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  اندركنش ناحيه حفاظتي چاه ها با پلوم آلودگي منابع آالينده 
  

  *165، صندوق پستي  دانشگاه اروميه،رگروه مهندسي عمراندانشيا، كاظم بدو

  محمد رضا سروريان، كارشناس ارشد خاك و پي، گروه عمران، دانشگاه اروميه
  k.badv@urmia.ac.ir: ، پست الكترونيكي0441 – 3442150: ، نمابر0441 – 2777040: تلفن* 

  

  
  

  

  چكيده

منابع آالينده متعددي در كنار چاه هاي آب شرب در شهرها وجود دارنـد كـه در صـورت عـدم مـديريت       

بـا اسـتفاده از اطالعـات       .  صحيح ميتوانند كيفيت آب زيرزميني تامين كننده آب چاه هـا را دسـتخوش تغييـر كننـد                 

ينده در آن مستقر هستند و با استفاده از يـك مـدل تئوريـك مناسـب،                 هيدروژئولوژيك دشتي كه چاه ها و منابع آال       

.  اندركنش ناحيه حفاظتي چاه ها با پلوم آلودگي منابع آالينده ميتواند مورد بررسـي و تجزيـه و تحليـل قـرار گيـرد       

ه هـا بـا     نتايج حاصله ميتواند دست اندركاران مديريت منابع آب زيرزميني منطقه را در جلوگيري از انـدركنش چـا                 

در اين مقاله با استفاده از اطالعات هيدروژئولوژيك دشت اروميه، ناحيه حفـاظتي چـاه       .  منابع آالينده رهنمون سازد   

 Visual اروميه و پلوم آلودگي يك منبع آالينده در شرايط مختلف با استفاده از كد كـامپيوتري  11آبرساني شماره 

Modflow      تي با پلوم آلودگي تحت تاثير پارامترهاي مختلف مورد بررسي قرار            محاسبه شده و اندركنش ناحيه حفاظ

  .گرفته است

  Visual Modflowناحيه حفاظتي چاه، پلوم آلوده گي، منابع آالينده، نرم افزار  : كليد واژه ها

  

  مقدمه -1

راف چاه را شامل مي ر چاه بايد داراي ناحيه اي به نام ناحيه حفاظتي يا حريم بهداشتي باشد كه محدوده اي در اطه

زباله هاي شهري، صنعتي , مخازن نشت دار مواد شيميايي, شود كه بايد عاري از منابع آالينده مختلف مانند چاه تزريق فاضالب

. در واقع ناحيه اي است كه در تأمين و تغذيه آب به داخل چاه مشاركت دارد ناحيه حفاظتي. ]2 و 1[و بيمارستاني و غيره باشد

تشكيل يك مدل جريان آب زيرزميني كه بتواند   .]3[روشها و معيارهاي متفاوتي بيان شده است , ين اين محدودهبراي تعي

 در اين مطالعه براي . باشد  مي هابراي تعيين ناحية تسخير چاه مطمئنروشي را به نحو مطلوبي مدل كند هيدروژئولوژيك شرايط 

  با استفاده از اين نرم .]4[استفاده شد Visual Modflow  افزار از نرموميه تعيين نواحي تسخير چاه هاي مستقر در دشت ار

  براي مطالعه .]5[افزار مدل آب زيرزميني دشت اروميه تهيه شده و سپس نواحي تسخير چاه هاي مستقر در دشت محاسبه شدند 
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 مستقر در شهر 11ت چاه شماره چگونگي اندركنش ناحيه تسخير چاه با پلوم آلودگي يك منبع آالينده، از اطالعا

در اين مطالعه  اندركنش ناحيه تسخير چاه با پلوم آلودگي تحت . اروميه به همراه يك منبع آالينده در حوالي چاه استفاده شد

  .تاثير پارامترهاي مختلف هيدروژئولوژيك سفره آب زيرزميني دشت مورد بررسي قرار گرفته است

  

  11يني دشت اروميه و محاسبه ناحيه حفاظتي چاه شماره تشكيل مدل جريان آب زيرزم -2
 Visualمدل آب زيرزميني دشت اروميه با استفاده از داده هـاي هيـدروژئولوژيك دشـت وبـا اسـتفاده از نـرم افـزار       

Modflow    چـاه  ناحيـه حفـاظتي   ,   پس از تشكيل مدل و كاليبراسيون آن با اسـتفاده از اطالعـات و آمـار موجـود                   .]5[ تهيه شد 

قـرار  منطقه اي است كـه آالينـده هـاي            شامل  ناحيه اين    .محاسبه شد دو سال   زمان حركت آب زير زميني      براي مدت    11شماره  

 چـاه در  حريم بهداشـتي براي رسم    .گرفته در آن ناحيه حداكثر ظرف مدت دو سال توسط جريان آب زيرزميني به چاه ميرسند        

  .]5[ باشد  مربع ـ مستطيل ريز در اطراف چاه ميبندي به شبكهنياز   Visual Modflow مدل

 يعني ذرات در ;حريم بهداشتي حالت عكس در نظر گرفته مي شود براي رسم Visual Modflowدر برنامه 

در واقع . تعيين مي شود) Backward(اطراف چاه قرارگرفته و برطبق زمان مورد نظر مسير حركت آنها بصورت برگشتي 

 كد براي رسم ناحية حفاظتي از. مشخص مي شود, دت زمان مشخص طي كرده اند تا به چاه برسندمسيري كه ذرات در م

Modpath ]6 [كه در درون برنامه Visual Modflow ،نحوة قرار )  الف-1( در شكل .استفاده شد جاسازي شده است

منطقه استقرار چاه داراي درجه پوكي  .  و شبكه بندي اطراف آن نشان داده شده است11گرفتن ذرات در اطراف چاه شماره 

 ميلي متر در سال بوده، و 256 ميلي متر در سال، و ميزان تغزيه 494 متر بر ثانيه، ميزان تبخير 00215/0، ضريب نفوذپذيري 25/0

مطابق .  ناحيه حفاظتي محاسبه شده چاه را نشان مي دهد)  ب–1(شكل .  ]5[ مترمكعب در روز مي باشد 3000دبي پمپاژ چاه 

  . متر عرض بوده و در جهت جريان آب زيرزميني گسترش دارد95 متر طول و 1071اين شكل، ناحيه حفاظتي داراي 
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 ناحيه حفاظتي محاسبه شده چاه) ب( و شبكه بندي اطراف آن، 11نحوه قرار دادن ذرات در اطراف چاه شماره ) الف( :  1شكل 

 

  نده ها و انتشار پلوم آلودگيحركت آالي -3
مولكولي و انتشار  ،(advection)فرارفت انتقال آالينده ها از ميان اليه هاي خاك با مكانيزمهاي حركتي 

(molecular diffusion)،  به همراه عمل جذب(adsorbtion) 7[، با معادله زير تعريف ميشود[:  
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 /M( دانسيته خشك خاك ρ، ) استn خاك، تخلخلدر خاك اشباع همان درجه ( درجه رطوبت حجمي خاك θدر اين معادله 

L
3( ،Kd ضريب توزيعي يون در خاك )L

3
/Mكه براي يون كلر مقدار آن صفر است ،( ،c غلظت يون در خاك در زمان t) M/ 

L
3( ،Dوع دو ضريب انتشار مولكولي  ضريب پخش شدگي هيدروديناميكي كه از مجم)De ( و ضريب پخش شدگي مكانيكي

)Dmd ( تشكيل شده است)L
2
/T( ،z عمق در خاك )L( و ،v سرعت جريان آب زير زميني )v = va/n ،L/T (ضريب .  مي باشد

 = Dmd) با سرعت جريان آب زيرزميني بدست مي آيد ( αL)ضرب پخش شدگي طولي  پخش شدگي مكانيكي نيز از حاصل

αL . v).  

 تعبيه MT3DMS به منظور بررسي انتشار آلودگي در خاك كد كامپيوتري  Visual Modflowدر نرم افزار 

  .  اين كد توانائي مدل كردن تمام مكانيزمهاي حركتي ذكر شده در باال را دارا مي باشد. ]8[شده است

  

  اندركنش چاه با پلوم آلودگي -4
 با پلوم آلودگي، ابتدا يك منبع آلوده حاوي يون كلر در فاصله 11ي چاه شماره براي بررسي اندركنش ناحيه حفاظت

در محاسبات پولوم آلودگي پارامترهاي .  در نظر گرفته شد) در خالف جهت جريان آب زيرزميني( متري باال دست چاه 1000

، ضريب = n 25/0جه پوكي سفره، ، در= mg/l 3000 Cغلظت يون كلر در منبع آلوده، : زير در مدل در نظر گرفته شدند

m، ضريب انتشار مولكولي يون كلر در خاك  m/s 000215/0نفوذپذيري سفره، 
2
/s 10-10 x 6 ضرب پخش شدگي ، ضريب

 الف، پلوم آلودگي انتشار يافته، شكل -2شكل   .mg/l 200 متر، و حداقل غلظت يون كلر در آب آشاميدني، 10، ( αL)طولي 

زمان حركت آب .  ج، پلوم آلودگي به همرا ناحيه حفاظتي چاه را نشان مي دهد– 2ي چاه، و شكل  ب، ناحيه حفاظت-2

 سال پلوم آلودگي بطور 2تحت شرايط فوق پس از مدت .  سال در نظر گرفته شده اند2زيرزميني و زمان انتشار آلودگي هر دو 

 .كامل ناحيه حفاظتي را در بر گرفته و آب چاه آلوده خواهد شد

 
  اثر درجه پوكي  -4-1

نتايج اندركنش ناحيه .  تكرار شد3/0 تا 15/0محاسبات فوق با حفظ كليه پارامترها و با تغيير درجه پوكي سفره از 

مطابق اين اشكال، با افزايش درجه پوكي، سطح پلوم آلودگي براي .  نشان داده شده است3حفاظتي با پلوم آلودگي در شكل 

با افزايش درجه پوكي سفره حجم حفرات افزايش يافته و با افزايش حجم آب محيط .  مي يابد كاهشmg/l 200غلظت حدي 

  .  متخلخل، عمل رقيق شدن افزايش يافته، غلظت آلودگي پائين آمده و سطح پلوم آلودگي كاهش مي يابد
  

  ( ααααL)پخش شدگي طولي اثر   -4-2

 4شـكل  ).  با حفـظ سـاير پارامترهـا   ( متر افزايش يافت 40 به  متر10 مقدار از ( αL)پخش شدگي طولي ثر براي مشاهده ا

 پخـش شـدگي طـولي طـول و عـرض            مطابق اين شكل با افزايش    . نتايج اندركنش ناحيه حفاظتي با پلوم آلودگي را نشان مي دهد          

   . افزايش مي يابد) مساحت پلوم(پلوم 
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 mg/l 3000 پولوم آلودگي انتشار يافته ازمنبع آلوده با غلظت مقايسه ناحيه حفاظتي چاه با :  2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  . مقايسه ناحيه حفاظتي چاه با پلوم آلودگي انتشار يافته در درجات پوكي متفاوت   :3شكل 
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L = 1071 m 
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  اثر منبع آلودگي مستقر در پائين دست چاه  -4-3

 متـري از پـائين دسـت        100 پائين دست چاه يك منبع آلوده كننده در فاصـله            براي مشاهده تاثير يك منبع آلودگي در      

ممكن است تصور شود كه بدليل استقرار اين منبع آلـوده در پـائين دسـت چـاه، تـاثيري بـر چـاه نخواهـد             . چاه در نظر گرفته شد    

 آلـوده در باالدسـت چـاه و در           متر بـه بـاال در اثـر پخـش مـواد            10 با افزايش پخش شدگي طولي از        5ليكن مطابق شكل    . داشت

 با ناحيه حفاظتي چاه تـداخل داشـته و موجـب آلـودگي آب چـاه                 mg/l 200خالف جهت جريان آب زيرزميني پلوم آلودگي        

  .خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقايسه ناحيه حفاظتي چاه با پولوم آلودگي انتشار يافته در مقادير پخش شدگي طولي متفاوت :  4شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  برگشت پولوم آلودگي به سمت چاه بر اثر عمل پخش شدگي ناشي از يك منبع آلوده در پائين دست چاه:   5شكل 

L = 	��� m 

Lmg���3 = CMax   Lmg��� = CMin   

 ��	
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�m 

W = �� m 
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L = 	��� m 
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 α = ��m 

L = 	��� m 
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W = ��� m 

W = ��� m 
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  اثر منبع آلودگي واقع در خارج ناحيه حفاظتي چاه  -4-4

با حفظ .  متري زير ناحيه حفاظتي چاه واقع شده باشد100حالتي در نظر گرفته شد كه يك منبع آلودگي در فاصله 

 پلوم آلودگي اندكي با ناحيه حفاظتي تداخل 6 مطابق شكل α= 10 mايط در نظر گرفته شده در مثالهاي فوق و با فرض شر

بنابراين براي جلوگيري از وقوع اين تداخل فاصله ايمني براساس نتايج محاسباتي شبيه محاسبات فوق ميبايستي . پيدا كرده است

  .در نظر گرفت

  

  

  

  

  

  

  وم آلودگي انتشار يافته از منبع آلودگي، در خارج ناحيه حفاظتي چاه  اثر پول: 6كل ش

  

  خالصه و نتيجه گيري -5
 تعبيـه شـده در ايـن    MT3DMS و Modpath و كد هاي كامپيوتري Visual Modflowبا استفاده از نرم افزار 

وميه، اندركنش ناحيه حفاظتي چـاه بـا پلـوم           ار 11نرم افزار، و با استفاده از اطالعات هيدروژئولوژيك دشت اروميه و چاه شماره              

ابتدا با استفاده از مدل جريان آب زيرزميني دشـت اروميـه   . آلودگي يك منبع آلوده در شرايط مختلف مورد بررسي قرار گرفت         

موجود نتايج نشان داد كه در شرايط هيدروژئولوژيك        .  محاسبه شد  11ناحيه حفاظتي چاه شماره     ) تهيه شده در مطالعات گذشته    (

سپس اندركنش ناحيه حفاظتي چاه بـا پلـوم         .  متر بوده و در جهت جريان آب زيرزميني گسترش دارد          1071ناحيه حفاظتي بطول    

 متر خارج از ناحيه حفاظتي مورد بررسـي قـرار           100آلودگي يك منبع آلوده مستقر در باالدست چاه، پائين دست چاه، و بفاصله              

گرفته شده، نتايج نشان داد كـه در هـر سـه حالـت پلـوم آلـودگي بـا ناحيـه حفـاظتي تـداخل و            با توجه به شرايط در نظر       . گرفت

لذا در تعيين ناحيه حفاظتي، موقعيت منابع آلـوده كننـده در حـوالي چـاه                . اندركنش داشته و امكان آلودگي آب چاه وجود دارد        

اندركنش و آلودگي چاه را نـشان بدهـد تـدابير الزم    ميبايستي بدقت مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي كه محاسبات احتمال  

دو مثال نيز از نحـوه تـاثير پارامترهـاي سـفره، ماننـد              .  جهت انتقال منابع آلوده كننده به فواصل دورتر از چاه ميبايستي اتخاذ شود            

تـايج نـشان دهنـده       در ناحيه حفاظتي و پلوم آلودگي و انـدر كـنش آنهـا ارائـه گرديـد كـه ن                    پخش شدگي طولي،  درجه پوكي و    

  .افزايش اندركنش و احتمال آلودگي چاه در اثر افزايش مقدار اين پارامترها بود
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