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ABSTRACT
Hyporheic zone is an active area that groundwater and surface water are mixed together in that zone. Any
existing contamination in the surface water can be transferred to groundwater through this zone. In this research,
the hyporheic zone beneath Zarjoob River and above Foomanat Aquifer was investigated by modeling to
understand the impact of river on groundwater quality. For this purpose, three stations and three nearby
groundwater wells were selected and water samples were collected in Year 2006-2007. The hyporheic zone
was modeled for TDS as conservative parameter and NO3 as non-conservative parameter. MODFLOW and
MT3D were used to simulate TDS in the hyporheic zone in two seasons; the agricultural season and nonagricultural season. The results showed that the hyporheic zone in non-agricultural season is 20 m far from the
river, while in the agricultural season it was significantly less than 20 m. The results also showed that the
reduction rate of TDS in agricultural season was more than that in non-agricultural season. This could be due
to more groundwater use and increase in groundwater flow velocity. In the next step, NO3 was simulated using
MODFLOW and RT3D. The simulation was carried out for two scenarios; with and without biodegradation.
The results showed that without considering biodegradation, the hyporheic zone would extend to 25 m far from
the river while with biodegradation it would be reduced to 20 m.
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مدلسازی ناحيه اختالط آب سطحی و زيرزمينی با استفاده از مدلهای  MT3D ،MODFLOWو RT3D
فاطمه يوسفی کوريجانی ،1سميه جنترستمی* ،1کورش محمدی

2

 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 .2هیدروژئولوژی و مدلسازی آب زیرزمینی ،شرکت آرکادیس کانادا ،تورنتو ،کانادا.
(تاریخ دریافت -1398/5/7 :تاریخ بازنگری -1398/11/20 :تاریخ تصویب)1398/11/30 :

چکيده
ناحیهی اختالط منطقهی فعالی است که در آن آبهای زیرزمینی و سطحی مخلوط میشوند و از این طریق ،آالیندههای
موجود در آبهای سطحی به آبهای زیرزمینی منتقل میشوند .در مطالعه حاضر به نقش ناحیه اختالط رودخانه زرجوب
و آبخوان فومنات و بررسی تأثیر آن بر کیفیت آب زیرزمینی از طریق مدلسازی پرداخته شده است .برای رسیدن به این
هدف ،در سال آبی  ، 1395-96از سه نقطه در رودخانه زرجوب و سه حلقه چاه در اطراف رودخانه زرجوب نمونهبرداری
انجام شد .در ادامه ،ناحیه اختالط برای دو پارامتر غیرواکنشی ( )TDSو واکنشی ( )NO3مورد بررسی قرار گرفت .هنگامی
که هدف تعیین ناحیه اختالط پارامتر  TDSبود با تغییر غلظت  TDSرودخانه و استفاده از مدلهای  MODFLOWو
 MT3Dرفتار آبخوان در مجاورت رودخانه زرجوب در دو فصل زراعی و غیرزراعی بررسی شد .نتایج نشان داد که ناحیه
اختالط در فصل غیرزراعی در فاصله  20متری از رودخانه است .درحالیکه این فاصله در فصل زراعی به طور قابلتوجهی
کمتر از  20متری از رودخانه قرار میگیرد .همچنین ارزیابی غلظت  TDSآب زیرزمینی در دو فصل نشان داد که غلظت
 TDSدر فصل زراعی کاهش بیشتری نسبت به فصل غیرزراعی دارد که این میتواند به دلیل افزایش بهرهبرداری از آبخوان
و سرعت باالتر حرکت آب زیرزمینی در فصل زراعی باشد .سپس ،برای تعیین ناحیه اختالط پارامتر  NO3از مدلهای
 MODFLOWو  RT3Dاستفاده شد .در این بخش برای تعیین اثر فعالیتهای میکروبی ،مدل در دو حالت اجرا شد .نتایج
نشان داد که در حالت بدون اعمال تجزیه زیستی در ناحیه اختالط ،این ناحیه در فاصله  25متری از رودخانه قرار میگیرد،
درحالیکه در حالت اعمال تجزیه زیستی ،ناحیه اختالط در فاصله کمتر از  20متر قرار میگیرد.
واژههای کليدی :آبخوان ،رودخانه.NO3 ،TDS ،

مقدمه
منابع آب قابل برداشت به دو گروه آبهای سطحی و زیرزمینی
تقسیم میشوند که در چرخه هیدرولوژیکی مؤلفههای جداگانهای
نیستند و از لحاظ کیفی و کمی یکدیگر را تحت تأثیر قرار
میدهند .با توجه به سطح آب سطحی و آب زیرزمینی ،جهت
جریان و آالیندههای ورودی اغلب ثابت نمیباشد و ممکن است
در طول زمان تغییر کند ( .)Spanoudaki et al., 2009بهطورکلی،
مدیریت صحیح و منطقی منابع آب ،نیازمند شناخت ارتباط
متقابل منابع آب سطحی و زیرزمینی میباشد (.)Winter, 1998
در دهههای اخیر محدودیت منابع آبهای سطحی ،افزایش پمپاژ
سفرههای آب زیرزمینی و همچنین باال رفتن غلظت آالیندهها در
سیستمهای منابع آب سطحی و زیرزمینی به یک مسئلهی جدی
زیستمحیطی تبدیل شده است ( .)Bailey et al., 2015مطالعاتی
که در زمینه ارزیابی کیفی پارامترهای مختلف منابع آبهای
* نویسنده مسئولjanatrostami@guilan.ac.ir :

سطحی و زیرزمینی در مکانهایی که رودخانه و آبخوان در
مجاورت یکدیگر قرار دارند ،انجام شده است ،نشان میدهد که
کیفیت آب زیرزمینی به خصوص در آبخوانهای کمعمق تا حد
زیادی وابسته به کیفیت آب سطحی است ( ;Costa et al., 2016
Marie et al., 2014; Martin et al., 2006; Mostaza-Colado et
al., 2018; Ondeck et al., 2018; Tian et al., 2015; Triana et
 .)al., 2010; Saba et al., 2016بنابراین ،از آنجا که منابع آبهای

سطحی بیشتر در معرض پارامترهای مختلف قرار دارند ،حفاظت
کیفی آب رودخانهها و بررسی منابع این پارامترها ضروری است.
تبادالت بین آبهای سطحی و زیرزمینی نقش مهمی در
فرآیندهای هیدرولوژیکی ایفا میکنند (.)Zhang et al., 2017
جریانهای سطحی به سیستم آب زیرزمینی مجاور و یا زیرین
خود متصل هستند و آب در مقیاسهای بستر رودخانه ،بازه
رودخانه و حوضه آبریز جابهجا میشود .آب زیرزمینی به کانالهای
آب سطحی تخلیه میشوند و جریانهای سطحی به آبهای
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( Harvey and Fuller,

زیرزمینی زیرین و مجاور وارد میشوند
 ،)1998; Winter, 1998جریان آب از بستر رودخانه میگذرد و به
سمت پایین بستر حرکت میکند ،در آنجا جریان اشباعی را
تشکیل میدهد که میتواند دوباره به جریان سطحی برگردد ،این
جریان اشباع به عنوان پدیدهای در ناحیهی اختالط تعریف
میشود .ناحیهی اختالط ،منطقهی فعالی است که در آن آبهای
زیرزمینی و آبهای سطحی مخلوط میشوند و از این طریق،
آالیندههای موجود در آبهای سطحی به آبهای زیرزمینی
منتقل میشوند .این اختالط ،با ایجاد شرایط منحصر به فرد
بیوژئوشیمی میتواند مقادیر پارامترهایی که از باالدست رودخانه
به آب زیرزمینی وارد میشوند را کاهش دهد .مناطق اختالط،
میتواند زیستگاه و پناهگاه موجودات ریزی مانند
میکروارگانیسمها و میکروبها باشد ( .)Hester et al., 2016ناحیه
اختالط آالیندههای انسانی (مانند نیترات) را حذف میکند و نقش
اساسی در حفظ کیفیت آب شیرین دارد .از این رو ،اندازهگیری
ظرفیت ناحیه اختالط برای کاهش آالیندهها و تغییرات مکانی و
زمانی آن ،برای کنترل کارآمد آلودگیهای انسانی در مناطق
ناپایدار رودخانه و آبخوان دارای اهمیت است ( Meghdadi and
 .)Javar, 2018تعیین درست ناحیهی اختالط یکی از موضوعات
مهم و مؤثر در شناخت ارتباط بین جریان سطحی و زیرزمینی
است .در حال حاضر ،به دلیل تقاضای باالی انرژی و هزینههای
مربوط به تصفیه آبهای زیرزمینی آلوده ،یافتن یک راهکار
کارآمد و مقرون به صرفه برای احیای آب زیرزمینی آلوده امری
ضروری است .بنابراین برای جلوگیری و مدیریت آلودگی آبهای
زیرزمینی ،تعریف ناحیه اختالط از اهمیت زیادی برخوردار است
( .)Kim et al., 2014از روشهای مورد استفاده برای بررسی و
توصیف ناحیهی اختالط میتوان روش پیزومترهای جریان،
نشتسنجی ،چاههای پایش سیالب ،اندازهگیری بخار ،آزمایش
برای تعیین خواص هیدرولوژیکی رسوبات اشباع ،مطالعات ردیابی،
رسم توزیع ارتفاع سطح ایستابی و جهت جریان ،نمونهبرداری از
ترکیبات زیستی و ژئوشیمیایی ،مدلسازی مکان و میزان تبادل
آب را نام برد ( .)Buss et al., 2009یکی از بهترین و سادهترین
روشها برای بررسی و مشخص کردن ناحیه اختالط ،استفاده از
روش مدلسازی است ()2014( Boano et al. .)Woessner, 2017
بررسی جامعی از روشهای مدلسازی برای نمایش فرایندهای
فیزیکی و بیوژئوشیمی واقع در ناحیه اختالط در مقیاسهای
بستر ،بازه رودخانه و حوضه آبریز انجام دادند .به طور کلی ،تاکنون
مدلهای فیزیکی آزمایشگاهی و آزمایشهای فلوم ،راهحلهای
1. Modular Three-Dimensional Transport

تحلیلی و مدلسازی عددی برای تخمین تبادالت این ناحیه مورد
استفاده قرار گرفتهاند ( .)Cardenas, 2015به عنوان مثال،
 )2003( Storey et al.با استفاده از  MODFLOWعوامل کنترل
جریانهای تبادل ناحیه اختالط و تغییرات فصلی آنها را در بخش
کمعمق رودخانه مورد بررسی قرار دادندKasahara and .
 )2003( Wondzellشارهای ناحیه اختالط و زمان ماندگاری را
در رودخانههای کوهستانی برآورد کردند و اثرات نسبی
ویژگیهای مختلف زمینشناسی را در این ناحیه بررسی کردند.
 )2014( Boano et al.تصویر جامعی از رویکرد مدلسازی استفاده
شده در شبیهسازی فرآیندهای فیزیکی و بیوژئوشیمی ناحیهی
اختالط در مقیاسهای مختلف ارائه دادهاند .مدلهای جریان آب
زیرزمینی ،اثر تبادالت اختالط را در جایی که تبادل اتفاق میافتد
و زمان ماندگاری و نرخ شار در ناحیه اختالط را شبیهسازی
میکند )2006( Lautz and Siegel .برای شبیهسازی نواحی
اختالط در اطراف مسیرهای موجود در امتداد یک رودخانه از مدل
 MODFLOWو  MT3D1استفاده کردند .نتایج مدلسازی آنها
نشان داد که حرکت آبهای سطحی در ناحیه اختالط عمدتا روند
افقی دارد و همچنین نشان داد که موانع موجود در مسیر جریان
نقش مهمی در هدایت آب سطحی به آب زیرسطحی دارد که
باعث ایجاد بیشترین میزان شار آب در سراسر بستر جریان و
ایجاد مناطق اختالط با دو برابر سطح مقطع عرضی نسبت به دیگر
مناطق اختالط میشود.
به طور کلی ،منابع اصلی و علل آلودگی آب سطحی و
زیرزمینی را میتوان به انواع شهری ،صنعتی و کشاورزی تقسیم
کرد .یکی از مسائل و مشکالت در زمینه منابع آب در استان گیالن
انواع آلودگیهاست که کیفیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
را بهویژه در مناطق مرکزی استان شدیدا مورد تهدید قرار داده
است .آلودگیهای ناشی از عملیات کشاورزی مانند کوددهی و
سمپاشی که مواد شیمیایی و سمی توسط آبیاری وارد رودخانه و
توسط آبشویی از خاک وارد آب زیرزمینی میشوند .عالوه بر آن
صنعت استان گیالن نیز افزایش یافته است و شهرکهای صنعتی
بسیاری در این استان احداث شده است ،که اکثر آنها فاقد
سیستم تصفیه پساب هستند و وارد رودخانهها و آب زیرزمینی
میشوند .بنابراین ،با توجه به تنوع آالیندههای موجود در رودخانه
زرجوب به عنوان یکی از آلودهترین رودخانههای شهر رشت واقع
در استان گیالن ،در این مطالعه رفتار این رودخانه و آبخوان
فومنات در برابر  TDSو نیترات به عنوان نماینده آالیندههای
واکنشی و غیرواکنشی مورد بررسی قرار گرفت .برای مدلسازی
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رفتار و انتقال  ،TDSاز مدل  MT3Dاستفاده شد ،اما برای
مدلسازی رفتار نیترات ،به دلیل اینکه این مدل نمیتواند
واکنشهای شیمیایی مانند فرآیندهای ژئوشیمیایی و یا
بیولوژیکی را شبیهسازی کند از مدل انتقال واکنشی آب
زیرزمینی )RT3D( 1استفاده شد .مدلهای  MT3Dو RT3D
برای شبیهسازی انتقال امالح در سیستم آبخوان ،مقادیر ارتفاع بار
هیدرولیکی (سطح ایستابی) و سرعت جریان آب زیرزمینی را از
مدل  MODFLOWدریافت میکنند .بنابراین در این مطالعه با
توجه به بررسیهای انجام شده ،سعی شد با استفاده از مدلهای
شبیهسازی  MT3D ،MODFLOWو  RT3Dارتباط کیفی
آبخوان فومنات و رودخانه زرجوب واقع در استان گیالن بررسی
شود و به منظور اتخاذ تصمیمگیریها و مدیریت مؤثر در منطقه،
ناحیه اختالط آن در دو حالت آالیندههای واکنشی و غیرواکنشی
شناسایی شد.

مواد و روش
موقعيت منطقه مورد مطالعه

محدوده مطالعاتی فومنات در شمال ایران و در استان گیالن قرار
دارد (شکل  .)1این محدوده از شمال به تاالب انزلی و دریای خزر،
از شرق به محدوده مطالعاتی آستانه-کوچصفهان ،از جنوب و غرب
از طریق خط الرأس ارتفاعات تالش با محدودههای مطالعاتی طارم-
خلخال و تالش مجاورت پیدا میکند .رودخانه چافرود در شمال

غربیترین حد محدوده و رودخانه پیربازار در جنوبیترین بخش
محدوده قرار دارند .با توجه به گزارشهای آب منطقهای استان
گیالن ،وسعت محدوده مطالعاتی فومنات برابر 3828/8
کیلومترمربع است که  2027/3کیلومترمربع ( 53درصد) آن را
دشت و  1801/5کیلومترمربع ( 47درصد) ارتفاعات تشکیل
میدهند .ارتفاع بلندترین نقطه محدوده برابر  3150متر و
پستترین نقطه برابر  -26متر میباشد .متوسط ارتفاع در بخش
ارتفاعات برابر  1008/36متر و در بخش دشت برابر  11/6متر
نسبت به دریای آزاد میباشد.
به دلیل نقش قابل توجه رودخانه زرجوب در کیفیت آب
زیرزمینی ،بخش شرقی آبخوان فومنات که رودخانه زرجوب در
آن واقع شده است ،به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد
(شکل  .)1رودخانه زرجوب از کوههای رضالو با ارتفاع  630متر و
میانخاله با ارتفاع  690متر سرچشمه میگیرد .این رودخانه قبل
از رسیدن به شهر رشت ،سیاهرود و در حین عبور از این شهر،
زرجوب نامیده میشود .در انتهای شهر رشت ،رودخانه گوهررود
(رود الکان) به رودخانه زرجوب میپیوندند و رودخانه پیربازار را
تشکیل میدهند ،که در نهایت به تاالب انزلی میریزد .در حال
حاضر رودخانـه زرجـوب مجموعهای از آلودگیهـای ناشی از
فاضالب کشاورزی ،صنعتی و شهری را به همراه خود وارد تاالب
انزلی میکند که توسعه صنعت ،شهرنشینی افـزایش جمعیـت،
در کمیت کیفیت آلودگیها منـابع طبیعـی نقشی اساسی داشـته
اسـت (.)Ghodrati et al., 2007

شکل  -1موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه

برای اندازهگیری کیفیت رودخانه و آبخوان ،شش نقطه
نمونهبرداری (سه نمونه آب سطحی و سه نمونه آب زیرزمینی) در
ماههای فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،شهریور و آذر سال آبی
 1395-96انتخاب شد .برای درک بهتر تغییرات کیفیت رودخانه
1. Reactive Transport in 3 Dimensions

و اثر آن بر آبخوان ،یک نقطه در باالدست رودخانه زرجوب و یک
نقطه در پاییندست رودخانه انتخاب شد .دو حلقه چاه پیلهداربن
در نزدیکی رودخانه و چاه احمدگوراب در فاصله دورتر نسبت به
رودخانه برای نمونهگیری از آبخوان فومنات انتخاب شدند .دلیل

يوسفی کوريجانی و همکاران :مدلسازی ناحيه اختالط آب سطحی و زيرزمينی1155 ...

تفاوت فاصله چاه ها از رودخانه ،بررسی اثر رودخانه در فواصل
مختلف آبخوان میباشد و برای مشخص کردن ناحیه اختالط و
درک بهتر اثر آن ،یک نقطه دیگر در رودخانه و در نزدیکی آن
یک چاه به نقاط دیگر اضافه شد .همچنین دو نقطه نمونهبرداری
چاه  Zاز آب زیرزمینی و نقطه زرجوب از رودخانه در نزدیکترین
فاصله ممکن از یکدیگر نیز انتخاب شد (شکل .)2

تخلیه/تغذیه) میتواند برای مدلهای انتقال امالح مانند
(،)Alizadeh et al., 2017; Rahmawati et al., 2013
،)Mao et al., 2006; Prommer et al., 2003( MT3DMS
 )Bailey et al., 2014, 2013; Huang et al., 2008( RT3Dو
)Appelo and Rolle, 2010; Prommer et al., 2003( PHT3D
نیز استفاده شود.
MT3D

MT3D

شکل  -2موقعيت نقاط نمونهبرداری شده

MODFLOW

با توجه به قانون بقای جرم و حرکت آب زیرزمینی ،معادله حاکم
بر جریان آب زیرزمینی به صورت معادله دیفرانسیل جزئی مرتبه
دوم به دست میآید .این معادله در شرایط ناپایدار ،غیرهمگن و
سهبعدی به صورت رابطه ( )1آورده شده است ( Ahlfeld and
:)Mulligan, 2000
(رابطه )1

)𝑧± 𝑅(𝑥,𝑦,

𝜕ℎ
𝑡𝜕

𝑆=

𝜕2 ℎ
𝜕𝑧 2

𝑧𝑧𝑇 +

𝜕2 ℎ
𝜕𝑦 2

𝑦𝑦𝑇 +

𝜕2 ℎ
𝜕𝑥 2

𝑥𝑥𝑇

در این معادله ،ℎ ،ارتفاع بار هیدرولیکی ][L؛ 𝑥 𝑦 ،و
جهتهای جریان؛ 𝑡 ،زمان ]𝑇[؛ 𝑥𝑥𝑇 𝑇𝑦𝑦 ،و 𝑧𝑧𝑇 ،ضرایب قابلیت
انتقال آبخوان در جهتهای  y ،xو [LT −1 ] z؛ 𝑆 ،ضریب ذخیره
و )𝑧 ،𝑅(𝑥,𝑦,منبع تغذیه (عالمت مثبت) یا تخلیه (عالمت منفی)
است .برای محاسبه جریان آب زیرزمینی از کد MODFLOW
) (Harbaugh, 2005استفاده میشود ،MODFLOW .یک مدل
فیزیکی ،سه بعدی است که قابلیت شبیهسازیهای پایدار و
ناپایدار آبخوانهای آزاد ،تحتفشار و آزاد-تحتفشار را دارد .این
کد ،معادله حاکم بر جریان آب زیرزمینی را بر اساس روش
تفاضلهای محدود حل میکند .در این راستا ،آبخوان به سلول-
های کوچکتری شبکهبندی میشود ،به طوری که ،فرض میشود
خصوصیات آبخوان در هر سلول یکنواخت است.
الزم به ذکر است که نتایج شبیهسازی MODFLOW
(ارتفاع بار هیدرولیکی ،نرخ جریان آب زیرزمینی و نرخ
𝑧

1. Advection
2. Dispersion
3. Diffusion

نسخههای مختلف کد  MT3Dبه طور معمول در مدلسازی
انتقال آالینده و مطالعات ارزیابی پایش کیفی استفاده میشوند.
 ،MT3Dمجموعهای جامع از گزینهها و قابلیتهایی برای
شبیهسازی انتقال همرفت ،1پخشیدگی ،2انتشار 3و واکنشهای
شیمیایی 4آالیندهها در سیستم آب زیرزمینی تحت شرایط
هیدروژئولوژیکی مختلف دارد (،MT3D .)Zheng et al., 2012
میتواند تغییرات غلظت آلودگیهای آب زیرزمینی را با توجه به
پخشیدگی ،انتشار و برخی واکنشهای شیمیایی اولیه ،با انواع
مختلف شرایط مرزی و منابع یا مخازن خارجی شبیهسازی کند
( .)Zheng et al., 2001معادله دیفرانسیل جزئی مورد استفاده در
کد  MT3Dبه صورت رابطه ( )2آورده شده است:
(رابطه )2
)𝐶𝜃(𝜕
𝜕
𝜕C
𝜕
𝑛𝑅 ∑ (𝜃𝑉𝑖 C) + 𝑞𝑠 C𝑆 +
=
𝑗𝑖𝐷𝜃(
)−
𝑡𝜕
𝑖𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕
𝑥𝜕

که در این معادله ،θ ،تخلخل؛  ،Cغلطت ماده حلشونده
] [ML−3؛  ،tزمان ]𝑇[؛  ،Xi,jفاصله ][L؛  ،Di,jضریب پخشیدگی
هیدرودینامیکی ] [L2 T −1؛  ،Viسرعت نشت آب یا سرعت متوسط
آب در محیط متخلخل ] [LT −1؛  ،qsجریان حجمی آب در واحد
حجم آبخوان ] [T −1؛  ،CSغلظت امالح ورودی یا خروجی
] [ML−3؛  ،∑ R nعبارت واکنشهای شیمیایی ] [ML−3 L−1
میباشند .پارامتر سرعت ،که در معادله ( ،)2همان سرعت انتقال
امالح میباشد ،از مقادیر ارتفاع بارهای هیدرولیکی (خروجی کد
 )MODFLOWمحاسبه میشود.
RT3D

معادالت ماکروسکوپی توصیفکننده انتقال امالح فاز جامد و مایع
برای یک سیستم چندبعدی با عنوان معادله  ADR5به صورت زیر
نوشته میشود (:)Clement et al., 1998
𝐶𝜕
𝜕
𝐶𝜕
𝜕
𝑞
𝑑𝑟 (𝑣𝑖 𝐶𝑘 ) + 𝐶𝑆 + 𝑟𝑐 × 𝑟𝑎 +
=
(𝐷𝑖𝑗 ) +
(رابطه )3
𝑡𝜕
𝑥𝜕
𝑥𝜕
𝑥𝜕
𝑛
𝑘

𝑠

𝑘

𝑖

𝑖

𝑘

𝑖

𝑘 = 1, 2, … ,n
(رابطه )4

)𝑚 𝑙 = 1,2,…., (𝑛 −

𝑑𝑟 = 𝑟̃𝑐 + 𝑟𝑎 −

𝑙̃
𝐶𝑑
𝑡𝑑

4. Chemical Reaction
5. Advection-Dispersion-Reaction
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که در این معادالت 𝑛 = 1,2,…,m ،تعداد کل اجزا؛ ،m
تعداد کل فاز آبی یا فاز دارای حرکت؛ 𝑘𝐶 ،غلظت فاز آبی 𝑘 امین
جزء ] [ML−3؛  ،C̃lغلظت فاز جامد برای lامین جزء] [𝑀𝑀−1؛ 𝑗𝑖𝐷،
تانسور پخشیدگی هیدرودینامیکی ] [L2 T −1؛ 𝑣 ،سرعت جریان
آب زیرزمینی] [LT −1؛ 𝑠𝑞 شار حجمی آب در واحد حجم آبخوان
به صورت منبع تغذیه و تخلیه ] [T −1؛ 𝑠𝐶 ،غلظت تغذیه/تخلیه
] [ML−3؛ 𝑐𝑟  ،نرخ واکنش است که مقدار گونههای حذفشده یا
اضافهشده را توصیف میکند ] [ML−3 T −1؛  ،r̃cنرخ واکنش در
فاز جامد ] [MM −1 T −1؛ 𝑎𝑟 ،نرخ جذب ]  [ML−3 T −1و 𝑑𝑟 ،نرخ
واجذب (یا جداسازی) که تغییرات جنبشی اجزای منتقلشده بین
فازهای آبی و جامد را توصیف میکند ]  .[ML−3 T −1در این
معادله نیز سرعت انتقال از مقادیر ارتفاع بارهای هیدرولیکی به
دست آمده از کد  MODFLOWمحاسبه میشود.
در این مطالعه ،اکسیداسیون نیتریت با استفاده از سینتیک
مرتبه اول مدل موند دوگانه در  RT3Dشبیهسازی میشود .معادله
 ADRدر  ،RT3Dفرآیند اکسیداسیون نیتریت و تبدیل آن به
نیترات را به صورت رابطه ( )5حل میکند:
(رابطه )5
)+

𝜕𝐶𝑁𝑂3
𝑗𝑥𝜕

𝜕

𝜕

𝑗𝑖𝐷( 𝑥𝜕 𝑅𝑁𝑂3 = − 𝜕𝑥 (𝑣𝑖 𝐶𝑁𝑂3 ) +
𝑖

𝑖

𝑟 + 𝑌𝑁𝑂3
𝑁𝑂2

𝜕𝐶𝑁𝑂3
𝑡𝜕

𝑠𝑞
𝐶
∅ 𝑠𝑁𝑂3

در این معادله ،به دلیل ظرفیت جذب خیلی کم نیترات ،از
فرآیند جذب سطحی صرفنظر شده است ،بنابراین فاکتور تاخیر،
 ،𝑅𝑁𝑂3برابر با یک در نظر گرفته شده است .شایان ذکر است که
فرآیند اکسیداسیون نیتریت و تبدیل آن به نیترات به صورت
رابطه ( )6ارائه شده است (.)Reddy and Patrick, 1975
1
𝑟: 𝑁𝑂2− + 𝑂2 (𝑎𝑞) → 𝑁𝑂3−
(رابطه )6
2
معادله سینتیک معادله فوق به صورت رابطه ( )7است:
(رابطه )7

]

𝐶𝑂2

[]

𝐾𝑂2 +𝐶𝑂2

𝐶𝑁𝑂2

[]

𝐾𝑁𝑂2 +𝐶𝑁𝑂2

𝑏𝑘
𝑋𝑘𝑏 +

[ 𝑋 𝑥𝑎𝑚𝜇 = 𝑟

در این رابطه ،𝑟 ،نرخ مصرف سوبسترای موردنیاز برای انجام
واکنش اکسیداسیون نیتریت ( )𝑀𝐿−3 𝑇 −1؛ 𝑥𝑎𝑚𝜇 ،حداکثر نرخ
مصرف سوبسترا برای انجام واکنش ( )𝑇 −1؛ 𝑋 ،غلظت باکتریهای
شرکتکننده در واکنش ( )𝑀𝐿−3؛ 𝑏𝑘 ،ثابت بازدارنده باکتریهای
اکسیدکننده نیتریت ( )𝑀𝐿−3؛  𝐾𝑁𝑂2و  ،𝐾𝑂2ثابتهای نیمه اشباع
واکنش (  )𝑀𝐿−3و  𝐶𝑁𝑂2و  ،𝐶𝑂2غلظتهای نیتریت و اکسیژن
(  )𝑀𝐿−3در واکنش میباشند .عبارت 𝑟  𝑌𝑁𝑂3در معادله (،)5
𝑁𝑂2

سینتیک واکنش تجزیه زیستی در  RT3Dاست که  ،𝑌𝑁𝑂3نرخ
𝑁𝑂2

سوبسترای دوم (  )𝑁𝑂3به سوبسترای اول (  )𝑁𝑂2است.

روش کار

برای تهیه مدل جریان آب زیرزمینی با استفاده از ،MODFLOW
ابتدا مدل مفهومی منطقه با استفاده از نقشه زمینشناسی منطقه،
محدوده مورد مطالعه برای مدلسازی ،مقادیر پارامترهای
هیدروژئولوژیکی (هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه) ،پارامترهای
بیالن (چاههای بهرهبرداری و میزان تغذیه از سطح آبخوان)،
توپوگرافی سطح باالیی و پایینی الیه آبدار ،نقشهی همتراز سطح
آب زیرزمینی و مرزهای ورودی و خروجی آبخوان تعیین شد.
مرزهای شبیهسازیشده در این مدل شامل مرز بدون جریان برای
مرزهای شرق و غرب مدل و مرزهای جریان وابسته به بار
هیدرولیکی (شرایط مرزی کوشی) برای مرزهای ورودی و خروجی
مدل بود .پس از تهیه مدل مفهومی ،با توجه به وضعیت زمین-
شناسی ،توپوگرافی ،نقشههای همتراز آب زیرزمینی ،نقشه پهنه-
های آبی و وسعت منطقه مورد مطالعه ،شبکهای با سلولهایی به
ابعاد  1000متر در  1000متر شامل  25سطر و  32ستون تهیه
شد .در ادامه ،اطالعات جمعآوریشده در مدل مفهومی شامل
مقادیر پارامترهای فیزیکی (ضخامت الیه آبدار ،ضریب تخلخل و
غیره) و هیدرودینامیکی (ضریب هدایت هیدرولیکی و قابلیت
انتقال) آبخوان و همچنین مقادیر تغذیه (نفوذ ناشی از بارش و
آب برگشتی ناشی از مصارف) و تخلیه از آبخوان (پمپاژ چاهها)
وارد مدل  MODFLOWشد .پس از ورود همه دادههای مورد نیاز
مدل و اجرای مدل جریان آب زیرزمینی برای سال آبی -95
 ،1394پارامترهای هدایت هیدرولیکی ،مقادیر تغذیه و ضریب
هدایت بستر رودخانهها و زهکشها به عنوان پارامترهای واسنجی
انتخاب شدند که با تغییر آنها در محدوده مجاز مقادیر نهایی به
دست آمد .پارامتر هدایت هیدرولیکی نقش مهمی در واسنجی
مدل داشت که مقدار آن در محدوده  5/2تا  169متر بر روز با
مقدار میانگین  42متر بر روز به دست آمد .پس از واسنجی مدل،
صحت مدل واسنجیشده برای دادههای سال آبی  1395-96بر
اساس مقادیر ارتفاع بار هیدرولیکی مورد ارزیابی قرار گرفت.
شایان ذکر است که برای شبیهسازی ارتباط هیدرولیکی رودخانه
و آبخوان (مانند نرخ تغذیه آب زیرزمینی یا نرخ نشت از رودخانه)
از بسته رودخانه  MODFLOWاستفاده شد .در این بسته،
تبادالت حجمی آب بین رودخانه و آبخوان با استفاده از هدایت
بستر رودخانه و قانون دارسی و با توجه به تراز سطح آب زیرزمینی
و تراز سطح آب در رودخانه محاسبه میشود.
پس از تهیه مدل جریان آب زیرزمینی ،برای تهیه مدل
انتقال پارامتر  ،TDSاز کد  MT3Dاستفاده شد .اطالعات ورودی
مدل شامل شرایط مرزی و اولیه ،تعیین روش انتقال همرفت،
مقادیر ضریب انتشار و ضریب پخشیدگی طولی و نوسانات مقادیر
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 TDSدر زمانهای مختلف است .مرزهای با غلظت صفر به عنوان
شرایط مرزی مدل و توزیع اولیه مقادیر  TDSدر محدوده
مدلسازی به عنوان شرایط اولیه مدل در نظر گرفته شد .همچنین
با توجه به روشهای موجود در  ،MT3Dبرای حل معادله انتقال
همرفت از روش مشخصات )MOC( 1استفاده شد .مقادیر ضریب
انتشار و ضریب پخشیدگی طولی نیز به عنوان پارامترهای
واسنجی مدل در مرحله واسنجی تعیین شد .در ادامه ،برای تهیه
مدل انتقال واکنشی پارامتر نیترات از کد  RT3Dاستفاده شد.
اطالعات ورودی این کد شامل نوع واکنش تجزیه زیستی ،شرایط
مرزی و اولیه ،ضرایب انتشار و پخشیدگی طولی و به منظور
واسنجی مدل مقادیر غلظت نیترات در زمانهای مختلف است .با
توجه به اینکه در این مطالعه ،انتقال واکنشی تبدیل نیتریت به
نیترات در حضور میکروارگانیسمهای ناحیه اشباع خاک انجام
میگیرد و رشد میکروارگانیسمها از مدل موند پیروی میکند،
بنابراین با توجه به بستههای واکنشی موجود در کد  ،RT3Dمدل
موند دوگانه به عنوان نوع واکنش برای مدلسازی این فرآیند
انتخاب شد .شرایط مرزی و اولیه و پارامترهای هیدرودینامیکی و
ثابتهای سینتیک واکنش با توجه به دادههای موجود در منطقه
تعیین شد .مرزهای با غلظت صفر به عنوان شرایط مرزی مدل و
توزیع اولیه مقادیر نیترات در محدوده مدلسازی به عنوان شرایط
اولیه مدل در نظر گرفته شد .با توجه به روشهای موجود در
 ،RT3Dبرای حل معادله انتقال همرفت از روش مشخصات
اصالحشده )MMOC( 2استفاده شد .مقادیر ضریب انتشار ،ضریب
پخشیدگی طولی و پارامترهای سینتیک واکنش ( 𝑥𝑎𝑚𝜇،𝑘𝑏 ،
 𝐾𝑁𝑂2و  𝑌 ،𝑌𝑁𝑂3 ،𝐾𝑂2و 𝑑) نیز به عنوان پارامترهای واسنجی

مدل در مرحله واسنجی تعیین شدند.
همانطور که ذکر شد ،در ناحیه اختالط ،دو منبع آب
سطحی و زیرزمینی وجود دارد ،که در این مطالعه با توجه به
مطالعات  Cardenas et al. 2004 ،Woessner 2000و Lautz and
 ،Siegel 2006برای تعیین ناحیه اختالط و نرخ اختالط دو منبع
آب سطحی و زیرزمینی ،یک غلظت اختیاری با توجه به محدوده
غلظت پارامترهای  TDSو  NO3در رودخانه زرجوب و غلظت صفر
میلیگرم بر لیتر برای غلظت این پارامترها در آب زیرزمینی در
نظر گرفته شد .برای افزایش دقت مدلسازی ،مدل شبکهبندی-
شده به سلولهای کوچکتری با اندازه سلول  20در  20متر و دو
الیه با عمق  17/26متر دوباره شبکهبندی شد (شکل  .)3به این
ترتیب ،ناحیه اختالط در  400متر از طول رودخانه زرجوب برای
دو پارامتر  TDSو  NO3مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اندازه-
گیریهای انجامشده در این مطالعه ،برای ارزیابی ناحیه اختالط
پارامتر  ،TDSغلظت این پارامتر برای بخش مشخصشده رودخانه
برابر  500میلیگرم بر لیتر و غلظت آب زیرزمینی برابر صفر در
نظر گرفته شد .در ادامه ،با توجه به مدل واسنجیشده ،MT3D
که برای شبیهسازی پارامتر  TDSدر آب زیرزمینی تهیه شد ،مدل
کیفی آب زیرزمینی برای دو ماه دی و خرداد به عنوان نماینده
ماههای زراعی و غیرزراعی به مدت  10روز و با دوره تنش روزانه
اجرا شد .پس از اجرای مدل کیفی ،سلولهایی از مدل آب
زیرزمینی که حداقل  10درصد غلظت جریان رودخانه (معادل 50
میلیگرم بر لیتر) را پس از  10روز زمان انتقال دریافت کردند ،به
عنوان ناحیه اختالط مشخص شدند (.)Lautz and Siegel, 2006

𝑁𝑂2

شکل  -3بازهای از رودخانه برای بررسی ناحيه اختالط

در ادامه ،برای تعیین ناحیه اختالط پارامتر  ،NO3با توجه
به محدوده دادههای اندازهگیری شده غلظت  NO3در رودخانه
زرجوب ،غلظت انتخابی این پارامتر در بخش مشخصشده از

رودخانه ،برابر  10میلیگرم بر لیتر در نظر گرفته شد و همانند
مرحله قبل غلظت این پارامتر در آب زیرزمینی صفر میلیگرم بر
لیتر فرض شد .در این بخش ،از مدل واسنجی شده  ،RT3Dکه

1 Method Of Characteristic

2 Modified Method Of Characteristics
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برای شبیهسازی  NO3در آب زیرزمینی تهیه شد ،برای تعیین
ناحیه اختالط نیترات که تحت تأثیر فرآیندهای طبیعی و حذف
میکروبی قرار میگیرد ،به کار میرود .بنابراین برای نمایش تأثیر
حذف میکروبی نیترات و فرآیند تجزیه میکروبی در ناحیه اختالط،
مدل  RT3Dدر دو حالت وجود تأثیر فرآیند میکروبی و بدون
وجود تأثیر فرآیند میکروبی در طول  10روز و با دوره تنش روزانه
اجرا شد .به این ترتیب ،سلولهایی که بعد از گذشت مدت زمان
 10روز ،حداقل  10درصد غلظت جریان رودخانه (معادل یک
میلیگرم بر لیتر) را دریافت کرده بودند ،به عنوان ناحیه اختالط
مشخص شدند.

نتايج و بحث
نتايج مدل MODFLOW

میزان خطای شبیهسازی
0/306
1/289
1/485
0/016
2/3

(m) ME
)RMSE (m
)ASE (m
)MSE (m
)NRMSE (%

نتايج مدل  MT3Dبرای انتقال TDS

پس از واسنجی مدل ،ضریب انتشار  1×10-5مترمربع بر روز و
مقدار ضریب پخشیدگی طولی برابر با  10متر به دست آمد .نتایج
واسنجی مدل  MT3Dدر شکل ( )5نشان داده شده است ،مقایسه
غلظت شبیهسازیشده و غلظت مشاهدهای  ،TDSنشان میدهد
که نقاط تقریبا به خط یک به یک نزدیکاند .پارامتر خطای به
دست آمده در جدول ( )2ارائه شده است .با توجه به این جدول،
مقدار خطای  MSEنزدیک به صفر و خطای  NRMSEکمتر از
 10درصد میباشد .با توجه به نتایج به دست آمده ،میتوان نتیجه
گرفت که مدل در شبیهسازی مقادیر  TDSنسبتا موفق عمل کرده
است.
900

800

R² = 0.9958

مقدار

40

700

600

مشاهداتی)(mg/l

پس از واسنجی مدل جریان آب زیرزمینی ،مقادیر محاسبهشده و
مشاهدهای به صورت شکل ( )4ارائه شده است .با توجه به این
شکل ،مقادیر محاسبهشده توسط مدل و مقادیر مشاهدهای به خط
 1:1نزدیکاند و تقریبا بر هم منطبق میباشند .همچنین ،مقادیر
خطاهای به دست آمده بین تراز آب محاسبهشده و مشاهداتی در
جدول ( )1آورده شده است .نتایج نشان میدهد که مقدار خطای
 MEو  MSEنزدیک به صفر بوده است و خطای  NRMSEکمتر
از  10درصد میباشد .با توجه به مقادیر خطاهای به دست آمده،
میتوان نتیجه گرفت که مدل ،تراز سطح ایستابی را نسبتا خوب
شبیهسازی کرده است.

جدول  -1پارامترهای خطای تراز آب شبيهسازی و مشاهدهشده
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شکل  -5انطباق  TDSشبيهسازیشده توسط مدل و مشاهداتی چاههای
نمونهبرداری

-10

-20

جدول  -2پارامترهای خطای غلظت کل جامدات محلول شبيهسازی و
مشاهدهشده
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میزان خطای شبیهسازی
(m) ME

2/17

شکل  -4انطباق بار هيدروليکی شبيهسازیشده توسط مدل و بار

)RMSE (m

هيدروليکی مشاهداتی چاههای مشاهدهای

37/97

)ASE (m

29/18

)MSE (m

0/0175

)NRMSE (%

5/3

تراز آب شبيه سازی شده)(m
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5

نتايج مدل  RT3Dبرای انتقال واکنشی NO3

پس از اجرای کد  MODFLOWو تعیین مقادیر ارتفاع بار
هیدرولیکی ،با ورود دادههای مربوط به مدل موند دوگانه در کد
 ،RT3Dاین کد اجرا شد .در ادامه به منظور واسنجی مدل ریاضی
تهیهشده از دادههای اندازهگیریشده در منطقه استفاده شد .نتایج
حاصل از شمارش جمعیت میکروبی در نمونه آب زیرزمینی برابر

3

2

مقدار مشاهداتی)(mg/l

 3.2 × 106 CFUبه دست آمد .از آنجا که ،در مدل موند دوگانه،
ml
نیاز به مقدار عددی باکتریهای محلول در آب به صورت غلظت
باکتری بر حسب میلیگرم بر لیتر میباشد ،برای به دست آوردن
این مقدار از ضریبی که کیم و همکاران ( Kim, 2006; Kim et
 )al., 2003ارائه کردند ،استفاده شد.
پس از ورود دادههای الزم جهت شبیهسازی کیفی سیستم
و اجرای کد  ،RT3Dدر مرحله واسنجی مدل تهیهشده ،مقادیر
ضرایبی که عدم قطعیت در آنها وجود دارد به گونهای تغییر داده
میشود که مقادیر غلظت نیترات مشاهدهشده و محاسبهشده
تقریبا و در حد قابل قبولی با یکدیگر مطابقت داشته باشند.
پارامترهایی که در مدل نیاز به تصحیح دارند ،ضرایب
هیدرودینامیکی آبخوان شامل ضریب هدایت هیدرولیکی و
ضرایب پخشیدگی و انتشار میباشد .پس از واسنجی ،ضریب
انتشار  1×10-5مترمربع بر روز و مقدار ضریب پخشیدگی طولی
برابر با  10متر به دست آمد .مقادیر ضرایب ثابت بعد از واسنجی
مدل به صورت جدول ( )3آورده شده است.

4

1

0

5

2

3

4

1

0

مقدار شبيه سازی )(mg/l

شکل  -6انطباق غلظت نيترات شبيهسازیشده توسط مدل و مشاهداتی
چاههای نمونهبرداری
جدول  -4پارامترهای خطای غلظت کل جامدات محلول شبيهسازی و
مشاهدهشده

میزان خطای شبیهسازی
(m) ME

0/059

)RMSE (m

0/455

)ASE (m

0/371

)MSE (m

0/037

)NRMSE (%

9/6

ارزيابی ناحيه اختالط

در ارزیابی ناحیه اختالط ،نتایج حاصل از اجرای مدل
برای پارامتر  TDSدر دو ماه دی و خرداد به صورت شکلهای ()7
و ( )8آورده شده است .اعداد نوشتهشده بر روی خطوط همغلظت،
غلظت  TDSآب زیرزمینی است .با توجه به شکل ( )7و تعریف
ناحیه اختالط (حد  10درصدی غلظت جریان رودخانه) ،در ماه
دی ،ناحیه اختالط تا فاصله حدود  20متری از رودخانه میباشد،
در حالیکه در ماه خرداد ،این فاصله به طور قابلتوجهی کمتر از
 20متر است .شکل ( ،) 9برای نمایش بهتر ناحیه اختالط بازهای
از رودخانه که در این مطالعه بررسیشده ،آورده شده است.
همچنین ،ارزیابی غلظت آب زیرزمینی در راستای عمق آبخوان
در شکل ( )10نشان میدهد که پخشیدگی  TDSدر ماه دی
بیشتر از ماه خرداد است و در ماه دی بعد از گذشت  10روز کل
عمق آبخوان تحت تأثیر غلظت رودخانه خواهد بود ،در حالی که
در ماه خرداد غلظت  50میلیگرم بر لیتر کمی باالتر از کف
آبخوان است .به طور کلی در ماه خرداد ،به دلیل افزایش
بهرهبرداری از آبخوان و سرعت باالتر حرکت آب زیرزمینی ،غلظت
 TDSآب زیرزمینی در اطراف رودخانه ،کاهش بیشتری نسبت به
ماه دی دارد .شایان ذکر است که کشیدگی پروفیل غلظت در هر
MT3D

جدول  -3مقادير ضرايب ثابت واکنش بعد از واسنجی

واحد

مقدار

پارامتر ثابت
μm

1/day

kb

mg/lit

𝐾𝑁𝑂2

mg/lit

0/7
1
1/5
0/8

𝐾𝑂2

mg/lit

𝑌𝑁𝑂3

-

1/35

Y

-

d

-

0/5
0/02

𝑁𝑂2

در شکل ( )6مقادیر مشاهدهشده در چاههای نمونهبرداری
و مقادیر حاصل از مدل شبیهسازی در طول دوره زمانی
نمونهبرداری آورده شده است .پراکندگی نقاط نسبت به خط یک
به یک نشان میدهد که مقادیر حاصل از شبیهسازی با مقادیر
مشاهدهشده تقریبا همخوانی دارد .برای بررسی بهتر میزان
خطاهای شبیهسازی محاسبه و در جدول ( )4ارائه شده است.
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دو نمودار الف و ب شکل ( )10به سمت چپ میباشد که جهت
حرکت آب زیرزمینی را نشان میدهد.

شکل  -7مقادير شوری در ماه دی

شکل  -8مقادير شوری در ماه خرداد

شکل  -9نمايش ناحيه اختالط آب سطحی و زيرزمينی برای پارامتر شوری در ماه دی

الف)

ب)

شکل  -10عمق ناحيه اختالط ،ماه دی (الف) ،ماه خرداد (ب)
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در ادامه ،نتایج حاصل از اجرای مدل  RT3Dبرای پارامتر
نیترات در دو ماه دی و خرداد به صورت شکلهای ( )11و ()12
آورده شده است .در شکل ( )11ناحیه اختالط یا مناطقی که
آبخوان تا  10درصد غلظت نیترات رودخانه را بدون اعمال اثر
جمعیت میکروبی دریافت کرده است و شکل ( )11ناحیه اختالط
را با اعمال اثر جمعیت میکروبی نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،ناحیه اختالط در حالت بدون اثر زیستپاالیی و
تنها در اثر انتقال غیرزیستی نیترات در راستای جهت حرکت آب

زیرزمینی ،تقریبا  25متر است ،در حالی که شکل ( )12که ناحیه
اختالط را در صورت وجود تأثیر زیستپاالیی نشان میدهد،
اختالف قابل مالحظهای نسبت به شکل ( )11دارد .در این حالت،
ناحیه اختالط در محدوده کوچکتری اتفاق میافتد و کاهش
غلظت پارامتر نیترات در آب زیرزمینی در فاصله کمتری از
رودخانه صورت گرفته است .بدیهی است که در این حالت ،کاهش
غلظت نیترات توسط فرآیند زیستپاالیی تسریع پیدا کرده است.

شکل  -11مقادير نيترات در شرايط بدون حضور ميکروارگانيسمها

شکل  -12مقادير نيترات در حضور ميکروارگانيسمها

نتيجهگيری
در این مطالعه برای تعیین ناحیه اختالط آب سطحی و زیرزمینی
از روش مدلسازی استفاده شد .به دلیل اینکه ناحیه اختالط
میتواند زیستگاه مناسبی برای میکروارگانیسمها باشد ،سعی شد

ناحیه اختالط در دو حالت پارامترهای واکنشی ( )NO3و
غیرواکنشی ( )TDSبررسی شود .با هدف شناسایی ناحیه اختالط
رودخانه زرجوب و آبخوان فومنات و تأثیر آن بر کیفیت آب
زیرزمینی ،مدلسازی تراز آب زیرزمینی و مدلسازی انتقال
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پارامتر  TDSو  NO3صورت گرفت .برای مدلسازی جریان آب
زیرزمینی از مدل  MODFLOWو برای مدلسازی پارامترهای
 TDSو  NO3به ترتیب از کدهای  MT3Dو  RT3Dاستفاده شد.
پس از واسنجی مدلهای کمی و کیفی ،ناحیه اختالط تعیین شد.
در تعیین ناحیه اختالط هنگامی که از پارامتر غیرواکنشی TDS
استفاده شد نتایج حاصل از مدل  MT3Dنشان داد که در فصل
غیرزراعی ناحیه اختالط تا فاصله  20متری از رودخانه است در
حالی که به دلیل افزایش بهرهبرداری از آب زیرزمینی و سرعت
باالتر حرکت آب زیرزمینی در فصل زراعی به طور قابلتوجهی
این فاصله کمتر از  20متر است .در ادامه ،هنگامی که در تعیین
ناحیه اختالط از پارامتر واکنشی نیترات استفاده شد نتایج حاصل
از مدل  RT3Dنشان داد که در حضور میکروارگانیسمهای موجود
در ناحیه اختالط ،این ناحیه تا فاصله  20متری از رودخانه است.
در صورتی که تأثیر میکروارگانیسمها در نظر گرفته نشود این
فاصله به حدود  25متر میرسد .مقایسات نشان میدهد که
کاهش غلظت نیترات در حالت اعمال اثر میکروبی نسبت به حالت
بدون اثر میکروبی برابر  18درصد میباشد .با توجه به اینکه در
این مطالعه ،فرآیند تجزیه زیستی تنها با استفاده از
میکروارگانیسمهای موجود در ناحیه اختالط مورد بررسی قرار
گرفته است ،در حالی که میتوان با تزریق باکتریهای مهندسی
شده یا با استفاده از روشهایی باعث تسریع فعالیتهای میکروبی
و افزایش تجزیه نیترات شد .به طور کلی در مباحث زیست-
محیطی ،ناحیه اختالط به عنوان یک زون گذرگاهی عمل میکند

که بین دو اکوسیستم مختلف قرار میگیرد .معموال بخشی از
آالینده اکوسیستم اول در زون گذرگاهی کاهش مییابد و سپس
وارد اکوسیستم دوم میشود .به عنوان مثال تاالب یا حوضچه
مصنوعی که در انتهای رودخانه و قبل از دریا قرار میگیرد می
تواند به عنوان یک زون گذرگاهی عمل کند که بخشی از آالینده-
های رودخانه میتواند در تاالب یا حوضچه کاهش یابد و سپس
وارد دریا شود .در مبحث مورد مطالعه در این پژوهش نیز ناحیه
اختالط به عنوان یک زون گذرگاهی بین دو اکوسیستم رودخانه
و آب زیرزمینی عمل میکند و بخشی از آالیندههای رودخانه
میتواند در این ناحیه کاهش یابد و سپس وارد آب زیرزمینی
شود .حال با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه میتوان
با تعیین ناحیه اختالط و تأثیر فرآیندهای ژئوشیمی و فعالیتهای
میکروبی در این ناحیه ،روشهای مدیریتی در جهت جلوگیری و
کاهش ورود آالیندههای آب سطحی به آب زیرزمینی اتخاذ نمود.
همچنین میتوان با ایجاد شرایطی در این ناحیه ،فعالیتهای
میکروبی را افزایش داد و از این طریق مقادیر قابلتوجهی از
آالینده قبل از ورود به آب زیرزمینی حذف خواهد شد .با توجه به
اهمیت رودخانه زرجوب از نظر آلودگی ،میتوان با اندازهگیری
مقدار آلودگی رودخانه ،مقدار و وسعت آلودگی را در آب زیرزمینی
اطراف رودخانه تعیین نمود و در جهت کاهش آن اقدامات
مدیریتی انجام داد.
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