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چكيده
در این مقاله مدلسازي فرونشست دشت ابهر با مدل شبيهساز  MODFLOWو استخراج نقشه
رستري فرونشست آبخوان اشباع در یک دوره ده ساله انجام شده است .مدل فرونشست با توسعه
زیرمدل  SUBدر ساختار كد عددي تفاضل محدود  MODFLOWانجام شد .دوره شبيهسازي به
دو مرحله جهت واسنجي مدل كمي جریان در شرایط غيرماندگار از روش تحليل حساسيت تلفيقي و
با بكارگيري مدل  PESTو جهت صحتسنجي تقسيم شد .نتایج نشان داد شبيهسازي آبخوان داراي
 8%خطاي نسبي ميباشد كه مؤید مدلسازي ایدهآل است .بررسي تغييرات عمودي ساختار الیههاي
زمين نشان داد در دوره ده ساله آبخوان  34سانتيمتر فرونشست داشته است .در بررسي مدل فازي
تكميلي با استفاده از همپوشاني گاما بين الیههاي مؤثر با رخداد بيشينه همبستگي رگرسيون خطي
الیه نقاط فرونشست مشخص شد كه تحليل اثر كاربري اراضي با تفسير تغييرات فرونشست مدل
فازي مطابقت دارد .با وجود آنكه كاربري شهري تنها  4درصد از سطح آبخوان را شامل ميشود ولي
 26درصد از واقعه فرونشست و در مقابل كاربري كشاورزي كه  42درصد از سطح ميباشد  56درصد
از فرونشست و زمينهاي بایر با  54درصد از سطح آبخوان اشباع تنها  19درصد از فرونشست دشت
را به خود اختصاص دادهاند .با بهكارگيري همپوشاني وزني الیههاي ایجاد شده با استفاده از عملگر
گاما در مدل فازي جهت پهنه بندي بعنوان روشي نوین در محاسبات نرخ فرونشست زمين به تفكيک
نوع كاربري اراضي ،ميتوان مناطق مستعد فرونشست زمين را شناسایي كرد تا با مدیریت صحيح،
از وقوع فرونشست و تأثيرات مخرب آن جلوگيري نمود.

واژگان كليدي :مدلسازي ،مدل فازي ،آبخوان ابهر ،فرونشست.
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مقدمه

مصارف بی رویه و کنترل نشده منابع آبسطحی و زیرزمینی ،کاهش نزوالت جوی ،تمرکز مصرف در برخی نقاط
(عدم تعادل بین تقاضا و پتانسیل تأمین آب) ،الگوی کشت نامناسب و عدم آبیاری صحیح و حفر چاههای متعدد و بهرهبرداری
بیرویه از آنها در چند دهه اخیر باعث بحرانی شدن وضعیت منابع آب زیرزمینی در اکثر دشتهای کشور شده است .به
نحوی که سطح آب زیرزمینی در اغلب آبخوانهای کشور به طور مداوم سیر کاهشی داشته و متوسط افت ساالنه در طول
 15سال گذشته در حد 12متر بوده است .کاهش سطح تراز آب زیرزمینی دشتها باعث افزایش هزینه استحصال آب و
افزایش مصرف انرژی ،کاهش کیفیت آب و ظهور پدیده فرونشست زمین شده است .به عنوان اثرات ثانوی ،با کاهش حجم
آب قابل برداشت منابع زیرزمینی و افزایش هزینه استحصال آب ،سطح زیرکشت محصوالت کاهش و قیمت محصوالت
افزایش مییابد .یکی دیگر از عواملی که باعث بحرانی شدن وضعیت منابع آب زیرزمینی شده است ،تغییر شرایط و رژیم
تغذیه طبیعی سفرههای آب زیرزمینی است .در برخی از دشتها ،ساخت و سازهای هیدرولیکی نامناسب بر روی رودخانهها
انجام شده و باعث کاهش تغذیه مناسب آبخوان پایین دست شده است (قدرتی.)210 :1391 ،
فرونشست اگرچه پیامد فشردگی سطوح زیرین خاک است لیکن خود معرف حدوث و پیامد ناگوار زیست محیطی در
افق آتی میباشد .فشردگی سطوح زیرین و افت تراز ایستابی کاهش حجم و فضای نگاهداشت آب را به دنبال خواهد
داشت .به بیان سادهتر کاهش مخزن آب زیرزمینی پیامد منطقی رخداد پدیده فرونشست است (شریفیکیا و همکاران،
.)71 :1393
فائق آمدن بر مشکالت منابع آب زیرزمینی ،نیاز به بررسیهای علمی و ابزارهای گوناگونی دارد که یکی از آنها به
کار بستن مدلهای ریاضی است (گائورا127 :2011 ،1؛ هو .)219 :2010 ،2مدلهای ریاضی ،بررسی تغییرات وضعیت
موجود و آینده سفرههای آب زیرزمینی را با لحاظ عوامل متعدد موثر در آن ،امکانپذیر ساخته اند(یائوتیا192 :2008 ،3؛
ژانگ .)134 :2010 ،4لذا با استفاده از آنها میتوان با صرف کمترین هزینه و زمان ،تنها با جمع آوری اطالعاتی نظیر
ورودیها و خروجیهای سیستم آب زیرزمینی وضعیت آبخوان را شبیهسازی کرد .این نوع مدلهای شبیهساز قادرند اثرات
متقابل آبهای سطحی و زیرزمینی را در دورههای کوتاه و بلند مدت ارایه دهند .به عنوان نمونه به یکی از مهمترین این
مدلها میتوان به  MODFLOWاشاره کرد (الچال 5و همکاران.)178 :2012 ،
رنجبر و احتشامی ( )2019در پژوهشی بیان کردند در دشت تهران استخراج بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در
سالهای اخیر باعث نشست زمین در سطح وسیع شده است .هدف از مطالعه آنها ،استفاده از توانایی مدل عددی و
الگوریتمهای داده محور برای پیش بینی قوی و سریع فرونشست زمین بوده است .به این ترتیب از بسته فرونشینی در
چارچوب  MODFLOWبرای تعیین اثر نوسانات آب زیرزمینی بر میزان فرونشست دشت تهران استفاده شد .نتایج
مطالعه ذکر شده باال نشان داد که مدل مقدار باالی ضریب همبستگی ( )0/965بین مقادیر فرونشست شبیه سازی شده و
پیش بینی شده را نشان میدهد .صفاری و همکاران ( )82:93 ،1395با استفاده از تصاویر ماهوارهای راداری و گریس و نیز
دادههای مربوط به چاههای بهرهبرداری ،مشاهدهای و پیزومتریکی در بازه زمانی  12ساله ( 1381تا  )1393به بررسی
فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آبهای زیرزمینی در دشت کرج-شهریار پرداخته و با استفاده از پردازش دادههای
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ماهوارهای نشان دادند علت اصلی فرونشست ،میتواند استخراج بیرویه آب زیرزمینی و افت سطح آب باشد .سیتاوی 1و
همکاران ( )2019در یک مطالعه اثر اضافه برداشت آب زیرزمینی را بر وقوع فرونشست مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و
به بررسی پدیده فرونشست زمین در منطقه اسنا از کشور مصر پرداختند .این منطقه از زمان احداث سد جدید اسنا و آبگیری
در سال  1995و به دلیل سطح باالی آب برخی کانالهای آبیاری مانند کانال رمادی ،از افزایش سطح آبهای زیرزمینی
رنج میبرد .مجتبی رشوند 2و همکاران ( )2019در مطالعهای ،یک مدل آب زیرزمینی وابسته به تنش ،با استفاده از مدل
 MODFLOW-SDتهیه و همراه با مدل فرونشست غیرخطی ،NDIS ،برای پیش بینی تغییر شکل عمودی در
حوضههای دارای رسوبات بسیار فشرده استفاده کردند .بسته  NDISبر اساس قانون دارسی-گرسوانانوف و شار عمده به
مدل فرونشست زمین ساخته شد .نتایج حاصل از شبیه سازی نمونههای انجام شده برای مدل مفهومی نشان داد که تنش
اعمال شده به دلیل پمپاژ باعث تغییر الیههای همگن به صورت ناهمگن و فشردگی الیههای خاک میشود.
ودام و همکاران ( )2020در یک گزارش ،راه حل عددی جدید مبتنی بر نظریه تلفیق در متلب برای پیش بینی
فرونشست زمین حوضه بسته قونیه را تهیه کردند .به منظور تنظیم مدل با شرایط محلی ،از دادههای تاریخی منطقه مورد
مطالعه برای سالهای  2014–2011استفاده شد .راه حل ارائه شده امکان توسعه مدل فرونشست را فراهم میکند که
میتواند از پیش بینی حرکت زمینی برای حوضه بسته شده قونیه در ترکیه پشتیبانی کند .گارفیاس و همکاران ( )2020در
یک مطالعه به منظور بهبود این وضعیت ،سناریوهای مدیریت آب زیرزمینی برای دره تولوکا با یک مدل جریان آب زیرزمینی
سه بعدی همراه با یک ماژول تراکم یک بعدی را بررسی کردند .پس از آن ،تکامل فرونشست زمین با ادغام تداخل سنجی
 SARو دادههای زمین شناختی و هیدروژئولوژیکی برای ریشه بینش در مورد فرآیندهای اساسی حاکم بر فروبن مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که ادامه در نرخهای فعلی مصرف آب منجر به فرونشست بیش از  1.6متر طی
یک دوره  40ساله ( )2020-2010خواهد شد .متوقف کردن صادرات به مکزیکو سیتی مهمترین عامل در کنترل فرونشست
نیست زیرا سیستم پمپاژ بیشتر در مناطقی با محتوای رس بسیار کم است ،جایی که فرونشست کمتر است .کای و ارکنس
( )2020در یک مطالعه جامع بیان کردند که خزش و ادغام ثانویه پدیدههای مهمی در تغییرات بارهای سطحی هستند ،اما
معموالً در فرونشست زمین که توسط استخراج آبهای زیرزمینی اجرا میشود ،مورد توجه نیست .برای کشف نقش خزش
در چنین تنظیماتی ،بسته جدید فرونشست زمین  MODFLOW-2005ساخته شد که شامل یک فرمول خزش از نرم
افزار ژئوتکنیکی است .این فرمول که مبتنی بر مفهوم ایزوتاچه است ،پسوندی است و مدل فشرده سازی االستوپالستیکی
کالسیک  Terzaghiرا به عنوان یک مورد محدود در نظر گرفته است .این خزش به مدت طوالنی پس از پوسیدگی در
سفرههای پمپ شده به فرونشست کمک میکند ،پدیده ای که به طور سنتی به "تأخیر هیدرودینامیکی" نسبت داده
میشود.
بررسی منابع نشان داد که مطالعات انجام شده در باره پدیده فرونشست دشتهای کشور منسجم و فراگیر نبوده است
و فقط در بخشی از دشت ها ،که شرایط حاد و بحرانی داشتهاند ،مطالعاتی انجام شده است .بیشتر مطالعات انجام شده به
بررسی علل فرونشست و پیامدهای آن پس از وقوع پرداختهاند .با توجه به اینکه فرونشست تهدیدی جدی برای بسیاری
از مناطق دنیا و بخصوص دشتهای کشورمان محسوب میشود ،نیاز به ارائه روشی جامع و قابل اعتماد برای شناسایی
مناطق مستعد فرونشست احساس میشود .شناسایی عوامل مؤثر بر فرونشست زمین و ارائه یک چارچوب عملی برای
بررسی و تعیین نقاط محتمل فرونشست ،میتواند در برنامهریزیهای مدیریتی آبخوانها و جلوگیری از وقوع فرونشست و
به حداقل رساندن اثرات آن کارکرد بسزایی داشته باشد.
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در مقاله حاضر روش جدیدی برای پیشبینی و مدلسازی مناطق فرونشست احتمالی معرفی شده است و برای ارزیابی
بهتر نتایج ،آبخوان دشت ابهر به عنوان مطالعه موردی انتخاب و بررسی شد .با توجه به دقت خروجی مطالعات پیشین در
حیطه محاسبات عددی مدلهای فرونشست ،تغییرات سطح ایستابی دشت ابهر با سه کاربری شهری ،کشاورزی و بایر بر
اساس یک رویکرد جدید مدل مفهومی توسعه یافت و محاسبات تغییرات عمودی ساختار زمین طبق تغییرات سلولی شبکه
تفاضل محدود به شکل غیر خطی تهیه شد .به منظور تعیین عامل اساسی تغییرات ،از روش مدل فازی با عملگر گاما و
تحلیل آماری-مکانی به این منظور استفاده شد.
در این پژوهش بیشترین اثر در ایجاد فرونشست در محیط صفحات گسترده ،با معادله رگرسیونی نقاط متناظر توسط
مدل همپوشانی فازی با عملگر گاما مورد بررسی قرار خواهد گرفت .به منظور توسعه مدل فرونشست و بررسی اثرات تنوع
کاربری اراضی ،بر تغییرات مکانی رخداد فرونشست از کد عددی مادفلو در یک شبیه سازی بلند مدت استفاده خواهد شد.
مواد و روشها
موقعيت عمومي و جغرافيایي
دشت ابهر در حاشیه شمال غرب زیرحوضه دریاچه نمک واقع شده است .این محدوده مطالعاتی  1926/5کیلومترمربع
وسعت دارد که  1040/92کیلومترمربع آن دشت و مابقی ناحیه کوهستانی است .حداکثر و حداقل ارتفاع این محدوده
مطالعاتی نسبت به سطح آبهای آزاد به ترتیب  2166و  749متر می باشد .ناحیه اشباع دشت مساحتی بالغ بر 657/4
کیلومترمربع را دارا است .شهرهای خرمدره و ابهر از سکونت گاههای مهم این محدوده مطالعاتی می باشند(شکل  .)1در
این محدوده مطالعاتی رودخانه اصلی ابهررود جاری است و شاخههای سرابند ،دردهین و ازناب نیز در آن جریان دارد که
همگی به رودخانه ابهررود تخلیه میشوند .به طور کلی جهت جریان آبهای سطحی در محدوده مطالعاتی از شمال غرب
به سمت جنوب غرب است.

شكل  :1موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه – دشت ابهر
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منابع بهره برداری از آبهای زیرزمینی در این محدوده مطالعاتی شامل  1359حلقه چاه با تخلیه ساالنه 233/36
میلیون مترمکعب 169 ،دهنه چشمه با تخلیه ساالنه  4/88میلیون مترمکعب و  101رشته قنات با تخلیه ساالنه  1/3میلیون
مترمکعب است (شرکت مدیریت منابع آب.)1395 ،
مباني تئوري مدل MODFLOW

شبیهسازی جریان آب زیرزمینی توسط مدل ریاضی به عنوان پیشنیاز تحلیل پدیده نشست زمین است .در مقاله
حاضر با استفاده از مجموعه گستردهای از دادههای خام به جهت استفاده در مدل  ،MODFLOWفرآیند توسعه مدل
کمّی و استخراج نتایج حاصله با استدالل بررسی صحت و دقت مدل تشریح شده است.
در یک برنامه رایانهای مدل آب زیرزمینی ،سیستمی از معادالت جبری (ماتریس) حل میشود .این ماتریس ،تقریبی
از مدل ریاضی است که توسط معادالت دیفرانسیل جریان آب زیرزمینی تدوین شده است (بیر .)817-801 :1990 ،1معادله
حاکم بر جریان آب زیرزمینی در آبخوانهای آزاد در حالت کلی به صورت زیر میباشد:

رابطه ()1

𝜕
𝜕ℎ
𝜕
𝜕ℎ
𝜕
𝜕ℎ
𝜕ℎ
(𝐾𝑋 ) +
𝑦𝑆 = ) 𝑧𝐾( (𝐾𝑦 ) +
𝑥𝜕
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
𝑧𝜕
𝑡𝜕

که در آن  hارتفاع سطح آب زیرزمینی Sy ،آبدهی ویژه K ،هدایت هیدرولیکی در جهتهای  ،y ،xو  zسفره آب
زیرزمینی است.
فرونشست
به منظور مدل سازی فرونشست زمین ،از معادله زیر استفاده میشود (یانگ و همکاران39-58 :2009 ،؛ چو و
همکاران:) 11-1 :2009 ،
𝑘∑𝑛𝑘=1 V𝑘 ∑𝑛𝑘=1 V́𝑎𝑘 S
=
رابطه ()2
𝑘∑𝑛𝑘=1 S
𝑘∑𝑛𝑘=1 S
که در آن 𝑎𝜈 نرخ کل فرونشست ساالنه (میلی متر در سال) Vk ،حجم ناحیه فرونشینی k ،مرتبه (میلیمتر مکعب)،
= 𝑎𝜈

𝑘𝑎́ Vنرخ فرونشست ساالنه در یک منطقه (گره) (میلی متر در سال) Sy ،مساحت منطقه فرونشست و  nتعداد نقاط
فرونشست در منطقه مورد مطالعه است.
توابع عضویت
مطابق با شکل ( )2درجه عضویت ) µA(xبیانگر میزان عضویت عنصر  xبه مجموعه فازی  Aاست .اگر درجه
عضویت یک عنصر از مجموعه برابر با صفر باشد ،آن عضو کامالً از مجموعه خارج است و اگر درجه عضویت یک عضو
برابر با یک باشد ،آن عضو کامالً در مجموعه قرار دارد .حال اگر درجه عضویت یک عضو ما بین صفر و یک باشد ،این
عدد بیانگر درجه عضویت تدریجی میباشد .از لحاظ مفهومی در ضمن میتواند هر مجموعه بصورت تداخلی با درجهای در
مجموعه دیگر قرار گیرد .در حالتی که در یک متغیر زبانی کیفیت صفت مطلوب را مد نظر بگیریم ،حال با توجه به انتخاب
تابع عضویت مانند گاوسیان صفت نسبتاً مطلوب با درجه عضویت کم میتواند در مجموعه صفت مطلوب قرار گیرد و صفت
غیر مطلوب نیز با درجه عضویت کمتری در مجموعه صفت مطلوب ظاهر شد .تابع عضویت یک مجموعه فازی ،تعمیم
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یافته تابع مشخصه در مجموعههای کالسیک است .در منطق فازی این تابع نشان دهنده درجه حقیقت به عنوان بسطی
از ارزیابی است .درجه حقیقت معموالً با احتماالت اشتباه گرفته میشود گرچه اینها دو مفهوم جداگانه هستند زیرا حقیقت
فازی نشان دهنده عضویت در مجموعههایی است که به طور مبهم تعریف شده اند و نه احتمال رخداد یا شرایطی خاص
(مالچوسکی.)3230-3209 :1999 ،1

شكل  :2تابع عضویت یک مجموعه فازي

شكل  :3تبدیل خطي با دو شيب مثبت و منفي

(مالچوسكي)3209-3230 :1999 ،

(مالچوسكي)3209-3230 :1999 ،

در روش فازی به منظور استخراج الیه نهایی تصمیم گیری ،ابتدا با استاندارد سازی پارامترهای ورودی و سپس با استفاده
از عملگر همپوشانی گاما در محیط  GISشکل گرفت .از میان توابع مختلف استاندارد سازی ،میتوان گوسین ،سیگموند،
 Jشکل و خطی را نام برد (لی پیج 2و همکاران .)3209 :2012 ،همچنین از میان عملگرهای مختلف همپوشانی میتوان
به موارد ذیل اشاره داشت.
عملگر گاما ( :)Gammaمطابق با رابطه ( )3این عملگر حالت کلی عملگر ضربی و جمعی فازی میباشد و زمانی
به کار میرود که اثرات کاهشی و افزایشی در تعامل معیارها وجود داشته باشد.
رابطه ()3

μcombination = (FuzzySum)γ × (FuzzyProduct)1−γ

معادله ( )3را میتوان برابر به رابطه ( )4در نظر گرفت.
)fuzzyGammaValue = pow (1 - ((1 - arg1) × (1 - arg2) × ...), Gamma

رابطه ()4
)× pow (arg1 × arg2 × ..., 1 - Gamma

در پژوهش حاضر ،با توجه به آنکه پارامترهای دخیل در محاسبه الیه نهایی فرونشست ،بر روی یکدیگر دارای اثر
افزایشی و کاهشی میباشند ،و با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد توابع همپوشانی ،از عملگر گاما استفاده شد.
هرگاه مقدار گاما در معادله باال برابر با عدد  1در نظر گرفته شود ،آنگاه ارزش خروجی این روش معادل با روش جمع
خواهد بود .همچنین در صورت معادل قرار دادن گاما با عدد صفر ،آنگاه خروجی این روش معادل روش عملگر ضرب
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میباشد .به همین شکل هر عدد در بین این دو مقدار امکان تولید خروجی با ترکیبی از این دو روش را بدست خواهد داد
(مالچوسکی.)3230-3209 :1999 ،1
اجرا و توسعه مدل عددي
محاسبات الزم این پژوهش در نرم افزار  GMSو کد MODFLOW-2005انجام شد .طول دوره مطالعات 119
ماه و بر پایه حداکثر دادههای موجود قابل تدقیق و بازسازی در نظر گرفته شد .موتور محاسباتی  PCG2با  100تکرار
 Outerو  Innerو با حد بحرانی تغییرات همگرایی  0/01متر و همچنین حد بحرانی خطای همگرایی  0/01متر مکعب
در روز انتخاب شد .جهت عملیات واسنجی در شرایط غیر ماندگار از  %70و واسنجی  %30دادههای پیزومتری در طول بازه
زمانی ده ساله استفاده شد .پس از هفت بار اجرای مدل واسنجی با تعداد معین تکرار داخلی ،مقادیر بهینه نهایی پارامتر
تغذیه از سطح ،هدایت هیدرولیکی افقی و ناهمسانگردی هدایت هیدرولیکی افقی ،آبدهی ویژه در قالب نقاط پایلوت
استخراج و پارامترهای قابلیت انتقال در مرزها و شبکه آبراههای به صورت دسته خطوط حاصل شد .از الیههای اخیر به
منظور توسعه مدل فازی فرونشست نیز استفاده شد.
نتایج و بحث
در شکلهای ( )4تا ( )9میتوان مشاهده کرد مقدار هر یک از پارامترهای مذکور ،بعد از آخرین اجرای واسنجی ،به بهینهترین
حالت ممکن استخراج گردید .پارامتر ناهمسانگردی هدایت هیدرولیکی ،دارای بیشترین مقدار در نواحی جنوبی آبخوان بود.
در حالی که هدایت هیدرولیکی افقی ،در سه پایلوت با توزیعهای جنوب ،مرکز و شمال به ترتیب بیشینه مقادیررا بعد از
واسنجی مشخص میکرد .در نهایت دو پارامتر تغذیه از سطح و آبدهی ویژه در نواحی میانی دارای ارزش باالتری بودند.
نکته قابل توجه از منظر توزیع بیشینه مقادیر این پارامترها مشخص کننده این مطلب میباشد ،آبخوان در اجرای اولیه
بیشترین سلولها را به صورت خشک در نظر گرفته است .بنابراین تمایل به تأمین آب از دست رفته در ازای افت صورت
گرفته با این پارامترهای نهایی قابل انتظار بود.

شكل  :4توزیع ناهمسانگردي هدایت هيدروليكي افقي

شكل  :5ميانیابي پارامتر هدایت هيدروليكي افقي
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شكل :6ميان یابي نهایي پارامتر تغذیه از سطح

شكل  :7ميان یابي نهایي پارامتر آبدهي ویژه

شكل  :8ميان یابي نهایي پارامتر آبراهه

شكل  :9ميان یابي نهایي پارامتر مرزهاي تراوا

تحليل حساسيت
در این پژوهش ،از روش تحلیل حساسیت تلفیق شده با مرحله واسنجی استفاده شده است .نتایج خروجی از تحلیل
حساسیت پارامترهای مؤثر در واسنجی آبخوان ابهر ،نشان دهنده تأثیر حداکثری پارامترهای هدایت هیدرولیکی و
ناهمسانگردی هدایت هیدرلیکی افقی و یک مجموعه گروه خطی شبکه آبراههای است .بر همین اساس ،ویرایشهای
صورت گرفته بر مرزهای با بار هیدرولیکی پویا (مدل مفهومی) در حدود پارامترهای با حساسیت زیاد ،خطای کل واسنجی
را در آخرین مرحله از مراحل چهارگانه واسنجی به حداقل مطلوب کاهش داد.
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شكل  :10تحليل حساسيت پارامترهاي واسنجي

آخرین بازه الیه افت سطح آب در آبخوان در شکل ( )12به صورت رستری در شبکه تفاضل محدود و در نمودار زیر
به صورت متوسط سری زمانی نمایش داده شده است .اثر اساسی فرونشست منشعب از افت تراز آب زیرزمینی است .بنابراین
انتظار میرود در محدودههایی که بیشترین کاهش سطح آب به وقوع پیوسته است ،بیشترین تغییر ساختار عمودی وجود
داشته باشد.
y = 0.0033x - 132.45

00:00 01/11/2007
00:00 01/04/2008
00:00 01/09/2008
00:00 01/02/2009
00:00 01/07/2009
00:00 01/12/2009
00:00 01/05/2010
00:00 01/10/2010
00:00 01/03/2011
00:00 01/08/2011
00:00 01/01/2012
00:00 01/06/2012
00:00 01/11/2012
00:00 01/04/2013
00:00 01/09/2013
00:00 01/02/2014
00:00 01/07/2014
00:00 01/12/2014
00:00 01/05/2015
00:00 01/10/2015
00:00 01/03/2016
00:00 01/08/2016
00:00 01/01/2017
00:00 01/06/2017

شكل  :11سري زماني افت سطح آب در آبخوان

شكل  :12تصویر رستري افت نهایي سطح آب در
آبخوان

در اشکال  13و  14به ترتیب مقدار الیه رستری بر روی شبکه تفاضل محدود فرونشست زمین در آخرین بازه زمانی
و نمودار سری زمانی فرونشست متوسط در سطح آبخوان نمایش داده شده است .جدول شماره  1مشخص میکند که در
آبخوان ابهر و در محدوده اشباع ،به صورت متوسط نزدیک به  34سانتی متر با حجم  222کیلومتر مکعب فرونشست در
طی بازه ده ساله مدل سازی به وقوع پیوسته است.
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y = 2E-06x - 0.074

…01/01/201

…01/03/201

…01/05/201

…01/07/201

…01/09/201

…01/11/201

…01/01/201

…01/03/201

…01/05/201

…01/07/200

…01/09/200

…01/11/200

شكل  :13سري زماني فرونشست در آبخوان

0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
-0.001

شكل  -14تصویر رستري فرونشست نهایي در آبخوان

جدول  :1خالصه آماري نتایج مدل سازي فرونشست

بيشينه فرونشست محلي

مساحت آبخوان

حجم كلي فرونشست

مقدار فرونشست كل

(متر)

(كيلومتر مربع)

(كيلومتر مكعب)

(متر)

278/0

937/657

030/222

337/0

با توجه به تئوری فازی تشریح شده در این پژوهش ،ابتدا بر اساس معادله خطی ،هر یک از  8پارامتر اساسی اثر گذار
و یا بیان کننده وقوع فرونشست به یک نقشه رستری استاندارد در بازه  0تا  1تبدیل شد .الیههای فازی شده عبارتند از
افت سطح آب ،تفاضل در سطوح اولیه و نهایی آب ،ناهمسانگردی هدایت هیدرولیکی افقی ،هدایت هیدرولیکی افقی ،عمق
آبخوان اشباع ،تغذیه از سطح ،دبی بهره برداری و الیه آبدهی ویژه .در تمامیپارامترها شکل فازی سازی به صورت مستقیم
بوده است .تنها در پارامتر تغذیه فرآیند فازی به شکل معکوس انجام شد.
از پارامترهای جدول ( )2با استفاده از بهترین پهنه بندی ،به منظور توسعه مدل فازی استفاده شد .ضرایب مرتبط با
آبخوان منحصراً از آخرین دوره واسنجی مدل جریان آب زیرزمینی استخراج شد.

آبدهي ویژه

تغذیه از سطح

ناهمسانگردي

هدایت هيدروليكي

عمق آبخوان

دبي بهره برداري

افت سطح آب

سطح نهایي آب

سطح اوليه آب

فرونشست

جدول  :2خطاي پهنه بندي الیههاي منتخب

006.0

001.0

781.84

103.1127

043.0

662.330-

001.0

004.0

010.0

077.0

163.0

003.0

346.298

464.2067

062.4

978.1926

981.0

531.1

961.0

274.0

354.1-

111.1222-

061.0-

000.0

007.0

779.0-

002.0

000.0

002.0

217.0-

853.5

262.4033

257.0

000.0

898.0

967.3

379.1

840.0

019.1

386.2

255.0

004.0

307.49682

744.12049812

789.4

096.2322

693.0

721.1

882.0

703.0

عنوان

Mean
RMS
MS
RMSS
ASE

در شکلهای ( )15تا ( )28مقدار فازی شده هر یک از پارامترهای مؤثر بر پدیده فرونشست آورده شده است .با مقایسه نوع
کالسهبندی حاضر در این اشکال میتوان مشاهده کرد بیشترین ارزش عددی بر خالف پارامتر تغذیه از سطح ،در پارامترهای
افت سطح آب و مترادف با آن تفاضل رقوم اولیه و نهایی تراز آب سفره ،ناهمسانگردی افقی هدایت هیدرولیکی و هدایت
هیدرولیکی در بخشهایی از مرکز آبخوان بوده است .درحالی که برای پارامتر عمق ساختاری آبرفت ،نواری از حاشیه شمال
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تا جنوب دشت ارزش عددی بیشری را دارا است .در عین حال دبی بهره برداری با توجه به پراکنش چاه ها ،عالوه بر بخش
مرکزی ،در قسمتی از شمال آبخوان هم دارای مقدار زیادی است .با این توضیحات میتوان انتظار داشت که فرونشست
آبخوان بدون توجه به ساختار آبرفتی باید در نواحی میانی بیشتر بوده باشد.

شكل  :15افت سطح آب

شكل  :16تفاضل سطوح

شكل  :17ناهمسانگردي

شكل  :18هدایت هيدروليكي

شكل  :19عمق آبخوان

شكل  :20تغذیه از سطح
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شكل  :21روند در پارامتر دبي بهره برداري

شكل  :22روند در پارامتر آبدهي ویژه

به منظور همپوشانی الیههای فازی شده در این روش ،مطابق با آنچه در اشکال زیر آمده است ،به روشهای مختلف و با
دستور  Overlayدر محیط نرم افزاری سیستم اطالعات جغرافیایی این تحلیل انجام شد؛ که خروجی در روش همپوشانی
گاما با توجه به اثر افزایشی و کاهشی پارامترها بر یکدیگر بیشتر از دیگر موارد مورد توجه است .منظور از روش افزایشی و
کاهشی ،تأثیر معکوس برخی از پارامترها بر روی یکدیگر در استخراج جواب نهایی به عنوان شاخص آسیب است .مثال
پارامتر تغذیه با کاهش و پارامتر دبی بهره برداری با افزایش خود به فرونشست کمک خواهد کرد که این مهم در روش
گاما قابل لحاظ کردن بود.

شكل  :23همپوشاني And

شكل  -24همپوشاني Or

شكل  -25همپوشاني Product

شكل  :26همپوشاني SUM

شكل  :27همپوشاني Gamma

شكل :28الیه فازي شده فرونشست
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در جدول  3میتوان مشاهده کرد که درصد همبستگی الیه نقطه ای شده فرونشست بر پایه ضریب تشخیص در
پارامترهای فازی شده پس از ایجاد معادله رگرسیون در بیشترین حالت مرتبط با الیه عمق آبخوان میباشد .الیه همپوشانی
به روش معادله گاما نهایتا منجر به افزایش همبستگی نشده است .رقم  30/485درصدی همبستگی الیه عمق در مقابل
عدد  17/115درصدی همبستگی گاما نشان میدهد که برخی از الیهها در تهیه مدل همپوشانی منجر به کشف ارتباط
قوی تر نمیشوند .پس از الیه عمق ساختار آبخوان اشباع ،دو الیه رستری ضریب آبدهی ویژه و تفاضل سطح که همتراز
با افت سطح آب در آبخوان بررسی میشود ،منجر به ایجاد همبستگیهای نسبی بوده اند.

Gamma

آبدهي ویژه

تغذیه

ناهمسانگردي

هدایت هيدروليكي

دبي بهره برداري

افت سطح آب

تفاضل سطوح

سطح نهایي آب

سطح اوليه آب

عمق آبخوان

جدول  :3همبستگي بين الیههاي موثر با الیه فرونشست (درصد)

17.115

17.629

1.553

7.352

0.025

0.022

10.707

17.096

1.765

2.460

30.485

در گام بعدی به منظور بررسی تغییرات مکانی رخداد فرونشست ،از الیه کاربری اراضی به عنوان بستر تحلیل آماری
خروجی رستری فرونشست بهره گرفته شد .شکلهای ( )29و ( )30بر اساس دو الیه برداری کاربری اراضی اولیه و تغییر
کالس یافته ایجاد شده است .در اشکال باال با استفاده از دستور تحلیل آماری در  GISدر دو حالت کد کاربری اراضی و
سه دسته کاربری شهری ،کشاورزی و غیر اقدام به تحلیل آماری الیه وقوع فرونشست شد .در شکل ( )29میتوان مشاهده
کرد که بیشترین فرونشست نسبی لزوما در یک کاربری مشخص اتفاق نیافتاده است .در مواردی کالس قرمز به نواحی
شهری و در عین حال در مواردی به کالس کشاورزی اختصاص یافته است.

شكل  :29تحليل آماري پراكندگي جغرافيایي كاربري
اراضي

شكل :30تحليل آماري سه نوع كاربري اراضي
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همچنین در شکل ( )30با کاهش دستههای آماری مشخص میگردد که الیه فازی بایر ،کشاورزی و در نهایت با
فاصله زیاد ناحیه شهری بیشترین رخداد فرونشست را در خود دارند .عمده مطالعات صورت گرفته در حیطه بررسی رخداد
فرونشست در دشتهای کشور ،تنها به تغییرات کمی ساختار زمین پرداخته است؛ برای نمونه میتوان به مطالعات رنجبر و
احتشامی ( )2019اشاره کرد .با این حال ایجاد یک مدل تصمیم ساز نیز برای نمونه در مقاله صفاری و همکاران (،1395
 )82:93با ترکیب روشهای محاسباتی سنجش از دور بدون اعتباریابی احتماالتی بوده است .همچنین مجتبی رشوند و
همکاران ( )2019از یک روش معادالتی به منظور ایجاد یک امکان پیش بینی فرونشست استفاده کردند ،یا این حال در
نهایت آنچه برای مدیران اجرایی کارآمد میباشد ،ترکیب پارامترهای موثر بر ایجاد فرونشست با شرایط پیش بینی احتماالتی
شاخص محور میباشد .در این مطالعه و با بررسی پژوهشهای اخیر در محدوده دشت ابهر ،اقدام به تهیه یک شبیه ساز
تصمیم گیری بر پایه روشهای خطی فازی بر روی مدل رخداد فرونشست انجام شده است .شاخص محاسباتی نشان
میدهد که افزایش تخریب ساختار عمودی زمین درست در مناطقی رخ داده است که در سناریوهای پیشبینی به عنوان
زونهای پر خطر و با ممنوعیت بهره برداری در بسیاری از مطالعات دسته بندی شده بود .این نواحی که عمدتاً در بخشهای
مرکزی با اعمال طرحهای احیا و مدیریت آبخوان از سوی شرکتهای تابعه کنترل شده است ،همچنان در صورت وقوع
تعییرات منفی اقلیمی ،با گذر از مرز بحرانی وارد فضای شکست و نقطه غیر قابل بازگشت خواهد شد .نقطه شکست در هر
منطقه شرایطی است که بافت آبرفتی تا حد زیادی پتانسیل بازیابی خود را در گردش فصلی برای افزایش تراز آب زیرزمینی
با تخریب خلل و فرج از دست بدهد .این مناطق در این پژوهش در شدیدترین کالس فازی به صورت مکانی قابل شناسایی
است.
نتيجهگيري
نتایج بدست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که مدلسازی فرونشست توسط تحلیل رگرسیون خطی با حداقل
 70درصد پیوستگی انجام شد .از بین پارامترهای مؤثر تنها الیه نقطهای شده عمق آبخوان دارای همبستگی  30درصد
میباشد .صورت فازی شده این الیهها با ترکیب افزایشی-کاهشی گاما بیشترین همبستگی را با الیه نقطهای شده
فرونشست از خروجی مدل  MODFLOWداشت .با این حال مقدار همبستگی بسیار کمتر از رقم قابل انتظار پیشبینی
بود .در کاربری شهری با وجود آنکه تنها  4درصد از سطح آبخوان را شامل میشود اما  26درصد از واقعه فرونشست در
همین حدود صورت پذیرفته است .در کاربری کشاورزی و زمینهای باغی که  42درصد از سطح آبخوان را معادل میشود
 56درصد از واقعه فرونشست اتفاق افتاده است .اما در نهایت کاربری زمینهای بایر با داشتن  54درصد از مساحت سطح
آبخوان اشباع تنها  19درصد از تغییرات عمودی ساختار آبخوان را به خود اختصاص داده است .نکته قابل توجه در این
مورد ،باال بودن فرونشست در نواحی شهری است .در آبخوان ابهر با توجه به آبرفتی بودن سفره زیرزمینی اثر افت سطح
آب را میتوان با فاصله مکانی کم مشاهده کرد .به منظور بررسی دقیق تر احتمال رخداد فرونشست زمین ،میتوان از
مدلهای شبیه ساز تغییرات ساختار شهری با لحاظ تصاویر ماهوارهای استفاده کرد.
سپاسگزاري
بدین وسیله از دانشگاه تهران و شرکت مدیریت منابع آب ایران برای فراهم کردن امکانات و دادههای الزم بهمنظور
انجام این تحقیق تشکر میشود.
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