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  چکيده
  

اي  زماني که هدف احداث سازه ژهيبه وهاي آب زيرزميني  از شرايط بحراني در مديريت سفره زيرزميني يکيباالزدگي سطح آب 
. از آنجا که در محدوده مترو شهر تبريز سطح آب زيرزميني باالست، بنابراين پايين آوردن سطح آب استدر محيط متخلخل 

، از مدل پژوهش. در اين استريزان آب زيرزميني در اين شهر  برنامهي ها هدفزيرزميني در يک افق زماني کوتاه مدت، يکي از 
 ه برنامه مديريتي، قابل اجرا. براي اينکشدکاهش سطح آب زيرزميني استفاده  يبرا GWMی ساز سازي و بهينه تلفيقي شبيه
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شبکه مديريتي و همچنين با حفاري و برداشت  ٦نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که با اضافه برداشت از در حفاري چاه جديد
 .توان سطح آب زيرزميني را در افق زماني سه ساله به زيرکف تونل مترو رساند چاه جديد در اطراف مسير مترو مي ١٣
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  مقدمه
هاي رياضي جريان آب زيرزميني با  مدل يبه تازگ
سازي مختلف براي تعيين خط مشي  هاي بهينه روش

جواب با توجه به  مديريت منابع آب و بهترين مجموعه
اند (الفلد و همکاران،  ها ترکيب شده هدف و محدوديتتابع 
هاي  ها در مديريت آب و محدوديت ها هدف ).۲۰۰۵

صورت يک سري روابط رياضي فرموله  زيرزميني به
سازي  سازي و بهينه هاي تلفيقي شبيه شوند. از روش مي

براي حل مسائل مديريت آب زيرزميني از قبيل کنترل 
  شود. ه استفاده ميسطح آب، نشست زمين و غير

سازي سيستم آبخوان  بهينه يبرادر مديريت آب زيرزميني 
آبخوان منطقه مورد  سازي يک منطقه ابتدا بايد مدل شبيه

 يبرا. دو نگرش در استفاده از مدل رياضي شودنظر تهيه 
هاي زيرزميني وجود دارد. نگرش  آب هاي ه سفر سازي بهينه

اول استفاده از مدل رياضي است در اين نگرش رفتار 
خطي يا غيرخطي بودن تشخيص داده شده  نظرآبخوان از 

و رابطه بين مقادير برداشت و افت سطح آب زيرزميني را 
دست ه آورند. سپس با استفاده از معادله ب دست ميه ب

دهند.  ني را انجام ميسيستم آب زيرزمي سازي بهينهآمده، 
 ليدل استفاده از نگرش در مديريت سفره آب زيرزميني، به

در مدل  ديبااينکه در هر بار به ازاي هر تغييري 
، زمان زيادي شودسازي اعمال شود و سپس مدل  شبيه
تواند يکي از  نتايج، نياز دارد و اين مي فتنگر براي
اين ديدگاه باشد. ولي از طرف ديگر با توجه به  يها بيع

ها با توجه به خصوصيات  اينکه، انتخاب يا رد گزينه
هيدروژئولوژيکي منطقه بر عهده شخص تصميم گيرنده 

. از درنظر گرفته شوديامتعنوان  تواند به ، اين مياست
) ۱۹۷۴زيادي از جمله آکوادو و همکاران ( گران پژوهش

) در ۱۹۷۶ها، شوارتز ( اد بهينه چاهبيني تعد براي پيش
کالهچي و عبدمديريت هيدروليکي آب زيرزميني، 

سازي کيفي آب زيرزميني و  ) در بهينه۲۰۰۹همکاران (
سازي و  ) در تهيه مدل شبيه۱۳۷۷زاده ( جواديان
سازي جريان آب زيرزميني و همچنين عليمحمدي  بهينه

) در ۱۳۸۵) و دشتي (۱۳۸۵)، قادري و همکاران (۱۳۸۴(
هاي سطحي و  برداري تلفيقي از آب سازي بهره  بهينه

نگرش دوم در  .کردندزيرزميني از اين نگرش استفاده 
هاي آب زيرزميني، استفاده از مدل  سازي سفره بهينه

سازي است. در اين نگرش بعد  بهينه -سازي تلفيقي شبيه
سازي و تعيين متغيرهاي  از کاليبراسيون مدل شبيه

سازي،  هاي مدل بهينه بع هدف و محدوديتتصميم، تا
. شود سازي انجام مي سازي و بهينه  اتصال دو مدل شبيه

سازي به  اين روش در اين است که در هنگام بهينه يبرتر
ازاي هر تغييري در بردار متغيرهاي تصميم، مدل 

که اين نگرش . بديهي است شود يمسازي دوباره اجرا  شبيه
دقت باالتري است. الفلد و  يدارا نسبت به نگرش قبلي

) از اين روش براي اصالح آلودگي آب ۱۹۹۰ساير (
ها موقعيت  آن يبررس، در اين کردند زيرزميني استفاده

دست ه حداقل کردن هزينه ب ها و سرعت پمپاژ را با چاه
) در مديريت تلفيقي ۱۹۹۶( و همکاران آوردند. خلقي

)، ۲۰۰۳( مكارانههاي سطحي و زيرزميني، بارلو و  آب
 سازي و براي مديريت آب زيرزميني از مدل شبيه

) در ۱۳۸۶ريزي خطي، قزاق ( سازي با روش برنامه بهينه
مديريت سفره آب زيرزميني دشت قزوين با روش 

تهيه  يبرا) ۲۰۰۸ريزي پويا، تامر آيواز و کاراهان ( برنامه
سازي آب زيرزميني با  سازي و بهينه مدل تلفيقي شبيه

)، در تهيه مدل ۲۰۰۹الگوريتم ژنتيک و تامر آيواز (
سازي با الگوريتم جستجوي هارموني از  بهينه -سازي شبيه

) و ۲۰۰۹. رجاني و همکاران (کردنداين نگرش استفاده 
توسعه پايدار  يبرا ) از اين نگرش،۲۰۱۱سدکي و اوزار (
سازي آب زيرزميني در  سازي و بهينه مدل شبيه

لي اوريسا در هند و مراکش استفاده هاي ساح آبخوان
برداري تلفيقي  ) در بهره۲۰۱۰، صفوي و همکاران (کردند

آب سطحي و زيرزميني و همچنين گار و همکاران 
 سازي بهينهسازي و  تهيه مدل تلفيقي شبيه يبرا)  ۲۰۱۱(

  .کردندبا روش جستجوي پرندگان از نگرش دوم استفاده 
دن سطح آب زيرزميني طور کلي در حل مشکل باال بوه ب

راه، ساختمان، سد، راه آهن،  شاملهاي عمراني  در پروژه
افزاري وجود  افزاري و نرم پل، تونل و غيره دو نگرش سخت

اي، مسير  افزاري با اقدامات سازه دارد. در ديدگاه سخت
کنند و در روش  جريان آب زيرزميني را منحرف مي

پمپاژ استفاده  اندازي سطح آب از خشک يبراافزاري  نرم
اي  زماني که پروژه سازه ژهيبه وشود. اين مسئله  مي
هاي مختلف مناطق  اي، بخش صورت طولي و نه نقطه به

). ۱۳۹۱، يشود (خلق تر مي گيرد بحراني ميشهري را دربر
افزاري در مسير طوالني ضمن باال  استفاده از ديدگاه سخت

به ندسي شناسي مه ها از نظر ساختار زمين بردن هزينه
دار ممکن است ريسک پروژه باال رود.  در مناطق گسل ژهيو
افزاري براي کاهش سطح آب  از ديدگاه نرم ن پژوهشيا در
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زيرزميني در مسير خط يک متروي شهر تبريز استفاده 
سفره آب  سازي شبيهشده است. در اين راستا ابتدا مدل 

 بندي تابع زيرزميني شهر تبريز تهيه و سپس با فرمول
 سازي بهينهها، اين مدل به الگوريتم  هدف و محدوديت

تا با تعيين بهينه نقاط حفاري چاه جديد و  شدمتصل 
هاي  هاي فعلي در منطقه و چاه ميزان دبي پمپاژ چاه

  جديد، سطح آب آبخوان در نقاط الزم کاهش يابد.
  

  ها مواد و روش
پيوستگي و  يها قانونمعادالت پايه آب زيرزميني با تلفيق 

تشکيل معادالت رياضي به فرم ديفرانسيل  سببحرکت 
) يا hشود که در آن بار هيدروليکي ( جزئي رسته دوم مي
. معادله استصورت متغير وابسته  سطح آب آبخوان به
 درهاي زيرزميني در يک آبخوان  حاکم بر جريان در آب

(الفلد و  استصورت زير  شرايط ناپايدار و غيرهمگن به
  ):۲۰۰۰اران، همک
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به ترتيب ضريب قابليت انتقال در  zzTو xxT، yyT که
ضريب ذخيره و  S(مترمربع بر روز)؛  zو  x ،yجهت 

( , , )R x y z  جمع جبري مقادير تغذيه و تخليه از
(متر بر روز).  است باالآبخوان در محدوده اعمال معادله 

حل رياضي (تحليلي) اين معادله در شرايط سيستم 
رسيدن به  يبرانيست. بنابراين  ممکنپيچيده آبخوان 

جواب واحد در چنين سيستمي، تقريبي از جواب دقيق را 
شود. در اين  عددي استفاده مي هاي پذيرفته و از روش

بر اين بوده که با اصالح روش  گران پژوهشراستا، تالش 
عددي قبلي و يا با ابداع روش عددي جديد، مقدار تقريب 
از جواب دقيق را به حداقل برسانند تا با اطمينان بيشتري 

  از نتايج مدل عددي استفاده شود.
که بيشترين  هاي آماده موجود در دنيا، مدلي از بين مدل

هاي زيرزميني در کشورهاي  کاربرد را در زمينه کميت آب
 MODFLOW سازي شبيهمختلف دنيا داشته است، مدل 

هاي زيرزميني  . اين مدل معادله حاکم بر جريان آباست
کند. بنابراين، در  را با روش عددي اجزاي محدود حل مي

افزاري  از کد نرم سازي شبيهتهيه مدل  يبرا، يبررساين 
MODFLOW تهيه مدل  يبراشود. سپس  استفاده مي

برداري آب زيرزميني در منطقه  بهينه مديريتي بهره
نظر  هاي مسئله مورد متروي تبريز، تابع هدف و محدوديت

استفاده  GWMافزاري  . در ادامه از کد نرمشدبندي  فرمول
  شود. مي

وان را تحت عن سازي بهينه)، مدل ٢٠٠٥الفلد و همکاران (
GWMاساس کد، که بر MODFLOW  و با زبان
. اين مدل در نويسي فرترن نوشته شده، ارائه کردند هبرنام

مديريت آب زيرزميني فرمول بندي ماتريس پاسخ خطي 
 ٣دوتايي -و مختلط خطي ٢، غيرخطي١را با سه روش خطي

کد   يافته نسخه توسعه GWM آورد. دست ميه ب ٣دوتايي
MOCDOFC  ٢٠٠٣(است که توسط ادفلد و ريفلر (

 MODFLOW-96اساس  بر MODOFCنوشته شده است (
 ١٩٩٦است که توسط هربرگ و ام سي دونالد در سال 

  نوشته شده است).
  

  يبررسمنطقه مورد  -الف
. دارد قرار شرقي آذربايجاندر استان  يبررسمنطقه مورد 
وسعتي استان آذربايجان شرقي است که  مرکز، شهر تبريز

 ٤٦° ٢٥́ر د اين شهر دارد. کيلومترمربع ١٩٠حدود  در
النهار گرينويچ  از نصفشمالي عرض  ٣٨° ٢́طول شرقي و 

متر  ۱۳۵۰و ارتفاع تقريبي آن از سطح دريا،  دارد قرار
چاي  جزئي از حوضه آبريز رودخانه آجيتبريز  شهر .است

به  هاي خشك، سرد با زمستان است و اقليم منطقه نيمه
. همچنين دماي متوسط ساالنه در استطوالني  سبتن

هاي  گراد و براساس نقشه سانتي ٤/١٢ايستگاه تبريز 
 ٢٥٥ميزان بارش ساالنه در ايستگاه تبريز  باران هم
شناسي و سيستم ژئومرفولوژي  . زميناستمتر  ميلي

آذربايجان شرقي در منطقه تبريز، نتيجه پيامدهاي آخرين 
هاي آذريني و واپسين  فعاليتگذاري و  مراحل رسوب
ساختي است كه مربوط به فاز پاياني آلپي  حركات زمين

اند. بررسي  وجود آورده  بوده كه چهره كنوني منطقه را به
) در ١٣٨٢-٨٣هيدروگراف واحد سطح آب در سال (

دهد سطح آب در دوره  محدوده شهر تبريز نشان مي
متر  -٧٦/٠متر صعود و در دوره خشك  ٩٤/٠مرطوب 
+ متر ١٨/٠آبخوان  داشته که در مجموع بيالن ساالنه نزول
  است.
، باال سابقه جمعيت رشد بي، با توجه به شهر تبريز  کالنر د

، طوالني بودن سفرهاي درون شهري، بودن ترافيک
، ضرورت آلودگي هوا و افزايش ميزان مصرف سوخت

                                                
1- Linear 
2- Nonlinear 
3- Mixed-binary linear 
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استفاده از سيستم حمل و نقل ريلي در جهت کاهش 
در  استان مطرح شد. النوئتوسط مس امبرده،مشکالت ن
 ٨٠مسير به طول  ٥شبکه قطار شهري تبريز در  اين راستا

شهري  رقطا عمليات اجرايي. شد اجرا و کيلومتر طراحي
است. چهار خط اين   شده شروع ۱۳۸۰از سال  تبريز
آهن داخلي و يک خط آن خارج از حومه است. براساس  راه

کيلومتر از  ۱۸طول   شده، مسير اول به  ريزي انجام برنامه
 ۲۷طول   گلي تا کوي الله و مسير دوم به ميدان ائل

خواهد بود. خط  قراملککيلومتر از دانشگاه آزاد اسالمي تا 
کيلومتر از  ۲۰طول   خارج از حومه (مسير پنجم) نيز به

  ).١(شکل  تا تبريز خواهد بود شهر جديد سهند
يکي از مشکالتي که در مسير خط يک متروي تبريز وجود 

هاي اين مسير در  هداشت اين بود که تعدادي از ايستگا
اي از شهر است که سطح آب زيرزميني در آن باال  منطقه

)، بنابراين بخشي از عمليات گودبرداري ٢بوده (شکل 
ير محل ايستگاهها و نيز اجراي عمليات ساختماني بايد ز

  تراز آب زير زميني انجام شود.
هاي پايه شهر تبريز نشان داد که آبخوان آن  بررسي

اي است که سفره بااليي آزاد و سفره  رهصورت دو سف به
زيري تحت فشار است. در سفره اول آبخوان شهر تبريز، 
مرز شرقي و غربي آبخوان از نوع مرز با پتانسيل 

هيدروليکي مشخص است و مرزهاي جنوبي و شمالي در 
کنار سازندها از نوع مرز با دبي صفر و غيرقابل نفوذ درنظر 

ا توجه به اينکه، مرز ورودي از گرفته شد. در سفره دوم، ب
شود، پس در قسمت  منطقه مياني سفره اول شروع مي

شرقي مرز با پتانسيل مشخص انتخاب شد. در قسمت 
غربي، مرز با پتانسيل مشخص درنظر گرفته شد. مرزهاي 
شمالي و جنوبي سفره دوم که در کنار سازندهاي اطراف 

اب شدند. با دشت قرار دارند از نوع غيرقابل نفوذ انتخ
هاي موجود در آبخوان شهر تبريز، ماه آبان  بررسي داده

عنوان ماه مبناء براي واسنجي مدل در  به ١٣٨٢سال 
حالت پايدار درنظر گرفته شد. پس از واسنجي مدل براي 

براي حالت ناپايدار  ١٣٨٢-٨٣حالت پايدار، سال آبي 
ع شرو ١٣٨٢سازي از آبان سال  درنظر گرفته شده و شبيه

ادامه پيدا کرد. بعد از انجام  ١٣٨٣و تا پايان مهر 
هاي هدايت هيدروليکي در  کاليبراسيون، مقادير ضريب

متر بر روز برآورد  ٥/٠-٥/٣محدوده منطقه مورد بررسي 
سازي شده براي  سنجي مدل شبيه شد. در ادامه، صحت

انجام و با توجه به نتايج مثبت آن، مدل  ١٣٨٣-٨٤سال 
سازي و  ييد شد.الزم به ذکر است که شبيهتهيه شده تأ

و  MODFLOWکاليبراسيون اين منطقه با استفاده از کد 
PEST .انجام شده است 

  

  
نقشه مسيرهاي متروي تبريز -١شکل   
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  محدوده بحراني در مسير خط يک متروي تبريز -٢شکل 

 
سازي منطقه مورد بررسي و  بعد از تهيه مدل شبيه

کاليبراسيون آن، براي حل مشکل باالزدگي آب در منطقه 
پاژ مورد بررسي در تهيه مدل مديريتي عالوه بر افزايش پم

هاي جديد استفاده شد.  هاي موجود، از حفر چاه از چاه
براي آگاهي از ميزان تغييرات سطح آب زيرزميني در شهر 

برداري  سازي را براي حالت ميزان بهره تبريز، مدل شبيه
فعلي و همچنين افزايش و کاهش درصدي از وضعيت 

 ديدهو با توجه به تغييرات  کردهاجرا  برداري فعلي بهره
  شد.نحوه مديريت و انتخاب تابع هدف مشخص  شده

  
  هاي زيرزميني بندي مسائل مديريت آب فرمول -ب
بندي يک مسئله مديريت آب زيرزميني،  فرمول يبرا

متغيرهاي تصميم،  شامل سه جزء اصلي نکرد مشخص
. مجموعه الزم است ها تيمحدوداي از تابع هدف و مجموعه

گيري   از فرآيند تصميماين اجزا با يکديگر يک مدل رياضي 
کند. متغيرهاي تصميم مسئله  و يا طراحي را تعريف مي

گيري مثل  هاي قابل اندازه ها يا تصميم مديريت، کنترل
مدل  باها هستند که  اي از چاه مقادير برداشت از مجموعه

مدل براي اين  باشوند. مقادير تعيين شده  تعيين مي
تابع  .کنند مي متغيرهاي تصميم، حل مسئله را تعريف

هدف مسئله که بر حسب يک و يا چند متغير تصميم بيان 
 يبراشود، معياري از عملکرد فرآيند طراحي است و  مي

شناسايي بهترين راه حل از بين چندين راه حل ممکن به 
رود. تابع هدف با توجه به کاربرد مدل ممکن است  کار مي

ديريت حداکثر يا حداقل شود. سومين جزء از مسئله م
را روي  شرط هاها است که  اي از محدوديت مجموعه
کند.  متغيرهاي تصميم اعمال مي به دست آمده بامقادير 

بنابراين با توجه به مطالب ذکر شده يک مسئله مديريت 
آب زيرزميني زماني به خوبي تعريف شده است که شامل 

آن  باکه  مقاديري از متغيرهاي تصميم باشد به طوري
تمامي  نيهمچنمقادير بهينه تابع هدف به دست آيد و 

هاي تعريف شده روي متغيرهاي تصميم نيز به  محدوديت
اجزاي مدل  ين بررسيا. در خوبي ارضا شده باشد

بندي مديريت سطح آب زيرزميني  براي فرمول سازي بهينه
در محدوده خط يک متروي تبريز شامل متغيرهاي 

که جزئيات بيشتر  استها  ديتتصميم، تابع هدف و محدو
  اين مسئله در ادامه آورده شده است.

، متغيرهاي پژوهشمتغير تصميم مورد استفاده در اين 
. متغيرهاي تصميم استتصميم دوتايي و مقدار جريان 

هاي مرتبط به  شناسايي حالت مجموعه يبرادوتايي 
روند. يک و يا  متغيرهاي مقدار جريان و بيروني به کار مي

چند متغير تصميم مقدار جريان و بيروني و يا ترکيب اين 
توانند مرتبط به يک متغير دوتايي منفرد  متغيرها مي

شوند  نشان داده مي lI صورت باشند. متغيرهاي دوتايي به
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دوتايي است) و مقادير  امين متغير l نشان دهنده l که(
0,1lIشوند ( صفر و يک را شامل مي ). در صورتي که =

lI  برابر يک باشد حداقل يکي از متغيرهاي تصميم مقدار
(به  استجريان و يا بيروني مرتبط با متغير دوتايي فعال 
در حال  معني آن که مکان مورد نظر ساخته شده و يا

برابر صفر باشد  lIبرداري است)، و در صورتي که  بهره
جريان و بيروني مرتبط به آن  تمامي متغيرهاي مقدار

صورت مستقيم  . متغيرهاي دوتايي بههستندفعال غير
مرتبط با يک دوره تنش مشخص در مدل نبوده و 

متغيرهاي تصميم ها از طريق  هاي تنش مربوط به آن دوره
  .شود ها شناخته مي مقدار جريان و بيروني مرتبط با آن

و  يبررسسازي منطقه مورد  بعد از تهيه مدل شبيه
اينکه برنامه مديريتي بتواند قابل  يبراکاليبراسيون آن، 

هاي  باشد شبکه هاي اجرايي و مردم بخشاجرا براي 
سازي  هاي مدل شبيه تر از سلول مراتب بزرگ مديريتي به

اطراف مسير مترو  نواحيگرفته مي شود. بنابراين  درنظر
  ).٣(شکل  م شديتقسبه هشت شبکه مديريتي 

  

 
  هاي مديريتي در مسير مترو شبکه -٣شکل 

  
هاي  براي تعيين متغيرهاي تصميم ميزان برداشت از چاه

هاي مديريتي در هر ماه از سال  هر يک از شبکه موجود در
افزايش  يبرا .استعنوان متغير تصميم مقدار جريان  به

ضمانت اجرايي مدل، در هر شبکه مديريتي نسبت 
به ميزان کل برداشت  هاي موجود برداشت از هريک از چاه

مشابه با شرايط موجود درنظر گرفته شده  ،از آن شبکه
هاي  بهينه، مقدار برداشت از چاه درنتيجه در حالت است.

موجود در يک شبکه مديريتي به يک نسبت افزايش و يا 
چاه  ٣٧کاهش خواهد يافت. در مسير خط مترو 

عنوان متغير باينري (متغير تصميم) معرفي  پيشنهادي به
با توجه به افق زماني سه ساله، تعداد متغيرهاي  .شد

دوتايي در دوره ضرب تعداد متغير  تصميم جريان از حاصل
  آيد. دست ميه زماني ماهانه ب

حداقل کردن مجموع هزينه  پژوهشتابع هدف در اين 
هاي جديد و  هاي فعلي و احداث چاه برداري از چاه بهره
  است. )٢(مطابق معادله  برداري از آن بهره

)٢(  

,
1 1 1

min max

( 1,2,..., )
( ,..., )
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شماره متغير تصميم  l متغير تصميم دوتايي و lIکه
مجموع  m هاي حفر شده جديد)، دوتايي (شماره چاه

 هاي حفر رهاي تصميم جريان که از مجموع تعداد چاهمتغي
هزينه احداث چاه  Iκآيد،  دست ميه شده و فعلي ب

حداقل و حداکثر  maxlو  minl هزينه پمپاژ، mβجديد،
زمان برحسب ماه،  tهاي حفر شده جديد،  تعداد چاه
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,m tQ  مقدار برداشت از چاه شمارهm  و در زمانt است .  
ها يا قيود در  هاي متغيرهاي تصميم: محدوديت محدوديت

هاي متغيرهاي تصميم است،  اين مسئله، شامل محدوديت
هاي  براي چاهکه حدود باال و پايين متغيرهاي تصميم 

هاي  ي چاه، برادرصد برداشت فعلي ٥٠٠و  ١٠٠موجود 
گرفته شد. محدوديت  درنظرليتر بر ثانيه  ١٠تا  ٥جديد 

هاي ارتفاع هيدروليکي است که ارتفاع  بعدي، محدوديت
، تراز مشخصهيدروليکي مجاز در يک مکان و دوره تنش 

گرفته شد، محدوديت آخر هم  درنظرکف تونل مترو 
هاي  هاي جمع خطي (محدوديت تعداد کل چاه محدوديت

هاي  است که تعداد حداقل و حداکثر تعداد چاهفعال) 
شود. اين  گرفته مي درنظرحلقه چاه  ٢٥و  ١٠فعال، 

  نوشت: توان به شکل کلي زير ها را مي محدوديت
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هاي  حدود باال و پايين تعداد کل چاه NLو  NUکه در آن 
, فعال،

u
m tQ و ,

l
m tQ هاي تحت  حدود باال و پايين چاه

. محدوديت بعدي، محدوديت ارتفاع استبرداري  بهره
صورت مقدار مطلق حد پايين  هيدروليکي است که به

   مشخص تنش دوره و مکان يک در هيدروليکي ارتفاع
), , ,

l
i j k thشود: ) تعريف مي  

)٦(  l
tkjitkji hh ,,,,,, ≤  

  
  روش حل مسئله مديريت آب زيرزميني -ج

براي تعيين روش حل مسئله مديريت آب زيرزميني، در 
شرايطي که محدوده آبخوان وسيع و سيستم مورد بررسي 

هاي مختلفي شامل  گزينهپيچيده باشد با توجه به اينکه 
هاي تنش در افق زماني بلندمدت  تعداد زيادي از دوره
سازي،  هاي محاسباتي مدل شود، هزينه تحليل و بررسي مي

قابل توجه خواهد بود. در اين راستا با توجه به 
)، ٢٠٠٨توسط پاليدو و الفلد ( انجام شده يها پژوهش
العمل آبخوان  سازي رابطه تنش و عکس توان از خطي مي
. به اين کرد سازي رفتار سيستم آبخوان استفاده ساده يبرا

از روش  سازي بهينهبراي تهيه مدل  پژوهشترتيب در اين 
اي بهترين  هاي مشاهده . چاهشد ريزي خطي استفاده برنامه

در  که . اما از آنجا هستندعنوان نقاط کنترل  گزينه به
صورت يکنواخت  ها به نحوه توزيع چاه يبررس محدوده
نقاط کنترل درنظر عنوان  هر ايستگاه مترو، بهنقاط  نبوده،

  اند. گرفته شده
  

  نتايج و بحث
حل مشکل باال بودن سطح  يپژوهش تالش شد برااين در 

افزاري براي کاهش سطح آب  آب زيرزميني از روش نرم
زيرزميني در مسير خط يک متروي شهر تبريز استفاده 

 سازي شبيه. در راستاي انجام اين کار، ابتدا مدل شود
 يبراسفره آب زيرزميني شهر تبريز تهيه شد و سپس 

نقاط حفاري چاه جديد و ميزان دبي پمپاژ  سازي بهينه
. نمودار شوداستفاده  GWMهاي فعلي و جديد از کد  چاه

حاصل از مقادير تراز سطح زمين، تراز سطح ايستابي (ماه 
آورده شده است.  ٤کف تونل را در شکل  آبان) و تراز

طور که در اين شکل نشان داده شده است، هدف در  همان
رساندن تراز سطح آب زيرزميني به تراز کف پژوهش اين 

  تونل است.
  

تراز کف تونل، آب زيرزميني و سطح زمين در مسير  -٤شکل 
  خط يک متروي تبريز

  
منطقه  سازي شبيهبه اين هدف، ابتدا مدل  دنيرس يبرا

مورد نظر که مسير خط يک متروي شهر تبريز بوده، با 
، بعد از انجام شدتهيه  MODFLOWاستفاده از مدل 
 سازي بهينهمدل، مدل  دييأتسنجي و  کاليبراسيون، صحت

. شدتهيه  GWM اين مسئله با استفاده از کد کامپيوتري
، در مديريت شدبلي ذکر هاي ق طور که در بخش همان

پايين آوردن سطح آب زيرزميني در  يبراسطح ايستابي 
بر اين بود که مقادير پمپاژ از  تالشمتروي شهر تبريز 

ممکن افزايش داده شود و در صورت هاي موجود تا حد چاه
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  .شودنرسيدن به هدف موردنظر، يک سري چاه جديد حفر 
 يها هدفوجه به نتايج اوليه حاصل از مدل مديريتي با ت

نشان داد که افزايش برداشت از  پژوهشموردنظر در اين 
هاي موجود در اطراف مسير مترو با توجه به تراکم  چاه

نسبتاً کمتري نسبت به ساير نواحي دشت تبريز، به تنهايي 
تواند سطح آب زيرزميني را تا آنجا که مدنظر است  نمي

حفر  ديباهاي جديد  بنابراين يک سري چاه نپايين آورد
منطقه براي تعيين  سازي شبيه. اجراهاي مکرر مدل شود

 درنظرهاي جديد و همچنين  حد پايين و باالي تعداد چاه
وض ع وحفر چاه جديد  يبراگرفتن محدوديت مالي 

برداشت بيشتر نشان داد که مطلوبست  يبراپمپ  کردن
 باشد.حلقه  ٢٥و  ١٠هاي جديد  حد باال و پايين تعداد چاه

در ادامه نتايج حاصل از اجراي مدل با توجه به موارد ذکر 
  .شود يمشده، ارائه 

بعد از تعيين متغيرهاي تصميم، نوع تابع هدف و تعريف 
، يبررسهاي مسئله مديريت آب زيرزميني مورد  محدوديت

فرمت اين مدل  براساس GWMهاي ورودي مدل  داده
. نتايج شود يماجرا  سازي بهينهو سپس مدل  شدوارد

و  ٢هاي مديريتي شماره  حاصل از مدل نشان داد در شبکه
هاي موجود در شبکه نسبت به  افزايش برداشتي از چاه ٥

دليل اختالف  تواند به است اين مي انجام نشدهحالت فعلي 
 يبراکم سطح ايستابي با تراز کف تونل مترو باشد. اما 

هاي  شبکه هاي موجود در چاه يبررسرسيدن به هدف اين 
هرکدام با افزايش  ٨و  ٧، ٦، ٤، ٣، ١مديريتي شماره 

برابر  ١٨/١و  ٢٨/٣، ٦٣/٢، ٩٦/٢، ٢٣/٣، ٧١/١برداشت 
نسبت به حالت فعلي داشته است. عالوه بر اين با حفاري 

چاه پيشنهاد شده در اطراف  ٣٧چاه جديد از بين  ١٣
تأمين مي شود.  يبررسمسير مترو هدف مورد نظر در اين 

دست آمده و همچنين مقادير برداشت ساالنه از ه نتايج ب
آورده شده  ٦و  ٥ هاي شكلهاي جديد حفر شده در  چاه

  است. 
سازي از  براي حل مسائل بهينه GWMاز آنجا که مدل 

کند بنابراين در صورتي  الگوريتم سيمپلکس استفاده مي
سازي از  که مسئله مورد نظر غيرخطي باشد از روش خطي

دليل  گيرد. دراين بررسي به الگوريتم سيمپلکس بهره مي
العمل آبخوان خطي فرض  اينکه رابطه تنش و عکس

از الگوريتم سازي  شود بدون انجام فرآيند خطي مي
شود. در ادامه براي اطمينان از   سيمپلکس استفاده مي

فرض خطي درنظر گرفتن آبخوان، افت به دست آمده از 

سازي نتايج  سازي با افت حاصل از شبيه مدل بهينه
ها در  ). مقايسه اين افت٧سازي مقايسه شد (شکل  بهينه

دهد تفاوت کمي بين مقادير  اين شکل نشان مي
شده برداشت بهينه با مقادير بهينه حاصل از  سازي شبيه
توان به فرض برهم  وجود دارد که اين را مي GWMمدل 

هاي موجود  پوشاني خطي مقادير افت ناشي از برداشت چاه
  هاي مديريتي مربوط دانست. و جديد در شبکه

  

  هاي مديريتي مقادير برداشت بهينه و فعلي در شبکه -٥شکل 
  

هاي  هاي فعال شده در ايستگاه اشت چاهمقادير برد -٦شکل 
  مترو
  

مقادير بهينه در  سازي شبيهمقايسه تراز بهينه و  -٧شکل 
  پايان دوره زماني سه ساله 
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  گيري نتيجه
هاي عمراني زماني که هدف احداث تونل يا  در بيشتر پروژه
اي ديگر در زيرزمين باشد و در حفر آن به  هر نوع سازه

اهميت  يدارااليه آبدار برخورد شود کنترل سطح ايستابي 
بااليي است و همواره مدنظر مهندسان طرح و مشاوران 

بررسي مطالعات پايه، اجراي مدل رياضي  .بوده است
آبخوان دشت تبريز و بررسي مناطقي که در مسير خط 

گرفته، نشان داد که سطح يک متروي شهري تبريز قرار 
که در  آب زيرزميني در اين مناطق باالست به طوري

 يبراشدند. با توجه به اينکه  روبروحفاري تونل با مشکل 
هاي  حل مشکل باال بودن سطح آب زيرزميني در پروژه
اي) و  عمراني دو نگرش سخت افزاري (اقدامات سازه

ديدگاه افزاري (پمپاژ) وجود دارد. استفاده از  نرم
ها از  افزاري در مسير طوالني ضمن باال بردن هزينه سخت

 يبررسنظر ساختار زمين شناسي، از آنجا که منطقه مورد 
خيز است، ريسک پروژه باال رود و امکان تخريب سازه  زلزله

 يبررسدر اثر وقوع زلزله وجود دارد. بنابراين در انجام اين 
افزاري براي کاهش سطح آب زيرزميني در  ديدگاه نرم از

مسير خط يک متروي شهر تبريز استفاده شده است و 
هاي  هاي جديد و افزايش پمپاژ از چاه با حفر چاهتالش شد

موجود سطح آب زيرزميني در افق زماني سه ساله، حداقل 
 يبراتا کف تونل متروي شهر تبريز پايين آورده شود. 

جهت  MODFLOW رسيدن به اين هدف از مدل
و تهيه مدل رياضي آبخوان دشت تبريز و کد  سازي شبيه

GWM و مديريت سطح ايستابي استفاده  سازي بهينه يبرا
گرفتن رفتار سيستم در مدل  درنظر. با توجه به خطي شد

GWM سازي در حل  دليل حجيم بودن فرآيند خطي به
حل مدل مديريتي مورد  يبراغيرخطي،  سازي بهينهمدل 
ريزي خطي انتخاب  ، روش برنامهيبررسفاده در اين است
نشان داد  يبررسدست آمده در منطقه مورد ه نتايج ب شد.

توان در افق زماني سه  که در مرحله مديريت منطقه مي
شبکه مديريتي  ٨شبکه از  ٦ساله با اضافه برداشت از 

چاه جديد  ١٣تعريف شده و همچنين با حفاري و برداشت 
ر مترو سطح آب زيرزميني را حداقل به کف در اطراف مسي

تونل مترو رساند. همچنين مقايسه مقادير افت در شرايط 
سازي نتايج  و شبيه سازي بهينهبهينه حاصل از مدل 

قبول کردن توان با  از اين است که مي نشانسازي  بهينه
  .استخطا نتيجه گرفت که رفتار آبخوان خطي  کمدرصد 
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