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 25/1/93تاريخ پذيرش:  1/10/88تاريخ دريافت:

  
  چكيده 

از جمله دشت  خصوص در نواحي خشكه ايران  ب  هاي كشور عدم اجراي مديريت صحيح، بيشتر آبخوان به علتدر حال حاضر 

ها قرار يره مواجه بوده و بعضاً نيز در معرض آلودگي انواع آاليندهاخير با افت سطح ايستابي و كاهش حجم ذخ سال هايمشهد در طي 

ها به نيترات مي باشد، در اين تحقيق نيز سعي  ، آلودگي آنها اصلي آلوده بودن آبخوان شاخص هايكه يكي از  با توجه به اين  دارند.

سال آينده شبيه سازي و  12با تكيه بر يون نيترات براي شده است تا با تهيه مدل رياضي كمي و كيفي آبخوان دشت مشهد، رفتار آبخوان 

  پيش بيني گردد.

تهيه مدل رياضي كمي و كيفي آبخوان شهر مشهد ، آمار و اطالعات هواشناسي، هيدرولوژي و هيدروژئولوژي  بـا اسـتفاده    به منظور

حليـل قـرار گرفـت، پـس از انجـام عمليـات       مـورد ت  GMSو پروسسور   2000Modflowكامپيوتري  كد،  .8Surfer Ver از نرم افزار

  آمد. به دستمدل رياضي كمي و كيفي آبخوان شهر مشهد   5و صحت سنجي 4واسنجي

عمده اي از مركز و شرق آبخوان شهر  بخش هايشمسي مشكل آلودگي نيترات براي  1400نتايج تحقيق مبين آن است كه در سال

در ليتر متغير مي باشد . بر ايـن اسـاس در اكثـر     ميلي گرم 90تا  10از  ات در اين مناطق مشهد كماكان پابرجا بوده و غلظت آالينده نيتر

                                                 
  دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران دانشيار -1
  تبات)(مسوول مكا*مهندسي آب دانشگاه علم و صنعت ايران، - رشته مهندسي عمران كانديداي دكتري -2
 استاديار دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران -3

٤ - Calibration 

٥ - Verfication 
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متر) ، نشان دهنده  90/0در ليتر) و ميزان متوسط افت ساليانه اين آبخوان( ميلي گرم 45مناطق، ميزان غلظت نيترات بيشتر از حد مجاز (

  بحراني بودن اين آبخوان مي باشد. . 

 چـاه هـاي  اخير در اثر جمع آوري و دفع غيراصولي فاضالب توليدي اين شـهر بـه    سال هايايش اين نوع آلودگي در طي دليل  عمده افز 

  ها به آبخوان دشت مشهد بوده است.  جاذب و نفوذ از اين چاه
  

  سازي، صحت سنجي، واسنجي، پيش بيني،  نيترات  آبخوان، مدل واژه هاي كليدي:
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Ground Water Modeling to Estimate Nitrate Dispersion in Critical 

Aquifers (A Case Study: Mashhad City) 

 

Akbar Baghvand١ 
Ali Vosoogh٢*  

ali.vosoogh@gmail.com 

Saeed Givehchi٢ 
Ali Daryabeigi Zand٣ 

  

Abstract 

At present, due to inefficient and incorrect management, most domestic aquifers in Iran, particularly in 

dry regions, including the Mashhad plain, face lowering levels of lakes and ponds in water storage and 

are sometimes subject to various pollutants. In fact, a main and significant index which shows the 

aquifers infections is that nitrate is found in water. In this research, an attempt has been made to 

prepare a mathematical model for qualitative and quantitative value of the Mashhad plain aquifer. 

Consequently, the aquifer’s behavior is predicted and simulated based on nitrate ion during the last 

twelve years. 

In order to develop a mathematical model for qualitative and quantitative value of Mashhad plain’s 

aquifer, meteorological, hydrological and hydro geological data and statistics were analyzed using 

Surfer Ver. ٨ software, computer code Modflow ٢٠٠٠ and GMS processor. After calibration settings 

and verification, this mathematical model is achieved.  

Results indicate that in the year ٢٠٢٢ the problematic issue of nitrate infections will remain intact for 

most central and eastern parts of the Mashhad aquifer and its density in these regions varies from ١٠ to 

٩٠mg. Based on this information, in most regions nitrate density is more than the permitted amount 

(٤٥mg per liter) and the annual mean drop value for this aquifer (٠٫٩٠ meter) shows its critical 

situation.  

The main reason for this aquifer’s pollution during recent years is non-standard waste gathering and 

sewage burying methods and combination with water wells, thus its penetration through these water 

wells into the aquifer.  

 

Key words: aquifer, model building, verification, calibration, forecast, nitrate 
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  مقدمه
، آب مورد نياز براي از مناطق جهان بسياريكلي در  به طور

 مي آيد به دستمصارف مختلف از طريق منابع آب زيرزميني 
افزايش ميزان جمعيت و افزايش تقاضا براي آب و غذا  .)2و 1(

موجب افزايش تنش در كيفيت و كميت منابع آب زيرزميني از 
ارزش آب زيرزميني  ع باو كاهش مناب)7و  6،  5، 4، 3( سو يك
در اين راستا افزايش تقاضا براي غذا مي تواند  .)8(شود مي

 وسيله نيترات شود.ه موجب آلوده شدن منابع آب زيرزميني ب
توزيع نيترات  كه يكي از منابع اصلي استاين امر به اين دليل 

، استفاده از كودهاي نيتراته مرتبط با هاي زيرزميني در آب
 .)13و  12، 11، 10، 9، 7(شاورزي مي باشدك فعاليت هاي

ميزان غلظت زياد نيترات در آب آشاميدني موجب بروز بيماري 
 در نوزادان و سرطان معده در بالغين مي شود 4متاموگلوبينما

 حداكثر ميزان غلظت US EPA5. در اين راستا )15و 14(
)6MCL ميلي گرم در ليتر برحسب  10) نيترات راN-3NO 

 . )16(ده استاعالم كر

              آالينده هاي آب هاي زيرزميني را مي توان به دو دسته 
اي  نقطهمنابع غير نقطه اي و غيرنقطه اي تقسيم بندي نمود.

نيتروژن  ، كاشت محصوالت غالت،نيتروژن شامل مصرف كودها
برگشتي از كشاورزي مي باشد.  پساب هاي محلول در رسوبات و
ون سيستم هاي سپتيك و مخازن فاضالب چ منابع نقطه اي هم

، 7، 3، 1(نيز مي توانند از منابع اصلي آلودگي نيترات باشند
                       . )19و  18، 17، 11،12

 سطوح آب زيرزميني اطالعات در موردمطالعه  به طور كلي
               محيط آبخوان آشكار زماني و مكاني خوبي را در خصوص 

ي روش هامديريت منابع آب زيرزميني  به منظور مي سازد.
، ساختار ستند با شرايط محدود كننده خاصعددي قادر ه

پيچيده اي از آبخوان ها را شامل سطوح آب زيرزميني در آينده   
  .)20(پيش بيني نمايند 

سازي   در اين تحقيق نيز سعي شده است تا با استفاده از مدل
ان نيترات در محدوده آبخوان پراكنش ميز ،هاي زيرزميني آب

                                                 
١- methemoglobinemia 

٥-US Environmental Protection Agency 
٦- maximum contaminant level 

با استفاده از نرم و  ها قابليتشهر مشهد با استفاده از 
 Modflow 2000كد كامپيوتري ،  Surfer Ver 8افزارهاي

 پيش بيني گردد. GMSو پروسسور 

         پيش بيني ميزان  به منظورتاكنون در ايران و جهان  
  Mod Flow   راز قابليت هاي نرم افزا ،آالينده هاي مختلف

اما اين مورد در خصوص  ،در تحقيقات گوناگون استفاده شده
هاي بحراني كه همراه با كاهش ساليانه ذخاير آب  آبخوان

ها، ميزان آاليندگي منابع از جمله نيترات نيز  زيرزميني آن
از جمله كارهايي  افزايش  مي يابد مورد بحث قرار نگرفته است.

هاي  جايي نيتروژن در آبه و جاب نحوه انتقال به منظوركه 
 2006 زيرزميني مي توان نام برد، تحقيقي مي باشد كه در سال

و همكاران در محلي به نام  7ميالدي توسط مي سان لي
. در اين )21(واقع در غرب استراليا انجام گرديده است 8بوسلتن

تحقيق مدل رياضي محدوده مطالعات توسعه يافته و در نهايت 
جايي و انتقال نيترات ه ه از مدل اصالح شده نحوه جاببا استفاد

چنين در تحقيق  هم آمده است. به دستدر آبخوان محدوده 
ميالدي انجام  2009در سال   9ديگري كه توسط المصري

كمك ه واسطه نيترات و به ها ب گرديده است آلودگي آبخوان
شايان ذكر است  .)22(مورد بررسي قرار گرفته است AHP مدل

 و همكاران در سال 10حقيق ديگري نيز توسط آقاي كارسنبرگت
ميالدي انجام گرديد. هدف از تحقيق فوق ايجاد يك  2009

و زبان برنامه  Mod Flowقالب نرم افزاري ميان نرم افزار
  .)23(بوده است MATLAB نويسي

  
  محدوده مطالعات

دشت محدوده مورد مطالعه (محدوده شهر مشهد) جزيي از  
مي باشد. اين واقع رود حوضه آبريز كشفده و در بو مشهد

در طول جغرافيايي رضوي و حوضه در شمال استان خراسان 
20 -58 تا 8 – 60 عرض  و40 – 35  تا3 – 36   واقع

                                                 
٧- Mee Sun Lee 

٨- Busselton 

٩- Almasri 

١٠- Karssenberg 
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(كپه  شده است و از شمال به خط الراس ارتفاعات هزارمسجد

ضه غرب به حو داغ)، از جنوب به ارتفاعات بينالود و از شمال
از جنوب شرق به حوزه آبريز جامرود  آبريز رودخانه اترك و

  محدود مي شود.
عنوان پايتخت معنوي كشور داراي جمعيتي بالغ ه بشهر مشهد 

ميليون نفر جمعيت  20ميليون نفر ساكن و بالغ بر  5/3بر 
با مركز جمعيتي حوضه بوده كه  مهم ترينمتحرك (زائر)، 

هاي سطحي و زير  منابع آب هزار هكتار از 28وسعتي حدود 
زميني قابل مالحظه اي كه بتواند آينده اي پايدار براي توسعه 

بوده و منابع آب زيرزميني آن نيز برخوردار ن فراهم آوردرا شهر 
  .دارددر معرض آلودگي قرار 

از جمله عوامل اصلي آلودگي آبخوان شهر مشهد مي توان به 
)، 1377ر (از سال اخي سال هايسالي در  بروز پديده خشك

 چاه هايرشد نامتناسب جمعيت، دفع سنتي فاضالب در 
جذبي، استاندارد نبودن و فرسودگي تاسيسات توزيع، شرايط 
زيارتي شهر مشهد (جمعيت ميليوني زائر) و عدم رعايت 

اشاره نمود.  هاي مورد نياز منابع آب (سد، رودخانه و چاه)حريم
به كل كشور را نمايش  موقعيت مكاني محدوده نسبت 1 شكل

هاي  نواحي دشتي و كوهدربرگيرنده  منطقهاين دهد.  مي
تفكيك مساحت  1موجود مي باشد كه در اين رابطه در جدول

  هر يك مشخص شده است.
  

  تفكيك كوه و دشت در حوضه آبريز مشهد -1جدول 

مساحت دشت  نام محدوده
 

(كيلومتر مربع)
  

مساحت كوه  درصد
 

(كيلومتر مربع)
  

  درصد

  89/61  6133  11/38  3776  حوضه مشهد
  9909  مجموع

  

گر كوهستاني بودن  چه از اين تفكيك بر مي آيد نشان آن
 2بخش اعظم منطقه مورد مطالعه مي باشد. در اين رابطه شكل

وضعيت نواحي كوه و دشت در محدوده مورد مطالعه را نمايش 
 مي دهد. 

 

  
  

 موقعيت محدوده مطالعات  -1شكل 
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  وضعيت نواحي كوه و دشت در محدوده مورد مطالعه -2ل شك
مقادير برخي از شاخص هاي اقليمي مربوط به  2در جدول

  شده است. ارايهايستگاه سينوپيتيك مشهد 
  

  ايستگاه مشهد - شاخص هاي اقليمي منطقه  -2جدول
  ساالنه  تير ماه  دي ماه  پارامترهاي اقليمي

  2/14  3/26  7/1  ميانگين دما (درجه سانتيگراد)
  85  0  25  تعداد روزهاي يخبندان
  2/55  9/35  7/72  رطوبت نسبي (درصد)

  4/261  1  4/36  )ميلي متربارندگي (
  2/1  9/2  3/1  سرعت متوسط باد (متر بر ثانيه)

  جنوب شرقي  شرقي  جنوب شرقي  جهت وزش باد غالب
  

آبخوان شهر مشهد در سيستم طبقه بندي دومارتن در 
چنين بر اساس  ه خشك شديد قرار دارد. همآب و هواي نيم

روش آمبرژه نيز اين حوضه داراي آب و هواي خشك سرد و 
 منطقه خشك نيمه مرطوب سردمي باشد.

 

 زمين شناسي

در   ،كه در دشت مشهد  واقع گرديده است آبخوان شهر مشهد
اي ه غربي به موازات رشته كوه جنوب -شرقي راستاي شمال

ترين ينالود در جنوب امتداد دارد. قديميكپه داغ در شمال و ب

شناسي منطقه از شيست و كوارتزيت تشكيل شده و سازند زمين
مربوط به قبل از دوران اول زمين شناسي (پركامبرين) است. 
اين سازند در حوالي معدن آق دربند واقع در شرق حوضه 

هاي دوران اول زمين شناسي به صورت سازند رخنمون دارد.
هاي آذرين و دگرگوني در ارتفاعات وميتي، شيل، سنگآهك دول
هاي دوران دوم سازند محدود ديده مي شود. به طوربينالود 

هاي رسوبي از نوع آهك، ماسه سنگ، ماسه سنگ و شامل سنگ
كپه داغ)  -شيل در ارتفاعات شمالي دشت مشهد (هزار مسجد
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مرا، هاي دوران سوم زمين شناسي از كنگلوسازند. وجود دارد

ماسه سنگ، آگلومرا، توف و آندزيت تشكيل شده و در نقاط 
 ويژه در شمال شرق و جنوب رخنمون دارند.ه مختلف حوضه ب

ها تشكيل شده است، از آبرفت رسوبات دوران چهارم كه عمدتاً
                 ها، رسوبات سيالبي و ، مخروط افكنهآبرفتيهاي  آبخوان
 .شكل داده اندها را  تراس

  

  هيدرولوژي
ميلي  308مقدار بارندگي در محدوده حوضه از متوسط ساليانه 

ميلي متر در نواحي كم ارتفاع دشت  204متر در ارتفاعات تا 

متوسط حجم اي مي باشد. متغير بوده و رژيم آن مديترانه
ميليون متر مكعب  2/1933ساله ارتفاعات مشهد  30بارندگي 

 باشد.متر مكعب در سال مي ميليون 2/978در سال و در دشت 
است.  بيالن آبخوان دشت مشهد نشان داده شده 3در جدول

گونه كه مشاهده مي گردد اين بيالن منفي بوده و ساليانه  همان
 متر افت در آبخوان وجود دارد. 90/0متوسط  به طور

  

  

  در سال)مقادير ورودي و خروجي آبخوان آبرفتي مشهد (ارقام به ميليون مترمكعب  -3جدول
  عوامل تخليه  عوامل تغذيه

  مقدار  شرح  مقدار  شرح
  ناچيز  زهكشي آبخوان  45/61  نفوذ بارندگي

  ناچيز  تبخير از سطح آبخوان  9/130  نفوذ از جريانات سطحي
  6/819  برداري از آبخوانبهره  6/286  نفوذ آب برگشتي كشاورزي و شرب

  5/1  ز آبخوانخروجي زيرزميني ا  4/213  جبهه ورودي آب زيرزميني
  1/821  جمع  35/692  جمع

  75/128تغييرات حجم ذخيره آبخوان در دوره بيالن: 

ها آبخوان آبرفتي دشت مشهد، آبخواني آزاد، در بعضي بخش
هاي هم پتانسيل آبخوان دشت نشتي و چند اليه است. نقشه

مشهد نشان مي دهد كه جهت عمومي جريان آب زيرزميني از 
ف جنوب شرق (در جهت شيب عمومي شمال غرب به طر

اساس محيط رسوبي از  دشت) مي باشد.جنس رسوبات نيز بر
 و اياي، مخروط افكنههاي رودخانهرسوبات متنوع محيط

تبخيري تشكيل شده است. ضخامت آبخوان در محدودة دشت 
متر در محدودة  20مشهد متغير بوده و دامنه تغييرات آن از 

. كنددر مركز دشت تغيير مي متر 400خروجي دشت تا بيش از 
شده  ارايه 4در جدول مشهددشت اكتشافي  چاه هايمشخصات 

است. همانگونه كه مشاهده مي شود جنس زمين در بيشتر 
  مناطق آبخوان آبرفتي مي باشد.

  

   مشخصات چاه هاي اكتشافي دشت مشهد-4جدول
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 هاي انجامضرايب هيدروديناميك دشت مشهد بر اساس آزمايش

شده است. بر اساس جدول مذكور  ارايه 5 گرفته در جدول
حداقل، متوسط و حداكثر ضريب قابليت انتقال و ضريب ذخيره 

متر  4950و  1011، 45در محدوده دشت مشهد به ترتيب 
 آمده است.  به دست 1/0و  02/0، 00017/0مربع بر روز و 

  

  اژ در دشت مشهدهاي پمپ ضرايب هيدروديناميك حاصل از آزمايش - 5جدول 

RT  S /day)2T(m
 )UTMمختصات جغرافيايي (

 رديف
X Y 

5000 0011/0 1215 687000 4058100 1 

6300 02/0 2681 741750 4016050 2 

7000 0013/0 364 727700 4013200 3 

1500 0086/0 834 661500 4077000 4 

15000 001/0 834 715550 4037800 5 

2000 00017/0 45 693850 4062450 6 

7000 007/0 593 698250 4056750 7 

2000 044/0 5/1624 688700 4059100 8 

15000 1/0 1933 713800 4039800 9 

7000 064/0 1438 705750 4055300 10 

  
 جريان هايجريان آب زيرزميني عموماً از جهت عمومي جهت 

 الكند و راستاي كلي شمسطحي و شيب توپوگرافي تبعيت مي
آب هم پتانسيل نقشه با توجه به  غربي به جنوب شرقي دارد.

هم پتانسيل در هاي منحني، 1388شهريور ماه زيرزميني 
متر شروع شده و در منتهي  1280قسمت غرب دشت با تراز 

ديگر در  به عبارتمتر مي رسد.  840اليه شرق دشت به تراز 
متر  440 كيلومتر، تراز سطح ايستابي حدود 123فاصله حدود 

نقشه هم پتانسيل آب زيرزميني مربوط  1 كاهش مي يابد. نقشه
دشت مشهد را نشان مي دهد.  با توجه به  1388به شهريور ماه 
عمق آب زيرزميني در محدوده دشت مشهد از  ،نقشه مذكور

 135متر در حوالي شمال شرق و شرق تا حداكثر  15حداقل 
صنوعي شانديز در اي تغذيه م متر در محدوده چاه مشاهده

    نوسان است.
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  )1388توزيع و پراكندگي عمق آب زيرزميني در محدوده آبخوان دشت مشهد (شهريورماه  -1نقشه 

  روش هامواد و  -
  مدل مفهومي آبخوان

كلي مدل مفهومي با هدف ساده كردن شرايط واقعي  به طور
تا به شود هاي صحرايي تهيه ميمورد مطالعه و سازماندهي داده

شفاف تر مورد  به طوركمك آن سيستم آبخوان مورد مطالعه 
  گيرد. تجزيه و تحليل قرار 

مدل رياضي كمي و كيفي آب زيرزميني آبخوان شهر مشـهد بـا   
سازي رفتار آبخوان و پـيش بينـي وضـعيت كمـي و     هدف شبيه

كيفي مواد آالينده انجام گرفته است.  بدين منظور منابع تغذيـه  
هـاي تغذيـه و تبخيـر و    سـازي، زون رز محدوده مدلو تخليه، م

استراتيگرافي آبخوان شهر مشهد و به عبـارت ديگـر    نيزتعرق و 
كليه عوامل و شرايط تاثيرگذار بر آبخوان مـد نظـر قـرار گرفتـه     

 ه شده است.  يارا 4است كه نتايج آن در شكل 
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 مدل مفهومي آبخوان دشت  مشهد -4شكل 

يرزميني در نواحي تغذيه معموالً داراي كلي آب ز به طور
كيفيت بهتر بوده و در نواحي خروجي به دليل فعل و انفعاالت و 

درون آبخوان در طول حركت آب به سمت پايين  واكنش هاي
وسيله ه از ديدگاه آلودگي ب دست از كيفيت آن كاسته مي شود.

ر كلي آبخوان دشت مشهد و بالطبع آب شه به طورمواد آالينده، 
مشهد تحت تاثير سه نوع منشا آلودگي كشاورزي، صنعتي و 

بررسي كيفيت آب زيرزميني در  به منظورخانگي قرار دارد. 
حلقه  30محدوده شهر مشهد، نسبت به نمونه برداري از تعداد 

چاه در محدوده شهر مشهد و انجام آزمايشات بر اساس روش 
 Standard Methods for) (1998,كتاب شده در  بيان

The Examination of Water and Wastewater 
 ه شده است.يارا 3تا  1اقدام گرديد كه نتايج آن در نمودارهاي 
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 هاي مورد آزمايش غلظت نيترات در چاه تغييرات ميزان -1نمودار 
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 مورد آزمايش چاه هايدر غلظت فسفات  تغييرات ميزان -2نمودار 
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 مورد آزمايش چاه هايدر  EC تغييرات ميزان -3نمودار 

  مدل جريان آبخوان -
سازي آبخوان دشت مشهد از كد به منظور مدل

استفاده  GMSو پروسسور  Modflow 2000كامپيوتري 
شده است. مراحل طي شده جهت برپايي مدل جريان دشت 

بندي محدوده، سازي، شبكهشهد شامل تعيين محدوده مدلم
بندي مكاني و زماني، تعريف مرزهاي مدل و چگونگي تقسيم

هاي مختلف مدل بوده تخصيص مقادير پارامتري اوليه به گره

ي سه بعدي اجزاء محدود روش هااز    Modflowاست. مدل 
عادله . م)24(هاي زيرزميني استفاده مي نمايد براي جريان آب

) 1شماره( معادلهكلي كه در اين مدل استفاده مي گردد در 
  شده است.  ايهار
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ترتيب ميزان ه ب  Kzz ,  Kyy, Kxx در اين معادله
                مي باشد. Zو X ،Yهدايت هيدروليكي حول محورهاي 

(ميزان  ، ميزان شارجريانWله ميزان چنين در اين معاد هم
ميزان ضريب  ،Ss،، هد جريان آب زيرزميني h، منبع جريان)

  .)26و  25(زمان مي باشد tذخيره مواد آبخوان و 
در خصوص مدل جريان آبخوان دشت مشهد موارد  در ادامه و

  ذيل قابل اشاره مي باشد:
آبخوان،  در شبكه بندي آبخوان دشت مشهد ، با توجه به ابعاد -

و اهداف مورد انتظار از مدل، وسعت ود از آبخوان اطالعات موج
 مترمربع در نظر گرفته شده است. 250هر سلول 

در مورد  (Verification)دوره تطابق و تصحيح مدل  -
  در نظر گرفته شده است. 1387 -88 به محدودهمطالعات حاضر 

اني، كيفيت هاي زميكي از عوامل مهم در چگونگي تعريف بازه -
جه به آمار آمار و اطالعات آبخوان است. در مطالعات حاضر با تو

هاي و گامماه هاي تنش ششدورهو اطالعات موجود، طول 
 زماني يك ماه انتخاب گرديده است.

كه در اجراي مدل بررسي سطح زمين و  با توجه به اين از طرفي
ربوط كف محيط آبخوان داراي اهميت  مي باشد، نقشه هاي م

 ) نيز تهيه شدند.3و  2به اين پارامترها (نقشه هاي 

  
 توپوگرافي سطح زمين در محدوده آبخوان دشت مشهد -2نقشه 
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 توپوگرافي سنگ كف در محدوده آبخوان دشت مشهد -3نقشه 

  مرز  و شبكه بندي آبخوان -
لحاظ ايجاد آلودگي  ازبا توجه به اهميت محدوده شهر مشهد 

ه حاضر، محدوده آبخوان شهر مشهد ب در تحقيق ،در آبخوان
سازي و شبيه سازي در نظر گرفته شده  عنوان محدوده مدل

چنين در مورد آبخوان شهر مشهد، با توجه به ابعاد  هم است.
آبخوان، اطالعات موجود از آبخوان و اهداف مورد انتظار از مدل، 

  مترمربع در نظر گرفته شده است.  250وسعت هر سلول 
  

  دوره تطابق مدل  -
اي از دوره (Verification)دوره تطابق و تصحيح مدل 

گذشته آبخوان است كه مدل با توجه به آمار و اطالعاتي كه از 
گردد. در مورد گذشته موجود است تصحيح و تنظيم مي

عنوان دوره تطابق ه ب، 1387 - 88مطالعات حاضر دوره زماني 
  مدل در نظر گرفته شده است. 

  هاي زماني ازهب -
اي براي انتخاب طول گام كلي بازه زماني تعريف شده به طور

زماني و دوره تنش وجود ندارد و در واقع يكي از عوامل مهم در 
هاي زماني، كيفيت آمار و اطالعات آبخوان چگونگي تعريف بازه

بدين معني كه اگر آمار و اطالعات با ارزشي از آبخوان  ،است
خاب بازه زماني كوچك (دوره تنش و گام موجود نباشد انت

گونه كمكي در افزايش دقت نتايج مدل نخواهد  زماني) هيچ
كرد. در مطالعات حاضر با توجه به آمار و اطالعات موجود، طول 

هاي زماني يك ماه انتخاب ماه و گامهاي تنش ششدوره
  گرديده است.

  
  نوع آبخوان  -

هاي زيرسطحي (ژئوفيزيك و  با توجه به نتايج مطالعات و كاوش
و بالطبع آن  آبخوان آبرفتي دشت مشهدحفاري اكتشافي) 

ها نشتي و آزاد، در بعضي بخشاز نوع ، محدوده شهري آبخوان
  چند اليه  است. 

  شرايط مرزي مدل -
با در نظر گرفتن شرايط مرزي حاكم بر آبخوان دشت مشهد، 

ظر گرفته صورت جريان وابسته به باردر نه شرايط مرزي ب
اند كه ميزان جريان عبوري از مرز، با توجه به دو پارامتر شده

اختالف بار هيدروليكي و ضريب رسانايي مرز محاسبه گرديده 
  است.

  واسنجي مدل  -
آوردن  به دستبراي  پايدارسازي حالت  كلي مدل به طور

حدود كلي پارامترهاي مختلف تهيه مي شود. پارامترهاي مذكور 
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مورد  ،كه حالت واقعي آبخوان مي باشد ناپايدارلت سپس در حا

هاي مربوط به لذا در ادامه داده ارزيابي و تصحيح قرار مي گيرند.
  ه مي شود. يآبخوان شهري مشهد ارا پايدارسازي حالت نا مدل

              هاي موجود، دوره زماني سال آبيو دادهبا توجه به آمار 
 پايدارعنوان دوره ناه اي بهتر، بهوجود داده به علت 88-1387

سازي در نظر گرفته شده است. مقدار اوليه پارامتر ضريب  مدل
درصد در نظر گرفته شده است. جدول  5ذخيره آبخوان حدود 

   را نشان مي دهد. پايداركار رفته در حالت ناه پارامترهاي ب 6

  

  ناپايداركاررفته در حالت ه پارامترهاي ب -6جدول 

  داده استفاده شده جهت تعريف پارامتر  مترنوع پارا

  مرز محدوده شهري مشهد   مرز هندسي محدوده مطالعات

  اكتشافي  چاه هايهاي ژئوفيزيك و توپوگرافي و داده 1:25000هاي نقشه داده  توپوگرافي سطح زمين و سنگ كف

  متر مربع 250  مساحت شبكه مدل

   1387- 88سال آبي   سازي بازه زماني مدل

  1و  6  ول دوره تنش و گام زماني (ماه) ط

  آزاد  نوع آبخوان

  )GHBمرز جريان وابسته به بار (  شرايط مرزي اعمال شده در مرزهاي مدل

  مشاهده اي  چاه هايحلقه  8  نقاط كنترل سطح آب زيرزميني

  درصد 5  ضريب ذخيره اوليه آبخوان

  1387- 88هاي بارندگي سال آبي داده  بارندگي

  هاي موجود رواناب داده  سطحي محدوده  جريانات

  بيالن كلي آب زيرزميني آبخوان  جريان زيرزميني ورودي و خروجي

  درصد 80درصد و  25مقدار برداشت از منابع آب با ضريب برگشت   منابع آب زيرزميني
  

به ترتيب مقدار و توزيع ضريب هدايت  5 و4 هاينقشه
              وده آبخوان نشانهيدروليكي و ضريب دخيره را در محد

و پس از برپايي مدل،  6 هاي جدولمي دهد. با توجه به داده
تا دستيابي به نتايج  ناپايدارواسنجي و اجراي مدل در حالت 

كنترل واسنجي  به منظورچنين  قابل قبول به انجام رسيد. هم

                   چاه هايازداده هاي مربوط به  پايدارمدل در حالت نا
هاي هم پتانسيل منحني 6 نقشه مشاهده اي استفاده گرديد.

   .اوليه و شبيه سازي شده توسط مدل را نشان مي دهد
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  هدايت هيدروليكي كاليبره شده براي محدوده آبخوان شهري مشهد - 4نقشه 

  

  

  ضريب ذخيره كاليبره شده آبخوان شهري مشهد  -5نقشه

  

آب شبيه سازي شده و سطح مقادير سطح  5 همچنين در شكل

  شده است. ارايهاي مشاهده چاه هايآب قرائت شده در محل 
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  منحني هاي هم پتانسيل شبيه سازي شده (آبي) و منحني هاي اوليه سطح آب زيرزميني (مشكي)  -6نقشه 

  دوره تنش دوم) –( گام زماني دوازدهم  

 

  

  مشاهده اي  چاه هايشبيه سازي شده در محل اسكاتر دياگرام سطح آب مشاهده شده و   - 5شكل 

  دوره تنش دوم) –آبخوان شهري مشهد ( گام زماني دوازدهم 

  پيش بيني مدل كمي -
سازي نسـبت بـه    كلي يكي از مزاياي مطالعات مدل به طور     

هاي زيرزميني، توانايي پيش بينـي وضـعيت    ساير مطالعات آب
ازي در واقـع بعـد از   سـ  آينده آبخوان است. در مطالعـات مـدل  

صحت سنجي مدل و رسيدن به حد دقت مـورد انتظـار، نتيجـه    
كار توليد يك سيستم مشابه آبخوان است كه مي توان با اعمـال  

هاي مديريتي مختلف در آينده آبخوان به اين سيستم ،  سياست

ها را بر آبخوان مـورد ارزيـابي قـرار     اثرات اجراي هر كدام از آن
ل كمي آبخوان دشت مشهد بـا فـرض ادامـه    داد. پيش بيني مد

 1400سال  (تـا سـال    12آبخوان و براي مدت  شرايط حاكم بر
مقادير هم پتانسـيل سـطح    6شمسي) انجام گرفته است. شكل 

هاي مختلف آبخوان دشت مشـهد   آب زيرزميني  را براي بخش
  شمسي نشان مي دهد.   1400در سال 
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  شمسي  1400ش بيني شده سطح آب زيرزميني در سال منحني هاي هم پتانسيل پي -6شكل 

  

  كاليبراسيون و صحت سنجي مدل -
دوره زماني مدل كمي،  هاي موجود وا توجه به آمار و دادهب      

مدل كيفي نيز براي بازه زماني مذكور تهيه شـده و پارامترهـاي   
انجـام   به منظـور مختلف كيفي مورد صحت سنجي قرار گرفت.  

سـال اخيـر آبخـوان     5يون مدل از داده هاي مربوط به كالبيراس
صحت سنجي مدل، داده هـاي مربـوط    به منظوردشت مشهد و 

سـازي   در مدلبه يك سال اخير مورد استفاده قرار گرفته است. 
كيفي آبخوان عموماً پارامترهـايي كـه بـر فرآينـد پخـش مـؤثر       

هـاي پخـش   باشند همانند ضريب جذب، طول پخش، نسبتمي

واسـنجي  ، ي به طول پخش و پخش عمودي به طـول پخـش  افق
بـه  از مطالعـات آزمايشـگاهي    بايدشوند. اين پارامترها اصوالً مي

اطالعـات  عـدم وجـود    به علتمطالعات حاضر آيند اما در  دست
هـاي   پارامترهاي كيفي آبخوان با توجـه بـه مـدل   آزمايشگاهي، 

واسـنجي   سازي كيفـي  موجود از آبخوان تعيين و در روند مدل
 يـه ارا 7كيفي در جـدول  هاي واسنجي شده مدل پارامترگرديد. 

  شده است. 

  

  كيفي واسنجي شده محدوده آبخوان شهري مشهدهاي پارامتر -7 جدول

Rt to Ld (نسبت پخش افقي به طول پخش)  1 )EMDC (0  ضريب پخش مولكولي مؤثر  

) Rv to Ld ( 1/0 پخش) نسبت پخش عمودي به طول Longitudinal Dispersivity50 )پخش طولي  

) Kd                  0001/0  ) ضريب جذب 

  

در ادامه كار جهت كنترل روند واسنجي مدل كيفي از       
هاي شبيه سازي شده  هاي اوليه و منحنيمقايسه منحني

                 پارامتر آلودگي (نيترات) استفاده شده است. مقايسه 

            شده است. مالحظه  مشخص 7ر در شكل هاي مذكو منحني
هاي آبخوان با توجه به سطح  مي شود كه براي بيشتر بخش

  هاي موجود تطابق قابل قبولي حاصل شده است. داده
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  منحني هاي شبيه سازي شده (آبي) و مقادير اوليه (سياه) نيترات در محدوده آبخوان -7شكل 

  

  مدل كيفي آبخوان -
هـاي زيـر زمينـي در واقـع فـرم رياضـي        آبي كيفمدل 

معادالت بيالن و حركت و انتقال مواد محلول در محيط آب زير 
ها و با فرض پيوستگي  زميني را نشان مي دهد كه با تطبيق آن

ي نتيجـه  يـ محيط، معادالتي به صورت معادالت ديفرانسـيل جز 
  مي شود.

، برنامـه د مدل كيفي شامل نوشتن يك شايان ذكر مي باش      
كد كامپيوتري و يا انتخاب كد نرم افـزاري مناسـب مـي باشـد.     

. از اسـت  MT3D، كه در اين تحقيق استفاده شده اسـت كدي 
سويي ديگر با توجه به آمار و اطالعات موجـود و در دسـترس و   

هـاي زيرزمينـي بـه يـون      آاليندگي منابع آبدرجه اهميت  نيز
كيفـي آبخـوان    نيترات، سعي شده است در ايـن تحقيـق مـدل   

  دشت مشهد با تكيه بر يون نيترات تهيه و تجزيه و تحليل شود.

با توجه به مطالب فوق الذكر پيش بينـي شـرايط آينـده    
سازي آبخـوان دشـت مشـهد     كيفي آبخوان يكي از اهداف مدل

در ه شرايط موجود انجـام گرفتـه اسـت.    بوده كه با توجه به ادام
 در مورد هاي موجود به دادهمورد آبخوان دشت مشهد و با توجه 

مقدار و الگوي توزيع نيترات در محدوده شهرمشهد، مدت زمـان  
شمسـي انجـام    1400سال و تا سال  12پيش بيني براي حدود 

مقـدار و الگـوي توزيـع نيتـرات در دشـت       8گرفته است. شكل 
شمسي نشان مـي دهـد. بـا توجـه بـه       1400مشهد را در سال 

كـه گرچـه غلظـت نيتـرات در      نتايج مـدل مالحظـه مـي شـود    
محدوده هاي جنوب و جنـوب غـرب و تـا حـدي غـرب دشـت       
كاهش مي يابد ولي غلظت اين آالينده در بيشتر نواحي شرقي و 

  تا حدي مركزي دشت هنوز از مقدار مجاز بيشتر مي باشد.  
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  هده نيترات در محدوده آبخوان شهري مشالگوي پيش بيني شده آاليند  -8شكل 

  

  
 محدوده شهري مشهد و الگوي پيش بيني شده آالينده نيترات در محدوده آبخوان شهري مشهد  -8نقشه 

  بحث و نتيجه گيري    -
عدم اجراي مديريت صحيح، بيشتر  به علتدر حال حاضر      

از جمله دشت  خصوص در نواحي خشكه هاي كشور ب آبخوان
ايستابي و كاهش اخير با افت سطح  سال هايمشهد در طي 

حجم ذخيره مواجه بوده و بعضاً نيز در معرض آلودگي انواع 
 شاخص هايكه يكي از  با توجه به اين .ها قرار دارندآالينده

ها به نيترات مي باشد،  ها، آلودگي آن اصلي آلوده بودن آبخوان
در اين تحقيق نيز سعي شده است تا با تهيه مدل رياضي كمي 

مشهد، رفتار آبخوان با تكيه بر يون  و كيفي آبخوان دشت
 سال آينده شبيه سازي و پيش بيني گردد. 12نيترات براي 
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تهيه مدل رياضي كمي و كيفي آبخوان شهر مشهد،  به منظور   

آمار و اطالعـات هواشناسـي، هيـدرولوژي و هيـدروژئولوژي  بـا      
ــزار   ــرم اف ــتفاده از ن ــامپيوتري   Surfer Ver.8اس ــد ك ، ك

Modflow 2000  و پروسسورGMS مورد تحليل قرار گرفت 
مـدل    12و صـحت سـنجي   11پس از انجام عمليـات واسـنجي  و 

  آمد. به دسترياضي كمي و كيفي آبخوان دشت مشهد 
نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهـد كـه در حـال حاضـر     
ميزان غلظت نيترات در بخش هايي از دشت مشهد فراتر از حـد  

ميزان غلظت نيترات ، ين موضوعاستاندارد مي باشد. با توجه به ا
 90تـا   10سال آينده در آبخـوان شـهري ايـن دشـت از      12در 

اكثـر   ،در ليتر تغييـر خواهـد نمـود . بـر ايـن اسـاس       ميلي گرم
گـرم در   ميلي 45مناطق اين آبخوان داراي ميزان نيترات حدود 

  ليتر خواهد بود.
كـه   اسـت نتايج ديگر تحقيق نشان دهنده ايـن موضـوع   

ن ميــزان غلظــت نيتــرات در محــدوده هــاي مركــزي و بيشــتري
دليـل ايـن امـر بـاالبودن      جنوبي آبخوان شهر مشهد مي باشـد. 

هـاي   ميزان تراكم جمعيت شهر در اين مناطق و استفاده از چاه
جاذب براي دفع فاضالب مي باشد. لذا پيشـنهاد مـي گـردد بـا     

 ه(ب كه ميزان جمعيت ساكن و متحرك شهر مشهد توجه به اين
دليل زيارتي بودن شهر) ساليانه در حال افزايش مـي باشـد و از   
سويي با توجه به بحراني بودن دشت مشهد و عدم امكان تـامين  

از روند افزايش آلودگي  ،منابع آبي جديد براي نيازهاي اين شهر
ـ   ه منابع آب ب عمـل  ه خصوص منابع آب زيرزمينـي جلـوگيري ب

ــد.  ــي م از آي ــر و بررس ــق حاض ــايج تحقي ــات نت ــدوده مطالع           ح
مي توان پيشنهاد نمود كه مي بايستي در مدت زمـان كوتـاهي   
نسبت به احداث و تكميل شـبكه هـاي جمـع آوري فاضـالب و     

  تصفيه فاضالب هاي ورودي به آن اقدام گردد. 
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