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  دشت لنجانات اصفهان: مطالعه موردي

  
   انقالبخيابان، تهران، استاد دانشکده عمران، پرديس فني، دانشگاه تهران، محمد کارآموز

  ، دانشگاه صنعتي اميرکبير آبمهندسيکارشناس ارشد راما هاشمي عليا، 
مهندسي آب، دانشکده عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي ‐عمراندانشجوي دکتراي ، علي مريدي

  ، تهران، خيابان حافظاميرکبير
   مهندسي آب، دانشکده عمران، پرديس فني، دانشگاه تهران‐ي عمرانادانشجوي دکتر، آزاده احمدي

  ir.ac.ut@karamouz: ، پست الکترونيکي۰۲۱‐۸۸۷۰۱۵۰۷: ، نمابر۰۲۱‐۸۸۵۵۵۸۵۴:تلفن

  

  چکيده
برداري تلفيقي از منابع آبهـاي سـطحي و زيرزمينـي، در نظـر گـرفتن انـدرکنش آبخـوان و                       هاي بهره   دراغلب مدل 

ايـن  . گيـرد  رودخانه از اهميت خاصي برخوردار است که غالباً بدليل مشکالت محاسباتي موجود مورد توجه قرار نمي   
هـدف اصـلي از     . اي داشـته باشـد      برداري تدوين شده، اثـر قابـل توجـه          هاي بهره   قت سياست تواند در د    موضوع مي 

بيني و بررسي تغييرات زماني و مکاني سطح آب و غلظـت متغيرهـاي کيفـي در     سازي کمي و کيفي آبخوان پيش   شبيه
سـتفاده از برخـي     همچنين بـه کمـک مـدل و بـا ا          . باشد  هاي مختلف کمي و کيفي وارد شده به آبخوان مي           اثر تنش 

تـوان مشخـصات فيزيکـي، هيـدروليکي و هيـدروديناميکي آبخـوان، ماننـد                 اطالعات مربوط به مشاهدات ميداني مي     
 کـه از مـدل   PMWINمـدل  در ايـن مقالـه   . ضرايب هدايت هيدروليکي و ضريب ذخيره را محاسبه يا تصحيح نمـود        

اندرکنش آبهاي سـطحي و     کمي و کيفي آبخوان و      تغييرات  جهت بررسي   کند،    استفاده مي  MODFLOWشده    شناخته
متوسـط  سـازي کمـي و کيفـي رودخانـه و آبخـوان،       سپس با استفاده از نتايج شبيه    . شده است  کار گرفته ه  بزيرزميني  

ميـزان حجـم آب      و   ميزان حجم آب وارد شده به آبخوان از رودخانه        ،  متوسط كيفيت آبخوان  ،  تغييرات تراز آبخوان  
در ايـن مقالـه بـه       . بيني شده است    انه از آبخوان با استفاده از يک مدل شبکه عصبي مصنوعي پيش           وارد شده به رودخ   

   .است  ات مورد ارزيابي قرار گرفته و آبخوان لنجانرود رودخانه زايندهعنوان مطالعه موردي 
  

  شبکه عصبي مصنوعيآبخوان، –، اندرکنش رودخانهخوان آب،شبيه سازي کيفي  :هاي کليدي واژه
 
  مقدمه‐۱

رشد روزافزون جمعيت گسترش شهرها و افزايش تقاضا و مشکالت مربوط به کيفيت منابع طبيعي بيش از پيش به مساله بحران 

زيرزميني به تنهايي مورد استفاده قرار   هاي هاي آبي، آب در بسياري از سيستم و به همين دليل است کمبود آب دامن زده
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هاي  برداري تلفيقي يکي از تحليل بنابراين بهره. توانند در دسترس باشند سطحي مي   آبهايعنوان مکملي از  گيرند و به نمي

هاي مختلف   به مقوله اندركنش مولفهبرداري تلفيقي  مطالعات بهرهدر ديدگاه سنتي. باشد براري از منابع آب مي مديريتي در بهره

هاي توسعه نشان داده كه منابع آب  توجه گرديده است اما طرحكمتر  برداري هاي بهره تدوين سياست ژيكي در سيكل هيدرولو

برداري  هاي بهره  بوده و برخورد مستقل با آنها در تدوين سياستتقابلسطحي و زيرزميني از نظر كمي و كيفي با يكديگر در 

در  يک ديدگاه استوار که مديريت و سياست موثر بايد بر. همراه خواهد داشت  هبدر محاسبات بيالن آب  قابل توجهي را خطاي

همه اجزا آن با يکديگر شوند و  درنظرگرفته ميسطحي به عنوان دو مولفه از يک منبع واحد  زيرزميني و آب آبآن ديدگاه 

  .مرتبط هستند، پايه گذاري گردد

از   Karamouz et al. (1999)  وMaddock (1974) ،Yeh (1992) ،Loaiciga and Leipnik (2001)محققان زيادي همچون 

هاي رياضي در زمينه مديريت تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني استفاده نمودند و به منظور كاهش حجم محاسبات،  مدل

سازي در  هاي بهينه دهنده كاربرد مدل اغلب تحقيقات انجام شده قبلي نشان. از معادالت ساده شده آب زيرزميني بهره جستند

 شبكه عصبي هاي را با استفاده از قابليترودخانه ‐اندركنش آبخوان  Triana et al. (2005).]۴،۳،۲،۱ [باشد استفاده تلفيقي مي

 Processing Modflowسازي  شبيهدل م سازي تغييرات سطح آبخوان از جهت شبيهدر اين مقاله  .]۵ [کردندسازي  شبيهمصنوعي 

(PM)  ي تغييرات زماني و مکاني متغيرهاي بيالن آب تدوين شده بين سپس شبکه عصبي مصنوعي براي پيش. شود مياستفاده

 دشت لنجانات واقع در استان اصفهان و پايين ،در اين مقاله به عنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شدهاي که  محدوده. است

   .باشد دست رودخانه زاينده رود مي

  

  سازي آبخوان شبيهمدل  ‐۲
بيني و بررسي تغييرات زماني و مکاني سطح آب و غلظت متغيرهاي کيفي  بخوان پيشسازي کمي و کيفي آ هدف اصلي از شبيه

همچنين به کمک مدل و با استفاده از برخي اطالعات . باشد هاي مختلف کمي و کيفي وارد شده به آبخوان مي در اثر تنش

وان، مانند ضرايب هدايت توان مشخصات فيزيکي، هيدروليکي و هيدروديناميکي آبخ مربوط به مشاهدات ميداني مي

هاي آب زيرزميني شامل استفاده از روابط، و  سازي سفره شبيه. هيدروليکي و ضريب ذخيره را محاسبه يا تصحيح نمود

و سطح آب در  ورودي و خروجي سيستم، ميزان ذخيره مقادير مختلفطوريكه به ازاي ه پارامترهاي فيزيكي آبخوان است ب

زيرزميني سه بعدي که از تركيب معادله پيوستگي و معادله  معادله جريان آب .مشخص شودتلف هاي زماني مخ نقاط و بازه

  :شود  گردد، در دستگاه مختصات كارتزين و در محيط اشباع به صورت زير بيان مي دارسي حاصل مي
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 سرعت تـراوش كـه از       ν ضريب هيدروديناميك انتشار،     D زمان،   t غلظت ماده آالينده،     C تخلخل خاك،    θدر رابطه فوق    

 كه ترم   nR غلظت ماده آالينده در چاه يا چشمه و در نهايت            sC نرخ جريان چاه يا چشمه،       sqگردد،    رابطه دارسي محاسبه مي   

  .]۶[شد با واكنش شيميايي مي

هاي  معادالت ديفرانسيل حاكم بر تغييرات كمي و كيفي سيستم را با استفاده از روشهاي عددي چون اجزاء محدود يا تفاضل

فايل ورودي و پردازش است که افزاري  هاي نرم  نيز از جمله بستهPMWINاستفاده سازي مورد  مدل شبيه. نمايند محدود حل مي

بر پايه روش تفاضل محدود و به روش بلوک اين دو مدل . باشد  ميMT3D و MODFLOW کمي و کيفي آن اطالعات مدل

هدف از حل معادله جريان . کند  تقريبي معادالت ديفرانسيل جريان آب زيرزميني را در محيط متخلخل فراهم مي مرکزي، حل

هاي زماني مختلف، با فرض در دست  ارتفاع سطح ايستابي آب زيرزميني و غلظت متغيرهاي كيفي در گامآب زيرزميني، تعيين 

هاي مختلف و همچنين وضعيت تغذيه و تخليه آن براي دوره  هاي هيدروديناميکي و هيدروليکي آبخوان در سلول بودن ويژگي

  . استزماني مورد نظر

بيني کميت و کيفيت آب در   براي پيششبكه مصنوعي عصبيسازي کمي و کيفي رودخانه و مخزن،  با استفاده از نتايج شبيه

 sigtanهاي عصبي آموزش داده شده از تابع   شبكه.آبخوان و حجم انتقالي از رودخانه به آبخوان و بالعکس تدوين شده است

 در اليه دوم استفاده گرديده است، رابطه بردار خروجي شبكه با بردار ورودي آن به صورت زير purlineبع در اليه اول و تا

  :گردد سازي مي شبيه

)))((tan( 2112 bbpwsigwpurliney ++××=       )۳(  

هاي وزني   نمايانگر بردارهاي باياس يا همان ثابتb بردارهاي وزن در اليه دوم و سوم و مقادير wدر رابطه فوق مقادير 

هاي آن ميزان برداشت از آبخوان، تغذيه آبخوان و ارتفاع آب در  باشد كه آرايه  نيز بردار ورودي به شبكه ميp. باشند مي

وزش داده شده باشد، غلظت پساب ورودي به آبخوان، رودخانه و در شرايطي كه شبكه براي تعيين مقادير غلظت آبخوان آم

سازي شده از جمله حجم آب ورودي از آبخوان به   كه نشان دهنده مقاديرشبيه×11 نيز يك آرايه با ابعاد y. باشد مي

 در آبخوان و يا غلظت آالينده شاخص در آبخوان رودخانه، حجم آب ورودي از رودخانه به آبخوان، تغييرات تراز سطح آب

  .باشد مي

  

   مطالعه موردي‐۳
 ي کشور در حوزه آبريز باتالق گاوخوني در تقسيمات حوزه ا۴۲۰۹ از زير حوزه لنجانات با کد يمحدوده مورد مطالعه بخش

 کيلومتر مربع ۳۴۳۳ واحد برابر با وسعت کل اين.  مربوطه قرار گرفته استيغرب واحد مطالعات باشد که در جنوب و جنوب يم

ز در يمساحت آبخوان مورد مطالعه ن.  را ارتفاعات در برگرفته استي کيلومتر مربع از آن را دشت و مابق۱۷۰۷بوده که حدود 

 ۲۳و  درجه ۳۲ دقيقه تا ۳۱ درجه و ۵۱ از نظر جغرافيايي واحد مطالعاتي مورد نظر بين مدارهاي. باشدي کيلومترمربع م۹۰۰حدود 

مهمترين مراکز جمعيتي اين منطقه شهرهاي مبارکه و دهاقان .  کيلومتري شهر اصفهان قرار گرفته است۶۰دقيقه شمالي و بفاصله 

  . متر از سطح دريا ارتفاع دارد۱۴۰۰ترين نقطه حدود   و پست۳۳۰۰بلندترين نقطه واحد حدود . باشند مي

 مترمربع بر روز در سطح آبخوان تغيير ۲۴۰۰ تا ۳۰۰ه ضريب انتقال آن از باشد ک آبخوان دشت لنجانات يک آبخوان آزاد مي

گيري سطح   پيزومتر به منظور اندازه۴۰در حدود . باشد  متر بر روز مي۷کرده و ضريب هدايت هيدروليکي آبخوان در حدود 
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زها، تغذيه از بستر رودخانه و همچنين هاي ورودي از مر مهمترين منابع تغذيه آبخوان جريان. آبخوان در اين منطقه وجود دارند

هاي برداشت آب که به  کشهاي دشت عبارتند از قنوات و چاه مهمترين زه. باشند کشهاي کشاورزي و صنعتي مي نفوذ از زه

نمايي از آبخوان دشت لنجانات، موقعيت رودخانه زاينده رود و جانمايي ) ۱(شکل . اند منظور مصارف کشاورزي احداث شده

  .دهد سازي شده است، نمايش مي  پيادهPMWINافزار   و پيزومترها را که در محيط نرمچاهها

  

   آبخوان لنجاناتسازي کمي و کيفي  تدوين مدل شبيه‐۴
 بـا توجـه بـه خـصوصيات فيزيکـي و هيـدروژئولوژيکي              به منظور تدوين مدل شبيه سازي کمي و کيفي آبخوان دشت لنجانـات،            

با توجه .  متر تعيين شد۵۰۰در  متر ۵۰۰ ها   و ابعاد هر يک از سلول۱۶۰ در۱۷۰، تعداد سلولهاي شبکه ۱بر ها برا آبخوان، تعداد اليه

هاي مرزي بـا      مشخصات هيدروژئولوژيکي سلول  . ، حالت آبخوان آزاد با قابليت انتقال متغير انتخاب شده است          به شرايط آبخوان  

باشد، فعال يعني داراي تغييرات سطح ايستابي آب بـا زمـان تعريـف                بي مي توجه به شرايط مرزي آبخوان كه داراي جريانات جان        

  نحوه المان بندي آبخوان و محل . باشد  عدد مي۶۲۱۰هاي فعال شبکه برابر با  در مدل تهيه شده تعداد سلول. گرديده است

  .باشد مي ۱هاي فعال مطابق شکل  و نيز سل) پيزومترها(چاههاي مشاهداتي 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازي آبخوان هاي مشاهداتي در مدل شبيه  مورد مطالعه و موقعيت چاه محدوده۱شکل 

 و تغذيه آبخوان الزم است با توجـه بـه موقعيـت مکـاني                با توجه به بيالن آب زيرزميني منطقه مطالعاتي، کليه مقادير ماهانه تخليه           

ها و همچنـين بـه صـورت     ها و قنات ها، چشمه در دشت مورد مطالعه تخليه توسط چاه    . هاي تخليه و تغذيه به مدل داده شوند         محل

با توجه به اينكه خروجي آب زيرزميني از سـمت شـمال و در واقـع بـه داخـل رودخانـه بـوده                 . خروجي آب زيرزميني بوده است    

 گردد، لحاظ خواهد شد اما بـراي سـاير مـوارد از             افزار مدلسازي مي    است اين مقدار در درون پديده اندركنش كه توسط اين نرم          

مقادير تخليـه   . هاي شبکه مدل داده شده است       جمله چاه، چشمه و قنات تخليه در واحد متر مکعب در روز براي هر يک از سلول                

 به اينكه مرزهاي آبخوان محـصور        همچنين با توجه  . شوند  به صورت اعداد منفي و تغذيه به صورت اعداد مثبت، به مدل وارد مي             

  . است  مشاهداتي در ماههاي مختلف به عنوان هد مرزي عمومي به مدل داده شدهباشد مقادير هدهاي نمي

 آبخوان

 رودخانه
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هـاي برگـشتي    بع آالينـده آبخـوان پـساب   باشد، مهمترين من با توجه به اينکه فعاليت عمده در محدوده مورد مطالعه کشاورزي مي  

با . گردند  اً کلر، سديم، کلسيم و منيزيم مي      هاي موجود، خصوص    ها و کاتيون    باشند که باعث باال رفتن غلظت آنيون        کشاورزي مي 

 به عنوان متغير کيفي شاخص با توجـه بـه تخطـي ميـزان آن از                 TDSباشند، انتخاب     ها کامالً محلول مي     توجه به اينکه اين آالينده    

راين اين متغير كيفي    رسد بناب   حد استاندارد در پاره اي از موارد و با توجه به در دسترس بودن اطالعات شوري، مناسب به نظر مي                   

  .بعنوان متغير شاخص انتخاب گرديد

دليـل ايـن انتخـاب     .  مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت       ۸۰‐۷۹سنجي مدل اطالعات کمي و کيفي سال آبي           براي واسنجي و صحت   

چاههـاي  مقـادير هـدهاي مربـوط بـه         . باشـد   تر بودن اطالعات اين سال آبي در مقايسه بـا ديگـر اطالعـات در دسـترس مـي                    کامل

مـدل، از  ) کاليبراسـيون (بـراي واسـنجي   . گيـرد  مشاهداتي در ماههاي بعدي به منظور کاليبراسـيون مـدل مـورد اسـتفاده قـرار مـي              

. هاي سال آبي اسـتفاده شـده اسـت         ماه اول و براي صحت سنجي مدل، از اطالعات باقي مانده ماه            ۴اطالعات ورودي و خروجي     

  .مقادير حاصل از پيزومترهاي مشاهداتي نمايش داده شده است نتايج حاصل از مدل با  ۲شکل در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، )مهر ماه( در انتهاي ماه اول که به ترتيب از راست به چپ نتايج ارائه شدهمقايسه مقادير هد مشاهداتي و هد محاسباتي ۲شکل 

  )شهريور ماه(اسفند ماه و ماه دوازدهم (ماه ششم 
  

  في رودخانه و آبخوانسازي کمي و کي  شبيه نتايج‐۵
گيري بـراي    سال، طول هر گام زماني برابر با يک ماه، واحد اندازه۱دوره زماني شبيه سازي برابر با سازي تهيه شده،  در مدل شبيه 

شرايط اوليه کمي و کيفي، عبارت از تـراز آب زيرزمينـي            . سازي جريان غيردائمي انتخاب شده است       زمان برابر روز، و نوع مدل     

سـازي اسـت،    ها در شروع اولين دوره زماني انجام محاسبات شبيه بتداي دوره مدلسازي و غلظت متغير شاخص در کليه سلول        در ا 

سـازي صـورت گرفتـه تغييـرات تـراز آب در آبخـوان و         بـا توجـه بـه شـبيه        .شـوند    اوليه به مدل داده مي       و غلظت  صورت هد ب که

  .اند هاي مدل در نظر گرفته شده  به عنوان خروجي در آبخوانTDSهمچنين تغييرات آالينده 

همانگونـه كـه در     . زيرزميني در آبخوان نمايش داده شـده اسـت           مربوط به جريان آب    خطوط هم سطح ايستايي    الف‐۳در شكل   

يابد و در واقع جريان بـه         شرق كاهش مي    غرب به سمت شمال     گردد تراز سطح آب در آبخوان از سمت جنوب          شكل مشاهده مي  

بـراي مـاه     ب‐۳مقادير موجـود آن در شـکل        سازي كيفي بدون مقايسه با        نتايج شبيه . گردد  رودخانه در تصوير مشاهده مي    سمت  

دهنـد،  منـاطق پررنگتـر نـشان دهنـده آلـودگي بـاالتر                  نمـايش مـي    خطوط هم غلظت  همانگونه كه    .ششم نمايش داده شده است    

  .غربي آن واقع گرديده است بخوان در بخش شمالترين مناطق آ  آلودهب‐۳در واقع بر اساس شكل . باشد مي
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 TDSغلظت متغيركيفي ) ب ()اسفند ماه(سطح ايستابي آب از سطح دريا به متر در آبخوان در پايان ماه ششم  )الف(  ۳شکل 

  )گرم در ليتر ميلي(در آبخوان در پايان ماه ششم 

  

  ه مصنوعي عصبي و آموزش شبك آبخوان تهيه معادالت پاسخ کمي و کيفي‐۶
 کيفي  نياز به معادالت پاسخ کمي و کيفي آبخوان و نيز اندركنش آبخوان ‐برداري کمي هاي بهينه بهره به منظور تعيين سياست

توسط اين معادالت رفتار كمي و كيفي آبخوان و همچنين ميزان حجم آب تبادل شده ميان آبخوان و رودخانه .  رودخانه است‐

باشد، در شرايط مختلف محتمل كمي و كيفي تغذيه، برداشت و آورد  مي)  رودخانه–ركنش آبخوان كه مويد پديده اند(

براي پيدا کردن معادالت پاسخ کمي و کيفي آبخوان الزم است، ابتدا ماههايي که بهترين مبين براي . شود مي رودخانه تعريف 

با توجه به بازه تغييرات . به عنوان ماههاي شاخص تعيين گردندبرداشت، ارتفاع آب در رودخانه و تغذيه در ماههاي ديگر هستند 

 ماه دوم ۶ ماه اول دوره آبي و فروردين ماه به عنوان ماه شاخص ۶ميزان بارش و برداشت کشاورزي، مهر ماه به عنوان شاخص 

هاي  ات اين متغيرها در کليه ماهاند که بازه تغيير تعيين شدند ولي بازه تغييرات متغيرهاي ورودي و خروجي به شکلي تعيين شده

،  حالت مربوط به بيالن بارندگي، برداشت۸۰ براي MODFLOWمدل  در مجموع .هاي مربوط را پوشش دهند دوره

  . هاي کشاورزي و ارتفاع آب رودخانه براي ماه مهر و فروردين بطور جداگانه اجرا شد برگشتي

گردد و بر اساس   حالت مي۲۴۰براي سه حالت كيفيت آبخوان كه مجموعا  حالت فوق ۸۰سازي كيفي آبخوان  همچنين در شبيه

در كليه حاالت . هاي مهر و فروردين اجرا گرديدند كيفيت پساب كشاورزي در طول سال بدست آمده است، در هر يك از ماه

 كيفيت رودخانه اساساًدليل اين امر آن است كه .  ميليگرم در ليتر فرض گرديده است۲۰۰فوق غظت رودخانه مقدار ثابت 

گرم در ليتر در تغيير   ميلي۳۵۰ تا ۱۵۰مقادير غلظت بين (باشد  هاي آماري مورد مطالعه نمي داراي تغييرات قابل توجهي در سال

در واقع . باشد به عنوان غلظت رودخانه فرض گرديده است  ميليگرم در ليتر مي۲۰۰و بنابراين متوسط مقادير كه عدد .) باشد مي

 رودخانه در شرايطي كه كيفيت و حجم آب ورودي از آبخوان به رودخانه در حال تغيير باشد –ده اندركنش كيفي آبخوان پدي

بطور كامل ديده شده است اما اثر تغييرات كيفيت در آبخوان بر اثر پديده اندركنش تنها با تغيير حجم آب ورودي از رودخانه 

  .يده استبه آبخوان و با غلظت ثابت مدلسازي گرد

۱۹۱۰

۱۷۵۰

۱۶۵۰

۵۵۵۰

۲۵۰۰

۴۰۰
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نتايج به دست آمده که شامل تراز سطح آب و حجم آب وارد شده از رودخانه به آبخوان و بالعكس و نيز كيفيت آبخوان 

 رودخانه با استفاده از شبكه مصنوعي عصبي مورد –باشد، درنهايت براي تهيه معادالت پاسخ آبخوان و اندركنش آبخوان  مي

، ميزان متوسط تراز آبخوان در كل حوزه: توجه به موارد يادشده ورودي شبکه عصبي شاملبنابراين با . استفاده قرار گرفت

برداشت از چاه، ميزان تغذيه آبخوان، حجم آب وارد شده از رودخانه به آبخوان، حجم آب وارد شده از آبخوان به رودخانه، 

، متوسط كيفيت آبخوان، ميزان  تراز آبخوانمتوسط تغييراتفاكتورهاي خروجي شبکه نيز . باشد كيفيت متوسط آبخوان مي

بيني   نتايج پيش۴شکل . باشد حجم آب وارد شده به آبخوان از رودخانه و ميزان حجم آب وارد شده به رودخانه از آبخوان مي

 را سطح آب و حجم آب وارد شده از رودخانه به آبخوان و بالعكس و نيز كيفيت آبخوان با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

شده در محدوده خطاهاي مختلف توسط مدل شبكه عصبي تدوين شده را به  بيني هاي پيش  داده درصد ۱جدول . دهد نشان مي

دهد که به خصوص شبکه  نتايج نشان مي. شود که از نتايج جدول مشخص ميهمانطور . دهد تفکيک ماه مشاهداتي نشان مي

. بيني شده است   پيش±5.2مواقع با خطاي  درصد ۱۰۰از آبخوان به رودخانه ايجاد شده، تغييرات کيفي آبخوان و آب ورودي 

  .]۷[بيني، نيز نتايج رضايت بخش بوده است  در بقيه موارد متغيرهاي پيش

a b  

c  d  

  سازي شده شبيههاي  داده هاي واقعي داده

 c)تغييرات تراز سطح آب  b)  غلظت آبخوانa) شده براي مقاديرسنجي شبكه عصبي آموزش داده  نتايج صحت   ۴شکل 

  در فروردين ماه  حجم آب ورودي از رودخانه به آبخوانd)حجم آب ورودي از آبخوان به رودخانه 

  شده در محدوده خطاهاي مختلف توسط مدلهاي شبكه عصبي بيني هاي پيش  داده درصد   ۱جدول 

  )فروردين (درصد خطا  )مهر (درصد خطا  هدف شبكه

  ±50  ±35  ±25  ±10  ±5.2  ±50  ±35  ±25  ±10  ±5.2  تعيين تغييرات تراز سطح آب
  ۱۰۰  ۸۰  ۷۰  ۴۰  ۱۵  ۱۰۰  ۷۵  ۵۵  ۴۰  ۲۰  تعيين كيفيت آبخوان

  ‐  ‐  ‐  ‐  ۱۰۰  ‐  ‐  ‐  ‐  ۱۰۰  حجم آب ورودي از آبخوان به رودخانه

  ‐  ‐  ‐  ‐  ۱۰۰  ‐  ‐  ‐  ‐  ۱۰۰  ودخانه به آبخوانحجم آب ورودي از ر

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 ۸

  بندي  خالصه و جمع‐۶
سازي تغييرات کمي و کيفي آبخوان دشت لنجانات و در نظر گرفتن اندرکنش رودخانـه و آبخـوان از                    شبيهدر اين مقاله با هدف      

با توجه به اينکه فعاليت عمده در محدوده مورد مطالعـه  .  استفاده شده استPMWINهاي زيرزميني با عنوان  سازي آب   مدل شبيه 

سـازي    هاي اطالعاتي موجود قابل شـبيه       تم که با توجه به محدوديت     ترين آالينده موجود در سيس      کشاورزي بوده و همچنين عمده    

تـراز سـطح آب در آبخـوان از سـمت           سـازي آبخـوان،       بـا توجـه بـه نتـايج حاصـل از شـبيه            . باشد   مي TDSباشد، متغيير کيفي      مي

 رودخانه در   –خوان   پديده اندركنش كيفي آب    اين مقاله، در   .يابد  كاهش مي ) به سمت رودخانه  (شرق    غرب به سمت شمال    جنوب

شرايطي كه كيفيت و حجم آب ورودي از آبخوان به رودخانه در حال تغيير باشد بطور كامل ديده شـده اسـت امـا اثـر تغييـرات            

كيفيت در آبخوان بر اثر پديده اندركنش تنها با تغييـر حجـم آب ورودي از رودخانـه بـه آبخـوان و بـا غلظـت ثابـت مدلـسازي                               

 سـپس مـدل شـبکه عـصبي بـراي مـاه       .گرديـد سـنجي   واسنجي و صحتمدل ان از مدلسازي آبخوان، جهت اطمين  .گرديده است 

متوسط با مشخص بودن مقادير .  ماهه دوم سال تدوين شده است  ۶ ماهه اول و براي مهر ماه شاخص         ۶فروردين به عنوان شاخص     

آب وارد شده از رودخانه بـه آبخـوان، حجـم آب    ، ميزان برداشت از چاه، ميزان تغذيه آبخوان، حجم        تراز آبخوان در كل حوزه    

توان کيفيت و کميت آب آبخوان و حجم انتقـالي بـين رودخانـه و            وارد شده از آبخوان به رودخانه و كيفيت متوسط آبخوان مي          

در محـدوده   متغيرهاي بيالن آب نتايج نشان دهنده کارايي مناسب مدل در تعيين تغييرات زماني و مکاني       . مخزن را محاسبه نمود   

 .باشد مورد مطالعه مي
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