت   ه گرفت. ب در مطالعات منابع آب مورد استفاده قرار نمي ياطالعات جغرافياي سامانه
 ي زيرزمينـي اسـتفاده  هـا  آبچنـين   كه از آن در مطالعات و تحقيقات در زمينه منابع آب و هم شدشد، سعي  شناسايي

توابـع مـورد نيـاز در     ،سـعي نمودنـد   يسامانه اطالعات جغرافيـاي  هاي افزار كننده نرمشود. روي اين اصل، موسسات توليد
سـامانه   سـازي فاقـد   شبيههاي  افزار نرم معموالكه  اين به دليليافزايند. هاي خود ب افزار هاي هيدرولوژيكي را به نرم  تحليل

فـزار  ا كننده شرايطي را فراهم كرد تـا بتوانـد ارتبـاط نـرم     ، لذا ضروري است كه براي استفادههستند ياطالعات جغرافياي
ي رياضـي تلفيقـي توسـعه    هـا  دلمبرقرار كند. براين اساس رفته رفته  يسامانه اطالعات جغرافيايي را با محيط ساز شبيه

افزار موجود  هيدروليكي و هيدرولوژيكي پرداخته و از نرم سامانهي ساز شبيه، به افزار در كنار يك نرم كه  طوري  بهيافت. 
  نمايند. استفاده مي ها مدلش نتايج حاصل از و نماي ها آنهاي ورودي، پردازش   جهت مديريت داده

هـاي    هـا، تحليـل   توان در جهت مديريت داده مي يسامانه اطالعات جغرافياي ، ازآبخوانسازي عددي  در ارتباط با شبيه
ها و پيش پردازش اطالعات مورد نياز مـدل،   ها و تبادل اطالعات، تغيير ساختار فرمت داده  آماري، پردازش تصوير و نقشه

  استفاده كرد.
سـامانه اطالعـات    هـاي  توانـايي سـتقيم و غيرمسـتقيم از ديگـر    م بـه صـورت  سازي و نمايش نتايج  تفسير نتايج شبيه

را بسـتر   يسـامانه اطالعـات جغرافيـاي    تـوان  باشد. روي ايـن اصـل مـي    ي عددي ميها مدلدر تلفيق شدن با  يجغرافياي
تلفـي  هاي مخ  در زمينه يسامانه اطالعات جغرافياي ي آب زيرزميني وها مدلمطالعات هيدروژئولوژيكي دانست. از تركيب 

محيطـي و آلـودگي    هاي زيسـت  ي سطحي و زيرزميني، بررسيها آبي زيرزميني، ارتباط منابع ها آبمطالعات پايه  :مانند
 سـامانه شود. يـك   هاي اطالعاتي منابع آب زيرزميني استفاده مي برداري و تشكيل پايگاه ي زيرزميني، مديريت بهرهها آب

  لي دارد:اص جزي فعال نياز به سه ياطالعات جغرافيا
  افزار افزار و سخت با مجموعه نرممحيط كار  -1
  عات مربوط به موضوع مورد مطالعهو اطال ها داده -2
  سامانهنيروي انساني متخصص در استفاده از اين  -3

  يسامانه اطالعات جغرافياي اطالعات پايه در -
و كيفـي    تلفيق ساير اطالعات كميي، نقشه است و با ي، اطالعات پايه و بستر هندسي اطالعات جغرافياسامانهدر يك 

شود. با قرار دادن يك نـوع اطالعـات در يـك اليـه      عه به هر طبقه از اطالعات فراهم ميجدر يك سامانه واحد، امكان مرا
رقوم سطح آب زيرزمينـي در نقـاط مشـاهده شـده،      تغذيه آبخوان، زهكش آبخوان و ،هاي برداشت نهايي مانند محل چاه
توان به صورت تركيب از دو يا  ها را مي شوند و هر يك از اليه در يك اليه ازسطوح اطالعات ذخيره مي يياطالعات جغرافيا

  چند اليه در سامانه اطالعات دريافت نمود.
شود. گرچه مطالعـات در   اس نوع مطالعه مشخص ميراسب يسامانه اطالعات جغرافياي نوع اليه اطالعاتي در يك پايگاه

هـاي    در نـوع اليـه   هـا  آنخيلي شبيه به هم هستند، امـا تفـاوت    يسامانه اطالعات جغرافياي وسيله ههاي مختلف ب  زمينه
اطالعـات   سـامانه هـاي اطالعـاتي در يـك      باشد. در هـر صـورت اليـه    اطالعاتي كه جهت بررسي و مطالعه نياز دارند، مي
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ذخيـره   يسـامانه اطالعـات جغرافيـاي   ي كـه در  شكل نقشه در آمده است. اطالعاته نقشه بوده و يا ب به صورت يجغرافياي
مكـاني   به صورتهاي مورد استفاده در مدل آب زيرزميني بايد   از نوع اطالعات مكاني هستند و چون اليه معموالشود  مي

به آساني انجام  تواند ميبه داخل مدل آب زيرزميني  يسامانه اطالعات جغرافياياز محيط  ها اليهوارد شوند، لذا انتقال اين 
در مدل كيفي آب زيزميني،  يسامانه اطالعات جغرافياي سامانهذكر گرديد، اطالعات ورودي به  قبال كه همان طوريشود. 

  تغيير كند. تواند ميو حساسيت منطقه پارامتر خاص  مسالهباشد. البته بسته به نوع  (TDS)نقشه مجموع مواد خشك 
هاي فعلي به طور قابل توجهي افزايش يافته است، حجم زيادي از اطالعات در زمان كـم   كامپيوتركه سرعت  با توجه به اين

منظور افزايش دقت محاسـبات تـا حـدودي    ه ها درطراحي شبكه سطحي آبخوان ب يابد. بنابراين كاهش ابعاد سلول پردازش مي
كنـد. بـا    نظر ابعاد بهينه را تعيـين مـي   و دقت موردكه استفاده كننده براساس حجم محاسبات  باشد. ضمن اين پذير مي امكان

نيـاز هـر     افزايش يافته و وارد كردن اطالعـات مـورد   ها آنها يا شبكه سطحي آبخوان، تعداد  كوچك در نظر گرفتن ابعاد سلول
ه ، بسامانه اطالعات جغرافيايي كارگيري فن باشد. با اين تفاصيل، به گير مي به صورت دستي، بسيار مشكل و وقتسلول در مدل 

هاي مورد نياز مدل از تلفيق يا تركيب   كند. از طرف ديگر، بعضي از اليه راحتي اطالعات مورد نياز هر سلول را به آن منتقل مي
  پذير نيست. امكان سامانه اطالعات جغرافياييغير از محيط ه شود كه اين كار ب چند اليه اطالعاتي حاصل مي

هـاي بـااليي را در     باشد كه قابليت غيرهو يا  Arc-infoو  Arc-viewو يا  ILWISافزار  خابي ممكن است، نرمسامانه انت
كه همخوان باشـند، بايـد بـه يـك فرمـت زمـين        لحاظ اينه مطالعات و تحقيقات آب و خاك دارد. اطالعات اسكن شده ب

تبديل و پس از كنترل و اصالحات، به   ي به صورت رقوميهاي اطالعات   همين جهت هر يك از اليهه . بشوندتبديل  1مرجع
هاي مـورد نيـاز بـه طـور       كه بعضي از اليه د. ضمن اينشو تبديل ميرياضي مورد استفاده  يك فايل قابل استفاده در مدل

  آيد. دست مي  غيرمستقيم و از تلفيق اطالعات مختلف به
كي، از تلفيـق اليـه ضـريب قابليـت انتقـال و عمـق سـطح آب و        براي مثال، اليه اطالعاتي مربوط به هدايت هيدرولي

 دسـت   بـه ضخامت اليه آبدار حاصل شد و يا توپوگرافي كف آبخوان كه از تلفيق توپوگرافي سطحي و ضخامت اليه آبـدار  
ايـن ترتيـب   شود. بـه   ين انجام مييمشكل و با دقت پا يسامانه اطالعات جغرافيايها خارج از محيط  آمد كه تهيه اين اليه

) 1-2شـماره (  شـكل هاي اطالعاتي به داخل مـدل انتقـال يافتنـد.      كه شبكه سطحي آبخوان طراحي شد، اليه پس از اين
  دهد. مراحل انجام كار را نشان مي

نيسـتند.  مناسبي هاي  داراي خروجي ،گيرند سازي مورد استفاده قرار مي يي كه در حال حاضر در شبيهها مدل معموال
هـاي مـورد     توان نمايش اطالعات ورودي و نتايج خروجي را بـه انـدازه   مي يسامانه اطالعات جغرافيايبا كمك  هك حاليدر 

وارد تـوان   را مـي هاي مـدل آب زيرزمينـي آبخـوان      تا، خروجيراسهاي مختلف تهيه كرد. در اين  دلخواه و اشكال و رنگ
  .را نهايي و چاپ كرد ها آنز كارتوگرافي كرد و سپس با استفاده ا يسامانه اطالعات جغرافيايمحيط 

                                                       
1- Geo-Reference 
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  هاي ورودي مدل پارامتر -2-4-15

  سازي كيفي آبخوان هاي مورد نياز در مدل  داده -2-4-15-1
  ي زيرزميني مورد نياز است:ها آبيند تهيه مدل رياضي در آلودگي آكلي دو نوع داده در فربه طور

هـا، قاعـدتا در    كنـد. ايـن نـوع داده    هايي كه شرايط هيدروژئولوژيكي و هيدروژئوشيمي منطقه را مشخص مـي  داده - الف
باشد، بايد تهيه و مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتـه    سازي مي نياز مدل فرآيند مطالعات پايه كه خود به عنوان پيش

  شوند. هاي نوع اول به سه گروه تقسيم مي  كلي دادهباشد تا بتوان مدل كيفي را در منطقه تهيه كرد. به طور 
موقعيـت شـرايط مـرزي،     :ماننـد (دروني آبخوان بسـتگي دارد   سامانهشناسي و  هايي كه به طبيعت زمين داده -1

  شناسي موقعيت طبيعي منبع آالينده) هاي زمين ضخامت واحد
  ي)شيميايتبادل  ضرايبهدايت هيدروليكي، تخلخل و  :مانند( شيمياييهاي فيزيكي و  پارامتر -2
هـاي ورودي، توزيـع مكـاني و زمـاني تخليـه و        شوند. (مانند: آالينده پارامترهايي كه باعث تنش به آبخوان مي -3

  تغذيه آبخوان)
اي هستند كه به خصوص در مرحله واسنجي مـدل مـورد    هاي مشاهده  سازي، داده نوع دوم اطالعات مورد نياز مدل  - ب

گيـري شـوند و در زمـان     ي مختلف انـدازه ها انها بايد توسط سامانه شبكه و پيمايش در زم دهباشند. اين دا نياز مي
 ها در مرحله تنظيم مدل به عنوان نقاط كنترل و يا نقاط شاهد بـا ارقـام بـه    تهيه مدل در دسترس باشند. اين داده

يسه، مدل بـراي منطقـه تطبيـق    گيرند و براساس اين مقا سازي مورد مقايسه قرار مي دست آمده توسط مدل شبيه 
برداري كيفي، ميـزان   هاي نمونه توان سطح آب آبخوان، غلظت آب زيرزميني در چاه ها مي شود. از اين داده داده مي

  نام برد. بده پمپاژ يا بده تزريق، زمان پيمايش ذره آب آلوده از منبع آالينده تا محل مورد بررسي و... را 
كه براي منطقه خاص و كوچكي قرار است مدل تهيه شود، ممكـن اسـت نيـاز بـه انجـام       صورتي در ها،  عالوه بر اين داده

اي و  هاي مشـاهده  هاي اكتشافي، آزمايش پمپاژ، ايجاد شبكه متراكم چاه سري عمليات صحرايي نيز باشد، مانند حفر چاه يك
ها به مدل دقت شود، الـف) كـافي بـودن     ورود دادهبرداري كيفي و عمليات ژئوفيزيك. آنچه كه بايد در مرحله  هاي نمونه چاه
هاي ورودي بايـد در   هاي عددي پارامتر كه قبال بيان شد، در مدل باشد. عالوه بر آن همان طوري ها مي ها و ب) دقت داده داده

ايش نيـز  ها مشخص شوند تا بتوان محاسبات را انجام داد، بديهي اسـت كـه حتـي سـامانه متـراكم پيمـ       ها و گره تمام شبكه
يابي استفاده  هاي رياضي و آماري ميان هاي مورد نياز در هر شبكه مدل باشد. به همين دليل از روش  تواند جوابگوي داده نمي
گونـه   كه همـان  شود. ضمن اين هاي زمين آماري براي اين منظور استفاده مي از روش هاي اخير  شود. در اين ميان در سال مي

هـا كمـك شـايان كنـد.      تواند در انتخاب نهايي و با دقت داده ت، مشورت با هيدروژئولوگ طرح ميكه هميشه مورد تاكيد اس
  گيرد. هاي ورودي مدل مورد بحث قرار مي هاي زمين آماري، ابتدا پارمتر قبل از توضيح راجع به روش
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  هاي جريان پارامتر -2-4-15-2

  هدايت هيدروليكي  -الف
باشد. اين پارامتر  ي زيرزميني ميها آبسازي جريان و حمل مواد در  ين پارامترهاي شبيهتر مهمهدايت هيدروليكي از 

  آيد: مي دست  بهدهد. مقدار آن از رابطه زير  چنين جريان سيال را نشان مي خصوصيات محيط متخلخل و هم

)2 -57(  g
K k





  

  كه در آن:
k  ضريب نفوذپذيري :(L2)  
  چگالي آب :(ML-3)  
g  شتاب ثقل :(LT-2)  
  ويسكوزيته ديناميك :ML-1T-1  
K  ضريب هدايت هيدروليكي :(LT-1) باشد. مي  

هـاي متفـاوت خـاك همـان      شناسـي و بافـت   دامنه تغييرات ضريب هدايت هيدروليكي در سازندهاي مختلـف زمـين  
  باشد. ، بسيار وسيع ميشده ارائه) 1-2كه در جدول ( طوري

  ]34[ شناسي زمينضريب هدايت هيدروليكي در سازندهاي مختلف  - 1- 2جدول 
  هدايت هيدروليكي (متردرثانيه) سازند
   رسوبي

  3*10- 4 - 3*10-2 سنگ قلوه
  9*10- 7-6*10-3  شن درشت
  9*10- 7-6*10-4  شن ريز

  2*10-7- 2*10-4  شن متوسط
  1*10-9- 2*10-5  سيلت
  1*10- 12- 2*10-6  شيل
  1*10- 11- 5*10-9  رس

  8*10- 13 - 2*10-9  رس هوانزده
    هاي رسوبي  سنگ

  1*10-6- 2*10-2  كارست
  1*10- 9-6*10-6  سنگ آهك, دولوميت

  3*10-10-6*10-6  سنگ ماسه
  1*10- 11- 1*10-8  سنگ سيلتي

  1*10-12-1*10-10  نمك
  4*10- 13- 2*10-8 آنهيدريت
  1*10- 13- 2*10-9  شيل

    هاي كريستاليزه شده سنگ
  4*10-9- 2*10-2  نفوذپذيربازالت 
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  ]34[ شناسي زمينضريب هدايت هيدروليكي در سازندهاي مختلف  - 1- 2جدول ادامه 
  هدايت هيدروليكي (متردرثانيه) سازند

  8*10-9- 3*10- 4 سنگ آذرين درز و شكافدار
  3*10-6- 5*10- 5  گرانيت هوازده
  6*10-7- 4*10- 6  گابرو هوازده

  2*10- 11- 4*10- 6  بازالت
  3*10-14-2*10-10  هاي آذرين بدون درز و شكاف سنگ

  
قابل محاسـبه   1تست اسلگ مانند آزمايش پمپاژ، صحراييدانيم اين پارامتر از طريق انجام آزمايشات  طور كه مي همان

گيـري شـده    هاي آب زيرزميني، ضريب هدايت هيدروليكي انـدازه  اتفاق سفرهه باشد. ولي با توجه به ناهمگني قريب ب مي
را بـراي سـاير    تـوان آن  باشد و نمي تواند ميمربوط به آن نقطه،  تاثيرو شعاع  فقط معرف مقدار اين ضريب در همان نقطه 

  .)شبكه و گره مشخص باشدهاي ورودي بايد براي هر  ي عددي، دادهها مدلدر  كه حالينقاط منطقه مدل بسط داد. (در 
توان مقدار ضريب هـدايت   گيري شده مي اس نقاط اندازهراسبراي برطرف كردن اين مشكل، دو نگرش وجود دارد كه ب

  ها محاسبه كرد. هيدروليكي را براي ساير شبكه
گيري شده و اعمال اين ميانگين به كليه نقاط. در چنـين   هاي اندازه داده موثر: استفاده از ميانگين اولنگرش  -1

كند، بهتر  نرمال تبعيت مي - كه ضريب هدايت هيدروليكي اغلب از توزيع احتماالتي لوگ اين به دليلمواردي 
  ها استفاده شود: است از ميانگين هندسي داده

)2 -58(  N
1 2 N 1 NY x x ......x x  

  و يا:

)2 -58-1(  1 2 N 1) N
1

ln (Y) ln (x ) ln (x ) ...n (x ln (x )
N        

  باشد. ميانگين هندسي آن مي yگيري شده و  معرف ضريب هدايت هيدروليكي اندازه xكه در آن 
خـوبي انجـام دهـد ولـي در     ه ي زيرزميني را بها آب سامانهالعمل متوسط  سازي عكس شبيه تواند، ميگرچه اين روش 

كه در پديده انتقـال مـواد، عامـل اصـلي سـرعت حركـت آب        اين لبه دليشود.  ي كيفي آبخوان دچار مشكل ميساز مدل
باشد. به همين جهت در نظر گـرفتن حـد متوسـط ايـن      زيرزميني است كه خود، تابعي از ضريب هدايت هيدروليكي مي

اط كه جهت و مقدار حركت مواد از يك منبع آالينده به ساير نق صحيح باشد. ضمن اين تواند، ميضريب براي كليه نقاط ن
كه اين روش تا حـدودي اصـالح    بستگي به توزيع مكاني هدايت هيدروليكي محيط اطراف آن منبع دارد. اگرچه براي اين

توان ابتدا منطقه را به چند زير منطقه تقسيم و سپس مقدار ضريب هدايت هيدروليكي متوسط هر زير منطقه را  شود، مي
آن روش ميـانگين   پخشـيدگي مـواد و   جـايي  جابـه ينـد  اتوجه به پيچيدگي فر با  محاسبه و اعمال كرد. ولي با اين وجود،

  گيرد. سازي كيفي آبخوان مورد استفاده قرار نمي هندسي در توزيع مكاني هدايت هيدروليكي آبخوان در شبيه

                                                       
1- Slug Test 
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يابي كردن مقدار ضريب هدايت هيدروليكي با توجه  براي ميان 1هاي زمين آماري : استفاده از روشنگرش دوم -2
 تري دارد. هاي مختلف زمين آمار كاربرد بيش معموال سه روش زير بين روش گيري شده،  به نقاط اندازه

  كريجينگروش  -
ين برآورد كننده خطـي بـدون انحـراف (نـا اريـب)      تر مهمباشد كه  مي يابي مياني ها روشترين  اين روش يكي از رايج

كند. نـيم تغييرنمـا بـراي     ، مقادير مجهول را برآورد مي2يك نيم تغييرنماباشد. اين روش با استفاده از مقادير معلوم و  مي
رود و همبستگي مكـاني بـين نقـاط     كار مي هتشريح ارتباط مكاني مقدار يك متغير در نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه ب

در واقـع   يـابي  مياني ها وشردهد. اختالف كريجينگ با ديگر  نشان مي آنهاتوجه به فاصله و جهت  گيري شده را با اندازه
به نيز  يابي ميانكه خطاي  ساختار مكاني متغير را در نظر بگيرد. ضمن اين تواند ميباشد كه  همين وجود نيم تغييرنما مي

  شود. شده تخمين زده مي يابي ميانانحراف استاندارد مقادير  صورت
كنـد ولـي    استفاده مي ها آنها، از لگاريتم  داده جاي خوده فرم ديگر استفاده از كريجينگ، لوگ كريجينگ است كه ب

  كند. فرقي نمي يابي ميانيند مدل آفر

  3ميانگين متحرك وزني -
بـرداري انجـام نشـده باشـد، از روي نقـاط       اي كـه نمونـه   در روش ميانگين متحرك وزني، مقدار يك متغيـر در نقطـه  

است كه به مقادير مشاهده شده نسـبت   هايي وزنشود. فرق اين روش با كريجينگ در محاسبه  مجاورش تخمين زده مي
ر نقطه معلوم نسبت به نقطه مجهـول و بـدون توجـه بـه     باتوجه به فاصله ه ها وزنشود. در روش ميانگين وزني،  داده مي

ي تـر  بـيش ، وزن تـر  نزديـك شوند. بدين ترتيب كه به نقـاط   ين مييموقعيت و نحوه پراكندگي نقط حول نقطه تخمين تع
، اثـر  تـر  كـم ديگر نقـاط بـا فاصـله     به عبارتكنند.  شود و  نقاط هم فاصله، وزن يكساني را دريافت مي اختصاص داده مي

  گزارند. ي در تخمين ميتر شبي

- TPSS  
ياز بـه  ن TPSSينگ نياز به نيم تغييرنما بود ولي در روش جينگ، در اين است كه در روش كريجفرق اين روش با كري

هاي واقعي و همواز شدگي تابع اسپالين برازش داده  دارد كه بتواند بهترين توازن را بين داده 4برآورد يك پارامتر پيرايش
  رار كند.شده، برق

                                                       
1- Geostatistic 
2- Semi-Variogram 
3- Weighted moving average 
4- Smoothing splines 
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 دست  بهتوان توزيع مكاني پارامترها را  مي به سهولتآمار وجود دارد كه  افزارهاي گوناگوني در زمين در حال حاضر نرم
ــه ياطالعــات جغرافيــا ســامانه. در حــال حاضــر بخشــي از GEOPACK ،INTERP ،GEO-EAS ،+Gsآورد. ماننــد  ي ب

  نيز استفاده كرد. ها آنن از توا اند كه مي مجهز شده يابي مياني مختلف ها روش
ي رياضـي در  هـا  مـدل در توزيع مكاني پـارامتر مهـم و بنيـادي     به خصوصتوان اضافه كرد،  چه به اين مبحث مي آن

، انجـام  Windows سـامانه كه گرچه با ابزارهاي مختلف و تحت  است  ايني زيرزميني (ضريب هدايت هيدروليكي)، ها آب
 نهاييآيند ولي ناهمگني محيط، منبع و نوع آالينده، عواملي هستند كه در مرحله انتخاب  نظر ميه ساده ب يابي ميانعمل 

بـا   بـه خصـوص  با نهايت دقت انجام شود و   شوند افزارها حاصل مي نرم گونه اينهايي كه با استفاده از  خروجي چنين داده
ي هـا  مـدل كننـد، در قبـول يـا رد نتـايج      ليـت مـي  در منطقـه فعا  هـا  سـال ي زيرزميني كه ها آبافراد كارشناس و خبره 

  ژئواستاتيستيك مشورت شود.

  ضريب ذخيره و آبدهي ويژه -ب
هـاي   هاي تحت فشار، ضريب ذخيره و در سـفره  هاي زيرزميني، در رژيم غيرماندگار در سفره سازي جريان آب در مدل

اي مختلـف و رفتارهـاي سـفره متنـاوت اسـت كـه در       باشد. اين ضرايب با توجه به سازنده آزاد آبدهي ويژه مورد نياز مي
  شود. مي ارائه) 2-2جدول (

  ]34[ شناسي زمينمقادير درصد آبدهي ويژه در سازندهاي مختلف  -2- 2جدول 
 مواد درصد آبدهي ويژه

قلوه سنگ درشت 23
قلوه سنگ متوسط 24
قلوه سنگ ريز 25
شن درشت 27
شن متوسط 28
شن ريز 23
سيلت 8
رس 3
ماسه سنگ ريزدانه 21
ماسه سنگ متوسط دانه 27
سنگ آهك 14
ماسه بادي 38
لوس 18
بيت 44
شيست 26
سنگ سيلتي 12
سيلت پردومينالتي 6
 شن پردومينالتي 16
 قلوه سنگ پردومينالتي 16
توف 21



 رزمينيهاي زي راهنماي تهيه مدل رياضي آب  156

 

  پارامترهاي حمل مواد -ج

  تخلخل -
، تخلخل يكي از پارامترهاي مهم شدي زيرزميني مشاهده ها آبدر فصل دوم و معادالت پايه آلودگي  كه  همان طوري

بـر سـرعت    تـاثير دهد. الـف)   قرار مي تاثيرسازي را تحت  دو طريق محاسبات شبيهه باشد. اين پارامتر ب در حمل مواد مي
خالي در يـك گـره سـلول را بـراي ذخيـره مـواد        حمل مواد را كنترل كند. ب) حجم فضاي جايي جابه تواند مينشت كه 

  شود. مي ارائه) 3-2دهد. مقدار اين پارامتر با توجه به سازندهاي مختلف طبق جدول ( محلول نشان مي

  ]34[ شناسي زمينمقادير درصد تخلخل در سازندهاي مختلف  -3- 2 جدول
 سازند درصد تخلخل

 رسوبي  
36-24  
38-25  
46-31  
53-26  
61-374  

 سنگ درشتقلوه 

 قلوه سنگ ريز 38-25

 شن درشت 46-31

 شن ريز 53-26

 سيلت 61-34

 رس 60-34

 هاي رسوبيسنگ 

 ماسه سنگ 30-5

 سنگ سيلتي 41-21

 سنگ آهك 20-0

 سنگ آهك كارستي 50-5

 شيل 10-0

 هاي كريستاليزهسنگ  

 دارهاي كريستاليزه درز و شكافسنگ 10-0

 كريستاليزه متراكمهايسنگ 5-0

 بازالت 35-3

 گرانيت هوازده 57-34
 گابرو هوازده 45-42

  پخشيدگي -
باشد.  در نتايج خروجي مدل مي موثري زيرزميني يكي از پارامترهاي ها آبي رياضي در آلودگي ها مدلپخشيدگي در 

دهـد. از   ، در واقع قابليت پخشيدگي مواد محلول در سفره را نشان مـي (T)اين پارامتر همانند پارامتر قابليت انتقال سفره 
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پيوندد، لذا برآورد اين پارامتر در جهات طولي و عرضي (پخشـيدگي   وقوع مي  هپخشيدگي در جهات مختلف ب كه جايي آن
يدگي طولي وعرضي گيرد. رابطه پخش عرضي در جهات افقي و عمودي)، در مراكز تحقيقاتي مورد بررسي قرار گرفته و مي

  باشد: زير مي به صورت

)2-59(  
DL = L  پخشيدگي طولي(L2T-1) 
DT = T  پخشيدگي عرضي(L2T-1) 

باشـد، لـذا    هـاي زيرزمينـي مـي    يكي از نتايج خروجي مدل كمـي آب  ()كه مقدار سرعت حركت آب   با توجه به اين
اندازي مدل كيفـي، بـه عنـوان پارامترهـاي ورودي از      باشد كه بايد در مرحله راه مي Tو  Lمجهول معادالت فوق فقط 

  قبل تعيين شده و به مدل داده شود.
دهـد كـه    نتايج تحقيقات در سه محيط آزمايشگاهي، سايت تحقيقاتي و حالت واقعي سفره آب زيرزميني، نشـان مـي  

جا حد فاصل بين منبع آالينـده تـا نقطـه     باشد. مقياس در اين يمقدار عددي اين پارامتر شديدا تحت تاثير مقياس كار م
گيري مقـدار ضـرايب پخشـيدگي     كه اندازه برداري كيفي) است. از طرف ديگر به دليل اين كنترل (به طور مثال چاه نمونه

L  وTي آبخـوان  سـازي كيفـ   باشـد، لـذا در مـدل    مـي و الزمه آن انجام عمليات رديـابي  پذير نيست  ، به سادگي امكان
توان اين ضرايب را از نتايج تحقيقات گذشته انتخاب كرد و سپس در حين واسنجي مدل مقادير آن را تصحيح نمـود.   مي

توجه به رابطه بين پخشـيدگي   گيرد و با مورد بررسي قرار مي (L)كه معموال پارامتر ضريب پخشيدگي طولي  ضمن اين
  شود. يين ميطولي و عرضي، مقدار ضريب پخشيدگي عرضي تع

چنـين نـوع    دهنده محـيط مـورد آزمـايش و هـم     به دليل تاثير مستقيم مقياس و همچنين اثرات بافت و مواد تشكيل
باشد. به طـور مثـال, ضـريب پخشـيدگي      آالينده برروي مقادير اين ضرايب دامنه تغييرات آن بسيار وسيع و گسترده مي

 1تـا   01/0در مقياس آزمايشگاهي ضريب پخش دبي طـولي بـين    متر گزارش شده است. معموال 500ا ت 01/0طولي از 
]. نسبت بين ضريب پخشـيدگي عرضـي بـه    34شود [ متر درنظر گرفته مي 2تا  1/0سانتيمتر و در مقياس صحرايي بين 
  شود. در نظر گرفته مي 1/0و در اكثر مواقع  5/0تا  1/0ضريب پخشيدگي طولي معموال بين 

 بايـد دهد، در تعيين اوليه مقدار ضريب پخشـيدگي طـولي    كه دامنه وسيع تغييرات اين پارامتر نشان مي همان طوري
توان جدولي از مقادير عـددي   كه بر خالف ساير پارامتر در مدل آب زيرزميني، به سهولت نمي  دقت كافي كرد. ضمن اين

ا بـراي  ي تحقيقاتي دنيها انبته در بعضي مواقع, جداولي توسط سازمكرد. ال ارائههاي مختلف  توجه به بافت اين ضرايب با
هاي روابطي كـه بـين    توان از منحني ولي مي با دقت انجام شود. بايدشده است كه استفاده از آن  ارائهضرايب پخشيدگي 

) 1-2دست آمده است، (به طور مثال نمـودار   و ضريب پخشيدگي طولي توسط محققين مختلف به محدوده مطالعهطول 
  استفاده و در مرحله كاليبراسيون مقدار آن را تدقيق كرد. 
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  ]17[ رابطه بين مقياس و ضريب پخشيدگي طولي  -1- 2 نمودار

متـر باشـد    100 ،خواهيم مدل كيفـي آن را تهيـه كنـيم    اي كه مي طقهمثال فرض كنيم كه مقياس كار در من به طور
مقـدار ضـريب    ،)1-2(نمـودار  برداري). در اين صورت بـا توجـه بـه     چاه نمونه ،(يعني فاصله منبع آالينده تا نقطه كنترل

فقط مـدل كيفـي   اي وجود ندارد و  باشد. دقت شود در جايي كه منبع مشخص آالينده متر مي 1پخشيدگي طولي برابر با 
كـه   در اين صورت با توجـه بـه ايـن    شود، و غيره بررسي مي ECيا  TDSشود و به طور مثال  سفره آب زيرزميني تهيه مي

تـوان طـول شـبكه مـدل را بـه عنـوان        لذا مـي  ،باشد ضريب پخشيدگي طولي معرف پخشيدگي در جهت خط جريان مي
متر باشد, در اين صـورت ضـريب پخشـيدگي طـولي برابـر       250ه نظر گرفت. به طور مثال اگر طول شبك مقياس كار در

  متر خواهد شد. 4حدود 

  شيمياييپارامترهاي  -د
باشد.  در زمينه پارامترهاي شيميايي پخشيدگي جذب مواد براساس نوع ماده آالينده، تحقيقات انجام شده در دنيا اندك مي

مشـترك   شرايط سفره آب زيرزميني، هنوز نتايج تحقيقات به صـورت به خصوص براي انتقال نتايج آن به كارهاي واقعي و در 
كه پساب كارخانجات صنعتي و يا معادن و فاضالب شهري به طـور مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم (از      نشده است. در صورتي ارائه

هـاي جـذب و    ديـده واكنش شيميايي و پ ها)، به سفره آب زيرزميني منتقل شود طبعا براساس نوع ماده،  طريق ايجاد حوضچه
يك جدول، مقادير پارامترهاي مورد نياز حل معـادالت را (در   ارائهتوان با  نمي فروپاشي متفاوت خواهد بود. بنابراين به سهولت

(پارامتر جذب  Kdجا جدولي از مقادير تجربي پارامتر  دست آورد و به مدل داد. با اين وجود در اين  بخش واكنش شيميايي) به
  شود. مي ارائه) 4- 2شناسي در جدول ( نش شيميايي) در بعضي از عناصر و سازندهاي زمينخطي در واك
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  ]34اس تجارب حاصل در بعضي از تحقيقات [راسب  Kd(ml/g)مقادير  -4- 2 جدول
  گرانيت  توف  بازالت  نمك  عنصر

Tc  a2 0.b20 0 . b10 a4  
Pu 50.b500 100.b200 40 .b500   100 . b 500   
Np 7. b30  3. b50 3 . b50 1. b 50  
I 0 0 0  0  
U a1 a 6 a4  a 4  
Cs 800.c1 300 100 300  
Ra 5 50 200 50  
Sr 5 100 100 12  
C 0 0 0  0  

Am 300 50 50  200  
Sn 50. b1 100.b10 500 .b 50  500. b10  
Ni 6 50 50  10  
Se 20. b100. b20 5. b20 2  2  
Cm 300 50 50  200  
Zr 500 500 500 500  
Sm 50 50 50  100  
Pd 3 50 50  10  
Th 100.c50 500 500 500  
Nb 50 100 100 100  
Eu 50 50 50  100  
Pa 50 100 100 100  
Pb 2 25 25  5  
Mo 1 .b 5/0  4. b 10  4. b 10  1. b 5  

aگيري شده در اكسيداسيون و احيا  داري بين مقادير اندازه : تفاوت معنيEH وجود ندارد  
bمقدار دوم براي شرايط اكسيداسيون ،: شرايط احيا 

cهاي نمكي مقدار دوم براي سنگ كف نمك : مقدار اول براي تپه 
  

اس سـفارش خصوصـي تهيـه    راساس تحقيقات انجام شده براستوان به گزارشاتي در اين زمينه كه ب در صورت نياز مي
  در دسترس عموم قرار دارند. تر كماند مراجعه كرد، بديهي است كه چنين گزارشاتي  شده

در دسـترس قـرار دارنـد. در     تـر  بـيش هـاي كشـاورزي    در اين ميان گزارشات مربوط به تحقيقات در زمينـه آالينـده  
  گيرد. وجه در دسترس عموم قرار نمي يچه  به معموالهاي راديواكتيو  نتايج تحقيقات آالينده كه صورتي

  ي زيرزميني و تحليل حساسيتها آبكيفي مدل واسنجي  -2-5

آبخوان، تعيين روش حل معادالت، انتخاب   ، با در نظر گرفتن مدل مفهوميشددر فصول گذشته ذكر  كه همان طوري
  .جريان آب زيرزميني را در نظر بگيريمشود كه اگر معادله پايه  ، مدل راه اندازي ميها دادهنرم افزار مناسب و ورود 
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)2 -60( s b
ij i

i j i

qC C
R D ( C) Cs C C

t x x x

                        
 

  كه در آن:
C 3= غلظت مواد محلول در آب زيرزميني(ML )  
t =  زمان(T)  

xi =  جهات مختلفx  وy  وz  مختصات كارتزيني  سامانهدر(L)   
Dij  2هيدروديناميكي پخشيدگي= ضريب 1(L T )  
i 1= سرعت حركت آب(LT )  
qs  ،1)، منفي ، مثبت وخروجي ورودي(= بده ورودي و خروجي در واحد حجم(LT )  
Cs 3ها ها و خروجي = غلظت ورودي(ML )  
 (بدون بعد) تخلخل =  


b   =3ها دانه چگالي خاك(ML )  
C1= غلظت مواد جذب شده در محيط متخلخل(MM )  
  1شيميايي= عدد ثابت واكنشT 

R  تاخير= فاكتور  
ـ   توان ميمعادالت است.  سامانهدر واقع خروجي  آبخوانآب غلظت ، مقدار رو پيشدر حل  ه بيان داشت كه در قريـب ب

مشاهده شـده در  غلظت آب محاسبه شده با اوليه اجراي مدل، مقدار غلظت حل اويژه در مره و ب سازي مدلاتفاق حاالت 
  داليل زير با هم مطابقت ندارند:ه ببرداري كيفي باشند،  نمونهي ها چاه، كه همان نقاط كنترل
  در مدل كيفي پخشيدگيو   مدل كميدر هيدروديناميكي  ضرايبعدم شناخت كافي  
 سامانههاي ورودي تغذيه و تخليه به   عدم دقت در داده 

 عدم شناخت دقيق منابع آالينده در سطح آبخوان  
  مرزي و اوليه شرايطعدم تعريف مناسب  

بايـد  كرد،  استفاده آبخواناز برداري  و كيفي بهره  كميكه بتوان از مدل در جهت مديريت  به منظور اين از طرف ديگر
قدر  آنمطمئن نيستيم،  ها آناز ي را كه ضرايبين معني كه مقادير ا  همدل را به منطقه مورد نظر تطبيق داد. بهاي  پارامتر

  برسد.محاسبه شده و مشاهده شده در حد قابل قبولي غلظت مقادير اختالف تغيير داد تا 
ي، مرحلـه  سـاز  مدلين مراحل تر حساسبدون شك يكي از  نامند. مدل مي واسنجيتنظيم، تطبيق و يا  يند راآاين فر
كه در مدل، الزم  پارامترهاييكلي به طوردانست.  توان همين مرحله ي را ميساز مدلكليد ديگر  به عبارت. استواسنجي 

ضريب ذخيـره) و مقـادير عـددي تغذيـه و     هدايت هيدروليكي، (ضريب  آبخوانهيدروديناميكي  ضرايببه تصحيح دارند، 
  .باشند مي شيمياييو  پخشيدگي ضرايب، آبخوانتخليه طبيعي از 

  مدل آب زيرزميني وجود دارد:واسنجي كلي دو نگرش در  به طور
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  1هاي دستي مبتني بر سعي و خطا روش  -الف
  2سازي بهينهمبتني بر خودكار ي ها روش  -ب

  روش سعي و خطا -2-5-1
باشـد. در   مي ها روشترين موثرين و در عين حال تر قديمي مدل آب زيرزميني، يكي ازواسنجي روش سعي و خطا در 
غلظت شود و پس از اجراي مدل، بين مقادير  ورودي به مدل داده مي به عنوانهاي مدل در ابتدا  اين روش مقادير پارامتر

بين اين دو وجود داشته باشـد،   حظهمالتفاوت قابل  كه صورتي شود. در اي انجام مي همقايس ،مشاهده شده و محاسبه شده
شـود تـا    قـدر تكـرار مـي    كـار آن  شود. اين مياجرا به مدل داده و مدل  مجدداپارامترها با ديد كارشناسي تصحيح شده و 

 طـور بـه  )، الگـوريتم روش را  2-2( نمـودار  تكرار اين كار تا حد رسيدن به نتايج قابل قبول ادامـه خواهـد داشـت.   كه  اين
  دهد. خالصه نشان مي

 

 و (Cobs)آب مشاهده شدهغلظت اجراي مدل و مقايسه بين نتايج 
  (Csim)سازي شده  شبيه
 نمونه برداري كيفيهاي  در چاه

 آيا نتايج قابل قبول هستند
  اصالح پارامترها

  روش دستي وبه 
  گزين كردن آن  جاي

  جاي پارامترهاي اوليهه ب

 ورود پارامترهاي اوليه به مدل

  مدل  پايان مرحله واسنجي

خير 

بلي 

  
  مراحل واسنجي مدل به روش دستي - 2- 2 نمودار

  زير است: به صورتين آن تر مهمكلي روش سعي و خطا معايب و مزايايي دارد كه  به طور
  سـازي   ندارد و بـا همـان برنامـه اصـلي مـدل شـبيه      واسنجي نياز به نوشتن يك برنامه كامپيوتري جديد براي

  نجام داد.را ا واسنجيتوان  مي
  آن استفاده كـرد.  مدل از هاي فرضي  توان با پارامتر مي وجود ندارد سامانهحتي در مواقعي كه هيچ شناختي از

  تر خواهد شد). العاده طوالني فوقواسنجي مرحله  صورت اين(بديهي است كه در 
  صـورت  ايـن در موقع تغيير پارامترها، ممكن است مجبور باشيم كه چند تا از پارامترها را تصحيح كنيم كه در 

 واقع شود. موثردر انتخاب مقادير اصالحي پارامترها  تواند ميقضاوت كارشناسي 

                                                       
1- Manual Calibration-Trial and Error 
2- Automatic Calibration 
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 بستگي زيادي نسبت باشد. به خصوص زماني كه پارامترها وا گير مي وجود اين مزايا، روش سعي و خطا بسيار وقت با
 ،شـود  هاي مدل انجـام نمـي   سازي در يافتن مقدار ضرايب و پارامتر به هم داشته باشند و از طرف ديگر چون بهينه

هـاي ايـن    با توجه به محدوديت بنابراين ممكن است در مرحله واسنجي، نتايج حاصله لزوما بهترين نتيجه نباشند.
  كنند. اي زيرزميني، از روش خودكار نيز استفاده ميه سازي آب هاي اخير در مدل روش، در سال

  خودكار واسنجي روش  -2-5-2
ايـن ترتيـب كـه بـا      شود. به استفاده مي جزييمدل، از روش معكوس حل معادالت ديفرانسيل واسنجي در واقع براي 

لـذا در معادلـه   ه است. برداري كيفي معادل نمونهي ها چاهغلظت ، آمار و اطالعات ها دشتكه در اكثر مناطق و  توجه به اين
هيـدروديناميكي  معادلـه  شـود و مقـدار ضـرايب     ورودي داده مـي  به عنـوان  آب وغلظت )، در حل معكوس، مقادير 2-1(

سـازي بـا    شود. سپس نتايج حاصله از شـبيه  خروجي مدل خوانده مي به عنوانتغذيه و تخليه و بيالن  پخشيدگي، آبخوان
  ين اختالف را با هم داشته باشند.تر كم كه جاييشود، تا  نتايج حاصل از مشاهدات مقايسه مي

يي در تئوري ايـن  ها محدوديتكند ولي  مي تر سريعمدل را ساده تر و واسنجي كه مرحله  معكوس، با وجود اين مساله
  آن محدود باشد.ي، استفاده از ساز مدلروش باعث شده است كه در فرآيند 

معـادالت   رو پـيش كلي حـل  به طورشود كه  ل معكوس اشاره شود، متذكر ميي روش حها محدوديتكه به  قبل از اين
دارد، در واقع شرايط زير  Well Posednessو معادله حالت مشخص از نظر رياضيات ي زيرزميني ها آب جزييديفرانسيل 

  :باشد بر آن حاكم مي
 وجود جواب  
 يكتايي جواب  
 پايداري  

رو مسير حل مشخص است و در نتيجه مساله به جواب خواهد رسيد و  ل پيشتوان بيان كرد كه در ح تر مي به طور ساده
كه حل معكـوس از نظـر رياضـيات     ها نيز پايدار هستند. در صورتي كه جواب بيش از يك جواب نيز نخواهد داشت، ضمن اين

يكـي منجـر نشـود و يـا     مبهم و ناشناخته است. به اين معني كه ممكن است هرگز به جواب منطقي و قابل قبولي از نظر فيز
  پخشيدگي آبخوان).هاي هيدروديناميكي  مثال تعداد زيادي جواب در پارامتر(اينكه تعداد زيادي جواب داشته باشد. 

ي زيرزميني، بسيار محتاطانه ها آبي رياضي در ها واسنجي مدلبراي خودكار استفاده از روش   ،ها توجه به اين نقص با
  راستفاده از اين روش بسيار دقت كرد.دبايد ي كيفي و باتوجه به تعدد پارامترها ها مدلدر  به خصوصگيرد.  صورت مي
، آبخـوان هاي  شود. در مرحله اول به منظور تصحيح كليه پارامتر كلي تطبيق مدل كيفي در دو مرحله انجام ميبه طور

مـدل  واسـنجي  در مرحلـه   شود.  ، انجام ميغيرماندگارشود و در حالت دوم، تنظيم در رژيم  فرض مي ماندگار رژيم جريان 
كه حركت آلودگي در آبخـوان   كه با توجه به اين صورت اينتنظيم شوند و به  مجددابايد نيز   هاي مدل كمي كيفي پارامتر

امالح به سرعت حركت جريان آب در آبخوان بسـتگي دارد،   پخشيدگيچنين سرعت  ناشي از حركت آب زيرزميني و هم
شـود   هاي جديد به مدل كيفي وارد مي تغييراتي در مدل كمي، مقدار سرعت حركت آب اصالح شده و سرعت لذا هربار با
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اسـبه شـده و   تفـاوت مح  كه صورتيشوند. در متغير وابسته با همان غلظت، ظاهر مي به صورتو پس از اجراي مدل نتايج 
كه اختالف به يك مقـدار قابـل قبـولي برسـد.      ا اينشود ت تكرار مي مجددادار باشد، اين فرآيند  مشاهده شده غلظت معني

  باشد. طبيعي حاكم بر آبخوان مي شرايطكه اين اختالف تابع اهداف پروژه و  ضمن اين
يي كـه در آن  ها روشي عددي (منظور ها روشبا استفاده از  واسنجي به طور كلي فرآيند تنظيم مدل كيفي و ارزيابي 

  : شود روش زير انجام مي 5اس راسب مقدار و عدد مطرح است) 
  شده توسط مدل  شده و محاسبه ميانگين اختالف بين غلظت مشاهده  -1
  شده توسط مدل  شده و محاسبه واريانس اختالف بين غلظت مشاهده  -2
  شده توسط مدل  شده و محاسبه ميانگين اختالف مطلق بين غلظت مشاهده  -3
  شده توسط مدل  حاسبهشده و م جذر ميانگين مربعات اختالف بين غلظت مشاهده  -4
  شده توسط مدل  شده و محاسبه بستگي بين غلظت مشاهده  هم -5

  شود. ارائه تواند، ميي فوق و نتايج گرافيكي آن ها واسنجي آزمونمرحله انتهاي در 
ي كيفـي دارد. بـه ايـن    هـا  مدلدر مرحله تنظيم   توصيفي نيز نقش مهميواسنجي  واسنجي،عالوه بر ارزيابي عددي 

شناسـي و   هـاي زمـين   گـروه  آيد و پذيرش نتـايج توسـط    مي دست بههاي مختلف، نتايج متفاوتي   سازي صورت كه با شبيه
ولي با توجـه بـه    ،دارد و گرچه اين مرحله قضاوتي است به سزاييي زيرزميني، اهميت ها آبو كيفي   مطالعات پايه كمي

اي در قبول و  ه كنند نقش تعيين تواند مين شخص هيدروژئولوگ طرح و شرايط منطقه چني و هم ساز مدلتجارب شخصي 
  داشته باشد. واسنجييا رد نتايج 

سازي را در فرآيند مـاتريس   هاي حمل مواد در شبيه توان عدم قابليت اكثر مدل هاي كيفي، مي از مشكالت واسنجي مدل
بـا نفوذپـذيري كـم ماننـد سـيلت و رس        بافت دروني آبخوان، از مواديها ذكر كرد. به خصوص زماني كه  پخشيدگي آالينده

تشكيل شده باشد و حركت مواد محلول در آب بسيار كند باشد. در اثر عدم تعيـين دقيـق مـاتريس پخشـيدگي، در نتيجـه      
آلوده از منبـع   هاي حمل مواد، محاسبه زمان پيمايش ماده واسنجي  آن نيز مشكل خواهد بود. مساله ديگر در واسنجي مدل

گـردد كـه در اكثـر حـاالت      به تشخيص دقيـق منبـع آالينـده بـاز مـي      باشد كه اين مشكل  آالينده به ساير نقاط آبخوان مي
  توان آن را به طور دقيق تعيين كرد. مگر آالينده به صورت يك چاه جذبي در محدوده يك آبخوان وسيع باشد. نمي

 تـاثير گيـري ميـزان    شود. هدف از اين مرحله، ارزيابي و يا انـدازه  انجام ميتست حساسيت  واسنجيفرآيند  انتهايدر 
هـاي   هـاي مـدل اعـم از پـارامتر     كـه اكثـر پـارامتر    ديگر با توجه به اين به عبارتباشد.  پارامترها برروي پارامتر غلظت مي

صد درصد شناخته شـده   طوربه هاي طراحي شده مدل   در شبكه به خصوصهيدروديناميكي، پراكنش و تغديه و تخليه، 
در  معمـوال در اين مرحله با تغيير در ارقام اين پارامترهـا حساسـيت مـدل را سـنجيد. بـه ايـن منظـور        بايد نيستند، لذا 

  شود. انجام شود از ضريب حساسيت استفاده ميخودكار  به طور واسنجي مرحله  كه صورتي
نمـودار   تعيين ضريب حساسيت، مقادير حساسـيت را بـا  جاي ه ، بهتر است بASTM (P5981)طبق توصيه راهنماي 

در  توانـد  مـي طرح، محدوده منطقي مقادير پارامترها را كـه  نظر با هيدروژئولوگ  كه ابتدا با تبادل صورت ايننمايش داد. به 
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از ايـن تغييـر    شود. سپس با تغيير ارقام يك پارامتر به ارزيـابي نتـايج حاصـل    منطقه مطالعاتي وجود داشته باشد، تعيين مي
شود. در انتهـا بـا    مي هي كمي) پرداختها مدلي كيفي) و سطح آب آبخوان (در ها مدلبرروي متغير وابسته يعني غلظت (در 
ولين وبه مسـ  ها آنشوند، يعني اين پارامترها ميزان حساسيت  هاي حساس مشخص مي رسم نمودار و يا تهيه جداولي پارامتر

گيـري   كامل در منطقه به بـرآورد يـا انـدازه    سامانه پيمايشكند تا با پياده كردن يك  مي تر مكآب زيرزميني منطقه  اجرايي
  هاي كاري خود قرار دهند.  را جزو اوليت دقيق پارامتر در نقاط مختلف آبخوان بپردازد و يا خود آن

حدودي را در نظر گرفت. توان زمان خاص و م باشد، نمي ي قلب مدل يك آبخوان ميبه عبارتكه واسنجي براي مرحله 
آوردن  دست  بهكه تعجيل در اتمام اين مرحله و هرگونه توجيهي در زود به جواب رسيدن، ممكن است باعث  اين به دليل

  نتايج غيرواقعي و ناصحيح شود.
ي ها آباز طرف ديگر نكته كليدي و حساس در مرحله تنظيم و تطبيق مدل، همكاري بين گروه مطالعات پايه كيفي 

ي حاصـل از مـدل نقـش    ها جواب نهاييباشد. اين همكاري در پذيرش  ي ميساز مدلزيرزميني يك منطقه خاص و گروه 
  مدل ميسر نخواهد شد.واسنجي اساسي دارد و بدون مشاورت و تبادل نظر اين دو گروه، تنظيم مدل و 

  سنجي مدل صحت -2-5-3
مدل براي چند سال بعد از سال بيالن  ،الزم است پس از انجام مرحله تنظيم و تطبيق مدل براي شرايط خاص منطقه

مدل كنترل شود و صحت و دقت آن مورد ارزيابي قرار گيرد. در اين صورت الزم است بـيالن آب زيرزمينـي بـراي تهيـه     
ي بعـد وجـود داشـته باشـد و يـا از      هـا  سـال بيالن كيفي آب زيرزميني براي تهيه مدل كيفي آبخوان بـراي   مدل كمي و

  81-82ي هـا  سـال بـراي  بايـد  تهيه شـده و   1380-81وگ طرح خواسته شود. ( به طور مثال مدل براي سال هيدروژئول
مطابقت داشته باشد  ،نيز اجرا و كنترل شود. در صورتي كه نتايج مدل با آنچه در واقعيت رخ داده است 83-84و  83-82

  باشد. اين مدل آماده استفاده در بخش مديريت آبخوان مي

  آبخواندر مديريت  مدل كيفي كاربرد  -2-6

باشد، استفاده از مدل جهت مديريت بهتر آبخـوان   مي كيفي آبخوان  و  ي كميساز مدليكي از اهداف  كه همان طوري
گي نسبت بـه زمـان و    ها، توزيعي و يا موضعي بودن آلودگي، روند آاليند است. نحوه اعمال مديريت با توجه به نوع آالينده

عـام و يـا تعـدادي از     بـه طـور  بـرداري   ي بهـره ها چاهاز  باشد. از طرف ديگر حفاظت فاوت ميدگي متي آلورو پيشجبهه 
طراحـي   كـه رفـع آلـودگي     جزو اهداف مدل كيفي باشد. ضمن ايـن  تواند ميخاص نيز  به طورآب شرب،  تاميني ها چاه

 ارائهكارهايي را براي اجرا  كيفي صورت گيرد و راهبا استفاده از نتايج مدل  تواند مي، نيز برداري كيفي هاي نمونه چاهشبكه 
هاي مختلف مديريتي مفيد واقع شود، بايد از نقطه نظرات  كه يك مدل كيفي بتواند در بخش كند. از طرف ديگر براي اين

يا فصلي يا  ماهانه و ترجيحابرداري  ي نمونهها چاههاي غلظت در   مثال در گام اول وجود داده به طورمختلف ارزيابي شود. 
هـا و    باشد. با وجـود ايـن داده   حداقل در هر سال دو بار (فصل تر و فصل خشك) در طي يك دوره چند ساله ضروري مي

تـوان بـا اعمـال برداشـت از      ي مختلف مـي ها سالهاي مورد نياز مدل كيفي و بيالن آن زيرزميني در   چنين ساير داده هم
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را مشاهده كرد و در نتيجه جهت حفاظت از آن  آبخواناني مختلف روند آلوده شدن هاي زم  برداري، در سري ي بهرهها چاه
  هاي الزم را انجام داد.  گيري تصميم

اي ديگر،  آب شرب و يا انتقال آب از يك منطقه به منطقه تامينهاي آبرساني و   العمل انجام پروژه از طرف ديگر، عكس
هاي مختلف را   توان گزينه مي حالت اينبا استفاده از مدل انجام شود. در  اندتو مي غيره هاي فاضالب شهري و  اجراي شبكه

  طراحي كرده و به مدل داد و نتايج آن را بررسي كرد.
تـوان از   هاي مورد نياز مدل كيفي در دسترس نباشد، مي آبخوان مشكل آلودگي داشته باشد ولي پارامتر كه صورتيدر 

 بـه عبـارت  نظـر باشـد و    جا، سرعت حركت آب در آبخوان مورد اين صورت كه در اين استفاده كرد. به  مدل رياضي كمي
ـ   ديگر با ارزيابي گراديان هيدروليكي و سرعت آب زيرزميني، مي ي آالينـده را پيگيـري كـرده و    رو پـيش نحـوي  ه تـوان ب

  تصميمات الزم را اتخاذ كرد.
در  توانـد  مـي باشد كـه   الزم مي شرايطآبخوان يكي از سال آمار براي تهيه مدل كيفي  3از طرف ديگر داشتن حداقل 

مـورد اسـتفاده قـرار      ي بعـد) ها سالسنجي (پس از تهيه مدل، اجراي آن براي  چنين مرحله صحت و هم واسنجي مرحله 
 كه طوريآمار كيفيت آبخوان بسيار پراكنده و نامرتب است  ي كشورها انآبخودر  به خصوصكه در اكثر مواقع  گيرد. با اين

تهيـه مـدل    اصوالي مختلف تهيه كرد. در چنين حاالتي، بديهي است كه ها سالو يا  ها ماههاي متوالي در   توان نمونه نمي
توانـد در بخـش    ها انجام شود، هرگـز نمـي   ي با تعداد اندك دادهساز مدل چه چنانمقدور نيست و  آبخوانرياضي آلودگي 

  مديريت آبخوان مفيد واقع شود.
توان از مـدل جهـت مـديريت بلندمـدت      بل ذكر است اين است كه بودن شرايط كافي تهيه مدل كيفي نميچه قا آن

توان وضـعيت آبخـوان را بـراي     هاي مختلف كمي و كيفي مي ها و خروجي با توجه به ورودي آبخوان استفاده كرد. معموال
هاي مختلف با  ها و اثرات آالينده برداري تغيير بهره كه بيني كرد. به دليل اين سال آينده پيش 5ي بعد و حداكثر تا ها سال

بيني نبـود و بـه    ي دوردست قابل پيشها سالدر آبخوان توجه به كاهش و يا افزايش حجم مخزن و تغذيه و تخليه متغير 
  شود. به هيچ وجه توصيه نميآبخوان همين دليل استفاده از مدل كيفي براي مديريت بلند مدت 

  مدل با ذكر يك مطالعه موردي نهاييارش نتايج و گز ارائه -2-7

 ارائـه  بـه خصـوص  ي، فرضيات در نظر گرفته شده و ساز مدلهاي مدل، روند  دستاورد ارائههدف از گزارش فني مدل 
هاي كارفرما و كارشناسـان   نياز گوي بايد پاسخباشد. يك گزارش مدل، در مورد يك آبخوان،  مي جزيي به صورتاطالعات 

  هاي الزم را در جهت مديريت هر چه بهتر آبخوان اتخاذ نمايند.  گيري اس آن بتوانند تصميمراسآن باشد تا ب
بتوان به  سادگي بهگرافيكي و جدول ارائه شود تا  به صورتبايد  االمكان مي بديهي است به اين منظور، نتايج مدل حتي

  نتايج مدل دسترسي پيدا كرد.
گـويي بـدون تهيـه مـدل نيـز       گويي به شـدت پرهيـز شـود. كلـي     كه از كليشود  در بخش پيشنهادات نيز توصيه مي

شود تـا بـه    ارائههدف باشد. لذا در بخش انتهايي گزارش بايد نتايج دقيقا و بالفاصله پس از ذكر مجدد هر  پذير مي امكان
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نـد. بهتـر اسـت    يـري كن اين ترتيب مسوول اجرايي و يا كارشناسان استفاده كننده از گزارش بتوانند اهـداف خـود را پيگ  
برداري از يك آبخوان وجود داشته باشد، ذكر شود كه در  شود به طور مثال در صورتي كه امكان بهره ارائهجزييات كار نيز 

تـر، در چـه    برداري از آبخـوان را توسـعه داد و يـا برداشـت از يـك حـد بـيش        توان بهره هايي مي چه مناطقي و چه شبكه
  ند آبخوان را از نظر كيفي تحت تاثير خود قرار دهد.توا هايي از مدل مي شبكه

هاي آبخوان بپردازد. بـه ايـن    يند تطبيق پارامترآدر بخش تنظيم مدل (واسنجي)، بايد بسيار كامل و جز به تشريح فر
خواني ارقام محاسـبه شـده (توسـط     منظور در حد يك يا دو پاراگرف و حتي يك صفحه كافي نيست، بلكه بايد علل ناهم

هاي هيدروديناميكي، به تفصيل بيان شود و در صورت تـاثير   مدل) و مشاهده شده چه سطح آب، چه غلظت و چه پارامتر
عواملي چون گسل و يا عوامل ناشناخته طبيعي در مقادير حاصل از مدل، اين موضوع كامال تشريح شود تا خواننـده را از  

  كند. توجيه ،نظر مرحله تنظيم مدل
هـاي خـاص    چيـدگي آب زيرزمينـي داراي پي  سامانهخصوص در شرايطي كه  رحله واسنجي مدل و بهپس از م ترجيحا
طـوري كـه در مـتن ايـن      سنجي شود. اين كـار همـان   يون صحتراسپس از مرحله واسنجي و كاليببايد مدل  باشد لزوما

براي سه سـال و يـا حـداقل     يحايي واقعي و ترجهاي صحرا دستورالعمل ذكر گرديده مستلزم اين است كه مدل را با داده
توان از مـدل بـا    سنجي مي سنجي كرد. بديهي است پس از انجام مرحله صحت براي يك سال با دوره زماني ماهانه صحت

  ي زيرزميني منطقه استفاده كرد.ها آبي براي مديريت تر بيشاطمينان 
و اجـراي مـدل در   واسـنجي  مرحله  در به خصوصنيز يكي از موارد كليدي گزارش است كه  ساز مدلصداقت شخص 

چنـين   ي و هـم سـاز  مـدل كـه نتـايج حاصـل از     باشد. با علم بـه ايـن   موثربسيار  تواند، ميبرداري  هاي مختلف بهره سناريو
كار گرفته خواهد شد، لذا هر گونه اشـتباه و يـا    هب  اجراييهاي  دستور كار بخش به عنوانشده در گزارش  ارائهپيشنهادات 

ي را به منابع آب زيرزمينـي منطقـه   ناپذير جبرانخسارت  تواند ميي و يا نگارش گزارش ساز مدليند آدر فرعدم صداقت 
  تحميل كند. 

در اختيـار سـفارش دهنـدگان قـرار گيـرد تـا بتواننـد از آن در        بايد كه مدل تهيه شده  از طرف ديگر، با توجه به اين
باشد. اين آرشـيو   مديريت آبخوان استفاده كنند لذا در اختيار گذاشتن آرشيو مدل به تيم كارشناسي كارفرما ضروري مي

  بوده و داراي موارد زير باشد: CD به صورتاالمكان  حتيبايد 
 ي ورودي و خروجيها فايل  
 واسنجيمختلف مدل در مراحل هاي   سازي شبيه  
 ها نقشه  
 متن كامل گزارش  

يك هفتـه) از طـرف    ترجيحادر صورت امكان و توافق در ابتداي كار بين كارفرما و مشاور، دوره كوتاه مدت آموزشي (
ـ ي سـاز  مدلي و كاربرد آن براي آينده برگزار شود تا اهداف ساز مدلمشاور براي كارشناسان كارفرما در جهت آموزش  ه ب

  ي آينده و يا تغيير بيالن پيگيري شود.ها سالبراي  خصوص
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باشد، با اين وجود  مي منطقه خاص بندي آن تابعي از شرح خدمات مطالعه موردي در گرچه تهيه گزارش و نحوه فصل
ارائه ي زيرزميني در حد استاندارد باشد، ها آبكه يك گزارش مدل كيفي  در زير فهرست مطالب الزم و ضروري براي اين

  .شده است
  سازي  سازي كيفي براي منطقه و مياني مدل مقدمه و هدف از مدل فصل اول:

كار براي منطقه مورد مطالعه بايد ذكـر شـود و    سازي كيفي، ضرورت انجام اين مقدمه مدل ارائهدر اين مبحث ضمن 
  سازي كيفي آورده شود. مختصري راجع به كليات مدل

  و كيفي مطالعات پايه آبخوان از نظر كمي فصل دوم:
لذا در يك فصـل الزم اسـت     شود، ارائهدر يك جلد جداگانه  به طور مستقلكه گزارش كيفي آبخوان بايد  به دليل اين

شود تا خواننده دقيقا به مشكالت كيفي آبخـوان آگـاه شـود،     ارائهو كيفي آبخوان   اي راجع به مطالعات پايه كمي خالصه
  شوند. ارائههاي الزم   ل بيان شود و نقشههاي مورد نياز مدل بايد در اين فص  كه اطالعات و داده  ينضمن ا

  گر سامانه آبخوان و مدل رياضي نمايش  مدل مفهومي فصل سوم:
باشد، لذا در اين فصل به تشـريح چگـونگي آن    مي  سازي آبخوان تهيه مدل مفهومي كه گام اول در مدل با توجه به اين

بايد بازگو شود. به طور مثـال مختصـري از هـر     ،گر سامانه آبخوان باشد شود و سپس مدل رياضي كه نمايش پرداخته مي
  ، يا اجزاي محدود و...)هاي محدود گيرد، (تفاضل قرار مي روش عددي كه مورد استفاده

  افزار مناسب براي آبخوان  انتخاب مدل عددي و نرم فصل چهارم:
شود) و يا علت  كه مدلي بايد تهيه شود، لذا يا مراحل توسعه مدل (اگر توسط مشاور انجام مي جه به ايندر اين فصل با تو

  انتخاب مدل عددي به كار گرفته شده در اين منطقه ذكر شود تا كارشناس ذيربط دقيقا به علل اين كار آگاهي پيدا كند.
  هاي كيفي آبخوان به مدل  ورود دادهفصل پنجم: 
شود. در اين مرحله بايـد هـر    اندازي مدل براساس آن انجام مي سازي است و راه كي از مراحل مهم در مدلاين فصل ي

تـوان مـواردي ماننـد     ذكر شود و چگونگي اعمال آن به مدل توضيح داده شود. بـه طـور اختصـار مـي     ليك از مراحل ذي
هـاي زمـاني مقـادير ضـرايب      يـه و انتخـاب گـام   بندي محدود مورد مطالعه، تعيين شرايط مرزي، تعيين شرايط اول شبكه

چنـين   هيدروديناميكي آبخوان و ضرايب پخشيدگي طولي و عرضي، مقادير تغذيه و تخليـه و نوسـانات سـطح آب و هـم    
  غلظت آب آبخوان بايد در اين فصل مشخص شود.

  سنجي واسنجي (تنظيم، تطبيق) مدل كيفي تحليل حساسيت و صحت  فصل ششم:
ينـد  اتـرين مراحـل فر   در مورد اين مرحله توضـيح داده شـده اسـت يكـي از حسـاس      در متن راهنما كه  همان طوري

، تنظيم و مطالعههاي مدل بايد براي منطقه مورد  سازي واسنجي مدل است كه به عبارت ديگر در اين مرحله پارامتر مدل
تواند منجـر بـه    هرگونه اشتباهي در اين مورد مي توان قلب مدل دانست و بدون شك ميتطبيق داده شوند. اين مرحله را 

نادرست در جهت اجراي مدل در مديريت شود. لذا در اين فصل بايد اين مرحله گام به گام چه از نظر تئوري   نتايج كامال
ه، بـه صـورت نقشـ    نتايج حاصل از واسنجي ارائهس از و چه از نظر كاربرد آن براي منطقه مورد بحث مفصل قرار گيرد. پ
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باشـد،   سري از پارامترهايي كه تهيه و يا برآورد آن مشكل مي نمودار و جدول به منظور ارزيابي حساسيت مدل برروي يك
بيني رفتار سامانه آبخوان در اثر تغيير  گيرد. به عبارت ديگر هدف اصلي اين بخش پيش تحليل حساسيت مدل صورت مي

هـاي ورودي    توان با آگاهي پارامتر حساس، مجددا يك كنترلي بـرروي داده  يباشد و در انتهاي  اين مرحله م پارامترها مي
اند. از طرف ديگـر در صـورت عـدم     درستي وارد شدهه مدل و نتايج آن انجام داد تا مطمئن شد كه ارقام پارامتر حساس ب

گيـري ايـن پـارامتر را داد.     توان به كارفرمـا پيشـنهاد انـدازه     وجود اين پارامتر حساس در نقاط مختلف محدوده مدل مي
سنجي شـود و پـس    هاي جديد صحت وري كه قبال ذكر گرديد قبل از مرحله استفاده از مدل اين مدل بايد با دادهط همان

 از آن در مديريت استفاده شود.

  كاربرد مدل كيفي در مديريت آبخوان منطقه  فصل هفتم:
توان از  ها صورت گرفته است تا مدل صحيحي براي منطقه تهيه شود. لذا مي كه كليه تالش در اين فصل با علم به اين
بينـي   سازي پـيش  هاي مورد نياز و اهداف مدل استفاده كرد. به طور مثال اگر هدف از مدل  اين مدل جهت اعمال خواسته

داد.  ارائـه هاي آينـده   ا براي سالنتايج رتوان  برداري وضع موجود باشد، مي هاي آينده و با مقدار بهره روند آلودگي در سال
نتقال آب از يك حوضه به حوضه ديگـر صـورت   هاي آينده تاسيس شود، ا ي در سالا سد مخزني يا كارخانه ،اگر قرار است

مدل ارزيابي كرد و  توان با اجراهاي مكرر ي ايجاد شود، اين تغيير و تحول را مييگيرد و يا شبكه فاضالب شهري و روستا
  هاي مقتضي را اعمال كنند.  گيري داد تا كارفرما و استفاده كنندگان مدل براساس آن تصميم رائهانتايج را 

  بررسي يك نمونه مطالعه موردي -2-7-1
 طبـق  آن انجـام  چگـونگي  و گيـرد  مـي  قـرار  بررسي مورد رزمينييز آب كيفي گزارش مدل نمونه مبحث يك اين رد

  د.شو مي پيگيري گام به گام شده تهيه دستورالعمل
  ز:هاي تاالر بابل و هرا  رودخانه هضهاي حو و كيفي آب زيرزميني دشت  بررسي گزارش مدل رياضي كمي

 باشـد در   مـي   و كيفي آب زيرزميني تهيه مدل مفهومي  كه اولين گام پس از مطالعات پايه كمي ا توجه به اينب
 از يكـي  ايـن  وجـود نـدارد كـه    ،باشـد  مـدل رياضـي مـي   و اين گزارش اين مدل كه اساس تهيه معادالت پايه 

 .باشد مي گزارش اين اساسي  هاي نقص

 در  .باشـد  مـي  ،گذرد مي آبخوان در آنچه گر نمايشخود به عنوان  ،كه خروجي مطالعات پايه است مدل مفهومي
داده شده است. در مورد مدل رياضي كيفي دو  در دستورالعمل تهيه مدل كيفي توزيع به طور مفصلاين مورد 

كيفـي بـراي     و مـدل مفهـومي    براي تهيه مدل رياضي كمي  كمي  نياز است. مدل مفهومي مورد  مفهوميمدل 
  .مدل رياضي كيفي

 شيرين  تداخل آب شور و مسالهكه  )ه تاالر بابل و هرازضي حوها دشتو كيفي آبخوان  در اين طرح (مدل كمي
شد. طوري كـه ناحيـه تـداخل جهـت      هيه ميي تبعد سهبايد  مي مدل مفهومي ،باشد در سواحل خزر مطرح مي

را بيـان   و ... ل يـا درز و شـكافدار)  خـ ( متخل نـاهمگني و محـيط   - رژيم جريان  همگنـي  و جريان سنگ كف
  است. اين مدل تهيه نشده ،ذكر شدنيز  قبالچنان كه  در اين گزارش هم كرد. مي
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 ) اين فصل كه به طور كامل در يك گزارش  در هاي پايه  بررسي اطالعات موجود و تهيه داده )2-3-1در بخش
ز ا بعـد  و  شود و آن هم قبل از مدل مفهـومي  ارائهجا به طور خالصه بايد  اين در ،شده است ارائهمطالعات پايه 

صفحه كـاهش   10باشد و بهتر است تا حدود  صفحه مطلب در اين مورد تكراري مي 35معادالت پايه. بنابراين 
خصوص مواردي كـه بـراي تهيـه مـدل       هاي از گزارش مطالعات پايه ب بايد خالصه مبحث  در واقع در اين. يابد

 ود.گزارش آورده شنيز در A3) مقطعمدل (درشود و تعدادي نقشه موردنياز در  ارائه ،الزم است  مفهومي

 شود. ارائهرگام بعدي معادالت پايه بايد د  
 ه است.نشد ارائهه مدل و يا انتخاب مدل مناسب چگونگي تهي 

 و سپس مدل اجرا شود شودبندي شرايط مرزي و اوليه ذكر  ها  شبكه هپس از تهيه مدل نحوه ورود داد. 

 سـازي واسـنجي    يند مدلاكليد مدل و به عبارت ديگر قلب فر شدسازي ذكر  چه در دستورالعمل مدل طبق آن
به اين صـورت كـه واسـنجي مـدل جريـان در شـرايط       . شده است ارائهكه در اين گزارش بسيار خالصه است 

چـه در سـطح دنيـا رايـج      گرديده است. طبق دسـتورالعمل و آن  ارائهفقط در دو صفحه غيرماندگار ماندگار و 
تك تك مورد بحث قرار گيـرد و   بايداي  شود. هرچاه مشاهده ارائهدر يك فصل جداگانه بايد  است تنظيم مدل

بايد ذكر شود و با دليل منطقي نتيجه نهايي  اتوماتيك دستي و يا رها چه به صورتهر گونه تغييرات در پارامت
 خطر تهيه مدل غير واقعـي  واسنجي مدل در مرحله پذيرفته شود. عدم دقت كافي و عدم وقت گذاشتن كافي

 و يا عـدم گـزارش گـام بـه گـام واسـنجي      در تنظيم مدل نگري  سطحي با يگزارش دهد. مي افزايش آبخوان را
  د. مورد قبول واقع شو ،تواند نمي

  باشد تحليل حساسيت انجام شود كه اين گزارش فاقد اين بخش ميبايد پس از انجام مرحله واسنجي.  
 و  سـال  3هيه شده براي اين منطقه بايد بـراي چنـد سـال ترجيحـا     ت مدل قبل از استفاده از مدل در مديريت

  .نشده است ارائهكه اين مهم نيز در اين گزارش شود  سنجي حداقل يك سال با دوره زماني ماهانه صحت
 ح در بخش كاربرد مدل رياضي به منظور بررسي روند تغييرات سطح آب زيرزميني در شرايط طبيعي و شرايط طر  
 هاي هيدرولوژيكي تعريف و بر اساس آن   دورهخشكسالي و ميانگين براي  ،در اين بخش شرايطي به نام ترسالي

ها در تمام سه دوره يكسان فرض  يند آن تخليه از چاهآفر است تا در واقع مدل كنترل شود. درمدل اجرا شده 
اصـوال مرحلـه كنتـرل مـدل و      هاي بيالن بـراي ورود بـه مـدل تعـديل شـده اسـت.       شده است و ساير پارامتر

ـ   توان براساس داده شود و نمي اين صورت انجام نمي سنجي به صحت راي سـه دوره  هاي فرضي و بيالن فرضي ب
سـنجي بايـد بـا داشـتن مقـادير       صـحت  .باشـد  اصوال اين كارصحيح نمـي و  هيدرولوژيكي اين كار را انجام داد

 اي و به وقوع پيوسته براي يك دوره ترجيحا سه سال و يا حداقل يـك سـال بـا گـام زمـاني      هاي مشاهده  داده
بايـد بـراي   مـدل  سنجي  باشد. صحت مي 1367ماهانه انجام شود. به طور مثال سال مدل در اين گزارش سال 

مـورد قبـول    ،توانـد  سنجي اين گزارش نمـي  صحت انجام شود. بنابراين مرحله 1369و 1368، 1367هاي  سال
 .واقع شود
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 در بخش بررسي تحول نوسانات سطح زيرزميني در شرايط طرح   
 ه اين صورت كه در . بشود ارائهه جز بايد بسيار كامل و جز ب باشد اين بخش كه استفاده از مدل در مديريت مي

شود. از  ارائهها  ها و آبدهي آن هر شبكه پتانسيل آب زيرزميني مورد بررسي و در صورت مثبت بودن تعداد چاه
هـاي   اي) در سال هاي مشاهده ( چاه هاي جديد از آبخوان در نقاط كنترل  برداري نتايج بهرهبايد  ديگر ميطرف 

در . هاي جديد آشـكار شـود    اثرات برداشت "تا كامال شود ارائهبرداري  نجم پس از بهرهاول دوم سوم چهارم و پ
اند كه بايـد   هاي آينده را نديده به خوبي رعايت شده است ولي اثرات برداشت براي سال اين گزارش اين بخش

 .اضافه شود

 در بخش مدل كيفي آب زيرزميني دشت تاالر بابل و هراز  
 اي از وضعيت كيفي آبخوان كه در واقـع خالصـه    شده است در ابتدا بايد خالصه ارائهچه در دستورالعمل  چنان

هاي كيفـي بـه    هاي پارامتر  شود به انضمام نقشه ارائهباشد  ش مطالعات پايه كيفي ميگزاراي  چند صفحهشده 
و  ECهـم  هـم كلـر   طور مثال نقشـه  به .خواهد در مدل كيفي مورد بررسي قرارگيرد كه مي پارامتري خصوص

  .شود كه در اين گزارش چنين مدلي تهيه نشده است ارائهكيفي  پس مدل مفهوميس T.D.Sهم
 مدل رياضي توسـعه و يـا    بررسي معادالت پايه و سپس مورد پارامتر نوع به با توجه  پس از تهيه مدل مفهومي

هاي مندرج در دستورالعمل ذكر  ه بر اساس معيارتهيه شود. در اين بخش بايد علت انتخاب مدل خريداري شد
  مراحل است.گزارش فاقد اين  شود. اين

 بندي  باشد كه در اين گزارش شبكه ها مي بندي شرايط اوليه و مرزي و ورود داده سازي شبكه بخش بعدي مدل
شرايط مرزي بيان  است. نيامدهشده است  ارائهدر اين دستورالعمل  مدل و نحوه انتخاب ابعاد شبكه طبق آنچه

  .است به عنوان شرايط اوليه ذكر نشده 1367شده است ولي علت انتخاب سال 
  هاي تغذيه و تخليه در مدل كيفي آب زيرزميني به عنوان تغذيـه و يـا تخليـه امـالح       دبيكليه در اين گزارش

 بندي عمـودي و  شبكه در اين حالت. بعدي در نظر گرفته شده است مدل سهو با توجه به آن شده است  منظور
شود  بعدي تهيه مي قتي مدل سه. واست شدهن بحثا كه در اينج ها الزم است بحث در مورد انتخاب ابعاد شبكه

هـا بايـد مفصـال بحـث شـود بـه        بعدي ديده شود. نحـوه ورود داده  بايد ضرايب هيدروديناميكي آبخوان نيز سه
 .انتقال آن در ابعاد مختلف مدل خصوص چگونگي

 در حال حاضـر   باشد. نتخاب اوليه ضرايب پخشيدگي براي منطقه مساله مقياس و طول دامنه كار مهم ميدر ا
 در شده است كه ارائههايي منحني هم براساس نوع بافت و هم براساس مقياس كار اين ضرايب در جداول و يا

ق تحقيقات ديگـران ضـرايب   در اين گزارش نيز طب. شده است ارائهدر اين مورد  يك منحني اين دستورالعمل
باشد ولي بايد در فرآيند تنظيم مدل ايـن ضـرايب    اوليه پخشيدگي در نظر گرفته شده است كه قابل قبول مي

  .تدقيق شوند
 بايـد تنظـيم و تطبيـق     چه در دستورالعمل مدل كيفي ذكر شده است چنان سازي اندازي مدل شبيه پس از راه

باشـند. مرحلـه تنظـيم يـا      هاي نمونه برداري كيفي مـي  همان چاه كنترلمدل انجام شود. در اين مرحله نقاط 
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ي در حثـ شود. در اين گزارش هـيچ ب  تلقيمي سازي ترين مرحله مدل كاليبراسيون و يا واسنجي بدون شك مهم
ر د كـه  تواند مورد قبول باشـد. ضـمن ايـن    كيفي انجام نشده است. بنابراين اين مدل نمي دلممورد واسنجي 

 انجـام  و هـا  گـراف  چنين سازي شده و هم اي و شبيه هاي كيفي مشاهده  نقشه ارائه بايد با كاليبراسيون انتهاي 
مرحلـه   نتايج مطلـوبي در مـورد اتمـام    ارائهسازي شده و  اي و شبيه رقام مشاهدها مقايسه محاسبات مربوط به

 كاليبراسيون انجام شود.

 حساسـيت بـدون انجـام    گـزارش تحليـل   شـود. در ايـن   مي پس از انجام كاليبراسيون تحليل حساسيت انجام 
  .ستگرفته ا صورت كاليبراسيون

 باشد پذير طراحي شود كه اجراي آن امكان بايدي يها گزينه كيفي آبخوان مديريت در مدل از در بخش استفاده 
الزم است شـرايطي فـراهم شـود تـا     آن هم فرضي باشد. چه در اين بخش و در انتهاي آن  كه اجراي اين نه و

ي خود را اتخـاذ كنـد. در ايـن گـزارش     يتصميم نهامطالعه  نيگيرنده بتواند با استفاده از نتايج ا مدير و تصميم
  و نمي توان آن را اجرا كرد. ها حالت فرضي داشته كليه گزينه

  اي تغذيـه و تخليـه آبخـوان و   طور مثال حذف امالح از نفوذ آب آبياري و يا حذف كيفيت كليه پارامترهبه . ...
  هاي غيرواقعي هستند. كليه اين سناريوها فرض

 در اكثـر  توان آب برگشتي كشاورزي به آبخـوان را   توان در واقعيت انجام داد؟ آيا مي مي ها را چگونه اين گزينه
بخـوان تزريـق   بـه داخـل آ  گونه امالحـي   آن را بدون هيچكرد و  تحت كنترل درآورد و تصفيههاي ايران  دشت
 ؟!! و...كرد

 شده است و بـا   در جهت اهداف اوليه طرح باشد. چه هدفي دنبال ميبايد ها  طوري كه ذكر گرديد گزينه همان
در بايـد  و نتايج آن مورد بررسي شخص مدير قرار گيرد. اثر هر گزينه ي طراح تيهاي مديري توجه به آن گزينه
چـه در صـورتي كـه    هـاي مـدل.    نه در گره مورد ارزيابي قرار گيرد برداري كيفي) هاي نمونه نقاط كنترل (چاه

 اي همـان     مشاهده نقاط اي پس از سال تهيه مدل كنترل كنيم ههاي كيفي مشاهد داده ابخواهيم اين مدل را ب
  .اي نداريم هاي مدل ما نقاط مشاهده كيفي خواهد بود. در گره برداري نقاط نمونه

گيـري در مـورد    تصميم لووواضحات هيچ سودي براي مس حيضتو پرهيز شود. بايدي يگو در بخش پيشنهادات از كلي
سازي بايد به صورت منطقه به منطقـه مـورد بحـث قـرار      آبخوان ندارد. در اين بخش نتايج حاصل از شبيه مديريت كيفي

دات آن به صـورت ريـز بحـث    نتيجه كاربردي گرفت. در اين گزارش و در بخش پيشنها گيرد و تفسير شود تا بتوان از آن
  در بعضي از موارد بدون انجام مدل نيز ذكر چنين جمالتي ممكن بود. تر كلي گويي انجام شده كه نشده است و بيش
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 عنوان -3-1

 هاي زيرزميني آبخوان دشت بردسير كرمان مدل رياضي آب

  هخالص -3-2

بيني رفتار آبخوان دشت بردسير و در چارچوب برنامه تـامين آب آشـاميدني شـهر كرمـان      اين مطالعه به منظور پيش
تهيه  MODFLOW و با استفاده از كد 1377تا  1349هاي سال  انجام شده است. مدل رياضي آبخوان دشت بر پايه داده

شده است. در پايان بيالن به دست آمده از اطالعات صحرايي با بيالن محاسبه شده به وسيله مدل مقايسه شده است كـه  
  1نتايج در حد مناسبي قابل قبول بوده است.

  تمقدمه و كليا -3-3

دقيقـه و   24رجه و د 29دقيقه طول شرقي و  56درجه و  56دقيقه تا  5درجه و  56محدوده مطالعاتي بردسير بين  
ثانيه عرض شمالي در راستاي تقريبـي جنـوب شـرقي ـ شـمال غربـي قـرار دارد.         30دقيقه و  5درجه و  30ثانيه تا  30

كيلومتر مربع را ارتفاعات  2297كيلومتر مربع است كه از اين مقدار  4007ه تا محل خروجي از دشت ضمساحت اين حو
  ).1-3و بقيه را دشت تشكيل داده است (شكل 

چنـين   و جديـد و هـم    هـاي قـديمي   رسوبات كواترنر كه پهنه اصلي دشت و آبخوان آن را تشكيل داده شـامل تـراس  
ه از سـمت  ضـ هاي اصلي و فرعي در تمام جهـات ايـن حو   است. با وجود اين كه آبراههبادبزن آبرفتي اي و  هاي ماسه پهنه

بـادبزن  تـرين   ه بـوده و بـا اهميـت   ضـ ترين رودخانه حو زار مهم ولي رودخانه الله ،اند كشيده شده ارتفاعات به سوي دشت
  دهد. دشت را به لحاظ وسعت ضخامت و كيفيت و كميت منابع آب تشكيل مي آبرفتي

هاي زيرزمينـي   باشد. كيفيت آب متر مي 250 بادبزن آبرفتيهاي اكتشافي در ابتداي  ضخامت آبرفت بر اساس حفاري
هـا و   كند. در سـاير مسـيل   زار و ابتداي ورودي به دشت خوب و سپس در امتداد دشت به تدريج افت مي اللهدر ارتفاعات 

ه عبور آب از سازندهاي نئوژن باعث افزايش شـديد امـالح شـده و كيفيـت آب بـه شـدت افـت        ضهاي فصلي حو رودخانه
رار گرفتـه و تغييـرات كيفـي آب در مجـاورت     كند. منابع آب زيرزميني نيز تحت تاثير سازندهاي حاشيه ارتفاعـات قـ   مي

  رسوبات نئوژن محسوس است.
متر و ميانگين بده رودخانه آب بخشا در  ميلي 171و در دشت  236در ارتفاعات چند ساله ميانگين بارندگي درازمدت 
  باشد. متر مكعب در ثانيه مي 6/2برابر  76 - 77تا  57 - 58ايستگاه گدارزار چوئيه از سال 

                                                       
راهنمـا و در قالـب   هـاي مختلـف مطالعـه مـوردي حاضـر در پيوسـت ايـن         پايه اطالعات قابل دسترس، نتيجـه حاصـل از ارزيـابي قسـمت     -1

  هاي ارزيابي مدل آب زيرزميني به عنوان نمونه ارايه شده است. پرسشنامه
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 - 76هاي عميق و نيمه عميق در محدوده بيالن و مدل با توجه بـه آخـرين آمـاربرداري (سـال      برداشت از چاه ميزان
ميليون متر مكعب براي تامين آب آشاميدني شهر  1/6باشد كه از اين رقم حدود  ميليون متر مكعب مي 1/269) برابر 75

  است.در سال ميليون متر مكعب  9/15الن برابر ها در محدوده بي شود. تخليه قنات اختصاص داده مي رفسنجان

  
  ]1[ي بردسير  شناسي و هيدروژئولوژي منطقه ي زمين نقشه -1-3شكل 

و براي مصرف كشـاورزي بـوده و سـاير مصـارف نيـز بـه       در سال ميليون مترمكعب  2/264ترين ميزان برداشت  بيش
باشد. با توجه به هيـدروگراف مربوطـه    ميدر سال  تر مكعبميليون م 53/1و  5/5ترتيب براي صنعت و آشاميدن برابر با 

سطح آب زيرزميني آبخوان آبرفتي اين دشت در ساليان آخر سير نزولي داشته كه به همين دليل نيـز دشـت بـه عنـوان     
  سانتي متر برآورده شده است. 31برابر  76 - 77ده است. ميزان افت در سال آبي شمنطقه ممنوعه اعالم 
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  هيدروژئولوژي شناسي و زمين وضعيت -3-4

  شناسي زمين -3-4-1

  شناسي  چينه -الف
دهنده اين محدوده مربـوط بـه    هاي تشكيل ترين سنگ منطقه مورد مطالعه در زون سنندج سيرجان قرار دارد. قديمي

 ه را در بر گرفته است. توف، كنگلومرا، اگلـومرا و ماسـه  ضتر نواحي شمالي حو دوره كرتاسه است كه با وسعت اندكي بيش
هـايي از   هاي ولكانيكي نئـوژن قسـمت   ترين وسعت ارتفاعات را شامل شده و مارن، ماسه سنگ و سنگ سنگ ائوسن بيش

ه را بـه وجـود آورده اسـت.    ضـ چنين تپه ماهورهاي خـاوري و شـمالي حو   ه و همضارتفاعات جنوبي و جنوب باختري حو
  باشد:  ير ميها به ترتيب ز شناسي و هيدروژئولوژيك اين سنگ هاي سنگ ويژگي

دولوميت سنگ آهك خرد شده و ماسه سنگ تشكيل شده است. اثر ايـن سـازند   سنگ : از مارن (K1)كرتاسه زيرين 
  در تغذيه آبخوان به علت گسترش كم و وجود مارن و سيلت ناچيز است. 

برخـي ارتفاعـات را   : شامل فيليش و مارن بوده كه فيليش ها به علت مقاومت در برابر فرسـايش  (K2)كرتاسه بااليي 
  اند. اين مجموعه رسوبي با وجود گسترش زياد در منطقه به علت تراوايي اندك فاقد اهميت است.  تشكيل داده
: به خصوص در ارتفاعات جنوبي گسـترش زيـادي داشـته و برخـي از ارتفاعـات را تشـكيل       (Er)هاي ائوسن  ولكانيك

باشـند.   اليه بندي شامل ماسه سنگ و كنگلومرا بـا سـيمان آهكـي مـي     چنين شامل توالي رسوبات دريايي با اند. هم داده
ها در عمق كم و در بخش هاي سطحي زياد بوده و در تغذيه آبرفت دشت موثر است. بر اثر عملكرد  نفوذپذيري اين سنگ

  ها به وجود آمده است.  هاي عميق در آن ها و شكستگي تكتونيك گسل
هـاي سـطحي و    ماسه سنگ و مارن بوده و با توجه به وجود امـالح تبخيـري آب   : شامل كنگلومرا(Olm)اليگوميوسن 

  زيرزميني را شديدا با افت كيفيت روبرو نموده است. 
هـاي گچـي و    اليـه  : داراي گسترش زيادي در منطقه است. از ماسه سنگ و كنگلومرا و سيلت و مارن بـا (Ng)نئوژن 

آب بـوده و   در واحدهاي ماسه سنگي و كنگلومرايي زياد و داراي ذخايرها  نمكي تشكيل شده است. نفوذپذيري اين سنگ
  باشند.  هاي زيرزميني در اين سازند از كيفيت پاييني برخوردار مي شوند. آب برداري مي از طريق حفر چاه بهره

  و سخت شده كواترنر   : رسوبات قديمي(Q1) قديميبادبزن آبرفتي 
  هاي پاي ارتفاعات با نفوذپذيري باال  از آبرفت  مي: قشر ضخي(Q2)جوان  بادبزن آبرفتي

  سطح دشت  ده تماميناي پوشان : رسوبات سيالبي و رودخانه(Qal)آبرفت هاي جديد 
هـاي جديـد    هاي مركزي بر روي آبرفـت  : از جنس ماسه بادي به طور پراكنده در قسمت(Qs)اي  هاي شن و ماسه تپه
  ).1-3(شكل 
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  زمين ساخت و تكتونيك -ب
اي هـ  جايي ها و جابه منطقه مورد مطالعه شديدا تحت حركات تكتونيكي قرار گرفته و آثار اين حركات به صورت گسل

هـا شـمال بـاختري ـ      شود. راستاي غالب گسل هاي سطح منطقه ديده مي بزرگ در ارتفاعات حاشيه دشت و يا در آبرفت
جـايي در آبرفـت و سـنگ كـف آبخـوان       ون دشت باعث جابـه ها در در باشد. ادامه تعدادي از اين گسل جنوب خاوري مي
ها در تغذيه آب زيرزميني منطقه بسـيار مـوثر بـوده و باعـث انتقـال آب از       بنابراين برخي از اين گسل ،آبرفتي شده است

  . شوند ارتفاعات به دشت مي

  توپوگرافي و ريخت شناسي -3-4-2
تر در جنوب منطقه گسترش دارند.  باشد كه بيش ع ميكيلومتر مرب 2297آبريز دشت بردسير   وسعت ارتفاعات حوضه

هاي ائوسن قرار دارند در پهنه وسيعي گسترش داشته و بـه   هاي نئوژن كه بر روي ولكانيك ها و سيلت ها مارن ماسه سنگ
ر هـايي كـه د   انـد. دره  اي نسـبتا بزرگـي را بـه وجـود آورده    هـ  پذيري اغلب فرسـايش يافتـه و دره   علت باال بودن فرسايش

ودخانـه  ها در ابتـداي ورود ر  باشند. مانند اين دره شكل مي Uاغلب داراي شيب تند و  ،اند هاي ولكانيكي ايجاد شده سنگ
  به دشت بردسير وجود دارد. آب بخشا

ر نـواحي ميـاني دشـت    ده و دشفرسايش باد در سطح دشت سبب انتقال رسوبات ريزدانه از نوع ماسه و سيلت و رس 
  هاي شني را به وجود آورده است.  تل ماسه و تپه

  هيدروژئولوژي - 3-4-3

  مشخصات آبخوان -الف
شناسـي   هاي اكتشافي، پيزومترها و مقـاطع زمـين   حفاري چاه (Log)دست آمده از نمودارهاي   با توجه به اطالعات به

چنـين نتـايج    هـم  آبخوان دشت از نوع آزاد بوده و شواهد كافي بر وجود آبخوان تحت فشار و آبخوان نشتي وجـود نـدارد.  
ترين ضـخامت آن   متر در شرق منطقه و كم 260ترين ضخامت آبخوان حدود  دهد كه بيش مطالعات ژئوفيزيكي نشان مي

بـادبزن  باشد. جبهه تغذيه يا ورودي آب زيرزميني ارتفاعات جنوبي ـ غربـي و شـرقي     متر در منطقه هجين مي 50حدود 
  آب بخشا است. آبرفتي 

توان گفت كه تنها يك محيط  اند و مي اي را داده چينه - كيل يك واحد آبتش Qalو  Q1 Q2ي شناس واحدهاي زمين
هاي پمپاژ در نقاط مختلف دشت  دست آمده از آزمايش هاي مختلف به متخلخل آبرفتي به وجود آمده است. براساس داده

تهيه شده است. براساس اين نقشه حداقل  1دشتتريكي نقشه هم قابليت انتقال بردسير و نيز با استفاده از اطالعات ژئوالك

                                                       
1- Isotransmissivity Map 
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هـاي هـم قابليـت انتقـال و      باشـد. براسـاس منحنـي    متر مربع در روز مي 4000و حداكثر آن  250قابليت انتقال آبخوان 
  در نقاط مختلف آبخوان محاسبه شده است.  (kxy)ضخامت اشباع آبخوان، قابليت هدايت هيدروليكي افقي 

  ).2-3 آبخوان بردسير به صورت نمودار بلوكي تهيه شده است (شكل دست آمده، مدل مفهومي ي اطالعات به بر پايه

  بيالن آب زيرزميني  -ب
حلقه چاه در ايـن گسـتره وجـود دارد     300پيزومتر و  38كيلومتر مربع است كه تعداد  857گسترش محدوده بيالن 

گيـرد. طـول ايـن     بوده و در غرب محدوده بيالن قرار مي ترين رودخانه منطقه ). رودخانه آب بخشا مهم1377(آمار سال 
  باشد.  كيلومتر مي 30رودخانه در محدوده بيالن حدود 

شـود. آبنمـود    آغاز شده و تقريبا به طور منظم هر ماهه انجـام مـي   1366گيري سطح آب در اين دشت از سال  ندازها
هاي الزم انجام شده است. ضمن اين كـه نـواقص    پردازش اي در گستره بيالن رسم و هاي مشاهده (هيدروگراف) كليه چاه

هاي مشكوك و پرت نيز اصالح  اي تا جاي ممكن برطرف شده و داده هاي مشاهده آماري مربوط به سطح آب بعضي از چاه
  نمايش داده شده است. ) 3-3(اند. آبنمود واحد دشت بردسير در شكل  شده

هاي ورودي به محدوده بيالن (بارنـدگي در سـطح دشـت جريـان زيرزمينـي       مولفههاي بيالن آب زيرزميني شامل  مولفه
هاي خروجي از محدوده بيالن (جريان زيرزميني خروجي و  ي سطحي و نفوذ از مصارف آب) و مولفهها انورودي نفوذ از جري

  ارائه شده است. )1- 3(باشد. بيالن تهيه شده براي دشت مورد مطالعه در جدول  تخليه از طريق چاه و قنات) مي

 
  دهند) جهت جريان آب زيرزميني را نشان مي ها انآبخوان بردسير (پيك  مدل مفهومي - 2-3شكل 
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  دشت بردسير معرفنمود  آب - 3-3شكل 

  بيالن آب زيرزميني در گستره دشت بردسير (بر حسب ميليون متر مكعب در سال) - 1- 3جدول 
 MCM  تخليه MCM تغذيه

  1/269  ها تخليه چاه 1/73 آشاميدني صنعت (چاه)برگشتي كشاورزي 
  9/15  ها تخليه قنات 6/5 ها برگشتي قنات

  0  تبخير از آب زيرزميني 24 بارندگي در سطح دشت
  6/14 جريان زيرزميني خروجي 134 جريان زيرزميني ورودي

  0  خروحي و زهكش از آب زيرزميني 3/44 ي سطحيها اننفوذ از جري
  285  تخليه چاه و قنات و چشمه آبرفتي 7/78 آبنفوذ از مصارف
  6/299  جمع تخليه 281 جمع تغذيه

     -6/18 تغييرات حجم مخزن

  طراحي مدل  -3-5

  معرفي كد و رابط گرافيكي  -3-5-1
كارگيري در ساخت مدل مورد استفاده قرار گرفتـه   اين كد جهت به MODFLOWهاي كلي برنامه  با توجه به ويژگي

پـردازش و   بـراي پـيش   Processing Modflow (PMWin)افـزار   هاي گرافيكي اين برنامه نرم رابطچنين از بين  است. هم
  هاي ورودي و خروجي مدل انتخاب شده است.  پردازش داده پس

  و مدل عددي   رابطه بين مدل مفهومي -3-5-2
هايي  داراي ويژگيباشد. اين مدل  ها مي مدل جريان آب زيرزميني دشت بردسير شامل دو قسمت كد و مجموعه داده

باشد. در مطالعات مـدل   كي ميـات هيدروليـرزي و خصوصيـط مــه، شرايــچون ابعاد مكاني، ابعاد زماني، شرايط اولي هم
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باشـد.   عـدد مـي   801هـا   متر انتخاب شده است. تعداد كـل سـلول   1000×  1000هاي شبكه  دشت بردسير اندازه سلول
  ه است.شد ارائه )2-3( مشخصات مدل در جدول

  مشخصات مدل دشت بردسير -2- 3جدول 
  (two dimensional areal)دوبعدي در سطح  نوع مدل از نظر گسترش مكاني

  كيلومتر x 50طول مدل در جهت محور
  كيلومتر y 30طول مدل در جهت محور

  x50ها در جهت تعداد سلول
  y 30تعداد سلول در جهت

  كيلومتر 857 مساحت محدوده بيالن
  كيلومتر مربع 800 مساحت محدوده مدل

  واحد  1 ايچينه- تعداد واحدهاي آب
  آزاد  نوع آبخوان

  يك روز  زمان 
   175/1 (Kcolumn / Krow)فاكتور آنيزوتروپي 

  شرايط مرزي Kارتفاع سطح فوقاني اليه آبدار ارتفاع سطح زيرين اليه آبدار قابليت هدايت هيدروليكي  اند.هاي مدل كه به برنامه اصلي معرفي شدهداده
  Recharge package Well package اند.مادول هايي كه در مدل استفاده شده

 SIP (solver)حل كننده 
  

اند. در رژيم ماندگار يك دوره تنش و يك گام زماني يك روزه  ماندگار مطالعه شدهنادر اين مدل هر دو رژيم ماندگار و 
ـ امهـاي رژيـم    ماندگار اجرا شده است. جـواب نامطالعه شده و سپس رژيم  ار بـه عنـوان شـرايط اوليـه را بـراي رژيـم       گدن

درصـد در نظـر گرفتـه شـد و      5هـا   به صورت ميانگين براي كليـه گـره   (Sy)ار استفاده شده است. آبدهي ويژه گدناغيرم
  متر در روز برآورد شد.  10ميانگين هدايت هيدروليكي آبخوان نيز تقريبا 

براي تعريف عمق سنگ كف آبخوان، فايل مربوط به ضخامت منطقه اشباع آبخوان از فايـل مربـوط بـه ارتفـاع سـطح      
صـورت گرفتـه    Excelدر محـيط   و معادل عمق سنگ كف آبخوان در نظر گرفته شده است. ايـن عمـل   شدهزمين كسر 

متر استفاده شده اسـت.   1هاي توپوگرافي دشت بردسير با دقت  است. براي تعريف ارتفاع سطح فوقاني اليه آبدار، از نقشه
ين منظور ايجاد شده براي محاسبه ضخامت اشباع آبخوان، قابليت انتقال و نيز نفوذ از بارندگي استفاده شده ه افايلي كه ب
و از تقسيم فايل قابليت انتقال آبخوان بر ضخامت منطقه اشباع  Excelيت هدايت هيدروليكي آبخوان در محيط است. قابل

هـا و   با دادن مختصـات نقـاط روي منحنـي    Surferافزار  به دست آمده است. نقشه ارتفاع سطح ايستابي با استفاده از نرم
  مختصات نقاط پيزومترها تهيه شده است. 

انـد. خطـوط    يند واسنجي تصحيح شدها(تهيه بيالن) مشخص شده و در طي فر  مرزها در مدل مفهوميدر اين مطالعه 
بخـوان مـرز بـا بـار     و خطوط پتانسيل منطبـق بـر حاشـيه آ    1آبخوان به عنوان مرز بدون جريان جريان منطبق بر حاشيه

  دهند. را تشكيل مي 2هيدروليكي ثابت

                                                       
1- No - Flow Boundary 
2- Constant - Head 
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ماندگار بارهاي هيدروليكي ثابتي نداشتـه بلكــه در هــر   ناسازي رژيم  عالوه بر آن مرزهاي ورودي و خروجي در مدل
استفاده شده اسـت   Time Variant Specific Headافــزاري  دهنـد. به همين دليــل از بسته نرم دوره نوسـان نشـان مي

  هاي تنش منظور گرديده است. در طول دوره ريان خروجي از مرزهاكه تغييرات جريان ورودي و ج

  واسنجي  -3-5-3
در اين مطالعه واسنجي به روش سعي و خطا انجام شده است. بدين صـورت كـه بـار هيـدروليكي بـه عنـوان مقـدار        

پيزومتر براي واسنجي مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت. واسـنجي      30ده و تعداد شواسنجي و نيز هدف واسنجي انتخاب 
  ار به ترتيب زير انجام شده است:گدنانامار و گدناميط مدل براي شرا

  ارگدنامواسنجي در رژيم جريان  -الف
ها بـه   مانده سازي شده و بار هيدروليكي مشاهده شده مقادير باقي با محاسبه مقادير اختالف بين بار هيدروليكي شبيه

قـدر مطلـق    1سه معيار آمـاري خطـاي ميـانگين   به  دست آمده و مورد تحليل آماري قرار گرفته است. اين تحليل باتوجه
با وجودي كه در برخي از موارد اخـتالف بـين مقـدار     انجام شده است. 3ي مربعات ميانگينو ريشه خطا 2خطاي ميانگين

هاي هم  باشد ولي الزم به يادآوري است كه الگوي منحني سازي شده در بعضي از پيزومترها زياد مي مشاهده شده و شبيه
كند كه اين مساله از ديـد واسـنجي مـدل داراي     هاي مشاهده شده پيروي مي سازي شده از الگوي منحني شبيهپتانسيل 

  اهميت است.
شود كه توزيع خطا در دشت تقريبا يكنواخـت   ) براي رژيم ماندگار ديده مي4-3با مراجعه به نقشه توزيع خطا (شكل 

  شود.  ده نميدرصد آبخوان خطاي نابهنجاري دي 85است و تقريبا در 
اي مقايسـه شـده    هاي بـيالن محاسـبه   سازي شده توسط مدل با مولفه هاي بيالن شبيه چنين مولفه در اين مطالعه هم

  ).3-3است (جدول 

  آناليز حساسيت -3-5-4
باشد. پس از آزمون و خطاهاي زياد مشخص شـده اسـت    حساسيت مدل تهيه شده نسبت به نفوذ از رودخانه زياد مي

هاي آب زيرزميني در اطراف رودخانه شديدا به ميزان نفوذ از آن بستگي دارد. مدل در دو حالت مختلف  منحنيكه شكل 
حالتي كه  -2حالتي كه مدول رودخانه فعال بوده است  -1در رابطه با حساسيت مدل به نفوذ از رودخانه اجرا شده است: 

هـا صـورت گرفتـه     مانـده  با يكديگر مقايسه شده و تحليل باقيمدول رودخانه فعال نبوده است. سپس نتايج اين دو حالت 
  است. نتيجه اين تحليل گوياي مطلب مزبور بوده است. 

                                                       
1- ME: Mean Error 
2- MAE: Mean Absolute Error 
3- RMS: Root Mean Squared Mean 
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  مدل در قبال تغيير برداشت نيز حساسيت زيادي نشان داده است. 
 حجم ورودي از مرزها در مدل نسبت به تغييرات آبدهي ويژه (ضريب ذخيره) نيز حساسيت نشان داده است.

  واسنجي در جريان غيرماندگار -ب
اگرچه خطـاي واسـنجي بـر     )5-3سازي و مشاهده شده تهيه شده است (شكل  پراكنش نگار براي مقايسه نتايج شبيه

  سازي شده وجود دارد.  روي نمودار مشهود است ولي يك هم خواني نسبي بين مقادير مشاهده شده و مقادير شبيه
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  رژيم ماندگار نقشه توزيع خطا در حالت - 4-3شكل 
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  محاسبه شده- سازي شده ب شبيه - الف هاي بيالن آب زيرزميني مولفه - 3- 3جدول 

  سازي شده (ميليون متر مكعب) بيالن شبيه - الف
  1/289  تخليه (چاه)   1075/73  آب برگشتي كشاورزي آشاميدني صنعت (چاه)

  9/15  ها) تخليه (قنات 563/5 ها برگشتي قنات
  0  تبخير از آب زيرزميني  28/23 دشتبارندگي در سطح 

  89/15  جريان زيرزميني خروجي  45/133 جريان زيرزميني ورودي
  0  خروجي و زهكشي از آب زيرزميني 3/44 ي سطحيها اننفوذ از جري

  285  تخليه چاه و قنات و چشمه آبرفتي 6725/78 نفوذ از مصارف آب
  89/300 جمع تخليه 703/279 جمع تغذيه 

     -188/21 تغييرات حجم مخزن

  (ميليون متر مكعب) شدهبيالن محاسبه  ب ـ
    تخليه   تغذيه

  1/269 ها تخليه چاه 1/73 برگشتي كشاورزي آشاميدني صنعت (چاه)
  9/15 ها تخليه قنات 6/5 ها برگشتي قنات

  0  تبخير از آب زيرزميني 24 بارندگي در سطح دشت
  6/14  جريان زيرزميني خروجي  134 جريان زيرزميني ورودي

  0  خروحي و زهكش از آب زيرزميني 3/44 ي سطحيها اننفوذ از جري
  285  تخليه چاه و قنات و چشمه آبرفتي 7/78 نفوذ از مصارف آب

  6/299 جمع تخليه  281 جمع تغذيه 
     -6/18 تغييرات حجم مخزن
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  سازي شده هاي مشاهده شده و شبيه مقايسه بين داده - 5-3شكل 

و با آزمـون و خطاهـاي   شده است هاي مختلف به مدل معرفي  در اين رژيم آبدهي ويژه با توزيعالزم به ذكر است كه 
 دست آمده است. حساسيت مدل در اين رژيم به آبدهي ويژه و نوسانات آن در محدوده مورد نظر  متوالي بهترين توزيع به

  باشند: زياد نبوده است. مشخصات مدل به ترتيب زير مي

  ماندگارنامشخصات مدل در رژيم  -4- 3جدول 
  ماندگارنا نوع مدل جريان

 روزه  31و  29،30زماني  يها دوره تنش با گام 12يك دوره يك ساله شامل زمان
  175/1 فاكتور آنيزوتروپي

ارتفاع سطح بااليي اليه آبدار ارتفاع سطح زيرين اليه آبدار هدايت   اند شدههاي مدل كه به برنامه اصلي معرفي  داده
  شرايط مرزي جديد آبدهي ويژه  (K)هيدروليكي 

  برنامه چاه برنامه تغذيه كار رفته در مدله هاي ب مادول
  PCG2 كننده حل

 TIME VARIANT CONSTANT HEAD CHD1 
  

  در طي آزمون و خطا سه پارامتر زير (به ترتيب اهميت) به صورت پي در پي كنترل شد: 
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 تا يك درصد بيالن ساالنه محاسبه شده توسط مدل و حداقل رساندن درصد اختالف  
  حجم ورودي و خروجي زيرزميني از مرزهاي با بار هيدروليكي ثابت  
 تا حداكثر ممكن  سازي شده و مشاهده شده هاي شبيه انطباق بين منحني  

شده اسـت.   ارائه )6-3(در شكل  Output.datبراي بررسي بيالن محاسبه شده توسط مدل و درصد اختالف آن، فايل 
دهنده بيالن منفـي   ميليون متر مكعب در سال نيز نشان 21درصد اختالف در رژيم غيرماندگار يك درصد است و كمبود 

  باشد.  در آبخوان مي
ميليون متر مكعب است كه با حجم محاسـبه شـده    135ميني وارد شده از مرز با پتانسيل ثابت مقدار حجم آب زيرز

  خواني دارد. ميليون متر مكعب) هم 5/133ميني (در بيالن آب زيرز
سازي شده و مشاهده شده در كليه پيزومترها تهيه شده كـه در برخـي    هاي شبيه نگار بين منحني  چنين پراكنش هم 

  نامناسب است.  ها آنر شش تا از قابل قبول و د

  
  فايل خروجي نهايي مدل - 6-3شكل 

  ارزيابي مدل -3-5-5
يابي به اطمينان  در اين مرحله ميزان تطبيق مدل با واقعيت مورد ارزيابي قرار گرفته است. هدف در اين قسمت دست

هـا   هاي واسنجي شده براي رسـيدن بـه مجموعـه جديـدي از داده     اي از داده تر نسبت به مدل با استفاده از مجموعه بيش
 ارائه )7-3) و (6-3(هاي  بي مدل انتخاب شده است. نتايج در شكلبراي ارزيا 77 – 78باشد. در اين مطالعه سال آب  مي

  شده است. 
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  بيني پيش -3-5-6
سـازي شـده اسـت. ميـزان عـدم اعتمـاد بـه ايـن          سامانه براي سناريو شبيه رفتاردر اين مطالعه يك سناريو تدوين و 

هـاي هيـدرولوژيكي آينـده     ه تنشواسنجي شده و عدم اعتماد ب سازي به دو عامل ميزان عدم اعتماد به پارامترهاي شبيه
ها بـه   بيني تر و پيش تر باشد، درصد اطمينان به مدل تهيه شده بيش دارد. هر چقدر مدل واسنجي شده به واقعيت نزديك

توانـد   مرطـوب و دخالـت بشـر نيـز مـي      ،هـاي خشـك   . ضـمن آن كـه حـوادثي از قبيـل دوره    شـود  تر مي واقعيت نزديك
و  ME MAEز واقعيت دور نمايد. در مدل واسنجي شده در اين مطالعه مقادير پارامترهـاي  هاي انجام شده را ا بيني پيش

RMS  چنـين در   باشـد). هـم   متر به طـور متوسـط بـراي كـل آبخـوان كـه داراي اهميـت نمـي         5/2اندك بودند (حدود
  باشد.  يها افزايش برداشتي منظور نشده چون فرض بر آن است كه برداشت از آبخوان ممنوع م بيني پيش

 
  فايل نهايي خروجي مدل در مرحله ارزيابي - 7-3شكل 

تـر كـاهش داد ولـي     توان با در نظر گرفتن سناريوهاي بيش اگرچه عدم اطمينان از حوادث هيدرولوژيكي آينده را مي
باشد بنابراين در اين مطالعه فقط سه سناريو مد نظر قرار گرفته است كـه   تري مي چون اين كار مستلزم صرف زمان بيش

  اند. شده ارائه )5-3(نتايج مربوطه در جدول 
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  بيني مدل خالصه مشخصات مربوط به سه سناريوي پيش - 5- 3 جدول
  بيني زمان نهايي پيش  (MCM)تخليه   (MCM)نفوذ از بارندگي و رودخانه   بيني سناريوهاي پيش  رديف

  1384مهر   285 1/34 خشكسالي 1
  1384مهر   285 6/132  ترسالي 2
  1384مهر   285 3/68  عادي 3

  هاي مدل  محدوديت -3-5-7
سازي در اين تحقيق به صورت محدوديت در مدل مفهومي، محـدوديت در درجـه اعتبـار واسـنجي و      مدلمحدوديت 

  ها مطرح شده است: بيني محدوديت در انجام پيش
 :باشـد كـه در حـين     نقشه سنگ كف در منطقه هجـين داراي خطـاي زيـاد مـي     محدوديت در مدل مفهومي

تـوجهي نشـده و    ECيات ژئوفيزيكي به مساله باال بودن رسد در عمل سازي واسنجي شده است. به نظر مي مدل
  . شودها مقايسه  بايد به منظور برطرف كردن اين خطا عمليات ژئوفيزيكي دوباره انجام و با اطالعات چاه

  :دست آمده است در حـالي كـه    درصد به 8/5ضريب ذخيره متوسط مدل محدوديت در درجه اعتبار واسنجي
باشد. تغيير ضريب ذخيره در مدل منجر بـه عـدم همخـواني بـيالن      درصد مي 7ضريب ذخيره متوسط بيالن 

  .شودسازي  اي و بيالن شبيه محاسبه

  نتيجه گيري و پيشنهادها  -3-5-8
باشد كه ايـن امـر باعـث خطـا در      شبكه پيزومتري در ورودي رودخانه نامناسب و فاصله بين پيزومترها زياد مي  -الف

 40با شماره  )8-3( شود. محل مناسب براي حفر پيزومتر در شكل منطقه ميهاي زيرزميني  برآورد پتانسيل آب
  نشان داده شده است.

برداري با دقت  شود بهره شده) پيشنهاد مي سازي شده نيز تاييد با توجه به كسري مخزن (كه توسط بيالن شبيه  -ب
  سطح آب اقدام شود.گيري ماهانه  بااليي صورت پذيرد و نسبت به تكميل شبكه پيزومتري و اندازه

باشند و نياز به انجـام   با توجه به گسترش زياد آبخوان كافي نمي آبدهي ويژههاي مربوط به قابليت انتقال و  داده  -ج
  باشد.  تر در منطقه مي تر و بيش قهاي پمپاژ دقي آزمايش

بـي بـه دقـت    هاي سطحي ورودي و خروجي و حجم آب مصرفي در سطح دشت براي هـر سـال آ   بهتر است آب  -د
  گيري شود.  اندازه
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  (عالمت بيضي) 40موقعيت پيشنهادي براي حفر پيزومتر شماره  - 8-3شكل 

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1پيوست 4

آب نامه ارزيابي مدل  پرسش
  زيرزميني
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 سازي هاي سد حفاظت و ايمني كار و كاركنان در كارگاه فهرست مطالب برنامه پيمانكار براي -1پيوست 

  پرسشنامه ارزيابي مدل آب زيرزميني

جمع   امتياز  پرسش
  توضيح  امتياز

      3 2  1 0  گزارش-1
      بسيار خوب  مناسب  اندك خير اند؟شدهآيا اهداف پروژه به خوبي در گزارش بيان-1-1
       بلي  تا حدودي خير شده است؟  ارائهآيا بيالن آب (يا جرم) -1-2
      بسيار خوب  قابل قبول   خير شده به اهداف مورد نظر پروژه دست يافته است؟ ارائهآيا مدل -1-3

      كامل   ناقص خير اند؟هاي مربوطه پيوست شده آيا مدارك و نقشه
      كامل   ناقص خير باشند؟هاي مورد استفاده در مدل در دسترس مي تمام دادهآيا

      2 بلي   خير شده امكان بازتوليد مدل در آينده وجود دارد؟ ارائهآيا با توجه به گزارش 
       بلي   خير باشند؟آيا افراد تهيه كننده مدل مشخص مي

      يلعا  قبولقابل  تا حدودي خير  آيا ساختار گزارش مناسب است؟
      كامل  قابل قبول تا حدودي خير آيا نتايج مدل جنبه كاربردي دارند؟-1-4

      بلي  تا حدودي خير آيا مطالعه مدل از جنبه اقتصادي مقرون به صرفه بوده است؟
       بلي تا حدودي خير اند؟شده منطقي و بر پايه دليل مطرح شده ارائهآيا پيشنهاد هاي 

        قابل قبول تا حدودي خير شده كليه موارد راهنما را پوشش داده است؟آيا مدل تهيه 
      1      ها آناليز داده-2

      1 بلي  تا حدودي خير هاي موجود براي يك مدل رياضي كافي بوده است؟آيا دانسته
      2 بلي  تا حدودي خير آيا ادبيات فني كامال مرور شده است؟

       بلي   خير مورد استفاده كافي بوده است؟هاي  آيا طول دوره زماني داده
      1 بلي  تا حدودي خير ها بررسي شده است؟آيا درستي و قابل اعتماد بودن داده

      1 بلي  تا حدودي خير باشد؟آيا پراكندگي پارامترهاي مدل مشخص مي
      1 بلي  تا حدودي خير اند؟گرفته) قرار…آيا پارامترهاي مدل مورد آناليز آماري (ميانگين، انحراف معيار،

      1 كامل  ناقص خير اند؟آوري و آناليز شدههاي آب زيرزميني جمع آيا داده-2-1
      1 كامل  ناقص خير اند؟آوري و آناليز شده هاي بارندگي جمعآيا داده
      1 كامل  ناقص خير اند؟آوري و آناليز شده هاي جريان سطحي  جمعآيا داده

      0 كامل  ناقص خير اند؟آوري و آناليز شده هاي سيالب جمعدادهآيا
      0 كامل  ناقص خير اند؟آوري و آناليز شده هاي آبياري جمعآيا داده
      1 كامل  ناقص خير اند؟آوري و آناليز شدههاي مربوط به نوع مصرف آب زيرزميني جمعآيا داده
      1 كامل  ناقص خير اند؟آناليز شدهآوري و هاي تبخير و تعرق جمعآيا داده
      0 كامل  ناقص خير اند؟آوري و آناليز شده هاي زهكشي جمعآيا داده
    1    كامل  ناقص خير اند؟آوري و آناليز شده هاي ديگر جمعآيا داده
ها مورد بررسيهاي فوق از نظر واكنش آب زيرزميني به آن         هاي تنشآيا داده

  اند؟ گرفتهقرار 
    1    كامل  ناقص خير

    0   خير   بلي ي از قلم افتاده است؟ا آيا آناليز داده
    1    كامل  ناقص خير اند؟شدهارائهآيا كنتورهاي سطح آب و خطوط جريان-2-2
اند؟ (بارندگي،هاي مربوط به تغذيه گردآوري و آناليز شده آيا تمام داده-2-3

  ..).ي سطحي، آبياري، ها انجري
    1    كامل  ناقص خير

اند؟ (برداشت،هاي مربوط به تخليه گردآوري و آناليز شده آيا تمام داده-2-4
  ...)ها،  تبخير و تعرق، زهكشي، چشمه

    1    كامل  ناقص خير

  1    كامل  ناقص  خير  اند؟آيا آبنمودهاي آب زيرزميني براي واسنجي مورد استفاده قرار گرفته-2-5
    1    كامل   خير اند؟به درستي انتخاب شده آيا آبنمودهاي معرف
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  پرسشنامه ارزيابي مدل آب زيرزميني

جمع   امتياز  پرسش
  توضيح  امتياز

    2   كامل  ناقص  خير هاي مربوط به آبنمودهاي آب زيرزميني در دسترس هستند؟آيا داده
    1     بلي  خير اند؟گيري شده مقايسه و آناليز شده آيا آبنمودهاي اندازه

    2   كامل  ناقص  خير هاي تراز سطح ايستابي در دسترس هستند؟دادهآيا
    2   بلي    خير اند؟هاي كنتوري استفاده شده به درستي انتخاب شدهآيا نقشه

    1     بلي  خير ها به درستي صورت گرفته است؟ آيا ميان يابي داده
    1     بلي  خير گيري ثابت  استفاده شده است؟ آيا از واحدهاي اندازه-2-6

    1     بلي  خير آيا از سطوح مبناي استاندارد استفاده شده است؟
اگر احتمال تاثير جريان آب زيرزميني از چگالي وجود داشته باشد، آيا امكان ورود اين

  بيني شده است؟ سازي پيش مساله در شبيه
      0 بلي    خير

      1 كامل  ناقص  خير اند؟منسجم بايگاني شدههاي پايه براي بازتوليد مدل در آينده به صورتآيا كليه داده
            مدل مفهومي-3
      1 كامل  ناقص  خير خواني دارد؟با اهداف مدل و وضعيت منطقه هم آيا مدل مفهومي-3-1
      1   بلي  خير شده است؟ارائهبه صورت تصويري  آيا مدل مفهومي-3-2
      1 بلي    خير گويا و واضح است؟ آيا مدل مفهومي-3-3
      1   خير  بلي باشد؟بيش از اندازه ساده يا بيش از اندازه پيچيده مي آيا مدل مفهومي-3-4
            طراحي مدل-4

      2 بلي    خير آيا مدل رياضي (تحليلي، عددي) مورد استفاده به درستي انتخاب شده است؟
      1 بلي    خير هاي مدل به درستي تعيين شده است؟آيا تعداد اليه

      2 بلي    خير آيا محدوده مدل به درستي انتخاب شده است؟-4-1
بندي مدل با توجه به تراكم و تغييرات اطالعات پايه به درستي انجامآيا شبكه-4-2

  شده است؟
      1 بلي    خير

      1 بلي    خير باشند؟آيا شرايط مرزي اعمال شده قابل قبول مي-4-2
      2 بلي    خير گرفته شده با توجه به اهداف مدل درست بوده است؟آيا گزينش نرم افزار به كار -4-3

      1   بلي  خير سازي در شرايط ماندگار انجام شده است؟آيا شبيه
      1   بلي  خير ماندگار انجام شده است؟ناسازي در شرايط آيا شبيه

      1 بلي    خير آيا انتخاب دوره تنش به درستي صورت گرفته است؟
      1 بلي    خير هاي زماني در دوره هاي تنش به درستي صورت گرفته است؟آيا انتخاب گام

      1   بلي  خير آيا جهت گيري شبكه مدل با وضعيت مرزهاي آن همخواني دارد؟
      2 بلي    خير اند؟ آيا شرايط اوليه به درستي انتخاب شده

      2 بلي    خير هاي مدل كنترل شده است؟آيا بيالن شبكه
           واسنجي-5

      0   بلي  خير هاي مكاني كافي براي واسنجي موجود بوده است؟آيا داده
      0   بلي  خير هاي زماني كافي براي واسنجي موجود بوده است؟آيا داده

      1   بلي  خير باشد؟آيا مشخص است كه واسنجي از نوع خودكار و يا سعي و خطا مي
      1 بلي    خير واسنجي شده است؟هاي مكاني به خوبي آيا مدل با توجه به داده-5-1
      1 بلي    خير هاي زماني به خوبي واسنجي شده است؟ آيا مدل با توجه به داده-5-2

      1 خير    بلي آيا مدل به صورت موضعي از واسنجي مناسب يا نامناسب برخوردار است؟
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  پرسشنامه ارزيابي مدل آب زيرزميني

جمع   امتياز  پرسش
  توضيح  امتياز

هاي مربوط به رژيم هاي هيدرولوژيكي گوناگون استفاده واسنجي مدل از دادهآيا براي
  شده است؟

      0   بلي  خير

      0   بلي  خير آيا پراكندگي و مقدار پارامترهاي واسنجي مناسب است؟-5-3
              ارزيابي مدل-6

    2    بلي    خير است؟ها به صورت جداگانه براي ارزيابي مدل در نظر گرفته شده آيا بخشي از داده
    1     بلي  خير باشد؟هاي در نظر گرفته شده براي ارزيابي مدل مناسب مي آيا ميزان داده

      بلي      خير آيا مدل در مرحله ارزيابي مناسب تشخيص داده شده است؟
در صورتي كه مدل در مرحله ارزيابي رضايت بخش تشخيص داده نشده، آيا داليل-6-1

  امر وجود دارد؟كافي براي اين 
    2    بلي    خير

    1     خير  بلي آيا مدل به صورت موضعي از ارزيابي مناسب يا نامناسب برخوردار است؟
              بينيپيش-7

    2    بلي    خير بيني براي شرايط ماندگار صورت گرفته است؟آيا پيش
    0    بلي    خير ماندگار صورت گرفته است؟نابيني براي شرايط آيا پيش

    1     بلي  خير اند؟ تنش ها درست فرض شدهآيا
بيني قابل مقايسه با طول دوره هاي واسنجيآيا افق زماني در نظر گرفته شده براي پيش

  باشد؟ و ارزيابي مي
    2    بلي    خير

    1    بلي    خير خواني دارند؟شده با چارچوب هاي مكاني و زماني مدل هم ارائههاي  بينيآيا پيش
    1     بلي  خير بيني شده است؟سناريوهاي مختلف براي تغييرات احتمالي در اقليم پيشآيا-7-1
    0    بلي    خير بيني شده است؟هاي مختلف اجرايي/مديريتي پيشآيا سناريوهاي مختلف براي گزينه-7-2

    0     خير  بليها از شرايط مرزي آينده وجود دارد؟ بيني آيا احتمال متاثر بودن پيش
    0     بلي  خير ها معتبر خواهند ماند؟بينيگذاري شرايط مرزي آينده، آيا پيشرصورت تاثيدر

    1     بلي  خير باشند؟شده منطقي مي ارائههاي  بينيآيا پيش
        بلي      آناليز حساسيت-8
    0    بلي    خير باشد؟آيا آناليز حساسيت از كيفيت الزم براي آناليز پارامترهاي مهم برخوردار مي-8-1
    1    بلي    خير آيا از نتايج آناليز حساسيت براي كنترل دقت واسنجي مدل استفاده شده است؟-8-2
    0     بلي  خير بيني مدل استفاده شده است؟آيا از نتايج آناليز حساسيت براي كنترل دقت پيش-8-3

    1     بلي  خير آيا حساسيت مدل به صورت تصويري نمايش داده شده است؟
    0     خير  خير اند؟بندي شدهحساسيت ها به چهار نوع يك تا چهار تقسيمآيا

         بلي  بلي آيا حساسيت نوع چهار در مدل تشخيص داده شده است؟
    0     بلي  خير اند؟آيا نتايج آناليز حساسيت براي تعيين درستي واسنجي به كارفته

    0     بلي  خير اند؟هاي مدل به كارفتهبينيپيشآيا نتايج آناليز حساسيت براي تعيين درستي
              آناليز عدم قطعيت-9

ارائههاي آبخوان تنها تاييد شده يا به صورت توصيفي يا كمي آيا عدم قطعيت در ويژگي
  شده است؟

    0    كمي توصيفي  تنها تاييد

ارائهيا كميهاي دوره تنش تنها تاييد شده يا به صورت توصيفي آيا عدم قطعيت در داده
  شده است؟

    0    كمي توصيفي  تنها تاييد

ارائهاي تنها تاييد شده يا به صورت توصيفي يا كميهاي مشاهده آيا عدم قطعيت در داده
  شده است؟

    0    كمي توصيفي  تنها تاييد

شدهارائهها تنها تاييد شده يا به صورت توصيفي يا كمي بيني آيا عدم قطعيت در پيش
 است؟

    0    كمي توصيفي  تاييد تنها

    0    بلي    خير آيا روش انتخاب شده براي آناليز عدم قطعيت به درستي انتخاب شده است؟
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  واژه نامه -1-2.پ
 Aquifer آبخوان

 Unconfined aquifer آبخوان آزاد

 Confined aquifer آبخوان محبوس

 Pollution, Contamination  آلودگي

 Leaching شوييآب

 Non point source pollution آلودگي غيرمتمركز

 Point source pollution آلودگي متمركز

 Functional ابرتابع

 Finite element اجزاي محدود

 Verification ارزيابي، تطبيق با واقعيت

 Stress تنش استرس،

 Revise اصالح كردن

 Sensivity analysis آناليز حساسيت

 Uncertainty analysis آناليز عدم قطعيت

 Advection انتقال (مواد محلول)

 Interaction اندركنش

 Hydraulic head بار هيدروليكي

 Fixed –head ثابتبارهيدروليكي 

 Reach بازه

 Extrapolation يابيبرون

 Response پاسخ

 Dispersion پخشيدگي

 Scatter plot پراكنش نگار

 Complexity پيچيدگي

 Prediction  بينيپيش

 Configuration پيكربندي

 Zone پهنه

 Discharge تخليه
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 Intrusion و شيرين) شورآبتداخل (

 Correlation تطبيق

 Recharge تغذيه

 Finite difference تفاضل محدود

 Radial flow جريان شعاعي

 Steady state حالت ماندگار

 Unsteady state حالت غيرماندگار

 Element ، المانجز

 Sink چاه (فروكش)چاهك

 Multi-layer well اي چاه چند اليه

 Density چگالي

 Granular ايدانه

 Interpolation يابي , ميانيابيدرون

 Period دوره

 Stress period دوره تنش

 Graphical user interface رابط گرافيكي

 Particle tracking method روش تعقيب ذرات

 Method of Characteristics روش خطوط مشخصه

 Modified Method of Characteristics روش اصالح شده خطوط مشخصه

 Hybrid Method of Characteristics روش تركيبي خطوط مشخصه

 Random Walk Method ي تصادفيهاگامروش

 Geostatistics زمين آماري

 Matrix زمينه

 Drain زهكش

 Drainage زهكشي

 Simplification سازيساده

 Consistent سازگار

 Water table سطح ايستابي

 Cell سلول

 Flux در واحد سطح، جريانشار، جريان 
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 Grid=mesh شبكه

 Block centered  grid شبكه بلوك مركز

 Mesh centered  grid شبكه گره  مركز

 Irregular grid شبكه نامنظم

 Quasi three dimensional يبعدسهشبه

 Simulation يسازشبيه

 Initial conditions شرايط اوليه

 Boundary conditions شرايط مرزي

 Storage coefficient ضريب ذخيره

 Transmissivity= Transmissibility ضريب قابليت انتقال

 Hydraulic conductivity ضريب هدايت هيدروليكي

 Peclet number عدد پكلت

 Scale factor فاكتور مقياس

 Conductance فاكتور هدايت

 Segment قطعه

 Code كد، برنامه كامپيوتري

 Kriging كريگينگ

 Time step زمانيگام

 Compilation گردآوري ـ تلفيق

 Node گره

 Module مادول، زيربرنامه

 Steady ماندگار (جريان)

 Axi-symmetric متقارن محوري

 Vicinity مجاورت ـ همسايگي

 Septic tank آوري فاضالب مخزن جمع

 Black box model مدل جعبه سياه

 Conceptual model مفهوميمدل

 Water balance modeling ي بيال ن آبسازمدل

 Georeference مرجع زميني

 No  flow boundary مرز بدون جريان
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 Conventional مرسوم ـ رايج

 Composite مركب

 Source چشمه-منبع

 Unsaturated Zone منطقه غيراشباع

 Transient ناماندگار (جريان)

 Anisotrope ناهمسان

 Heterogeneous ناهمگن

 Pumping rate نرخ پمپاژ

 Injection rate نرخ تزريق

 Aspect ratio نسبت سيما

 Indicator نشانه

 Leakage نشت

 Infiltration نفوذ

 Partial penetration جزيينفوذ

 Penetrate نفوذ كردن

 Performance نمايش ـ اجرا

 Log نمودار چاه

 Stream نهر(رودخانه كوچك)

 Hydrostratigraphic unit اي واحد آب ـ چينه

  (هيدرواستراتيگرافيك)

 Calibration واسنجي

 Seepage face رويه تراوش

 Target هدف

 Isotrope همسان

 Homogeneous همگن
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