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چکیده
مدلسازی آب زیرزمینی مبنایی برای تجزیهوتحلیل کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی است که ارزیابی موفقیتآمیز این منابع به
شبیهسازی پایدار و قابل اعتماد آن بستگی دارد .چون مدلهای آب زیرزمینی تقریبی از واقعیت هستند .بنابراین ،نمییتیوان از
طریق مدلسازی خصوصیات یک سیستم را به طور کامل تعیین کرد .از اینرو ،ذاتاً همۀ مدلها درجهای از عدم قطعیت دارنید
و در نتیجه ،وجود عدم قطعیت در مدل آب زیرزمینی ،تصمیمگیریهای مدیریتی در رابطه با آن را بیا خطیر شکسیت مواجیه
میکند .هدف از این تحقیق ،توضیح شیوهای برای شناخت کمی عیدم قطعییت در میدلسیازی آب زیرزمینیی اسیت و اینکیه
چگونه عدم قطعیت مدل میتواند به عنوان یک ابزاری برای فهم بهتر سیستم مدلشده به کار رفتیه و اطالعیات الزم را بیرای
کمک به تصمیمگیری آگاهانهتر در اختیار گذارد .بررسی کمی عدم قطعیت در مدلسازی آب زیرزمینی در محدودۀ مطالعیاتی
نجفآباد واقع در استان اصفهان انجام شد سه مدل مفهومی ،به وسیلۀ موقعیتهای مختلف زمینشناسی ،تغذیه و مرزهای مدل
برای آبخوان نجفآباد تهیه شد .مدلهای مفهومی در حالت پایدار و برای سال آبی 1397ی  1398توسعه داده و بیا اسیتفاده از
دادههای مشاهداتی سطح آب واسنجی شدند .همۀ مدلهیا ،بیا اسیتفاده از دادههیای سیطح آب موجیود سیال 1397یی ،1398
صحتسنجی شدند .مدلها به طور قابل قبولی سطح آب در آبخوان را شبیهسازی کردند .برای انتخاب بهتیرین میدل از روش
معیار انتخاب مدل ( BIC ،AICC ،AICو  )KICاستفاده شد .نتایج نشان داد مدل  1با بیشترین وزن و کمترین عدم قطعیت بیه
عنوان بهترین مدل معرفی شد.
واژههای کلیدی :مدلسازی آب زیرزمینی ،عدم قطعیت مدل مفهومی ،روش معیار انتخاب مدل ،نجفآباد.

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
نخستین و مهمترین مرحله در توسعۀ مدل آب زیرزمینی ،
ساخت یک مدل مفهوم برای سیستم آبخوان است .ییک
مدل مفهوم نمایندهای از سیستم هیدروژئولوژیک اسیت
کییه بیییان ر چ ییون رفتییار و عملکییرد آن سیسییتم و
دربرگیرندۀ تفسییرهای کیفی و ذهنی اسیت .میدلهیای
مفهییوم اسییا مییدلهییای عییددی انتقییال و جریییان آب
زیرزمین هستند و در فرایند مدلسازی بیه طیور ضیمن
دقیق و منحصربهفرد فرض م شوند ] .[1عدم قطعیت مدل
مفهوم همواره در مدلسازی آبهای زیرزمین دستکیم
گرفتیه و ییا نادییده گرفتیه شیده اسیت ] .[2توسیعۀ ییک
چارچوب قوی از مدل مفهیوم بخی مهمی در کیاه
عدم قطعیت در مدل آب زیرزمین اسیت [ .[3محیدودیت
اقتصادی و تکنییکهیای اکتشیاف باعی شیده اسیت تیا
اطالعات کاف از ساختار منطقۀ مطالعات (مانند ضیخامت
آبرفت  ،نوع آبخوان) به دست نیاید .از اینرو ،مدل عیددی
آب زیرزمین ی روی یییک مییدل مفهییوم نییاق سییاخته
م شود ] 4و  .[5روش میان ینگیری مدل با ترکیب کردن
تعدادی از مدلها بیر محیدودیتهیای میدل منفیرد غلبیه
م کند و یک پی بین از مدل جدید به صورت واحد ارائه
م دهد ] .[6روشهای مختلف بیرای محاسیبۀ احتمیال و
وزن مییدل بییرای بررسیی پیچیییدگ مییدل از جملییه:
میان ینگیری بیزی ،1معیار انتخاب مدل 2و تصمیمگییری
چندمعیاره 3وجود دارد ].[7
ان لهارت و همکاران ( )2014هفیت میدل مفهیوم را
واسنج کردند که در آن تعدادی از پارامترهیا از صیفر تیا
 30به طیور فزاینیدهای افیزای یافیت .میدلهیا بیا ،AIC
 BIC ،AICcو  KICرتبییهبنییدی شییدند .نتییای نشییان داد
تمام این معیارها مدلهای  1و  7را غییر قابی قبیول در
نظر گرفتند .براسا  AICو  AICcمدل  4بیا  15پیارامتر
واسنج شده به عنوان مدل مطلیوب انتخیاب شید .معییار
 BICنیز مدل  2را انتخاب کرد که ییک میدل سیاده بیا 5
پارامتر واسنج شده است .مدل انتخابشده توسط معییار
 KICنیز مدل  3با  10پیارامتر واسینج شیده اسیت ].[8
لوکجیییان و همکیییاران ( )2016بیییه مطالعیییۀ دو منبییی

)1. Bayesian Model Averaging (BMA
)2. Information Criterion (IC
)3. Multiple-criteria decision-making (MCDM

عدمقطعییت میدل مفهیوم جرییان آب زیرزمینی بیرای
حوضۀ هاتهای ) (HYBپرداختند ] .[9سیامان و همکیاران
( )2017به منظور تعیین عدم قطعیت ناش از پیچییدگ
مدل و شناخت اینکه چ ونه پیچییدگ بیر عیدم قطعییت
مدل در آبخوان عجبشیر واق در آذربایجان شیرق اییران
تأثیر م گذارد .آنهیا از معییار  KICو روش تصیمیمگییری
چندمعیاره ( )MCDMاستفاده کردند ] .[7نتیای پیووه
آنهیا نشییان داد کیفیییت دادههیا و بییرآورد پییارامتر اولویییت
بیشتری نسیبت بیه درجیۀ پیچییدگ میدل دارد .توحیید
المصطف و همکاران ( )2020رویکرد ارزیاب عدم قطعیت
چندمدل بییزین 4بیرای بررسی هیمزمیان سیاختار میدل
مفهوم  ،دادۀ ورودی و پارامترهای ییک میدل جرییان آب
زیرزمین را ارائه دادند .در این چیارچوب بییزی ،ال یوریتم
دریم 5با میان ینگیری بیزی ترکیب شده است .چهار مدل
مفهوم جای زین در نظر گرفتند .نتای این تحقیق نشیان
داد رویکرد ارائهشده پی بین های مطمیئنتیری از میدل
م دهد ].[10
هدف از این بررس  ،توضیح شیوهای برای شناخت کم
عدم قطعییت در میدلسیازی آب زیرزمینی اسیت و اینکیه
چ ونه عدم قطعیت مدل م تواند به عنوان یک ابزاری بیرای
درک بهتر سیستم مدل شده به کار رفته و اطالعیات الزم را
برای کمک به تصمیمگیری آگاهانهتر را در اختیار گیذارد .از
اینرو ،هدف کل ایین پیووه بیرآورد عیدم قطعییتهیای
همراه با توسعۀ میدل از طرییق جمی آوری نتیای از تعریی
چندین مدل مفهوم است .عالوه بر این ،امید است که ییک
بین کل در رابطه با کاربرد استفاده از یک مجموعه میدل
جای زین در مدیریت دنیای واقعی آبخیوان فیراهم کنید .در
این پووه به بررس عدم قطعییتهیای همیراه بیا توسیعۀ
مدل از طریق تعری چنید میدل جیای زین پرداختیه شیده
است .محدودۀ مطالعات نج آباد واق در استان اصفهان بیه
منظور مطالعات جام هیدروژئولوژی و میدلسیازی انتخیاب
شد .سه مدل مفهوم به وسیلۀ موقعیتهای مختل تغذییه
و مرزهای مدل برای آبخوان تهیه شد .برای انتخاب بهتیرین
مدل در میان مدلهای جای زین از روش معیار انتخاب مدل
استفاده شد و عملکرد مدلها با ن رش بیه ایین روش میورد

4.

Integrated Bayesian Multi-model Uncertainty
)Estimation Framework (IBMUEF
)5. DiffeRential Evolution Adaptive Metropolis (DREAM
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بررس قرار گرفت و بهترین مدل که کمترین عیدم قطعییت
را دارد ،انتخاب شد.
مشخصات منطقۀ مطالعاتی
موقعیت

حوضۀ آبریز گاوخون شام  21محدودۀ مطالعات اسییت
که محدودۀ مطالعات نجی آبیاد در قسیمت مرکیزی ایین
حیوزه و در اسییتان اصیفهان واقی شیده اسییت (شییک .)1
وسعت این دشت کموبی برابیر  1754/9کیلیومتر مربی
است کیه  679/2کیلومترمربی آن را ارتفاعیات و 1075/7
کیلومترمرب را دشت تشکی م دهد 95 .درصد از سیطح
دشت ،آبخوان آبرفت با مساحت حدود  941کیلومترمرب
فقییط آبخییوان آزاد در اییین حوضییه اسییت کییه از لحییا
هیدروژئولوژیک و با توجه به مشخصیات هییدرودینامیک
الیۀ آبدار ،آبخوان بیه دو بخی درۀ نجی آبیاد و محیدودۀ
لنجان سفل تقسیمبندی م شود .محدودۀ درۀ نجی آبیاد
که بخ مرکزی و غرب حوضه را در بر دارد ،با توجیه بیه
کمبود تغذیۀ آبخوان ،آبخیوان از لحیا کمی و کیفی در
وضعیت نامناسب قرار دارد .اما در لنجان سفل بیه دلیی
اینکه تغذیۀ آبخوان از طرف رودخانه و جریان برگشت آب
کشاورزی صورت م گیرد ،وضعیت بهتری دارد .مهمتیرین
منب تأمین آب سطح منطقه رودخانیۀ زاینیدهرود اسیت
که به طول  36کیلومتر از آن عبور م کند .دریافیت آب از
رودخانییه بییه طییور غیرمسییتقیم و از طری یق شییبکه انجییام
م ی شییود .متوسییط دمییای سییاالنه در ارتفاعییات محییدودۀ
نج آباد  13/8و در دشت  15/4درجۀ سانت گیراد اسیت.
مرتف تیرین نقطیه بیا ارتفیاع  2953متیر در شیمالغیرب
محدوده و حداق ارتفاع  2069متر از سطح دریا در ناحیۀ
شمال غرب در مجاورت زاینیدهرود واقی اسیت .رودخانیۀ
زاینیدهرود از بخی جنیوب ایین محیدوده وارد شیده و از
بخ شمال شرق خارج می شیود .همچنیین ،بیر اسیا
گزارش بیالن آب منطقهای سال 1397ی  ،1398مییان ین
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بییارش سییاالنه در ارتفاعییات و در دشییت بییهترتییب  195و
 153/7میل متر است .محدودۀ مطالعات نجی آبیاد دارای
دو ایست اه تبخیرسنج است که میزان تبخییر سیاالنه در
دشت و ارتفاعات بهترتیب  2262/2و  2199 /2میلی متیر
است ].[11
شرایط زمینشناسی

بیشتر منطقۀ نج آباد از میارف الی ومیوسین و در بعضی
نقاط شیبهای کرتاسۀ فوقان تشکی داده است و آبرفت
که روی این تشکیالت قرار گرفته است ،از نظر ضیخامت و
نسبت به نفوذپیذیری در نقیاط مختلی شهرسیتان کیامالا
متفاوت است .از شهر نج آباد بیه طیرف غیرب تیا حیدود
ملکآباد و جاللآباد ضخامت آبرفت نسبتاا کم و حدود 50
متر است .دانهریز بودن و وجود ر فراوان در آبرفیت ایین
منطقه باع کمبود آب شده است ،ول حاشیۀ شمال کوه
جاللآباد ،آبرفتهای دانهدرشت به صورت نوار بیاریک بیر
اثر رسوب ذاری سی هیای قیدیم بیه وجیود آمیده اسیت،
آبرفت نسبتاا خوب دارد و از لحیا کیفییت شییمیای آب
این منطقه برای شرب و کشاورزی مناسب است .ساختمان
دشت در محیدودۀ مطالعیات نجی آبیاد بیه صیورت ییک
ناودیس با امتداد محوری شمال غرب ی جنوب شرق اسیت
که بهتدری توسط رسوبات آبرفت پر شده و آبخوان در آن
ایجاد شده اسیت .براسیا اطالعیات حاصی از چیاههیای
حفرشده در منطقه ،ضیخامت نهشیتههیای غیرپیوسیته در
مرکز دشت افزای یافته و به  200متر هم م رسید ].[12
بررس چاهن ار چاههای اکتشاف و بهرهبرداری نشیان داده
اسییت جیینس سیین ک ی از شیسییت و شییی دوران دوم
زمینشناس است .این نوع از سن ها در گروه سن هیای
شک پذیر قرار م گیرند که فاقد آب یذری الزم هسیتند .از
اینرو ،امکان انتقال آب با توجه به شیرایط زمیینشناسی
سن ک آبخوان نج آباد وجود ندارد ] 13و .[14

1084

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،4زمستان 1400

شکل .1موقعیت آبخوان نجفآباد در حوضه گاوخونی

1085

جباری مالیری و همکاران :بررسی عدم قطعیت مدل مفهومی در مدلسازی آب زیرزمینی ...

مواد و روشها
بررسی عدمقطعیت براساس معیارهای انتخاب مدل

ساخت مدلهای جای زین مفهوم

مدلسازی عددی

مدل مفهوم
جم آوری آمار
واطالعات
منطقه
مطالعات
اجرای مدل

محاسبه معیارهای انتخاب برای هریک از
مدلهای جای زین

واسنج

آنالیز و تحلی
دادهها برای
ورود به
مدلسازی

اختصاص دادن وزن به هریک از مدلهای
جای زین
صحتسنج

رتبهبندی مدلهای جای زین براسا
وزنهای بدست آمده

انتخاب مدل مفهوم برتر براسا

بیشترین

وزن بدست آمده

شکل  .2روندنمای اجرای پژوهش

معیار انتخاب مدل

1

رتبهبندی مدلهای مفهوم براسا معیارهای انتخیاب از
جمله معیار اطالعات آکایک  ،[15] 2معیار اطالعات آکایک
اصیال شیده ،[16] 3معییار اطالعیات بییزین 17] 4و  [18و
معیار اطالعات کشیاپ [19] 5انجام م شود تا بهترین مدل
مفهوم انتخاب شود .این معیارها بر اسا نظرییۀ آمیاری
هستند و مدلهای پیچیده را به روشهای مختل بررسی
م کنند تا بین توانای بیرازش دادههیا و پیچییدگ میدل
تعادل ایجاد شود .مجموعهای از  Kمدل جای زین با تعیداد
پارامترهای  :D ،Nkمجموعه داده :N ،تعداد مشاهدات و 𝑘𝜃
)1. Information criterion (IC
)2. The Akaike Information criterion (AIC
)3. The Akaike Information Corrected criterion (AICC
)4. The Bayesian information criterion (BIC
)5. The kashyap information criterion (KIC

با  k=1,…,Kدر نظر گرفته م شود .معیارهای انتخاب مدل
بهترتیب زیر تعری م شوند:
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BICk  2ln p D|θˆk , M k  Nk ln N
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ˆ
│ˆKIC=-2ln[L(θ
) k D)]-2lnp(θ k
| + N k ln(N/2π)+ln|FK
̂k
 :θحداکثر تشابهات از برآورد  θkاسیت؛ −2ln[L(θ̂k

ل اریتم تشیابهات (Negative log likelihood

]) :|Dمنف
یا  )NLLنامیده م شود که بیرای همیۀ معیارهیا مشیترک
است و مییزان تناسیب بیین دادههیای پیی بینی شیده و
مشاهدهشده را اندازهگییری می کنید .هرچیه ایین عبیارت
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کوچکتر باشد ،تناسب بهتری دارد : Nk .تعیداد پارامترهیا؛
) :p(θ̂kاحتمال پیشین پارامتر θk؛  Fk=Fk/N؛ :Fkمیاتریس
اطالعات فیشر است.
2
1  ln p  D|θk , M k 
θk  θˆk
N
θi θ j

()5

برای محاسبۀ مقدار تشابه ادغیامشیدۀ میدل مفهیوم ،

روش  BMAم تواند به دو طبقهبندی وسی تقسیم شود.
روش IC-( BMA

 .1معی یار انتخییاب مییدل بییر اسییا
.)BMA
 .2روش مونیییت کیییارلو بیییر اسیییا روش BMA
([27] ،)MC_BMA؛ از جمله روشهیای موجیود
در برآورد مونت کیارلو می تیوان بیه روش بیرآورد
احتماالت مدل از طریق میان ین حساب ییا AME
و بییرآورد احتمییاالت مییدل از طریییق میییان ین
هارمونیک یا  HMEنام برد [.[28

Fk ,ij  

از اینرو ،م توان  KICرا به صورت زیر بازنویس کرد:
()6

 





KICk  2ln  L θˆk |D   2lnp θˆk


 N k ln  2π   ln FK

ترم فیشر در روش  KICباع م شود کیه ایین روش،
در برخ موارد ،مدلهای متمایزی از روش  BICرا انتخاب
کند ].[20
 KICKبه عنوان یک قانون تصمیمگیری بهینه برای رتبهبندی
مدلها به کار گرفته شده است [ 21و  .[22مدلی که باالترین
رتبه را دارد مربوط به  KICminاست .یعنی حداقل  KICرا دارد.
 KICkهنگامی که پایگاه داده محدود است و یا کیفیت پایینی
دارد ،توجیهی برای انتخاب یک مدل دقیق با پارامترهای متعدد
محسوب میشود ].[23

محاسبۀ احتمال مدل مبتنی بر معیار انتخاب مدل

احتمال پسین مدل ) p(MK |Dاز طریق معیادالت 9یی 11
محاسبه م شود ]:[26
()9
()10
()11

احتمال مدل

از آمار بیزی بیرای مقایسیۀ میدلهیا بیا درجیۀ پیچییدگ
متفاوت استفاده م شیود .در ایین روش احتمیاالت پسیین
مدل که مقادیر عددی غیر منف هستند و مجمیوع آنهیا
برابر با یک است ،برای بیرآورد آن نییاز بیه احتمیال میدل
پیشین دارند که احتمال مدل پیشین ییا اینکیه می توانید
برای همۀ مدلها برابر در نظر گرفته شیود [ 24و  .]25بیا
استفاده از دان متخص تعیین م شود.
براسا قانون بیز احتمال پسین برای مدل  Mkبه این
صورت محاسبه م شود [:]26
()7

p  D|M k  p  M k 

p  D|M l  p  M l 

K
l 1



p  M k |D  

p  D|M k    p  D|θk , M k  p  θk |M k  dθk

()8
خواهد بود.
مجموعه پارامتر همراه با مدل Mk،θk ،تشابه حاشییهای
یا ادغامشدۀ میدل ) p(D|Mkاسیت و  Mkاحتمیال پیشیین
مدل ):p(Mk
احتمال پیشین پارامتر وp(θ|Mk) :
و پییارامتر مییدل اسییت k .احتمییال مشییترک مییدل
)p(D|θk,Mk

1
P  D|M k   exp( ICk
2
} ICk  ICk  ICmin andICmin  min k {ICk

 1

exp   ICk  p  M k 
2


p  M K |D  
k
 1

 l 1 exp   2 ICl  p  M l 

 :ICم تواند  BIC ،AICC ،AICو  KICباشد.
توسعۀ مدل عددی
ساخت مدل

براسا ویوگ های منطقۀ مطالعات در آبخوان نج آبیاد،
 3مدل مفهوم عیددی سیهبعیدی بیا تفاضی محیدود بیا
استفاده از  MODFlOWتوسعه داده شده اسیت .براسیا
دادههای موجود و شرایط هیدروژئولوژیک حوضیۀ آبخیوان
نج آباد در  127ردی  86 ،ستون و به صورت تکالیه بیا
 10922سلول فعال در نظر گرفته شده اسیت .در آبخیوان
نج آباد با توجه به اطالعات که از مطالعات پاییه آبهیای
زیرزمین منطقه در دسیتر اسیت و از طیرف دی یر ،بیه
دلی استفاده از شیبکۀ رسیتری  GISو اینکیه معمیوالا در
مدلسازی آبهای زیرزمین ابعاد سیلولهیا بیا توجیه بیه
مسییاحت آبخییوان از  250متییر تییا  2کیلییومتر در نظییر
م گیرند .به طوری که برای آبخوانهای با مسیاحت بیی
از  800کیلومترمرب  ،ابعاد سلولهیا  500در  500در نظیر
گرفته م شود ] .[11آبخوان نج آبیاد مسیاحت بیی از
 900کیلومترمرب دارد ،از ایینرو ابعیاد سیلولهیا  500در
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 500در نظر گرفتیه شیده اسیت .میدلسیازی در شیرایط
ماندگار و از مهر سال آب 1397ی  1398اسیت .دادههیای
موجود در این سال ،معتبر و کیاف بیود و کلییۀ دادههیای
مربوط به چاههای مشاهدهای و بهرهبرداری ،شرایط مرزی،
تغذیه و رودخانه با بستههای موجود در نرمافزار وارد شدند.
 52حلقه چاه مشاهدهای برای قرائت سطح آب زیرزمینی
در سراسر محدودۀ آبخوان حفر شده است که از این تعیداد
به دلی نبود اطالعات و مشک دار بودن برخی از چیاههیا،
 40چاه در نظر گرفته شده است .از آنجا که آبخوان از نوع
آزاد است .از اینرو ،توپوگراف سطح زمین بیرای میدل بیه
عنوان باالترین سطح تعری و ضخامت آبرفیت در حیداکثر
مقییدار 140متییر و متوسییط ضییخامت آن  60متییر در نظییر
گرفته شید ] .[11از فایی هیای  DEMمربیوط بیه منطقیۀ
مطالعات برای الیۀ توپوگراف استفاده شد .برای تولید الیۀ
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سن بستر از دادههای مربوط به لوگ چاههای اکتشاف و
بهرهبرداری که به سین رسییدهانید ،اسیتفاده شیده و بیه
صورت درونیاب برای همۀ سلولها تعری شیده اسیت .از
بستۀ چاه در  MODFlOWبیرای شیبیهسیازی 9723چیاه
بهرهبرداری اسیتفاده شیده اسیت .درخیور ییادآوری اسیت
اراض کشاورزی در محدودۀ مورد نظر معموالا دارای ابعیاد
وسیع هستند که منب آب هریک نیز در موقعیت همیان
اراض قیرار دارد .از ایینرو ،مییزان برگشیت آب حاصی از
آبیاری و یا سیایر مصیارف در خیود شیبکه و سیلول میورد
تخلیه لحیا شیده اسیت .براسیا اطالعیات آمیاربرداری
مجمییوع تخلی یۀ منییاب آب زیرزمینی در محییدودۀ ب ییالن
 885/7میلیون مترمکعب است کیه از ایین مییزان 860/2
میلیییون مترمکعییب از آن در بخیی کشییاورزی مصییرف
م شود ].[11

شکل  .3موقعیت مرزهای ورودی به آبخوان
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شکل  .4نقشۀ خطوط همتراز آب زیرزمینی

مدل مفهومی 1
شرایط مرزی مدل

انتخاب صحیح شرایط میرزی از حسیا تیرین مراحی در
طراح مدل است .مرزها به دو گروه قاب تقسیم هسیتند،
یک مرزهای فیزیک که قاب رؤیت بوده و به طور دائم بیر
ال وی جرییان مؤثرنید ایین مرزهیا بیر اسیا شیناخت از
سیستم جرییان آب زیرزمینی انتخیاب می شیوند (ماننید
خطوط تقسیم آب) .در منطقیۀ مطالعیهشیده ،رودخانیه در
مدلهای جای زین با بسته چیاه و تغذییه تعریی شید .در
مدل مفهوم شمارۀ ییک از بسیته GHB 1اسیتفاده شیده
است .علت استفاده از میرز نیوع  GHBایین اسیت کیه بیه
خالف مرز با بار مشخ  ،سطح آب در این نوع میرز ثابیت
نیست و ممکن است با رسیدن اثر استر های داخلی بیه
مرز ،سطح آب تغییر کند .دب جریان ورودی یا خروج با
توجییه بییه گرادی یان هی یدرولیک در مییرز و گییذرده یییا
کنداکتانس سلول مرزی تغیییر می کنید .از طیرف دی یر،
حساسیت بارهای هیدرولیک محاسبات میدل بیه پیارامتر
مرزی نوع  GHBکمتر از سایر مرزها اسیت .بنیابراین ،اگیر
1. General Head Boundary Package

فرضیات مرزی بهکاررفته در مرز درست نباشد و یا بیر اثیر
رسیدن اثر استر ها ،مرزها رفتار غیرواقع نشیان دهنید،
نتای مدل کمتر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
در آبخوان نجی آبیاد براسیا مطالعیات بییالن سیال
1397ی  14 ،1398جبهیۀ ورودی و  3جبهیۀ خروجی در
نظر گرفته شده است .بیشترین شیب هیدرولیک در بخ
شمال غرب آبخوان وجود دارد و به سمت جنیوب و شیر
آبخییوان از می یزان ش ییب هی یدرولیک کاسییته م ی شییود.
همچنین ،در این آبخوان به دلی برداشت زیاد از مناب آب
زیرزمین ی و ایجییاد مخییروط افییت در منطق یۀ جری یان آب
زیرزمین ی خروج ی از آبخییوان وجییود نییدارد (شییک .)3
براسا چاههای مشیاهدهای موجیود در محیدودۀ آبخیوان
خطوط همپتانسی آب زیرزمین ترسیم و به عنیوان تیراز
آب زیرزمین اولیه وارد مدل شد (شک .)4
در قسمتهای از دشت که تغذیهای صورت نم گرفت
با توجه به خطوط تراز پیزومترها و نییز نقشیههیای جهیت
جریان ،مرز فاقد جریان یا نفوذناپذیر در نظر گرفته شد.
در مدل  1رودخانۀ زاینیدهرود از طرییق بسیته تغذییه
برای مدل تعری شده است (شک .)5
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شکل  .5بستۀ رودخانۀ تعریفشده در مدل 1

تغذیه

تغذیۀ ناش از جریانهیای ورودی آب زیرزمینی و تغذییۀ
ناش ی از ریییزشهییای جییوی و آب برگشییت کشییاورزی از
مهمترین مناب تغذییهکننیدۀ دشیت نجی آبیاد بیه شیمار
م روند .با توجه به وضعیت توپیوگراف سیطح زمیین کیه
دارای شیب کم اسیت و نییز بیه دلیی اینکیه در بیشیتر
قسمتهای آبخوان ،زمین کشاورزی وجیود دارد .از ایینرو،
بخ قاب توجه از باران مازاد در آبخوان نفوذ می کنید.
میزان نفوذ از بارندگ بر سیطح دشیت  29/4میلی متیر و
حجم معادل  30میلیون مترمکعب در سال است .در این
محدوده چون گسترۀ دشت بیشتر از پهنۀ آبخیوان آبرفتی
است از اینرو ،حجم آب نفوذیافتیه بیا توجیه بیه مسیاحت
آبخوان سیطح بیه حجیم نفیوذ در آبخیوان تبیدی شید.
بنییابراین ،میییزان نفییوذ حاصیی از بارنییدگ در آبخییوان
26میلیون مترمکعب در سیال محاسیبه شیده اسیت .ایین
حجم با تقسیمبندی آبخیوان بیرای میدل مفهیوم  1وارد
نرمافزار مدلسازی شد.
هدایت هیدرولیکی

از بییارزترین پارامترهییای ایجادکننییدۀ عییدم قطعیییت در
مدلسازی ،دادههای هیدرولیک است کیه بایید بیه شیک
مطلوب منطقهبندی شوند [ 11و  .[29برآوردهای اولییه از

پارامتر هدایت هیدرولیک آبخوان بیرای میدل جرییان آب
زیرزمین دشیت نجی آبیاد براسیا دادههیای موجیود از
هیدرولوژی ،زمینشناس و آزمای های پمپیاژ بیه دسیت
آمد .در مدل مفهوم  ،1دادههای هدایت هییدرولیک بیه
صورت درونیاب وارد مدل شد .برای انجام ایینکیار ،ابتیدا
یک ناحیه برای ک محیدودۀ میدل تعریی شید و مقیدار
پارامتر هدایت هیدرولیک برای ایین ناحییه ،ییک در نظیر
گرفته شد .سپس ،با تعیین ضریب تغییر 1برای این ناحییه
دادههای هدایت هیدرولیک به صورت نقاط وارد مدل شده
و با استفاده از روش درونیاب مثلث  2در مدل بیرای کی
ناحیه تعری شدند (شک .)6
مدل مفهومی 2
شرایط مرزی مدل

شرایط مرزی در مدل مفهوم  2شبیه به مدل  1است.
تغذیه

در مییدل مفهییوم مییدل  2در بسییتۀ تغذی یه بییه صییورت
ناحیهبندی تعری شده (شک  )7و در این میدل رودخانیۀ
زایندهرود به صورت بسته چاه برای مدل تعری شده است
(شک .)8
1. Zone Multiplier
2. Triangular
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شکل  .6پارامتر هدایت هیدرولیکی درونیابیشده در مدل مفهومی 1

شکل  .7بستۀ تغذیۀ تعریفشده در مدل 2
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شکل  .8پارامتر رودخانه در قالب بسته چاه در مدل مفهومی 2

هدایت هیدرولیکی

مدل مفهومی 3

در مدل  2برای مشخ کردن هدایت هیدرولیک آبخوان
از روش زونبنییدی اسییتفاده شیید .در اییین مییدل بییرای
منطقهبندی هدایت هیدرولیک از اطالعات مربوط به الگ
حفاری چاهها ،جدول های استاندارد هیدایت هییدرولیک و
آزمونهای پمپاژ استفاده و بر اسا این اطالعات محدودۀ
مورد مطالعه به هفت ناحیه ،تقسیم شد .این ناحیهبندیها
در شک  9ارائه شده است .در این تقسیمبندی ناحیۀ سوم
بیشترین مقدار هدایت هیدرولیک را در مقیادیر اولییه بیه
خییود اختصییاص داده اسییت .کمتییرین مقییدار هییدایت
هیدرولیک مربوط به ناحیۀ چهارم است.

مدل مفهوم  3ناحیهبندی هیدایت هییدرولیک و تغذییه
شبیه مدل  2است .در این میدل بسیته  GHBدر مرزهیای
خروج به صورت بسته چاه تعری شده است (شک .)10
در تعری بسته چاه برای این مدل سع بر آن شد کیه در
سلولهای که پی تر برای آنها بسیته چیاه بهیرهبیرداری
تعری شده است ،دوباره بسته چاه تعری نشود .این چاهها
به صورت چاه تغذیه برای میدل تعریی شیدهانید .در ایین
مدل همچون مدل  ،1رودخانه از طریق بسته تغذیه تعری
شد.
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شکل  .9پارامتر هدایت هیدرولیکی در مدل مفهومی 2

شکل  .10مرزهای ورودی به مدل مفهومی 3

واسنجی مدل

پس از ساخت و طراح میدل ،بیرای اینکیه میدل قابلییت
تولید دادههای مشیاهدهشیده را داشیته باشید ،میدل بایید
واسنج شود .دادههای متنوع برای تهیۀ مدل ،محاسبه و
گردآوری م شود که بیا تغیییر دادههیای یادشیده در حید
مجاز م توان بیه مقیادیری دسیت پییدا کیرد کیه امکیان
شبیهسازی آبخوان توسیط آنهیا میسیر شیود .میدلهیای
جریان جیای زین آب زیرزمینی بیرای حالیت پاییدار و بیا

استفاده از دادههای مشاهدات یکسان واسینج شیدند .از
هر دو روش واسنج دست و اتوماتیک بیرای رسییدن بیه
مجموعه پارامتر بهینه برای مدلها استفاده شید .واسینج
اتوماتیک از طریق  UCODEصیورت گرفیت UCODE .از
رگرسیون غیر خط برای تعیین یک بردار پیارامتر بهینیه،
 ،bبا هدف به حداق رسیاندن تیاب هیدف S(b) ،اسیتفاده
م کند (رابطۀ .)12
()12

S  b  =w i  h m -h s 

2

i=1
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وw

 hmسطح آب مشاهدات  hs ،سطح آب محاسیبات
وزن دادههای مشاهدات م باشید .در میدل  w=1تعریی
شده است .با استفاده از واسینج حالیت پاییدار سیع بیر
ایجاد شیرایط سیطح آب بیرای سیال آبی 1397یی 1398
(سییال کییه سیسییتم آب زیرزمینیی نزدیییک بییه حالییت
شبهپایدار قرار دارد) توسط مدل شد.
یافتهها
نتایج واسنجی

نتای واسنج مدل به صورت کم ارزییاب شیده اسیت.
هدف از ارزیاب کم  ،بررس کیفیت واسنج در رابطیه
با برازش بارهای هیدرولیک شبیهسازیشده و مشاهدات

اسییت (شییک  .)11ارزی یاب جزئ ی تییر از خطییای مییدل
واسنج شده از طرییق توزیی مکیان تفیاوت سیطح آب
مشاهدات و محاسبات انجام م شود .در شک  12توزی
مکان باق مانده سطح آب مشاهدات و محاسبات بیرای
هر سه مدل مفهوم آمده است .نتای کالیبراسیون مدل
به صورت کمی و کیفی ارزییاب شیده اسیت .هیدف از
ارزیاب کم بررس کیفییت کالیبراسییون در رابطیه بیا
بییرازش ب یین بارهییای هی یدرولیک شییبیهسییازی شییده و
مشاهدات است .معموالا اگر مدل آب زیرزمین شرط زیر
را داشته باشد ،ییک میدل کیالیبرهشیده در نظیر گرفتیه
م شود ].[30
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باق ماندههای مثبت و منف از تفاوت دادههای شبیه سازی
و محاسبات دارای یک توزی کامال تصادف باشند.
توزییی مکییان بییاق مانییدۀ سییطح آب مشییاهدات و
محاسبات برای هر سه مدل مفهوم آمده است .شک 12

نشان م دهد باق ماندههیای مثبیت و منفی ییک توزیی
کامالا تصادف دارند و پراکندگ مناسب دارنید .بنیابراین،
نمایان ر این هستند که در میدل خطیای درخیور تیوجه
وجود ندارد.

شکل  .12توزیع مکانی تفاوت سطح آب مشاهداتی و محاسباتی؛ نقاط آبی :هد مشاهداتی؛ نقاط قرمز :هد شبیهسازیشده

صحتسنجی مدل

صحتسینج فراینیدی اسیت کیه طی آن میدل از نظیر
پارامترهای بهدستآمده از مرحلۀ واسینج ارزییاب شیده
میی شییود .واسیینج مییدل بییه دسییت آوردن ترکیبیی از
پارامترهای مختل (ضرایب هیدرودینامیک ،مقادیر تغذییه

و تخلیه و )...است که این ترکیب منجر بیه کمینیه کیردن
خطاها بین سیطح آب مشیاهدات و محاسیبات طی دورۀ
واسنج م شود .ترکیب نهای زمان مقبولیت م یابد که
کاربر بیدون تغیییر مقیادیر هیدایت هییدرولیک و ضیریب
ذخیره و درصد نفوذ آب بارندگ در دورۀ زمان دی ری که

جباری مالیری و همکاران :بررسی عدم قطعیت مدل مفهومی در مدلسازی آب زیرزمینی ...

م تواند قب یا بعد از زمان واسنج باشد بیه نتیای قابی
قبول برسد .از سوی دی ر ،زونبندی نهای و شرایط مرزی
دورۀ واسنج ط دورۀ صیحتسینج بایید ثابیت بمانید.
صییحتسیینج در واق ی آزمییون ضییرایب هیییدرودینامیک
بهدستآمده از واسنج مدل اسیت .بیرای اطمینیان میدل
ساختهشده در آبخیوان دشیت نجی آبیاد نتیای واسینج
اتوماتیک دشت برای میان ین دادههای سطح آب در سیال
آب 1397ی  1398در حالت پایدار مورد صحتسنج قرار
گرفتند .ط فرایند صحتسنج مدل آب زیرزمین دشت
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نج آباد سع شد با تغییر مجاز برخی پارامترهیای قابی
تغییر (مث مقادیر پمپیاژ) اخیتالف جزئی کیه در برخی
چییاههییای مشییاهدهای وجییود داشییت ،برطییرف شییود.
مطلوبترین وضعیت این است که مدل واسنج شده ییک
عملکرد خوب در صحتسنج نشان دهد .از خطیای جیذر
میان ین مربعات 1برای ارزیاب دقت صحتسنج اسیتفاده
میی شییود [ 31و  .[32در جییدول  RMSE 1در حالییت
واسینج و رتبییهبنیدی مییدلهییای مفهیوم بییرای حالییت
صحتسنج آمده است.

جدول  .1نتایج کالیبراسیون و صحتسنجی مدلهای مفهومی
3

2

1

0/83
0/81
3

0/81
0/815
2

0/79
0/77
1

بررسی عدم قطعیت مدل مفهومی

در تعیین عدم قطعیت مدل مفهوم نییاز بیه وزندهی بیه
مدلهای جای زین است .شیوههیای متعیددی بیرای تعییین
وزن مدل در علوم آمیاری و هییدرولوژی وجیود دارد .هیدف
اصل تعیین وزن ییک وزندهی بیه پیی بینی مجموعیه
مدلهای مفهوم بر اسا عملکردشیان اسیت و منجیر بیه
یک پی بین متوسط از مجموعه مدلها با تصویر واقع تیر
از وضعیت آیندل سیستم م شود .این شیوۀ وزنده بیرای
محاسبۀ احتمال پسین مدلها یا همان وزن مدل بیه نتیای
کالیبراسیون و احتمال پیشیین میدلهیا نییاز دارد .در ایین

شمارۀ مدل
 RMSEکالیبراسیون
RMSEصحتسنج
رتبهبندی مدل براسا  RMSEصحتسنج

تحقیق از روش معیارهای انتخاب مدل استفاده شیده اسیت.
براسا روش  AICC ،AICو  BICبیشیترین وزن میدل بیه
مدل  1بهترتیب با وزنهای  0/999 ،0/978و  0/995تعلیق
گرفته است .این وزنها بیان ر آن است که سهم بقیۀ مدلها
در میان ینگیری مدل پایین است .براسا  KICهیم میدل
 1بیشترین وزن را دارد که بیه ایین معناسیت ایین میدل در
پی بین های نهای سهیم خواهید بیود .درواقی  ،می تیوان
گفت مدل که بیشترین وزن را دارد کمترین عیدم قطعییت
را هم خواهد داشت (جدول .)2

جدول  .2وزن تعلقگرفته به مدلهای مفهومی با استفاده از روش معیار انتخاب مدل
3

2

1

شمارۀ مدل

0/0002438
4/87E-31
2/14E-6
0/0007039

0/02145
0/0000000495
0/004480
0/4498

0/9783
0/09999
0/9955
0/5494

AICwts

بحث و نتیجهگیری
عدم قطعیت مدل مفهوم آب زیرزمین در تحلیی عیدم
قطعیت مرسوم و متداول مدلسازی آبهای زیرزمین بیه
اندازۀ کاف مورد توجه نبوده است .معموالا سیستم آبهای

AICC wts
BICwts
KICwts

زیرزمین فقیط توسیط ییک میدل مفهیوم  1نشیان داده
م شود .از اینرو ،نتای شبیهسازی براسا سیاختار ییک
مدل ،اشتباه خواهد شد ،چرا که احتمال دی یر میدلهیای
)1. Root-Mean-Square Error (RMSE
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 در ایین پیووه از ییک.مفهوم نادیده گرفته شده است
 سه مدل جریان.رویکرد مبتن بر بیزی استفاده شده است
آب زیرزمین در آبخوان نج آباد براسا دادههیای سیال
 از روش. واسینج و صیحتسینج شیدند1398 ی1397
معیارهای انتخاب مدل برای بررس عدم قطعیت میدلهیا
 براسا وزنهای بهدستآمده برای هرییک از.استفاده شد
 بیه عنیوان میدل1  مدل. رتبهبندی صورت گرفت،مدلها
 چراکه میدل،که کمترین عدم قطعیت را دارد؛ معرف شد
AIC  برای معیارهیای1  وزن مدل. بیشترین وزن را دارد1
 اسییت و ای ین نشییان از آن دارد کییه1  نزدی یک بییهBIC و
. عیدم قطعییت پیایین دارد1  مدل،براسا این دو معیار
 کیه معییار مبنیا در بررسی عیدمKIC درخصوص معییار
 وزن بیشیتری1 قطعیت جریان آب زیرزمین سیت؛ میدل
 بیه1 نسبت به دو مدل دی ر دارد و نشان از انتخاب میدل
 از قاب قبول بیودن نتیای، همچنین.عنوان مدل برتر دارد
کالیبراسیون در سه مدل مفهوم م توان نتیجه گرفت که
 اعتماد به چ ون برازش کاف،برای ارزیاب قطعیت مدل
 با توجیه.نیست و نیاز به مدلهای مفهوم جای زین است
 اعتمیاد بیه ییک میدل،به میدلهیای مفهیوم جیای زین
مفهوم منفرد در فرایند مدلسازی منجر به ایجیاد نتیای
 تصمیمهای مدیریت در رابطیه بیا،غیر صحیح و در نهایت
 نتیای ایین.آن مدل با خطر شکست مواجیه خواهید شید
پووه این مهم را بیان م کند که توجه به عدم قطعییت
مدل مفهوم تا چه حد م تواند حیائز اهمییت باشید و در
گزارشهای میدلسیازی بیه موضیوع عیدم قطعییت میدل
مفهوم دقت نظر باید داشت تا نتای حاص از مدلسازی
.با کمترین عدم قطعیت همراه باشد
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