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چكيده 
سالم  و  بهداشتي  شرب  آب  تامين  است.  گرفته  قرار  خشک  اقليمي  در  و  بوده  کشور  نقاط  ترين  پرجمعيت   ، از  يكي  شهرری،      
شهروندان، همواره يکي از دغدغه هاي مهم مسئوالن اين شهر مي باشد. برای مديريت منابع آب زيرزميني،  با ابزاري مانند شبيه 
سازها و يا مدلها، مي توان با دقت قابل قبولي، شرايط مشابه آنچه درطبيعت موجود است را، بوجود آورد و به نتايج رضايت بخشي 
و  کم  جذب  آب،  در  زياد  انحالل  قابليت  دليل  به  نيترات،  زيرزميني،  آب  مختلف  آلودگيهاي  ميان  از  نوشتار،  اين  در  يافت.  دست 
نيز پايداري ترکيب آن در آب ، به عنوان بهترين شاخص براي نشان دادن آلودگي آب زير زميني مورد بررسي قرار گرفته است.

شرب  آب  نيترات چاههاي  اطالعات  سپس،   . شد  PMWIN تهيه   ٥/٣ افزاري  نرم  از کد  استفاده  با  شهرری،  آبخوان  کمي  مدل 
شهرری، از سال ١٣٧٥ تا سال ١٣٨٢ جمع آوري و پردازش شدند تا، به فرمت ورودي کد نرم افزاري MT3D تبديل شوند . مقادير 
ضرايب پخشودگي طولي وعرضي ،طول پخش، ضريب جذب و غيره واسنجي شده و در نهايت، مدل کيفي آبخوان شهرری تهيه شد.

زياد  نيترات  غلظت  همچنان  شهر،  مرکز  در  فاضالب  آوري  جمع  شبکه  فقدان  علت  به  که،  است  آن  دهنده  نشان  مدل  نتايج 
در  ميليگرم   ٣٠ از  کمتر  به  آبخوان  نيترات  مقدار  فاضالب،  شبکه  تاثير  علت  به  ری،  شهر  غربي  جنوب  مناطق  در  بود.  خواهد 
مرکزي  مناطق  سمت  به  غربي  جنوب  و  غرب  سمت  از  آبخوان،  نيترات  کاهش  دامنه  تدريج،  به  و  کرد  خواهد  پيدا  کاهش  ليتر 
حرکت  همچنين،  بوده،  نيترات  افزايش  شاهد  شهرری،  شرقي  شمال  و  شرق  شرقي،  جنوب  در  يافت.  خواهد  گسترش  شهر 
بود. خواهيم  شاهد  را  شهرری  شرقي  شمال  و  شرق  سمت  به  مرکزي  مناطق  از  آبخوان  نيترات  حداکثر  منحني  تدريجي 

ارزيابی مدل کيفي آبخوان شهر ری

مجيد احتشامي
(عهده دار مکاتبات)
علي شريفي

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

 
  

مقدمه 
   شهرری با جمعيتي حدود ١ ميليون نفر، يکي از نقاط 
مهم کشور است که از نبود سيستم هاي دفع بهداشتي 
فاضالب، رنج مي برد. چاه هاي آب شرب شهرری، ٤٠ تا 
٥٠ درصد آب شرب شهروندان ری راتأمين مي کند[١]. 
در  شهرستان،  اين  شرب  آب  هاي  چاه  درصد  حدود٦٠ 
داخل مناطق مسکوني قرار داشته و از آنجايي که، قسمت 
اعظم شهرستان ری، فاقد سيستم جمع آوري و انتقال 
فاضالب است، از اين رو اين چاه ها، همواره در معرض 
خطر آلودگي و آلوده شدن قرار داشته و آلودگي آبهاي 

زير زميني مي تواند اثرات جبران ناپذيري بر سالمت و 
آرامش اين شهر داشته باشد [٢] .

انتقال آلودگي در آبهاي زير زميني 
فرآيند انتقال آلودگي 

عبارتند  زميني  زير  آبهاي  آلودگي،  در  انتقال  عامل  سه 
از:

الف) انتقال ،كه توسط جريان آب زير زميني صورت مي 
گيرد. 

MT3D -PMWIN  واژه هاي كليدي: مدلسازي کيفي آب زيرزميني، شهرری، نيترات، منابع آب، ٥/٣

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، دوره هشتم، شماره ٤،  زمستان ٨٥ 

تاريخ دريافت: ٨٤/١٠/١                                                                                                                                                          تاريخ پذيرش:٨٥/٤/١٤
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ب) پخش، كه توسط پخش مولكولي واختالط مكانيكي 
است. 

ج) فرآيند تاخير، كه توسط عمل جذب صورت مي گيرد 
. [٣]و[٤]

معادله رياضي فرآيند انتقال آلودگي عبارتند از:
  (١-٢) 

(٢-٢) 
    

(٣-٢) 

در معادله فوق متغير ها به صورت زيرتعريف مي شوند : 
C: غلظت آالينده   

: مختصات كارتزين  ix  
: ضريب پخش  ijD  

: هدايت هيدروليكي ijK  
: تخلخل مؤثر n  

′C: غلظت مواد محلول ورودي و خروجي   
: ضريب تاخير R  

′W: مقدار جريان ورودي و خروجي   
: سرعت نشت آب يا سرعت متوسط آب در محيط    iV  

      متخلخل در جهت  
: ضريب جذب                          dk

: چگالي ذرات خاك  dP

: تخلخل خاك  n
جريان  باشد،  ايزوتروپ  و  همگن  خاك  كه  حالتي  براي 
غير ماندگار، و داراي سرعت نشت  باشد، معادله انتقال ١ 

به صورت زير درخواهد آمد : [٥]و[٦]
 (٤-٢)

در اين معادله:
: ضريب پخش طولي۱ LD

: ضريب پخش عرضي۲  TD
1-Longitudinal dispersion Coefcient

2-Transversal dispersion Coefcient 

الف ـ انتقال٣: مواد آالينده در آب هاي زير زميني بر 
اساس، قانون دارسي منتقل مي شود . طبق اين قانون، 
ميزان جريان عبوري از نقطه ١ به نقطه،٢ متناسب است 

با تلفات هد و با طول مسير جريان نسبت عكس دارد.
 (طبق معادله(٥-٢)) 

 (٥-٢)
زير  صورت  به  خاك  منافذ  بين  از  عبور  واقعي  سرعت 

محاسبه مي شود . 
 (٦-٢)

 
كه در آن، n تخلخل مؤثر ويا درصدي از خلل و فرج كه 

جريان از آنها عبور مي نمايد . 
باشد،  توجه  قابل  جريان  انتقال  كه  زماني  بنابراين، تنها 
يكساني  نرخ  با  زيرزميني،  آب  جريان  با  همراه  آالينده، 
كم  جريان  مسير  در  آالينده  غلظت  و  نكرده  حركت 

نخواهد شد .
مي  صورت  دوفرآيند  نتيجه  در  پخش  پخش٤:  ب: 

پذيرد: 
• پخش مولكولي 
• پخش مكانيكي 
پخش مولكولي٥

و  يوني  اجزاء  حركت  و  جنبش  نتيجه  در  فرآيند،  اين 
3-Advection

4-Dispersion 

5-Molecular diffusion

علوم و تكنولوژي محيط زيست ٢
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غلظت  گردايان  جهت  در  آالينده  مواد  مولكولي  يا 
صـورت مي گيرد. تحت شرايطي اجزاء كيفي از مناطق 
با غلظتهاي بيشتر به سمت مناطقي با غلظتهاي كمتر 
حركت مي نمايد و هر چه اين اختالف بيشتر باشد، نرخ 
پخشها بيشتر خواهد شد. پخش مولكولي با استفاده از 

قانون فيك١ به صورت زير تعريف مي شود : [٧]

صورت زير تعريف مي شود : [٧]
 (٧-٢)

    
در اين معادله، پارامترها به صورت زير تعريف مي شوند: 

: شار جرمي در واحد سطح در واحد زمان         F  
: ضريب پخش  fD  

C: غلظت آالينده     

:گراديان غلظت 
x
C

∂
∂  C

آب  در  راحتي  به  كه  شيميايي  مواد  براي  فيك  قانون 
از  كه  زماني  است.  شده  گرفته  نظر  در  شوند،  مي  حل 
علت  به  شود،  مي  استفاده  خاك  منافذ  براي  قانون  اين 
اينكه يون ها مسير طوالني تري را بين ذرات خاك طي 
مي نمايد و توسط ذرات خاك جذب مي شوند ، بايستي 

ضريب كوچكتر در نظر گرفته شود . 
با استفاده از معادله فوق ضريب پخش ظاهري٢ به صورت 

زير محاسبه مي شود . 

   fDWD .=•   (٨-٢)
كه در آنWضريب تجربي است و كمتر از ١ است. 

  Wبراي را   ٠/٧٠٧ مقدار   Johnstonو  Perkins

پيشنهاد كردند. (١٩٧٩) Bear هم مقدار ٠/٦٧  را براي  
W پيشنهاد نموده است.

پخش مكانيكي٣ 
خلل و  داخل  در  تغييرات سرعت  در نتيجه  فرآيند  اين 
فرج خاك است. سرعت جريان، در بخش مركزي منافذ 
خاك بيشتر از ساير نقاط است. در نتيجه، آلودگي، در 
1-Flick’s law
2-Apparent diffusion coefcient  
3-Mechanical diffusion 

جهات مختلف پخش شده که، اين پخش، هم در جهت 
طولي و هم در جهت عرضي است. 

 ١٩٦٤ سال  در   Bear و    Bach mat نظر  طبق  بر  
، اختالط مكانيكي تركيبي از پخش است كه، تابعي از 
سرعت نشت بوده و مي توان، آن را به صورت زير بيان 

نمود. 
 VaD L.=11    (٩-٢)

vaD T .=22                             (١٠-٢)
كه در آن :

: اختالط مكانيكي طولي مرتبط با پخش              11D

: اختالط مكانيكي عرضي مرتبط با پخش  22D

: پخش طولي  La   
: پخش عرضي  Ta   

V: متوسط خطي سرعت آب در منافذ    
زير  صورت  به  هيدروديناميكي  پخش  ضريب  نهايت  در 

در خواهد آمد :
•+=+= DVaDDD LfL .11    (١١-٢)
•+=+= DVaDDD LfT .22      (١٢-٢)

خلل  از  هايي  مشخص  عرضي،  و  طولي  پخش  ضرايب 
كارهاي  از  استفاده  با  مقادير،  اين   . است  خاك  فرج  و 
آزمايشي بدست مي آيند. با توجه به  مطالب فوق، زماني 
كه فرآيند پخش، در معادله انتقال آلودگي در نظر گرفته 
و  تر  منطقي  آالينده  حركت  وضعيت  بيني  پيش  شود، 

نزديك به واقعيت خواهد بود. 

ج – فرآيند تأخير٤
فرايند تاخير، در حرکت آلودگي در آب زير زميني ناشي 
از مكانيزم جذب است كه، اين عمل هم براي ذرات آلي و 
هم براي ذرات غير آلي صورت مي پذيرد. ضريب تأخير با 
استفاده از ضرايب پخش ، جذب و خصوصيات خلل فرج 

خاك به صورت زير محاسبه مي شود : [١٣]و[٩و٨]





 +=

n
pkR d

d1      (١٣-٢)

4-Retardation process

٣  احتشامی و همكار
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سرعت  حركت  آالينده  در آب  زيرزميني  در اين  حالت  با 
استفاده  از رابطه  زير بدست  مي آيد : 

  
R
VVC =    (١٤-٢)

زير  آب  در  آلودگي  حركت  سرعت  CV صورت اين  در 
در  است.  زيرزميني  آب  جريان  Vسرعت  و زميني 
داراي  جذب   R ضريب  باشد،  بزرگ  ضريب   صورتيكه 
آلودگي  حركت  در  تأخير  و  شد  خواهد  بزرگتري  مقدار 

امر مهمي جلوه مي کند.
محلول گياهكها در نمودار شماره ٧ مشاهده مي شود . 
نتايج و بررسيهاي آماري حكايت از آن دارد كه، تجمع 
طرف  به  شاهد  تيمار  از   ، گياهكها  محلول  قندهاي 

غلظتهاي باالتر كلريد سديم معني دار است . 
غلظت  افزايش  با  همراه  نيز،   ، گياه  پروتئينهاي  مقدار 
در  آن  مقدار  كمترين  كه  بطوري  داشته  افزايش  نمك، 
شرايط شاهد و برابر با  mg/gD.M ٣٩/١٣ و بيشترين 
مقدار آن در تيمار ٢٠٠ ميلي مول كلريد سديم و برابر با  
mg/gD.M ٥٨/٣٨ مي باشد (نمودار شماره ٨ ) . اين 

افزايش غلظت به جز بين شاهد و تيمار ٢٥ ميلي مول 
نمك، در تيمارهاي ديگر معني دار است . 

نمودن  وارد  و  مفهومي  مدل  اطالعات،  پردازش 
اطالعات به مدل کيفي 

مدل کيفي آبهاي زيرزميني در واقع فرم رياضي معادالت 
آب  محيط  در  محلول  مواد  انتقال  و  حرکت  و  بيالن 
فرض  با  آنها  تطبيق  که،  دهد  مي  نشان  را  زميني  زير 
پيوستگي محيط معادالتي به صورت معادالت ديفرانسيل 
جزئي نتيجه مي شود. اين معادالت درنقاط مختلف يک 
آبخوان نوشته شده و از طريق روش هاي مختلف، براي 

مکان ها و زمانهاي گوناگون، حل مي شود[١٠].
اولين قدم بعد از تعيين هدف، تهيه مدل مفهومي سيستم 
طبيعي  هاي  پيچيدگي  فرآيند،  اين  در  است.  آبخوان 
آبخوان ساده شده وداده هاي مشاهده شده تحليل مي 
بتوان  بيشتري  سرعت  و  راحتي  به  طوريکه  به  شود، 
سيستم را بررسي نمود [١١] و [١]. دياگرام شماتيکي 

شکل شماره ٢ وضعيت فيزيکي سيستم را بصورت کلي 
نشان می دهد.

آبخوان شهرستان ری، آبخواني آزاد و تک اليه فرض شده 
است. نتيجه بررسي حدود ١٠٠لوگ چاه موجود آبفاي 
ری و همچنين نتايج دو مدل قبلي تهيه شده براي دشت 

ری، مويد اين مطالب است.

 
در اين مدلسازي، با توجه به وسعت شهرستان ری و آمار 
و اطالعات موجود، شبکه مستطيلي به طول  ٥٠٠ متر 
و عرض ٣٧٥متر در نظر گرفته شده است. بدين ترتيب 
شبکه اي با ٣٧ سطر و ٤٥ سطون در جهات XوYو ١٦٦٥ 
سلول براي شهرری ايجاد شد. چرخش شبکه مدل يکي 
از شرايط خاص مدلسازي است که در اين مطالعه به آن 
اهميت داده شده است. بدين منظور، از رونـــد خطواره 
و  محدوده  شناسي  زمين  ری،  شهرستان  محدود  هاي 
شده  استفاده  جريان  سيستم  الگوي  و  دشت  کشيدگي 
با  ساعت  هاي  عقربه  جهت  در  ٣٥درجه  (زاويه  است. 
و  نيترات  اي  مشاهده  های  چاه  شماره٣  شكل  شمال) 
محدوده مدل كمي و كيفي آبخوان شهرری را نشان مي 

دهد . 

علوم و تكنولوژي محيط زيست ٤

شكل ٢ :  شماتيك آلودگي آبخوان توسط آالينده هاي سطحي

شكل ٣ : چاههاي مشاهده اي نيترات و محدوده مدل كمي 
و كيفي آبخوان ري
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بررسي  و تخمين  ميزان انتقال  نيترات  از چاه هاي 
جاذب به آب زير زميني :

مدل كيفي، شامل، نوشتن يك برنامه يا كد كامپيوتري 
است، يا می تواند انتخاب كد نرم افزاري مناسب باشد، 
 3D است شده  استفاده  مورد  مطالعه  اين  در  كه  كدي 

MT است [١١]و[١٢] .

دن  ش  فرار  طريق  سه  به  خاك  در  موجود  نيتروژن 

گاز  به  نيترات  (تبديل  دينيتريفيكاسيون   ، آمونيوم 
نيتروژن ) و جذب خاك كم مي شوند .  به طور متوسط، 
٥٥٪ نيتروژن ورودي به خاك، تا رسيدن به سطح آب 
زير زميني در تهران از بين مي رود . پايداري نيترات در 
محيط بسيار زياد است. به گونه اي كه مي تواند تا ٥٠ 

سال در محيط باقي بماند.

٥ احتشامی و همكار

نماي شماتيك تبديالت نيتروژن و ديگر فرايند هاي سيكل نيتروژن

همانطور كه مشاهده مي شود، جذب مواد شيميايي در 
مي  خاك  در  شيميايي  مواد  واكنشهاي  از  يكي  خاك، 
مطالعه  نياز  شيميايي،  مواد  جذب  ضريب  برآورد  باشد. 
دقيق دارد. به دليل نبودن اطالعات در مورد ضريب جذب 
منطقه، از متون علمي مختلف استفاده مي شود . مثًال 
براي اوره ٠/٢٤ سانتيمتر مكعب بر گرم و براي آمونيوم 
٢/٨ سانتيمتر مكعب بر گرم به كار برده شده است . به 
دليل انحالل باالي نيترات در آب ، اين ضريب كم بوده 
و حدود صفر ذكر شده است [٤] .پس  از واسنجي مدل 
براي محدوده شهر ری ضريب جذب ٠/٠٠٠٠١ بدست 

آمد. 

نتايج، بررسي وضعيت كيفي آبخوان شهر ری 
تقريبًا هر چاه آب شرب شهرستان ری، داراي اطالعات 
آب  چاههاي  ميان  از  است.  نيترات  اندازه گيري  فصلي 
مناسب  آنا  اطالعات  از  كه  چاه   ٨٤ تعداد   ، ری  شرب 
بودند، به عنوان مقادير مشاهداتي نيترات انتخاب شدند. 
سال هاي وجود اطالعات فوق از سال ١٣٧٥ تا ١٣٨٢ 
آب  در  كيفي  هاي  متغير  تغييرات  كه،  آنجائي  از  است. 
زيرزميني بسيار اندك است و در هر سال تنها براي چند 

ماه داده هاي كيفي موجود است. 

شکل٤ : ميزان حساسيت مدل به ضريب جذب براي شش ماهه دوم سال ٧٥
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علوم و تكنولوژي محيط زيست ٦

سال،  هر  مهر  و  (فروردين  ماهه  شش  متوسط  از  لذا، 
سطح  ترين  پايين  و  باالترين  در  آب  سطح  كه  هنگامي 
است) جهت ارزيابي و واسنجي مدل استفاده شده است. 
شکل شماره ٥، مقايسه هيدروگراف معرف و كموگراف 
معرف آبخوان دشت شهرستان ري است. ميانگين غلظت 
همچنين،  يابد  مي  افزايش  سال  هر  آبخوان  نيترات 
آب  سطح  ساالنه  نوسانات  به  آبخوان  غلظت  تغييرات 
هاي  دوره  ديگر،  عبارت   به  ندارد.  بستگي  زميني  زير 

نيترات  كاهش  يا  افزايش  بر  تاثيري  مرطوب،  و  خشك 
آبخوان ندارند. با توجه به اين نمودار، به طور متوسط هر 
سال حدود ٣ ميليگرم در ليتر به ميانگين غلظت نيترات 
آبخوان اضافه مي شود. ميانگين غلظت، ميانگين نيترات 
آبخوان در سل ١٣٨٢ حدود ٦٥mg/lit بوده كه حدودًا 
١/٥ برابر حداكثر استانداردهاي آب شرب است. حداكثر 
مجاز نيترات آبخوان براساس استانــداردهاي آب شرب      

mg/lit  ٤٥ است.

شکل٥ : مقايسه هيدروگراف معرف و كموگراف معرف آبخوان دشت ري

به  توجه  با  شبيه سازي  مدل  هاي  پارامتر  واسنجي 
داده هاي كيفي موجود

بر  كه  پارامترهايي  آبخوان  كيفي  مدلسازي  در  عمومًا 
طول   ، جذب  ضريب  مانند،  است  مؤثر  پخش  فرآيند 
پخش ، نسبت هاي پخش افقي به طول پخش و پخش 
عمودي به طول پخش، واسنجي مي شوند، [١٣]و[١٤] 
آزمايشگاهي  مطالعات  از  بايستي  پارامترها  اين  اصوًال 
بدست آيند، اما، در اين تحقیق به دليل نبود اطالعات 
آزمايشگاهي، اين كار با استفاده از سعي و خطا و تطابق 
مقادير مشاهداتي با مقادير محاسباتي، انجام شده است . 

جهت واسنجي مدل، ابتدا، مقادير اوليه اي به پارامترهاي 
ذكر شده در فوق تخصيص داده مي شود . سپس، مدل 
به صورت شش ماهه اجرا مي شود و نتايج شبيه سازي 
با مقادير اندازه گيري شده مقايسه مي شود. اين روند، تا 
دستيابي به بهترين تطابق ادامه مي يابد[٣]. از آنجائي 
كه، نيمه دوم سال ١٣٧٥، جهت واسنجي پارامتر هاي 
سنجي  صحت  براي  است  ،  شده  گرفته  نظر  در  كيفي 
 . شود  مي  استفاده   ١٣٧٥ از  غير  هاي  سال  از  مدل، 
شماره  جدول  شرح  به  مدل  شده  واسنجي  هاي  پارامتر 

١ مي باشند . 

جدول ١: پارامتر هاي واسنجي مدل كيفي شهر ری 
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توزيع خطا 
به  شده  مشاهده  و  مدلسازي  مقايسه  اسكاتردياگرام 
حقيقت  در  پراكنش  منحني  است.  نمودار  يك  صورت 
 ،٦ شماره  شكل  است.  مدل  نتايج  خطاي  مقايسه  نوعي 
دهد[٢].  مي  نشان  واسنجي  دوره  براي  را  نتايج  برازش 
به  توجه  با  شود،   مي  مشاهده  شكل٦  در  كه  همانطور 
قابل  نتايج  ری،  شهرستان  اي  مشاهده  چاه   ٨٤ تعداد 

قبولي هستند .

تحليل حساسيت پارامتر ها
هدف از تحليل حساسيت نمايش عكس العمل مدل كيفي 
است  ورودي  مطمئن  غير  پارامتر  يك  تغيير  به  نسبت 
[١٥]. پاسخ مدل نسبت به تغيير پارامتر ورودي مي تواند 
زياد يا كم باشد . مدل كيفي آب زير زميني شهرری به 
ترتيب به ضريب جذب و غلظت نيترات ورودي و خروجي 

آبخوان حساس است و حساسيت مدل، به  ضريب پخش 
طولي و چگالي ذرات خاك كم است . 

مدل  دقت  ميزان  نمودن  مشخص  و  سنجي  صحت 
شبيه سازي تهيه  شده

مدل  دقت  ميزان  تعيين  و  مدل  سنجي  صحت  براي 
،ميزان غلظت اوليه آبخوان را غلظت مهر ماه سال ١٣٧٥، 
شده  اجرا  متوالي  زمان  دوره  براي  مدل،  و  نموده  فرض 
است . براساس نتايج مدل، هرچه زمان پيش بيني زيادتر 
شود، خطاي پيش بيني هم زيادتر مي شود. حداكثر ٢ 
تا ٣ سال آينده را مي توان، توسط اين مدل پيش بيني 
نمود و براي بيشتر از ٣ سال، دقت پيش بيني خيلي كم 
مي شود.  شكل شماره ٧، مويد اين مطلب است و دقت 
مدل بعد از ٢ سال (A مهر ١٣٧٧) و دقت مدل بعد از 
مهمترين   . دهد  مي  نشان  را   (١٣٧٨ مهر   B) سال   ٣
هاي  چاه  عمق  كه،  است  آن  مدل  در  خطا  ايجاد  عامل 
آب شرب شهرری، از حدود ١٠٠ متر تا ٢٥٠ متر متغير 
باشد . چنانچه دو چاه آب، در يك مكان، يكي عمق ١٠٠ 
متري و ديگري عمق آن ١٥٠متر باشد، غلظت نيترات 
آب اين دو چاه، با هم متفاوت خواهد بود. زيرا، فاضالب 
ورودي به آبخوان، در سطح آبخوان جمع شده و آلودگي 
در سطح آبخوان زياد است و در سمت بخش هاي پايين 
تر آبخوان، مقدار آلودگي كمتر است. قسمت اعظم آب 
سطحي  بخشهاي  از  متر،   ١٠٠ عمق  با  چاه  به  ورودي 

آبخوان است كه، داراي آلودگي زيادي است .

جدول ٢- رشد جمعيت در شهر جديد هشتگرد در سال هاي 
١٣٩٥-١٣٧٥

٧ : نمودار پراكنش مقادير نيترات مشاهده شده و مدلسازي شده
A : دقت مدل بعد از ٢ سال (مهر ١٣٧٧)                         B : دقت مدل بعد از ٣ سال (مهر ١٣٧٨)
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آبخوان  پائيني  بخشهاي  آب  از  متر،   ١٥٠ عمق  با  چاه 
هم برداشت مي كند كه آلودگي اين اليه ها كمتر است 
تغييرات عمق چاهها مهمترين عوامل بوجود آورنده خطا 
در مدل مي باشد . كف شكني و تغيير محل چاه هاي 
آب شرب ، دوري يا نزديكي چاه از منبع آلودگي ،خطاي 
مدل كمي و غیره نيز، باعث ايجاد خطا در مدل كيفي 

مي شود . 
شكل شماره ٨، نقشه خطوط هم نيترات محاسبه شده 
و مشاهده شده مهر ماه ١٣٧٨ را نشان مي دهد . اين 
١٣٧٥ تهيه  براساس غلظت اوليه نيترات مهرماه  نقشه، 
نشان دهنده پيش بيني مدل براي ٣سال  شده است و 
بعد مي باشد . همانطور كه مشاهده مي شود، دقت مدل 
مقدار  بيشترين  داراي  كه،  شهر  مركزي  مناطق  براي 
كه،  است  آن  امر  اين  علت  است.  باشد،كم  مي  نيترات 
از  و  است  باال  جمعيت  تراكم  شهر  مركزي  مناطق  در 
انتقال  و  آوري  جمع  شبكه  فاقد  مناطق  اين  كه  آنجائي 
فاضالب است . لذا، مقدار فاضالب ورودي به آبخوان در 

اين مناطق بسيار زياد است. 
غلظت  تغييرات  و  مدل  به  ورودي  نيترات  غلظت  مقدار 
مدل بيانگر آن است كه، حجم آبخوان بايد كمتر از مقدار 
فعلي باشد يا به عبارت ديگر، اليه بندي به گونه اي ديگر 
يا  و  است  اليه  چند  ٢يا  شهرری  آبخوان  احتماًال  است. 
اينكه آبخوان شهرری، داراي تعداد قابل توجهي لنز رسي 
است كه باعث شده پيوستگي و يكپارچگي آبخوان به هم 
بخورد و قسمت باالئي آبخوان شهرری، آالينده ها را در 
خود نگه داشته است . جهت مشخص شدن عمق سنگ 
كف آبخوان، بايد ابتدا در داخل شهرری، ژئوفيزيك جديد 
سنگ  تا  اكتشافي،  هاي  حفاري  با  سپس،  و  شده  اجرا 
دانه  مطالعات  و  كف  سنگ  عمق  شناسائي  جهت  کف 
بندي مواد متشكله آبخوان و عمليات چاه پيمايي جهت 
شناسايي لنزهاي رسي موجود در آبخوان انجام پذيرد و 
تحت يك پروژه، اقدام به شناسايي كامل آبخوان شود تا 

بتوان در مورد صحت يا سقم مدل كيفي قضاوت نمود.

پيش بيني وضعيت نيترات آبخوان براي ماه ١٣٨٦ 
در اين قسمت از مدل كيفي آبخوان، جهت پيش بيني 
مي  استفاده  ساله،   ٣ دوره  يك  براي  نيترات  وضعيت 
شود ، پارامترهاي كيفي موجود، در ابتداي سال ١٣٨٣، 
و  شود  مي  داده  مدل  به  غلظت  اوليه  مقادير  عنوان  به 
مي  سازي  شبيه  آبخوان  ساله،   ٣ زماني  دوره  يك  براي 
شود. شكل شماره ٩ نقشه هم نيترات پيش بيني براي 
فروردين ١٣٨٦ شهرستان ری است. افزايش آب مصرفي 
فاضالب  افزايش  آن  تبع  به  و  مطالعه  مورد  منطقه  در 
برگشتي به آبخوان، سبب باال رفتن مقدار غلظت نيترات 

آبخوان، شده است . 
شكل شماره ٩، نشان دهنده آن است كه به علت فقدان 

مشاهده  و  شده  محاسبه  نيترات  هم  خطوط  نقشه   :  ٨ شکل 
شده مهرماه  ١٣٧٨ (دقت مدل برای ٣ سال بعد)

شکل ٩ - نقشه هم نيترات فروردين سال ١٣٨٦
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در  فاضالب  حداكثر  مقدار  فاضالب،  آوري  جمع  شبكه 
مركز شهر همچنان خواهد بود و در مناطق جنوب غربي 
نيترات  ،مقدار  فاضالب  شبكه  تأثير  علت  ،به  شهرری 
پيدا  كاهش  ليتر  در  ٣٠ميليگرم  از  كمتر  به  آبخوان 
آبخوان  نيترات  كاهش  دامنه  تدريج،  به  و  كرد  خواهد 
مركزي  مناطق  سمت  به  غربي  جنوب  و  غرب  سمت  از 
و  شرق  شرقي،  جنوب  يافت.  خواهد  گسترش  شهر 
شمال شرقي شهرری شاهد افزايش نيترات خواهد بود و 
همچنين شاهد حركت تدريجي  منحني حداكثر نيترات 
آبخوان از مناطق مركزي به سمت شرق و شمال شرقي 
بوده که، با گسترش شبکه جمع آوری فاضالب، کاهش 

غلظت نيترات به وجود خواهد آمد.
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