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(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

شبیهسازی انتقال نیترات در آب زیرزمینی :دشت لنجانات اصفهان


حمیدرضاناصری؛دانشگاهشهیدبهشتی،دانشکدۀعلومزمین
زهراکیهمایون*؛دانشگاهپیامنور،گروهزمینشناسی،تهران،ایران

محمدنخعی؛دانشگاهخوارزمی،دانشکدۀعلومزمین
دریافت11/2/5پذیرش13/1/3

چكیده
سیستم جریانآبزیرزمینیدرمحدودۀتمرکز

باهدفشناختخصوصیاتانتقالیآبخوانونحوۀانتقالنیتراتبا 
فعالیت های کشاورزی دشت لنجانات ،پس از تعیین غلظت این آنیون بهصورت فصلی ،جریان آب زیرزمینی در آبخوان

مدلسازی شده و سپس انتقال نیترات با آن شبیهسازی شده است .سنجش فصلی غلظت نیترات در نمونههای آب

زیرزمینیمحدودۀ بررسیشده ومقایسۀ  آنبااستانداردهایآبشربانسانوداموآبیاریحاکیازغلظتبیش ازحد
نتایجمدلسازیجریانآبزیرزمینیبااستفادهازکدMODFLOW

استاندارداینآنیوندرآبزیرزمینیدشتاست.
نشان میدهد که سیستم جریان آب زیرزمینی دشت لنجانات متأثر از خصوصیات ثابت هیدروژئولوژی آبخوان است.
پمپاژازچاههایاستفادهشده ،سببافتسطحایستابیو

تنشهایغیرطبیعیواردبرسیستمجریانازطریقمیزان زیاد 

کاهش ذخیرۀ آبخوان شده است .نتایج حاصل از واسنجی و تحلیل حساسیت مدل انتقال نیترات با استفاده از کد
بیشترینتأثیررادر
نشانمیدهدکهتغذیۀ نیتراتازسطح،میزانتجزیۀمرتبۀاول،تخلخلمؤثروبارش ،

MT3DMS
ورودوماندگاریاینآنیوندرآبزیرزمینیمحدودۀ بررسیشده دارد.شرایطاکسیدیحاکمبرآبخوانلنجاناتووجود
نیتراتزداییدرآبخوانشده

غلظتهایزیاد اکسیژندرآبزیرزمینیبههمراهمقادیراندكموادآلیسببکاهشمیزان 

نیمهعمرآنیوننیتراتدرآبخوانبررسی شدهبیشاز  2/5سالاستوحرکتآنعمدتاً ازطریقانتقالهمرفت
است .
کنندههاینیتراتهمصرفیدرمحدودۀ بررسیشده وکاراییجهانیجذب

ومیزانحاصلخیز 

انجاممیشود .براساسنوع 

نیتروژنوباتوجهبهجرممحاسبهشدهبراینیتراتورودیبهآبخوانبامدلانتقال،میزاننیتروژنفروشوییشدهبهآب
زیرزمینیمحدودۀبررسیشده101kgNha-1yr-1است.
سازیجریانآبزیرزمینی،شبیهسازیانتقالنیترات،کد،MT3DMSآبخوانلنجانات

واژههای کلیدی :
مدل
*نویسنده مسئولzkayhomayoon@pnu.ac.ir

مقدمه
کشاورزیمهمترینمنبعآن

استکهفعالیتهای 

آلودگیآبزیرزمینیبهیوننیتراتمشکلی جهانیروبهرشدی 
شودکهبیشازدوسومنیتراتدرآبزیرزمینیحاصلازورودیهایگذشتهوحالکشاورزی


تخمینزدهمی
است.
کننده هایشیمیاییازتهوآلیاستفادهشدهدرفرمنیتراتبهآب

درصدحاصلخیز

استبهطوریکهتقریباً30تا50
متحركوپایداردربسیاریازسیستمهایجریانآبزیرزمینی

شوندهای


نیتراتحل
زیرزمینیفروشوییمیشود[.]1

رفتوپخشیدگیانجاممیشود.


هوازیوکمعمقاستکهانتقالآندرآبخوانازطریقفرایندهایهم
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یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

درتشریحوضعیتوتحركآالیندههادر آبزیرزمینیونیزارزیابیتأثیرموادشیمیاییخطرناك،ازمدلهای

مروزهکاربردمدلهایجریانوانتقالآبزیرزمینیبا استفادهازکدهایبامقبولیتزیاد،

ریاضیاستفادهمیشود.ا

افزارهایپیشوپسپردازنده،1گسترش


همراهبااستفادهازنرم
جامعوعمومیهمانند MODFLOWو MT3DMS
مجموعهای جامع از گزینهها و قابلیتها برای شبیهسازی همرفت ،پخشیدگی/انتشار و

یافته است .کد  MT3DMS
هادرسیستمجریانآبزیرزمینیدرشرایطمعمولهیدروژئولوژیفراهممیکند[.]2


هایشیمیاییآالینده

واکنش
برایشبیهسازیتغییراتغلظت

برایمدلسازیجریانآبزیرزمینیوکد)MT3(MT3DMS

کدMODFLOW
نیتراتوانتقالآندرمنطقهاشباع،درمناطقمختلفجهانازجملهآبخوانهایدرۀ نیلدرمنطقۀتحتا 2ودلتای

آبریزکرویدی(3ازمهمترینمناطقتولیدمحصوالتکشاورزیدراروپا)
آبخوانهایحوضۀ 

میانیدرمصر[،]4[،]3
ومنطقۀکامبریا4درفرانسه [،]6[،]5آبخوان سوماسبلین5درایالتواشنگتنآمریکا[،]7حوضۀ رودخانۀویلموت6
درجزیرۀادموند 7کانادا [،]1آبخوان شروود 1درغرب ناتینگام شایر 1انگلستان[،]1منطقۀتسالی 10دریونان [ ]10و
شبیهسازیانتقالیوننیتراتبا کدهایذکرشدهدر
آبخوانآبرفتی زاگرب 11درکرواسی [ ]11استفادهشدهاست .
ایرانبرایدشتهایشهرکرد [،]]12همدان -بهار [،]13ایذه [،]14آبخوانشھركصنعتیشیراز [ ]15وآبخوان

شهرری [ ]16انجام شده است .انتقال یون نیترات در آبخوان لنجانات تاکنون شبیهسازی نشده است .براین اساس
سیستم جریانآبزیرزمینیدشت

تحقیقحاضرباهدفشناختخصوصیاتانتقالیآبخوانونحوۀ انتقالنیتراتبا 
لنجاناتانجامشدهاست.بدینمنظور،جریانآبزیرزمینیدرکلمحدودۀ آبخوانبهمساحت 1760کیلومترمربع
مدلسازی شده و سپس انتقال آالیندۀ نیترات با آن در محدودۀ تمرکز فعالیتهای کشاورزی بهوسعت 1230

مدلسازیجریانآبزیرزمینیازطریقکدMODFLOW-2000نسخۀ-15-00
مترمربعشبیهسازیشدهاست .

کیلو
 1و شبیهسازی انتقال نیترات با استفاده از کد  MT3DMSنسخۀ  5/1در نرمافزار  Visual MODFLOWنسخۀ
4/2/0/151انجامشدهاست.
آبریز
دشت لنجانات با مساحت تقریبی  1760کیلومترمربع در جنوب غرب استان اصفهان واقع است .حوضۀ  
بندیهای اقلیمی
لنجانات از زیرحوضههای گاوخونی و اولین دشت هموار در مسیر زایندهرود است .بر اساس طبقه 
تمرکزبارشهادرارتفاعات

لنجاناتاقلیمنیمهخشک(مناطقباارتفاعبیشاز 2000متر)وخشکدارد.

زیرحوضۀ 
هاکاستهمیشود[.]11[،]17حداکثرمیزانبارشدرسال


سمتشرقازمقداربارش

جنوبمنطقهاستوبه
غربتا
میلیمتربودهاست.
درارتفاعاتجنوبیوبهمیزان 110

17
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1. Graphical User Interface or GUIs
2. Tahta
3. Kervidy
4. Cambrai
5. Sumas–Blaine
6. Wilmot
7. Edmond
8. Sherwood
9. Nottinghamshire
10 . Thessaly
11. Zagreb
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گرمترین ماه سال مرداد با دمای
برخالف بارش ،درجه حرارت هوای منطقه از غرب به شرق افزایش مییابد  .
سانتیگراداست.

میانگینماهانه27درجۀسانتیگرادوسردترینماهدیبامیانگیندمایماهانه4درجۀ
دشتلنجاناتبهوسیلۀ ارتفاعاتآهکیمحصورشده(شکل )1وآبخوانآندارایمرزهایهیدروژئولوژیطبیعیدر
حدبینکوهودشتاست[.]21[،]20[،]11

Geology Legend
QA: Gravel Plain

K1: Thin-beded slatly Limestone

MP3: Conglomerate

Jv: Andesite Volcanics

MP2: Conglomerate with Volcanic Rocks

Js: Sandstone containing interacalations of Shale

MP1: Conglomerate & Red Argillacuse Limestone

Jl: Limestone conteining Coral

E2: Nummulitic Limestone & Conglomerate Limestone

J: Shale containing Ammonites

E1: Conglomerate with interaclation of Nummulitic Limestone

Jc: Conglomerate, Sandstone & Shale

K3: Grey Limestone containing Orbitolinas and Ammonites

T: Massive gray and yellow Dolomite

K2: Red Sandstone & Conglomerate

P: Limesstone & Dolomitic Limestone



شكل  .1منحنیهای تراز سطح ایستابی و موقعیت نقاط نمونهبرداری آب زیرزمینی روی نقشۀ زمینشناسی [،]22
[ ]22حوضۀ آبریز دشت لنجانات

هایحفاریشدهدردشت،سنگکفآبخوانازنهشتههایآهکیوشیستیاست

براساسمقاطعزمینشناسیچاه

ربرخیمناطقرویسنگکفآبخوانالیهایازرس

کهعمقآناز11تابیشاز150مترمتغیراست[.]25[،]24د
هایآبرفتیدشتازالیههایمتناوبیازترکیبرسوبات


نهشته
ویاترکیبرسومارنقرارگرفتهاست [ .]27[،]26
ایستابی در سال  ،17آبخوان جنوب زاینده رود از طریق ارتفاعات جنوب غربی دشت تغذیه میشود و ارتفاعات
جریانهایسطحیوزیرزمینیدشتلنجانات

غربیدشتتغذیهکنندۀ آبخوانبخششمالیرودخانهاست برای 


شمال
هایبهرهبرداری،سبب

فعالیت هایکشاورزیدردشتلنجاناتازطریقحفروپمپاژزیاد 
چاه

سمتزایندهروداست.


به
تغییرجهتجریانآبزیرزمینیبهسمتبخششرقیآبخوانشدهاست.
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ماسهای-شنی تشکیل شده که در تمام الیهها مقدار رس بیش از  50درصد است .براساس نقشۀ تراز سطح
رسی -

هاینویندرزمینشناسی

89جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

مواد و روشها
بهمنظورتعیینغلظتنیتراتدرآبزیرزمینیمحدودۀبررسیشده،از33چاه(کشاورزی،خانگیودامداری)در

،نمونهبرداریشده

،فصل خشک(مردادوآبان)وفصلبارش(بهمن)درسال1317

انتهایدورۀ بارش(اردیبهشت)
منظورپوششفعالیت هایکشاورزی،باتوجهبهجهتجریانآبزیرزمینیدشتو


برداری،به

نقاطنمونه
است.شبکۀ 
موقعیتمزارعکشاورزیانتخابشدهاست(شکل،1جدول.)1
جدول  .1مشخصات چاههای نمونهبرداری و غلظت نیترات سنجش شده درآنها در فصول مختلف (میلیگرم در لیتر)
زمستان

پاییز

تابستان

بهار

40
37
34
34
35
30
4
000
33
30
50
73/7
55
005
00
30
05
06
7
50034
055
00
000
06050
35030
7000
03000
75
033
54
30
63
05

3000
3004
3000
5703
3300
3004
7033
036070
64065
30043
6007
60/3
7000
000005
4000
3300
0004
0000
3005
5703
05000
0303
03600
070333
06003
7300
0504
0300
07303
5505
4306
00703
3007

4006
34
05504
3000
3000
0704
0500
00303
00500
3600
6307
57/3
5500
00303
4005
3300
0006
0505
4400
5500
00000
0700
03005
34005
35074
7003
000
0003
0000
5403
3500
03005
5603

3503
4506
43
3000
3000
0003
0504
04006
055
3403
76
70/0
7006
04700
3303
0504
3503
37000
4503
70065
05404
0007
05706
35043
30030
0000
3300
0004
03504
7300
3000
05300
7303

ارتفاع
سطح
ایستابی
)(m
0735
0705
0765
0535
0535
0545
0745
0735
0745
0755
0055
0065
0055
0060
0005
0000
0755
0770
0740
0730
0700
0705
0755
0705
0730
0705
0000
0035
0065
0050
0060
0070
0070

عمق
چاه
)(m

Y

X

چاه

035
70
05
75
05
30
65
055
05
055
65
77
055
75
05
33
65
05
005
35
035
75
75
430
03
03
3
7
3
03
5
6
7

4007653
4000656
4003364
4003340
4007300
4073355
4075003
4070445
4006355
4073050
4070377
4073537
4073453
4073535
4055335
4076430
4070037
4074740
4070573
4077037
4075335
4076036
4050353
4056550
4050760
4050003
4053005
4053340
4055530
4076500
4053737
4053055
4053037

030545
030003
030505
047353
045357
033033
033365
030433
034673
030006
033445
035003
030357
034550
037060
030774
045356
036403
043047
043770
043370
043404
044656
036550
036535
040035
036574
037433
043767
040003
047450
046330
046450

BW.9
BW.9
BW.3
BW.4
BW.5
BW.6
BW.7
BW.9
BW.8
BW.99
BW.99
BW.99
BW.93
BW.94
BW.95
BW.96
BW.97
BW.99
BW.98
BW.99
BW.99
BW.99
BW.93
BW.94
BW.95
BW.96
DW.9
DW.9
DW.3
DW.4
DW.5
DW.6
DW.7

ساعتاززماننمونهبرداری،

گرادنگهداریشدهودرکمتراز24


سانتی
نمونههادردمایکمتراز4درجۀ
[ .]21[،]21
وبراساسروشهایانجمنبهداشتعمومیآمریکاآزمایش

درآزمایشگاهمرکزیشرکتآبوفاضالباستاناصفهان
شدهاست [.]30برای  شناختشرایطاکسیدیحاکمبرآبخوانوغلظتموادآلیموجوددرآبزیرزمینی،غلظت
شبیهسازیجریانآبزیرزمینیدرکل
هااندازهگیریشدهاست  .


نیزدرنمونه
اکسیژنمحلول 12وکلکربنآلی 13
محدودۀدشتلنجاناتبهمساحت1760کیلومترمربعانجامشدهاست.
12. Dissolved Oxygen-DO
13. Total Organic Carbon-TOC
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نمونهبرداری بر اساس راهنماهای سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان زمینشناسی آمریکا انجام شده است
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مرزهایمدلجریانآبزیرزمینیبه صورتفیزیکیومنطبقبرمرزآبخوانباارتفاعاتدرنظرگرفتهشدهاست.

محدودۀ مدل به  211ستون و  266ردیف با فاصلۀ ثابت  250متر تقسیمبندی شده و با در نظر داشتن شرایط
وژیآبخوان،بهصورتیکالیهطراحیشدهاست(شکل.)2

هیدروژئول





شكل  .2گسستهسازی مكانی مدل جریان آب زیرزمینی دشت لنجانات و موقعیت چاههای مشاهدهای

چاههایمشاهدهایوترازکفالیهازطریقترازسنگکفویا
ترازسطحالیهبااستفادهازدادههایترازیابیدهانۀ 
هایبهرهبرداریثبتشدهدردشت

رسیمارنیرویآندرمقاطعزمینشناسیچاههامشخصشدهاست .
چاه

الیۀ 
طیسالهای23،)12-14

سهامیآبمنطقهایاصفهان(

شرکت 

بهوسیلۀ
شامل 1414حلقهچاهآماربرداریشده 
ذوبآهناصفهانو 10حلقهچاهواقعدرمجتمعفوالدمبارکه،همراهبا 137رشته
حلقهچاهدرمحدودۀ کارخانۀ  
حلقهچاهمشاهدهایشرکت

دهنهچشمهواردنرمافزارشدهاست.ترازسطحایستابیگزارششدهدر42

قناتو121
آهناصفهانبهصورتماهیانهواردمدل


ایشرکتسهامیذوب

حلقهچاهمشاهده
آبمنطقهایاستاناصفهانو 64

شدهاست(شکل.)2براساسنوعرسوباتآبخوانلنجاناتمیزانآببرگشتیحاصلازآبیاری20درصدمنظورشدهو
بهمنظورکاهشتأثیرنقاطتخلیه(چاه،چشمه،قنات)برچاههای
چشمههانیز 20درصددرنظرگرفتهشدهاست .

مشاهدهای ،در صورت وجود توام آنها در یک سلول ،نقاط تخلیه به سلولهای مجاور منتقل شده است .مقادیر

خصوصیاتجریان(هدایتهیدرولیکی،ذخیرهو بارهایاولیه)درمحدودۀ مدلازطریقاعمالروشمحدودههایبا
باتوجهبهوسعتآبخوانلنجاناتو

یابیبهروشکریجینگمحاسبهشدهاست.

مقدارخصوصیتتوزیعشدهو 
درون
اطالعاتحاصلازآزمونهایپمپاژانجامشدهدرمحدوده،ازپارامترمحیطآبخوانبرایمحاسبۀضرایب

کافینبودن
هیدرودینامیکاستفادهشدهاست[.]31شرایطمرزیدرمدلجریانآبزیرزمینیدشتبررسیشدهازطریقبستۀ
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از نرخ پمپاژ چاهها کسر شده است  .میزان نفوذ مستقیم رواناب و یا آب برگشتی آبیاری حاصل از تخلیه قنوات و
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صورتالیهای،


درنهایت،مدلجریانآبزیرزمینیدشتلنجاناتبه
مرزبارعمومیوبستۀ تغذیهاعمالشدهاست.
سانگرد،غیرمحبوس(قابلیتانتقالمتغیروضریبذخیرهثابت)وناپایداردریازدهدورۀتنشباگامزمانی10و
ناهم 

نظربهاهدافمتفاوتمدلهاوضرورتواسنجی

مضرب  1/2با موتورعددی  MODFLOW2000اجراشدهاست.
همچنین با توجه به اینکه
آن ها در شرایط متفاوت ،مقبولیت واسنجی یک مدل معموالً برآوردی فردی است  .

هایسطحیپاسخمیدهد،واسنجیناپایداربرمبنایمقادیر


مشخصبهتنش
سیستمهایزیرزمینیمعموالًباتأخیری

ماهانه ترجیح داده میشود [ .]32در مدل جریان آب زیرزمینی دشت لنجانات پس از تعدیل بارهای باقیمانده در
هایمشاهده ایدرطیاجراهایمتوالیومتعددمدلوباتوجهبهشرایطهیدروژئولوژیکآبخوان،میزانخطای


چاه
تنشدرنظرگرفتهشدهاست

ترازیکمترکاهشیافتهوبهعنوانآستانۀقابلقبولخطابرایهردورۀ 

 RMS
بهکم
چشمگیری درنتایج
کندکهتغییرپارامترها،تغییرات 


موردنظرپیشنهادمی
بهعبارتدیگر،آستانۀ 
شکلهای 3و .)4
( 
یمشاهدهایدرآبخوان

حصولبهشرایطبهینه ایجادنخواهد کرد.براساسمحدودهتغییراتترازایستاب

مدلبرای 
نمایانگرواسنجیمناسبمدلوتطابقخوببین

لنجانات(1تا50متر)مقدارRMSهنجارشدهحاصل(جدول)2
ایومشاهدهایبارهیدرولیکیاست.


مقادیرمحاسبه
تمرکزفعالیتهایکشاورزیدشتبهمساحت1230کیلومترمربعانجامشده

شبیهسازیانتقالنیتراتدرمحدودۀ

بهجزمرزجنوبشرقی،سایرمرزهایمحدودۀ مدلانتقالمنطبقبرمرزآبخوانباارتفاعاتدشت
است(شکل .)5
است .مرز جنوبشرقی مدل براساس خطوط جریان آب زیرزمینی در آبخوان و بهصورت مرز هیدرولیکی با جریان
مترتقسیمبندیشده

معلومدرنظرگرفتهشدهاست.محدودۀ مدلبه 347ستونو 320ردیفبافاصلۀ ثابت 125
مدلسازی
مدلبه صورتیکالیهطراحیشدهوترازهایسطحوکفالیهمطابقبامدلجریاندشتاست .

است.
بهمنظور شناخت خصوصیات انتقال حل شونده و
ناپایدار انتقال نیترات در آب زیرزمینی محدودۀ بررسی شده  
هایمحاسبهایو

شبیهسازیپاسخفصلیآبخواندر11دورهتنشباگامانتقالیکروزاجراشدهاست.تطابقغلظت

بهمن)بررسیشدهاست .ویژگیهایمدلانتقال
ایدردورههایتنشچهارم(مرداد)،هفتم(آبان)ودهم( 


مشاهده
نیتراتدرآبزیرزمینیدشتلنجاناتازطریقخصوصیاتانتقال،شامل غلظتاولیه ،ذخیرهو پخشیدگی 14وارد
غلظتهای سنجش شده نیترات در اردیبهشت سال  17در چاههای

نرمافزار Visual MODFLOWشده است .

هایاولیهدرمدلسازیمنظورشدهاست.


عنوانغلظت
مشاهده 
ایبه


14. Dispersion
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شكل  .2خطای  RMSحاصل از اجرای مدل جریان آب زیرزمینی واسنجی شده آبخوان لنجانات
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شكل .4نمودار پراکندگی بار مشاهداتی در مقابل بار محاسباتی در اجرای مدل واسنجی شده (دورههای تنش هفتم و
یازدهم)
جدول  .2مشخصات آماری مدل جریان آب زیرزمینی واسنجی شده آبخوان لنجانات
Abs. Residual Mean
)(m
5/043
5/033
5/050
5/005
5/034
5/045
5/065
5/033
5/050
5/005
5/005

Residual Mean
)(m
-5/033
5/530
5/040
5/566
5/565
5/530
5/000
5/045
5/533
5/564
5/555

SEE
)(m
5/003
5/055
5/033
5/034
5/043
5/037
5/035
5/030
5/034
5/044
5/034

Normalized RMS
)(%
5/345
5/334
5/306
5/300
5/373
5/303
5/303
5/303
5/303
5/377
5/300

RMS Error
)(m
5/000
5/003
5/700
5/754
5/705
5/707
5/060
5/730
5/065
5/705
5/753

Stress Periods
)(day
40
03
64
033
000
050
300
330
370
450
440

یابیهایمتعدد،
درون 
نقاطمشاهدهایغلظتو 

غلظتهایاولیه،ازطریقتغییردرمقدار

درونیابی 
خطاهایحاصلاز 
بهصورتتخلخلمؤثرو
کمینهشدهاست.عبارتذخیرهدرمدلانتقالنیتراتدرآبزیرزمینیمحدودۀبررسیشده 

ازطریقمحدودههایبامقادیرخصوصیتتوزیعشدهاعمالشدهاست.قابلیتپخشیدگیطولیبرایمدلانتقالجرم

دشتبااستفادهازمقادیرگزارششدهاینپارامتردرپژوهشهایمختلف،تخمینزدهشدهاست[.]34[،]33باتوجه
شبکه ایمدل،قابلیتپخشیدگیطولیاولیهبرایمدلانتقالبین 500تا
برسیشده و فاصلههای  
بهوسعتمحدودۀ  

پخشیدگیافقیبهطولیبرابر،0/1نسبتقابلیتپخشیدگی
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شدهپهنهبندی شدهاست.نسبت قابلیت


یابیومقادیرخصوصیتتوزیع

متردرنظرگرفتهشدهوازطریقدرون
 100
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شكل .5موقعیت زمینهای زراعی و چاههای مشاهدهای غلظت نیترات در مدل انتقال محدودۀ بررسی شده

عمودی به طولی برابر 0/01و ضریب انتشار مولکول برای نیترات  5*10-5m2d-1منظور شده است [ .]35نیترات
رسوبوکانیهایغیرقابلحلوجذباندكبا ماتریسجامد

گونهایبسیارمتحركاستکهبهدلیلتشکیل نشدن 

عنوانگونهایغیرواکنشیباضریبتأخیریکدر


نیونبه
آبخوان،درآبزیرزمینیباقیمیماند.برایناساس،اینآ

طورگستردهسببحذفیاکاهشنیترات


تنهاواکنششیمیاییاستکهبه
نظرگرفتهمیشود.فرایندنیتراتزدایی15

هاینیتراتزداو


،حضورباکتری
درآبزیرزمینیمیشود.شرایطالزمبرایاینفرایند،کمبوداکسیژن(محیطاحیایی)

الکتروندهندههایمناسباست.درکدانتقالجرم،MT3DMSفرایندنیتراتزداییبهصورتکلیازطریقواکنش

سازیمیشود [ .]36شرایطاکسیدیحاکمبر


هاشبیه

برایالیهیاهریکازسلول
نرخیبرگشتناپذیرمرتبۀ اول 16
آبخوانلنجاناتووجودغلظتهایزیاد اکسیژنمحلول(میانه)7/6mgL-1 :درآبزیرزمینیهمراهبامقادیراندك

هایمحركواکنشهای نیتراتزداییهتروتروپیک17و


ترینالکتروندهنده

عنوانمهم
موادآلی( (TOC<5mgL-1
،به
نیتراتزداییدرآبخوانشدهاست.بر

مناسبنبودنشرایطبرایفرایندنیتراتزداییآتوتروپیک،11سببکاهشمیزان
اولیۀ،5mgL-1بین 7/516×10-4تا  5/51×10-4 day-1درنظرگرفتهشدهاست.ورودنیتراتبهآبخوانازطریق
شرایطمرزیغلظتثابتوغلظتتغذیهایدرمدلاعمالشدهاست.بادرنظرداشتنتغییرات غلظتنیتراتدر

بخشهایمختلفمحدودۀبررسیشده،فروشوییاینیونهمراهبانفوذبارشازسطحدشتبهآبزیرزمینیازطریق


15. Denitrification
16. First–order irreversible rate reaction
17. Heterotrophic
18. Autotrophic
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زماننیمهعمرنیتراتدرمناطقمختلفدشتباغلظت

صورتاولیه

ایناساسدرمدلانتقالمحدودۀبررسیشده 
،به
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ورودنیتراتبهآبخوانازطریقآبهای

ایدردورههایتنشبهمدلاعمالشدهاست.


شرایطمرزیغلظتتغذیه
ازسطحزمینهایکشاورزیدرمدلجریانانجامشدهاست.

رگشتیآبیاریدرفصولمختلفبااعمالشارتغذیه 

ب
هایبهرهبرداریتعدیلشدهاست.


پمپاژدرچاه
جریانورودیازسطحمزارعبهآبخوانبااستفادهازافزایشمیزان 
بهمنظورحصولحداکثرکاراییمحاسباتیوکاهشپخشیدگی عددیدرحلعبارتهمرفتمعادلۀ انتقالجرمدر

مدلانتقالدشتلنجاناتازحلکنندۀ ذرهمبنای HMOCاستفادهشدهاست.نتایجحاصلازاجرایمدلانتقال
هاینمونهبرداریدرسهدورۀ تنش

ازطریقغلظتهاینیتراتسنجششدهدرچاه

نیتراتدرآبخوانبررسیشده 
ارزیابیدقیقنتایجشبیهسازیانتقالنیتراتدرآبخوانلنجاناتاز

نمونهبرداری)بررسیشدهاست.
(منطبقبافصول  
ایومشاهدهای) بااستفادهازپارامترهایآماریانجامشده


هایمحاسبه

تفاوتبینغلظت
طریقکمیکردنخطاها(
است.

نتایج و بحث
آنها با
نتایج حاصل از سنجش غلظت نیترات در نمونههای آب زیرزمینی محدودۀ بررسی شده و مقایسۀ  
استانداردهایآبشربسازمانحفاظتمحیطزیستآمریکا[،]37سازمانبهداشتجهانی[،]31استانداردآبشرب
نشانمیدهدکهغلظتنیترات

ایران[]31ونیزاستانداردهایآبکشاورزیوشربدامسازمانخواروبارجهانی[]40
بیشتر از حد استاندارد است (شکل .)6
در آب زیرزمینی مناطق میانی دشت (محل تمرکز فعالیتهای کشاورزی)  
خیزکنندههای مصرفی در اراضی کشاورزی دشت لنجانات از نوع ازته و فسفاته است.

بیشترین حاصل

شهرستانهایلنجانومبارکه)مقدار5561520کیلوگرم

خیزکنندههاینیتراتهمصرفیدرمحدودۀبررسیشده(


حاصل

فسفاتآمونیومو  256350کیلوگرمفسفات آمونیومدرسال 17بودهاست [ ]41با

اوره 1034500 ،کیلوگرم نیترات 
خیزکنندهها( 11تا 46درصد) ،باتوجهبهسطحکاشتدرسالپژوهش


درنظرداشتندرصدنیتروژندراینحاصل
(،)17311/4haمیزاننیتروژنمصرفی 160/765 kg N ha yr- 11بودهاست .کاراییجهانیجذبنیتروژن 1برای
اینمقدارباتوجهبهگونۀمحصول،نوعخاك،درجۀحرارت،

درصددرنظرگرفتهمیشود[.]42

تولیدغالتحدود33
،شرایطرطوبتیخاكوتعویضمحصولدرکشتهایچندگانه،متغیراست[.]43

نرخکاربردحاصلخیزکنندۀN

هاییاستکهبهدلیلپمپاژمداوم،

بیش ترینتمرکزغلظتنیتراتدردشت،دراراضیکشاورزیودرمحدودۀ 
چاه

غلظتنیتراتدرچاههایباالدست

چاههای .)B.W14،B.W23،B.W21
افتسطحایستابیدرآنهابیشتراست( 

دستروستاهایقلعهسفیدوکچوییه،


درپایین
وچاههای   B.W1و  B.W6
حاشیههایدشت) 

جریانآبزیرزمینی(
ازحداستانداردنیتراتدرآبزیرزمینیدشت،بهدلیلاستفاده

کمترازحداستاندارداست.برایناساسغلظتبیش 

سنجیمدلواسنجیشدهوبررسیعدمقطعیت


ارامترهایورودیبهمدل،صحت
بهمنظورارزیابیتأثیرتغییراتپ

پارامتری تخمینی ،حساسیت مدل واسنجی شده جریان آب زیرزمینی دشت لنجانات نسبت به پارامترهای ورودی
هایورودینشانمیدهدکه


نتایجحاصلازتحلیلحساسیتمدلجریاننسبتبهپارامتر
مختلفتحلیلشدهاست.
ترتیبنسبتبهتغییراتآبدهیویژه(شکل ،)7ضخامتآبرفت(تراز


ترینحساسیترابه
آبخوانبررسی شده 
بیش

19. Nitrogen Uptake Efficiency-NUE
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خیزکنندههاینیتراتهدراراضیکشاورزیدشتاست.


گستردهازحاصل

هاینویندرزمینشناسی
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یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

سطحوکفآبخوان)،هدایتهیدرولیکیوتخلیۀ ازطریقپمپاژدارد.تنشهایغیرطبیعیواردبرسیستمجریاناز
هایبهرهبرداریسببافتسطحایستابیوکاهشذخیرۀآبخوانشدهاست.


پمپاژازچاه
طریقمیزانزیاد



شكل  .6محدودۀ تغییرات غلظت نیترات (میلیگرم در لیتر) در نمونههای آب زیرزمینی محدودۀ بررسی شده



شكل  .7حساسیت مدل جریان آب زیرزمینی دشت لنجانات به تغییرات مقدار آبدهی ویژه

کمتر از  30 mgL-1را در
نتایج حاصل از اولین اجرای مدل انتقال در محدودۀ بررسی شده خطای   RMS
دورههایتنشنشانمیدهد.مقداراینخطادرفصلتابستان ،25/13پاییز  21/121وزمستان 22/641 mgL-1

تغذیهنیتراتازسطحزمینهایزراعی

واسنجیمدلانتقالبهطورعمدهازطریقتصحیحمیزان 

حاصلشدهاست.
تجزیهنیزدرتطابقغلظتهامؤثربودهاست.باتوجهبهشرایطهیدروژئوشیمی

انجامشدهاست.تغییرمقادیرمیزان 
زداییدرآننیمهعمربهینهبرایآنیوننیتراتدرآبخوانبیشاز  2/5سالاست(شکل


ناچیزنیترات
دشتومیزان
 .)1نفوذ نیترات از طریق بارش بهویژه در چاههای حاشیۀ ارتفاعات جنوبغربی تأثیر اندکی در تصحیح غلظتهای
هاینمونهبرداریدرفصولمختلفوبادرنظر


ماندهدرچاه

هایباقی
محاسبهایداشتهاست.پسازتعدیل غلظت

بهکمتراز  6 mgL-1کاهشدادهشدهاست.مقداراینخطابرایدورۀ

هیدروژئوشیمیدشت،میزانخطای RMS
تنشچهارم ،5/041دورۀ تنشهفتم  5/311ودورۀ تنشدهم(فصلغیرکشت)  3/161 mgL-1حاصلشدهاست.
تنشبیشتراز0/1است(جدول.)3

ضریبهمبستگیدرسهدورۀ
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کمتر از  )5 mgL-1و شرایط
داشتن غلظت پایه طبیعی نیترات در آبهای زیرزمینی و آبخوان بررسی شده ( 
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)Nitrate Half-life (year





ش
شكل  .8مقادیر نیمهعمر آنیون نیترات در آبخوان بررسی شده
جدول  .2مشخصات آماری مدل واسنجی شده انتقال نیترات در آبخوان لنجانات
SEE
5/55
5/57
5/60

Abs. Residual
Mean
1
/064
1/355
3/756

Residual
-Mean
0/157
-3/040
-5/654

Corr.Coefficie
nt/660
5
5/66
5/661

Normalized
RMS
1
)/367 (%
1/136
4/063

RMS Error
)(mg/L
5
/515
5/466
4/510

Strees Period
)(day
031
305
455

حساسیتمدلواسنجیشدهانتقالنیتراتدرآبخوانلنجاناتبهمنظورارزیابیتأثیرتغییراتپارامترهایورودی
بهمدل،صحتسنجیمدلواسنجیشدهوبررسیعدمقطعیتپارامترهایتخمینی،تحلیلشدهاست.مدلانتقال
ترینحساسیترابهترتیبنسبتبهتغذیۀ نیتراتازسطح(شکل ،)1میزان تجزیۀ

نیتراتمحدودۀ بررسیشدهبیش
مرتبهاول(شکل ،)10تخلخلمؤثر(شکل ،)11بارش(شکل )12وپخشیدگیطولی(شکل )13داردوبهتغذیهاز
غلظتنیتراتفروشوییشدهازسطحمزارعکشاورزیبیشترینتأثیررابر

تینشاننمیدهد.

مرزهایآبخوانحساسی
ایدرمدلانتقالاینآالیندهدردشتداردبهطوریکهنوساناتمیزانتغذیۀ


ایومحاسبه

هایمشاهده

تطابقغلظت
نیتراتازسطحدردورههایتنشبررسی شده سببافزایشخطای RMSبهویژه درفصولزراعیشدهاست.عالوه

خیزکننده هایازتهبرتغییراتغلظتنیترات،شرایطاکسیدیحاکمبرآبخوانو


برتأثیرمیزانوزمانمصرفحاصل
فرایندنیترات زداییسببتسهیلورودوماندگاریاینآنیوندرآبزیرزمینیشدهاست.تغییراتخطای

میزانکم 
نیترات،حاکیازتأثیراینپارامتربرحصولنتایجبهینهدرشبیهسازیانتقال

 RMSدربازهتغییراتمیزان تجزیۀ 
است(شکل.)10
حساسیتمدلانتقالنیتراتبررسی شده بهتخلخلمؤثربیشازپخشیدگیطولیاست.تخلخلازدوطریق
عتنشتکنترلکنندهانتقالهمرفتاستواز

محاسباتانتقالراتحتتأثیرقرارمیدهد.تخلخلعاملیدرتعیینسر

سویدیگرحجممنافذقابلدسترسبرایذخیرهجرمحلشوندهدریکسلولمدل(تغییراتجرمبازمان)راتعیین
پهنهبندیتخلخلمؤثردرآبخوانلنجاناتدرشکل  14ارائهشدهاست.حساسنبودنمدلانتقالبررسی
میکند .

توزیعهایسرعتاستفادهشدهدرمحاسبهانتقالهمرفت-پخشیدگیازطریقحلعددیمعادلۀ جریانبااستفادهاز

روشهای تفاضل یا عناصر محدود حاصل میشود .از اینرو ،محاسبات انتقال به دقت تعیین ناهمگنیهای

ماکروسکوپیکدرمقیاسصحراییبستگیدارد کهازطریقمقادیرهدایت هیدرولیکیوتخلخلوارد مدلجریان
میشود .در مفهوم کلی ،تأثیر ناهمگنی ماکروسکوپیک برای حرکت حلشونده و کاربرد تئوری انتقال پخشیدگی

یکدیگر مرتبطاست.اثراتی کهازطریقمحاسباتهمرفت دریک
فیکین 20درمحاسباتهمرفتوپخشیدگیبا  
20. Fickian
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شدهبهپخشیدگی طولیحاکیازعدمتأثیرفرایندپخشیدگیدرانتقالنیتراتدرآبخواناست.الزمبهذکراستکه
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مقیاسمعینتشریحمیشود،درمحاسبات پخشیدگی موردنیاز نیستوبرعکس،اثراتی کهدرمحاسباتهمرفت

رود،درمحاسباتپخشیدگیاستفادهمیشود .بادرنظرداشتناقلیمخشکدشتوفصولبارشدرمنطقه


کارنمی
به
،نفوذنیتراتبهآبخوانازطریقبارندگیتنهادردورههایتنشهفتمودهمتغییراتاندکینشان

(پاییزوزمستان)
هاینمونهبرداریواقعدرحاشیۀارتفاعاتدشتوعدمحساسیتمدل


باتوجهبهغلظتاندكنیتراتدرچاه
میدهد.

عنوانغلظتهایبهینهمنظورشده


واسنجیمدلبه
انتقالبهتغذیهنیتراتازمرزها،غلظتهایاعمالشدهدرمرحلۀ

است.بهدلیلعدمحساسیتمدلانتقالبررسیشدهبهتغییرگامزمانیانتقالونیزافزایشخطایRMSباافزایش
ایدرشبکهمدل،مقادیراولیهبهعنوانمقادیربهینه درنظرگرفتهشدهاست.


فواصلگره



شكل  .9حساسیت مدل انتقال محدودۀ برسی شده به تغییرات تغذیۀ نیترات از سطح مزارع کشاورزی






شكل  .11حساسیت مدل انتقال نیترات محدودۀ برسی شده به تغییرات میزان تجزیۀ مرتبه اول
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شكل  .11حساسیت مدل انتقال نیترات محدودۀ برسی شده به تغییرات تخلخل مؤثر
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شكل  .12حساسیت مدل انتقال محدودۀ برسی شدهبه تغییرات میزان نفوذ نیترات از طریق بارش

شكل  .12حساسیت مدل انتقال نیترات محدودۀ برسی شده به تغییرات پخشیدگی طولی



براساسنوعرسوباتآبخوانلنجاناتمیزانآببرگشتیحاصلازآبیاریدرمدلجریان20درصدمنظورشدهواز
هاوتخلیهقنواتوچشمههاکسرشدهاست.نظربهاینکهدرمرحلۀ واسنجیمدلجریانمحدودۀ


پمپاژچاه
میزان
بررسی شده تا حد امکان افت سطح ایستابی در چاههای مشاهدهای تصحیح شده است و با توجه به نتایج تحلیل
تربهعنوانمقادیرنهایی
کم 
واسنجیبهدلیلخطای RMS

حساسیتانجامشده،میزانپمپاژوتخلیهحاصلازمرحلۀ
تنشچهارممدلسازیانتقال1100662

درنظرگرفتهشدهاست.برایناساسحجمآببرگشتیکشاورزیدردورۀ
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شكل  .14پهنهبندی مقدار تخلخل مؤثر حاصل از مدل انتقال واسنجی شده آبخوان لنجانات
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مترمکعب،دورۀتنشهفتم15550470مترمکعبودردورۀتنشدهم11730201مترمکعبمحاسبهشدهاست.با
توجه به جرم محاسبه شده برای نیترات ورودی به آبخوان با مدل انتقال ،میزان نیتروژن فروشویی شده به آب
زیرزمینیمحدودۀبررسی شده 101 kg N ha-1 yr-1است.بادرنظرداشتنشرایطاکسیداسیون/احیایحاکمبر
نتایجحاصلازشبیهسازیانتقالنیتراتدرمحدودۀبررسیشده

آبخوانNO3،مهمترینشکلنیتروژنانتقالیاست.
آلودگیبهوسعتتقریبی 324کیلومترمربعدربخشمیانیدشتدردورۀ تنشاول(اردیبهشت

حاکیازوجود هالۀ 

درحاشیههاتا  140 mgL-1دردوبخشمرکزیآن

غلظتنیتراتدرهالۀ مذکور،بیشاز  45 mgL-1

ماه)است.
است(شکل.)15
شمالغربی با سرعتی حدود  20 m day-1و هالۀ
با در نظر داشتن شیب ایستابی و ضخامت آبخوان،هالۀ  
جنوبشرقیباسرعتتقریبی31m day-1حرکتکردهاست.دردورۀتنشدهموسعتمحدودۀآلودهبهنیتراتبه

شمالغربیعالوهبرمنشأ کشاورزی،
الزمبهذکراستکهنیتراتورودیبههالۀ  

 126کیلومترمربعکاهشیافتهاست.
حاصلنشتچاههایخانگیوپسابانسانیمجتمعصنایعدفاعاست.



شكل  .15موقعیتهالۀ آلودگی نیترات در دورۀ اول شبیهسازی در محدودۀ بررسی شده

آنهابااستانداردهایآب
جشفصلیغلظتنیتراتدرنمونههایآبزیرزمینیمحدودۀ بررسیشدهومقایسۀ 

سن
بیشترازحداستانداردنیتراتدرآبزیرزمینیاست.منبعورودترکیبات
شربانسانوداموآبیاریحاکیازغلظت 
خیزکنندههای نیتراته در اراضی کشاورزی

نیتروژن به آبخوان فعالیتهای کشاورزی و استفادۀ گسترده از حاصل
محدودۀ بررسی شده است .نتایج حاصل از واسنجی و تحلیل حساسیت مدل انتقال نیترات در محدودۀ تمرکز
فعالیتهایکشاورزیدشتلنجاناتنشانمیدهدکهتغذیهنیتراتازسطح،میزانتجزیۀ مرتبهاول،تخلخلمؤثرو
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نتیجهگیری
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بارشبیشترینتأثیررادرورودوماندگاریاینآنیوندرآبزیرزمینیدارند .تأثیرتغذیهازمرزهایآبخوانوفرایند

پخشیدگی ناچیز است .میزان تغذیۀ نیترات از سطح با توجه به فصول کشت و تنوع گیاهان زراعی در بخشهای
مختلفدشت(گندم،جو،برنج،یونجه،شبدر،ذرت)متغیراست.شرایطاکسیدیحاکمبرآبخوانلنجاناتووجود
غلظتهایزیاد اکسیژن(میانه)7/6 mgL-1:درآبزیرزمینیهمراهبامقادیراندكموادآلی((TOC 5 mgL-1

طوریکه نیمهعمر آنیون نیترات در آبخوان بیش از  2/5سال

نیتراتزدایی در آبخوان شده به

<سبب کاهش میزان 
است.حساسنبودنمدلانتقالبررسی شده بهپخشیدگیطولیحاکیازتأثیراندكفرایندپخشیدگیدرانتقال
میزاناندكانجاممیشود.


نفوذنیتراتبهآبخوانازطریقبارندگی،تنهادرفصولبارشوبه
نیتراتدرآبخواناست.
خیزکنندههای نیتراته

تغذیه نیترات از طریق جریانهای ورودی از مرزها اندك است .بر اساس نوع و میزان حاصل
مصرفیدرمحدودۀبررسیشده وکاراییجهانیجذبنیتروژنوباتوجهبهجرممحاسبهشدهبرایآالیندۀورودیبه
آبخوان با  مدل انتقال ،میزان نیتروژن فروشویی شده به آب زیرزمینی محدودۀ بررسی شده yr-1

-1

kg N

107/712haاست.بادرنظرداش تنتغییراتایجادشدهدرسیستمجریانآبزیرزمینیدشتلنجانات،کاهشمیزان
نیتراتبهآبخواندراثرفعالیتهایکشاورزی،کنترل

هایبهرهبرداریضروریاست.بهدلیلورودآالیندۀ

پمپاژازچاه
خیزکنندههایازتهدراراضیکشاورزیدشتالزماست.
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