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Introduction
More efficient decisions in groundwater problems can be improved by increasing modeling accuracy. The
mesh-free numerical model is a way to achieve this goal. In recent years, various mesh-free methods for
modeling groundwater have been developed. This paper aims to develop groundwater models by mesh-free
methods, including Analytical Element Method (AEM) and Point Collocation Method (PCM). The AEM
is an idealistic perception of the linear superposition concept (Strack, 1987). The PCM uses a set of points
scattered within the domain of the problem that transforms the governing partial differential equations into
algebraic equation systems and does not need any predefined mesh (Liu & Gu, 2005).
Methods
Astaneh-Kuchesfahan plain is one of the agricultural centers in the province of Gilan located between
Tehran and the southern basin of the Caspian Sea in the north part of Iran. The geographical location of the
Astaneh-Kouchesfahan aquifer is shown in Fig. (1).
In this research, analytic element and point collocation mesh-free methods are used for groundwater
modeling. The analytical element method is essentially a version of the superposition techniques. This
method uses the exact analytical functions, and it doesn't need mesh-dependent interpolation functions
(Fitts, 2012 ). Some points are distributed on the computational domain in the point collocation method, and
the shape functions are created to solve the governing equation. This method is used to solve many partial
differential equations with boundary conditions (Liu & Gu, 2005). The flow models are applied for
groundwater modeling of the Astaneh-Kouchesfahan aquifer, and their results are compared. Particles
Swarm Optimization (PSO) algorithm is used for the calibration of flow models. The models are
developed by Python Object-Oriented Programming (OOP) language. The results of the AEM flow model
based on the equipotential contour lines are shown in Fig. (2). Figure (3) also shows the nodal arrangement
in the problem domain for the PCM model and geometry of the support domain.

Mohammadi and Ghaeini-Hessaroeyeh. 44 (3) 2021

30
DOI: 10.22055/JISE.2020.22058.1582

Fig. 1- Geographical location of Astaneh-Kouchesfahan plain (Saatsaz et al. 2013)

Fig. 2- The equipotential contour lines based on the AEM flow model results

Fig. 3- Nodal arrangement for the case study
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Fig. 4- Comparing the hydraulic head of the AEM and PCM model results and the observed data

Figure (4) shows the hydraulic head resulted from the developed AEM and PCM model comparing to the
observed data for 54 observed wells. The analytical element model result's Mean Error (ME) and Root
Mean Square Error (RMSE) are equal to 0.382 m and 2.805m, respectively. Table (1) shows the Calibration
results for the difference value of Cs in the PCM model. The values of objective functions for PCM results are
presented in Table (2).
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Table 1- Calibration results for difference value of Cs
Hydraulic
Transmissivity
Nash
RMSE
Conductivity (m/day)
(m2/day)
function
(m)
9.128
450-1200
0.78
0.148
13.124
300-940
0.85
3.629
11.03
410-1100
0.91
0.907
Table 2- The values of objective functions for PCM results
Nash function
RMSE (m)
0.94
0.897

ME
(m)
0.02
0.493
0.123

ME (m)
0.145

After sensitivity analysis, the mean error and root mean square error of the results of the point collocation
model are decreased to 0.145m and 0.897m. Comparing the two model results shows that the prediction of
the point collocation method is better than that of the analytical element method.
Conclusion
In this study, two mesh-free methods contain AEM and PCM models are developed for groundwater
modeling. Then the models are applied for Astane-kuchesfehan aquifer. The PSO algorithm is used for the
calibration of the flow models. The model results are compared together and with the observed data for the
hydraulic head of 54 observed wells. The analytical element model result's mean and root mean square error
are equal to 0.382 m and 2.805m, respectively. Also, the mean error and root mean square error of the
results of the point collocation model are equal to 0.145m and 0.897m, respectively. According to the
results, the PCM model results are more accurate than the AEM flow model results.
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چکيده
کارایی تصمیمات مدیریتی در مسائل آب زیرزمینی را میتوان با افزایش دقت مدلسازی افزایش داد .یکی از راههای رسیدن به این
مهم ،استفاده از روشهای مستقل از شبکه میباشد .در این تحقیق ،دو روش بدون شبکه المان تحلیلی و همآیی نقطهای جهت
مدل سازی جریان آب زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفتند .روش المان تحلیلی که برداشتی آزاد از مفهوم برهم نهی توابع خطی میباشد
به کمک توابع تحلیلی دقیق و مستقل از وسعت دامنه منطقه به مدلسازی جریان میپردازد .در روش همآیی نقطهای به جای استفاده از
شبکهبندی بر روی دامنه مدل ،از یک سری نقاط پخششده استفاده می شود؛ این روش عددی ،در حل بسیاری از معادالت دیفرانسیل
جزیی با شرایط مرزی استفاده میشود .جهت بررسی نحوه مدلسازی و مقایسه دقت هر روش ،از دادههای میدانی دشت آستانه-
کوچصفهان استفاده شد .واسنجی مدلهای توسعهیافته نیز توسط الگوریتم اجتماع ذرات انجام شد .توسعه مدلهای ارایه شده توسط
زبان برنامهنویسی شی گرا پایتون انجام گردید .نتایج مدل المان تحلیلی خطای میانگین  0/382متر و ریشه میانگین مربعات خطا
 2/805متر را نشان میدهد .در روش همآیی نقطهای نیز بعد از تحلیل حساسیت ،خطای میانگین  0/145متر و ریشه میانگین مربعات
خطا  0/897متر بهدست آمد .مقایسه نتایج دو روش مذکور نشان می دهد که روش همآیی نقطهای نتایج بهتری را نسبت به مدل المان
تحلیلی پیشبینی کرده است.
کلیدواژهها :روش المان تحلیلی ،روش همآیی نقطهای ،آستانه-کوچصفهان ،مدلسازی آب زیرزمینی.

مقدمه
با توجه به کمبود منابع آبهای سطحی ،توجه به منابع آب زیرزمینی
بهطور چشمگیری افزایش یافته است .نحوه حرکت و نوسانات آب در محیط
متخلخل با توجه به خواص محیط پیرامون آن ،یکی از پیچیدهترین
فرایندهای مهندسی طبیعت میباشند .دستیابی به این مهم به کمک
روشهای ریاضی پیچیده امکانپذیر است که این فرایند را به کمک حل
عددی توابع ریاضی شبیهسازی مینماید (Wang and Anderson,
 .(1995روشهای شناختهشده مانند المان محدود و تفاضل محدود با
استفاده از شبکهبندی بر روی دامنه منطقه مورد نظر اقدام به حل
معادلههای حاکم بر جریان آب زیرزمینی مینمایند .وجود شبکه و حل
معادلههای حاکم بر روی گرهها و استفاده از توابع درونیابی باعث عدم
پیوستگی و گاهی کاهش دقت نتایج از یک سو و ارتباط مستقیم پیچیدگی
محاسبات با وسعت دامنه مدل از سوی دیگر میگردد ).(Craig, 2004
جهت ایجاد پیوستگی و یکنواخت نمودن مقادیر سرعتهای محاسبهشده
در گرهها روشهای درونیابی بسیاری توسعه یافتهاند ( Pokrajac and

 .)Lazic, 2002اما با وجود این تالشها هرگز نمیتوان پارامترها را به
صورت کامل از شبکه مجزا نمود.
روش المان تحلیلی یک روش عددی بدون شبکه بر پایه اصول نظریهه
پتانسیل میباشد .این روش با تبدیل معادله حاکم بر جریان آب زیرزمینی بهه
شههکل معههاداتی از قبیههل اپههال ( ،)Laplaceپواسههن (،) Poisson
هلمهولتز ( )Helmholtzو بایهارمونیک ( )Biharmonicدر قاله دبهی
پتانسیل و حل تحلیلی این معادات بهصورت توابع خطی و برهم نههی ایهن
توابع ،به مدلسازی جریان مهی پهردازد ( .)Strack, 2009ایهن ویگگیهها
باعث شده این روش بدون توجه به وسعت منطقه ،جوابهای دقیقهی بهرای
مناطق با مقیا بزرگ تولید نمایهد ( Strack et al.,1987, Bakker et
.)al.,1999
روش همآیی نقطه ای نیز یک روش عددی بدون شبکه بهوده کهه در
حل بسیاری از مسائل به شکل معهادات دیفرانسهیل معمهولی و جزیهی بها
شرایط مرزی کاربرد دارد ( .)Kansa, 1990ایهن روش سیسهتم معهادات
جبری را بهرای کهل دامنهه مسهبله بهدون اسهتفاده از شهبکه و بهه کمهک
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مجموعهای از نقاط پخششده در داخل دامنه مسهبله میسهازد ( Liu and

 .)Gu, 2005به همین دلیل عالوه بر حفظ زمهان مهورد نیهاز بهرای تولیهد
شههبکه ،میتوانههد هزینههه قابلتوجههه و زمههان زیههادی را در مدلسههازیها و
شبیهسازیها صرفهجویی نماید .در زمینه مطالعات آب زیرزمینهی بهه کمهک
روش همآیی نقطهای مطالعات مختلفی انجام شده اسهت ( Meenal and
 )Eldho, 2011که این مطالعات به صورت مشترک به آسان بهودن نحهوه
مدلسازی به کمک این روش و در عین حال دقهت نتهایج حاصهل از ایهن
روش اشههاره نمودهانههد Pathania .و  (2017) Rastogiروش همآیههی
نقطهای با روش حل گالرکین در حالت ناپایدار را مهورد مطالعهه قهرار دادنهد.
نتایج نشان داد که این روش نسبت به روش المان محدود تنهها  0/4درصهد
خطا داشته و محدودیتهای ناشهی از مشبنهدی را نیهز دارا نیسهت کهه در
نتیجه میتهوان از روش همآیهی نقطههای بهه عنهوان یهک روش مهورر در
مدلسههازی جربههان آب زیرزمینههی اسههتفاده نمههود Ranjram .و Craig
) (2018با انجام تغییراتی باعث افزایش کارایی روش المان تحلیلهی
شدند به این ترتی که آنها با استفاده از نقاط تمرکز خاصی ،باعهث
بهبود توابع بیانگر ویگگیهای هیدرولوژیکی شده و مرزهای آنهها را
بهبود بخشیدند.
با توجه به برتریهای ذکرشده دو روش بدون شهبکه المهان تحلیلهی و
همآیی نقطهای ،در تحقیق حاضر این دو روش جهت مدلسازی جریان آب
زیرزمینی آبخوان آستانه-کوچصفهان مورد استفاده قرار گرفته و دقهت نتهایج
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آنها در مقایسه با یکدیگر و همچنین دادههای مشهاهداتی منطقهه مهذکور
مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه ،منطقه مورد مطالعه معرفهی میشهود.
سپس روشهای المان تحلیلی و همآیی نقطهای ،نحوه مدلسهازی و نتهایج
حاصل از پیادهسازی مدلهای توسعهیافته ارایه میگردد.
مواد و روشها
معرفي منطقه مورد مطالعه

آبخوان دشت آستانه-کوچصفهان یکی از منابع مهم تهممین آب اسهتان
گیالن میباشد .مطابق شکل ( )1مساحت این دشهت  1343کیلومترمربهع و
در طول جغرافیایی  49˚ 30′تها  50˚ 15′و عهر جغرافیهایی  35˚ 34′تها
 35˚ 48′واقع شده است .این منطقه جزو مناطق پر بهاران ایهران محسهوب
میشود ،بهطوری که بارندگی متوسط سالیانه آن با توجه بهه آمهار  40سهاله
حدود  1430میلیمتر اسهت ( .)Saatsaz et al., 2013میهزان برداشهت از
منابع آب زیرزمینی منطقه حدود  44/2میلیون مترمکعه در سهال میباشهد
( .)Khorramdel et al., 2008منطقه از نظهر زمینشناسهی در جنهوب
دریای خزر واقع شده و به عنوان یهک بخهش از محهدوده تکتهونیکی البهرز
شناخته میشود .مهمترین رود این حوضهه ،سهفیدرود بها طهولی برابهر 670
کیلومتر میباشد .آبدهی سالیانه این رود بههطور متوسهط  3998/4میلیهون
مترمکع بوده است (.)Mirmoshtaghi et al., 2012

)Fig. 1- Geographical location of Astaneh-Kuchesfahan plain (Saatsaz et al., 2013
شکل  -1موقعيت جغرافيایي دشت آستانه-کوچصفهان ()Saatsaz et al., 2013
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مدل مفهومي منطقه

طبق مطالعههای ،دشت آستانه-کوچصفهان دارای سهفره آزاد بهوده و
بر روی ایه ر نفوذناپهذیر دوره ژوراسهیک قهرار گرفتهه اسهت .بیشهترین
ضخامت سفره  250متر در مرکز دشت و کمترین ضخامت آن  40متهر و در
شمال دشت میباشهد ( .)Saatsaz, 2012دامنهه مهدل از طهرر شهر و
غرب توسط صهخرههای مرکه تریازیهک-ژوراسهیک و مصهالر رسهوبی
سنوزوییک محدود شده است ،از طرفی با بررسی خطوط تهراز آب زیرزمینهی
جهت جریان از سوی جنوب به سمت شمال مشخص میشهود ( Saatsaz
 .)et al., 2013در نتیجه مدل از طرر شهر و غهرب بهه عنهوان دو مهرز
بدون جریان به مدل وارد میشود .مرز جنهوبی توسهط مخهروط افکنهههای
سفیدرود با خط همپتانسیل  40متر محدود شده است ،مرز شمالی نیهز دارای
طول حدود  50کیلومتر بوده و در امتداد سهاحل قهرار دارد در نتیجهه ایهن دو
مرز به صورت مرزهای با بار آبی مشخص به مدل وارد می شود .این مرزهها
محدودهای به مساحت  942کیلومترمربع و محیط  136کیلهومتر را تشهکیل
میدهند .سطر آب زیرزمینهی بههطور متوسهط از  40متهر بهااتر از سهطر
دریاهای آزاد تا  25متر پایین تر از سطر دریاهای آزاد تغییهر میکنهد .میهزان
تغذیه و تخلیه سفره نیز با توجه به مطالعات انجهام گرفتهه در دسهتر مهی
باشد ( .)Khorramdel et al., 2008قابلیت انتقهال از  500مترمربهع در
روز در قسمت شمالی تا  4000مترمربع در روز بهرای قسهمتهای مرکهزی
تغییر میکند ،در فاصله بین شهرهای رشت و آستانه این مقدار حهدود 2000
مترمربع در روز محاسبه شده اسهت ( .)Saatsaz et al., 2013در تحقیهق
حاضر هدایت هیدرولیکی کل منطقه رابت و برای سعی اولیه ،برابهر  15متهر
در روز فر شده است .این مقدار رابت ،میانگین وزنی مقهدار ههدایت
هیدرولیکی هر ناحیه در منطقه مورد مطالعه با توجهه بهه مدلسهازی
 (2013) Saatsaz et alمی باشد.
مدل جریان آب زیرزميني

در این تحقیق از فرضیات دوپویی-فورشهایمر بهه عنهوان یهک فهر
واقعبینانه در مدل سهازی اسهتفاده شهده اسهت .از طرفهی در ایهن تحقیهق،
مدلسازی در حالت پایدار به شکل رابطه ( )1انجام گردیده است.
()1

  h    h 
T
 T
  N
x  x x  y  y y 

که  Tقابلیت انتقال h ،بار آبی و  Nمیهزان تغذیهه ( ) و یها تخلیهه ()-
سفره و  xو  yنشاندهنده جهت محورهای مختصات کارتزین میباشد.

دوره  44شماره  3سال  .1400ص 29-44

مورر است ( .)Rabideau et al., 2007المانها هر کدام بیانکننهده یهک
ویگگی هیدرولوژیکی یا ژئولوژیکی منطقه میباشند .این توابهع (المانهها) بها
هم جمع شده و تشکیل یک معادله کلی را میدهند .به کمهک ایهن معادلهه
که ممکن است شامل صدها عبارت باشد میتوان بهار آبهی در ههر نقطهه را
محاسبه نمود ( .)Fitts, 2012در روش المان تحلیلی جهت ایجهاد توانهایی
روش ،در مدلسازی شرایط مختلف آبخوان ،معادات جریان در قاله دبهی
پتانسیل (  ) معرفی میشوند (:)Strack, 2009
()2

به این ترتی رابطه ( )1در قال دبی پتانسیل عبارت است از:
()3

در این روش هر المان ،یک تابع ریاضی بهوده کهه همهراه یهک شهرط
مرزی خاص ،داخل دامنه جریان وجود داشته و به سهم خود بهر تغییهرات آن

2   N

با توجه به آزاد بودن سیستم آبخوان در این تحقیق ،بهرای بهه دسهت آوردن
میزان بار آبی از روی دبهی پتانسهیل میتهوان بها در نظهر گهرفتن T=Kh
مطابق زیر عمل نمود:
()4

1
Kh( x , y ) 2  Cu
2

( x,y ) 

که  Kهدایت هیدرولیکی منطقه و  Cuرابت بوده و در بیشهتر مواقهع جههت
سهههولت صههفر در نظههر گرفتههه میشههود ( . )Fitts, 2012در روش المههان
تحلیلی معمواً توابهع بهه صهورت مخهتلط و بهه شهکل رابطهه ( )5معرفهی
میشوند (.)Fitts, 2012
()5

) ( z )   ( z )  i  ( z

که )   ( zپتانسیل مختلط z=x+iy ،مختصات مخهتلط  ( z ) ،دبهی
پتانسیل i  1 ،و )   ( zتهابع جریهان میباشهد .در ایهن تحقیهق،
جهت مدلسازی ،به المان های جریان یکنواخهت ،فهروخط (،)Line Sink
فرومنطقه ( )Area Sinkو فرونقطه ( )Point Sinkنیاز است.
المان جریان یکنواخت یک جواب ساده از حل معادله اپال می باشد .این
المان به صورت زیر معرفی میشود:
()6

روش المان تحليلي


h
T
) (i  x, y, z
i
i

uf ( z )  Qo ( z  zref )ei
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که )  uf ( zپتانسیل مختلط ناشی از جریان Qo ،میزان دبهی جریهان،
 zمختصات مختلط  ،زاویه جریان با محهور  xهها و  zrefمختصهات
مختلط نقطه مرجع میباشد (.)Craig, 2004
المان فروخط برای مدلسازی رودها ،کانالها ،زهکشهها ،چاهههای افقهی و
حتهی مرزههای آبخهوان مهورد اسهتفاده قهرار مهی گیهرد ( Bakker and
 .)Kelson, 2009اصطالحاً فروخطهای با نرخ دبی متغیر ،به فروخطههای
با مرتبه باا مطابق رابطه ( )7معرور هسهتند ( Janković and Barnes,
.)1999
n
1  N

  an  f (n, m; Z )Tm ( Z ) 
2 i  n  0 m  0


ls ( Z ) 

 N
) anTn (1)ln(Z 1
2 n 0
 N

) anTn (1) ln(Z  1
2 n 0

()7



که  anضرای محاسبهشده یا مشخص شده توسط شهرایط مهرزی المهان،
 Tmو  Tnچندجملهای های چبیشف ( N ،)Chebyshevمرتبه سهریهای
چبیشف  ،برای فروخط یک و در غیر این صورت صفر میباشهد Z .نیهز
موقعیههت المههان در سیسههتم مختصههات محلههی بههوده و برابههر اسههت بهها
) 2 z  ( z1  z2
 z2  z1 

که  z1و  z2مختصات نقاط را المان میباشند .تهابع

) f(n,m;Zدر رابطه ( )7نیز به شکل رابطه ( )8بیان میشود ( Janković

:)and Barnes, 1999

()8
زو
زو

 Z 1
mn
 Z 1

 4
f (n, m; Z )  
ج 0 m  n mn 
n  m
 2
m0
جn
 n


المان فرومنطقه برای مناطقی که دارای تغذیه و یا تخلیه از آبخوان میباشهد
مورد استفاده قرار می گیرد و به شکل رابطه ( )9بیان میشود ( Rabideau
:)et al., 2007

()9



an Z n , Z  1



n0
 as ( Z )   
 b Z  n  Q ln( R Z ) , Z  1
n
c

2
 n0

که  anو  bnضرای محاسبهشهده توسهط شهرایط مهرزی Q ،نشهاندهنده
تغذیههه یهها تخلیههه از منطقههه دایههرهای و  Rcنیههز شههعای دایههره اسههت.
z  zc
Rc

 Z که  zcمختصات نقطه مرکزی دایره میباشد

المان فرونقطه برای نشان دادن چاههای تغذیه یا تخلیه استفاده میشود و بهه
شکل رابطه ( )10معرفی میگردد.
()10

Qw
) ln( z  z w
2

 wl ( z ) 

که )   wl ( zپتانسیل مختلط المان فرونقطه Qw ،نهرخ برداشهت از چهاه،
 zwمختصات مختلط چاه و  z=x+iyمختصات مکانی مخهتلط فرونقطهه
مورد نظر میباشد.
در مدل المان تحلیلی ابتدا دادههای اولیه مربوط به مشخصات آبخهوان،
ضرای هدایت هیدرولیکی ،تخلخل و  . . .به مدل داده مهی شهوند ،سهپس
مدل با توجه به دستورهای فراخهوانی کهه بهرای ههر المهان تعریهف شهده،
دادههای مورد نیاز خود را به المان اعمال میکند ،این المانهها در روابهط ()6
الی ( )10معرفی شدهاند .از آنجاییکه المانها بهصهورت مخهتلط میباشهند
بخش موهومی در یک ماتریس خالی جمع آوری شده و قسمت حقیقی کهه
به عنوان تابع جریان شناخته میشود ،دستنخورده باقی میمانهد .در مرحلهه
بعد با مشخص کردن یک شرط از مدل خواسهته میشهود ،درصهورتی کهه
ضرای دبهی پتانسهیل مشهخص اسهت آنهها را در یهک مهاتریس خهالی
جمعآوری نماید و درصورتی که ایهن ضهرای نهامعلوم هسهتند ،بهه کمهک
شرایط مرزی مشخص از قبیل مرزهای با بار آبی مشخص یا مرزهای بدون
جریان و تشکیل دستگاه ،آنها را حل نمایهد .جههت حهل دسهتگاه ضهرای
نامشخص از تابع حل معادلههای  linalg.solveکتابخانه  NumPyدر زبهان
پایتون استفاده شد .پایتون یک زبهان مفسهر و مناسه بهرای توسهعه مهدل
میباشد .بعد از بهدست آمدن ضرای نامشخص که به کمک بهر ههم نههی
معادلههای تشکیل میشود ،رابطه دبی پتانسیل مشهخص شهده و بها قهرار
دادن آن در رابطه ( )4میتوان تنها مجهول رابطه که میزان بار آبهی اسهت را
بهدست آورد .مرزهای بدون جریان ،مرزهای با بار آبی مشهخص و رودخانهه
منطقه به عنوان المانهای فروخط به مدل اعمال میشوند .برای وارد کهردن
میزان تغذیهه از طریهق بارنهدگی بهه آبخهوان ،از المهان فرومنطقهه اسهتفاده
میشود .برای مدلسازی میزان برداشت از چاهها در منهاطق مختلهف نیهز از
المان فرونقطه استفاده میشود .ازم بهه ذکهر اسهت ایهن روش یهک روش
برداری بوده و با مشخص بودن مختصات نقاط میتوان میزان دقیق بار آبهی
در آن نقطه را مشخص نمود.
روش همآیي نقطهاي

این روش برای حل تقریبی معادلههای دیفرانسیل با مشهتقات معمهولی
یا جزیی با شرایط مرزی استفاده میشود .در ایهن روش حهل دقیهق معادلهه
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دیفرانسیل با یک چندجملهای که براسا انتخهاب توابهع آزمهون بنها شهده
است ،تقری زده میشود .برای دستیابی بهه جهواب تقریبهی یهک مسهبله،
اولین کار تقری تابع میدانی با استفاده از توابع شکل است .برای ساخت تهابع
شکل فقط یک مجموعه از نقهاط میهدانی در یهک دامنهه محلهی کوچهک
استفاده میشوند .در نتیجه تابع شهکل تولیدشهده فقهط بهرای همهان دامنهه
کوچک که دامنه حمایتی نام دارد ،کاربرد داشته و خارج از آن صفر میباشهد
( .)Liu and Gu, 2005برای تولید توابع شکل روشهای مختلفی وجهود
دارد که در حالت کلی به سه گروه اصلی روش درونیابی نقطههای شهعاعی
( )Radial Point Interpolation Methodمیانگین حهداقل مربعهات و
روش درونیابی نقطهای چندجملهای تقسیمبندی میشوند .هر کهدام از ایهن
روشها از توابع پایه خاصی استفاده میکنند .با استفاده از ایهن توابهع پایهه و
دنبال نمودن یک روند مشخص در هر گروه ،در نهایهت توابهع شهکل تولیهد
میگردند .برای غلبه بر مشکل تکینگی ( )Singularityماتریس جهواب در
روش درونیابی نقطهای چندجملهای ،توابع پایهای شعاعی پیشهنهاد شهدهاند
( .)Liu and Gu, 2005در این حالت تابع تقریبی برای مسبله مهورد نظهر
در تحقیق حاضر برابر است با (:)Liu and Gu, 2005

()14

) Ri ( x, y ) ( x  xi

x
) Ri ( x, y

()15

) Ri ( x, y ) ( y  yi

y
) Ri ( x, y

()16

)  2 Ri ( x, y ) (( y  yi ) 2  Cs 2

x 2
) Ri 3 ( x, y

()17

)  2 Ri ( x, y ) (( x  xi ) 2  Cs 2

y 2
) Ri 3 ( x, y

با جایگذاری رابطه ( )11در رابطه ( )13رابطه زیر بهدست میآید:
  R ( x, y )   Ri ( x, y ) 
K  i
 hi 
)  hi  ( Ri ( x, y )hi
x
x
 



h( x, y)   Ri ( x, y).hi

  2 R ( x, y )  
  R ( x, y )   Ri ( x, y ) 
i

 hi   K   i
 hi 
 hi 

2

 
y
y





x


 

که ) Ri(x, yتوابع پایه شعاعی بوده و در حالهت دو بعهدی مطهابق رابطهه
( )12بیان می شود.

  2 R ( x, y )  
i
 hi 
( Ri ( x, y ) hi ) 
2

 

y

 

n

()11

i 1

Ri ( x, y )  (ri 2  ( c dc ) 2 ) s  Ri ( x, y)  ri 2  Cs 2

()12
که در آن  dcفاصله بین گرهها در دامنه حمایتی میباشد که در این تحقیهق
 s  0.5و   c  1, 2,3در نظههر گرفتههه شههده اسههت و در حقیقههت
 Cs   c d cمی باشد .این ضری به هندسهه و میهزان وسهعت دامنهه
حمایتی وابسته است .هر چه مقهدار ضهری مهذکور بزرگتهر باشهد ،دامنهه
حمایتی بزرگتر بوده و در نتیجه نقاط بیشتری تحهت پوشهش قهرار خواههد
گرفت .با مشتقگیری از معادله حاکم بر جریان آب زیرزمینی و رابهت فهر
کردن هدایت هیدرولیکی رابطه زیر بهدست میآید:
  h  h 
  h  h 
2h 
 2h 
  K      h
0
K      h
  x  x 
  y  y 
x 2 
y 2 



()13
با توجه به رابطه ( ،)13مشتقات رابطه ( )12بهه صهورت روابهط زیهر نوشهته
میشود:

()18

به این ترتی میتوان بعد از محاسبه تابع شکل هر دامنه حمهایتی و ترکیه
تمام دامنههای حمایتی برای کل مسبله ،مقدار بار آبی را محاسبه نمود.
در مدل هم آیی نقطهای بعد از اختصاص دادههای اولیهه بهه مهدل از جملهه
ضرای انتقال و ابعاد دامنه حمایتی به محاسبه تابع شکل مطابق رابطهه ()12
و مشتقات آن مطابق روابط ( )14الی ( )17پرداخته میشهود .در نهایهت ایهن
توابع بر حس بار آبی نامشخص در رابطه ( )18قرار داده شده و بعد از ادغهام
این معادلهها ،یک دستگاه معادات تشکیل میشهود .در نهایهت بهه کمهک
شرایط مرزی مشخص و حل این دستگاه ،مقادیر بهار آبهی کهه مجههوات
میباشند ،بهدست میآید.
بعد از پیادهسازی مدلها اقدام به واسنجی آنها شد .با توجهه بهه رژیهم
دایمی جریان ،نتیجه واسنجی مقدار هدایت هیدرولیکی بود .البتهه بها در نظهر
گرفتن تمریر رودخانه ،میزان هدایت بستر رود کهه تهابعی از طهول ،عهر و
هدایت هیدرولیکی کف رودخانه است ،نیز از واسهنجی بهدسهت میآیهد .بها
توجه به تغییهرات نهاچیز میهزان ذخیهره آبخهوان در فهرودین  ،1389جههت
واسنجی مدل ،آمار این ماه انتخاب گردید .در حقیقت میزان تغذیهه و تخلیهه
در این ماه برابر است .در تحقیق انجام گرفتهه جههت واسهنجی از الگهوریتم
اجتمای ذرات استفاده شد .روند کار الگوریتم به این صورت است کهه در ههر
مرحله از حرکت جمعیت (دادههای ورودی به الگوریتم) ،هر ذره با توجهه بهه
دو مقهدار بهتهرین بهههروز میشهود .اولهین مقههدار ،بهتهرین جهواب از لحهها
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شایستگی است که تاکنون برای هر ذره بهطور جداگانه بهدست آمهده اسهت.
این مقدار بهترین تجربه شخصی است که بهه نهام  pbestنامیهده میشهود.
مقدار بهترین دیگر که توسط الگوریتم بهدست میآید ،بهترین مقداری اسهت
که تاکنون توسط تمام ذرهها در میان جمعیت بهدست آمده است .این مقهدار
بهترین تجربه عمومی است که به نام  gbestنامیده میشود .پهس از یهافتن
این دو مقدار هر ذره سرعت و مکان جدید خود را به روز میکنهد تها زمهانی
این حلقه ادامه مییابد تا تابع هدر که بهترتی در سهه مهدل مختلهف کهه
عبارت است از تابع نش مطابق رابطه ( ،)19خطای میهانگین مطهابق رابطهه
( )20و خطای ریشه میانگین مربعات مطابق رابطه ( )21است ،ارضا شود.
N

2
)  (ho  hc

()19

2

i 1
N

)  (h o  ho

)  (h o  hc
N
N
i 1

()20
2

()21
که  hoو  hcبهترتی

 i1  h o  hc 
RMSE 
N
N

مقادیر بار آبی مشاهداتی و محاسباتی

میباشند N .تعداد کل مشاهدات و  hoمیانگین وزنی بارهای آبی
مشاهداتی میباشد .فلوچارت مدل اجتمای ذرات جهت واسنجی مدل
در شکل ( )2نشان داده شده است.

R 1
2

i 1

Start

Input Initial flow model parameters, initialization
of PSO particles and input of PSO parameters

Calculating hydraulic head in wells with the flow model

Calculating objective functions
PSO

Finding pbest and gbest

process

Calculating velocity and updating

Stop

Yes

Evaluating
of stop criteria

ME 

No

Changing the effective
)parameter (k

Fig. 2-. Implementation of the PSO calibration model flowchart
شکل  -2فلوچارت مدل اجتماع ذرات جهت واسنجي مدل
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نتایج و بحث
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مفهومی منطقه ،شرایط مهرزی مهدل نیهز مشهخص گردیهد .بها توجهه بهه

نتایج مدل المان تحليلي

حساسیت مهدلهای همآیهی نقطهه ای بهه ضهری Meenal and ( Cs

برای واسنجی از آمار  54حلقه چهاه مشهاهداتی بهرای فهروردین 1389
استفاده شد .بعد از واسنجی ،بها توجهه بهه یکسهان فهر نمهودن ههدایت
هیدرولیکی ،بهترین مقهدار بهرای کهل منطقهه  12/75متهر در روز و میهزان
قابلیت انتقال بستر رودخانه با تقسیم کل رودخانه به  16المان فهروخط ،بهین
 370تا  1000مترمربع در روز بهدست آمد .با توجه بهه نتهایج بهدسهتآمده از
مدلسازی ،مقدار تابع نهش  0/87و خطهای میهانگین  0/2متهر و ریشهه
میانگین مربعات خطا  1/51متر میباشد.
بعد از واسنجی با استفاده از پارامترهای بهدست آمده و با توجه به نهاچیز
بودن میزان بارندگی نسبت به برداشهت در تیرمهاه  ،1389مدلسهازی بهرای
دادههای این ماه انجام گردید .نتایج مدل المهان تحلیلهی ،میهزان تهابع نهش
 0/89و خطای میانگین  0/382متر و ریشهه میهانگین مربعهات خطها
 2/805متر را نشان میدهد .در شهکل ( )3مقایسهه نتهایج مهدل حاضهر و
دادههای مشاهداتی برای هر چاه مشاهداتی مشخص شده است .شهکل ()4
نتایج خروجی مدل برحس خطوط هم پتانسیل و جزییهات تهاریر رودخانهه و
چاههای برداشت را نشان میدهد.

 ،)Eldho, 2011جهت تحلیل حساسیت ،مدلسازی بهرای  54حلقهه چهاه
مشههاهداتی بههرای فههروردین  1389بهها سههه مقههدار مختلههف  Cs=1500و
 Cs=3000و  Cs=4500انجام شد .ایهن ضهری بهه هندسهه و میهزان
وسعت دامنه حمایتی وابسته است .هر چهه مقهدار ضهری مهذکور بزرگتهر
باشد ،دامنه حمایتی بزرگتر بوده و در نتیجه نقهاط بیشهتری تحهت پوشهش
قرار خواهد گرفت .قابلیهت انتقهال و ههدایت هیهدرولیکی بهر اسها نتهایج
مدلسازی ،مطابق جدول ( )1بهدست آمد.
با توجه به نتایج ارایهشده در جدول ( ،)1مدلسازی با  ،Cs=4500بها
توجه به مقدار تابع نهش  0/91و خطهای میهانگین  0/123متهر و ریشهه
میانگین مربعات خطا  0/907متر انتخاب گردید .بر ایهن اسها بهتهرین
هدایت هیدرولیکی کل منطقه  11/03متر در روز و قابلیت انتقهال بهین 410
تا  1100متر مربع در روز به عنوان نتایج واسنجی مدل انتخهاب شهد .بعهد از
مشخص شدن مقدار ههدایت هیهدرولیکی بها توجهه بهه مهدل توسهعهیافته،
مدلسازی مجدد برای دادههای تیرماه  1389که مقدار بارندگی نهاچیز بهوده
است ،برای  Cs=4500انجام شد .نتایج مدلسازی انجامشده در مقایسه بها
دادههای مشهاهداتی در شهکل ( )6ارایهه شهده اسهت .بها توجهه بهه نتهایج
بهدستآمده از این مدلسازی که در جدول ( )2مشاهده میشود ،مقدار تهابع
نش  0/94و خطای میانگین  0/145متر و ریشه میانگین مربعات خطا
 0/897متر بهدستآمد.

نتایج مدل همآیي نقطهاي

برای مدلسازی دشت آسهتانه-کوچصهفهان مطهابق شهکل ( ،)5کهل
دامنه مدل به  456نقطه با فاصله یکسان تقسیم شهد بهطوریکهه میتهوان
گفت (  .) x  y  1500mبها توجهه بهه توضهیحات بخهش مهدل
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Fig. 3- Comparing the hydraulic head of the AEM results and observed data
شکل  -3مقایسه بار آبي محاسباتي و مشاهداتي تيرماه  1389مدل المان تحليلي
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Fig. 4- The equipotential contour lines based on the AEM flow model results
 خطوط هم پتانسيل بهدستآمده از نتایج مدل المان تحليلي-4 شکل

Fig. 5- Nodal arrangement for the case study
 چيدمان نقاط در دامنه منطقه مورد مطالعه-5 شکل

Cs
1500
3000
4500

 هاي مختلفCs  نتایج بهدستآمده از واسنجي مدل براساس1 جدول
Table 1- Calibration results for the difference value of Cs
Hydraulic
Transmissivity
Nash
RMSE
Conductivity (m/day)
(m2/day)
function
(m)
9.128
450-1200
0.78
0.148
13.124
300-940
0.85
3.629
11.03
410-1100
0.91
0.907

ME
(m)
0.02
0.493
0.123

41
دوره  44شماره  3سال  .1400ص 29-44

علوم و مهندسی آبیاری

20

Calculated Head
Observed Head

0
-10
-20
-30

)Hydraulic head (m

10

-40
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

7

5

3

1

Observed well
Fig. 6- Comparing the hydraulic head of the PCM results for Cs=4500 and observed data
شکل  -6مقایسه بار آبي مشاهداتي و محاسباتي مدل همآیي نقطهاي با  Cs=4500براي تيرماه 1389
جدول -2مقادیر تابع هدف بهدستآمده از مدل همآیي نقطهاي براي تيرماه 89
Table 2- The values of objective functions for PCM results
Nash function
)RMSE (m
)ME (m
0.94
0.897
0.145

Cs
4500

Fig. 7- The equipotential contour lines based on the PCM flow model results
شکل  -7خطوط تراز آب زیرزميني مدل همآیي نقطهاي

شکل ( )7خروجی نتایج خطوط هم پتانسیل آب زیرزمینی براسا
 Cs=4500را نشان می دهد.
تحلیل نتایج
در مدل المان تحلیلی مقدار تابع نش برای نتایج با آمار تیرماه نسبت به آمهار
فرودین ماه بهتر میباشهد ،یکهی از دایهل ایهن امهر را میتهوان در میهزان
بارندگی این دو ماه دانست .در مدل المان تحلیلی حاضر بهرای اعمهال تهمریر

تغذیه از المانهای فرومنطقه دایرهای استفاده شده اسهت ،بهه همهین علهت
بعضی مناطق بهصورت کامل تحت پوشش این المانها نیسهتند ،در نتیجهه
میزان بارندگی بهصورت تقریبی در مدل وارد شد .در تیرماه میهزان بارنهدگی
به حداقل مقدار خود میرسد و این موضوی دقت مدلسازی را افهزایش داده
است.
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Fig. 8- Comparing the hydraulic head of the AEM and PCM model results and the observed data
شکل  -8مقایسه نتایج دو روش مدلسازي المان تحليلي و همآیي نقطهاي با مقادیر مشاهداتي براي تيرماه 1389
بها توجهه بهه مطالعهات انجامگرفتهه ( Meenal and Eldho, 2011,

 )2012در مدل همآیی نقطهای مشخص شد نتایج به مقهدار  Csحسها
است .به همین دلیل مدلسازی برای سهه مقهدار مختلهف  1500و  3000و
 4500انجام گردید .این ضری به هندسهه و انهدازه دامنهه حمهایتی مربهوط
میشود و برابر است با  Cs   c .dcکه  dcاندازه دامنهه حمهایتی و  c
معرر پارامتر شکل میباشد .نتایج محققین نشان میدهد در   cبین  2تها
 ،3پاسخها دارای دقت بهتری هستند ،عالوه بر ایهن دامنهه نوسهانات پاسهخ
های مدل نسبت به مشاهدات در این محدوده کمتر میباشد .به این ترتیه
در مطالعه حاضر با فر  x  y  1500mبهترین مقهدار مطهابق
نتایج به دست آمده در محهدوده  Cs=3000و  Cs=4500حاصهل شهد.
در نهایت در شکل ( )8مقایسه نتایج دو روش مدلسازی نسبت بهه مقهادیر
مشاهداتی ارایه شده است .نتهایج نشهان میدههد کهه نتهایج مهدل همآیهی
نقطهای با انتخاب مناس مقدار  ،Csدقهت بهتهری نسهبت بهه نتهایج روش
المان تحلیلی دارد.
نتيجهگيري
در این تحقیهق دو روش مسهتقل از شهبکه المهان تحلیلهی و همآیهی
نقطهای جهت مدلسازی جریان آب زیرزمینی در حالت پایدار اسهتفاده شهد.
مدلهای توسعهیافته به کمک دادههای میدانی آبخوان آستانه-کوچصهفهان
مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند ،جهت واسنجی مهدلهای ساختهشهده از
الگوریتم اجتمای ذرات استفاده گردید .بها توجهه بهه یکسهان فهر نمهودن
هدایت هیدرولیکی کل منطقه ،در نتیجه واسنجی مدل جریان المان تحلیلهی
با توجه به آمار فروردینماه  ،1389مقدار ضری ههدایت هیهدرولیکی 12/75

متر در روز و قابلیت انتقال بستر رودخانه با تقسیم کل رودخانه بهه  16المهان
فروخط ،بین  370تا  1000مترمربهع در روز محاسهبه گردیهد .بها اسهتفاده از
مقادیر محاسبهشده اقدام به مدلسازی جریان با توجه به آمهار تیرمهاه 1389
گردید .نتایج نشاندهنده میزان تابع نش  0/89و خطهای میهانگین 0/382
متر و ریشه میانگین مربعات خطا  2/805متهر مهیباشهد .بها توجهه بهه
حساسیت مدل همآیی نقطهای به ضری  Csمدلسازی بهرای سهه مقهدار
مختلف  3000 ،1500و  4500انجهام شهد .بهتهرین نتهایج در Cs=4500
بهدست آمد به این ترتی که بعد از واسنجی مدل مقدار هدایت هیهدرولیکی
 11/03متر در روز و قابلیت انتقهال  410تها  1100مترمربهع در روز محاسهبه
گردید .با استفاده از این مقادیر بهدستآمده مدلسازی جریهان بهرای تیرمهاه
 1389انجام شد و میزان تابع نش  ، 0/94میهزان خطهای میهانگین 0/145
متر و ریشه میانگین مربعات خطا  0/897متر محاسهبه گردیهد .در نهایهت
نتایج دو روش بدون شبکه المان تحلیلی و همآیی نقطهای نشان مهی دههد
مدل همآیی نقطهای با وجود فرضیات در نظر گرفتهشده ،نتهایج را بها دقهت
بهتری محاسبه مینماید .دلیل این امر نیز در نظر گرفتن حساسیت مهدل بهه
پارامتر  Csمیباشد که با دقت در انتخاب مقدار درست این پهارامتر میتهوان
دقت مدل سازی را بسیار افزایش داد..
تشکر و قدرداني
نویسندگان مرات تشکر را از آقای دکتر ساعت ساز به منظور در اختیهار
قرار دادن دادههای دشت آستانه-کوچصفهان کمال تشکر را دارند.

Refrences
Bakker, M., Anderson, E., Olsthoorn, T., and Strack, O.D.L., 1999. Regional groundwater modeling of the Yucca
Mountain site using analytic elements. Journal of Hydrology, 226(3), pp.167-178.

1-

Bakker, M. and Kelson, V.A., 2009. Writing analytic element programs in Python. Ground Water. 47(6), pp.828834.

2-

43
29-44  ص.1400  سال3  شماره44 دوره

علوم و مهندسی آبیاری

3-

Craig, J.R., 2004. Reactive contaminant transport modeling using analytic element flow solutions. PhD Thesis.
The State University of New York, Buffalo, USA.

4-

Fitts, C.R., 2012. Groundwater Science. 2ed Ed. Academic Press, Oxford.

5-

Janković I. and Barnes, R., 1999. High-order line elements in modeling two-dimensional groundwater flow.
Journal of Hydrology, 226(3), pp. 211-223.

6-

Kansa E.J.,1990. Multiquadrics—A scattered data approximation scheme with applications to computational
fluid-dynamics—II solutions to parabolic, hyperbolic and elliptic partial differential equations. Computers and
Mathematics with Applications, 19(8), pp. 147-161.

7-

Khorramdel, G.N., Mohammadi, K. and Monem, M.J., 2008. Optimization of observation well network
for estimation of groundwater balance using double water table fluctuation method. Journal of Water and
Soil, 22(2), pp.358-370 (In Persian).

8-

Liu, G.R. and Gu, Y.T., 2005. An introduction to meshfree methods and their programming. Springer, Dordrecht.

9-

Mirmoshtaghi, M., Amirnejad, R. and Khaledian, M.R., 2012. Evaluating of water quality of Sefid-Rood
and zoning by water quality index NSFWQI and OWQI. Journal of Wetland Ecobiology, 3(9), pp.23-34
(In Persian).

10- Meenal, M. and Eldho, T.I.; 2011. Simulation of groundwater flow in unconfined aquifer using meshfree point
collocation method. Engineering Analysis with Boundary Elements, 35(4), pp. 700-707.
11- Meenal M. and T.L. Eldho, T.L., 2012. Two-dimensional contaminant transport modeling using meshfree point
collocation method (PCM). Engineering Analysis with Boundary Elements, 36(4), pp. 551-561.
12- Pathania T. and Rastogi, A.K., 2017. Groundwater flow simulation in confined aquifer by meshless element free
Galerkin method. European Water, 57, pp. 505-512.
13- Pokrajac, D. and Lazic, R., 2002. An efficient algorithm for high accuracy particle tracking in finite elements.
Advances in Water Resources. 25(4), pp.353-369.
14- Rabideau, A.J.; Craig, J.R., Silavisesrith, W., Fredrick, K., Flewelling, D.M., Janković, I., Becker, M.W., Bandilla,
K. and Matott, L.S., 2007. Analytic-element modeling of supraregional groundwater flow: Concepts and tools for
automated model configuration. Journal of Hydrologic Engineering (ASCE), 12(1), pp. 83-96.
15- Ranjram, M. and Craig, J.R., 2018. Closed analytic elements with flexible geometry. Groundwater, 56(5),
pp.816-22.
16- Saatsaz, M., 2012. Groundwater resource assessment of Astaneh-Kouchesfahan plain, PhD Thesis, University
Putra Malaysia, Serdang, Malaysia.
17- Saatsaz, M., Sulaiman, W.N.A., Eslamian, S. and Javadi, S., 2013. Development of a coupled flow and solute
transport modelling for Astaneh–Kouchesfahan groundwater resources, North of Iran. International Journal of
Water, 7(1), pp. 80-103.
18- Strack, O.D.L.; Fitts, C. and Zaadnoordijk, W., 1987. Application and demonstration of analytic element models.
NWWA Conference on Solving Ground Water Problems with Models, Ohio, USA, pp.1464-1474.
19- Strack, O.D.L., 2009. The generating analytic element approach with application to the modified Helmholtz
equation. Journal of Engineering Mathematics, 64(2), pp.163-191.

44
DOI: 10.22055/JISE.2020.22058.1582

... مدل سازی جریان آب زیرزمینی آبخوان:محمدی و قائینی حصاروئیه

20- Wang, H.F. and Anderson, M.P., 1995. Introduction to groundwater modeling: finite difference and finite element
methods. Academic Press, San Francisco.

