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بررسی عددی اعمال سناریوهای کمی و کیفی بر آبخوان دشت خزل
استان همدان با مدلهای  MODFLOWو MT3DMS
 رسول قبادیان ،دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران.
*

 زینب بهرامی ،کارشناس ارشد ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران.
چکیده
افزایش بهره برداری همراه با دورههای خشکسالی ،باعث بیالن منفی دشت خزل واقع در استان همدان شده است .مقدار افت از سال
 79تا  89به میزان  5/8متر برآورد شده است .با توجه به قابلیت باالی  GMSدر استفاده از  GISو همچنین الیهبندی دقیق آبخوان
در این تحقیق به منظور بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت خزل از آن استفاده شد .بدین ترتیب که مدل کمی آبخوان با کد
 MODFLOWدر بسته ترمافزار مذکور تهیه و در دو حالت جریان ماندگار (مهرماه  )1388و جریان غیرماندگار (از آبانماه 1388
تا مردادماه  )1389واسنجی و در شهریورماه  1389صحت سنجی شد .سپس با مدل کالیبره شده تأثیر اجرای طرح تغذیه مصنوعی
آبخوان به مدت  5ماه از اواخر مهر تا اواخر اسفند ( توسط  31چاه تزریق) بررسی شد .نتایج نشان داد با پاسخ مثبت آبخوان ،حداکثر
میزان باال آمدگی سطح آب زیر زمینی دشت به مقدار  19سانتی متر در فروردین ماه بود .در ادامه مدل کیفی آبخوان با کد
 MT3DMSتهیه و برای همان دورهی شبیهسازی جریان ،با کالیبراسیون مقادیر ضریب پراکندگی طولی مواد آبخوان و ضریب
توزیع (به روش سعی و خطا) واسنجی شد .مقادیر ضریب همبستگی ( ،)0/98شیب خط رگرسیون ( ،)1/0079میانگین خطا ( )4/56و
جذر میانگین مربعات خطا ( )%3/36نشان از واسنجی مناسب مدل کیفی برای شبیهسازی انتشار آلودگی و اعمال سناریوهای مختلف
دارد .انتشار آلودگی چاه های فاضالب به عنوان یک سناریو ارزیابی شد .نتایج نشان داد شعاع تأثیر چاههای فاضالب در نقاط مختلف
حدود  150تا  200متر میباشد.
واژگان کلیدی :آب زیرزمینی ،شبیهسازی کمی و کیفی.MT3DMS ،MODFLOW،

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989187533064 :

Email: bahrami_zeynab@yahoo.com
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 .1مقدمه
در بسیاری از کشورهای خشک جهان از جملهه ایهران
اصلیترین منبع تهأمین آب ،ذخهایر آب زیرزمینهی اسهت.
افزایش بهیرویه جمعیهت در کشهور ،محهدودیت منهابع
آبهای سطحی و بهرهبرداری بیش از اندازه از آبخهوانهها

عالوه بر افهت شهدید سهطح آب در آبخهوانهها ،بهه علهت
فعالیتههای کشهاورزی ،صهنعتی و شههری آالینهدهههای
مختلفی به آبخوانها تحمیل میشود .بهرای جلهوگیری از
ادام افت کمی و کیفی ،مدیریت بهرهبرداری و حفاظت از
آبهای زیرزمینهی بایهد بهه عنهوان یهک اصهل و پایهه در
برنامهریزیهای کشهور قهرار گیهرد .بها توجهه بهه کهاهش

سرانهی مصرفی آب در ایران و افت کمی و کیفهی منهابع

آبی (به خصوص منابع آب زیرزمینی) مهیتهوان گفهت در
حال مواجه شدن با یک بحران آبی هسهتی ..یهک راهحهل
اساسی برای کنترل و مقابله بها بحهران آب ،سهازگاری بها
کهه.آبههی یعنههی اسههتفاد بهینههه از منههابع آب و افههزایش
بهرهوری آب و بهعبهارتی دیگهر اصهالح الگهوی مصهر و

مدیریت بهینه منهابع آب (سهطحی و زیرزمینهی) اسهت.
الزم مدیریت صحیح منابع آب ،شهناخت کمهی و کیفهی
آنهاست [1و.]6

به منظور شناخت کمهی و کیفهی منهابع آب ،بهتهرین
گزینههه اسههتفاده از مههدلهههای شههبیهسههاز رفتههار آبهههای
زیرزمینی است .اگر مدل یک سامان درسهت و دقیهق آب
زیرزمینی ،بازگوکنند واکنشهای واقعهی سهامانه در اثهر
تغییرات باشد ،وسهیل بها ارزشهی بهرای پهیشبینهیهها و
برنامهریزیهای مدیریت منابع آب زیرزمینی خواهد بهود.

فعالیتهای مدلسازی آب زیرزمینی به دو منظهور انجهام
میگردد :الف) پیشبینی 1که وضهعیت آینهد آبخهوان را
پیشبینی مینماید .ب) تفسیر سهامانه 2کهه بهه مهواردی
همچون تعیهین مرزههای آبخهوان ،میهزان آب موجهود در
سامانه و میزان نفوذ میپردازد [.]8
در رابطههه بهها شههبیهسههازی کمههی و کیفههی آبهههای
Prediction
Interpretation

1
2

زیرزمینی در داخهل و خهارک کشهور تحقیقهاتی متعهددی
انجام شده است .از جملهه یهک مطالعهه نشهان داد بهرای
شبیهسازی کمی و کیفی بها مهدلههای  MODFLOWو
 ، MT3DMSمیتهوان مهدل  GMSرا بها الگهوریتGA- .
 PSOترکیب کرده که مدل نهایی در هر منطقه بها توجهه
به اطالعات زمینشناسهی و هواشناسهی متفهاوت اسهت و
میتوان مدل را برای آنالیز دادههای واقعی بهه کهار بهرد و
نتایج رضایت بخشی دریافت کرد [.]3
در تحقیقی به منظور بررسی آلودگی آب زیرزمینی در
نواحی مرکزی دلتای رود نیل(الغربیای مصر) ،ابتدا جریان
در حالت ماندگار و سپس در حالت غیرماندگار و  3بعهدی
(در یهههک دور  20سهههاله) بههها مهههدل MODFLOW
شبیهسهازی و در ادامهه وضهعیت کیفیهت آب زیرزمینهی

منطقهههه بههها مهههدل  MT3DMSارزیهههابی شه هد .بهههرای
صحتسنجی مدل کمی از دادههای اندازهگیری سطح آب

در جنوبیترین قسمت قهاهره و قسهمت مرکهزی آبخهوان
دلتای رود نیل و برای صحتسنجی مدل کیفهی از نتهایج
آنالیز هیدروشیمیایی نمونههای آب کانهال ،زهکهش و آب
زیرزمینی استفاده شهد .بها شهبیهسهازی غلظهت آلهودگی
حاصل از یک منبع نقطهای بعد از  15 ،10 ،5و  20سهال
نتایج نشان دادکه این آبخوان ازنظر آلهودگی آسهیبپهذیر
بوده و فعالیتهای انسانی دلیل عمد بسیاری از مشکالت
آلودگی آب است [.]5
در یهههک مطالعهههه در ترکیهههه ،انتقهههال آالینهههدهی
اکریلونیتریل ) (ANناشی از نشت  3تانک (خسارت دیهده
در زلزل آگوست  1999ترکیه) در کارخان تولید فیبرهای
مصنوعی پلیمری واقع در ساحل جنوبی دریای مارمهارای
ترکیه مهدلسهازی شهد .ابتهدا جریهان غیرمانهدگار  2و 3
بعههدی آبخههوان بههاز بهها مههدل جریههان آب زیرزمینههی
 MODFLOWشبیهسازی و در ادامه با مدل MT3DMS
انتشار آالیند مورد نظر در محل نشت مهدلسهازی شهد.
مدلهای جریان و آلودگی ابتهدا بها اسهتفاده از دادهههای
مشههاهدهای ارتفههاع سههطح آب و غلظههت در  266روز اول
واسنجی و بها اسهتفاده از دادهههای مشهاهدهای  540روز
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باقیمانده ،صحتسنجی شدند .در کل مدل جریان قویتر
از مدل آلودگی بهود .بهر طبهق نتهایج ،جههت جریهان آب
زیرزمینی از جنوب به شمال دریا بود .مقادیر سهرعت آب
زیرزمینی در نواحی با نفوذپذیری باال در حدود  0/25متر
در روز و در نواحی با نفوذپذیری ک .برابر  0/015متهر در
روز برآورد شد .نتایج نشان داد ،سیست .تصفیه و پمپاژ در
مناطقی با نفوذپذیری باال برای بازسازی سایت مؤثر بهوده
و انداز صافیها در مناطقی با نفوذپهذیری بهاال بهه علهت
رقیق شدن آالیندههها در اثهر تغذیه طبیعهی کمتهر بهود
[.]12
در تحقیقی غلظهت کهل مهواد جامهد محلهول ()TDS
بهعنوان شاخص کیفیت آب آبخهوان بها اسهتفاده از مهدل
های  MODFLOWو  MT3DMSدر دو سناریوی تغذیهه
مستقی .و غیرمستقی .شبیهسازی و در شرایط مانهدگار و
غیرماندگار واسنجی شهد .ههدایت هیهدرولیکی و آبهدهی
ویژه در مدل جریهان و انتشهارپهذیری طهولی و عرضهی و
ضریب پخشیدگی مولکولی در شبیهسهازی انتقهال امهالح
واسنجی گردید .نقاط مشهاهدهای شهامل هفهت چهاه آب
شههرب بههود .نتههایج حههاکی از قابلیههت بههاالی مههدل در
شبیهسازی غلظت  TDSبود .روشهای تغذی مسهتقی .و
غیرمستقی .به ترتیب حدود  4و  2متر بهه طهور متوسهط
سطح ایستایی را افزایش میدهد .همچنهین تهأثیر انتقهال
آالینده با غلظت  2000میلیگرم در لیتر تقریباً در فاصهله
 500متری وجود دارد [.]10
به جهت شبیهسازی انتقال نیترات در آبخوان شاهرود،
ابتدا مدل جریان  MODFLOWدر یهک دور سهه سهاله
(پایدار و ناپایهدار) واسهنجی و صهحتسهنجی و در ادامهه
انتقال آالیند نیترات بها مهدل  MT3DMSشهبیهسهازی
شد .نتایج نشهان داد کهه جههت جریهان آب زیرزمینهی و
هدایت هیدرولیکی منطقه ،بیههشترین تهأثیر را در انتقهال
آالینده نیترات دارند .وجود منطقه با ههدایت هیهدرولیکی
کمتر در غرب و مخروط افت ناشی از تمرکز باالی چاههها
در جنوب منطقه شهری ،مانع از گسترش آلودگی نیتهرات
در این جهات و به عبارت دیگر از سمت منطقه شهری به
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سمت پایین دست میشهود .غلظهت نیتهرات در فاضهالب
ورودی به آبخوان در مناطق مختلف شههر از  70تها 450
میلیگرم بر لیتر متغیر است و در آب برگشتی زمینههای
کشاورزی در حدود  200میلیگرم بر لیتر محاسهبه شهده
است .با توجه به حج .آب برگشتی کشهاورزی ،ههر سهاله
حدود  152کیلوگرم نیترات در ههر هکتهار از زمهینههای
کشاورزی دشت شاهرود فروشهویی مهیشهود .بهر اسهاس
نتههایج مههدلسههازی ،فاضههالب ورودی از منطقهه شهههری
شاهرود بیشترین تأثیر را در افزایش میزان غلظت نیتهرات
در منابع آب زیرزمینی دارد [.]13
در پژوهشی در ارومیه تأثیر افزایش راندمان آبیاری بر
روی منهههابع آب زیرزمینهههی دشهههت ارومیهههه بههها مهههدل
 MODFLOWبررسهی شههد .مهدل آب زیرزمینههی دشههت
ارومیه برای سالهای آبهی  1371-72و  1379-80مهورد
واسنجی و ارزیابی قرار گرفته بود .تأثیر افهزایش رانهدمان
آبیاری با کاهش نرخ تغذیه به میزان  40 ،20و  60درصد
در مدل دشت ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان
داد که سطح آب با کاهش نرخ تغذیه به میهزان  40 ،20و
 60درصههد بههه ترتیههب  50 ،25و  75سههانتیمتههر پههایین
میآید .ه.چنین نتایج نشان داد کهه منهاطقی از شهر و

قسمتهایی از مناطق میهانی دشهت بها مشهکل زهکشهی
مواجه خواهند شد .مدل نشان داد که بسیاری از مشکالت
ناخواسته میتواند با اعمال روشهای نوین آبیاری به جای
روشهای سنتی و افزایش راندمان آبیاری برطهر گهردد
[ . ]2
در یک مطالعه به منظهور بررسهی تهأثیر سهرپوش بهر
انتقال شیراب زباله از مهدل آزمایشهگاهی و مهدل ریاضهی
استفاده شد .مدل فیزیکی یک مخهزن پالسهتیکی حهاوی
مجموعهای از ماسه درشت تا ریز در کهف مخهزن الیههای
خاک 6 ،چاهک مشاهدهای و تعدادی آبپاش بود .از کلرید
سدی .به عنوان ماده ردیاب اسهتفاده شهد و گهودال دفهن
ردیاب در وسهط مخهزن قهرار گرفهت .مرحله اول بهدون
سرپوش بر روی مدفن ردیاب (انتقال و انتشهار) و مرحلهه
دوم از سرپوش شیشهای نشکن (فقهط مکهانیزم انتشهار و
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پخشیدگی) استفاده شد .در طول آزمایش تغییرات غلظت
نسبت به زمان در آب خاک اطرا چاهکها بهدست آمهد
و سپس با اسهتفاده از کهد نهرمافهزاری  MODFLOWو
 MT3DMSاقدام به شبیهسازی حرکت کلرید سدی .شد.
با مقایس نتهایج بههدسهت آمهده ،وجهود سهرپوش (الیه
غیرقابل نفوذ) بر روی مهدفن زبالهه ،باعهث کهاهش قابهل
توجه انتقال آلودگی از مدفن به آبخوان فرضهی مهیشهود
[ . ]4
هد از ایهن تحقیهق تفسهیر کمهی و کیفهی سهامان
آبخوان دشت خزل میباشد که در واقع شامل دو قسهمت
شبیهسازی سطح آب زیرزمینی در آبخوان و ارزیابی رفتار
آبخوان در پخش و انتقال آالیندههای احتمالی مهیباشهد.
نتایج این نوع تحقیقات مهیتوانهد بهه عنهوان راهکارههایی
جهت مدیریت وکنترل بحهران کمهی و کیفهی منهابع آب
زیرزمینی اسهتفاده شهود .بهه عنهوان مثهال مهیتهوان بها
پیشبینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در نقهاط مختلهف

دشت ،محلهای مناسب را برای تغذی مصهنوعی آبخهوان

شناسایی و از افت بیروی سطح ایسهتابی و اثهرات بعهد از
آن جلوگیری به عمل آورد .همچنین میتوان با تکیهه بهر
نتههایج بررسههیهههای کیفههی آب (نحههو پخههش و انتقههال
آلودگیها) راهکارهای مناسب را جههت کنتهرل پخهش و
انتقال جبه آلودگی ارائه داد.

 .2روش شناسی
 .1.2منطقۀ مورد مطالعه
منطق مورد مطالعه بین طولهای شرقی " 48° 0' 3
و " 48° 14' 43وعرضهای شهمالی " 34° 13' 57و"55
' 34° 24در دشت نهاوند واقع در استان همدان قهرار دارد
(شکل .)1وسعت محدود مورد مطالعهه  19198/8هکتهار
است .بر طبق اطالعات زمینشناسی ،آبخوان دشت خهزل
از نوع نیمه تراوشی ) (Convertibleاست.

شکل .1موقعیت استان همدان ،دشت خزل در نهاوند و دشت خزل

 .2.2معادالت حاکم بر جریان آب زیرزمینی
بههرای اسههتخراک معادلهه دیفرانسههیلی جریههان آب
زیرزمینی ،بایهد معادله پیوسهتگی را بها معادله حرکهت
دارسی ،ترکیهب نمهود .سهپس بها قبهول فرضهیاتی بهرای

هدایت هیدرولیکی و وضهعیت هندسهی آبخهوان ،معادله
حاصل را برای حالتهای خاص با قابلیهت کنتهرل بیشهتر
نوشت .در حالهت کلهی معادله جریهان آب زیرزمینهی در
آبخوان محصهور نهاهمگن و ناهمسهان در شهرایط جریهان
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غیرماندگار با در نظهر گهرفتن توابهع تولیهد و مصهر بهه
صورت رابط  1و در شرایط مشابه در آبخوان باز به شهکل
رابط  2میباشد:

()1

 
h   
h 
 Kx    K y 
x 
x  y 
y 
qs
 
h 
h
  Kz
 Ss

z 
z  x.y.z
t

() 2

 
h   
h 
 K xh    K yh 
x 
x  y 
y 
 
h 
h
  Kzh   S y
z 
z 
t

که در آن Ss ،ضریب ذخیرهی ویژه Sy ،ضریب آبدهی
ویهژه Ky ،Kx ،و  Kzبهه ترتیهب ههدایت هیهدرولیکی در

جهههت محورهههای  y ،xو zبههر حسههب  L .T 
1

 h ،بههار

هیدرولیکی در هر نقطهه از آبخهوان برحسهب ) ±qs ، (L
میزان آب اضافه یا برداشت شده از آبخهوان توسهط منبهع
تولیهههد یه ها مصهههر

 L .T 
1

3

و  Δy ، Δxو  Δzابعهههاد

سلولهای شبکه )  (Lاست .رابط  1در صورت همگهن و

همسان بودن آبخهوان و شهرایط جریهان مانهدگار و عهدم
وجود منابع تولیهد و مصهر بهه صهورت معادله معهرو
الپالس ساده میشود .رابط  2معادل غیرخطی بوزینسک
بوده که حل تحلیلی آن مشکل است ،بنابراین با اسهتفاده
از فرضیات دوپویی به معادل خطی تبدیل مهیشهود .الزم
به ذکر است که معادالت فو در شرایط مختلف جریان و
آبخههوان بههه شههکلهههای متفههاوتی نوشههته مههیشههود [.]7
پیچیههدگی سیسههت .آبخههوان ،غیههرهمگنههی تشههکیالت
زمینشناسی ،مقادیر مختلف پمپاژ و تغذیه در زمهانههای

متفاوت و  ...باعث میشوند که برای حل معادالت جریهان
آب زیرزمینی ،مدلهای عددی جایگزین مدلهای تحلیل
شوند .روشهای عددی مدلسازی آب زیرزمینی بهه پهنج

گروه ،روش تفاضلههای محهدود ،1روش اجهزا محهدود،2
روش معادل انتگهرال مهرزی ،روش تفاضهلههای محهدود
جامع ( 3)IFDو روش اجزا تحلیلی تقسی .میشوند .مدل
 MODFLOWجریههان آبهههای زیرزمینههی را بههه روش
تفاضل محدود مرکز شبکه که براساس بسط سهری تیلهور
میباشد ،مدلسازی میکند [.]8

 .3.2معادالت حاکم بر انتقاال و خخاآ آلاودگی
در آب زیرزمینی
انتقال ماده را همراه با حرکت آبزیرزمینهی کهه تهابع
قانون دارسی است ،انتقال همرفتی یا جابهجایی مینامند
و پراکندگی هیدرودینامیکی نتیج پراکندگی مکانیکی یها
هیهدرولیکی (اخههتالط مکهانیکی) و پخشههیدگی مولکههولی
است .با استفاده از معادله پیوسهتگی جهرم و بها در نظهر
گرفتن شرایط جذب و دفع سطحی ،معادل انتشار آلودگی
(شار آلودگی در اثر انتقال و پراکنهدگی) بهه صهورت زیهر
استخراک میشود:
()3

¶ 2C
¶ 2C
¶ 2C
¶C
¶C
+
D
+
D
-U
- l Rd C = Rd
y
z
2
2
2
¶x
¶y
¶z
¶x
¶t

که در آن،

¶ C
2

¶ x2

و

¶ C
2

¶ y2

مربوط به ماد حل شده و

2

¶ C

و

¶Z2

¶C
¶x

Dx

ترمههای پراکنهدگی

ترم جابهجهایی اسهت (C

غلظت آالینده )  l ،) (M .L3ثابهت واپاشهی ] Rd ، [T -1
عامههل کندسههازی یهها تههأخیر ( 4رابطهه  )4و  D xضههریب
پراکندگی طولی

1

2

) (L .T

 D y ،ضریب پراکندگی جانبی

افقی )  (L2 .T 1و  D zضریب پراکندگی جهانبی عمهودی
)  (L2 .T 1بوده و بها فهرض یهک بعهدی بهودن جریهان از
معادالت  5محاسبه میشوند:
() 4

Kd

rb
n

Rd = 1 +

Finite Difference Method
Finite Element Method
3
Integrated Finite Difference
4
Retardation Factor
1
2
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که در آن ρ b ،جرم مخصوص ظاهری محهیط متخلخهل
خشک ]  Kd ، [M / L3ضریب توزیع 1و بیانگر شدت جهذب
ماد حل شده از محلول توسط ذرات جامهد در محهیط و بهه
بیانی شیب نمودار ایزوترم سطحی خطی میباشد ] . [L3 / M
() 5

* D x = a L .u + D

() 6

* D y = a TH .u + D

() 7

* D z = a TV .u + D
2

کههه در آنههها  a Lپراکنههدهپههذیری طههولی ) a TH ، (L

پراکندهپهذیری جهانبی افقهی a TV ، (L ) 3پراکنهدهپهذیری
جانبی قائ u ،4 (L ) .همان ( v axسرعت واقعی یا تراوشهی در
جهت  (L .T 1) ) xو *  Dضریب پخشیدگی مولکولی اسهت
[.]7
مدلهای ریاضی در آلودگی آبهای زیرزمینهی بهه دو
صورت تحلیلی و عددی انجام میشود .بها ایهن کهه روش
دقیق حل معادالت روش تحلیلی میباشد ،ولی پیچیدگی
سامان آبخهوان ،غیرهمگنهی سهازندههای زمهینشناسهی،
برداشت و تغذیههای متفاوت چه به صورت طبیعی و چهه
مصنوعی و به خصوص وجود آالیندهههای مختلهف باعهث
میشوند که حل تحلیلی معادالت به جز در شرایط ساده و
حالت خاص ،امکانپذیر نباشد .معموالً حل عددی بها سهه
نگرش اولرین ،5الگرانژین 6و تلفیق اولرین-الگرانژین انجام
میشود .مدل  MT3DMSمعادله انتشهار آلهودگی را بهه
روش تلفیقی اولرین-الگرانهژین حهل مهیکنهد کهه بهرای
تقریب زدن معادالت از سه روش خطوط مشخصه ،7روش
اصالح شهد خطهوط مشخصهه 8و روش هیبریهد خطهوط
مشخصه 9استفاده میکند [.]8
Distribution Coefficien
Longitudinal Dispersivity
3
Horizontal Transverse Dispersivity
4
Vertical Transverse Dispersivity
5
Eulerian Method
6
Lagrangian Method
7
)Method of characteristics (MOC
8
)Modified method of characteristics (MMOC
9
)Hybrid method of characteristics (HMOC
1
2

 .4.2اطالعااات مااورد نیاااز در ماادلسااازی کماای
آبخوان
اطالعات الزم به جههت مهدلسهازی آبزیرزمینهی در
یههک آبخههوان بههه دو دسههت کلههی دادههههای منههابعآب–
هواشناسهی و پارامترههای هیهدرودینامیکی ،توپهوگرافی و
زمههینشناسههی تقسههی .مههیشههود .دادههههای منههابعآب-
هواشناسی شامل دادههای منابع آبزیرزمینهی ،دادهههای
هواشناسی و دادههای منابع آب سطحی تقسی .مهیشهود
[ .]8دادههای منابع آب زیرزمینی در این تحقیهق شهامل
عمق سطح آب زیرزمینی اندازهگیری شده در  15پیزومتر
در سطح دشت و دبی برداشت از  336چهاه (شهامل 290
حلقه چاه عمیق 30 ،حلقه چاه نیمهه عمیهق و  16دهنهه
قنههات فعههال) کههه متوسههط برداشههت بههه ازای مصههار
کشاورزی ،شهرب و صهنعت بهه ترتیهب  10/53 ،38/43و
 3/2لیتر در ثانیهه مهیباشهد .الزم بهه ذکهر اسهت کهه بها
استفاده از اطالعات مربوط به سطح آب اندازهگیری شهده
در پیزومترهای سطح دشت در طی سالههای 1379-89
هیدروگرا واحد آبخوان رس .شد که نشهان دهنهد 5/8
متر افت سطح آب زیرزمینی است (شکل.)2
دادهههای هواشناسهی اسهتفاده شهده در ایهن تحقیههق
شههامل ریههزشهههای جههوی (بارنههدگی ماهانههه برحسههب
میلیمتر) ،دمای میانگین ماهانه (برحسب درجهی سانتی

گراد) و تبخیر-تعر پتانسیل ماهانه (برحسب میلهیمتهر)
بود .از دادهههای هواشناسهی بهرای محاسهب نهرخ تغذیه
آبهای زیرزمینی از بارش استفاده میشود.

دادههای مربوط به دبی و اشل رودخانهههای واقهع در
یک دشت از مه.ترین اطالعات الزم در ساخت الیههههای
اطالعههاتی مههدل مفهههومی مههیباشههد .در ایههن تحقیههق از
دادههای مذکور در محل رودخانهههای گاماسهیاب ،قلقهل

رود و سههراب رود اسههتفاده شههد (شههکل  .)3دادههههای
توپوگرافی و زمینشناسی اسهتفاده شهده در ایهن تحقیهق
شامل تراز سطح زمین (نقشه توپهوگرافی سهطح زمهین)،
تراز سنگ کف (نقش ه .ضخامت که در این تحقیق بهین
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 25تا بیش از  300متر بود) و اطالعات لوگهای حفهاری
(سه حلقه چاه اکتشافی و لوگ حفاری  15پیزومتر) بود.

 .5.2اطالعات ماورد نیااز در مادلساازی کیفای
آبخوان
در مدلسازی کیفی آبهای زیرزمینی دو دست کلهی
داده اسههتفاده مههیشههود :دادههههای هیههدروژئولوژیکی و
هیدروژئوشیمی منطقه و دادههای مشهاهداتی .دسهت اول
خود شامل پارامترهای زمین شناسی ،پارامترهای فیزیکی
و شیمیایی (شامل هدایت هیهدرولیکی ،ضهریب ذخیهره و
آبدهی ویژه ،تخلخل ،ضریب پراکنهدگی و ضهریب توزیهع
میباشد که جز تخلخهل بقیه پارامترهها در طهی فرآینهد
واسنجی مدلهای کمهی و کیفهی ،کهالیبره مهیشهوند) و
پارامترهای تنشزای آلودگی میباشد .دادههای مشاهداتی
که در مرحل واسنجی اسهتفاده مهیشهوند ،همهان نقهاط
کنتههرل و شههاهد (غلظههت پههارامتر کیفههی مههورد نظههر در
چاههای نمونه بهرداری کیفهی) هسهتند .در ایهن تحقیهق

نمونهههبههرداری کیفههی از  12چههاه کشههاورزی در پایههان

خردادماه وپایان شهریورماه سال  1389استفاده شد.


 .6.2مدلسازی کمی آبخوان دشت خزل
در این تحقیق بعد از انتخاب واحد زمانی یهک روز بهه
عنههوان گههام زمههانی شههبیهسههازی جریههان (در حالههت
غیرماندگار) و واحد  ppmبرای غلظهت (در مهدل کیفهی)
مراحل مدلسازی به این ترتیب شروع شد :سهاخت مهدل
مفهومی ،الیهبندی طبقات زمین ،شهبکهبنهدی آبخهوان و
ساخت مهدل شهبیهسهاز جریهان  .MODFLOWدر ایهن
تحقیق مدل مفهومی جریهان شهامل سهه الیه اطالعهاتی
عوامل مؤثر در جریان )( (Source& Sinkشامل مرزههای
بههار عمههومی ،چههاهههها و رودخانهههههها ،شههکل  ،)3تغذیههه
(( (Rechargeبا در نظر گرفتن تغذیهه از طریهق بهارش و
تغذیه از طریق آب برگشهتی حاصهل از آبیهاری در واحهد
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سطح دشت نرخ تغذی دشت به دست میآید) و اطالعات
چاههای مشاهدهای )( (Observationشهکل  )4اسهت .بها
استفاده از اطالعات لوگهای حفاری سه چهاه اکتشهافی و
 15پیزومتر موجود در منطقه ،طبقهات زمهین بهه نحهوی
الیهبندی شدند که ترکیب این الیهها از  8نوع خاک بهود
(شکل  .)5در این تحقیق ،شبکهبندی افقی منظ .بر روی
دشت ،شامل  70ردیف و  70ستون است؛ که البته شامل
 1971سلول فعال بها ابعهاد  315×310مترطراحهی شهد.
شبکهبندی عمودی یکنواخت نیست و شامل  5الیهه بهود.
در شکل  6شبکهبنهدی افقهی مهنظ .و عمهودی نهامنظ.
نشان داده شده است .برای ساخت مهدل جریهان ،شهرایط
جریان (ماندگار و یا غیرماندگار) ،شرایط اولیه (سهطح آب
زیرزمینی در شهریور مهاه  1388بهرای حالهت مانهدگار و
سههطح آب زیرزمینههی در مهرمههاه  1388بههرای حالههت
غیرماندگار) و نوع شرایط مرزی(مرز بار عمومی ،رودخانه،
چاه و ،)...نوع بسهت جریهان (پکهیج  ،)LPFتقسهی.بنهدی
دورههای تهنش ( 11دور تهنش در حالهت غیرمانهدگار از
مهر  88تا مرداد  )89و گامهای زمانی(یک روز) ،انتخهاب
محاسههبهگههر بههرای حههل سیسههت.هههای معههادالت بوسههیله
روشهای تکهرار ) (PCG2و تنظیمهات مربهوط بهه پکهیج
جریان انتخابی و روش محاسبهگر انتخابی به مدل معرفی
شد .مدل کمی آبخوان ابتدا برای شرایط جریهان مانهدگار
در مهرماه  1388سهاخته و اجهرا شهد و بها کالیبراسهیون
مقهههادیر پارامترههههای ههههدایت هیهههدرولیکی و ضهههریب
کونداکتنس (بستر رودخانهه و مرزهها) ،بهه روش سهعی و
خطا (مقایس سطح آب شبیهسازی شده بها انهدازهگیهری
شده در محل  15پیزومتر) واسنجی مهدل انجهام شهد .در
ادامه با اعمال شرایط غیرمانهدگاری جریهان ،مهدل کمهی
غیرماندگار تهیه شد که بها کالیبراسهیون ضهریب آبهدهی
ویژه و ضریب ذخیر ویژه ،بهه روش سهعی و خطها ،مهدل
واسنجی شد.
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شکل .2هیدروگراف واحد آبخوان دشت خزل در طی سال-های 1379-89

شکل .3الیۀ اطالعاتی .Source & Sink

شکل .4موقعیت پیزومترها در سطح دشت خزل

شکل  .5الیهبندی آبخوان در محدودۀ مورد مطالعه (مدل )Solid
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 .7.2مدلسازی کیفی آبخوان
در مدلسهازی کیفهی آبخهوان ،در ابتهدا بایهد قابلیهت
شههبیهسههازی آلههودگی و مشخصههات آلههودگی بههرای مههدل
مفهومی تعریف شود .در این تحقیهق بها اعمهال تغییهرات
الزم در مدل مفهومی جریان ،مدل مفهومی آلودگی تهیهه
شد .برای این منظور الی اطالعاتی نقاط کنترل کیفی بهه
مدل مفهومی اولیه اضافه شد (شکل .)7در ضهمن شهرایط
مرزی و اولی غلظت با توجه به توزیع مکانی غلظت امالح،
اعمال شد .در این آبخوان تغذیه و تخلی مواد محلهول در
سامان کیفی منطبق بر مرزههای جریهان در نظهر گرفتهه
شد .چنانچه چهاهههای پمپهاژ و نهواحی تغذیهه در سهطح
دشت ،به عنوان شرایط مرزی داخلهی بهرای مهدل کیفهی
تعریف شوند ،کافیست در الیههای اطالعهاتی مربهوط بهه
آنها ،مقادیر غلظت به مدل ارائه شود .شبکهبندی مکهانی

شکل  .6شبکهبندی افقی وعمودی آبخوان

 .3نتایج
 .1.3نتایج شبیهسازی جریان ماندگار
بعد از ساخت و اجرای مهدل کمهی در حالهت جریهان
ماندگار (مهرماه  ،)1388کالیبراسهیون مهدل بهه منظهور
بهینه کردن پارامترهای هدایت هیدرولیکی مواد آبخوان و

مدل کیفی نمیتواند مستقل از شبکهبنهدی مکهانی مهدل
کمی باشهد .بنهابراین بها اتمهام سهاخت مهدل مفههومی و
شههبکهبنههدی مکههانی ،بایههد مههدل شههبیهسههاز آلههودگی
 MT3DMSسههاخته شههود .بعههد از تعریههف مشخصههات
آلودگی 11دور تنش با گام زمانی  12سهاعت (نهی .روز)،
که دورههای تنش  29 ، 30و  31روزه به ترتیهب بهه ،60
 58و  62گام زمانی مساوی تقسی .شد .مدل MT3DMS
به این ترتیب ساخته شد :انتخاب شبیهساز آلودگی (حهل
معادالت انتقال با روشهای عهددی) ،انتخهاب شهبیهسهاز
پراکندگی آلودگی (که به این منظهور ضهرایب پراکنهدگی
طولی و ضرایب پراکندگی جهانبی افقهی و قهائ .بهه مهدل
معرفی شد) و انتشار آلهودگی بها در نظهر گهرفتن شهرایط
جذب و دفهع سهطحی (اعمهال ضهریب توزیهع یها جهذب
سطحی و ضریب تجزیه به مدل).

شکل  .7موقعیت چاههای نمونهبرداری کیفی در دشت

ضریب توانایی مهرز بهرای عبهور جریهان در مرزههای بهار
عمومی و بستر رودخانهها انجام شد .به این ترتیب کهه بها
تغییر مکرر مقادیر مربوط به هدایت هیدرولیکی و ضهریب
توانایی جریان در مرزهای بار عمومی و بستر رودخانهههها،
هر بار مدل اجرا و سطح آب شبیهسازی شده با سطح آب
اندازهگیری شده در محل پیزومترهها مقایسهه شهد؛ تها در
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مقادیر کهالیبره شهد (بهینهه) ایهن پارامترهها در جهداول
شمار  1و  2ارائه شده است.

نهایههت بههه ازای مقههادیر مشخصههی از پارامترهههای فههو
بیشترین همبستگی به وجود آمهد (روش سهعی و خطها).

جدول .1مقادیر کالیبره شدۀ ضرایب هدایت هیدرولیکی ،آبدهی ویژه ،ذخیره ویژه و پراکندگی طولی و تخلخل مواد آبخوان
ماده
Clay, Cobble, Sand
Sand, Gravel
Clay, Sand
Clay
Clay, Silt, Sand
)Clay, Silt, Sand,Gravel(little
Gravel ,Clay, Cobble, Sand, Silt
Clay, Silt

)K(m/d
32/7
48/5
11/4
2/87
17
35
32
5/8

Sy
0/3
0/26
0/15
0/03
0/07
0/09
0/11
0/05

)Ss(1/m
0/00123
0/00002
0/00132
0/00245
0/00036
0/00008
0/000364
0/0028

) DL( m2 /day
5
12/86
10/24
26/23
12/54
45/8
10/79
15/87

)n(%
33
34
37
42
38
37
35
44

جدول  .2مقادیر کالیبره شدۀ ضریب توانایی مرز عمومی و بستر برای عبور جریان آب
مقدار ضریب توانایی مرز در عبور جریان

نوع شرط مرزی
بستر رودخانه

مرز بار عمومی

)(m /d/m
2

قلقل رود
سراب رود
گاماسیاب

39/06
0/733
0/958

مرز 1و6
مرز ،10 ،13 ،5 ,4 ،3 ،2
 15 ،14و 18
مرز  16 ،9 ،8 ،7و 17
مرز  12 ،11و 19
مرز 20

100
5 - 15

البته قبل از تغییرات پارامترهای فو  ،آنالیز حساسیت
انجام شد که نتیج آنالیز حساسیت ههدایت هیهدرولیکی
در شکل  8آورده شده است .با توجه به شکل  8با افزایش
هدایت هیدرولیکی ،متوسط رقوم سهطح آبزیرزمینهی در
آبخوان افزایش و با که .شهدن آن ،رقهوم سهطح ایسهتابی
کاهش مهییابهد کهه بیشهترین تغییهرات سهطح ایسهتابی
کاهش  27/04درصهدی آن در اثهر کهاهش  30درصهدی
هدایت هیهدرولیکی بهود .بها توجهه بهه نتهایج سهطح آب
محاسباتی و مشاهداتی (جدول  ،)3کمتهرین اخهتال +7

500 - 600
25- 85
110

سانتیمتر در محل پیزومتر حسینآبادسرکان و بیشهترین
اختال  +1/66متهر در محهل پیزومتهر مجیهدآباد اسهت.
میانگین خطای نسبی در بهرآورد عمهق آب زیرزمینهی در
دشت مذکور  6/12درصهد و حهداکثر خطهای نسهبی کهه
مربوط به پیزومتر مجیدآباد اسهت  48/8درصهد محاسهبه
گردید .این اختال به دالیل متعهددی اتفها مهیافتهد از
جمله :خطای ابزاری و انسانی در اندازهگیری سطح آب در
محل پیزومترها ،خطا در مدلسهازی (منظهور از خطها در
مدلسازی ،تقریب زدن بعضی از پارامترهای تأثیر گذار بر
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سطح آبزیرزمینی است) .بهه منظهور اطمینهان از اینکهه
تفاوت معنهیداری بهین مقهادیر مشهاهداتی و محاسهباتی
وجود ندارد همانگونه که در شهکل( )9نشهان داده شهده
است مقادیر عمق آب زیرزمینی محاسبه شهده در مقابهل
مقادیر اندازهگیری شده در محل پیزومترهها ترسهی .شهد.
ضریب همبستگی  0/99دقت باالی شبیهسهازی بها مهدل

میباشهد .در شهکلههای  10و  11نقشه خطهوط سهطح
ایستابی مشاهداتی و محاسهباتی در مههرمهاه آورده شهده
است .میتوان گفت جهت کلهی حرکهت آبزیرزمینهی در
آبخوان خزل از جنوب شرقی بهه شهمال غربهی اسهت .بها
مقایس شکلههای 10و  ،11دقهت بهاالی مهدل کمهی در
شبیهسازی جریان آبزیرزمینی مشخص میشود.

شکل .8نمودار آنالیز حساسیت هدایت هیدرولیکی

جدول .3نتایج سطح آب محاسباتی و مشاهداتی در مهرماه ( 1388جریان ماندگار)
سطح آب

سطح آب

اختالف

مشاهداتی

محاسباتی

(متر)

ده موسی

1507/9

1507/7

-0/2

عبدالملکی

1479/54

1478/6

-0/94

ده نو

1474/5

1474/3

-0/2

فیروزآباد

1449/08

1449/3

+0/22

گردیان

1457/59

1457/69

+0/1

قیالب

1469/5

1469/24

-0/26

شریف آباد

1470/2

1469/58

-0/62

حسین آباد

1477/53

1477/6

+0/07

گیوکی

1491/56

1491/06

-0/5

رزینی

1482/96

1482/47

-0/49

لیالس

1490/38

1490/7

+0/32

مجید آباد

1479/64

1481/3

+1/66

کهریز صفی خانی

1487/12

1486/92

-0/2

لیلی یادگار

1491/46

1491/06

-0/4

وسج

1524/15

1523/9

-0/25

نام پیزومتر
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شکل .9مقایسۀ نتایج عمق آب زیر زمینی مشاهداتی و محاسباتی در مهرماه ( 1388جریان ماندگار

شکل .10نقشۀ خطوط سطح ایستابی محاسباتی (مهرماه )1388

شکل .11نقشۀ خطوط سطح ایستابی مشاهداتی (مهرماه )1388
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 .2.3نتایج شبیهسازی جریان غیرماندگار
بعههد از واسههنجی مههدل در حالههت مانههدگار ،مههدل
غیرماندگار (با شرط اولی سطح آب شبیهسهازی شهده در
مهرماه) ساخته و اجرا شد و با روش مشابه حالت مانهدگار
(آزمههون و خطهها) بهها مقایسهه سههطح آب مشههاهداتی و
محاسههباتی در محههل  15پیزومتههر در طههول بههاز زمههانی
شبیهسازی مدل به وسیل ضریب آبهدهی ویهژه و ضهریب
ذخیر ویژه ،واسنجی شد .مقادیر کالیبره شد دو پهارامتر

مههذکور در جههدول  1آورده شههده اسههت .در ادامههه نقش ه
مربوط به پهنهبندی مقادیر کالیبره شهد ضهریب آبهدهی
ویژه نشان داده شهده اسهت (شهکل  .)12حهداکثر مقهدار
آبهههدهی ویهههژه  0/3و حهههداقل مقهههدار آن  0/03اسهههت.
همههانطوری کههه در شههکل  12نشههان داده شههده اسههت،
بیشترین مقدار ضریب آبدهی ویژه در نواحی جنوب غربی
و تا حدودی در نواحی شمال شر دشت میباشد.

شکل  .12نقشۀ مربوط به تغییرات ضریب آبدهی ویژه در دشت

با واسنجی مدل در حالت جریان غیرماندگار ،مقهادیر
سطح آب شهبیهسهازی شهده بها مهدل  MODFLOWبها
مقادیر سطح آب اندازهگیری شده در محل پیزومترهها ،در
ماههای مختلف مقایسه و مقادیر ضریب همبستگی ،شیب
خط رگرسیون و میانگین خطا در ماهههای دور واسهنجی
در جدول  4آورده شده است .همچنین این بررسهیهها در
محل هر پیزومتر در طول مدت زمان شبیهسازی به طهور
جداگانه انجام شد (جدول  .)5البته به علت حجه .بهاالی
نتایج گرافیکی مقایس سطح آب محاسهباتی و مشهاهداتی
تنها در محل دو پیزومتر آورده شده است (شهکل .)13بها
توجه به جدول  4و  ،5میتوان گفت کهه شهبیهسهازی در

طول باز زمانی موفق بوده است و مدل توانسته بها دقهت
باالیی سطح آب زیرزمینی را شبیهسازی کنهد .بیشهترین
میههانگین خطهها در محههل پیزومتههر عبههدالملکی برابههر 90
سانتی-متر است و کمترین مقهدار آن در محهل پیزومتهر
شریفآباد معادل  10سانتیمتر است .اختال بین سهطح
آب شههبیهسههازی و انههدازهگیههری شههده بههه علههت خطههای
مدلسهازی (خطها در تقریهب پارامترههای ورودی مهدل)

است .البته خطای ابهزاری و انسهانی در قرائهت سهطح آب
پیزومترههها نیههز بههیتههأثیر نیسههت .علههت تفههاوت ضههرایب
همبستگی ماهانه و ضرایب همبستگی در محل پیزومترها
این است که :خطای مدلسازی در طول کل بهاز زمهانی
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یک ساله (در محل هر پیزومتر) نسبت به یک ماه (در کل
سطح آبخوان) نمود بیشتری پیدا میکند؛ همچنین دامن
تغییرات سطح آب در کهل آبخهوان از گسهتردگی بهاالیی
برخوردار است .از نتایج سهطح آب شهبیهسهازی شهده در

شهههریورمههاه (خههارک از بههازههههای زمههانی) بههه جهههت
صحتسنجی مدل استفاده شهد .کهه ضهریب همبسهتگی

دادهها برابر  R 2 = 0/986و شهیب خهط رگرسهیون برابهر
 y=1/0004xشد.

شکل  .13مقایسۀ سطح آب شبیهسازی و اندازهگیری شده در محل دو پیزومتر در طول دورۀ مدلسازی

جدول .4نتایج آماری مقایسۀ سطح آب محاسباتی و مشاهداتی

جدول  .5نتایج آماری مقایسۀ سطح آب مشاهداتی با محاسباتی در

آبخوان در ماههای مدلسازی

پیزومترها در زمان مدلسازی

ماههای

ضریب

معادله خط

میانگین

سال88-89

همبستگی

رگرسیون

خطا
)(cm
-36
-90
+40
-66
-55
-53
+10
-12
-68
-50

2

آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد

) (R
0/9933
0/9915
0/9937
0/9924
0/9901
0/9893
0/9935
0/9924
0/9888
0/9873

y=0/9998x
y=0/9994x
y=1/0003x
y=0/9995x
y=0/9996x
y=0/9996x
y=1/0001x
y=0/9999x
y=0/9995x
y=0/9997x

نام پیزومتر

ده موسی
عبدالملکی
ده نو
فیروزآباد
گردیان
قیالب
شریفآباد
حسینآباد
گیوکی
رزینی
لیالس
مجیدآباد
کهریزصفیخانی
لیلییادگار
وسج

ضریب

معادله خط

میانگین

همبستگی

رگرسیون

) ( R2
0/84
0/712
0/81
0/672
0/81
0/772
0/76
0/89
0/843
0/753
0/884
0/713
0/523
0/883
0/88

y=0/9998x
y=0/9994x
y=1/0003x
y=0/9995x
y=0/9996x
y=0/9996x
y=1/0001x
y=0/9999x
y=0/9995x
y=0/9997x
y=0/9999x
y=1/0001x
y=0/9999x
y=0/9996x
y=1/0002x

خطا
)(cm
-36
-90
+40
-66
-55
-53
+10
-12
-68
-50
-17
+20
-17
-55
+28

1057

بررسی عددی اعمال سناریوهای کمی و کیفی بر آبخوان دشت خزل ...

 .3.3بررسی تأثیرات کمی اجرای تغذیۀ مصنوعی
بر سفرۀ آب زیرزمینی (سناریوی کمی)
تغذی مصنوعی آبخوانها بهه عنهوان راهبهردی بهرای
تقویت و توسع منابع آب زیرزمینی و جبهران زیهانههای
وارده به آنهها جههت ذخیهرهسهازی و بهههنگهام کهردن
جریانهای سطحی به شمار میآید [ .]11محققهان علهوم

آب هزینه پههروژههههای سدسههازی تغذیه مصههنوعی را در
جهان مطالعه نمهوده و بها رسه .منحنهیههای لگهاریتمی
هزینهها در مقابل حج .رواناب قابل ذخیره به این نتیجهه
رسیدهاند که برای حجه.ههای کمتهر از  30میلیهون متهر
مکعب ،اجرای پروژههای تغذی مصنوعی از نظر اقتصهادی
به صرفهتر از سدسازی میباشهد .روشههای کلهی تغذیه
مصنوعی عبارتنهد از :سهطحی (نفهوذ دادن) و زیرزمینهی(
تزریق کردن) [ 9و  .]11در این پروژه  31چهاه تزریهق بها
دبی ثابت  15لیتر در ثانیه (تزریق در مهاهههای خهاموش
بودن چاههای پمپاژ از اواخر مههر تها اواخهر اسهفند سهال
 1388انجام شد) جهت اعمال طهرح تغذیه مصهنوعی در
مدل منظور شد به گونههای کهه پهراکنش خهوبی در کهل
منطقههه بههه خصههوص در نقههاطی بهها نفوذپههذیری مناسههب

داشتند.
نتایج متوسط سطح آب شهبیهسهازی شهده بها اعمهال
طرح تغذی مصنوعی در ماههای مختلف بها حالهت بهدون
تغذیه مقایسه و نتایج در شکل  14آورده شده است .نتایج
بیانگر پاسخ مثبت آبخوان به طرح تغذیه بوده و کمتهرین
مقدار افزایش سطح آب  3سانتیمتر در آذرماه و بیشترین
مقدار  19سانتیمتر در فروردین ماه مهیباشهد .نتهایج در
محل پیزومترها با ه .مقایسهه و در جهدول 6آورده شهده
است .سطح آب در محهل پیزومترههای گیهوکی ،قهیالب،
لیالس و وسج به علت قرارگیری در نواحی مرزی و نسهبتأ
مرتفع و اغلب با نفوذپذیری ک( .خاک لوم رسهی) ،در اثهر
تغذیه هیچ گونه تغییری نکرده است .از طرفهی بیشهترین
میزان افزایش سطح آب در اثر تغذیه  26و  20سانتیمتهر
در طول دور  11ماهه به ترتیهب در محهل پیزومترههای
مجیدآباد و شریفآباد به علت قرار گرفتن در جهت شهیب
غالب منطقه (جنوب شرقی به شمال غربی) و مجاورت بها
رودخانههای حرم رود و گاماسیاب و نفوذپهذیری مناسهب
اتفا افتاده است.

1484.5
1484
1483.5
1483
1482.5
1482
1481.5

سطح آب بدون اعمال تغذیه

سطح آب با اعمال تغذیه

شکل .14تأثیر اجرای طرح تغذیۀ مصنوعی بر سطح آب زیرزمینی در طول بازۀ شبیهسازی

1058

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،69شماره  ،4زمستان 1395
جدول .6مقایسۀ سطح آب زیرزمینی در محل پیزومترها در دو حالت اعمال طرح تغذیه و عدم اجرای آن طرح
نام پیزومتر

سطح آب با اعمال تغذیه)(m

سطح آب بدون اعمال تغذیه)(m

باالآمدگی سطح آب ()cm

حسین آباد سرکان
ده نو
ده موسی
رزینی
شریف آباد
عبدالملکی
قیالب
کهریزصفی خانی
فیروز آباد
گردیان
گیوکی
لیلی یادگار
لیالس
مجید آباد
وسج

1478/1
1477/38
1509/94
1486/06
1471/33
1481/66
1469/89
1486/35
1451/25
1458/19
1491/29
1493/35
1490/73
1483/44
1522/4

1478
1477/26
1509/9
1486
1471/13
1481/48
1469/88
1486/19
1451/15
1458/15
1491/28
1493/28
1490/73
1483/18
1522/4

10
12
4
6
20
18
1
16
10
4
1
7
0
26
0

 .4.3نتایج شبیهسازی کیفی
بعد از تهی مهدل کیفهی آبخهوان ،بها در نظهر گهرفتن
غلظت  TDSدر مهرماه  1388به عنوان شرط اولیه ،مدل
اجرا شد .مقادیر غلظت شبیهسازی شد پارامتر مورد نظر
) (TDSدر محههل  12چههاه نمونهههبههرداری بهها مقههادیر
اندازهگیری شد آن در خردادماه  1389مقایسهه شهد .بها

روش سههعی و خطهها و بهها تغییههر مکههرر مقههادیر ضههریب
پراکندگی طولی و ضریب توزیع ،هر بار مدل اجرا و نتهایج
محاسباتی با مشاهداتی مقایسه شهد .بها واسهنجی مهدل،
مقادیر کالیبره شد ضریب توزیهع (مقهدار کهالیبره شهد
ضههریب توزیههع در ایههن تحقیههق برابههر 0/002 m3 /kg
میباشد) و ضریب پراکنهدگی طهولی بهه دسهت آمهد کهه

درجههدول  1ارائههه شههده اسههت .در جههدول  7مقههادیر
شبیهسازی و اندازهگیری شهد غلظهت  TDSرا در محهل
 12چاه نمونهبرداری نشهان مهیدههد .بها مقایسه نتهایج
محاسباتی با مشاهداتی ،دقت باالی مدل کیفی در شبیه-
سازی مشخص میشود .در این تحقیهق بعهد از واسهنجی
مدل و انجام آنالیزهای آماری ،مقهدار ضهریب همبسهتگی

برابر  ، R 2 = 0/98شیب خهط رگرسهیون برابهر1/0079 x
= ،yمقدار میانگین خطا برابر ٪3/36و  RMSEبرابرppm
 4/56به دست آمد .نتایج غلظهت شهبیهسهازی و انهدازه-
گیری شد ( TDSدر خردادماه  )1389در شکلهای 15و
 16آورده شده است که الگوی روند کلی تغییرات غلظهت
امالح در ههر دو یکسهان اسهت .تمرکهز غلظهت امهالح در
نواحی شر و جنوب شرقی دشت قرار دارد.

 .5.3تااأثیر ضابااالب چاااههااای جااذبی باار آب
زیرزمینی (سناریوی کیفی)
یکههی از منههابع آلههودگی نقطهههای مههؤثر در منطقههه،
چاههای فاضالب روستایی میباشد .در این تحقیق تعهداد

 41حلقه چاه فاضالب در محهدود روسهتاهای دشهت بها
غلظت  TDSحدود  1920ppmدر نظر گرفته شدند .بعهد
از کالیبراسیون مدل کیفی آبخهوان ،شهبیهسهازی انتشهار
آلودگی در محل چاههای فاضالب انجام شد.
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جدول .7نتایج غلظتهای محاسباتی و مشاهداتی )TDS(ppm
نام چاه نمونهبرداری

غلظت محاسباتی)(ppm

غلظت مشاهداتی)(ppm

اختالف )(ppm

لیلییادگار
کهریزصفیخانی
ازنهری
عبدالملکی
گرچغا
کهریزسلی.
شریفآباد
دهنو عبدالملکی
حسینآباد (گیوکی)
رزینی
فیروزان
شهرک

434/8
655/62
374/78
310/64
415/01
554/43
469/4
319/3
353/4
338/69
425/69
414/8

437/76
667/55
376/32
282/24
417/92
520
475/15
316/16
343/04
331/52
428/8
415/36

-2/96
-11/93
-1/54
+28/4
-2/91
+34/43
-5/75
+3/14
+10/36
+7/17
-3/11
+0/56

شکل  .15توزیع مکانی غلظت ( TDSبر حسب )ppm

شکل  .16توزیع مکانی غلظت ( TDSبر حسب )ppm

شبیهسازی شده

اندازهگیری شده
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شکل .17وضعیت تأثیر آالیندۀ نقطهای (چاههای فاضالب) بر غلظت  TDSآب زیرزمینی (برحسب )ppm

پس از اجرای مدل توزیع غلظت محاسباتی در اطهرا
محل چاه فاضالب یا همهان منبهع تزریهق نقطههای قابهل
مشاهده است .فاصله از محل چاه فاضالب یا همهان منبهع
نقطهای غلظت را که از آن فاصله به بعد غلظهت تغییهرات
نداشت و مقدار آن برابهر بها همهان مقهادیر اولیهه قبهل از
تزریق بود به عنوان شعاع تأثیر در نظر گفته شد .با توجهه
به شرایط جذب و دفع سطحی و تجزیه یکسهان در کهل
آبخوان میزان شعاع تأثیر ایهن چهاهههای فاضهالب تقریبهاً
یکسان و در حدود  150-200متر بعد از یک سهال بهوده
است .البتهه ایهن مقهدار در جههت جریهان آب زیرزمینهی
بیشتر است .شکل  17وضعیت تأثیر این نوع آالینده را بهر
آبخوان نشان میدهد .با توجه به شکل مهذکور چهاهههای
فاضالب در مدت زمهان یهک سهال ،شهعاع  150تها 200
متری اطهرا خهود را تحهت تهأثیر انتشهار آلهودگی قهرار
میدهند .بنابراین با توجه به اینکه در منطقه مهورد نظهر

چند وقت یکبهار ،چهاهههای فاضهالب تخلیهه مهیشهود؛
میتوان محدود مجاز برای حفهاری چهاهههای پمپهاژ یها

برعکس محدود مجاز برای حفاری چهاهههای فاضهالب را
تعیین کرد .در نواحی مرتفع که البته سهرعت جریهان آب
زیرزمینی بیشتر از سایر نواحی اسهت ،انتقهال آالینهدههها

تحت تأثیر فرآیند همرفت قرار دارد و پراکنهدگی آلهودگی
بسیار ناچیز میباشد (مثل امینآباد).

 .4بحث و نتیجه گیری
دشت خزل واقع در شهرستان نهاوند به لحها کشهت
محصههوالت اسههتراتژیک و تههأمین بخههش عمههدهای از آب
مصرفی کشاورزی و شرب منطقه ،حائز اهمیهت اسهت .بها
توجه به بیالن منفی و طرح ممنوعیت توسع بهرهبرداری
از آبهای زیرزمینی دشت نهاوند ،مطالعات کمی و کیفهی
آبهای زیرزمینی در دشت خهزل نهاونهد الزامهی و مهه.
است .مدل جریان ماندگار (مهرماه  )1388و غیهرمانهدگار
(از آبانماه  1388تا مردادمهاه  )1389اجهرا و بها کهالیبر
ضرایب هدایت هیدرولیکی وضرایب توانهایی مرزههای بهار
عمهومی و بسههتر رودخانههههها در عبههور جریههان در حالههت
مانههدگار ومقادیرآبههدهی ویههژه و ذخیههر ویههژه در حالههت
غیرماندگار واسنجی و در شهریورماه  1389صحتسهنجی
شد .ضریب همبستگی معیار مناسبی برای ارزیهابی دقهت
مدلههای آب زیرزمینهی اسهت؛ در ایهن تحقیهق مقهادیر
ضریب همبستگی بین مقادیر عمهق برخهورد بهه آب زیهر

بررسی عددی اعمال سناریوهای کمی و کیفی بر آبخوان دشت خزل ...

زمینههی شههبیهسههازی و انههدازهگیههری شههده ،شههیب خههط
رگرسههیون و میههانگین خطهها در مههاههههای مختلههف دور
شبیهسازی در محل  15پیزومتر موجود ،حاکی از کارآمهد

بودن مدل کمی در شبیهسازی جریان آب زیر زمینی بود.
همچنین اعمال طرح تغذی مصنوعی بر روی مدل کمهی،
بیانگر پاسخ مثبت آبخوان بهه اجهرای ایهنگونهه طهرحهها
بهخصوص در مناطق پیزومتر مجیدآباد و شریفآباد بود.

در ادامه مهدل کیفهی آبخهوان تهیهه و در همهان دور
شهبیهسهازی جریهان ،اجهرا و بها کهالیبر مقهادیر ضهریب
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پراکندگی طولی مواد آبخهوان و ضهریب توزیهع (بهه روش
سعی و خطا) با ضهریب همبسهتگی  0/98واسهنجی شهد.
آنالیز آماری نشاندهند مناسب بودن مهدل کیفهی بهرای
شبیهسازی انتشار آلودگی بود .همچنهین انتشهار آلهودگی
فاضالب چاههای جذبی به عنوان یک سناریو ارزیابی شهد
که با توجه به شعاع تأثیر چاههای فاضالب (حدود  150تا
 200متر) ،میتوان محدود ایمن حفاری چاهههای پمپهاژ
را مشخص کرد.
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