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 خالصه
اربرد  آن سبب است و ك صنعتي جهان سرتاسر در گسترده محيطي هاي آالينده از يكي )TCE )Trichloroethylene نيلاتكلروتري
ژوهش با ت. در اين پروري اساين ماده آالينده به ويژه در مناطق صنعتي امري ض است. به همين دليل شبيه سازي حركت گي آبهاي زيرزميني شدهدآلو

 انتقال آلودگي  مدلي حل از دو و برا Hydrus-1dافزار سازي از نرم است. براي شبيهپرداخته شدهTCE سازي حركت رو ش حل معكوس به شبيه
در سه  Yolcubal and Akyolمقاله  هايز دادهادر اين پژوهش ده شد. استفا) MIM( ساكن - مدل روانو  CDE)(انتشار امالح  –جابجايي 

در تخمين  CDEنشان داد و دقت مدل  Hydrus-1dافزار استفاده گرديد. نتايج حل معكوس با نرم TCEميلي گرم بر ليتر  ١٣٠٠و  ١١٣، ١١٠غلظت 
مدل بيشينه بهتر از  اطبه ويژه در نق) BTC(در برازش منحني رخنه  CDEدر تخمين فاكتور تأخير بيشتر است ولي دقت مدل  MIMضريب انتشار و 

MIM .انتقال آلودگي  مدلدو  است CDE  وMIM .در تخمين ضريب ايزوترم داراي دقت پاييني هستند  
  

 .Hydrus-1d افزارمنر ساكن،-مدل روان ،CDE، حل معكوس، مدلنيلاتكلروتريكلمات كليدي:  
 
 

   مقدمه  .١
 

 اتيلن يكاتن كلروتري. ستا افزايش به رو آن از استفاده روز به روز واست  پتروشيمي  صنايع اصلي توليدات از )TCE( نيلتاكلروتري
است.  رنگبي و شيرين ويب با مايعي 3l HC2C فرمول با حالل اين و شده جايگزين كلر اتم سه با اتيلن اتم هيدروژن سه آن در كه است استخالفي

 ماده و نشانآتش ماده كننده،ضدعفوني رنگ، كنندهپاك تجارتي، هايحالل خانگي و فلزات، حالل سطح از گريس ر: زدودند  TCEكاربرد
 .]٤[ شوداز اين ماده استفاده مي نيز چوب د،فوال الكترونيكي، سازي،رنگ فلزات، سازي،اتومبيل جمله از مختلف است و همچنين صنايع كنندهبيهوش

اك، خه مواد آلي االي آن بببه محيط زير سطح زمين راه يابد بين خاك و آب توزيع مي شود و به دليل انحالل پايين و قابليت جذب  TCEزماني كه 
 ز آلوده شدن منابع آب زيرزميني اهميتبه ويژه در مناطق صنعتي براي جلوگيري ا TCEسازي حركت به همين دليل شبيه و مانددر خاك باقي مي

  دارد.
به كار برده شدند و دامنه وسيعي از  ١٩٦٠خاك در اوايل دهه -سازي آبهاي حل عددي انتقال آلودگي در خاك اولين بار براي مدلروش

هاي مختلف كامپيوتري توسط هاي عددي در قالب برنامهسال گذشته توسعه داده شد. امروزه مدل ٢٠ها با استفاده از روش تفاضل محدود در آن
هاي آبي، حركت و العمل گياه به رژيماي دامنه وسيعي از شرايط اوليه و مرزي حركت آب و امالح در خاك و شرايطي مانند عكسگران برپژوهش

اي كه براي هاي تحليلي هستند به گونهپذيرتر از مدلها انعطافشوند. اين مدلها استفاده ميها و پسابتغيير شكل نيتروژن، مديريت آب آبياري، نمك
هاي ها را به دليل تغييرپذيري مكاني ويژگيها استفاده از آنسازي حركت انتقالي امالح در مزرعه موثرتر هستند اما طبيعت قطعي اين مدلهشبي

هاي عددي و يك بعدي حركت آب و شوند. از ميان مدلها براي كارهاي تحقيقاتي به شدت استفاده ميهيدروليكي خاك دشوار كرده است. اين مدل
هاي تحليلي و از مدل MACROو  HYDRUS-1D ،SWAP ،WAVEهاي توان به مدلاشباع ميهاي اشباع و غيرامالح در خاك در محيط
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بيني زماني مفيد و كاربردي است پيش اين ولي گردد هاهزينه و وقت در زياد جوييصرفه موجب تواندها مياشاره كرد. استفاده از مدل  Stanmodبه
  ]٢[هاي انتقال آلودگي براي امالح ارزيابي شود.عتبار مدل در اين برآوردها، بررسي شود. پس بايد كارايي مدلكه دقت و ا

 )Convection Dispersion Equation, CDE( ارانتش –توان به  دو مدل جابجايي ازجمله معادالت حاكم بر انتقال امالح در خاك مي
 غلظت cكه در ان  صورت زير استه ب CDEنتشار امالح يا ا –مدل جابجايي  را نام برد. )Mobile-Imobile Model, MIM( ساكن -و  مدل روان

ضريب انتشارهيدروديناميكي است. اين  Dmمقدار رطوبت حجمي و ضريب سرعت جريان   vفاصله،  zامالح يا آلودگي در محلول آب خاك، 
  گر كارايي دارد.هاي غير واكنشها و يونهاي همگن و براي نمكح و آلودگي در محيطبراي بررسي حركت امال معادله

 
( ) ( ) ( )c v c cDet z z z
           )٢(  

توان آب ها دخالت دارد بر اين اساس مياست كه فقط بخشي از آب موجود در خاك در انتقال نمكنتايج برخي از پژوهش ها نشان داده
 ها نقش دارد در اصطالح بخشاي نمكب موجود در خاك را كه بر انتقال تودهآساكن و روان تقسيم كرد بخشي از  ر خاك را به دو بخشدموجود 

اكن س- اي يا مدل روانشود بر اين اساس مدل فيزيكي غيرتعادلي يا دوناحيهمتحرك يا روان و بخش ديگر را غيرمتحرك و در اصطالح ساكن ناميده مي
)MIMها درخاك نيز استفاده شد. شكل نمك ، در مسائل مهندسي نفت و بعدها از آن براي انتقال آلودگي و١٩٥٦تس و اسميت بار توسط كو) اولين

سرعت متوسط حركت  vاخير، تفاكتور  R  غلظت اوليه و ثانويه آالينده در فاز مايع خاك C2و  C1در آن :  كهبعد اين معادله به صورت زير است بي
 است. پارامتر بي بعد ضريب تبادل، بعد ضريب جزئي غير تعادليپارامتر بي Bو  زمان  tطول ستون خاك و  xآب در منافذ خاك،
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ها و گرما در خاك است اين مدل توسط نمك هاي پيشرفته در ارتباط با حركت يك بعدي آب،يكي از مدل HYDRUS-1D مدل

براي بررسي حركت ) CDE( ) در ازمايشگاه شوري آمريكا بسط داده شد و شامل حل عددي معادالت جابجايي و انتشار ١٩٩٨سيمونك و همكاران (
ايط اشباع و غير اشباع است و حتي سازي حركت آلودگي در شرآلودگي و گرما در خاك است. معادالت به روش عناصر محدود حل و قادر به شبيه

-HYDRUS افزار سازي آبشويي نيترات با نرم) به شبيه١٣٩٢مرادزاده و همكاران ( .]٧[.زندهاي خاك را به روش معكوس تخمين ميگيويژ
1Dمعادله جابجايي انتشار داراي دقت باالتر ي  همچنين دريافتند كه بيان كردندسازي حركت نيترات با دقت باال قادر به شبيه را افزارپرداختند و اين نرم

هاي دست خورده خاك با استفاده از مدل ) به شبيه سازي حركت برومايد در ستون١٣٩٠شيراني و همكاران (. ]٣[.است ساكن- رواننسبت به مدل 
HYDRUS-1D سازي افزار قادر به شبيهاع دارد و اين نرمان داد كه مدل بيشترين حساسيت را به تغييرات رطوبت اشبشپرداختند نتايج اين پژوهش ن

   .]١[.است CDEباالتر از مدل  )MIM( ساكن-سازي با مدل روانحركت برومايد بادقت باال دارد و اين دقت در شبيه
Yolcubal and Akyol  در پژوهشي انتقالTCE هاي خطي هاي مختلف بررسي كردند و  با مدلهاي كربناته در غلظترا در خاك

 گرم بر ليترميلي ١٣٠٠و  ١١٠،١١٣ هاي مختلفمنحني رخنه را براي غلظت ضرايب انتقال را تخمين و عادلي، غير خطي تعادلي و خطي غيرتعادليت
TCE مدل  كردندسازي شبيه)FITNLNE( . خطي غيرتعادلي داراي ضريب رگريسيون باالترغيرهاي خطي و لها نشان داد كه مدنتايج آن )تا ٩٨/٠ 

  .]٥[ميلي گرم بر ليتر شد ١٣٠٠و بيشترين ميزان ضريب همبستگي و كمترين مقدار خطا در غلظت  و خطاي كمتري نسبت به مدل تعادلي هستند. )٩٤/٠
Schaerlaekens et al(1999)  مدل با  در محيط متخلخل واتيلنرانتقال تتراكلبه شبيه سازي با حل عددي CHAIN-2D ها پرداختند نتايج آن

غلظت در پژوهشي به شبيه سازي  Riley et al(2006)  .]٨[سازي كندشبيهواتيلن  را با دقت باال رو تتراكلميزان غلظت   قادر است نشان داد كه مدل
غيرتعادلي  هايمدل تعادلي و افزار از مدلهاي مختلف اكيفر پرداختند و در نرمدر عمق Stanmodافزار تتراكلرواتيلن با نرم ) وTCE( نيلاتكلروتري

هاي غيرتعادلي مدل تعادلي در برازش منحني رخنه و تخمين ضرايب انتقال داراي دقت باالتري نسبت به مدل نتايج اين پژوهش نشان داد كه .استفاده شد
  .]٦[است

شبيه ايب و سپس بدست آوردن مدلي براي حل معكوس و تخمين ضر TCE با توجه به گسترش استفاده از مواد حاوي هدف از اين پژوهش
  قرار گيرد. در آبهاي زيرزميني مورد استفاده TCEل است كه بتواند براي انتشار آلودگي در محيط متخلخ TCEسازي انتقال آلودگي 
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  هامواد و روش  .٢
 

و  ١١٣، ١١٠ر سه غلظت درا  TCE ايشان در تحقيق خود .استاستفاده شده Yolcubal and Akyolمقاله  هايدر اين پژوهش از داده
زمان ز مقاله مذكور بر مبناي استخراج اطالعات ا. كردندمتر تزريق سانتي ١٥) با طول داربناتههاي خاك (خاك كرگرم بر ليتر به ستونميلي ١٣٠٠

ارائه  ١ر جدول سه حالت دخير و ضريب انتشار در اين (محاسباتي)، فاكتور تأ dKتزريق، تخلخل، وزن مخصوص ظاهري خاك، ضريب ايزوترم 
 است.شده

 گيري شدهمقادير در شرايط آزمايشگاهي و اندازه -١جدول 
Kd (mg/kg) R V 

(cm/h) 
T0 (h) b  

(gr/cm3) 
D 

(cm/h) n TCE 
concentration(mg/l) 

0.79 2.69 5.56 13.06 1.29 2.9 0.58 110 
0.35 1.75 2.76 25.06 1.29 2.9 0.58 113 
0.88 2.75 5.49 13.68 1.33 2.9 0.58 1300 

  
افزار با شرايط نرم انجام شد. MIMو  CDEدو مدل و با  HYDRUS-1Dافزار با نرم TCEحل عددي انتقال آلودگي در اين تحقيق 

 غلظت كه داد نشان شروع آزمايش از قبل خاك هاينمونه تحليل، وليها شرايط. براي اجراشد  MIMو  CDE  مرزي و اوليه زير براي هر دو مدل
TCE است ناچيز بوده استفاده مورد هايخاك تمامي در C(x,0)=0.  و مدت زمان تزريق ورود ميزان غلظت ، ورودي مرزي شرايطبراي TCE  و

 طول بودن به مشخص توجه با همچنين ،خروجي مرزي شرايطي برا (منحني رخنه) است.  TCEهاي مختلف همچنين ميزان غلظت مشاهداتي در زمان
، ميزان ضريب )R(فاكتور تاخير مقادير تخميني حد باال و پايين براي ضرايب  .شد گرفته نظر در محدود صورت به مرزي خروجي شرايط خاك ستون

عالوه  MIMو خطا بهترين مقادير محاسبه شد در مدل  وارد شد و با اجراي مدل و انجام سعي CDEبراي مدل  )Kd(و ايزوترم جذب )D( پخشيدگي
  نيز به مقادير تخميني و سعي خطا اضافه گرديد.) ( ، پارامتر بي بعد ضريب تبادل)B( بعد ضريب جزئي غير تعادليپارامتر بيبر ضرايب فوق، 

يب پخشيدگي و ، ميزان ضرفاكتور تاخير  ضرايبمقادير برآوردي  MIMو  CDE  مدلبا  دو  خروجي هاي حاصل از اجراي نرم افزار
 و RMSE با (RMSE) خطا مربعات ميانگين جذر تر وپارام دو از مدلها كارايي ارزيابيباشد. كه براي مقايسه و و منحني رخنه مي ايزوترم جذب

  شدند. تعريف زير معادالت  كه از گرددمي استفاده rهمبستگي   ضريب
)٥(  2

1

( )N pi i
i

y ORMSE N
   

)٦(  1 1 1
2 2 2 2

1 1 1 1
( ( ) )

N N N
i pi i pi

i i i
N N N N

i i pi pi
i i i i

N O y O y
r

N O O N y y
  

   




  
  

     

  است. تعداد مشاهدات Nو  مقادير مشاهداتي مدل iO  و  مقادير محاسبه شده مدل piy ها:كه در آن
  

  نتيجه و بحث:  .٣
 خمين ضرايب با روش حل معكوست -١-٣

با توجه  .ده استآورده ش MIMو   CDEبا استفاده از دو مدل حليليو تعددي  حلروش معكوس با  تخمين زدهمقادير ضرايب  ١شكل در 
 پذيري، ايزوترم جذب و فاكتور تاخير اختالف قابل توجهي را نشاندر تخمين ضرايب انتشار Hydrusبا  CDEو MIMهاي مدل، ١به شكل 

  دهند.نمي
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  كوسضرايب بدست آمده از روش حل مع -١شكل   
  

آورده شده است. كه بيشترين  ٢دير تخميني ضريب انتشار پذيري، ايزوترم جذب و فاكتور تاخير آزمايش در جدول ميزان درصد خطاي مقا    
  شود.ميزان خطا در تخمين ايزوترم جذب بوده و كمترين درصد خطا در تخمين ضريب انتشارپذيري مشاهده مي

  
  MIM و  CDEمدل  با Hydrusافزار نرمحل معكوس  درصد خطاي مقادير تخميني -١جدول 

TCE concentration(mg/l) مدل D Kd R 
110 CDE 0.0 36.7 25.7 

MIM 6.9 25.3 7.1 
113 CDE 0.0 128.6 14.3 

MIM 13.8 128.6 10.9 
1300 CDE 17.2 31.8 9.1 

MIM 13.8 20.5 9.1 
  

  شبيه سازي منحني رخنه با ضرايب بدست آمده -٣-٢
 ١٣٠٠و  ١١٣، ١١٠در سه غلظت  MIMو  CDEهاي با مدلو  Hydrusنرم افزار  هاي رخنه با منحنيهاي حل معكوس داده استفاده از مجددا با 

در براورد بيشينه مقدار غلظت در منحني رخنه نسبت به  MIMها مدل بر اساس اين شكل ).٤تا  ٢هاي (شكل استگرم بر ليتر آورده شدهميلي
گرم بر ليتر قابل توجه ميلي١٣٠٠ف در غلظت اختالف نسبتا زيادي است ولي اين اختالداراي  لي گرم بر ليتر مي ١١٣و  ١١٠هاي در غلظت CDEمدل

  نشده است.
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 ٥

 ١١٠است) در غلظت ر(شكل سمت  MIM مدل  (شكل سمت چپ) و  CDEبا مدل  Hydrusافزار سازي شده نرممقادير شبيه – ٢شكل  
 گرم بر ليترميلي

  

   
ست) در غلظت (شكل سمت را MIM مدل (شكل سمت چپ) و  CDEبا مدل  Hydrusافزار سازي شده نرمر شبيهمقادي –٣شكل 

 گرم بر ليترميلي١١٣
 

   
است) در غلظت ر(شكل سمت  MIM مدل  (شكل سمت چپ) و  CDEبا مدل  Hydrusافزار سازي شده نرممقادير شبيه – ٤شكل 

         گرم بر ليترميلي١٣٠٠
بااليي هستند كه با  داراي ميزان خطاي كم و مقدار ضريب همبستگي CDEهاي با مدل Hydrus، حل عددي ٥جدول شماره  با توجه به

گرم بر ليتر در هر دو مدل انتقال آلودگي است و بيشترين ميلي ١٣٠٠توجه به شكل بيشترين ميزان ضريب همبستگي و كمترين مقدار خطا در غلظت 
گرم بر ليتر در ميلي ١١٠ ميلي گرم بر ليتر مشاهده مي شود. البته ميزان خطا در غلظت ١١٠ار ضريب همبستگي در غلظت ميزان خطا و كمترين مقد

  دار زيادي ندارد.مقايسه با دو غلظت ديگر تفاوت معني



 
  اردبيل محقق اردبيلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفده دانشك، كنفرانس هيدروليك ايران شانزدهمين 

  ١٣٩٦  شهريور  ١٦و  ١٥
 

 ٦

  MIM و  CDEبا مدل  Hydrusافزار نرمشبيه سازي حل معكوس  r و ضريب همبستگي  RMSEخطاي  مقادير  -٥ شكل  
 

 گيرينتيجه  .٤
ن دارد و يلاتافزار توانايي باالي در شبيه سازي انتقال تري كلرونشان داد كه اين نرم MIMو  CDEهاي با  مدل Hydrus نتايج حاصل از حل معكوس

در  MIMمدل و  CDE ي انتقال آلودگ مدل عملكرد بهتري دارد. MIMنسبت به مدل  TCEر بيشينه در انتقال يدر تخمين برآورد مقاد CDEمدل 
     .خير بيشتر استدر تخمين فاكتور تأ MIMمدل در تخمين ضريب انتشار و  CDEتخمين ضريب ايزوترم داراي دقت پاييني هستند و دقت مدل 

 
  مراجع  .٥
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