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 چکیده

شهری از یک سو،  های کشاورزی، صنعتی و مصارفافزون فعالیتتوسعه روزپایداری منابع آب زیرزمینی با توجه به 

ای از . طیف گسترده، یک مسئله حیاتی استاز سوئی دیگر کیفیبه لحاظ کمی و  کمبود و محدودیت منابع موجود و

سازی با توجه به های شبیهمدلاما  های زیرزمینی در نظرگرفته شوندآبتوانند برای مدیریت پایدار منابع ها میحلهرا

به در این تحقیق  ها برای تصمیمات مدیریتی هستند.نها راه عملی برای فراهم کردن ورودیشان، اغلب تبینیقابلیت پیش

پرداخته  رودحوضه آبریز زایندهدر آباد واقع آبخوان دشت نجف درزیرزمینی سازی تغییرات کمی و کیفیت آب شبیه

سازی انتقال برای شبیه MT3DMSسازی جریان و از کد برای شبیه MODFLOWبرای این کار از کد تحلیلی  شود.می

دهد که سازی نشان میاند، استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیهقرار گرفته GMSاقرار مدلسازی آالینده که در قالب نرم

هایی باشد و با توجه به افت و خیزمتر می 02/2برابر با افت در بخش مرکزی دشت، بیشترین افت تراز آب رخ داده و میزان 

افت تراز یکی از دالیل که  متر افت دارد 17/0به طور متوسط  در تراز آب در نقاط مختلف دشت وجود دارد، سطح آب که

از سوئی عدم تصفیه  ،با دبی پمپاژ باال در این محدوده است کشاورزی برداریهای بهرهتمرکز چاه ،در بخش مرکزیآب 

 های آب زیرزمینی شدهدگی سفرهز صنعتی در این محدوده منجر به آلوها و مراکاصولی فاضالب کشتارگاهصحیح و دفع غیر

 در حدودغلظت کل جامدات محلول در آب زیرزمینی منطقه بحرانی سازی، بر اساس نتایج شبیه کهطوریبه ،است
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دارد سازمان ماکزیمم مقدار مجاز غلظت کل جامدات محلول بر اساس استانبرابر  4ز که بیش ا استگرم بر لیتر میلی1900

با توجه به افت شدید سطح آب زیرزمینی و افزایش غلظت امالح در بنابراین  باشد.جهانی سالمت برای بخش کشاورزی می

 .گرددبخش مرکزی دشت، الزم است تغییراتی در الگوی برداشت از آبخوان اعمال 
 

 . GMSسازی، های کلیدی : انتقال امالح، جریان آب زیرزمینی، شبیهواژه

  مقدمه .1

برداری بهینه و عادالنه از منابع یک مساله جهانی است و به همین جهت در قرن شک امروزه صیانت از منابع آب و بهرهبی

پذیر، حجم ثابت و منابع آب تجدید .(Srivastava et al., 2012)شوداز آب به عنوان یک چالش فراگیر بشری یاد می 21

صد سال اخیر تقاضای جهانی برای آب بیش ، تقاضای بشر رو به افزایش است، به طوریکه طی محدودی دارند ولی در مقابل

که جمعیت سه برابر شده است، به این ترتیب سرانه آبی برای مردم جهان روبه کاهش از شش برابر شده، در صورتی

ها نقش به ن و تخصیص نیاز آبی واحدهای تامیبرداری و سیاستسنتی بهره هایاصالح روش .(Loucks et al., 2000)است

)حامی و  باشدسزائی را در افزایش بازده و کاهش ریسک استفاده از منابع آب بخصوص منابع آب زیرزمینی دارا می

های انسانی ازقبیل انحراف و انتقال آبهای با توجه به تغییرات وسیع و روزافزونی که به واسطه فعالیت (.1389همکاران، 

های آبریز و های صنعتی و موارد متعدد دیگر در حوضهاژ بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و تخلیه پسابسطحی، پمپ

های موثر و بررسی روابط حاکم بر عملکرد داخلی هریک از این های زیرزمینی ایجاد گردیده است، شناخت پارامترآبخوان

زیادی در مباحث مدیریتی منابع آب برخوردار است و لزوم انجام  اجزا و نحوه تاثیر آنها بر عملکرد کلی سیستم، از اهمیت

ها حلای از راهنماید. طیف گستردهمطالعات جامعتر در این زمینه خصوصا منابع آب زیرزمینی را کامال محسوس می

منابع  کیفیتکمی و های های زیرزمینی در نظر گرفته شوند که دربر گیرنده جنبهتوانند برای مدیریت پایدار منابع آبمی

های میدانی تأیید شوند، در این بین، توانند با آزمایشها و ترکیبات آنها نمیحلآب زیرزمینی هستند، اما تاثیر همه راه

ها برای تصمیات شان، اغلب تنها راه عملی برای فراهم کردن ورودیبینیسازی با توجه به قابلیت پیشهای شبیهمدل

بینی توانند اثرات یک استراتژی خاص مدیریت منابع آب را پیشنطور که آنها احتماال میمدیریتی هستند، هما

 (.Singh ,A., 2014کنند)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

توانند ها میباشد. این مدلها میمدلسازی عددی آبهای زیرزمینی ابزاری مهم برای مدیریت منابع آب در آبخوان

شناسی و همچنین مدیریت منابع های زمینایت هیدرولیکی ساختارهای هیدرولیکی منطقه از قبیل هدبرای تخمین پارامتر

 ,.Regli et alبینی چگونگی تغییر رفتار یک آبخوان در مقابل تغییرات آب و هوائی و پمپاژ استفاده شوند)آب و پیش

ل امالح آب سازی آب زیرزمینی به طور کلی به دو دسته مدل جریان آب زیرزمینی و مدل انتقاهای شبیه(. مدل2003

سازی برای بررسی رفتار دینامیکی یک حوضه آب زیرزمینی با استفاده از اولین مدل شبیه .شوندزیرزمینی تقسیم می

 توابع از استفاده با محدود اجزاء مدل توسعه یافت و همچنین اولین (1964)تکنیک تفاضل محدود توسط تیسون و وبر 

به   MODFLOWگردید. مدل تفاضل محدود معرفی( 1974) چنگ و لی وسطوابسته، ت متغیر عنوان به غلظت جریان و

 (. Kashaigili et al., 2003گیرد)پذیری در سطح جهانی مورد استفاده قرار میخاطر دسترسی آسان ،کاربردوستی و تطبیق

سازی یتم بهینه، برای شناسایی منابع ناشناخته آلودگی آب زیرزمینی یک الگور(2011)در تحقیقی دتا و همکاران 

به عنوان SUTRA سازی جریان و انتقال آب زیرزمینی لینک کردند. در این مطالعه مدل خطی را با یک مدل شبیهغیر

و طیف  شودساز غیرخطی لینک میساز جریان و انتقال آب زیرزمینی، به عنوان یک مدول خارجی با مدل بهینهشبیه

 SWAPافزاری در تحقیقی بسته نرم (2011). سو و همکارانخود اختصاص داده استاین زمینه به ت را در عادالوسیعی از م

 محاسبه MODFLOWشار عمودی را برای  SWAP ای که ادغام کردند، به گونه MODFLOWرا با مدل آب زیرزمینی 

فراهم  SWAPهای ، عمق متوسط سطح آب را برای تعیین شرایط مرزی کف برای زونMODFLOWکند، در حالیکه می

ای درمنطقه آبیاری رودخانه یلو سازی یک مساله جریان آب زیرزمینی منطقهکند. آنها مدل ادغام شده را برای شبیهمی

 در شمال چین به کار بردند. 1

و نحوه انتقال امالح در آبخوان نیز از اهمیت  کیفیتسازی سازی کمی جریان آب زیرزمینی،شبیهدر کنار شبیه

، در تحقیقی (2013)ناروال و همکاران. باشدهای کارا در این زمینه میاز جمله مدل MT3Dاست و مدل  زیادی برخوردار

ای نیترات( را در حوضه نقطه)بارگیری غیر کیفیتتوزیع مکانی و زمانی موجودیت آب، شامل تغذیه آب زیرزمینی و 

سازی فاز زمینی چرخه برای شبیه SWATتحقیق از مدل ارزیابی کردند. آنها در این  2هیماالیا در باالدست حوضه یامونا

هیدرولوژیکی برای به دست آوردن جریان سطحی، تغذیه آب زیرزمینی و توزیع بار نیترات در اجزای مختلف رواناب 

                                                 
1 Yellow river 
2 Yamuna 
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و مدل انتقال MODFLOW با مدل جریان تفاضل محدود  SWATمدل هیدرولوژیکی  استفاده کردند.در این مطالعه

MT3DMS  به دست آوردن جریان آب زیرزمینی و انتقال برایNO3 2013))اند. در تحقیقی غربا و همکارانادغام شده ،

آکیفر در دلتای نیل انجام دادند. در این تحقیق یک  کیفیتهای زیرزمینی را برای مدیریت مدلسازی انتقال امالح در آب

 MT3DMS وMODFLOW فته است و از دو مدل عددیطور همزمان انجام گرمدلسازی ریاضی و مطالعه آزمایشگاهی به

 برای مدلسازی در شرایط ناپایدار استفاده شده است. 

آباد به دلیل موقعیت خاص از لحاظ کشاورزی در استان اصفهان از پتانسیل باالئی برخوردار است و دشت نجف

های آب منطقه و کاهش مقدار آب کیفیتافزون به آب، کاهش رود، نیاز روزهای تامین آب حوضه زایندهطرح رغمعلی

ها و اصولی فاضالب کشتارگاهاز سوئی عدم تصفیه صحیح و دفع غیر کند.سطحی،نیاز به آبهای زیرزمینی را دو چندان می

محصوالت کشاورزی  کیفیتهای آب زیرزمینی شده که به شدت بر مراکز صنعتی در این محدوده منجر به آلودگی سفره

های زیرزمینی آب کیفیتکمی و تغییرات سازی شبیهدر این مطالعه به به همین دلیل گذار بوده است، تاثیر در این منطقه

 پرداخته شده است. آباد محدوده نجف

 هامواد و روش .2

 سازی آبخوانهای شبیهمدل 2.1

 سازی جریانمدل شبیه 2.1.1

های مختلف وارد شده به انی و زمانی سطح آب در اثر تنشبینی و بررسی تغییرات مکسازی جریان، پیشهدف از شبیه

توان مشخصات هیدرودینامیکی باشد. همچنین به کمک مدل و با استفاده از اطالعات مربوط به نقاط شاهد، میآبخوان می

های ارامترهای آب زیرزمینی شامل استفاده از روابط و پسازی سفرهو فیزیکی آبخوان را محاسبه یا تصحیح نمود. شبیه

فیزیکی آبخوان است به طوریکه به ازای مقادیر مختلف ورودی و خروجی سیستم، میزان ذخیره و سطح آب در نقاط و 

ترکیب معادله دارسی و  های زمانی مختلف مشخص شود. معادله جریان آب زیرزمینی در فضای سه بعدی که ازبازه

 شود:بیان می (1در رابطه )ن و در محیط اشباع گردد، در دستگاه مختصات کارتزیپیوستگی حاصل می
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(1) 
 

میزان  زمان،   tضریب ذخیره بر حسب درصد،  ،z , y , xهدایت هیدرولیکی در سه جهت    در این معادله 

و  سازی جریان آب زیرزمینی استمعادالت ذکر شده، اساس شبیه به طورکلی حل است. تخلیه و یا تغذیه بر حسب حجم

بسته  برنامه به عنوانسازی جریان که از چندین زیرترین مدل در شبیهپرکاربرد بعنوان  MODFLOWدر این تحقیق مدل

گرفته شده  جریان آب زیرزمینی بکارسازی برای شبیه کند،افزاری جهت حل معادالت حاکم بر جریان استفاده مینرم

 است.

 انتقال آالیندهسازی مدل شبیه  2.1.2

های انتقال و پخشیدگی هیدرودینامیکی در یک الیه آبدار، فرایندها های اصلی در حرکت آالیندهندبه طور کلی فرآی

 یدگی عمالکند، در صورتیکه فرآیند پخشهستند. فرایند انتقال، حرکت آالینده با همان سرعت آب زیرزمینی را توصیف می

 Fetter) دهدها در اثر انحراف سرعت واقعی جریان از سرعت متوسط آب زیرزمینی را نشان میانتشار و پراکندگی آالینده

,C.W., 1993های هیدرولوژیکی نیاز است که معادالت های فوق در حرکت آالینده در سیستمسازی اثر فرآیند(. برای شبیه

اده از روشهای مختلف تحلیلی یا عددی حل گردند. معادله حاکم بر حرکت آالینده در سفره حاکم بر حرکت آالینده با استف

 باشد:می( 2)دائمی مطابق رابطه ایزوتوپ در جریان غیربعدی برای محیط متخلخل غیرآب زیرزمینی در حالت سه

(2) 

 

 

چگالی  (،T)زمان  t (،) غلظت آالینده محلول تخلخل مواد تشکیل دهنده آبخوان)بدون بعد(،  θدر این معادله 

فاصله در   ،)آالینده جذب شده بر روی مواد جامد ،غلظت (، دهنده آبخوان)حجمی مواد تشکیل

سرعت آب در محیط  ، )(هیدرودینامیکی پخشیدگیضریب  تانسور ، (L) های مختصاتراستای محور

آالینده جریان  غلظت  ،)(نرخ جریان حجمی در واحد حجم آبخوان  ،)(متخلخل یا سرعت جریان دارسی

 (، که برابر است با تغییرات تخلخل در واحد زمان)یزان تغییرات ذخیره آب زیرزمینی م  ،()چاه و چشمه

 باشند.می ()نرخ واکنش اول فاز جامد ،()نرخ واکنش اول فاز محلول
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ها که در اند، یکی از این مدلینده گسترش داده شدهمدلهای عددی مختلفی برای حل معادالت حاکم بر حرکت آال

توسط  1990باشد که در سالمی MT3D3بعدی انتقال آالینده این مطالعه نیز مورد استفاده قرار گرفته است، مدل سه

به آن های ژئوشیمی و بیولوژیکی هایی از جمله واکنشها و مجموعهزینگ توسعه داده شده است. در سالهای اخیر، قابلیت

عمومیت پیدا کرده جهت استفاده کاربران MT3DMS4هم تلفیق شده و با عنوان  MODFLOW اضافه شده و با مدل

 (. 1391است)قدرتی و همکاران، 

 مدل ردیابی ذرات  2.1.3

پخشیدگی های انتقال و های پایستار در یک الیه آبدار، فرایندهای اصلی در حرکت آالیندههمانطور که اشاره شد، فرآیند

 ,.Fetter ,C.Wمحاسبه نمود)( 3از رابطه ) با استفادهتوان هیدرودینامیکی هستند. ضریب پخشیدگی هیدرودینامیکی را می

1994:) 

(3)  

دیسپرسیویته  ،)(ضریب پخشیدگی هیدرودینامیکی طولی، عرضی و عمقی در این رابطه 

( مدلهای 3طبق رابطه ) باشد.می () iسرعت متوسط خطی در جهت  و  ()ی، عرضی و عمقیدینامیکی طول

برای حل معادالت حاکم بر حرکت آالینده عالوه بر میدان سرعت، نیاز به ضرایب دیسپرسیویته دارند،  کیفیتساز شبیه

آید ولی ضرایب دیسپرسیویته معموال از طریق آزمایشهای بر جریان به دست می میدان سرعت از طریق حل معادالت حاکم

های پایستار ضریب دیسپرسیویته (. معموال در مسائل حرکت آالیندهFetter ,C.W., 1993آیند)دست میردیابی ذرات به

یب دیسپرسیویته طولی به طولی بیشترین تاثیر را در حل معادالت حاکم دارد و طبق مطالعات انجام شده، بزرگی ضر

نموداری بر اساس  (1983)هار(. گلFetter ,C.W., 1993مقیاس مسئله و طول مسیر طی شده توسط آالینده بستگی دارد)

است، طبق نمودار، با توجه نشان داده شده (1) ضریب دیسپرسیویته طولی در مقابل مقیاس مسئله ارائه نمود که در شکل

متغیر است. یکی از  1/0تا  01/0بطه بین ضریب دیسپرسیویته طولی و طول مسیر جریان بین به نوع و ساختار خاک را

توان طول مسیر جریان و در نهایت ضرایب دیسپرسیویته را تخمین زد، استفاده از مدل هایی که از طریق آن میراهکار

                                                 
3 Modular three-dimensional Transport model 
4 Modular Transport 3D Multi Species 
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MODPATH دیابی ذرات به نوعی شکلی از پردازشی ردیابی ذرات است. رافزاری پساست. این مدل یک بسته نرم

شود. در واقع هدف از ایجاد این مدل، مدلسازی حرکت آالینده است که در آن فقط حرکت جرمی آب زیرزمینی بررسی می

 های حاالت ماندگار و غیرماندگار مدل سازیبعدی جریان با استفاده از نتایج شبیههای سهمحاسبه مسیر

MODFLOW .است 

توان پخشیدگی مکانیکی فقط در اثر اختالف در سرعت سیال در خلل و فرج رخ دهد، می گردد بنابراین اگر فرض

ی آبدار با مقادیر مختلف ای از حرکت سیال از میان مناطقی از الیهپخشیدگی هیدرودینامیکی طولی را به عنوان نتیجه

توان های هیدرولوژیکی میسیستم کیفیتی در بحث مدلساز لذاهای معادل آن در نظر گرفت. هدایت هیدرولیکی و سرعت

ها با مقادیر هدایت هیدرولیکی را تشخیص داده و با شناسی منطقه، نوع و ساختار خاک، مناطق و الیهبا توجه به زمین

سپس با را منطبق بر این مناطق قرار داد،  توان مناطق مربوط به پخشیدگی هیدرودینامیکیهای فوق میتوجه به فرض

های جریان که توان رابطه بین طول مسیرمی هاربندی خاک و مقیاس مسئله و با استفاده از نمودار گله نوع و دانهتوجه ب

(. 1389را تشخیص داد)بهارانچی و همکاران،  آید و به دست می MODPATHاز طریق مدل ردیابی ذرات 

 انجام دادند، دست آوردن نسبت را برای به شات صحرائییکسری آزمای (1980)و کلوز و همکاران (1970)اندرسون

های عملی این دارد و به طور معمول در کار 20تا  6ای بین نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که این نسبت دامنه

 et Gelahar)شودنظر گرفته میدر  100معموال  گیرند، همچنین طبق مطالعات انجام شده نسبت می 10نسبت را 

al., 1983.) 

 
 (Fetter , W., 1993)مسئله مقیاس مقابل در صحرائی آزمایشات در طولی پخشیدگی شده گیریاندازه مقادیر نمودار -1 شکل
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 ها و اطالعاتمطالعاتی، دادهمنطقه  .2.2

حوضه مرغاب قرار گرفته ع واقع در بخشی از زیرکیلومتر مرب 21/1742ای به وسعت آباد در گسترهواحد هیدرولوژیکی نجف

 19.طول شرقی و 53،50تا  51،45جغرافیاییموقعیت تعریف شده و در  4206ای کشور با کد و بر اساس تقسیمات حوضه

های آباد با کسر سازندوسعت دشت و آبخوان آبرفتی نجف .عرض شمالی واقع گردیده است 32، 49تا 32، 

باشد. آبخوان از توع آزاد بوده و ضخامت الیه آبدار متفاوت و از چند متر کیلومترمربع می 1065میزان سخت)ارتفاعات(، به 

-آباد متغیر است. جنس سنگ بستر در اغلب نقاط دره از نوع شیلمتر در اطراف شهر نجف 70در محدوده غربی تا حدود 

آباد گاهی باشد ولی در اطراف شهر نجفک( و کرتاسه میهای لیاس)ژوراسیهای سیاه رنگ و گاها سبز رنگ متعلق به دوره

-اند، نشانای که در سطح منطقه پراکندهچاه مشاهده 59سنگ بستر از جنس رس و مارن دیده شده است. همچنین الگ 

ی هاهایی از رس، شن، ماسه، آهک و شیست بوده و جنس غالب دشت از الیهآباد شامل الیهدهنده این است که دشت نجف

کند و رودخانه فصلی آباد عبور میرود که از جنوب محدوده نجفباشد. بخشی از رودخانه زایندهرس، شن و ماسه می

رود در نزدیکی ورودی این آباد بر روی رودخانه زایندههای سطحی موجود در منطقه هستند. بند انحرافی نکومرغاب، جریان

 نماید.آباد را تغذیه میآبیاری و زهکشی نکو آباد احداث و شبکهرودخانه به محدوده نجف

 سازهای شبیهاجرای مدل .2.3

افزار در تلفیق با یکدیگر در قالب نرم MODPATHو  MODFLOW ،MT3DMSهمانگونه که در باال بیان گردید، مدلهای 

GMS های ابتدا بر اساس نقشه آباد،سازی سیستم هیدروژئولوژیکی واحد هیدرولوژیکی نجفروند. جهت شبیهبه کار می

ان ، مرز دقیق آبخوGISافزار های کشور و با استفاده از نرمشناسی، تراز ارتفاعی سطح زمین و آبخوانهای آبریز، زمینحوضه

گردد. خصوصیات هیدرولوژیکی مجاور و و مختصات و مشخصات کلی موردنیاز در تشکیل یک مدل مفهومی تعیین می

های بدون درون محدوده مدل باید توسط شرایط مرزی نمایش داده شوند. خطوط مرزی دشت به طور کلی به صورت مرز

ب شرق و مرکز محدوده مطالعاتی شرایط مرزی بار هایی از شمالغرب، جنوجریان در نظر گرفته شدند، ولی در بخش

آباد، الزم رود از جنوب محدوده نجفبا توجه به عبور بخشی از رودخانه زاینده در نظر گرفته شده است.5هیدرولیکی کلی 
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رت است اندرکنشهای رودخانه با آبخوان از طریق سلولهای مرزی رودخانه در مدل در نظر گرفته شود و طبق مطالعات صو

 کننده آب زیرزمینی را دارد.نقش تغذیهرود در این محدوده گرفته رودخانه زاینده

با توجه به اینکه آبخوان این دشت، آبخوانی آزاد است، بهمین دلیل قادر است به طور مستقیم توسط بارش تغذیه 

حجم ریزشهای جوی و با توجه به  از%20شناسی آبرفت و نوع ریزشهای جوی در این منطقه، حدود شود و با توجه به زمین

از آب تخلیه شده آبخوان در بخش شرب و صنعت  50نحوه دفع فاضالب که عمدتا به صورت چاههای جذبی است، حدود %

. (1389،  مهندسین مشاور پارس جویاب)گردداز آب تخلیه شده در بخش کشاورزی، مجددا به آبخوان برمی %30و حدود 

 %30های آبیاری موجود در منطقه، مقادیر آب برگشتی سطحی برابر با های شبکهرودی و خروجیبا استفاده از اطالعات و

شود، این های آبرسانی در نظر گرفته شده و رواناب ارتفاعات نیز به صورت جداگانه در مدل وارد میآب مصرفی کانال

 ها با چندین بار اجرای مدل، کالیبره خواهند شد.پارامتر

شود که بخش عمده تخلیه از های پمپاژ، چشمه و قنات تخلیه میه منابع آب زیرزمنی از طریق چاهدر این محدود

عمق سطح آب در دو های همگیرد و بر اساس نقشهچاه عمیق و نیمه عمیق موجود در منطقه صورت می 11681طریق

 10ح آب در آبخوان محدوده برابر حدود دوره ماکزیمم و مینیمم تراز آب زیرزمینی و با توجه به اینکه حداقل عمق سط

،  مهندسین مشاور پارس جویابگیرد)باشد، در این محدوده، هیچ گونه تبخیر مستقیمی از آبخوان صورت نمیمتر می

که از دفتر ای تراز آب مرز آبخوان، موقعیت رودخانه، شبکه آبیاری و زهکشی نکوآباد و چاههای مشاهدهنقشه  (.1389

 ( نشان داده شده است.2ای اصفهان تهیه شده در شکل )سازمان آب منطقه مطالعات پایه
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 عوارض برخی موقعیت و آبادنجف آبخوان محدوده -2شکل 

 (1388-ای اصفهانمعاونت مطالعات پایه منابع آب، شرکت سهامی آب منطقهدفتر )

 

 واسنجی مدل  .2.4

های بارش ماهانه(،اطالعات هواشناسی)دادهاطالعات ر وآما ،سازیشبیه هایمدل سنجیاعتباربرای واسنجی و 

و نقشه جغرافیایی محدوده  نقشه رقوم ارتفاعی سطح زمین ،شناسی منطقه مطالعاتی)نقشه زمینو جغرافیایی شناسیزمین

و آمار  خانههای هیدرومتری،نقشه رودآمار واطالعات مربوط به ایستگاهاطالعات هیدرولوژیکی) (،مطالعاتی و آبخوان مربوطه

های های پمپاژ، چاهآمار واطالعات هیدروژئولوژیکی)اطالعات مربوط به چاهو  (های سطحیآب کیفیتو اطالعات 

-1388های آبی سال (های زیرزمینیآب کیفیتو آمار و اطالعات  ای و اکتشافی و ضرایب هیدرودینامیکی آبخوانمشاهده

معاونت بهبود تولیدات گیاهی، دفتر و  ای اصفهانآب، شرکت سهامی آب منطقه معاونت مطالعات پایه منابعدفتر  از 1390

 88-89مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب که سال آبی  تهیه گردید و مطالعات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

های ادیر تغذیه، سپس دادهو به منظور واسنجی ضرایب هدایت هیدرولیکی و مق6ابتدا برای مدلسازی در حالت ماندگار 
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-اعتباربرای  89-90و واسنجی ضریب ذخیره آبخوان و اطالعات سال آبی 7ماندگار همان سال برای مدلسازی در حالت غیر

های واسنجی شده در مراحل قبلی مدلسازی، سنجی مدل و اطمینان از مقادیر پارامتراعتبارسنجی مدل استفاده شد. بعد از 

به عنوان شاخص  8سازی انتقال آالینده استفاده و غلظت کل جامدات محلولبرای شبیه88-89آبی از اطالعات سال 

 سازی و ضریب دیسپرسیویته طولی در مناطق تعریف شده واسنجی گردید. ، شبیهکیفیت

 واسنجی مدل جریان .2.4.1

. PESTروش با استفاده از و تغذیه ضریب هدایت هیدرولیکی افقی ابتدا جریان در حالت ماندگار، سازی در مدل شبیه

 -7eمتر بر روز و مقادیر تغذیه بین  1/1تا  6/0بعد از انجام کالیبراسیون، مقادیر هدایت هیدرولیکی بین واسنجی شدند. 

سعی در محاسبه میزان مقادیر هدایت هیدرولیکی و تغذیه،  دست آمده است. بعد از تعیینمتر بر روز به 021/0تا 68/1

بلیت انتقال مواد بستر رودخانه زاینده رود در محدوده مطالعاتی برای رسیدن به بهترین برازش بین مقادیر ضریب قا

مترمربع بر روزدر هر متر طول سلول  21تا  19مقدار این پارامتر بعد از سعی و خطا، از ای و مشاهداتی گردید. محاسبه

شده پارامتر ضریب قابلیت انتقال مواد بستر رودخانه، پارامتر  رودخانه متغیر است و سپس با استفاده از میزان تدقیق

 باشد.متر می 7/1( محاسبه گردید و به طور متوسط برابر با 4ضخامت بستر رودخانه بر اساس رابطه)

(4) 
 

گردیده  بررسی11میانگین خطای مطلق 10، ریشه مربع میانگین خطا، 9های آماری میانگین خطانحوه کالیبراسیون با پارامتر

 ( ارائه شده است.1در جدول )ها و این پارامتر

 در شرایط پایدار جریان مدل واسنجی مرحله در تبیین ضریب و خطا آماری هایپارامتر متوسط مقادیر -1 جدول

 

 

 

                                                 
7 transient 
8 Total Dissolved Solids 
9 Mean error 
10 Root mean squar error 
11 Mean absolute error 

041/0 Mean Error(m) 

91/0 Root Mean Squar Error(m) 

73/0 Mean Absolute Error(m) 

90/0  
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ماندگار انجام شده است و دوره زمانی سازی در حالت غیردست آوردن ضریب ذخیره، شبیهو برای بهدر مرحله بعدی 

 با استفاده ازضریب ذخیره ، واسنجی باشد. در این مرحلهماه می 1سازی برابر با یکسال و طول هر گام زمانی برابر با شبیه

ضلعی بسته برای پارامتر چند 11زیاد منطقه، محدوده به  شده است. برای این کار، با توجه به وسعت انجام PESTروش 

ضریب ذخیره تبدیل شده و ضریب هر منطقه به صورت جداگانه واسنجی شده است، و مقدار ضریب ذخیره بعد از واسنجی 

ن خطا، های آماری میانگین خطا، ریشه مربع میانگینحوه کالیبراسیون با پارامتر . متغیر است.05/0تا  085/0مدل بین 

الف( نشان داده شده است و در -3)ها در هر گام زمانی در شکل میانگین خطای مطلق بررسی گردیده و مقادیر پارامتر

ماه)یک  3گام زمانی با طول  4سنجی مدل توسعه یافته، مجددا مدل در دوره زمانی یک ساله و در نهایت برای صحت

نشان داده  (2)های آماری خطا و ضریب تبیین در جدول دیر متوسط پارامترماندگار اجرا گردید و مقافصل( در حالت غیر

  شده است.

 جریان مدل سنجیصحت مرحله در تبیین ضریب و خطا آماری هایپارامتر متوسط مقادیر -2 جدول

 پارامترهای آماری)خطا و ضریب تبیین(

 گام زمانی

 فصل تابستان فصل بهار فصل زمستان فصل پائیز

Mean Error)m) 51/0  18/0  73/1- 22/2-  

Mean Absolute Error(m) 04/1 67/2  31/3  18/3  

Root Mean Squared Error(m) 42/1  49/2  58/3  92/4  

 

91/0  89/0  88/0  78/0  

 

 کیفیتواسنجی مدل  .2.4.2

سال و گام  1ی برابر با ماندگار و در دوره زمانسازی غلظت کل جامدات محلول در آبخوان مربوطه، در حالت غیرشبیه

های جریان در سازی نیاز به دادهبرای انجام شبیه MT3DMS باشد. بخاطر اینکه مدل انتقالماه می 1زمانی با طول 

شود، بنابراین قبل از تولید میMODFLOW  سلولهای شبکه دارد و این اطالعات در قالب فایلی بعنوان خروخی مدل

در این مرحله، ضریب  های جریان، اجرا گردد.برای تولید داده سازی جریانل شبیهمدلساری انتقال، الزم است مد

را ندارند،  کیفیتهای های معکوس توانایی واسنجی پارامترشود و با توجه به اینکه مدلدیسپرسیویته طولی واسنجی می

سپرسیویته طولی به کار گرفته ، روش سعی وخطا برای تخمین ضریب دیکیفیتهای مستقیم پارامتربرای واسنجی غیر
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سازی جریان تعیین شدند در های مربوط به ضرایب هدایت هیدرولیکی که در شبیهضلعیشده است. برای این کار، چند

نظر گرفته شده و با توجه به مطالب قبلی، مناطق مربوط به ضرایب دیسپرسیویته منطبق بر مناطق هدایت هیدرولیکی 

های آماری شود. نحوه کالیبراسیون با پارامترته طولی در نواحی تعریف شده واسنجی میتعیین و ضریب دیسپرسیوی

ها در هر گام زمانی در میانگین خطا، ریشه مربع میانگین خطا، میانگین خطای مطلق بررسی گردیده و مقادیر این پارامتر

قادیر ضریب دیسپرسیویته طولی بین ب( نشان داده شده است. بعد از انجام کالیبراسیون، مشخص شد که م-3)شکل

 کیفیتکمی و سازی برای کل مراحل شبیههای خطا و ضریب تبیین مقادیر متوسط پارمتر متر متغیر است. 3/31تا 2/12

 ارائه گردید است. ( 3در جدول ) ماندگاردر شرایط غیر آب زیرزمینی

در شرایط  آب زیرزمینی کیفیتسازی کمی و شبیه رد تبیین ضریب و خطا آماری هایپارامتر متوسط مقادیر -3 جدول

 ماندگارغیر

 شبیه سازی انتقال آالینده)میلی گرم بر لیتر(  شبیه سازی تراز آب زیرزمینی)متر(  پارامترهای آماری)خطا و ضریب تبیین(

Mean Error 
84/0- 19/0- 

Mean Absolute Error 
014/2 89/3 

Root Mean Squared Error 
52/2 58/4 

  
89/0 883/0 

 

 

 

 

 از مرحله هر در خطا آماری پارامترهای -الف-3شکل 

 سازی جریان آب زیرزمینی شبیه

 شبیه از مرحله هر در خطا آماری پارامترهای -ب-3شکل 

 سازی انتقال آالینده
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  آبخوان کیفیتسازی کمی و نتایج شبیه .2.5

غرب و از سمت شمال متر متغیر است 1865تا  1100بین  آبادنجفز سطح آب در آبخوان سازی، ترابا توجه به نتایج شبیه

در  ( نشان داده شده است.4تراز آب زیرزمینی در شکل)، نقشه خطوط همیابدمیکاهش شرق به مرکز آبخوان و جنوب

( نشان داده شده 5در شکل )همانطور که بخش مرکزی دشت، بیشترین افت تراز آب رخ داده و میزان افت در این بخش 

هایی که در تراز آب در نقاط مختلف دشت و با توجه به افت و خیز باشدمتر می 02/2برابر با  1388-1389در سال است 

ای موجود از منطقه تحلیل تصاویر ماهوارهبا  متر افت دارد. 17/0سازی به طور متوسط وجود دارد، سطح آب در سال شبیه

 شده که بیشترین بخش اراضی کشاورزی منطقه در محدوده مرکزی دشت واقع شده است، بنابراینمطالعاتی، مشخص 

، با دبی پمپاژ باال در این محدوده است کشاورزی برداریهای بهرهتمرکز چاه افت تراز آب در این بخش،یکی از دالیل 

 36اژ باال در بخش مرکزی دشت قرار گرفته و %از چاههای با دبی پمپ 70بر اساس آمار و اطالعات موجود حدود %بطوریکه 

آب  کیفیتسازی حاصل از شبیه . نتایجصورت می گیرد های این بخشچاهاز کل آب تخلیه شده از آبخوان توسط 

بر اساس نقشه میلی گرم بر لیتر متغیر است و  1990تا 143دهد که غلظت کل جامدات محلول بین زیرزمینی نشان می

 شرق به مرکز آبخوانغرب و جنوبمقادیر غلظت از سمت شمال شده است( نشان داده 6در شکل ) غلظت کهخطوط هم

ماکزیمم مقدار مجاز غلظت کل جامدات محلول برای بخش 12بر اساس استاندارد سازمان جهانی سالمت . یابدمیافزایش 

غلظت امالح دز برخی نقاط در مرکز  ،سازیگرم بر لیتر است و با توجه به نتایج مدل شبیهمیلی 450کشاورزی برابر با 

-می های مرکزی دشتاز یک طرف به خاطر افت تراز آب در قسمت این امرباشد. برابر حد استاندارد می 4آبخوان بیش از 

باشد و های محدوده به سمت مرکز دشت میسمت مرز از از سوی دیگر با توجه به اینکه جهت جریان آب زیرزمینی و باشد

های مرکزی رود که غلظت امالح در قسمتحرکت ذرات منطبق بر گرادیان آب زیرزمینی است، بنابراین انتظار می نحوه

 .ها باشددشت بیشتر از سایر قسمت

                                                 
12 World Health Organization(WHO) 
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 آباد در شرایط پایدار بعد از واسنجی ضریب هدایت هیدرولیکی_نقشه خطوط تراز آب زیرزمینی در آبخوان نجف -4شکل 

 

 آبادتراز آب زیرزمینی در آبخوان نجفنقشه افت  -5شکل 
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  (لیتر بر گرممیلی)مدل واسنجی از بعد آبادنجف آبخوان در محلول جامدات کل غلظت شده بندی ناحیه نقشه - 6 شکل

 گیرینتیجه .3

آبخوان، از ه و در نظر گرفتن اندرکنش رودخانآباد و بخوان نجفسازی تغییرات کمی و کیفیت آدر این تحقیق با هدف شبیه

سازی جریان در حالت پایدار و برای شبیه MODFLOWمدل  .استفاده شده استبرای مدلسازی  GMS6افزار نرم

واسنجی  ناپایدار شرایطدر ضریب ذخیره آبخوان و  حالت پایداردر ضریب هدایت هیدرولیکی کار رفته و به ناپایدار

از  .است استفاده شده MT3DMSبعدی سهاز مدل  ط ناپایداره در شرایسازی انتقال آالیندبرای شبیهو است گردیده

یافته به مقادیر پارامتر های عددی توسعههای هیدروژئولوژیکی با استفاده از مدلسازی کیفی سیستمبرای شبیهکه آنجائی

کم بر برای حل معادالت حاهای موثر ضریب به عنوان یکی از پارامتراین همین دلیل ه، بضریب دیسپرسیویته نیاز است

، از های جریان و ضریب دیسپرسیویته طولیبا توجه به رابطه موجود بین طول مسیر و هحرکت آالینده واسنجی گردید

های بررسی پارامتر. استفاده شده استناطق مختلف آبخوان های جریان در مطول مسیربرای برآورد  MODPATHمدل 
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عملکرد واقعی و  ،جریان و انتقال آالیندهسازی شبیه هایکه مدلدهنده آن است نبستگی نشاآماری خطا و ضریب هم

 اند.سازی کردهرا به خوبی شبیهآکیفر  -رودخانهرفتار سیستم 

 پیشنهادات .4

نتایج حاصل از مدلسازی بیانگر این است که بیشترین افت ارتفاع سطح آب زیرزمینی و بیشترین مقادیر غلظت جامدات 

آباد است و با توجه به اینکه منطقه بحرانی در نزدیکی رودخانه و در قسمتی از مربوط به قسمت مرکزی دشت نجفمحلول 

باشد، آباد موجود بوده و امکان استفاده از آب سطحی میمحدوده مطالعاتی قرار گرفته که شبکه آبیاری و زهکشی نکو

با در نظر گرفتن  زیرزمینی، راهبرد استفاده تلفیقی از منابع آبشود که برای مدیریت منابع آب بنابراین پیشنهاد می

های کشاورزی در چاه زیاد تاثیرگذاری همچنین با توجه به در اولویت کار سازمانهای مربوطه قرار گیرد. کیفیتهای پارامتر

به منظور تغذیه آبخوان  منطقهو ترکیب کشت محصوالت زراعی و باغی  والگتغییراتی را در توان می ،آب زیرزمینیافت تراز 

 اعمال نمود.در راستای توسعه کشاورزی پایدار این واحد هیدرولوژیکی 
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