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 خالصه

له انتقال جرم بکار رفته در آن روش ژاکوبی برای حل معادکه  GMSنرم افزار  MT3Dاز بخش  برای انجام شبیه سازی، انتقال جرم در آبخوان،

واد مرکت آلودگی حیابی نحوه ارز. جانبی نیز برای مدل تعیین گردید پارامتر انتقال جرم بصورت پراکنش و  پارامتر همرفت از. استفاده شداست 

ها آماده دهتقال جرم داای انجام انبدین منظور، بر انجام یافت بعد از تهیه مدل کیفی  ط نرم افزاربیالن جرمی محاسباتی توس جامد کل و کلر مدل و

 تهیه گردید فتهصورت گر 1391-1392برداریهای که در سال آبی سازی شدند مدل کیفی کلر و مواد جامد محلول کل، بر اساس نتایج نمونه

ه ت بصورت هالناطق دشدر بقیه م شوداد جامد محلول  در حاشیه جنوب غربی آبخوان دیده میمو نتایج مدل نشان می دهد حداکثر غلظت کلر و

 . های آلودگی دیده می شود

 مواد جامد محلول ،انتقال جرم ،آبخوانمدل کیفی، کلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه  
 

 .مکن می باشدزینه مهمنابع آب موجود با کمترین  یکی از اهداف بلند مدت مدیریت راهبردی آب کشور تعادل بر قرار کردن بین تقاضای آب و

نشاء در ملودگی از هر آکنند. مهمترین کاربرد آن در پیش بینی و نحوه گسترش نقش حیاتی را در آنالیز مسائل آلودگی بازی می های انتقال جرممدل

 .]1[شوندهای انتقال جرم در عمل برای موارد زیر بکار برده میآبخوان است. مدل

 تشریح نحوه تشکیل و پخش آلودگی و رفتار آن در آینده.-

 ست.های واقعی مشاهده شده اخمین پارامترهای انتقال جرم مثل ضرایب پراکندگی و غیره که از طریق روش سعی و خطا و برازش مدل به دادهت-

 های حذف آلودگیطراحی و ارزیابی رفتار محتمل سیستم -

راکندگی( )همرفت یا پ باشد چون به شدت وابسته به نوع غالب انتقال جرمجرم بسیار مشکل تر از معادله عمومی جریان می حل معادله عمومی انتقال

اکندگی غالب د ولی اگر پرباشد. اگر انتقال جرم بطور غالب توسط همرفت باشد، معادله عمومی انتقال جرم به شکل معادله شبه هذلولی در خواهد آممی

ی از آبخوان که شوند زیرا در مناطقدله عمومی به شکل سهمی خواهد بود. اما در آبخوان واقعی، بخاطر ناهمگنی محیط، هر دو فرآیند دیده میباشد، معا

 شکل تقال جرم بهست، اناهدایت هیدرولیکی زیاد است، سرعت باال بوده و انتقال جرم به شکل همرفت است و در مناطقی که هدایت هیدرولیکی کم 

وش عددی رعکس. لذا در باشد. لذا اگر از معادالتی که بر مبنای سهمی هستند، استفاده شود، برای حالت هذلولی کارآئی ندارند و بالپراکندگی می

 . ]1[آل انتقال جرم را شبیه سازی کرد توان بطور ایدهنمی

ال جرم ه عمومی انتقدهد. پارامتری که در معادلاست که در آبخوان رخ می هایعامل دیگری که باعث غامض شدن حل معادله انتقال جرم شده، واکنش

ول به غلظت دن غلظت محلسته بوبعنوان پارامتر واکنش دهنده ارائه شده، بسیار ساده است، اما در پشت آن پیچیدگیهای بسیار زیادی وجود دارد. واب

نتقال اواکنشها در  مشکالت مربوط به کالت را چندین برابر کنند. برای شناخت بیشترتوانند مشمحلول دیگر، غیر خطی بودن شدت واکنشها حتی می

 شود. ه می( ارجاع داد1989( و یه و تریپاتی )1983جرم و تاثیر آنها بر حل معادله عمومی به مطالعات جامعی که توسط روبین )
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دقیقه تا  55درجه  37رقی و دقیقه طول ش 41درجه  48دقیقه تا  46درجه و  47سازی شامل محدوده مطالعاتی اردبیل می باشد که این منطقه مدل   

درجه سانتی گراد  18ساالنه  میلی متر بر سال و دمای متوسط 318دقیقه عرض شمالی واقع شده است دشت اردبیل با میانگین بارندگی  48درجه تا  38

ر مربع می باشد به طوری که کیلومت 782خشک قرار دارد. محدود مدل آبخوان به مساحت براساس اقلیم نمای دومارتن اصالح شده، درتیپ اقلیم نیمه 

  (.1)پیزومتر حفر شده در دشت را پوشش می دهد شکل  38

مساحت دشت آن در  کیلومتر مربع و 3781کیلومتر مربع است. که از این مقدار مساحت کوهستانی آن  4790مساحت حوضه آبریز اردبیل حدود 

ی طدر  1350ال یرو در سناولین مطالعات آب در دشت اردبیل توسط  دفتر بررسی منابع آب زیر زمینی وزارت  کیلومتر مربع می باشد. 1009حدود 

 ندسین مشاوررکت مهشاین مطالعات خصوصیات هیدروژئولوژی،هیدرولوژی، اقلیم شناسی و ژئوفیزیکی دشت اردبیل مورد بررسی قرار گرفته است 

 ورت دستی محاسبه کرده است.ص( را به 1352-1374ل ریاضی جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل درسال طی دوره آماری )بند آب  مد

-1380تا  1366-1365شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو مطالعات نیمه تفصیلی حوضه آبریز دشت اردبیل و دوره بیالن سال آبی  1384درسال 

رکت تی اردبیل توسط شمطالعات تعیین کمبودهای مدل ریاضی و تهیه مدل کمی و کیفی محدوده مطالعا 1391رسال درا به دست آورده است.  1381

ه گنجانده کModflow د ه از کآبان رود تدبیر به منظور دست یابی به مدیریت پایدار، شبیه سازی هیدرولیک آبهای زیرزمینی دشت اردبیل با استفاد

 .داده است انجام GMSشده در نرم افزار 

 
 

 موقعیت جغرافیای محدوده مطالعاتی، دشت اردبیل -1شكل 

 

 بحث

 

دارد.  عادالت وجودمای حل فرآیند مدل کردن انتقال جرم تا حدی شبیه جریان آب زیرزمینی و هیدرولیک چاهها است و همانند آنها دو روش کلی بر

ر موارد وتر نیست. دکامپی ی معادالت دیفرانسیل است که در بیشتر موارد نیازی بهروشهای آنالتیک که بر اساس روشهای کالسیک حل معادالت ریاض

یز بطور بسیار لمان محدود ناشود. با وجود آنکه از روش پیچیده آبخوان از نظر هیدروژئولوژیکی و پارامترهای انتقال جرم از روشهای عددی استفاده می

تعقیب جزء  در روش تفاضل محدود از مفهوم شود.بطور رایج از روش تفاضل محدود استفاده میکنند اما محدودی برای حل مسائل استفاده می

(Particle Tracking سود جسته شده ) که( خط مسیرPathlineیک اصطالحی است که به مسیر جریان بکار میرود. برای ح ) الت پایدار و جریان

حرکت  پایدار، مسیرشود. در حالت ناهم پتانسیل نیز ترسیم شوند، شبکه جریان ساخته می دو بعدی، خط مسیر همان خطوط جریان است که اگر خطوط

اثیر تقیب نیز تحت توان با تعقیب یک یا چندین جزء فرضی شبیه سازی کرد. مسیر تعیک جزء به تغییرات سرعت بستگی دارد. حرکت آالینده را می

 باشد.همرفت و پراکندگی می

 .]2[بهره جست  S-PATHین فردی بود که از روش تعقیب جزء برای انتقال جرم استفاده کرد و از آن برای توسعه کد کامپیوتری اول )1978نیلسون )

شود. در روش عددی های عددی بطور رایج از آن استفاده میاما امروزه در روش ].3[شداز روش تعقیب جزء در ابتدا برای حل آنالتیک استفاده می
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ظر داشت که نحوه شبکه بندی افقی و عمودی به شدت در نتایج حاصل از این روش تاثیر گذار هستند. از طرفی چون مسیر حرکت در حالت باید در ن

. صحت کدی که برای تعقیب ]3[مدل بسیار مهم است  همرفت، به شدت تحت تاثیر جریان است، لذا توزیع بارآبی محاسبه شده توسط بخش جریان

شود نیز به الگوی درون یابی که در محاسبه سرعت دارد، وابسته است. از این رو تفاوت کدهای موجود که در آنها از روش تعقیب جزء جزء استفاده می

 شود.شود به نوع الگوی انتخابی آنها مربوط میاستفاده می

 

 

 آماده سازی مدل کیفی

 

لظت پارامترهای تغذیه ه آبخوان، غا زمینیبارتند تعیین نوع پارامترهای آنالیز کیفی، غلظت اولیه باشند عهای که قبل از اجرای نرم افزار مورد نیاز میداده

 کننده از سطح زمین و آبخوان مجاور و تعیین دوره زمانی مناسب شبیه سازی است.

 

 

 پارامترهای آنالیز برای شبیه سازی

 

د جامد کل مورد های کلر و موامترشوند. اما به منظور تهیه مدل کیفی، پارافی آنالیز میبرداری، در محدوده آبخوان، پارامترهای مختلدر مراحل نمونه

رد اما در این یط استفاده کتوان از یونهای سدیم، منیزیم، کلسیم، سولفات و حتی بیکربنات، بسته به شرااستفاده قرار گرفتند. گرچه در مدل کیفی می

مترهای ده است. پاراشگیرد انتخاب آنکه یون کلر یون محافظ است و کمتر تحت تاثیر عوامل بیولوژیکی، انسانی و محیطی قرار می مطالعه به دلیل

رحله غلظت ماست در یک  برداری ممکنای بوده و حتی در فاصله دو مرحله نمونهدیگر، بسته به نوع منشا دارند. پارامترهای فلزات سنگین کامال نقطه

 یی را نشان دهد و مرحله دیگر، در حد آشکارسازی نیز نباشد. باال

نشای ات دقیق از متوان شبیه سازی کرد و آنهم در صورت وجود اطالعای میلذا برای تعیین مدل کیفی، چنین پارامترهای فقط و فقط بصورت نقطه

 ارد. مترهای فلزات سنگین این امکان وجود ندباشد که متاسفانه برای هیچ یک از پاراآالینده و حجم تخلیه به آبخوان می

 

 

 دوره شبیه سازی

 

ت. زیرا در این فاصله زمانی بوده اس1392تا انتهای شهریورماه  1391ای که برای مدل لحاظ شده از اول مهرماه سازی انتقال جرم، دورهبمنظور شبیه

 مدل کمی نیز برای این دوره زمانی صحت سنجی شده است.
 

 

ه یا زمینهغلظت اولی  

 

لظت اولیه به مدل غیق، بعنوان ین تحقبرای انجام شبیه سازی نیاز است که برای مدل، غلظت اولیه تعریف گردد. اولین داده دوره زمانی مورد استفاده در ا

 نشان داده شده است.کلر و به ترتیب برای مواد جامد کل  (3(و)2)هایتعریف شده است. در شکل

 

 

به آبخوانغلظت منابع ورودی   

باشد. بطور کل تغذیه تواند یونهای کلر یا و مواد جامد کل را وارد آب زیرزمینی نماید، از طریق تغذیه از باالی سطح ایستابی میمهمترین منشای که می

است. برای یافتن مقدار آن،  دهد، بعنوان غلظت نقاط تغذیه لحاظ شدهبخاطر بارندگی یا فرآیندهای که بطور عمومی در منطقه باالی اشباع روی می

برداری بدست آمده، لحاظ گردید. سپس در نقاطی که آلودگی وجود دارد، با اعمال جرم ورودی بعنوان کمترین مقدار ممکن که بر اساس نتایج نمونه
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بخوان اردبیل، چند سلول تعریف یک فاکتور کالیبراسیون کیفی، درصدد تدقیق رفتار منحنهای غلظت در منطقه شده است. بر این اساس، در محل آ

شود را شدند که عالوه بر تغذیه رایج همانند بخشهای دیگر، جرمی که توسط عوامل دیگر همچون فعالیت کشاورزی، فاضالب و غیره وارد آبخوان می

 مد کل در حد زمینه بوده است.بعنوان یک پارامتر کالیبراسیون دخالت داده شده است. در محل مرزهای ورودی آبخوان، غلظت کلر و مواد جا

 

 
 دل کیفیمکلر در سلولهای مختلف توزیع  -3شكل توزیع مواد جامد کل  -2 شكل

 
 تعیین میزان دقت کالیبراسیون

 

. تالش شده گردیده است ستفادهابرداری، پارامترهای کلر و مواد جامد کل آنالیز شده، های که در مرحله نمونهبرای تعیین دقت کالیبراسیون، از چاه

در فرآیند  شابه باشند.اقعی ماست که با تعیین غلظت اولیه حاصل از تغذیه و محلهای وارد شدن جرم به هر سلول، رفتار منحنی غلظت مدل با غلظت و

برداری شدند ممکن نمونه لله اوبرداری دیده شده است. مثالً چاههایی که درمرحبرداری و انتخاب نقاط نمونهکالیبراسیون مشکالتی بخاطر نحوه نمونه

راسیون معیار کالیب مرحله سوم، وه دوم برداری نشده باشند. لذا نتایج شبیه سازی را برای دو مقطع زمانی منطبق بر مرحلاست در مرحله دوم و یا سوم نمونه

یاه سها بصورت یک خط . محلهای که در چاهنشان داده شده است -4-4تا  -3-4های بوده است که نتایج آنها برای کلر و مواد جامد کل در شکل

گرم در یلیمدر حدود دو  گرم در لیتر، نقاط زردکنند. نقاط سبز، اختالف یک میلیای و محاسباتی را بیان میهای مشاهدهباشند، انطباق کامل دادهمی

یری گها که غلظت اندازه باشد. در بعضی از چاهقرمز به دو دلیل میت حضور تعدادی چاه گرم در لیتر اختالف دارند. علمیلی 2لیتر و نقاط قرمز بیش از 

باشد. رسد که غیر منطقی میگرم در لیتر نیز میمیلی 100دهند که گاها به بیش از شده اختالف بسیار زیادی مابین نتایج مرحله اول و دوم را نشان می

یبره سعی شده ر مرحله کالد. لذا باشد که مجددا اختالف غلظت باالیی با هم دارندکدیگر میعلت دوم، قرار گرفتن تعدادی چاه در فاصله بسیار کم از ی

ان دشت بوط به آبخوجربه مربر اساس تالزم بذکر است، که چاهی که با روند عمومی محدوده مدل همخوانی نزدیکی دارد، بعنوان معیار انتخاب شود. 

تصیحی شبکه  ورت نیاز بهو در ص شود، الف( نقاط نمونه برداری در تمام مراحل نمونه برداری ثابت باشداردبیل، دو عامل باید در مطالعات آتی توجه 

شد و از تغییر آن اید ثابت باداری بنمونه برداری، فقط نقطه نمونه برداری جدید به شبکه اضافه شود، حذف نشود. ب( آزمایشگاه در تمام مراحل نمونه بر

 خودداری گردد.
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کلر محاسبهای و مشاهدهخطای  -5شكل   مواد جامد کل خطای -4 شكل  

 

 

 روش حل و اجرای مدل

 

رفت، پارامتر پارامتر هم وه بربرای مدل از پیش فرض نرم افزار استفاده شده که در آن روش ژاکوبی برای حل معادله انتقال جرم بکار رفته است. عال

  ظر شده است.ع صرفنل تعیین گردیده است. اما از هر گونه واکنشهای شیمیایی در محیط اشباانتقال جرم بصورت پراکنش جانبی نیز برای مد

 

 

 بیالن جرمی محاسباتی توسط نرم افزار

 

 ت:بدین شکل اس امکان بررسی تغییرات جرمی در دوره های زمانی مختلف وجود دارد. روش محاسبه آن توسط نرم افزار GMSدر نرم افزار 

 غلظت ماده ×تخلخل ×باع هر سلول حجم بخش اش =جرم

هر  گردد. تغییرات جرمی دربرای هر سلول در هر مرحله زمانی رابطه باال محاسبه شده و سپس بصورت کل جرم موجود در محدوده مدل گزارش می

میزان جرم موجود در  (1)ل ت. در جدوتواند بخاطر برداشت یا تغذیه به آبخوان باشد که جرم نیز همراه آن وارد شده اسمرحله از کالیبراسیون می

 محدوده مدل برای غلظت کلر و مواد جاکد کل نشان داده است .
 

 

جرم ورودی به آبخوان از منابع مختلف در مرحله کالیبراسیون، بر حسب تن -1جدول   
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 ارزیابی نحوه حرکت آلودگی مواد جامد کل و کلر با استفاده از مدل

 

ودگی بطور دهد که هاله آلدر زمانهای مختلف نشان داده شده است بررسیها نشان میجامد کل مواد  و وه پخش آلودگی کلرنح (9)تا  (6)در اشکال 

کسال نی یادر مقیاس زم یکپارچه برای مواد جامد محلول قابل تشخیص نمی باشد بلکه بطور محلی در مناطقی که غلظت باال هست، وضعیت تقریبا،

شود و یز مشاهده مینای برای کلر شود. روند تغییرات مشابهنده است. حداکثر غلظت در حاشیه جنوب غربی آبخوان دیده میمدلسازی، ثابت باقی ما

 باشد.منطبق بر مواد جامد کل می
 

 

 

 
 

 یه سازیشب انتهایپراکندگی مكانی کلر در  -7 شكلابتدای در کلرپراکندگی مكانی  -6شكل 
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ای در انتهمواد جامد کل پراکندگی مكانی  -9شكلمواد جامد کل در ابتدای  پراکندگی مكانی -8 شكل

 شبیه سازی
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