نشریه آبياري و زهكشي ایران

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 1, Vol. 15, Apr.-May. 2021, p. 27-37

شماره ،1جلد  ،11فروردین  -اردیبهشت  ،1011ص73-73 .

مقاله علمی-پژوهشی

مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آبزیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای
 MODFLOWو

MT3DMS

پریسان طاهریان  ،1حسین انصاری ،*2کامران داوری ،3علی نقی ضیایی ،4علی اصغر
تاریخ دریافت8938/8/8 :

بهشتی5

تاریخ پذیرش8938/3/81 :

چکیده
 MODFLOWو MT3DMS

در این مطالعه ،به منظور ارزیابی تغییرات کیفیت آبزیرزمینی در دشت نیشابور تحت سناریوهای مختلف از کدههای
استفاده شه .در مرحله شناخت آبخوان و تهیه مهل مفهومی ،مشخص شه افزایش شوری آبخوان به دلیل وجود آبرفت ریزدانه و کانیهدای تخخیدری در
حاشیه دشت و آب برگشت کشاورزی میباشه .مهل جریان آب زیرزمینی در شرایط نامانهگار بدرای دوره  01سداله مهرمداه  0831تدا شدهریورماه 0831
واسنجی و برای یک دوره  4ساله (مهرماه  0831تا شهریورماه  )0834صحتسنجی شه .خطای مهل جریان در دوره واسنجی و صحتسنجی (برحسد
 )RMSEبه ترتی  0/39و 0/56متر بود .همچنین خطای مهل انتقال جرم برای دوره  04ساله شخیهسازی در حهود  0/83میلیگرم در لیتر بود .در مرحله
بعه ،اثر دو سناریوی ادامه رونه کنونی و شرایط  41درصه کاهش برداشت از آبخوان تا سال  0414پیشبینی شه .تحت سناریوی یک و ادامه رونه کنونی
تا افق  ،0414هیهروگراف معرف آبخوان برای کل دشت افت  1/83متر در سال نشان داد و شوری آبزیرزمینی بطور پیوسته افدزایش مدییابده .تحدت
سناریوی دوم که ههف آن کاهش برداشت از آبخوان به منظور رسیهن به وضعیت تعادلی در بیالن آبزیرزمینی بود ،برداشت از همه چاههای آبخوان به
انهازه  41درصه کاهش یافت .نتایج نشان داد با اینکه میانگین سطح آب در آبخوان افت نمیکنه ،اما شوری آبزیرزمینی همچنان افزایشی است الخته با
نرخی به انهازه  61درصه کمتر از سناریوی اول .این موضوع نشان دهنهه این واقعیت است که کاهش برداشت از آبخدوان بدا ندرک یکسدان بدرای همده
چاههای بهرهبرداری ممکن است اههاف مهیریت منابع آب را برآورده نکنه و برای مهیریت آبخوان نیاز به اطالعات توزیعی میباشه.
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است 65 ،درصه از آب آشامیهنی کشور از منابع آبزیرزمینی استخراج
می شود (سخحان اردکانی )0836 ،و بهرهبرداری ناپایهار از ایدن مندابع
موج افت مستمر ساالنه بیش از  00میلیدارد متدر مکعد و بدیالن
منفی آبخوانها شهه است (میخهی. )0834 ،خطر آلودگی کمتر نسدخت
به سایر منابع آبی و هزینه پایین استحصال آن باعث شهه تا برداشدت
از این منابع همچنان ادامه داشته باشه .این اضافه برداشدت بده مدرور
زمان موج بروز آثدار منفدی دیگدری همچدون پیشدروی آب شدور،
نشست زمین و کاهش حجم طخیعی آبخوان و معضالت بوم شدناختی
شهه است که به مرور تخهیل بده یدک معضدل اجتمداعی شدهه اسدت
(فرزاندده و همکدداران .)0836 ،بنددابراین ارزیددابی کمیددت و کیفیددت
آب زیرزمینی از اهمیت بسزایی در مهیریت سالمت ،کشاورزی ،اقتصاد
و سیاست جامعه برخوردار است .در مطالعه حاضر با اسدتفاده از مدهل-
هددای ریاضددی  MODFLOWو  ،MT3DMSچگددونگی تغییددرات
کیفیت آبزیرزمینی و پیشروی آب شور در دشت نیشدابور بده عندوان
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یکدی از دشددتهدای ممنوعدده کشددور کده بددا بحدران کدداهش سددطح
آب زیرزمینی ،فرونشست و شور شهن آب زیرزمینی روبرو است بررسی
شهه است.
در مطالعات مختلف از مهلهای ریاضی برای شخیهسازی جریان و
فرآینههای انتقال جرم در آبخوان استفاده شهه است کده در ادامده بده
تعهادی از آنها اشاره میشود .مشههی و باغونه ( )0833به بررسدی و
مهلسازی آلودگی ناشی از زبالههای محل دفن بر آبهای زیرزمیندی
آبخوان امان آباد اراک با استفاده از کده  MODFLOWپرداختنده در
این تحقیق مسیر حرکت آلودگی رونهیابی گردیه که نتدایج حاصدل از
مهلسازی کیفی نشان میدهه که با توجه بده نزدیدک بدودن فاصدله
محل قرارگیری چاههای آب شرب و مسیرهای حرکت آلودگی نهایتدا
حرکت آالینههها به چاههای آب شرب منتهی میشود و در آینههای نه
چنهان دور به تمام چاهها میرسه .از اینرو منطقده موجدود از پتانسدیل
آلودگی باالیی برخوردار میباشه.
چیددتسددازان و همکدداران ( )0830بددا اسددتفاده از بددا کددههای
 MODFLOWو  MT3DMSدر قالد ندرم افدزار ،PMWIN 5.3
غلظت نیترات بر اثر فعالیتهای کشاورزی در دشت رامهرمدز (اسدتان
خوزستان) را شخیهسازی کردنه .در این مطالعه ،مدهل انتقدال آلدودگی
نیترات به مهت شش ماه از خرداد  0833تا آبان  0833واسنجی و طی
یک دوره دو ماهه در مهر و آبدان  0833صدحتسدنجی شدهه اسدت.
نتایج حاصل از مهل نشان داد که از نظر کیفی نیز آبخدوان در مرحلده
گذر از مرز  61درصه آلودگی است که با توجه به سناریوهای مختلدف
و با برنامهریزی مناس میتوان طی طوالنی مهت آبخدوان را پداکیزه
کرد.
زمزم و رهنمدا ( )0830بده ارزیدابی کیفیدت آبزیرزمیندی دشدت
رفسنجان با استفاده از مهل ریاضی  MODFLOWو  MT3DMSو
نتایج آنالیز کیفی  59حلقه چاه کشاورزی پرداختنه که پس تهیه مدهل
کمی و کیفی آبخوان با انجام عملیات واسنجی مهل کالیخره گردیده و
صحتسنجی مهل برای دورههدای زمدانی مختلدف اجدرا شده .نتدایج
تحقیق نشان داد پارامترهای مختلدف کیفدی در آبزیرزمیندی منطقده
خصوصا کلر و  ECظرف  9تا  6سال آینهه رونه افزایشی داشدته و در
طی سالهای آتدی از حده مجداز خواهده گذشدت و کشدت و آبیداری
درختان مقاوم به شوری را با مشکل مواجه خواهه نمود.
قخادیان و بهرامی ( )0836از مهل ریاضی برای شخیهسازی انتشدار
آلودگی چاههای فاضالب در دشت خزل واقع در استان همهان استفاده
کردهانه .در این تحقیق ،مهل کمی آبخوان با کده  MODFLOWدر
دو حالت جریان مانهگار (مهرماه  )0833و جریان غیرمانهگار (از آبان-
ماه  0833تا مردادماه  )0833واسنجی و در شهریورماه  0833صحت-
سنجی شهه است .سپس با مهل کالیخره شهه تأثیر اجرای طرح تغذیده
مصنوعی آبخوان به مهت  6ماه از اواخر مهر تا اواخر اسدفنه ( توسدط
 80چاه تزریق) بررسی شهه است .نتایج نشان داده است که بدا پاسد

مثخت آبخوان ،حهاکثر میزان باال آمهگی سطح آبزیرزمینی دشت بده
مقهار  03سانتیمتر در فروردین ماه خواهه بود .مهل کیفی آبخوان بدا
که  MT3DMSتهیه و برای همان دورهی شدخیهسدازی جریدان ،بدا
کالیخراسیون مقادیر ضری پراکنهگی طدولی مدواد آبخدوان و ضدری
توزیع (به روش سعی و خطا) واسنجی شهه است .نتدایج ایدن تحقیدق
نشان داده است که شعاع تأثیر چداههدای فاضدالب در نقداخ مختلدف
حهود  061تا  911متر میباشه.
صابری مهر و همکاران ( )0835دشت شخستر در سدمت شدمال-
شرقی دریاچه ارومیه؛ یکی از دشتهای حاصدلخیز کشدور اسدت کده
سالیانه کشاورزی در آن به وسعت بسیار زیاد انجام میپدذیرد .عدالوه
بر آبهای سطحی که بخش کمی از آبهدای مدورد نیداز کشداورزی
منطقه را تأمین مینمایه؛ بطورکلی کشاورزی منطقه بده آبزیرزمیندی
دشت وابسته است و حجم زیادی از آبزیرزمینی هر سداله در همدین
جهت استخراج میشود .دشت شخستر طی سالیانه گذشته تحت تدأثیر
نفوذ پیشرونهه آب شور قرار گرفته است که منخدع و علدت شدوری آن
شورابههای به دامافتاده در رسوبات انتهای دشت میباشه .مهل کمدی
و کیفی دشت با استفاده از نرمافدزار  GMSجهدت مدهیریت صدحیح
برداشت از آبزیرزمینی منطقه و جلوگیری از پیشرفت جخهه آب شدور
در این پژوهش انجام شهه است .تغییرات سطح آب با استفاده از آمدار
سطح ایسدتابی  94حلقده چداه پیزومتدری موجدود در محدهوده مدورد
مطالعه ،مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تعیین پارامترهای آبخوان در
اثنای واسنجی مهل و اطمینان از منطقی بودن جوابها و پس از طی
مرحله صحتسنجی وضعیت هیدهرولیکی آبخدوان بررسدی و تحلیدل
گردیه .در دو منطقه از دشت یکدی در قسدمت جندوبی و دیگدری در
قسمت شمال غربی دشت بعلت وجود تراکم چاهها افت شهیه تراز آب
مالحظه گردیه .در نهایت از که عهدی  MT3DMSکه انتقال تودهای
ذرات را شخیهسازی میکنه برای تخمین مسیر حرکت جخهه آب شدور
استفاده گردیه که نشان داد نفوذ جخهه آب شور در قسمت جنوبی و در
منطقهای که افت تراز آب ایجاد شهه بود اتفاق میافته.
همچنددین از دیگددر اسددتفادههددای کدده  MODFLOWبددرای
شخیهسازی جریان آبزیرزمینی مدیتدوان بده مطالعده انصداری فدر و
همکاران ( a,b)9103در آبخوان ساحلی بنهر گز ،کریمدی و همکداران
( )9103در آبخوان تهران و یوسدفی و همکداران ( )9103در آبخدوان
کرج اشاره کرد.
از تجربیات بینالمللی میتوان به تحقیدق بدیوی و همکداران در
سال  9113اشاره کرد که در آن اثر  889لنهفیل غیر کنترل شدهه در
استان چهجیانگ کشور چین بر کاهش تهریجی کیفیدت آبزیرزمیندی
بررسی شهه است .آنها از کدههای  MT3Dو  MODFLOWبدرای
شخیهسازی مهل جریان آبزیرزمینی و انتقال آلودگی اسدتفاده کردنده.
نتایج به دست آمهه نشاندهنهه این موضوع بود که نشت از لنهفیلها
تأثیر بسیار زیادی بر کاهش کیفیت آبزیرزمینی منطقه دارد.

مدل سازي جریان و تغييرات کيفي (شوري) آبزیرزميني در دشت نيشابور توسط کدهاي

موکوپادیدای و همکدداران اثددر پسدداب مخددازن نفتددی بددر آلددودگی
آب زیرزمینی در شمال کویت را بررسی نمودنه .به ایدن منظدور چهدار
چاه مشاههه ای در اطراف میهانهای نفتی که محل دفدع پسداب بدود
حفر شه .غلظت  TDSدر چاههای مشاهههای در حهود  68111میلی-
گرم در لیتر بود .آنهدا از روش تفاضدل محدهود و ندرم افدزار visual
 MODFLOWبرای مهلسازی جریان آبزیرزمیندی و بدرای مدهل-
سازی رونه انتقال آلودگی (مواد شیمیایی) از  MT3Dاستفاده نمودنده.
مهل عهدی ساخته شهه نشان داد آلودگی ایجداد شدهه توسدط پسداب
نشتی از مخازن نفتی پس از یک دوره  6ساله 31 ،تا  36متر در جهت
شمالشرقی حرکدت کدرده و آلدودگی را منتقدل مدیکنده .در نهایدت
پیشنهاد شه که محلهای دفع پساب موجود در منطقده و یدا نزدیکدی
آن تعطیل شهه و مکانهای جهیه خارج از محهوده کنونی ایجاد گردد
). (Mukhopadhyay et al., 1994
چیتراکار و سانا مهلسازی کمی و کیفی آبزیرزمینی بدا کدههای
 MT3DMSو  MODFLOWبرای آبخوان ساحلی الختینه در کشدور
عمان انجام دادنه و تاثیر سدناریوهای مختلدف بدر نفدوذ آب شدور در
منطقده بررسدی کردنده ) .(Chitrakar and Sana, 2015همچندین،
نگدددم و الترابیلدددی بدددا بکدددارگیری بدددا کدددههای  MT3DMSو
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 MODFLOWتغییرات غلظت نیترات را منطقده المنوفیدا در مصدر
شخیهسازی کردنه ). (Negm and Eltarabily, 2016

مواد و روشها
حوضه آبریز نیشابور بدا وسدعت  3068کیلدومتر مربدع در اسدتان
خراسان رضوی واقع شهه است (شکل  .)0آب و هدوای منطقده نیمده
خشک تا خشک است .متوسط بارندهگی در کدل حوضده معدادل 984
میلی متر و متوسط تخخیر برای کل حوضه حدهود  9886میلدیمتدر در
سال گزارش شهه است (شفیعی.)0833 ،
به دلیل قرارگیری این دشت در اقلیم نیمهخشک ،آبخوان آبرفتدی
دشت نیشابور است که مساحتی در حهود 9388کیلدومترمربدع را دربدر
میگیرد منخع اصلی تأمین آب مورد نیاز منطقده (شدکل  .)0بده دلیدل
عهم مهیریت مناس برداشت ها ،بده تخدع افدزایش جمعیدت و صدنایع
وابسددته بدده آب ،مشددکالت عهیددههای مانندده افددت شددهیه سددطح
آبزیرزمینددی ،کدداهش دبددی چدداههددا و قنددوات و افددزایش شددوری
آبزیرزمینی در منطقه ایجاد شهه است.

شکل  -1موقعیت حوضه آبريز نیشابور در استان خراسان رضوی و نقشه زمینشناسي آن به همراه مرز آبخوان ،ايستگاههای هواشناسي،
هیدرومتری و شبکهی آبراههها

به منظور بررسی کیفیدت آب زيرزميني و مدهلسدازی ریاضدی
تغییددرات شددوری آبزيرزمين ي در آبخددوان نیشددابور در ابتددها مددهل
مفهومی کمی و کیفی سامانه آبزیرزمینی دشت نیشابور تهیه گردیده.
ههف از تهیهی مهل مفهدومی ،سدادهسدازی محدهودهی مطالعداتی و
سازمانههی آمار و اطالعات موجدود در آن اسدت بطدوری کده بتدوان
سیستم منابع آب (سطحی و زیرزمینی) را بده آسدانی مدورد تجزیده و
تحلیل قرار داد .در این مطالعه از نتایج کار ایزدی و همکداران ()9108
استفاده شه که ضمن ارائه یک دستورالعمل جامع بمنظور تهیهی مهل

مفهومی آب زیرزمینی ،اقهام به تهیه مهل مفهومی کمی دشت نیشابور
کردنه .در این پژوهش ،با استفاده از اطالعات آنالیز شدیمیایی آب 66
ایستگاه پایش کیفیت آبزیرزمیندی (انجدام شدهه توسدط شدرکت آب
منطقه ای استان خراسان رضوی) و انجدام مطالعدات هیهرووئوشدیمی،
مهل مفهومی کیفی آبخوان نیشابور تهیه شه.
به منظدور انجدام مطالعدات هیهرووئوشدیمی از دادههدای کیفیدت
آب زیرزمینی مربوخ به سال آبی  0838 -34بودنده اسدتفاده شده66 .
نمونه از ایستگاه در سراسر دشت مدورد بررسدی قدرار گرفدت کده 60
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نمونه مربوخ به چاه و  4نمونه مربوخ به قنوات میباشدنه و از لحدا
توزیع مکانی در وضعیت مطلوبی هستنه (شکل  .)9قال این نمونههدا
در آبخوان آبرفتی نیشابور واقع شههانه که این امر موج میشود کده
برآورد خوبی از وضعیت کیفیت شیمیایی آب موجود در آبخوان بهست
آیه.
در گام بعهی ،بهمنظور تعیدین بدیالن آبزیرزمیندی در دورههدای
مختلف زمانی و شخیهسازی جریدان آبزیرزمیندی در آبخدوان آبرفتدی
دشت نیشابور از که  MODFLOWاستفاده گردیه .در این مهل ،یک
شخکهی منظم تفاضالت محهود با مساحت حهود  9851کیلومترمربدع
و با انهازهی سلول  611متر در  611متر مدورد اسدتفاده قدرار گرفدت.
برای ایجاد مهل جریان آب زیرزمینی از نتدایج مطالعدات قخلدی بدویژه
مطالعه انجام گرفته توسط ایدزدی ( )0839بهدره گرفتده شده و مدهل
جریان تهیه شهه در مطالعات قخلی بدا دادههدای جهیده بروزرسدانی و
واسنجی مجهد شه.
سپس ،به منظور بررسی تغییرات شوری (کیفیت آبزیرزمینی) بدا
استفاده از که  MT3DMSفراینده انتقدال جدرم بصدورت محلدول در
آبخوان شخیه سازی شه .حرکت و انتقال مواد محلدول در محدیطهدای
متخلخل بطور کلی به خصوصیات محیط متخلخل (خصوصیات مسیر
حرکت) ،مشخصات محیط مایع (بستر حرکت) و خصوصیات نوع ماده
محلول بستگی دارد .در که  MT3DMSحرکدت مدواد محلدول را بدا
استفاده از معادالت دیفرانسیل جزئی (بر اساس قانون بقای جرم) و بدا
اسددتفاده از فرآینددههای انتقددال (همرفددت) و پخددش هیددهرودینامیکی
شخیهسازی مینمایه.
با توجه به اههاف مطالعه ،یون کلر در آبزيرزميني بده عندوان
آالینهه در نظر گرفته شه .سری زمانی یون کلر در ایستگاههای پایش
کیفیت آبزیرزمینی به عنوان داده مشاهههای به مهل کیفی وارد شه.

نتايج و بحث
بهطور کلی تحلیل های کیفدی و ارزیدابی رونده تغییدرات کیفیدت
شیمیایی منابع آب عالوه بر جایگداه آن در تدامین نیازهدای مصدارف
گوناگون ،در مطالعه هیهرووئولووی و مهیریت آبخدوان نیدز از اهمیدت
باالیی برخوردار است .بهینجهت عموما بده صدورت دورهای از مندابع
آب انتخابی یا بهصورت مطالعات موردی در مقاطع زمانی و در اعمداق
مختلف ،از منابع آبزیرزمینی نمونه برداری کیفدی نیدز انجدام شدهه و
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آن ها شامل ههایت الکتریکدی )،(EC
 pHو غلظت عناصر اصلی مورد انهازهگیری قرار میگیرد.
ساده ترین و کمهزینهتدرین مشخصده کیفدی مندابع آب ،هدهایت
الکتریکی است که بهعنوان شاخصی برای پیبردن به وضعیت کیفیت
منابع آب استفاده میشود .نقشه توزیع هدهایت الکتریکدی در آبخدوان
دشت نیشابور (شکل  )9نشان میدهه که در نواحی شمال شرق دشت

که آبخوان تحت تأثیر تغذیه زیرزمینی و سطحی مناسخی قدرار دارد و
دانهبنهی درشت تر میباشه آبخوان دارای بهترین کیفیت مدیباشده و
در نواحی جنوب و غرب آبخوان که آبرفتها ریزدانهتر بوده و سدرعت
حرکت آبزیرزمینی در آنها کمتر است ،شوری آبزیرزمینی افدزایش
مییابه.
بررسددی سددری زمددانی طددوالنی مددهت هددهایت الکتریکددی در
ایستگاههای پایش کیفیت آبزیرزمینی دشت نیشابور نشان مدیدهده
میانگین شوری در آبخوان بین سال هدای  0883تدا  0834افزایشدی
بوده است (شکل .)9
در این مطالعه با استفاده از نمودار پایپر (شکل  ،)8تیپ آب بدرای
نمونههای آبزیرزمینی دشت نیشابور تعیین شدهه اسدت کده بدر ایدن
اساس ،تیپ سهیم-کلرایده ( 58/5درصده) ،سدهیم-بیکربندات (04/6
درصه) ،منیدزیم -بدیکربندات ( 09/8درصده) ،سدهیم-سدولفات (8/9
درصه) و منیزیم-کلرایه ( 0/3درصه) نمونهها را شامل میشود.
از نظر مکانی نمونه های با تیپ سهیم-کلریده بیشدتر در جندوب،
مرکز و غرب دشت خصوصا در مناطق تخلیه آبخوان دیهه میشود .اما
رخسارههای کربناته که شاخص مناطق تغذیهای محسوب می شود در
مناطق شدمالی و شدرقی و عمومدا نزدیدک بده ارتفاعدات و مخدروخ
افکنههای مشرف به بلنهیهای این مناطق دیهه میشود .نمونههدای
با رخساره سولفاته نیز هر چنه بده تعدهاد کدم در بدین نموندههدای بدا
رخساره کلروره و بیکربناته دیهه می شونه.
بخشی از شوری آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمهخشک می
توانه ناشی از آبشویی الیههای نمدک حاصدل از تخخیدر آب از سدطح
خاک باشه .رونه کاهشی در نمودار  ECدر برابر نسخت کاتیونهدا بده
کلددر ( K/Cl ،Ca/Cl ، Na/Clو  )Mg/Clنشددان مددیدهندده ایددن
کاتیونها مدی تواننده ناشدی از هدوازدگی سدیلیکاتهدا و یدا انحدالل
کربناتها باشنه (شکل  .)4چنانچه این رونه افقی و مدوازی بدا محدور
 ECباشه نشان دهنهه نقش تخخیر در افدزایش غلظدت سدهیم اسدت.
همان طور که مشاههه می شود بخشی از نمونهها اثر بارز تخخیر و یدا
انحالل هالیت را نشان میدهنه که اغل مربوخ به نمونه هدای واقدع
شهه در غرب و بعضا مرکز دشت نیشابور هستنه.
رابطه مستقیم بین کلر و ( ECشکل  )4نیز به خوبی نشاندهندهه
اثدر بدرهمکنش آب-سدنگ ) (water-rock interactionمدیباشده.
آب هایی که مسیر طوالنی در آبخوان حرکدت کدردهانده ،بدرهمکنش
بیشتری با مواد آبخوان داشته و تکامل بیشتری را طی کدردهانده و در
نتیجه غلظت های باالتری از مدواد محلدول را دارا هسدتنه (Moran-
) .Ramírez et al., 2016با توجه به رابطه کلر و  ،ECاز یون پایدهار
کلر می توان به عنوان نماینهه شوری آبزیرزمینی برای مدهل سدازی
استفاده کرد.

مدل سازي جریان و تغييرات کيفي (شوري) آبزیرزميني در دشت نيشابور توسط کدهاي

شکل  -2نقشه توزيع هدايت الکتريکي در نمونههای آبزيرزمیني دشت نیشابور (الف) و نمودار تغییرات هدايت الکتريکي (کموگراف) دشت
نیشابور بین سال های  1331تا ( 1334ب)

شکل  -3نمودار پايپر نمونههای آبزيرزمیني محدوده مطالعاتي نیشابور
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شکل  -4نمودار نسبت های مختلف کاتیون ها و هدايت الکتريکي در برابر EC

بررسی سری زمانی  06سداله یدون کلدر در آبزیرزمیندی دشدت
نیشابور نشان میدهه بیشترین افزایش کلدر در حاشدیههدای غربدی و
شرقی دشت مشاههه شهه است (شکل  .)6در این نواحی سدنگ کدف
مارنی و آبرفت ریزدانهتر بوده و ضخامت اشخاع کمتدر از مرکدز دشدت

میباشه .با پایین رفتن سطح آبزیرزمینی ،چاهها از الیههای پایینتدر
آبخوان که دارای شوری بیشتری میباشدنه آب مدیگیرنده .در ادامده،
چگونگی پیشروی آبهای شور در آبخوان توسط مهل ریاضی شدخیه-
سازی شهه است.

شکل  -5نقشه تغییرات زماني يون کلر در نمونههای آبزيرزمیني دشت نیشابور

مدل سازي جریان و تغييرات کيفي (شوري) آبزیرزميني در دشت نيشابور توسط کدهاي

همانطور که قخال گفته شه ،پس از تهیده مدهل مفهدومی کمدی و
کیفی ،شخیهسازی جریان آبزیرزمینی در آبخوان آبرفتی دشت نیشابور
با استفاده از که  MODFLOWبدر اسداس از نتدایج مطالعده ایدزدی
( ) 0839انجام شه و مدهل جریدان تهیده شدهه در مطالعدات قخلدی بدا
داده های جهیه بروزرسانی و مهل در شرایط ناماندهگار بدرای دوره 01
ساله مهرماه  0831تا شهریورماه  0831با گام زمانی یدک ماهده و بدا
استفاده از دادههای مشاهههای سطح آبزیرزمینی واسنجی شه (شکل

00

 .)5سپس مهل جریان آبزیرزمینی برای یدک دوره  4سداله (مهرمداه
 0831تا شهریورماه  )0834صحتسنجی شه .نتدایج مدهل نشدان داد
که مطابقت خوبی بین تراز آبزیرزمینی شخیهسازیشهه و مشداهههای
در زمان شدخیه سدازی دیدهه مدیشدود بطوریکده در دوره واسدنجی و
صحتسنجی مقادیر خطا (برحسد  )RMSEبده ترتید بده مقدادیر
 0/39و  0/56متر کاهش یافت.

شکل  -6سطح آب اولیه و شرايط مرزی در مدل جريان به همراه مقايسه دادههای مشاهدهای و محاسباتي در چند چاه مشاهدهای

پس از تهیه مدهل جریدان ،بده منظدور بررسدی تغییدرات شدوری
(کیفیت آبزیرزمینی) با استفاده از که  ،MT3DMSانتقال یدون کلدر
بصورت محلول در آبخوان شخیه سازی شه .سری زمانی یدون کلدر در
ایستگاههای پایش کیفیت آبزیرزمینی به عنوان داده مشداهههای بده
مهل کیفی وارد شه.
با توجه به عهم وجود دادههای مربوخ بده پخدش (شدامل پخدش
طولی و عرضی) در محهوده آبخوان ،مقهار اولیه این پارامترها با توجه
به نوع دانه بنهی رسوبات آبخوان و اسدتفاده از مراجدع معتخدر موجدود

بصورت اولیه برای محهوده مهلسازی تعریف گردیه.
با توجه به این موضوع واسنجی مهل کیفی با در نظر گرفتن کلیه
پارامترهای تاثیرگذار در مهل کیفدی شدامل تغذیده ،شدرایط مدرزی و
پخشودگی طولی تا حصول به دقت مورد نیاز انجام گردیه .شخیهسازی
کیفددی در آبخددوان نیشددابور بددرای دوره  04سدداله مهرمدداه  0831تددا
شدهریورماه  0834انجدام گرفدت و خطدای محاسدخه شدهه (برحسد
 )RMSEبددرای یددون کلددر در ایسددتگاههددای پددایش در حددهود 0/83
میلیگرم در لیتر بهست آمه (شکل .)8

شکل  -3غلظت يون کلر در شرايط اولیه مدل انتقال جرم به همراه مقايسه دادههای مشاهدهای و محاسباتي غلظت يون کلر در چند نقطه پايش
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پس از واسنجی مهلهای جریان و انتقال جرم در آبخوان نیشابور،
دو سناریو در مهل تعریف شه و اثرات آن تدا شدهریورماه سدال 0414
توسط مهل بررسی شه .در سناریوی اول فرض شهه است طی دوره -
پیشبینی ( 0834تا  )0414مقهار برداشت از آبخدوان و میدزان تغذیده
مشابه شرایط کنونی بداقی بمانده .در ایدن سدناریو افدت سدطح آب و

افزایش شوری آبخوان ادامه خواهه یافت (شکلهای  3و  .)3بطوریکه
مساحت قسمتهایی از آبخوان که دارای آب با کیفیت است به تهریج
کمتر خواهه شه و آب شور از حاشیههای جنوب شرق تا غربی آبخوان
به سمت مرکز و شمال پیشروی خواهه داشت (شکل .)3

شکل  -1تغییرات زماني-مکاني غلظت يون کلر در آبزيرزمیني دشت نیشابور در دوره شبیهسازی و پیشبیني در سناريوی اول (ادامه روند کنوني)

سناریوی دوم ،کاهش برداشت از آبخوان به منظور رسیهن تعدادل
در بیالن آبزیرزمینی میباشه .نتایج نشان داد که برداشت از آبخدوان
بایستی به میزان تقریخی  41درصه کاهش یابه تدا بتدوان بده شدرایط
تعادلی دست یافت .در این سناریو فرض شه که مقهار تغذیه در طدول
دوره پیشبینی ثابت باشه و تخلیهی کلیهی چاههدا بطدور مسداوی در
کل دشت کاهش یابه .حتی با در نظرگدرفتن شدرایط تعدادلی در ایدن
سدناریو ،تددراز آبزیرزمینددی در نددواحی شددرق و جنددوب شددرق دشددت
همچنان دارای رونهی کاهشی است و میانگین شوری آبخوان افزایش
مییابه اما نرک افزای شوری  61درصه کاهش مییابه (شکل .)3

نتیجهگیری
در این پژوهش ،مهل مفهومی و مهل ریاضی جریان آبزیرزمینی
و انتقال جرم بصورت محلول برای شدخیهسدازی پیشدرفت شدوری در
آبخوان نیشدابور بدا اسدتفاده کدههای  MODFLOWو MT3DMS
انجام شه .پس از کس شناخت از هیدهرووئولووی و هیهرووئوشدیمی
منطقه ،مهل عهدی ایجاد شه و مرزهای مدهل و تدنشهدای وارد بدر

سلولهای فعال تعریف شهنه .مطالعات هیهرووئوشیمی نشدان داد کده
افزایش شوری آبخوان به دلیل وجود کانیهای تخخیری و آب برگشت
کشاورزی است .مهل جریان در شرایط نامانهگار بدرای دوره  01سداله
مهرماه  0831تا شهریورماه  0831با گام زمانی یک ماهه و با استفاده
از دادههای مشاهههای سطح آبزیرزمینی واسنجی و برای یدک دوره
 4ساله (مهرماه  0831تا شهریورماه  )0834صحتسنجی شده .نتدایج
مهل نشان داد که مطابقت خوبی بین تراز آبزیرزمینی شدخیهسدازی-
شهه و مشاهههای در زمان شخیهسازی دیهه میشود .در مرحله بعه ،اثر
دو سناریوی ادامه رونه کنونی و شرایط  41درصه کداهش برداشدت از
آبخوان تا سال  0414پیش بینی شه .تحت سناریوی یک و ادامه رونه
کنونی تا افق  ،0414هیهروگراف معرف آبخوان برای کل دشت افتدی
معددادل  1/83متددر در سددال نشددان داد .همچنددین سددطح محددهوده
مهلسازی در جنوبشرق دشت بخداطر خشدکشدهن آبخدوان در آن
نواحی به سمت داخل پیشروی کرده و به تهریج کوچک و کوچدکتدر
میگردد و شوری آبزیرزمینی بطور پیوسته افزایش مییابه.
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تحت سناریوی دوم که ههف کاهش برداشت از آبخدوان بمنظدور
نیل به وضعیت تعادلی در بیالن آبزیرزمینی میباشه ،نتایج نشان داد
که برداشت از آبخوان بایستی به میزان تقریخا  41درصه کداهش یابده
تا بتوان به شرایط تعادلی دست یافت .همچنین بر اساس هیدهروگراف
واحه آبخوان ،تراز آبزیرزمینی حهاکثر تدا  1/53متدر در انتهدای دوره
(شهریور  )0414افزایش نشان میدهه .نکته قابل توجده ادامده رونده
افزایش شوری آبخوان الخته بدا نرخدی بده اندهازه  61درصده کمتدر از
سناریوی اول میباشه .این موضوع نشان دهنهه این واقعیت است کده
کاهش برداشدت از آبخدوان بدا ندرک یکسدان بدرای همده چداههدای
بهره برداری ممکن است اههاف مهیریت منابع آب را بدرآورده نکنده و
برای مهیریت آبخوان نیاز به اطالعات توزیعی میباشه.
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Abstract
In this study, MODFLOW and MT3DMS codes were used to evaluate changes in groundwater quality in
Neyshabour plain under different scenarios. During developing the conceptual model, it was found that the
aquifer salinity increased due to the presence of fine alluvium and evaporite minerals in the margins of the plain
and agricultural return flow. Groundwater models was calibrated under transient condition for 10 years from
October 2001 to September 2011 and validated for a 4-year period (October 2011 to September 2015).
Quantitative comparison of the head and Cl data in all the observation points indicated a reasonable match
between the observed and the calculated values. The root mean squared error (RMSE) was 1.92 m and 1.65 m
for the calibration and validation periods in the flow model, and the RMSE was 2 mg/l for the mass transport
model in Neyshabour aquifer. The MODFLOW and MT3DMS models were used to simulate the effect of the
two scenarios: (1) continue the current trend in groundwater withdrawals and (2) 40% reduction in groundwater
withdrawals has been examined by the model. In the first scenario, the average groundwater level showed annual
loss of 0.79 m and increasing in the groundwater salinity. Under the second scenario, which aimed to achieve
equilibrium status in the groundwater balance, pumping rate for all wells were reduced by 40%. The results
showed that although the average water level in the aquifer does not decrease, the groundwater salinity is still
increasing, with a rate of 50% lower than in comparison to the first scenario. This reflects the fact that reduced
groundwater withdrawals at the same rate for all wells may not meet water resource management goals and
groundwater management requires distributed information about the aquifer.
Keywords: Mass transport modeling in aquifer, Groundwater salinity, MODFLOW, MT3DMS, Neyshabur
plain
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