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 GISتهيه مدل جريان آب زيرزميني آبخوان دشت بهبهان با استفاده از 

Groundwater Flow Model Development of the Behbahan Plain Using GIS 
 سواري ، علي ؛ خدائي، كمالشه

  دانشگاه شهيد بهشتي-پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاد دانشگاهي
 چكيده

 GMS و انترفاز GISدر مقاله حاضر مدل عددي جريان آب زيرزميني آبخوان دشت بهبهان با استفاده از 
اضي است و دقت تهيه مدل مفهومي از مراحل مهم تهيه مدل ري. به روش مدل مفهومي تهيه شده است

آوري و  پس ازساخت پايگاه اطالعاتي، جمع. نتايج نهايي مدل به ميزان دقت در اين مرحله بستگي دارد
 انجام GMSتلفيق اطالعات مورد نياز جهت تهيه مدل مفهومي سيستم آبخوان دشت بهبهان در محيط 

هيدروليكي، تغذيه سطحي، نظير هدايت (آناليز حساسيت مدل نسبت به پارامترهاي مختلف . شده است
انجام شده است و با ) براي حالت پايدار و ناپايدار(پس از مرحله واسنجي ...) هاي شبكه و  اندازه سلول

سنجي  هاي سطحي و زيرزميني در مصارف كشاورزي مورد امكان تعريف سناريوهاي مختلف، تلفيق آب
 و زيرزميني تعيين و با استفاده از همچنين چگونگي وضعيت تبادل آبهاي سطحي. قرار گرفته است
 . ارايه شده استGIS ابزارهاي گرافيكي

 
Abstract : 
In this paper numerical model of groundwater flow of the Behbahan aquifer has developed using GIS 
( Geographic Information System ) and GMS ( Groundwater Modeling System ) interface with 
conceptual model approach. The conceptual model development is a important step in the numerical 
model development. The conceptual model development has manipulated with collection and 
combination of the necessary information in the GMS environment after construction of the database. 
The sensitivity analysis related to a few parameters has performed after the calibration steps ( for 
steady and un-steady states ) . Possibility of the integrated agricultural consumption of surface-water 
and groundwater and their interaction situation using graphical tools of GIS has assessed by definition 
of different senarios. 
Keywords : groundwater; GIS ; conceptual model ; 

  ـ مقدمه1
 ـ تشريح محدودة مطالعاتي

 عـرض   º 31 و '00 تـا    30º و   30'و مختصات جغرافيـايي      كيلومترمربع   1324محدوده مطالعاتي بهبهان با مساحتي حدود       
ايـن محـدوده    . شرقي استان خوزستان واقـع شـده اسـت           طول شرقي در بخش جنوب     50º و   30' تا   º 50 و 00'شمالي و   

 و  .غربي زاگرس مياني قرارگرفتـه اسـت   هاي جنوب و جنوب باشد كه در دامنه بخشي از حوضه آبريز رودخانه جراحي مي
بهبهان بـه عنـوان بزرگتـرين شهرسـتان در     . باشد پذير مي آن از طريق راه ارتباطي اهواز ـ رامهرمز ـ بهبهان امكان  دسترسي به 

رودخانه مارون به عنوان زهكـش اصـلي        .  كيلومتري جنوب شرق اهواز قرار گرفته  است        230محدودة مطالعاتي در فاصله     
محدودة مطالعاتي مي شود و پس از پيوستن چندين زهكش بـه نـام   منطقه با امتداد شرقي ـ غربي در محل تنگ تكاب وارد  

 .  )1شكل ( گردد هاي زهكش كره سياه منصور بيگ و سرآسياب از مرز غربي محدوده خارج مي
 ـ مروري بر مطالعات انجام شده

  در طرح جامع حوضه آبريز مارون وضعيت منابع آبهاي سطحي1378مهندسين مشاور جاماب در سال 
 مطالعات تكميلي شبكه آبياري و زهكشي بهبهان در سالهاي. ه مارون را مورد بررسي قرار دادندرودخان
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 توسط شركت مهندسين مشاور مهاب قـدس انجـام و مطالعـات تكميلـي مرحلـه دوم در سـال                     1360-62 
 و )در محل ورودي به محـدودة مطالعـاتي بـر رودخانـه مـارون          ( به پايان رسيد و سد انحرافي شهدا         1365

 گروه تلفيق و بيالن 1380در سال  .برداري رسيد به مرحله بهره 68-1366شبكه آبياري بهبهان در سالهاي 
اي اسـتان   منابع آب اداره كل امور آب اسـتان خوزسـتان اقـدام بـه تهيـه بـيالن منـابع و مصـارف رودخانـه                       

بياري مارون به طور متوسـط      خوزستان نمود و براساس نتايج مطالعات آنها حجم آب مصرفي ساالنه شبكه آ            
 درصد نياز آبي گياهـان از طريـق شـبكه آبيـاري     90ميليون متر مكعب ذكر شده است كه بيش از  390/57
توسـط پژوهشـكده    ) 1379 80-(همچنين مطالعات بيالن هيدروكليماتولوژي دشت بهبهان       . گردد  تأمين مي 

ــابع تخل   ــين من ــا هــدف تعي ــاربردي جهاددانشــگاهي ب ــه ك ــوم پاي ــه خصوصــيات  عل ــه و مطالع ــه و تغذي ي
در اين مقاله تهيه مدل جريان آب زيرزميني آبخون بـا اسـتفاده از    .هيدروژئولوژيكي منطقه انجام شده است

GIS       كه تعيين پارامترهاي هيـدروليكي آبخـوان و تعريـف دو           ] 6[  به روش مدل مفهومي صورت مي گيرد 
 و زيرزميني و بررسي تبادل آب سـطحي و زيرزمينـي            سناريو به منظور امكان سنجي تلفيق آب هاي سطحي        

 .. صورت مي گيردGISبا استفاده از 

 
پيكان آبي ( چگونگي وضعيت سازندهاي اطراف آبخوان و جبهه هاي ورودي–مدل مفهومي دو بعدي آبخوان –  1 شكل

 آب زيرزميني  ) پيكان قرمز رنگ( و خروجي) رنگ

  ـ بحث2
 ـ مدل مفهومي

هاي سازندهاي پابده و گورپي و رسوبات تبخيري گچسـاران            ريز سازند كژدمي، شيل و مارن     شيل هاي دانه    
در مرز شرقي و شمال شرقي محدودة مطالعاتي به علت قدمت زياد و تحـت تـأثير فشـارهاي تكتـونيكي و                      

ينـي  ريز رس و مارن نفوذپذيري آنها كاهش يافته اسـت و از نظـر ذخيـره آب زيرزم                   دارا بودن رسوبات دانه   
 .هاي حايز اهميتي نيستند نهشته

در اثر عوامل فيزيكـي و شـيميايي   ) در شرق محدودة مطالعاتي(سازندهاي آهكي ايالم ـ سروك و آسماري  
   آسماري به دليل دارا بود بيشترين سطح  ساز  است و   يافته  افزايش  آنها  نفوذپذيري اند و  شده ثانويه كارستي
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 .ها نسبت به بقيه سازندها در تغذيه آبخوان نقش بيشتري دارند افكنه و مخروطتماس با رسوبات آبرفتي 
بخش لهبري با دارا بودن رسوبات ريزدانه رس و سيلت، نفوذپذيري آن كاهش يافته است و به همين دليـل                    

رسـوبات آواري حاصـل از سـازند        . شبكه متراكم زهكشي را در غرب محدودة مطالعاتي ايجاد كـرده اسـت            
اي كـه عمـدتاً نتيجـه فرسـايش         افكنـه   اي و مخـروط     هـاي رودخانـه     ري، رسوبات آبرفتي جوان، آبرفت    بختيا

ها، قابليت هدايت هيدروليكي بااليي دارند كـه مخـزن آب             باشند به علت انفصال و درشتي دانه        مكانيكي مي 
ران و از شمال، غـرب      اند كه از شرق به رسوبات نفوذناپذير گچسا         زيرزميني را در دشت بهبهان تشكيل داده      

سـنگ كـف محـدودة مطالعـاتي در          .  )1شـكل   ( شوند    و جنوب به سازند كنگلومراي بختياري محدود مي       
هاي جنوب غرب، غرب و شمال غرب از جنس كنگلـومراي بختيـاري اسـت كـه در منـاطق شـرقي،                        بخش

سوبات آبرفتـي بـر روي      ر.  )2شكل  ( شود  مركزي و شمالي به سازندهاي نفوذناپذير مارن و رس تبديل مي          
سنگ كف مذكور از فرسايش رسوبات تبخيري و كنگلومرايي مي باشـد و در حاشـيه رودخانـه مـارون بـه                      

)  متر 130در حدود   (ضخامت آبرفت در نواحي مركزي دشت حداكثر        . شوند  اي تبديل مي    رسوبات رودخانه 
ريـز    يه آبرفت سطحي از رسـوبات دانـه       ال. يابد   متر تغيير مي   50 تا   20باشد و به طرف حاشيه دشت بين          مي

تشكيل شده است كه به سمت نواحي غرب و شمال غـرب در محـل رخنمـون كنگلـومراي بختيـاري دانـه                       
براساس مطالعات اكتشافي صـورت     . باشد  درشت شده است و شامل قلوه سنگ، شن و ماسه دانه درشت مي            

شود كه حداكثر ضخامت رسـوبات        شاهده مي گرفته در دشت بهبهان در شرق شهرستان بهبهان فروافتادگي م         
آمدگي كـف آبخـوان در حـوالي روسـتاي اسـدآباد در مـرز        باشد و باال آبخوان نيز بر همين منطقه منطبق مي  

 متـر و شـامل رسـوبات شـن، ماسـه،            25شمال شرقي دشت موجب پايين آمدن ضخامت آبخوان در حدود           
ات از حواشي به سمت مركز دشت روند افزايشـي  ضخامت رسوب. سيلت، رس و مخلوطي از آنها شده است   

  ]. 1[ باشد  متر مي70دارد و ميانگين ضخامت رسوبات در حدود 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  بدون مقياس-از محدوده مدل/ شماي كلي وضعيت آبخوان در محل ورودي و خروجي رودخانه مارون به – 2 شكل

نـه حاصـل از فرسـايش سـازند كنگلـومراي            متر به همراه رسوبات درشت دا      80ضخامت آبخوان در حدود     
بختياري در نواحي شمال غرب ـ شمال شرق و شمالي دشت به ترتيب منطبـق بـر سـه راهـي اميـر حاضـر        

هاي شمال شرق دشت و نواحي شمالي كيكاوس موجب بوجود آمدن محيطي مناسـب جهـت ذخيـره                    مسيل
برداري بـا   ه است كه وجود چاه هاي بهرهآب زيرزميني و نواحي مستعد از لحاظ استخراج آب زيرزميني شد 

ضخامت رسوبات آبخوان در حاشـيه      . باشد   ليتر بر ثانيه در اين منطقه دليلي بر اين مطلب مي           20دبي حدود   
 متـر   30 و   10مرز غربي دشت واقع در جنوب رودخانه مارون و  حاشيه شرقي دشت به ترتيب در حـدود                   

به منظور تعيين دقيق سنگ كف نياز به حفاريهاي اكتشـافي           . ابدي  باشد و به سمت مركز دشت افزايش مي         مي
 AB = 1000 متر و مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريك بـا فواصـل الكتـرودي     150با عمق بيش از     



 
 
 

 GISتهيه مدل جريان آب زيرزميني آبخوان دشت بهبهان با استفاده از 
 

64 

تهيـه   3شـكل   مدل سه بعدي آبخوان با استفاده از نتايج بررسي هاي اكتشافي به صـورت               . باشد  متر نياز مي  
 .شده است

 
  مدل مفهومي سه بعدي آبخوان و مقاطع آن در جهات مختلف– 3 شكل

. گـردد    حلقه چاه پيزومتري جهت ترازيابي سطح آب زيرزميني در دشـت بهبهـان اسـتفاده مـي                 19از تعداد   
 به ترتيب مربوط به حواشي شـمال        80-1379حداكثر و حداقل ميانگين عمق آب زيرزميني براي سال آبي           

و جنـوب دشـت همچنـين حـداكثر و          ) B24پيزومتـر   ( متر   40/81ا عمق   ب) غرب كيكاووس (غربي دشت   
 به ترتيب مربوط به نواحي جنوب شرق دشت         80-1379حداقل ميانگين تراز آب زيرزميني براي سال آبي         

 متر و شمال غرب دشت منطبق بر روستاي كره سـياه            331/28با ارتفاع   ) B10پيزومتر  (منطبق بر منصوريه    
جهت جريان آب زيرزميني از شمال ، شمال غرب، شرق و           . باشد   متر مي  283/94رتفاع  با ا ) B15پيزومتر  (

ميـزان شـيب    . جريـان دارد  ) محـل خـروج رودخانـه مـارون از دشـت          (جنوب دشت به سمت غرب دشت       
 در هزار و در محل خروجي آب زيرزمينـي در  4هاي شمالي و شرقي دشت در حدود  هيدروليكي در حاشيه  
 .باشد  در هزار مي3 حدود مناطق غرب دشت در

برداري و  اكتشافي و با استفاده از نقشه مقاومت عرضي ميـزان               هاي بهره   ه  با استفاده از نتايج آزمون پمپاژ چا      
 متـر مربـع   1100 تـا  200ميزان قابليـت انتقـال از   . قابليت انتقال آبخوان به كل دشت بسط داده شده است    

نتقال مربوط به شمال شرق دشت و حداقل آن منطبـق بـر نـواحي دو                حداكثر قابليت ا  . برروز در تغيير است   
باشد كه به ترتيب باال بودن ميزان هدايت هيدروليكي و ضخامت كم آبخـوان داليـل             دانگه و شهر بهبهان مي    

همچنـين در تعـدادي از چاههـاي اكتشـافي ميـزان            . باشـند   افزايش و كاهش قابليت انتقال در اين مناطق مي        
 درصد در نـواحي شـمالي   7عيين شده است كه براساس آن حداكثر ضريب ذخيره در حدود ضريب ذخيره ت  

 درصـد تعيـين شـده       1/7در حـدود    ) منصـوريه (و حداقل آن در مناطق جنوبي دشت        ) منصور بيگي (دشت  
 .است

تهيه شده است كـه     )  حلقه 19(هاي پيزومتري     براساس داده ) 80-1377(هيدروگراف واحد سه ساله دشت      
 ميـزان افـت    )4شـكل   (دهـد      متر افت نشان مي    2/5س آن سطح آب زيرزميني در طي سه سال حدود           براسا

 درصد و مسـاحت  3باشد كه با احتساب ضريب ذخيره  متر مي سانتي19  ،80-1379آب زيرزميني در سال 
شـته   ميليون متر مكعب كاهش حجم دا      1/9ذخيره آبخوان دشت بهبهان     )  كيلومتر مربع  334(محدودة بيالن   

براسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه توسـط          80-1379پارامترهاي بيالن آب زيرزميني براي سال آبي        . است
همچنين به منظور تعيين چگونگي ارتباط .   ]1[ پژوهشكده علوم پايه كاربردي مورد توجه قرار گرفته است

دخانـه مـارون اسـتفاده      سيستم جريان آب زيرزميني با رودخانه مارون از پيزومترهاي محفور در اطـراف رو             
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گردد كه رودخانه مارون از محـل ورودي   با توجه نقشه هم ارزش تراز آب زيرزميني مالحظه مي   . شده است 
آباد و كردستان در امتداد رودخانه مارون تغذيه كننـدة آب زيرزمينـي و                به دشت تا حوالي روستاهاي حسين     
 .باشد پس از آن زهكش آب زيرزميني مي

 

 
 80-1379  تا 1377-78روگراف واحد آبخوان دشت بهبهان  از سال  هيد- 4شكل 

 
 تهيه شـده بـراي   GIS (Geographic Information System)در نهايت با استفاده از پايگاه اطالعاتي 

 تهيـه مـدل مفهـومي بـا     GMS (Groundwater Modeling System)محدودة مورد مطالعه و انترفاز 
 در تهيه مدل جريـان آب زيرزمينـي بـه روش مـدل              GMSاز انترفاز   . استدقت قابل قبولي صورت گرفته      

 با اين روش كليه اطالعات مورد نياز را كه در پايگاه اطالعـاتي              GMSدر واقع   . مفهومي استفاده شده است   
GIS ذخيره شده است با استفاده از مدول نقشه (Map Module)  آوري و   براي تهيه مدل مفهـومي جمـع

 به طـور  . ]3)[ 5شكل (كند   تبديل مي(Model array)هاي مدل  ل مفهومي، آن را به آرايهپس از تهيه مد
 تعريف آبخوان و سنگ كـف بـا اسـتفاده از نتـايج     1) :كلي تهيه مدل مفهومي دشت بهبهان به ترتيب شامل

 شناسـايي و  3)  شناسايي منابع تغذيه و تخليه با استفاد از نتايج بـيالن آب زيرزمينـي  2) بررسيهاي اكتشافي
شكل باشد كه در   با استفاده از مطالعات هيدروژئولوژيكي در منطقه مي تعيين حدود مرزهاي هيدرولوژيكي

در اين شكل مناطق منطبق بر جبهه ورودي زيزميني و خروجي زيرزميني به ترتيـب بـا                 .  آورده شده است   1
 . پيكان آبي و قرمز رنگ نشان داده شده است
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 Mod flowهاي مدل   نمودار چگونگي تهيه مدل مفهومي و تبديل آن براي ساخت آرايه– 5 لكش

 
 : ـ معادله حاكم

) view point flow system](2[فرم كلي معادله حاكم بر جريان آب زيرزميني از ديدگاه سيستم جريان 
 :عبارت است از 1مطابق با رابطه 

                                 [ 1 ]  R±∂t/∂h Ss) =∂z/∂h Kz.h. (∂z/∂)+∂y/∂h Ky.h. (∂y/∂)+∂x 
/∂h Kx .h. (∂x/∂ 

كننـده يـا       مولفـه تغذيـه    R ظرفيـت ويـژه و       Ss, هاي تنسـور هـدايت هيـدروليكي         مؤلفه kz و   kx ,kyكه  
 .باشند آبخوان مي) به ترتيب با عالمت مثبت يا منفي(كننده  تخليه

   :ـ انتخاب كد كامپيوتري
  انتخاب كد مورد استفاده در تهيه مـدل رياضـي جريـان آب زيرزمينـي، كـارايي مـدل،                  از معيارهاي مهم در     

هـا،    همچنين مدلي كـه مراحـل مختلفـي ورود و خـروج داده            . باشد  عموميت مدل و سهولت كاربرد مدل مي      
ه تنظيم و ارائه نتايج با استفاده از ابزارهاي قوي گرافيكي با دقت قابـل قبـول انجـام دهـد و مهمتـر از همـ                         

با توجه به موارد فوق و اهداف اين مقالـه بـراي تهيـه          . باشد   را داشته باشد مناسب مي     GISقابليت تلفيق با    
 اسـتفاده  GMS  (Groundwater Modeling System)مدل جريان آب زيرزمينـي بهبهـان از انترفـاز    

ي فـوق را دارا  كنـد و كليـه معيارهـا     براي تهيه مدل استفاده مي 2000MODFLOWشده است كه از كد 
 .باشد مي

 :مشخص كردن مرزهاو  ـ طراحي مدل دشت بهبهان
شـبكه مـدل   . سازي مكاني و زماني مدل صورت گرفته اسـت    پس از تهيه مدل مفهومي شبكه مدل و تفكيك        

 دوران داده شده است تـا مـرز شـرقي،    zهاي ساعت حول محور        درجه در خالف جهت عقربه     40به اندازة   
هاي شـبكه بـه ابعـاد         همچنين سلول . دوده مدل عمود بر جريان آب زيرزميني قرارگيرد       جنوبي و شمالي مح   

 روزه و بـراي شـرايط       365 متر مربع انتخاب شدند و بـراي شـرايط پايـدار يـك دورة تـنش                  350 × 450
ناپايدار با توجه به داده هاي هيدروژئولوژيكي موجود چهار دورة تنش سه ماهه و براي هر دورة تـنش سـه                     

 . م زماني در نظر گرفته شده استگا
سطح ايستابي آبخوان به عنوان مرز بااليي و رسوبات كف آبخوان از جنس مـارن و  كنگلـومرا مـرز پـاييني                    

مرزهاي شمال، شمال شرق، جنوب غرب و غرب محدوده به عنوان مرز با جريـان               . دهند  مدل را تشكيل مي   
مـرز  (به علت وجود خط تقسـيم آب زيرزمينـي          مشخص و مرزهاي جنوب و جنوب شرق دشت به ترتيب           

هاي مدل آرايه  وروديهاي سيستم  مدل تفهيمي  
)A,B( BAS  )A(مرزهاي حوضه )3 , 1( )1( شبكه هيدروژئولوژيكي   
)C( LPF  )B(تراز پيزومتري اوليه )3(   )2( هاي هوا و اقليم  داده   
)A( GHB  )C(پارامترهاي)1(   )3( سطح پيزومتري   

)C,G( STR1  )D(تبخير و تعرق )8 ,7,6,4, 2( )4( هيدرولوژي   
)D( EVT  )E(تغذيه)8 ,6,4, 2(   )5( برداشت آب زيرزميني   
)E( RCH  )F(جريان) flux()5 , 4(   )6( پوشش گياهي    
)F( WEL  )G(آوريمعهاي جكانال)7 , 4(   )7( توپوگرافي   

      )8( اي هاي ماهواره داده   
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به عنوان مرز بدون جريان در نظر گرفته شده         ) مرز فيزيكي (هاي نفوذناپذير گچ و مارن        و توده ) هيدروليكي
 . )1شكل ( است 
افزاري   هاي نرم   هاي تغذيه كننده و  تخليه كنندة آبخوان براساس نتايج بيالن آب زيرزميني توسط بسته                مؤلفه

اي منطقه در تهيه مـدل مفهـومي نيـز مـورد اسـتفاده قـرار                  هاي ماهواره   داده. به مدل وارد شده است    مناسب  
هاي شبكه    نسبت دادن ميزان تغذيه سطحي ناشي از پساب مصارف كشاورزي و شرب به سلول             . گرفته است 

دروليكي مدل، تعيين عرض رودخانه در برآورد رسانايي رسوبات كف رودخانـه، تعيـين ميـزان هـدايت هيـ                 
اي  هـاي مـاهواره   هـايي اسـت كـه در آنهـا از داده     مثـال ... ها و  اوليه به ويژه مناطق منطبق بر مخروط افكنه

پس از اينكه پارامترهاي مختلف ورودي مورد نياز وارد شد، مدل براي اولين بـار                ] 5. .[ استفاده شده است  
 متـر اقـدام بـه عمـل     1 (Calibration target) پس از آن با در نظر گرفتن معيـار واسـنجي   .اجرا گرديد

در مرحله واسنجي مدل، دو پارامتر تغذيه سطحي و هدايت هيدروليكي بـه طـور      . واسنجي دستي شده است   
اند و پس از هر تغيير، مدل دوباره اجـرا شـده اسـت و بـا تغييـرات و اجراهـاي                        سيستماتيك تغيير داد شده   

اي بـه دسـت       اي و محاسـبه     سطح آب مشاهده  ) ه به معيار واسنجي   با توج (متعدد مدل، برازش نسبتاً مناسب      
 )  6شكل (آمده است 

اي  اي و محاسـبه   اختالف سطح آب مشاهدهB21گردد تنها در پيزومتر   مالحظه مي 6همانگونه كه از شكل
محـل  كـه در  ) Colored bar( رنگي  الزم به ذكر است ميله).  متر3/3(باشد  بيشتر از خطاي قابل قبول مي

باشـد و مركـز آن منطبـق بـر مقـادير              هر يك از پيزومترها آورده شده است نمايـانگر خطـاي واسـنجي مـي              
باشد؛ اگر خطا در محدوده خطاي قابل قبول قرار گيرد ميله به رنگ سبز خواهـد بـود و اگـر                       اي مي   مشاهده

 ميلـه رنگـي زرد و در        خطاي قابل قبـول باشـد     % 200و كمتر از    )  متر 1(خطا در محدوده خطاي قابل قبول     
 .خطاي قابل قبول باشد ميله رنگي قرمز خواهد شد% 200صورتي كه مقدار خطا بيشتر از 

) 3خطاهاي موجود درمدل مفهومي و      ) 2خطاهاي مدل عددي      ) 1: منشأهاي خطا در مدل حاضر عبارتند از      
ي مـدل عـددي كـه در كـل           بـه غيـر از مـورد خطاهـا         B21در رابطه با پيزومتر     . هاي ورودي   خطاهاي داده 

هاي كافي نظير بررسيهاي اكشتافي در        ه  نبود داد  ) error Truncationناشي از (محدودة مدل يكسان است     
نتيجه عدم قطعيت در  معرفي تراز سنگ كف و نبود شناخت كافي از نوع رسوبات و ويژگيهاي هيدروليكي                   

گيـري عمـق آب       ان بـروز خطـا در انـدازه       آنها موجب به وجود آمدن خطا خواهد شد عـالوه بـر ايـن امكـ               
 .زيرزميني يا خطاي تراز نقطه ارتفاعي پيزومتر نيز وجود دارد

 80-1379 ميانگن سال آبي –) شرايط پايدار ( و محاسبه اي ) الف(نقشه هم ارزش تراز آب زيرزميني مشاهده اي  – 6 شكل
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 شده است كه ناشـي از عـدم         RMS خطاي   پس از كاليبره كردن مدل اقدام به آناليز حساسيت مدل براساس          
هدف از آناليز حساسيت مدل تعيين عدم قطعيت مدل واسنجي          . باشد  قطعيت موجود در پارامترهاي مدل مي     

از ديگـر مزايـاي تهيـه مـدل رياضـي      . شده به پارامترهاي هندسي و هيدروليكي مدل و شرايط مرزي اسـت           
باشـد كـه بـا صـرف          هاي شبكه مدل مي      اندازه سلول  آبخوان به روش مدل مفهومي تعيين حساسيت مدل به        

 . نتايج آناليز حساسيت مدل آورده شده است7شكل در . وقت كم و با دقت مناسب انجام شده است 
ضريب ذخيـره و هـدايت هيـدروليكي بدسـت آمـده از        (اي آبخوان     هاي ذخيره   مدل ناپايدار با تعيين ويژگي    

 شرايط اوليه و ديگر پارامترهـاي هيـدرولوژيكي مـدل بـراي چهـار       ، شرايط مرزي،  )نتايج مدل حالت پايدار   
باشند نظير پمپـاژ از آب زيرزمينـي،          هاي مورد نياز مدل كه وابسته به زمان مي          كليه داده . دورة تنش اجرا شد   

اي در    تراز آب زيرزميني مشاهده   .  به مدل وارد شد    GISبا فرمت مناسب و با استفاده از        ... تغذيه سطحي و    
سـناريوي آبـدهي ويـژه      .  به عنوان شرايط اوليه در مدل براي حالت ناپايـدار تعيـين گرديـد              1379ر ماه   مه

 و  0/5 ،   0/3 ،   0/2(يكنواخت در طول فرايند واسنجي انجام شد و چهار مقـدار يكنواخـت آبـدهي ويـژه                  
 ا بـراي   درصـد بهتـرين انطبـاق ر   5از آنجـا كـه ضـريب ذخيـره         . مورد آزمـايش قـرار گرفـت      )  درصد 0/8

 

 
  نتايج آناليز حساسيت مدل – 7شكل                                                       

كند اين مقدار ضريب ذخيره اوليه براي كل آبخوان در محـدودة مـدل در                 اي فراهم مي    اكثر چاههاي مشاهده  
بنـدي گرديـد كـه نتـايج          ي منطقـه  ا  نظر گرفته شد و در طي مرحله واسنجي مدل در حالت ناپايدار به گونـه              

پس از اجراي مدل جريان در حالـت ناپايـدار بـه دليـل عـدم                . بهتري از واسنجي مدل ناپايدار به دست آيد       
هـاي   قطعيت موجود در ميزان پارامترهاي تغذيه و تخليـه نسـبت داده شـده بـه محـدودة مـدل بـراي تـنش             

 مدل شده است و با تغييرات جزيي در هـر يـك             اقدام به واسنجي  ) چهار دورة تنش  (هيدرولوژيكي مختلف   
 .هاي تنش مختلف مدل در شرايط ناپايدار نيز واسنجي گرديد از پارامترها در دوره

استفاده از نتايج مدل رياضي جريان بهترين ابزار براي تعيين وضـعيت تبـادل آب سـطحي و آب زيرزمينـي                     
هاي منطبق بـر    اقدام به تعيين وضعيت تبادل سلولGISبا استفاده از نتايج مدل جريان و ابزارهاي    . باشد  مي

 . ]4[  )8شكل (رودخانه مارون به صورت گرافيكي شده است
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 :بيني ـ پيش
 ليتر برثانيه در اطراف شهر بهبهان كه به دليل باال بودن سطح             10 تا   5 دبي   برداري با   استفاده از چاههاي بهره   

تـوان بـا ايـن     گردد كه مي  آب زيرزميني مشكالتي را به وجود آورده است به عنوان سناريوي اول معرفي مي             
سناريو عالوه بر تلفيق آبهاي سطحي و زيرزميني در مصرف كشـاورزي در سـطح آب زيرزمينـي بـا كمـك                      

پـس از اجـراي مـدل مالحظـه         . هاي تعبيه شده در اطراف شهر بهبهان افت قابل توجهي ايجاد كرد           زهكش  
 . متر افت خواهد داشت4 تا 1گرديد كه سطح آب زيرزميني در اين نواحي در حدود 
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سنجي تلفيق آبهاي سطحي و زيرزمينـي بـراي تـأمين شـبكه آبـي                 سناريوي دوم در رابطه با بررسي و امكان       
باشد كه در آن نيمي از نياز آبي گياهان از طريق شبكه آبياري و                ارزيابي شبكه آبياري در منطقه مي     گياهان و   

 درصـد نيـاز آبـي از طريـق     90در حال حاضر بـيش از    . گردد  نيم ديگر آن از طريق آب زيرزميني تأمين مي        
دهـد كـه سـطح آب        نتايج حاصل از اجـراي مـدل در ايـن سـناريو نشـان مـي               . گردد  شبكه آبياري تأمين مي   

 متر افت خواهد داشت كه در رفع مشكالت و بهبود كيفيت منابع آب              4زيرزميني به طور ميانگين در حدود       
 .در منطقه نقش بسزايي خواهد داشت

 گيري  ـ نتيجه3
در ( توان به دقـت        استفاده شده است كه از مزاياي آن مي        GISـ در كليه مراحل تهيه مدل جريان حاضر از          

و ) هـاي شـبكه مـدل         در تعيين حساسيت مدل به اندازه سـلول       ( جويي در زمان      ، صرفه )ل مفهومي   تهيه مد 
اشـاره  ) تعيين گرافيكي وضـعيت واسـنجي در پيزومترهـا          ( ارايه ابزارهاي مناسب جهت نمايش نتايج مدل        

 .كرد
اي پـس از      هـ پارامترهاي هيدروليكي آبخوان نظير هدايت هيدروليكي و ضـريب ذخيـره بـه صـورت منطقـ                 

 .تهيه شده است) شرايط پايدار و ناپايدار(واسنجي مدل 
سنجي تلفيق آبهاي سطحي و زيرزميني در مصارف كشاورزي صورت گرفته اسـت كـه براسـاس آن                    ـ امكان 

همچنـين  . گـردد   هاي زيرزميني تأمين مي     نيمي از نياز آبي گياهان توسط آبهاي سطحي و نيم ديگر آن از آب             
 GISهاي سطحي و زيرزميني در منطقه تعيين گرديد و با استفاده از ابزارهاي گرافيكـي                  ب  وضعيت تبادل آ  

 .به نمايش گذاشته شد
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